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انگلیس ۲۳دیپلمات روس را اخراج کرد

برنامه
آمریکاییلندن
ِ
علیه مسکو
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نمایندگان اصالحطلب و اصولگرای مجلس
شورای اسالمی از رفتار متناقض فراکسیون
امید در جریان استیضاح وزرای اقتصادی
دولت انتقاد کردند

استیضاح
ناپاک!
صفحه3

دولت انگلیس در
ماجرای سفارت
تعلل کرد
صفحه2

سرمقاله

آبروريزي براي
فراکسيوناميد

محسن هاشمی ضمن تایید استعفای شهردار تهران ،علت آن را یک مشکل جدید پزشکی غیرقابل بیان عنوان کرد

« استعفای نجفی» بیماری یا نا توانی؟!

حسينعلي حاجي دليگاني

نمايندهمردمشاهينشهردرمجلس

در شرایطی که عملکرد ناموفق نجفی
صدای اعتراض اصالحطلبان را نیز
بلند کرده است برخی در تالشند تا
استعفای وی را به ماجرای جشن برج
میالد نسبت دهند

«عصرايرانيان»درگفتوگوباکارشناسان
وضعيت حقوق کارگران و معيشت آنان در سال
 97را بررسي ميکند

97؛ سال پايان
يا تداوم بحران
معيشتيکارگران؟
صفحه3

«عصرایرانیان»ازنقشآفرینیفعالیک
دیوارنگاره در کنار فرصت زیباسازی شهری
گزارشمیدهد

تابلویی برای فرار از
آلودگیهای بصری و فرهنگی

عکس :ایرنا
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آبروريزي براي فراکسيون اميد
ادامه سرمقاله
بنابراين راي اعتماد دوباره به وزراي اســتيضاح شده در حقيقت
آبروريزي براي فراکسيون اميد بود و نشان داد که نمايندگان عضو
اين مجموعه تا چه اندازه در مسائل کشور گرفتار سياسي کاري
اند و مشکالت،واقعيتها و مشکالت مردم را فداي منافع سياسي

خود ميکنند.البته در برخي فراکسيونهاي ديگر نيز رفتارهايي
وجود دارد که نشان ميدهد دغدغه برخي نمايندگان تنها اهداف
شخصي و جناحي است و هيچ گونه تالشي براي حل مشکالت
مردم توســط آنان صــورت نميگيرد.به عنوان مثــال در راس
فراکسيون نمايندگان واليي هم کارايي الزم وجود ندارد و رئيس

نگاهــي بــه فرآينــد
اســتيضاح وزراي راه و
شهرســازي،تعاون،کار و
رفاه اجتماعــي و جهاد
کشاورزي نشان ميدهد
که بســياري از نمايندگان عضو فراکســيون
اميد بر عهدي که بــراي اصالح امور مردم و
توجه به دغدغهها و مشکالت آنها بسته بودند
نمانده اند.متاسفانه در جريان اين استيضاحها
برخي از نمايندگان بــه اصطالح» متر نکرده
پارچــه را چيدند» و برخي هــم خالف آنچه
در فراکسيونشــان طرح شده بود عمل کردند.
در جريان اين اســتيضاح نمايندگاني بودند که
بر اســاس نظر شــخصي خود تصميمگيري
کرده و اهميتي به تصميمهاي اتخاذ شــده در
فراکسيوني که در آن عضو بودند ندادند.زماني
که اين نمايندگان شخصي تصميم ميگيرند
ميان آنچه خود ميخواهند و فرکسيون مربوطه
تصميم گرفته اســت تناقض ايجاد ميشــود
و نتيجه آن همين ميشــود کــه در ماجراي
اســتيضاح رخ داد.فراکسيون اميد در ابتدا آغاز
کننده فرآيند استيضاح بود و در روز رايگيري
پيامياز مکاني مشخص دريافت کردند و جلسه
فوري تشــکيل دادند و مقرر کردند هيچ کدام
از اعضاي فراکســيون در مخالفت با وزراي در
حال استيضاح سخن نگفته و راي منفي نيز به
انان ندهند .اين رويه فراکسيون اميد از همان
ابتدا براي بسياري از نمايندگان مجلس روشن
بود .زماني که نمايندگان اين فراکسيون به
سراغ ســاير نمايندگان آمدند تا براي طرح
اســتيضاح امضا بگيرند به صورت شفاف
مشخص بود که تا پايان کار بر حرف خود
ثابت قدم نخواهند بود .هرچند شايد برخي
گمان کنند اين رايگيري نمره بدي براي
نمايندگان مجلس باشد اما مردم هوشيارند
و درباره دسته بنديهاي مجلس توجيه اند.
دسته بنديهاي مجلس به نحوي است که
نشان ميدهد مجلس به معناي اصطالحي
اصولگرا نيســت و بخش قابل توجهي از
نمايندگان يا عضو فراکسيون اميد بوده و يا
به نوعي از اين فراکسيون حمايت کرده و از
آن تبعيت ميکنند
ادامه در همین صفحه

اين فراکسيون مواضع انقالبي و دلسوزانهاي براي نظام ندارد .در
نهايت بايد گفت که مردم کشور آگاهند و رفتار نمايندگان را رصد
ميکنند.بدون شک مردم بايد با تداوم رصد عملکرد نمايندگان
خود در دورههاي آينده مجلس به کســاني راي دهند که مالک
کارشان مسائل و مشکالت مردم ،شفافيت و صداقت باشد.

