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معروف اســت که در نظام اداری 
ایــران، در فاصله بیــن روزهای آخر 
اسفند تا اواسط فروردین، عمال اتفاقی 
پیش نمی رود و هر کس هر کاری دارد 
بهتر اســت منتظر پایان تعطیالت 
باشــد. شــبیه به همین وضعیت، با 
شدتی کمتر، در بازه زمانی کوتاه تری 
در فاصله بین اواخر دســامبر تا چند 
روز اول ژانویــه در صحنه سیاســت 
بین الملل یا مشــخصا در کشورهای 
غربی در جریان اســت و معموال جز 
به اجبار تصمیمــات بزرگی در این 

محدوده گرفته نمی شود. 
این بار اما بنظر می رسد دیپلمات های 
حاضر در مذاکرات احیــای برجام نیز 
کم وبیش نــوروز را جــدی گرفته اند. 
شاید پشت پرده و در تماس ها اتفاقاتی 
رخ داده باشــد اما تا جایی که به اخبار 
علنی و صحنه رسانه ای مربوط است، 
برجام نیز دو ســه هفته گذشته را در 
تعطیالت گذرانده است. بجز ادعاها و 
اخبار تأییدنشده پراکنده ای که آن ها 
نیز از پیشرفت اساسی در گفت وگوها 
خبر نمی دهند، صحنه برجام صحنه 
نسبتا خلوتی بوده است. صحبت های 
پرسروصدای وزیر خارجه ایران، انتقادات 
چهره ها و نماینــدگان اصولگرا از روند 
مذاکرات، تغییر در تیم مذاکره کننده 
آمریکا و جمع شدن چادر خبرنگاران در 
نزدیکی هتل کوبورگ، محل مذاکرات، 
قابل توجه ترین اتفاقــات در این مدت 

بودند.
فعال در وین خبری نیست

تازه ترین خبــر در ایــن زمینه را 
اســتفانی لیختن اشــتاین، خبرنگار 
اتریشی حوزه سیاست بین الملل داد 
که از جمله پوشش دهندگان مذاکرات 
بوده است. او در توییتر نوشت: »متأسفانه 
باید خبر بدهــم که پاییــن آوردن و 
جمع کــردن چــادر خبرنــگاران در 
نزدیکی هتل کوبورگ در وین شــروع 
شده اســت.« توضیح لیختن اشتاین 
درباره علت چنین تصمیمی البته قابل 
پیش بینی بود: » ایــن را باید چه طور 
تفسیر کنیم؟ به نظر می رسد احتماال 
مدت زمانــی طول خواهد کشــید تا 
احتماال مذاکره کنندگان برجام به وین 
بازگردند. در ایــن فاصله، میزبان های 
اتریشی می خواهند حواسشان به بودجه 
باشــد.« به عبارتی جمع آوری محل 

استقرار خبرنگاران نتیجه غیرمستقیم 
وضعیت مذاکرات اســت. در حالی که 
مذاکرات عمال در وضعیت شــبیه به 
بن بست اگر نه بن بست قطعی، قرار دارد 
و فعال چشم اندازی از بازگشت تیم های 
مذاکره کننده به ویــن و نیاز به حضور 
خبرنگاران در چشــم انداز کوتاه مدت 
وجود ندارد و در نتیجه طرف اتریشی 
که متحمل هزینه های میزبانی است 
به این نتیجه رسیده است که فعال نیازی 
نیست جایگاه برای حضور خبرنگاران 
در کنار هتل خالــی از دیپلمات وجود 

داشته باشد.
عقب نشینی دوباره امیرعبداللهیان 

پس از آزمونی دیگر
اظهــارات وزیر خارجــه ایران در 
گفت وگویی تلویزیونــی، یکی دیگر 
از اتفاقات خبرســاز حاشــیه برجام 
در تعطیــالت نــوروز بود. حســین 
امیرعبداللهیان در ایــن گفت وگو از 
مقامات سپاه نقل کرد که به او گفته اند 
اگر مســئله برجام در حال حل شدن 
است و تنها موضوع ســپاه باقی مانده 
اســت، مذاکره کننــدگان نگذارند 
ماجرای ســپاه مانع کار شود. او این را 
به عنوان ایثار از خودگذشتگی مقامات 
سپاه عنوان و البته همزمان بر رعایت 
خط قرمزها تأکید کرد. این اظهارات 
البتــه همانند صحبت های پیشــین 

