
Minahassastraat 1
1094 RS, Amsterdam
The Netherlands

www.arsehsevom.org
contact@arsehsevom.org
press@arsehsevom.org

www.darsahn.org

�ــ�ز��ن ��� دو��� و ���ــ�د�� «���� �ــ�م » در �ــ�ل ١٣٨٩ - ٢٠١٠ در آ��ــ��دام ���� ����ن 
��� �ــ�ان ���ــ� و  ��و�ــ� از  ���ــ�  ��ــ�ده �ــ� و �ــ� ��ــ� ر�ــ��ه ا�ــ�. ا�ــ� �ــ�ز��ن �ــ� 

����� ا��:  ����� ��ی ���� ا��ا�� و ��� ا��ا�� در ���� �� ا��اف ز�� ��� 

����ش ا����� ��ی ����، ��� آ���، د����ا�� و ���ق ��� • ��و�� و 
��� ��ان ����� ���� و ��ا���ن ���ق ��� • ����� ��زی ��ز��ن ��، 

��ر��ی داو������ ����ش ا��ق ���� و �����  • ��و�� و 
��دش و ���د�� آزاد ا����ت • آ��ن ��زی د�����، 

��� ��ان ����� ���� ��� و�� ���  • ا���د ����� ����� ��ای ���دل ��� و 

���ــ�ن ���و�ــ�، ����ــ� ��رت ����ــ�  از د�ــ���ه ����  �ــ�اران «���ــ� �ــ�م »، ����ــ� ���ــ� 
و���� ��رت ���� ���و��ان ا��، ����� ���� ���� ��وز ����� ��، ا����رات ��زه ا������ 
و ��ر�ــ� آ�ــ�زش و ����ــ� د����ا�ــ�، ��ــ���، ��ارا، �ــ���� و ا��ق ���� ا�ــ�. ����� 

����ن �����، ا����� ������ ا������ و ���� آزادی، ر���� و ��ا��ی ا��.  ���� �� ����

۲

آن
ی 
ید
ن کل

گرا
بازی
 و   
هم  

س د
جل

م









نویسنده: تحریریه عرصه سوم
کلیدی آن مجلس دهم و بازیگران 

گزارشی از چگونگی شکل گیری مجلس دهم به همراه پروفایل ۷۹ بازیگر اصلی آن
انتشارات عرصه سوم

تابستان ۱۳۹۶، آمستردام، هلند
کتاب با اهداف زیر تهیه و تنظیم شده است: این 

گسترش اندیشه های مدنی، صلح، دموکراسی و حقوق بشر • ترویج و 
• ظرفیت سازی سازمان ها، فعاالن جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر

گسترش اخالق مدنی و فرهنگ اقدام های داوطلبانه • ترویج و 
گردش و مبادله آزاد اطالعات • آسان سازی برای دسترسی، 

گروه هـای  گفت و گـو بیـن فعـاالن جامعـه مدنـی و دیگـر  • ایجـاد فضایـی مناسـب بـرای تبادل نظـر، 
اجتماعـی.

ســازمان غیــر دولتــی »عرصــه سـوم« در سـال ۱۳۸۹ / ۲۰۱۰ در آمســتردام )هلنـد( بنیان گذاری شده 
و به عنوان یک نهاد ناسـودبر بــه ثبت رســیده اســت.
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سوم: عرصه  مدیریت  یادداشت 

عرصــه ســوم در ســال ۲۰۱۴، پــروژه »درصحــن« را بــا شــعار »شفاف ســازی، پاســخ گویی و 
انتخابــات آزاد« در جهــت نظــارت بــر فعالیــت نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی و مجلــس 
کــرد. درصحــن متولــد شــد تــا در قامــت ناظــر و راوی انتخابــات ۱۳۹۴، نقشــی  خبــرگان آغــاز 
ــر بــه خواســت و مطالبــه مــردم ایــران،   کوچــک، در شــکل گیری مجلســی نزدیک ت هــر چنــد 
کنــد. مــا بــا نظارتــی مســتمر و فعاالنــه بــر انتخابــات مجلــس شــورای اســالمی و مجلــس  ایفــا 
کردیــم ســطح مشــارکت عمومــی را افزایــش دهیــم، جامعــه مدنــی را بــه  خبــرگان، تــالش 
کنیــم و تعــداد نماینــدگان دموکراســی خواه بــه طــور عــام و  ایفــای نقشــی پررنگ تــر تشــویق 

تعــداد نماینــدگان زن مدافــع حقــوق زنــان را بــه طــور خــاص افزایــش دهیــم. 
ــق  ــا تهیــه مجموعــه ای از اطالعــات موث ــا ب ــرد ت ک ــالش  عرصــه ســوم هم چنیــن در ایــن راه ت
ــم،  ــم و ده ــس نه ــردم در مجال ــت م ــر سرنوش ــذار ب ــاخص و تاثیر گ ــراد ش ــده از اف و تعیین کنن

ــد. ــان ده ــران را نش ــی در ای ــای انتخابات ــر از فض ــری واقعی ت تصوی
اســت.  اخیــر  ســال   دو  طــی  ســازمان  ایــن  کوشــش  و  تــالش   از  بخشــی  پیــش رو  کتــاب 
گاه ســازی عمومــی و  کــه بــا هــدف آ کتــاب  ج در ایــن  گزارشــات منــدر مجموعــه مقــاالت و 
کامــل از ســوابق سیاســی  افزایــش شــفافیت، تهیــه و تدویــن شــده اســت می توانــد تصویــری 
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کنــار جناح بندی هــای سیاســی و  و مدنــی تاثیر گذارتریــن افــراد حاضــر در مجلــس دهــم در 
کســیون ها و  هم چنیــن چگونگــی آرایــش ایــن نیروهــا در قالــب هیــات رئیســه مجلــس و فرا

کمیســیون ها ارائــه دهــد. 
ــران  ــرات و آزاد در ای ــه جامعــه ای دموک ــه دســت یابی ب ک ــم  ــر ایــن باوری مــا در عرصــه ســوم ب
کــرده و تمامــی  میســر نخواهــد شــد مگــر این کــه جامعــه مدنــی نیــز نقــش نظارتــی خــود را ایفــا 
کشــور از تصمیم ســازان تــا مجریــان قانــون را زیــر ذره بیــن خــود بگــذارد و برهمیــن  نهادهــای 
ــا امــروز توانســته ایم نهادهایــی هم چــون مجلــس شــورای اســالمی، مجلــس  اســاس هــم ت
کتاب هــای  کــرده و  خبــرگان رهبــری، شــورای نگهبــان و شــوراهای شــهر و روســتا را رصــد 
کنیــم و امیدواریــم در  گزارش هــا، مقاله  هــا، اینفوگرافیک هــا و ... را تهیــه و تولیــد  متفاوتــی از 
کشــور را نیــز مــورد  آینــده نزدیــک بتوانیــم دیگــر نهادهــای سرنوشت ســاز و تعیین کننــده در 

ارزیابــی قــرار دهیــم. 
کــه تــا امــروز توســط مجموعــه عرصــه ســوم تهیــه و تولیــد شــده اســت بی شــک  تمــام آنچــه 
کشــور  از  ج  از روزنامه نــگاران و محققــان در داخــل و خــار حاصــل زحمــات مجموعــه ای 
گرایش هــای متنــوع قومــی، زبانــی، جنســی و … اســت. هرچنــد ذکــر نــام تمامــی ایــن  بــا 
کلیــه  کــه از زحمــات  همــکاران امکان پذیــر نیســت امــا عرصــه ســوم برخــود الزم می دانــد 

کنــد.  ــه تشــکر  ــد صمیمان ــاور مــا بودن ــا امــروز همــراه و ی ــه ت ک ــرادی  اف

کامران اشتری
مدیر سازمان عرصه سوم

تابستان ۹۶ 
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: بیر د شـت سر ا د د یا

دیده بانی مجلس چرا؟
کــه نماینــدگان مجلــس، عصــاره  مجلــس را خانــه ملــت خوانده انــد چــون فــرض ایــن اســت 
کــه آن هــا بــه نمایندگــی از مــردم،  ملــت و صــدای آن هــا در حکومت اند.فــرض بــر ایــن اســت 
غ از اعمــال  کننــد. فــار سیاســت ها و قوانیــن را تنظیــم و بــر حســن اجــرای امــور نظــارت 
کــه بــه حــذف بخــش عمــده ای از جریان هــای  نظــارت اســتصوابی، توســط شــورای نگهبــان، 
سیاســی و نیروهــای فکــری جامعــه از حــق انتخــاب شــدن منجــر و در نتیجــه، دموکراتیــک، 
آزاد، ســالم و عادالنــه بــودن انتخابــات مخــدوش شــده، بــاز مجلــس خانــه ملــت اســت، 
کــه آن هــا در قبــال »همــه مــردم ایــران« مســوول اند و ســالم نبــودن انتخابــات، از بــار  چرا

ــد. ــم نمی کن ک ــا  ــوولیت آن ه مس
ــردن محــدود  ک ــه حــق انتخــاب شــدن و انتخــاب  در نظام هــای دموکراتیــک،  دموکراســی ب
نمی شــود. »مســوولیت پذیری«، »پرسشــگری«، »پاســخ گویی« و »شــفافیت« ارکان دیگــر 
و  منتخبــان  بــه  محــدود  فقــط  مســوولیت پذیری  هســتند.  دموکراســی  تشــکیل دهنده 
راه یافتــگان بــه مجلــس نیســت، بلکــه شــهروندان نیــز مســوول اند تــا بــه طــرق ممکــن بــر 
ــا برخــورداری از مجلســی  ــا ب ــرار دهنــد ت نمایندگان شــان نظــارت و آن هــا را مــورد پرســش ق
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داشــته  شــهروندان  حقــوق  متضمــن  و  ملــی  منافــع  حافــظ  نهــادی  پاســخ گو،  و  شــفاف 
باشــیم.

در نظام هــای دموکراتیــک، وظیفــه اصلــی نظــارت و پرســش گری را رســانه ها و مطبوعــات 
کــه آزادی رســانه و  انجــام می دهنــد. ولــی در جوامــع شــبه دموکراســی یــا نیمــه دموکراتیــک 
ــه طــرق ممکــن می بایســت ایــن  ــا چالشــی جــدی رو به روســت، شــهروندان ب آزادی بیــان ب
ــا  ــرده و ب ک ــر  ــی پ ــای مدن ــکیل نهاده ــی و تش ــای مدن ــارکت در پروژه ه ــق مش ــالء را از طری خ
ــش گری،  ــن پرس ــوراها، ضم ــس و ش ــان در مجل ــا وکالی ش ــه ب ــه دوطرف ــظ رابط ــاد و حف ایج

ــه پاســخ گویی و شــفافیت در عمــل وادار ســازند. آن هــا را ب
»درصحــن« بــا چنیــن پیش فرضــی و باهــدف توســعه دموکراســی، تقویــت جامعــه مدنــی و 
باالبــردن شــفافیت و پاســخ گویی، حــدودا  از دوســال پیــش توســط موسســه عرصــه ســوم 
آغــاز شــد و امســال در ســومین ســال فعالیــت خــود، دیده بانــی شــوراها را نیــز بــه ماموریــت 
کنــار شــهروندان، شــرایط نظــارت مســتمر بــر فعالیــت نماینــدگان  خــود افــزوده اســت تــا در 
گــزارش فعالیت هــای آن هــا، رابطــه دوطرفــه ای میــان  بــا  مجلــس و شــوراها، را ایجــاد و 

شــهروندان و وکالی آن هــا برقــرار ســازد.
گرچــه بــا اســتانداردهای بین المللــی شــفافیت فاصلــه دارد ولــی  مجلــس شــورای اســالمی، ا
ــری  ــت مطلوب ت ــران، در وضعی ــالمی ای ــوری اس ــام جمه ــای نظ ــر نهاده ــا دیگ ــه ب در مقایس
قــرار دارد. جلســات مجلــس شــورای اســالمی بطــور زنــده از رادیــو مجلــس پخــش و در اختیــار 
همــگان قــرار دارد. مهم تریــن تصمیم هــا یعنــی وضــع قوانیــن در صحــن علنــی مجلــس 
کــه بیشــتر جنبــه نظارتــی دارد در فضــای  گرفتــه می شــود و نطق هــا و تذکرهــای نماینــدگان 
ــاب  ــه حس ــام ب ــفاف نظ ــای ش ــدود نهاده ــس، از مع ــث مجل ــن حی ــد از ای خ می ده ــی ر علن
ح  کســی نمی دانــد در خصــوص یــک طــر می آیــد ولــی هنــوز رای نماینــدگان شــفاف نیســت. 
یــا الیحــه مصــوب، چــه نمایندگانــی رای مثبــت و چــه نمایندگانــی رای منفــی داده انــد. 
کمیســیون ها هنــوز دور از انظــار خبرنــگاران و نماینــدگان  کــرات هیــات رئیســه و  مشــروح مذا
دســتور  جــز  می گــذرد  چــه  کمیســیون ها  در  کســی نمی داند  و  می شــود  انجــام  رســانه ها 
گرچــه در  کــه در اختیارشــان قــرار می گیــرد. حضــور زنــان ا جلســات و تایپیک هــای اصلــی 
مجلــس دهــم رشــد چشــم گیری بــه نســبت ادوار قبــل داشــت ولــی هنــوز نســبت نماینــدگان 

مــرد و زن مجلــس، نامتــوازن اســت.
شــفافیت موجــود، ســبب شــده تــا فرصــت نظــارت حداقلــی بــر عملکــرد نماینــدگان و نهــاد 
کــردن نظــارت عمومــی  گســترده تر  بــا  مجلــس در ایــران مهیــا شــود، از ایــن رو می تــوان 
ح هــا و لوایحــی  کیفیــت عملکــرد نماینــدگان را بــاال بــرد و از تصویــب طر بــر نهــاد مجلــس، 
ــا حــدودی مانــع شــد. بــرای ایــن  ــا منافــع ملــی و حقــوق شــهروندان اســت ت کــه در تضــاد ب
کم و کیــف نماینــدگان مجلــس  ــا  مهــم شــناخت ارکان مجلــس شــورای اســالمی و آشــنایی ب
کار آمــدن  کنــد، از ایــن رو بــا روی  می توانــد بســتر مناســبی بــر نظــارت بــر مجلــس فراهــم 
کوشــیدیم بــا معرفــی  گذشــته،  نماینــدگان جدیــد و تشــکیل مجلــس دهــم، طــی شــش مــاه 
دقیــق ارکان مجلــس و بازیگــران اصلــی خانــه ملــت، تصویــری شــفاف از مجلــس و اعضــای 
کنیــم تــا شــهروندان بــا اتــکاء بــه دانــش حاصلــه، بتواننــد بــر مجلــس نظــارت  آن ترســیم 
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ــند. ــته باش ــری داش موثرت
انتخابــات،  نتایــج  از  آمــده  بدســت  اینفوگرافی هــای  و  دهــم  مجلــس  انتخابــات  گــزارش 
کلــی از جنســیت، ســواد، ســوابق شــغلی - مدیریتــی و میانگیــن ســنی آن هــا  تصویــری 
پارامتــری  قطعــا  انتخابــات،  نامــزدان  گســترده،  صالحیت هــای  رد  می کنــد.  ترســیم  را 
بــوده، ولــی چرایــی شــکل گیری چنیــن ترکیبــی،  مهــم در تعییــن ترکیــب فعلــی مجلــس 
کاندیدایــی  از ۶۲۳۰  ایــن مجلــس برآمــده  حتمــا در رد صالحیت هــا خالصــه نمی شــود. 
کــرد. آیــا در میــان  کــه در انتخابــات مجلــس دهــم از فیلتــر شــورای نگهبــان عبــور  اســت 
کــه  کیفیت تــری وجــود نداشــت؟ ایــن پرسشــی اســت  تاییــد صالحیت شــدگان، افــراد بــا 
شــهروندان بایــد از خــود بپرســند و بــه آن پاســخ دهنــد. »درصحــن« در حــد تــوان تــالش 
ــد  کن ــک  کم ــر  کیفی ت ــای  ــه ورود نیروه ــات، ب ــردم در انتخاب ــارکت م ــردن مش ــا باالب ــا ب ــرد ت ک
و در ایــن راه بــا مقایســه دو مجلــس نهــم و دهــم، از عملکــرد خــود ابــراز خرســندی می کنــد 
ولــی قطعــا ترکیــب مجلــس بــا وجــود نظــارت اســتصوابی شــورای نگهبــان، در بســیاری از 

باشــد. ایــن  از  بهتــر  انتخابیــه می توانســت  حوزه هــای 
کمیســیون های تخصصــی مجلــس،  کســیون های سیاســی و  مــا بــا ترســیم تصویــری از فرا
کوشــیده ایم اطالعــات جامعــی را در اختیــار مخاطبــان قــرار دهیــم تــا مبتنــی بــر آن بتواننــد 
نماینــدگان حــوزه انتخابیه شــان را مــورد پرســش گری قــرار داده و مطالبات شــان را بــا آن هــا 
کمیســیون های تخصصــی مجلــس، فضــای مناســبی بــرای  در میــان بگذارنــد. حضــور در 
کــرده اســت تــا بــا توســعه ارتباطات شــان بــا نهادهــای حکومتــی باالخــص  نماینــدگان ایجــاد 
نهــاد دولــت، منافــع ملــی را پیگیــری و بسترســاز توســعه و آبادانــی حــوزه انتخابیه شــان 
کــه شــهروندان در حوزه هــای  باشــند. امــا زمانــی می تــوان بــه تحقــق ایــن مهــم امیــدوار بــود 
انتخابیــه، وکالیشــان را مــورد پرســش قــرار دهنــد. دیدگاه هــای خــود را در حــوزه مســایل 
ح در مجلــس  ح هــا و لوایــح مطــر ــه طر ــد و نســبت ب ــا آن هــا در میــان بگذارن کشــور ب جــاری 
کارآمــد و در راس  گام مهمــی اســت بــرای داشــتن مجلســی  حساســیت نشــان دهنــد. ایــن 

امــور.
کتــاب بــه معرفــی بازیگــران اصلــی مجلــس دهــم اختصــاص دارد. رئیــس  بخــش پایانــی ایــن 
کمیته هــا،  مهم تریــن  و  کســیون ها  فرا و  کمیســیون ها  روســای  رئیســه،  مجلــس، هیــات 
بازیگــران مجلــس بــه حســاب می آینــد. داشــتن شــناخت نســبت بــه آن هــا می تواند روشــن گر 
فضــای عمومــی مجلــس و ســمت و ســوی حرکتــی آن هــا باشــد. از ایــن رو مــا بــا حساســیت 
کنیــم. در نــگارش پروفایــل  کامــل از ســوابق آن هــا ارائــه  کوشــیدیم اطالعاتــی نســبتا  و دقــت 
نماینــدگان مــا بــر رعایــت اصــل بی طرفــی و بــدون پیــش داوری، و بــا رعایــت دقــت در منابــع، 
کلیــدی متمرکــز شــدیم تــا تصویــری واقع بینانه تــر نســبت بــه وکالی ملــت  روی چنــد نکتــه 
کنیــم. اطالعــات خانوادگــی، تحصیلــی، شــغلی، و اطالعاتــی از نقــش آن هــا  در مجلــس ارائــه 
در انقــالب ۵۷، جنــگ هشــت ســاله ایــران و عــراق، جنبــش ســبز و در نهایــت تبییــن مواضــع 
کــه مــا در نــگارش پروفایل هــا بــه آن  آن هــا در حــوزه حقــوق بشــر، مجموعــه عناوینــی اســت 
ــری  ــزان ایثارگ ــا می ــدگان ی ــی نماین ــا انقالب ــی ی ــوابق جنگ ــه س ــا ب ــاره م ــته ایم. اش ــه داش توج
ــا مخاطبــان بتواننــد شــناخت مناســبی  ــه اســت ت آن هــا،  فقــط ترســیم تصویــری واقع بینان
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ــا  ــه داوری مثبــت ی ــدون هرگون ــر را ب کننــد. مــا ایــن تصوی ــه نمایندگان شــان پیــدا  نســبت ب
ــی و  ــر، علن ــع معتب ــا از مناب ــیدیم ت کوش ــا  ــگارش پروفایل ه ــا در ن ــم. م کرده ای ــیم  ــی ترس منف
کنیــم. تحقیقــات مــا بــر منابــع طبقه بنــدی نشــده و عمومــی  در دســترس همــگان اســتفاده 

کنیــم. کوشــیده ایم تمــام اطالعــات را بــا ذکــر منبــع بیــان  اســتوار اســت و 
کوچــک ولــی پرانگیــزه تحریریــه درصحــن  کتــاب پیــش رو حاصــل شــش مــاه تــالش تیــم 
اســت و قطعــا خالــی از اشــکال نیســت، امــا می کوشــیم در ادامــه،  نقایــص آن را برطــرف و در 
کنیــم. مجلــس دهــم تــازه در اول راه اســت  کم نقص تــر ارائــه  چاپ هــای بعــدی، نســخه ای 
گســترش  و مــا همــگام بــا شــما می کوشــیم بــه رســالت خــود بــر دیده بانــی مجلــس و البتــه بــا 
کوچکــی از جامعــه مدنــی، دیده بانــی شــوراها، را نیــز در  فعالیت هایمــان به عنــوان بخــش 

کار داریــم.  دســتور 

پژمان تهوری
سردبیر درصحن

کلیدی آن ]عرصه سوم[ مجلس دهم و بازیگران 

۱۵

یادداشت سردبیر



کلیدی آن ]عرصه سوم[ مجلس دهم و بازیگران 

۱۶

چگونگی شکل گیری مجلس دهم

فصل اول
چگونگی شــکل گیری مجلس دهم



اطالعات و آمار 
کــرد. انتخابــات ایــن  مجلــس دهــم در تاریــخ ۸ خــرداد ۱۳۹۵ بــه طــور رســمی فعالیــت خــود را آغــاز 
کــه در طــی آن ۲۹۰ )۲۸۹+۱(  دوره از مجلــس ایــران در ۷ اســفند ۹۴ و ۱۰ اردیبهشــت ۹۵ برگــزار شــد و 
نماینــده از ســوی مــردم ایــران بــرای حضــور در قــوه مقننــه معرفــی شــدند. )مینــو خالقــی تنهــا 
ــان  ــورای نگهب ــرف ش ــش از ط ــردم صالحیت ــوی م ــدن از س ــاب ش ــس از انتخ ــه پ ک ــود  ــده ای ب نماین
کــرد ( کار خــود را ۲۸۹ نماینــده آغــاز  ــرای حضــور در مجلــس رد شــد و بدیــن ســان مجلــس دهــم  ب
کشــور ۳۳۹۵۶۶۵۱ نفــر در دور اول انتخابــات مجلــس شــرکت  بنابــر اعــالم ســتاد انتخابــات وزارت 

کــه از ایــن تعــداد ۴۸٪ رای دهنــدگان زن و ۵۲٪ رای دهنــدگان مــرد بودنــد. کردنــد 

مجلس در  حضور  سابقه 
رونمایـی از ترکیـب نهایـی نماینـدگان مجلـس دهـم از خالئی بـزرگ به نام »تجربه« حکایت داشـت. 
گذاشـته اند.  کـه از مجمـوع ۲۹۰ نماینـده،  ۱۷۹ نفـر آن هـا بـرای اولیـن بـار پـا بـه خانـه ملت  بـه طـوری 
کمبود تجربه  آیـا خـالء تجربـه،  پاشـنه آشـیل مجلس دهم خواهد شـد یا انگیزه و اشـتیاق نمایندگـی 
کـه حداقـل یک سـال برای پاسـخ بـه آن وقت نیـاز داریم  کـرد؟ ایـن پرسشـی اسـت  را جبـران خواهـد 

کرد.  کم و کیـف فعالیـت نماینـدگان و عملکردشـان ارائه  تـا بتـوان تصویـری واقعی تـر از 

کــه ســابقه نمایندگــی دارنــد،  دو نفــر آن هــا  براســاس اطالعــات موجــود،  از میــان ۱۱۱ نماینــده ای 
کــه  کــه در نــوع خــود می توانــد منحصــر بفــرد باشــد  در مجلــس اول نیــز نماینــده بوده انــد اتفاقــی 
کســی ۲۸ ســال )پایــان مجلــس دوم( پــس از وداع بــا نمایندگــی،  مجــدد بــه مجلــس بازگشــته باشــد. 
ــه در دور اول و دوم حضــور  ک ــز تنهــا نماینــده ای اســت  شــهاب الدین بی مقــدار نماینــده مــردم تبری
کرســی  داشــته و پــس از ۲۸ ســال دوبــاره بــه مجلــس بازگشــته اســت. او بــا حمایــت ائتــالف امیــد بــر 
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ــددا رای  ــی مج ــز در حال ــان نی ــی اصفه ــده فعل ــالک نماین ــد س ــم تکیــه زده اســت. احم مجلــس ده
کمیســیون  کــه در دوره اول نیــز نماینــده بــوده اســت. احمــد ســالک رئیــس  کــرده  مــردم را جلــب 
فرهنگــی مجلــس نهــم پیــش از ایــن در مجلــس اول،  ســوم، چهــارم و نهــم نیــز نماینــده بــوده اســت و 

کنــد. مــی رود تــا نــام خــود را در میــان نمایندگانــی بــا پنــج دوره ســابقه نمایندگــی ثبــت 
در میــان راه یافتــگان بــه مجلــس دهــم ســه نفر ســابقه نمایندگــی در دوره دوم را دارند. شــهاب الدین 
بی مقــدار نماینــده تبریــز،  ســیدمصطفی ذوالقــدر نماینــده مینــاب و عبدالرضــا هاشــم زائــی نماینــده 

کــه در مجلــس دوم نیــز حضــور داشــته اند. تهــران ســه نماینــده ای هســتند 
از مجلــس ســوم ۶ نفــر، از مجلــس چهــارم ۸ نفــر، از مجلــس پنجــم ۱۰ نفــر، از مجلــس ششــم ۱۶ نفــر، 
از مجلــس هفتــم ۲۷ نفــر، از مجلــس هشــتم ۴۹ نفــر و از مجلــس نهــم ۷۴ نفــر بــه مجلــس دهــم راه 
کــه نمــودار نشــان می دهــد،  ســوابق نمایندگــی نماینــدگان ســابقه دار مجلــس  یافته انــد. همانطــور 

دهــم بیشــتر بــه مجالــس اخیــر هفتــم تــا نهــم اختصــاص دارد. 
که در مجالس سـوم، چهارم،  بیشـترین سـابقه نمایندگـی از آن محمـد قمـی نماینـده ورامیـن اسـت 
پنجـم، ششـم و هفتـم حضـور داشـته اسـت. محمـد مهـدی مفتـح نیـز بـا سـابقه حضـور در مجالـس 
او ۹  از  پـس  اسـت.  ایسـتاده  رتبـه دوم  )میـان دوره ای( در  نهـم  و  پنجـم، هفتـم، هشـتم  چهـارم، 

نماینـده زیـر بـا ۴ دوره حضـور در مجلـس شـورای اسـالمی بیشـترین سـابقه نمایندگـی را دارنـد:
۱- سیدمصطفی ذوالقدر )دوم - سوم - ششم - هشتم(

۲- جهانبخش محبی نیا )پنجم - ششم - هفتم - هشتم(
۳- احمد سالک )اول - سوم - چهارم - نهم(

۴- سلمان خدادای )پنجم - ششم - هفتم - هشتم(
کلیا )ششم - هفتم - هشتم - نهم( ۵- یونان بت 

۶- محمدرضا تابش )ششم - هفتم - هشتم - نهم(
کاظم جاللی )ششم - هفتم - هشتم - نهم(  -۷

۸- عالالدین بروجردی )ششم - هفتم - هشتم - نهم(
۹- حمیدرضا حاج بابایی )پنجم - ششم - هفتم - هشتم(
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رای اعتماد مردم به دانشــگاهیان و رد صالحیت روحانیون
بررســی ســوابق شــغلی و تحصیلــی راه یافتــگان مجلــس دهــم، از رای اعتمــاد بــاالی مــردم بــه مدیران 
گســترده روحانیــون حکایــت دارد. به طوری کــه نگاهــی  دولتــی و اســاتید دانشــگاه ها و رد صالحیــت 
کرســی در  کســب ۹۶  کــه مدیــران دولتــی بــا  گــذرا بــه زندگینامــه منتخبــان مــردم نشــان می دهــد 
کرســی  ــا ۸۴  مجلــس دهــم بیشــترین ســهم را در انتخــاب مــردم داشــته اند و اســاتید دانشــگاه ها ب
کــه در مجالــس اولیــه  کــه روحانیــون  در اولویــت بعــدی انتخــاب مــردم بوده انــد. ایــن در حالــی اســت 
کمتریــن حضــور را  کرســی رکــورد  شــورای اســالمی بیشــترین ســهم را داشــتند در مجلــس دهــم بــا ۱۶ 

کردنــد تــا نشــان دهنــد پایــگاه اجتماعــی خــود را از دســت داده انــد. ثبــت 
تغییــر قانــون انتخابــات و تعییــن مــدرک فوق لیســانس به عنــوان حداقــل تحصیــالت بــرای ورود بــه 
کثریــت قاطــع نماینــدگان مجلــس دهــم بــا مــدرک دکتــرا یــا فوق لیســانس  مجلــس،  ســبب شــده تــا ا
کمتــری برخوردارنــد بــا اســتفاده  کــه از تحصیــالت  بــه ایــن مجلــس راه یابنــد و معــدود نمایندگانــی 
ــه مجلــس  ــرده ب ک ــی  ــانس تلق ــادل فوق لیس ــی را مع ــابقه نمایندگ ــه س ک ــات  ــون انتخاب از تبصــره قان
از مجمــوع ۲۹۰  کــه  نشــان می دهــد  راه یافتــگان مجلــس دهــم  یافته انــد. ســوابق تحصیلــی  راه 
نماینــده، ۱۲۸ نفــر مــدرک دکتــرا و ۱۳۰ نفــر مــدرک فوق لیســانس دارنــد و مابقــی بــا عنایــت بــه ســابقه 
نمایندگــی بــا مدرکــی پایین تــر از فوق لیســانس بــه مجلــس راه یافته انــد. مــدرک تحصیلــی روحانیــون 
کــه تحصیــالت حوزوی شــان در حــد فوق لیســانس ارزیابــی شــده  معادل ســازی شــده و روحانیونــی 

می توانســته اند بــه مجلــس راه یابنــد.

دو نمودار زیر سوابق شغلی و تحصیلی نمایندگان مجلس دهم را نشان می دهد:
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گفتنــی اســت در ســوابق شــغلی برخــی نماینــدگان چنــد شــغل آمــده لــذا ایــن نمــودار بــا در نظــر   
گرفتــن هم پوشــانی شــغلی یــا تحصیلــی آن هــا تهیــه شــده اســت. بــرای مثــال برخــی نماینــدگان عــالوه 
بــر ســابقه اجرایــی در دانشــگاه نیــز تدریــس می کننــد یــا در ســوابق تحصیلــی برخــی از دانشــگاهیان،  

تحصیــالت حــوزوی نیــز ذکــر شــده اســت.
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کمیسیون های تخصصی مجلس

فصل دوم۲۲
دهم مجلس  کمیسیون های 



پول و قدرت سیاسـی، اولویت اول نمایندگان در انتخاب کمیسیون ها

کمیســیون های  در  بــه عضویــت  نماینــدگان  تمایــل  از  گــزارش شــعبات ۱۵ گانــه مجلــس 
کــه پــول و قــدرت سیاســی،  اولویــت اول نماینــدگان در انتخــاب  تخصصــی نشــان می دهــد 

کمیسیون هاســت.
کمیســیون های تخصصــی اعضــای خــود  بــا تصویــب اعتبــار نامــه نماینــدگان مجلــس دهــم،  
بــا تشــکیل جلســات،  فعالیــت نماینــدگان در حــوزه قانون گــذاری رســماز  را شــناختند و 
ــده  ــر نماین ــالمی،  ه ــورای اس ــس ش ــی مجل ــه داخل ــن نام ــون آیی ــاس قان ــد. براس ــد ش خواه
کمیســیون شــرکت  کمیســیون درآیــد و مکلــف اســت در جلســات  بایــد بــه عضویــت یــک 
کاری و تحصیلــی نماینــدگان  کمیســیون ها داوطلبانــه و براســاس ســوابق  کنــد. عضویــت در 
کمیســیون های  نــام  بــه  چالشــی  بــا  رئیســه  هیــات  دوره  هــر  در  ولــی  می گیــرد  صــورت 
ــود  ــت خ ــه اولوی ــدگان س ــس،  نماین ــاری در مجل ــه ج ــاس روی ــت. براس ــب روبروس بی داوطل
کمیســیونی بیــش از ۲۳ نفــر باشــد،  گــر تعــداد داوطلبــان عضویــت در  را اعــالم می کننــد، ا
آمــده معرفــی می شــوند.  یــا سوم شــان  اولویــت دوم  کــه در  کمیســیونی  بــه  مــازاد  افــراد 
کمیســیون های تخصصــی مجلــس نشــان  گــزارش منتشــره از تمایــل نماینــدگان بــه  اولیــن 
کمتریــن  نــود  کمیســیون شــوراها،  حقوقــی و قضایــی، فرهنگــی و اصــل  کــه ۴  می دهــد 
ــرژی بیشــترین  ــادی،  برنامــه و بودجــه و ان ــی، اقتص ــیون های امنیــت مل کمیس ــی و  متقاض

تقاضــای عضویــت را دارا هســتند.
رو  ایــن  از  دارد  رابطــه  خــاص  وزارتخانــه ای  بــا  وظایــف،  ح  شــر برحســب  کمیســیون  هــر 
کمیســیون های مربوطــه ایجــاد  ــرای  ــه را ب ــدار و پرنفــوذ بیشــترین جاذب وزارتخانه هــای پول
کاری بــا وزارت امــور خارجــه،   کمیســیون امنیــت ملــی بــه دلیــل رابطــه  می کنــد از ایــن رو 
بــه دلیــل  کمیســیون صنایــع  بــا وزارت نفــت،  کاری  بــه خاطــر رابطــه  انــرژی  کمیســیون 
کمیســیون برنامــه و بودجــه بــه دلیــل تاثیرگــذاری بــر قانــون بودجــه و نحــوه  وزارت صنایــع و 
توزیــع بودجــه ســالیانه، بیشــترین جاذبــه را بــرای نماینــدگان دارد و وزارت دادگســتری، 
کمیســیون حقوقــی و  کمتریــن جاذبــه را بــرای عضویــت در  وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 

ــرده اســت. ک فرهنگــی ایجــاد 
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کمیســیون آموزش  کســیون امیــد و محمــد مهــدی زاهدی رئیــس  حضــور محمــد رضــا عــارف رهبــر فرا
کمیســیون را  مجلــس نهــم و وزیــر علــوم دولــت محمــود احمــدی نــژاد، انتخابــات هیــات رئیســه ایــن 
کــه ریاســت مجلــس را بــه علــی الریجانــی  کــرده بــود. محمــد رضــا عــارف  بــا حساســیت هایی مواجــه 
کــرده و از پذیــرش ریاســت مرکــز پژوهش هــای مجلــس نیــز ســرباز زده بــود، در انتخابــات  گــذار  وا
کمیســیون آمــوزش نیــز اعــالم نامــزدی نکــرد تــا میــدان بــرای زاهــدی جهــت تمدیــد دوران  ریاســت 
کمیســیون انتخاب شــد  کمیســیون مهیــا شــود. او در حالــی بــا ۱۳ رای به ریاســت  ریاســت اش بــر ایــن 
کــه عــالوه بــر اصول گرایــان،  کنــد تــا روشــن شــود  کــه رقیــب اش محمــد قمــی تنهــا ده رای را از آن خــود 
کــه در  نماینــدگان اقلیت هــای مذهبــی یــا نماینــدگان مســتقل مجلــس نیــز بــه او رای داده انــد، چرا
کمیســیون ۱۰ در  کســیون های سیاســی،  ترکیــب  کمیســیون بــه فرا نگاهــی بــه تعلــق نماینــدگان ایــن 
کرســی در  کرســی و اقلیت هــای مذهبــی نیــز دو  ــان اســت. مســتقل ها دو  ــه نفــع اصول گرای ــر ۹ ب براب

کمیســیون بــه ۲۳ نفــر برســد. کل  کســیون دارنــد تــا عــدد  ایــن فرا
کمیســیون بــرای ســال  کمیســیون در جلســه روز یکشــنبه ســی ام خــرداد ۹۵ هیــات رئیســه  اعضــای 

کردنــد: ح انتخــاب  اول و در جلســه روز ۱۶ خــرداد ۹۶، هیــات رئیســه ســال دوم را بــه ایــن شــر
کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات بــا ترکیبــی از نماینــدگان هــر ســه  بــه ایــن ترتیــب هیــات رئیســه 
کثریــت ترکیــب  گرچــه ا کســیون عمــده مجلــس )اصول گــرا، امیــد و مســتقل ها( تشــکیل شــد. ا فرا
کمیســیون  گــذاری ریاســت  کســیون امیــد تشــکیل می دهنــد ولــی وا کمیســیون را نماینــدگان فرا
ــان بــوده  ــرا،  در ظاهــر پیــروزی در انتخابــات هیــات رئیســه از آن اصول گرای بــه یــک نماینــده اصول گ

تحقیقات  و  مـوزش  آ کمیسـیون 
ئتالفی ا ئیسـه  ر هیات  و 
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ــد. ــاء ش ــدک ابق ــی ان ــا تغییرات ــال دوم ب ــب در س ــن ترکی ــت. ای اس

کمیته های تخصصی کمیســیون آموزش
کمیســیون تخصصــی دارد. اســامی و  ــه، پنــج  کمیســیون آمــوزش بــرای انجــام ماموریت هــای محول

ح اســت: کمیته هــا بــه ایــن شــر ترکیــب هیــات رئیســه 

کمیته علوم،  تحقیقات و فنآوری  -۱
کسنویه، اقلیت ها رئیس: اسفندیار اختیاری 

کارن خانلری، اسفندیار اختیاری و ضیاءاهلل اعزازی. اعضاء: محمد رضا عارف،  علیرضا سلیمی، 
کمیته آموزش عالی و علوم پزشکی  -۲

رئیس: حبیب اله دهمرده، اصول گرا
اعضــاء: محمــود صادقــی، قاســم احمــدی الشــکی، حبیــب اهلل دهمــرده، سیدجوادســاداتی نژاد و 

محمــد باســط درازهــی.
کمیته آموزش و پرورش  -۳

رئیس: محمد بیرانوندی، امید
اعضــاء: فریــده اوالدقبــاد، فاطمــه ســعیدی، ســیدمحمد جــواد ابطحــی، محمــد بیرانونــدی و فرهــاد 

فالحتی.
کمیته فرهنگ و تربیت اسالمی  -۴

رئیس: حجت السالم محمد باقر عبادی، اصول گرا

سال چهارمسال سومسال دومسال اول

محمد مهدی رئیس
زاهدی )اصول گرا(

محمد مهدی 
زاهدی )اصول گرا(

داود محمدینایب رئیس اول
)امید(

داود محمدی
)امید(

محمود نگهبان نایب رئیس دوم
سالمی )مستقل(

قاسم احمدی 
الشکی )مستقل(

علیرضا سلیمیدبیر اول
)اصول گرا(

فریده اوالد قباد
)امید(

فاطمه سعیدیدبیر دوم
)امید(

علیرضا سلیمی
)اصول گرا(

حمایت میرزادهحمایت میرزاده )امید(سخن گو
) امید(
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اعضاء: سیدمحمدباقر عبادی، محمدمهدی زاهدی و داود محمدی.
کمیته مهارتی  -۵

رئیس: اسداهلل عباسی، اصول گرا
اعضا: محمود نگهبان سالمی، اسداهلل عباسی و سیدحمایت میرزاده

ح است: کمیسیون آموزش و تحقیقات به این شر اعضای 

کسیونحوزه انتخابیهنام کمیسیونفرا سمت در 

امیدتهرانمحمد رضا عارف۱

نایب رئیس اول هیات رئیسهامیدتهرانداود محمدی۲

امیدتهرانمحمود صادقی۳

دبیر دوم هیات رئیسهامیدتهرانفاطمه سعیدی۴

امیدتهرانفریده اوالقبا۵

امیدکوهدشتمحمد قمی۶

رئیس  کمیته آموزش و پرورشامیدخرم آبادمحمد بیرانوندی7

کمیسیونامیدگرمیسید حمایت میرزاده8 سخن گوی 

امیدسراوانمحمد باسط درازهی۹

مستقلنوشهرقاسم احمدی الشکی۱0

نایب رئیس دوم هیات رئیسهمستقلخوافمحمود نگهبان سالمی۱۱

کمیسیوناصول گرایانکرمانمحمد مهدی زاهدی۱۲ رئیس 
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کسیونحوزه انتخابیهنام کمیسیونفرا سمت در 

کوچکی نژاد ارم ساداتی۱۳ اصول گرایانرشتجبار 

دبیر اول هیات رئیسهاصول گرایانمحالتعلیرضا سلیمی۱۴

اصول گرایانکاشانسید جواد ساداتی نژاد۱۵

اصول گرایانبنابضیاء اله اعزازی ملکی۱۶

اصول گرایانخمینی شهرسید محمد جواد ابطحی۱7

کمیته فرهنگ و تربیت اصول گرایانبیرجندسید محمد باقر عبادی۱8 رئیس 
اسالمی

اصول گرایانقائناتفرهاد فالحتی۱۹

کمیته مهارتیاصول گرایانرودسراسداله عباسی۲0 رئیس 

کمیته آموزش عالی و اصول گرایانزابلحبیب اله دهمرده۲۱ رئیس 
علوم پزشکی

اقلیت مذهبیارامنه شمالکارن خانلری۲۲

کسنود۲۳ کمیته علوم،  تحقیقات اقلیت مذهبیزرتشتیاناسفندیار اختیاری  رئیس 
و فنآوری

محدوده فعالیت
کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات در محــدوده آمــوزش و پــرورش عمومــی، آمــوزش فنــی و حرفــه اى، 

آمــوزش عالــی، تحقیقــات و فنــاورى وظایــف محولــه را انجــام می دهــد
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نویــد بخــش  کمیســیون اجتماعــی، می توانــد  نماینــده زن مجلــس دهــم در  از ۱۷  حضــور ۵ زن 
کــه در ســه دوره  ــان باشــد. مشــکالتی  گره هایــی از مشــکالت حقوقــی و قانونــی،  حقــوق زن گشــودن 
گره هایــی بــه آن افــزوده شــده اســت. ضمــن  گذشــته مجلــس نــه تنهــا مــورد توجــه قــرار نگرفتــه، بلکــه 
کــم نظیــر  کمیســیون تخصصــی نیــز از اتفاقــات  این کــه انتخــاب ســهیال جلــودارزاده بــه نایــب رئیســی 
کمیســیون انتخــاب شــده اســت هرچنــد اجمــاع  کــه یــک زن بــه نیابــت ریاســت  ایــن دوره اســت 
کمیســیون اجتماعــی می توانســت خانــم جلــودارزاده را بــه ریاســت برســاند  اعضــای اصالح طلــب 
کمیســیون دارا هســتند. امــا انشــقاق در میــان  کثریــت را در ایــن  کــه اصالح طلبــان بــا ۱۲ رای ا چرا
کمیســیون، ســبب شــد تــا چهــره ای مســتقل بــا ســوابقی اصول گرایانــه، بتوانــد  اعضــای اصالح طلــب 
کمیســیون شــود. ســلمان خــدادادی نماینــده پرســابقه ملــکان در  کمتریــن اختــالف رای رئیــس  بــا 

ــه امیدی هــا ۱۲ رای را در اختیــار داشــتند. ک کمیســیون رســید  ــه ریاســت  ــا ۱۱ رای ب ــی ب حال
بــه  بــا ۱۱ رای  را  کمیســیون اجتماعــی در جلســه ســی ام خــرداد ۹۵ ســلمان خــدادادی  اعضــای 
کســیون امیــد را بــه  کمیســیون، علــی رســتمیان و ســهیال جلــودارزاده دو نماینــده عضــو فرا ریاســت 
ــاج الدیــن دیگــر نماینــده امیــدی مجلــس را بــه دبیــری اول و  کمیســیون و ناهیــد ت نیابــت ریاســت 
روح اهلل بابایــی نماینــده مســتقل قزویــن را بــه دبیــری دوم برگزیدنــد. دیگــر نماینــده مســتقل آبادان، 
کمیســیون اجتماعــی در  جلیــل مختــار، نیــز بــه ســمت ســخن گویی هیــات رئیســه انتخــاب شــد. تــا 
ســال اول مجلــس دهــم بــه ریاســت یــک چهــره مســتقل متمایــل بــه اصول گرایــان اداره شــود. از 
کمیســیون  کمیســیون می توانــد بــه عــدم توجــه اعضــای  شــگفتی های انتخابــات هیــات رئیســه ایــن 

کمیســیون اجتماعــی و بازپــس 
گیــری کرســی نایــب رئیســی از زنــان
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کارگــر و نماینــده تهــران اشــاره  کمیســیون یعنــی علیرضــا محجــوب دبیــرکل خانــه  بــه چهــره پرســابقه 
کــه در میــان نماینــدگان مجلــس در ردیــف پرســابقه ترین هــا بــه شــمار می آیــد. کــرد 

کمیســیون  کمیســیون اجتماعــی مجلــس نهــم نیــز از دیگــر چهره هــای ایــن  عبدالرضــا عزیــزی رئیــس 
کرســی ریاســت نداشــت. اصول گرایــان تنهــا  کــه ســال اول مجلــس دهــم شانســی بــرای حفــظ  اســت 

کمیســیون را در اختیــار دارنــد. کرســی  کرســی از ۲۳   ۴
کمیسیون اجتماعی در سال دوم به این شکل تغییر یافت: ترکیب هیات رئیسه 

ــر  ــام عبدالرضــا عزیــزی ب ــه ن ــان ب ــا اصول گرای ــه جــای ســلمان خــدادادی، یــک مســتقل متمایــل ب ب
کمیســیون تکیــه زد. کرســی ریاســت 

کمیســیون را  کســیون امیــد جــای ســهیال جلــودارزاده نایــب رئیــس اول  محمــد رضــا بادامچــی از فرا
کمیســیون شــدتا یــک امیــدی  گرفــت و مســعود رضایــی جایگزیــن علــی رســتمیان، نایــب رئیــس دوم 

کســیون امیــد بنشــیند. جــای عضــو دیگــری از فرا
کمیســیون را در اختیــار دارنــد و زهرا ســاعی  کرســی دبیــر  کان  کمــا روح اهلل بابایــی و ناهیــد تــاج الدیــن 
کمیســیون را  کســیون مســتقل ها، ســخن گویی  کســیون امیــد جایگزیــن جلیــل مختــار از فرا از فرا
کمیســیون اجتماعــی در ســال دوم هماننــد ســال اول دو  عهــده دار شــد.در ترکیــب هیــات رئیســه 
کــه بــرای اولیــن بــار بــه یــک زن  کمیســیون  کرســی نایــب رئیســی  کــه  زن حضــور دارد بــا ایــن تفــاوت 
گذاشــته  کنار  کمیســیون  گرفتــه شــد تــا ســهیال جلــودارزاده از هیــات رئیســه  ســپرده شــده بــود بازپــس 

زهــرا ســاعی نماینــده تبریــز بــه ســمت ســخن گویی برگزیــده شــود.

کمیسیون و تعلق سیاسی آن ها اعضای 

کسیونحوزه انتخابیهنام کمیسیونفرا سمت در 

نایب رئیس دومامیدتهرانسهیال جلودارزاده۱

امیدسمیه محمودی۲

دبیر اولامیداصفهانناهید تاج الدین۳

امیدتبریززهرا ساعی۴

امیدتهرانعلیرضا محجوب۵

امیدشیرازمسعود رضایی۶
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کسیونحوزه انتخابیهنام کمیسیونفرا سمت در 

امیدرزنحسن لطفی7

امیداهوازعلی ساری8

نایب رئیس اولامیددلفانعلی رستمیان سبزه خانی۹

امیدپارس آبادشکور پورحسین شقالن۱0

امیدخدابندهاحمد بیگدلی۱۱

امیدتهرانمحمد رضا بادامچی۱۲

گودرزی۱۳ اصول گرایانبروجردعباس 

کرد۱۴ اصول گرایانخاشعلی 

اصول گرایانسیروانعبدالرضا عزیزی۱۵

اصول گرایانمشهدرضا شیران خراسانی۱۶

رئیسمستقلملکانسلمان خدادادی۱7

مستقلبروجنخدیجه ربیعی۱8

مستقلپیرانشهررسول خضری۱۹

دبیر دوممستقلقزوینروح اهلل بابایی صالح۲0
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کسیونحوزه انتخابیهنام کمیسیونفرا سمت در 

سخن گومستقلآبادانجلیل مختار۲۱

مستقلبستان آبادمحمد وحدتی هالن۲۲

مستقلهشترودحمزه امینی۲۳

کمیسیون محدوده ماموریت 
کار و تعــاون  کار، اشــتغال، روابــط  کمیســیون اجتماعــی در محــدوده امــور ادارى و اســتخدامی، 
کار و امــور اجتماعــی، ســازمان حفاظــت محیــط زیســت و  وظایــف محولــه را انجــام می دهــد. وزارت 
کمیســیون اجتماعــی  ســازمان تامیــن اجتماعــی از مهم تریــن دســتگاه های دولتــی تحــت نظــارت 

مجلــس اســت.
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کمیســیونی  کمیســیون های محبــوب نماینــدگان مجلــس اســت.  کمیســیون اقتصــادی از جملــه 
کــه در ردیــف بیشــترین متقاضــی قــرار دارد. در هــر دوره از مجلــس شــورای اســالمی، نماینــدگان در 
کمیســیون  کمیســیون های تخصصــی بــرای عضویــت، معمــوال یکــی از انتخاب هایشــان  انتخــاب 
کمیســیون اقتصــادی جــدی اســت. فرصــت  اقتصــادی اســت. از همیــن رو رقابــت بــرای ورود بــه 
کمیســیون را افزایــش  نظــارت و همــکاری نزدیــک بــا بخش هــای اقتصــادی دولــت، جاذبــه ایــن 
کمیســیون نیــز در مقایســه بــا ســایر  کرســی های هیــات رئیســه ایــن  کســب  داده اســت. از همیــن رو 

کمیســیون ها رقابتی تــر اســت. 
حضــور الیــاس حضرتــی نماینــده پرســابقه اصالح طلبــان و محمــود بهمنــی معــاون محمــود احمــدی 
کمیســیون را افزایــش داده بــود ولــی در  کســب ریاســت  کمیســیون، ســطح رقابــت بــرای  نــژاد در ایــن 
نهایــت نــه حضرتــی و نــه بهمنــی هیــچ یک موفق به کســب آراء الزم نشــدند تا محمد رضــا پورابراهیمی 
کمیســیون را در  کرســی ســخن گویی ایــن  کــه در دوره نهــم  کرمــان  نماینــده میانــه رو و اصول گــرای 
کســی ایــن  کمتــر  کمیســیون تکیــه زنــد.  گــوی رقابــت را از رقبــا بربایــد و بــر ریاســت  اختیــار داشــت 
انتخــاب را پیــش بینــی می کــرد. ضمــن اینکــه حساســیت های جریان هــای سیاســی بیــرون مجلــس 

کــرده بــود. کمیســیون نیــز رقابــت را حســاس تر  نســبت بــه انتخابــات هیــات رئیســه ایــن 
ــرای  ــی ب ــام الب ــان اته ــیون در مظ کمیس ــه  ــات رئیس ــات هی ــزاری انتخاب ــل از برگ ــی قب ــاس حضرت الی
گرفتــه بــود. او بــه ایــن  کمیســیون قــرار  کمیســیون اقتصــادی بــرای ریاســت  ورود طرفــداران اش بــه 
کمیســیون  کــه در مجلــس حضــور داشــتم، عضو  گفــت: »مــن در ۱۶ ســالی  کنــش نشــان داد و  اتهــام وا

نبــض کمیســیون اقتصــادی در 
دســت چهره هــای مســتقل
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ترکیــب  تعییــن  بــرای  هیــچ کاری  مــن  می شــوم.  کمیســیون  ایــن  عضــو  هــم  االن  بــودم  اقتصــاد 
ــان  ــد در خدمتش ــر رای دادن گ ــتان ا ــد، دوس ــکلی باش ــر ش ــیون ه کمیس ــب  ــردم، ترکی ــیون نک کمیس
ــه ایــن  کنــش ب کیهــان در وا هســتیم در غیــر ایــن صــورت هــم پیشانی شــان را می بوســم.« روزنامــه 
اظهــارات بــا یــادآوری اتهــام او در دریافــت پــول از شــهرام جزیــری در مطلبــی بــا تیتــر »رئیــس شــدید 
کشــید. کمیســیون را بــه چالــش  بــرای شــهرام جزایــری نوشــابه بــاز نکنیــد!« انتخــاب او بــه ریاســت 
کمیســیون اقتصــادی ده عضــو اصول گــرا، نــه عضــو اصالح طلــب )امیــد( و چهــار عضــو مســتقل دارد. 
کنــد،  کمیســیون، ائتــالف  کــه بتوانــد بــا مســتقل های  کســیونی  بنابرایــن بصــورت طبیعــی هــر فرا
کســیونی بلکــه  کــه ائتالف هــا نــه فرا دســت برتــر را دارد ولــی نتایــج انتخابــات هیــات رئیســه نشــان داد 
ــر  ــازده رای در براب ــا ی ــرا ب ــه پورابراهیمــی اصول گ ک گرفتــه اســت چرا براســاس روابــط شــخصی شــکل 
ــا شــش رای بــه نایــب  حضرتــی و بهمنــی بــه پیــروزی می رســد و ســید فریــد موســوی اصالح طلــب ب
کــه حتــی او از مجمــوع آراء اصالح طلبــان  رئیســی منصــوب می شــود. آراء موســوی نشــان می دهــد 

برخــوردار نبــوده اســت. ضمــن اینکــه بهمنــی اصول گــرا نیــز آراء اصول گرایــان را نداشــته اســت.
ح تشکیل شد: کمیسیون اقتصادی برای سال اول به این شر از این رو هیات رئیسه 

رئیس: محمد رضا پورابراهیمی
نواب رئیس: ناصر موسوی الرگانی و سید فرید موسوی

دبیران: داریوش اسماعیلی و حسینی شاهرودی
کاظم دلخوش اباتری سخن گو: 

کبــر  کمیســیون اقتصــادی در ســال دوم تغییــری جزئــی داشــت به طوری کــه علــی ا هیــات رئیســه 
کســیون اصول گرایــان هســتند.  گرفــت هرچنــد هــر دو عضــو فرا کریمــی جــای ناصــر موســوی الرگانــی را 
ــو  ــک عض ــان ی ــا اصول گرای ــت ت گرف ــری  ــوش ابات ــم دلخ کاظ ــخن گویی را از  ــوان س ــز عن ع نی ــم زار رحی
خــود در هیــات رئیســه را از دســت بدهنــد و مســتقل ها یــک نیــروی جدیــد راهــی هیــات رئیســه 

کننــد..

تخصصی کمیته های 
کمیتــه  ســه  تشــکیل  بــا  کمیســیون  برنامه هــای  پیشــبرد  بــرای  اقتصــادی  کمیســیون  اعضــای 
کمیســیون و قبــل از بررســی آن،   ــه  ــا الیحــه ب ح ی ــد. پــس از ارجــاع هــر طــر کردن تخصصــی موافقــت 
کمیتــه مربوطــه بررســی و ســپس  ــا الیحــه ارجاعــی توســط  ح ی ــه، ابتــدا طــر بنــا بــه مســوولیت محول
کمیتــه تخصصــی  کمیســیون بررســی را آغــاز و رای گیــری می کنــد. ســه  کارشناســی،  بــا دریافــت نظــر 

ــت: ح اس ــر ــن ش ــه ای ــادی ب ــیون اقتص کمیس

کمیته سیاست های پولی و بانکی  -۱

کمیته تجارت  -۲

کمیته تولید، سرمایه گذاری و اشتغال  -۳
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کمیسیون و تعلقات سیاسی اعضای 

کسیونحوزه انتخابیهنام کمیسیونفرا سمت در 

رئیساصول گرایانکرمانمحمد رضا پورابراهیمی۱

نایب رئیس اولاصول گرایانفالورجانناصر موسوی الرگانی۲

کعبی۳ اصول گرایانآبادانعامر 

کریمی۴ کبر  اصول گرایانمرکزیعلی ا

کبیری۵ اصول گرایانخویسید تقی 

کاظم دلخوش اباتری۶ سخن گواصول گرایانصومعه سراسید 

دبیر اولاصول گرایانشاهرودسید حسن حسینی7

محمد حسین حسین زاده 8
اصول گرایانمشهدبحرینی

اصول گرایانمرند و جلفامحمد حسن نژاد۹

اصول گرایانساوجبالغمحمود بهمنی۱0

امیدتهرانفاطمه حسینی۱۱

امیدتهرانالیاس حضرتی۱۲

نایب رئیس دومامیدتهرانسید فرید موسوی۱۳



کلیدی آن ]عرصه سوم[ مجلس دهم و بازیگران 

کمیسیون های تخصصی مجلس

۳۵

کسیونحوزه انتخابیهنام کمیسیونفرا سمت در 

کریمی۱۴ امیدبیجارحمد اله 

کاووسقرجه طیار۱۵ امیدگنبد 

امیدمبارکهزهرا سعیدی۱۶

امیدشبسترمعصومه آقاپور علیشاهی۱7

امیدانار و رفسنجاناحمد انارکی محمدی۱8

دبیر دومامیدنورعلی اسماعیلی۱۹

ع۲0 مستقلآبادهرحیم زار

کوعین اله شریف پور۲۱ مستقلما

مستقلتالشمحمود شکری۲۲

مستقلپاوهشهاب نادری۲۳



کمیســیون امنیــت ملــی )ذوالنــور، نقــوی حســینی  عضویــت ســه چهــره شــاخص جبهــه پایــداری در 
کمیتــه هســته  کریمــی قدوســی( بــه عنــوان مخالفــان جــدی برجــام، و انتصــاب ذوالنــور بــه ریاســت  و 
ای، می توانــد تــداوم بخــش اعتراضــات پایداری هــای مجلــس نهــم در مجلــس دهــم باشــد، هرچنــد 
کمیســیون و برتــری عــددی نیروهــای طرفــدار برجــام، مانــع  کســیون امیــد در ایــن  وجــود ۸ عضــو فرا
کمیســیون در مســاله هســته ای باشــد. انتخــاب عالء الدیــن بروجــردی  گیــری اعضــای ایــن  از ســخت 
کام مانــدن تالش هــای مجتبــی ذوالنــور بــرای تکیــه بــر  کمیســیون امنیــت ملــی و نــا رئیــس پرســابقه 
کمیســیون رویکــرد متعادلــی در  کــه اعضــای  کمیســیون خــود نشــانگر ایــن اســت  کرســی ریاســت ایــن 

حــوزه مســایل امنیتــی و سیاســت خارجــی خواهــد داشــت.
کــه ایــن  کمیســیون،  تنهــا تالش هــای پیــدا و پنهــان پایداری هــا نبــود  در مســاله انتخــاب رئیــس 
کبیــان و  کوا کــرده بــود بلکــه وجــود نیروهایــی همچــون فالحــت پیشــه،   مســاله را بــه معمــا تبدیــل 
کــرده بــود. ضمــن اینکــه شکســت بروجــردی  کاظــم جاللــی،  مســاله انتخــاب رئیــس را پیچیــده  حتــی 
تضعیــف  مســبب  می توانســت  دوم  دور  در  ناپلونــی  پیــروزی  و  بروجــرد  در  انتخابــات  اول  دور  در 
کمیســیون امنیــت ملــی باشــد ولــی نزدیکــی اش بــه تیــم هســته ای دولــت، او را بــرای  موقعیــت اش در 

کمیســیون امنیــت ملــی رســاند. چندمیــن بــار بــه ریاســت 
کرد تا نشــان  کســب  کبیــان تنهــا رقیــب رســمی بروجــردی در روز انتخابــات، هشــت رای  کوا مصطفــی 
کســیون امیــد،  هیچ کــدام بــه بروجــردی رای نداده انــد و او بــا ده رای اصول گرایــان  دهــد اعضــای فرا

و پنــج رای از نماینــدگان مســتقل بــا ۱۵ رای ریاســت رســیده اســت.
کمیســیون در ســال اول مجلــس دهــم  کمیســیون امنیــت ملــی، اعضــای هیــات رئیســه ایــن  اعضــای 

حاشــیه نشــینی امیدی هــا در 
کمیســیون امنیــت ملــی 
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کمــال دهقــان و حســن  ح برگزیدنــد: عالء الدیــن بروجــردی بــه ریاســت انتخــاب شــد.  را بــه ایــن شــر
کمیســیون  بیگــی نــواب رئیــس شــدند و محمــد جــواد نوبندگانــی و ســید محســن علــوی بــه دبیــری 
کمیســیون امنیــت ملــی  رســیدند و ســید حســین نقــوی حســینی هم چــون دوره نهــم،  ســخن گویی 

در مجلــس دهــم را عهــده دار شــد.
کمیســیون در ســال دوم مجلــس دهــم نیــز چنــدان دســتخوش تغییــرات  انتخابــات هیــات رئیســه 
کمــال دهقــان نیــز در جایــگاه  نشــد. عالء الدیــن بروجــردی بــار دیگــر به عنــوان رئیــس برگزیــده شــد. 
کرســی نایــب رئیــس دوم را بــه محمــد مهــدی  نایــب رئیــس اول ابقــاء شــد امــا حســن بیگــی اصول گــرا، 
کــرد. نقــوی حســینی همچــون ســال اول، ســخن گو باقــی  گــذار  کســیون مســتقل ها وا برومنــدی از فرا
ــیون  کس ــوی از فرا ــن عل ــد. محس ــاء ش ــر اول ابق ــی دبی کرس ــز در  ــی نی ــواد نوبندگان ــد ج ــد و محم مان
کمیســیون، تغییــر دوم هیــات رئیســه بــود. او جــای خــود را بــه ابراهیــم رضایــی از  امیــد و دبیــر دوم 
کمیســیون امنیــت ملــی در ســال دوم  کســیون اصول گرایــان داد تــا ترکیــب هیــات رئیســه  اعضــای فرا

گیــرد. بیشــتر رنــگ و بــوی اصول گرایــی بــه خــود 

تخصصی کمیته های 
کمیتــه  کمیتــه اصلــی و ۴  کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی رای بــه تشــکیل ســه  اعضــای 
ح تشــکیل  کمیته هــای تخصصــی بــه ایــن شــر کمیســیون  فرعــی دادنــد. براســاس تصمیــم اعضــای 

شــدند: 

اصلی کمیته های 
کمیته روابط خارجی  -۱

رئیس: صفاری نطنزی
نایب رئیس: نجفی

 دبیر: هادی شوشتری
فالحت پیشــه،  شوشــتری،  برومنــدی،  رحیمــی،  ذوالنــور،  حجت االســالم  برزگــر،  اعضــاء:   

گــودرزی و  نطنــزی  صفــاری  نجفــی،  توکلــی،  نوریــان، 

کمیته امنیت  -۲
کناری  رئیس: نانوا

 نایب رئیس: علوی
 دبیر: نقوی حسینی

کناری  اعضاء: بروجردی، جاللی، دهقانی فیروزآبادی، نقوی حسینی، علوی و نانوا

کمیته دفاعی  -۳
 رئیس: نوریان

 نایب رئیس: رضایی
 دبیر: هاجر چنارانی

 اعضاء: جاسمی، جمالی، چنارانی، حسن بیگی و ابراهیم رضایی
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فرعی: کمیته های 
کمیته حقوق بشر  -۱

 رئیس: هادی شوشتری
 نایب رئیس: برومندی

 دبیر: نقوی حسینی
کبیــان،  کوا  اعضــاء: برومنــدی، فیروزآبــادی، شوشــتری، صفــاری نطنــزی، علــوی، فالحت پیشــه، 

کریمــی قدوســی و اردشــیر نوریــان

کمیته هسته ای  -۲
 رئیس: مجتبی ذوالنور
گودرزی  نایب رئیس: 

 دبیر: برومندی
رضایــی،  حســن بیگی،  چنارانــی،  جمالــی،  جاللــی،  جاســمی،  برومنــدی،  بروجــردی،  اعضــاء: 
کریمــی قدوســی، علــوی،  شوشــتری، صفــاری نطنــزی، حجــت االســالم ذوالنــور، فالحت پیشــه، 

نوریــان و  کنــاری  نانوا کبیــان،  کوا

کمیته مطالبات ملی  -۳

کمیته بسیج  -۴

کــه نماینــدگان  کمیســیون امنیــت ملــی نشــان می دهــد  کمیته هــای تخصصــی  گزارش هــای منتشــر از 
کمیتــه مطالبــات ملــی و بســیج ولــی اقدامــی عملــی بــرای  کمیســیون بــه رغــم تصویــب تشــکیل  ایــن 
ــه  ــه اعضــای آن مشــخص شــده و ن کنــون ن کمیتــه هنــوز انجــام نداده انــد چــون تا تشــکیل ایــن دو 

کمیته هــا منتشــر شــده اســت. گزارشــی از تشــکیل ایــن 

کمیسیون محدوده ماموریت 
و سیاســت خارجــی در محــدوده  ملــی  امنیــت  کمیســیون  آیین نامــه داخلــی مجلــس،  مطابــق 
سیاســت و روابــط خارجــی، دفــاع، اطالعــات و امنیــت وظایــف محولــه را انجــام می دهــد. وزارت 
امــور خارجــه، وزارت اطالعــات،  وزارت دفــاع، ســازمان انــرژی اتمــی، نیروهــای مســلح و نیــروی 
کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت  انتظامــی از جملــه دســتگاه های دولتــی و نظامــی تحــت نظــارت 

ــت. ــس اس ــی مجل خارج
کــه بــه دبیــر هیــات رئیســه  کمیســیون امنیــت ملــی  ســید محســن علــوی نماینــده المــرد و عضــو 
کمیســیون نیــز انتخــاب شــده، پســر حجــت الســالم محمــود علــوی وزیــر اطالعــات دولــت روحانــی 
اســت.  ملــی  امنیــت  کمیســیون  عضــو  ایــن  وظایــف  جملــه  از  پــدر  کار  بــر  نظــارت  لــذا  اســت. 

بــود. نماینــده المــرد  پنجــم  حجت الســالم محمــود علــوی وزیــر اطالعــات در مجلــس 
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کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اعضای 

کسیونحوزه انتخابیهنام کمیسیونفرا سمت در 

رئیساصول گرایانبروجردعالء الدین بروجردی۱

سخن گواصول گرایانورامینحسین نقوی حسینی۲

کمیته هسته ایاصول گرایانقممجتبی ذوالنور۳ رئیس 

کناری۴ کمیته امنیتاصول گرایانبابلسرولی اهلل نانوا  رئیس 

کریمی قدوسی۵ اصول گرایانمشهدجواد 

کمیته روابط خارجیاصول گرایاننطنزمرتضی صفاری نظنزی۶ رئیس 

کمیته دفاعیاصول گرایانخمینمحمد ابراهیم رضایی7 نایب رئیس 

نایب رئیس دوماصول گرایاندامغانابوالفضل حسن بیگی8

دبیر اولاصول گرایانفسامحمد جواد جمالی نوبندگانی۹

اصول گرایانکرمانشاهسید قاسم جاسمی۱0

امیدتهرانعلیرضا رحیمی۱۱

کبیان۱۲ کوا امیدتهرانمصطفی 

کلشانی۱۳ گر  امیدسلماسشهروز برز
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کسیونحوزه انتخابیهنام کمیسیونفرا سمت در 

کمیته روابط امیدبابلعلی نجفی خوشرودی۱۴ نایب رئیس 
خارجی

گودرزی۱۵ کمیته هسته ایامیدممسنیمسعود  نایب رئیس 

کمیته امنیتامیدالمردمحسن علوی۱۶  نایب رئیس 
دبیر دوم هیات رئیسه

کمیته حقوق بشرامیدقوچانهادی شوشتری۱7  رئیس 
کمیته روابط خارجی دبیر 

نایب رئیس اولامیدتفتکمال دهقانی فیروزآبادی۱8

کمیته حقوق بشرمستقلمرودشتمحمد مهدی برومندی۱۹ نایب رئیس 

مستقلتهرانکاظم جاللی۲0

کمیته دفاعیمستقلنیشابورهاجر چنارانی۲۱ دبیر 

اسالم آباد حشمت اله فالحت پیشه۲۲
مستقلغرب

کمیته دفاعیمستقلشهرکرداردشیر نوریان۲۳ رئیس 



گرایــش مــردم  کمیســیون انــرژی، می توانــد بیانگــر  تجمــع نماینــدگان مناطــق نفت خیــز ایــران در 
گاز باشــد. ضمــن اینکــه نماینــدگان مردم  کاندیداهایــی بــا تخصــص در حــوزه نفــت و  ایــن مناطــق بــه 
کمیســیون انــرژی، ســهم بیشــتری از درآمــد حاصلــه از ذخایــر  ایــن مناطــق می کوشــند بــا عضویــت در 
کننــد. اســتان خوزســتان،  بوشــهر، هرمــزگان بیشــترین  کشــور را جــذب مناطــق نفت خیــز  گاز  نفــت و 

کمیســیون انــرژی دارد. نماینــده را در 
نمایندگــی  دوره  چهــار  ســابقه  کــه  خوزســتان  اســتان  نماینــدگان  از  حســنوند  فریــدون  انتخــاب 
کارنامــه داراســت بــه نظــر امــری طبیعــی اســت امــا انتخــاب او بــا ۲۱ رای از ۲۳ رای  مجلــس را در 
رئیســه بصــورت  انتخابــات هیــات  کمیســیون  ایــن  کــه در  کمیســیون،  نشــان می دهــد  اعضــای 
ــواب رئیــس  ــی ن کرس ــی از دو  ــیون و یک کمیس ــه ریاســت  ک ــا  ــه ایــن معن ــده اســت ب ــزار ش ــی برگ ائتالف
کســیون امیــد تعلــق  کمیســیون بــه اعضــای فرا کرســی دیگــر هیــات رئیســه  بــه اصول گرایــان و چهــار 

خ داده اســت. کمتــر ر کمیســیون ها  کــه در دیگــر  گرفتــه اســت. اتفاقــی 
بــا ۲۱ رای بــه عنــوان رییــس  کمیســیون انــرژی، فریــدون حســنوند  در انتخابــات هیــات رئیســه 
ــا ۱۹ رای  ــا ۲۰رای،علــی ادیانــی راد ب کمیســیون تعییــن شــد و همچنیــن حســین امیــری خامکانــی ب
ــر اول و  ــوان دبی ــه عن ــا ۱۷ رای،ب ــدری ب ــا ۱۸ رای و خ ــور ب ــرم پ ــس اول و دوم،ک ــواب ریی ــوان ن ــه عن ب
کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای اســالمی، انتخــاب  دوم واســداهلل قره خانــی بــا ۲۰ رای ســخن گوی 

شــدند.
کســیون اصول گرایــان اســت و مواضــع  گرچــه از اعضــای فرا کمیســیون ا فریــدون حســنوند رئیــس 
سیاســی نســبتا تنــدی دارد و در دولــت احمــدی نــژاد بــه مقــام اســتانداری رســیده بــود ولــی بــه 

کمیســیون انــرژی در تصــرف 
خوزســتانی ها
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کمیســیون انــرژی )در مجلــس نهــم( را  شــدت تنــش میــان وزیــر نفــت دولــت روحانــی و رئیــس ســابق 
پاییــن آورده و رابطــه نزدیکی تــر بــا دولــت دارد. 

کمیســیون در ســال دوم تنهــا دو تغییــر داشــت. به طوری کــه هدایــت اهلل خادمــی جایگزیــن  ترکیــب 
ــی و جاســم ســاعدی جایگزیــن خــدری شــد. بقیــه اعضــای هیــات رئیســه  حســین امیــری خامکان

ســال اول در ســال دوم ابقــاء شــدند.
ــو  ــه دو عض ــود را ب ــای خ ــه ج ــات رئیس ــد در هی ــیون امی کس ــو فرا ــه دو عض گرفت ــورت  ــرات ص ــا تغیی ب
کــه در ســال اول بــه نفــع امیــد بــود بــه نفــع  کســیون اصول گرایــان دادنــد تــا ترکیــب هیــات رئیســه  فرا

کنــد. اصول گرایــان تغییــر 
 

تخصصی کمیته های 
کمیته هــای تخصصــی  کمیســیون انــرژی در جلســه روز ۲۹ تیرمــاه ۱۳۹۵ هیــات رئیســه  اعضــای 
کنــد.  کمیســیون رســما بتوانــد بحث هــای تخصصــی را دنبــال  تــا  انــرژی را برگزیدنــد  کمیســیون 

ح تشــکیل شــدند: کمیته هــای تخصصــی بــه ایــن شــر براســاس انتخابــات برگــزار شــده 

کمیته  نفت و پاالیش فرآورده های نفتی  
رئیس: حسن بهرام نیا

 نایب رئیس: علی عسگر ظاهری عبده وند
 دبیر: احمد صفری

گاز و پتروشیمی کمیته   
 رئیس: عدل هاشمی پور

 نایب رئیس: سالم امینی
 دبیر: سکینه الماسی

 
کمیته انرژی های نو و هسته ای

 رئیس: محمد خالدی
 نایب رئیس: غالمرضا شرفی

 دبیر: اسداهلل قره خانی

کمیته نیرو  
گلمرادی  رئیس: علی 

 نایب رئیس: عبداهلل سامری
کشت زر  دبیر: حبیب اهلل 

کمیته حقوقی و قراردادها  
 رئیس: مجید ناصری نژاد

 نایب رئیس: قاسم ساعدی
 دبیر: عبدالحمید خدری
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گرایش سیاسی آن ها کمیسیون و  اعضای 
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کسیونحوزه انتخابیهنام کمیسیونفرا سمت در 

رئیساصول گرایاناندیمشکفریدون حسنوند۱

کمیته حقوقی و اصول گرایانشادگانمجید ناصری نژاد۲ رئیس 
قراردادها

اصول گرایانبندر عباساحمد مرادی۳

علی عسگری ظاهری ۴
عبده وند

مسجد 
کمیته  نفتاصول گرایانسلیمان نایب رئیس 

کمیته انرژی های نواصول گرایانآبادانغالمرضا شرفی۵ نایب رئیس 

کمیته نیرواصول گرایانخرمشهرعبداله سامری۶ نایب رئیس 

کمیته حقوقی و اصول گرایاندشت آزادگانقاسم ساعدی7 نایب رئیس 
قراردادها

اصول گرایانایذه و باغملکهدایت اله خادمی8

کمیته نفتاصول گرایاننهاوندحسن بهرام نیا۹ رئیس 

نایب رئیس دوماصول گرایانقائم شهرعلی ادیانی راد۱0

امیدایالمجالل میرزایی۱۱

گلمرادی۱۲ کمیته نیروامیدماهشهرعلی  رئیس 

کرم پور حقیقی۱۳ دبیر اول هیات رئیسه امیدفیروز آبادکورش 
کمیسیون



کمیسیون انرژی محدوده ماموریت 
کمیســیون انــرژی در محــدوده نفــت،   مطابــق قانــون آیین نامــه داخلــی مجلــس شــورای اســالمی، 
را  نــو،  وظایــف محولــه  انرژی هــای  اتمــی و  انــرژی  برقــی،  آبــی و  نیروگاه هــای  بــرق، ســدها و  گاز، 
انــرژی اتمــی و شــرکت های تابعــه از جملــه  انجــام می دهــد. وزارت نفــت،  وزارت نیــرو،  ســازمان 

کمیســیون انــرژی مجلــس هســتند. دســتگاه های دولتــی تحــت نظــارت 
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کسیونحوزه انتخابیهنام کمیسیونفرا سمت در 

کتولاسداله قره خانی الوستانی۱۴  سخن گوی هیات رئیسهامیدعلی آباد 
کمیته انرژی های نو دبیر 

کمیته  نفتامیدکرمانشاهاحمد صفری۱۵ دبیر 

امیدبوشهرعبدالحمید خدری۱۶
دبیر دوم هیات رئیسه 

 کمیسیون
کمیته حقوقی و قراردادها دبیر 

کمیسیونامیدزرندحسین امیری خامکانی۱7 نایب رئیس اول 

گاز و پتروشیمیامیدکنگانسکینه الماسی۱8 کمیته  دبیر 

کمیته انرژی های نومستقللردگانمحمد خالدی سردشتی۱۹ رئیس 

مستقلتهرانبهروز نعمتی۲0

کشت زر۲۱ کمیته نیرومستقلبهبهانحبیب اله  دبیر 

گاز و مستقلایالمسالم امینی۲۲ کمیته  نایب رئیس 
پتروشیمی

گاز و پتروشیمیمستقلکهکیلویهعدل هاشمی پور۲۳ کمیته  رئیس 



کمیســیون  در  مجلــس  سیاســی  کســیون  فرا ســه  شــاخص  چهره هــای  حضــور  می رفــت  انتظــار 
ــات  ــج انتخاب ــا نتای ــد ام کن ــر  ــیون را رقابتی ت کمیس ــن  ــه ای ــات رئیس ــات هی ــه، انتخاب ــه و بودج برنام
کمیســیون،  معیــار انتخــاب اعضــای  گیــری و توافقــات بیــرون  کــرات قبــل از رای  کــه مذا نشــان داد 
کرســی های دبیــری بــه اعضــای  کمیســیون و  کرســی ریاســت  هیــات رئیســه، بــوده اســت، بطوریکــه 
گرفتــه  کرســی ســخن گویی بــه اصول گرایــان تعلــق  کرســی های نــواب رئیــس و  کســیون امیــد و  فرا
کمیســیون را برعهــده داشــت،  ــه در مجلــس نهــم نیــز ریاســت ایــن  ک ــردون  گ ــاج  اســت. غالمرضــا ت

گرفــت. کمیســیون را در اختیــار  باردیگــر بــا ۲۱ رای از مجمــوع ۲۳ رای اخــذ شــده رهبــری ایــن 
کســیون امیــد، حمیــد  گــردون و محمــد رضــا تابــش دو چهــره شــاخص و پرســابقه فرا غالمرضــا تــاج 
نیــا چهــار چهــره  بابایــی، عبدالرضــا مصــری،  مهــدی مفتــح و جهانبخــش محبــی  رضــا حاجــی 
کســیون  شــاخص اصول گرایــان و مهــرداد الهوتــی و جعفــرزاده ایمــن آبــادی دو تــن از رهبــران فرا
کمیســیون برنامــه و بودجــه حضــور دارنــد تــا در پروســه توزیــع منابــع  مســتقل های مجلــس نهــم در 

مالــی و برنامه نویســی دخالتــی مســتقیم داشــته باشــند.

کمیسیون رئیسه  هیات 
کرسی های هیات رئیسه را به طور مساوی  کمیسیون برنامه و بودجه در توافقی جمعی،  اعضای 

کردند: ح تقسیم  کسیون امید و اصول گرایان به این شر بین نمایندگان فرا
کسیون امید( رئیس: غالمرضا تاجگردون )فرا

نایب رئیس اول: جهانبخش محبی نیا
نایب رئیس دوم: هادی قوامی

سخن گو: محمدمهدی مفتح

کمیسیون برنامه و بودجه و ثبات مدیریتی
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دبیر اول: محمد فیضی
دبیر دوم: محسن بیگلری

ــا  گیــری در ســال اول هنــوز اعــالم موجودیــت نکــرده بــود امــا ب کســیون مســتقل ها در زمــان رای  فرا
کرســی نایــب رئیــس دوم بــه مســتقل ها تعلــق دارد. در انتخابــات  اعــالم موجودیــت روشــن شــد 
کرســی محمــد  گــذاری  کمیســیون در ســال دوم تنهــا یــک تغییــر روی داد و آن وا هیــات رئیســه 
کســیون امیــد مجلــس هســتند از ایــن رو ترکیــب سیاســی  کاظمــی بــود. هــر دو از فرا فیضــی بــه علــی 

کمیســیون بی تغییــر مانــد.  هیــات رئیســه 

تخصصی کمیته های 
کمیتــه تخصصــی اصلــی تشــکیل داد  کمیســیون برنامــه و بودجــه بــرای انجــام وظایــف محولــه، چهــار 
کــه هنــوز ایــن مهــم محقــق نشــده اســت.  کمیتــه تخصصــی فرعــی نیــز تشــکیل دهــد  و قــرار اســت دو 

ح اســت: کمیســیون برنامــه و بودجــه بــه ایــن شــر کمیته هــای تخصصــی 

اصلی کمیته های 
کمیته امور عمومی  -۱

کمیته امور دفاعی  -۲

کمیته امور اقتصادی  -۳

کمیته امور اجتماعی  -۴
 

فرعی کمیته های 
کمیته دیوان محاسبات  -۱

کمیته امور داخلی مجلس شورای اسالمی  -۲
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کسیونحوزه انتخابیهنام کمیسیونفرا سمت در 

رئیسامیدگچسارانغالمرضا تاجگردون۱

امیداردکانمحمد رضا تابش۲

امیدگرگاننبی هزارجریبی۳

امیدمریوانمنصور مرادی۴

کاظمی بابا حیدری۵ امیداردل و فارسانعلی 

امیدبجنوردعلی قربانی۶

دبیر اولامیداردبیلمحمد فیضی زنگیر7

امیدسنندجسید مهدی فرشادان8

امیدتهرانغالمرضا حیدری۹

دبیر دومامیدسقز و بانهمحسن بیگلری۱0

اصول گرایانهمدانحمید رضا حاجی بابایی۱۱

اصول گرایانکرمانشاهعبدالرضا مصری۱۲

سخن گواصول گرایانتویسرکانمحمد مهدی مفتح۱۳

گرایش سیاسی آن ها کمیسیون و  اعضای 
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کسیونحوزه انتخابیهنام کمیسیونفرا سمت در 

نایب رئیس اولاصول گرایانمیاندوآبجهانبخش محبی نیا۱۴

نایب رئیس دوممستقلاسفراینهادی قوامی۱۵

اصول گرایانآستانه اشرفیهمحمد حسین قربانی۱۶

اصول گرایانمیانهیعقوب شیوایاری۱7

اصول گرایانکنگاورحسن سلیمانی۱8

اصول گرایانالیگودرزمحمد خدابخشی۱۹

اصول گرایانشاهین شهرحسینعلی حاجی دلیگانی۲0

مستقلآمل و الریجانعزت اله یوسفیان مال۲۱

مستقللنگرودمهرداد بائوج الهوتی۲۲

مستقلرشتغالمرضا جعفرزاده ایمن آبادی۲۳

مستقلتفرشمحمد حسینی۲۴

مستقلسیرجانشهباز حسن پور بیگلری۲۵
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کمیســیون های  میــان  در  را  ســطح  باالتریــن  علمــی،  لحــاظ  بــه  درمــان  و  بهداشــت  کمیســیون 
ــکان  ــت. پزش ــای آن دکتراس ــی اعض ــه علم ــن درج ــه میانگی ک ــیونی  کمیس ــس دارد.  ــی مجل تخصص
کمیســیون بهداشــت جمــع می شــوند تــا بــر مســایل درمانــی و  راه یافتــه بــه مجلــس،  عمومــا در 
بهداشــتی جامعــه متمرکــز شــوند. مســعود پزشــکیان، وزیــر بهداشــت دولــت خاتمــی، علــی نوبخــت 
کمیســیون بهداشــت  کمیســیون و نماینــده تهــران،  حســینعلی شــهریاری رئیــس  رئیــس فعلــی 
کمیســیون در  مجلــس نهــم و امیرحســین قاضــی زاده نماینــده مشــهد،  چهره هــای شــاخص ایــن 

مجلــس دهــم هســتند.

