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این سؤال میگوید :توجه داشته باشید که این
تصمیم ،تازه امروز در مجلس تصویب شده است
و پس از این باید برایش ساز و کار و آیین نامهای
تدوین شود .او در ادامه میگوید :در واقع آنچه
که در آن وقوع جرم قابل مجازات باشد باید به
قوه قضائیه محول شود و دیوان اصل 90هم در
صورت تشــخیص این موضوع پرونده را برای
صدور حکم به دســتگاه قضا ارســال میکند.
کاظمی در تشریح این موضوع اضافه میکند:
بــرای مثال پروندهای از تخلــف یک معاون به
این کمیســیون ارجاع میشود ،کمیسیون آن
را بررســی و پس از تکمیل برای صدور حکم به
دستگاه قضا حواله میدهد؛ اما معموال به دلیل
طوالنی شدن روند رسیدگی در قوه قضاییه فرد
متخلف همچنان در سمت خود باقی میماند،
اما اگر کمیســیون اصل 90تبدیــل به دیوان
اصل 90قانون اساسی شود روند پیگیری اینگونه
تخلفات در دیوان سرعت بیشتری میگیرد و فرد
متخلف سریع برکنار میشود .عضو کمیسیون
قضایی مجلــس در ادامه میگوید :پروندههای
زیادی از تخلفات مامــوران دولتی که موجب
خسارت و زیان به شهروندان شده به کمیسیون
ارجاع میشود که معموال روند طوالنی و طاقت
فرســای آن باعث میشــود که به موقع منجر
به جبران خسارت و زیان نشــود ،بنابراین اگر
برای کمیســیون اختیاراتی تعریف شود که در
اینگونه موارد خودش حکــم دهد و اجرا کند
بسیاری از این پروندهها زودتر به نتیجه میرسد.
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پیام رهبر انقالب در پی
شهادت علی خوشلفظ
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای در پیامــی،
شهادت آقای علی خوشلفظ جانباز سرافراز
دفاع مقدس و راوی کتاب ارزشــمند «وقتی
مهتاب گم شد» را تبریک و تسلیت گفتند.
متــن پیام رهبر انقالب اســامی به شــرح
ذیل است:
جانباز عزیز آقــای علی خوشلفظ به لقاءاهلل
پیوست و اجر دهها سال درد و رنج جانبازی را
به جایگاه واالی شهادت فی سبیلاهلل پیوند
زد .سالم و رحمت خدا بر این شهید عزیز که
در هنگام زندگی نیز شهید زنده نامیده شد و
درنگ سالها پس از دفاع مقدس ،پاداش عظیم
صابران را به او هدیه کرد .به روان پاک او درود
میفرستم و به بازماندگان گرامیاش تبریک
و تسلیت می گویم.
سید علی خامنهای

آیتاهلل حائریشیرازی
درگذشت
تسنیم :آیتاهلل حائری شیرازی امام جمعه
ســابق شــیراز و از اعضای پیشین مجلس
خبرگان رهبری کــه از مدتی پیش به علت
بیماری در بیمارســتان امام علــی ابن ابی
طالب(ع) قم بســتری شده بود ،به دیار باقی
شتافت .آیتاهلل حائری شیرازی پس از انقالب
اسالمی با حکم حضرت امام خمینی(به) به
امامت جمعه شیراز منصوب شد.

مجلس
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بازجویی از
متهمان نیز
وارد عمل
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آزادی یک روزنامهنگار
جامعه فردا :ساسان آقایی ،معاون سردبیر
روزنامــه اعتمــاد از زندان آزاد شــد .این
روزنامهنگار روز  21مرداد ماه در دفتر روزنامه
اعتماد باز داشــت شده بود که با تبدیل قرار
بازداشت به وثیقه از زندان اوین آزاد شد .یغما
فشخانی دیگر روزنامه نگار زندانی همچنان
در بازداشت یه سر میبرد.