وزیر خارجــه دربــاره در نظر گرفتن 
گزینــه مذاکرات مســتقیم با ایاالت 
متحده در صورت نیاز، با موج واکنش 
منفی از سوی جریان اصولگرا، باز هم 
به سردمداری حسین شریعتمداری، 
مدیر مســئول کیهان مواجه شــد و 
امیرعبداللهیان نیز باز اظهارات خود 
را توضیــح داد و عمــال از حرف خود 
عقب نشینی کرد. این نکته قابل توجه 
اســت که در دو مرحله، وزیر خارجه 
نشــانه هایی از تمایل بــه انعطاف در 
فرایند احیای برجام را نشان داده است 
و هر دو بار با واکنش گســترده جناح 
نزدیک به دولت از تصمیم خود عقب 

نشسته است. 

 انتقادات نمایندگان اصولگرا 
از »عدم رعایت خطوط قرمز«

انتقــاد اصولگرایان البتــه تنها به 
اظهارات وزیر امور خارجه ختم نشــد و 
برخی دیگر نیز بر اساس اخبار تأیید نشده 
در این باره به دولت و مذاکره کنندگان 
بابت »پذیرش توافقــی ناکافی« انتقاد 
کردند. علی خضریان، نماینده مجلس 
از تهران در رشــته توییتی توضیح داد 
که به همراه جمعی از کارشناســان و 
نماینــدگان، آن چــه را او پیش نویس 
متن تهیه شده در مذاکرات وین خواند، 
بررسی کرده و البته نتیجه این بررسی 
نارضایتی گسترده بوده است: »واقعیت 
این است ]که[ آن چه تاکنون در متن ۳۷ 
صفحه ای پیش نویس توافق حاصل شده 
است، حاکی از عدم تحقق خطوط قرمز 
نظام و برخالف قانون مجلس و تحمیل 
خســارت جدید به منافع ملی است، به 
طوری که در این متن شاهد عدم تضامین 
عملی و واقعی برای رفع تحریم ها و عدم 
وضع تحریم جدیــدی علیه ملت ایران 
هستیم.«وی ادامه داد: »از سویی دیگر، 
فروش نفت همچنان با محدودیت هایی 
همراه است و برخالف سیاست قطعی 
نظام مبنی بر لغــو کل تحریم ها جهت 
بازگشــت ایران به تعهدات برجام، در 
پیش نویس ۸ مــارس، تعهدات اصلی 
آمریکا به بعد از اقدامــات ایران موکول 

شده اســت و امکان راستی آزمایی رفع 
تحریم ها نیز برای ایران پیش بینی نشده 
اســت.«خضریان البته تنهــا نماینده 
منتقد روند گفت وگــو در دولت فعلی 
نیســت. چندین چهــره اصولگرای 
دیگر نیز در این مدت مواضعی مشــابه 
داشته اند. مصطفی میرسلیم، نماینده 
مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام نیز در توئیتی نوشت:»هر توافقی در 
وین باید دربرگیرنده رفع تحریم ها به طور 
کامل و عملی و راستی آزمایی شده و نیز 
جبران خسارت ناشی از پیمان شکنی 
قبلی آمریکا و بدعهدی اروپا باشد و اال 

مردود است.«
سیدمحمود نبویان، دیگر نماینده 
تهران و از مخالفــان قدیمی برجام، در 
تازه ترین اظهارنظر خود صریحا مدعی 
شده که خطوط قرمز در توافق احیای 
برجام رعایت نشده اســت. به گزارش 
فارس و بــه ادعای چندبــاره نبویان، 
ســخنرانی بایدن به عنــوان تضمین 
پذیرفته شــده اســت، اقدامات ایران 
قبل از رفع تحریــم نفتی و بانکی انجام 
خواهند شد، فروش نفت ایران محدود 
به کشورهایی خواهد بود که آمریکا تأیید 
کند، انتقال پول های مسدودشده ایران 
مشروط به تأمین نظر آمریکا خواهد بود 
و راستی آزمایی نیز به عهده خود آمریکا 
و اروپا گذاشته شده اســت. انتقادات 
مطرح شده نشــان می دهد برخالف 
برخی تصــورات، اصولگرایان خارج از 
دولت آن چنان هم آماده نیستند که با 
آغوش باز پذیرای هر چه تیم رئیسی از 