کمیسیون رهبری 
کمیســیون بهداشــت بــود ولــی قبــل از برگــزاری انتخابــات  مســعود پزشــکیان بخــت اول ریاســت 
کرســی نایــب رئیســی هیــات رئیســه  کمیســیون ها،  او توانســت بــرای اولیــن بــار بــر  هیــات رئیســه 
ــا  ــر در حلقــه مدیریتــی مجلــس جایــی بــرای خــود دســت و پ مجلــس تکیــه بزنــد و در ســطحی باالت
کمیســیون بهداشــت،   کاندیداهــای طــراز اول ریاســت  کنــار رفتــن پزشــکیان از فهرســت  کنــد. بــا 
علــی نوبخــت چهــره نزدیــک بــه دولــت روحانــی بــا وجــود عــدم برخــورداری از تجربــه پارلمانــی ولــی 
بــه دلیــل آشــنایی بــا سیســتم بهداشــتی و درمانــی و البتــه بــه دلیــل رابطــه خانوادگــی بــا ســخن گوی 
بــه  باقــر نوبخــت رئیــس ســازمان مدیریــت و ســخن گوی دولــت روحانــی(  )بــرادر محمــد  دولــت 
ــن  ــیون ای کمیس ــای  ــذ ۱۳ رای از ۲۳ رای اعض ــا اخ ــد و ب ــل ش ــیون تبدی کمیس ــت  ــانس اول ریاس ش

ــرد.  ک ــود  ــم از آن خ ــس ده ــال اول مجل ــرای س ــی را ب کرس

کمیسیون بهداشت و درمان محل 
تجمع پزشکان سیاستمدار
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رای  هفــت  بــا  نهــم،  مجلــس  بهداشــت  کمیســیون  اصول گــرای  رئیــس  شــهریاری  علــی  حســین 
ــد ریاســت اش نداشــت و قاضــی زاده هاشــمی سیاســی ترین  ــرای تمدی ــان هــم شانســی ب اصول گرای
کمیســیون بهداشــت نیــز در ایــن رقابــت شانســی بــرای پیــروزی نداشــت. بــا ایــن  چهــره اصول گــرای 
وجــود یعقــوب شــیویاری نماینــده اصول گــرای میانــه بــا ۲۲ رای بیشــترین رای را در انتخابــات هیــات 

کمیســیون انتخــاب شــد. کمیســیون بدســت آورد و به عنــوان دبیــر اول  رئیســه 
کمیسیون بهداشت در سال اول دوره نهم به این ترتیب انتخاب شدند: هیات رئیسه 

رئیس: علی نوبخت با ۱۳ رای 
نایب رئیس اول: مرتضی خاتمی با ۱۸ رای

نایب رئیس دوم: محمد حسین قربانی با ۱۶ رای
دبیر اول: یعقوب شیویاری با ۲۲ رای

دبیر دوم: بشیر خالقی با ۱۱ رای
سخن گو: محمد نعیم امینی فرد با ۱۶

ــد و توانســتند یکــی از چهره هــای  کمیســیون بهداشــت دارن ــر را در  گرچــه دســت برت اصالح طلبــان ا
کرســی ریاســت برســانند ولــی در ترکیــب نهایــی هیــات  شاخص شــان بــه نــام علــی نوبخــت را بــه 
کرســی را بــه اصول گرایــان  کرســی از شــش  کمیســیون، توفیــق چندانــی پیــدا نکردنــد و پنــج  رئیســه 
کســیون امیــد تغییــر  کردنــد. امــا ایــن ترکیــب در ســال دوم بــه نفــع اعضــای فرا گــذار  و مســتقل ها وا
کنــد.  کمیســیون را حفــظ  کرســی ریاســت  کــه موفــق شــد  کــرد. عــالوه بــر علــی نوبخــت حقیقــی 
کرســی نایــب  کمیســیون امیــد نیــز توانســتند بــر  همایــون یوســفی و احمــد همتــی دو عضــو دیگــر 
کــه در ســال اول یــک  کرســی ســخن گو تکیــه بزننــد تــا تعــداد امیدی هــای هیــات رئیســه  رئیــس دوم و 
کرســی نایــب رئیســی اول نیــز بــه محمــد حســین قربانــی رســید  نفــر بــود بــه ســه نفــر افزایــش یافــت. 
کان به عنــوان دبیــر هیــات رئیســه باقــی مانــد. عباســعلی پوربافرانــی از  کمــا و یعقــوب شــیویاری نیــز 

ــت. ــه راه یاف ــات رئیس ــه هی ــر دوم ب ــوان دبی ــز به عن ــتقل ها نی ــیون مس کس فرا
گرایش سیاسی آن ها کمیسیون و  اعضای 

 
کمیسیون محدوده فعالیت 

کمیســیون بهداشــت و درمــان در محــدوده بهداشــت، درمــان، امــداد، بهزیســتی، تأمیــن اجتماعــی 
ــه را انجــام می دهــد. وزارت بهداشــت، درمــان  و بیمه  هــاى اجتماعــی و هــالل احمــر وظایــف محول
کار، رفــاه و اموراجتماعــی، و ســازمان های وابســته هم چــون ســازمان  و آمــوزش پزشــکی و وزارت 
بهزیســتی، ســازمان تامیــن اجتماعــی،  ســازمان هــالل احمــر و دانشــگاه های علــوم پزشــکی از جملــه 

کمیســیون هســتند.  دســتگاه های دولتــی تحــت نظــارت اعضــای ایــن 
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کسیونحوزه انتخابیهنام کمیسیونفرا سمت در 

کمیسیون در سال اول امیدتهرانعلی نوبخت حقیقی۱ رئیس 
و دوم

امیدتبریزمسعود پزشکیان۲

امیداهوازهمایون یوسفی۳

کمیسیون در سال امیدسمناناحمد همتی۴ سخن گوی 
دوم

کمیسیون در سال امیدمیاندوآبهمایون هاشمی۵ نایب رئیس 
دوم

امیدتهرانمحسن علیجانی زمانی۶

امیداصفهانحیدر علی عابدی7

امیدتهرانابوالفضل سروش8

امیدرودبارمنوچهر جمالی سوسفی۹

امیدکاشمربهروز بنیادی۱0

اصول گرایانزاهدانحسین علی شهریاری۱۱

امیرحسین قاضی زاده ۱۲
اصول گرایانمشهدهاشمی

الهیجان و ذبیح اله نیکفر لیالستانی۱۳
اصول گرایانسیاهکل

کبر رنجبرزاده۱۴ اصول گرایاناسدآبادا
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کسیونحوزه انتخابیهنام کمیسیونفرا سمت در 

کبر ترکی۱۵ فریدن و ا
اصول گرایانچادگان

اصول گرایانآستانه اشرفیهمحمد حسین قربانی۱۶
کمیسیون در  نایب رئیس دوم 
سال اول و نایب رئیس اول در 

سال  دوم

کمیسیون در سال اصول گرایانمیانهیعقوب شیویاری۱7 دبیر اول 
اول و دوم

کمیسیون در سال اولمستقلایرانشهرمحمد نعیم امینی فرد۱8 سخن گو 

کمیسیون در سال مستقلنائینعباسعلی پوربافرانی۱۹ دبیر دوم 
دوم

مستقلکهنوجاحمد حمزه۲0

کمیسیون در مستقلماه نشانمرتضی خاتمی۲۱ نایب رئیس اول 
سال اول

مستقلخلخالبشیر خالقی۲۲

نماینده سیامک مره صدق۲۳
کلیمیان

اقلیت های 
دینی
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ــش  ــه نق ــدگان ب ــی نماین ــی تفاوت ب
کمیســیون شــوراها در انتخابــات ۹۶

تخصصــی  حیطــه  تعییــن  بــازار  در  کمیســیون  کســادترین  داخلــی،  امــور  و  شــوراها  کمیســیون 
کافــی  کــه تــا دقیقــه نــود، داوطلــب به انــدازه  کمیســیونی  راه یافتــگان بــه مجلــس دهــم قــرار داشــت. 
کمیســیون های تخصصــی راه یابنــد و در نهایــت از  نداشــت و راه یافتــگان تــالش می کردنــد بــه دیگــر 
کمیســیون شــوراها در آمدنــد تــا ایــن  کمیســیون ها،  ۱۹ نماینــده باالجبــار بــه عضویــت  ســرریز دیگــر 
کمیســیون طبــق قانــون تشــکیل شــود، حــال آن کــه حداقــل در ســال اول فعالیــت مجلــس دهــم بــه 
ــر  ــات شــوراها و نظــارت ب کاندیداهــای انتخاب دلیــل برعهــده داشــتن مســوولیت تعییــن صالحیــت 
کمیســیون شــوراها و امــور داخلــی اســت.  ایــن انتخابــات،  مســوولیت ســنگینی بــر دوش اعضــای 
کمیســیون شــوراها در  کســیون های سیاســی بــه نقــش  بی تفاوتــی نماینــدگان مجلــس و رهبــران فرا

انتخابــات آتــی شــوراهای شــهر و روســتا از اتفاقــات عجیــب مجلــس دهــم بــود.
ــات شــوراها  ــر انتخاب کاندیداهــا و نظــارت ب ــات شــوراها، تعییــن صالحیــت  ــون انتخاب ــا قان مطابــق ب
بــر انتخابــات ۶  برعهــده مجلــس شــورای اســالمی اســت. بــرای تشــکیل هیــات مرکــزی نظــارت 
کمیســیون اصــل نــود بــه هیــات  کمیســیون شــوراها و ۴ نماینــده بــه انتخــاب  نماینــده بــه انتخــاب 
ــه عنــوان  ــات در صحــن علنــی ۵ نفــر را ب ــزاری انتخاب ــا برگ رئیســه مجلــس معرفــی و هیــات رئیســه ب
کمیســیون اصــل نــود پیــش از ایــن بهمنــی،  پارســایی،   کــرد.  عضــو شــورای مرکــزی انتخــاب خواهــد 
کاندیداهــای خــود را معرفــی نکــرده  کمیســیون شــوراها هنــوز  کــرده ولــی  ذوالنــور و تجلــی را معرفــی 
کمیســیون اصــل نــود نیــز در جــذب نماینــدگان بــرای تشــکیل جلســات و انجــام  گفتنــی اســت  اســت. 

ــود. ــرو ب ــدگان روب ــی نماین ــا بی انگیزگ ــوراها ب ــیون ش کمیس ــون  ــه هم چ ــف محول وظای
ــرار  ــری ق ــورد بی مه ــس م ــه مجل ــگان ب ــوی راه یافت ــی از س ــوراها در حال ــیون ش کمیس ــر  ــوی دیگ از س
کــه بســیاری از نماینــدگان،  پیــش از ورود بــه مجلــس عضــو شــورای شــهر حــوزه انتخابیــه  گرفــت 
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ــا حضــور  ــا ب ــد ت ــرده بودن ک ــه مــردم وعــده  ــه ب ک ــی  ــد و انتظــار می رفــت حداقــل نمایندگان خــود بودن
کاندیــدای مجلــس  کننــد ولــی از انجــام ماموریــت اســتعفا داده و  در شــوراها بــه امورشــان رســیدگی 
کــرده واستعفای شــان از شــورای  کمیســیون شــوراها جبــران مافــات  شــده بودنــد، بــا عضویــت در 
کــه از شــوراهای شــهر بــه عنــوان  شــهر را بــا ایــن اقــدام جبــران می کردنــد، ولــی آن هــا نیــز نشــان دادنــد 
کرده انــد و عالقــه ای  کمیــت اســتفاده  گرفتــن در حلقــه اصلــی حا پلــی بــرای رســیدن بــه قــدرت و قــرار 
کمیســیون شــوراها ندارنــد. حضــرت پــور نماینــده ارومیــه، بهــرام پارســایی نماینــده  بــه عضویــت در 
شــیراز، صدیــف بــدری و محمــد فیضــی نماینــدگان اردبیــل، منصــوری نماینــده ســاوه و نبــی اهلل 
کــه از شــوراها بــه مجلــس راه  گــرگان از جملــه نماینــدگان مجلــس دهــم هســتند  هزارجریبــی نماینــده 

کردنــد. کمیســیون شــوراها خــودداری  یافتنــد ولــی از ورود بــه 

کمیسیون شوراها و امور داخلی رهبری 
گرچــه داوطلبــان چندانــی بــرای عضویــت نداشــت و بــا دوپینــگ هیــات رئیســه  کمیســیون شــوراها ا
مجلــس بــه حدنصــاب رســید و تشــکیل شــد ولــی بــرای انتخــاب هیــات رئیســه رقابتــی جــدی را 
کــه بــا حمایــت حــزب اعتــدال و توســعه  ج  کــر کولیونــد نماینــده اصول گــرای  کــرد. محمــد جــواد  تجربــه 
کمیســیون اعــالم  )نزدیکتریــن حــزب بــه رئیــس جمهــور( بــه مجلــس راه یافــت درحالــی بــرای ریاســت 
ــوراها  ــیون ش کمیس ــر  ــت ب ــال ریاس ــت س ــا هش ــدان ب ــده هم ــته نماین ــر خجس ــه امی ک ــرد  ک ــزدی  نام
بــود. امیرآبــادی  کــرده  تــداوم ریاســت اش زیــن  بــرای  در مجلــس هشــتم و نهــم، اســب خــود را 
نماینــده پرســابقه قــم و ابوالفضــل ابوترابــی نماینــده باســابقه نجــف آبــاد نیــز نیــم نگاهــی بــه ریاســت 
ــده  ــی نماین ــه ماف ــید و پروان ــت رس ــه ریاس ــا ۱۲ رای ب ــد ب کولیون ــت  ــی در نهای ــتند ول ــیون داش کمیس
ــری  ــا وزن رهب ــه زد ت ــی تکی ــب رئیس ــی نای کرس ــر  ــه ب ــس راه یافت ــه مجل ــار ب ــن ب ــرای اولی ــه ب ک ــران  ته

کنــد.  ــت ســنگینی  ــه نفــع اصالح طلبــان و حامیــان دول کمیســیون ب
ح  کمیســیون شــوراها و امورداخلــی در ســال اول فعالیــت مجلــس دهــم بــه ایــن شــر هیــات رئیســه 

تشــکیل شــد:
کولیوند با ۱۲ رای رئیس: محمد جواد 

نایب رئیس اول: پروانه مافی با ۱۱ رای
کاظمی با ۸ رای نایب رئیس دوم: حمید رضا 

دبیر اول: اصغر سلیمی با ۱۷ رای 
گیالنی با ۱۳ رای دبیر دوم: سهراب 

سخن گو: حسین مقصودی با ۸ رای

کمیسیون فرعی  کمیته های 
ح  کاری بــه ایــن شــر کمیتــه  کمیســیون شــوراها و امــور داخلــی بــرای انجــام امــور محولــه چهــار 

داد: تشــکیل 
کشوری و آمایش سرزمین  کمیته تقسیمات   -۱

 رئیس: محمودی شاه نشین

کمیته شوراها، شهرداری ها و حمل و نقل شهری  -۲
 رئیس: شهاب الدین بی مقدار

کمیته امنیت و سیاست داخلی و حوادث غیرمترقبه   -۳
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رئیس: ابوالفضل ابوترابی

کمیته احزاب و تشکل های مدنی  -۴
 رئیس: صباغیان

گرایش سیاسی آن ها کمیسیون شوراها و  اعضای 
 

کسیونحوزه انتخابیهنام کمیسیونفرا سمت در 

کولیوند۱ جمحمد جواد  رئیسمستقلکر

کمیسیوناصول گرایانسبزوارحسین مقصودی۲ سخن گوی 

کمیته احزابمستقلابرکوه و بافقمحمد رضا صباغیان بافقی۳ رئیس 

اصول گرایانهمدانامیر خجسته۴

اصول گرایانقماحمد امیرآبادی فراهانی۵

کمیته امنیتاصول گرایاننجف آبادابوالفضل ابوترابی۶ رئیس 

اصول گرایانبندرعباسمحمد آشوری7

گیالنی8 کمیسیوناصول گرایانشوشترسهراب  دبیر دوم 

کاظمی۹ کمیسیوناصول گرایانپلدخترحمید رضا  نایب رئیس دوم 

اصول گرایانتبریزاحمد رضا علی بیگی۱0

امیدبوکانمحمد قسیم عثمانی۱۱
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محدوده فعالیت:
کشــور در  کمیســیون شــوراها و امورداخلــی  مطابــق آیین نامــه داخلــی مجلــس شــورای اســالمی، 
محــدوده سیاســت داخلــی، شــوراها، امــور غیرعمرانــی شــهرداری ها و ثبــت احــوال وظایــف محولــه 
کشــور، ســازمان شــهرداری ها،  ســازمان حــوادث غیرمترقبــه و ســازمان  را انجــام می دهــد. وزارت 
کمیســیون شــوراها هســتند.  هواشناســی از جملــه دســتگاه های اجرایــی تحــت نظــارت اعضــای 
اصــالح قانــون انتخابــات،  تغییــر پایتخــت،  امنیــت داخلــی و تعییــن حــدود وظایــف و مســوولیت 
کمیســیون  شــوراهای شــهر و روســتا از جملــه چالش برانگیزتریــن موضوع هــای پیــش روی اعضــای 

شــوراها و امــور داخلــی اســت.

کسیونحوزه انتخابیهنام کمیسیونفرا سمت در 

امیدساریعلی اصغر یوسف نژاد۱۲

کمیسیونامیدتهرانپروانه مافی۱۳ نایب رئیس اول 

امیدتهرانعبدالرضا هاشم زایی۱۴

امیدمینابمصطفی ذوالقدر۱۵

کمیته شوراهاامیدتبریزشهاب الدین بی مقدار۱۶ رئیس 

امیددماوندقاسم میرزایی نیکو۱7

کشوریامیدشهریارمحمد محمودی شاه نشین۱8 کمیته تقسیمات  رئیس 

کمیسیونامیدسمیرماصغر سلیمی۱۹ دبیر اول 
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ــا  ــع و خــروج تنه ــیون صنای کمیس
ــال دوم ــه در س ــات رئیس زن هی

ــدارد،   ــت ن ــی عضوی ــی متقاض کاف ــدازه  ــه به ان ک ــود  ــل ن ــی و اص ــوراها، فرهنگ ــیون ش کمیس ــالف  برخ
کاری مســتقیم  ارتبــاط  اســت.  کمیســیون های پرطرفــدار مجلــس  از جملــه  کمیســیون صنایــع 
ــدگان،   ــرای نماین ــیون را ب کمیس ــن  ــت ای ــیمی، جذابی ــارت و پتروش ــدن، تج ــت، مع ــش صنع ــا بخ ب
کوچــک بــه  خصوصــا نماینــدگان شهرســتانی بــاال بــرده اســت. نماینــدگان بــرای بــردن صنایــع 
و معــدن و  بــا وزارت خانــه صنعــت  بــه همــکاری  زیــادی  اشــتغال، عالقــه  ایجــاد  و  شهرســتان ها 
کــه ورود  کمیســیون هایی اســت  کمیســیون صنایــع از جملــه  ســازمان های تابعــه دارنــد. از ایــن رو 
کمیســیون از ورود بــه آن بــاز  بــه آن رقابتــی اســت و بســیاری از عالقمنــدان بــه عضویــت در ایــن 

می ماننــد.
 

کمیسیون رهبری 
کمیســیون  کمیســیون صنایــع،  ســبب شــد تــا رهبــری ایــن  برتــری عــددی نماینــدگان اصول گــرا در 
بــا ۱۳ رای  کبریــان از اصول گرایــان نزدیــک بــه دولــت،   گیــرد. عزیــز ا در اختیــار اصول گرایــان قــرار 
امــا  تکیــه زدنــد.  رئیســی  نایــب  کرســی  بــر  کمیســیون رســید و دو اصول گــرای دیگــر  ریاســت  بــه 
کســیون امیــد رســید. ســعید باســتانی نماینــده اصالح طلب  کمیســیون بــه یــک عضــو فرا ســخن گویی 

کمیســیون، ســخن گو شــد. تربت حیدریــه بــا جلــب آراء هــر ده عضــو اصالح طلــب ایــن 
ح انتخاب شدند: کمیسیون برای سال اول دوره دهم به این شر هیات رئیسه 

کبریان با ۱۳ رای رئیس: عزیز ا
نایب رئیس اول: داریوش اسماعیلی با ۱۴ رای

نایب رئیس دوم: فریدون احمدی با ۹ رای
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کیا با ۱۲ رای دبیر اول: جواد حسینی 
دبیر دوم: حمیده زرآبادی با ۱۲ رای

سخن گو: سعید باستانی با ۱۰ رای

کمیســیون در انتخــاب هیــات رئیســه ســال دوم مجلــس دهــم، رای بــه برکنــاری تنهــا زن  اعضــای 
ــات  ــه در انتخاب ک ــع  کمیســیون صنای ــادی تنهــا زن عضــو  ــد. حمیــده زرآب عضــو هیــات رئیســه دادن
ــه  ــود در ســال دوم جــای خــود را ب کمیســیون انتخــاب شــده ب ــه دبیــری هیــات رئیســه  ســال اول ب
کامــال مردانــه شــود. دیگــر  کمیســیون  کســیون اصول گرایــان داد تــا هیــات رئیســه  رضــا علیــزاده از فرا
کســیون امیــد بــه جــای داریــوش اســماعیلی  تغییــر هیــات رئیســه، انتخــاب رامیــن نورقلــی پــور از فرا
کســیون امیــد  کمیســیون بــه فرا کرســی نایــب رئیســی  کســیون اصول گرایــان بــود. بــا ایــن تغییــر  از فرا

گرفــت. تعلــق 

کمیته های فرعی کمیســیون صنایع
ــروه  کارگ ــکیل ۵  ــه تش ــس رای ب ــی مجل ــه داخل ــون آیین نام ــق قان ــع مطاب ــیون صنای کمیس ــای  اعض
کمیته هــای فرعــی  ح هــا و لوایــح بپردازند.کارگروه هــا یــا  دادنــد تــا به صــورت تخصصــی بــه بررســی طر

ح تشــکیل شــد: کمیســیون صنایــع بــه ایــن شــر

کارگروه پتروشیمی
رئیس: محمد عزیزی

کیــا، محمــد عزیــزی، حمیــد  اعضــاء: فریــدون احمــدی، ســعید باســتانی، ســیدجواد حســینی 
گرمابــی

کارگروه معدن
رئیس: رضا علیزاده

علیــزاده، محمدحســین  رضــا  انصــاری،  رضــا  کــرم،  اســدی  علــی  اســماعیلی،  داریــوش  اعضــاء: 
کوهکــن محســن  فرهنگــی، 

کارگروه صنعت
رئیس: ولی ملکی

اعضاء: عبداهلل رضیان، رامین نورقلی پور، ولی ملکی، سیدمهدی مقدسی، محمدرضا نجفی

کارگروه ارتباطات
رئیس: رمضانعلی سبحانی فر

کبریان  اعضاء: رمضانعلی سبحانی فر، حمیده زرآبادی، عزیز ا

کارگروه فناوری های نو و هوا وفضا 
رئیس: محمد رضا منصوری

اعضاء: غالم محمد زارعی، محمدرضا منصوری، حمیدرضا فوالدگر 
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کسیونحوزه انتخابیهنام کمیسیونفرا سمت در 

کمیسیون در امیدکردکویرامین نورقلی پور۱ نایب رئیس اول 
سال دوم

امیدتهرانمحمد رضا نجفی۲

کارگروه فناوری های نو و امیدساوهمحمد رضا منصوری۳ رئیس 
هوا وفضا

کمهدی مقدسی۴ امیدارا

گرمابی۵ امیدنیشابورحمید 

کارگروه ارتباطاتامیدسبزواررمضانعلی سبحانی فر۶ رئیس 

کمیسیون در سال امیدقزوینحمیده زرآبادی7 دبیر دوم 
اول

امیدقائم شهرعبداله رضیان8

کمیسیونامیدتربت حیدریهسعید باستانی۹ سخن گوی 

کرم۱0 امیدشهر بابکعلی اسدی 

کبریان۱۱ جعزیز ا کمیسیوناصول گراکر رئیس 

کارگروه پتروشیمیاصول گراابهرمحمد عزیزی۱۲ رئیس 

کوهکن۱۳ اصول گرالنجانمحسن 

گرایش سیاسی آن ها کمیسیون و  اعضای 



کمیسیون محدوده فعالیت 
کمیســیون صنایــع و معــادن درمحــدوده صنایــع، پســت، مخابــرات، معــادن، پتروشــیمی، صنایــع 
هوافضــا و ارتباطــات وظایــف محولــه را انجــام می دهــد. وزارت خانــه صنعــت، معــدن و تجــارت، 
وزارت خانــه ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات و ســازمان های تابعــه از جملــه مهم تریــن دســتگاه های 

کمیســیون صنایــع هســتند. دولتــی تحــت نظــارت اعضــای 
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کسیونحوزه انتخابیهنام کمیسیونفرا سمت در 

کارگروه صنعتاصول گرامشکین شهرولی ملکی۱۴ رئیس 

اصول گراارومیهنادر قاضی پور۱۵

اصول گرااصفهانحمید رضا فوالدگر۱۶

اصول گراتبریزمحمد حسین فرهنگی۱7

کارگروه معدن و دبیر دوم اصول گراورزقانرضا علیزاده۱8 رئیس 
هیات رئیسه در سال دوم

کیا۱۹ کلیاییجواد حسینی  کمیسیوناصول گراسنقر و  دبیر اول 

اصول گرادارابرضا انصاری۲0

کمیسیون در اصول گراسروستانداریوش اسماعیلی۲۱ نایب رئیس اول 
سال  اول

کمیسیوناصول گرازنجانفریدون احمدی۲۲ نایب رئیس دوم 

مستقلبویر احمدغالم محمد زارعی۲۳



کمیســیون عمــران و تجمــع 
ــس ــدگان مجل ــی ترین نماین غیرسیاس

کمیســیون عمــران بــا عضویــت ۹ نماینــده مســتقل، بیشــترین نماینــدگان مســتقل را در خــود جــای 
کمیســیونی  ــام داد.  کمیســیون مجلــس دهــم ن کمیســیون را بتــوان غیرسیاســی ترین،  ــا ایــن  داده ت
کســیون امیــد و  کســیون سیاســی مجلــس یعنــی فرا کــه هیچ کــدام از چهره هــای شــناخته شــده دو فرا
کســیون امیــد مجلــس دهــم  اصول گــرا را میزبانــی نمی کنــد. ۶ نماینــده اصول گــرا و ۸ نماینــده عضــو فرا
کمتــر سیاســی مجلــس  کمیســیون عمــران درآمده انــد در ردیــف نماینــدگان میانــه رو و  کــه بــه عضویــت 

کمیســیون مجلــس نیــز بــه شــمار آیــد. کمیســیون عمــران، مســتقل ترین  بــه حســاب می آینــد تــا 
کرســی هیــات  کرســی از شــش  کمیســیون عمــران،  بــه دلیــل برتــری عــددی، ســه  نماینــدگان مســتقل 
گرچــه می توانــد بــه  کمیســیون،  ا کرده انــد. انتخــاب یــک اصول گــرا بــه ریاســت  رئیســه را از آن خــود 
کثریــت  گرایــش ا کاری و تخصصــی محمدرضــا رضایــی باشــد ولــی می توانــد نشــانگر  دلیــل ســابقه 
دامــادی دیگــر  کــه محمــد  تلقــی شــود، چرا نیــز  بــه اصول گرایــان  کمیســیون  ایــن  مســتقل های 
کمیســیون، بــا هشــت رای )مجمــوع آراء اصالح طلبــان(، رقابــت را بــه رقیــب  کاندیــدای ریاســت 
کمیســیون تکیــه زد. ۵ عضــو دیگــر  کرســی ریاســت  ــر  ــا ۱۰ رای ب کــرد. رضایــی ب گــذار  اصول گرایــش وا
کاندیــدا رای ندادنــد. آراء شــکننده رضایــی، می توانــد در ســال  کمیســیون بــه هیچ کــدام از ایــن دو 

کمیســیون رقــم زنــد. ــرای هیــات رئیســه ایــن  دوم مجلــس دهــم، ترکیــب متفاوتــی را ب
کردند: ح انتخاب  کمیسیون در سال اول دوره دهم، هیات رئیسه را به این شر اعضای 

کوچی رئیس: محمد رضا رضایی 
نایب رئیس اول: علی یارمحمدی
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نایب رئیس دوم: سید هادی بهادری
کاظم زاده دبیر اول: شادمهر 

دبیر دوم: حسین نیاز آذری
سخن گو: صدیف بدری

کمیســیون را برکنــار و دو عضــو  کار هــر دو نایــب رئیــس  کمیســیون در دومیــن ســال آغــاز بــه  اعضــای 
کســیون اصول گرایــان و مجیــد  کردنــد. در انتخابــات ســال دوم، قلــی قلــی زاده از فرا جدیــد انتخــاب 
کرســی نایــب رئیــس اول و دوم تکیــه زدنــد. در  کســیون مســتقل ها بــه ترتیــب بــر  کیــان پــور از فرا

گرفــت. کســیون مســتقل ها تعلــق  ــه اعضــای فرا کثریــت هیــات رئیســه ب انتخابــات ســال دوم نیــز ا
کارگروه های  کاملــی از تشــکیل  گذشــت یــک ســال از تشــکیل مجلــس دهــم،  هنوز اطالعــات  بــا وجــود 
ــاری و  ــه »معم ــت این ک ــن اس ــه روش ــا آن چ ــت. تنه ــده اس ــر نش ــران منتش ــیون عم کمیس ــی  تخصص

کمیســیون اســت. کارگــروه اصلــی ایــن  شهرســازی« و »نظــام فنــی، اجرایــی و مهندســی« دو 
کــه هیــچ نماینــده زنــی در آن عضویــت  کمیســیون های مجلــس اســت  کمیســیون عمــران از جملــه 
نــدارد. در مجلــس دهــم ۱۷ نماینــده زن حضــور دارد و بــا وجــود آن کــه برخــی از آن هــا ســابقه علمــی 
کمیســیون عمــران  در حــوزه مهندســی و فنــی دارنــد ولــی روشــن نیســت چــرا هیــچ زنــی بــه عضویــت 

در نیامــده اســت. 
 

کمیسیون عمران حیطه ماموریت 
ــرى،  ــدوده راه و تراب ــران در مح ــیون عم کمیس ــای  ــس، اعض ــی مجل ــه داخل ــون آیین نام ــق قان مطاب
امــور عمرانــی شــهرداری ها و ده یاری هــا وظایــف  مســکن، عمــران شــهرى و عمــران روســتایی و 
کشــور، نیــرو و نفــت  محولــه را انجــام می دهــد. وزارت راه و ترابــری، بخــش عمرانــی وزارت خانه هــای 
و ســازمان های وابســته از جملــه ســازمان هواپیمایــی از جملــه مهم تریــن دســتگاه های دولتــی 
کمیســیون عمــران هســتند. نوســازی نــاوگان هوایــی، بازســازی نظــام حمــل  تحــت نظــارت اعضــای 
ح و حســاس  و نقــل، نظــارت بــر رونــد ســاخت و ســازها و موضــوع انتقــال پایتخــت از مباحــث مطــر

کمیســیون عمــران اســت.
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گرایش سیاسی آن ها کمیسیون و  اعضای 

کمیسیونگرایش سیاسیحوزه انتخابیهنام سمت در 

کیان پور۱ نایب رئیس دوم  در سال دوممستقلدرود و ازنامجید 

کاظم زاده۲ دبیر اول در سال اول و دوممستقلدهلرانشادمهر 

مستقلسنندجاحسن علوی۳

نایب رئیس اول در سال اولمستقلزاهدانعلی یارمحمدی۴

مستقلرامهرمزاقبال محمدیان۵

مستقلمینودشتشهرام غراوی۶

دبیر دوم در سال اول و دوممستقلبابلحسین نیازآذری7

مستقلگنابادحمید بنایی8

کلیا۹ آشوریان یوناتن بت 
اقلیت دینیکلدانی

کوچی۱0 کمیسیوناصول گراجهرممحمدرضا رضایی  رئیس 

اصول گرابندرعباسحسین هاشمی تختی نژاد۱۱

اصول گراخرم آبادمحمدرضا ملکشاهی۱۲

نایب رئیس اول در سال دوماصول گراکلیبرقلی اهلل قلی زاده۱۳
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کمیسیونگرایش سیاسیحوزه انتخابیهنام سمت در 

اصول گرابندرانزلیحسن خسته بند۱۴

دشتی و کمال الدین شهریاری۱۵
اصول گراتنگستان

امیدساریمحمد دامادی۱۶

سخن گوامیداردبیلصدیف بدری۱7

نایب رئیس دوم در سال اولامیدارومیهسیدهادی بهادری۱8

امیدفومنمحمدمهدی افتخاری۱۹

ج اهلل رجبی۲0 امیدشیرازفر

امیدنقدهعبدالکریم حسین زاده۲۱

امیداقلیدسیدحسین افضلی۲۲

امیدیزدسید ابوالفضل موسوی۲۳



کمیســیون فرهنگــی و پایــان 
ــر آن ــا ب ــت پایداری ه ــن ریاس یافت

ــید  ــاب رس ــد نص ــه ح ــس ب ــه مجل ــات رئیس ــالش هی ــا ت ــی ب ــی، درحال ــتری فرهنگ ــیون بی مش کمیس
دغدغه هــای  مجلــس،  اصول گــرای  نماینــدگان  خصوصــا  نماینــدگان،   نطق هــای  کثــر  ا در  کــه 
ــی در هنــگام تعییــن  ــه آن پرداختــه می شــود ول ــه ب ک فرهنگــی، در شــمار مهم تریــن مســایلی اســت 
کمیســیون ابــراز عالقــه می کنــد، تــا  کمتــر نماینــده ای بــرای عضویــت در ایــن  کمیســیون تخصصــی، 
کــه نمایندگان شــان  کشــور  کالن شــهرهای  کمیســیون بــا نماینــدگان تهــران و دیگــر  در نهایــت ایــن 
ــرای  ــی رئیــس مجلــس ب ــر شــود. علــی الریجان ــد، پ ــه موکالنشــان را دارن کمتــر دغدغــه پاســخ گویی ب
کمیســیون فرهنگــی بپیوندنــد ولــی  کــه بــه  کمیســیون تصمیــم داشــت  بــه حدنصــاب رســیدن ایــن 
ــه  ــیون فرهنگــی انصــراف داد و ب کمیس ــت در  ــا، از عضوی ــه حدنصــاب رســیدن تعــداد اعض پــس از ب

ــت. ــود پیوس ــل ن ــیون اص کمیس ــی  ــس، یعن ــر مجل ــتری دیگ ــیون بی مش کمیس
بــر نهادهــا و ســازمان های فرهنگــی وظیفــه اعضــای ایــن  بــه امــور فرهنگــی و نظــارت  رســیدگی 
کمیســیون، دسترســی نماینــدگان بــه منابــع مالــی و اقتصــادی  کمیســیون اســت. بــا عضویــت در ایــن 
محــدود شــده و فرصــت جــذب ســرمایه بــرای حفــظ آراء در حــوزه انتخابیه شــان محــدود می شــود، 
کمیســیون پرهیــز می کننــد. طبــق  ــه ایــن  ــا از ورود ب کوچــک عمدت از ایــن رو نماینــدگان شــهرهای 
کمیســیون بــا فشــار هیــات  کمیســیون بایــد ۲۳ نماینــده حضــور داشــته باشــد ولــی ایــن  قانــون در هــر 
کمیســیون فرهنگــی را  بــا ۱۷ عضــو تشــکیل شــد. ۹ اصول گــرا و ۸ اصالح طلــب، اعضــای  رئیســه 
ــه را از  ــات رئیس ــب هی ــان ترکی ــه اصول گرای ک ــد  ــن باش ــری روش ــش از رای گی ــا پی ــد ت ــکیل می دهن تش

کــرد.  آن خــود خواهنــد 
کمیسیون رهبری 

ــتم و  ــس هش ــی مجل ــیون فرهنگ کمیس ــس  ــان و رئی ــه کار اصفه کهن ــده  ــالک نماین ــد س ــور احم حض
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کمیســیون، بــه نظــر می رســید بــا تــداوم ریاســت اش همــراه باشــد ولــی نزدیک تریــن  نهــم در ایــن 
کــرد  چهــره سیاســی مجلــس بــه ســالک و هم حزبــی اش حجــت الســالم پژمانفــر، در برابــرش قــد علــم 
کمیســیون  ــان  ــا ۹ رای اصول گرای ــی ب ــد. او در حال کمیســیون تکیــه زن کرســی ریاســت  ــر  و توانســت ب
کمیســیون  کــه احمــد مازنــی رقیــب اصالح طلــب اش آراء هــر هشــت عضــو  فرهنگــی بــه ریاســت رســید 
کــرده بــود تــا او تنهــا بــا اختــالف یــک رای بــه پیــروزی برســد. احمــد مازنــی بــرای نایــب  را از آن خــود 
کــرد و مشــترکا بــا جعفرپــور رقیــب اصول گرایــش،  شــانس نشســتن بــر  کاندیداتــوری  رئیســی نیــز اعــالم 
کــرد.  گــذار  کرســی را بــه جعفرپــور وا کشــی ایــن  کــرد ولــی در قرعــه  کرســی نایــب رئیســی دوم را پیــدا 

ح انتخــاب شــدند: کمیســیون فرهنگــی در ســال اول دوره دهــم بــه ایــن شــر ترکیــب هیــات رئیســه 
رئیس: نصراله پژمانفر

نایب رئیس اول: احمد سالک
نایب رئیس دوم: جعفرپور

دبیر اول: علی ابراهیمی
دبیر دوم: فاطمه ذوالقدر

سخن گو: احد آزادیخواه 
کمیســیون  ــات ســال اول هیــات رئیســه  کــه بصــورت غیرمنتظــره در انتخاب حجــت الســالم پژمانفــر 
کرســی ریاســت بنشــیند، در ســال دوم مجلــس  کنــار زده و بــر  فرهنگــی، موفــق شــد احمــد ســالک را 
کمیســیون فرهنگــی  کرســی ریاســت نشــد. اعضــای  کــه موفــق بــه حفــظ  کمیســیونی بــود  تنهــا رئیــس 
گفتنــد  در ســال دوم بــه ریاســت پژمانفــر و نایــب رئیســی احمــد ســالک دو عضــو پایــداری مجلــس نــه 
ــعودی  ــر مس ــد و اصغ ــه زن ــر تکی ــی پژمانف کرس ــر  ــیون، ب کمیس ــرا  ــو اصول گ ــور عض ــید جعفرپ ــا جمش ت
کمیســیون فرهنگــی در  کســیون امیــد جــای احمــد ســالک را بگیــرد. بنابرایــن هیــات رئیســه  عضــو فرا

ســال دوم بــه ایــن شــکل تشــکیل شــد:
جمشــید جعفرپــور، رئیــس، نصرالــه پژمانفــر و اصغــر مســعودی نایــب رئیــس اول و دوم و فاطمــه 

ذوالقــدر و علــی ابراهیمــی دبیــر اول و دوم و احــد آزادیخــواه بــه ســخن گویی برگزیــده شــدند.

فرعی کمیته های 
کمیتــه فرعــی دادنــد تــا مطابــق قانــون آییــن نامــه  کمیســیون فرهنگــی رای بــه تشــکیل ســه  اعضــای 
ح هــا و لوایــح  داخلــی مجلــس شــورای اســالمی، نماینــدگان بتواننــد بــه صــورت تخصصــی روی طر
ح انتخــاب شــدند: کمیســیون فرهنگــی بــه ایــن شــر کمیته هــای فرعــی  کننــد.  کار  در دســت اقــدام، 

کمیته فرهنگی،  هنری و رسانه  -۱
 رئیس: احمد مازنی

 نایب رئیس: صادق طباطبایی نژاد
 دبیر: احد آزادیخواه

کمیته زن، خانواده، تربیت بدنی و جوانان  -۲
 رئیس: طیبه سیاوشی

 نایب رئیس: علیرضا ابراهیمی
 دبیر: فاطمه ذوالقدر

گردشگری کمیته ارشاد،  تبلیغات اسالمی و   -۳
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 رئیس: احمد سالک
نایب رئیس: جمشید جعفرپور

 دبیر: اصغر مسعودی

گرایش سیاسی آن ها کمیسیون و  اعضای 
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کسیونحوزه انتخابیهنام کمیسیونفرا سمت در 

کمیسیون در اصول گرایانمشهدنصراله پژمانفر۱ رئیس 
سال اول

اصول گرایاناصفهاناحمد سالک۲

نایب رئیس اول 
کمیسیون در سال اول 
کمیته ارشاد و  و رئیس 

تبلیغات اسالمی

کاتب۳ اصول گرایانگرمسارغالمرضا 

اصول گرایانفریماناحسان قاضی زاده هاشمی۴

کمیته اصول گرایاناردستانسید صادق طباطبایی نژاد۵ نایب رئیس 
فرهنگی و رسانه

اصول گرایانتبریزمحمد اسماعیل سعیدی۶

اصول گرایانالرستانجمشید جعفرپور7

نایب رئیس دوم 
کمیسیون در سال اول 

کمیسیون در  و رئیس 
سال دوم و نایب رئیس 
کمیته ارشاد و تبلیغات 

اسالمی

اصول گرایانرامیان و ازادشهرعلی رضا ابراهیمی8
کمیسیون و  دبیر اول 

کمیته زن،   نایب رئیس 
تربیت بدنی

اصول گرایانمالیراحد آزادیخواه۹
کمیسیون  سخن گوی 

کمیته فرهنگی و  و دبیر 
رسانه



کمیسیون حیطه وظایف 
کمیســیون فرهنگــی در محــدوده فرهنــگ و هنــر، ارشــاد و تبلیغــات، صدا و ســیما و ارتباطات جمعی، 
تربیــت بدنــی و جوانــان و زنــان و خانــواده وظایــف محولــه را انجــام می دهــد. وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی و وزارت ورزش و جوانــان و ســازمان های وابســته،  از جملــه دســتگاه های اجرایــی تحــت 
کلیــه ســازمان ها و نهادهــای  کمیســیون فرهنگــی مجلــس اســت. طبــق قانــون نظــارت بــر  نظــارت 
کــه بیشــتر ســازمان ها فرهنگــی از  کمیســیون اســت ولــی از آنجــا  فرهنگــی از جملــه وظایــف ایــن 
جملــه ســازمان صدا و ســیما زیــر نظــر نهــاد رهبــری اســت، عمــال نظــارت نماینــدگان مجلــس در ایــن 

حــوزه بــا چالش هایــی جــدی روبروســت.
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کسیونحوزه انتخابیهنام کمیسیونفرا سمت در 

امیدتهرانعلی مطهری۱0

امیدتهرانمحمد علی وکیلی۱۱

کمیته زن، امیدتهرانطیبه سیاووشی۱۲ رئیس 
خانواده و تربیت بدنی

کمیته فرهنگی و امیدتهراناحمد مازنی۱۳ رئیس 
رسانه

امیدتهرانپروانه سلحشوری۱۴

امیدتهرانفاطمه ذوالقدر۱۵
کمیسیون و  دبیر دوم 

کمیته زن، خانواده  دبیر 
و تربیت بدنی

امیدتهرانمهدی شیخ۱۶

امیدنیریز و استهباناصغر مسعودی۱7

نایب رئیس دوم 
کمیسیون در سال دوم 

کمیته ارشاد و  و دبیر 
تبلیغات اسالمی



کمیســیون حقوقــی و ناتوانــی 
ــی ــتگاه قضای ــر دس ــارت ب درنظ

جــذب  بــا  کــه  بــود  دهــم  مجلــس  تخصصــی  کمیســیون  آخریــن  حقوقــی  و  قضایــی  کمیســیون 
کمتــر نماینــده ای بــه عضویــت در  کمیســیون تخصصــی،   ۱۳ نماینــده تشــکیل شــد. در میــان ۱۳ 
کــه مســوولیت تعییــن  ــا هیــات رئیســه و روســای شــعب  کمیســیون قضایــی عالقــه نشــان مــی داد ت
کمیســیون ها حــذف و آن هــا  کمیســیون تخصصــی منتخبــان را برعهــده داشــتند، افــرادی را از دیگــر 

کننــد. کمیســیون قضایــی هدایــت  را بــه ســوی 
نماینــده   ۵ همــراه  بــه  اعتدال گــرا  و  مســتقل  نماینــده  یــک  همــراه  بــه  اصالح طلــب  نماینــده   ۶
کــه وظیفــه  کمیســیونی را تشــکیل می دهنــد  اصول گــرا و یــک نماینــده از اقلیت هــای دینــی، ۱۳ عضــو 
ــری عــددی،  ــه رغــم برت ح هــا و لوایــح قضایــی و حقوقــی اســت. اصالح طلبــان ب ــه طر آن رســیدگی ب
کمیســیون بایســتند  ولــی در انتخابــات هیــات رئیســه ترجیــح دادنــد پشــت تنهــا چهــره مســتقل 
کمیســیون بــه دســت اصول گرایــان نیافتــد. برایــن اســاس آن هــا موفــق شــدند عــالوه بــر  ــا رهبــری  ت
کرســی دیگــر هیــات رئیســه را از آن خــود  کمیســیون،  ســه  نشــاندن الهیــار ملکشــاهی بــه ریاســت 

کمیســیون قضایــی را در اختیــار داشــت. کننــد. الهیــار ملکشــاهی در دوره نهــم نیــز ریاســت 
کــه در انتخابــات هیــات رئیســه موقــت مجلــس نهــم  محمــد دهقانــی چهــره شــاخص اصول گرایــان 
کمیســیون قضایــی نتوانســت  کرســی نایــب رئیســی مجلــس تکیــه بزنــد در  موفــق شــده بــود بــر 
کمیســیون  کنــد. محمــد علــی پــور مختــار دیگــر چهــره شــاخص این  جایگاهــی در هیــات رئیســه پیــدا 
کمیســیون اصــل نــود را در اختیــار داشــت امــا در دوره دهــم بــه  کــه در دوره نهــم ریاســت  اســت 

کــرد. کمیســیون قضایــی نقــل مــکان  ــه  تشــخیص هیــات رئیســه مجلــس ب
کســیون  کاظمــی از فرا کمیســیون حقوقــی و قضایــی، محمــد  در انتخابــات ســال اول هیــات رئیســه 
کرســی نایــب رئیــس  کســیون اصول گرایــان بــر  کمالــی پــور از فرا کرســی نایــب رئیــس اول و یحیــی  امیــد 
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کرســی دبیــر اول و دوم  دوم تکیــه زدنــد. حســن نــوروزی اصول گــرا بــه ســخن گویی برگزیــده شــد و دو 
کمیســیون  گرفــت. هــر دو دبیــر  ــاد تعلــق  ــه ترتیــب بــه حســین رضــازاده و جلیــل رحیمــی جهان آب ب

کســیون امیــد هســتند. عضــو فرا
کان ریاســت بــه الهیــار ملکشــاهی از  کمــا گرچــه  کمیســیون ا در انتخابــات ســال دوم هیــات رئیســه 
کســیون امیــد ارتقــاء یافــت به طوری کــه  کســیون مســتقل ها رســید ولــی موقعیــت اعضــای فرا فرا
کرســی نایــب رئیــس اول  کــه در ســال اول دبیــر هیــات رئیســه بــود در ســال دوم بــر  حســین رضــا زاده 
کــرد  کرســی نایــب رئیــس دوم را از آن خــود  کاظمــی نایــب رئیــس اول،  کمیســیون تکیــه زد و محمــد 
کمیســیون بــود جــای رضــازاده در  کــه در ســال اول نایــب رئیــس دوم  کمالــی پــور اصول گــرا  تــا یحیــی 
گیــرد. در انتخابــات ســال دوم حســن نــوروزی و جلیــل رحیمــی  ســمت دبیــر اول هیــات رئیســه قــرار 

کردنــد. کرســی خــود را حفــظ  جهــان آبــاد، ســخن گو و دبیــر دوم هیــات رئیســه، 
ح  ایــن شــر بــه  کاری  کمیتــه  پنــج  لوایــح  و  ح هــا  بررســی تخصصــی طر بــرای  کمیســیون قضایــی 

داد: تشــکیل 

کمیته حقوق خصوصی  -۱
رئیس: محمد دهقانی

کمیته حقوق جزا  -۲
رئیس: بهمن طاهرخانی

کمیته حقوق عمومی  -۳
رئیس: علی بختیار

کمیته حقوق بشر و بین الملل  -۴
رئیس: رحیمی جهان آبادی

کمیته ویژه  -۵
رئیس: محمد علی پورمختار

کمیسیون حیطه وظایف 
قضائــی  درمحــدوده  حقوقــی  و  قضائــی  کمیســیون  مجلــس،  داخلــی  آیین نامــه  قانــون  مطابــق 
ارتبــاط مســتقیم  انجــام می دهــد. عملکــرد وزارت دادگســتری،  در  را  و حقوقــی وظایــف محولــه 
دلیــل  می توانــد  ایــن  و  اســت  قضایــی  و  حقوقــی  کمیســیون  اعضــای  مســوولیت  و  وظایــف  بــا 
کــه وزارت  کمیســیون قضایــی باشــد. چرا اصلــی بی عالقگــی نماینــدگان مجلــس بــه عضویــت در 
کــه دایــره اختیــارات اش بســیار  کــم اهمیت تریــن وزارتخانه هــای دولــت می باشــد چرا دادگســتری از 
کمتریــن  کــه از  کمیســیون قضایــی برخــالف آنچــه در قانــون آمــده،  محــدود اســت ضمــن این کــه 
کــه دســتگاه  کــم قضایــی برخــوردار نیســت. چرا اقتــدار بــرای نظــارت بــر عملکــرد قــوه قضاییــه و محا
ــدگان  ــه نماین ــص را ب ــق و تفح ــارت و تحقی ــازه نظ ــران،  اج ــر ای ــر رهب ــر نظ ــاد زی ــوان نه ــی به عن قضای
ــه خــود اجــازه می دهــد در مســایل دســتگاه قضایــی ورود  کمتــر نماینــده ای ب مجلــس نمی دهــد و 
کنــد. مســایل حقــوق بشــری، دعــاوی بین المللــی، قانــون تجــارت، مفاســد اقتصــادی و … از جملــه 

کمیســیون قضایــی و حقوقــی مجلــس اســت. مهم تریــن مســایل جــاری 
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گرایش سیاسی آن ها کمیسیون و  اعضای 

کسیونحوزه انتخابیهنام کمیسیونفرا سمت در 

کمیسیونمستقلکوهدشتالهیار ملکشاهی۱ رئیس 

اقلیت دینیآرامنه جنوبژرژیک آبرامیان۲

کمیته ویژهاصول گرایاننهاوندمحمد علی پورمختار۳ رئیس 

کمیته حقوق خصوصیاصول گرایانچنارانمحمد دهقانی۴ رئیس 

اصول گرایانارومیهروح اهلل حضرت پور۵

کریمحسن نوروزی۶ سخن گواصول گرایانرباط 

کمالی پور7 نایب رئیس دوم در سال اول و اصول گرایانجیرفتیحیی 
دبیر اول در سال دوم

امیدتهرانمحمد جواد فتحی8

دبیر اول در سال اول و نایب امیدکازرونحسین رضازاده۹
رئیس اول در سال دوم

کاظمی۱0 نایب رئیس اول در سال اول و امیدمالیرمحمد 
نایب رئیس دوم در سال دوم

 دبیر دومامیدتربت جامجلیل رحیمی جهان آبادی۱۱
کمیته حقوق بشر رئیس 

کمیته حقوق عمومیامیدگلپایگانعلی بختیار۱۲ رئیس 

کستانبهمن طاهرخانی۱۳ کمیته حقوق جزاامیدتا رئیس 



ــی  ــاورزی و بی تفاوت ــیون کش کمیس
ــر بحــران آب ــدگان در براب نماین

ــهروندان،  ــیاری از ش ــن بس ــردن ذه ک ــغول  ــم مش ــه رغ ــتی، ب ــط زیس ــای محی ــران آب و چالش ه بح
کنــد به طوری کــه  هنــوز نتوانســته اســت توجــه سیاســتمداران و نماینــدگان مجلــس را بــه خــود جلــب 
کــه بایــد به صــورت تخصصــی روی موضــوع آب  کمیســیونی  کشــاورزی مجلــس، به عنــوان  کمیســیون 
کمیســیون نماینــدگان راه یافتــه بــه مجلــس  کنــد تــا آخریــن روزهــای انتخــاب  کار  و محیــط زیســت 

دهــم، متقاضــی نداشــت.
بــه مجلــس راه یافتــه بودنــد  کشــاورزان و دامــداران  بــا رای  کــه  بســیاری از نماینــدگان مجلــس 
کشــاورزی ترجیــح می دادنــد تــا در نهایــت بــا ورود  کمیســیون  کمیســیونی را بــه  عضویــت در هــر 
کشــاورزی تشــکیل شــود. ۲۳  کمیســیون  کمیســیون ها،   هیــات رئیســه مجلــس و از ســرریز دیگــر 
گزینــه  کــه  کمیســیون در آمدنــد  کشــاورزی، زمانــی بــه عضویــت ایــن  کمیســیون  نماینــده راه یافتــه بــه 

ــود. ــان نب ــش رویش ــری پی دیگ
کشــاورزی، ۱۲ نماینــده بــا حمایــت اصالح طلبــان، ۵ نفــر بــا حمایــت  کمیســیون  از میــان ۲۳ نماینــده 
اصول گرایــان و ۶ نفــر به صــورت مســتقل بــه مجلــس دهــم راه یافتنــد ولــی در انتخــاب هیــات رئیســه 
کــه توانســتند شــاعری را بــه ریاســت و محمــود زاده را  کمیســیون،  دســت برتــر را مســتقل ها داشــتند 
کــه هیچ کس  کمیســیونی  کمیســیون برگزیننــد. خبرگــزاری ایلنــا درگزارشــی بــا عنــوان  بــه نایــب رئیســی 
کمیســیون پرداختــه و از حداقــل رقابــت  آن را دوســت نداشــت، بــه بررســی انتخابــات هیــات رئیســه 
کمیســیون خبــر می دهــد. ایلنــا از شــمس اهلل شــریعت نــژاد و  کرســی ریاســت ایــن  بــرای نشســتن بــر 
کیخــا و علــی محمــد شــاعری  کاندیداهــای اصالح طلــب و احمــد علــی  ــه حاتمیــان به عنــوان  عبدال
کمیســیون نــام می بــرد و می نویســد اصول گرایــان  ح ریاســت  کاندیداهــای مطــر مســتقل بــه عنــوان 
کاندیدایــی بــرای ایــن ســمت ندارنــد. در نهایــت اصالح طلبــان بــا وجــود در اختیــار داشــتن ۱۲ 
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گــذار می کننــد و علــی محمــد شــاعری بــا ۱۰  کثریــت مطلــق، رقابــت را بــه مســتقل ها وا کرســی یعنــی ا
رای بــه ریاســت و محمــود زاده بــا ۱۵ رای بــه نایــب رئیســی برگزیــده می شــود.

اعضای کمیسیون کشاورزی در سال اول مجلس دهم این افراد را برای عضویت در هیات رئیسه برگزیدند:

رئیس: علی محمد شاعری با ۱۰ رای
نایب رئیس: جالل محمود زاده با ۱۵ رای

نایب رئیس دوم: نظر افضلی با ۱۲ رای
دبیر اول: محمد باقر سعادت 

دبیر دوم: علی بختیار
سخن گو: علی وقفچی

کــه  کســیون امیــد  کــرد. اعضــای فرا کمیســیون در ســال دوم امــا تغییــر اساســی  ترکیــب هیــات رئیســه 
کنتــرل هیــات رئیســه  کــرده بودنــد، در ســال دوم بــا هماهنگــی بیشــتر  گــذار  در ســال اول رقابــت را وا
کمیســیون در ســال دوم ایــن افــراد برگزیــده شــدند: گرفتنــد. در انتخابــات هیــات رئیســه  را در دســت 

کسیون امید کبری نماینده مردم بجنورد از فرا رئیس: علی ا
کسیون امید کریمی نماینده مردم اردبیل از فرا نایب رئیس اول: رضا 

کسیون امید گلپایگان از فرا نایب رئیس دوم: علی بختیاری نماینده مردم 
کسیون مستقل ها دبیر اول: جالل محمودزاده نماینده مردم مهاباد از فرا

کسیون اصول گرایان دبیر دوم: نظر افضلی نماینده مردم نهبندان و سربیشه از فرا
کسیون مستقل ها سخن گو: علی محمد شاعری نماینده مردم بهشهر و نکا از فرا

کمیســیون را در اختیــار داشــت در  کــه در ســال اول ریاســت  بدیــن ترتیــب علــی محمــد شــاعری 
کمیســیون فرهنگــی، دو رئیســی  ســال دوم بــه ســخن گویی رســید تــا بــه همــراه پژمانفــر رئیــس ســابق 
کمیســیون ها در ســال دوم از دســت دادند. کرســی ریاســت را در انتخابات هیات رئیســه  که  باشــند 

ــه  کمیت ــار  ــکیل چه ــه تش ــیون رای ب کمیس ــای  ــس، اعض ــی مجل ــه داخل ــن نام ــون آیی ــرای قان در اج
ح تشــکیل می شــوند: کشــاورزی بــه ایــن شــر کمیســیون  کاری  کمیته هــای  کاری می دهنــد. 

کمیته آب
کمیته محیط زیست  

کشاورزی و دام و طیور کمیته 
کمیته ساماندهی مدیریت روستایی  

کمیسیون محدوده فعالیت 
کشـاورزى، منابـع آب، دام و طیـور، شـیالت،  کشـاورزى، آب و منابـع طبیعـی درمحـدوده  کمیسـیون 
کشـاورزی،  محیـط زیسـت و هواشناسـی وظایـف محولـه را انجـام می دهـد. وزارت نیـرو، وزارت جهاد 
سـازمان محیط زیسـت و منابع طبیعی، سـازمان هواشناسـی، و … از جمله مهم ترین دسـتگاه های 
زیسـتی،  محیـط  چالش هـای  آب،  بحـران  هسـتند.  کشـاورزی  کمیسـیون  نظـارت  تحـت  دولتـی 
کمیسـیون  کشـاورزی مهم تریـن موضوعـات مطـرح در  خشکسـالی و خریـد و حفاظـت از محصـوالت 

کشـاورزی مجلـس اسـت.
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گرایش سیاسی آن ها کمیسیون و  اعضای 

کسیونحوزه انتخابیهنام کمیسیونفرا سمت در 

کاظم نسب۱ امیداهوازجواد 

کمیسیونامیددشتستانمحمد باقر سعادت۲ دبیر اول 

کبری۳ امیدشیرازعلی ا

امیدشازندعلی ابراهیمی۴

کمیسیونامیدگلپایگانعلی بختیار۵ دبیر دوم 

کبری۶ امیدبجنوردعلی ا

امیددرگزعبداله حاتمیان7

کریمی8 امیداردبیلرضا 

امیدبمحبیب اله نیکزادی پناه۹

امیدسرابیوسف داودی۱0

امیدگرگاننورمحمد تربتی نژاد۱۱

امیدرشتمحمد صادق حسنی جوریانی۱۲

کمیسیونمستقلبهشهرعلی محمد شاعری۱۳ رئیس 
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کسیونحوزه انتخابیهنام کمیسیونفرا سمت در 

اصول گراشوشرازی نوری۱۴

اصول گراچابهارعبدالغفور ایران نژاد۱۵

اصول گرادزفولعباس پاپی زاده۱۶

سخن گواصول گرازنجانعلی وقفچی۱7

نایب رئیس دوماصول گرابیرجندنظر افضلی۱8

مستقلسپیدانعالالدین خادم۱۹

مستقلتنکابنشمس اله شریعت نژاد۲0

مستقلقروهعلی محمد مرادی۲۱

کیخا۲۲ مستقلزابلاحمد 

نایب رئیس اولمستقلمهابادجالل محمودزاده۲۳



کمیسـیون اصـل نـود، مرجـع 
رسـیدگی به شـکایات از قوای سـه گانه

کــه می توانــد  کمیســیونی  کمیســیون مجلــس دانســت.  کمیســیون اصــل نــود را بایــد قدرتمندتریــن 
گزارش هــای آن بایــد  کنــد و  گانــه مجریــه، قضاییــه و مقننــه رســیدگی  بــه شــکایت علیــه قــوای ســه 
کــه هــم بــه لحــاظ دامنــه  کمیســیون  ج از نوبــت توســط قــوه قضاییــه رســیدگی شــود. امــا ایــن  خــار
کمیســیون های مجلــس تفــاوت ماهــوی و قدرتــی ویــژه  ــا بقیــه  فعالیــت و هــم بــه لحــاظ ســاختار ب
کمتــر نماینــده ای عالقمنــد بــه  کمتریــن محبوبیــت را در میــان نماینــدگان مجلــس دارد. چــرا  دارد 

کمیســیون اصــل نــود اســت؟ عضویــت در 
پاسخ این پرسش را می توان در این دو عامل دانست:

کمیسیون اصل نود نمی کند. گزارش های  ۱- قوه قضاییه اعتنایی به 
ــد  ــه، از رون ــا انبــوه شــکایات واصل ــه دلیــل درگیــر شــدن ب ــود ب کمیســیون اصــل ن ۲- اعضــای ثابــت 

ح هــا و لوایــح بــاز می ماننــد. رســیدگی بــه طر
کمیســیون فرصــت رســیدگی بــه امــور منطقــه ای و محلــی پیــدا نکــرده و ارتبــاط  ۳- اعضــای ثابــت 

مستقیم شــان بــا وزارت خانه هــای تاثیر گــذار قطــع می شــود.
کار مجلــس دهــم، بــه چالشــی جــدی برای  کمیســیون، در آغــاز  از ایــن رو انتخــاب هشــت عضــو ثابــت 
کمیســیون تخصصــی نماینــدگان تبدیــل شــده  هیــات رئیســه مجلــس و روســای شــعب تعیین کننــده 
ــور  ــود مجب ــته ب ــی پیوس ــیون فرهنگ کمیس ــه  ــه ب ک ــس  ــس مجل ــی رئی ــی الریجان ــه عل ــود به طوری ک ب
ــی  ــد ول کمیســیون بپیوندن ــه ایــن  ــود ب کمیســیون اصــل ن ــه حــد نصــاب رســیدن عــدد  ــرای ب شــد ب
کمیســیون نشــان نــداد. کســی عالقــه ای بــه عضویــت در ایــن  بــاز صندلــی نفــر هشــتم خالــی مانــد و 
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کمیسیون تعیین ریاست 
اعضــای  عهــده  بــر  آن  ریاســت  انتخــاب  کــه  مجلــس  تخصصــی  کمیســیون های  دیگــر  برخــالف 
کل  کمیســیون اصــل نــود در صحــن علنــی مجلــس و بــا رای  کمیســیون اســت. انتخــاب ریاســت 
انتخــاب  مجلــس  رئیســه  هیــات  ســوی  از  شــده  معرفــی  کاندیداهــای  بــه  مجلــس  نماینــدگان 
کمیســیون اصــل نــود، داود محمــدی  کاندیداهــای ریاســت  می شــود. هیــات رئیســه پــس از بررســی 
کمیســیون  کرســی ریاســت  گیالنغــرب را بــرای نشســتن بــر  نماینــده قزویــن و فرهــاد تجــری نماینــده 
ــه  ــی را ب ــت روحان ــی دول ــتقل و حام ــدی مس ــس داود محم ــدگان مجل ــت نماین کثری ــرد. ا ک ــدا  کاندی

فرهــاد تجــری اصول گــرا ترجیــح دادنــد.
ح است: کمیسیون اصل نود به این شر کاندیدای ریاست  سوابق دو 

کاندیدا سوابق اجراییحوزه انتخابیهنام 

قزوینداوود محمدی

آزاد  دانشــگاه  از  جرم شناســی  و  جــزا  حقــوق  فوق لیســانس 
نهــم  دوره هــای  اصول گــرای  نماینــده  او  دارد.  تهــران  اســالمی 
اول  رئیــس  نایــب  پیشــین،  دوره  در  او  اســت.  مجلــس  دهــم  و 
کل بازرســی اســتان  کنــون مدیــر  تا او  بــود.  کمیســیون اصــل ۹0 
زنجــان،  معــاون اجرایــی ســتاد احیــا و امــر بــه معروف و نهــی از منکر 
اســتان زنجــان،  رئیــس دادگاه تجدیــد نظــر و معاونــت دادگســتری 
ــال و  ــت الم ــوق بی ــظ حق ــی حف ــورای عال ــر ش ــان،  دبی ــتان زنج اس
دبیــر شــورای قضایــی اســتان زنجــان،  مشــاور عالــی تربیــت بدنــی 
اســتان  نظارتــی  دســتگاه های  شــورای  رئیــس  قزویــن،   اســتان 
زنجــان،  رئیــس ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام )ره( اســتان 
کل بازرســی اســتان تهــران  زنجــان،   مســئول پیگیــری و رابــط اداره 
و اســتان های  قزویــن و زنجــان و رییــس دادگاه هــای عمومــی آوج 

ــت. ــوده اس ــرا ب ــن زه و بوئی

فرهاد تجری

گیالنغرب،  قصرشیرین، 
گواور،  سرپل ذهاب، 

سومار، نفت شهر و 
خسروی

نیــز  او در دوره هشــتم  فوق لیســانس جــزا و جرم شناســی دارد. 
کمیســیون حقوقــی  نماینــده مجلــس و البتــه نایــب رئیــس اول 
ــاری دادســرای نظامــی ناحیــه  کارنامــه او دادی ــود. در  و قضایــی ب
ســقز و بانــه،  قاضــی تحقیــق دادســرای عمومــی،  دادرس و رئیــس 
کرمانشــاه،  رئیس دادگســتری قصرشــیرین،  شــعبه دادگاه عمومی 
معاونــت  کرمانشــاه،   اســتان  نظــر  تجدیــد  کــم  محا مستشــاری 
امــور  کل  بــارزس  و  کرمانشــاه،  انقــالب  و  عمومــی  دادگاه هــای 
بــه  کشــور  کل  بازرســی  ســازمان  نهادهــای  و  امنیتــی  نظامــی، 

می خــورد. چشــم 
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کــه ۷۰  کســب ۱۵۲ رای در برابــر فرهــاد تجــری  بــه ایــن ترتیــب داود محمــدی نماینــده قزویــن بــا 
کنــد. تــا دوازدهمیــن  کمیســیون اصــل نــود را از آن خــود  کــرده بــود، موفــق شــد ریاســت  کســب  رای 
کمیســیون باشــد. بــه جــز پورمختــار  کمیســیون اصــل نــود و دومیــن رئیــس غیــر معمــم ایــن  رئیــس 
کمیســیون  کــه غیــر روحانــی بــود،  هــر ده رئیــس پیشــین ایــن  کمیســیون در مجلــس نهــم  رئیــس ایــن 
کمیســیون اصــل  کنــون هیــچ زنــی بــه ریاســت  از مجلــس اول تــا هشــتم،  همگــی روحانــی بودنــد. تا
نــود نرســیده اســت. داود محمــدی در انتخابــات ســال دوم مجلــس دهــم نیــز موفــق شــد بــا مجمــوع 
کنــد. فرهــادی تجــری همچــون  کرســی خــود را حفــظ  ۱۲۸ رای از مجمــوع ۱۹۵ نماینــدگان مجلــس 

گذشــته تنهــا رقیــب داود محمــدی بــود. ســال 
ح بوده اند: کمیسیون اصل نود از مجلس اول تا دهم به این شر روسای 
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کمیسیوندوره حوزه انتخابیهسالرئیس 

شیرازسال اول و دوممحمد صادق حائری شیرازیاول۱

تهرانسال سوم و چهارممحمد موسوی خوئینی هااول۲

کرمانیدوم۳ کرمانسال اول تا چهارممرتضی فهیم 

تبریزسال اولسید حسین موسوی تبریزیسوم۴

کرانسوم۵ اردبیلسال دوم تا چهارمفخر الدین موسوی ننه 

قمسال اول تا چهارممحمد علی شرعیچهارم۶

تبریزسال اول و چهارمهاشم هاشم زاده هریسیپنجم7

8
 پنجم
 هفتم

هشتم
کر محمد رضا فا

 سال دوم و سوم
 سال اول تا چهارم

سال اول و دوم
مشهد

نیشابورسال اول تا چهارمحسین انصاری رادششم۹

گلپایگانسال سوم و چهارممحمد ابراهیم نکونامهشتم۱0



بــرای دومیــن ســال مجلــس دهــم، اعضــای  کمیســیون  بــه ریاســت  بــا انتخــاب داود محمــدی 
ــی داداشــی را به عنــوان  ــواب رئیــس، ول کمیســیون فرهــاد تجــری و امیــر حســن خانــی را به عنــوان ن
ســخن گویی  اول،  ســال  در  برگزیدنــد.  کمیســیون  دبیــر  به عنــوان  را  پارســایی  بهــرام  و  ســخن گو 

کمیســیون برعهــده بهــرام پارســایی بــود.

کاری: کمیته های 
کار بحــث  کمیســیون اصــل نــود قانــون اساســی روز سه شــنبه ۲۲ تیرمــاه نشســتی بــا دســتور  اعضــای 
بــر  کــه  کارگروه هــا تشــکیل دادنــد  و  کمیته هــا  تعییــن  و  کمیســیون  کاری  اولویت هــای  پیرامــون 

ــه تصویــب رســید: ح ذیــل ب ــه بشــر گان کمیته هــای پنــج  اســاس آن 

۱.کمیته فرهنگی و اجتماعی
۲.کمیته اقتصادی، فنی و عمرانی

۳.کمیته سیاسی و نظامی
۴.کمیته قضایی

۵.کمیته مجلس و امور ویژه

گرایش سیاسی آن ها کمیسیون و  اعضای 
الف: اعضای ثابت

کسیونحوزه انتخابیهنام کمیسیونفرا سمت در 

کمیسیونمستقلقزوینداود محمدی۱ رئیس 

کمیسیونمستقلآستاراولی داداشی۲ دبیر 

مستقلمیانهفردین فرمند۳

نایب رئیس دوماصول گراطبسمحمد رضا امیر حسنخانی۴

اصول گراقمعلی الریجانی۵

نایب رئیس اولاصول گراگیالنغربفرهاد تجری۶

دبیر و سخن گوامیدشیرازبهرام پارسایی7
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کمیسیوندوره حوزه انتخابیهسالرئیس 

نهاوندسال اول تا چهارممحمد علی پورمختارنهم۱۱

قزوینسال اولداود محمدیدهم۱۲



کمیسیون اصل نود( کمیسیون های تخصصی مجلس در  ب: اعضای متغیر )نمایندگان دیگر 

کمیسیوننام کسیونحوزه انتخابیهنماینده  فرا

اصول گرایانخمینی شهرآموزش و تحقیقاتسیدمحمدجواد ابطحی۱

امیدفومن و شفتعمرانمحمدمهدی افتخاری۲

ساوجبالغ و اقتصادیمحمود بهمنی۳
اصول گرایانطالقان

کبر ترکی۴ فریدن، بهداشت و درمانا
اصول گرایانچادگان

امیدارومیهقضایی و حقوقیروح اهلل حضرت پور طالئیه۵

اصول گرایانقمامنیت ملیمجتبی ذوالنوری۶

اصول گرایانتبریزفرهنگیمحمداسماعیل سعیدی7

اصول گرایانمشهداجتماعیرضا شیران خراسانی8

مستقلقروه و دهگالنکشاورزیعلی محمد مرادی۹

امیدساوه و زرندیهصنایع و معادنمحمدرضا منصوری۱0

دماوند و شوراها و امور داخلیقاسم میرزایی نیکو۱۱
امیدفیروزکوه

اصول گرایانشادگانانرژیمجید ناصری نژاد۱۲

مستقلآملبرنامه و بودجهعزت اهلل یوسفیان مال۱۳
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دامنه فعالیت:
کمیســیون اصــل نــود مجلــس در اجــرای اصــل نــود قانــون اساســی تشــکیل شــده اســت. ایــن اصــل 
کار مجلــس  یــا قــوه  مجریــه  یــا قــوه  قضائیــه  داشــته  باشــد،  کــس  شــکایتی  از طــرز  می گویــد» هــر 
کنــد. مجلــس  موظــف  اســت  بــه   کتبــا بــه  مجلــس  شــورای  اســالمی  عرضــه   می  توانــد شــکایت  خــود را 
کــه  شــکایت  بــه  قــوه  مجریــه  و یــا قــوه   کافــی  دهــد و در مــواردی   کنــد و پاســخ   ایــن  شــکایات  رســیدگی  
کافــی  از آن هــا بخواهــد و در مــدت  متناســب  نتیجــه  را اعــالم   قضائیــه  مربــوط اســت  رســیدگی  و پاســخ  

کــه  مربــوط بــه  عمــوم  باشــد بــه  اطــالع  عامــه  برســاند«. نمایــد و در مــوردی  
پرونده هــای مربــوط بــه زمیــن خــواری، تخلفــات دولتــی، فســاد اقتصــادی و قضایــی مهم تریــن 
ــر  ــای ثابــت هیــات نظــارت ب کمیســیون پ ــود اســت. ایــن  کمیســیون اصــل ن ح در  موضوعــات مطــر
کــه مجلــس  کــرده  کاندیــدا را بــرای عضویــت در ایــن هیــات معرفــی  انتخابــات شــوراها اســت و چهــار 

گزیــد. از میــان آن هــا دو نفــر را بــه عضویــت هیــات بــر خواهــد 
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کسیون های سیاسی فرا

فصل سوم
سیاسی فراکسیون های 
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کسیون های سیاسی فرا

کــه در روزهــای آغازیــن مجلــس، در  میانه روهــای مجلــس دهــم یــا به عبارتــی طرفــدارن الریجانــی، 
کرســی ریاســت مجلــس بنشــانند،  کنــار اصول گرایــان، زیــر یــک چتــر ایســتاده بودنــد تــا الریجانــی را بــر 
باالخــره پــس از ماه هــا بحــث و تبــادل نظــر، ضلــع ســوم مجلــس دهــم را بــا نــام »مســتقلین والیــی« 
ج و شــکل مثلثــی  رقــم زدنــد تــا مجلــس شــورای اســالمی، پــس از ســال ها، از حالــت دو قطبــی خــار
کســیون نســبتا  کــه مجلــس بــه معنــای واقعــی ســه ضلعــی بــود و ســه فرا یابــد. آخریــن دوره ای 
کســیون مســتقالن  کــه فرا قــوی در آن حضــور داشــت بــه مجلــس پنجــم بــاز می گشــت، دوره ای 
کــه ســمت و  آن بــه رهبــری طــه هاشــمی و محمــد باقــر نوبخــت،  در میانــه میــدان، بــه هــر طــرف 
ــالف  ــه ائت ــس ب ــات مجل ــت تصمیم ــا سرنوش ــد، ت ــنگین تر می کردن ــو را س ــد، وزن آن س ــو می یافتن س
گــره خــورد.  کــه آن روزهــا نــام راســت و چــپ داشــتند،  مســتقل ها بــا اصول گرایــان یــا اصالح طلبــان 
کســیون تعیین کننــده دارد: اصول گرایــان )والیــت(،  حــاال پــس از پنــج دوره، مجلــس دهــم نیــز ســه فرا

اصالح طلبــان )امیــد(، مســتقلین والیــی )اعتدالیــون(.
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فراکســیون مســتقلین والیــی 
چگونــه شــکل گرفــت؟

کار آمــدن دولــت روحانــی، در اواســط دوره نهــم مجلــس، چهره هــای نزدیــک بــه دولــت )اعــم  بــا روی 
کنــار اصول گرایــان میانــه رو، زیــر چتــر  کــه بــه توصیــه علــی الریجانــی در  از اعتدال گــرا و اصالح طلــب( 
کثریــت مجلــس نهــم را تشــکیل داده بودنــد، نیــاز مجلــس  کســیون ا کســیون رهــروان والیــت، فرا فرا
ــه رهبــری علــی مطهــری و علــی  ــد. امــا تــالش آن هــا ب کردن کســیون اعتــدال را حــس  ــه داشــتن فرا ب
کســیون رهــروان والیــت،  ســبحانی فــر، بــا دخالــت علــی الریجانــی نافرجــام مانــد تــا آن هــا بــا بقــا در فرا
کننــد. امــا بــا شــکل گیری مجلــس دهــم و افزایــش چشــمگیر  کســیونی مجلــس را حفــظ  انســجام فرا
نماینــدگان نزدیــک بــه دولــت بــا مشــی اعتدالــی، نگــه داشــتن آن هــا و اصول گرایــان زیــر یــک چتــر یــا 
کــه اختــالف نظــر میــان آن هــا مشــهود  ائتــالف آن هــا بــا اصالح طلبــان، نــه ممکــن بــود و نــه مفیــد، چرا
ــه تعمیــق  ــد ب ــه فکــری مجلــس، می توانســت و می توان و تعییــن مــرز مشــخص میــان ایــن ســه نحل
ارتقــاء بعــد نظارتــی  لوایــح و  ح هــا و  پارلمانــی و تقویــت بنیــه فکــری طر بحث هــا و مناظره هــای 
گرفتنــد بــا انشــعاب از  مجلــس، منجــر شــود. از ایــن رو، اعتدال گرایــان مجلــس ســرانجام تصمیــم 
کســیون »مســتقلین والیــی« ســازمان یابنــد امــا نــه  کســیون امیــد و والیــت، تحــت عنــوان فرا دو فرا
کاظــم جاللــی  کســیون امیــد پیوســته اســت، بلکــه بــا مدیریــت  کــه بــه فرا تحــت رهبــری علــی مطهــری 

کــه بــا لیســت ائتــالف امیــد بــه مجلــس دهــم راه یافــت کســیون رهــروان والیــت،  رئیــس فرا
.

کسیون مستقلین والیی رهبری فرا
کســیون مســتقلین والیــی یــک پیــام بیشــتر  کاظــم جاللــی نماینــده تهــران بــه ریاســت فرا انتخــاب 

کسیون های سیاسی فرا
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کــرد!  کســیون مســتقلین والیــی را علــی الریجانــی رهبــری خواهــد  ــدارد: فرا ن
بــا ورود علــی  کرســی ثابــت در مجلــس داشــته،  کــه از دوره ششــم مجلــس،  یــک  کاظــم جاللــی 
کنــار او ایســتاد و بــه دســت راســت الریجانــی مشــهور شــد.  الریجانــی بــه مجلــس هشــتم، تمــام قــد 
کســیون رهــروان والیــت را عهــده دار شــد و بــا  او در مجلــس نهــم بــه پیشــنهاد الریجانــی ریاســت فرا
کــه در مجلــس دهــم نیــز  کــرد. ســمتی  حکــم او ریاســت مرکــز پژوهش هــای مجلــس را از آن خــود 
ــرده  ک ــر  ــوری صرف نظ کاندیدات ــم، از  ــس ده ــات مجل ــان انتخاب ــی در جری ــم جالل کاظ ــد.  ــد ش تمدی
ــا توصیــه علــی  ــود ب ــی در دقیقــه ن ــام نمی کنــد ول ــرای مجلــس دهــم ثبت ن ــرد ب ک ــود و رســما اعــالم  ب
کــرد و بــا حمایــت او وارد لیســت ائتــالف امیــد شــد،  الریجانــی از حــوزه انتخابیــه تهــران ثبت نــام 
ــود  ــی ها را از آن خ کرس ــد  ــران صدرص ــت در ته ــد و توانس ــی می ش ــروزی اش پیش بین ــه پی ک ــتی  لیس

کنــد.
ایمــن  کســیون مســتقلین والیــی، در جلســه روز دهــم اســفند ســال ۹۵، جعفــرزاده  اعضــای فرا
آبــادی نماینــده رشــت را بــه نایــب رئیســی اول و فرشــادان را بــه نایــب رئیســی دوم برگزیدنــد. آن هــا 
کلیــا، محســن علــوی  هم چنیــن عبدالرضــا عزیــزی و ســمیه محمــودی را بــه عنــوان دو دبیــر و بــت 
کســیون و مهــرداد بائــوج الهوتــی نماینــده لنگــرود را بــه  کارپــردازان فرا و رســول خضــری را به عنــوان 

برگزیدنــد. ســخن گویی 
ــور،  ح انتخــاب شــدند: نعمتــی، حســن پ ــه ایــن شــر ــز در ایــن جلســه، ب ــزی نی اعضــای شــورای مرک
کاتــب، بابایــی صالــح، یوســفیان مــال، بــدری، میــرزاده، ســالم امینــی، محمــد حســینی،  باســتانی، 
نوریــان،  پــور،  حضــرت  زر،  کشــت  پــور،  شــریف  الشــکی،  احمــدی  آســتارا(،  داداشــی)نماینده 

کنــاری. نانوا و  نوبندگانــی  بیگلــری، جمالــی  اســماعیلی، 
ح  بــه ایــن شــر کاری را  کمیته هــای  بــرای انجــام وظایــف محولــه،  کســیون مســتقلین والیــی  فرا

تشــکیل و روســای آن هــا را برگزیدنــد:

کمیته سیاسی: طاهرخانی  -۱

کمیته فرهنگی: افتخاری  -۲

کمیته حقوقی: رضیان  -۳

گلمرادی کمیته اجتماعی:   -۴

کمیته اقتصادی: آقاپور  -۵

کســیون،  کســیون، براســاس اســاس نامه ایــن فرا گفتــه جعفــرزاده ایمــن آبــادی، نایــب رئیــس فرا بــه 
گفتــه  کســیون های مجلــس را ندارنــد. او  کســیون حــق حضــور در جلســات دیگــر فرا اعضــای فرا
کســیون به صــورت رســمی اعــالم  کســیون مســتقل ها ۸۰ عضــو دارد ولــی هنــوز اســامی اعضــای فرا فرا
کســیون  کســیون منشــعبین فرا نشــده اســت. آنچــه روشــن اســت اینکــه بیشــتر اعضــای ایــن فرا
ــت،  ــته اس ــیون پیوس کس ــن فرا ــه ای ــد ب ــیون امی کس ــده ای از فرا ــر نماین کمت ــتند و  ــان هس اصول گرای
کســیون مســتقلین والیــی، در جریــان انتخابــات بــا حمایــت ائتــالف  هرچنــد بیشــتر اعضــای فرا

امیــد، بــه مجلــس راه یافته انــد. 

الریجانی در نقش هاشمی رفسنجانی
قامــت  در  تــا ســوم، می کوشــید  اول  رئیــس مجلــس  نقــش  در  کــه  رفســنجانی،  از هاشــمی  بعــد 

کسیون های سیاسی فرا
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کنــد،  سیاســتمداری میانــه رو، نقــش محــوری همــه جریان هــای سیاســی درون مجلــس را ایفــا 
هیچ کــدام از روســای بعــدی مجلــس، از ایــن حیــث به انــدازه الریجانــی بــه او نزدیــک نبوده انــد. 
ــود،  کســیون جنــاح راســت مجلــس ب ــر فرا ــوری، رئیــس مجلــس چهــارم و پنجــم، رهب ــر ناطــق ن کب ا
کروبــی رئیــس مجلــس ســوم )ســال ســوم و چهــارم( و ششــم، رهبــر جنــاح چــپ مجلــس  مهــدی 
ــده دار  ــان را عه ــیون اصول گرای کس ــت فرا ــم، ریاس ــس هفت ــس مجل ــادل، رئی ــی حدادع ــود و غالمعل ب
ــد،  کار آمدن ــه بعــد از هاشــمی روی  ک گفــت هــر ســه رئیــس مجلــس  ــوان  ــود، به عبــارت دیگــر می ت ب
رهبــری یــک خــط فکــری مجلــس را عهــده دار بودنــد، ولــی علــی الریجانــی از زمــان ورود بــه مجلــس 
گرایــش اصول گرایانــه، ولــی هیــچ گاه  کرســی ریاســت مجلــس هشــتم تــا امــروز، بــه رغــم  و تکیــه بــر 
کنــد. او در مجلــس هشــتم ریاســت  کســیون اصول گرایــان عمــل  نخواســته اســت در قامــت رئیــس فرا
کــرد  گــذار  کثریــت را در اختیــار داشــت، بــه رقیــب خــود حــداد عــادل وا کــه ا کســیون اصول گرایــان  فرا
ــا چنیــن سیاســتی، توانســت در مجلــس نهــم،  کوشــید میانه روهــا را در مجلــس ســامان دهــد و ب و 
کثریتــی از نماینــدگان وقــت مجلــس،  کســیون رهــروان والیــت را بــا ا کرســی ریاســت، فرا ضمــن حفــظ 
مرکــب از اصول گرایــان میانــه رو، اصالح طلبــان و اعتدالیــون شــکل دهــد. الریجانــی در مجلــس دهــم 
کرســی ریاســت مجلــس بــه آراء اصول گرایــان نیــاز داشــت،  کســب  کــه بــرای  نیــز در روزهــای آغازیــن، 
کــه مســتعد ملحــق شــدن بــه ســبد رای او  اجــازه نــداد طرفــداران اش، مســتقل از اصول گرایــان 
گذشــت چنــد مــاه از شــکل گیری مجلــس  کســیون اعتدال گرایــان را تشــکیل دهنــد. امــا بــا  بودنــد، فرا
و تثبیــت شــدن ریاســت اش بــر مجلــس دهــم،  خــط ســوم، مجلــس را مطابــق ســلیقه اش ســازمان 
کاظــم جاللــی، نفــوذ خــود را بــر هــر ســر جریــان سیاســی مجلــس،   داد و بــا ســپردن مدیریــت آن بــه 
ــت دارد  ــد: دوس ــی می گوی ــد. الریجان ــر باش کم رنگ ت ــان  ــا اصول گرای ــه اش ب ــد رابط ــرد هرچن ک ــظ  حف
کســیون های مجلــس باشــد هرچنــد در عمــل چنیــن شــورایی شــکل نگیــرد.  رئیــس شــورای عالــی فرا
بنابرایــن او را می تــوان پــدر معنــوی چهره هــای مســتقل، معتــدل و میانــه رو مجلــس و دنبالــه رو 
کــه در دولــت نیــز توســط حســن روحانــی  کبــر هاشــمی رفســنجانی دانســت. مدلــی  مــدل مدیریتــی ا

دنبــال می شــود. 