محکومیت اقدام
سهجانبه در نشست
سهجانبه
ایلنا :وزیر خارجه کشــورمان پس از پایان
پنجمین نشســت ســهجانبه وزیران امور
خارجه ایران ،ترکیه و آذربایجان اظهار کرد:
در این جلسه توافق شــد که همکاریهای
بخش خصوصی ســه کشــور افزایش پیدا
کنــد .محمدجــواد ظریف ادامــه داد :در
جلسه دیروز مشورتهای سیاسی نیز بین
مقامات ســه کشور انجام شــد و قرار است
این همکاریها و مشورتها ادامه پیدا کند.
وی با اشــاره به بیانیهای که بعد از پایان این
نشست منتشر شد ،گفت :همانطور که در
بیانیه آمده در این جلسه در مورد موضوعات
مختلفــی صحبت کردیــم و تصمیم اخیر
ســهجانبه درباره قدس شریف محکوم شد.
ظریف با بیان اینکه ســه کشور بر گسترش
همکاریهایشــان در حوزههــای مختلف
فرهنگــی و اقتصادی از جملــه ترانزیت و
توریسم تأکید کردند ،خاطر نشان کرد :سه
کشور تصمیم گرفتند همکاریهایشان در
بخش خصوصی گســترش پیدا کند و ما از
این موضوع خوشحال هستیم.

مسئوالن صدای دانشجو
را خاموش نکنند
ایسنا :رســول منتجبنیا طی سخنانی در
دانشگاه صنعتی همدان گفت :در حکومت و
نظام مردمساالری جوانان عصاره عقالنیت و
جنب و جوش و حرکت جامعه بوده و در میان
این قشر ،دانشجویان که نخبگان جوانان و
افراد زبده جوانان محسوب میشوند ،جایگاه
ویژه و حساسی در جامعه دارند .منتجبنیا
در ادامه خاطرنشان کرد :به مسئوالن به ویژه
مســئوالن وزارت علوم و بهداشت و درمان
اعالم کردهایم که دانشــجویان را به عنوان
یک فرصت قلمداد کرده و از جنبش و انتقاد
آنان نهراسند .وی گفت :مسئوالن دانشجو را
محدود نکرده و صدای او را خاموش نکنند؛
چرا کــه صدا و فریاد دانشــجو صدا و فریاد
ملت بوده و اگر دانشجو خاموش شود ،ملت
خاموش شده و اگر دانشــجو نتواند آزادانه
سخن بگوید دانشــگاه و جامعه آرام آرام به
گورستانی ساکت مبدل خواهد شد.

ديپلماسی

آیا مجلس نقش قضائی خود را افزایش میدهد

از کمیسیون به دیوان
ناهید مولوی
روزنامهنگار

روند طوالنی رســیدگی به برخی پروندهها و
انباشــتگی آنها در قوه قضائیــه درنهایت پس
از نزدیک به چهل ســال ،پارلمان را به ســمت
دیگری ســوق داد .اکنون دیگر کمیســیون
اصل 90مجلس که یکی از مهمترین وظایفش
رسیدگی به شکایتهای مربوط به سه قوا بود با
تصویب اهالی پارلمان تبدیل به دیوان اصل90
خواهد شد .البته این اتفاق در صورت تأیید این
مصوبه توسط شــورای نگهبان رخ خواهد داد.
دیروز نمایندگان مجلــس در صحن علنی بر
ســر این موضوع مذاکراتی داشتند و موافقان
و مخالفان حرفهایشــان را بیــان کردند و در
نهایت نمایندگان با  ۱۴۹رأي موافق با تبدیل
کمیسیون اصل  ۹۰مجلس به «دیوان اصل ۹۰
قانون اساسی» موافقت کردند.
طوالنی شدن روند قضایی مهمترین انگیزه
برای تصمیم مجلس

اکنون سؤالهای زیادی در ارتباط با این تصمیم
مجلس مطرح اســت .نخست اینکه چه عاملی
سبب شد تا مجلس به این سمت قدم بردارد و
اینکه چنین تغییری در کمیسیون اصل 90به