وین می آورد، باشند.
 تغییر دوباره در تیم آمریکا 
به دلیل اختالف با »مالی«

خبر مهم دیگر در این فاصله، تغییری 
دوباره در تیم مذاکره کننــده آمریکا 
در مذاکرات احیای برجــام بود که در 
راستای تغییر قبلی به نظر می رسید. دن 
شپیرو، سفیر سابق آمریکا در اسرائیل 
که به دلیل روابط و آشــنایی هایش با 
اسرائیلی ها به عنوان »نجواگر اسرائیل« 
در تیم مذاکره کننده خوانده می شــد، 
اواخر تعطیــالت نوروز اعــالم کرد از 
تیم خارج می شــود و به اندیشــکده 
شــورای آتالنتیک می رود. علت رفتن 
او نیز اختالفات با شخص رئیس هیئت 
مذاکره کننده آمریــکا در وین، یعنی 
رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور 
ایران خوانده شده است. پیشتر، ریچارد 
نفیو که در دولت باراک اوباما، طراحی 

ساختار نوین تحریم ایاالت متحده به نام 
او ثبت شد و خود او نیز کتابی در این باره 
نوشته بود، با دلیل مشابه یعنی اختالف 
با مالی به همراه دو نفر دیگر از تیم آمریکا 
رفت. رفتن »معمار تحریم ها« و »نجواگر 
اسرائیل« هر دو به دلیل اختالفات با مالی 
که پیش از قرار گرفتن از این سمت به 
عنوان یکی از جدی ترین حامیان برجام 
در ایاالت متحده شهرت داشته است، از 
سوی بسیاری نشانه واضحی از مسیر 
مورد نظر تیم مذاکره کننده آمریکا در 
روند احیای برجام دیده شــده است، 
روندی کــه در آن احتمــاال تحریم ها 

جایگاه سابق را نخواهند داشت.
تعطیالت برجام هم تمام می شود؟

اینکه طرف هــای مذاکره کننده با 
حرف های دیپلماتیک خود امیدواری 
برای احیا برجام را زنده نگه دارند دیگر 
تکراری و بدون جذابیت شــده است. 
حتی اگر ژان لودریان، وزیر امور خارجه 
فرانسه بگوید که پرونده هسته ای ایران، 
یک »موضوع مهم سیاسی« و درحال 
حاضر مهمتریــن و بزرگترین پرونده 
دیپلماتیک درجهان است و یا سخنگوی 
وزارت خارجه آمریکا این جمله تکراری 
را بازهم بگوید که »در هفته های اخیر 
به پیشــرفت هایی در مذاکرات دست 
یافته ایم. چند مسئله محدود حل نشده 

وجود دارد.«  
تعطیالت برای مردم ایران به پایان 
رسیده و فصل جدیدی از زندگی را در 
ســال جدید آغاز خواهند کرد. زندگی 
جدید که هرچه رئیس جمهور بگوید 
آن را به برجــام گره نزده امــا مردم به 
دلیل تاثیر مستقیم نتجه مذاکرات در 
معیشت خود با حساسیت آن را دنبال 

می کنند.

تعطیالت نوروز، مذاکرات وین را به خلسه وا داشت

برجام در تعلیق
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صحنه برجام در تعطیالت 
نوروز نسبتا خلوت بود. 

صحبت های پرسروصدای 
وزیر خارجه ایران، 

انتقادات چهره های 
اصولگرا از روند مذاکرات، 

تغییر در تیم مذاکره کننده 
آمریکا و جمع شدن چادر 

خبرنگاران در نزدیکی هتل 
کوبورگ، محل مذاکرات، 

قابل توجه ترین اتفاقات در 
این مدت بود

انتقادات گسترده 
اصولگرایان به اظهارات 

وزیر امورخارجه و 
پیش نویس احتمالی 
توافق نشان می دهد 

برخالف برخی تصورات، 
اصولگرایان خارج از دولت 
آن چنان هم آماده نیستند 

که با آغوش باز پذیرای 
هر چه تیم رئیسی از وین 

می آورد، باشند

طهمورث حسینی

رئیسی:
 ارزش یارانه ۴۵ هزارتومانی 

امروز ۷ هزار تومان است
رئیس جمهوری شب گذشــته در نشستی در 
مشهد گفت: »یارانه ۴۵ هزارتومانی را که به همه 
مردم می دادند امروز ارزشــش ۷ هزار تومان شده 

است«.
ابراهیم رئیســی همچنین در بخش دیگری 
از صحبت  های خود گفــت »در زمینه حجاب کار 

فرهنگی تقدم بر کار قهری دارد«.
به گفته رئیسی »قریب به ۲۸ دستگاه در موضوع 

عفاف و حجاب مسئولیت دارند«.
    