گرایش نسبی مستقلین والیی به امید
کســیون امیــد  کســیون مســتقلین والیــی بیشــتر بــه فرا برخــالف تبلیــغ و ادعــای اصول گرایــان، فرا
کســیون، در مســایل حســاس، احتمــال شــکل یابی بیشــتری،  ایــن دو فرا ائتــالف  گرایــش دارد. 
کســیون  گرایــش فکــری اعضــای فرا کــه  کســیون والیــت دارد. چرا نســبت بــه ائتــالف آن هــا بــا فرا
کســیون  گرایــش فکــری آن هــا بــه اعضای فرا کســیون امیــد بســیار نزدیک تــر از  مســتقلین والیــی بــه فرا
دولــت  حامیــان  از  امیــد،  و  والیــی  مســتقلین  کســیون  فرا دو  هــر  اســت.  )والیــت(  اصول گرایــان 
کســیون امیــد و مســتقلین والیــی از  روحانــی، در مجلــس بــه شــمار می رونــد. حمایــت هــر دو فرا
ح اســتیضاح آخونــدی  ک نظــر آن هــا در مخالفــت بــا طــر کابینــه حســن روحانــی، و اشــترا ح ترمیــم  طــر
کســیون در تصمیمــات مهــم اســت.  وزیــر راه و شهرســازی، نمونه هایــی از هم ســویی ایــن دو فرا
کــه هــر ســه وزیــر پیشــنهادی روحانــی بتواننــد  کســیون مســتقلین و امیــد ســبب شــد  ائتــالف دو فرا
کســیون  از مجلــس دهــم رای اعتمــاد بگیرنــد. ایــن ائتــالف هم چنیــن توانســت در مقابلــه بــا فرا

اصول گرایــان، مانــع از موفقیــت اســتیضاح کنندگان وزیــر راه شــود.

کسیون های سیاسی فرا
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فراکسـیون اصـول گرایـان وچالش 
پذیـرش پایـان سـلطه بـر مجلس

ــان ســیطره ۱۲ ســاله  ــا خــود داشــت و آن پای ــژه ب ــی مجلــس نهــم، یــک پیــام سیاســی وی زنــگ پایان
اصول گرایــان بــر مجلــس ایــران بــود. مجلــس دهــم، برخــالف ســه مجلــس هفتــم، هشــتم و نهــم 
کــه یکدســت در اختیــار اصول گرایــان بــود،  مجلســی متکثــر و متــوازن اســت، امــا اصول گرایــان راه 
یافتــه بــه ایــن مجلــس، در آغــاز می کوشــیدند، نشــان دهنــد، تغییــر ماهــوی، در ترکیــب مجلــس 
کتیکــی  ــراز تمایــل تا ــد. اب کثریــت مطلــق را در دســت دارن کان ا کمــا ــان  خ نــداده و اصول گرای دهــم ر
کــه  علــی الریجانــی و حامیــان اش بــه نزدیکــی بــا اصول گرایــان نیــز، بــر ایــن توهــم دامــن زده بــود، چرا
کان زیــر چتــر  کمــا کــه مجلــس دهــم  کننــد  کوشــیدند وانمــود  گیــر،   کســیون فرا آن هــا بــا تشــکیل فرا
ــا امیدی هــا ائتــالف  ــات ب کــه در انتخاب ــی  ــان اســت، غافــل از اینکــه تیــم حامیــان الریجان اصول گرای
کتیکــی و بــا هــدف تثبیــت ریاســت علــی الریجانــی بــر مجلس  کــرده بودنــد، در روز تشــکیل مجلــس، تا

ــر پیوســته اند. گی ــه ائتــالف فرا دهــم، ب
کســیون اصول گرایــان بــا ۱۴۰ عضــو تشــکیل جلســه  تــا پیــش از برگــزاری انتخابــات هیــات رئیســه، فرا
کســیون بــه ۱۷۰  کــه بــا برگــزاری مرحلــه دوم انتخابــات، عــدد فرا مــی داد و امیــد آن هــا ایــن بــود 
کتیکــی تیــم علــی  کرســی برســد. امــا بــا برگــزاری انتخابــات هیــات رئیســه و پایــان عمــر ائتــالف تا
کســیون اصول گرایــان آغــاز شــد، ضمــن این کــه در مرحلــه دوم  الریجانــی بــا اصول گرایــان، ریــزش فرا
انتخابــات نیــز ائتــالف امیــد برنــده قاطــع انتخابــات بــود و تعــداد اندکــی اصول گــرا در ایــن مرحلــه بــه 
ــادی نماینــده مســتقل مجلــس دهــم،   مجلــس راه یافتنــد. در چنیــن فضایــی، جعفــرزاده ایمــن آب
کــه  گفــت: »در جایــی شــنیدم  کــرد و  کســیون اصول گرایــان را ۷۰ نفــر اعــالم  عــدد واقعــی اعضــای فرا
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کــه اصول گرایــان مجلــس بیــش از ۱۷۰ نفــر هســتند و  یکــی از دوســتان اصول گــرا مدعــی شــده بود 
ــوده، اضافــه شــده و  ــه مــورد اشــاره ب ک ــه ابتــدای عــددی  ــه احتمــااًل عــدد یــک ب ک ــه نظــرم رســید  ب
ــداد  ــم تع ــر می کن ــاب، فک ــن حس ــا ای ــت. ب ــده  اس ــه ش ــدگان اضاف ــن نماین ــه ای ــده ب ــد نماین ــاًل ص عم
کــه  واقعــی اصول گرایــان در مجلــس دهــم حــدود ۷۰ نفــر باشــد.« بــه ایــن ترتیــب، اصول گرایانــی 
گیــر و حفــظ ســلطه ۱۲ ســاله بــر پارلمــان ایــران وارد مجلــس دهــم  کســیون فرا بــه امیــد تشــکیل فرا
کســیون خــود را بــا حــدود ۱۰۰  گیــر را زدنــد و بــا نــام اصول گرایــان فرا کســیون فرا شــده بودنــد، قیــد فرا
عضــو تشــکیل دادنــد هرچنــد وب ســایت اصول گرایــان اســامی ۱۲۳ نماینــده را بــه عنــوان نماینــدگان 
کســیون رهــروان  کــرده اســت حــال آن کــه تعــدادی از آن هــا بــه فرا اصول گــرای مجلــس دهــم منتشــر 

کســیون مســتقل ها( پیوســته اند. والیــت )حامیــان علــی الریجانــی یــا فرا
 

کسیون اصول گرایان رهبری فرا
گرچــه بــا ائتــالف بــا نیروهــای میانــه رو و اعتدال گــرا، توانســتند ریاســت  اصول گرایــان مجلــس دهــم، ا
کننــد، ولــی نمی تواننــد روی او بــه عنــوان رهبــر جریــان اصول گــرا  علــی الریجانــی را در مجلــس تثبیــت 
کــه  کــه تضــاد فکــری شــدیدی بیــن الریجانــی و نیروهــای تنــدروی اصول گــرا  کننــد، چرا حســاب 
بیشــتر بــه طیــف پایــداری تعلــق دارنــد وجــود دارد. ضمــن اینکــه الریجانــی نیــز شــخصا ترجیــح 
ــرا. گ ــا عنصــری اصــول  کنــد ت ــی معرفــی  ــرا از جنــس حســن روحان می دهــد خــود را لیــدری اعتدال گ

کســیون بیشــتر بــه نیروهایــی هم چــون احمــد ســالک رئیــس  از ایــن رو آن هــا در انتخــاب رئیــس فرا
کمیســیون فرهنگــی مجلــس نهــم و حمیــد رضــا حاجــی بابایــی روی خواهنــد آورد، هرچنــد هنــوز 
کســیون را انتخــاب  گذشــت ســه مــاه از مجلــس دهــم، نتوانســته اند رئیــس و شــورای مرکــزی فرا بــا 
کســیون-  فرا رئیــس  مورد-انتخــاب  ایــن  »در  می گویــد:  خصــوص  ایــن  در  ســالک  احمــد  کننــد. 
کار مجلــس  گزینــه مــورد نظــر اعضــا پــس از آغــاز بــه  کــه قطعــا  کنــون تصمیم گیــری نشــده اســت  تا
ــت  ــرای ریاس ح ب ــر ــای مط گزینه ه ــه  ــی از جمل ــی بابای ــای حاج ــده و آق ــد. بن ــد ش ــالم خواه ــم اع ده
کــه البتــه بایــد تصمیمــات در ایــن رابطــه در  کســیون اصول گرایــان در مجلــس دهــم هســتیم  فرا

کســیون اتخــاذ شــود.« فرا
ــره را  ــت نف ــه ای هف کمیت ــم،  ــس ده ــکیل مجل ــش از تش ــری، پی ــرای رهب ــان ب ــیون اصول گرای کس فرا
کســیون بــه طــور رســمی شــورای  کمیتــه فعــال اســت و فرا کــه بــه نظــر می رســد هنــوز ایــن  تشــکیل داد 
ح اســت: احمــد ســالک، احمــد  کمیتــه هفتــه نفــره بــه ایــن شــر مرکــزی خــود را انتخــاب نکــرده اســت. 
امیرآبــادی، حمیــد رضــا حاجــی بابایــی، عبدالرضــا مصــری، امیرحســین قاضــی زاده،  مهــدی زاهدی 
کمیتــه را نیــز در اختیــار دارد. بــا تشــکیل مجلــس دهم  کــه ســمت ســخن گویی  و ســید حســین نقــوی 
کوهکــن، محمــد دهقــان  کنــد لــذا محســن  کمیتــه اضافــه  گرفــت ســه عضــو جدیــد بــه  کمیتــه تصمیــم 
کمیتــه اضافــه شــدند هرچنــد نفــر آخــر یعنــی محمــد رضــا باهنــر نماینــده  و محمــد رضــا باهنــر نیــز بــه 
کمیتــه اضافــه شــده اســت. او از پرســابقه ترین نماینــدگان  ــه  مجلــس نیســت و از بیــرون مجلــس ب

ادوار مجلــس شــورای اســالمی اســت.
کــرده ولــی  کســیون اصول گرایــان را اعــالم  کمیتــه هفــت نفــره تشــکیل فرا گرچــه  بــا ایــن اوصــاف ا
کــه طیفــی از اصول گرایــان هم چــون علــی الریجانــی ترجیــح  هنــوز رســمیت پیــدا نکــرده اســت چــرا 
تــا  اصالح طلــب  از  کــه  نهــم  مجلــس  والیــت  رهــروان  کســیون  فرا شــبیه  کســیونی  فرا می دهنــد 
اصول گــرا در آن عضــو بــود را تشــکیل دهنــد ولــی طیــف تندروتــر اصول گــرا قائــل بــه مرز بنــدی بــا 
کســیونی خواهــد  کــه مجلــس دهــم ســه فرا نیروهــای غیــر اصول گراســت. از ایــن رو تردیــدی نیســت 
ــان  ــیون اصول گرای کس ــری فرا ــی و رهب ــدد واقع ــوم،  ع ــیون س کس ــکیل فرا ــمی تش ــان رس ــا زم ــود و ت ب
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ــرا  ــام ۱۲۳ نماینــده را بــه عنــوان نماینــدگان اصول گ ــان ن روشــن نخواهــد بــود. وب ســایت اصول گرای
کــرده  کــرده، هرچنــد برخــی از ایــن افــراد همچــون حشــمت اهلل فالحــت پیشــه رســما اعــالم  معرفــی 

کــه اصول گــرا نیســت.
 

اســامی نمایندگان اصول گرای مجلس دهم
 

استان آذربایجان شرقی
۱- رضا علیزاده نماینده ورزقان

۲- احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز
۳- محمد حسین فرهنگی نماینده تبریز

۴- محمد اسماعیل سعیدی نماینده تبریز
۵- ضیاءاله اعزازی نماینده بناب

۶- محمد حسن نژاد نماینده مرند و جلفا
۷- یعقوب شیویاری نماینده میانه

کلیبر و هوراند ۸- قلی قلی زاده نماینده 
 

استان آذربایجان غربی
۹- نادر قاضی پور نماینده ارومیه

۱۰- روح اهلل حضرت پور نماینده ارومیه
کبیری نماینده خوی ۱۱- سید مرتضی 

۱۲- جهانبخش محبی نیا نماینده میاندوآب
 

استان اردبیل
۱۳- صدیف بدری نماینده اردبیل

 
استان ایالم

کاظم زاده نماینده ایالم ۱۴- شادمهر 
 

استان اصفهان
۱۵- حمید رضا فوالدگر نماینده اصفهان

۱۶- احمد سالک نماینده اصفهان
کاشان ۱۷- جواد ساداتی نژاد نماینده 

۱۸- مرتضی صفاری نماینده قمصر و نطنز
۱۹- حسین علی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر

۲۰- ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد
۲۱- سید صادق طباطبایی نماینده اردستان

کارگانی نماینده فالورجان ۲۲- سید ناصر موسوی 
کبر ترکی نماینده چادگان ۲۳- ا

کوهکن نماینده لنجان ۲۴- محسن 
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۲۵- اصغر سلیمی نماینده سمیرم
۲۶- محمد جواد ابطحی نماینده خمینی شهر

 
استان البرز

ج کر کبریان نماینده  ۲۷- عزیز ا
ج کر کولیوند نماینده  ۲۸- محمد جواد 
کریم ۲۹- محمود بهمنی نماینده رباط 

 
استان بوشهر

کمال الدین شهریاری نماینده دشتی و تنگستان  -۳۰
 

استان تهران
کریم  ۳۱- حسن نوروزی نماینده رباط 

۳۲- حسین نقوی حسینی نماینده ورامین
 

استان خراسان جنوبی
۳۳- محمد باقر عبادی نماینده بیرجند

۳۴- فرهاد فالحتی نماینده قائنات
۳۵- نظر افضلی نماینده نهبندان

۳۶- محمد رضا امیرحسنخانی نماینده فردوس و طبس
 

استان خراسان رضوی
۳۷- محمد دهقانی نقندر نماینده چناران و طرقبه

۳۸- امیرحسین قاضی زاده نماینده مشهد
۳۹- حسین حسین زاده بحرینی نماینده مشهد

۴۰- نصراهلل پژمانفر نماینده مشهد
کریمی قدوسی نماینده مشهد ۴۱- جواد 
۴۲- رضا شیران خراسانی نماینده مشهد

۴۳- هاجر چنارانی نماینده نیشابور
۴۴- احسان قاضی زاده هاشمی نماینده نریمان

۴۵- حسین مقصودی نماینده سبزوار
 

استان خراسان شمالی
۴۶- علیرضا عزیزی نماینده شیروان
۴۷- هادی قوامی نماینده اسفراین

 
استان خوزستان

۴۸- رازی نوری نماینده شوش
۴۹- فریدون حسنوند نماینده اندیمشک
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کسیون های سیاسی فرا

گیالنی نماینده شوشتر ۵۰- سهراب 
۵۱- علی عسگر ظاهری عبدوند نماینده مسجد سلیمان

۵۲- عباسی پاپی زاده نماینده دزفول
۵۳- اقبال محمدیان نماینده رامهرمز
۵۴- عبداهلل سامری نماینده خرمشهر

۵۵- مجید ناصری نژاد نماینده شادگان
۵۶- قاسم ساعدی نماینده دشت آزادگان

کعبی نماینده آبادان ۵۷- عامر 
۵۸- غالمرضا شرفی نماینده آبادان

۵۹- هدایت اهلل خادمی نماینده ایذه
کشت زر نماینده بهبهان ۶۰- حبیب اهلل 

 
استان زنجان

۶۱- فریدون احمدی نماینده زنجان
۶۲- علی وقفچی نماینده زنجان
۶۳- محمد عزیزی نماینده ابهر

 استان سمنان
۶۴- حسن حسینی نماینده شاهرود

۶۵- ابوالفضل حسن بیگی نماینده دامغان
گرمسار کاتب نماینده  ۶۶- غالمرضا 

 
استان سیستان و بلوچستان

۶۷- حسینعلی شهریاری نماینده زاهدان
کرد نماینده خاش ۶۸- علی 

۶۹- حبیب اهلل دهمرده نماینده زابل
۷۰- عبدالغفور ایران نژاد نماینده چابهار

 
استان فارس

۷۱- داریوش اسمعیلی نماینده خرامه و سروستان
۷۲- محمد مهدی برومندی نماینده پاسارگاد

۷۳- جمشید جعفرپور نماینده الرستان
کوچی نماینده جهرم ۷۴- محمد رضا رضایی 

۷۵- محمد جواد جمالی نماینده فسا
 

استان قزوین
۷۶- داود محمدی نماینده قزوین

 
استان قم

۷۷- مجتبی ذوالنور نماینده قم
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کسیون های سیاسی فرا

۷۸- علی الریجانی نماینده قم
۷۹- احمد امیرآبادی نماینده قم

 
کرمان استان 

کرمان ۸۰- محمد رضا پورابراهیمی نماینده 
کرمان ۸۱- محمد مهدی زاهدی نماینده 

۸۲- نماینده جیرفت
۸۳- نماینده سیرجان

 
کرمانشاه استان 

۸۴- حشمت اله فالحت پیشه نماینده اسالم آباد
کنگاور ۸۵- حسن سلیمانی نماینده 
کیا نماینده سنقر ۸۶- جواد حسینی 

۸۷- فرهاد تجری نماینده قصرشیرین
۸۸- شهاب نادری نماینده پاوه

کرمانشاه ۸۹- عبدالرضا مصری نماینده 
کرمانشاه ۹۰- قاسم جاسمی نماینده 

 
گلستان استان 

۹۱- علیرضا ابراهیمی نماینده رامیان
 

گیالن استان 
۹۲- محمود شکری نماینده تالش

۹۳- ذبیح اهلل نیکفر نماینده الهیجان
کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا  -۹۴
۹۵- حسن خسته بند نماینده بندرانزلی

۹۶- اسداهلل عباسی نماینده رودسر
۹۷- محمد حسین قربانی نماینده آستانه اشرفیه

کوچکی نژاد نماینده رشت ۹۸- جبار 
 

استان لرستان
۹۹- محمد رضا ملکشاهی راد نماینده خرم آباد

۱۰۰- علی رستمیان نماینده سلسله و دلفان
۱۰۱- محمد خدابخشی نماینده الیگودرز

کاظمی نماینده پلدختر ۱۰۲- حمید 
۱۰۳- عالءالدین بروجردی نماینده بروجرد

گودرزی نماینده بروجرد ۱۰۴- عباس 
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کسیون های سیاسی فرا

استان مازندران
۱۰۵- قاسم احمدی الشکی نماینده نوشهر

۱۰۶- علی محمد شاعری نماینده بهشهر
۱۰۷- عزت اهلل یوسفیان مال نماینده آمل
کناری نماینده بابلسر ۱۰۸- ولی اهلل نانوا

۱۰۹- سید علی ادیانی راد نماینده قائم شهر
 

استان مرکزی
ک کریمی نماینده ارا کبر  ۱۱۰- علی ا

۱۱۱- علیرضا سلیمی نماینده دلیجان و محالت
۱۱۲- محمد ابراهیم رضایی نماینده خمین

 
استان هرمزگان

۱۱۳- حسین هاشمی تختی نژاد نماینده بندرعباس
۱۱۴- احمد مرادی نماینده بندرعباس

۱۱۵- محمد عاشوری تازیانی نماینده بندرعباس
 

استان همدان
کبر رنجبرزاده نماینده اسدآباد ۱۱۶- ا
۱۱۷- حسن بهرام نیا نماینده نهاوند

۱۱۸- محمد علی پورمختار نماینده بهار 
۱۱۹- محمد مهدی مفتح نماینده تویسرکان

۱۲۰- احد آزادی خواه نماینده مالیر
۱۲۱- حمید رضا حاجی بابایی نماینده همدان

۱۲۲- امیرخجسته نماینده همدان
 

کهکیلویه و بویراحمد استان 
کهکیلویه و بویراحمد ۱۲۳- عدل هاشمی پور نماینده 
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ــت و  ــد دول ــد، امی ــیون امی فراکس
ــم ــس ده ــات در مجل اصالح

اعــالم پیــروزی قاطــع »ائتــالف امیــد« در انتخابــات دهمیــن دوره مجلــس شــورای اســالمی در حــوزه 
ــود. انتظــار  ــام »امیــد« در مجلــس دهــم ب ــه ن کســیونی پرتعــداد ب ــد بخــش فرا انتخابیــه تهــران، نوی
ــداد  ــتان ها تع ــود، و در شهرس ــران را از آن خ ــی ته کرس ــی  ــر س ــود ه ــته ب ــه توانس ک ــی  ــت ائتالف می رف
کثریــت را تشــکیل دهــد،  کســیون ا کنــد، بتوانــد در مجلــس دهــم، فرا قابــل توجهــی را راهــی مجلــس 
کســیون امیــد بــا ۱۶۷ نماینــده، در مســجد ســلمان فارســی نهــاد  از ایــن رو تشــکیل اولیــن جلســه فرا
کاظــم  ریاســت جمهــوری، دور از انتظــار نبــود. امــا رفتــه رفتــه نمایندگانــی همچــون علــی الریجانــی،  
کتیکــی در دوران انتخابــات بــه ائتــالف امیــد پیوســته بودنــد، در  جاللــی، بهــروز نعمتــی و …کــه تا
کاهــش  کســیون امیــد بــه ۱۱۵ نفــر  کردنــد تــا عــدد اعضــای فرا اقدامــی طبیعــی راه خــود را از امیــد جــدا 

یابــد.

کسیون امید از ائتالف تا فرا
کــه در دوران انتخابــات تشــکیل شــد، جــدا دانســت،  کســیون امیــد را بایــد از ائتــالف امیــد،  فرا
کــه در دوران انتخابــات، هــدف رهبــران جنبــش اصالحــات، مقاومــت در برابــر نیروهــای تنــدرو  چرا
کــه تشــکیل مجلســی معتــدل از عقــالی جریان هــای  جریــان اصول گــرا بــود. آن هــا بــر ایــن بــاور بودنــد 
کشــور، نتایــج موثرتــری بــه همــراه خواهــد داشــت. لــذا »اســتراتژی ائتــالف بــا میانه روهــا«،  سیاســی 
بــه رویکــرد محــوری اصالح طلبــان بــرای شــرکت در رقابت هــای انتخاباتــی تبدیــل شــد. از ســوی 
ــه عبــور از فیلتــر  کثریــت نامــزدان اصالح طلــب قــادر ب کــه ا ــد  ــا ایــن واقعیــت آشــنا بودن دیگــر آن هــا ب

کسیون های سیاسی فرا
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کــه حســین مرعشــی از اعضــای شــورای  شــورای نگهبــان نیســتند و همان گونــه نیــز شــد، بــه طــوری 
ــرد تنهــا یــک درصــد  ک سیاســت گذاری اصالحــات،  پــس از اعــالم نتایــج بررســی صالحیت هــا اعــالم 
کشــور تاییــد صالحیــت شــده اند. از ایــن رو ائتــالف امیــد در یــک  کاندیدهــای اصالحــات در سراســر 
اســتراتژی هدفمنــد، بــرای شکســت دادن تندروهــا، از میــان نیروهــای اصالح طلــب باقی مانــده در 
کــه  کاندیداهــای میانــه رو اصول گــرا تشــکیل شــد. طبیعــی بــود  صحنــه انتخابــات، اعتدال گرایــان و 
کثریتــی میانــه رو،   کــه در مجلــس بــا ا ایــن ائتــالف پــس از پیــروزی در مجلــس دهــم پایــدار نمانــد، چرا
ــه تک تــک نماینــدگان بتواننــد اهــداف و برنامه هــای سیاســی، اقتصــادی،  اجتماعــی و  ک ــود  الزم ب
ــه توانســته  ک ــه ایــن شــکل ائتــالف امیــد  کننــد. ب ــان سیاســی خــود را دنبــال  فرهنگــی حــزب و جری
کنــد،  پــس از انتخابــات منحــل و راه یافتــگان  کرســی های مجلــس دهــم را از آن خــود  کثریــت  ــود ا ب
کســیون امیــد بــا ۱۱۵ عضــو بــه عنــوان یکــی از  کســیون های مــورد عالقــه خــود پیوســتند، تــا فرا بــه فرا
کســیون مســتقل ها(  کســیون اصول گرایــان و فرا کنــار فرا کلیــدی مجلــس دهــم )در  کســیون  ســه فرا

کنــد. فعالیــت 

کسیون امید رویکرد فرا
کســیون منحل شــده »اصالحــات« در مجلــس ایــران دانســت.  کســیون امیــد را بایــد بازســازی فرا فرا
کــه در مجلــس ششــم بــا بیــش از ۲۰۰ عضــو، در اوج بــود و در ســه مجلــس بعــدی بــا  کســیونی  فرا
کســیون نیــم بنــد اصالحــات در مجلــس هفتــم  کــه فرا کرســی های خــود مواجــه شــد، بطــوری  ریــزش 
ــکل  ــه ش ــد ب ــح دادن ــای آن ترجی ــدود اعض ــم، مع ــس نه ــه در مجل ک ــد  ــق ش ــان بی رم ــتم، چن و هش
کســیون را بایــد اصالح طلبانــه دانســت هرچنــد  کســیونی فعالیــت نکننــد. رویکــرد اصلــی ایــن فرا فرا
کــه از صــدر تــا ذیــل  کســیونی  کســیون اســت. فرا »میانــه روی« واژه دقیق تــری بــرای معرفــی ایــن فرا
کمتــر چهــره آوانــگاردی از نیروهــای  آن از نماینــده گان میانــه رو جنبــش اصالحــات تشــکیل شــده و 

اصالح طلــب را در آن می تــوان دیــد.

کسیون رهبری فرا
ــدر  ــم، او را در ص ــس ده ــه مجل ــران، ب ــر اول ته ــوان نف ــه عن ــات، ب ــی اصالح ــورای عال ــس ش ورود رئی
کــه نقشــی محــوری  جریــان امیــد قــرار داد. دکتــر محمــد رضــا عــارف،  معــاون اول دولــت اصالحــات، 
کســیون امیــد را بــا رای  در انتخابــات مجلــس دهــم یافتــه بــود، پــس از ورود بــه مجلــس، رهبــری فرا
گرچــه نتوانســته بــود در میــدان رقابــت بــا علــی الریجانــی رئیــس  گرفــت. او ا قاطــع اعضــاء در دســت 
ــی از  ــد ول ــرون آی ــروز بی ــود، پی ــه ب ــس راه یافت ــه مجل ــد ب ــالف امی ــت ائت ــا حمای ــم ب ــه او ه ک ــس،  مجل
جایگاهــی ویــژه در میــان اصالح طلبــان مجلــس برخــوردار بــود تــا نماینــده دیگــری در مقــام رقابــت 

بــا او برنیایــد.
کســیون امیــد بــه محمــد رضــا عــارف اســت تــا او مســیر را نشــان دهــد. او در میانــه  تمــام نگاه هــا در فرا
ح هــای اصالح طلبانــه اســت و  صحــن مجلــس، هدایت گــر آرای نماینــدگان بــه ســوی برنامه هــا و طر
کنــد. نزدیکــی عــارف بــه دولــت حســن  می کوشــد اصــول اصالح طلبانــه را در آرای اعضــای امیــد حفــظ 
کــرده  کســیون اصلــی حامیــان دولــت در مجلــس دهــم تبدیــل  کســیون امیــد را بــه فرا روحانــی،  فرا
ح برجــام،  مــورد حمایــت صددرصــدی  ــی هم چــون طــر ــت روحان ح هــای دول اســت. مهم تریــن طر

کســیون امیــد، پدیــده ای غیرمنتظــره نیســت. اصالح طلبــان اســت از ایــن رو نزدیکــی دولــت بــا فرا
محمــد رضــا عــارف، محمــد رضــا تابــش، الیــاس حضرتــی، غالمرضــا تاجگــردون، احمــد مازنــی، 
کبیــان و علــی نوبخــت حقیقــی اعضــای موقتــی شــورای مرکــزی  کوا محمــود صادقــی، مصطفــی 

کسیون های سیاسی فرا
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کســیون امیــد را تشــکیل دادنــد امــا پــس از یــک مــاه از عمــر مجلــس، آن هــا بــا نگاهــی واقع بینانه تــر  فرا

کسیون های سیاسی فرا

سابقه نمایندگیائتالفسمت در شورانام و نام خانوادگی

نهبنیاد امید ایرانیانرئیسمحمدرضا عارف۱

آرینایب رییس اولمحمدرضا تابش۲

آرینایب رییس دومعبدالکریم حسین زاده۳

نهسخن گوبهرام پارسایی۴

نهناظرمحمد فیضی زنگیر۵

نهکارگزاران سازندگیناظرفاطمه سعیدی۶

نهدبیرمحمود صادقی7

کبیان8 کوا آریحزب مردم ساالریدبیرمصطفی 

آریدبیرمسعود پزشکیان۹

ــد: ــا ایــن ترکیــب تشــکیل دادن کســیون امیــد را ب شــورای مرکــزی دائمــی فرا
ورود اعضــای بیشــتری از نماینــدگان غیرتهرانــی بــه شــورای مرکــزی را بایــد نشــانه هوشــمندی دکتــر 
کســیون دانســت تــا بــا افزایش مشــارکت نمایندگان شهرســتانی، درصد  عــارف در توزیــع قــدرت در فرا
کــه  کــه تجربــه پارلمانــی نشــان داده،  کســیون افزایــش دهــد. چرا وفــاداری و تعهــد ســازمانی را در فرا
کســیون های  بــه ســمت فرا را  کوچک تــر، آن هــا  بــه رای و نظــر نماینــدگان شــهرهای  کم توجهــی 
کــه در  گفــت آن هــا را منفعــل می کنــد، بــه طــوری  رقیــب ســوق خواهــد داد یــا حداقــل می تــوان 

کــرد. بزنگاه هــا، روی آراء نماینــدگان منفعــل نمی تــوان حســاب 

کمیته داوری 
کســیون  کمیتــه داوری ایــن فرا کســیون امیــد در اولیــن روز مــاه مهــر در جلســه ای،  هیــات رئیســه فرا
حیــدری،  غالمرضــا  زایــی،  هاشــم  عبدالرضــا  رئیســه،  هیــات  تصمیــم  براســاس  داد.  تشــکیل  را 
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حجت االســالم احمــد مازنــی، حســین امیــری خامکانــی، محمدکاظمــی )نماینــده مــردم مالیــر(، 
کمیتــه  ح وظایــف  کمیتــه در آمدنــد. شــر غالمرضــا تاجگــردون و ســهیال جلــودارزاده بــه عضویــت ایــن 

داوری هنــوز اعــالم نشــده اســت.

کلیدی مجلس کرسی های  سهم امیدی ها از 
کســب  انتخابــات هیــات رئیســه ســال اول مجلــس دهــم، اولیــن میــدان رقابــت امیدی هــا، جهــت 
کســیون امیــد را نیــز  کــه وزن واقعــی فرا کرســی های بیشــتر در هیــات رئیســه مجلــس بــود. انتخاباتــی 
کرســی ریاســت را بــه علــی الریجانــی دیگــر راه یافتــه ائتــالف  کــرد. در ایــن انتخابــات،  عــارف  روشــن 
کرســی نــواب رئیســه  کســیون امیــد بــرای  کاندیداهــای فرا کــرد. امــا  گــذار  امیــد بــه مجلــس دهــم وا
ــس اول و  ــب رئی ــوان نای ــه عن ــکیان ب ــعود پزش ــد. مس کنن ــود  ــی را از آن خ کرس ــر دو  ــدند ه ــق ش موف
کرســی  کســب  علــی مطهــری بــه عنــوان نایــب رئیــس دوم برگزیــده شــد. در میــدان رقابــت بــرای 
کننــد. علــی  کرســی را از آن خــود  کرســی از شــش  دبیــری هیــات رئیســه، امیدی هــا توانســتند دو 
کســیون امیــد بــه  اصغــر یوســف نــژاد نماینــده ســاری و محمــد علــی وکیلــی نماینــده تهــران از فرا
کارپــردازان هیــات رئیســه،  دبیــری هیــات رئیســه برگزیــده شــدند و در نهایــت در مرحلــه انتخــاب 
کردنــد. محمــد قســیم عثمانــی  کرســی را از آن خــود  کارپــردازی،  تنهــا یــک  کرســی  امیدی هــا از ســه 
ــه هیــات رئیســه راه یافــت. ضمــن اینکــه او اولیــن نماینــده ســنی  کــه ب ــود  کســیون امیــد ب عضــو فرا
کــه در تاریــخ مجلــس شــورای اسالمی توانســته بــود بــه هیــات رئیســه راه یابــد. بــه ایــن  مذهــب بــود 
کرســی بــه  کســیون امیــد و ۶  کرســی بــه اعضــای فرا ترتیــب از مجمــوع یــازده عضــو هیــات رئیســه،  ۵ 

گرفــت. کســیون اصول گرایــان و مســتقل ها تعلــق  اعضــای دو فرا
کلیــدی در مجلــس برعهــده دارنــد،  کــه نقشــی  کمیســیون های تخصصــی  در انتخابــات روســای 
کمیســیون تخصصــی مجلــس،  امیدی هــا شکســت ســنگینی را متحمــل شــدند، به طوری کــه از ۱۳ 
کمیســیون برنامــه و بودجــه بــه اصالح طلبــان  کمیســیون بهداشــت و درمــان و  تنهــا ریاســت دو 
کمیســیون های بهداشــت و برنامــه و بودجــه را  رســید. علــی نوبخــت و غالمرضــا تاجگــردون ریاســت 
کردنــد. ضمــن اینکــه غالمرضــا تاجگــردون در مجلــس اصول گــرای نهــم نیــز ریاســت ایــن  از آن خــود 
کرســی را بــه برکــت رابطــه شــخصی خوبــی  کــه نشــان می دهــد او ایــن  کمیســیون را در اختیــار داشــت 
کســیون  گرفتــه، نــه بــه خاطــر حمایت هــای فرا کســیون رقیــب دارد، در اختیــار  کــه بــا اعضــای فرا

امیــد.

کــه می توانســت ریاســت مرکــز پژوهش هــای مجلــس یــا ریاســت  محمــد رضــا عــارف چهــره بالقــوه ای 
گیــری از ایــن فرصت هــا، ســبب  کنــاره  کنــد،  با کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات را از آن اصالح طلبــان 
کنتــرل مرکــز پژوهش هــا را در دســت بگیریــد و محمــد  کســیون مســتقل ها،  شــد تــا جاللــی رئیــس فرا
کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات  مهــدی زاهــدی وزیــر آمــوزش عالــی دولــت احمــدی نــژاد، ریاســت 
گرچــه در انتخابــات عضویــت در شــوراهای عالــی  کســیون امیــد ا کنــد. اعضــای فرا را از آن خــود 
کرســی های  کثریــت  کمیســیون ها را تاحــدودی جبــران و ا توانســتند شکســت در انتخابــات ریاســت 
کســیون  کننــد ولــی در مجمــوع نمی تــوان نمــره قابــل قبولــی بــه آن هــا داد. فرا نظارتــی را از آن خــود 
کــم آن هــا در امــور پارلمانــی  کــرده و بســیاری آن را ناشــی از تجربــه  کار، ناموفــق عمــل  امیــد تــا اینجــای 

می داننــد.

کسیون های سیاسی فرا
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کسیون های سیاسی فرا

کسیون جانبی امید کسیون زنان، فرا فرا
کســیون امیــد و هم پوشــانی اهــداف و برنامه هــای  عضویــت هــر ۱۷ زن نماینــده مجلــس دهــم، در فرا
کــه در مجلــس دهــم،  کســیون امیــد در حــوزه زنــان،  ســبب شــده  کســیون زنــان بــا رویکــرد فرا فرا
کســیون امیــد خوانــد. نماینــدگان زن  کســیون زنــان را زیرمجموعــه یــا شــاخه ای از فرا بتــوان فرا
ــدگان  ــه رای نماین ــان،  ب ــه زن ــوط ب ــح مرب ــا و لوای ح ه ــب طر ــرای تصوی ــه ب ک ــد  ــم می دانن مجلــس ده
کســیون امیــد اســت. از  مــرد مجلــس نیــاز دارنــد و نزدیک تریــن آراء بــه آراء شــان، رای اعضــای فرا
کســیون وجــود دارد. ســهیال جلــودار  ایــن رو بــه صــورت نانوشــته پیونــدی جــدی میــان ایــن دو فرا
چهره هــای  از  الدیــن  تــاج  ناهیــد  و  سیاووشــی  طیبــه  سلحشــوری،  پروانــه  مافــی،   پروانــه  زاده، 
کســیون امیــد نیــز بــه شــمار  کســیون زنــان، جملگــی اصالح طلــب و از عناصــر تاثیرگــذار فرا شــاخص فرا

می آینــد.
کســیون زنــان در مجلــس دهــم، پروانــه سلحشــوری نماینــده تهــران بــه  در اولیــن ســال فعالیــت فرا
ریاســت، طیبــه سیاوشــی و ناهیــد تــاج الدیــن بــه عنــوان نــواب رئیــس و معصومــه آقاپــور و فاطمــه 
کســیون را پذیرفتنــد و زهــرا ســعیدی نماینــده جــوان مبارکــه بــه  ذوالقــدر مســوولیت دبیــری فرا

کســیون زنــان رســید. ســخن گویی فرا

کسیون امید حامیان فرا
کامــل آیــت اهلل هاشــمی رفســنجانی،   کســیون امیــد بــه عنــوان محصــول ائتــالف امیــد، از حمایــت  فرا
ــی  ــن خمین ــید حس ــات و س ــش اصالح ــر جنب ــی رهب ــد خاتم ــور،  محم ــس جمه ــی رئی ــن روحان حس
نــوه بنیان گــذار انقــالب اســالمی،  برخــوردار اســت. مجموعــه احــزاب اصالح طلــب و حــزب اعتــدال و 
کنــون از جلســه ای مشــورتی  کســیون امیــد بــه شــمار می رونــد ولــی تا توســعه،  از حامیــان اصلــی فرا

کســیون امیــد و حامیــان بیرونــی آن هــا منتشــر نشــده اســت. میــان اعضــای فرا
گذشــت زمــان و پشــت سرگذاشــتن  کــرد ولــی بــا  کســیون امیــد ارائــه  کارنامــه ای از فرا هنــوز نمی تــوان 
کســیون ارائــه  ماه هــای بیشــتری از عمــر ایــن مجلــس می تــوان تصویــر روشــن تری از عملکــرد ایــن فرا

گــزارش در پایــان ســال اول مجلــس دهــم،  بــه روز خواهــد شــد. کــرد. از ایــن رو ایــن 
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علی الریجانی

حوزه انتخابیه: قم
سمت: رئیس مجلس

کسیون: - فرا

کـه دومیـن دوره ریاسـت  اش بـر مجلـس شـورای اسـالمی را تجربـه می  کنـد پیـش از  علـی الریجانـی 
کـه وقتـی بـا اصـرار نماینـدگان مجلـس ششـم و بـا  ایـن رئیـس سـازمان صدا و سـیما بـود، سـازمانی 
گرفـت و در پـاره ای موارد مجرم شـناخته شـد. اما  موافقـت رهبـر ایـران، مـورد تحقیـق و تفحـص قـرار 
گـزارش تحقیـق و تفحـص، نه سـپردن مجرمـان به محکمه بلکه »کشـکی  کنـش علـی الریجانـی بـه  وا

گـزارش بـود. خوانـدن« 
کـه از شـهری غیـر از تهـران )قـم( بـه مجلـس راه یافتـه و  علـی الریجانـی اولیـن رئیـس مجلـس اسـت 
بـه ریاسـت رسـیده اسـت. پیـش از آن همـه روسـای مجلـس، نماینـدگان تهـران در مجلـس بودنـد.
او پـس از پیـروزی انقـالب، مدتـی سرپرسـت سـازمان صدا و سـیما و بیـن سـال ۱۳۶۱ تـا ۱۳۷۰ مدیـر 
کار و امور اجتماعی  برون مرزی و واحد مرکزی خبر بود. او سمت هایی چون معاون وزارتخانه های 
و پسـت و تلگـراف و تلفـن )وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات فعلـی( و همچنیـن معاونـت سـپاه 
نیـز بـر عهـده داشـته تـا اینکه با اسـتعفای محمد خاتمی، وزیر ارشـاد در دولت هاشـمی رفسـنجانی، 

وزیر ارشـاد شـد.
ریاسـت سـازمان صدا و سـیما منصـوب شـد.  بـه  وزارت در سـال ۱۳۷۳  از دو سـال  پـس  الریجانـی 
کـه او جایگزیـن محمـد هاشـمی،  ریاسـت الریجانـی بـر ایـن سـازمان از ایـن جهـت اهمیـت داشـت 
آیـت اهلل خمینـی و چندیـن سـال  کـه در دوران رهبـری  بـود  کبـر هاشـمی رفسـنجانی شـده  ا بـرادر 

بـود. آیـت اهلل خامنـه ای ایـن سـمت را عهـده دار  ابتدایـی رهبـری 
فرارسـیدن انتخابات ریاسـت جمهوری سـال ۷۶ باعث انتقادهای فراوان به ریاسـت علی الریجانی 
ریاسـت  انتخابـات  کاندیداهـای  شـهری  ری  محمـدی  محمـد  و  خاتمـی  محمـد  نزدیـکان  شـد. 

کبـر ناطـق نـوری متهـم می کردنـد. جمهـوری، صدا و سـیما را بـه حمایـت از علـی ا
کـه در بعـد از  کـه تعـدادی از جوانـان را نشـان مـی داد  سـاخته شـدن فیلمـی بـه نـام »عصـر عاشـورا« 

از کشکی خواندن تحقیق و تحفص تا ریاست مجلس
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ظهر روز عاشـورا اقدام به شـادی و نمایش پوسـتر محمد خاتمی می  کنند نیز به صدا و سـیما نسـبت 
کـه انتقـادات شـدیدی را متوجـه روشـن فکران و  داده شـد. پیـش از آن نیـز پخـش برنامـه »هویـت« 
منتقـدان حکومـت جمهـوری اسـالمی می کـرد، انتقاداتـی را متوجـه سـازمان تحـت مدیریـت علـی 
گرفتـن »اعترافـات  بـا  برنامـه  ایـن  کـه  اعـالم می کردنـد  از روشـن فکران  بـود. برخـی  کـرده  الریجانـی 

اجبـاری« از نویسـندگان و منتقـدان سیاسـی جمهـوری اسـالمی تهیـه شـده اسـت.
بیـن  زیـادی  چالش هـای   ،۱۳۷۶ سـال  در  جمهـوری  ریاسـت  بـه  خاتمـی  محمـد  انتخـاب  از  پـس 
پخـش  بـا  صدا و سـیما  کـه  گرفـت  شـدت  زمانـی  چالش هـا  ایـن  آمـد.  پیـش  دولـت  و  صدا و سـیما 
بـا روایـت روح اهلل حسـینیان، قتل  هـای زنجیـره ای دگراندیشـان ایرانـی  برنامـه ای بـه نـام چـراغ و 
درسـال ۱۳۷۷ را بـه نزدیـکان محمـد خاتمـی نسـبت داده بـود. در پـی ایـن اقـدام اعضـای دولـت 

شـدند. دولـت  هیـات  جلسـات  از  الریجانـی  اخـراج  خواسـتار 
کثریـت اصالح طلـب، نیـز بـا انجام تحقیـق و تفحص از صدا و سـیما  از سـوی دیگـر، مجلـس ششـم بـا ا
علـی  کـرد.  متهـم  مالـی«  سواسـتفاده  تومـان  »میلیاردهـا  بـه  را  سـازمان  ایـن  مدیـران  نهایـت  در 

گـزارش تحقیـق و تفحـص را »کشـکی« خوانـد. الریجانـی امـا ایـن 
کثر اتهامات نیز به مدیریت او باز می گشـت،  که ا معاون مالی صدا و سـیما در دوره ریاسـت الریجانی 
کشـور منصـوب و بـه  کـه بعدهـا در دولـت محمـود احمـدی نـژاد بـه سـمت وزیـر  کـردان بـود  علـی 
گزارش هـا علـی الریجانـی نیـز از  دلیـل جعلـی بـودن مـدرک دکترایـش از وزارت برکنـار شـد. براسـاس 

کـرده بـود. اسـتیضاح و برکنـاری معـاون سـابق خـود حمایـت 
گزارش هـا درمـدت ۱۰ سـال ریاسـت علـی الریجانـی بـر صدا و سـیما شـبکه های تلویزیونـی از  براسـاس 
۲ شـبکه بـه ۷ شـبکه تلویزیونـی، افزایـش یافـت و درایـن دوران ۸ شـبکه رادیویـی ملـی و سراسـری، 
۳۰ شـبکه رادیویی اسـتانی، ۴ شـبکه تلویزیونی اسـتانی، و هفت شـبکه جهانی توسـط صدا و سـیما 

اداره می شـد.
کاندیـدای انتخابات ریاسـت جمهوری شـد و در نهایـت با وجود حمایت  علـی الریجانـی درسـال ۸۴ 

گرفت. کاندیدا در جایگاه ششـم قرار  شـورای هماهنگـی اصول گرایـان از بیـن هفـت 
او پـس از انتخابـات ریاسـت جمهـوری در ۲۴ مـرداد ۱۳۸۴، به عنـوان دبیـر شـورای عالـی امنیت ملی 
انتخـاب شـد از جملـه اقدامـات وی درمـدت ریاسـت اش جلوگیـری از راه انـدازی شـبکه تلویزیونـی 

کروبـی بود. ماهـواره ای صبـا وابسـته بـه مهـدی 
از  جلوگیـری  خواسـتار  صدا و سـیما  سـازمان  بـر  خـود  ریاسـت  دوران  در  نیـز  آن  از  پیـش  الریجانـی 
کابلـی در دانشـگاه تهـران شـده بـود و در نهایـت دادسـتانی تهـران از راه اندازی  راه انـدازی تلویزیونـی 

کـرد. ایـن تلویزیـون جلوگیـری 
کشـورهای  کرات اتمی با  علی الریجانی در دوره ریاسـت بر شـورای عالی امنیت ملی، مسـئولیت مذا
کشـورهای غربـی در سـعد آبـاد تهـران در سـال  غربـی را نیـز عهـده دار بـود. او پـس از توافـق ایـران و 
کـه »در غلتـان  گفتـه بـود  ۱۳۸۲ و در دوره ریاسـت جمهـوری محمـد خاتمـی در انتقـاد از ایـن توافـق 

گرفتیـم.« دادیـم و آب نبـات 
الریجانـی در نهایـت در در روز ۲۸ مهـر ۱۳۸۶ از دبیـر شـورای عالی امنیـت ملـی برکنـار شـد. براسـاس 

گزارش هـا دلیـل ایـن برکنـاری مصاحبـه او دربـاره پیـام پوتیـن بـه ایـران بـود. برخـی 
علـی الریجانـی درمجلـس هشـتم از حـوزه انتخابیـه قـم بـه مجلـس راه یافـت و در نهایـت در رقابت با 
کسـیون اصول گرایان برای ریاسـت  غالمعلـی حـداد عـادل، رئیـس مجلـس هفتـم به عنـوان نامـزد فرا

مجلـس انتخاب شـد.
که بعدها بـه جبهه پایداری  گروهی  گروه هـای حامـی دولـت محمـود احمدی نـژاد از جمله  برخـی از 
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مشـهور شـدند، از جمله منتقدان اصلی ریاسـت الریجانی در مجلس هشـتم بودند.
گـروه از الریجانـی پـس از اعتراضـات بـه نتیجـه انتخابـات ریاسـت جمهـوری سـال  انتقادهـای ایـن 
گزارش هایـی مدعـی  گسـترده تر شـد. برخـی از رسـانه ها از جملـه خبرگـزاری دولتـی ایرنـا، نیـز در   ۸۸
کـه الریجانـی در سـاعات انتهایـی برگـزاری انتخابـات ریاسـت جمهـوری سـال ۸۸ پیـروزی  شـدند 
گفتـه اسـت. مجلـس ایـران از ایـن رسـانه ها از  میرحسـین موسـوی درایـن انتخابـات را بـه او تبریـک 

کـرد. جملـه خبرگـزاری دولتـی ایرنـا بـه دادگاه شـکایت 
برخـی از اعضـای جبهـه پایـداری نظیـر حمیـد رسـایی و روح اهلل حسـینیان بارهـا بـه الریجانـی بـه 
ریاسـت جمهـوری سـال  انتخابـات  نتیجـه  بـه  اعتراضـات  بـه  کنـش  وا در  خاطـر عملکـرد مجلـس، 

نبـوده اسـت. کنـش مجلـس مناسـب  کردنـد آن هـا معتقـد بودنـد وا انتقـاد   ۱۳۸۸
الریجانـی پـس از اعتراضـات روز عاشـورا در سـال ۸۸ در موضعـی شـدیداللحن اعتراضـات ایـن روز را 
کروبی،معترضـان بـه نتیجه انتخابات سـال ۱۳۸۸ انتقاد  محکـوم و از میرحسـین موسـوی و مهـدی 

کرد.
پـس از انتخـاب حسـن روحانـی بـه ریاسـت جمهـوری درسـال ۱۳۸۸ برخـی از رسـانه های ایـران خبـر 
کـه در زمـان ریاسـت الریجانـی بـر  کـه روحانـی بـا توصیـه الریجانـی، عبدالرضـا رحمانـی فضلـی  دادنـد 

کـرده اسـت. کشـور انتخـاب  صدا و سـیما معـاون سیاسـی ایـن سـازمان بـود را بـه وزارت 
از  بـرده می شـود،  نـام  کثریـت مجلـس  ا کسـیون  بـه عنـوان فرا از آن  کـه  کسـیون رهـروان والیـت  فرا

اسـت. شـده  تشـکیل  درمجلـس  الریجانـی  حامیـان 

کلیدی آن ]عرصه سوم[ مجلس دهم و بازیگران 

کلیدی مجلس  پروفایل نمایندگان 

۱۰۴



مسعود پزشکیان

حوزه انتخابیه: تبریز
سمت: نایب رئیس مجلس

کسیون: امید فرا

کـه  در سـمت هایی  پزشـکیان  اسـت. مسـعود  نطق هایـش  در  نهج البالغـه  از  اسـتفاده  بـه  مشـهور 
کـه در دولـت دوم محمـد خاتمـی وزیـر بهداشـت بـود  داشـته چنـدان خبرسـاز نبـوده، چـه آن زمـان 
کـه در مجلـس بـوده اسـت. بـا ایـن حـال نطـق انتقـادی او درسـال ۸۸ و پـس از  و چـه سـال هایی 
اعتراضـات بـه نتیجـه انتخابـات ریاسـت جمهـوری ایـن سـال در فضـای آن زمان بازتاب هـای زیادی 
کـه بـا مخالفت هـای شـدید اصول گرایـان همـکارش در مجلـس مواجـه شـد و  کـرد، همان گونـه  پیـدا 

دقایقـی جلسـه مجلـس را به هـم ریخـت و تعـدادی از نماینـدگان دور او حلقـه زدنـد.
مسـعود پزشـکیان، مهـر مـاه ۱۳۳۳در شـهر مهابـاد بـه دنیـا آمـد. بـرای ادامـه تحصیـل بـه هنرسـتان 
گرفـت. دیپلـم دوم )طبیعـی( را سـال  کشـاورزی در ارومیـه رفـت و در رشـته صنایـع غذایـی، دیپلـم 

گرفـت و سـال بعـد وارد رشـته پزشـکی دانشـگاه تبریـز شـد. ۱۳۵۴ دیپلـم 
بتوانـد  وسـیله  ایـن  بـه  تـا  کـرد؛  نهج البالغـه  و  قـرآن  کالس هـای  تشـکیل  بـه  اقـدام  دانشـگاه  در  او 
گزارش هـا ایـن دانشـجویان بـا همراهی  کنـد.« براسـاس  »دانشـجویان مسـلمان را منسـجم و متحـد 
کردنـد. در همیـن راهپیمایـی  مسـعود پزشـکیان، نقـش عمـده ای در تظاهـرات ۲۲ بهمـن تبریـز ایفـا 

کـه بـرادرش مجـروح شـد و پـس از بسـتری شـدن توسـط حکومـت زندانـی شـد. بـود 
پـس از انقـالب مسـعود پزشـکیان بـه همـراه دوسـتانش انجمـن اسـالمی دانشـکده پزشـکی تبریـز را 
کـه درپـی سـخنرانی هاشـمی رفسـنجانی  تاسـیس می کنـد. او در سـال ۵۸ ازحاضـران مراسـمی بـود 
در دانشـکده پزشـکی بـه درگیـری فیزیکـی بیـن دانشـجویان مخالفـان و موافقـان نظـام جمهـوری 
کشـید. پزشـکیان پس ازانقالب فرهنگی وتعطیلی دانشـگاه ها، به جهاد سـازندگی و جهاد  اسـالمی 
کیپ هـای  دانشـگاهی رفـت و در دوران جنـگ ۸ سـاله  ایـران و عـراق نیـز بـه عنـوان مسـؤول اعـزام ا

پزشـکی بـه مناطـق جنگـی و برخـی »عملیات«هـا حضـور داشـت.
وی پس از اتمام دوره پزشـکی عمومی در سـال ۶۴، مدتی به عنوان مربی فیزیولوژی در دانشـکده 

وزیری که صالحیت اش برای ریاست جمهوری رد شد
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کـرد و دو سـال پـس از اتمـام جنـگ، تخصـص جراحـی عمومـی را دردانشـگاه تبریـز  پزشـکی تدریـس 
و دوره فوق تخصـص را سـال ۱۳۷۲ در دانشـگاه علـوم پزشـکی ایـران بـه پایـان بـرد و در بیمارسـتان 

کار شـد. شـهید مدنـی تبریزمشـغول به 
مسـعود پزشـکیان سـال ۱۳۷۳، از طرف علیرضا مرندی، وزیر بهداشـت دولت هاشـمی رفسـنجانی، 
بـه ریاسـِت دانشـگاه علـوم پزشـکی تبریـز منصـوب شـد و ۶ سـال بعـد هم زمـان بـا حکـم معاونـت 
سـالمت محمـد فرهـادی، وزیـر بهداشـت دولـت اول محمـد خاتمـی بـه تهـران رفـت. او ۶ مـاه بعـد 
کـه هم سـو بـا دولـت بـود و بـه  در دولـت دوم محمـد خاتمـی، وزیـر بهداشـت شـد. مجلـس  ششـم 
اسـتیضاح  ولـی  کـرد  اسـتیضاح  را  او  و  نبـود  راضـی  از عملکـردش  بـود چنـدان  اعتمـاد داده  او رای 
کارش به عنـوان وزیـر ادامـه دهـد. پزشـکیان دربـاره ایـن اسـتیضاح در برنامـه  رای نیـاورد تـا او بـه 
راسـت  شـما  می گفتنـد  موقـع  آن  می زدنـد  مـا  بـه  کـه  می گوید:»اتهاماتـی  تلویزیونی»شناسـنامه« 
هسـتید اآلن می گوینـد چپ ایـم مـا واقعـا نمی دانیـم راسـت بودیـم چـپ بودیـم سـر در نمـی آورم مـا 

کسـی هسـتیم.« چـه 
ح  گرچه طرفدارانـش او را بنیان گذار طر دربـاره عملکـرد آقـای پزشـکیان در مدت چهارسـاله وزارت، ا
ح پزشـک خانـواده در روسـتاها می داننـد،  پذیـرش رایـگان بیمـاران تصادفـی در اورژانس هـا و طـر
منفعالنـه  را  پزشـکی  دسـتیاری  آزمـون  در  تقلـب  ماجـرای  در  او  رفتـار  منتقـدان  مقابـل،  در  امـا 
بـا  برخـورد  از نحـوه  بعـد در قامـت نماینـده مجلـس،  توصیـف می کننـد. به ویـژه آن کـه چنـد سـال 
گفـت: »عوامـل  کـرد و  دستگیرشـدگان درماجـرای لورفتـن سـواالت امتحاتـی همـان آزمـون، انتقـاد 

اصلـی جـز دسـتگیر شـده ها نبودنـد.«
مسـعود پزشـکیان در مجلـس هشـتم بـه عنـوان نماینـده مـردم تبریـز، آذرشـهر و اسـکو انتخـاب بـه 
مجلـس راه یافـت. او پـس از انتخابـات ریاسـت جمهـوری سـال ۸۸ از نحـوه رفتـار بـا معترضـان بـه 

کـرده اسـت. نتیجـه انتخابـات اعتـراض 
کسـیون اقلیـت اصالح طلبـان انتقاداتـی را بـه دولـت  آقـای پزشـکیان هم چنیـن بـه عنـوان عضـو فرا
که محمود احمدی نژاد به ۱۱ تن از همکاران خود نشـان های  ح می کرد. او زمانی  احمدی نژاد مطر
کارهـای احمـدی نژاد سـر در نمی آوریـم و نمی دانیـم معنای  گفـت: »مـا از  کـرد  مختلـف دولتـی اعطـا 
کار  کـه هزینه هـا را بیخـود بـاال برده انـد  کسـانی  آن چیسـت. اعطـای نشـان بـه صـورت دیمـی، بـه 

کـدام شـاخص ایـن افـراد ارزیابـی شـدند.« اشـتباهی اسـت، و بایـد دیـد بـا 
مسـعود پزشـکیان بـرای فعالیـت سیاسـی بـه نمایندگـی مجلـس محـدود نمانـد و در ۲۱ اردیبهشـت 
کرد ولی رد صالحیت شـد.  مـاه سـال ۱۳۹۲در یازدهمیـن دوره انتخابـات ریاسـت جمهـوری ثبت نام 
گـروه طرفـدار او موسـوم بـه »کمپیـن انصـاف«  گرچـه شـخصا بـه رد صالحیتـش اعتـراض نکـرد امـا  او ا
کـه ازاسـفند۹۱  گروهـی  کـرد.  کاندیـدای مـورد نظـرش انتقـاد  بـا انتشـار اطالعیـه ای از رد صالحیـت 
فعالیـت خـود را بـا راه انـدازی سـایت خبری»انصـاف نیـوز«، به عنوان رسـانه ی انتخاباتی پزشـکیان، 
کـه او دیگـر  گـر چـه بعدهـا امتیـاز ایـن سـایت بـه یکـی از طرفدارانـش سـپرده و اعـالم شـد  کـرد. ا آغـاز 
ارتباطـی بـا ایـن رسـانه نـدارد امـا حضور پررنگ اخبار و تصاویر پزشـکیان در این سـایت، تردیدهایی 

کـرده اسـت. در خصـوص مسـتقل بـودن ایـن رسـانه از پزشـکیان را ایجـاد 
پزشـکیان درحالـی در روزهـای پایانـی منتهـی بـه انتخابـات بـا صـدور بیانیـه ای حمایـت خـود را از 
گفتـه بـود: »پـس از رد صالحیـت شـدن آقـای هاشـمی  کـه پیـش از آن  کـرد،  حسـن روحانـی اعـالم 
گیجی  کشـیده ام و فعالیتـی نـدارم، ایـن رد صالحیـت باعـث شـده تا مـن در  کنـار  رفسـنجانی مـن هـم 
به سـر ببرم.«پزشـکیان همسـرش را چند سـال قبل از دسـت داد و بعد از فوت او، دیگر ازدواج نکرد. 

کرده انـد. کـه همگـی آن هـا ازدواج  او دو پسـر و یـک دختـر بـه نام هـای مهـدی، یوسـف و زهـرا دارد 
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علی مطهری

حوزه انتخابیه: تهران
سمت: نایب رئیس دوم هیات رئیسه مجلس، 

کمیسیون فرهنگی عضو 
کسیون: امید فرا

بـا وجـود آن کـه فرزنـد سـوم آیـت اهلل مرتضـی مطهری بود امـا بعد از ترور او مسـئولیت انتشـار آثارش را 
کرد. گرفتـه و همیـن امـر جایـگاه او را در میـان دیگـر فرزندان خانواده برجسـته تر  بـر عهـده 

علـی مطهری،پـس از تـرور پـدرش از رشـته مهندسـی مکانیـک بـه فلسـفه تغییـر رشـته و درنهایـت 
کالم اسـالمی ادامـه داد. تحصیـالت خـود را تـا اخـذ درجـه دکتـری در رشـته فلسـفه و 

کـه بیشـتر بـه مناسـبت سـالگرد  آقـای مطهـری درسـال های ابتدایـی دهـه ۷۰ در سـخنرانی هایی 
انتقـاد  فرهنگـی  حوزه هـای  در  رفسـنجانی  هاشـمی  دولـت  برنامه هـای  از  می شـد  برگـزار  تـرورش 
فرهنگـی  برنامه هـای  منتقدیـن  جملـه  از  خاتمـی  محمـد  دولـت  دوره  در  همچنیـن  وی  می کـرد. 

بـود. دولـت 
 

وی پیـش از انتخابـات ریاسـت جمهـوری سـال ۸۴ بـا اسـتناد بـه نظریه هـای پـدرش و همچنیـن 
کـه خواسـتار دخالـت نکـردن روحانیـون در امـور اجرایـی شـده بودنـد، خواسـتار  آیـت اهلل خمینـی 

کبـر هاشـمی رفسـنجانی در ایـن انتخابـات شـد. کاندیـدا نشـدن ا
کاندیدای انتخابات مجلس معرفی شـد  مطهری درمجلس هشـتم از سـوی اصول گرایان به عنوان 

کاندیدا شـده اسـت. کـه بـه دلیل نگرانی از اصالح طلبان  کـرد  و اعـالم 
کـردن  علـی مطهـری در انتخابـات ریاسـت جمهـوری سـال ۱۳۸۸ تالش هـای زیـادی بـرای متقاعـد 

کـرد. کاندیداتـوری در انتخابـات ریاسـت جمهـوری  کبـر والیتـی بـه  علـی ا
کـه در انتخابـات ریاسـت جمهـوری  کـرد  کاندیـدا نشـدن آقـای والیتـی، علـی مطهـری اعـالم  پـس از 
از محمـود احمـدی نـژاد حمایـت می کنـد. وی امـا پـس از مناظره هـای انتخابـات ریاسـت جمهـوری 
سـال ۸۸ رفتـار احمـدی نـژاد در ایـن مناظره هـا را غیراخالقـی خوانـد و از محسـن رضایـی حمایـت 

کرد.

رفع حصر برای  تالش 
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پـس از انتخابـات ریاسـت جمهـوری سـال ۸۸ آقـای مطهـری نسـبت بـه نحـوه رفتـار بـا معترضـان 
کروبـی، دو  کـرد و خواسـتار حضـور میرحسـین موسـوی و مهـدی  بـه نتیجـه ایـن انتخابـات اعتـراض 
کاندیدای معترض به نتیجه انتخابات ریاسـت جمهوری، در صدا و سـیما شـد. وی هم چنین بارها 

کروبـی شـده اسـت. خواسـتار رفـع حصرمیرحسـین موسـوی و مهـدی 
نطـق آقـای مطهـری در جلسـه روز یک شـنبه، ۲۱ دی مـاه مجلس ایران و اعتـراض دوباره او به حصر 
کروبی اعتراض تعدادی از نمایندگان را سـبب شـد و پس از درگیری فیزیکی آقای  آقایان موسـوی و 

مطهـری و ایـن نماینـدگان جلسـه مجلس به صورت موقت تعطیل شـد.
آقـای مطهـری درمجلـس هشـتم همچنیـن سـئوال از محمـود احمـدی نـژاد، رئیـس جمهـور وقـت 
کـرد و بـرای اولیـن بـار پـس از تاریـخ جمهـوری اسـالمی، رئیـس جمهـوری بـرای پاسـخ بـه  را پیگیـری 

سـئواالت نماینـدگان مجلـس حاضـر شـد.
آقـای مطهـری از جملـه موافقـان حجـاب اجبـاری و همچنیـن بـه رسـمیت شـناخته شـدن چنـد 

اسـت. مـردان  همسـری 
کشـور اسـت،  که زیر نظر وزارت  علـی مطهـری در انتخابـات مجلـس نهـم توسـط هیات هـای اجرایـی 

رد صالحیـت و در مراحـل بعـدی در نهایـت تائید شـد.
کرد  کشـف تجهیـزات اسـترق سـمع در دفتـرش خبـر داد و مدتی پـس از آن اعالم  وی درتیـر مـاه ۹۲ از 

که دراین اقدام نقش داشـته،برکنار شـده اسـت. کـه معـاون وزیـر اطالعات 
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کاظم جاللی

حوزه انتخابیه: تهران
کسیون مستقل ها و رئیس مرکز  سمت: رئیس فرا

کمیسیون امنیت  پژوهش های مجلس، عضو 
ملی و سیاست خارجی

کسیون: مستقل ها فرا

انتخابیـه شـاهرود وارد مجلـس شـد. در ردیـف جوان تریـن  از حـوزه  کـه  از ۳۴ سـال داشـت  کمتـر 
کاظـم جاللـی در میـان چهره های  نماینـدگان مجلـس ششـم قـرار داشـت هرچنـد جوان تریـن نبـود. 
کـه در قـدرت بمانـد بنابرایـن  گمنـام و البتـه جویـای نـام بـود. آمـده بـود  آوانـگارد مجلـس ششـم،  
کارش آمـد تـا  گاهـی ژسـت مسـتقلی خیلـی بـه  حرکـت در لبـه ی مـرز اصول گرایی-اصالح طلبـی و 
کنـی را خوب یاد  نشـان دهـد بـازی سیاسـت را در دانشـگاه امـام صـادق بـه رهبـری آیـت اهلل مهدوی 
کرسـی خـود را در  کـه نماینـده شـاهرود اسـت و  کنـون چهـار دوره متوالـی اسـت  گرفتـه اسـت. او هم ا
کـرده اسـت تـا رکـورد بیسـت سـال نمایندگـی  مجلـس دهـم ولـی بـه نمایندگـی از مـردم تهـران حفـظ 

کنـد. کارنامـه خـود حفـظ  مجلـس را در 
 

کیست؟ کاظم جاللی 
گـرگان اسـت. در سـال ۱۳۴۶ متولـد شـده اسـت. جاللـی  زاده روسـتای شـاهکوه از توابـع شهرسـتان 
گرفتـه اسـت. شـانزده سـال نماینـده  در رشـته علـوم سیاسـی از دانشـگاه امـام صـادق مـدرک دکتـرا 
کنـون بـرای ورود بـه مجلـس دهم از حـوزه انتخابیه  شـاهرود در مجلـس )ششـم تـا نهـم( بـوده و هم ا
بـا آغـاز ریاسـت  کـه  کاظـم جاللـی از دوره هشـتم مجلـس شـورای اسـالمی  تهـران آمـاده می شـود. 
گم نامـی و حاشـیه نشـینی درآمـد و بـه عنوان دسـت راسـت  علـی الریجانـی بـر مجلـس همـراه بـود،  از 
کـرد. او با حمایت علی الریجانی ریاسـت مرکـز پژوهش های مجلس را در  الریجانـی در مجلـس عمـل 
کسـیون رهـروان والیت  کسـیون سیاسـی مجلـس نهـم یعنی فرا گرفـت و ریاسـت بزرگتریـن فرا اختیـار 
کثریـت در مجلـس  ا احـزاب صاحـب  ژنرال هـای سیاسـی  بـه  کـه معمـوال  نقشـی  را عهـده دار شـد. 

می دهنـد.
کـه بـه دلیـل نزدیکی به علی الریجانـی،  مدام مورد حمله و تهاجـم تندروهای مجلس  کاظـم جاللـی 

بازوی الریجانی در صحن و حاشــیه مجلس
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از جملـه پایداری هـا قـرار داشـت، هیـچ گاه پـا پس نگذاشـت و در تمام بزنگاه هـای مجلس هماهنگ 
کـرد تـا در انتخابـات مجلـس دهـم از فهرسـت نامـزدان مـورد حمایـت جبهـه  بـا علـی الریجانـی عمـل 
کـه ایـن وضعیـت را مناسـب نمی دیـد تصمیـم بـه  کاظـم جاللـی  گذاشـته شـود.  کنـار  اصول گرایـان 
کاندیـدای انتخابـات مجلـس دهـم نخواهـد  کـه  کـرد  گرفـت و رسـما اعـالم  کناره گیـری از انتخابـات 
کـه پیش بینـی می شـد بـا تمـاس تلفنـی علـی الریجانی و بـه دسـتور او به صحنه  شـد. امـا همان گونـه 
انتخابـات بازگشـت امـا نـه از حـوزه انتخابیـه شـاهرود بلکـه او ایـن بـار شـانس اش را بـرای ورود بـه 

مجلـس از حـوزه انتخابیـه تهـران آزمـود.
گسـترده نامـزدان اصالح طلـب و نزدیکـی علـی الریجانـی و حسـن روحانـی،  سـبب شـد  رد صالحیـت 
کـه از فهرسـت اصول گرایـان رانـده شـده بـود،  شـانس ورود بـه مجلـس را از طریـق  کاظـم جاللـی  تـا 
کنـد. او بـدون داشـتن سـابقه اصالح طلبـی،  فهرسـت نامـزدان مـورد حمایـت اصالح طلبـان پیـدا 
گرفـت و در  بـه عنـوان اصول گرایـی میانـه رو و نزدیـک بـه دولـت،  مـورد حمایـت اصالح طلبـان قـرار 
کـه لیسـت اصالح طلبـان صددرصـد پیـروز شـد،  توانسـت بـه مجلس دهـم راه یابـد. اما آیا  انتخاباتـی 
که طـی یک- دو  جاللـی بـه ارزش هـا و اصـول اصالح طلبـی وفـادار خواهـد مانـد؟ این پرسشـی اسـت 

سـال آینـده می تـوان براسـاس رفتـار جاللـی در مجلـس دهـم، بـدان پاسـخ داد.
 

سوابق انقالبی
کـه در سـال های منتهـی بـه پیـروزی انقـالب اسـالمی در  نگاهـی بـه سـال تولـدش نشـان می دهـد 
کارنامـه اش فصلـی از انقـالب  بهمـن ۱۳۵۷ نوجوانـی بیـش نبـوده، لـذا نمی تـوان انتظـار داشـت در 
کالس اول دبیرسـتان را پشـت سـر می گذاشـت،  راهـی  بتـوان یافـت. ولـی در سـال ۱۳۶۲ در حالیکـه 
جبهه هـای جنـگ ایـران و عـراق شـد و تـا سـال ۱۳۶۵ در جبهـه بـود و ضمن شـرکت در عملیات های 
نظامـی،  دوران دبیرسـتان را نیـز بـه اتمـام رسـاند و بـا پایـان یافتن جنـگ راهی دانشـگاه امام صادق 
به عنـوان  و  گذاشـت  بنیـان  را  صـادق  امـام  دانشـگاه  دانشـجویی  بسـیج   ۱۳۶۹ سـال  در  او  شـد. 
غ التحصیـالن  گرفـت. او هم چـون دیگـر فار دانشـجوی بسـیجی، فعالیت هـای سیاسـی را در پیـش 
ایـن دانشـگاه جـذب وزارت امـور خارجـه شـد ولـی خیلـی در ایـن وزارتخانـه باقی نماند و بـه معاونت 
بازرسـی دفتـر رهبـری پیوسـت. همـکاری بـا صدا و سـیما از دیگـر فعالیت هـای او بـا نهادهـای انقالبی 

بود.
 

فعالیت های حقوق بشری
پـرورش دانشـجویان  اسـالمی در  اندیشـه  بـر  کیـد  تا و  امـام صـادق،  غالـب در دانشـگاه  ایدئولـوژی 
غ التحصیـالن شـناخته شـده ایـن دانشـگاه در  کمتـر اثـری موثـر از فـار ایـن دانشـگاه سـبب شـده تـا 
کمتـر در حـوزه حقـوق  کاظـم جاللـی بـه رغـم حضـوری طوالنـی در مجلـس  حـوزه حقـوق بشـر یافـت. 
کـرد تنهـا  کـه بتـوان او را در ردیـف فعـاالن یـا حامیـان حقـوق بشـر تلقـی  بشـر فعالیتـی داشـته اسـت 
کـه بـا نطق هـا  کثریـت نماینـدگان مجلـس هفتـم،  هشـتم و نهـم  کـه برخـالف ا امتیـاز اش ایـن اسـت 
کـرده و حتـی در مـواردی قـوه قضاییـه را بـه دلیـل  و بیانیه هـای متعـدد از نقـض حقـوق بشـر دفـاع 
گر  برخورد هـای شـدید بـا فعـاالن مدنـی مـورد حمایـت قـرار داده انـد بیشـتر موضع سـکوت داشـته و ا
اعتـراض نکـرده، حمایتـی هـم انجـام نـداده اسـت. فاطمـه هاشـمی رفسـنجانی در خصـوص جاللـی 
بـا اینکـه علیـه حـزب مـا بیانیـه داده و  کاظـم جاللـی در شـاهرود رأی نداشـت.  می گویـد: »»آقـای 
کمیسـیون  که در  درمـورد برخـی از شـخصیت ها خواهـان برخـورد شـدید شـده بـود و حتـی در زمانـی 
امنیـت ملـی مسـئول رسـیدگی بـه وضعیـت زندانیـان در سـال ۸۸ شـد، بـه وظیفـه خود خـوب عمل 
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گرفـت«. نکـرد امـا در لیسـت قـرار 
در  عضویـت  از  برگـی  جاللـی  کاظـم  کارنامـه  در  می دهـد  نشـان  درصحـن  خبـرگار  تحقیقـات  امـا 
حضـور  بـا  کـه  بین المللـی  سـازمانی  دارد.  وجـود  بین المجالـس  سـازمان  بشـر  حقـوق  کمیسـیون 
نماینـدگان پارلمان هـای دنیـا تشـکیل شـده اسـت. جاللی در مجلـس هفتم به عضویـت علی البدل 
کـه از اصلی تریـن ارکان بین المجالـس  کمیتـه  کمیتـه حقـوق بشـر بین المجالـس جهانـی درآمـد. ایـن 
کاظـم جاللـی  می باشـد، دارای ۵ عضـو اصلـی از ۵ منطقـه جهـان و ۵ عضـو علی البـدل می باشـد. 
کمیتـه حقـوق بشـر  در فروردیـن مـاه سـال ۸۹ از طـرف قـاره آسـیا و اقیانوسـیه بـه عنـوان عضـو اصلـی 
کمیتـه انتخـاب می شـد. پرونـده  کـه یـک ایرانـی بـه عضویـت ایـن  انتخـاب شـد. ایـن اولیـن بـار بـود 
کبر موسـوی خوئینی،  بهزاد نبوی،  داود سـلیمانی،  نورالدین پیرمو ذن،  محسـن میردامادی،   علی ا
که به اتهام های سیاسـی بـه زندان افتاده  محمـد نعیمـی پـور و چنـد تـن از نماینـدگان ادوار مجلس 
ح و مسـوولیت  کمیسـیون حقـوق بشـر بین المجالـس مطـر کـه در  بودنـد از جملـه پرونده هایـی بـود 
کـه بـا  کبـر موسـوی خوئینـی از جملـه نمایندگانـی بـود  کاظـم جاللـی بـود. علـی ا حـل و فصـل آن بـا 
کاظـم جاللـی و حمایـت علـی الریجانـی از زنـدان آزاد و حکـم ممنـوع الخروجـی اش لغـو و  پیگیـری 
کروبـی  گرامـی مقـدم نماینـده مجلـس هفتـم و سـخن گوی مهـدی  ج شـود.  توانسـت از ایـران خـار
کـه  گذشـته بـه ایـران بازگشـت و بالفاصلـه بازداشـت شـد، نیـز از جملـه نمایندگانـی اسـت  کـه سـال 
کاظـم جاللـی در آزادی اش تاثیرگـذار بود. لذا در مقایسـه با دیگر چهره های سیاسـی- پیگیری هـای 
کاظـم جاللـی در دفـاع از حقـوق نماینـدگان مجلـس نقشـی موثرتـر داشـته اسـت. پارلمانـی ایرانـی،  

بـه  کـه  ویـژه مجلـس  کمیسـیون  از  گزارشـی  کروبـی در  بـه مهـدی  نزدیـک  نیـوز وب سـایت  سـحام 
کمیسـیون پرداختـه و  کاظـم جاللـی در ایـن  بـرای بررسـی وقایـع سـال ۸۸ تشـکیل شـد بـه نقـش 
کهریـزک هم  می نویسـد: »ماجراهـای حـوادث پـس از انتخابـات هنـوز خـط قرمـز اسـت، بـا ایـن حـال 
کمیسـیون ویـژه ای تشـکیل داده تـا ماجـرا را پیگیری  بـه باقـی ماجراهـا اضافـه شـده و حـاال مجلـس 
رضایتـی  ابوترابی فـرد  امـا  شـده،  کمیسـیون  سـخن گوی  الریجانـی  نزدیـک  یـار  جاللـی  کاظـم  کنـد. 
گـزارش در صحـن  بـرای خوانـدن  کمیسـیون ویـژه تمایلـی  کثریـت اعضـای  ا نـدارد و  از پیگیری هـا 
که پس از  کـه از اولیـن افرادی بـوده  کهریـزک ندارنـد، امـا جاللـی  کـوی دانشـگاه و  مجلـس از حـوادث 
که  کـرده حـاال بـه شـدت پیگیـر ماجراسـت، او اولیـن فـردی بـود  کـوی بـا دانشـجوها صحبـت  حادثـه 
گرفته اسـت.« با این حال  کهریـزک قصـور و جنایت صورت  کـرد »در  از تریبـون رسـمی مجلـس اعـالم 
کامـل نمی آمـد، از ایـن سـمت  کـرد و بـه نظـر وی  کـه ابوترابـی در مجلـس قرائـت  گزارشـی  بـه سـبب 
گفتـه بـود: »بـرای پرونـده مرتضـوی،  کنـش بـه حکـم مرتضـوی  کـرد. هـر چنـد بعدهـا در وا اسـتعفا 
کاری برنمی آمـد.«  کـرده و بیـش از ایـن از مجلـس  گـزارش منصفانـه ای بـه قوه قضائیـه ارائـه  مجلـس 
کهریـزک دیـدار  کـه جاللـی بـا آسـیب دیـدگان  کـه هیـچ وقـت رسـانه ای نشـد، ایـن بـود  امـا آن چـه 
کـه یکـی از ایـن حادثـه  داشـت و دیـداری هـم بـا رییـس مجلـس بـرای آن هـا ترتیـب داد و آن طـور 
کـه ویـژه اراذل و اوبـاش  دیـدگان می گویـد جاللـی پـس اسـتماع آن چـه بـر جوانـان در بازداشـتگاهی 

ج شـده اسـت.« بـوده بـا چشـمانی اشـک بار از اتـاق خـار
 

سوابق اجرایی:
کـم سـابقه ای طوالنـی در پارلمـان ایـران دارد. او پیـش از ورود به مجلس  کاظـم جاللـی بـه رغـم سـن 

ح اسـت: کـه اهم آن به این شـر نیـز در موقعیت هـای سیاسی-پژوهشـی متعـددی قـرار داشـته 
 

• نماینده مجلس دهم از حوزه انتخابیه تهران
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• نماینده مجلس از حوزه انتخابیه شاهرود، دوره ششم تا نهم به مدت ۱۶ سال
• رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی

• معاون مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی
کارمند معاونت بازرسی دفتر مقام رهبری  •

کارشناس وزارت امور خارجه  •
کارشناس سازمان صدا و سیما  •

• استاد دانشگاه
• معلم
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محمد رضا عارف

حوزه انتخابیه: تهران
کمیسیون  کسیون امید، عضو  سمت: رئیس فرا

آموزش و تحقیقات 
کسیون: امید فرا

کـه بـه پیـروزی حسـن روحانـی منجـر شـد،   گیـری از انتخابـات ریاسـت جمهـوری سـال ۱۳۹۲  کنـاره 
کـرد. هرچنـد او پیـش از ایـن همیشـه در  محمـد رضـا عـارف را بـه وسـط میـدان سیاسـت پرتـاب 
صحنـه سیاسـی ایـران حضـور داشـته، امـا ایـن تصمیم تاریخـی او را به قطبی تازه در فضای سیاسـی 
کـه دو سـال بعـد از آن رویداد، توانسـت پرچمدار جنبـش اصالحات در  کـرد. چهـره ای  ایـران تبدیـل 
انتخابـات مجلـس دهـم باشـد و در انتخاباتـی نسـبتا پرشـور بـا بیشـترین رای ممکـن بـه عنـوان نفـر 

ح باشـد. گزینـه جـدی بـرای ریاسـت مجلـس دهـم مطـر اول تهـران،  وارد مجلـس و بـه عنـوان یـک 
 

کیست؟ محمد رضا عارف 
او متولـد ۲۷ آذر ۱۳۳۰ در شـهر یـزد اسـت. نبـوغ اش در ریاضـی او را از دانشـگاه تهـران راهـی یکـی از 
کـرد. دکترایـش را در سـال ۱۳۵۹ از دانشـگاه اسـتنفورد آمریـکا در  پرآوازه تریـن دانشـگاه های امریـکا 
گرفت و به ایران بازگشـت تا به تدریس در دانشـگاه صنعتی اصفهان مشـغول  رشـته مهندسـی برق 
معـاون  به عنـوان  و  آورد  روی  مدیریتـی  و  اجرایـی  امـور  بـه  زود  خیلـی  تدریـس  بـر  عـالوه  او  شـود. 
کـرد و بـه قائـم مقامـی وزیـر علـوم در دولـت  امـور دانشـجویی، فعالیـت خـود را در وزارت علـوم آغـاز 
میرحسـین موسـوی رسـید. در سـال ۱۳۷۳ توسـط وزیر علوم دولت هاشـمی رفسـنجانی به ریاسـت 
کار آمـدن دولـت اصالحـات،  بـا امضـای محمد  دانشـگاه تهـران برگزیـده شـد و سـه سـال بعـد بـا روی 
کوتاهی از  خاتمـی و تاییـد مجلـس پنجـم بـه وزارت ارتباطـات و فنـآوری اطالعـات رسـید و به فاصلـه 
گرفـت. بـا شـروع دولـت دوم محمـد  کشـور را در دسـت  آن، ریاسـت سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی 
کرد و در سـال ۱۳۹۲ رسـما با عنـوان رئیس بنیاد  خاتمـی بـه معاونـت اول رئیـس جمهـور ارتقـاء پیـدا 
کرد و توانسـت از فیلتر شـورای  کاندیداتوری  امیـد ایرانیـان بـرای انتخابـات ریاسـت جمهـوری اعـالم 
کنـد. محمـد رضـا عـارف امـا در ایـن رقابت ها، خـود را با یک  نگهبـان عبـور و رقابـت انتخاباتـی را آغـاز 

منتخب اول تهران،  از اســتنفورد آمریکا تا بهارستان
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گرچـه او تمایلـی بـه  کناره گیـری بـه نفـع حسـن روحانـی. ا خواسـت عمومـی مواجـه دیـد: انصـراف و 
ایـن تصمیـم نداشـت و خـود را تنهـا نماینـده جنبـش اصالحـات در رقابت هـای انتخاباتـی می دیـد 
کناره گیـری مواجـه شـد عرصه  ولـی وقتـی بـا نامـه مکتـوب محمـد خاتمـی و تقاضـای رسـمی او بـرای 
کـرد تـا تصمیـم او یکـی از عوامـل موفقیـت  گـذار  رقابت هـا را تـرک و میـدان را بـه حسـن روحانـی وا
کارش را به عنوان معـاون اول دولت  کـه خیلی هـا انتظـار داشـتند تـا او  روحانـی تلقـی شـود. در حالـی 
کرسـی معاونـت اول را بـه جهانگیـری سـپرد و از عـارف بـرای  کنـد ولـی حسـن روحانـی  روحانـی آغـاز 
کـرد امـا ایـن دعـوت بـاب میـل محمد رضا عـارف نبود.  قبـول مسـوولیت یکـی از وزارتخانه هـا دعـوت 
چنـدی بعـد نـام عـارف بـه عنـوان جانشـین حسـن روحانـی در مرکـز مطالعـات اسـتراتژیک مجمـع 
گفتـه می شـد عـارف بـه پذیـرش ایـن عنـوان تمایـل  گرچـه  ح شـد. ا تشـخیص مصلحـت نظـام مطـر
دارد ولـی خبرهـای غیررسـمی از مخالفـت آیـت اهلل خامنه ای با این انتصاب حکایت داشـت تا اینکه 
کـه دیگر خـود را عالی تریـن عنصر جنبش  کبـر والیتـی سـپرده شـد. اما عارف  کرسـی نیـز بـه علـی ا ایـن 
رئیـس  عنـوان  تحـت  را  سیاسـی اش  فعالیت هـای  می دیـد،   کمیـت  حا تاییـد  مـورد  کـه  اصالحـات 
بنیـاد امیـد ایرانیـان توسـعه داد و بـه محـور تصمیـم سـاز جنبـش اصالحـات در انتخابـات مجلـس 
یعنـی سـید محمـد  بـا رهبـری جنبـش اصالحـات  گرچـه عـارف در هماهنگـی  ا دهـم تبدیـل شـد. 
گریخته از شـورای عالی  خاتمـی، انتخابـات مجلـس دهـم را مدیریـت می کـرد ولـی خبرهای جسـته و 
کاندیداهـا و خـط مشـی جنبـش  سیاسـت گذاری جنبـش اصالحـات، از اختیـار تـام او بـرای تعییـن 
اصالحـات در ایـن انتخابـات حکایـت داشـت. عـارف امـا در ایـن راه بـا یـک سـد بلنـد روبـرو بـود و 
کـه دسـت اش  گسـترده نامـزدان جنبـش اصالحـات توسـط شـورای نگهبـان بـود  آن رد صالحیـت 
کـه امـکان رقابـت  را بـرای رقابـت همـه جانبـه بـا رقیبـان می بسـت. بـا ایـن حـال او در حوزه هایـی 
کامل  ج شـد و لیسـت تحت حمایت اش در شـهر تهران به طور  وجود داشـت با دسـت نسـبتا پر خار
کرسـی شـهر تهـران در مجلـس دهـم را بـه نـام فهرسـت اصالحـات و  رای اعتمـاد مـردم را اخـذ و سـی 
کسـیون اصالحـات و اعتـدال در مجلـس دهـم و  امیـد اختصـاص داد. او اینـک در حـال تشـکیل فرا
کـه از حـوزه انتخابیه قم  سـنجش امـکان رقابـت بـا علـی الریجانـی بـرای ریاسـت مجلـس دهـم اسـت 

بـرای سـومین بـار بـه مجلـس راه یافتـه اسـت.
 