طور کلی چه هزینهها و فوایدی خواهد داشت.
این تصمیم در حالی در صحن علنی گرفته شد
که مجلس یک بازوی نظارتی مهم به نام «دیوان
محاسبات» را در اختیار دارد که در مواقع لزوم،
در بسیاری از پروندهها حتی در حد بازپرسی از
متهمان نیز وارد عمل میشود و در مواردی هم
حکمهایی را نیز صادر میکند .اکنون با وجود
چنین بازویی نظارتی چــرا مجلس تصمیم به
دیوانکردن کمیسیون میگیرد؟
محمد کاظمی ،نماینده مالیر و عضو کمیسیون
قضایی در پاسخ به این سؤال به «جامعه فردا»
میگوید :مشــکالت زیادی در مسیر به نتیجه
رسیدن شــکایاتهای ارجاعی به کمیسیون
اصل 90وجود دارد .وقتی شــکایات از سه قوه
به این کمیســیون فرستاده میشــود ،مورد
پیگیری قرار میگیرد و دســت آخر با تکمیل
شــدن پرونده برای صدور حکم به قوه قضائیه
ارسال میشود ،اما در دســتگاه قضا این روند
آنقدر طوالنی میشود که اصال مشخص نیست
نتیجه کارها در کمیسیون اصل 90چه میشود
و به چه سرانجامی میرســد .او در ادامه اضافه
میکنــد :مجلس با این تصمیم بــه دنبال این
است با ساز و کاری کمیسیون اصل 90را تبدیل
به دیوان کند تا در برخورد با تخلفات اختیاراتی
را داشته باشد و در همان جا برخی پروندههایی

که مجازاتهای قضایی صرف ندراد ،به نتیجه
برســد و در پیچ و خم دســتگاه قضا با طوالنی
شدن روند رســیدگی معطل نمانند .نماینده
مردم مالیر در مجلس همچنین اضافه کرد به
هر حال قانون اساســی رسیدگی به شکایات از
ســه قوه را به این کمیسیون واگذار کرده است
و مجلس میتواند در مورد آنها تصمیم بگیرد و
دیوان شدن این کمیسیون میتواند به روند تند
شدن رسیدگی به تخلفات کمک کند و تصمیم
خوبی به شمار میرود.
تداخل با دستگاه قضا ،ایرادی که نمیتوان
نادیده گرفت

فرض را بر این بگذاریم که شــورای نگهبان هم
با تبدیل شدن کمیســیون اصل 90به دیوان
اصل 90قانون اساسی ،با همه اختیارات مورد
نظر نماینــدگان موافقت کند ،حال مســئله
اینجاســت که این دیوان با پیگیری پروندهها
باید احکامــی را صادر کند ،موضوعی که پیش
از این در اختیار قوه قضائیه بوده است و این قوه
با بررسی پروندههای ارســالی به صدرو حکم
مباردت میورزید.
اکنون این ســؤال پیش روســت که آیا چنین
روندی موجبات ،ایجاد تداخل با دستگاه قضا را
پدید نخواهد آورد؟ محمد کاظمی در پاسخ به