معاون وزارت کشور:
 مرزهای شرقی ایران امن است 

معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور با رد اخباری 
مبنی بر ناامن بودن مرزهای شرقی کشور، گفت: 
خالف برخی دسیسه های دشمنان در ناامن جلوه 
دادن مرزها، هیچ تغییر وضعیت امنیتی در مناطق 

شرقی وجود ندارد.
 به گزارش ایرنا ســید مجید میــر احمدی در 
واکنش به بازنشــر مصاحبه معاون وقت دادستان 
استان کرمان در بستر فضای مجازی، مبنی بر کشف 
سالح های نیمه ســنگین و گلوله های ضدهوایی، 
گفت: این مصاحبه  مربوط به معاون دادستان کرمان 

در سال ۹۷ بوده است. 
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور ادامه داد: 
سالح های کشف شده هم مربوط به باند قاچاقچیان  

مواد مخدر  و اشرار بوده است.
    

سخنگوی دولت:
  دولت آمریکا در هر شرایطی
 با مردم ایران دشمنی می کند

سخنگوی دولت نسبت به ممانعت از ورود یکی از 
خوانندگان ایران به آمریکا واکنش نشان داد.

به گزارش مهر، بهادری جهرمی با انتشار مطلبی 
در حســاب کاربری خود در توئیتر نوشت: دولت 
آمریکا که سوابق روشــنی در عهدشکنی و نقض 
موازین حقوق بین الملل و حقوق بشر دارد، همزمان 
با ادعای حســن نیت؛ با وضع تحریم های جدید و 
ممانعت از ورود یک خواننده ایرانی به بهانه واهی، 
بار دیگر نشان داد در هر شرایطی با »مردم« ایران 

دشمنی می کند.
    

در واکنش به بدرفتاری با یک پناهجوی زن
ایران خواهان عذرخواهی 

دانمارک شد
ســفیر ایران در دانمارک در واکنش به برخورد 
خشــن و توهین آمیز پلیس دانمارک با یک بانوی 
ایرانی خواستار عذرخواهی و برخورد با خاطیان شد.
به گزارش خبرگزاری مهــر، تصاویر و فیلمی 
در فضای مجازی منتشر شد که در آنها گروهی از 
ماموران پلیس مهاجرت دانمارک برای اجرای حکم 
طرد یک بانوی پناهجوی ایرانی، اقدام به ضرب و شتم 
او در مقابل کودکانش کرده و در یک اقدام غیر انسانی 
برای آرام نمودن و انتقال او به فرودگاه به وی داروی 

بیهوشی تزریق کرده اند.
در پی تایید این اقدام تحریک آمیز و خشونت بار 
پلیس دانمارک، سفارت جمهوری اسالمی ایران در 
کپنهاگ با ارسال یادداشت رسمی نسبت به چنین 
اقدام غیرانسانی اعتراض کرد. در همین ارتباط خانم 
نادی پور سفیر جمهوری اسالمی ایران در دانمارک 
روز جمعه با مســئولین وزارت خارجــه و وزارت 
مهاجرت و همگرایی دانمــارک مالقات و مراتب 

اعتراض دولت ایران را اعالم کرد.
سفیر با اشاره به این موضوع که چنین رفتاری 
موجب ناخرســندی مردم و مقامــات جمهوری 
اسالمی ایران شــده است از مســوالن دانمارکی 
خواســت که با خاطیان برخورد و بابت این رفتار 

عذرخواهی شود. 
    

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
اصالح طلبان انتظار از دولت را 

باال می برند
حجت االسالم غالمرضا مصباحی مقدم، عضو 
مجمع تشخیص مصلحت گفت: رویکردی که اصالح 
طلبان در مورد دولت داشــتند این بود که منتقد 
تشکیل تیم دولت از نظر اقتصادی شدند و گفتند که 
این تیم ناپخته و ناهماهنگ است و توانایی کار ندارد.
به گزارش فارس وی افزود: آنها در زمانی که هنوز 
دولت استقرار کامل پیدا نکرده بود، مطالبات را باال 
بردند و انتظارات را افزایش دادند و مطرح کردند که 
بازار همچنان متالطم و قیمت ارز رو به رشد است 
و تورم همچنان رو به افزایش است؛ حال آن که هر 
کارشناس اقتصادی می داند که وقتی یک دولت روی 
کار می آید، اگر بخواهد مشکالتی که در دولت قبل 

بود را برطرف کند نیازمند به زمان است.