سوابق انقالبی
کــه بــه عنــوان  فعالیــت انقالبــی محمــد رضــا عــارف بــه دوران دانشــجویی بــاز می گــردد. زمانــی 
ــا فعالیت هــای  کــه متقــارن ب دانشــجو در دانشــگاه تهــران وارد فعالیت هــای سیاســی شــد. دورانــی 
کــه بــه دســتگیری اش در ســال ۱۳۵۴  انقالبیــون بــه رهبــری آیــت اهلل خمینــی بــود. فعالیت هایــی 
ــرای ادامــه  ــه ب ک( منجــر شــد. عــارف پــس از آزادی، بالفاصل ــکاری )ســاوا کمیتــه ضــد خراب توســط 
ــا تحصیــل در دانشــگاه اســتنفورد، جــذب انجمــن  ــرد و هم زمــان ب ک ــکا مهاجــرت  ــه آمری تحصیــل ب
اســالمی دانشــجویان ایرانــی دانشــگاه های آمریــکا شــد و بــه عنــوان دبیــر ایــن انجمــن بیــن ســال های 
۱۳۵۴ تــا ۱۳۵۹ فعالیــت داشــت. حمایــت از فعالیت هــای انقالبــی آیــت اهلل خمینــی و ســاماندهی 
فعالیت هــای دانشــجویی از او چهــره ای انقالبــی ســاخته بــود. او ســال ۱۳۵۹ بــا بــه پایــان رســاندن 
گرچــه بازگشــت اش بــا جنــگ ایــران و عــراق  تحصیــالت و دفــاع از رســاله دکتــرا بــه ایــران بازگشــت. ا
همــراه بــود ولــی در ســوابق او اشــاره ای بــه حضــور یــا عــدم حضــور در جبهه هــای جنــگ و قبــول 

مســوولیت در ایــن خصــوص نشــده اســت.
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سوابق و دیدگاه های سیاسی
نیـروی  عنـوان  بـه  عـارف  نـام  کارآمـدن دولـت خاتمـی، در هیـچ جریـان سیاسـی  از روی  پیـش  تـا 
بنیان گـذاران جبهـه  نـام عـارف در میـان  بـا پیـروزی محمـد خاتمـی،  بـود ولـی  نیامـده  تشـکیالتی 
کـه توسـط نزدیـکان محمد خاتمی تشـکیل و بـه اتاق فکر  مشـارکت ایـران اسـالمی ثبـت شـد. حزبـی 
گرچـه از اعضـای هسـته مرکـزی و اولیه حزب مشـارکت  جنبـش اصالحـات تبدیـل شـده بـود. عـارف ا
بـود ولـی در عمـل سیاسـی نسـبتی نزدیکـی بـه حـزب نداشـت و به عنـوان نیرویـی میانـه رو و معتـدل 
کرده اسـت به طوری که او را بیشـتر می تـوان نماد اعتدالیون  ح  خـود را در فضـای سیاسـی ایـران مطـر
و میانه روهـا دانسـت تـا چهـره ای موثـر در آوانگاردتریـن حـزب رسـمی ایـران یعنـی جبهـه مشـارکت.

ورود او بـه عرصـه رقابت هـای انتخاباتـی بـا شـعار »معیشـت، منزلـت و عقالنیـت« و شـعار »زندگـی 
کشـورداری خردمندانـه« نشـان از دیـدگاه غیـر ایدئولوژیـک و  آبرومندانـه و شـرافتمندانه در سـایه 
واقـع بینـی سیاسـی او دارد. او خـود را چهـره ای اصالح طلـب و اهـل تعامـل بـا دنیـا معرفـی می کنـد و 

مهم تریـن برنامـه خـود را ارتقـاء وضعیـت معیشـتی مـردم معرفـی می کنـد.
گرچـه رابطـه نزدیکـی بـا محمـد خاتمـی دارد و پـس از پایـان دولـت اصالحـات، در رکاب او  عـارف ا
ریاسـت بنیاد باران، را برعهده می گیرد ولی رفته رفته می کوشـد تشـکیالت سیاسـی خود را مسـتقل 
کنـد. تشـکیل بنیـاد امیـد ایرانیـان و جـذب نیروهایـی از درون مجموعـه اصالحـات،   از خاتمـی بنـا 
بـدون حمایـت محمـد  کـه  عـارف می دانـد  امـا  اوسـت،  اسـتقالل سیاسـی  بـرای حفـظ  گام  اولیـن 
خاتمـی و بـدون برخـورداری از حمایـت بدنـه جنبـش اصالحـات در فضـای سیاسـی ایـران جایگاهی 
حمایـت  مـورد  اصالحات طلـب  نیروهـای  پرچمـدار  را  خـود  می کوشـد  رو  ایـن  از  داشـت  نخواهـد 

کنـد. حکومـت معرفـی 
 

جنبش سبز و موضع محمد رضا عارف
تظاهـرات  در  کـه  خاتمـی  محمـد  جملـه  از  اصالح طلـب  مشـهور  چهره هـای  از  بسـیاری  برخـالف 
میلیونی سـال ۸۸ شـرکت فعال داشـتند و در ردیف پیشـتیبانان جنبش سـبز به رهبری میرحسـین 
کروبـی قـرار می گرفتنـد. عـارف هیـچ گاه بطـور علنـی در حمایـت از جنبـش سـبز  موسـوی و مهـدی 
تالشـی انجـام نـداد و هـرگاه بـا پرسشـی در خصـوص جنبـش سـبز و میرحسـین موسـوی مواجـه شـد 
که در صـورت پیروزی در  کـرد. او بارهـا پیـش از انتخابات وعـده داد  بـه حمایـت از رفـع حصـر بسـنده 
کـرد و حضـور پرشـور در انتخابـات را زمینـه سـاز رفـع حصـر  انتخابـات بـرای رفـع حصـر تـالش خواهـد 
گفتـه بـود: »رهبـر معظـم انقـالب  کمپیـن انتخاباتـی اش در سـال ۱۳۹۲ نیـز  کـرده بـود. او در  عنـوان 
کروبـی را بـه عنـوان سـران فتنـه نـام نبرده انـد و رأس فتنـه را متوجـه  هیچ وقـت آقایـان موسـوی و 
کـه  گرایـش سیاسـی  کسـی بـا توجـه بـه دیـدگاه و  کشـورهای خارجـی و معانـد دانسـته اند. هـر  برخـی 

کار درسـتی نیسـت.« کـه ایـن  کنـد  کروبـی حکـم صـادر  دارد می خواهـد بـرای آقـای موسـوی و 
که باید  خ داد نه تقلب و برایـن باور بود  بـه بـاور محمـد رضـا عـارف در سـال ۱۳۸۸ تخلـف انتخاباتی ر
کـرد و مانـع از تکـرار آن  کـه در دانشـگاه بتـوان روی اتفاقـات ایـن سـال مطالعـه  فضایـی ایجـاد شـود 
شـد. عارف پس از انتخاب حسـن روحانی به مقام ریاسـت جمهوری رفع حصر را از مسـوولیت های 

کـرده بود. دولـت عنوان 
 

سوابق و روابط خانوادگی
حضـور  حکومـت  در  هیـچ گاه  کـه  اسـت  یـزد  شـده  شـناخته  بازاریـان  از  عـارف  احمـد  میـرزا  پـدرش 
نداشـته اسـت. همسـرش حمیـده مـروج نیـز متولـد یـزد و متخصـص پوسـت و مـو و عضـو هیـات 
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علمـی دانشـگاه ملـی ایـران )شـهید بهشـتی( اسـت. او سـه فرزنـد پسـر دارد. پسـر ارشـدش حمیـد 
کرد ولـی خیلی زود  کاندیداتوری  رضـا عـارف در انتخابـات مجلـس دهـم از حـوزه انتخابیـه یزد اعـالم 
کـه او بـا اطـالع از رد صالحیـت اش  کاندیداتـوری انصـراف داد. در محافـل خبـری شـنیده می شـد  از 

انصـراف داده اسـت.
 

مسئولیت ها
ح است: عمده ترین مسوولیت های محمد رضا عارف در طول حیات سیاسی اش به این شر

• عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
• نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی دوره دهم

• عضو شورای عالی انقالب فرهنگی
• عضو فرهنگستان علوم

• استاد برق دانشگاه صنعتی شریف
• رئیس شورای عالی سیاستگذاری احزاب اصالح طلب

• رئیس بنیاد امید ایرانیان
• معاون اول دولت محمد خاتمی

• معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی
• وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات

• قائم مقام وزیر علوم دولت هاشمی
• معاون دانشجویی وزارت علوم دولت میرحسین موسوی

• رئیس دانشگاه تهران
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حمید رضا حاجی بابایی

حوزه انتخابیه: همدان
کسیون اصول گرایان، عضو  سمت: رئیس فرا

کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
کسیون: اصول گرایان فرا

کـه تصویـب الیحـه برجـام در مجلـس،  چنـد مـاه قبـل از انتخابـات مجلـس دهـم و درسـت در زمانـی 
کـرده بـود،  فضـا را بـرای »پایداری هـا«، بـه عنـوان اصلی تریـن یـاران احمـدی نـژاد در مجلـس، تنـگ 
کردنـد تـا بتواننـد در  گردهـم آمدنـد و »یکتـا« را راه انـدازی  جمعـی از اعضـای دولـت احمـدی نـژاد 
کـه بـرای انتخابـات  مجلـس دهـم سـهمی قابـل توجـه داشـته باشـند، ولـی از مجمـوع اعضـای یکتـا 
کسـی نبـود جـز »حمیـد رضـا حاجـی بابایـی  کردنـد تنهـا یـک نفـر بـه مجلـس راه یافـت و او  ثبت نـام 
کرسـی نایـب رئیسـی مجلس دوچندان شـد  نماینـده همـدان«. از ایـن رو تـالش بـرای نشـاندن او بـر 
کننـد ولـی آن هـا در ایـن میـدان  کرسـی ترمیـم  تـا حداقـل شکسـت در انتخابـات را بـا تصاحـب ایـن 

کام ماندنـد. هـم نـا

کیست؟ حمید رضا حاجی بابایی 
گشـود. او  حمیـد رضـا حاجـی بابایـی درسـال ۱۳۳۸ در روسـتای مریانـج همـدان چشـم بـه جهـان 
گرفـت و بـا فواصـل زیـاد تـا مقطـع  تحصیـالت اش را در رشـته دبیـری الهیـات از دانشـگاه تهـران پـی 
گرفت. لیسانس اش  دکترا پیش رفت. او فوق دیپلم اش را در سال ۱۳۵۸ از دانش سرای راهنمایی 
را بـا اسـتفاده از سـهمیه خانـواده شـهدا در سـال ۱۳۶۷ در رشـته دبیـری الهیـات از دانشـگاه تهـران 
از  را در سـال ۱۳۷۷  و دکترایـش  ج  کـر آزاد  از دانشـگاه  را در سـال ۱۳۷۲  گرفـت. فوق لیسـانس اش 

کـرد. کـه نمایندگـی مـردم همـدان را در اختیـار داشـت، اخـذ  دانشـگاه آزاد تهـران، زمانـی 
کمتـر جایـی یـادی از مبـارزات انقالبـی او شـده  در میـان انقالبیـون ۵۷، حاجـی بابایـی نامـی نـدارد و 
کـه در راهپیمایی هـای اول انقـالب مشـارکت داشـته اسـت. بـا  اسـت. خـودش تنهـا مدعـی اسـت 
پیـروزی انقـالب ۵۷، او فعالیـت اش را بـه عنـوان معلـم آغـاز می کنـد و در مـدارس همـدان بـه تدریس 
مشـغول می شـود. بـا وجـود اینکـه سـابقه ای در سـپاه پاسـداران نـدارد ولـی در مراسـم تشـییع جنازه 

دهم مجلس  ناکام  »یکتا« یی 

کلیدی آن ]عرصه سوم[ مجلس دهم و بازیگران 

کلیدی مجلس  پروفایل نمایندگان 

۱۱۷



کـه در جنـگ شـهید شـده بـود لبـاس سـپاه می پوشـد. بـرادرش 
کـه حضـوری پررنـگ در جبهه هـای جنـگ ایـران و عـراق داشـتند و بـه شـهادت  برخـالف برادرانـش 
رسـیدند، حمیـد رضـا در ایـن دوران بـه معلمی مشـغول بوده و به ریاسـت آمـوزش و پرورش همدان 
که سـکوی پرتاب اش به مجلس شـورای اسـالمی می شـود. او سـنگینی مسوولیت  می رسـد. مقامی 
کمرنـگ در جبهه هـا عنـوان می کنـد ولـی در عیـن حـال  آمـوزش و پـرورش همـدان را دلیـل حضـور 
کار در شـب  بـودن حجـم  بـاال  بـه علـت  بـودم و  می گویـد: »در آن دوران رئیـس آمـوزش و پـرورش 
عملیات هـا بـه لشـگر ۳۲ انصـار الحسـین )ع( ملحـق می شـدم.« او می گویـد در عملیـات مرصـاد هـم 

در محضـر شـهید همدانـی حضـور داشـته اسـت.
او بـرای اولیـن بـار در انتخابـات مجلـس پنجـم، موفـق می شـود نظـر مسـاعد مـردم همـدان را جلـب 
گرچـه بـه لحـاظ فکـری بـه اصول گرایان تعلق داشـت  و بـر صندلـی قرمـز مجلـس وقـت تکیـه بزنـد. او ا
کنـار محمـد باقـر نوبخـت و طـه  کسـیون مسـتقل ها می پیوندنـد تـا در  ولـی در مجلـس پنجـم بـه فرا
کننـد. از ایـن رو بـه عضویـت حـزب اعتـدال  هاشـمی، خـط اعتـدال و میانـه روی را در مجلـس دنبـال 

و توسـعه هـم در می آیـد.
کرسـی خـود را حفـظ می کنـد ولـی در ایـن مجلـس  حاجـی بابایـی در مجلـس اصالح طلـب ششـم نیـز 
کت و  چـون نـه اصول گرایـان و نـه مسـتقل ها، مجالـی بـرای عرضه انـدام ندارنـد،  بـه نماینـده ای سـا

گوشـه گیر تبدیـل می شـود.
کـه سـومین دوره حضـور متوالـی اش  امـا جهـش حاجـی بابایـی از مجلـس هفتـم شـروع می شـود، او 
در مجلـس را تجربـه می کنـد،  در غیـاب چهره هـای شـناخته شـده اصالح طلـب و اصول گـرا، موفـق 
کرسـی خـود در مجلـس هشـتم را نیـز حفـظ  می شـود بـه هیـات رئیسـه مجلـس هفتـم راه یابـد. او 

می کنـد.
مخالفـت اعضـای شـورای رهبـری حـزب اعتـدال و توسـعه بـا سیاسـت های محمـود احمـدی نـژاد 
کـه تمایـل زیـادی بـه احمـدی نـژاد یافتـه از  رئیـس جمهـور وقـت سـبب می شـود تـا حاجـی بابایـی 
کـه  گسـترده بـه دولـت احمـدی نـژاد راه می یابـد بـه طـوری  عضویـت حـزب اسـتعفا دهـد. او بـا البـی 
محمـود احمـدی نـژاد در جلسـه رای اعتمـاد وزیـران پیشـنهادی، البی هـای پشـت پـرده او را بـرای 
ورود بـه دولـت علنـی می کنـد و خطـاب بـه نماینـدگان می گویـد: »بـه آقـای حاجـی بابایـی هـم رای 
کـه در دولـت هـم هیـچ خبـری نیسـت.« بـه ایـن طریـق حاجی بابایـی پس از  دهیـد تـا بیایـد و ببینـد 
چهـار دوره حضـور در مجلـس، خانـه ملـت را بـه نیـت حضـور در دولـت تـرک می کند و به مقـام وزارت 

آمـوزش و پـرورش محمـود احمـدی نـژاد می رسـد.
دولـت  حامیـان  و  اصول گرایـان  جرگـه  بـه  رسـما  بابایـی  حاجـی  نـژاد،  احمـدی  دولـت  بـه  ورود  بـا 
کار دولـت احمـدی نژاد و در آسـتانه انتخابات مجلـس دهم، با دیگر  می پیوندنـد. او بـا پایـان یافتـن 
اعضـای دولـت احمـدی نـژاد،  حـزب یکتـا را راه اندازی می کنـد. اعضای یکتا تالش زیـادی برای ورود 
بـه مجلـس دهـم می کننـد تـا در غیاب احتمالـی پایداری ها،  بتواننـد به عنوان حامیـان احمدی نژاد 
کننـد ولـی از ایـن مهـم بـاز می ماننـد. از مجمـوع اعضـای یکتـا  زمینـه بازگشـت او را بـه قـدرت فراهـم 
کـه موفـق می شـود  کسـی اسـت  کاندیداتـوری می کننـد او تنهـا  کـه در انتخابـات مجلـس دهـم اعـالم 
بـر صندلـی نایـب رئیسـی مجلـس خیـز  بـرای تکیـه  بـا حمایـت اصول گرایـان  یابـد و  بـه مجلـس راه 

برمـی دارد ولـی موفـق بـه تصاحـب ایـن مقـام نمی شـود.

سوابق اجرایی و مدیریتی
پـرورش سـابقه  و  آمـوزش  وزارت  در  تنهـا  بـه مجلـس،  ورود  از  قبـل  تـا  بابایـی  رضـا حاجـی  حمیـد 
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فعالیـت دارد ولـی بعـد از ورود بـه مجلـس نـه تنهـا موفـق می شـود مـدرک تحصیلـی دکتـرا دریافـت 
کنـد بلکـه بـه لحـاظ اجرایـی تـا رده وزارت پیـش مـی رود. مهم تریـن سـوابق اجرایـی و مدیریتـی او به 

ح اسـت: ایـن شـر
• ریاست آموزش و پرورش همدان

• نماینده همدان در مجلس پنجم، ششم، هفتم، هشتم و دهم
• عضو هیات رئیسه مجلس هفتم و هشتم

• وزیر آموزش و پرورش دولت دوم محمود احمدی نژاد
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس • عضو 

• عضو هیات امنای دانشگاه بوعلی سینا و دانشگاه علوم پزشکی همدان
کسیون فرهنگیان مجلس • رئیس فرا

کردند کور  مردم چشم فتنه را 
کـه یاران  کلیـدی تولـد جنبـش سـبز بدانیـم طبیعـی اسـت  گـر مخالفـت بـا احمـدی نـژاد را از عوامـل  ا
احمـدی نـژاد جدی تریـن مخالفـان جنبـش سـبز نیـز باشـند. از ایـن رو حمیـد رضـا حاجـی بابایـی 
مخالفـان  جملـه  از  دارد  برعهـده  را  »یکتـا«  نـژاد  احمـدی  محمـود  یـاران  سـخن گویی  تریبـون  کـه 
کـه بدنـه جنبـش سـبز را چشـم فتنـه بخوانـد و از راهپیمایـی  جنبـش سـبز اسـت لـذا ابایـی نـدارد 
کنـد و بگویـد:» در ایـن روز  حکومتـی روز ۹ دی مـاه ۱۳۸۸ بـه عنـوان یـک حرکـت عظیـم الهـی یـاد 
کردنـد و ایـن حرکـت برخواسـته از سـخنرانی  کـور  گـر را  مـردم حماسـه سـاز ایـران چشـم فتنـه و فتنـه 

بـود.« معظم رهبـری  مقـام 
که به تولد جنبش سـبز منجر شـد می گوید:  حمیدرضا حاجی بابایی در تحلیل انتخابات سـال ۸۸ 
»حضـور پرشـور مـردم در سـال ۸۸ ایـران را وارد دنیـای جدیـدی می کـرد و مشـارکت آن هـا ضریـب 
بـر مشـکالت  آمـدن  باعـث فائـق  افزایـش مـی داد و  را  کشـور در صحنـه بین المللـی  اقتـدار  امنیـت، 
اقتصـادی، منطقـه ای و دشـمنی های اسـتبکار جهانـی می شـد، اما متاسـفانه آمریـکا از این موضوع 
کینه  کامـال بیـم داشـت و براسـاس همکاری هـا، همراهی هـا، ندانم کاری هـای داخلـی، خصومت ها و 
کشـور  کـه ایـن فتنـه مشـکالت عدیـده ای را بـرای  کردنـد  توزی هـای چنـد دهـه ای، فتنـه ای را بـر پـا 
بـه دنبـال داشـت و تحریم هـای اقتصـادی، فشـارهای اقتصـادی، سیاسـی بعـد از فتنـه ۸۸ ناشـی از 

گرفـت.« کـه در داخـل تحـت عنـوان فتنـه ۸۸ شـکل  همیـن اقداماتـی بـود 

دریافت پاداش ۱00 سکه ای از احمدی نژاد
بـــود و در حـــوادث  بـــا انتقـــادات شـــدید فرهنگیـــان روبـــرو  کـــه در دوران وزارت  حاجـــی بابایـــی 
ـــور و آتش ســـوزی شـــین  ـــادی از دانش آمـــوزان در اردوهـــای راهیـــان ن ـــاری مثـــل مـــرگ تعـــداد زی زیان ب
کفایـــت متهـــم بـــود،  در پایـــان  کـــه بـــه ســـوختن جمعـــی از دانش آمـــوزان منجـــر شـــد بـــه عـــدم  آبـــاد 
ـــرو شـــد. او شـــخصا دریافـــت  ـــژاد روب ـــاداش ۱۰۰ ســـکه ای از ســـوی محمـــود احمـــدی ن ـــا پ دوره وزارت ب
کـــه ایـــن ســـکه ها را میـــان مدیـــران  کـــرد ولـــی در عیـــن حـــال مدعـــی شـــد  ایـــن پـــاداش را تاییـــد 
ـــه عنـــوان نشـــان  ـــت دهـــم ب ـــد: » در دول ـــرده اســـت. او در ایـــن خصـــوص می گوی ک ـــع  ـــه توزی وزارت خان
کـــه  کـــه بنـــده نیـــز مشـــمول پـــاداش ۱۰۰ ســـکه شـــدم  پـــاداش بـــه برخـــی از وزیـــران هدایایـــی اهـــدا شـــد 
تنهـــا ایـــن هدیـــه مختـــص بـــه مـــن نبـــود. بنـــده ایـــن ۱۰۰ ســـکه را بـــه نیـــم ســـکه تبدیـــل و در بیـــن 

کـــردم.« همـــکاران خـــود تقســـیم 
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ح چند همسری و اتهام چند همسری حمایت از طر
کردنـد  بـرای چنـد همسـری مـردان تلقـی  را مجـوزی  کـه منتقـدان آن  از خانـواده  الیحـه حمایـت 
توسـط دولـت محمـود احمـدی نـژاد تقدیـم مجلـس هشـتم شـد. بـه رغـم انتقادهای شـدید فعاالن 
زن، امـا بـا حمایـت نماینـدگان مجلـس ایـن الیحـه تصویـب شـد. حمیـد رضـا حاجـی بابایـی یکـی از 
کنـار  کـه سـبب شـد تـا رسـانه ها پـرده از وضعیـت خانوادگـی اش  مدافعـان ایـن الیحـه بـود. حمایتـی 
کـه او در جوانـی بـا  کـه او خـود دارای دوهمسـر اسـت. رسـانه ها مدعـی شـدند  کننـد  بزننـد و اعـالم 
دختـری از روسـتای محـل تولـدش ازدواج می کنـد ولـی پـس از ورود بـه مجلـس تصمیـم می گیـرد بـا 
دختـر جوانـی در تهـران عقـد زناشـویی ببنـدد و از آن پـس در ردیـف مـردان »دوزنـه« قـرار می گیـرد.

که فخری  انتشـار ایـن خبـر، سـبب شـد تـا نگاه هـا بـه مردهای دوزنـه مجلس متمرکز شـود به طـوری 
کسـیون زنـان مجلـس هشـتم بـه نقـل از زهـرا  محتشـمی پـور پـس از دیـدار فعـاالن زن بـا اعضـای فرا

شـجاعی مشـاور امـور زنـان خاتمـی، می گویـد تعـداد مـردان »دو زنـه« مجلـس ۶۵ نفـر اسـت.

خانواده
دو بـرادرش در جبهه هـای جنـگ ایـران و عـراق شـهید شـده اند و بـرادر سـوم اش جانبـاز ۵۰٪ اسـت. 
کـه در عملیـات رمضـان  شـهید علیرضـا حاجـی بابایـی از دوسـتان شـهید حسـین همدانـی بـوده 
شـهید شـده اسـت. او اولیـن فرمانـده تیـپ همـدان در جبهه هـا بـود ه اسـت. حاجـی بابایـی مدعـی 
راه انـدازی  بـه همـراه شـهید همدانـی و شـهید مظاهـری  بـرادرش علیرضـا  را  اسـت سـپاه همـدان 
کربـالی چهـار مجروح  گفتـه حاجـی بابایـی در عملیـات  کرده انـد. پـدرش نیـز سـابقه جبهـه دارد و بـه 

شـده اسـت.
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علی اکبری

حوزه انتخابیه: بجنورد
کشاورزی، آب و منابع  کمیسیون  سمت: رئیس 

طبیعی
کسیون: امید فرا

اعضـای  بـرای  دوم،  سـال  در  دهـم  مجلـس  تخصصـی  کمیسـیون های  رئیسـه  هیـات  انتخابـات 
کرسـی های بیشـتر. اما از میان چهره های شـناخته شـده  کسـب  کسـیون امیـد فرصتـی بـود بـرای  فرا
کمتر  کمیسـیون های تخصصـی اضافـه نشـد تـا چهـره ای  کسـی بـه فهرسـت روسـای  کسـیون  ایـن فرا
کرسـی ریاسـت  کبری نماینده بجنورد در اولین حضورش در مجلس، بر  شـناخته شـده به نام علی ا
کمیسـیون های تخصصـی را  کشـاورزی تکیـه زنـد و عـدد اصالح طلبـان در میـان روسـای  کمیسـیون 
کمیسـیون بهداشـت و بودجـه را در اختیـار  بـه سـه برسـاند. در سـال اول اصالح طلبـان ریاسـت دو 

کشـاورزی را نیـز در دسـت دارنـد. کمیسـیون  کنتـرل  داشـتند و حـاال در سـال دوم 
 

از تولد تا ورود به مجلس دهم
کبـری در سـال ۱۳۴۷ در خانـواده ای مذهبـی در بجنـورد بـه دنیـا آمـد. پـدرش معلـم قـرآن  علـی ا
کشـاورزی شـود. او پـس از اخـذ دیپلـم  بـود و خـود ترجیـح داد بـه جـای دبیرسـتان راهـی هنرسـتان 
کمتـر از دو سـال بـه پایـان  کشـاورزی راهـی جبهه هـای جنـگ ایـران و عـراق شـد. او تـا سـال ۱۳۶۶ 
جنـگ، در سـه مرحلـه در مناطـق جنگـی حاضـر شـد. او در سـال ۱۳۶۶ تصمیـم بـه ادامـه تحصیـل 
مـدرک  ج،  کـر کشـاورزی  دانشـکده  تـا در  کـرد  تـرک  ج  کـر بـه مقصـد  را  کاشـانه  و  لـذا خانـه  گرفـت. 

کنـد.  مهندسـی اش را اخـذ 
کار آمـدن دولـت سـید محمـد خاتمـی در سـال ۱۳۷۶ فرصـت یافـت تـا بـه عنـوان سرپرسـت  بـا روی 
بـه  از تربـت جـام  از چنـد سـال  کبـری پـس  ا بخشـداری مرکـزی تربـت جـام، راهـی خراسـان شـود. 
کنـد. او ایـن بـار بـا ورود بـه دانشـگاه آزاد تهران،  تهـران بازگشـت تـا باردیگـر تحصیـالت خـود را دنبـال 
بجنـورد،  آزاد  دانشـگاه  رئیـس  بـا  دیـدار  در  او  شـد.  تحصیـل  مشـغول  بین الملـل  روابـط  رشـته  در 
کـرده و خواسـتار توجـه ایـن دانشـگاه به توسـعه  غ التحصیلـی دانشـگاه آزاد را افتخـار خـود عنـوان  فار

رئیس جدید کمیســیون کشاورزی کیست؟
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مقطـع تحصیـالت تکمیلـی می شـود. 
کبـری در اواخـر دولـت خاتمـی بـرای بـار دوم بـه سـمت بخشـدار منصوب ولـی این بار راهـی بجنورد  ا
شـد. او پـس از پنـج سـال از بجنـورد بـه تهـران آمـد تـا بـه عنـوان معـاون امـور فنـی و عمرانـی فرمانـدار 

اسالمشـهر مشـغول فعالیت شـود. 
کبـری بـرای بـار سـوم بـه خراسـان بازگشـت تـا ایـن بـار در منصـب  کار آمـدن دولـت روحانـی، ا بـا روی 
کند اما پس از چند ماه از فرمانداری این دو شهرسـتان  فرمانداری شهرسـتان راز و چرگالن فعالیت 

اسـتعفا داد تـا بـرای انتخابـات مجلس دهم مهیا شـود.
بجنـورد  اصالح طلبـان  اسـتقبال  بـا  کاندیداتـوری اش  اعـالم  و  دهـم  مجلـس  انتخابـات  در  شـرکت 
کسـب  گذاشـت و موفق شـد با  همـراه شـد. او بـا حمایـت ائتـالف امیـد پـا بـه میدان رقابت انتخاباتی 
کاندیـدای اصالح طلـب بجنـورد بـه  ۱۰۳,۴۳۳ رای بـه عنـوان نفـر اول و بـه همـراه علـی قربانـی دیگـر 

مجلـس راه یابـد.
کـرده و سـوابق  کار  کشـور  گرچـه بیشـتر بـه عنـوان بخشـدار و فرمانـدار در حـوزه وزارت  کبـری ا علـی ا
کمیسـیون شـوراها بـود ولـی از آنجـا  کمیسـیون امنیـت ملـی یـا  اجرایـی اش در تناسـب بیشـتری بـا 
کشـاورزی  کمیسـیون  کشـاورزی بـود بـا تشـخیص هیـات رئیسـه مجلـس به  تحصیـالت اش در حـوزه 
گرچـه اولیـن تجربـه پارلمانـی اش را پشـت سـر می گـذارد ولـی در  کبـری ا و منابـع طبیعـی پیوسـت. ا
کشـاورزی تکیـه  کمیسـیون  کرسـی ریاسـت  گام بلنـدی بـردارد و بـر  همیـن اول راه موفـق می شـود 
کرسـی ریاسـت را از علـی  کشـاورزی در سـال دوم،  کمیسـیون  بزنـد. او در انتخابـات هیـات رئیسـه 
ریاسـت  کرسـی  بـر  دهـم  مجلـس  در  کـه  باشـد  اصالح طلبـی  سـومین  تـا  می گیـرد  تحویـل  شـاعری 

تکیـه می زنـد. کمیسـیونی تخصصـی 
کشـاورزی، ریاسـت مجمـع نماینـدگان خراسـان شـمالی را  کمیسـیون  کبـری عـالوه بـر ریاسـت  علـی ا
کمیسـیون  کـه عبدالرضـا عزیـزی نماینـده شـیروان و رئیـس  نیـز در اختیـار دارد. ایـن در حالـی اسـت 
نماینـدگان  مجمـع  در  بیشـتر  نمایندگـی  سـابقه  بـا  اسـفراین  نماینـده  قوامـی  هـادی  و  اجتماعـی 

خراسـان شـمالی حضـور دارنـد. 
 

کبری سوابق اجرایی و مدیریتی ا
کـرده  کبـری فعالیـت اجرایـی و مدیریتـی اش را از سـال ۱۳۷۶ بـا بخشـداری تربـت جـام شـروع  علـی ا
و تـا قبـل از ورود بـه مجلـس بیشـتر در سـمت های بخشـداری، معـاون فرمانـدار و فرمانـدار مشـغول 

ح اسـت: بـوده اسـت. اهـم سـوابق اجرایـی و سیاسـی او بـه ایـن شـر
• نماینده بجنورد و مانه و سملقان و جاجرم در مجلس دهم

کشاورزی مجلس دهم کمیسیون  • رئیس 
• رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان شمالی در مجلس دهم

• فرماندار شهرستان راز و جرگالن
کارشناس امور بین المللی استانداری خراسان شمالی  •

• معاون امور فنی و عمرانی فرمانداری اسالمشهر
کشاورزی شهرستان های بجنورد و اسالمشهر کمیسیون تصویب اراضی  • عضو 

کارگروه انطباق مصوبات شورای شهر تهران • دبیر 
• سرپرست اداره امور شهری و روستایی فرمانداری تهران

• بخشداری مرکزی تربت جام
• بخشدار مرکزی بجنورد
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 حامی حسن روحانی
کاندیداتـوری حسـن روحانـی در مجلـس دهـم اسـت. او  کبـری از جملـه نماینـدگان مدافـع  علـی ا
حضـور روحانـی در دولـت را عامـل بهتـر شـدن وضـع موجـود می دانـد ومی گوید: »فرامـوش نکرده ایم 
کنتـرل تـورم و تـک رقمـی  کـه نفـت نزدیـک بـود در برابـر غـذا فـروش بـرود امـا امـروز بـا رشـد اقتصـاد و 
شـدن آن، وضعیـت بهبـود یافتـه اسـت.« او البتـه نسـبت بـه پرداخت هـای نجومـی بـه مدیـران در 
کارکنـان دولـت، بایـد در  دولـت روحانـی انتقـاد دارد و معتقـد اسـت حقـوق و پرداخت هـای تمـام 

گیـرد. کنتـرل آحـاد جامعـه قـرار  معـرض دیـد و 
 

منتقد سیاست های ضد حقوق بشری آمریکا
کـرد. نـه  کارنامـه ایـن نماینـده اصالح طلـب مجلـس می تـوان پیـدا  کمتـر فعالیـت حقـوق بشـری در 
سـخنرانی مکتوبـی در اعتـراض بـه نقـض حقـوق بشـر از ایـن نماینده جایی ثبت اسـت و نه نطقی در 
کـه در فضـای مجـازی در خصـوص حقـوق بشـر از علـی  حمایـت از حقـوق بشـر. در تنهـا مصاحبـه ای 
که حقوق بشـر در آمریکا را مـورد نقد قرار داده و دولت  کـرد، مصاحبه ای اسـت  کبـری می تـوان پیـدا  ا
گفتـه اسـت: »دولت هـای  کـرده اسـت. او در ایـن مصاحبـه  آمریـکا را بـه نقـض حقـوق بشـر متهـم 
کـرده و بـا بهره گیـری ابـزاری از آن در پـی دسـت یابی بـه  آمریـکا از موضـوع حقـوق بشـر سوءاسـتفاده 
اهـداف و مطامـع خـود هسـتند.« او رفتـار دولـت آمریـکا بـا مـردم عـراق و افغانسـتان را مصـداق عـدم 

کرده اسـت.  پایبنـدی دولـت آمریـکا بـه حقـوق بشـر عنـوان 
 

خانواده
کبـری در دسـت نیسـت. بنابـر اطالعـات موجـود در رسـانه ها،  اطالعـات چندانـی از خانـواده علـی ا
گـروه روانشناسـی  پـدرش معلـم قـرآن بـوده و همسـرش دکتـر شـهربانو جالیـی عضـو هیـات علمـی 

واحـد بجنـورد دانشـگاه آزاد اسـالمی اسـت.
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داوود محمدی

حوزه انتخابیه: قزوین
کمیسیون اصل نود سمت: رئیس 

کسیون: اصول گرایان فرا

کمیسـیون اصـل نـود،  نشـان داد  انتخـاب داود محمـدی نماینـده اصول گـرای قزویـن بـه ریاسـت 
را  گرفتـه و آن  نادیـده  را  کمیسـیون و اهمیـت آن  ایـن  پتانسـیل  کـه اصالح طلبـان مجلـس دهـم،  
کردنـد تـا تنهـا روزنـه ممکـن بـرای رسـیدگی بـه شـکایات مردمـی از  دو دسـتی تقدیـم اصول گرایـان 
کـه قانونـا وظیفـه رسـیدگی بـه شـکایات مـردم  کمیسـیونی  دسـتگاه دولتـی و قضایـی بسـته بمانـد. 
کـه در مجلـس ششـم بـا حضـور چهره هـای شـناخته شـده اصالح طلـب  کمیسـیونی  را برعهـده دارد. 
کمیسـیون پرخبـر و فعـال تبدیـل شـده بـود. امـا در مجلـس دهـم، بـه اصول گرایان سـپرده شـد تا  بـه 
کمیسـیون اصـل نـود،  هدایـت آن را  داود محمـدی زیـر سـایه علـی الریجانـی رئیـس مجلـس و عضـو 

طبـق رهنمودهایـش برعهـده بگیـرد.

کیست؟ داود محمدی 
اتمـام  از  پـس  او  اسـت.  مذهبـی  خانـواده ای  در  و  قزویـن  شـهر  در   ۱۳۴۲ متولـد  محمـدی  داود 
گذرانـدن لیسـانس حقـوق قضایـی راهـی دانشـگاه علـوم قضایـی تهـران شـد. او  دبیرسـتان، بـرای 
کارشناسـی ارشـد در رشـته حقوق جـزا و جرم  کارشناسـی،  تحصیـالت خـود را تـا مقطـع  پـس از اتمـام 

ادامـه داد. شناسـی 
گشـت، او وارد دسـتگاه قضایی شـد و به عنـوان رئیس  کـه بـه سـال ۱۳۷۳ بازمی  بـا اتمـام تحصیـالت 
کار شـد. قضـاوت، بازرسـی و ریاسـت سـتاد اجرایـی  دادگاه هـای عمومـی بوییـن زهـرا مشـغول بـه 

فرمـان امـام در اسـتان زنجـان از جملـه مهم تریـن فعالیت هـای او در دهـه هفتـاد و هشـتاد بـود.
در تمـام سـال های منتهـی بـه انقـالب و دوران جنـگ ایـران و عـراق او بـه تحصیـل مشـغول بـوده و 
هیـچ اشـاره ای در زندگینامـه دسـت نوشـت او بـه سـابقه ای در انقـالب و جنـگ اشـاره نشـده اسـت.
فعالیت هـای محمـدی بـه حـوزه قضایـی محـدود نمی شـود او عالقـه زیـادی بـه شـاعری دارد و شـعر 

نود اصل  کمیسیون  سکاندار 
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می گویـد و در بـازی پینگ پنـگ مـدرک مربی گـری بین المللـی دارد و سـال ها در ایـن حـوزه مشـغول 
بوده اسـت.

کرد و توانسـت به عنوان  محمـدی اولیـن بـار در مجلـس نهـم عـزم خود را بـرای ورود به پارلمان جزم 
کمیسـیون اصل نود پیوسـت و  منتخـب اول راهـی مجلـس شـود. او پـس از ورود بـه مجلـس نهـم به 
کمیسـیون مشـغول بـود. رسـیدگی  کمیتـه اقتصـادی ایـن  کمیسـیون و دبیـر  بـه عنـوان نایـب رئیـس 

بـه پرونـده بابـک زنجانـی از جملـه مهم تریـن وظایـف او در مجلـس نهم بود.
گـرا معرفی می کنـد و در انتخابات  گرایـش دارد ولـی خـود را اعتدال  گرچـه بـه اصول گرایـان  محمـدی ا
تشـکل  مهم تریـن  کارگـر  خانـه  اسـت.  بـوده  برخـوردار  نیـز  امیـد  ائتـالف  حمایـت  از  دهـم  مجلـس 
حمایت هایـی  چنیـن  بـا  و  بـود  دهـم  مجلـس  انتخابـات  در  محمـدی  داود  حامـی  اصالح طلـب 
در انتخابـات مجلـس دهـم نیـز موفـق شـد آرای مـردم قزویـن را جلـب و بـه ایـن مجلـس راه یابـد. 
کمیسـیون اصـل نـود پیوسـته بـود توانسـت در دومیـن  کـه بـا پیشـنهاد علـی الریجانـی بـه  محمـدی 

کمیسـیون، بـر صندلـی ریاسـت آن تکیـه زنـد. حضـور خـود در ایـن 

سوابق اجرایی و قضایی:
ح است: مهم ترین سوابق اجرایی و قضایی محمدی به این شر

• نماینده قزوین در مجلس نهم و دهم
کمیسیون اصل نود در مجلس دهم • رئیس 

کل بازرسی استان زنجان • مدیر 
• معاون اجرایی ستاد احیاء و امر به معروف و نهی از منکر استان زنجان

• رئیس دادگاه تجدید نظر و معاونت دادگستری استان زنجان
• دبیر شورای عالی حفظ حقوق بیت المال و دبیر شورای قضایی استان زنجان

• مشاور عالی تربیت بدنی استان قزوین
• رئیس شورای دستگاه های نظارتی استان زنجان

• رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( استان زنجان
• رئیس مجمع خیرین ورزشیار استان قزوین

کل بازرسی استان تهران و استان های قزوین و زنجان • مسئول پیگیری و رابط اداره 
• رییس دادگاه های عمومی آوج و بوئین زهرا

• رئیس آموزش فدارسیون تنیس روی میز آسیای میانه
کشور • مشاور ورزشی وزارت مسکن و شهرسازی 

• مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحدهای قزوین و زنجان
• عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی عالمه قزوینی

• مدرس دانشگاه های پیام نور قزوین، ابهر و بوئین زهرا
• عضو شورای مرکزی هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا

کاندیداهای انتخابات شوراها نقش محمدی در رد صالحیت 
داود محمـدی بـا ورود بـه مجلـس نهـم، بـه عضویت شـورای مرکزی هیات عالی نظـارت بر انتخابات 
را  کاندیداهـا  صالحیـت  بررسـی  وظیفـه  قانـون  طبـق  و  آمـد  در  روسـتا  و  شـهر  اسـالمی  شـوراهای 
کـه ایـن هیـات در بررسـی صالحیت هـا،  نظـارت اسـتصوابی  گرچـه معتقـد اسـت  برعهـده داشـت. او ا
را هم چـون شـورای نگهبـان اعمـال نکـرده ولـی وقتـی در برابـر پرسـش خبرنـگاری مبنـی بـر دالیـل رد 
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صالحیـت نفـر اول علـی البـدل انتخابـات قزویـن مواجـه می شـود ابـراز بی اطالعـی می کنـد.
داود محمـدی می گویـد: »در انتخابـات شـوراها نظـارت مـا نظـارت اسـتصوابی نیسـت. مثـاًل رد یـا 
کشـور ارتباطـی نـدارد  تاییـد صالحیـت شـوراهای اسـالمی روسـتاها اصـاًل بـه هیـات مرکـزی نظـارت 
و تنهـا ۳ نفـر از نماینـدگان هیـات عالـی نظـارت اسـتانها حـق دخالـت و رسـیدگی را دارنـد. در تاییـد 
کـرده اسـت دیگـر بـه هیـات  کـه هیـات اسـتان صالحیت شـان را تاییـد  صالحیت هـا پرونـده آن هایـی 
که  کسـانی  کشـور ارسـال نمی شـود و بـه طـور اتوماتیـک بـه عرصـه انتخابات وارد می شـوند. اما  عالـی 
در شـهرها رد صالحیـت شـوند پرونـده آن هـا بـه هیـات مرکـزی نظـارت بـر انتخابات می آیـد. پیرامون 
کـه در حـال حاضـر عضـو شـورا هسـتند در اسـتان و توسـط  انتخابـات شـهر قزویـن تمامـی عزیزانـی 
هیـات عالـی اسـتان تاییـد صالحیـت شـده اند و پرونـده هیچکـدام از آن هـا بـه هیـات مرکـزی نظارت 

کشـور ارسـال نگردیـده اسـت.«
کنـش بـه ادعـای محمـدی خبرنـگار صـدای قزویـن می پرسـد: »پـس رد صالحیـت نفـر اول علی  در وا
البـدل قزویـن چـه بـه صـورت انجام شـد؟ محمدی در پاسـخ می گوید: من این موضوع را از نشـریات 
ح  و رسـانه ها شـنیده ام و پرونـده نامبـرده اساسـًا در هیـات مرکـزی نظـارت بـر انتخابـات شـوراها مطر

نشـده است.«

مثلث شوم تروریسم و ناقض حقوق بشر در منطقه
در پـی اغتشاشـات ناشـی از بی احترامـی مجلـه فرانسـوی بـه پیامبـر اسـالم، محمـدی در نطقـی در 
کشـورهای غربـی و ملت های مرتجع منطقه را مثلث شـوم تروریسـم  صحـن علنـی مجلـس، داعـش، 
کـرده و می گویـد: »دیگـر ادعـای پوشـالی شـما بـرای حمایـت از حقـوق  و ناقـض حقـوق بشـر معرفـی 
گوش فلک را پرکرده اسـت و  بشـر خریداری ندارد و فریاد حقوق بشـرتان با اسپانسـرهای رسـانه ای 
گیتـی افتـاده و دیگـر مـا  بـرای مـردم مـا بیـش از همـه روشـن و واضـح اسـت و تشـت رسـواییتان از بـام 
کشـورهای غربی را به نقض حقوق  در محاسـباتمان دچار اشـتباه نمی شـویم.« محمدی در حالی 
کمتـر اثـری از تـالش  کارنامـه قضایـی و نمایندگـی اش  کـه در  بشـر متهـم و بـه آن هـا حملـه می کنـد 
بـرای اسـتیفای حقـوق بشـر در ایـران دیـده نمی شـود. در هیـچ یـک از نطق های محمـدی اعتراضی 
نسـبت بـه نقـض حقـوق بشـر یـا پیگیـری حقـوق شـهروندی دیـده نمی شـود. نگاهـی بـه وب سـایت 
کـه تمـام تذکـرات اش بـه وزرا و مسـوالن اجرایـی بـه مسـایل محلـی  شـخصی او نیـز نشـان می دهـد 

محـدود و رنـگ و بـوی تبلیغـات دارد.

۹ دی پاسخ حماسی به نیرنگ دشمنان در فتنه 88
ایـن  در  شـرکت کنندگان  دی،   ۹ روز  گرامیداشـت  بـا  مجلـس  علنـی  صحـن  در  محمـدی  داود 
راهپیمایـی حکومتـی را حضـور حماسـی مـردم در پاسـخ بـه ترفندهـا و نیرنـگ دشـمنان در حـوادث 
ملـت  بـرای  را  موانعـی  گرچـه  ا اسـالمی  انقـالب  از  پـس  کنـون  تا  « می گویـد:  و  می خوانـد   ۸۸ فتنـه 
کینه تـوزی  ایـران بـه وجـود آورده اسـت امـا در نهایـت ملـت ایـران بـر عـزم خـود راسـخ تر شـده  اسـت. 
کشـور و ملت ما به همراه داشـته اسـت.« محمدی  کنـون نیـک فرجامـی را بـرای  دشـمنان انقـالب تا
کمیسـیون اصـل نـود بـدون اشـاره بـه نتیجـه بررسـی شـکایت آسـیب دیدگان  به عنـوان نایـب رئیـس 
کـه  کـرده و می گویـد: »در ایـن موضـوع  حـوادث سـال ۸۸، تنهـا بـه تاییـد موضـع رهبـر ایـران بسـنده 
که ما در نظـام جمهوری  کـرد  چـرا عـده ای موضـع صریحـی دربـاره فتنـه سـال ۸۸ ندارنـد، باید توجه 
کـه رهبـری  اسـالمی فصـل الخطـاب همـه مسـائل را بیانـات رهبـر معظـم انقـالب می دانیـم. زمانـی 
کردنـد و بـا فتنـه نامیـدن آن اظهارنظـر صریـح خـود را بیـان  در مـورد حـوادث سـال ۸۸ ورود پیـدا 
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کردنـد تکلیـف همـه مسـئولین و مـردم مشـخص می شـود و بایـد همـه از این سـخنان تبعیت داشـته 
باشـند. قطعـا عمـل نکـردن عـده ای بـه توصیه هـا و تذکـرات رهبـر معظـم انقـالب یـک اشـتباه محض 

کـه باشـند، بـه بیراهـه می رونـد.« اسـت وایـن افـراد در هـر جایگاهـی 
اطالعاتی از روابط خانوادگی داود محمدی با دیگر ارکان قدرت در دست نیست.
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غالمرضا تاجگردون

گچساران حوزه انتخابیه: 
کمیسیون برنامه و بودجه و  سمت: رئیس 

محاسبات
کسیون: امید فرا

اطالعـات جایگزیـن یکـی از سـایت های محلـی در مطلبی با عنوان »رفتار شناسـی آقای تاجگردون« 
کـه بسـیاری از سـایت های محلـی دیگـر اسـتان  گچسـاران توصیفـی بـه دسـت می دهـد  از نماینـده 
کهگیلویـه و بویـر احمـد نیـز آن را بازتـاب داده اند. دراین مطلب به طور خالصه رویکردهای سیاسـی 
کـه »ایشـان در سـالیان دور یـک تکنوکـرات وابسـته بـه  ایـن نماینـده مجلـس تشـریح شـده و آمـده 
کار آمـدن دولـت سـید محمـد خاتمـی بـه  کـه بـا روی  کارگـزاران سـازندگی خوانـده می شـد  جریـان 
کسـیون  فرا اسـالمی عضـو  بـه مجلـس شـورای  راهیابـی  از  پـس  و  یـک اصالح طلـب معرفـی  عنـوان 

اصول گرایـان رهـروان والیـت شـد.«
ایـن سـایت در ادامـه بـه »جانبـداری تاجگـردون از محسـن رضایـی« در انتخابـات سـال ۹۲ و سـپس 
»حضـور در میـان هـواداران روحانـی و ابـراز خوشـحالی از پیـروزی او« اشـاره می کنـد و پـس از مـروری 
که آقـای تاجگردون  کنایه عنوان می شـود  گرامـروز به  بـر مواضـع جدیـد و قدیـم او نتیجـه می گیـرد: »ا
کنون  کـه تا در شهرسـتان اصالح طلـب هسـتند و در تهـران اصول گـرا، حکایـت از واقعیـت تلخـی دارد 
شـاهد مرزبنـدی شـفافی در بیـان اصـول و دیـدگاه فکـری ایشـان نبـوده ایـم و بـه ظاهـر نخواهیـم 

بود.«
گچسـاران متولـد شـد. در  غالمرضـا تاجگـردون شـهریور سـال ۱۳۴۵ در شـهر دوگنبـدان، شهرسـتان 
کشـته و خـودش در حالی کـه فقـط ۱۶ سـاله  جریـان جنـگ ۸ سـاله ایـران وعـراق بـرادرش احمدرضـا 
آزاد سـازی خرمشـهر شـرکت می کنـد و مجـروح می شـود. سـال ۱۳۶۳تحصیـل  داشـته در عملیـات 
دررشـته علـوم اقتصـادی دانشـگاه شـهید بهشـتی را آغازمی کنـد و ۷ سـال بعـد فوق لیسـانس خـود را 

دربرنامه ریـزی سیسـتم های اقتصـادی بـه پایـان می بـرد.
تاجگـردون در دوران دانشـجویی عضـو شـورای مرکـزی انجمـن اسـالمی و جهـاد دانشـگاهی بـود و 
کمتـر از۲۵ سـال داشـت بـه پیشـنهاد نوربخـش و پرویـز داوودی بـه مدیـر  همـان زمـان در حالیکـه 

در شهرســتان اصالح طلب، در تهران اصول گرا
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می گویـد:  خـودش  می شـود.  منصـوب  اقتصـاد  وزارت  مالـی  سیاسـت های  و  تحقیقـات  دفتـر  کلـی 
کشـور  »شـاید بتـوان در آن مقطـع اینجانـب را در زمـره جوان تریـن مدیـران ارشـد اقتصـادی، اجرایی 

قـرار داد.«
کهکیلویـه و  غ التحصیلـی )۷۱تـا۸۰( رئیـس سـازمان برنامـه وبودجـه اسـتان  او تـا۱۰ سـال بعـد از فار

بـود. بویراحمـد 
بـا دو تقدیرنامـه بـود؛ در سـال ۷۶ و در  بـرای تاجگـردون همـراه  آغـاز و پایـان دولت هـای خاتمـی 
کشـور و اواخـر دولـت دوم اصالحـات »نشـان  کارمنـد نمونـه  کار دولـت جدیـد لـوح  هفتـه اول آغـاز بـه 
درجـه سـه خدمـت« را می گیـرد. بـرای او سـال ۸۰ آغـازی بـود بـرای عزیمـت بـه مرکـز و انتصـاب در 
قـدرت  بـه  و  بعـد  سـال  چهـار  مدیریـت.  سـازمان  معاونـت  بـه  رسـیدن  و  مختلـف  مسـوولیت های 
رسـیدن محمـود احمـدی نـژاد نیـز آغـازی بـود بـرای خـروج اش از دولـت یـا یـه تعبیـر خـودش »خروج 

کشـور از بدنـه مدیریتـی دولـت.« کارشـناس  تعـداد وسـیعی از نیروهـای 
که درحمایت ازتحصن اعتراضی نمایندگان مجلس  غالمرضـا تاجگـردون یکـی از۷۰ مقام دولتی بـود 
گرچه بسـیاری  ششـم بـا نوشـتن نامـه ای بـه رییـس جمهـور وقـت، ازسـمت خویش اسـتعفا دادنـد. ا
کـه آن زمـان معاونـت سـازمان برنامـه و بودجـه را برعهده  از ایـن اسـتعفاها عملـی نشـد و تاجگـردون 

داشـت تـا پایـان دولت هشـتم در دولـت ماند.
کار دولـت نهـم او بـه تدریـس در مؤسسـه عالـی آمـوزش و پژوهـش مدیریـت برنامه ریـزی  بـا آغـاز بـه 
کادمـی  آ بیزینـس  گلوبـال  دانشـگاه  در  اقتصـادی  مدیریـت  دکتـرای  درمقطـع  سـپس  و  می پـردازد 

غ التحصیـل میشـود. بلژیـک »بـه صـورت تـرددی« ادامـه تحصیـل داده و سـال ۲۰۰۸ فار
صالحیـت  تاییـد  کوتاهـی  فاصلـه  بـه  و  صالحیـت  رد  ابتـدا  نهـم  مجلـس  انتخابـات  در  تاجگـردون 
شـد. ابتـدای بهمـن مـاه ۱۳۹۰ و درآسـتانه انتخابـات، در مصاحبـه ای تفصیلـی بـا یک سـایت محلی 
کره با آمریکا، شـعار نه غـزه نه لبنان،  اصول گـرا دیدگاه هایـش را دربـاره دخالـت سـپاه در اقتصـاد، مذا
انحالل حزب مشـارکت، سـازمان مجاهدین انقالب، حکم حکومتی و ... بیان می کند. تاجگردون 

درمقابـل بسـیاری پرسـش ها یـا جواب هـای صریـح نمی دهـد یـا بی پاسـخ می گـذارد.
کمیتـه مدیـران سـتاد میرحسـین موسـوی بـوده دربـاره حصـر و تقلـب در انتخابـات  کـه رئیـس  از او 
کـه آقایـان درحصـر نباشـند وانشـاهلل شـرایط مملکـت  کـه می گویـد: »مـن دوسـت دارم  می پرسـند 
ج شـوند… قانـون می گویـد تقلـب نشـده اسـت. مـن  کـه ایـن دو عزیـز هـم از حصـر خـار طـوری شـود 
گسـترده در انتخابـات نیسـتم. مـن اعتقـاد دارم طراحـان )نـه سـران( جریـان فتنـه  قائـل بـه تقلـب 
گـروه در حـال  کـرده و در ایـن طراحـی یـک  کشـور هـر دو یکـی اسـت. یـک نفـر طراحـی  و انحـراف در 
کرد. قطعا  کـردن هسـتند. حـاال ان شـاهلل یـک روزی ایـن طراح اصلـی را حکومت پیدا خواهـد  بـازی 
رد خارجـی هـم در آن هسـت. ولـی اینکـه بگوییـم ایـن طـراح آقـای میرحسـین بـوده یـا آقـای خاتمی 
بنظـرم طراح شـان این هـا نمی تواننـد باشـند. طراحـش بایـد خیلـی ورزیده تـر از این دو بزرگوار باشـد. 
کـه طراحـش در جریـان انحـراف بـوده اسـت.« او دربـاره تظاهـرات ۹  حـاال شـاید یـک روز بشـود دیـد 

کنـم در تظاهـرات نهـم دی در ایـران نبـودم.« دی ۸۸ هـم می گویـد: »فکـر 
درتاییـد  را  احمدتوکلـی  و  تهـران(  )امـام جمعـه  احمدخاتمـی  نقـش  ایـن مصاحبـه  در  تاجگـردون 

نمی کنـد. تاییـد  صالحیـت اش 
کسـیون اصول گرایـان رهـروان والیـت مجلـس نهـم بـا انتقـاد چهره هـای  عضویـت تاجگـردون در فرا
کنش بـه موج انتقادات  گچسـاران مواجـه می شـود. نزدیکان غالمرضـا تاجگردون در وا اصالح طلـب 
اهـداف وی  پیشـبرد  کثـری در جهـت  تریبـون حدا از  اسـتفاده وی  بـرای  را  تاجگـردون  رفتـار  ایـن 
کسـیون مانـد و خـرداد مـاه ۹۳ نیـزدر انتخابـات  خواندنـد. علیرغـم انتقادهـا او هم چنـان درایـن فرا
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کاندیـدای هیـات رئیسـه مجلس به نفـع محمد رضا  کسـیونی رهـروان والیـت بـرای معرفـی  درون فرا
کشـید. کنـار  باهنـر 

کمیسـیون برنامـه و بودجـه و محاسـبات رفـت و دو سـال  کمیسـیون  تاجگـردون درمجلـس نهـم بـه 
کـه هم زمـان بـا دوسـال پایانـی ریاسـت جمهـوری احمـدی نـژاد بـود بـه عنـوان نایـب رئیـس اول  اول 

کـرد. ح  کمیسـیون انتقـادات زیـادی را بـه رویـه اقتصـادی دولـت دهـم مطـر ایـن 
کـرد خطـاب به رییس  کـه هفتـه نامـه تجـارت فـردا آن را منتشـر  او مـرداد ۱۳۹۱ در نامـه ای سرگشـاده 
کـرده تـا تصمیـم چنـد سـاله وی یعنـی انحالل  گروهـی متخصـص را تعییـن  کـه  دولـت دهـم خواسـت 
کنیـد سـازمان  کـرد :»جسـارت  کیـد  سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی را مـورد بازنگـری قـرار دهنـد و تا
گله ای نیسـت. دیگری  کنید،  گـر غیر از ایـن عمل  کـرد: »ا مدیریـت را برگردانیـد« درپایـان نیـز تصریـح 
کشـور  کـرد و شـما از ایـن فرصـت طالیـی در تاریـخ امـور اجرایـی  گشـایی خواهـد  گـره  خواهـد آمـد و 

بی نصیـب خواهیـد شـد.«
کمیسـیون تلفیـق بودجـه ۹۴ انتخـاب شـد  گذشـته به عنـوان رییـس  گچسـاران دی مـاه  نماینـده 
کنـون دومیـن سـال  کهگیلویـه و بویـر احمـد مواجـه شـد. او هم ا کـه بـا اسـتقبال سـایت های اسـتان 

کمیسـیون برنامـه و بودجـه مجلـس نهـم را تجربـه می کنـد. ریاسـت اش بـر 
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عالء الدین بروجردی

حوزه انتخابیه: بروجرد
کمیسیون امنیت ملی و سیاست  سمت: رئیس 

خارجی
کسیون: اصول گرایان فرا

کشـته شـدن خبرنـگار  کـه از آن بـه عنـوان روز خبرنـگار یـاد می شـود، یـاد آور خاطـره تلـخ  ۱۷ مـرداد، 
عالء الدیـن  مدیریـت  کـه  اتفاقـی  اسـت.  افغانسـتان  در  اسـالمی  جمهـوری  خبرگـزاری  سـازمان 
بروجـردی،  مسـوول وقـت میـز افغانسـتان در وزارت امـور خارجـه را زیـر سـوال بـرد ولـی نـه تنهـا بـه 
کسـی رسـیدگی نکـرد،  کـه بـه تـرور روزنامه نـگار ایرانـی منجـر شـد  کوتاهـی و سـوء مدیریـت او  اتهـام 
کرسـی مجلـس شـورای اسـالمی  گرفـت و صاحـب یـک  بلکـه بالفاصلـه از مـردم بروجـرد رای اعتمـاد 
او در پرونـده اختـالس سـه هـزار میلیـاردی رسـیدگی نکـرد و  اتهـام  بـه  کسـی  کـه  شـد، همان طـور 
گزارشـی از آن منتشـر نشـد تـا روشـن شـود مصونیـت قضایـی، فـرای مسـوولیت نمایندگـی مجلـس 

دارد.

کیست؟ عالء الدین بروجردی 
عالء الدیـن بروجـردی در سـال ۱۳۲۹ در شـهر الر اسـتان فـارس و در خانـواده ای روحانـی متولد شـد. 
هـم پـدر و پـدر بزرگـش آیـت اهلل بودنـد و هـم از طـرف مـادری آیـت اهلل زاده اسـت. او بـه همـراه پـدر بـه 
نجف مهاجرت می کند و تحصیالت خود را در مدرسـه ایرانیان نجف سـپری می کند. او سـال ۱۳۵۰ 
بـه ایـران بـاز می گـردد و در دانشـگاه تبریز در رشـته علوم آزمایشـگاهی به تحصیل مشـغول می شـود. 
بروجـردی بـا اوج گیـری مبـارزات انقالبـی در ایـران، راهـی دوبـی شـده و در آزمایشـگاه بیمارسـتان 
کار  کار می شـود. در سـال ۱۳۶۰ در حالی کـه هنوز در دوبی مشـغول به  هـالل احمـر دوبـی مشـغول بـه 
بـود،  بـا حکـم محمـد علـی رجایـی رئیـس جمهـور وقـت، بـه عنـوان اولیـن سرکنسـول ایـران در دوبی 

منصـوب می شـود، تـا پایـش بـه وزارت امـور خارجـه باز شـود.
بروجـردی پـس از ورود بـه وزارت امورخارجـه،  ضمـن ماموریـت،  تحصیـالت اش را در رشـته روابـط 
وزارت  در  سـال ها  او  کـرد.  دریافـت  فوق لیسـانس  و  داد  ادامـه  تهـران  دانشـگاه  در  بین الملـل 

مصونیتی فراقانونی
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کـه بـا احـکام او بـه سـمت های  کبـر والیتـی بـود بـه طـوری  امورخارجـه مـورد حمایـت و تاییـد علـی ا
کاردار ایـران در عربسـتان، سـفیر ایـران در چین،  معاون آسـیا و اقیانوسـیه  مهـم دیپلماتیـک رسـید. 
وزارت امـور خارجـه،  معـاون مشـاور امـور بین الملـل رهبـر ایـران از جملـه مسـوولیت های مهـم او در 

ایـن وزارت خانـه بـوده اسـت.

قتل دیپلمات ها و خبرنگار ایرانی در افغانستان
کـه خاطـره تلخـی را بـرای ایرانیـان، خصوصـا خبرنگاران  آخریـن مسـوولیت او در وزارت امـور خارجـه 
کـه طالبـان درگیـر جنـگ  رقـم زد، مسـوولیت میـز افغانسـتان در وزارت امـور خارجـه بـود. در حالـی 
کنسـولگری ایـران پـس از تصـرف  بـا نیروهـای افغـان مـورد حمایـت ایـران بـود و احتمـال حملـه بـه 
کنسـولی ایـران را مـورد حملـه قـرار داد  مزارشـریف وجـود داشـت، پـس از ورود بـه مـزار شـریف، دفتـر 
کنسـولگری از جملـه خبرنـگار اعزامـی سـازمان خبرگـزاری جمهـوری اسـالمی  کارکنـان  و تعـدادی از 
کـه چنـد روز قبـل از وقـوع ایـن جنایـت در محـل  را بـه قتـل رسـاند. عالء الدیـن بروجـردی در حالـی 
کنسـولگری  گـزارش نکرد و خواسـتار تخلیه دفتر  جـرم حاضـر بـود نـه تنهـا احتمـال حملـه را به تهران 
نشـد بلکـه بـا تمـاس بـا خبرگـزاری جمهـوری اسـالمی خواسـتار حضـور شـهید صارمـی در افغانسـتان 
کاردار سـابق ایـران در افغانسـتان در سـالروز حادثـه حملـه طالبـان بـه  می شـود. محمدرضـا فرقانـی 
کـه منجـر بـه شـهادت ۸ تـن از دیپلمات هـای وزارت خارجـه و خبرنـگار  سـفارت ایـران در مزارشـریف 

گفتگویـی بـه خبرگـزاری مهـر می گویـد: خبرگـزاری جمهـوری اسـالمی شـد، در 
در آن زمـان دو نظریـه وجـود داشـت. مسـئوالن سـتاد افغانسـتان در وزارت خارجـه )بـه مدیریـت 
کنسـولگری های  کـه بـا توجـه بـه نحـوه عملکـرد طالبـان بـا  عالء الدیـن بروجـردی( نظرشـان ایـن بـود 
گـر مـزار شـریف هـم بدسـت طالبـان بیفتـد هیـچ اتفاقـی بـرای  کابـل و جالل آبـاد ا ایـران در هـرات، 
بـا توجـه بـه  گفتـه می شـد  کـه  دیپلمات هـا نخواهـد افتـاد؛ …البتـه نظـر دومـی هـم وجـود داشـت 
کـه طالبـان در دور اول تصـرف مزارشـریف داشـت، حتما این بـار طور دیگری  تلفـات نسـبتا شـدیدی 
کـه طالبـان  کـرد.« او می افزایـد: »سـفیر وقـت ایـران در افغانسـتان پیش بینـی می کـرد  عمـل خواهـد 
کرد و  مشـکلی بـرای دیپلمات هـا بـه وجـود مـی آورد، لـذا ۴۸ سـاعت قبل از حادثـه مزارشـریف را ترک 
گذاشـت.  کـه شـهید ریگـی بـود را به عنوان سرپرسـت  کاردار موقـت  خـودش را بـه ازبکستان رسـاند و 

در آن ایـام تصمیم گیـری در وزارت امـور خارجـه برعهـده عالء الدیـن بروجـردی بـود.«
خدیجـه روزبهانـی همسـر شـهید محمـود صارمـی در ایـن خصـوص می گویـد: »محمـود بـه تازگـی از 
کـه  گذرانـدن دوران نقاهـت بـود  کـرده و در حـال  افغانسـتان برگشـته بـود و آپاندیسـش را جراحـی 
که بایـد به افغانسـتان  یـک شـب آقـای بروجـردی بـا منـزل مـا تمـاس می گیـرد و بـه همسـرم می گویـد 
کسـالت داشـت، ۱۴مـرداد تهـران را بـه قصـد مشـهد تـرک  برگـردد. همسـر مـن درحالی کـه بیمـار بـود و 
کـرد و از مشـهد عـازم افغانسـتان شـد. شـخص آقـای بروجـردی او را راهـی افغانسـتان در حـال جنگ 
گاهی داشـت.« همسـر شـهید صارمی می افزاید: »آقای بروجردی همسـر  کرد و به خوبی از خطرات آ
مـن را چندبـار بـه صـورت تلفنـی تحـت فشـار قـرار داد، خاطـرم می آیـد همسـرم بـا هواپیمـای جنگـی 
کـه آقـای بروجـردی بـا آن بـه ایـران بازگشـت!«  عـازم مزارشـریف جنـگ زده شـد، همـان هواپیمایـی 
را  کـه عالء الدیـن بروجـردی در برنامـه ای تلویزیونـی معاونیـن وزارت خارجـه  ایـن در حالـی اسـت 
گفتـه بـود: »در آن زمـان مسـوولیتی نداشـته و تنهـا نماینده ویژه  کـرده و  مسـوول ایـن اتفـاق معرفـی 
ک  کـه وضعیـت خطرنـا دولـت در افغانسـتان بـوده و حتـی آن زمـان بـه وزارت خارجـه اعـالم می کنـد 
کشـور فراخوانـد. معاونیـن وقـت وزارت خارجـه توافـق  اسـت و بایـد هرچـه زودتـر اتبـاع ایرانـی را بـه 
بـه  را  مسـوولیت  شـد  قـرار  و  ببریـم  بیـرون  افغانسـتان  از  را  خبرنـگاران  و  دیپلمات هـا  کـه  نکردنـد 
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گربـه دادیـم.« گوشـت را بـه دسـت  کنیـم و بـه اصطـالح  کسـتان محـول  نیروهـای امنیتـی پا
خروج از وزارت امور خارجه و تکیه بر صندلی مجلس

کبـر والیتـی، فضـا بـرای مدیـران او از جملـه عالء الدیـن  بـا پایـان یافتـن دوران ۱۶ سـاله وزارت علـی ا
گویـد. او پـس از خـروج از  بروجـردی تنـگ شـد تـا او نیـز همچـون والیتـی بـا وزارت امـور خارجـه وداع 
کـرد و از حـوزه بروجـرد  وزارت خارجـه،  بـرای اولیـن بـار در انتخابـات مجلـس ششـم اعـالم نامـزدی 
بـه مجلـس راه یافـت. بروجـردی در مجلـس اصالح طلـب ششـم،  مجالـی بـرای خودنمایـی نداشـت 
گذاشـت. بـا روی  کمیسـیون امنیـت ملـی، چهـار سـال نمایندگـی اش را پشـت سـر  و بـه عنـوان عضـو 
ح اصول گـرای مجلـس  کار آمـدن مجلـس اصول گـرای هفتـم،  او در میـان چهره هـای نـه چنـدان مطـر
کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت خارجـی رسـید و ایـن  هفتـم،  بیشـتر بـه چشـم آمـد و بـه ریاسـت 

کـرد. کرسـی را بـرای چهـار دوره متوالـی حفـظ 
جـدی  چالشـی  بـا  داشـت،   نمایندگـی  سـابقه  سـال   ۱۶ کـه  حالـی  در  دهـم  مجلـس  انتخابـات  در 
ح شـدن نامـش در میـان متهمـان پرونـده اختـالس سـه هـزار  در حـوزه انتخابیـه روبـرو شـد. مطـر
میلیـاردی و شـکل گیری شـایعه رد صالحیـت اش، سـبب شـد تـا بـا ریـزش شـدید آراء روبـرو شـد،  
کـه، بروجـردی بـرای اولیـن بـار نتوانسـت در مرحلـه اول انتخابـات راهـی مجلـس شـود.  بـه طـوری 
کنـد  کسـب  کشـیده شـد ولـی در دور دوم، او توانسـت رای بیشـتری  انتخابـات بروجـرد بـه دور دوم 
و بـه مجلـس راه یابـد. نزدیکـی بـه حسـن روحانـی و حمایـت قاطـع اش در مجلـس نهـم از سیاسـت 
کمیسـیون امنیـت ملـی  خارجـی دولـت سـبب شـد تـا بـا حمایـت نماینـدگان اعتدالگـرا و اصول گـرای 
کمیسـیون برسـد. هرچنـد او در جریـان انتخابـات ریاسـت جمهـوری سـال  بـار دیگـر بـه ریاسـت ایـن 

کبـر والیتـی در جلسـه ائتـالف اصول گرایـان بـود. ۱۳۹۲ نماینـده علـی ا

نماینده دمشق یا بروجرد؟
کنیـد، بیشـتر بـه برنامه های سـفر او به دمشـق  کاری عالء الدیـن بروجـردی نـگاه  گـه بـه برنامه هـای  ا
که سـوریه دچار بحران شـده،  بروجردی  مواجـه می شـوید تـا بروجـرد. خصوصـا طـی چند سـال اخیر 
کشـور دیدار داشـته  کرده و با بشـار اسـد رئیـس جمهور این  کشـور سـفر  هـر چنـد مـاه یـک بـار بـه ایـن 
کامـل دارد،  در سـفرهای متعـدد بـه دمشـق، از  گفتـه می شـود بـه زبـان عربـی تسـلط  کـه  اسـت. او 
حامیـان اصلـی سـوریه در مجلـس ایـران شـناخته می شـود. میزبانـی از فعـاالن سـوری در مجلـس 
ح  شـورای اسـالمی، میزبانـی از مجروحـان سـوری در تهـران، نظـارت بـر انتخابـات سـوریه، تقدیـم طر
مشـارکت ایران در بازسـازی سـوریه و … از جمله فعالیت های بروجردی در دوران نمایندگی اسـت. 
گذشـته )هفتـه دوم مردادمـاه( بـه همـراه هیاتـی در  او در اولیـن سـفر خارجـی مجلـس دهـم،  هفتـه 

دمشـق بود.

سوابق اجرایی و مدیریتی
عالء الدیـن بروجـردی در تمـام سـال های پـس از انقـالب ۵۷ در رده مدیریتـی سـمتی مهـم داشـته 
را در  او  اسـت. مسـوولیت های بروجـردی در دو دوره ۲۰ سـاله قابـل تقسـیم اسـت. بیسـت سـال 
گذرانده اسـت )دوره چهارساله  وزارت امور خارجه و بیسـت سـال دوم را در مجلس شـورای اسـالمی 
پنجـم را در مجلـس می گذرانـد(. او در تمـام ایـن سـال ها، این مسـوولیت ها را برعهده داشـته اسـت:

• سرکنسول ایران در دوبی
کاردار ایران در عربستان  •

• سفیر ایران در چین
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• معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه
• معاون مشاور امور بین الملل رهبر ایران )مشاور والیتی(

• معاون امور بین الملل مجمع جهانی اهل بیت
• نماینده بروجرد در مجلس ششم تا دهم

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفتم تا دهم • رئیس 

انقالب ۵7 و جبهه و جنگ
دوبـی  در  بروجـردی  انقـالب،  پیـروزی  از  پـس  سـال  چنـد  تـا   ۵۷ انقـالب  بـه  منتهـی  سـال های  در 
زندگـی می کـرده و طبیعتـا مشـارکتی در انقـالب نداشـته اسـت. امـا در زندگینامـه اش مدعـی اسـت 
ک  کـه در دوران دانشـجویی، بیـن سـال های ۱۳۵۰ تـا ۱۳۵۴، از فعـاالن سیاسـی بـوده و توسـط سـاوا
کمیتـه انقـالب را در دوبـی  کـه پـس از پیـروزی انقـالب  بازداشـت هـم شـده اسـت. او مدعـی اسـت 
اسـت؟(  بـوده  چـه  فعالیـت اش  حـوزه  و  کمیتـه  ایـن  ماموریـت  نیسـت  )معلـوم  کـرده  راه انـدازی 
به هر حـال او عضـو خانـواده روحانیـون بـوده و احتمـاال از همین جهت در رابطـه نزدیک به نیروهای 

مذهبـی انقالبـی بـوده اسـت.
در  و  می کـرده  کار  دوبـی  احمـر  هـالل  بیمارسـتان  آزمایشـگاه  در  او  عـراق  و  ایـران  جنـگ  شـروع  بـا 
کـه از آنجـا تجهیـزات پزشـکی بـرای مناطـق جنگـی ارسـال می کـرده اسـت. او  زندگینامـه اش آمـده 
سـال ۶۰ به عنوان سرکنسـول ایران در دوبی مشـغول شـده و بعد به عربسـتان مامور شـده،  بنابراین 

ج از ایـران و در حـوزه دیپلماسـی مشـغول بـوده اسـت. سـال های جنگـی را خـار

کروبی پس از انتخابات 88 دیدار با موسوی و 
کمیسـیون امنیـت ملی، این  تقـارن اتفاقـات پـس از انتخابات ریاسـت جمهوری سـال ۸۸ و ریاسـت 
گـزارش  کنـد و  فرصـت را بـه بروجـردی داد تـا بـه نمایندگـی از مجلـس بـه وقایـع سـال ۸۸ رسـیدگی 
کنـد. بروجـردی پـس از دیـدار بـا رهبـران جنبـش سـبز  آن را بـه مجلـس و نهادهـای حکومتـی ارائـه 
گزارشـی  کنند  بـدون آن کـه فرصتـی در اختیـار آن هـا باشـد تـا صحـت و سـقم ادعاهایـش را تایید یا رد 
که جانبداری در آن مشـهود بـود. او به نقل  گذاشـت  در اختیـار رسـانه ها و دیگـر نماینـدگان مجلـس 
گـر همـه ۱۳ میلیـون بگوینـد تقلـب نشـده، مـن می گویـم تقلـب  کـرد: »ا از میرحسـین موسـوی اعـالم 
گفـت او می خواهـد چشـمانش را بـه روی  شـده.« و آن را نتیجـه مسـخ شـدن موسـوی دانسـت و 

ببندد. واقعیـت 
که با زندانیان سیاسـی  گزارش دیدارش با سـران جنبش سـبز و مالقاتی  تمام ادعاهای بروجردی از 
کـه او نـه تنهـا بـه دنبال افشـای حقیقت نیسـت بلکـه وظیفه خود را سـرپوش  داشـت نشـان مـی داد 
کـه توسـط زندانیـان تکذیـب شـد بـر  گزارشـی  گذاشـتن بـر تمامـی اتفاقـات آن دوران می دانـد. او در 

کامـاًل منطبق بـر قانون بوده اسـت. کـه همـه چیز  کیـد داشـت  ایـن ادعـا تا
کـرده و می گویـد:  »موضـع  تهـران عنـوان  را طراحـی سـفارت خانه های خارجـی در  او جنبـش سـبز 
کشـورهای خصـم و دخالـت سـفارت خانه های آن هـا،  به کارگیـری شـبکه های عظیـم  گیـری سـران 
تبلیغاتـی آن هـا، راه انـدازی شـبکه هایی بـا زبـان فارسـی و اختصـاص آن در تمـام زمان ۲۴ سـاعت به 
مسـاله فتنـه و طراحـی و خبرسـازی و سناریو سـازی و پرداختـن بـه مسـایل مختلـف نشـان دهنده 

ارتباطـات برون مـرزی فتنـه اسـت.«
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مرگ ستار بهشتی بخاطر ترس از زندان بود!
تمـام ۱۶ سـال سـابقه  بروجـردی در  و مصاحبه هـای عالء الدیـن  تمامـی نطق هـا،  سـخنرانی ها  در 
نمایندگـی،  نمی تـوان یـک جملـه در دفـاع از حقـوق مـردم ایران، یا اعتراضی نسـبت به نقض حقوق 
گذاشـتن بـه نقـض حقـوق بشـر  کـرد ولـی فـراوان اسـت اظهاراتـی در سـرپوش  ایـران پیـدا  بشـر در 
کـه وظیفـه نظـارت بـر  کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت خارجـی  در ایـران. او به عنـوان مسـوول 
کمیسـیون بررسـی شـد  کـه در ایـن  عملکـرد نهادهـای امنیتـی را برعهـده دارد. یکـی از پرونده هایـی 
کـه در دوران بازداشـت به قتل رسـید. او  پرونـده قتـل یـک شـهروند ایرانـی بـه نـام سـتار بهشـتی بـود 
در چرایـی علـت مـرگ سـتار می گویـد: »شـاید تـرس و نگرانـی از شـرایط زنـدان علت مـرگ او بود چون 
گـزارش رسـمی پزشـکی قانـون ضرب و شـتم منتهـی بـه مـرگ ایشـان وجود نداشـت و شـاید  براسـاس 
گزارش هـای حقـوق بشـری سـازمان  مجموعـه اسـترس ها و فشـارهای روانـی علـت مـرگ او بـود.« او 
برابـر حکومت هـای ظالـم جهـان می دانـد و معتقـد  ایـران در  را نشـانه اسـتقالل  ایـران  ملـل علیـه 
گزارشـگر ویـژه سـازمان ملـل در حقـوق بشـر ایـران را بپذیـرد. او بـا چشم پوشـی بـر  بـود ایـران نبایـد 
کشـورهای عضو  مـوارد متعـدد نقـض حقـوق بشـر در ایـران، می گویـد: »امریکا فشـار بسـیاری به دیگر 
کـرده تـا رای مثبـت همـه اعضـا را بـرای قطعنامـه ضـد ایرانـی بـه دسـت  شـورای حقـوق بشـر اعمـال 

آورد.«

خانواده
عالء الدیـن بروجـردی از طـرف پـدری، مـادری و همین طـور از طـرف همسـر عضـو جامعـه روحانیـون 
اسـت. پـدرش شـیخ محمـد ابراهیـم بروجردی فرزنـد آیت اهلل العظمـی علی محمد نجفـی بروجردی 
سـید  العظمـی  آیـت اهلل  فرزنـد  الری،  اصغـر  علـی  آیـت اهلل  نـوه  مـادری  طـرف  از  عالء الدیـن  بـود. 
عبدالحسـین الری اسـت. عالء الدیـن بروجـردی از طـرف خانـواده همسـرش نیـز متصـل بـه جامعـه 
روحانیـت اسـت. همسـرش دختـر آیـت اهلل عبدالعلـی آیت اللهـی اسـت. افشـای نـام متهمـان پرونده 
اختـالس سـه هـزار میلیـاردی سـبب شـد تـا از پسـر بروجـردی در رسـانه ها یـاد شـود. امـا عالء الدیـن 
کار اقتصادی  که اصال  گفت دو پسـر دارم  کرد و  بروجردی نقش خود و پسـرانش را در این پرونده رد 

نمی کننـد.
کـه در اصالح طلبـی شـهره اسـت. اشـرف بروجـردی همسـر  عالء الدیـن اصول گـرا امـا خواهـری دارد 
کار دولـت  غالمعلـی معتمـدی اسـت. غالمعلـی معتمـدی دامـاد خانـواده بروجـردی، معـاون وزیـر 
کشـته شـد. پسـرش امیر  کـه در عملیـات تروریسـتی دفتـر حزب جمهوری در سـال ۱۳۶۰  رجایـی بـود 
که سـال ۱۳۹۴ در سـفری بـه ایتالیا دچار سـکته  معتمـدی معـاون سـازمان جوانـان هـالل احمـر بـود 
که  کرد  قلبـی شـد و درگذشـت. اشـرف بروجـردی در انتخابـات مجلـس دهـم از حـوزه تهران ثبت نـام 

صالحیـت اش توسـط شـورای نگهبـان رد شـد. او از نزدیـکان محمـد خاتمـی اسـت.