تعريض

صالح نیکبخت :مصوبه مجلس مغایر با قانون اساسی است

صالحنیکبخت،وکیلپایهیکدادگستریدرگفتوگوبا«جامعهفردا»معتقداستمصوبهمجلس
در تغییر کمیســیون اصل 90به دیوان اصل 90قانون اساسی ،در مغایرت با قانون اساسی است
و میگوید :با توجه به اینکه در این مصوبه ،اصالح آیین نامه داخلی مجلس فقط نام کمیسیون
اصل 90به دیوان اصل 90تغییر یافته اســت ،اکنون این مسئله مطرح است که آیا این دیوان در
مورادی که موضوع مطرح شده در کمیسیون سابق و دیوان فعلی که متضمن رسیدگی قضایی
باشد ،اعضای دیوان طبق اساسنامهای که قرار است به تصویب برسد ،رسیدگی خواهند کرد یا
اینکه دیوان بعدی مانند سابق همچنان پروندههایی که متضمن رسیدگی قضایی است به قوه
قضائیه ارجاع دهد ،قابل تفسیر خواهد بود.
صالح نیکبخت در ادامه میگوید :اگر مراد مصوبه جدید ،حالت اول باشد ،در این صورت به نظر
میرســد مصوبه با اشکال شورای نگهبان رو به رو شــود ،زیرا مطابق قانون اساسی ،قوه قضائیه
به عنوان قوه مســتقل تنها مرجع رسیدگی به تخلفات و جرایم احتمالی اشخاصی که مستلزم
مجازات باشند ،است ،زیرا به غیر از دادگستری که مرجع تظلمات عمومی شناخته شده است،
مرکز دیگری چه در قوه مجریه و چه در قوه مقننه شناخته نشده است.
این وکیل پایه یک دادگستری همچنین میگوید :اما با توجه به اینکه در ذیل این مصوبه جدید
مجلس آمده اســت که کلیه قوانین و مقررات سابق کمیسیون اصل 90به قوت خود باقی مانده
است ،چنین استنباط میشود که کمیسیون اصل 90که نام آن به دیوان اصل 90تغییر یافته است،
همچنان به روال سابق در مورادی که باید پرونده را به مراجع قضایی ارجاع کند ،عمل کند و در
امر حکمیت یا قضاوت که خواست قوه قضائیه است مداخله نخواهد کرد .او در ادامه گفت :در این
صورت باید گفت که مصوبه جدید صرفا یک موضوع شکلی تغییر نام کمیسیون اصل 90به دیوان
اصل 90است ،هر چند شخصا بر این باورم نمایندگان مجلس اگر صرفا تغییر نام داده باشند کار
مهمی نکرده و نیاز به شرح و بسط و تفضیل و حاشیه ندارد.

نشست برجامی شورای امنیت زیر سایه ایرانهراسی

تکلیفی آمریکاییها باعث شده است که رابطه تهران و واشنگتن
به شــدت حســاس گردد ،در ایران هیچ کس میلی به مذاکره با
آمریکاییها ندارد و حســن روحانی درســت مانند ســال  82به
«بیاعتمادی مطلق» به کاخ سفید رسیده است ،قفل شدن راههای
مذاکره باعث شــده موضوعات مرتبط به ایران برای آمریکاییها
بهشدت حساســیت برانگیز شود ،واشــنگتن در حال حاضر در
شرایطی قرار گرفته که موضوع موشــکهای ایران برایش جنبه
روانی یافته و گمــان کند که اگر فرصت برخورد با موشــکها را
از دســت بدهد فرصت خلع سالح ایران را از دســت داده است،
در برابــر این رویکرد اتحادیه اروپا قرار دارد؛ اگرچه ممکن اســت
نگرانیهایی نیز از موشکهای ایران داشته باشد ،اما هیچگاه سعی
در پروندهسازی تسلیحاتی علیه ایران ندارد و سعی میکند میان
ایران و آمریکا یک موازنه ایجاد کند.

صدای نیکی هیلی به تهران نمیرسد
مرتضی سیمیاری
روزنامهنگار

«اگر میتوانستم اجازه نمیدادم حتی یک پیچ از برنامه هستهای
ایران باقی بماند ،اما نمیتوانم»با وجود آنکه اوباما از کاخ سفید
رفته است ،اما میراث او در مذاکرات هستهای با ایران آنقدر پیچ و
مهره اش سفت بسته شده که نیکی هیلی مدتی قبل در سازمان
ملل گفته بود « خیلی دلمان میخواست شورای امنیت ،ایران را
بهخاطر فعالیتهای موشکی تحریم کند اما نمیتوانیم»او حتی
به شورای امنیت کنایه زده و گفته بود اعضای شورا به برجام عشق
میورزند و ســازمان ملل تنها محلی برای یک نمایش سیاسی
است ،حتی او روز گذشته پایش را فراتر نهاد و گفت ایران برجام
را به گروگان گرفته و موشــکی که به سمت ریاض شلیک شده
ایرانی است اما سازمان ملل تحرکی در برابر تهران ندارد .هیلی اگر
چه سعی میکند تا زیر سایه ایران هراسی و ارتباط دادن برجام و
موشکها و حوزه نفوذ ایران در منطقه رابطه برقرار کند اما وزارت
خارجه آنقدر در بستن برجام کارش را خوب انجام داده که تقریبا
آمریکا نمیتوانــد اقدامی در بر هم زدن برجــام انجام دهد .اما
متاسفانه در ایران آنقدر علیه برجام تبلیغات منفی در تریبونهای
مختلف انجام شده است که صدای نیکی هیلی به تهران درست
نمیرسد ،رسانه ملی زیر سایه سرودهای انقالبی تنها بخشی از
سخنان نیکی هیلی را منتشــر میکند که در آن ایران هراسی
تبلیغ شده اســت و یا اینکه آمریکاییها آستینهایشان را باال