روی موج کوتاه

خبر

 تمدید یکســاله ماموریت جاوید رحمان، 
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در 
ایران با واکنش منفی مقامات سیاسی و قضایی 

ایران روبرو شد.
به گــزارش ایرنا ســخنگوی وزارت خارجه 
جمهوری اســالمی، قطعنامه وضعیت حقوق 
بشر در جمهوری اســالمی ایران و تصویب آن 
در نشست شورای حقوق بشر را »کامال مردود و 
فاقد وجاهت قانونی دانست« و گفت: »جمهوری 
اسالمی ایران اقدام دولت انگلیس و دیگر بانیان 
این قطعنامــه که مصداق بارز سوءاســتفاده از 
مفاهیــم و ارزش های متعالی حقوق بشــری 

برای پیشبرد اغراض کوته بینانه سیاسی است 
را محکوم کــرده و آن را فاقــد هرگونه وجاهت 
و اثر قانونــی می داند.«ســعید خطیب زاده در 
ادامه اظهار داشــت: در این قطعنامه، ماموریت 
گزارشــگر ویژه تمدید شده اســت، گزارشگر 
ویژه ای که با ارائه چند گزارش اخیر نشان داده 
است براســاس دســتورکار بانیان انگلیسی، 
آمریکایی و صهیونیستی قطعنامه عمل می کند 
و سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد  
را بازیچه اهداف شوم و غیرقانونی رژیم های فوق 
قرار داده است.ســخنگوی وزارت امور خارجه 
با تاکید بر اینکه آنچه طی ســال های اخیر در 

قطعنامه های شــورای حقوق بشر اتفاق افتاده 
است عمال اتهام زنی یکطرفه از سوی بانیان این 
قطعنامه علیه جمهوری اســالمی ایران بوده، 
اظهارداشت: کشورهایی که خود ناقض حقوق 
دیگر ملت ها هستند، نمی توانند در مقام مدعی 
و یا قاضی وضعیت حقوق بشــر در یک کشــور 
بنشــینند، بلکه می بایست پاسخگوی جنایات 

خود در نقض فاحش حقوق بشر باشند.
ستاد حقوق بشــر قوقضاییه نیز در واکنش 
به تصمیم شورای حقوق بشر در تمدید یکساله 
مأموریت گزارشــگر ویژه وضعیت حقوق بشر 
در ایران در بیانیه ای اعــالم کرد: »رأی پایین به 

قطعنامه تمدید ماموریت گزارشــگر، حاکی از 
عدم رضایت کشورها از برخوردهای سیاسی با 
حقوق بشر است. نظر به اینکه بار دیگر مجموع 
آرا کشورهایی که با ۲۸ رای منفی و ممتنع خود 
علیرغم تمامی فشــارها و تهدیدهای موجود 
از قطعنامه حمایت نکردنــد از مجموع ۱۹ رأی 
مثبت به قطعنامه بیشتر اســت، بار دیگر ثابت 
شد که ماهیت این قطعنامه، سیاسی و نه حقوق 

بشری بوده و فاقد وجاهت است.«
ســتاد حقوق بشــر تصریح کرده اســت: 
کشــورهایی که به قطعنامه رای مثبت دادند، 
نمی توانند ادعا کنند که از حقوق بشر مردم ایران 
حمایت می کنند زیرا آنها بطور مستقیم یا غیر 
مســتقیم از ناقضان عمده حقوق ملت ایران در 
 اثر تحریم های ظالمانــه و غیرقانونی یکجانبه
 می باشند که توسط رژیم آمریکا تحمیل شده 

است.از سال ۲۰۱۱ تا کنون احمد شهید )۲۰۱۱ 
تا ۲۰۱۶(، عاصمه جهانگیر )۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸( و 
جاوید رحمان )۲۰۱۸ تــا کنون( این ماموریت 
را پذیرفته اند. جاوید رحمان، فعال حقوق بشر 
پاکستانی-بریتانیایی، ریاست دانشکده حقوق 

دانشگاه برونل لندن را بر عهده دارد.