کلیدی آن ]عرصه سوم[ مجلس دهم و بازیگران 

کلیدی مجلس  پروفایل نمایندگان 

۱۳۵



عزیز اکبریان

ج کر حوزه انتخابیه: 
کمیسیون صنایع و معادن سمت: رئیس 

کسیون: اصول گرایان فرا

کـرد.  نطـق جنجالـی او در جلسـه رای اعتمـاد بـه نیلـی احمـد آبـادی را بـه سـختی می تـوان فرامـوش 
کـه بـا اتهامـات بسـیاری همـراه بـود و سـرانجام منجر به رای عـدم اعتماد به وزیر پیشـنهادی  نطقـی 
کـه  کبریـان می گویـد:»در دانشـگاه تهـران شـخصی را انتخـاب می کنیـم  دولـت روحانـی شـد. عزیـز ا
رئیـس سـابق  رهبـر  فرهـاد  رهبـر،  از  البتـه منظـور  آمـد«  امیـد  رفـت،  روزنامه هـا می نویسـند: »رهبـر 
دانشـگاه تهـران اسـت، مـا از ایـن مسـائل بـه سـادگی نمی گذریم…آقـای نیلی احمدآبـادی برداشـتن 
کـه از این  حجـاب از سـر دختـران برنامـه شماسـت؟ شـما می گوییـد از ایـن مسـائل خبـر نـدارم، شـما 

کنیـد؟« کشـور را چگونـه می توانیـد مدیریـت  کنیـد  ج را نمی توانیـد اداره  کـر جـا تـا 

کیست؟ کبریان  عزیز ا
کـه توانسـته در سـه  ج بـه دنیـا آمـد. او  کـر در سـال ۱۳۳۶ در یکـی از روسـتاهای توابـع شهرسـتان 
کنـد،  ج در مجلـس را از آن خـود  کـر کرسـی نمایندگـی مـردم  دوره پیاپـی از مجلـس هشـتم تـا امـروز 
کـه در دوران  کمیسـیون صنایـع تکیه زده اسـت. او مدعی اسـت  کرسـی ریاسـت  در مجلـس دهـم بـر 
انقـالب بـا حضـور در مسـاجد و جلسـات سـخنرانی افـرادی همچـون فخرالدیـن حجـازی و مـکارم 
کردسـتان  شـیرازی بـه مبـارزه مشـغول بـوده اسـت. پـس از انقـالب بـه عضویت سـپاه درآمـده و راهی 
کردسـتان نقـش آفرینـی می کنـد. بـا شـروع جنـگ میـان ایـران و  می شـود و در سـرکوب اعتراضـات 
کریـم و سـاوجبالغ می رسـد و تـا پایـان جنـگ بـه عنـوان  عـراق بـه فرماندهـی سـپاه اشـتهارد، ربـاط 
گـردان در لشـگر ۲۷ محمـد رسـول ا…)ص( و سـید الشـهداء)ع( در منطقـه عملیاتـی غـرب  جانشـین 
حضـور دارد. پـس از پایـان جنـگ بـه تحصیـل روی آورده و لیسـانس علـوم سیاسـی و فوق لیسـانس 

مدیریـت خـود را حیـن اشـتغال در سـطوح مدیریتـی سـپاه اخـذ می کنـد.

از سپاه کردستان تا ریاســت کمیسیون صنایع
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سوابق اجرایی پس از جنگ:
کل عملیات بازرسی نیروی مقاومت بسیج ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۱ • مدیریت 

• فرماندهی سپاه شهریار و شهر قدس۱۳۷۱ الی ۱۳۷۶
• فرماندهی سپاه سید الشهدا)ع( اسالمشهر و منطقه ۱۸ تهران ۱۳۷۶ تا۱۳۷۸

• فرماندهی سپاه ناحیه شرق تهران ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰
ج ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ کر • فرماندهی سپاه ناحیه 

• مدرس دانشگاه امام حسین

حضور در مجلس
کبریـان امـا در مجلـس رکـورد عجیبـی دارد او بیشـتر از ۹۷ درصـد نماینـدگان مجلـس به عنوان  عزیـز ا
کـرده اسـت. ۹۰ تذکرکتبـی بـه دولـت بـه همراه ۱۱ سـوال  گرفتـه و سـخنرانی  ناطـق پشـت تریبـون قـرار 
کثـر  کـه ا کتبـی از وزرا نشـان از فعالیـت چشـم گیر ایـن نماینـده اصول گـرا در مجلـس دارد. هـر چنـد 
کاظم جاللـی، الریجانی  کنـار  دغدغه هـای او شـامل مباحـث نفتـی، بودجـه نویسـی و … اسـت. او در 
شـمار  بـه  برجـام  موافقـان  جـز  نهـم،  مجلـس  در  والیـت  پیـروان  کسـیون  فرا اعضـای  از  بسـیاری  و 
می رفـت، هـر چنـد موافقـت او بـا برجـام از جنـس نرمـش قهرمانانـه بـود تـا حمایـت از منافـع ملـی. او 
گرفتـه اشـراف دارد؛ بـه همیـن دلیـل در مملکتـی  می گویـد: » رهبـری بـه همـه جوانـب توافـق صـورت 
گاه بـه  کـه ولـی فقیـه وجـود دارد نبایـد از هیـچ چیـزی نگـران بـود؛ زیـرا بـا وجـود ولـی فقیـه عـادل و آ

کشـور هیـچ بـن بسـتی بـه وجـود نخواهـد آمـد.« شـرایط در 
کولیونـد  کبریـان بـه واسـطه حضـور در مجلـس در دوره چهـارم انتخابـات شـوراهای شـهر بـه همـراه  ا
کـه عملکـرد ایـن دو در انتخابـات از سـوی  ج بودنـد  کـر عضـو هیـات نظـارت بـر انتخابـات شهرسـتان 
گرفـت و در نهایـت پرونـده ای در ایـن خصـوص در  کاندیداهـا مـورد تردیـد و اعتـراض قـرار  بسـیاری از 

قـوه قضاییـه بـاز شـد. از سرنوشـت ایـن پرونـده اطالعـی در دسـت نیسـت.

کبریان: ح های امضا شده از سوی ا برخی از طر
کلـی اصـل چهـل و چهـارم )۴۴( قانـون  ح اصـالح مـاده )۳( قانـون اجـرای سیاسـت های  • طـر

اساسـی و اصالحـات بعـدی آن
ح اصالح ماده )۹( قانون خدمت وظیفه عمومی • طر

ح استانی شدن حوزه های انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسالمی • طر
ح برداشت پانصد میلیون دالر از منابع صندوق توسعه ملی و افزایش سرمایه بانک های  • طر

دولتی و صندوق مهر امام رضا )ع( به منظور پرداخت تسهیالت ازدواج جوانان
ح تشکیل سازمان مدیریت، برنامه ریزی و بهره وری • طر

 
جنبش سبز و حقوق بشر

کـرده خـود را از مخالفـان سـر سـخت جنبـش سـبز نشـان دهـد. او با اسـتفاده  کبریـان همـواره سـعی  ا
گـر بـه تخریـب جریان هـای سیاسـی اجتماعی معترض در ایـران می پردازد.  کلیـد واژه فتنـه و فتنـه  از 
چنانچـه در ماجـرای رای اعتمـاد مجلـس بـه نیلـی احمـد آبادی می گویـد:» همکار سـپاهی من! چرا 
از فتنـه تبـری نمی جویـی؟ ایـن مسـئله را علنـی بگـو، مگـر تذکـر مقـام معظـم رهبـری بـه دولـت بحث 
کنیـم، مـا هـم پیـرو فرمایـش مقـام معظـم رهبـری هسـتیم«  فتنـه نبـود؟ بایـد بـه ایـن مسـئله توجـه 
کروبـی این گونـه سـخن می گویـد: »خیانـت  یـا در مصاحبـه ای بـا یکـی از رسـانه ها در مـورد موسـوی و 
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کشـاندن جریانات سـال ۸۸ به هیچ وجه بخشـودنی نیسـت  سـران فتنه در هدایت گری و به آشـوب 
کنـون هـم وجـود دارد فرامـوش نمـود زیـرا  کـه تأثیـرات منفـی آن تا گـوار آن را  و نمیتـوان اتفاقـات نا

کردنـد.« احساسـات میلیون هـا نفـر خدشـه دار شـد ودشـمنان از ایـن مسـائل اسـتفاده های سـوء 
کـه حقـوق بشـر را یکـی از »حربه هـای اسـتکبار جهانـی« می دانـد، در یکـی از جنجالی تریـن  کبریـان  ا
کروبـی توانسـت خیلـی زود خـود  نطق هـای علـی مطهـری بـا موضـوع رفـع حصـر از آقایـان موسـوی و 
کشـاندن وی از  را بـه جایـگاه ناطـق مجلـس رسـانده و بـا شـعار مـرگ بـر فتنه گـر در تـالش بـرای پاییـن 

تریبـون بـا مطهـری درگیر شـود.
اطالعاتی از وضعیت خانوادگی و روابط فامیلی اش با دیگر مسووالن نظام در دست نیست.
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علی نوبخت حقیقی

حوزه انتخابیه: رشت
کمیسیون بهداشت و درمان سمت: رئیس 

کسیون: امید فرا

کاندیـدا بـا اسـتفاده از شـهرت بـرادر، در  در ششـمین دوره انتخابـات مجلـس شـورای اسـالمی، یـک 
کـرد و بـا رای بـاال بـه مجلـس راه یافـت و بـدون سـابقه نمایندگـی بـر ریاسـت  تهـران اعـالم نامـزدی 
کسـی نبـود جـز علیرضـا نـوری بـرادر عبدالـه نـوری وزیـر  کمیسـیون بهداشـت و درمـان تکیـه زد. او 
کاری و در اثـر سـانحه رانندگـی جان سـپرد و درسـت چهار  کـه در یـک ماموریـت  کشـور دولـت خاتمـی 
خ داد و حـاال علـی نوبخـت حقیقـی بـا اسـتفاده از شـهرت بـرادرش محمـد  دوره بعـد همیـن اتفـاق ر
باقـر نوبخـت حقیقـی سـخن گوی دولـت روحانـی بـه نمایندگـی از مـردم تهـران راهـی مجلـس دهـم 
کمیسـیون بهداشـت و درمـان مجلـس  کرسـی ریاسـت  شـده و بـدون داشـتن سـابقه نمایندگـی بـر 

دهـم تکیـه زده اسـت.

کیست؟ علی نوبخت حقیقی 
علـی نوبخـت حقیقـی در سـال ۱۳۲۷ در رشـت متولـد شـد. او تحصیـالت خـود را در رشـت و قـم تـا 
گذاشـت و درسـت در سـال پیروزی انقالب موفق به دریافت مدرک پزشـکی  مقطع دیپلم پشـت سـر 
شـد و چهـار سـال بعـد،  درجـه تخصـص خـود را در رشـته داخلـی دریافـت و دوره فوق تخصـص خـود 
بـه دریافـت درجـه  پایان یافتـن جنـگ در سـال ۱۳۶۸ موفـق  بـا  ادامـه داد.  نفرولـوژی  را در رشـته 

فوق تخصـص پزشـکی شـد.
آیـت اهلل حجتـی  پدربـزرگ اش  کـرد  روحانـی رشـد  و  نوبخـت حقیقـی در خانـواده ای مذهبـی  علـی 
گیـالن بـود از ایـن رو در طیـف مذهبـی انقـالب می گنجیـد. او پـس  شـفتی از علمـای شـناخته شـده 
گروه  از اتمـام تحصیـالت و فعالیـت در حـوزه درمـان،  وارد حوزه هـای مدیریتـی پزشـکی شـد. او عضو 
انجمـن  دبیـر  و  علـوم  فرهنگسـتان  پیراپزشـکی  عضـو  بهشـتی،   دانشـگاه  نفرولـوژی  فوق تخصصـی 
کمیته اخالق  علمـی پیونـد اعضـای ایـران و دبیـر انجمـن نفرولـوژی ایـران بوده اسـت. نوبخت عضـو 

ــت کمیسیون بهداشت فاصله کوتاه رد صالحیت تا ریاس

کلیدی آن ]عرصه سوم[ مجلس دهم و بازیگران 

کلیدی مجلس  پروفایل نمایندگان 

۱۳۹



پزشـکی سـازمان نظـام پزشـکی اسـت.
کار آمـدن دکتـر  کارنامـه داشـت،  بـا روی  کـه پیـش از ایـن سـابقه معاونـت وزارت بهداشـت را در  او 
حسـن روحانـی،  نقـش پررنگ تـری در دولـت یافـت. علـی نوبخت بـا حکم رئیس جمهـور به عضویت 
شـورای عالـی هـالل احمـر ایـران و بـا حکـم شـورا بـه ریاسـت سـازمان هـالل احمـر منصـوب شـد. او 
ح نظام سـالمت بوده اسـت طرحی  گفته خودش طراح طر عضو سـتاد سـالمت حسـن روحانی و به 
کنـون تنهـا بخشـی از ایـن  کـه در دولـت روحانـی بـه مرحلـه اجـرا درآمـده و نوبخـت معتقـد اسـت تا
کامـل اش نیـاز بـه اصـالح قوانیـن دارد. بـه همیـن منظـور او می کوشـد تـا  ح اجـرا شـده و اجـرای  طـر
ح نظـام سـالمت بـه درسـتی به مرحلـه اجـرا در آید. ایـن قوانیـن در مجلـس دهـم اصـالح شـود تـا طـر
معتـدل  و  میانـه رو  چهـره ای  را  خـود  سیاسـی  لحـاظ  بـه  باقـر،  محمـد  بـرادرش  همچـون  نوبخـت 
کمـک بزرگـی بـرای اصـالح امـور  می دانـد و معتقـد اسـت حـذف نیروهـای افراطـی و تنـدرو از مجلـس 
رد  نظـارت  توسـط هیـات  کـه صالحیـت اش  یافـت  راه  بـه مجلـس دهـم  او در حالـی  اسـت.  کشـور 
کسـب احـراز صالحیـت از سـوی شـورای نگهبـان شـد و در  شـده بـود و در دقایقـی پایانـی موفـق بـه 
کاندیـدا و بـه عنـوان سرلیسـت اصالح طلبـان و  گفتـه می شـد او از حـوزه انتخابیـه رشـت  کـه  حالـی 
که در لیسـت  کاندیدا شـد تا سـلیمانی راد  اعتدال گرایان معرفی خواهد شـد از حوزه انتخابیه تهران 
اولیـه ائتـالف امیـد قـرار داشـت از ایـن لیسـت حـذف و نوبخـت بجـای او وارد مجلـس شـود. نوبخـت 

کسـیون امیـد و از حامیـان دولـت روحانـی در مجلـس بـه شـمار می آیـد. عضـو فرا
مجلـس  در  حضـور  سـال  اولیـن  در  و  نمایندگـی  سـابقه  بـدون  کـه  اسـت  نمایندگانـی  معـدود  از  او 
بـه  مجلـس  مدیریتـی  کرسـی های  معمـوال  اسـت  رسـیده  تخصصـی  کمیسـیون  یـک  ریاسـت  بـه 
کامـل دارند. کار مجلس آشـنایی  کـه سـابقه نمایندگـی داشـته و بـا سـازو  نمایندگانـی تعلـق می گیـرد 
بـه  را  رئیـس مجلـس ۵۰٪ حقـوق خـود  بـه  نامـه ای  اقـدام در مجلـس دهـم در  اولیـن  نوبخـت در 
کـه حقـوق نجومـی مدیـران دولتـی،   کـرد. ایـن اقـدام در حالـی بـود  کمیتـه امـداد امـام خمینـی اهـدا 

بـه سـرفصل اخبـار مهـم رسـانه های تبدیـل شـده اسـت.

سوابق اجرایی و مدیریتی
• عضو شورایعالی جمعیت هالل احمر ایران به حکم رئیس جمهور حسن روحانی

• رئیس جمعیت هالل احمر ایران
• عضو فرهنگستان علوم

• عضو هیات علمی دانشگاه پزشکی دانشگاه بهشتی
• نماینده تهران در مجلس دهم

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دهم • رئیس 
 

انقالب ۵7 و حضور در جبهه های جنگ
در سـوابق علـی نوبخـت حقیقـی جایـی بـه فعالیت هـای انقالبـی او اشـاره چندانـی نشـده اسـت امـا 
از هـر چیـز دغدغـه  انقـالب و جنـگ بیـش  کـه در سـال های  سـوابق تحصیلـی اش نشـان می دهـد 
تحصیل داشـته اسـت. او در سـال های منتهی به انقالب ۵۷ دانشـجوی پزشـکی بوده و درسـت در 
کنـد و  کـه بـا پیـروزی انقـالب همـراه بـوده، موفـق شـده تـا مـدرک دکتـرای خـود را دریافـت  سـال ۵۷ 
کـه حسـاس ترین سـال های انقـالب بـوده، مـدرک تخصـص پزشـکی خـود را  درسـت چهـار سـال بعـد 
که در سـال های انقالب همراهی نزدیکی با شـهید  کـرده  گرچـه ادعـا  دریافـت می کنـد. علـی نوبخـت ا
چیـزی  همـکاری  ایـن  جزئیـات  از  سـخنی  ولـی  داشـته  انقـالب  تئوریسـین های  از  بهشـتی  محمـد 
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کـه جنـگ بیـن ایـران و عـراق در جریـان بـوده او دوره  بیـان نکـرده اسـت. سـال های بیـن ۶۰ تـا ۶۸ 
تخصـص و فوق تخصـص پزشـکی را پشـت سـر می گذاشـته از ایـن رو احتمـاال مشـارکت چندانـی در 
جنگ نداشـته ولی خودش می گوید در طول هشـت سـال دفاع مقدس دوشـادوش دیگر پزشـکان 
کـه البتـه معلـوم نیسـت منظـورش فعالیـت معمـول در حـوزه درمانـی  در جبهـه پزشـکی فعـال بـودم 

اسـت یـا خدمـات ویـژه ای بـه رزمنـدگان ارائـه می کـرده اسـت.
 

روابط خانوادگی
علـی نوبخـت حقیقـی نـوه دختـری آیـت اهلل حجتـی شـفتی اسـت از ایـن رو بـه خانـواده روحانیـون 
بـرادر  آیـت اهلل حجتـی شـفتی در سـال ۱۳۹۵ درگذشـت.  تعلـق دارد. مـادرش ربابـه حجتـی دختـر 
که در سـال ۱۳۸۴ درگذشـت. دیگر  گیالن بود  بـزرگ اش یوسـف نوبخـت قاضـی دادگاه هـای عمومی 
کنون رئیس سـازمان  برادرش محمد باقر نوبخت در دوره سـوم تا ششـم نماینده رشـت بود. او هم ا
مدیریـت و سـخن گوی دولـت روحانـی اسـت. دیگـر بـرادرش محمـد رضـا نوبخـت در حـوزه سـاخت و 

سـاز مشـغول اسـت. همسـرش مریـم پورسـید فتـح اهلل نیـز در سـال ۱۳۹۴ درگذشـت.
عملکـرد اش  و  سیاسـی  دیدگاه هـای  از  کاملـی  تصویـر  نمی تـوان  مجلـس  بـه  او  تـازه  ورود  بـه  نظـر 
کـرد لـذا ایـن پروفایـل در سـال های بعـدی مجلـس تکمیـل  خصوصـا در حـوزه حقـوق بشـر، ارائـه 

شـد. خواهـد 
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محمد رضا پورابراهیمی

کرمان  حوزه انتخابیه: 
کمیسیون اقتصادی سمت: رئیس 

کسیون: اصول گرایان فرا

پـس از سـال ها تحصیـل در رشـته مدیریـت مالـی و فعالیـت در بـورس و تامیـن اجتماعـی، او را بـه 
کـردن زندگـی در ایـران تنهـا راه اخـراج اتبـاع افغـان از ایـران  گـران  کـه  ایـن جمع بنـدی رسـانده اسـت 
کمیسـیون  کـه پـس از دومیـن حضـور در مجلـس،  بـه ریاسـت  اسـت. دکتـر محمـد رضـا پورابراهیمـی 
کـه از معـدود مغزهـای اقتصـادی مجلـس اسـت بجـای  اقتصـادی مجلـس تکیـه زده تـا نشـان دهـد 
کاهـش آسـیب حضـور افاغنـه در ایران و تبدیـل آن به یک  ارائـه راه حـل اقتصـادی و اجتماعـی بـرای 
گفتـه: »بایـد هزینـه حضـور آن هـا  کـردن زندگـی در ایـران بـرای افاغنـه شـده و  گـران  فرصـت خواسـتار 
گر  که بـرای ماندن در ایران هزینـه اقتصادی باالیـی بپردازند، ا کشـور افزایـش یابـد بـه ایـن معنـی  در 
کارت شناسـایی ندارند را قبول نداشـته  که  کارت شناسـایی و هویتی صادر شـود و آن ها  برای آن ها 
کشـور هزینه  کسـب می کنند و اسـتفاده از زیرسـاخت ها و امکانات  که  گر برای درآمدهایی  باشـیم، ا

کشـور مـا نمی ماننـد.« کننـد، دیگـر در  سـنگین پرداخـت 

کیست؟ محمد رضا پورابراهیمی 
اتمـام  از  قبـل  و  در ۱۶ سـالگی  اسـت.  کرمـان  اسـتان  توابـع  از  رفسـنجان  در شـهر  متولـد ۱۳۴۹  او 
تـا پایـان جنـگ بـه مـدت ۳ سـال و  تحصیـالت راهـی جبهه هـای جنـگ ایـران و عـراق می شـود و 

می کنـد. شـرکت  عملیـات  چنـد  در  و  می مانـد  جبهه هـا  در  انـدی 
با پایان یافتن جنگ،  او با اسـتفاده از سـهمیه رزمندگان وارد دانشـگاه اصفهان می شـود و در رشـته 
مدیریـت بازرگانـی، لیسـانس اش را دریافـت و بـرای اخـذ مـدرک فوق لیسـانس بـه دانشـگاه شـهید 
کرمـان مشـغول  غ التحصیلـی بـه تدریـس در دانشـگاه های اصفهـان و  بهشـتی مـی رود. او پـس از فار
کنـد. دانشـگاه تهـران ایـن  می شـود ولـی بـاز بـه دانشـگاه بـاز می گـردد تـا در مقطـع دکتـرا تحصیـل 
بـار مقصـد پورابراهیمـی اسـت. او در رشـته مدیریـت مالـی دکترایـش را دریافـت و ضمـن تدریـس در 

ــت؟ گرانی راه حل اخراج افاغنه، نابغه اقتصادی مجلس کیس
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کارآمـدن دولـت محمـود احمـدی نـژاد بـه سـمت معاونـت  کرمـان،  هم زمـان بـا روی  دانشـگاه باهنـر 
کرمـان می رسـد. اسـتانداری 

شـناخته  بورسـی  چهـره ای  بـه  سـرمایه  بـازار  و  بـورس  در  فعالیـت  سـال ها  دلیـل  بـه  پورابراهیمـی 
می شـود. از همیـن رو بـه عضویـت شـورای عالـی بـورس در می آید و در معاونت علمـی دولت محمود 

احمـدی نـژاد مشـغول فعالیـت می شـود.
پورابراهیمـی بـرای اولیـن بـار در انتخابـات مجلـس نهـم،  اسـب خـود را بـرای مجلـس زیـن می کنـد 
کمیسـیون اقتصـادی  کرمـان می شـود. او پـس از ورود بـه مجلـس بـه  کسـب آراء مـردم  و موفـق بـه 
کرسـی نمایندگی اسـت. او در  می پیوندنـد. حضـور در مجلـس دهـم،  دومیـن حضور پورابراهیمی در 
کمیسـیون اقتصـادی می رسـد تـا عـالوه بـر مهـدی زاهـدی دیگـر نماینـده  مجلـس دهـم بـه ریاسـت 
کرسـی  کرمانـی تکیـه زده بـر  کمیسـیون آمـوزش و تحقیقـات رسـیده،  دومیـن  کـه بـه ریاسـت  کرمـان 

کمیسـیون تخصصـی مجلـس باشـد. ریاسـت 
انتخابـات  در  او  می آیـد  شـمار  بـه  مجلـس  اصول گرایـان  طیـف  در  پورابراهیمـی  سیاسـی،  منظـر  از 
مجلـس دهـم نیـز در فهرسـت ائتـالف اصول گرایـان قـرار داشـت و بـا حمایـت آن هـا بـه مجلـس راه 
یافـت ولـی در ردیـف اصول گراهـای تنـدرو بـه شـمار نمی آیـد. مواضـع او معتـدل و بـه اعتدال گرایـان 
راسـت قرابـت بیشـتری دارد. او بـه رغـم رشـد مدیریتـی در دولـت احمدی نـژاد، ولی از انتقاد نسـبت 
ح سـهام عدالت، از جملـه انتقادات  بـه سیاسـت های او دریـغ نمی کنـد. انتقـاد شـدید نسـبت به طر
تنـد او نسـبت بـه سیاسـت های اقتصـادی دولـت احمـدی نـژاد اسـت. او در ایـن خصـوص از وجـود 
کـه اداره  مافیـای اقتصـادی در پشـت پـرده سـهام عدالـت خبـر داده و می گویـد: »مافیـای اقتصـادی 
را  نـدارد قطعـًا دولـت مجامـع آن هـا  بـرای مـردم و دولـت  انتفاعـی  بـر عهـده دارد  را  سـهام عدالـت 
کـه نـه  کاغـذی بـه مـردم بـه نـام بـرگ سـهام عدالـت دادیـم  برگـزار نمی کنـد ضمـن اینکـه از سـال ۸۵ 
خاصیتـی دارد و نـه سـودی، نـه بـه مجمـع مـی رود و نـه می توانـد انتقـال مالکیـت انجـام دهـد حتـی 
کردنـد بـدون اینکـه نفعـی ببرنـد. سـهام عدالـت ۴۰ درصـد  برخـی از صاحبـان سـهام عدالـت فـوت 
کـه ارزش سـبد اراق بهـادار آن  گذاری هـای بـزرگ اصـل ۴۴ قانـون اساسـی اسـت ۴۰ درصـدی  از وا
کشـور هـم محسـوب می شـود.« او  ۹۵ هـزار میلیـارد تومـان اسـت بالتکلیف تریـن دارایـی در اقتصـاد 

ح سـهام عدالـت اسـت. خواسـتار تعییـن تکلیـف سـریع طـر
پرده برداشـتن از فسـاد نمایندگان در پرونده سـازمان تامین اجتماعی از جمله دیگر اظهارنظرهای 
کـه دولـت احمـدی نـژاد و مجلـس اصول گـرای هشـتم را زیر سـوال برده  جنجالـی ایـن نماینـده بـوده 
کـه بـه رسـوایی بن هـای  اسـت. او در جریـان تحقیـق تفحـص مجلـس از سـازمان تامیـن اجتماعـی 
اهدایـی سـعید مرتضـوی رئیـس وقـت سـازمان تامیـن اجتماعـی بـه نماینـدگان مجلـس منجـر شـد،  
کوچکی اسـت  کارت هدیه موضوع  پـرده از تخلفـی بزرگتـر برداشـته و می گویـد: »موضـوع دریافت بن 
گذاری شـرکت های تامین اجتماعی  و بایـد بـه تخلفـات بزرگ تـر مثـل دخالت برخی نماینـدگان در وا
گزارشـی از رسـیدگی های نهادهـای نظارتی در این  کـرد.« هرچند هیچ  بـا مبالـغ میلیـاردی رسـیدگی 

خصوص منتشـر نشـد.

ح های تقدیمی او در مجلس نهم طر
ح هـای  گرچـه طر ح در مجلـس نهـم ثبـت شـده اسـت. ا نـام پورابراهیمـی در ردیـف طراحـان ۸۵ طـر
ح هایـی  طر هسـتند  امـا  اسـت  مالـی  و  اقتصـادی  مسـایل  حـوزه  در  غالبـا  او،  توسـط  شـده  امضـاء 
توسـعه  ح  طـر پایتخـت،   انتقـال  ح  طـر هم چـون  رسـیده اند  پورابراهیمـی  امضـای  بـه  کـه  سیاسـی 
ح هـای امضـا شـده توسـط  ح نحـوه فعالیـت احـزاب سیاسـی و … مجموعـه طر بسـیج رسـانه ها، طـر
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پورابراهیمـی در مجلـس نهـم و دهـم را اینجـا می توانیـد ببینیـد.

سوابق اجرایی و مدیریتی
پورابراهیمـی در دولـت محمـود احمـدی نـژاد مراحل ترقی را یک به یک طی می کند و از اسـتانداری 
کمیسـیون اقتصادی شـورای  کرمـان بـه معاونـت معاونـت علمـی نهـاد ریاسـت جمهـوری و عضویـت 
کمیسـیون  ریاسـت  کرسـی  بـر  و  می شـود  مجلـس  راهـی  آنجـا  از  و  می رسـد  فرهنگـی  انقـالب  عالـی 

ح اسـت: اقتصـادی مجلـس دهـم تکیـه می زنـد. اهـم سـوابق اجرایـی و مدیریتـی او بـه ایـن شـر
کرمان در مجلس نهم و دهم • نماینده 

کمیسیون اقتصادی مجلس دهم • رئیس 
• عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

کشور • رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فنآوران 
کرمان • مدیر بورس منطقه ای 

کشور • عضو شورای عالی بورس اوراق بهادار 
کرمان • معاونت برنامه ریزی استانداری 

کاال • رئیس هیات مدیره شرکت بورس 
• عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران

کشوری • رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی 
• عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری آتیه تامین اجتماعی

کشور • عضو بسیج اساتید 

عضویت در بسیج
کـه مسـتقیم در چنـد عملیـات جنگی حضور  دکتـر پورابراهیمـی از معـدود نماینـدگان مجلـس اسـت 
کـه بـا پیوسـتن بـه بسـیج در شـانزده سـالگی راهـی جبهه هـای جنـگ ایـران و عراق  داشـته اسـت. او 
از سـه سـال در چنـد عملیـات جنگـی شـرکت داشـته اسـت. شـرکت در  بـه مـدت بیـش  می شـود. 
کشـته شـدن جمـع زیـادی از رزمنـدگان ایـران منجـر  کـه بـه  کربـالی چهـار  عملیـات شکسـت خـورده 

شـد از جملـه تجـارب پورابراهیمـی اسـت.
کربـالی چهـار در منطقـه ام الرصاص عراق،  از مشـهود بودن لو رفتن  او در بیـان خاطراتـی از عملیـات 
عملیـات از شـب قبـل از آغـاز عملیـات خبـر می دهـد ولـی اشـاره بـه چرایی ادامـه عملیات بـا وجود لو 
رفتـن نمی کنـد. او می گویـد: »بـه دلیـل اطـالع دشـمن از حجـم عظیم نیروها در خرمشـهر، بیشـترین 
ک خرمشـهر ریختـه شـد و خرمشـهر را بـه صورت  آتـش دشـمن در شـب عملیـات بـر روی نیروهـا و خـا
گرفـت. بـه نظـر می رسـید اطالعـات عملیـات تـا حـد زیـادی لـو رفتـه بـود و دشـمن  کامـل زیـر آتـش 
کـرده بـود دلیـل ایـن را هـم حضـور یگان هـای ویـژه ریاسـت جمهـوری عـراق  محورهـا را شناسـایی 
کامـال آمـاده بـاش بودنـد.« او  کـه بـا بهتریـن تجهیـزات جنگـی مسـتقر شـده بودنـد و  در منطقـه بـود 
که باید عقب نشـینی شـود و امکان باقی  گـوش می رسـید  ادامـه می دهـد: »…در تمـام بی سـیم ها بـه 
که  گردان ۴۱۸ قـرارگاه ثارله بوده  مانـدن مـا در منطقـه بـه مفهـوم شـهادت و یا اسـارت بـود.« او عضو 

کربـالی ۴ نقـش محـوری را برعهـده داشـته اسـت. در عملیـات 
کـه او پس از بازگشـت از میدان های  پایـان جنـگ، پایـان عضویـت پـور ابراهیمـی در بسـیج نبوده چرا
کـه  کشـور در می آیـد تشـکلی  جنـگ و ادامـه تحصیـالت بـه عضویـت بسـیج اسـاتید دانشـگاه های 
نیـز عضـو آن  نـژاد و حمیدرضـا فوالدگـر نماینـده اصفهـان  چهره هایـی هم چـون محمـود احمـدی 
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ح توسـعه بسـیج رسـانه ها از  کوشـیده تـا حامـی بسـیج باشـد. طراحـی طر بوده انـد. او در مجلـس نیـز 
کـه بـه نـام پورابراهیمـی ثبـت شـده اسـت. جملـه ایـن فعالیت هـا در مجلـس نهـم اسـت 

کت در ماجرای جنبش سبز بیگانه با حقوق بشر و سا
کـه آشـنایی چندانـی بـا مفاهیـم حقـوق  کارنامـه پورابراهیمـی نشـان می دهـد  اظهـارات، مواضـع و 
ارتقـای حقـوق بشـر و اسـتیفای حقـوق  بـرای  از فعالیتـی  او ردی  کارنامـه  تنهـا در  نـه  نـدارد.  بشـر 
شـهروندی یـا اعتراضـی نسـبت بـه نقـض حقـوق بشـر دیده نمی شـود بلکـه مواضع او نشـان می دهد 
کردن زندگـی در ایران برای اتباع  گران و سـخت  کـه دریافـت صحیحـی از حقوق بشـر ندارد. تقاضای 
افغـان از جملـه مواضـع ضـد حقوق بشـری این نماینده اقتصاددان مجلس ایران اسـت. او برخالف 

کـردن زندگـی آن هـا در ایـران اسـت. مبانـی حقـوق بشـر خواهـان اخـراج اتبـاع افغـان از راه سـخت 
رد  بـه  کـه  شـهروندان  حقـوق  تضییـع  و  نگهبـان  شـورای  اسـتصوابی  نظـارت  اعمـال  حالیکـه  در 
گسـترده ای را بـه  کاندیداهـای انتخابـات در ایـران منجـر شـده و اعتراض هـای  گسـترده  صالحیـت 
کرده  همـراه داشـته،  پورابراهیمـی در نامـه ای بـه شـورای نگهبـان از اعمال نظارت اسـتصوابی تشـکر 
کـه پـس از دریافـت تاییـد  کـرده اسـت. او در ایـن نامـه  و ایـن اقـدام آن هـا را رعایـت مـر قانـون تعریـف 
کـرده نوشـته: »رجاء واثـق دارم  صالحیـت اش در انتخابـات مجلـس نهـم بـه شـورای نگهبـان ارسـال 
تالش هـای انجـام شـده در راسـتای عمـل بـه وصایـای امـام راحـل و فرامیـن مقـام معظـم رهبـری در 
کثـری مـردم در انتخابات  جهـت تشـکیل بسـتری مناسـب بـرای ایجـاد شـور انتخاباتـی و حضـور حدا
نهمیـن دوره مجلـس شـورای اسـالمی، بـرگ پـر افتخـار دیگری بـر صفحات تاریخ انقالب شـکوهمند 
و  دلـدادگان  و  مأیـوس  را  اسـالمی  جمهـوری  مقـدس  نظـام  دشـمنان  و  افـزود  خواهـد  اسـالمی 

شـیفتگان انقـالب و والیـت را خشـنود خواهـد سـاخت.«
کلمـه حقوق بشـر زمانی رواسـت  کثریـت اصول گرایـان،  بـر زبـان رانـدن  بـرای پورابراهیمـی،  همچـون ا
بشـر  حقـوق  »موضـوع  می گویـد:  نطقـی  در  او  دهنـد.  فحـش  اسـرائیل  و  آمریـکا  بـه  باشـد  قـرار  کـه 
گـر مدافـع حقـوق بشـر هسـتند چگونـه اسـرائیل مـردم  و هسـته ای بهانـه ای بیـش نیسـت. آن هـا ا
ک و خـون  کشـتار می کنـد، چگونـه عربسـتان، شـیعیان مظلـوم یمـن را بـه خـا مظلـوم فلسـطین را 
مـردم مظلـوم شـیعه  آن هـا حمایـت هـم می کننـد.  از  کـه هیـچ  زنـد  نمـی  کسـی حرفـی  و  می کشـد 
کسـی حـرف از حقـوق بشـر نمی زنـد، آیـا شـیعیان نیجریه ای  گناهـی می کشـند و  نیجریـه ای را بـه چـه 

بشـر نبودنـد؟«
کـرد او  کـه عربسـتان شـیخ نمـر را اعـدام  فریـاد حقـوق بشـری او یکبـار دیگـر بلنـد شـد و آن زمانـی بـود 
کـه چگونـه  کـه دم از حقـوق بشـر در دنیـا می زننـد تـا ببیننـد  در اعتـراض می گویـد: »کجاینـد آن هایـی 

کامـل یـک رهبـر شـیعه را مظلومانـه به شـهادت می رسـانند.« بـا خباثـت 
در اظهـارات و مواضـع پورابراهیمـی،  اظهـار نظـری در خصـوص جنبـش سـبز بـه چشـم نمی خـورد 

کـرد. کتین جنبـش سـبز معرفـی  بنابرایـن او را می تـوان از سـا

خانواده
اطالعـات چندانـی از اعضـای خانـواده و روابـط خانوادگـی پورابراهیمـی موجـود نیسـت. رسـانه ها 
کهنوجـی همسـر اوسـت. او دارای دکتـرای  کرده انـد. دکتـر معصومـه  تنهـا بـه نـام همسـر او بسـنده 

کرمـان اسـت. قلـب و عـروق و از پزشـکان شـناخته شـده 
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محمد مهدی زاهدی

کرمان حوزه انتخابیه: راور 
کمیسیون آموزش و تحقیقات سمت: رئیس 

کسیون: اصول گرایان فرا

تیـم حسـن  توسـط  کـه  نـژاد  احمـدی  از دولـت محمـود  مانـده  بـه جـا  پرونده هـای  اولیـن  از  یکـی 
گسـترده ای بـه همراه داشـت، پرونـده بورسـیه های غیرقانونی بود.  روحانـی بـه جـد دنبـال و تبعـات 
گـواه فرجـی دانـا وزیـر علـوم دولـت روحانـی، نمونـه ای از فسـاد در حـوزه آمـوزش  کـه بـه  پرونـده ای 
کمیسـیون آمـوزش و  کـه ریاسـت  بـود. مهـدی زاهـدی وزیـر علـوم دولـت اول محمـود احمـدی نـژاد 
تحقیقـات مجلـس نهـم را برعهـده داشـت از متهمـان اصلـی ایـن پرونـده بـود. زاهـدی هـم در صدور 
که پسـرش  دسـتور اعطـای بورسـیه های غیرقانونـی متهـم بـود و هـم در مظان این اتهام قرار داشـت 
که بدون داشـتن شـرایط الزم،  مشـمول مزایای بورسـیه  نیز در میان دانشـجویان بورسـیه ای اسـت 
گرفتـه اسـت. زاهـدی نـه تنهـا ایـن اتهامـات را قبـول نـدارد بلکـه چنیـن اتهامـی را دسـت مایـه  قـرار 
کـه بعدهـا بطـور علنی مـورد حمایت رهبر ایـران هم قرار  اسـتیضاح فرجـی دانـا قـرار داد. اسـتیضاحی 
کـه جانشـین  کـرد تـا فرهـادی  گرفـت و از رسـانه ای شـدن ایـن پرونـده بـه شـدت بـه دولـت اعتـراض 
که فرجی  که زاهـدی آن گونه  کند و روشـن نشـود  کل ایـن پرونده را بایگانی  فرجـی دانـا شـده بـود بـه 
که خـودش می گفت در ایـن پرونده  دانـا مدعـی بـود در ایـن پرونـده متهـم بـه فسـاد اسـت یا آن گونـه 

مدعی اسـت؟
 

کیست؟ محمد مهدی زاهدی 
غ التحصیـل و اسـتاد رشـته ریاضـی  کرمـان اسـت. فـار محمـد مهـدی زاهـدی متولـد ۱۳۳۲ در شـهر 
کرمان بود ولـی بالفاصله پس  اسـت. او تـا پیـش از وزارت،  عضـو هیـات علمـی دانشـگاه شـهید باهنـر 
از تصـدی مقـام وزارت در دولـت محمـود احمـدی نـژاد خـود را بـه دانشـگاه تربیـت مـدرس تهـران 
گـروه ریاضـی این دانشـگاه درآمـد. او در دولـت دوم محمود  کـرد و بـه عضویـت هیـات علمـی  منتقـل 

کامـران دانشـجو داد و بـه عنـوان سـفیر ایـران راهـی مالـزی شـد. احمـدی نـژاد،  جـای خـود را بـه 

متهم فساد در پرونده بورسیه ها یا مدعی آن
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کـه بـا حمایـت علنـی محمـد رضا باهنـر نایب رئیـس وقت مجلس،  بـه وزارت  محمـد مهـدی زاهـدی 
کم سـوادی مواجه شـد. عماد افروغ از  علوم رسـیده بود در جلسـه دفاع از اعتبارنامه خود،  با اتهام 
کرد. این  نماینـدگان اصول گـرای مجلـس هفتـم، زاهـدی را به فقدان سـابقه علمی درخشـان متهـم 
کـرده بـود  کـه در اختیـار نماینـدگان قـرار داده بـود اعـالم  کـه او در زندگینامـه مکتوبـی  در حالـی بـود 
کمبریـج بـه عنوان مرد سـال ریاضی انتخاب شـده اسـت. اما بررسـی ها  کـه از طـرف مرکـز بیـن المللـی 
کـه در ازای  کمبریـج نـداره و موسسـه ای تبلیغاتـی اسـت  کـه ایـن مرکـز ربطـی بـه دانشـگاه  نشـان داد 
کادمی  کـه عضـو آ دریافـت پـول، چنیـن عناوینـی بـه افـراد می فروشـد. او همچنیـن مدعـی شـده بـود 
کـه مرحـوم  کـرد تـا روشـن شـود  علـوم نیویـورک اسـت ولـی ایـن مرکـز نیـز عضویـت زاهـدی را تکذیـب 
که در جعـل مدرک  کابینـه نبـوده  کـردان وزیـر اسـتیضاح شـده دولـت احمـدی نـژاد، تنهـا عضـو  علـی 

تحصیلـی و عناویـن علمی سـابقه داشـته اسـت.
اعطـای بورسـیه غیـر قانونـی بـه دانشـجویان فاقـد صالحیـت علمـی،  قطـع بودجـه مربـوط بـه انتشـار 
کنفرانس هـای بیـن المللـی در حـوزه علـوم انسـانی و اختصـاص بودجـه آن بـه  مقـاالت و شـرکت در 
تحقیقـات زیـر نظـر حـوزه علمیـه قـم، اعطـای مجـوز دانشـگاه غیرانتفاعـی در تهـران بـه همسـرش بـا 
کارشناسـی  کنکور  ۳۳۰۰ دانشـجو، و اعطای پذیرش دانشـجویی به خواهر زاده اش بدون شـرکت در 
روسـای  گسـترده  تغییـر  کشـور،   دانشـگاه های  نـام  خـوش  اسـاتید  از  بسـیاری  برکنـاری  ارشـد، 

دانشـگاه ها از جملـه اقدامـات زاهـدی در وزارت علـوم بـود.
کـه  روحانـی  دولـت  علـوم  وزیـر  دانـا  فرجـی  اسـتیضاح  ح  طـر طراحـان  از  یکـی  عنـوان  بـه  زاهـدی 
کمیسـیون تحقیقـات،  قبـل از جلسـه  گـواه اعضـای  گر پرونـده بورسـیه های غیرقانونـی بـود،  بـه  افشـا
کـرده بـود.  کـی و دشـنام نسـبت بـه فرجـی دانـا او را تهدیـد بـه اخـراج از وزارتخانـه  اسـتیضاح، بـا هتا
کمیسـیون بـه دلیـل بـه خطـر افتـادن منافـع شـخصی اش صـورت  گفتـه اعضـای  کـه بـه  تهدیـدی 

گرفتـه بـود.
صالحیـت زاهـدی بـه رغـم اتهـام در پرونـده بورسـیه های غیرقانونـی،  در انتخابـات مجلـس دهـم 

کرمـان بـه مجلـس دهـم راه یابـد. تاییـد شـد و توانسـت بـا رای مـردم 
 

دانشجویان ستاره دار و نقض حقوق بشر
اطالعـات چندانـی از سـوابق زاهـدی تـا قبـل از ورود بـه وزارت علـوم در دسـت نیسـت امـا ورودش به 
کرد. سـتاره دار  کشـور را بـا پدیـده جدیدی به نام دانشـجویان سـتاره دار  وزارت علـوم،  نظـام آمـوزش 
کـردن آن هـا از حـق ادامـه تحصیـل همـراه بـود. بسـیاری از پذیرفتـه  کـردن دانشـجویان بـا محـروم 
کنکـور ورودی دانشـگاه ها یعنـی پـس از تاییـد صالحیـت علمـی بـه دلیـل عـدم صالحیـت  شـدگان 

سیاسـی و فکـری از ادامـه تحصیـل محـروم شـدند.
گزارشـی تفصیلـی بـه نقـش زاهـدی و دیگـر اعضـای دولـت احمـدی نـژاد در محـروم  بنیـاد برومنـد در 
کـه  کـرده و می نویسـد: »مقامـات تحـت دولـت احمـدی نـژاد،  کـردن دانشـجویان از حـق تحصیـل 
کشـور و فرآیندهای مربوط به پذیرش دانشـجو می باشـند  موظف به ادارهء موسسـات آموزش عالی 
گذاشـتن از یـک تـا سـه “سـتاره”  گزینـش و سـازمان سـنجش وزارت علـوم، آغـاز بـه  در هیـات مرکـزی 
روی مـدارک دانشـگاهی فعـاالن دانشـجویی و منتقدیـن دولـت، و هم چنیـن دانشـجویان بهایـی 
کارشناسـی  کردنـد. ایـن سـتاره ها بیانگـر محرومیـت یـک متقاضـی از دسـتیابی بـه پذیرش در مقطع 
کارشناسـی ارشـد می باشـند. در بعضی از مـوارد، مقامات  و یـا ادامـه تحصیـل دانشـجویان در مقطع 

کرده انـد.« کال از انتشـار نتایـج امتحانـات ورودی برخـی متقاضیـان خـودداری 
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گسـترده دانشـجویان نیـز همـراه شـد  کـه بـا اعتـراض  کشـور  اخـراج اسـاتید خوش نـام دانشـگاه های 
کامران دانشـجو دو وزیـر علوم دولت  ماحصـل اقدامـات خـالف حقـوق بشـر محمـد مهدی زاهدی و 
که ده نماینده مجلس  گسـترده بود  محمود احمدی نژاد بود. اخراج اسـاتید دانشـگاه ها به حدی 
کردنـد هـر چنـد زاهـدی بـا تکذیـب  در تذکـری بـه رئیـس جمهـور نسـبت بـه اخـراج اسـاتید اعتـراض 
اخـراج اسـاتید، از اسـاس منکـر ایـن مسـاله بـود. بـا معرفـی دکتر میلی منفرد از سـوی حسـن روحانی 
بـه مجلـس بـرای تصـدی وزارت علـوم جمعـی از دانشـجویان بـا صـدور بیانیـه ای از وزارت دکتـر میلی 
کـرده و در تشـریح آنچـه در زمـان تصـدی زاهـدی و دانشـجو برسـر دانشـگاه ها آمـد،  منفـرد حمایـت 
گاه بـه امور وزارت علوم سـبب می شـود تا  کـه معرفـی اشـخاص توانمنـد و آ آورده انـد: »طبیعـی اسـت 
کوششـی بـرای نقـض اسـتقالل دانشـگاه، افراطی گـری و  گذشـته از هیـچ  کـه در هشـت سـال  کسـانی 
کـردن فضـای آن دریـغ نکرده انـد شـروع بـه صـدور بیانیه هـای جعلـی و تهدیـد و هشـدار بـه  امنیتـی 
کارنامه سـیاهی  کـه  کسـانی  کننـد.  گزینـه ی پیشـنهادی را عامـل »دشـمنان« خطـاب  وی نماینـد و 
از رییـس جمهـور  کنـون طلبـکار شـده و  ا گذاشـته اند،  بـر جـای  از خـود  گذشـته  در طـول سـالیان 

منتخـب سـهم خواهی می کننـد.«
 

زاهدی و جنبش سبز
کار آمـدن دولـت دوم محمـود احمـدی نـژاد،  زاهـدی  بـا اتفاقـات ریاسـت جمهـوری سـال ۸۸ و روی 
وزیـر علـوم  زاهـدی  بگیـرد.  اختیـار  را در  کشـور  ایـن  ایـران در  کرسـی سـفارت  تـا  راهـی مالـزی شـد 
کـه تعـداد دانشـجویان ایرانـی  دولـت احمـدی نـژاد در حالـی ماموریـت یافتـه بـود تـا بـه مالـزی بـرود 
دانشـگاه های مالـزی رو بـه ازدیـاد بـود و تحرکاتـی از سـوی آنـان در حمایـت از جنبـش سـبز صـورت 
می گرفـت. دانشـجویان شـرکت کننده در نشسـت هم اندیشـی در مالـزی ایـن انتصـاب را در امتـداد 
کنتـرل و سـرکوب دانشـجویان معتـرض ارزیابـی می کردنـد. خـط فکـری دولـت احمـدی نـژاد بـرای 

جملـه  از   ۸۸ سـال  وقایـع  در  دانشـجویان  شـدید  ضرب و شـتم  و  تهـران  دانشـگاه  کـوی  بـه  حملـه 
لکه هـای سـیاه پرونـده محمـد مهـدی زاهـدی وزیـر علـوم وقـت دولـت محمـود احمـدی نژاد اسـت. 
مدتـی پـس از وقایـع حملـه بـه دانشـجویان در سـال ۸۸ دانشـجویان عضـو جنبـش عدالتخواهـی بـا 
صـدور بیانـه ای زاهـدی و دانشـجو را بـه پاسـخ گویی فـرا می خواننـد. آنـان در ایـن بیانیـه می آورنـد: 
کامـران دانشـجو در قامـت »رئیـس سـتاد انتخابـات  کـه آقـای  »هنـوز ۴ سـال از روزهایـی نمی گـذرد 
کشـور در خیابـان فاطمـی مسـتقر بـود و آقـای زاهـدی در سـمت  کشـور« در سـاختمان مرکـزی وزارت 
عهـده  بـر  را  دانشـگاهیان  کرامـت  و  امنیـت  حفـظ  مسـئولیت  آوری  فـن  و  تحقیقـات  علـوم،  وزیـر 
گسـترده ی نیروهـای شـبه نظامی  کـه دانشـگاه مـورد تهاجـم  داشـت. از بامـداد ۲۵ خـرداد ۱۳۸۸، 
گرفـت و تعـداد زیـادی از دانشـجویان بازداشـت و بـه سـاختمان مرکـزی وزارت  و لبـاس شـخصی قـرار 
کنـون، متهمـان این تخلـف بزرگ شناسـایی و مورد برخورد قـرار نگرفته اند.«  کشـور منتقـل شـدند تا
کـوی دانشـگاه  کـه وقایـع حملـه بـه  کمیتـه حقیقت یـاب وعـده داده بـود  گرچـه بـا تشـکیل  زاهـدی ا
کسـانی و بـا حمایـت چه  کـه چـه  کنـون توضیـح نـداده اسـت  تهـران را بررسـی می کنـد ولـی هیـچ گاه تا

کردنـد و موضـع شـخصی اش چـه بـوده اسـت. مقامـی بـه دانشـجویان حملـه 

مسوولیت ها
ریاسـت  بـا  انقـالب  از  پـس  اولیـه  از سـال های  را  کـه فعالیـت مدیریتـی اش  زاهـدی  محمـد مهـدی 
کرمان  کـرد بـا حمایـت باهنر وارد شـورای شـهر  کرمـان شـروع  آمـوزش و پـرورش شـهربابک در اسـتان 
کرمـان بـا مجمـوع  و سـپس بـه وزارت علـوم رسـید. او در انتخابـات مجلـس نهـم از حـوزه انتخابیـه 
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۱۵۰۸۲۵ رای معـادل ۵۴ درصـد آراء بـه نمایندگـی مجلـس رسـید و در انتخابـات مجلـس دهـم بـا 
وجود ریزش حدود یک سـوم آراء اش باز موفق به ورود به مجلس شـد. او در این دوره از انتخابات 
کرمان شـد. او در دوران نمایندگی اش در مجلس نهم حدود  کسـب حدود ۱۰۹ هزار رای نفر دوم  با 
آمـوزش اختصـاص داشـته اسـت. مهم تریـن عناویـن  بـه حـوزه  کـه بیشـتر  کـرده  را امضـا  ح  ۵۰ طـر

ح بـوده اسـت: شـغلی او بـه ایـن شـر
• ریاست آموزش و پرورش شهرستان شهر بابک از ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۲

کرمان • عضو شورای شهر 
• وزیر علوم در دولت اول محمود احمدی نژاد

• سفیر ایران در مالزی
کمیسیون تحقیقات و فناوری مجلس نهم • رئیس 

• یکی از ۷ عضو هیات عالی اجرایی انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲
 

خانواده
دانشـجویانی  میـان  در  پسـرانش  از  یکـی  نـام  کـه  اسـت  فرزنـد  سـه  دارای  زاهـدی  مهـدی  محمـد 
گرفتـه اسـت آمـده اسـت. همسـرش ریاسـت یـک  کـه بـدون داشـتن اسـتحقاق،  بورسـیه تحصیلـی 
کـه مجـوز آن را از شـوهرش در زمـان  دانشـگاه غیرانتفاعـی در تهـران را در اختیـار دارد. دانشـگاهی 
که در هند دانشـجو بوده،  با حمایت زاهدی  گفته می شـود خواهر زاده اش  کرد.  وزارت اش دریافت 

کنـد. کنکـور وارد دانشـگاه تهـران می شـود تـا در رشـته حقـوق بشـر تحصیـل  بـدون 
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فریدون حسنوند

حوزه انتخابیه: اندیمشک
کمیسیون انرژی سمت: رئیس 

کسیون: اصول گرایان فرا

در اوج اعتراضـات مردمـی بـه تقلـب انتخاباتـی سـال ۸۸، یـک نماینـده دسـت در دسـت محمـود 
احمـدی نـژاد، بـرای شـرکت در اجـالس سـاالنه مجمـع عمومـی سـازمان ملـل، وارد نیویـورک شـد. 
کـه ایـن حضـور  امـا حضـور او در نیویـورک و قـدم زدن میـان حامیـان جنبـش سـبز نشـان مـی داد 
نـه بـه منزلـه همراهـی تشـریفاتی رئیـس جمهـور وقـت، بلکـه بـرای جمـع آوری اطالعـات از میـزان 
کشـور در حواشـی اجـالس سـازمان ملـل باشـد. روزهایـی  از  ج  ایرانیـان خـار کیفیـت اعتراضـات  و 
کشـتار  بـا تجمـع در نیویـورک، بـه ضرب و شـتم و  کشـور  ج از  از ایرانیـان خـار گسـترده ای  کـه جمـع 
فعاالن جنبش سـبز در خیابانهای تهران و شـیراز و اصفهان و … دسـت به اعتراض زده بودند. این 
کـه بـا ورود بـه مجلس در  کل اطالعـات اندیمشـک  کسـی نبـود جـز فریـدون حسـنوند مدیـر  نماینـده 

گرفتـه بـود. حلقـه یـاران محمـود احمـدی نـژاد قـرار 

کیست؟ فریدون حسنوند 
کـه نماینـدگان مجلـس ششـم بـا نطق هـا و سـخنرانی های پـی در پـی انتقـادات تنـدی  در روزهایـی 
را متوجـه نهادهـای غیردموکراتیـک همچـون بیـت رهبـری و سـپاه پاسـداران و شـورای نگهبـان،  
می کردنـد، صدایـی از ردیف هـای آخـر صحـن علنـی مجلـس در حمایـت از آیـت اهلل خامنـه ای رهبـر 
کسـی می شـناخت. نماینـده ای سـیه چـرده و الغـر از اسـتان  کمتـر  ایـران بلنـد شـد،  صاحـب صـدا را 
کسـیکه قبـل از ورود  خوزسـتان. او فریـدون حسـنوند نماینـده تـازه راه یافتـه بـه مجلـس ششـم بود. 
انجـام  اطالعاتـی  مامـوری  به عنـوان  اندیمشـک،  اطالعـات  مدیـرکل  مقـام  در  ششـم،   مجلـس  بـه 
کـرد، شـهرت اش بـه مداحی اش در شـهر بود. حسـنوند  وظیفـه می کـرد. امـا آنچـه او را راهـی مجلـس 
در  نمایندگـی  از  قبـل  کـه  شـد  معرفـی  مجلـس  در  اصالحـات  جنبـش  مخالـف  مقـام  در  حالـی  در 

کاندیـدای اصالح طلـب، راهـی شـورای ایـن شـهر شـده بـود. اندیمشـک، همسـرش به عنـوان 

مامور اطالعاتی که با مداحی نماینده مجلس شــد
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کـرد و عالقـه  کودکـی در محیط هـای مذهبـی ایـن شـهر رشـد  او زاده ۱۳۴۴ در اندیمشـک اسـت. از 
راهـی  اطالعـات  و  سـپاه  در  فعالیـت  دهـه  دو  از  پـس  داشـت.  روضه خوانـی  و  مداحـی  بـه  زیـادی 
مجلـس شـد. در مجلـس ششـم در پرونـده مشـهور »شـهرام جزایـری« نامـش در مطبوعـات پیچید. 
کـرده بـود ولـی بـه دلیـل تعلـق اش بـه  کـه از شـهرام جزایـری پـول دریافـت  او یکـی از نمایندگانـی بـود 
اصول گرایـان نـه پرونـده دریافت هـای مالـی اش از جزایری بررسـی شـد و نـه تاثیـری در ادامه فعالیت 
مجلـس  انتخابـات  در  اصالح طلـب  کاندیداهـای  گسـترده  صالحیـت  رد  بـا  گذاشـت.  سیاسـی اش 
هفتـم، بی دردسـر بـرای بـار دوم راهـی مجلـس شـد و نمایندگـی اش را تـا پایـان دوره هشـتم ادامـه 
گسـترده تر شـده  نـژاد  احمـدی  بـا محمـود  پیونـدش  نهـم در حالی کـه  انتخابـات مجلـس  در  داد. 
گرچـه در دقیقـه نـود موفـق شـد تاییـد  بـود توسـط شـورای نگهبـان رد صالحیـت شـد. حسـنوند ا
کنـد ولـی زمـان تبلیغـات انتخاباتـی را از دسـت داده بود  صالحیـت اش را از شـورای نگهبـان دریافـت 
و نتوانسـت بـرای چهارمیـن دوره متوالـی راهی مجلس شـود. بازماندنـش از مجلس نهم به دریافت 
حکـم اسـتانداری بوشـهر ختـم شـد. در حالی کـه دو سـال بـه پایـان دوره محمود احمدی نژاد بیشـتر 
باقـی نمانـده بـود،  او بـا حکـم احمـدی نـژاد راهـی بوشـهر شـد امـا اسـتان داری او زیـاد دوام نیافـت 
کار آمـدن دولـت حسـن روحانـی از ایـن مقـام خلـع شـد تـا خـود را بـرای بازگشـت بـه  کـه بـا روی  چرا
کـرد و بـه مجلـس راه یافـت و  کنـد. در نهایـت او در انتخابـات مجلـس دهـم شـرکت  مجلـس آمـاده 
کمیسـیون انـرژی تکیـه بزنـد تـا خوشـحالی زنگنـه وزیـر نفت دولـت روحانـی از پایان  برکرسـی ریاسـت 
کمیسـیون انـرژی یکـی دیگـر از یـاران  یافتـن عمـر ریاسـت وزیـر نفـت محمـود احمـدی نـژاد از ریاسـت 
که  کند هرچند سـوابق مالی حسـنوند نشـان می دهد  کمیسـیون را از آن خود  محمود ریاسـت این 

کـرد. احتمـاال مشـکلی بـا زنگنـه پیـدا نخواهـد 

سوابق اجرایی و مدیریتی
• چهار دوره نماینده مردم شـریف شهرسـتان اندیمشـک در دوره های ششـم . هفتم . هشـتم 

و دهم
• استاندار بوشهر

کل  کـم جمعیـت  گاز رسـانی بـه روسـتاها و شـهرهای  • مشـاور وزیـر نفـت و مجـری بیـع متقابـل 
کشور

• عضو شورای عالی خلیج فارس
کمیسیون فرهنگی مجلس ششم • عضو 

کمیسیون انرژی مجلس هفتم و هشتم • عضو 
کمیته تربیت بدنی و خانواده مجلس • عضو 

• عضو ناظر بین المجالس
گاز مجلس شورای اسالمی کمیته نفت و  • عضو 

کمیته رسانه مجلس شورای اسالمی • عضو 
• عضو هیئت مدیره پارس جنوبی

• عضو ناظر اجالس اوپک
کمسیون انرژی مجلس دهم • رئیس 

• مدیرکل اطالعات اندیمشک
• عضو سپاه پاسداران انقالب اسالمی
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کمه رهبران آن جنبش سبز و تقاضای محا
نـژاد  احمـدی  حامـی  اصول گـرای  نماینـدگان  ردیـف  در  کـه  جهـت  آن  از  نـه  حسـنوند  فریـدون 
کاری بـا ایـن  به حسـاب می آمـد بلکـه به عنـوان نماینـده ای بـا سـابقه ای اطالعاتـی و حفـظ روابـط 
نهـاد،  تالش هایـش در طـول اعتراضـات مردمـی،  در جهت سـرکوب فعاالن جنبش سـبز بوده اسـت. 
اعتراضـات او در مجلـس و بیـرون مجلـس و تحـرکات اش نـه از موضـع یـک نماینـده مجلـس بلکـه از 
موضـع یـک عنصـر اطالعاتـی قابـل ارزیابی اسـت. بسـیاری از نمایندگان در جریان جنبش سـبز علیه 
کمیـت تحکیـم ببخشـند ولـی حسـنوند به  گرفتنـد تـا موقعیـت خـود را در مجموعـه حا مـردم موضـع 
کـه در جریـان اعتراضـات حامیـان جنبـش سـبز در نیویـورک  وظیفـه اطالعاتـی اش عمـل می کـرد. او 
حضـور یافتـه بـود میـان معترضـان بـه رصـد اطالعاتـی مشـغول بـود و پـس از بازگشـت از نیویـورک در 
کشـور جنبش سـبز را با نام،  سرسـپردگان اسـتکبار  ج  سـخنانی در صحـن علنـی مجلـس، فعـاالن خار
می خوانـد و می گویـد: »…از جملـه دیگـر اقدامـات ایـن جریـان، برانـدازی نظـام بـا طراحـی اسـتکبار 
کمیـت،  کودتـای تحصـن در مجلـس و خـروج از حا کودتـای ۱۸ تیـر،  و سـرویس های اطالعاتـی نظیـر 
کـرات یکـی از سـران فتنـه در مالقات  کشـف فایـل صوتـی مذا فتنـه برنامه ریـزی شـده انتخابـات ۸۸، 
کـه ننگـی بر پیشـانی این جریان اسـت، نفـوذ در بدنه  بـا دیکتاتورهـای منطقـه قبـل از انتخابـات ۸۸ 
کودتـای  بیگانـگان،  بـه  کشـور  هسـته ای  صلح آمیـز  پـروژه  محرمانـه  فـوق  اطالعـات  دادن  و  نظـام 
فرهنگـی مطبوعاتـی بـه همراهـی بـا ضـد انقـالب و رسـانه های غربـی از جملـه بی بی سـی و صـدای 
آمریـکا و عملیـات رسـانه ای بـرای برانـدازی، دریافـت دالرهـای عربی و آمریکایی بـرای تضعیف ارکان 
گوارتریـن رویـداد ضـد مذهبـی تاریـخ انقـالب یعنـی هتـک حرمت بـه حضرت سیدالشـهداء  نظـام، نا
کـه ماحصـل آن ظهـور انقالب سـوم  )ع( در عاشـورای حسـینی و اهانـت بـه اعتقـادات مذهبـی مـردم 

در حماسـه ۹ دی بـود.«
بهنـود،   مسـعود  خوئینـی،  موسـوی  پیرمـو ذن،   زاده،  رمضـان  کدیـور،   محسـن  از  نطـق  ایـن  در  او 
گرامـی مقـدم، مهاجرانـی و… به عنـوان  فاطمـه حقیقـت جـو، فریبـا داودی مهاجـر،  علـی مزروعـی، 

کـرده باشـد. خائـن نـام می بـرد تـا رسـالت اطالعاتـی خـود را ایفـا 
کـه در جریان جنبش سـبز با امضای نامـه ای خطاب به رئیس  حسـنوند از جملـه نمایندگانـی اسـت 

کمه و مجازات فوری رهبران و فعاالن جنبش سـبز می شـود. قوه قضاییه خواسـتار محا

خانواده
در وب سـایت شـخصی اش، خانواده فریدون حسـنوند این گونه معرفی شـده اسـت: »همسـر ایشـان 
هسـته  و  تربیتـی  امـور  واحـد  مسـئول  عنـوان  بـه  سـال ها  و  بـود  خواهـران  بسـیج  مسـئول  سـال   ۵
گزینـش آمـوزش و پـرورش شهرسـتان اندیمشـک، مشـغول بـه فعالیـت بـود. برادرانـش از رزمنـدگان 
پشـتیبانی  سـتاد  در  کـه  بسـیج،  اعضـای  از  خواهرانـش  و  بودنـد  مقـدس  دفـاع  دوران  ایثارگـران  و 
کنـون نیـز بـه فعالیـت فرهنگی و مذهبی خـود ادامه  کـه هم ا جنـگ در شهرسـتان فعالیـت می کردنـد 
کـه همسـرش نیـز از عناصـر وزارت  کـه او از همسـرش می دهـد نشـان می دهـد  می دهنـد.« اطالعاتـی 
گزینـش مشـغول بـوده اسـت ولـی او از نیروهـای چـپ اطالعـات  کـه در هسـته های  اطالعـات اسـت 

کـه بـا حمایـت اصالح طلبـان اندیمشـک بـه شـورای شـهر راه یافـت. شـناخته می شـود 
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محمد جواد کولیوند

ج کر حوزه انتخابیه: 
کمیسیون شوراها و امور داخلی  سمت: رئیس 

گرا کسیون: مستقل، اعتدال  فرا

ج در دوره نهـم و دهـم در  کـر کولیونـد نماینـده  کردنـد.« محمـد جـواد  »مـرا بـه زور راهـی مجلـس 
گفتگویـی بـا اعـالم ایـن مطلـب می گویـد: قبـل از ورود بـه مجلـس بـه مـن پیشـنهاد شـده بـود بـه 
کـردن خـودم بـرای سـفر  کـه در حـال آمـاده  عننـوان سـفیر بـه سـوئد یـا مکزیـک بـروم و مـن در حالـی 
گرفتم  بـه سـوئد بـودم از سـوی مسـوالن شـهرداری، شـورای شـهر،  ائمـه جمعـه و … تحت فشـار قـرار 
کنم باید از سـمت ام در  که بـرای مجلس ثبت نـام  کـردم  کاندیـدا شـوم وقتـی قبـول  کـه بـرای مجلـس 
کـه اسـتعفا داده ام تا شـش مـاه با من  وزارت امـور خارجـه اسـتعفا دهـم. همسـرم وقتـی متوجـه شـد 
کرسـی ریاسـت  کولیوند با ورود به مجلس دهم بر  که چـه؟«.  کـه می خواهـی مجلـس بـروی  قهـر بـود 

کمیسـیون شـوراها و امورداخلـی تکیـه زد.

کیست؟ کولیوند  محمد جواد 
کمـال تویسـرکان همـدان متولـد شـد. پـس از  کولیونـد در سـال ۱۳۴۶ در روسـتای بابـا  محمـد جـواد 
کودکـی و اتمـام مقطـع ابتدایـی در مدرسـه روسـتا بـه همـراه خانواده بـه محمد آباد  گذرانـدن دوران 
کـرد تـا آنجـا بتوانـد بـه تحصیـل ادامه دهـد. دوران دبیرسـتان اش مصادف بـا انقالب  ج مهاجـرت  کـر
گرفتـه بود تـا اینکه  ۵۷ و آغـاز جنـگ ایـران و عـراق بـود لـذا بـرای سـال های از درس و مدرسـه فاصلـه 
بعـد از پایـان جنـگ وارد دانشـگاه آزاد شـد تـا در رشـته مدیریـت صنعتـی، لیسـانس اش را دریافـت 
کـرد.  کنـد. بعـد از دریافـت لیسـانس در همـان دانشـگاه و همـان رشـته فوق لیسـانس اش را دریافـت 
کار شـد و بـه ریاسـت حراسـت شـرکت  او در حیـن تحصیـل در شـرکت مخابـرات ایـران مشـغول بـه 
کارمنـدان و خصوصـا روسـای حراسـت دسـتگاه ها از سـوی  گفتنـی اسـت  مخابـرات ایـران رسـید. 
وزارت اطالعـات منصـوب می شـوند و مامـور اطالعـات در دسـتگاه مربوطـه بـه حسـاب می آینـد از 
کولیونـد را می تـوان مامـور اطالعـات در شـرکت مخابـرات ایـران دانسـت جایـی  ایـن رو محمـد جـواد 

 از مسوولیت شــنود تا ریاست کمیسیون شوراها
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کـه مسـتقیما مسـوولیت شـنود مکالمـات تلفنـی را برعهـده دارد. بـه قـول مهنـدس ابراهیمـی رئیـس 
شـرکت مخابـرات ایـران، حراسـت مسـوولیت حفاظـت و تامیـن امنیـت اطالعـات را برعهـده دارد و 
حاصـل ایـن نظـارت حراسـت، پیشـگیری از وقـوع نبایدهـا و تذکـر عوامـل خطرآفریـن، مسـیر حرکـت 

و تعالـی بـه مدیـران اسـت.
کولیونـد هم زمـان بـا خدمـت و بـا مـدرک فوق لیسـانس، در شـرکت مخابـرات بـه تدریس در دانشـگاه 
ج بعـد از  کـر ج در آمـد. نماینـده  کـر ج مشـغول شـد و بـه عضویـت هیـات علمـی دانشـگاه آزاد  کـر آزاد 
سـال ها ماموریـت در شـرکت مخابـرات و پسـت بانـک،  رهسـپار اسـتانداری تهـران شـد تـا به عنـوان 
کولیوند پس از  ج منصوب شـد.  کـر کنـد و بعـد از مدتـی بـه سـمت فرمانـدار  معـاون اسـتاندار فعالیـت 
ج، بـدون داشـتن سـواد دیپلماتیک یا سـابقه امـور خارجی، راهـی وزارت امور خارجه  کـر فرمانـداری 
کارشـناس، به فعالیت خود ادامه دهد. در انتخابات نهمین دوره مجلس شـورای  شـد تا به عنوان 
کشـور تکیه زند،   کرسـی سـفارت ایران در این  که رهسـپار سـوئد بود تا بر  کولیوند در حالی  اسـالمی، 
کـرد و  از ادامـه ماموریـت در وزارت امورخارجـه منصـرف شـد و بـرای اولیـن بـار قصـد ورود بـه مجلـس 
کمیسـیون  کولیونـد در مجلـس نهـم بـه عنـوان معاون  ج بـه مقـام نمایندگـی رسـید.  کـر بـا رای مـردم 
کـرد ولـی بـا ورود بـه مجلـس دهـم توانسـت در رقابـت بـا امیر خجسـته  شـوراها و امورداخلـی فعالیـت 
کولیوند در حالی به ریاسـت  گیرد.  کمیسـیون شـوراهای مجلس نهم،  ریاسـت را از او تحویل  رئیس 
که در یک سـال پیش رو به دلیل برگزاری انتخابات پنجمین دوره  کمیسـیون شـوراها رسـیده اسـت 

کرد. شـوراهای شـهر و روسـتا،  روزهـای شـلوغی را تجربـه خواهد 
کولیونـد بـه لحـاظ سیاسـی در شـمار اصول گرایـان بـه حسـاب می آیـد ولـی بـه طیـف تنـدروی ایـن 
جریـان تعلـق نـدارد. او خـود را اصول گرایـی میانـه رو و حامـی دولـت حسـن روحانـی معرفـی می کنـد.

سوابق اجرایی و مدیریتی
ج، کر کارمند شرکت مخابرات استان تهران شهرستان   •

• رئیس امور اداری و خدمات عمومی و مالی
کل حراست شرکت مخابرات تهران • مدیر 

کل تدارکات و بازرگانی شرکت مخابرات استان تهران • مدیر 
• معاون مال و اداری و نیروی انسانی پست بانک ایران

کل اموال ساختمان و پشتیبانی وزارت امور خارجه • مدیر 
ج کر • معاون استانداری تهران و فرماندار 

کل اموال، ساختمان و پشتیبانی وزارت امور خارجه • مدیر 
ج کر • استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 

ج در مجلس نهم و دهم کر • نماینده 
کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس دهم • رئیس 

 
انقالب ۵7 و جنگ ایران و عراق

کولیونـد، بـا ایـن حـال او مدعـی اسـت  انقـالب ۵۷ مصـادف بـود بـا دوران نوجوانـی،  محمـد جـواد 
اسـت.  بـوده  انقـالب  نوجـوان  فعـاالن  از  و  راهپیمایی هـا شـرکت داشـته  مـادرش در  بـه همـراه  کـه 
کشـور )کردسـتان(، عـازم شـدم فقـط ۱۳  گفتگویـی می گویـد: وقتـی بـه مناطـق جنگـی غـرب  او در 
کولیونـد در دوران جنـگ هشـت  سـال داشـتم و تـا پایـان جنـگ در مناطـق جنگـی حضـور داشـتم. 
کولیونـد دو  کـه از همرزمانـش بوده انـد را از دسـت می دهـد. محمـد صفـا و باقـر  سـاله دو بـرادرش 
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کولیونـد نیـز  کشـته شـدند. سـومین بـرادرش حسـن  کـه در عملیـات والفجـر و بـدر  بـرادرش بودنـد 
گـردن اش قطـع نخـاع شـده و بـا ۷۰ درصـد  گلولـه در ناحیـه  کربـالی پنـج براثـر اصابـت  در عملیـات 
جانبـازی روزگارش را می گذرانـد. خـودش نیـز در همیـن عملیـات مجـروح می شـود و پـس از ۱۷ مـاه 

دوران نقاهـت را پشـت سـر می گـذارد.
 

جنبش سبز و خط قرمز مجلس
آن  در  بنابرایـن  بـوده،   فعالیـت  مشـغول  امورخارجـه  وزارت  در  کولیونـد  سـبز،   جنبـش  جریـان  در 
مقطـع، فعالیتـی لـه یـا علیـه ایـن جنبـش بصورت علنی نداشـته اسـت، اما در مجلس نهـم،  هم صدا 
بـه  را فتنـه سـبز خوانـده و در جریـان رسـیدگی  ایـن مجلـس،  جنبـش سـبز  کثریـت نماینـدگان  ا بـا 
اعتبارنامـه دانـش آشـتیانی وزیـر پیشـنهادی حسـن روحانـی بـرای وزارت علـوم،  بـه عنـوان مخالـف 
کـرده و دلیـل مخالفـت اش را فعالیت دانش آشـتیانی در جریان جنبش سـبز عنوان می کند  صحبـت 

کابینـه اسـت.« و می گویـد: »فتنـه سـبز خـط قرمـز مجلـس بـرای ورود بـه 
گفتگویـی جنبـش سـبز را فتنـه ۸۸ و عامـل دشـمن خارجـی بـرای برانـدازی نظـام می خوانـد و  او در 
کـه در ایـن  می گویـد: »در ایـن فتنـه قصـد دشـمن منحصـرا برانـدازی نظـام جمهـوری اسـالمی بـود 
خصـوص عـالوه بـر پیگیری هـای متعـدد و نقشـه های شـوم بـا سـازماندهی عوامـل داخلـی خـود در 
کـه ایـن امر  تـالش بـود اهـداف خـود را بـه صـورت مخملـی از تهـران بـه سـایر شـهرها نیـز تعمیـم دهـد 
بـا درایـت مقـام معظـم رهبـری، هوشـیاری و بصیـرت مـردم و رونـد صحیـح دسـتگاه های اطالعاتی و 
کـردن بیگانگان در  کشـور بـه ثمـر ننشسـت. او می افزایـد: بزرگتریـن اشـتباه سـران فتنه سـوار  امنیتـی 
کج اندیشـی  کشـتی انقـالب بـود، عـده ای می گوینـد ایـن آقایـان خـود فتنه گر نیسـتند اما متاسـفانه با 
کشـتی انقـالب سـوار شـوند و ایـن بزرگ تریـن ضربـه  و بی بصیرتـی موجـب شـدند عـده ای بیگانـه بـر 
کـه اینـان بـه نظـام زدنـد.« او حتـی از ایـن هـم فراتـر رفتـه و حصـر را مجازاتـی محـدود و  ایـن بـود 
سـبک بـرای رهبـران جنبـش سـبز خوانـده و می گویـد: »مقـام معظـم رهبـری در خصـوص ایـن افـراد 
خ مـی داد بـه طـور قطـع مجـازات  گـر ایـن حادثـه در زمـان امـام خمینـی )ره( ر رافـت نشـان دادنـد و ا

سـنگین تری پیـش روی ایـن افـراد بـود.«
 

حقوق بشر و به خطا خواندن دیدار با بهائیان
در  نـدارد.  بشـر  حقـوق  حـوزه  در  دفاعـی  قابـل  کارنامـه  کولیونـد،  اصول گرایـان،  دیگـر  هم چـون 
هیچ کـدام از نطق هـا و فعالیت هایـش نـه تنهـا نمی تـوان ردی از فعالیـت بـرای ارتقـای حقوق بشـر در 
کولیوند  کـرد.  ایـران یافـت بلکـه برعکـس می تـوان او را مدافـع حکومـت در نقـض حقـوق بشـر معرفی 
گـزارش سـاالنه احمد شـهید،  نماینـده ویژه سـازمان ملل در امـور حقوق  بـا انتقـاد شـدید نسـبت بـه 
گذاشـتن بر جنایـات آمریکا  بشـر ایـران می گویـد: »گـزارش احمـد شـهید “فـرار بـه جلو” برای سـرپوش 
و اسـرائیل در اردن، فلسـطین اشـغالی و سـوریه و بحریـن، مصـر و لیبـی اسـت وگرنـه حقـوق بشـر در 

کشـورهای دنیـا بهتـر رعایـت می شـود.« ایـران نسـبت بـه سـایر 
ایـران، نشـان  از اعضـای جامعـه بهایـی  بـا یکـی  بـردن دیـدار فائـزه هاشـمی  بـا زیـر سـوال  کولیونـد 
کـه بـه آزادی مذهـب و حقـوق بشـر چندان اعتنایـی نمی کند. او در ایـن خصوص می گوید:  می دهـد 
»فائـزه هاشـمی، بایـد ایـن اشـتباه خـود را هرچـه سـریع تر جبـران و اصـالح و بابـت آن از مـردم ایـران 

کنـد.« عذرخواهـی 
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احمد امیر آبادی

حوزه انتخابیه: قم
سمت:عضو هیات رئیسه مجلس

کسیون: اصول گرایان فرا

شـورای شـهر بـرای بسـیاری از نماینـدگان مجلـس یـک پـل پرتـاب بـوده اسـت. احمـد امیـر آبـادی از 
کـه قبـل از ورود به مجلس، یکبار خود را در آزمـون رای مردم قرار داده  جملـه ایـن نماینـدگان اسـت 
و موفـق شـده تـا رای اعتمـاد مـردم قـم را جلب و پس از چهار سـال نمایندگی آن ها در شـورای شـهر، 
کنـد. او اولیـن بـار در سـال ۱۳۹۱ بـه نمایندگـی مجلـس  شـانس اش را بـرای ورود بـه مجلـس امتحـان 
کنـون بتـوان او  کـرد تـا از هم ا کسـب  نهـم انتخـاب و ۴ سـال بعـد، مجـوز ورود بـه مجلـس دهـم را نیـز 
را یـک ضلـع مثلـث پایداری هـا در مجلـس دهـم )قدوسـی نماینـده مشـهد- ذوالنـور و امیرآبـادی 

نماینـدگان قم( دانسـت.
 