در پایان از او پرســیدیم این ساز و کار و تدوین
آییننامه به چه شــکل خواهد بود که در پاسخ
گفت :کمیسیون آیین نامه وظیفه نگارش آیین
نامــه مربوط به دیوان اصل 90قانون اساســی
را عهده دار خواهد بود امــا درنهایت آییننامه
در صحن بررســی و ایراداتش بررسی و به رأی
نمایندگان گذاشته خواهد شد.
به نظر میرســد مجلــس برای حــل یکی از
ضعفهای بــزرگ میخواهــد گام بزرگی را
بردارد ،ضعفهایی که ریشــه در مشــکالت
بروکراســی و آیین نامهای اداره دستگاههای
کشــور دارد .با همه اینها به نظر میرســد در
حال حاضر این مســئله خألهای بزرگی را نیز
در دل خود دارد و با وجــود اینکه موافقان این
تصمیم میگویند تــاش میکنند آین نامه را
طوری نگارش کنند که تداخل با دستگاه قضا
نداشته باشد اما در هر صوررت بخشی از وظایف
این دستگاه را قرار اســت به این دیوان محول
کنند این موضوعی نیست که بتوان به راحتی
از کنار ان گذشت .یک سوی داستان خود قوه
قضاییه اســت که آیا با چنیــن موضوعی کنار
خواهد آمد و ســوی مهم تر اما شورای نگهبان
اســت که با این مصوبه موافقت خواهد کرد و
یا مهر رد بر روی آن خواهد زد؟ آنچه مشخص
است ،مسیر تبدیل شدن کمیسیون اصل 90به
دیوان اصل 90قانون اساسی که نام پرطمراقی
را نیز با خود یدک میکشــد مسیر پر ابهامی را
پیش رو دارد.

گل در کنار گلوله

زدهاند تا برجام را زمیــن بزنند؛ اما صدای هیلی در عدم توانایی
آمریکا در لغو برجام درست به ایران مخابره نمیشود.
فقدان استراتژی در مذاکره

استراتژیســتهای نزدیک به ترامپ ســه محور را برای برخورد
آمریکا با ایران تنظیم کرده اند ،واشــنگتن در ســطح اول ابتدا به
صورت مســتقیم به مخالفت با برجام برخاست ،سپس از برجام
به برنامه دفاعی ــ موشــکی ایران تغییر فاز داد و در ســطح سوم
نفوذ ایران در منطقه را مورد اشــاره قــرار میدهد ،اما جالب آنکه

روزنامه واشــنگتن پســت در آخرین شــماره خود مینویســد
« سیاســتهای آمریکا در توییتهای ترامپ دیده میشود ،نه در
استراتژی امنیت ملی او»واقعیت آن است که ترامپ با نزدیکترین
مشــاورینش نیز غیر قابل پیشبینیترین برخوردها را داشــته و
دقیقا کســی نمیتواند مدلی از برنامههــای او ارائه دهد ،ترامپ
در حالی به ریاض نزدیک شــده که در اســتراتژی امنیت ملی او
جز معاملههای پشــت پــرده دالری چیزی وجود نــدارد و صلح
خاورمیانه چشم اندازی ندارد و دولت آمریکا هیچ برنامهای برای
اثرگذاری بــر منطقه و بهبود وضعیت خود ارائه نداده اســت .بال