واکنش ایران به قطعنامه نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل

خطیب زاده: گزارشگر حقوق بشر  بازیچه اهداف شوم است

یک حقوقدان تاکید کرد: بسیار خوب است دستگاه قضایی در 
زمینه مجازات جایگزین حبس و اعدام پیشگام شود، پیشنهادهایش 
را تنظیم و مجازات زندان را به عنوان مجازات اصلی از بسیاری جرائم 

حدف کند.به گزارش ایلنا کامبیز نوروزی درباره 
دستورات رئیس قوه قضائیه در خصوص نظارت 
بر زندان ها و رفتار با زندانیان گفت: تکلیف زندان 
و زندان بانی در قوانیــن و آیین نامه زندان ها آمده 

است و نیازی به دستور العمل های خاص نیست. 
این حقوقدان خاطرنشــان کرد: عدم رعایت 
قوانین زندانبانی به یک شکلی برای همه زندانی ها 
و برای بعضی زندانیان که جنبه های سیاســی و 
رسانه ای دارند، به شکل دیگری است. وی تاکید 

کرد: مشکل در بخشنامه و دستورالعمل  نیست که باید حل شود، 
مشکل در این است که قوانین و مقررات موجود مراعات نمی شود 
و گاهی چشم پوشی می شــود.نوروزی خاطرنشان کرد: در تفکر 

قانون گذاری این تصور باطل در ایران وجود دارد که برای هر چیزی 
مجازات زندان پیش بینی کنند که این امر دارای اشکاالتی است؛ 
اوالً تعداد جرائم را زیاد کرده به طوری ما امروز نزدیک به یک هزار 
عنوان مجرمانه در قانون داریم، ثانیاً برای هر رفتاری 
مجازات زندان پیش بینی کرده اند، توجه داشته 
باشید من نمی خواهم بگویم همه این ها غلط است 
اما می توانم بگویم اغلب این مجازات ها با اصول جرم 
و کیفرشناسی سازگار نیست.نوروزی تاکید کرد: 
یکی از مشکالتی که در نظام کیفری ما وجود دارد، 
این است که ما در دستگاه مجریه و قانون گذاری 
سیاست جنایی نداریم. در حال حاضر همین غفلت 
بزرگ باعث شده که قوانین کشور اساساً خودشان 
جرم زا شوند و این زمینه های اجتماعی و روانی برای ارتکاب جرم 
توسط افراد را بیشتر فراهم می کند که باز همین امر باعث می شود 

تعداد مجرمان افزایش پیدا کند.

یک فعال سیاســی اصالح طلب تاکید کرد: دیگر 
نمی توانیم مردم را گفتار درمانی کنیم چراکه از مردم 
آنقدر  سخنرانی ، شعار و وعده های بعید شنیده اند که 

خسته شده اند و تا زمانی که در عمل 
مشاهده نکنند اعتماد از دست رفته را 

دوباره به دست نمی آوردند .
به گزارش ایلنا جالل جاللی زاده، با 
اشاره به ضرورت تصحیح سیاست های 
غلط که در حال موجب شــکاف بین 
مردم و حاکمیت شــده است، عنوان 
کرد: امروز به عنوان یک واقعیت شاهد 
فاصله ها و شکاف ها هستیم اگر نسبت 

به این شکاف ها و فاصله ها که مانند یک دیوار شکسته 
اســت، بی تفاوت باشــیم روز به روز شکافش بیشتر 
می شود.نماینده پیشین مجلس تاکید کرد: مطئمنا 

بهترین حکومت، حکومتی اســت که مسئوالن آن 
از ادامه روش های غلط خــودداری کنند و به حرف، 
توصیه و ســفارش دلســوزان و آگاهان توجه کنند. 
لجبازی، ســماجت اصرار و پافشاری 
بر سیاست غلط نتیجه اش فروپاشی، 
ضرر، خسارت و از بین رفتن اعتماد، 
شــجاعت و اعتماد به نفس مردم در 

مقابل دیگران است.
جاللی زاده ادامه داد: مســئوالن 
اگر با سیاســت غلط به کشور و ملت 
ضرر زده اند مانند ایــن وضعیتی که 
امروز شاهدش هســتیم، بدانند اگر 
این اشتباهات را متوقف و اصالح نکنند و راهکارهای 
درستی را جایگزین نداشته باشند به ضرر هم ملت و هم 

خودشان و هم کشور تمام خواهد شد.

واکنش یک حقوقدان به دستورات اخیر قوه قضاییه در خصوص نظارت بر زندان ها:

مشکل در اجرای قانون است؛ نیازی به بخشنامه و دستورالعمل نیست
جاللی زاده:

مردم از سخنرانی  و وعده های بعید خسته شده اند