کیست؟ احمد امیرآبادی 
کشـاورز بدنیـا می آیـد و پـس  او متولـد ۱۳۵۲ در شهرسـتان فراهـان اسـت. در خانـواده ای مذهبـی و 
کودکـی بـه همـراه خانـواده بـه شـهر قـم مهاجـرت می کنـد و در فقیرتریـن  از پشـت سرگذاشـتن دوران 
کثریـت قاطـع جمعیـت آن  کـه ا کن می شـود. منطقـه ای  و پرجمعیت تریـن منطقـه قـم )نیـروگاه( سـا
را مهاجریـن فقیـر تشـکیل داده انـد. در نوجوانـی عـازم جنـگ ایـران و عـراق می شـود و در عملیـات 
کربالی پنج مجروح می شـود. ورود به جنگ ایران و عراق، زمینه سـاز الحاق اش به سـپاه پاسـداران 
می شـود. او از سـال ۱۳۶۹ رسـما به سـپاه پاسـداران می پیوندند و در حین خدمت تحصیالت خود 
را در رشـته مدیریـت مالـی دریافـت و در  را در رشـته مدیریـت ادامـه می دهـد و فوق لیسـانس اش 
کسـب  دانشـگاه سـپاه )دافـوس( تحصیالتـش را در مقطـع دکتـرای ادامـه می دهـد. او هنـوز موفق به 

مـدرک دکترا نشـده اسـت.
گرایـش بسـیار نزدیکی بـه جبهه پایداری )طیف سیاسـی  او بـا سـال ها عضویـت و فعالیـت در بسـیج، 
کـه اخیـرا برگـزار  آیـت اهلل مصبـاح یـزدی( دارد و در انتخابـات دهمیـن دوره مجلـس شـورای اسـالمی 

دهم مجلس  در  پایداری ها  لیدر 
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کنـد و به عنوان منتخـب اول قم،  شـد موفـق می شـود بـا حمایـت جبهـه پایـداری، بـر دیگـر رقبا غلبه 
بـا ۲۶۳ هـزار و ۸۸۵ رأی، باالتـر از علـی الریجانـی رئیـس مجلـس هشـتم و نهـم، راهـی مجلـس دهـم 
کـرده بـود و  شـود. احمدآبـادی در انتخابـات مجلـس نهـم بـه صـورت مسـتقل در انتخابـات شـرکت 
کاندیداهـای جامعه مدرسـین حـوزه علمیه )بجـز انتخابات  کـه معمـوال  کـم بـر قـم  برخـالف عـرف حا
کـه اصالح طلبـان قـم پیـروز شـدند.( پیـروز انتخابـات هسـتند،  توانسـت بـر یکـی از  مجلـس ششـم 
کنـد و بـه مجلـس راه یابـد. سـکونت در منطقـه ای بسـیار  کاندیـدای جامعـه مدرسـین غلبـه  سـه 

پرجمعیـت و عضویـت در شـورای شـهر در پیـروزی و ورود اش بـه مجلـس موثـر بـوده اسـت.
تصویـب  و  او  پیشـنهاد  بـه  بـود  نهـم  مجلـس  در  برجـام  مخالفـان  فعال تریـن  از  امیرآبـادی  احمـد 
کـه بـه رهبـری  کمیسـیونی  کمیسـیون ویـژه بررسـی برجـام تشـکیل داد.  نماینـدگان،  مجلـس نهـم 
کانـی از مرحلـه تشـکیل تا پایـان از هیچ تالشـی برای  یـک عضـو دیگـر جبهـه پایـداری یعنـی علیرضـا زا
گـر حمایـت قاطـع علـی الریجانـی رئیـس مجلـس از برجـام نبـود  مخالفـت بـا برجـام فروگـذار نکـرد و ا
کجـا می انجامیـد. او برجام را مانع از پیشـرفت های هسـته ای  معلـوم نبـود سرنوشـت ایـن الیحـه بـه 

می دانـد و معتقـد اسـت بـرای پیشـرفت در دانـش بایـد بـه علـم هسـته ای مسـلح بـود.
که به جبهه اصول گرایان آن هم طیف افراطی  گرایش سیاسـی امیرآبادی، نشـان می دهد  سـوابق و 
کـه در غیـاب چهره هایـی همچـون  کـرد  و تنـدروی آن تعلـق دارد. از ایـن رو، می تـوان پیـش بینـی 
کانـی و … او در ردیـف رهبـران جریـان تنـدروی مجلـس دهـم  کوچـک زاده، حسـینیان، زا رسـایی، 
کـه سـران آن از ورود بـه مجلـس دهـم بـاز ماندنـد و معـدودی از چهره هـای  کسـیونی  قـرار بگیـرد. فرا
کاندیداهـای  گسـترده  شاخص شـان توانسـتند بـا دوپینـگ شـورای نگهبـان )پـس از رد صالحیـت 

اصالح طلـب و مسـتقل( بـه مجلـس راه یابنـد.
 

حضور در جنگ ایران و عراق
کـودک و یـا نوجوانـی بیـش نبـوده ولـی در  در دوران جنـگ هشـت سـاله ایـران و عـراق، امیرآبـادی 
کـه عـازم جبهـه شـود و  سـال های پایانـی جنـگ و در همـان نوجوانـی )۱۳ سـالگی( تصمیـم می گیـرد 
گفته خـودش در  کـه بـه خـط مقـدم پـا بگـذارد. بـه  بسـیج قـم نیـز ایـن شـرایط را برایـش مهیـا می کنـد 
کربـالی پنـج شـرکت می کنـد و مجـروح می شـود و بـا اسـتفاده از سـهمیه جانبـازی می توانـد  عملیـات 
وارد دانشـگاه شـود و تحصیـالت نیمـه تمـام اش را بـه پایـان برسـاند. او پـس از پایـان یافتـن جنگ به 
عنـوان نیـروی رسـمی بـه سـپاه پاسـداران می پیونـدد و تـا زمـان ورود بـه شـورای شـهر لبـاس نظامـی 

برتـن دارد.
 

مواضع حقوق بشری
اتفاقـی در  گـر  ا پایـداری،  احمـد امیرآبـادی فعـال حقـوق بشـر اسـت  هم چـون دیگـر اعضـای جبهـه 
خ دهـد. در میـان نطق هـا و  ج از مرزهـای جمهـوری اسـالمی و در ارتبـاط بـا جامعـه مسـلمین ر خـار
کـرد ولـی  کالمـی در دفـاع از حقـوق بشـر ایرانیـان مطلبـی پیـدا  سـخنرانی ها و تذکـرات اش نمی تـوان 
گفتـه اسـت. او یـک بـار اتفاقـات میانمـار را دسـت مایـه  کـرات سـخن  در خصـوص دیگـر جوامـع بـه 
کنفرانـس  کشـورهای غربـی قـرار می دهـد و خواسـتار تشـکیل جلسـه اضطـراری سـازمان  حملـه بـه 
اسـالمی می شـود و یـک بـار دولـت عربسـتان را بـه دلیـل قتـل عـام مـردم سـوریه و یمـن مـورد حملـه 
قـرار می دهـد. او می گوید:»کمیتـه بین المللـی حقـوق بشـر بـا وجـود همـه جنایـات دولـت عربسـتان 
کرسـی می دهـد چـون ایـن سـازمان ها بـا پـول نفـت او پشـتیبانی می شـوند و از آنجایـی  در یمـن بـه او 
کـه البی هـای پشـت پـرده صهیونیسـتی بـا حـکام سـعودی در ارتباط هسـتند امیدی بـه نتیجه گیری 
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نیسـت.«
 سوابق اجرایی

• عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر قم
• عضو هیئت مدیره جمعیت هالل احمر استان قم

• عضو هیئت منصفه دادگاه مطبوعات استان قم
• عضو بسیج اساتید دانشگاه های استان قم

• عضو شورای آموزش و پرورش استان قم
• مسئول فرهنگی سپاه ناحیه قم

• عضو  شورای  مرکزی بسیج دانشجویی پردیس فارابی
کمیسیون اصل نودم قانون اساسی • عضو 

کمیسیون تلفیق بودجه • عضو هیئت رئیسه 
کمیسیون احکام برنامه • عضو هیئت رئیسه 

کشور کمیسیون انسداد مرزهای  • ناظر 
• عضو هیئت رئیسه شبکه دیده بان )سازمان مردم نهاد مبارزه با مفاسد اقتصادی(

کسیون ایثارگران • عضو هیئت رئیسه فرا
کسیون مدیریت شهری • عضو هیئت رئیسه فرا

• عضو شورای  مرکزی جمعیت جانبازان انقالب اسالمی
• رئیس هیئت تحقیق و تفحص از وزارت صنعت، معدن و تجارت

• عضویت در هیئت تحقیق و تفحص از بنیاد شهید و امور ایثارگران
بـر انتخابـات چهارمیـن دوره شـوراهای اسـالمی  • عضـو و نائب رئیـس هیئـت مرکـزی نظـارت 

کشـور
کسیون ورزش، حامیان امداد و جوانان • عضویت در فرا

• دبیر و سخن گوی مجمع نمایندگان استان قم
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محمد حسین فرهنگی

حوزه انتخابیه: تبریز
سمت: عضو هیات رئیسه مجلس

کسیون: اصول گرایان فرا

که بـا تحصن اعتراض آمیز جمعی  گسـترده در انتخابـات مجلس هفتم  درصحـن: رد صالحیت هـای 
کـرد تـا افـرادی از درون سـپاه پاسـداران بـه  از نماینـدگان مجلـس ششـم همـراه شـد،  فرصتـی ایجـاد 
گواه احمد جنتی دیگر از شـنیدن صدای نمایندگان هراسـی نداشـته  صحن مجلس راه یابند تا به 
کـه از تبریـز  کشـور یکـی از ایـن افـراد بـود  باشـند. محمـد حسـین فرهنگـی رئیـس بسـیج دانشـجویی 

کرد. کرسـی نمایندگـی اش را حفـظ  وارد مجلـس هفتـم شـد و بـرای چهـار دوره متوالـی 
 

کیست؟ محمد حسین فرهنگی 
او در سـال ۱۳۴۰ در یـک خانـواده روحانـی در تبریـز متولـد شـد. پـدرش روحانی بود و سـال های پس 
از انقـالب بـه امامـت جمعـه بسـتان آبـاد منصـوب شـد. محمـد حسـین فرهنگـی در حالیکـه ۹ سـال 
بیشـتر نداشـت مـادرش را نیـز از دسـت داد بی آن کـه بـرادر یـا خواهـری داشـته باشـد. بعدهـا پـدرش 

کـرد و صاحـب بـرادران و خواهرانـی شـد. مجـدد ازدواج 
کـه عضـو فعـال  او تحصیـالت اش را در رشـته ریاضـی در مقطـع متوسـطه بـه پایـان رسـاند و از آنجـا 
انقـالب ۵۷ بـود، بـه جـای ورود بـه دانشـگاه، جـذب سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمی شـد. او چنـد 
کـرد و  کنکـور شـرکت  سـال بعـد در حالی کـه در جبهه هـای جنـگ ایـران و عـراق حضـور داشـت در 
توانسـت در رشـته الهیـات وارد دانشـگاه تهـران شـود. پـس از پایـان جنـگ، او لیسـانس اش را تمـام 
از  الهیـات  از اخـذ فوق لیسـانس  او پـس  ادامـه داد.  را در مقطـع فوق لیسـانس  کـرد و تحصیالتـش 
دانشـگاه تهـران، راهـی سـپاه تبریـز شـد و در حیـن خدمت، فوق لیسـانس دیگری در رشـته مدیریت 

کـرد و در دانشـگاه آزاد اسـالمی مشـغول تدریـس شـد. از مرکـز آمـوزش مدیریـت دولتـی تبریـز اخـذ 
علمـی  هیـات  عضویـت  بـه  و  رسـاند  پایـان  بـه  آزاد  دانشـگاه   در  را  دکتـرا  دوره  بعـد  مدتـی  فرهنگـی 
کنکوری از  کـه در هیـچ  کیـد می کنـد  دانشـگاه آزاد درآمـد. او در زندگی نامـه خـود بارهـا بـر ایـن نکتـه تا

فعال در ســرکوب ها از انقالب ۵۷ تا جنبش سبز
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سـهمیه رزمنـدگان اسـتفاده نکـرده اسـت.
کـه بـرای اولیـن بـار راهـی مجلـس شـد و مسـوولیت های متعـدد  فرهنگـی از سـال ۵۷ تـا سـال ۸۲ 
کـرد. از حضـور در جبهه هـای جنـگ تـا ریاسـت سـتاد لشـکر عاشـورا و فرماندهـی  نظامـی را تجربـه 
از او چهـره ای نظامـی سـاخته، هرچنـد او در حیـن خدمـت در  سـپاه و بسـیج آذربایجـان شـرقی، 
کار آمـدن دولـت سـید محمـد خاتمـی و  دانشـگاه آزاد بـه تدریـس نیـز مشـغول بـوده اسـت. بـا روی 
که در سـمت فرماندهی بسـیج تبریز مشـغول بود، جذب بسـیج  آغاز جنبش اصالحات در ایران، او 
کشـور می شـود و فرماندهـی ایـن تشـکل نظامـی را عهـده دار می شـود. دورانـی  دانشـجویی سراسـر 
کـه بیشـترین ماموریـت بسـیج دانشـجویی، حملـه بـه تجمعـات و سـرکوب منتقـدان و مخالفـان در 
خ داد و دو روز  کـوی دانشـگاه تهـران ر کـه واقعـه ۱۸ تیـر ۱۳۷۸ در  دانشـگاه ها بـود. در همیـن دوران 
کشـیده شـد،  بـرادر بسـیجی اش محمد جـواد فرهنگی  بعـد دامنـه ایـن فاجعـه بـه دانشـگاه تبریـز نیز 
در حالیکـه ۱۷ سـال بیشـتر نداشـت در جریـان سـرکوب دانشـجویان و در درگیری هـای بوجـود آمـده 

کشـته شد.
که در ماموریت سـرکوب  بـا پشـت سرگذاشـتن سـال های پرفـراز و نشـیب دولـت خاتمـی، »فرهنگـی« 
کـرده بـود، وارد مجلـس شـد. درجریـان انتخابـات مجلـس هفتـم،  جنبـش اصالحـات موفـق عمـل 
صالحیـت  رد  بـا  بـود،  شـده  خاطـر  رنجیـده  ششـم،  مجلـس  نماینـدگان  عملکـرد  از  کـه  کمیـت  حا
از نیروهـای  کـرد و جمعـی  بـاز  بـرای ورود نیروهـای خـودی،  را  راه  ایـن دوره،  گسـترده نماینـدگان 

اصول گـرای سـپاه پاسـداران بـه ایـن مجلـس راه یافتنـد.
محمـد حسـین فرهنگـی بـه نمایندگـی از مـردم تبریـز راهـی مجلـس شـد و لبـاس نظامـی را از تـن 
کمیسـیون حقوقـی و قضایـی درآمـد و توانسـت عـالوه بـر ورود  کـرد. او در مجلـس بـه عضویـت  ج  خـار
کنـد. در انتخابـات مجلـس  کرسـی اش را بـرای چهـار دوره متوالـی حفـظ  بـه هیـات رئیسـه مجلـس، 
کاندیداهـای اصالح طلـب، بـه دور دوم رفـت و در ایـن مرحلـه توانسـت بـا دو  دهـم، او در رقابـت بـا 
کند ولی این  کسـب  کاندیـدای اصالح طلـب و یـک اصول گـرای دیگـر مجـوز ورود بـه مجلـس را مجدد 

بـار از ورود بـه هیـات رئیسـه بـاز مانـد.
محمـد حسـین فرهنگـی از اصول گرایـان شـناخته شـده مجلـس دهـم اسـت. او از حامیـان جـدی 
تریبـون  از  کـه هـم در سـال ۸۴ و هـم در سـال ۸۸  بـود  نـژاد  ریاسـت جمهـوری محمـود احمـدی 

بـود. او خوانـده  از  مجلـس، نطق هایـی در دفـاع 
 

مهم ترین سوابق اجرایی و مدیریتی
از تجربـه  بـاری  کولـه  بـا  بـود  بـه مجلـس یـک عنصـر نظامـی  از ورود  محمـد حسـین فرهنگـی قبـل 
فعالیـت در سـپاه و بسـیج آذربایجـان شـرقی. او در حیـن خدمـت نظامـی، در دانشـگاه آزاد اسـالمی 
در  کـه  اسـت  سـال   ۱۳ کنـون  هم ا فرهنگـی  اسـت.  بـوده  مشـغول  عمومـی  دروس  تدریـس  بـه  نیـز 
مجلـس شـورای اسـالمی حضـور دارد و تـا سـه سـال آینـده نیـز در مجلـس خواهـد بـود. اهـم سـوابق 

ح اسـت: اجرایـی و مدیریتـی او بـه ایـن شـر
• قائم مقام و ریاست ستاد لشکر عاشورا در دوران دفاع مقدس و سال های پس از آن

• فرماندهی سپاه استان آذربایجان شرقی
کنگره سرداران شهید آذربایجان • رئیس ستاد برگزاری 

• رئیس هیات مدیره تیم فوتبال فجر عاشورا 
کشور • رئیس سازمان بسیج دانشجویی 

گروه حقوق دانشگاه آزاد • عضو هیأت علمی 
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• معاون مرکز تحقیقات اسالمی سپاه
• روزنامه نگاری با مسؤولیت صاحب امتیازی و مدیر مسؤولی یکی از نشریات محلی )میثاق( 

• نماینده مردم تبریز در مجلس هفتم تا دهم
• عضو هیات رئیسه مجلس نهم

 
انقالب ۵7 و مشارکت در سرکوب مخالفان

کتاب هـای آیـت اهلل مطهـری و شـریعتی، مقدمـه آشـنایی او بـا فعـاالن انقـالب ۵۷ می شـود.  مطالعـه 
کـه سـنین نوجوانـی اش بـا اوج گیـری فعالیت هـای انقالبی همراه می شـود،   محمـد حسـین فرهنگـی 
در  جوانـان  دیگـر  بـا  مباحثـه  در  خـودش  گفتـه  بـه  و  می پیونـدد  انقالبیـون  جرگـه  بـه  زود  خیلـی 
خصـوص مسـایل انقـالب پیـش قـدم بـوده اسـت. او وقتـی دانش آمـوز بـوده بـه در راهپیمایی هـا و 

توزیـع اعالمیه هـا و پوسـترهای انقالبیـون فعـال بـوده اسـت. 
تبریـز،  دبیرسـتان های  دانش آمـوزان  از  دیگـر  تعـدادی  همـراه  بـه   ۵۷ انقـالب  پیـروزی  بـا  فرهنگـی 
اتحادیـه  بـه  انجمـن  ایـن  مدتـی  از  بعـد  و  می کنـد  بنـا  تبریـز  در  را  مسـلمان  دانش آمـوزان  انجمـن 
تبریـز  اسـالمی  نهضـت  کانـون  در  عضویـت  می پیونـدد.  کشـور  سراسـر  دانش آمـوزان  انجمن هـای 
از جملـه  تبریـز و مشـارکت در سـرکوب مخالفـان و منتقـدان  امنیـت داخلـی  بـرای حفـظ  تـالش  و 

اسـت.  کـرده  اشـاره  آن  بـه  کـه خـود  اسـت  فعالیت هایـی 
 

فرماندهی ستاد لشگر عاشورا
که بالفاصله پس از تشـکیل سـپاه پاسـداران به عضویت این نهاد انقالبی- محمد حسـین فرهنگی 
نظامـی درآمـده بـود،  بـا آغـاز جنـگ ایـران و عـراق بـه لشـگر عاشـورای آذربایجـان شـرقی می پیوندنـد 
و عـازم جبهه هـا می شـود. او ابتـدا بـه قائـم مقامـی و سـپس بـه ریاسـت سـتاد لشـگر عاشـورا منصـوب 

می شـود.
کـری بـه سـتاد  کـرده و مدعـی اسـت بـا حکـم با کـری معرفـی  فرهنگـی خـود را از هم رزمـان شـهید با
عاشـورا رفتـه و مـدت ۵ سـال در جبهه هـا حضـور داشـته اسـت. او در توصیـف آن دوران می گویـد: 
کـری اصـرار می کرد در سـتاد باشـم و  گـردان یـا یکـی از واحدهـای رزمـی. شـهید با »می خواسـتم بـروم 
می گفـت اینجـا بیشـتر مشـکل داریـم. شـدم مسـؤول واحـد فرهنگـی لشـکر. یکـی دو بـار بـا بچه هـای 
کار نـدارم. مسـیرها را اشـتباه  اطالعـات رفتـم شناسـایی. متوجـه شـدم اسـتعداد خوبـی بـرای ایـن 
گـر ادامـه دهـم ممکـن اسـت جـان بچه هـا را بـه خطـر بینـدازم و از ادامـه منصـرف  می کـردم. دیـدم ا
کردیـم واحـد  گردا ن هـا هـم منـوط بـه نظـر فرماندهـی می کردنـد و ایشـان مخالـف بـود. سـعی  شـدم. 
کردیـم فضـای  کردیـم و سـعی  کنیـم. دوسـتان را در خطـوط پدافنـدی مسـتقر  خودمـان را رزمی تـر 

کنیـم. کـه دارای فاصلـه زیـادی بـود، تلطیـف  نامناسـب بیـن سـتاد و صـف را 
کری مرا آوردند سـتاد لشـکر به عنوان جانشـین رئیس سـتاد. سـریع سـتاد  بعد از شـهادت شـهید با

کلیه واحدهای سـتادی توسـعه دادم.« کـه داشـتم در سـطح  رزمـی تشـکیل دادیـم و ایـده ای را 
 

فرمان امام علی با مالک، نسخه حقوق بشر اسالمی
کارنامـه سیاسـی-نظامی محمـد حسـین فرهنگـی، او را عنصـری از نیروهای موتور سـرکوب حکومت 
کـه خـود در زندگی نامـه تشـریحی اش بارهـا از تـالش بـرای سـرکوب مخالفـان،  کسـی  معرفـی می کنـد 
گفتـار و  کـه تطابـق اصـول حقـوق بشـر بـه مفهـوم عـام آن،  بـا  نوشـته اسـت. بنابرایـن طبیعـی اسـت 
کودکـی بـا  عملکـرد ایـن نماینـده مجلـس، بیراهـه رفتـن اسـت. او خـود در زندگینامـه اش می گویـد از 
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بهائیـان مشـکل عقیدتـی داشـتم و از معلـم بهائـی اش بـا الفاظـی ناشایسـت یـاد می کنـد و اعتـراف 
کسـازی تبریـز از عناصـر مخالـف انقـالب نقـش داشـته  کـه در سـال های اولیـه انقـالب در پا می کنـد 
اسـت. او در جریـان جنبـش اصالحـات از تبریـز بـه تهـران می آیـد و فرماندهـی بسـیج دانشـجویی 
کـوی دانشـگاه  کـه در فاجعـه سـرکوب دانشـجویان معتـرض  کشـور را عهـده دار می شـود، تشـکلی 
کتابچـه ای تحـت عنـوان »والیـت  تهـران در سـال ۱۳۷۸ نقـش محـوری داشـت. او نـگارش و توزیـع 
کمیـت اندیشـه اسـالمی اسـت نـه حکومـت فـردی« در حاشـیه اتفاقـات سـال ۱۳۷۸ را از  فقیـه، حا
کـرده و آن را سـندی افتخـار آمیـز می دانـد. دسـتاوردهای حضـور خـود در بسـیج دانشـجویی عنـوان 
حقـوق بشـر در تعریـف ایـن نماینـده مجلـس یعنـی فرمـان امـام علی به مالـک اشـتر. او می گوید: این 

گیرد. ک عمل قـرار  سـند بـه عنـوان سـند حقوق بشـر اسـالمی باید مـال
کـه اهانـت به ترک ها  کاریکاتـوری در روزنامـه ایـران  »فرهنگـی« در مجلـس هفتـم و در جریـان انتشـار 
تلقـی و اعتراضاتـی درسـطح اسـتان های ترک نشـین بـه همـراه داشـت، تبرئـه مدیرمسـوول روزنامـه 
گرفتن آزادی بیان و آزادی رسـانه ها شـده  ایـران را خـالف اصـول حقوقـی دانسـته و خواسـتار نادیده 
و در نطقـی در صحـن علنـی مجلـس می گویـد: »حکـم هیـات منصفـه و دادگاه مطبوعـات بـا هیـچ 
منطـق حقوقـی، سیاسـی و امنیتـی سـازگار نیسـت. داشـتن سـوء نیـت یکـی از عناصـر جـرم اسـت در 
حالی کـه عنصـر مـادی مشـهود، مسـوولیت مدنـی و جزایی خود را دارد و چرا هیـات منصفه و دادگاه 

نسـبت بـدان بی توجـه بـوده اسـت؟«
کرده  فرهنگـی در دهـم خـرداد ۱۳۹۰ طـی نطقـی در مجلـس مخالفـت خـود بـا آزادی پوشـش را بیـان 
کشـور ناراحتنـد. آیـا حداقـل نمی توان  و می گویـد: »مـردم و متدینـان از وضعیـت حجـاب و عفـاف در 

کرد؟« از تولیـد و توزیـع لباس هـای نامناسـب جلوگیـری 
 

محارب خواندن رهبران جنبش سبز
کـه در جریـان انتخابـات سـال ۸۸ از حامیـان جـدی محمـود احمـدی نـژاد  محمـد حسـین فرهنگـی 
در مجلـس هشـتم بـه شـمار می رفـت، پـس از انتخابـات بـه جرگـه مخالفـان جنبـش سـبز پیوسـت 
و بـا نطق هایـی علیـه رهبـران جنبـش سـبز در مجلـس نقـش خـود را در سـرکوب ایـن جنبـش ایفـا 
می کـرد. او در نطقـی جرایـم رهبـران و فعاالن جنبش سـبز را اینگونه برشـمرده و می گوید: »مباشـرت 
کشـور، مباشـرت در اجتمـاع و تبانـی در ارتـکاب جرایـم، مباشـرت در افتـراء و  در برهـم زدن امنیـت 
توهیـن و هتـک حرمـت اشـخاص، مباشـرت و معاونـت در تبلیـغ علیـه جمهـوری اسـالمی، مباشـرت 
کار، معاونـت در محاربـه  کسـب و  و معاونـت در اخـالل نظـم، آسـایش و آرامـش عمومـی و ممانعـت از 
و افسـاد فـی االرض، معاونـت در اختـالل نظـم جامعـه و ایجـاد خوف، معاونت در احتـراق، تخریب و 
که باید از سـوی مدعی العموم  اتالف اموال، مجازات های شـدیدی در قانون مجازات اسـالمی دارد 

کننـد.« به طـور جـدی پیگیـری و مراجـع قضایـی سـریعا حکـم صـادر 
کروبـی را در راهـی بی بازگشـت خوانـده و  گفت و گویـی بـا باشـگاه خبرنـگاران جـوان، موسـوی و  او در 
گـر رهبـران جنبـش اصالحـات راه خـود را از رهبـران جنبـش سـبز جـدا نکننـد حیـات  مدعـی اسـت ا

کشـید و حـذف خواهنـد شـد. جنبـش اصالح طلبـی بـه درازا نخواهـد 
 

از دست دادن برادر در سرکوب دانشجویان دانشگاه تبریز
کـه در دهـه ۷۰ درگذشـت. او مـادرش را  پـدرش آیـت اهلل بسـتان آبـادی امـام جمعـه بسـتان آبـاد بـود 
نیـز در نـه سـالگی از دسـت داد. محمـد حسـین فرهنگـی بـرادر یـا خواهـر تنـی نداشـت امـا از همسـر 
دوم پـدرش، بـرادران و خواهرانـی دارد. یـک از برادرانـش بـه نـام محمـد جـواد از فعـاالن بسـیج تبریز 
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کشـته شد. اطالعات بیشتری  که در جریان سـرکوب دانشـجویان دانشـگاه تبریز در سـال ۱۳۷۸  بود 
از دیگـر بـرادران و خواهرانـش موجـود نیسـت.
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محمد آشوری

حوزه انتخابیه: بندرعباس
سمت: عضو هیات رئیسه مجلس

کسیون: اصول گرایان فرا

چنانچه معروف است او در طول سه دوره حضور خود در مجالس هفتم، هشتم و نهم، نه تنها در 
ح نکرده  موافقـت یـا مخالفـت بـا هیـچ وزیـری صحبـت نکـرده، بلکـه هیچ تذکـر و اخطاری را هم مطـر
اسـت. بـرای همیـن هـم وقتـی در آبـان سـال ۱۳۹۲ بـرای اولیـن بـار در جلسـه بررسـی صالحیـت، در 
حمایـت از وزیـر پیشـنهادی دولـت روحانـی بـرای وزارت ورزش و جوانـان پشـت میکروفـن رفـت و در 
گفـت، خیلی هـا بـه طعنـه از آن بـا عناویـن »اتفـاق  مقـام موافـق بـا سـیدرضا صالحـی امیـری سـخن 

کردند. کـه بعـد از ۱۲ سـال بـه حـرف آمـد« یـاد  ویـژه«، و »نماینـده ای 
کنونی ایجـاب می کند  کـه وزیـر پیشـنهادی مظلوم واقع شـده و شـرایط  محمـد آشـوری بـا بیـان ایـن 
کسـی بسـته ام و نـه دین خود را بـرای دنیای  گفتـه بـود: »مـن نـه عقد اخوت با  کنـد،  کـه از وی دفـاع 

کرد.« صالحـی امیـری فـدا خواهم 
ح  ح سـوال از محمـود احمـدی نـژاد در مجلـس مطـر بـه جـز ایـن مـورد، در آبـان ۱۳۹۱ نیـز، وقتـی طـر
کـه  گرفتنـد. آشـوری جـزو ۷۶ نفـری بـود  شـد، تعـدادی از نماینـدگان بالفاصلـه امضـای خـود را پـس 
کـه فقـط دو روز بعد نـام او جزو اسـامی انصراف دهندگان  امضایـش در فهرسـت باقـی مانـد؛ هـر چنـد 

گرفـت. ح سـؤال از رئیس جمهـور قـرار  از طـر
نداشـت. خـودش  میانـه خوبـی  او  بـا دولـت  نیـز  نـژاد  احمـدی  ریاسـت جمهـوری  هـر دو دوره  در 
سـابقه معاونـت سیاسـی و امنیتـی اسـتانداری هرمـزگان را داشـت و همـواره بـا اسـتانداران منصـوب 
کـه در انتصاب اسـتاندار جدید با  دولـت احمـدی نـژاد مشـکل داشـت. در سـال ۱۳۸۶ بـه دلیـل این 
نماینـدگان اسـتان هرمـزگان هیـچ مشـورتی نشـده بـود بـه همراه چهـار نماینده دیگر اسـتعفای خود 
گفـت: »اسـتاندار جدیـد از مسـئوالن قبلـی شـهرداری تهـران بـوده و حـاال هـم ۵ نفـر  کـرد و  را اعـالم 

کنـد.« دیگـر را از شـهرداری تهـران بـه مجلـس بیاورنـد تـا عـدم حضـور مـا را جبـران 
آن  پذیـرش  از  را دادنـد  اسـتانداری  پیشـنهاد  او  بـه  روحانـی  وقتـی در دولـت حسـن  ایـن حـال  بـا 

مخالف نه  موافق،  نه 
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کـرد و تـالش دیگـر نمایـدگان اسـتان هـم بـرای جلـب رضایـت او بی ثمـر بـود. در آن زمـان  خـودداری 
گزینـه ای بـرای اسـتان داری هرمـزگان  کـه خودشـان نیـز بـه عنـوان  گفتـه شـد برخـی از افـرادی  حتـی 

کـرده بودنـد. ح بوده انـد، رضایـت خـود را از ایـن انتخـاب اعـالم  مطـر
کشـاورز بـود او  محمـد آشـوری تازیانـی در ۲۳ تیـر سـال ۱۳۴۱ در بندرعبـاس بـه دنیـا آمـد. پـدرش 
بـرای  او  منتخـب  رشـته  امـا  کـرد  دریافـت  شناسـی  جامعـه  رشـته  در  را  خـود  کارشناسـی  مـدرک 

بـود. اسـتراتژیک  مدیریـت  دکتـرا،  و  ارشـد  کارشناسـی 
مدتـی فرمانـدار بندرعبـاس بـود و بعـد معـاون سیاسـی امنیتـی اسـتان هرمـزگان. سـپس بـه عنـوان 

نماینـده مـردم بندرعبـاس، قشـم و ابوموسـی بـه مجلـس هفتـم راه یافـت.
او از نظـر طیـف سیاسـی بـه طیـف اصول گرایـان میانـه رو تعلـق دارد. در بهمـن سـال ۱۳۹۱ نیـز بعـد 
کار  کـرد و  از حملـه بـه سـخنرانی علـی الریجانـی در قـم، بـه شـدت از طیـف حمله کننـدگان انتقـاد 
گفـت:  بـا عامـالن حادثـه قـم شـد و  او خواسـتار برخـورد قانونـی  نامیـد.  کشـور  بـه  را خیانـت  آنـان 
کـردن فضـای رسـانه ای  کشـور و منحـرف  »افراط گرایـی، دوری از منطـق و برهـم زدن ثبـات سیاسـی 
کـردن آن بـه مجموعـه ای از اظهـارات و  و تبلیغـی منطقـه و جهـان از حماسـه ۲۲ بهمـن و محـدود 
گرفت  کـه از سـوی عـده ای به طور سـازمان دهی شـده صـورت  رفتارهـای افراط گرایانـه، خیانتـی بـود 

کام مانـد.« امـا بـا هوشـیاری مـردم و دقـت نظـر آحـاد جامعـه نـا
کمیسـیون امنیـت  آشـوری عـالوه بـر عضویـت در هیـات رئیسـه مجلـس، بـه عنـوان یکـی از اعضـای 

ملـی و سیاسـت خارجـی هـم شـناخته می شـود.

کلیدی آن ]عرصه سوم[ مجلس دهم و بازیگران 

کلیدی مجلس  پروفایل نمایندگان 

۱۶۵



جمشید جعفرپور

حوزه انتخابیه: الرستان
کمیسیون فرهنگی سمت: رئیس 

کسیون: اصول گرایان فرا

کمیسـیون های تخصصـی مجلـس، در سـال دوم دوره دهـم، یـک تغییـر  انتخابـات هیـات رئیسـه 
ایـن  کمیسـیون فرهنگـی و سـپردن  از ریاسـت  پایـداری  گذاشـتن جبهـه  کنـار  عمـده داشـت و آن 
کـه در انتخابـات سـال اول  کرسـی بـه عضـو دیگـری از جبهـه اصول گرایـی بـود. جمشـید جعفرپـور 
کمیسـیون فرهنگـی پـس از نصرالـه پژمانفـر و احمـد سـالک، دو عضو پایـداری مجلس  هیـات رئیسـه 
کمیسـیون تکیـه زده بـود، در انتخابـات سـال دوم، هـر دو  کرسـی نایـب رئیـس دوم ایـن  دهـم، بـر 
کـرد. او در مجلـس  کمیسـیون فرهنگـی را از آن خـود  کرسـی ریاسـت  کنـار زد و  رقیـب روحانـی خـود را 

کمیسـیون فرهنگـی عضویـت داشـت.  نهـم نیـز در 

جمشید جعفرپور و دوران تحصیل
جمشـید جعفرپـور در سـال ۱۳۴۲ در شهرسـتان الر از توابـع اسـتان فـارس بـه دنیـا آمـد. او در سـال 
۱۳۶۰ موفـق شـد دیپلـم ریاضـی خـود را از دبیرسـتانی در الر اخـذ و پـس از یک سـال فعالیت در الر به 
کند. عنـوان مربـی امـور پرورشـی، بـرای ادامـه تحصیـل بـه تهـران و مدرسـه عالـی مطهری مهاجـرت 

جعفرپـور پـس از مهاجـرت بـه تهـران هم زمـان تحصیـالت حـوزوی و دانشـگاهی را در مدرسـه عالـی 
مطهـری تهـران، پـی می گیـرد و در سـال ۱۳۶۵ مـدرک لیسـانس خـود را در رشـته حقـوق قضایـی 
کـه  کارشناسـی ارشـد می شـود. جعفرپـور  از ایـن مدرسـه اخـذ می کنـد و یـک سـال بعـد وارد مقطـع 
تحصیـالت خـود را تـا پایـان مقطـع سـطح در حـوزه علمیـه بـه اتمام رسـانده اسـت در سـال ۱۳۶۹ نیز 
مـدرک فوق لیسـانس اش را در رشـته حقـوق قضایـی دریافـت و بـرای ادامـه تحصیـل در رشـته فقـه و 
حقـوق اسـالمی وارد مقطـع دکتـرای دانشـگاه تهران می شـود و بـا موفقیت تحصیالت خـود را با اخذ 

مـدرک دکتـرا بـه اتمـام می رسـاند.
او هم زمـان بـا تحصیـل در مقطـع دکتـرا، تدریـس در دانشـگاه و فعالیـت در دبیرخانـه شـورای عالـی 

رئیس جدید کمیسیون فرهنگی کیست؟
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کمیسـیون مشـورتی شـورای عالـی انقـالب فرهنگـی در  انقـالب فرهنگـی را آغـاز می کنـد و بـه عضویـت 
کار می کنـد. می آیـد و بـرای سـال های متمـادی در ایـن شـورا 

از شرکت در راهپیمایی های انقالب ۵۷ تا جانبازی در جنگ ایران و عراق
جمشـید جعفرپـور از نیروهـای انقالبـی الر معرفـی می شـود ولـی در لیسـت فعالیت هـای انقالبـی او 
قبـل از بهمـن ۵۷ تنهـا بـه شـرکت در راهپیمایـی و تظاهـرات علیـه نظـام پهلـوی یـاد شـده اسـت. او 
بعـد از انقـالب ۵۷ مسـوولیت اتحادیـه انجمن هـای اسـالمی دانـش آمـوزان الر را عهـده دار می شـود 

بـه عضویـت بسـیج و سـپاه الر در می آیـد.
در طـول هشـت سـال جنـگ ایـران و عـراق، تنهـا ده مـاه در جبهه هـای جنـگ حضـور داشـته و در 
جبهه هـا  در  حضـورش  خصـوص  در  او  می شـود.  جانبـاز  و  مجـروح  نظامـی  عملیات هـای  از  یکـی 
کنـار رزمنـدگان بـه دفـاع از انقـالب و میهـن عزیـز اسـالمی  می گویـد: »مـن هـم سـعادت داشـتم در 
کـه متاسـفانه توفیـق شـهادت نصیب نشـد اما به  بپـردازم و درعملیات هـای مختلـف حضـور داشـتم 

افتخـار جانبـازی نائـل شـدم.«

ورود به مجلس از حوزه انتخابیه الر
کمتـر در الر حضـور داشـته بـود، در  کـرده و  کـه از سـال ۱۳۶۱ در تهـران زندگـی  جمشـید جعفرپـور 
کارزار انتخاباتی مجلس  کاندیـدا وارد  که بـه عنـوان  جریـان انتخابـات مجلـس نهـم تصمیـم می گیـرد 
نهـم در حـوزه انتخابیـه الر شـود. او بـا وجـود اینکـه در میـان تـوده مـردم در الر چهـره ای ناشـناخته 
بـود، موفـق می شـود بـا پشـت سرگذاشـتن رقبـای خـود، بـا جلـب ۵۵ هـزار و ۸۴۸ رای معـادل ۴۴ 
درصـد مجمـوع آراء، وارد مجلـس شـود. او بـا وجـود تحصیـل در رشـته حقـوق قضایـی ولـی بـه دلیل 
کمیسـیون فرهنگـی در می آیـد و بـه  سـابقه فعالیـت در شـورای عالـی انقـالب فرهنگـی بـه عضویـت 

کمیسـیون اصـل نـود نیـز مشـغول فعالیـت می شـود. کمیسـیون فرهنگـی در  عنـوان نماینـده 
می کنـد  کاندیداتـوری  اعـالم  الر  حـوزه  از  دهـم،  مجلـس  انتخابـات  جریـان  در  دیگـر  بـار  جعفرپـور 
کـه در انتخابـات  و هرچنـد بـا ریـزش جـدی آراء روبـرو می شـود ولـی بـاز بـه مجلـس راه می یابـد. او 
کـرده بـود، در ایـن دوره از انتخابـات، ۳۸ هـزار و ۷۶۶ رای  کسـب  مجلـس نهـم بالـغ بـر ۵۵ هـزار رای 
کسـب می کنـد و بـرای دومیـن دوره متوالـی بـه عنـوان نماینـده الر  معـادل ۳۴ درصـد مجمـوع آراء را 

در مجلـس حضـور می یابـد. او در انتخابـات از حمایـت ائتـالف اصول گرایـان برخـوردار بـود.
کسـیون اصول گرایـان بـود، در انتخابـات هیـات  کـه در هـر دو دوره نهـم و دهـم عضـو فرا جعفرپـور 
کـه بـه طیـف  کمیسـیون فرهنگـی در سـال دوم، موفـق می شـود، رقبـای اصول گـرای خـود  رئیسـه 

کنـد. کمیسـیون را از آن خـود  کرسـی ریاسـت  کنـار زده و  جبهـه پایـداری تعلـق داشـتند را 
 

سوابق اجرایی و مدیریتی
جمشـید جعفرپـور قبـل از ورود بـه مجلـس بیشـتر در شـورای عالـی انقـالب فرهنگـی و بـه تدریـس در 
کمتـر در دیگـر حوزه هـا فعالیـت داشـته اسـت. اهـم فعالیت هـای اجرایـی و  دانشـگاه مشـغول بـوده و 

ح اسـت: مدیریتـی اش بـه این شـر
کمیسیون فرهنگی مجلس دهم • رئیس 

• نماینده الر در مجلس نهم و دهم
• عضو شورای عالی انقالب فرهنگی 

کمیسیون مشورتی شورای عالی انقالب فرهنگی • رئیس 
کمیسیون مشورتی کمیته فرهنگ عمومی  • رئیس 
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کمیسیون تعلیم و تربیت دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی • رئیس 
کشور • عضوشورای تخصصی تحول و نوسازی نظام آموزشی 

• عضوشورای تخصصی مهندسی فرهنگی
• عضوشورای معین شورای عالی انقالب فرهنگی

• معاون دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی 
• وکیل دادگستری

• دانشیار پایه ۲۴ دانشگاه

فتنه خط قرمز مجلس
کمتـر مسـایل سیاسـی خصوصا مباحـث چالش برانگیز یافت  در میـان اظهـارات و سـخنان جعفرپـور 
می شـود. او در معـدود سـخنان سیاسـی خـود، از جنبـش سـبز بـه عنـوان فتنـه و خـط قرمـز مجلـس 
نـام می بـرد تـا نشـان دهـد مانند دیگـر اصول گرایان مجلس از مخالفان جنبش سـبز اسـت. جعفرپور 
کنـش بـه معرفـی وزرای دولـت روحانـی بـه مجلـس نهـم، می گوید: »فتنه ۸۸ خـط قرمز مجلس  در وا
کـه وزرای پیشـنهادی در  کیـد می کنـد  بـرای رأی اعتمـاد بـه وزرای پیشـنهادی اسـت.« او البتـه تا

کـه در جنبـش سـبز فعالیتـی نداشـته اند. کرده انـد  کسـیون های مجلـس اعـالم  جلسـات فرا
گذشـته بوده  کسـیون اصول گرایـان مجلـس در ادوار  مخالفـت بـا جنبـش سـبز جـزء سیاسـت های فرا

است.

حقوق زنان و ممنوعیت وازکتومی و سقط جنین
کـه  ح جامـع جمعیـت و تعالـی خانـواده، در مجلـس نهـم چالش برانگیـز شـد چـرا  اعـالم وصـول طـر
کنتـرل بـارداری  ح بـرای تشـویق خانواده هـا بـه زاد و ولـد، بـه مخالفـت بـا راه هـای  طراحـان ایـن طـر
ح  ح نبـود ولـی وقتـی طـر گرچـه نامـش در میـان طراحـان ایـن طـر پرداختنـد. جمشـید جعفرپـور ا
کنـد.  اعمـال  ح  را در طـر کمیسـیون  تـا نظـرات  او مامـور شـد  ارجـاع شـد،  کمیسـیون فرهنگـی  بـه 
گرفتـن  کـرد بـدون در نظـر  ح اعمـال  کـه در ایـن طـر کـه دانش آموختـه حقـوق بـود در اصالحاتـی  او 
کـرد. او در  حقـوق زنـان، تمـام تـالش اش را معطـوف بـه حـذف تعالـی خانـواده و افزایـش جمعیـت 
ح صرفـا هـدف مـا افزایـش جمعیـت اسـت. البتـه ممکـن اسـت  ایـن خصـوص می گویـد: »در ایـن طـر
ح حـذف شـود تـا بتوانیـم بـه طـور دقیق تـر و تمرکز یافته تـر بـه  موضـوع تعالـی خانـواده از عنـوان طـر
خ رشـد جمعیـت بپردازیـم.« جعفرپـور بـدون توجـه بـه دغدغـه جامعـه زنـان در خصـوص  افزایـش نـر
ازدواج زیـر سـن قانونـی و تقاضـای آن هـا بـرای افزایـش حداقـل سـن ازدواج، از تـالش بـرای حـذف 
ح جامـع جمعیت  ح خبـر داده و می گویـد: »برخـی از مـواد طـر بنـد مربـوط بـه سـن ازدواج در ایـن طـر
کـه ارتبـاط مسـتقیمی بـا افزایـش جمعیـت ندارنـد را حـذف می کنیـم. در بخشـی از  و تعالـی خانـواده 
گـر زنـی  ح بـه سـن ازدواج پرداختـه شـده، سـن ازدواج چـه ربطـی بـه فرزنـد آوری دارد؟ آیـا ا ایـن طـر
ح قرار ندارد، باید  کند، چون در سـن قید شـده در این طر خواسـت در سـن ۳۵ سـالگی فرزندآوری 

کنیـم؟« او را از مشـوق ها محـروم 
کتب درسی را مورد نقادی قرار داده و می گوید:  جعفرپور تغییر نگاه دختران به زن نمونه ایرانی در 
کوکـب خانـم  کوکـب خانـم زن خانـه داری بـود، امـا در حـال حاضـر  کتاب هـای درسـی قدیمـی  »در 
کـم، ذهنیـت  روی مبـل می نشـیند و زن خانـه دار هـم نیسـت. در حـال حاضـر مـا از مقاطـع سـنی 
که باید در آینده حتما شـاغل باشـد؛ البته  کودکی می آموزد  دختران را عوض می کنیم و او از سـنین 
کنیـم، بلکه به دنبال  ح مجازات  کسـی را بـه علـت نداشـتن فرزند با تصویب ایـن طر مـا قصـد نداریـم 
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تشـویق زوجیـن بـرای فرزندآوری هسـتیم.«

با اسلحه مشابه به هالیوود پاسخ دهیم
کمیسـیون فرهنگـی مجلـس تکیـه زده بـر ایـن بـاور اسـت  کرسـی ریاسـت  کـه ایـن روزهـا بـر  جعفرپـور 
کـه بایـد بـه فیلم سـازان هالیـوود بـا اسـلحه مشـابه خودشـان پاسـخ دهیـم. او بـا انتقـاد از فیلم هـای 
کـه می توانـد در افکار و  ضـد ایرانـی هالیـوود می گویـد: »سـینما زبانـی عمیـق و برنـده دارد، به گونـه ای 
کشـورهای غربی در تالش هسـتند تا با اسـتفاده از این ابزار  دیدگاه مخاطب اثر بگذارد، از همین رو 
کننـد.« او می افزایـد: »سـینمای ایـران  هنـری، ایده هـای پـوچ و بی محتـوای خـود را بـه بیننـده القـا 
توانایـی آن را دارد تـا بـا اسـتفاده از ارزش هـای معنـوی و انسـانی، بـه سـاخت فیلم هایـی دسـت زنـد 

کـه پاسـخ گوی جهـان هالیوود باشـند.«
کمیسـیون  گران طـی پنـج سـال مدیریـت احمـد سـالک و پژمانفـر بـر  کثریـت هنرمنـدان و سـینما ا
کمیسـیون  فرهنگـی، رابطـه خوبـی بـا مجلـس نداشـتند، حـال بایـد منتظـر مانـد و دیـد آیـا رویکـرد 

فرهنگـی بـا مدیریـت جدیـد اش، نسـبت بـه سـینما و هنـر تغییـر می کنـد یـا خیـر؟
اطالعات چندانی از روابط فامیلی جعفرپور با دیگر ارکان قدرت در ایران در دست نیست.
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 الهیار ملکشاهی

کوهدشت حوزه انتخابیه: 
کمیسیون قضایی و حقوقی سمت: رئیس 

کسیون: اصول گرایان فرا

پیـروزی  بـا  کـه  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات  دوره  آخریـن  برگـزاری  از  پیـش  ملکشـاهی«،  »الهیـار 
ح موضوعات شـعارگونه خسـته  کـه مـردم از طـر ح ایـن موضـوع  »حسـن روحانـی« همـراه شـد، بـا طـر
کـه حـوزه اقتصـاد و معیشـت  کسـی برنـده انتخابـات خواهـد شـد  کـرده بـود  شـده اند، پیش بینـی 

مـردم را نشـانه رود و بـا برنامـه منسـجم اقتصـادی بـه میـدان رقابـت بیایـد.
کاندیدا هـا مشـخص نشـده بـود امـا هرچـه بـود، پیـش بینـی او بـا  گرچـه در آن موقـع هنـوز اسـامی  ا
کـرد: »مطالبات مردم  گفت و گو تصریح  انتخـاب سـعید جلیلـی بـه وقوع نمی پیوسـت. وی در   همان 
گذشـت زمان و نسـبت به دوره قبل انتخابات واقعی تر شـده و امروزه مطالبات واقعی، مشـکالت  با 
کـه هـر روزه بـا آن دسـت و پنجـه نـرم می کننـد و قطعـا خواسـتار حضـور فـردی  روزمـره مـردم اسـت 

عمل گـرا و بـا  برنامـه خواهنـد بـود.«
کاندیداهـا توسـط شـورای نگهبـان، نـام  کـه پیـش از رد صالحیـت  امـا شـاید دانسـتنش جالـب باشـد 

او در فهرسـت نماینـدگان هـوادار »اسـفندیار رحیـم مشـایی« بـه چشـم آمـد.
کـه خـود سـابقه حضـور در شـورای نظـارت بـر انتخابات )زیر نظر شـورای نگهبان( اسـتان  ملکشـاهی 
لرسـتان را دارد دربـاره شـایبه احتمـال حمایـت دولـت وقـت از رحیـم مشـایی و احتمال دسـت کاری 
کـه انتخابـات در ایـران توسـط مـردم برگـزار  گفتـه بـود  کار را غیـر ممکـن دانسـته و  در آراء مـردم، ایـن 

کار پشـتیبانی و تـدارکات را انجـام می دهـد. می شـود و دولـت فقـط 
او دربـاره نظـارت بـر انتخابـات می گویـد: »فرمانـدار هـر شهرسـتان طبـق قانـون ۳۰ نفـر از معتمدیـن 
آن شهرسـتان را دعـوت می کنـد و سـپس آنـان بیـن خودشـان انتخابـات برگـزار می کننـد و اعضـای 
بـا  انتخابـات  اجـرای  یعنـی  تعییـن می شـوند،  ترتیـب  انتخابـات بدیـن  برگزارکننـده  هیـات اجرایـی 
مـردم اسـت، سـپس بـرای اینکـه تصمیمـات ایـن هیـات بـه سـمت و سـوی اشـخاصی خـاص نـرود و 
تضمینـی بـرای ایـن موضـوع وجـود داشـته باشـد، هیاتـی تحـت عنـوان هیـات نظـارت بـر انتخابـات 

چرخش از رحیم مشــایی به سمت جلیلی
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تشـکیل می شـود. دولـت در امـر انتخابـات تنها پشـتیبان کننده اسـت، یعنـی دولت در امـر انتخابات 
وسـایل نقلیـه، صنـدوق اخـذ رأی، تعرفـه و دیگـر مـوارد را آمـاده می کنـد.«

کارنامـه خـود دارد و اینکـه در حـال حاضـر رییـس  کـه در  ملکشـاهی بـه دلیـل پسـت های قضایـی 
بـرای  رسـانه ها  سـوی  از  همـواره  اسـت،  اسـالمی  شـورای  مجلـس  قضایـی  و  حقوقـی  کمیسـیون 
پاسـخ گویی بـه پرونده هـای مختلـف مـورد توجه قرار می گیرد. وی در تازه تریـن اظهارات خود درباره 
آقـای مهـدی هاشـمی  گفـت: »پرونـده  پرونـده »مهـدی هاشـمی«، فرزنـد »هاشـمی رفسـنجانی« 
هـم هماننـد دیگـر پرونده هـا بایـد بـه طـور عادالنـه مـورد بررسـی قـرار بگیـرد و حکـم قطعـی قانونـی 
کـه دسـتگاه قضائـی تحـت فشـارهای  و عادالنـه دربـاره ایشـان صـادر شـود؛ برخـی تصـور می کننـد 
کـه دسـتگاه  سیاسـی، ممکـن اسـت عادالنـه عمـل نکنـد امـا بنـده بعیـد می دانـم چنیـن باشـد چـرا 

قضائـی در اجـرای عدالـت توجهـی بـه فشـارهای سیاسـی نداشـته اسـت.«
در  کوهدشـت  توابـع شهرسـتان  از  یکـی  رومشـکان  روسـتای  در  ملکشـاهی در خـرداد سـال ۱۳۴۰ 
گشـود. پـدر بـا توجـه بـه اعتقـادات مذهبـی خویـش نـام الهیار  خانـواده ای مذهبـی چشـم بـه جهـان 

را بـرای او برگزیـد.
کودکـی خـود را در زادگاهـش سـپری می کنـد و تحصیـالت ابتدایـی را در همـان جـا بـه پایـان  او دوران 
و  راهنمایـی  تحصیـالت  ادامـه  بـرای  کـه  می شـود  باعـث  منطقـه  محرومیت هـای  امـا  می رسـاند، 

کوهدشـت و خـرم آبـاد شـود. دبیرسـتان راهـی شـهرهای همجـوار دره شـهر، 
آیـت اهلل  گرد  شـا آنجـا  در  و  شـد  پذیرفتـه  قـم  شـهر  معلـم  تربیـت  در  سراسـری  کنکـور  در  ابتـدا  وی 
مظاهری، امینی و مشـکینی بود. سـپس در رشـته علوم قضایی دانشـگاه تهران پذیرفته شـد و پس 
کارشناسـی در سـال ۱۳۶۸ در حـوزه حقـوق و علـوم قضایـی به قـوه قضاییه راه  از تحصیـالت دوره ی 

کرمانشـاه مشـغول بـه خدمـت شـد. یافـت و در قسـمت دادیـاری نظامـی اسـتان لرسـتان و 
کمیسـیون قضایـی و حقوقی  الهیـار ملکشـاهی نماینـده دوره نهـم مجلـس شـورای اسـالمی و رئیس 
کوهدشـت در اسـتان لرسـتان اسـت. وی سـابقه ریاسـت  مجلس شـورای اسـالمی از حوزه انتخابیه 
کشـور را در  کرمانشـاه و اسـتان لرسـتان و هم چنیـن معاونـت دیـوان عدالـت  بـر دادگسـتری اسـتان 
کارنامه خود  کارنامـه خـود دارد. او همچنیـن سـابقه حضـور در جبهه هـای جنـگ ایـران و عـراق را در 

دارد.
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عبدالرضا عزیزی

حوزه انتخابیه: شیروان
کمیسیون اجتماعی سمت: رئیس 

کسیون: اصول گرایان فرا

گفته خودش پاسـخ همه  کرده و به  کـه پانـزده هـزار شـماره تلفن را در موبایلـش ذخیره  ادعـا می کنـد 
کوتـاه را جـواب می دهـد. هم چنیـن می گویـد تمـام مـردم حـوزه  را می دهـد و روزی ۲۰۰ تـا ۳۰۰ پیـام 

گرفتـه تـا شـهری، بـه طـور مـداوم و مسـتقیما با وی در ارتباط هسـتند. انتخابیـه او، از روسـتایی 
کشـاورز در روسـتای “اهلل آبـاد اولیـا” از  “عبدالرضـا عزیـزی” در دوم شـهریور ۱۳۴۷ در خانـواده ای 
توابـع شهرسـتان “شـیروان” بـه دنیـا آمـده اسـت. او ۹ خواهـر و بـرادر دارد. در سـال ۱۳۷۵ بـا دختـر 
کنـون نماینده شـیروان در مجلس شـورای اسـالمی اسـت. نماینـده شـیروان ازدواج می کنـد و خـود ا
کـه وارد دانشـگاه شـدم  دو فرزنـد دختـر و پسـر دارد و دربـاره زندگـی خـود می گویـد: »از سـال ۱۳۶۸ 
کارهای  بـرای حضـور در مجلـس شـورای اسـالمی بسـیار عالقه منـد بـودم و از آن زمـان در این جهـت 

کـردم.« کـردم و ارتباطـات مردمـی را در ایـن جهـت افزایـش داده و تقویـت  خـودم را برنامه ریـزی 
گفتـه خـودش در شـانزده سـالگی داوطلبانـه بـه جبهه هـای جنـگ علیـه عـراق مـی رود و مجـروح  بـه 
از  بـه دانشـگاه مـی رود و در رشـته پزشـکی  بـه ادامـه تحصیـل می گیـرد؛  می شـود. سـپس تصمیـم 

غ التحصیـل می شـود. دانشـکده پزشـکی مشـهد فـار
که بر روی دوشـم  دربـاره حضـور در جبهـه می گویـد: »مـن بـه دلیـل اقتضـای دوران خـودم و تکلیفـی 
گـردان انتخاب شـدم و  بـود، بـه جبهه هـای حـق علیـه باطـل رفتـم و در مقاطعـی بـه عنـوان فرمانده 
حـدود دو سـال و هفـت روز داوطلبانـه در جبهـه حضـور داشـتم و در ایـن دوران دو بـار بـر روی میـن 

کنـون جانبـاز ۲۵ درصـد هسـتم.« رفتـه و هم ا
کـه در جریـان  کسـیون رهـروان والیـت و از جملـه نمایندگانـی اسـت  عزیـزی عضـو شـورای مرکـزی فرا

گفـت. معرفـی وزیـران توسـط دولـت روحانـی بـه مجلـس، چندیـن بـار بـه عنـوان موافـق سـخن 
در حمایـت از “مصطفـی پورمحمـدی” بـه عنـوان وزیـر پیشـنهادی وزارت دادگسـتری، خطـاب بـه 
کوچـک زاده چـرا حماسـه سیاسـی و  گفـت: »آقـای  کـه مخالـف پورمحمـدی بـود،  “کوچـک زاده” 

مرتضوی حامی  هسته ای،  دلواپس 
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گم  کـه مـورد نظـر مقـام معظـم رهبـری بـوده اسـت اینقـدر تلـخ می کنید؟ شـما سـوراخ دعـا را  بزرگـی را 
کردیـد؟ هشـت  کرده ایـد. وقتـی آقـای خـاوری دزد رفـت هیـچ حرفـی نزدیـد. آن موقـع چـرا سـکوت 
گرفـت و سـهم دو میلیـارد دالری خانـواده  سـال دولـت احمـدی ن ـژاد ۶۰۰ میلیـارد دالر پـول نفـت 

کت بودیـد و دفـاع نکردیـد.« شـهدا و جانبـازان را نـداد ولـی شـما سـا
بـا تال ش هـای »کوچـک زاده«،  کـرات هسـته ای،  بـا ایـن حـال وقتـی در آذر مـاه ۹۳ دلواپسـان مذا
گرفتنـد، نـام او در فهرسـت نماینـدگان حامـی ایـن همایـش بـه چشـم  تصمیـم بـه برگـزاری همایـش 

می خـورد.
قبـل از آن هـم حمایـت وی از سـعید مرتضـوی بـرای تصـدی سـمت مدیرعاملـی سـازمان تامیـن 
اجتماعـی و انتشـار نامـه ای بـه همـراه برخـی دیگـر از نماینـدگان مجلـس در این بـاره خبرسـاز شـده 
کهریزک  که سـعید مرتضـوی در ماجرای  کرده  کید  بـود. او در مصاحبـه ای بـا وبسـایت خبـری فرارو تا
کار  کـه  کـرده اسـت  گرفتـه اسـت. بعـد هـم اضافـه  نقـش »مثبتـی« داشـته و »جلـوی فتنـه بزرگـی« را 
کـه عمـل ختنـه انجـام دهـد از هـزار  کـه یـک پزشـک   کهریـزک »مثـل ایـن می مانـد  آقـای مرتضـوی در 

کنـد«. ختنـه ۹۹۹ تـا را درسـت انجـام دهـد و در یـک مـورد اشـتباه 
کند،  کشـته شـدند، رحمت  کهریزک  که در  کـه »خدا آن هایی را  گفتـه  البتـه آقـای عزیـزی ایـن را هـم 
کهریـزک غلـط بـوده، بـاز هـم اشـکالی نـدارد« و »شـما بایـد همـه  گـر تصمیـم مرتضـوی در مـورد  امـا ا

ختنه هـا را بـا هـم ببینیـد«.
از  یکـی  و  کـرده  نیـز منتشـر  پزشـکی  تالیفـی در حـوزه  کتـاب  کنـون چندیـن  تا عزیـزی”  “عبدالرضـا 
کتـاب برگزیـده سـال ۸۲ در  کتاب هـای او بـه نـام »پیشـگیری و درمـان اعتیـاد« موفـق شـد بـه عنـوان 

خراسـان معرفـی شـود.
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عزت اهلل یوسفیان مال

احوزه انتخابیه: آمل
سمت: رئیس کمیسیون تدون آیین نامه داخلی 

مجلس
کسیون: اصول گرایان فرا

کردن یقه معاون  که با پـاره  اولیـن جنجـال مجلـس دهـم بـه نام نماینده آمل ثبت شـد. نماینده ای 
کـه بـا فریـاد  کسـی  کسـی نبـود جـز عـزت اهلل یوسـفیان مـال.  کشـاورزی، ایـن جنجـال را رقـم زد  وزیـر 
کـه بـر ایـن  کردنـد  گـر چـه مجلسـیان تـالش  کشـاورزی روبـرو شـد. ا »بـاج نمـی دهـم« معـاون وزیـر 
کدام باج خواهی سـخن  که از  کـرد  جنجـال سـرپوش بگذارنـد ولـی معـاون وزیـر در مصاحبه ای فاش 
کاربـری ۴۰۰ هکتـار از مرغوب تریـن  گفتـه خلیـل آقایـی سال هاسـت بـه دنبـال تغییـر  می گویـد. بـه 
کشـاورزی آمل و تبدیل آن به فرودگاه اسـت و دولت با این خواسـته مخالف اسـت. رسـانه ها  اراضی 
کـه سال هاسـت عضـو  کسـی  ایـن باج خواهـی را زمین خـواری علنـی خواندنـد، آن هـم زمین خـواری 

سـتاد مبـارزه بـا مفاسـد اقتصـادی اسـت و او را می تـوان مخـزن االسـرار مفاسـد اقتصـادی دانسـت.

کیست؟ عزت اهلل یوسفیان مال 
عـزت اهلل یوسـفیان مـال، در سـال ۱۳۳۰ در آمـل متولـد شـد. او تحصیـالت اش را در رشـته حقـوق 
قضایـی در دانشـگاه شـهید بهشـتی بـه پایـان رسـاند و جـذب قـوه قضاییـه شـد. او در حیـن فعالیـت 
کـرد. در تمـام سـال های پـس  قضایـی و پارلمانـی، دکترایـش را در رشـته حقـوق بیـن الملـل دریافـت 
از انقـالب یوسـفیان مـال در دسـتگاه قضایـی جمهـوری اسـالمی فعالیـت داشـته اسـت. او در مقـام 
گزینش قوه قضاییه مسـوولیت داشـته است. کلی در حوزه ارزشـیابی و  دادیاری، دادسـتانی و مدیر 
او اولیـن بـار در انتخابـات مجلـس هفتـم، وارد رقابت هـای انتخاباتـی شـد تـا پـس از سـال ها فعالیـت 
کاندیدای  در قوه قضایی، وارد قوه مقننه شـده و در حوزه قانون گذاری فعال شـود. با رد صالحیت 
گروه هـای اصالح طلـب  اصالح طلبـان در انتخابـات مجلـس هفتـم،  یوسـفیان مـال توانسـت حمایـت 
کمـک آن هـا وارد مجلـس شـد. یوسـفیان مـال امـا بـا ورود بـه مجلـس هفتم  کنـد و بـا  اسـتان را جلـب 
کسـیون  فرا در  قـد  تمـام  حضـوری  بلکـه  نپیوسـت  اصالح طلبـان  کسـیون  فرا عضویـت  بـه  تنهـا  نـه 

اقتصادی مفاسد  االسرار  مخزن 
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کـرد  کسـیون اصول گرایـان تـالش  کسـیون اصول گرایـان داشـت. یوسـفیان مـال در فرا رقیـب،  یعنـی فرا
کنـد. تـا چهـره ای معتـدل و میانـه رو از خـود ترسـیم 

کمیسـیون حقوقی و قضایی مجلس  کاری طوالنـی در حـوزه قضایـی او را راهی  تحصیـالت و سـوابق 
کـرد و بـه عضویـت سـتاد مبـارزه بـا مفاسـد اقتصـادی درآمـد. یوسـفیان مـال بـا حضـور ۱۶ سـاله در 
سـتاد مبـارزه بـا فسـاد اقتصـادی بـه مخـزن االسـرار مفاسـد اقتصـادی تبدیـل شـده اسـت. بـدون 
گاهـی در مصاحبه هایـش به  شـک اطالعـات ذی قیمتـی از مفاسـد اقتصـادی در اختیـار دارد و هـر از 
گـذاری غیـر قانونـی زمیـن  گفتگویـی از وا ریشـه ها و عوامـل فاسـد نظـام اشـاراتی داشـته اسـت. او در 
گذار شـده اسـت.«  کرده و می گوید: »بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار از اراضی به ناحق وا اشـاره 
کشـوری و اسـتانی« در زمین خواری هـا نقـش دارنـد، بانک هـا  او بـه صراحـت می گویـد: »»مقامـات 

کشـور از دسـت داده اسـت.« در ایـران بـه »بسـتر فسـاد« تبدیـل شـده اند و »فسـاد قبـح خـود را در 
مجلـس  انتخابـات  در  بـود،  گذاشـته  سـر  پشـت  را  خـود  پارلمانـی  تجربـه  اولیـن  کـه  مـال  یوسـفیان 
کـرد و بالفاصلـه در صـف یـاران هـم والیتـی خـود،  هشـتم مجـدد شـانس ورود بـه مجلـس را پیـدا 
کان در صـف اعتدال گرایـان قـرار داشـته باشـد  کمـا گرچـه می کوشـید  گرفـت. او ا علـی الریجانـی قـرار 
گفـت: »درسـت  کـرد و  ولـی در انتخابـات ریاسـت جمهـوری ۸۸ از محمـود احمـدی نـژاد حمایـت 
کـه مـردم ذهنیـت خوبـی نسـبت به مهندس موسـوی دارند امـا آن ها تالش های شـبانه روزی  اسـت 
بـه عقیـده بنـده مجـددا احمدی نـژاد  لـذا  بـه آن احتـرام می گذارنـد  احمدی نـژاد را می شناسـند و 
ح  کـه بحـث عبـور از احمدی نـژاد را مطـر کـرد: » آن هایـی  پیـروز ایـن رقابـت خواهـد بـود.« او اضافـه 
کـه در بیـرون از  می کننـد در جلسـات عمومـی اصول گرایـان ایـن بحـث را حاشـا می کننـد و آن طـور 
شـنیده  احمدی نـژاد  از  عبـور  بحـث  اصول گرایـان  جمـع  داخـل  در  می شـود  ح  مطـر جلسـات  ایـن 

نمی شـود.«
گسـترده فعاالن  دخالت آشـکار در عزل و نصب های اسـتانی، یوسـفیان مال را در معرض انتقادهای 
آملـی قـرار داده اسـت. مصطفـی آجدانـی روزنامـه نـگار در نامـه ای سرگشـاده بـه ایـن موضـوع اشـاره 
که شـما از حق شهروندی  کرده و ضمن دعوت یوسـفیان مال به مناظره، می نویسـد: »درسـت اسـت 
کردید و از اسـتانداری آقای  گزینه هـای اسـتانداری مازندران اسـتفاده  و قانونـی خـود در رقابت هـای 
دکتـر ربیـع فـالح، اسـتاندار منتخـب و منصـوب دولـت تدبیـر و امیـد و رییـس سـتاد انتخاباتـی دکتـر 
کـه شـما فراتـر از حـدود و  حسـن روحانـی در مازنـدران حمایـت نکردیـد، امـا ایـن هـم درسـت اسـت 
اختیـارات و صالحیـت قانونـی خود،حـق دخالـت در انتصـاب و عـزل و نصب هـای مدیـران اجرایی را 

فراتـر از ارایـه نظـر مشـورتی ندارید.«
کسـیون  یوسـفیان برای سـومین بار در انتخابات مجلس نهم موفق به ورود به مجلس شـد و به فرا
رهروان والیت پیوسـت. او در جریان انتخابات ریاسـت جمهوری سـال ۱۳۹۲ در ردیف یاران سـردار 

گرفت. قالیبـاف قرار 
کـرد تـا در لیسـت امیـد قـرار بگیـرد امـا سـرانجام نتوانسـت  در انتخابـات مجلـس دهـم هرچنـد تـالش 
کنـد و بـدون حمایـت آن هـا موفـق شـد رای مـردم را بـرای چهارمیـن بـار  نظـر اصالح طلبـان را جلـب 
کمیسـیون آیین نامه رسـید  کنـد و بـه مجلـس راه یابـد. او بـا ورود بـه مجلـس دهـم به ریاسـت  جلـب 

و بـا حکـم رئیـس مجلـس، عضویـت اش در سـتاد مبـارزه بـا مـواد مخـدر تـداوم یافـت.

سوابق اجرایی و مدیریتی
یوسـفیان مـال تـا قبـل از ورود بـه پارلمـان،  در سـطوح مختلـف قـوه قضاییـه مشـغول بـوده اسـت و 
کرسـی خـود را برای چهـار دوره متوالی  بـرای اولیـن بـار در مجلـس هفتـم بـه مقـام نمایندگی رسـید و 
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ح اسـت: کـرده اسـت. مهم تریـن مسـوولیت های اجرایـی و مدیریتـی اش به این شـر کـه حفـظ  اسـت 

• دادیار دادسرای عمومی تهران و بابل و رئیس دادگاه محمود آباد
• دادسـتان اسـتان مازندران با حفظ سـمت رئیس دادگسـتری آمل و دادسـتان اسـتان آذربایجان 

شـرقی و اردبیل
• مشاور دیوان عدالت اداری

گزینش قضات قوه قضائیه کل دبیرخانه قوه قضائیه با حفظ سمت عضو  • مدیر 
کارگزینی قوه قضائیه کل  کشور با حفظ سمت مدیر  • عضو معاون دیوان عالی 

کشور کمیسیون نقل و انتقاالت قضات  • عضو و دبیر 
• قائم مقام آموزش و تحقیقات قوه قضائیه

کل ارزشیابی، بازرسی و نظارت قوه قضائیه و مدیرکل آموزش و تحقیقات • مدیر 
کشور • مستشار دیوان عالی 

کمیسیون آیین نامه • نماینده دوره هفتم تا دهم آمل در مجلس شورای اسالمی و رئیس 
• عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و ستاد مبارزه با مواد مخدر

ح اعدام مخالفان هدفمندی یارانه ها! طر
کرسـی نمایندگـی مجلـس می نشـیند بـا تقاضای  یوسـفیان مـال بـا یـک عمـر سـابقه قضایـی وقتـی در 
صـدور حکـم اعـدام مخالفـان هدفمنـدی یارانه هـا،  نشـان می دهـد دریافـت ناصحیحـی از حقـوق 
بـا موجودیـت  یارانه هـا  کـردن  اینکـه هدفمنـد  بیـان  بـا  اظهارنظـری شـگفت انگیز  او در  بشـر دارد. 
ح مهـم و انقالبی، نبایـد به خاطر  گـره خـورده، می گویـد: »در اجـرای ایـن طـر بخـش اقتصـادی نظـام 
کوتـاه آمـد و بلکـه بایـد بـا آنان  کـه قصـد اخـالل و بی نظمـی دارنـد  چنـد نفـر رفاه طلـب و فرصت طلـب 
که  گذاشـت.« او توضیـح نداده  قاطعانـه برخـورد و حتـی مجـازات اعـدام را بـرای آنـان بـه مرحله اجرا 

ح اقتصـادی مجـوز اعـدام آمـده اسـت. کتـاب و مکتـب حقوقـی بـرای مخالفـت بـا یـک طـر کـدام  در 
او بـه عنـوان یـک قاضـی آشـنا به موازیـن حقوقی و به عنوان یک نماینده مردم،  در ۱۲ سـال فعالیت 
گزارش هـای  پارلمانـی نـه تنهـا یـک بـار بـه نقـض حقـوق بشـر اعتـراض نکـرده بلکـه بـا دروغ خوانـدن 
کره در خصوص مسـایل حقوق بشـری  احمـد شـهید ناظـر حقـوق بشـر ایـران، دولـت را از هرگونه مذا
گزارش های خود را بر اسـاس منابع غیر  برحـذر مـی دارد. یوسـفیان مـال می گویـد: » او )احمـد شـهید( 
کنـون همـان دروغ هـا  کـذب بـود. ا موثـق و بـر اسـاس شـنیده هایش تنظیـم می کـرد و سراسـر دروغ و 
گزارش هـای  را در تنظیـم چنیـن  او  کـه دیگـر نمی تواننـد  گرفتـه اسـت چرا را  او و حامیانـش  دامـن 
در  ملـل  سـازمان  قطعنامه هـای  بـه  نسـبت  انتقـاد  بـا  مـال  یوسـفیان  کننـد.«  همراهـی  نادرسـت 
کـره ای بـا غـرب یـا سـازمان  خصـوص حقـوق بشـر می گویـد: »نمی تـوان در زمینـه حقـوق بشـر، مذا
گیرد…. تنها برای پایان بخشـید به پرونده سـازی های  ملـل داشـت تـا بـه قولی بده بسـتانی صـورت 

گزارش هـای احمـد شـهید پاسـخ قاطـع و قـوی داد.« غـرب بایـد بـه 
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اسداله عباسی

حوزه انتخابیه: املش-رودسر
کمیسیون آموزش و تحقیقات سمت: عضو 

کسیون: اصول گرایان فرا

عمـر وزارت اش ۴ مـاه بیشـتر نبـود ولـی نامـش بـه عنـوان آخریـن وزیـر دولـت محمـود احمـدی نـژاد 
کـه پـس از  کننـد. اسـداله عباسـی  ثبـت شـد، تـا او را در میـان یـاران رئیـس جمهـور سـابق ایـران ثبـت 
کار، تعـاون و رفـاه اجتماعـی، بـا حکـم احمـدی نـژاد سرپرسـتی ایـن  اسـتیضاح شـیخ السـالمی وزیـر 
وزارت خانـه را عهـده دار شـد، بـه صـورت رسـمی تنهـا ۴ مـاه وزیـر ایـن وزارت خانـه بود. عباسـی پیش 

و پـس از وزارت، نمایندگـی مـردم املـش و رودسـر در مجلـس را عهـده دار بـوده و هسـت.

کیست؟ اسداله عباسی 
گیـالن بـه دنیـا آمـد. او پـس از  اسـداله عباسـی در سـال ۱۳۴۰ در روسـتای هلوکلـه شهرسـتان رودسـر 
اتمـام تحصیـالت در مقطـع ابتدایـی و راهنمایـی در روسـتای محـل تولـد، بـرای ورود بـه دبیرسـتان 

راهی شهرسـتان رودسـر شـد. 
اخـذ دیپلـم توسـط عباسـی بـا پیـروزی انقـالب ۵۷ همـراه بـود ولـی هیـچ اثـر و نشـانی از همراهـی او با 
ایـن انقـالب ثبـت نشـده اسـت. او در سـال ۱۳۶۰ و هم زمـان بـا آغـاز جنـگ ایـران و عـراق، بـه جـای 
عزیمـت بـه مناطـق جنگـی راهـی دانشـکده تربیـت معلـم ورامیـن شـد و پـس از اخـذ مـدرک فـوق 
کند. همین امر سـبب شـد تا  کسـوت معلمی فعالیت  دیپلم، به روسـتایی در رودسـر بازگشـت تا در 
کال مشـارکتی در جنـگ ایران  حتـی بـه عنـوان سـرباز وظیفـه نیـز بـه نیروهـای نظامـی ملحـق نشـود و 

و عـراق نداشـته باشـد.
عباسـی پس از پنج سـال تدریس در روسـتاهای رودسـر باردیگر به تهران بازگشـت تا ضمن خدمت، 
کرد و بار دیگر  تحصیالت دانشـگاهی را از سـر بگیرد. او در سـال ۱۳۶۸ لیسـانس علوم تربیتی را اخذ 

به شـغل معلمی مشـغول شد.
کـرد  کارشناسـی ارشـد را در رشـته فلسـفه تعلیـم و تربیـت دریافـت  هشـت سـال بعـد، عباسـی مـدرک 

نژاد احمدی  وزیر  آخرین 
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و در سـال ۸۸ بعـد از فراغـت از مجلـس هشـتم، توانسـت مـدرک دکتـرای خـود را در رشـته تعلیـم و 
کنـد. تربیـت و برنامه ریـزی دریافـت 

عباســـی پـــس از ســـال ها معلمـــی در رودســـر و روســـتاها و توابـــع ایـــن شهرســـتان، تصمیـــم بـــه ورود 
گرفـــت لـــذا در جریـــان انتخابـــات مجلـــس هفتـــم، از حـــوزه رودســـر و املـــش اعـــالم  بـــه مجلـــس 
کنـــار زده و بـــه  کـــرد و توانســـت جدی تریـــن رقیـــب خـــود یعنـــی رهبـــری املشـــی را  کاندیداتـــوری 
ــرد و در ایـــن دو دوره  کـ ــز حفـــظ  ــتم نیـ ــود را در مجلـــس هشـ کرســـی خـ ــد. او  ــم راه یابـ مجلـــس هفتـ
کســـیون فرهنگیـــان مجلـــس را  کمیســـیون آمـــوزش و تحقیقـــات بـــود و ریاســـت فرا نایـــب رئیـــس 

کـــرد. تجربـــه 
او چهـره ای اصول گـرا و از حامیـان جـدی محمـود احمـدی نـژاد رئیس جمهور وقـت در مجلس بود. 
کـرد و بـا حکـم شـیخ  گـذار  عباسـی در جریـان انتخابـات مجلـس نهـم، رقابـت را بـه رهبـری املشـی وا
کار، تعـاون و رفـاه اجتماعـی دولـت احمـدی نـژاد، در سـال ۱۳۹۱ بـه معاونت »توسـعه  السـالمی وزیـر 

و مدیریـت منابـع« ایـن وزارتخانـه منصوب شـد.

یکشنبه سیاه مجلس و وزارت عباسی
بـه  کـه  نـژاد  رفـاه اجتماعـی دولـت احمـدی  و  تعـاون  کار،  وزیـر  اسـتیضاح شـیخ االسـالمی  جلسـه 
»یکشـنبه سـیاه مجلـس« معـروف شـد، فرصتـی شـد تـا اسـداله عباسـی در آخریـن ماه هـای دولـت 
بـا پخـش ویدئویـی از جلسـه  نـژاد  وقـت، جانشـین شـخ االسالمی شـود. در ایـن جلسـه، احمـدی 
البـی فاضـل الریجانـی بـرادر علـی الریجانـی رئیس مجلس، با سـعید مرتضوی رئیس سـازمان تامین 

اجتماعـی بـه نـزاع میـان دولـت و مجلـس وقـت منجـر شـد.
اسـداله عباسـی ابتـدا بـه عنـوان سرپرسـت وزارتخانـه معرفـی شـد و سـه مـاه بعـد بـه عنـوان وزیـر بـه 
کار دولـت بیشـتر باقـی نمانـده بـود، مجلـس بـا  مجلـس معرفـی شـد و نظـر بـه اینکـه تنهـا ۴ بـه پایـان 
کـرد. علـی مطهـری نماینـده تهـران در جلسـه رای اعتمـاد در مخالفـت بـا  وزارت عباسـی موافقـت 
کـرد و او را مدافـع بی منطـق دولـت احمدی نـژاد در مجلس هفتم و هشـتم معرفی  عباسـی صحبـت 
کار، تعـاون و رفـاه اجتماعـی دولـت احمـدی نـژاد شـد. کـرد. امـا در نهایـت عباسـی بـرای ۴ مـاه وزیـر 
کـه  کوتـاه وزارت بـدون تشـریفات قانونـی ۵۰۰ نفـر را بـه اسـتخدام ایـن وزارتخانـه درآورد  او در دوران 
گسـترده رسـانه ها همـراه شـد. دریافـت هدیـه ۱۵۰ میلیـون تومانـی از سـعید مرتضوی از  بـا انتقـادات 
کـه اسـناد دریافـت هدیـه مالـی را وب سـایت الـف بـه مدیریـت  دیگـر تخلفـات او در دوران وزارت بـود 

کرد. احمـد توکلـی منتشـر 

گشت به مجلس پس از وزارت باز
ـــر  ـــار دیگ ـــود ب ـــده ب ـــاه ش کوت ـــت  ـــت اش از دول ـــه دس ک ـــی  ـــژاد، عباس ـــدی ن ـــت احم ـــن دول ـــان یافت ـــا پای ب
کـــرد و بـــرای ســـومین بـــار موفـــق شـــد  کاندیداتـــوری  در جریـــان انتخابـــات مجلـــس دهـــم اعـــالم 
رقیـــب اش رهبـــری املشـــی را تنهـــا بـــا ۱۶۴ رای بیشـــتر شکســـت دهـــد و بـــه مجلـــس راه یابـــد. او در 
ــر  دومیـــن ســـال مجلـــس دهـــم، موفـــق شـــد بـــه هیـــات رئیســـه مجلـــس راه یابـــد و در جایـــگاه دبیـ

گیـــرد. هیـــات رئیســـه قـــرار 
ــات  ــان انتخاب ــان در آمــد و در جری کســیون اصول گرای ــه عضویــت فرا ــز ب عباســی در مجلــس دهــم نی
)جمنا/ائتــالف  انقــالب  مردمــی  نیروهــای  جبهــه  مرکــزی  شــورای  بــه   ۹۶ جمهــوری  ریاســت 

کــرد. حمایــت  رئیســی  ابراهیــم  کاندیداتــوری  از  و  پیوســت  اصول گرایــان( 

کلیدی آن ]عرصه سوم[ مجلس دهم و بازیگران 

کلیدی مجلس  پروفایل نمایندگان 

۱۷۸



ضرب و شتم توسط چای کاران
چـای کاران  اعتـراض  بـا  املـش،  رانکـوه  توابـع  از  »گرکـرود«  منطقـه  در  مراسـمی  در  عباسـی  حضـور 
و  آن هـا  خواسـت  بـه  نماینـده  ایـن  بی توجهـی  بـه  نسـبت  کـه  چـای کاران  شـد.  همـراه  منطقـه 
وعده هـای انتخاباتـی اش معتـرض بودنـد او را مـورد ضرب و شـتم قـرار دادنـد. رسـانه های محلـی بـا 
کـه از وضعیـت موجـود، طبـق  کشـاورزان محلـی  انتشـار ایـن خبـر نوشـته اند: »برخـی از چـای کاران و 
وعده هـای نماینـده مـردم حـوزه انتخابیـه خـود رضایـت نداشـتند، انتقاداتـی را نسـبت بـه عباسـی 
کـه ایـن انتقـادات بـا مـزاج نزدیـکان و اطرافیـان وی سـازگار نبـود و منجر بـه درگیری  ح می کننـد  مطـر

گرفـت.« کـه در ایـن بیـن عباسـی نیـز مـورد تعـرض قـرار  بیـن دو طـرف ماجـرا شـد 

سوابق اجرایی و مدیریتی
بـوده اسـت.  تنهـا در مقـام معلمـی مشـغول  بـه مجلـس هفتـم،  از ورود  تـا پیـش  اسـداله عباسـی 
کـرد و بـا ورود بـه مجلـس از ایـن شـغل  او فعالیـت حرفـه ای را از سـال ۱۳۶۱ بـا شـغل معلمـی آغـاز 

ح اسـت: ایـن شـر بـه  او  اهـم سـوابق اجرایـی و مدیریتـی  کـرد.  کناره گیـری 
کار، تعاون و رفاه اجتماعی دولت احمدی نژاد  • وزیر 

کار، تعاون و رفاه اجتماعی در دولت احمدی نژاد • معاون توسعه منابع وزارت 
• نماینده مجلس هفتم، هشتم و دهم از حوزه انتخابیه املش و رودسر

• عضو هیات رئیسه مجلس دهم
گیالن • عضو هیات امنای دانشگاه 

• عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
گیالن • عضو شورای اجرایی و هیات مدیره جمعیت هالل احمر استان 

• عضو هیات مدیره صندوق مرکزی اشتغال،ازدواج و مسکن مهر امام رضا)ع(
• معلم

جنبش سبز به وحدت جامعه ضربه زد
کـه مطهـری او را حامـی بی منطـق احمـدی نژاد خوانـده اسـت، از مخالفین جنبش  اسـداله عباسـی 
سـبز بـود. او همچـون دیگـر اصول گرایـان از لفـظ فتنه گـر بـرای فعـاالن جنبـش سـبز اسـتفاده می کنـد 
و معتقـد اسـت جنبـش سـبز بـه وحـدت جامعـه ضربـه زد. او می گویـد: »ایـن افراد در سـال ۸۸ سـعی 
کردنـد و خسـارات سـنگین مـادی و معنوی را  کردنـد بـه وحـدت جامعـه دامـن بزننـد و جریان سـازی 
کشـور  کنـون هـم مقـام معظـم رهبـری یقینـا از همـه مـا بهتـر متوجـه آینده  کردنـد و ا برکشـور تحمیـل 
هسـتند و از الیه هـای درونـی مسـائل سیاسـی و اجتماعـی خبـر دارنـد لـذا وقتـی در یـک مسـئله ای 

کشـور در آن اسـت.« ورود می کننـد، یقینـا خیـر و صـالح 

خشونت علیه حیوانات
کارنامـه اسـداله عباسـی، هیـچ تالشـی در دفـاع از حقـوق بشـر و یـا اعتراضـی بـه نقـض حقـوق بشـر  در 
ثبـت نشـده اسـت. امـا انتشـار تصویـری تـکان دهنـده از مراسـم جشـن پیـروزی اش در انتخابـات 
کـه او هیـچ ذهنیتـی نسـبت بـه حقـوق حیوانـات نـدارد و از اعمـال  مجلـس دهـم، نشـان می دهـد 

خشـونت عریـان علیـه حیوانـات ابایـی نـدارد.
کشـتن چنـد حیـوان، حامیان اش،  در جشـن پیـروزی عباسـی در انتخابـات مجلـس دهـم، عـالوه بـر 
کردند.  کشـیده و شـادمانی  گاو سـربریده ای را بـرای سـاعت ها جهـت تماشـای مـردم بـا جرثقیـل باال 
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کنـش  وا کشـیده شـد، هیـچ  بـه تصویـر  اسـداله عباسـی  کـه در حضـور  تـکان دهنـده  نمایـش  ایـن 
اعتراضـی ای از سـوی ایـن نماینـده مجلـس بـه همـراه نداشـت.