در تهران دیپلماتها بهخوبی میدانند که اگر سالحمان را از روی
می ز برداریم کسی با ایران مذاکره نمیکند .عباس عراقچی چند
هفته پیش گفته بود «بدون موشکها ،دشمن توانمندی هستهای
ایران را بمباران کرده بــود» مذاکرهکنندگان با تجربه ایرانی گل
و گلوله را روی میز قــرار دادهاند و میدانند در چه زمانی و در چه
رویدادی با طرف مذاکره چه برخوردی را داشــته باشند ،تهران
به خوبی میداند غیر قانونی خواندن فعالیتهای موشــکی ایران
شعاری بیش نیست و نیکی هیلی به عنوان مسئول روابط عمومی
ائتالف ضدایرانی تنها میتواند از آرزوهایش در سازمان ملل بگوید،
اما حفظ چنین شرایطی نیازمند آن است که عناصر غیرمرتبط از
پرونده موشکی و هستهای ایران از اظهار نظرهای غیر سازنده دست
بردارند ،چنین اتفاقی نیازمند آن است که صدای دیپلماتها بلندتر
از هر صدایی از جانب ایران در منطقه باشــد ،بحرانهای منطقه
نیازمند تعقل و تدبر فراوان است.

اخبار

رئیس کل دادگستری تهران :میخواهند قصه را مهم جلوه بدهند
جامعه فردا :روز گذشــته معاون دولت دهــم از محکومیت خود
به  ۶۳سال حبس خبر داد.
حمید بقایی با اشــاره به صدور حکم دادگاه بــدویاش در کانال
تلگرامی خود اعالم کرد که دستگاه قضایی وی را به  ۶۳سال زندان
محکوم کرده است.
چند ساعت از انتشار این خبر نگذشته بود که خبرگزاری میزان از
انتشار حکم علیاکبر جوانفکر خبر داد .قاضی حسینی ،سرپرست
مجتمع قضایی کارکنان دولت با اعــام این خبر گفت :این فرد به
اتهام توهین و نشــر اکاذیب مورد محاکمه قرار گرفت و حکم وی
صادر شد؛ حکم بهزودی ابالغ میشود.
بــا این حال  63ســال حکم بــرای بقایی واکنشهــای زیادی را
برانگیخت .رئیس کل دادگســتری استان تهران در واکنش به این
خبر ،قانون تجمیع احکام را یادآور شد و گفت :به موجب قانون کسی
که با اتهامات متعدد محکوم میشــود ،در مقام اجرا فقط مجازات
اشد قابل اجراست.
غالمحسین اسماعیلی به ایســنا گفت :بهموجب قانون کسی که با
اتهامات متعدد محکوم میشود ،در مقام اجرا فقط مجازات اشد آن
قابل اجراســت ،منتها بعضی از افراد شیطنت میکنند ،فرقی هم
نمیکند چه متهمین و چه شکات.

وی خاطرنشان کرد :میخواهند قصه را مهم جلوه بدهند بنابراین
میآیند و محکومیتها را جمع میکنند و میگویند فالنی به این
میزان مجازات محکوم شده است.
رئیس دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد :قانون اینگونه در
نظر گرفته که بابت هر عنوان اتهامی دادگاه باید مجزا بررسی کند
و اوال ببیند آن عنوان اتهامی از نظر دادگاه مستند و مدلل هست و
اگر هست رأی بدهد ،محکوم کند و برای هرکدام از اینها رأی مجزا
بدهد و اگر هم نیست تبرئه کند.
وی بیان کرد :در مقام اجرا ممکن است برخی از این موارد در مرحله
تجدیدنظر دچار تغییر و تحول شود و باید توجه کرد که در مقام اجرا
فقط مجازات اشد قابل اجراســت .اگر همه مجازاتها هم مساوی
باشند مثل اینکه فردی بابت  100فقره کالهبرداری به  100تا 10
سال حبس محکوم شود ،فقط یک  10سال قابل اجراست.
اسماعیلی گفت :ما باید بر مبنای حقوقی ،قانونی و ضوابط و مقررات
دادرســی و همچنین ضوابط و مقررات اجرای احکام نسبت به آراء
صادره از ناحیــه مراجع قضایی اظهارنظر کنیم .مــن بنا ندارم در
رابطه با جزئیات این دادنامه تا قبل از قطعیت اظهارنظر کنم ،لذا در
مورد مصاحبه ایشان هم در مقام تأیید و تکذیب اصال اظهارنظری
نمیکنم.