خانواده
کشـاورز و روسـتایی متولـد شـد. پـدرش بـه مـو ذن و مـداح روسـتا  اسـداله عباسـی در خانـواده ای 
کشـاورز بـود. او ۶ خواهـر و یـک بـرادر دارد. عباسـی در سـال ۱۳۶۴ در روسـتای محـل زندگـی اش  و 

کـه هـر سـه مجـرد هسـتند. کـرد و ۳ فرزنـد دارد  ازدواج 
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غالمرضا کاتب

حوزه انتخابیه: سمنان
سمت: عضو هیات رئیسه مجلس

کسیون: مستقل ها فرا

کرد و به مجلـس نهم راه یافت.  درصحـن: در دوران اقتـدار محمـود احمـدی نـژاد بـر خواهـرش غلبه 
کرسـی هیـات رئیسـه مجلـس تکیـه زده اسـت، دومیـن حضـور خـود  کـه اینـک بـر  کاتـب  غالمرضـا 
را در مجلـس شـورای اسـالمی تجربـه می کنـد. او پیـش از ایـن در انتخابـات مجلـس نهـم بـا پشـت 
در  کاتـب  بـود.  شـده  مجلـس  وارد  گرمسـار  انتخابیـه  حـوزه  از  نـژاد،  احمـدی  پرویـن  سرگذاشـتن 

کـرد و پرویـن احمـدی نـژاد ۱۵۵۰۰ رای. کسـب  انتخابـات مجلـس نهـم ۱۶۲۲۸ رای 

کیست؟ کاتب  غالمرضا 
اتمـام تحصیـالت در  از  پـس  او  گرمسـار متولـد شـد.  کاتـب در سـال ۱۳۴۱ در شهرسـتان  غالمرضـا 
مقطـع متوسـطه، وارد دانشـگاه شـد و در رشـته الهیـات و معـارف اسـالمی لیسـانس اش را دریافـت 
کرد. او فوق لیسـانس اش را در رشـته مدیریت دولتی و دکترایش را در رشـته مدیریت منابع انسـانی 
کاتـب عـالوه بر تحصیالت دانشـگاهی، دروس حوزوی را تا سـطح یـک، ادامه داد. بـه اتمـام رسـاند. 
کاتـب در سـوابق اش اشـاره ای بـه فعالیـت در انقـالب ۵۷ نکـرده و تنهـا عکسـی را از خـود در  غالمرضـا 
کـه بـه نظر بـه دوران جنگ ایران و عراق می ماند. اما آنچه روشـن اسـت  کـرده  لبـاس نظامـی منتشـر 
کشـور و بنیادهـای حکومتـی  این کـه او از ابتـدای انقـالب مسـوولیت های متعـدد دولتـی در وزارت 

کـرده اسـت. هم چـون بنیـاد مسـتضعفان و جانبـازان را تجربـه 
او فعالیـت اجرایـی را از معاونـت فرمانـداری سـمنان آغـاز و پـس از مدتـی خـود بـه عنـوان فرمانـدار 
شـهر  در  نیـز  مدتـی  کاتـب  می شـود.  کار  مشـغول  سـپیدان  داراب،  ابهـر،  همچـون  شـهرهایی  در 
اردکان اسـتان فـارس در سـمت شـهرداری حاضـر بـوده و از آنجـا بـه بنیـاد مسـتضعفان و جانبـازان 

کل امـور مجلـس، پایـش بـه مجلـس شـورای اسـالمی بـاز شـود. می پیوندنـد تـا در مقـام مدیـر 
کاتـب در سـال ۱۳۹۰ و دو سـال پـس از وقایـع سـال ۱۳۸۸، بـرای ورود بـه مجلـس اعـالم نامـزدی 

معلوالن به  اهانت  در  بی پروایی 
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کـرده بـود و یـک  کـه بـه برکـت نـام بـرادر، نامـی پیـدا  می کنـد. عـالوه بـر او پرویـن احمـدی نـژاد نیـز 
گرمسـار اعالم  کارنامـه داشـت، در حـوزه انتخابیـه  دوره نمایندگـی مـردم تهـران در شـورای شـهر را در 
کاتـب موفـق می شـود او را شکسـت دهـد و بـه مجلـس راه یابـد. او پـس از ورود بـه  نامـزدی می کنـد. 

کمیسـیون فرهنگـی درآمـد.  مجلـس بـه عضویـت 
کار  گرچـه در مجلـس نهـم بـه  عنـوان چهـره ای اصول گـرا شـناخته می شـد ولـی پـس از روی  کاتـب ا
کاتـب بـا حمایـت  آمـدن دولـت حسـن روحانـی، از جملـه حامیـان او در مجلـس بـه شـمار می رفـت. 
از برجـام، خـط خـود را از افراطیـون مجلـس نهـم جـدا می کنـد و موفـق می شـود بـه عنـوان چهـره ای 
بـه  بـار  ایـن  یابـد و  بـه مجلـس راه  بـار دوم  بـرای  انتخابـات مجلـس دهـم،  بـا پیـروزی در  مسـتقل 
کـه از ابتـدا بـا برجـام مخالـف  عضویـت هیـات رئیسـه هـم می رسـد. او برخـالف اصول گرایـان تنـد رو 
کـه باید  کشـور پدیـد آمـده  بودنـد در موافقـت بـا برجـام می گویـد: »بـا اجـرای برجـام فضـای جدیـد در 
کشـور  بـا توسـعه اقتصـادی بـه دنبـال منابـع جدیـد بـرای سـرمایه گذاری باشـیم و هزینـه جـاری را در 

کاهـش وابسـتگی بـه نفـت در بودجه هـا باشـیم.« کاهـش دهیـم و بـه فکـر درآمـد زایـی و 

سوابق اجرایی و مدیریتی
گرمسـار، پیـش از ورود بـه مجلـس، بیشـتر بـه  کاتـب نماینـده  سـوابق اجرایـی و مدیریتـی غالمرضـا 
کارنامـه خـود سـابقه عضویـت در هیـات مدیـره بانـک و  حـوزه فرمانـداری محـدود می شـد ولـی او در 

ح اسـت:  تدریـس در دانشـگاه ها را هـم دارد. اهـم سـوابق اجرایـی و مدیریتـی او بـه ایـن شـر
گرمسار در مجلس نهم و دهم • نماینده مردم 

• عضو هیات رئیسه مجلس دهم
• عضو شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما

کمیسیون برنامه و بودجه  • عضو و سخن گوی 
• عضو هیات مدیره پست بانک ایران

• رئیس هیات تخلفات وزارت ارتباطات و فنآوری اطالعات
ح و توسعه دانشگاه پیام نور • مشاور رئیس و معاون طر

• معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی
• مدیرکل امور مجلس سازمان مستضعفان و جانبازان

• فرماندار ابهر، داراب، سپیدان
• شهردار اردکان

• معاون فرمانداری سمنان
گرمسار • استاد دانشگاه آزاد تهران و پیام نور 

توهین به معلوالن
کمتـر فعالیتـی در ارتقـاء حقـوق بشـر یـا تالشـی بـرای  کاتـب  کارنامـه و سـوابق پارلمانـی غالمرضـا  در 
نقـض حقـوق بشـر می تـوان یافـت. او بـه رغـم اینکـه در هیـات رئیسـه مجلـس عضویـت دارد ولـی 
بیشـترین تـالش اش متوجـه مسـایل حـوزه انتخابیـه اش اسـت. امـا یکـی از اظهـارات او در مجلـس 
کـه مصـداق بـارز اهانـت بـه معلـوالن بـود خیلـی حاشـیه سـاز شـد. او در مجلـس و در جریـان  نهـم 
بررسـی قانـون انتخابـات در خصـوص پیشـنهاد صالحیـت نابینایـان بـرای ورود به مجلـس می گوید: 
که الل هست  کسـی  »چه فرقی هسـت میان نابینایان و ناشـنوایان، ضمن اینکه ممکن اسـت ورود 
کنش هایی  کـه وا بـه مجلـس بهتـر باشـد چـون حداقـل برامـون چالـش درسـت نمی کنـد.« سـخنانی 
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در جامعـه بـه همـراه داشـت. علـی صابـری عضـو حقوقـدان و نابینـای شـورای شـهر در ایـن خصوص 
کـه  کسـی  گفتـه: »ایـن اتفـاق بـرای هنرمنـدان و ورزشـکاران هـم صـورت خوشـی نـدارد چـه برسـد بـه 
کاتـب وادار به  کشـورها می افتـاد، آقـای  گـر ایـن اتفـاق در انگلسـتان و دیگـر  نماینـده مجلـس اسـت. ا

کشـور مـا، ایـن اتفـاق معمـوال نمی افتـد.« اسـتعفا می شـد امـا در 

تعرض به زنان و بازداشت در فیلیپین
کاتـب بـه  در سـندی منتشـر شـده از دفتـر حراسـت سـازمان فرهنـگ و ارتباطـات اسـالمی، غالمرضـا 
کشـور فیلیپین متهم شـده اسـت. حراسـت این سـازمان در نامه ای به معاونت  تعرض به دو زن در 
کاتـب در فروردیـن سـال ۱۳۹۰ از  حفاظـت پرسـنل دانشـگاه پیـام نـور نوشـته اسـت: »آقـای غالمرضـا 
کشـور فیلیپین  گـروه فرهنگی-هنری به  سـوی سـازمان متبـوع بـه عنـوان شـخصیت علمی همـراه با 
اعـزام می شـود، در ایـن سـفر نامبـرده بـه دلیـل مزاحمـت بـرای یکـی از خانم هـای شـاغل در مـوزه 
دریایـی شـهر مانیـل، از سـوی پلیـس بازداشـت و بعـد از چنـد سـاعت بازجویـی بـا پرداخـت ۵۰۰ دالر 

کی، آزاد می شـود.« بـرای اخـذ رضایـت شـا
گـروه فرهنگـی- کـه محـل اسـکان مشـارالیه و  در ایـن نامـه هم چنیـن آمـده اسـت: »مدیـر هتـل بـرل 
کـه خانـم  کـرده  کشـور، اعـالم  هنـری بـوده، در برخـورد بـا مسـووالن فرهنگـی ایـران مسـتقر در ایـن 
کـرده ولـی مـا بـه احتـرام شـما موضـوع را پیگیـری  کاتـب بـه مـا شـکایت  کاربـر آسانسـور هتـل از آقـای 

نکردیـم.«
کنشی نشان نداده است. ح شده وا کنون نسبت به این سند و ادعاهای مطر کاتب تا غالمرضا 

خانواده و عالیق شخصی
کاتـب سـه فرزنـد دارد. یـک دختـر و دو پسـر. او در مصاحبـه ای در سـال ۱۳۹۲ می گویـد  غالمرضـا 
کار می کننـد و یکـی  دختـرم در دانشـگاه و پسـرم در سـازمان )بـدون نـام بـردن از سـازمان مربوطـه( 
از پسـرانم هـم دانشجوسـت. او در ایـن مصاحبـه خودمانـی می گویـد بـه تفریـح و ورزش خیلـی بهـا 

کـه اهـل اسـکی نیسـتند رشـته ورزشـی اش اسـکی اسـت. می دهـد و برخـالف دیگـر مسـووالن، 
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بهروز نعمتی

حوزه انتخابیه: تهران
سمت: سخن گوی هیات رئیسه مجلس

کسیون:مستقل ها فرا

نهـم  درمجلـس  توانسـت  داشـت،  را  مجلـس  در  حضـور  دوره  یـک  سـابقه  تنهـا  اینکـه  وجـود  بـا 
کثر اعضـای هیات رئیسـه مجلس  کـه ا سـخن گوی هیـات رئیسـه مجلـس شـود. ایـن در حالـی اسـت 
از نماینـدگان بـا سـابقه و یـا شـخصیتهای سیاسـی شـناخته شـده بودنـد. او از معـدود نماینـدگان 
کند.  کرسـی خود در مجلس دهـم را نیز حفظ  کـه بـا تغییر حوزه انتخابیه توانسـت  مجلـس نهـم بـود 

نعمتـی بـا حمایـت ائتـالف امیـد توانسـت بـا رای مـردم تهـران بـه مجلـس دهـم راه یابـد.
نماینده اسـد آباد درمجلس به دلیل اینکه افغانسـتان، »سـید جمال اسـدآبادی« را به نام خود در 

کـرده اسـت، این موضـوع را، ظلم بزرگ به مردم ایـران می داند. یونسـکو ثبـت 
او از همـان بـدو ورود بـه مجلـس، عالقـه زیـادی بـرای حضـور در همـه عرصه هـا از خـود نشـان داده 

است.
کسـیون رهـروان والیـت، عضـو  سـخن گوی هیـات رییسـه مجلـس در سـال سـوم، نایـب رییـس فرا
کمیسـیون ویـژه حمایـت از تولید ملی،  کمیسـیون صنایـع و معـادن مجلـس شـورای اسـالمی، عضـو 
کسـیون فرهنگیـان از جملـه فعالیت هـا و سـمت های  کسـیون ورزش مجلـس و رییـس فرا عضـو فرا
کنون  گـواه سـایت مرکـز پژوهش هـای مجلس شـورای اسـالمی، تا نعمتـی در مجلـس نهـم اسـت. بـه 
کـه از لحـاظ آماری، از بسـیاری از سـابقه داران مجلس مانند محمد  کـرده  ح و الیحـه را امضـا  ۱۰۲ طـر

رضـا باهنر بیشـتر اسـت.
بهـروز نعمتـی از جملـه امضا کننـدگان سـوال از محمـود احمـدی نـژاد در مجلـس بـود. او در آخریـن 
اظهـار نظـرش دربـاره احمـدی نـژاد، او را »شـیفته قـدرت« می نامـد و معتقـد اسـت او هنـوز در حـال 
ح شـده از سـوی معـاون اول  توطئـه بـرای تضعیـف جایـگاه مجلـس اسـت و می گویـد: »موضـوع مطـر
او و دادن پـول بـه برخـی نماینـدگان مجلـس هشـتم را بایـد در راسـتا و ادامـه همان سلسـله مباحث 

کـرد.« تخریـب مجلـس دانسـت و ارزیابـی 

تهران تا  اسدآباد  از 
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کارهـای  کـه پیگیـری  نعمتـی جـزو طیـف نماینـدگان، نزدیـک بـه الریجانـی و از جملـه افـرادی اسـت 
ایـن  الریجانـی  اسـت  معتقـد  او  دارد.  عهـده  بـه  را  الریجانـی  علـی  توسـط  حـزب  تشـکیل  اجرایـی 

باشـد. تاثیرگـذار  کنـده اصول گرایـان  پرا کـه در جمـع  را دارد  پتانسـیل 
پـس اسـتعفای مهـدی سـنایی، نماینـده سـابق نهاونـد در مجلـس بـه دنبـال انتصـاب او به سـفارت 
ایـران در روسـیه، بهـروز نعمتـی بـا تصمیـم هیـات رئیسـه مجلـس بـه عنـوان نماینـده معیـن نهاونـد 

نیـز انتخاب شـد.
کنسـرت مختلـط یـک خواننـده  کـه »یـک  بهـروز نعمتـی، همچنیـن در فروردیـن مـاه ۹۳ مدعـی شـد 
کـرد. زن در قزویـن « برگـزار شـده و از علـی جنتـی، وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی دراین بـاره سـئوال 
بهـروز نعمتـی پیـش از ورود بـه مجلـس در هیـات مدیـره تعـدادی از شـرکت های صنعتـی عضویـت 
داشـته و در مقطعی فرماندار بیجار بوده اسـت. او در جنگ ایران و عراق مشـارکت داشـته و جانباز 

شـده اسـت. او متولـد سـال ۱۳۴۷ در روسـتای دولـت آبـاد اسـدآباد همـدان اسـت.
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جهانبخش محبی نیا

حوزه انتخابیه: میاندوآب- شاهین دژ
کمیسیون برنامه و  سمت: نایب رئیس اول 

بودجه و محاسبات
کسیون: اصول گرایان فرا

انتشـار فیلم دسـتور حمله به سـتاد انتخاباتی میرحسـین موسـوی در اسـتان آذربایجان غربی، نام 
که با سـرعت در فضای آنالین منتشـر  جهانبخـش محبـی نیـا را مدت هـا بـر زبان هـا انداخـت. فیلمی 
شـد و نشـان داد چگونـه عـده ای بـا فرمـان ایـن سـپاهی راه یافتـه بـه مجلـس، بـه سـتاد موسـوی 
کـه می کوشـد همواره خـود را با قدرت هماهنگ نشـان  حملـه ور می شـوند. جهانبخـش محبـی نیـا، 
کسـی جز محمود احمـدی نژاد از  کـه قرار نیسـت  گویـی از پیـش می دانسـت  دهـد، در انتخابـات ۸۸ 

کـه تمـام قـد در سـتاد انتخاباتـی اش حاضر شـده بود. صندوق هـا بیـرون بیایـد 

کیست؟ جهانبخش محبی نیا 
او زاده شـاهین دژ در اسـتان آذربایجـان غربـی و متولـد سـال ۱۳۴۱ اسـت. در خانـواده ای روسـتایی 
بدنیـا آمـده و بـا پیـروزی انقـالب و تشـکیل سـپاه پاسـداران بـه ایـن نهـاد انقالبـی می پیونـدد. اداره 
کـه مسـوولیت مسـتقیم  اطالعـات سـپاه آذربایجـان حـوزه خدمتـی محبـی نیـا بـوده اسـت. جایـی 
در  تـرور  سـال های  در  داشـت.  برعهـده  را  معترضـان  سـرکوب  و  کـرد  مسـلح  گروه هـای  بـا  برخـورد 
کردهـا و ترک هـا نیز منجر شـد،  محبی نیا  کـه بـه درگیـری نظامـی میـان  کردسـتان و آذربایجـان غربـی 
از نیروهـای سـپاهی فعـال در ایـن درگیری هـا بـود. در نیمه هـای دهـه شـصت و در راسـتای فعالیـت 
کـردی صـالح الدیـن  کردسـتان، مرکـز نشـر فرهنـگ و ادبیـات  نـرم افـزاری علیـه احـزاب اپوزسـیون 
ایوبی به ریاسـت اسـفندیار رحیم مشـایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد راه اندازی شـد و محبی 
کـه بـه محـل آشـنایی و همـکاری نزدیـک او بـا رحیـم مشـایی شـد. نیـا بـه ایـن مرکـز پیوسـت. جایـی 
کشـور در انتخابـات مجلـس پنجـم بـرای اولیـن  محبـی نیـا پـس از چنـد سـال فعالیـت در سـپاه غـرب 
کـرد و موفـق شـد بـه نمایندگـی از مـردم میانـدوآب  بـار اسـب خـود را بـرای نمایندگـی مجلـس زیـن 
کـه به طـور پیوسـته تـا پایـان مجلـس هشـتم ادامـه یافـت. محبـی نیـا  بـه مجلـس راه یابـد. حضـوری 

از غائله دهه ۶۰ کردســتان تا حمله به ستاد موسوی
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کثریـت مجلـس پنجـم و نماینـده ای اصول گـرا بـود ولـی در ظاهـر در طیـف  کسـیون ا از اعضـای فرا
کـه می کوشـید بـا همـه دولت هـا رابطـه خوبـی داشـته باشـد. گنجیـد چرا افراطیـون مجلـس نمـی 

در موضوعـات امنیتـی،  همچـون قتل هـای زنجیـره ای و تـرور سـعید حجاریـان،  محبـی نیـا همیشـه 
که سـوابق امنیتـی و نظامی اش، از او چهـره ای مقبول برای  پـای ثابـت مصاحبـه بـا رسـانه ها بود چرا

این گونـه مصاحبه هـا می سـاخت.
تـا پایـان مجلـس ششـم،  محبـی نیا چنـدان چهره مورد توجـه ای در مجلس نبود امـا با رد صالحیت 
گسـترده اصالح طلبـان،  و در مجلـس خالـی از چهـره هفتـم،  محبـی نیـا بـه وزنـه ای قابـل اتـکا بـرای 
اصول گرایـان تبدیـل شـد و بـه هیـات رئیسـه مجلـس راه یافـت. حضـور در هیـات رئیسـه جایـگاه او 
را بـه لحـاظ سیاسـی در سـطح ملـی و منطقـه ای تغییـر داد امـا مقبولیـت اش در میـان مـردم رو بـه 
گذاشـت به طوری کـه در انتخابـات مجلـس هشـتم بـه رغـم پیـروزی ولـی در مظان اتهـام تقلب  افـول 
گرفـت و در انتخابـات مجلـس نهـم از ورود بـه مجلـس بازمانـد و شکسـت را  و جابجایـی آراء قـرار 

پذیرفـت.
کـه رابطـه ای نزدیـک بـا دولـت محمـود احمـدی نـژاد  بـا بیـرون مانـدن از مجلـس نهـم، محبـی نیـا 
داشـت ابتـدا بـا حکـم حمیـد رضـا حاجـی بابایـی وزیـر آمـوزش و پـرورش، در مقـام رئیـس دانشـگاه 
کار شـد. او بـار دیگـر  فرهنگیـان و سـپس بـه عنـوان جانشـین معـاون نظـارت مجلـس مشـغول بـه 
موفـق شـد پـس از پشـت سرگذاشـتن ماراتـن انتخاباتـی مجلـس دهـم، در دور دوم انتخابـات پیروز و 

بـرای پنجمیـن دوره راهـی مجلـس شـود.
بـه جـای عضویـت  امنیتـی،  و  بـا تحصیـالت در رشـته علـوم سیاسـی و سـوابق نظامـی  نیـا  محبـی 
کمیسـیون برنامـه و بودجـه شـد و بـه مقـام نایـب رئیسـی ایـن  کمیسـیون امنیـت ملـی راهـی،   در 
کمیسـیون رسـید. او نامـزد جبهـه پایـداری بـرای نایـب رئیـس مجلـس دهـم نیـز بـود ولـی از ورود بـه 

هیـات رئیسـه مجلـس بـاز مانـد.
ح شـده نیـز یـک بـار نـام جهانبخش محبی نیـا به میان آمده اسـت. او در  در پرونده هـای فسـاد مطـر
کمـک مالـی رحیمـی معـاون اول دولت احمدی نـژاد به نمایندگان مجلس هفتم و هشـتم،   پرونـده 
کـرده و می گویـد: »وقتـی ایـن  متهـم بـه دریافـت پـول از رحیمـی اسـت ولـی خـودش ایـن اتهـام را رد 
کـه چـرا نـام مـرا بـرده اسـت رحیمـی هـم  کـردم  خبـر را شـنیدم بـه دفتـر رحیمی رفتـم و بـه او اعتـراض 
گفـت بلـه بـه نـام شـما چـک دریافـت شـده ولـی رسـید اش را نـدارم.« پرونـده  کـرد و  لیسـت را نـگاه 
گاه توسـط قوه قضاییه رسـیدگی نشـد  کمـک مالـی غیرقانونـی بـه نمایندگان مجلس هیچ  پرداخـت 

گر هـم رسـیدگی شـد اطالعاتـی از آن منتشـر نشـد. و ا

سوابق اجرایی و مدیریتی
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم • نایب رئیس اول 

• عضو هیات رئیسه مجلس هفتم و هشتم
• نماینده میاندوآب در مجلس پنجم، ششم، هفتم، هشتم و دهم

• جانشین معاون نظارت مجلس نهم
• رئیس دانشگاه فرهنگیان در دولت احمدی نژاد

کشور • عضو سپاه پاسداران غرب 

فعالیت در انقالب ۵7 و جنگ ایران و عراق
در سـال های منتهـی بـه پیـروزی انقـالب ۵۷، محبـی نیـا دوران دبیرسـتان را پشـت سـر می گذاشـته 
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بـا پیـروزی انقـالب،  بـه  و اطالعاتـی از مشـارکت اش در فعالیت هـای انقالبـی در دسـت نیسـت امـا 
کشـور، مشـارکت داشـته  کشـور می پیوندند و در درگیری های مسـلحانه غرب  سـپاه پاسـداران غرب 
گروه هـای  کشـور مشـغول بـوده اسـت. مبـارزه بـا  اسـت. او در بخـش اطالعاتـی و امنیتـی سـپاه غـرب 
کشـور،  از جملـه فعالیت هـای ایـن نماینـده سـپاهی مجلـس  مخالـف جمهـوری اسـالمی در غـرب 
کشـور آمـده در مصاحبـه ای بـه تشـریح وضعیـت سـپاه این  کـه خـود از سـپاه غـرب  اسـت. محبـی نیـا 
گروه هـای مخالـف پرداختـه و می گویـد: »قـرارگاه حمـزه سیدالشـهدا خواسـتگاه  منطقـه و سـرکوب 
بقـای جمهـوری اسـالمی مدیـون آن هـا اسـت. شـهیدان  ایـران و  امنیـت  کـه  بزرگـی اسـت  مـردان 
کاظمـی همگـی برخواسـته از قرارگاه  کـری و احمـد  کاوه، با کاظمـی، محمـود  محمدبروجردی،ناصـر 
ک را تالفـی جویانـه و پاسـخ آن هـا بـه حمـالت  حمـزه سیدالشـهدا بوده انـد.« او حمـالت سـپاه بـه پـژا

کشـور می دانـد. گـروه مسـلح غـرب  ایـن 

جنبش سبز و فعالیت در تیم احمدی نژاد
حضـور تمـام قـد جهانبخـش محبـی نیـا در سـتاد انتخاباتـی محمـود احمـدی نـژاد، او را در نقطـه 
در  موسـوی  میرحسـین  انتخاباتـی  سـتاد  بـه  حملـه  دسـتور  از  مـی داد  قـرار  سـبز  جنبـش  مقابـل 
که او از مخالفان سرسـخت  آذربایجان غربی تا فتنه خواندن جنبش سـبز،  جملگی نشـان می دهد 
بـا  کـه در مخالفـت  بـه راهپیمایـی روز ۹ دی  جنبـش سـبز بـوده اسـت. محبی نیـا در مصاحبـه ای 
گسـترده خـود در  کـرده و می گویـد: »مـردم بـا حضـور  جنبـش سـبز،  توسـط حکومـت برگـزار شـد اشـاره 
کردند.  کـرده بودند اعتـراض  کـه بـه ارزش هـای دینـی بی احترامی  راهپیمایـی ایـن روز بـه فتنه گرانـی 
کـج سـلیقه ای ها و بی احترامـی بـه ارزش های دینـی، چیزی جز حقـارت برای خود  ایـن فتنه گـران بـا 

باقـی نگذاشـتند.«

کارگران حقوق بشر و اعتراض به شالق زدن 
بـرای  فعالیتـی  عمـل،   در  کـه  کـرد  پیـدا  می تـوان  عضـوی  یـا  نماینـده  کمتـر  اصول گرایـان  میـان  در 
باشـد.  داشـته  اعتراضـی  آن  بـه  نسـبت  یـا  باشـد  داده  انجـام  بشـر  حقـوق  نقـض  از  جلوگیـری 
کارنامـه سیاسـی و نظامـی ایـن  ج نیسـت. در  جهانبخـش محبـی نیـا نیـز از شـمول ایـن قاعـده خـار
فعالیـت  هـر  از  پررنگ تـر  کشـور،  غـرب  مخالـف  گروه هـای  سـرکوب  در  مشـارکت  مجلـس،  نماینـده 
کـه می توانـد حامـل مـوارد متعـددی از نقـض حقـوق بشـر در آن باشـد و در  دیگـری اسـت اقدامـی 
کـه بـرای دفـاع از حقـوق بشـر، اقدامـی  کـرد  کارنامـه اش بـه مـوردی اشـاره  نقطـه مقابـل نمی تـوان در 
کارگران  صورت داده باشـد. اعتراض او و دیگر نمایندگان آذربایجان در مجلس دهم به شـالق زدن 
معترض معدن آق دره تکاب نیز بیشـتر می تواند اقدامی در راسـتای جلب حمایت موکالن باشـد تا 
ح تحقیق  اقدامـی بـرای اسـتیفای حقـوق بشـر. محبـی نیـا و جمعـی از نماینـدگان مجلس دهم،  طـر
کرده انـد ولـی تـا چـه میزان ایـن پرونده را پیگیـری، و حقوق  کارگـران را امضـا  و تفحـص از شـالق زدن 

کننـد را نمی تـوان از همکنـون مـورد داوری قـرار داد. کارگـران را اسـتیفا 
که پـس از جمع آوری  اطالعـات موثقـی مربـوط بـه خانـواده و روابـط خانوادگـی اش در دسـت نیسـت 

اطالعـات مربـوط ایـن پروفایـل تکمیل خواهد شـد.
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محسن کوهکن

حوزه انتخابیه: لنجان
کسیون صنعت و معدن سمت: عضو فرا

کسیون: اصول گرایان فرا

»سیاسـیون عالقمنـد بـه ادامـه فعالیـت بایـد از فتنـه ۸۸ تبـری بجوینـد!« اعالم این مطلب از سـوی 
کوهکن نماینده لنجان و جانشـین دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری،  این پرسـش  محسـن 
کدام موضع امروز  کیسـت و چگونه به هیات رئیسـه مجلس راه یافته اسـت؟ و از  که او  کرد  را ایجاد 
از سـوی سیاسـیون پاسـخ داده شـد  کـه خیلـی زود  چنیـن حکمـی صـادر می کنـد؟ پرسـش هایی 
و آن هـا بـا انتشـار اسـناد و مـدارک خواسـتار پاسـخ گویی ایـن عضـو هیـات رئیسـه مجلـس، در برابـر 
کوهکـن هیـچ وقـت  کـه  »اتهـام زمیـن خـواری و دسـت درازی بـه امـوال بیـت المـال« شـدند. اتهامـی 
کیان را تهدیـد بـه شـکایت می کنـد، ولـی دسـتور علـی  کبـر اعلمـی وکیـل شـا بـه آن پاسـخ نـداد و تنهـا ا

کیان حکایـت داشـت. الریجانـی بـرای بازگردانـدن امـوال مـال باختـگان از محـق بـودن شـا

کیست؟ کوهکن  محسن 
که در خانواده ای مذهبی به دنیا آمده.  کوهکن متولد ۱۳۳۶ در شـهر لنجان مدعی اسـت  محسـن 
کوهکـن بـا دوران  کار سـاخت و سـاز بـود. دوران جوانـی  در وب سـایت او آمـده : پـدرش معمـار و در 
کـه بـه طیـف مذهبـی انقـالب  سـخت مبـارزه و انقـالب همـراه بـود و او نیـز بـه دلیـل تعلـق خاطـری 
کـه در لنجـام بـه عنـوان معلـم مشـغول  داشـت بـه آن هـا پیوسـت. پـس از پیـروزی انقـالب، در حالـی 
بـود، بـه جمـع اعضـای حـزب جمهـوری بـه رهبـری آیـت اهلل بهشـتی پیوسـت و دبیر حـزب جمهوری 
شـد. بـا انفجـار دفتـر حـزب جمهـوری و آغـاز جنـگ ایـران و عـراق،  بـه سـپاه پاسـداران پیوسـت و 

چکمـه پـوش شـد.
نمایندگـی  بـرای  بتوانـد  کـه  کـرد  مهیـا  برایـش  شـرایطی  نظامیـان  و  سیاسـیون  بـا  گسـترده  روابـط 
کـه بعدهـا بـه  گسـترده نیروهـای خـط امـام )جنـاح چـپ  مجلـس خیـز بـردارد. پـس از رد صالحیـت 
جنـاح اصالح طلـب مشـهور شـدند( در انتخابـات مجلـس چهـارم، بـا حمایـت جامعـه روحانیـت و 

از زمین خواری تا حمایت از چند همســری مردان
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تشـکل های دسـت راسـتی حکومتـی،  وارد مجلـس یـک دسـت راسـت چهـارم شـد.
کـه حداقلـی از رقابـت وجـود داشـت،  شـانس  کوهکـن در انتخابـات مجلـس پنجـم و ششـم  محسـن 
کامـل رد  کـه رقبایـش  ورود بـه مجلـس را پیـدا نکـرد و بـار دیگـر زمانـی بـه مجلـس هفتـم راه یافـت 
کـرد. در مجلـس بـدون  صالحیـت شـدند. ورود او بـه مجلـس هفتـم،  موقعیتـی تـازه برایـش ایجـاد 
ژنـرال هفتـم بـا حمایـت محمـد رضـا باهنـر نایـب رئیـس مجلس بـه هیات رئیسـه راه یافـت و به مقام 
کرسـی را تا  جانشـین جبهـه پیـروان خـط امـام و رهبـری بـا دبیرکلـی محمـد رضا باهنر،  رسـید. او این 
کـرد و پـس از یـک دوره غیبـت بـار دیگـر بـه مجلـس دهـم راه یافـت و بـه  پایـان مجلـس هشـتم حفـظ 

کمیسـیون صنایـع پیوسـت.
کوهکن دبیرکل جامعه اسالمی نمایندگان ادوار مجلس است.

سوابق اجرایی و مدیریتی
نـه  کـه  دارد  بودجـه  و  برنامـه  و  صنایـع  کمیسـیون  بـه  خـاص  عالقـه  حالـی  در  کوهکـن  محسـن 
تحصیـالت اش در حـوزه صنعـت و اقتصـاد اسـت و نـه سـوابق اجرایـی اش بـه ایـن حـوزه بـر می گـردد. 
کـه امـکان نمایندگـی را  او دانـش آموختـه حقـوق و وکیـل دادگسـتری اسـت و در طـول مجلـس نهـم 

پیـدا نکـرده بـود در تهـران بـه وکالـت دادگسـتری مشـغول بـود.

ح است: سوابق اجرایی و مدیریتی او به این شر
• نماینده لنجان در مجلس چهارم، هفتم، هشتم و دهم

• عضو هیأت رییسه مجلس هفتم و هشتم
کمیسیون برنامه و بودجه کمیسیون صنایع و  کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی،    •

• عضو شورای عالی فن آوری اطالعات مجلس
کمیته حقوقی هیأت رییسه • عضو 

• معلم )تدریس در مدارس شهرستان لنجان و اصفهان(
• عضو شورای فرماندهی سپاه شهرستان و ناحیه لنجان

• دبیر حزب جمهوری اسالمی شهرستان لنجان
• معاون فرماندار لنجان

• فرماندار فارسان و بروجن
کل آموزش و پرورش چهار محال و بختیاری • معاون آموزشی اداره 

کمیته امداد استان چهار محال و بختیاری • عضو شورای 
کل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران • دبیر 

• وکیل دادگستری

متهم به زمین خواری
مجلـس هفتـم،  قطعـه زمینـی بـه وسـعت ۱۷۷۰۰ مترمربـع بـرای سـاخت ۳۶۵ واحـد مسـکونی بـرای 
کوثر تشـکیل و مدیریت آن را  کارکنان مجلس تحت عنوان شـرکت تعاونی  گذاری به نمایندگان و  وا
گـذاری واحدهای  گذار می کند. امـا خودداری آن ها از وا ج ندیمـی و برزگـر وا کوهکـن،  ایـر بـه محسـن 
طومـاری  امضـای  بـا  اعضـا  هشـتم،   مجلـس  در  تـا  می شـود  سـبب  تعاونـی،   اعضـای  بـه  مسـکونی 
خطـاب بـه علـی الریجانـی رئیـس مجلـس خواسـتار رسـیدگی بـه این پرونـده و اسـتیفای حقوق مال 
ج ندیمـی نیـز از  کـه در مجلـس هشـتم برزگـر دیگـر نماینـده نبـوده و ایـر باختـگان می شـوند. از آنجـا 
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کوهکن اسـت. مدیریـت ایـن شـرکت اسـتعفا می دهـد تنهـا فرد مسـئول و متهم این پرونده محسـن 
کـه وکیـل دادگسـتری اسـت بـه نمایندگـی از اعضـای تعاونـی  کبـر اعلمـی نماینـده مجلـس هفتـم  ا
مسـوولیت پیگیـری ایـن پرونـده را عهـده دار می شـود و خبـر ایـن زمین خـواری را علنـی می کنـد. .

مخالفت با جنبش سبز اعتقادی یا سرپوشی برای زمین خواری
کـه در جریـان اتفاقـات سـال  کوهکـن از جدی تریـن مخالفـت جنبـش سـبز بـوده اسـت. او  محسـن 
۱۳۸۸ بـه علـت عضویـت در هیـات رئیسـه مجلـس در جریـان تمـام وقایع این سـال بوده، نـه تنها در 
کرده اسـت  جهـت حـل اختالفـات تـالش نکـرده بلکـه با بیـان مواضعی افراطی،  این پرسـش را ایجاد 
کـرده یـا در پشـت پـرده جریاناتی جاری اسـت  کـه آیـا او از روی اعتقـاد و بـاور چنیـن مواضعـی را اتخـاذ 

کرده اسـت. گزیـر  کـه او را در بیـان چنیـن مواضعـی نا
کمیتـه حقیقت یـاب منصـوب شـده  کـه بـا نظـر علـی الریجانـی رئیـس وقـت مجلـس،  بـه عضویـت  او 
کمیتـه،  ورود نیروهـای نظامـی بـه دانشـگاه تهـران در جریـان وقایـع  بـود در مقـام سـخن گوی ایـن 
کرد  سـال ۸۸ را بـه تقاضـای رهبـر رئیـس وقـت دانشـگاه تهران و جهـت تامین امنیت دانشـگاه اعالم 
ولـی ایـن اظهـارات بالفاصلـه از سـوی رئیـس دانشـگاه تهـران بـه شـدت تکذیـب شـد تـا روشـن شـود 

گذاشـتن بـر حقیقـت بـوده اسـت. کشـف حقیقـت بلکـه سـرپوش  کمیتـه نـه  کوهکـن در ایـن  نقـش 
کمیتـه  ارزیابـی  کـه  تکذیـب شـد مدعـی شـد  زود  آن خیلـی  کـه صحـت  دیگـر  ادعایـی  در  کوهکـن 
نحـوه  از  آن هـا  کـه  بـود  ایـن  کهریـزک،   در  آسـیب دیده  دانشـجویان  بـا  مصاحبـه  از  حقیقت یـاب 
گالیـه نداشـتند! امـا یـک سـال بعـد آسـیب دیـدگان از  گالیـه داشـتند ولـی از نحـوه برخـورد  بازداشـت 
کردنـد و دادگاه حکـم بـه نفـع  کهریـزک شـکایت  گرفتـه بـا آن هـا در بازداشـتگاه  برخورد هـای صـورت 
کـه رهبـر ایـران پـس  کهریـزک چنـان فاجعـه بـار بـود  کیان داد و از سـوی دیگـر شـدت برخـورد در  شـا
کهریـزک دسـتور بـه ممنوعیـت انتقـال بازداشت شـدگان بـه ایـن زنـدان شـد.  گزارش هـای  از انتشـار 
کروبـی بـه هاشـمی رفسـنجانی در خصـوص  کوهکـن ایـن اظهـارات را بـرای زیـر سـوال بـردن نامـه 
و  را نسـنجیده  ادعاهـا  و آن  بـود  کـرده  بیـان  کهریـزک  بازداشـتگاه  بازداشـت شـدگان در  بـه  تجـاوز 
گرفتـه بـا بازداشت شـدگان،  حداقـل  کـه در اثـر برخوردهـای صـورت  اشـتباه خوانـده بـود در صورتـی 

کشـته شـدند. کهریـزک  چنـد نفـر در 
کـرده و می گویـد:  کوهکـن در اظهاراتـی دیگـر سـران جنبـش سـبز را عامـل دشـمن معرفـی  محسـن 
کـه خواهـان  کسـانی  کرده انـد.« او بـا اعتـراض بـه  »سـران فتنـه عالمـًا و عامـدًا در زمیـن دشـمن بـازی 
کـه مدعـی هسـتند و بحـث رفـع  رفـع حصـر از سـران جنبـش سـبز هسـتند می گویـد: »ایـن افـرادی 
کننـد و بـه  کـه در جایـی از دنیـا عـده ای آشـوب  کننـد  ح  ح می کننـد یـک مـورد را مطـر حصـر را مطـر
کاری نداشـته باشـد و فقط به آن ها بگویند در خانه  کسـی با آن ها  جان و مال مردم آسـیب بزنند و 
که  باشـید و تفریحـات خـود را انجـام دهیـد.« امـا او بـه عنوان یک وکیل دادگسـتری پاسـخ نمی دهد 
کمـه و شـنیدن دفاعیـات اش حصـر می کننـد آن هـم بـرای مـدت  کسـی را بـدون محا کجـای دنیـا  در 

نامحدود.

اعدام در پنج روز!
که آشـنا با قواعد حقوقی و آیین دادرسـی  کسـانی  تقاضای اجرای حکم اعدام، در پنج روز از جانب 
نیسـتند را شـاید بـه تـوان ناشـی از بی اعتقـادی آن هـا بـه حقـوق بشـر یـا برآمـده از خـوی اسـتبدادی 
که حکم اعدام صادره از سـوی دادگاه  ح می دهـد  آن هـا دانسـت امـا وقتـی یـک وکیل دادگسـتری طر
گرفتـن قواعـد حقوقـی و لگـد مـال  بـرای متهـم بـه محاربـه، پنـج روزه اجـرا شـود ایـن یعنـی نادیـده 
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کوهکن به همراه جمعی از تندروترین  کردن شـرافت حرفه ای به عنوان وکیل دادگسـتری. محسـن 
کامران  نماینـدگان مجلـس هشـتم همچـون روح اهلل حسـینیان، فاطمه آلیا، الیاس نادران، حسـن 
کردند تـا محکومان دادگاه هـای عمومی  و حمیـد رسـایی،  طرحـی بـا قیـد دوفوریـت به مجلـس ارائه 

کـه محـارب شـناخته شـده اند حکـم اعدام شـان ظـرف پنـج روز اجرا شـود. و انقـالب 

ازدواج دوم حق مردان است
کوهکن در دوره نمایندگی نبود، او در جریان بررسی  تقاضای اعدام پنج روزه، تنها شاهکار محسن 
بـه رسـمیت می شـناخت در اظهارنظـری ،   را  کـه چنـد همسـری مـردان  از خانـواده  ح حمایـت  طـر
کـردن همسـر دوم توسـط یـک مـرد را  ازدواج دوم را حـق مـرد دانسـته و می گویـد: »مـا مسـأله اختیـار 
کـه قـرآن می فرمایـد حـق می دانیـم امـا بـرای دسترسـی بـه ایـن حـق حتمـا بایـد ضوابـط،  تـا آن حـد 
از  و  هوس رانـی  بـرای  دسـتاویزی  حـق  ایـن  کـه  باشـد  داشـته  وجـود  چارچوب هایـی  و  مقـررات 
کانون هـای خانوادگـی قـرار نگیـرد«. او بـه رسـمیت شـناخته چنـد همسـری بـرای  هم پاشـیده شـدن 

مـردان را تنهـا راه حفـظ اعتـدال در روابـط زناشـویی معرفـی می کنـد.
کسـانی  کمیـت قانـون معتقـد اسـت در برخـورد بـا  کوهکـن برخـالف رویـه قضایـی و اصـل حا محسـن 
کـرد و می گویـد: »در اینجـا  کـه بـه اخالل گـر اجتماعـی متهـم شـده اند بایـد طبـق نظـر اسـالم عمـل 
کـه اسـالم در برخوردهـا توصیـه می کنـد، عمـل شـود و راه دیگـری باقـی  کامـال بـر اسـاس آن چـه  بایـد 
چـه  متهمـان  بـا  برخـورد  در  حقوقـی  قواعـد  و  دادرسـی  آییـن  کـه  نمی دهـد  پاسـخ  او  نمی مانـد«. 

می شـود؟

خانواده
که تنها ۱۵ سـال  کوهکن در ماه های اولیه بعد از پیروزی انقالب در سـال ۱۳۵۸ با دختری  محسـن 
کـرد. او یـک فرزنـد دختـر و دو فرزنـد پسـر و سـه نـوه دارد. فرزندانـش شـغل دولتـی و  داشـت ازدواج 

حکومتـی ندارنـد و بـه فعالیت هـای اقتصـادی مشـغول اند.
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حمید رضا فوالدگر

حوزه انتخابیه: اصفهان
کسیون صنعت و معدن سمت: عضو فرا

کسیون: اصول گرایان فرا

کم جای پایـی برای  کـم  پـا بـه پـای محمـود احمـدی نـژاد از دانشـگاه علـم و صنعـت بیـرون می آیـد و 
کـه چهارمیـن حضـور خـود را در مجلـس دهـم بـه  خـود در قـدرت بـاز می کنـد. حمیـد رضـا فوالدگـر 
نمایندگـی از مـردم اصفهـان تجربـه می کنـد بـا محمـود احمـدی نـژاد،  هم دانشـگاهی،  هم حزبـی، 
کـه اظهـارات  بـه طـوری  کنـارش می ایسـتد  قـد  تمـام  انتخابـات ۸۸  بـوده و در  و هـم راه و هـم دل 
نـژاد  تاییـد محمـود احمـدی  بـه  را  او  و  را غیرقانونـی خوانـده  و فعالیت هـای میرحسـین موسـوی 
گـر اظهـارات غیرقانونـی خـود مبنـی بـر عـدم مشـروعیت دولـت دهـم  دعـوت می کنـد و می گویـد: »ا
کـرده و بـه رای مـردم تمکیـن نکنـد، بـا مخالفـت قانـون برای  کـه منتخـب ملـت ایـران اسـت، را تکـرار 

کـه بـه حصـر موسـوی منجـر شـد. فعالیـت روبـه رو خواهـد شـد.« تهدیـدی 

کیست؟ حمید رضا فوالدگر 
در سـال ۱۳۳۸  اسـت.  اصفهـان  موتلفه ای هـای  معنـوی  پـدر  »پـرورش«  او دانش آموختـه مکتـب 
گفتـه حمیـد رضـا فوالدگـر »پـدر  در شـهر اصفهـان بـه دنیـا آمـده اسـت. پـدرش آهنگـر بـوده ولـی بـه 
کـه هـم دروس حـوزوی خوانـده بـود و هـم دروس  از اسـاتید بنـام تفسـیر قـرآن ونهج البالغـه اسـت 
کنـار بگـذارد؛ آهنگـری  کار فنـی و شـغل اش را  کـه  دانشـگاهی. امـا همـه ی اینهـا باعـث نشـده بـود 
وتراشـکاری.« فوالدگـر تعلیمـات دینـی را نـزد پـدر شـروع می کنـد و بعـد هم چـون بسـیاری از جوانـان 

کنـد. مذهبـی و انقالبـی اصفهـان جـذب پـرورش می شـود و رابطـه اش را بـا او حفـظ 
فوالدگر پس از اخذ دیپلم ریاضی، راهی دانشـگاه علم و صنعت می شـود تا در رشـته مکانیک ادامه 
تحصیـل دهـد امـا تقـارن دوران دانشـجویی با پیروزی انقالب،  بیشـتر به فعالیت های سیاسـی روی 
تعطیلـی دانشـگاه ها، سـبب  ولـی  و جـذب شـاخه دانشـجویی حـزب جمهـوری می شـود  مـی آورد 
می شـود تـا باردیگـر بـه اصفهـان برگـردد و بـه عنـوان معلـم و بعدهـا بـه عنـوان مسـوول امـور تربیتـی 

هم پای احمــدی نژاد از »علم و صنعت« تا »قدرت«
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کنـد. بـا بازگشـایی دانشـگاه ها، فوالدگـر بـه علـم و صنعـت  آمـوزش و پـرورش اصفهـان انجـام وظیفـه 
گـردد و عـالوه بـر تحصیـل بـه عضویـت انجمـن اسـالمی دانشـگاه می پیونـدد. برمـی 

فوالدگر پس از اخذ مدرک مهندسـی،  دفتر حزب جامعه اسـالمی مهندسـین را در اصفهان تاسـیس 
کـه باهنـر،  نبـوی و احمـدی نـژاد از موسسـان آن هسـتند. او تحصیـل را رهـا نمی کند  می کنـد، حزبـی 
و مـدرک فوق لیسـانس صنایـع را هـم دریافـت و بـه عضویـت هیـات علمـی دانشـگاه نجـف آبـاد در 

می آیـد و همچـون محمـود احمـدی نـژاد بـه بسـیج اسـاتید دانشـگاه ها می پیونـدد.
کاندیداهـای اصالح طلـب در انتخابـات مجلـس هفتـم، موفـق  گسـترده  پـس از رد صالحیت هـای 
کمیسـیون  می شـود در میدانی خالی از رقبای سیاسـی جدی،  راهی مجلس می شـود و به عضویت 

کرسـی خـود را بـرای چهـار دوره متوالـی حفـظ می کنـد. صنایـع در می آیـد و 
تالش برای خصوصی سازی و رفع موانع تولید از جمله فعالیت های او در مجلس است.

کـه وقتـی او در تهـران و در همایـش ایرانیـان  حمیـد رضـا فوالدگـر چنـان مجـذوب احمـدی نـژاد بـود 
کرد، لب به  کشـور بـه تجلیـل از ریچـارد فـرای پرداخـت و خانـه ای را در اصفهـان به او هدیـه  ج از  خـار
اعتـراض نگشـود، ولـی چنـد سـال بعـد وقتـی در دولـت روحانـی، ریچارد فرای درگذشـت و قرار شـد تا 

پیکـرش طبـق وصیت نامـه اش در اصفهـان دفـن شـود،  فریاد وا سـالما سـر داد.

سوابق اجرایی و مدیریتی
• تدریس و مسئولیت امور تربیتی آموزش و پرورش ناحیه ۱ اصفهان

کارشناس و مدیریت پروژه های مرکز تحقیقات مهندسی جنگ جهاد سازندگی  •
• عضویت در هیئت مدیره و مدیریت عامل شرکت های مهندسی توسعه و سازندگی سداد

آزاد واحـد خمینـی  • عضویـت در هیئـت علمـی و ریاسـت دانشـکده های فنـی دانشـگاه های 
شـهر و نجـف آبـاد

• نماینده اصفهان در مجلس هفتم تا دهم
• عضویت در حزب جمهوری اسالمی )اصفهان - تهران - شاخه دانشجویی(

کانون اندیشه و تمدن اسالمی • عضو هیئت مؤسس 
• عضویت در بسیج اساتید دانشگاه و شورای بسیج مهندسین استان اصفهان

کنون( • مدیریت مسئول هفته نامه جام اصفهان )۷۹-۷۴( و هفته نامه عطر سیب )۸۱ تا
• عضویـت در جامعـه اسـالمی مهندسـین )عضویـت در شـورای مرکـزی و عضـو مؤسـس جامعـه 

استان(
• عضو هیئت مدیره جمعیت هالل احمر استان

فعال در انقالب و جنگ
کانـون تربیتـی فرهنگـی جهـان اسـالم و حضـور در دبیرسـتان جامـع سـعدی اصفهـان و  عضویـت در 
گذرانـدن دوران  کبـر پـرورش،  جـذب انقـالب می شـود. فوالدگر می گوید پـس از  تحـت تاثیـر تعلیمـات ا
تحصیلـی در چنیـن جـوی وقتـی به دانشـگاه علم صنعـت رفتم حکومت پهلـوی آخرین نفس هایش 
کجـا بـودم سـر از جمع هـای  را می کشـید. آن روزهـا مـدام در تـردد میـان اصفهـان و تهـران بـودم و هـر 
مبارزاتی در می آوردم. از شـرکت در راهپیمایی ها و جلسـات سـخنرانی تا انتظامات مراسـم اسـتقبال 

از امـام خمینـی، تـا درگیـر در تاخـت و تازهـای تشـکل های دانشـجویی فعـال در دانشـگاه ها.
گفتـه خـودش این گونـه در انقـالب ۵۷ فعـال بـوده اسـت او در بیـان خاطـره ای از روز ۲۲  فوالدگـر بـه 
بهمـن ۵۷ می گویـد: »از اول تـا ۱۵ آبـان بـه صـورت مرتـب تظاهـرات و تجمـع بـود ۲۲ بهمـن تهـران 
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مرکـز درگیری هـا بـود و پـس از اینکـه از اصفهـان بـه تهـران آمـده بودیـم در ۲۲ بهمـن بـه اصفهـان 
برگشـتیم شـهر در اختیـار نیروهـای مردمـی بـود و پادگان هـا به دسـت مردم افتاده بود و شـهر توسـط 
مـردم اداره می شـد در یـک سـری از تظاهـرات ارتـش بـه مـردم پیوسـته بـود .پـس از پیـروزی دلمـان 

می خواسـت هـر چـه زودتـر بـه تهـران بیاییـم وآمدیـم تـا در تهـران شـاهد پیـروی باشـیم.«
نیروهـای  بـا  را  رابطـه اش  و  می پیونـدد  اسـالمی  جمهـوری  حـزب  بـه  فوالدگـر  انقـالب،  پیـروزی  بـا 

می کنـد. حفـظ  انقالبـی 
بـا شـروع جنـگ ایـران و عـراق، فوالدگـر به جهـاد سـازندگی می پیونـدد و درمرکز تحقیقات مهندسـی 
بـه واسـطه ی رشـته ام  کار می شـود. فوالدگـر می گویـد  بـه عنـوان مهنـدس طـراح مشـغول  جنـگ، 
کـه مربـوط بـه پمپـاژ شـناور بـود. از دیگـر  کار می کـردم  کر  ح عسـا کـه مکانیـک سـیاالت بـود روی طـر
کـه  ح دیگـر در زمینـه ی صنایـع هوایـی  ح هـای ایـن مرکـز خودروهـای دوزیسـت بـود و یـک طـر طر

کوپتـر سـبک.« منجـر شـد بـه طراحـی و سـاخت آزمایشـی یـک هلـی 

تهدید میرحسین موسوی برای به رسمیت شناختن دولت احمدی نژاد
هم حزبـی و هم دانشـگاهی محمـود احمـدی نـژاد،  در جریـان اتفاقـات انتخابـات ریاسـت جمهـوری 
کثریـت نماینـدگان وقـت مجلـس شـورای اسـالمی نـه تنهـا تالشـی بـرای روشـن  سـال ۸۸،  همچـون ا
شـدن حقیقـت نکـرد،  بلکـه بـه تهدیـد موسـوی بـه برخـورد قانونـی او را بـه رسـمیت شـناختن دولـت 
را  انتخابـات  در  تقلـب  ادعـای  مدرکـی،   و  دلیـل  ارائـه  بـدون  فوالدگـر  کـرد.  نـژاد  احمـدی  محمـود 
بی اسـاس و اعتـراض مـردم را غیر قانونـی خوانده و می گوید: »چنانچه میرحسـین موسـوی اظهارات 
کرده و  که منتخـب ملت ایران اسـت، را تکرار  غیرقانونـی خـود مبنـی بـر عـدم مشـروعیت دولت دهم 

بـه رای مـردم تمکیـن نکنـد، بـا مخالفـت قانـون بـرای فعالیـت روبـه رو خواهـد شـد«.
کمیسیون ماده ده احزاب عضویت داشت، احزاب سیاسی را از  که به نمایندگی از مجلس در  او 
هرگونه حمایت و همکاری با میرحسین موسوی رهبر جنبش سبز برحذر می دارد و آن ها را تهدید 

کند باطل می شود. که با جبهه موسوی همکاری  کرده و می گوید: براساس قانون مجوز حزبی 
کنـش بـه تقاضـای برگـزاری راهپیمایـی توسـط میرحسـین موسـوی می گویـد: »بـرای  فوالدگـر در وا
گذشـته خـود را مبنـی بـر عـدم مشـروعیت  تقاضـای مجـوز الزم اسـت تـا وی در مرحلـه اول اظهـارات 
کند«. او شـورای راه سـبز امید  دولـت دهـم پـس بگیـرد و بـه مشـروعیت دولـت منتخب مـردم اذعان 

را غیـر قانونـی می خوانـد و می گویـد هـر حزبـی بـه ایـن شـورا بپیوندنـد مجـوزش باطـل می شـود.

خانواده
ح  پـدرش معلـم قـران و آهنگـر و تراشـکار بـود. امـا روابـط خانوادگـی او زمانـی بیشـتر در رسـانه ها مطـر
کشـته شـد. فوالدگـر در وصـف پسـر  کـه پسـر عمویـش سـردار علـی اصغـر فوالدگـر در حادثـه منـا  شـد 
کـه در دوران خدمـت خـود  عمویـش می گویـد: »سـردار شـهید فوالدگـر در مسـئولیت های متعـددی 
کاشـان، فعالیت در ستاد مرکزی سـپاه در تهران، مأموریت های  در سـپاه داشـتند، فرماندهی سـپاه 
منطقـه ای همچـون حضـور در لبنـان، بوسـنی و هرزگویـن، حضـور در سـپاه قـدس، دسـتیار مشـاور 
کل قـوا، اهـل مطالعـه و پژوهـش بودنـد و چـون مسـلط بـه زبـان عربـی بودنـد، در  ارشـد فرمانـده 
کـه بـه عربسـتان می رفتنـد، بیشـتر وقـت خـود را بـه رفـع شـبهات در خصـوص تشـیع و  سـفرهایی 
کـه نشـان می دهـد علـی اصغـر فوالدگـر از نیروهـای اطالعاتـی  انقـالب سـپری می کـرد.« توضیحاتـی 

سـپاه و فعـال در تحـوالت منطقـه ای و برون مـرزی سـپاه بـوده اسـت.
دیگر پسر عمویش وحید فوالدگر عضو شورای شهر اصفهان است.
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الیاس حضرتی

حوزه انتخابیه: تهران
کمیسیون اقتصادی سمت: عضو 

کسیون: امید فرا

وقتـی رقبـا و مخالفیـن سـید محمـد خاتمـی، در مجلـس پنجـم، در شـوک شکسـت، بـه هـر دری 
کسـیون اقلیـت مجلـس وقـت،   کار بیاندازنـد، دانـه درشـت های فرا می زدنـد تـا موتـور اصالحـات را از 
کنـار هـم و پشـت خاتمـی ایسـتادند تـا اصالحـات جـان بگیـرد. الیـاس حضرتـی  بیـش از پیـش در 
کافـی بـرای حمایـت  کـه بـا سـه دوره حضـور در مجلـس، از تجربـه  یکـی از آن دانـه درشـت ها بـود 
کسـیون و حفـظ مهاجرانـی  بـا انجـام آبسترا از رهبـر اصالحـات برخـوردار بـود. آن هـا موفـق شـدند 
کننـد و در جریان تشـکیل  وزیـر فرهنـگ دولـت خاتمـی،  قـدرت جریـان اصالحـات را بـر رقیـب دیکتـه 
اولیـن شـورای شـهر و روسـتا، در برابـر زیاده خواهـی مخالفان ایسـتادند و تاییـد صالحیت چهره های 
کلیـدی جنبـش اصالحـات همچـون عبدالـه نـوری، سـعید حجاریان و محمـد عطریانفـر را از مجلس 

گرفتنـد. اصول گـرای پنجـم 
 

کیست؟ الیاس حضرتی 
گیالنـی  یـک چهـره  عنـوان  بـه  را  او  الیـاس حضرتـی در سـال ۱۳۴۰ در هشـترود متولـد شـد. همـه 
بـه سـپاه  انقـالب ۵۷  بـا پیـروزی  بـه اوج شـهرت رسـید.  بـا فعالیـت در آن  کـه  می شناسـند جایـی 
شـد.  پاسـداران  سـپاه  عضـو  و  کـرد  همراهـی  را  او  نیـز  پـدرش  راه  ایـن  در  شـد.  ملحـق  پاسـداران 
گیالن به  حضرتـی پـس از مدتـی فعالیـت در دفتـر عقیدتی سـپاه پاسـداران، به عنوان موسـس سـپاه 
فرماندهـی سـپاه ایـن منطقـه رسـید و مدعـی اسـت ارتفاعـات اسـتراتژیک مانـوت عـراق توسـط تیـپ 

تحـت فرماندهـی اش فتـح شـده اسـت.
گیالن و شـرکت در عملیات هـای نظامـی در دوران جنگ ایران و  حضرتـی عـالوه بـر فرماندهـی سـپاه 
عـراق،  سـابقه بولتـن نویسـی در دفتـر سیاسـی سـپاه را هـم داراسـت او در این خصـوص می گوید: »ما 
کارمـان همیـن بـه دسـت آوردن اخبـار بـود. دفتـر سیاسـی سـپاه بـا آقـای ظریفیـان و سـایر دوسـتان 

از فرماندهی ســپاه تا ســرمایه گذاری در روزنامه و رستوران و سینما
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بولتـن سیاسـی در می آوردیـم تـا اینکـه آقـای هرندی، شـریعتمداری و سـلیمی نمیـن از آنجا به دلیل 
اختالفـات رفتنـد و مـا هـم دفتـر مطالعـات و تحقیقـات جنـگ را راه انداختیـم و اخبـار محرمانـه را بـه 
کـه بعدهـا باعـث شـد تـا حضرتـی نیـز همچـون هرنـدی،  فرماندهـان جنـگ می دادیـم« سـابقه ای 
کارکنـان دفتـر سیاسـی سـپاه بـه حرفـه روزنامـه نـگاری روی  شـریعتمداری و سـلیمی نمیـن و بقیـه 

آورند.
کرد و بـه نمایندگی از  کاندیداتوری مجلـس، ترک  بـا پایـان یافتـن جنـگ، سـپاه پاسـداران را بـه قصـد 
کسـیون خط امام مجلس سـوم بـه رهبری  مـردم رشـت بـرای اولیـن بـار بـه مجلـس راه یافـت و بـه فرا
کـرد. او از  کروبـی پیـدا  کروبـی پیوسـت. حضرتـی از مجلـس سـوم رابطـه نزدیکـی بـا مهـدی  مهـدی 
کـه صالحیـت اش بـرای مجلـس چهـارم رد نشـد  معـدود نماینـدگان خـط امامـی مجلـس سـوم بـود 
کنـد. در مجلـس پنجـم وارد فعالیـت حزبـی  کرسـی خـود را در مجلـس چهـارم نیـز حفـظ  و توانسـت 
شـد و بـا چهره هـای تاثیر گـذار ایـن دوره همچـون دکتـر راه چمنـی، قربانعـی قندهـاری و ابراهیمبـای 
که پشـتوانه برنامه های اصالحی  کرد. حزبـی  سـالمی، حـزب همبسـتگی ایـران اسـالمی را راه انـدازی 
محمـد خاتمـی در داخـل مجلـس بـود. و پـس از پایـان مجلـس ششـم،  بـه حـزب اعتمـاد ملـی بـه 

کروبـی پیوسـت. رهبـری مهـدی 
کـه بـه چهره هـای شـناخته شـده ای  بـا اتمـام مجلـس پنجـم،  او و دکتـر راه چمنـی نماینـده سـبزوار 
گرفتند برای مجلس  تبدیل شـده بودند پس از سـال ها نمایندگی شـهرهای رشـت و سبزوار تصمیم 
کـه در فهرسـت نهایـی اصالح طلبـان تهـران قـرار  کاندیـدا شـوند ولـی فکـر نمی کردنـد  ششـم از تهـران 
بـود و رهبـران احـزاب اصالح طلـب و  گرفتـه  بـاال  بـه مجلـس ششـم  ترافیـک ورود  کـه  نگیرنـد. چرا
روزنامـه نـگاران،  بـه ورود نیروهـای تازه تـر تمایـل بیشـتری نشـان دادند. با این حـال الیاس حضرتی 

توانسـت بـه ایـن مجلـس راه یابـد.
کمیسـیون اقتصـادی،  سـبب آشـنایی او بـا شـهرام جزایـری شـد و در دادگاه رسـیدگی  عضویـت در 
کرده انـد بـرده شـد هرچنـد  کـه از او پـول دریافـت  بـه پرونـده جزایـری،  نامـش در ردیـف نمایندگانـی 
کـه بـه او مراجعـه می کرده انـد را بـه جزایـری  کسـانی  کـه پولـی نگرفتـه فقـط  خـودش مدعـی اسـت 
کـرده اسـت او در ایـن خصـوص می گویـد: »شـخصًا هیـچ پولـی از جزایـری نگرفتـه ام و فقـط  معرفـی 
که برای مشـکالت خود به مـن روی آورده بودند به جزایری معرفی  کنندگانـی را  چنـد نفـر از مراجعـه 
کـرده احتمـااًل مربـوط بـه همیـن مـوارد  کـه جزایـری عنـوان  کـردم تـا بـه آن هـا وام بدهـد و مبلغـی را 
کارخانـه آن هـا در حـال تعطیـل شـدن بـود و قـرار  کـه  بـوده اسـت. در یکـی دو مـورد افـرادی بودنـد 
کننـد و وضعیـت نامطلوبی داشـتند و  کارگـران آن هـا بـه سـمت مجلـس بیاینـد و راهپیمایـی  کـه  بـود 
گرفتنـد.« علـی مطهـری  کـه در حـد مبالـغ جزیـی از جزایـری وام  تعـدادی هـم مراجعـات فـردی بـود 
که شـخصا تحقیقاتـی انجام داده و به این نتیجه رسـیده  گفته  نماینـده تهـران نیـز در ایـن خصـوص 
کـرده وام بـوده و چنـدان موضـوع مهمـی نبـوده  کـه حضرتـی از جزایـری دریافـت  کـه پولـی  اسـت 
کـه از جزایـری  اسـت. علیـزاده وکیـل شـهرام جزایـری نیـز بـا نـام بـردن از الیـاس حضرتـی و دیگرانـی 
کسـی پول داده  کـه جزایری به هر  کرده انـد در ایـن خصـوص می گویـد: این گونـه نبوده  پـول دریافـت 

کاری داشـته اسـت. انتظـار 
بیـن مجالـس ششـم تـا دهـم،  او در مجلـس غایـب بـود تـا اینکـه بـار دیگـر در انتخابـات مجلـس دهـم 
موفـق شـد تاییـد صالحیـت خـود را از شـورای نگهبـان دریافـت و بـا همراهـی ائتـالف امیـد بـار دیگـر 
بـه مجلـس بازگـردد. او از معـدود چهره هـای شناسـنامه دار جریـان اصالحـات در مجلـس دهـم و از 
کـه می تواننـد  کسـیونی  کسـیون امیـد بـه رهبـری محمـد رضـا عـارف اسـت. فرا کلیـدی فرا اعضـای 
پرچـم دفـاع از حقـوق و آزادی هـای شـهروندی را در مجلـس بـاال نگـه دارنـد. حضرتـی در آسـتانه 
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ورود بـه مجلـس دهـم بـا اعتـراض نسـبت به محرومیـت زنان از ورود بـه ورزشـگاه ها می گوید: »جای 
که بعد ازسـی و اندی سـال هنوز درمورد اجرای موسـیقی، سـینما و هنر مشکل داریم،  تاسـف اسـت 
کـه بعضی هـا  در حـال حاضـر در ایـن مراسـم زنـان و مـردان حضـور دارنـد مگـر چـه اتفاقـی افتـاده 
دلواپسـند و در مقابل وزارت ورزش وا اسـالما سـر داده اند؟، متاسـفانه این جوسـازی ها باعث شـده 

کـه الگـو و مرجـع مـا هسـتند می گوینـد بی حجابـی زنـان از ربـا بدتراسـت.« بزرگانـی 
و  کـرده  تحصیـل  دولتـی  مدیریـت  رشـته  در  مدیـران،  و  مجلـس  نماینـدگان  از  بسـیاری  هم چـون 
ریاسـت فدراسـیون  نمایندگـی مجلـس سـال ها  بـر  گرفتـه اسـت. حضرتـی عـالوه  ارشـد  کارشناسـی 
ایرانـی دارد. او دسـتی هـم در  بـا رزمـی کاران  بـوده و رابطـه نزدیکـی  ورزش هـای رزمـی را عهـده دار 

دارد. گیالنـی  بـا غذاهـای  رسـتورانی  تهـران  و در شـمال شـهر  دارد  رسـتوران داری 

سوابق اجرایی و مدیریتی
• از بنیان گذران اولیه سپاه پاسداران

• فرماندهی سپاه رشت
گیالن • فرماندهی لشکر 

• فاتح ارتفاعات ماءوت عراق
• نمایده دوره سوم، چهارم و پنجم مجلس شورای اسالمی از رشت

• نماینده دوره ششم و دهم مجلس شورای اسالمی از تهران
کمیسیون اقتصادی مجلس در ادوار مختلف • نایب رئیس 

گروه ایران و فرانسه • ریاست پارلمانی 
کت-کیک بوکسینگ و…( کنتا • ریاست فدراسیون ورزشهای رزمی )ووشو-کونگ فو-فول 

• صاحب امتیاز و مدیرمسئول روزنامه اعتماد
• صاحب امتیاز و مدیر مسئول روزنامه تعادل

 
روزنامه نگاری و فرار از تیغ توقیف

بسـیاری از نماینـدگان مجلـس در حـوزه انتخابیـه خـود هفتـه نامـه و ماهنامـه منتشـر می کننـد تـا 
کمتـر نماینـده ای به صـورت حرفـه ای بـه  تریبونـی بـرای بیـان دیدگاه هـای خـود داشـته باشـند، امـا 
کـه سال هاسـت در  از معـدود نمایندگانـی اسـت  الیـاس حضرتـی  کار روزنامه نـگاری روی مـی آورد. 

سـطح ملـی روزنامـه ای منتشـر می کنـد و توانسـته در ایـن حرفـه پایـدار بمانـد.
کـه بـا شـکوفایی مطبوعـات در ایران همـراه بـود،  حضرتی روزنامـه اعتماد را  بـا شـروع مجلـس ششـم 
کند هرچنـد دوبار به صورت  کـه توانسـته از تیـغ توقیف فرار  کـرد. روزنامـه ای اصالح طلـب  راه انـدازی 

موقت توقیف شـده اسـت.
آزادی  از مدافعـان  یکـی  بـه  را  توقیـف مطبوعـات، حضرتـی  آسـیب های  و شـناخت  روزنامه نـگاری 
و  قانـون  روزنامـه  توقیـف  بـا  وقتـی  دهـم  مجلـس  بـه  ورود  بـا  به طوری کـه  کـرده  تبدیـل  رسـانه ها 
وب سـایت جهـان نیـوز متعلـق بـه تندروتریـن طیـف جنـاح اصول گـرا مواجـه شـد لـب بـه اعتـراض 
گـر رونـد قضایـا  گشـوده و می گویـد: »معتقـدم نسـبت بـه رسـانه ها رویکـرد خوبـی نداشـته و نداریـم، ا
بـه همیـن شـکل پیـش بـرود شـاهد نابودی رسـانه ها براسـاس محافظـه کاری و احتیاط بیـش از حد 
خواهیـم بـود. بـا رونـد فعلـی رسـانه ها طمـع و مـزه شـیرینی مطالب شـان را از دسـت می دهنـد. مـا 
کـه نبایـد خـط قرمـز وجـود داشـته باشـد بلکـه خـط قرمـز وجـود دارد و در عیـن حال  معتقـد نیسـتیم 
اعتقـاد داریـم خـط قرمزهـا بایـد اسـتاندارد، محـدود و تعریف  شـده باشـد. اصـل بر تعطیلـی و توقیف 
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نیسـت، اصـل بـر تذکـر و تنبیـه اسـت؛ شـعار ما این اسـت تنبیـه آری، توقیف هرگز. هـم هیات نظارت 
بـر مطبوعـات اختیـار قانونـی بـرای توقیـف دارد و هـم دادسـتانی طبـق قانـون می توانـد رسـانه ای را 
که هیات نظارت و دادسـتانی از اختیار خود اسـتفاده نکنند؛  کند اما خواهش ما این اسـت  توقیف 
کـه مـا مدافـع آن نیسـتیم پرونـده را بـه دادگاه صالحـه  کـرد  گـر رسـانه ای تخلفـی  هـر دو نهـاد بزرگـوار ا
کی  کی و متشـا کـه همـان دادگاه مطبوعـات اسـت ارجـاع دهـد تـا بـا حضور هیـات  منصفه و وکیل شـا
کنیـم.« او  پرونـده رسـیدگی شـود تـا مـا بتوانیـم آرامـش و امنیتـی را در فضـای رسـانه ای احسـاس 

کنـون عـالوه بـر صاحـب امتیـازی روزنامـه اعتـدال،  امتیـاز روزنامـه تعـادل را نیـز داراسـت. هم ا
 

کروبی جنبش سبز و همراهی با مهدی 
بـود.  کروبـی  از حامیـان مهـدی  انتخابـات ۸۸  و هـم در  ریاسـت جمهـوری ۸۴  انتخابـات  هـم در 
کروبـی دبیـرکل حزب اعتمـاد ملی را در  حضرتـی در سـال ۸۸ ریاسـت سـتاد انتخاباتـی تهـران مهـدی 
کنار جنبش سـبز ایسـتاد و هنوز از هر  تهـران عهـده دار بـود. او در تمـام اتفاقـات پـس از خرداد ۸۸ در 
تریبونـی تقاضایـش مبنـی بـر رفـع حصـر رهبـران جنبـش سـبز را اعـالم می کنـد. او از جملـه چهره های 
کـرده و معتقـد  کـه بـه صراحـت شـورای نگهبـان را مقصـر اتفاقـات سـال ۸۸ معرفـی  سیاسـی اسـت 
کشـیدند و می گویـد: »شـورای نگهبـان داور مسـابقه  اسـت اعضـای ایـن شـورا،  انتخابـات را بـه آتـش 
کنـد  گـر یکـی از داوران در یـک بـازی حسـاس در وسـط مسـابقه بـه نفـع تیـم مقابـل سـخنرانی  بـود. ا
کـه توسـط  و بـا جعبـه شـیرینی بـه سـمت آن تیـم بـرود، بـازی را قطعـًا بـه آتـش می کشـاند. آتشـی 
کـه شـورای نگهبـان به  هیـچ یـک از اعضـای دو تیـم قابـل اطفـاء نیسـت! آیـا در انتخابـات ۸۸ طرفـی 
که عده ای از حقوقدان های شـورای نگهبـان به نفع آن  کـم داشـت  سـمتش رفـت، عالـم و سـخنران 

کشـیدن بـازی نیسـت؟« کردنـد؟ آیـا ایـن بـه معنـای بـه آتـش  سـخنرانی 
پیگیـری اتفاقـات سـال ۸۸ توسـط روزنامـه تحـت مدیریـت اش، بـه توقیـف روزنامـه اش منجـر شـد. 
روزنامه اعتماد در ۱۰ اسـفند ۱۳۸۸ به دسـتور هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف موقت شـد. علت 
توقیـف »تخلـف از حـدود مطبوعـات« و تکـرار و اصـرار بـر تخلفـات قانونـی اعـالم شـد. روزنامـه اعتماد 
از چنـد مـاه قبـل از توقیـف، از سـوی معـاون مطبوعاتـی وزارت ارشـاد دولـت دهـم هشـت بـار تذکـر 
کـه بی بی سـی  کـوی دانشـگاه  گـزارش دربـاره فیلـم حادثـه حملـه بـه  گرفتـه بـود. امـا ایـن روزنامـه دو 
گزارشـی را با عنوان »پیشـنهاد نمایش  کرده بود، نوشـت. اعتماددر صفحه اول  فارسـی آن را پخش 
کـه نظـرات نماینـدگان مجلـس  کـرده  کمیتـه حقیقت یـاب مجلـس« چـاپ  کـوی دانشـگاه در  فیلـم 

در آن بـود.
 

خانواده و سرمایه گذاری در سینما
پـدرش در نانوایـی سـپاه پاسـداران خدمـت می کـرد و پسـر ارشـدش بـه سـینما روی آورده اسـت. 
علـی حضرتـی ۲۴ سـاله به عنـوان سـرمایه گذار فیلـم »خداحافظـی طوالنـی« سـاخته فـرزاد موتمـن 
کـرد. احتمـاال سـرمایه گذار اصلـی ایـن فیلـم را بایـد الیـاس  ح  در جشـنواره فیلـم فجـر خـود را مطـر
کـه هنـوز مجـوز تهیه کنندگـی را تهیـه نکـرده اسـت. حضرتـی دانسـت تـا پسـر ۲۴ سـاله اش. پسـری 
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مصطفی کواکبیان

حوزه انتخابیه: تهران
کمیسیون امنیت ملی  سمت: عضو 

کسیون: امید فرا

در دهـه اول اصالحـات، حضـورش در احـزاب اصالح طلـب آن هـم در رده رهبـری،  پذیرفتـه نبـود تـا 
کـه آمـده بـود ره صـد سـاله را یک  کبیـان  کوا کـرد. مصطفـی  اینکـه حـزب و روزنامـه خـود را راه انـدازی 
کنـد، وقتـی در شـورای عالـی حـزب همبسـتگی جـای خـود را تنـگ دیـد، حـزب و روزنامـه  شـبه طـی 
کـرد و وقتـی در جبهـه احـزاب دوم خـرداد بـه رهبـری محمـد خاتمـی،  مـردم سـاالری را راه انـدازی 
کرد.  جایـی بـرای بـازی پیـدا نکـرد،  جبهـه احـزاب مـردم سـاالری را مـوازی جبهـه دوم خـرداد ایجـاد 
امـا در دهـه دوم اصالحـات، وقتـی اصالح طلبـان و احـزاب پیشـرو آن از صحنـه سیاسـی، یکـی پـس 
تـا  بـاال نگـه داشـت،  را  یافـت و پرچـم اصالحـات  او مجـال خـود نمایـی  از دیگـری حـذف شـدند، 
اینکـه امـروز در مجلـس دهـم از چهره هـای اصلـی اصالح طلـب بـه شـمار می آیـد، هرچند بـا اقداماتی 
کاندیداتـوری بـرای ریاسـت مجلـس،  بیشـتر زمینـه سـاز حملـه بـه اصالح طلبـان اسـت تـا  هم چـون 

بالندگـی ایـن جبهـه.

کیست؟ کبیان  کوا مصطفی 
کـرده اسـت. در  او متولـد سـال ۱۳۴۱ در شـهر سـمنان اسـت. در خانـواده ای مذهبـی و سـنتی رشـد 
کنـی  رشـته ریاضـی دیپلـم می گیـرد و جـذب دانشـگاه امـام صـادق بـه مدیریـت آیـت اهلل مهـدوی 
را برعهـده دارد و  بـرای حکومـت جمهـوری اسـالمی  کادر سـازی  کـه وظیفـه  می شـود. دانشـگاهی 
تـا  را  کبیـان تحصیـالت اش  کوا امـور خارجـه می شـوند.  التحصیـالن آن جـذب وزارت  غ  فـار بیشـتر 
مقطـع فوق لیسـانس در ایـن دانشـگاه ادامـه می دهـد و سـپس بـرای اخـذ مـدرک دکتـرا در رشـته 
غ التحصیلـی جـذب دانشـگاه  علـوم سیاسـی راهـی دانشـگاه تربیـت مـدرس می شـود. او پـس از فـار
گـروه علـوم سیاسـی ایـن دانشـگاه را  کنـون عضویـت هیـات علمـی  عالمـه طباطبایـی می شـود و هم ا
کبیـان عـالوه بـر تحصیـالت دانشـگاهی، تحصیالت حوزوی را نیز تا پایان مقطع سـطح  کوا داراسـت. 

پــرورش یافته مکتب مهدوی کنی
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دنبـال می کنـد.
از  را  سیاسـی  فعالیـت  کـه  کبیـان  کوا صـادق،   امـام  دانشـگاه  سـویه  یـک  و  بسـته  فضـای  وجـود  بـا 
کـرده بـود در دهـه دوم انقـالب بـه  دوران انقـالب و در همراهـی بـا حـزب جمهـوری اسـالمی شـروع 
کلیـد  اصالح طلبـان می پیوندنـد. او ورود حرفـه ای اش بـه فضـای سیاسـی را بـا حـزب همبسـتگی 
می زنـد. حزبـی برآمـده از نماینـدگان اصالح طلـب مجلـس پنجـم،  بـه رهبـری راه چمنـی،  حضرتـی، 
جملـه  از  کبیـان  کوا کـه  چـرا  نمـی آورد  دوام  چنـدان  حـزب  ایـن  در  او  فعالیـت  امـا   … و  قندهـاری 
گـروه سیاسـی دارد از ایـن  کـه تمایـل بسـیاری بـه اول بـودن در حـزب و  نیروهـای سیاسـی اسـت 
رو خیلـی زود از جمـع اعضـای حـزب همبسـتگی جـدا می شـود و حـزب مردم سـاالری را راه انـدازی 

می کنـد.
یـک  بـا  کـه ۱۸ حـزب اصالح طلـب  ح می شـود  زمانـی مطـر مـردم سـاالری  اعـالم موجودیـت حـزب 
بـرای  روزنـه ای  وقتـی  کبیـان  کوا بودنـد.  کـرده  راه انـدازی  را  خـرداد  دوم  جبهـه  هدفمنـد،   ائتـالف 
گرفتـه نشـد،  ورود بـه جبهـه دوم خـرداد پیـدا نکـرد و حـزب اش توسـط احـزاب دوم خـرداد جـدی 
گردهـم جمـع و جبهـه احـزاب مـردم سـاالری را در مقابـل جبهـه دوم خـرداد  گمنـام را  ۱۸ تشـکل 

داد. تشـکیل 
گرفتـه نمـی شـدند ولـی در دهـه دوم  کبیـان و حـزب اش جـدی  کوا گرچـه در دهـه اول اصالحـات،   ا
اصالحـات وقتـی چهره هـای موثـر جبهـه اصالحـات یکـی پـس از دیگـری بـه طـرق مختلـف از فضـای 
کبیـان توانسـت بـا ورود بـه مجلـس هشـتم، بـه چهره ی  کوا سیاسـی ایـران بـه حاشـیه رانـده شـدند،  
گروه اش  کوشـید دیدگاه هـای اصالح طلبانه خـود و  ح اصالحـات تبدیـل شـود. او از هـر تریبونی  مطـر
ح و در مقاطـع مختلـف بـا حمایـت از رهبـران جنبـش سـبز و اصالحـات،  نقـش پرچمـدار ایـن  را مطـر

کنـد. جنبـش در مجلـس هشـتم را ایفـا 
کـه بـرای ورود به مجلس دهم با سـد  کامـی در انتخابـات مجلـس نهـم، در حالـی  کبیـان پـس از نا کوا
هیـات نظـارت روبـرو و رد صالحیـت شـده بـود،  در نهایـت پـس از البـی بـا شـورای نگهبـان، تاییدیـه 
خـود را دریافـت و توانسـت بـا حمایـت ائتـالف امیـد بـه مجلـس دهـم راه یابـد. او پـس از ورود بـه 
کرسـی ریاسـت  کناره گیـری محمـد رضـا عـارف نامـزد جبهـه اصالحـات بـرای  مجلـس دهـم،  وقتـی بـا 
گرچه او بالفاصله بعد  کرد. ا کاندیداتوری  مجلس روبرو شـد، برای این سـمت خیز برداشـت و اعالم 
کـرد،  ولـی علـی الریجانـی رئیس جلسـه، انصـراف اش را  کاندیداتـوری، انصـراف خـود را اعـالم  از اعـالم 
کبیـان( برگزار شـود. او در حالی  کوا کاندیـدا )علـی الریجانـی و مصطفـی  گیـری بـا دو  نپذیرفـت تـا رای 

کـرد. کسـب  کـه انصـراف داده بـود یـازده رای 
کبیان در انتخابات ریاسـت جمهوری سـال۱۳۸۴ با بیان اینکه »در دوره خاتمی دولت سـاالری  کوا
کـه صالحیـت اش توسـط شـورای نگهبان رد  کـرد  کاندیداتـوری  بوجـود آمـد نـه مردمسـاالری« اعـالم 
شـد. او بار دیگر در سـال ۱۳۹۲ برای ریاسـت جمهوری خیز برداشـت ولی باز تایید صالحیت نشـد. 