گفتوگوی ملی باید به دور از انگ زدن باشد
جامعه فردا :بحث گفتوگوی ملی همچنان ســوژه رسانههاست .هم
اصالحطلبان و هم شخصیتهایی از اصولگرایان همچنان در این خصوص
ش به پیشنهاد
اظهار نظر و از آن اســتقبال میکنند .در تازهترین واکن 
گفتوگوی احزاب با همدیگر ،کمالالدین ســجادی ،سخنگوی جبهه
پیروان خط امام و رهبری پیشنهاد داده است که گفتوگوی بین جریانات
سیاسی با نظر شورای مرکزی احزاب صورت گیرد .او گفته است :اگر این
مذاکرات به دور از فضای تنش و حول محور منافع ملی و توطئههایی که
ما را تهدید میکند انجام شود ،بسیار مؤثر خواهد بود.
او با بیان اینکه فیالنفســه موضوع گفتوگو بین جریانهای سیاســی
مطلوب اســت ،به ایلنا گفت :این گفتوگوها باید به گونهای باشد که از
تهمت ،برچسب و انگ زدن به دور باشد و از انصاف دور نشویم .از جمله
موضوعاتی که گروههای سیاسی میتوانند نسبت آن به بحث بنشینند
در جهت تقویت انسجام ملی ،امنیت ملی و مسائل کالن کشور است.
سجادی ادامه داد :به طور مثال همه جناحها در رابطه با مسئله فلسطین،
رژیم صهیونیستی و همچنین اقدام اخیر ترامپ در مورد بیتالمقدس
اتفاق نظر دارند که میتواند از مشــترکات گروههای سیاسی قرار گیرد.
اگر محور گفتوگوی جریانها براســاس اشــتراکات باشد ،ثمربخش
خواهد بود.
وی با بیــان اینکه باید تریبونهایی در نظر گرفته شــود تا جریانهای

سیاســی به بحث و نظر با یکدیگر بنشــینند ،گفت :تعریف دیگری که
از کارکرد احزاب داریم ،این اســت که باید تولیدکننده اندیشه سیاسی
باشــند تا مردم با تحزب بیگانه نباشــند و این گروهها بتوانند خود را به
مردم بشناسانند و اداره کنندگان مناظرهها باید بیطرفی خود را حفظ
ل دادن گفتوگو کمک کنند.
و به شک 
همچنیــن داریوش قنبری نماینده اســبق مجلس و فعالی سیاســی
اصالحطلب نیز گفته اســت :اصالحطلبان همواره از گفتوگو استقبال
میکننــد و آن را بهترین راهحل برای از میان بردن اختالفات میدانند.
اصالحطلبان معتقدند وقتی با دشــمن میتوان گفتوگو کرد ،پس به
راحتی میتوان با در نظر گرفتن منافع ملی مذاکره را پیش برد.
وی به ایلنا گفته اســت :زمانی که مســئله دشوار هســتهای از طریق
گفتوگو حل میشــود مســائل درون خانوادگی نیز قطعا با گفتوگو
حل و فصل خواهد شــد .آن چیزی که امروز آقای باهنر مطرح میکند
قبال اصالحطلبان مطرح کردهاند اما باید ببینیم ایشان میتواند تندروها
و اصولگرایان را قانع کند.
وی بــا بیان اینکه باید ببینیم دبیرکل جامعه مهندســین به چه میزان
میتوانــد روی تندروها و افراطیون تأثیرگذار باشــد ،گفت :تندورها و
افراطیون باید قائل به گفتوگو شوند ،نیاز جامعه این است که جریانهای
سیاسی دور یک میز بنشینند و باهم مذاکره کنند.