کند. تـا بـه عنـوان یکـی از حامیان حسـن روحانـی در انتخابـات فعالیت 

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم است. کبیان در حال حاضر عضو  کوا

سوابق اجرایی و مدیریتی و حزبی
گروه الخمینیون در سال های ۵۷ و ۵۸ • مسوول 

• قائم مقام حزب جمهوری اسالمی استان سمنان تا سال ۱۳۶۰
غ التحصیالن دانشگاه امام صادق)ع( تا سال ۱۳۷۵ • مسوول انجمن فار
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• عضو هیات علمی تمام وقت دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی
• موسس و عضو شورای سیاستگذاری روزنامه همبستگی از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱

• نماینده سمنان در مجلس هشتم و نماینده تهران در مجلس دهم
کمیسـیون امنیـت  کمیتـه حقـوق بشـر  کمیتـه سیاسـت خارجـی و نایـب رئیـس  • نایـب رئیـس 

ملـی مجلـس هشـتم
• موسس و دبیرکل حزب مردم ساالری

• عضو سه دوره شورای مرکزی خانه احزاب ایران
کنون • صاحب امتیاز و مدیر روزنامه محلی پیام استان سمنان از سال ۱۳۷۰ تا

کنون • مدیر مسوول روزنامه سراسری مردم ساالری از سال ۱۳۸۰ تا

انقالب ۵7 و جنگ ایران و عراق
کبیـان نوجوانـی بیـش نبـود ولـی خـودش مدعـی  کوا در سـال های منتهـی بـه پیـروزی انقـالب ۵۷،  
کـه خیلـی فعـال و مبـارز بـوده و هدایـت و تنظیـم شـعارهای انقالبـی مـردم سـمنان را برعهـده  اسـت 
گرفتـه ولـی چـون  داشـته و سـه بـار توسـط حکومـت پهلـوی دسـتگیر شـده و مـورد ضرب و شـتم قـرار 

کـم بـوده پرونـده اش بـه دادگاه اطفـال ارسـال شـده و مختومـه اسـت. سـن اش خیلـی 
و حـزب جمهـوری،   کمیتـه  تشـکیل سـپاه،   از  »قبـل  انقالبـی اش می گویـد:  فعالیت هـای  دربـاره  او 
کـه بیشـتر اعضـای هسـته اولیـه اش بـه شـهادت رسـیده اند.«  کـرده  گـروه الخمینیـون را راه انـدازی 
او می گویـد بـا پیـروزی انقـالب و تشـکیل حـزب جمهـوری اسـالمی در سـمنان،  بـه قائـم مقامـی دبیـر 
کالس درس مواضـع  حـزب جمهـوری در ایـن اسـتان می رسـد. و ایـن مجـال را پیـدا می کنـد تـا در 

کنـد. کـه توسـط آیـت اهلل بهشـتی برگـزار می شـود، شـرکت  حـزب 
بـا آغـاز جنـگ ایـران و عـراق، همراه برادرش محمد و برادر همسـرش عباس، عازم جبهه ها می شـود. 
شـرکت در عملیـات فتـح المبیـن اولیـن تجربـه نظامـی اوسـت. او بـرادر و بـرادر همسـرش را در جنـگ 

از دسـت می دهد.

ح اصالح قانون اساسی طر
ح اصالح قانون اساسـی را با ذکر  که ضـرورت طر کبیـان از معـدود نماینـدگان مجلـس ایـران اسـت  کوا
کـرده اسـت. او معتقـد اسـت قانون اساسـی ایـران باید در هشـت محور اصالح  مـوارد اصالحـی اعـالم 

شـود. او موارد هشـتگانه اصالحی را اینگونه برمی شـمارد:

۱- حذف وظیفه نظارت بر انتخابات از وظایف شورای نگهبان
ع اسالم کردن شورای نگهبان به انطباق قوانین مصوب مجلس با شر ۲- محدود 

۳- ایجاد امکان شکایت از اعضای شورای نگهبان
۴- تشکیل دادگاه قانون اساسی زیر نظر رئیس جمهور

۵- شکست انحصار مجلس خبرگان و حذف شرط فقهات برای عضویت در این شورا
۶- نظارت بر رهبری و دستگاه های تحت امرش

وظایـف  ردیـف  در  مـردم  بـه  گزارش دهـی  افـزودن  و  خبـرگان  مجلـس  اعضـای  کـردن  پاسـخ گو   -۷
خبـرگان مجلـس 

۸- افزایش اختیارات رئیس جمهور از جمله انتصاب فرمانده نیروی انتظامی
گفتـه زنـان نیـز بایـد  او هم چنیـن خواسـتار بازنگـری تعریـف رجـل سیاسـی در قانـون اساسـی شـده و 
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حـق رئیـس جمهور شـدن داشـته باشـند.
کهریزک تالش برای تحقیق و تفحص از بازداشتگاه 

عنـوان  بـه  کبیـان  کوا تـا  شـد  فرصتـی  سـبز،   جنبـش  و  هشـتم(  )دوره  مجلـس  نمایندگـی  تقـارن 
نماینـده ای اصالح طلـب در مجلـس،  پیگیـر امـور آسـیب دیـدگان ایـن جنبـش باشـد. در پـی وقـوع 
کبیـان از جملـه نمایندگانـی بـود  کوا کـه بـه تعطیلـی آن منجـر شـد،   کهریـزک  جنایتـی در بازداشـتگاه 
ح تحقیـق و تفحص از  کـه مصـر بـه انجـام تحقیـق و تفحـص از ایـن بازداشـتگاه و اتفاقـات آن بـود. طر
کمیسـیون حقوقی و قضایی به تصویب رسـید ولی در نهایت با مخالفت  گرچه در  این بازداشـتگاه ا
کبیـان در  کوا کثریـت نماینـدگان اصول گـرا و وابسـتگان احمـدی نـژاد در مجلـس هشـتم روبـرو شـد.  ا
گفـت: »ایـن تحقیـق و تفحـص ربطـی صرفًا به  نطقـی در بیـان ضـرورت انجـام ایـن تحقیـق و تفحـص 
کهریـزک انگیزه شـده بـرای اینکه پیگیـری و دقت های الزم  کهریـزک نـدارد. بازداشـتگاه  بازداشـتگاه 

در اسـتاندارد سـازی های حقوقـی در همـه بازداشـتگاه ها انجـام بشـود.«
فرصتـی  و  تریبـون  هـر  از  و  گاهـی  از  هـر  کـه  اسـت  قـدرت  در  حاضـر  سیاسـی  فعـاالن  معـدود  از  او 
کروبـی اسـتفاده می کنـد. او هـم در  بـرای اعـالم تقاضـای رفـع حصـر میرحسـین موسـوی و مهـدی 
کرده و بـا وجود اینکه  مناظره هـای تلویزیونـی و هـم در جلسـات سـخنرانی ایـن تقاضـا را بارهـا اعـالم 
شـورای نگهبـان دفـاع از رهبـران جنبـش سـبز را خط قرمـز خود می داند ولی رای بـه تایید صالحیت 
کـه بـا جنبش  گفتـه  کروبـی،  بارهـا  کـه او در عیـن حمایـت از موسـوی و  کبیـان داده چـرا  کوا مصطفـی 
احـزاب  کل  او در جمـع دبیـران  مرزبنـدی دارد.  آن  غیـر اصالح طلـب  سـبز و خصوصـا بخش هـای 
جبهـه مـردم سـاالری می گویـد: »اصالحـات مـورد نظـر مـا نـه تنهـا جنبـه برانـدازی نـدارد، بلکـه بـه 
کـردن همـه  نوعـی جلوگیـری از هر گونـه برانـدازی نظـام اسـت، اصالحـات مـورد نظـر مـا بـه سـامان 
نابسـامانی های سیاسـی، اجتماعـی، فرهنگـی و اقتصـادی اسـت تـا نظـام برآمـده از خـون شـهیدان 
امثـال شـهید بهشـتی پایـدار بمانـد. قطعـا چنیـن اصالحاتـی هیچ گونـه سـنخیتی بـا عناصـر منافـق، 
برعکـس  ایـن اصالحـات درسـت  نـدارد.  برانـداز  و  تنـدرو  گروه هـای  و  انقـالب، سـلطنت طلب  ضـد 
گفته ایـم چنیـن اصالحاتـی  کـرد؛ بـه همیـن خاطـر بارهـا بـا فریـاد بلنـد  منویـات آنـان عمـل خواهـد 
کـه بخواهیـم بـا دم مسـیحایی آن را زنـده سـازیم!  گاه نمـی میـرد  یعنـی اصالحـات خـط امامـی هیـچ 
کـه تحـت عنـوان جنبـش سـبز یـا عناویـن دیگـر می خواسـتند اصالح طلبـی  کسـانی  لـذا مـا از اول بـا 

کردیـم.« کننـد، مرزبنـدی  خـط امامـی را مصـادره 

تفاوتی بین زن و مرد نیست
گـر حتـی در زمینـه ارث هـم اختالفـی هسـت بـه  »اسـالم هیـچ تفاوتـی بیـن زن و مـرد قائـل نیسـت و ا
کبیان با بیـان این مطلب حمایت  کوا که زن مسـئولیت در مورد معیشـت نـدارد.«  ایـن خاطـر اسـت 
کـرده اسـت. او بـا انتقـاد از شـورای نگهبـان می گویـد: »واژه رجـال بـه  خـود را از حقـوق زنـان اعـالم 
عنـوان فعـاالن سیاسـی و مردمـان سیاسـی معنـا پیـدا می کنـد و در ایـن واژه جنـس مـردان مـورد 

توجـه نیسـت.«
کرسـی  کـه سـه  کـرد  کـرده بـود، اعـالم  کاندیداتـوری  کبیـان وقتـی بـرای ریاسـت جمهـوری اعـالم  کوا
کابینـه احتمالـی اش را بـه زنـان اختصـاص خواهـد داد و می گویـد: »بایـد بـرای زنـان نقش هـای  از 
سیاسـی، اجتماعـی، مدیریتـی و آموزشـی قائـل باشـیم تـا بتواننـد در تمام عرصه هـای اجتماع نقش 

کننـد.« آفرینـی 
او ازجملـه مخالفـان تفکیـک جنسـیتی دانشگاه هاسـت و در ایـن خصـوص می گویـد: »موافـق اینکـه 
کار مطلوب  کشـیده شـود نیسـتم، ایـن  کشـور بیـن دختـران و پسـران تیغه  در دانشـگاه های موجـود 
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کـه دانشـگاه ویـژه تـک جنسـیتی خانم ها ایجـاد شـود موافقم.« کار  نیسـت امـا بـا ایـن 
روزنام  نگاری حرفه سوم اوست

کـه  اولیـن بـار بـا انتشـار هفته نامـه پیـام در شـهر سـمنان وارد عرصـه روزنامه نـگاری شـد،  مجلـه ای 
کبیـان پـس از مدتـی از انتشـار روزنامـه پیـام،   کوا بعدهـا بـه روزنامـه اسـتان سـمنان تبدیـل شـد. 
کانـون نویسـندگان و روزنامه نـگاران اسـتان سـمنان را تشـکیل داد و در سـال ۱۳۷۷ مبـدع تشـکیل 

خانـه مطبوعـات اسـتان شـد.
کبیـان. او سـردبیری  کوا ورود بـه حـزب همبسـتگی، تجربـه دیگـری شـد در زندگـی روزنامه نـگاری 
گرفـت و بـا تشـکیل حـزب مردم سـاالری،   هفته نامـه همبسـتگی، ارگان رسـمی ایـن حـزب را برعهـده 
بـر  از ایـن رو عـالوه  کان آن را منتشـر می کنـد.  کمـا کـرد و  نـام ایـن حـزب راه انـدازی  روزنامـه ای بـه 

نمایندگـی مجلـس و تدریـس در دانشـگاه،  روزنامه نـگاری را بایـد حرفـه سـوم او بـه شـمار آورد.

خانواده
کـه در محلـه جهادیـه سـمنان زندگـی می کـرد. او چهـار  پـدرش حـاج مالحاجـی،  مـردی مذهبـی بـود 
کبیـان بـرادر بزرگتـرش  کوا بـرادر بـه نام هـای احمـد،  محمـود، ابوالقاسـم و محمـد داشـت. محمـد 
کشـته شـد. اطالعاتـی از موقعیـت شـغلی دیگـر برادرانـش در دسـت نیسـت. در جنـگ ایـران و عـراق 
کبیـان در سـال ۱۳۶۱ بـا خانمـی بـه نـام یـزدی فـر ازدواج می کنـد و صاحـب دو فرزنـد بـه نام هـای  کوا
فاطمـه و مجیـد می شـود. فاطمـه دانش آموختـه ژنتیـک اسـت و مجیـد نیـز دوران دانش آمـوزی را 

طـی می کنـد. صیغـه عقـدش را آیـت اهلل خامنـه ای می خوانـد.
برادر همسرش،  عباس یزدی فر نیز از شهدای جنگ ایران و عراق است.
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مجتبی ذوالنوری

حوزه انتخابیه: قم
کمیسیون امنیت  کمیته هسته ای  سمت: رئیس 

ملی 
کسیون: اصول گرایان فرا

کـه  سـرکوب در نظام هـای غیردموکراتیـک بـه عهـده نیروهـای همیشـه در خدمـت اسـت. عناصـری 
بـرای حفـظ موجودیـت سیسـتم، نـه تنهـا از توسـل بـه قـوه قهریـه، ابایی ندارنـد، بلکه قدرت شـان از 
بی پروایـی در اعمـال خشـونت حاصـل می شـود. مجتبـی ذوالنـوری نماینـده قـم در مجلـس دهـم را 
خ هـای ماشـین سـرکوب سیسـتم امنیتـی ایران بر شـمرد. یـک نظامی مطیع،  می تـوان چرخـی از چر
کـه صدای  کالمـی بـه حـدی بی پرواسـت  در لبـاس روحانیـت و یـک سـردار بی درجـه. او در خشـونت 
مقـام مافـوق را نیـز در آورده اسـت. رهبـر ایـران بـه عنـوان فرمانـده ارشـد نیروهـای مسـلح،  در جمـع 
کارگـزاران نظـام او را مـورد عتـاب قـرار داده و می گوید: »آقای ذوالنور آتش توپخانه شـما خیلی شـدید 
کـه از  کنـش بـا خوشـحالی ابـراز می کنـد  اسـت ایـن قـدر شـدید بـه مصلحـت نیسـت.« ذوالنـور در وا

اصـل آتـش ریختـن نهی نشـده اسـت.

کیست؟ مجتبی ذوالنوری 
مـدارس  از  را  اسـت. تحصیـالت حـوزوی  و در خانـواده ای مذهبـی  او متولـد ۱۳۴۲ در شـهر مالیـر 
علمیـه بروجـرد آغـاز و بـه حـوزه علمیـه قـم منتقـل شـده اسـت. ذوالنـور عـالوه بـر دروس حـوزوی، 
موفـق بـه دریافـت لیسـانس زبـان انگلیسـی از دانشـگاه تهران شـده و بـرای ادامه تحصیـل در مقطع 
فوق لیسـانس بـه دانشـگاه امـام حسـین مـی رود و در رشـته علـوم دفاعـی تحصیـل می کنـد. ذوالنـور 
گذرانـدن مقطـع دکتـرا در  گذرانـدن دوره ویـژه آمـوزش فرماندهـی و سـتاد )دافـوس( بـرای  پـس از 
رشـته مدیریـت اسـتراتژیک راهـی دانشـگاه عالـی دفـاع ملـی می شـود. امـا او بیـش از آن کـه بـه عنوان 
کـه بـه  ح باشـد، یـک نظامـی تمـام عیـار اسـت. یـک نظامـی  یـک چهـره روحانـی یـا دانشـگاهی مطـر
دلیـل پوشـیدن لبـاس روحانیـت، از اخـذ درجـه نظامی محروم مانده و به سـردار بی درجه می ماند.
ذوالنـوری بـا آغـاز جنـگ ایـران و عـراق،  بـه فعالیـت نظامـی روی مـی آورد. او مـدت ۸۴ مـاه )هفـت 

روحانیت لباس  در  بی درجه  سردار 
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کرده اسـت. از ذوالنور  سـال( در جبهه هـای جنـگ حاضـر بـوده و رهبـر ایـران بـه او لوح »فتـح« اعطاء 
که مقر  بـه عنـوان موسـس تیـپ ۸۳ امـام جعفـر صادق یاد می شـود. تیپی متشـکل از طـالب رزمنده 
کـه بـه فرماندهـی ذوالنـور،  پـس از پایـان جنـگ،  بـه مقـری  آن در شـهر قـم واقـع شـده اسـت. تیپـی 

بـرای تندروتریـن نیروهـای سـپاه پاسـداران تبدیـل شـده اسـت. 
تشـکیل بسـیج طـالب از دیگـر سـوابق نظامـی ایـن روحانـی راه یافتـه به مجلـس دهم اسـت. ذوالنور 
هم زمـان بـا فرماندهـی تیـپ ۸۳ امـام جعفـر صـادق،  بـه نمایندگـی ولـی فقیـه در سـپاه پاسـداران 

پیوسـت. او ابتـدا ریاسـت سـتاد و سـپس بـه جانشـینی نمایندگـی ولـی فقیـه در سـپاه رسـید.
ذوالنـوری در جریـان انتخابـات مجلـس دهـم از جانشـینی نمایندگـی ولـی فقیـه در سـپاه اسـتعفا 
کـرد و بـا دریافـت حکـم بازنشسـتگی وارد عرصـه انتخابـات شـد و توانسـت بـه مجلـس دهـم راه یابـد. 
کـه تمـام چهره هـای اصالح طلـب قـم رد صالحیـت شـدند و  او در حالـی بـه مجلـس دهـم راه یافـت 
کاندیداتـوری مجلـس انصـراف داد تـا در لیسـت  آیـت اهلل آشـتیانی نماینـده وقـت قـم بـه نفـع اش از 

گیـرد. مـورد حمایـت جامعـه مدرسـین حـوزه علمیـه قـم قـرار 
بـا  کـه  اسـت  یـزدی  مصبـاح  آیـت اهلل  یـاران  از  و  پایـداری  جبهـه  شـاخص  چهره هـای  از  ذوالنـوری 
حمایـت او توانسـت بـه مجلـس دهـم راه یابـد. او ماموریـت خـود را از ابتـدای انقـالب، شـرکت فعـال 
گری، تبییـن  در دفـاع از انقـالب و اسـالم، شـرکت فعـال در جنـگ نـرم و سـخت و روشـنگری، افشـا
گروه هـای دگراندیـش، مدعیـان اصالح طلبـی، منحـرف، وابسـتگان فکـری غـرب  توطئـه و تهاجـم 
کـرده و مدعـی اسـت در دوران هشـت سـاله اصالحـات، بیـش از هشـت هـزار »۸۰۰۰« جلسـه  معرفـی 
سـخنرانی و پرسـش و پاسـخ در سـطح دانشـگاه  ها، حوزه های علمیه و در بین اقشـار مختلف مردم 

داشـته  اسـت.
حملـه بـه اضـالع مثلـث »جبهـه سـازندگی بـه رهبـری هاشـمی رفسـنجانی«، »جبهـه اصالحـات بـه 
رهبـری محمـد خاتمـی« و »جنبـش سـبز بـه رهبـری میرحسـین موسـوی،« از بزرگتریـن افتخـارات 

ایـن عنصـر سـرکوب نظـام والیـی اسـت.
در غیـاب دیگـر چهره هـای شـاخص جبهـه پایـداری در مجلـس دهـم، ذوالنـوری را می تـوان رهبـر 
کـردن حسـن  کـه در متهـم  کسـی  مخالفـان دولـت و مخالفـان برجـام در مجلـس دهـم برشـمرد، 
ح روحانـی بـرای  روحانـی و دولـت او بـه همدسـتی بـا دشـمن، هیـچ ابایـی نـدارد. او در پاسـخ بـه طـر
کـه از لفظ برجام  کسـانی  ح دشـمن خوانـده و می گوید:»معتقـدم  ح را طـر اجـرای برجـام دو،  ایـن طـر
ح درازمـدت دشـمن همـراه هسـتند، یـا جهـل بـه  بـرای مسـائل داخلـی اسـتفاده می کننـد یـا بـا طـر

کاذب و فریـب مـردم اسـت.« موضـوع و واقعیت هـا دارنـد و یـا قصدشـان القـای پیـروزی 
کاندیداتـوری و حضـور در مجلـس  ذوالنـوری در پاسـخ بـه پرسشـی در خصـوص اهدافـش از اعـالم 
کنار  کـه جریان هـای مختلـف ماننـد فتنـه و انحرافـی و…  می گویـد: »بایـد همـه تـوان خـود را بگذاریـم 
کـم باشـد. ممکـن اسـت ۶ مـاه بعـد جریـان دیگـری بـه  ک و شـاخص خـط ولـی فقیـه حا برونـد و مـال
کنیـم. هـدف ایـن  کـه مـا می خواهیـم بـا چـه جریانـی مقابلـه  گفـت  وجـود بیایـد. از حـاال نمی تـوان 
کـه از خـط نـاب والیـت حمایـت شـود. حـاال هـر جریانـی چـه از جریان هـای قدیمـی و چـه از  اسـت 
جریان هـای جدیـد و حتـی محتمـل الظهـور، بخواهـد مقابـل ایـن خـط قـرار بگیـرد، لـزوم برخـورد بـا 

آن وجـود دارد.«
کاندیداتـوری جلیلـی حمایـت می کـرد ولـی  ذوالنـوری در انتخابـات ریاسـت جمهـوری سـال ۱۳۹۲ از 
کـه پیـروزی اصول گرایـان تنهـا در ائتـالف والیتی-قالیبـاف و جلیلـی  در عیـن حـال بـر ایـن بـاور بـود 

میسـر اسـت.
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سوابق اجرایی و مدیریتی
• معاونت فرهنگی لشکر ۱۰ سید الشهداء و قرارگاه قدس

• مسئولیت ستاد ارتباطات فرماندهی تبلیغات جبهه و جنگ
• تأسیس و فرماندهی تیپ مستقل ۸۳ امام جعفرصادق

• تشکیل و ساماندهی بسیج طالب و روحانیون
• ریاست ستاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران

• جانشین نماینده ولی  فقیه در سپاه پاسداران انقالب اسالمی
• نماینده قم در مجلس دهم

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم • عضو 
کسیون روحانیون مجلس دهم • رئیس فرا

کشور کل  • شاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

مشارکت در سرکوب
گـواه برخـی علمـای قـم،  بـه  تیـپ ۸۳ امـام صـادق قـم بـه فرماندهـی حجـت السـالم ذوالنـوری، بـه 
کـرده اسـت. آیـت اهلل آذری قمـی  عنـوان بـازوی سـرکوب جامعـه مدرسـین حـوزه علمیـه قـم عمـل 
کـه تـار و پـود حـوزه  در ۲۴ آبـان ۱۳۷۶ در بیانیـه بـه صراحـت تیـپ ۸۳ را بـه عنـوان نهـادی امنیتـی 
گرفتـه معرفـی می کنـد در ایـن بیانیـه آمـده اسـت: »اختـالف بیـن مـن و جامعـه محتـرم  را در دسـت 
کیفیـت حفـظ نظـام مقـدس اسـالمی و مقـام رهبـری اسـت. آقایـان فکـر می کنند حفظ  مدرسـین در 
کتمـان وضـع بـد اقتصـادی  نظـام و مقـام والیـت بـا حکومـت پلیسـی و جلوگیـری از آزادی بیـان و 
گویندگان و سـایر  ج و برخورد زشـت با دانشـجویان انقالبی و نویسـندگان و  مردم از دید داخل و خار
نیروهای مدافع انقالب به وسـیله زندان و شـکنجه و تبعید و تیپ ۸۳ )۵( و سـایر نیروهای نظامی 
کنتـرل نوشـته های تحقیقـی و جلوگیـری حتـی از درس و سـخنرانی اسـت؛ ولی من جور  و انتظامـی و 
که حوزه علمیـه قم و مراجـع آن باید بر  دیگـر فکـر می کنـم. …امـام راحـل )قـدس سـره( معتقد بودنـد 
کـه امـروز اطالعـات و تیپ ۸۳ تار و پـود حوزه را  حکومـت اسـالمی نظـارت داشـته باشـند، در صورتـی 

گفتـن نیسـت.« گرفته انـد و هیـچ یـک از مراجـع را یـارای سـخن  در اختیـار 
کـه بـه حصـرش منجـر شـد نیـز بـا بیـان جملـه ای اعتراضـی،  آیـت اهلل منتظـری نیـز در سـخنرانی اش 
اقدامـات تیـپ ۸۳ را زیـر سـوال بـرده و می گویـد: »تیـپ فـالن چـه حقـی دارد بیایـد در قـم یـک عـده 
بچـه راه بینـدازد و حـوزه را به هـم بریـزد؟« بعـد از ایـن سـخنرانی عده ای لباس شـخصی به حسـینیه 

کردنـد و رسـما حصـر ایشـان آغـاز شـد. آیـت اهلل منتظـری حملـه 
کـه در بحبوحـه جنبش  امـا علنی تریـن نقـش ذوالنـوری در سـرکوب مخالفـان زمانـی بوقـوع پیوسـت 
لبـاس  عـده ای  صانعـی،   آیـت اهلل  بیـت  بـه  کروبـی  ورود  بـا  کـرد.  سـفر  قـم  بـه  کروبـی  مهـدی  سـبز 
کردنـد. ذوالنـوری در بیـان ایـن ماجـرا بـدون اشـاره بـه هویـت لباس  شـخصی بـه بیـت ایشـان حملـه 
گیـر افتاده بود.  شـخصی ها می گویـد: »مالقـات مـا در منـزل آقـای صانعی نبـود. وی در منزل صانعی 
کـه از منـزل  کـرد، ایـن در حالـی بـود  کروبـی را نجـات دهنـد دوبـاره جمعیـت حملـه  وقتـی خواسـتند 
صانعـی هـم فاصلـه داشـتند و دیگـر نمی شـد بـه منـزل بازگردنـد بنابـر ایـن بـه منـزل دیگـری رفتنـد. 
کـه می شـود  گفتـم  آن روز بنـده اتفاقـی قـم بـودم. یـک سـخنرانی داشـتم. وقتـی موضـوع را فهمیـدم 
کـه جـواب مثبـت دادنـد. سـاعت ۱۲ شـب توانسـتم بـه مالقـات وی بـروم. مالقـات ما  کروبـی را دیـد؟ 
نیـز خصوصـی و دو نفـره بـود. مسـئولین نظامـی، شـهری و حتـی محافظیـن هـم وارد بحـث نشـدند، 
کـردم و بعـد از آن هم وی  کروبـی بحـث و جـدل  یعنـی مـا در اتـاق دیگـری بودیـم. حـدود ۴ سـاعت بـا 
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بـه ادامـه بحـث رغبـت داشـت.« ذوالنـور در واقـع بـا بیـان ایـن خاطـره به نقـش خود و عوامـل اش در 
که بایـد آن را بازجویـی خواند  کروبی  کروبـی در قـم و بـه جلسـه پرسـش و پاسـخ بـا مهـدی  حملـه بـه 

کرده اسـت. اعتـراف 
ذوالنـوری یـک بـار دیگـر در سـال ۱۳۹۴ و در جریـان دسـتگیری جمعـی از روزنامه نـگاران در مقـام 
کـرده و  جانشـین نماینـده ولـی فقیـه در سـپاه از دسـتگیری روزنامـه نـگاران توسـط سـپاه حمایـت 
ج و ضـد  رابـط جریـان اپوزیسـیون خـار کـه  می گویـد: »دسـتگیری عوامـل موثـر در فضـای مجـازی 
کامـال قانونـی و بـا حکـم قضایـی توسـط اطالعـات سـپاه انجـام شـده اسـت.«  انقـالب داخـل بودنـد، 
کـه او در آن مقطـع  کـه می توانـد بـا دسـتور شـخص ذوالنـور انجـام شـده باشـد چرا دسـتگیری هایی 
کاری مسـتقیمی با اطالعات سـپاه داشـته است. جانشـین نماینده ولی فقیه در سـپاه بوده و رابطه 

پایگاه منافقین خواندن موسسه نشر آثار آیت اهلل خمینی
مجتبـی ذوالنـوری از تندروتریـن چهره هـای سیاسـی اصول گـرا،  در حملـه بـه جنبـش سـبز نـه تنهـا 
کـرد. او در سـخنانی جنجالی موسسـه نشـر آثار  رهبـران آن بلکـه بـه بیـت آیـت اهلل خمینـی نیـز حملـه 
کـه توسـط نـوه اش سـید حسـن خمینی اداره می شـود را پایـگاه منافقیـن خوانده و  آیـت اهلل خمینـی 
می گویـد: »موسسـه تنظیـم و نشـر آثـار امـام خمینـی جایـگاه تجمـع منافقـان امـروز شـده اسـت. چـرا 
کـه در ایـن موسسـه هسـتند در ایـن عرصـه از سـران آشـوب حمایـت می کنند؟ وقتی شـورای  کسـانی 
نگهبـان صالحیـت لیبرال هـا را رد می کنـد موسسـه تنظیـم و نشـر آثـار امـام خمینـی در پشـتیبانی از 
کشـور وقـت را انـکار می کنـد و وقتـی در مقابـل  کـردن نامـه امـام بـه محتشـمی پـور وزیـر  لیبرال هـا، رو 

فشـار عمومـی قـرار می گیـرد ناچـار بـه پذیـرش می شـود.«
سـران  بـا  می توانـد  »نظـام  می گویـد:  کروبـی  مهـدی  و  موسـوی  میرحسـین  حصـر  از  حمایـت  بـا  او 
کـه امـروز  کنـد امـا نظـام زمـان را در برخـورد مؤثـر می دانـد البتـه بعضـی از ایـن آقایـان  فتنـه برخـورد 
کی می کننـد ایـن اقدامـات را بـرای آن انجـام می دهنـد تـا آن هـا دسـتگیر شـده و بعـد نیـز  سـینه چا
بـه شـمار  مـردم  آن هـا  زندانبـان    و  زنـدان هسـتند  کنـون در  فتنـه هم ا کننـد. سـران  مظلوم نمایـی 
کرده و اجازه داده تـا آن افراد به یک مرده  کامـال تدبیر  می رونـد البتـه نظـام در دسـتگیر نکـردن آن هـا 
کند. ایـن افراد امروز  سیاسـی تبدیـل شـوند نـه این کـه بـا دسـتگیری، آن ها را به یک قهرمـان تبدیل 

در بن بسـت هسـتند و دسـتگیری آنـان باعـث بیـرون آمدنشـان از بن بسـت می شـود.«
کـری را نیـز مـورد تهاجم قـرار داده و  ذوالنـوری در حملـه بـه فعـاالن جنبـش سـبز، همسـران شـهید با
کاندیدایی فریـاد بلند می کند،  کری بـه طرفـداری از  گـر همسـر شـهید مهـدی با از آن هـا می پرسـد: »ا
کـری و چـرا نمی گوید، همسـر دوم علی یونسـی وزیـر اطالعات  چـرا می گویـد، همسـر شـهید مهـدی با
کنون  کـه همیـن ادعـا را دارد، نمی گویـد، ا کـری  دولـت اصالحـات هسـتم و یـا همسـر شـهید حمیـد با
می کنیـد«.  سوءاسـتفاده  خـود  مقاصـد  بـرای  شـهدا  اسـم  از  چـرا  هسـتم،  گیالنـی  معلـم  یـک  زن 
کـه حتـی اعتـراض چهـره اصول گرایـی هم چـون ضرغامـی را نیز بـه همـراه دارد. ضرغامی در  سـخنانی 
کـه در روزنامـه جـام جـم منتشـر شـد در پاسـخ بـه ذوالنـوری می نویسـد: »…بـدا بـه حـال  یادداشـتی 
کـه ماندیـم و دیدیـم روزگار پوسـتین وارونـه پوشـیدن احـکام و مسـلمات دیـن از سـوی جماعتی  مـا 

کـه بـر همسـران یـاران مـا بی محابـا می تازنـد.« طلبـکار و مدعـی تـا از راه رسـیده 

گفتمان حقوق بشر اسالمی مدعی ترویج 
کارنامـه سیاسـی مجتبـی ذوالنـوری چـه در بعـد عملـی و چـه نظـری،  مشـارکت در نقـض حقـوق  در 
کـرات مشـاهده می شـود لـذا نمی تـوان انتظـار داشـت جایـی صدایـی علیـه ناقضـان حقـوق  بشـر بـه 
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کارنامـه ای غیـر قابـل دفـاع  کـرده و یـا اعتقـادی بـه حقـوق بشـر نشـان داده باشـد. او امـا بـا  بشـر بلنـد 
گفتمـان حقـوق بشـر اسـالمی اسـت. ذوالنـوری قـرآن را مبنـای حقـوق بشـر اسـالمی  مدعـی ترویـج 
کریـم و دیـن مقـدس اسـالم می دانیـم بـه  کـرده و می گویـد: »مـا مبنـای حقـوق بشـر را قـرآن  معرفـی 
کسـی  کند.  کـه بشـر نمی تواند بـرای خودش منبع خوبی باشـد تا قانون گذاری  ایـن دلیـل معتقدیـم 
کـه بشـر هیـچ گاه علـم جامـع و  کامـل داشـته باشـد در حالـی  کـه قانونگـذ ار اسـت بایـد علـم جامـع و 

کامـل نداشـته، نـدارد و نخواهـد داشـت.«
بشـر  حقـوق  حـوزه  در  می توانیـم  »مـا  می گویـد:  بشـر  حقـوق  حـوزه  در  دیدگاه هایـش  تشـریح  در  او 
گفت وگویـی را بـا دیگـران از موضـع برتـر انجام دهیـم. قطعا ما می توانیم در جایـگاه مدعی، بازپرس، 
کیفـر خواسـت علیـه قدرت هـای غربـی صـادر می کنـد، قـرار بگیریـم زیـرا مبانـی  کـه  کسـی  قاضـی و 

حقـوق بشـر اسـالمی بسـیار قـوی اسـت.«
کـرده  گفتمـان حقـوق بشـر اسـالمی،  قضـات رشـوه گیر را مسـتحق اعـدام معرفـی  ایـن مدعـی ترویـج 
کـه برخـی قضـات رشـوه بگیر اعـدام شـوند؟ « او در همیـن زمینـه  و می پرسـد: » چـه اشـکالی دارد 
خواهـان اصـالح قوانیـن اسـت تـا بتـوان مفسـدان اقتصـادی را به عنـوان مفسـد فی االرض بـه اعـدام 

کـرد. محکـوم 
اطالعاتـی از وضعیـت خانوادگـی و روابـط خانوادگـی ذوالنـوری با دیگر رجال سیاسـی ایران در دسـت 

نیست.
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علی اصغر یوسف نژاد

حوزه انتخابیه: ساری
کمیسیون شوراها  سمت: عضو 

کسیون: امید فرا

در هـر دوره مجلـس شـورای اسـالمی،  تعـداد انگشت شـماری از نماینـدگان، تریبـون مجلـس را در 
کـرده باشـد، بلکـه آن هـا بـه صـورت  کسـی بـه آن هـا اعطـاء  کـه  اختیـار دارنـد. ایـن امتیـازی نیسـت 
ح می شـود، نـام  کـه در صحـن مطـر ح و الیحـه ای  خودجـوش همیشـه آمـاده اظهارنظرنـد و هـر طـر
آن هـا را بـه عنـوان داوطلـب موافقـت یـا مخالفـت خواهیـد شـنید. علـی اصغـر یوسـف نـژاد نماینـده 
اصالح طلـب سـاری یکـی از ایـن نماینـدگان اسـت. او را می تـوان از پرکارتریـن نماینـدگان در صحـن 
در  ایـن  از  پیـش  او  می بـرد.  مجلـس  تریبـون  از  را  بهـره  بیشـترین  کـه  نماینـده ای  دانسـت.  علنـی 
گزارشـی از او بـه عنـوان رکـوردار بیشـترین صحبـت در  مجلـس پنجـم و هشـتم نیـز حاضـر بـوده و در 
گرفتـن تریبـون  صحـن علنـی، در دوره هشـتم، نـام بـرده شـده اسـت. او ایـن رکـورد را بـا در اختیـار 

کـرده اسـت. مجلـس در ۱۶ نوبـت طـی سـه جلسـه از آن خـود 

کیست؟ علی اصغر یوسف نژاد 
علـی اصغـر یوسـف نـژاد نماینـده سـاری، در سـال ۱۳۳۸ در شـهر سـاری بـه دنیـا آمـده اسـت. پـس از 
پایـان تحصیـالت در مقطـع متوسـطه،  در اوج تحـوالت انقالبـی ایـران، در سـال ۱۳۵۶ سـاری را بـه 
مقصـد تهـران و آغـاز دوران دانشـجویی در دانشـگاه علـم و صنعـت تـرک می کنـد. مهندسـی صنایع، 
رشـته تحصیلـی او در مقطـع لیسـانس اسـت. او امـا در دوران تحصیـل،  بـه معلمـی در مدرسـه ای در 

اسـالم شـهر روی مـی آورد.
در سـوابق یوسـف نـژاد بـه فعالیتـی در دوران انقـالب اشـاره نشـده ولـی او بالفاصلـه پـس از دریافـت 
در  او  می شـود.  عـراق  و  ایـران  جنـگ  جبهه هـای  راهـی   ۱۳۶۲ سـال  در  صنایـع  مهندسـی  مـدرک 
بـه  یـا  نیـروی بسـیجی عـازم میدان هـای جنـگ شـده  کـه به عنـوان  نـداده  زندگینامـه اش توضیـح 
کارنامـه اش سـابقه جبهـه وجـود  بـوده ولـی به هر حـال در  عنـوان سـرباز وظیفـه،  در جنـگ حاضـر 

نماینده ای با میکروفنی همیشــه روشن
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دارد.
یوسـف نـژاد پـس از بازگشـت از جبهـه، بـه سـاری بـاز می گـردد و بـه عنـوان شـهردار سـاری مشـغول 
کـه شـخصا بـه عنـوان شـهردار سـاری، مدیرعاملـی  کار می شـود. عالقـه بـه ورزش سـبب می شـود  بـه 
کنـد. او عـالوه بـر مدیرعاملـی  تیـم شـهرداری را نیـز برعهـده بگیـرد و سـال ها در عرصـه ورزش فعالیـت 
کشـتی مازنـدران را نیـز عهـده دار می شـود و سـال ها بعـد بـه  تیـم شـهرداری سـاری، ریاسـت هیـات 
کوهنـوردی،  فدراسـیون اسـکیت، فدراسـیون ورزش هـای رزمـی  عضویـت هیـات رئیسـه فدراسـیون 
او هـم در مجلـس هشـتم و دهـم در  باشـگاه پرسـپولیس می رسـد.  کشـتی  ریاسـت سـازمان  بـه  و 
کسـیون ورزش بـوده اسـت. از یوسـف نـژاد بـه عنـوان یـک  مجلـس نهـم عضـو ثابـت هیـات رئیسـه فرا
کـه در سـتاد انتخاباتـی اش از حمایـت رسـمی علـی  کسـی  پرسپولیسـی دو آتیشـه نـام بـرده می شـود 

پرویـن اسـطوره باشـگاه پرسـپولیس نیـز برخـوردار بـود.
مدیـرکل  عنـوان  بـه  و  می پیوندنـد  اسـالمی  انقـالب  پاسـداران  سـپاه  بـه  نـژاد  یوسـف   ۱۳۶۹ سـال 
مطالعـات و برنامه ریـزی دانشـگاه امـام حسـین مشـغول فعالیـت می شـود. ضمـن اینکـه در همیـن 
سـاری  کشـاورزی  دانشـکده  ریاسـت  بـه  بعـد  سـال  یـک  امـا  می پـردازد.  نیـز  تدریـس  بـه  دانشـگاه 
می رسـد و فعالیت هـای سیاسـی را بـا جدیـت پیگیـری می کنـد تـا اینکـه در سـال ۱۳۷۵ در پنجمیـن 
کسـب آراء مـردم سـاری می شـود و بـه مجلـس  دوره انتخابـات مجلـس شـورای اسـالمی،  موفـق بـه 

مـی رود.
ح هـای تحقیق و تفحص  او از مخالفـان دولـت احمـدی نـژاد در مجلـس هشـتم بـود و پای بیشـتر طر
از دولـت احمـدی نـژاد بـود، در ماجـرای اسـتیضاح وزرا نیـز، نـام او وجـود داشـت. او در چهارمیـن 

کـرد ولـی موفـق بـه ورود بـه شـوراها نشـد. کاندیداتـوری  دوره انتخابـات شـوراها از تهـران اعـالم 
کـه در مجلـس پنجـم بـا او همـکار بـود، بـه دولـت  کار آمـدن حسـن روحانـی، یوسـف نـژاد  بـا روی 
پیوسـت و بـه عنـوان معـاون پارلمانـی وزارت اقتصـاد و دارایـی مشـغول فعالیـت شـد. امـا دو سـال 
بعـد بـرای شـرکت در انتخابـات مجلـس دهـم، از وزارت اقتصـاد اسـتعفا داد و موفق شـد با رای مردم 
کـه بـا حمایـت اصالح طلبـان و  کرسـی سـبز مجلـس تکیـه زنـد. یوسـف نـژاد  سـاری بـرای بـار سـوم بـر 
ائتـالف امیـد بـه مجلـس دهـم راه یافتـه بـود بـا حمایـت آن هـا بـه عضویـت هیـات رئیسـه مجلـس نیز 

کمیسـیون اقتصـادی پیوسـت. در آمـد. او در مجلـس دهـم بـه 

سوابق اجرایی و مدیریتی
کـه فعالیـت اش را از شـهرداری  علـی اصغـر یوسـف نـژاد، سـابقه ای طوالنـی در حـوزه اجرایـی دارد. او 
کـرده اسـت. اهـم  کار  کسـب عنـوان نمایندگـی در سـطح معاونـت وزیـر نیـز  کـرده،  پـس از  سـاری آغـاز 

ح اسـت: سـوابق اجرایـی و مدیریتـی او بـه ایـن شـر
• مدیرکل مطالعات وبرنامه ریزی دانشگاه امام حسین )ع(

کشاورزی ساری • رئیس دانشکده 
کشاورزی، وزیر صنایع کار، وزیر  • مشاور وزیر معادن وفلزات، وزیر 

• معاون پارلمانی وزیر اقتصاد و دارایی
• نماینده مردم ساری در مجلس پنجم،  هشتم و دهم

• عضو هیات رئیسه مجلس دهم
کسیون ورزش در مجلس هشتم و دهم • عضو هیات رئیسه فرا

کلیدی آن ]عرصه سوم[ مجلس دهم و بازیگران 

کلیدی مجلس  پروفایل نمایندگان 

۲۱۱



حامی مثلث خاتمی،  موسوی و هاشمی
کسـیون اصالح طلبـان  )فرا اقلیـت  کسـیون  فرا پـرکار  نماینـدگان  از  نـژاد  پنجـم، یوسـف  در مجلـس 
مشـهور بـه خـط امامـی( بـود. او بـار دیگر در مجلس هشـتم موفق به حضور در مجلس می شـود و باز 
کسـیون اقلیـت می پیوندنـد. او چهـره ای اصالح طلـب اسـت و هیـچ گاه در سـایه حرکـت نکـرده  بـه فرا
کـه مخالفـت  اسـت. او از حامیـان جـدی خاتمـی و اصالحـات در مجلـس بـود. در مجلـس هشـتم 
کـه اهانـت بـه خاتمـی در صحـن مجلـس را  بـا خاتمـی بـه اوج رسـید او از معـدود نمایندگانـی بـود 

برنتافـت و علنـا در مقابـل بی احترامـی نمایندگانـی هم چـون رسـایی بـه خاتمـی ایسـتاد.
کاندیداتـوری میرحسـین موسـوی و  کـه مصـادف بـا اعـالم  در مجلـس یکدسـت اصول گـرای هشـتم 
که بـه صف حامیان موسـوی  آغـاز جنبـش سـبز بـود، یوسـف نـژاد از معـدود نماینـدگان مجلـس بـود 

پیوست.
وقتـی دولـت محمـود احمـدی نـژاد، عـزم خـود را بـرای تصاحـب دانشـگاه آزاد و خلـع یـد آیـت اهلل 
ح وقـف دانشـگاه آزاد و  کـه بـا پیگیـری طـر کـرد، یوسـف نـژاد از جملـه نمایندگانـی بـود  هاشـمی آغـاز 
کـه بـا خشـم اصول گرایان روبرو شـد ولی  سـخنرانی در صحـن علنـی مانـع احمـدی نـژاد شـد. طرحـی 

کنـد. ج  کنتـرل رئیـس مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام خـار نتوانسـت دانشـگاه آزاد را از 

رویارویی با روحانی بر سر انتقال آب خزر به سمنان
ح بـا روحانـی و  علـی اصغـر یوسـف نـژاد،  بـه رغـم فعالیـت در دولـت حسـن روحانـی،  ولـی در یـک طـر
کـه او را رو در وی  دولـت اش سـر سـازش نـدارد. انتقـال آب دریـای خـزر بـه سـمنان،  موضوعـی اسـت 
ح را غیرکارشناسی  دولت روحانی قرار داده است. او در نامه ای سرگشاده به حسن روحانی این طر
کرد. در نامه یوسـف نژاد عضو  کـرده از هیـچ تالشـی بـرای توقـف آن فروگذار نخواهـد  خوانـده و اعـالم 
هیـات رئیسـه مجلـس دهـم بـه حسـن روحانـی آمـده اسـت: »ایـن مسـئله پیشـتر در مجلس هشـتم 
بـا پیگیری هـای جـدی موفـق شـدم آن را تاحـدی متوقـف  ح شـد ومـن در آن روزهـا نیـز  نیـز مطـر
گذشـته ایـن رونـد ازنـو آغـاز شـده و مـن وظیفـه دارم بـه عنـوان نماینـده مـردم  کنـم امـا در ۴سـال 
کـرده و افـکار عمومـی، مسـئوالن دسـتگاه های ذی ربـط  مازنـدران از حیثیـت و اعتبـار اسـتان دفـاع 
اسـتانی و ملـی را نسـبت بـه ایـن موضـوع هشـدار دهـم.« او هم چنیـن نخبگان و مسـوالن اسـتانی را 
کـرده: »هیـچ تعللـی در این زمینـه جایز نیسـت و تا خزر  ح فراخوانـده و اعـالم  بـه اتحـاد علیـه ایـن طـر

کـرد.« کاری  کوسیسـتم حواشـی آن بـه سرنوشـت دریاچـه ارومیـه دچـار نشـده اسـت بایـد  و ا

سوابق خانوادگی
و  حکومتـی  چهره هـای  دیگـر  بـا  خانوادگـی اش  روابـط  و  خانـواده  اعضـای  از  چندانـی  اطالعـات 
غ التحصیـل  کـه در رشـته های عمـران و مکانیـک فـار سیاسـی، در اختیـار نیسـت. او دو پسـر دارد 

اسـت. خانـه دار  نیـز  همسـرش  مشـغول اند.  مهندسـی  فعالیـت  بـه  و  شـده اند 
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جعفرزاده ایمن آبادی

حوزه انتخابیه: تهران
کمیسیون برنامه و بودجه سمت: عضو 

کسیون: مستقلین والیی فرا

کـه تعلـق حزبـی  حرکـت در مـرز اصول گرایـی و اصالح طلبـی، سرمشـق بسـیاری از نمایندگانـی اسـت 
اسـت.  نمایندگانـی  چنیـن  سـمبل  مطهـری  علـی  بماننـد.  باقـی  مجلـس  در  می کوشـند  و  ندارنـد 
بـا اصول گرایـان  را  مـرز خـود  رفتـه  رفتـه  و  وارد مجلـس شـد  پرچـم اصول گرایـی  بـا  کـه  نماینـده ای 
کامـال در بغـل اصالح طلبـان هـم نغلطیـد. غالمعلـی جعفـرزاده ایمـن آبـادی  کـرد و البتـه  مشـخص 
مطهـری  علـی  پـای  جـای  پـا  کـه  اسـت  مجلـس  میانـه رو  نماینـدگان  از  نمونـه ای  رشـت  نماینـده 
گذاشـته اسـت. او را نـه می تـوان اصول گـرا خوانـد و نـه اصالح طلـب، هرچنـد در دوره نهـم بـا پرچـم 
اصول گرایـی و در دوره دهـم بـا پرچـم امیـد وارد مجلـس شـده اسـت. او خـود را میانـه رو می دانـد و از 
کرده و می گوید: »در تـالش ایم در مجلس دهم با اصالح طلبان  تولـد خـط سـوم در مجلـس حمایـت 

کسـیون مسـتقل ها یـا خـط سـوم را تشـکیل دهیـم.« و اصول گرایـان معتـدل، فرا
 

کیست؟ جعفرزاده ایمن آبادی 
کوچصفهان رشـت،  غالمعلـی جعفـرزاده ایمـن آبـادی، در سـال ۱۳۴۵ در روسـتای ایمن آباد از توابع 
کـه جامعـه ایـران درگیـر  متولـد شـد. او تحصیـالت اش را در مقطـع متوسـطه،  در حالـی بـه پایـان بـرد 
بیـان خاطـرات  او در  بـود.  یافتـه  تقـارن  انقـالب  بـا  بنابرایـن دوران نوجوانـی اش  بـود.  انقـالب ۵۷ 
مقطـع  در  و  بـودم  زاده  کشـاورز  روسـتایی   ۵۷ بهمـن   ۲۲ »در  می گویـد:  انقـالب  پیـروزی  روزهـای 
راهنمایـی مشـغول تحصیـل بـودم و پـس از اعـالم پیـروزی انقـالب مـادرم بـا خوشـحالی وارد اتـاق 
کمی داشـتم اما حضـور موثری در مباحث  شـده و خبـر پیـروزی را داد.در آن ایـام علیرغـم اینکه سـن 
که پشـت  انقالب داشـتم. بنده در آن ایام سـخنران بسـیار مشـهوری بودم و یکی از نوجوانانی بودم 

تریبـون قـرار می گرفتـم.«
جعفـرزاده ایمـن آبـادی، هرچنـد در دوران انقـالب بـه دلیـل صغـر سـن،  نمی توانسـته نقشـی موثـر در 

بنیان گذار فراکســیون خط سوم، مجلس دهم
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کنـد، ولـی بـا پایـان یافتـن تحصیـالت اش،  فرصـت حضـور در جبهه هـای جنـگ ایـران  انقـالب، ایفـا 
از دسـت  را  پایـش  بـه عنـوان بسـیجی عـازم مناطـق جنگـی می شـود و  او  را پیـدا می کنـد.  و عـراق 

می دهـد.
گـردد، تـا تحصیـالت اش را در رشـته  او بـا بازگشـت از مناطـق جنگـی و بـا ویلچـر بـه دانشـگاه برمـی 
کنـد و بـه  گیـالن دریافـت  عمـران از سـرگیرد. او موفـق می شـود فوق لیسـانس عمـران را از دانشـگاه 

عضویـت هیـات علمـی ایـن دانشـگاه در آیـد.
کـه رابطـه خوبـی بـا خبرنـگاران دارد و در همـه  جعفـرزاده ایمـن آبـادی از جملـه نمایندگانـی اسـت 
موضوعـات اظهارنظـر می کنـد. او در سـال ۱۳۹۱ بـا پرچـم اصول گرایـی وارد مجلـس شـد و بالفاصلـه 
از  انتقـاد  درآمـد.  والیـت  رهـروان  کسـیون  فرا عضویـت  بـه  و  ایسـتاد  الریجانـی  علـی  یـاران  صـف  در 
کـه انتقاداتـش بـه  سیاسـت های محمـود احمـدی نـژاد از او چهـره ای منتقـد سـاخت. نماینـده ای 
کـه بـا شـکایت حمیـد  دولـت احمـدی نـژاد خصوصـا معـاون او حمیـد بقایـی، تـا جایـی پیـش رفـت 
کشـور  بقایـی روبـرو شـد. او حمیـد بقایـی را بـه اتهـام خـروج بیـش ۲۰ هـزار میلیـارد تومـان پـول از 

گفـت تمـام اسـناد و مـدارک ایـن ادعـا را در اختیـار دارد. کـرد و  متهـم 
کارآمـدن دولـت حسـن روحانـی، جعفـر زاده بـه یکـی از مدافعـان جـدی دولـت در مجلـس  بـا روی 
تبدیـل شـد. او در جریـان تصویـب اعتبار نامـه وزرای روحانـی و ماجرای برجـام از موافقان دولت بود 
گرفـت. بـه طوری کـه سـخن گوی دولـت بـا شـرکت در  و بارهـا در حمایـت از دولـت پشـت تریبـون قـرار 
کـرد هـم شـخصا جعفـرزاده را دوسـت  کـرده بـود حاضـر شـد و اعـالم  کـه او در رشـت برپـا  میهمانـی ای 

دارم هـم روحانـی او را دوسـت دارد.
مواضـع انتقـادی اش نسـبت بـه دولـت قبـل می رفـت تـا زمینـه سـاز رد صالحیـت اش در انتخابـات 
کـرد  مجلـس دهـم شـود. ابتـدا هیـات نظـارت برانتخابـات صالحیـت اش را بـرای ورود بـه مجلـس رد 
ولـی در نهایـت شـورای نگهبـان رای بـه تاییـد صالحیـت اش داد تـا ایـن بـار بـه دلیـل حمایت هایـش 
گیـرد. بنابرایـن جعفـرزاده  کاندیداهـای مـورد حمایـت ائتـالف امیـد قـرار  از دولـت، نامـش در ردیـف 
کسـیون امیـد باقـی نمانـد و  بـا حمایـت اصالح طلبـان و اعتدال گرایـان وارد مجلـس شـد ولـی در فرا
گذاشـت. او در چرایـی  کسـیون سـوم را در مجلـس دهـم بنیـان  بـا تعـدادی دیگـر از نماینـدگان فرا
کسـیون سـوم ضمـن اعـالم مرزبندی با اصول گرایـان تندرو همچـون پایداری ها می گوید:  تشـکیل فرا
امیـد  کسـیون  فرا محتـرم  اعضـای  بـا  همراهـی  و  همـکاری  مجلـس  در  مـا  سیاسـی  رفتـار  »اصـول 
کسـیون امیـد اسـتقبال می کنیـم.  اسـت. در نتیجـه مـا از هـر فرصتـی بـرای همراهـی بـا اعضـای فرا
خـط  نمی گیریـم  قـرار  جنـاح  یـک  و  کسـیون  فرا یـک  در  تنـدرو  اصالح طلبـان  بـا  مـا  به هر حـال  امـا 
مشـی مـا متفـاوت از اصالح طلبـان تنـدرو اسـت. بـه تعبیـر درسـت تر نمی توانیـم بگوییـم می شـود 
گرفـت. مـا تـا حـد ممکـن  کسـیون بـه لحـاظ سیاسـی قـرار  بـا برخـی اصالح طلبـان تنـدرو در یـک فرا
کـه بـا معتدلیـن دو جنـاح و مسـتقلین همـراه شـویم بنابرایـن تشـکیل یـک  تـالش خـود را می کنیـم 
کـه شـامل حامیـان آقـای الریجانـی، مسـتقلین و معتدلیـن باشـد چنـدان دور از ذهـن  کسـیون  فرا
کسـیون می توانـد خـط سـوم یـا جریـان سـوم مجلس دهـم باشـد.« او در حالی  نخواهـد بـود. ایـن فرا
کـه تمامـی چهره هـای شـناخته شـده  را اصالح طلبـان تنـدرو می خوانـد  کسـیون امیـد  اعضـای فرا
اصالح طلـب رد صالحیـت شـدند و امـکان حضـور در انتخابـات را پیـدا نکردنـد و تنهـا معـدودی از 
کنند  چهره هـای میانـه روی آن هـا همچون عارف،  پزشـکیان و تابش توانسـتند در انتخابات شـرکت 

و بـه مجلـس راه یافتنـد.
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سوابق مدیریتی و اجرایی
غالمعلـی جعفـرزاده ایمـن آبـادی بـا ۷۰ درصـد جانبـازی پیـش از ورود بـه مجلـس بیشـتر در حـوزه 

ح اسـت: ایثارگـران مشـغول بـوده اسـت. اهـم سـوابق اجرایـی و مدیریتـی اش بـه ایـن شـر
• نماینده رشت در مجلس نهم و دهم

کسیون ایثارگران مجلس دهم • نایب رئیس فرا
کشور • رئیس مرکز پشتیبانی امور جانبازان 

گیالن کل امور جانبازان شمالغرب تهران و استان  • مدیر 
• مشاور معاون رئیس جمهور در بنیاد شهید و امور ایثارگران

گیالن • رئیس سازمان بنیادشهید وامور ایثارگران 
گیالن • عضو هیات علمی دانشگاه 

گیالن • عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان 

منتقد دائمی نقض آزادی بیان
جعفـرزاده ایمـن آبـادی را می تـوان منتقـد دائمی سیاسـت اصول گرایان در نقـض آزادی بیان معرفی 
بـا  بـا سیاسـت های فرهنگـی اصول گرایـان در مواجـه  را  بارهـا مخالفـت خـود  کـه  کـرد. نماینـده ای 
کردن شـبکه های اجتماعی را  کرده اسـت. او تالش مخالفان برای محدود  موسـیقی و سـینما بیان 
ناصحیـح خوانـده و می گویـد: »این هـا بـه دنبـال فیلترینـگ فضـای مجازی انـد تا بتواننـد اطالعات را 
گرچـه هیچ وقـت این اتفـاق نخواهد افتاد. ما شـاهدیم  کننـد.  کانالیـزه  بـه نفـع خودشـان محـدود و 
کنند. مـردم به طرق مختلـف اطالعات  کـه پـس از ایـن همـه سـال موفـق نشـدند ماهواره هـا را جمـع 
کردن فضـای مجازی مخالفیم.  که با محدود  گفتیـم  خودشـان را بـه دسـت می آورنـد. مـا از اول هـم 
کـه نیمـی از مشـترکین تلگـرام مـردم ایراننـد.  کـه اخیـرا پخـش شـده مویـد ایـن امـر اسـت  ایـن آمـاری 
شـبکه های  شـدن  محـدود  بـه  او  اعتـراض  بیفتنـد.«  تکاپـو  بـه  تندرو هـا  شـده  باعـث  امـر  همیـن 
خواسـتار  و  گرفـت  مشـابه  موضعـی  نیـز  نامحسـوس  پلیـس  بـه  نسـبت  او  نشـد  خالصـه  اجتماعـی 
کشـور در ایـن رابطـه ابـراز بی اطالعـی  کـه وزیـر  کـرد: »در صورتـی  کشـور شـد و اعـالم  پاسـخ گویی وزیـر 
که درب آن وزارت خانه را بـا چنین وزیری ببندیم.«  کاره ای نیسـتم   همـان بهتر  کنـد و یـا بگویـد مـن 
او بـار دیگـر زبـان بـه اعتـراض گشـود و آن زمانی بود که برخورد با کنسـرت ها افزایش یافت. ایمن آبـادی در 
کنـش بـه لغـو کنسـرت ها،  خواسـتار برخـورد جدی دولت با متخلفان و تامین امنیت کنسـرت ها شـده  وا
کشور بسیار ناراحت هستند  و می گوید: »مردم و هنرمندان از این هجمه های سیاسی بر فرهنگ و هنر 
کاهش دهیم،  که ما مسـئوالن نتوانسـته ایم آن طورکه باید مشـکالت اقتصادی جامعه را  و در شـرایطی 

شـرایطی پیـش می آیـد که حتی تفریحات معقول و مشـروع نیـز از آن ها دریغ می شـود.«
کارنامـه سیاسـی جعفـرزاده ایمـن آبـادی اظهـار نظـر یـا اقدامـی لـه یـا علیـه جنبـش سـبز  گرچـه در  ا
کـه متهـم بـه همـکاری بـا جنبـش سـبز بودنـد را  دیـده نمی شـود ولـی دفاعیـات او از وزرای دولـت 

بـا مخالفـان جنبـش سـبز در مجلـس دانسـت. از عـدم همراهـی  می تـوان نشـانه هایی 

خانواده
کشـاورز بـود. همسـرش فاطمـه حیـدری ایمـن آبـادی دختـر حسـین  پـدرش مرحـوم محمـد جعفـر 
گروه  کـه اخیـرا در یـک تصادف رانندگی درگذشـت. بـرادرش مصطفی اخیرا بـه رئیس  حیـدری اسـت 
گیـالن منصـوب شـد و خواهـر زاده اش،  امیرمحمد پوری ویشـگایی، به عنوان  مالیاتـی اداره دارایـی 

گیـالن برگزیده شـده اسـت. کتابخانه هـای عمومـی  مدیـرکل 
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نادر قاضی پور

حوزه انتخابیه: ارومیه
کمیسیون صنعت و معدن سمت: عضو 

کسیون: اصول گرایان فرا

کنشـی  هر گونـه  و  سـوال  تذکـر،  نطـق،  بـرای  همیشـه  دارد،  را  مجلـس  در  حضـور  میـزان  بیشـترین 
ح هـا و لوایـح مجلـس نظـر داده و از ایـن رو  کثـر طر در صحـن علنـی مجلـس آمـاده اسـت. در بـاره ا
می تـوان »نـادر قاضـی پـور نماینـده ارومیـه« را فعال تریـن عضـو مجلـس دانسـت، امـا ایـن تنهـا یـک 
کـه از تیـپ ۸۳ امـام جعفـر صـادق قـم بـه فرماندهـی مجتبـی ذوالنـور نماینـده  روی سـکه اسـت. او 

کم نظیـر در پارلمـان ایـران اسـت. کـی هـم نمونـه ای  قـم، بـه مجلـس آمـده در هتا

کیست؟ نادر قاضی پور 
گذرانـد و  قاضـی پـور در سـال ۱۳۳۷ در شـهر ارومیـه بـه دنیـا آمـد؛ دوران تحصیـل را در همیـن شـهر 
کارشناسـی ارشـد مدیریـت از دانشـگاه ارومیه  کارشناسـی فیزیک و  در نهایـت موفـق بـه اخـذ مـدرک 

می شـود.
کـه بیـن سـال های ۵۸ تـا ۶۲ عضـو تیـم ملـی جـودوی ایـران بـود و  نـادر قاضـی پـور مدعـی اسـت 
هم زمـان ریاسـت هیات هـای ورزشـی رزمـی مختلفـی را در ارومیـه بـر عهـده داشـته و همچنیـن در 
طـول جنـگ ایـران و عـراق بـه مـدت ۴۲ مـاه به صـورت متنـاوب در جبهه های جنگی حضور داشـته 
کـری برسـد. قاضـی پـور در زندگی نامه خـود مدعی  و توانسـته بـه سـمت فرماندهـی قـرارگاه حمیـد با
کـه در سـال ۶۴ بـه سـمت بخشـدار، سـپس فرمانـدار و درنهایـت مدیـرکل بازرسـی اسـتانداری  اسـت 
منصـوب می شـود، امـا بـه خاطـر روحیـه عدالـت جـو و برخورد هـای قاطـع او، مسـئوالن حضـورش را 
کـه منجـر بـه  تحمـل نکردنـد. البتـه قاضـی پـور توضیحـی در بـاره نـوع و نحـوه برخوردهـای قاطـع اش 

عـزل او شـده نـداده اسـت.
کاندیداتـوری  قاضـی پـور اولیـن بـار بـرای ورود بـه مجلـس، در انتخابـات مجلـس هفتـم از ارومیـه، 
کـرد امـا صالحیـت او توسـط شـورای نگهبـان رد شـد. در مجلـس هشـتم هـم مجـددا  خـود را اعـالم 

فعال ترین یــا هتاک ترین نماینده مجلس
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صالحیـت او از سـوی شـورای نگهبـان رد شـد ولـی بـا رایزنی هـای فـراوان و فشـار مسـئوالن اسـتانی 
توانسـت ۳ روز مانـده بـه انتخابـات وارد عرصـه رقابـت شـود و بـه دور دوم راه یابـد و باالخـره راهـی 
کرسـی خـود را در مجلـس نهـم و دهـم نیـز حفـظ  مجلـس شـود. او پـس از ورود بـه مجلـس هشـتم،  

کرد.
کمتریـن غیبـت را  کـه  قاضـی پـور را می تـوان فعال تریـن نماینـده مجلـس نهـم دانسـت؛ نماینـده ای 
ح، ایـراد ۱۷ نطـق پیـش  داشـته اسـت )بیـن ۰ تـا ۸۸ دقیقـه غیبـت در ۴ سـال(. او بـا امضـای ۱۳۹ طـر
ح ۱۳۵ سـوال از وزرا و رئیـس جمهـور، بی شـک  کتبـی بـه هیـات دولـت و طـر از دسـتور، ۶۵۸ تذکـر 

رکـورد دار فعالتریـن نماینـده در صحـن علنـی مجلـس نهـم اسـت.
مهم تریـن دغدغه هـای او در مجلـس نهـم پیرامـون مسـائلی همچـون اقتصـاد، آموزش، بهداشـت و 
کمتـر بـه موضع گیری هـای سیاسـی می پرداخـت. او مدعـی اسـت بسـیاری از  تعـاون بـود و از ایـن رو 

کار در اتـاق خـود در مجلـس مانـده و اسـتراحت می کنـد. شـب ها بـه دلیـل حجـم بـاالی 

کابینه روحانی مخالف 
کابینـه بـود. او در  کابینـه روحانـی، قاضـی پـور از مخالفـان اصلـی  در جلسـه رای اعتمـاد مجلـس بـه 
در مخالفـت بـا وزارت محمـد جـواد ظریـف، پشـت تریبـون حاضـر شـد و در نطـق خـود ظریـف را عضو 
گذراندن سـال های بعد از انقـالب، در آمریکا،  بانـد نیویورکی هـا خوانـد و مدعـی شـد ظریـف به دلیل 

کشـورهای همسـایه و آفریقـا نـدارد. شـناخت و دانشـی از اوضـاع خاورمیانـه و 
قاضـی پـور هم چنیـن بـه عنـوان نماینـده مخالـف در جلسـه رای اعتمـاد بـه حمیـد چیـت چیـان 
جوانـان(  و  ورزش  )وزارت  سـجادی  نصـراهلل  دارایـی(  و  اقتصـاد  )وزارت  طیب نیـا  و  نیـرو(  )وزارت 
کـرد. وی از طراحـان اصلـی اسـتیضاح فانـی وزیـر آموزش و پرورش دولت یازدهم به شـمار  سـخنرانی 

می رفـت.
کروبـی  کـه علـی مطهـری در نطـق خـود بـه انتقـاد از حصـر آقایـان موسـوی و  گذشـته هنگامـی  سـال 
کـه خـود را بـه پشـت تریبـون مجلـس رسـانده و بـا او  پرداخـت؛ قاضـی پـور یکـی از نمایندگانـی بـود 
درگیـر شـد. او همچنیـن بـا پیشـنهاد تحقیـق و تفحـص مجلـس از سـازمان محیط زیسـت، معصومه 
ابتکار را به اتهام اسـتفاده از مشـاورین اصالح طلب در سـازمان محیط زیسـت تحت فشـار قرار داده 

بود.
افشـا  را  گـم شـده  نفتـی  کـه در مجلـس نهـم ماجـرای دکل  بـود  نفـری  اولیـن  پـور  هـر چنـد قاضـی 
کـرد و در بسـیاری مـوارد در مقابـل قانـون شـکنی ها، چـه در هیـات رئیسـه مجلـس و چـه در دولـت 
شـدیدی  انتقادهـای  نماینـده  ایـن  گفتـار  و  رفتـار  مـواردی  در  امـا  کـرد  موضع گیـری  احمدی نـژاد 
او  بـه سـخنرانی  آن  کـه مهم تریـن  اسـت  بـه همـراه داشـته  مـردم  میـان طیف هـای مختلـف  در  را 
ارومیـه  ایـن سـخنان در میـان مـردم  پـور در  گـردد. قاضـی  برمـی  انتخابـات مجلـس دهـم  از  پـس 
کیف شـان را  کلفت. من نوکر مسـئولین نیسـتم.  گردن  می گوید:»من نماینده ملتم نه نماینده ۴ تا 
حمـل نمی کنـم و تعریف شـان نمی کنـم. شـما در دو سـاعت بـه مـن ۲۰۰ هـزار رای دادیـد. بـرای اینکه 
کنیـد تـا بـه جـان ایـن مسـئوالن بیفتـم. می گوینـد یـک روز پسـر بچـه ای را ختنـه می کردنـد،  مـرا تیـز 
گفت: دارند بـرای من تیز  گریـه می کنی؟  گفتنـد تو چرا  گریـه می کـرد.  دختـر بچـه ای آن طـرف داشـت 
کـره االغـی را بفرسـتیم  کـه هـر روبـاه و بچـه و  می کننـد!… مملکـت را بـه آسـانی بـه دسـت نیاورده ایـم 
کـره االغ نیسـت! … مجلـس جـای زنـان نیسـت؛ جـای مـردان اسـت. بفرسـتید  آنجـا. مجلـس جـای 
سرشـان بـال بیاورنـد تـا آبرویتـان بـرود!؟ ….رای عملیاتـی مـن دوازده نفـر داوطلـب خواسـتم بیسـت 
کـردم و بـا خـودم سـیزده نفـره راه  و دو نفـر داوطلـب شـدند و مـن دوازده نفـر از آذربایجـان انتخـاب 
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افتادیـم تـا رسـیدیم بـه جـاده بصـره العمـاره. بـا ششـصد یـا هفتصـد نفـر مواجـه شـدیم. همه شـان 
تسـلیم شـدند. امـا مـا چـون امـکان نگهداری شـان را نداشـتیم مجبـور شـدیم از دستشـان راحـت 

شـویم!«
کـرده  شـکایت  ح  طـر پـور  قاضـی  علیـه  نهـم  مجلـس  زنـان  کسـیون  فرا تـا  بـود  کافـی  سـخنان  ایـن 
کننـد امـا او بـا اعـالم اینکـه »مـن بیـدی  و فعـاالن شـبکه های اجتماعـی نیـز بـه شـدت از او انتقـاد 
کـه بسـیاری خواسـتار  کـرد تـا جایـی  کیـد  کان بـر مواضـع خـود تا کمـا کـه بـا ایـن بادهـا بلـرزم«  نیسـتم 

رد اعتبارنامـه او در مجلـس دهـم شـدند.
کثـری آرای نمایندگان  کـه به دنبال جـذب حدا کاری مجلـس نهـم علـی الریجانـی  امـا در آخریـن روز 
کـه مـن می دانـم او ایـن مسـاله را تکذیـب  کـه »تـا جایـی  بـود در حمایـت از قاضـی پـور مدعـی شـد 
کسـی  گرفتـه، او چنیـن موضعـی نـدارد و وقتـی  گـر اشـتباه سـهوی از سـوی وی صـورت  کـرده اسـت. ا
گسـترده و  نظـرش را اصـالح می کنـد بایـد بپذیریـم و ادامـه ندهیـم.« همیـن حمایـت علنـی و البـی 
گروهـی از نماینـدگان آذری باعـث شـد تـا اعتبار نامـه قاضـی پـور بـدون هیـچ  پشـت پـرده الریجانـی و 

مشـکلی تاییـد شـود.

سوابق و فعالیت ها
نـادر قاضـی پـور فعالیـت اجرایـی و مدیریتـی را از سـپاه و از تیـپ ۸۳ امـام جعفـر صـادق قـم )تیـپ 
و در سـمت های مختلـف  کشـور می شـود  وزارت  بعدهـا جـذب  ولـی  کـرده  رزمنـده( شـروع  طـالب 
اسـتانداری آذربایجـان غربـی فعالیـت داشـته اسـت. مهم تریـن فعالیت هـای اجرایـی و مدیریتـی او 

ح اسـت: بـه ایـن شـر
• در دوره های انتخاباتی ۱۳۶۰و ۱۳۶۴ مسئول دفتر انتخاباتی علی خامنه ای

• در سال ۱۳۶۴به عنوان بخشدار پیرانشهر
• فرمانداری سردشت

• فعالیت درشورای تامین استان آذربایجان غربی
کل امور اجتماعی انتخاباتی استان آذربایجان غربی • مدیر 

• دو دوره رئیس ستاد اننتخابات استان آذربایجان غربی
کل رسیدگی به شکایات • مدیر 

• مسئول روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی
• مسئول ستاد حوادث غیرمترقبه استانداری آذربایجان غربی

کشتی استان آذربایجان غربی • اولین رئیس هیئت ورزش 
• رئیس هیئت ورزشهای رزمی استان آذربایجان غربی

• فرمانده گردان توپخانه امام جعفر صادق )ع( تیپ یکم از طرف فرمانده لشگر ۳ نیروی مخصوص
• نمانیده ارومیه در مجلس هشتم، نهم و دهم

داماد نماینده ارومیه در مجلس اول
نادر قاضی پور ۳ برادر و ۴ خواهر دارد، همسـرش دختر حجت االسـالم سـید حسـن واعظ موسـوی 
انزابـی نماینـده ارومیـه در دور اول مجلـس شـورای اسـالمی اسـت. او ۴ فرزنـد )دو دختـر و دو پسـر( 
گفتـه بـود  کـه دختـران او خانـه دار و پسـرانش محصـل هسـتند. قاضـی پـور در مصاحبـه ای  دارد 
گر غیرت داشـته باشـند باید مرد سـاالر باشـند.« اطالعاتی از مسـولیت ها و شـغل براداران  »پسـرانم ا

و خواهرانـش در دسـت نیسـت.
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شهاب الدین بی مقدار

حوزه انتخابیه: تبریز
کمیسیون شوراها و امور داخلی  سمت: عضو 

کشور
کسیون: امید فرا

اسـالمی  شـورای  مجلـس  نمایندگـی  کرسـی  بـر  بازنشسـتگی  دوران  در  بـار  یـک  و  جوانـی  در  دوبـار 
تکیـه زده اسـت. شـهاب الدیـن بیمقـدار، وقتـی تنهـا ۲۷ سـال داشـت وارد مجلـس اول شـد و در 
کنـار بـزرگان انقـالب ۵۷ هم چـون بـازرگان، سـحابی،  هاشـمی رفسـنجانی،  علـی خامنـه ای، مهـدی 
کروبـی و محمـد خاتمـی نشسـت و حـاال ۲۸ سـال پـس از پایـان دوره دوم مجلـس، بـه خانـه ملـت 
کارآفرینی و اشـتغال جوانـان تحقق بخشـد. او  گفتـه خـودش بـه آرزویـش یعنـی  بازگشـته اسـت تـا بـه 
بـار اول و دوم بـه نمایندگـی از ورزقـان آذربایجـان و ایـن بـار بـه نمایندگـی از مردم تبریـز راهی مجلس 

دهـم شـده اسـت.

کیست؟ شهاب الدین بی مقدار 
او در سـال ۱۳۳۲ در روسـتایی از توابع ورزقان آذربایجان شـرقی متولد شـد. بیمقدار تحصیالت اش 
کرد. سـال اول و  کـرد و بـرای ورود به دبیرسـتان به تبریز مهاجرت  را در روسـتای محـل تولـد اش آغـاز 
گرفـت برای تکمیل تحصیالت متوسـطه راهی  گذرانـد و بعـد تصمیـم  دوم دبیرسـتان را در ایـن شـهر 
گرفت و راهی دانشـگاه علم و صنعت شـد  تهـران شـود. او دیپلـم اش را از مدرسـه تاریخـی دارالفنـون 

کند. تا در این دانشـگاه در رشـته مهندسـی مکانیک تحصیل 
تالقـی اوج گیـری فعالیت هـای انقالبـی و دوران دانشـجویی،  سـبب شـد تـا بیمقـدار جـذب نیروهـای 
عالـم  بـه  او  ورود  مقدمـه  راهپیمایی هـا،   و  سیاسـی  جلسـات  در  مسـتمر  شـرکت  شـود.  انقالبـی 
سیاسـت شـد. بـا پیـروزی انقـالب ۵۷ او بـه ورزقـان بازگشـت تا ضمـن راه اندازی جهاد سـازندگی این 
گیـرد. امـا چنـد مـاه  شهرسـتان،  بـه عنـوان نماینـده آیـت اهلل خمینـی،  مسـوولیت جهـاد را در دسـت 
گرفت تا راهی مجلس شـورای اسالمی شـود. او در سـن ۲۷ سـالگی به عنوان منتخب  بعد، تصمیم 

اول ورزقـان راهـی مجلـس اول شـورای اسـالمی شـد.

بازگشــت به کرسی نمایندگی پس از ۲۸ سال
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با پیوسـتن به مجلس شـورای اسـالمی او عالوه بر عضویت در حزب جمهوری اسـالمی به نیروهای 
کـرد و برای مدت هشـت  کرسـی اش را در مجلـس دوم نیـز حفـظ  خـط امـام مجلـس اول پیوسـت. او 
کسـیون خـط امـام  سـال در مجلـس شـورای اسـالمی حضـور داشـت. بیمقـدار از جملـه اعضـای فرا
کروبـی در مجلـس اول و دوم بـود. او پـس از  )نیروهـای جنـاح چـپ حکومـت( بـه رهبـری مهـدی 
مجلـس دوم بـه عضویـت مجمـع نماینـدگان ادوار مجلـس شـورای اسـالمی در آمـد و رابطـه خود را با 

کـرد. گرفتنـد، حفـظ  کـه بعدهـا اصالح طلـب نـام  نیروهـای خـط امـام، 
صنعتـی  بخش هـای  در  و  شـد  صنایـع  وزارت  جـذب  بیمقـدار  نمایندگـی،  دوران  یافتـن  پایـان  بـا 
کنـار فعالیت هـای دولتـی بـه تجـارت روی آورد. آخریـن سـمت او قبـل از بازگشـت بـه  فعـال بـود و در 

مجلـس، عضویـت هیـات مدیـره منطقـه آزاد ارس بـود.
بیمقـدار ۲۸ سـال پـس از آخریـن حضـور در مجلـس شـورای اسـالمی،  بـار دیگـر در جریـان انتخابـات 
مجلـس دهـم بـرای بازگشـت بـه مجلـس، وارد عرصـه رقابت هـای انتخاباتـی شـد و مـورد حمایـت 
گرفـت و توانسـت بـه نمایندگـی از مـردم تبریـز راهـی مجلـس شـود. او در جریـان  ائتـالف امیـد قـرار 
انتخابـات مجلـس دهـم »تصویـب آمـوزش زبـان ترکی در مـدارس آذربایجان«، »کار آفرینی و اشـتغال 
جوانـان« و »احیـای صنعـت داخلـی« را سـه هـدف عمـده خـود بـرای بازگشـت بـه مجلـس معرفـی 
کـه باقـی  کـردم و آنجـا بـا خـدا عهـد بسـتم  کربـال سـفر  کـرده و می گویـد: » پـس از پیـروزی روحانـی بـه 
کـه چطور برای خودشـان اشـتغال  کنـم و بـه جوانـان یـاد بدهـم  کار آفرینـی فعالیـت  عمـر را در عرصـه 

کننـد و بـه فعالیـت اقتصـادی بپردازنـد.« ایجـاد 

که رای به ابطال آراء خود داد منتخبی 
کسـب ۴۹ درصـد آراء مـردم ورزقـان  بـا  در انتخابـات دوره اول مجلـس شـورای اسـالمی،  بیمقـدار 
کـرد و مـورد  بـه عنـوان منتخـب اول،  راهـی مجلـس شـد ولـی او شـخصا تقاضـای ابطـال انتخابـات 
گرفـت. بیمقـدار در خصـوص چرایـی ایـن اتفـاق عجیـب می گویـد: »بـا  تاییـد مجریـان انتخابـات قـرار 
کـه از اطرافیـان خـودم مبنـی برتقلـب در رونـد انتخابـات آمـد، )از فامیل هـای نزدیکـم  گزارش هایـی 
کـه بـا شناسـنامه ی دیگـران بـه نفـع مـن رای داده انـد!( بـا وجـود اینکـه  گـزارش دادنـد  بـا افتخـار 
بـدون ایـن تقلب هـا نیـز در انتخابـات اول می شـدم، امـا بـه دلیـل اهمیـت آرمان هـای انقـالب بـرای 
مـا انقالبی هـا، درخواسـت ابطـال انتخابـات دوره اول ورزقـان را در سـال ۱۳۵۸ نمـودم و انتخابـات 
کـه  کـه خـود در آن بـا اختـالف اول شـده بـودم باطـل شـود چـرا  کـردم انتخاباتـی  باطـل شـد، تـالش 
نمایندگی را شـغل نمی دانسـتم بلکه وسـیله ای برای خدمت می دانسـتم و با وجدانی آسـوده خود 
کارآفرینـان در مجلـس معرفـی  کارگـران و  را بـرای ادامـه راهـم آمـاده می کـردم.« او خـود را نماینـده 

کنـد. کـرده تـا از حقـوق آن هـا در مجلـس حمایـت  می کنـد و وعـده 

سوابق سیاسی، اجرایی و مدیریتی
کـه از روز اول پیـروزی انقـالب  شـهاب الدیـن بیمقـدار از معـدود مدیـران جمهـوری اسـالمی اسـت 
۵۷ تـا امـروز در پسـت های پارلمانـی یـا دولتـی مشـغول بـه فعالیـت بـوده اسـت. او عالوه بـر نمایندگی 
مجلـس شـورای اسـالمی، در بقیـه سـال های زندگـی در بخش هـای اقتصـادی و صنعتـی مشـغول 
بـوده و رابطـه نزدیکـی بـا احـزاب اصالح طلـب داشـته اسـت. مهم تریـن سـوابق سیاسـی،  اجرایـی و 

ح اسـت: مدیریتـی او بـه ایـن شـر
• بنیان گذار و سرپرست ونماینده رهبر ایران در جهادسازندگی ورزقان وبخشدار ورزقان ۶۰-۵۸

• نماینده دوره اول ودوم ورزقان و نماینده دوره دهم تبریز در مجلس شورای اسالمی
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• مشاور وزیر صنایع سنگین-مشاوره معاونت برنامه ریزی وزارت صنایع سنگین
گروه ملی صنعتی فوالد ایران و موتوژن تبریز • عضو هیئت مدیره 

• بنیان گذار فوالد آذربایجان. مس سونگون ۶۷-۷۱
• رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع ضایعات فلزی ۷۶-۷۷

کـز تجـاری در آسـیای میانـه وقفقـاز شـرکت سـرمایه گذاری خارجی ایران  • مدیـر پـروژه ایجـاد مرا
۸۱-۸۲

• عضو هیئت مدیره منطقه آزاد ارس ۹۲-۹۳
• عضـو حـزب جمهـوری، عضـو مجمـع نماینـدگان ادوار مجلـس، عضـو حـزب اراده ملـت، عضـو 
کسـیون امیـد در مجلـس  کسـیون خـط امـام در مجلـس اول و دوم و عضـو شـورای مرکـزی فرا فرا

دهم
 

حمایت از موسوی و روحانی
شـهاب الدیـن بیمقـدار در انتخابـات سـال ۸۸ از جملـه حامیـان میرحسـین موسـوی رهبـر جنبـش 
سـبز بـود. از او اظهـار نظـری در خصـوص جنبـش سـبز در دسـت نیسـت ولـی رابطـه سیاسـی او بـا 
گواهـی اسـت بـر نزدیکـی او بـه ایـن  احـزاب حامـی جنبـش سـبز هم چـون مجمـع نماینـدگان ادوار 

جنبـش سیاسـی اجتماعـی.
چهـار سـال پـس از جنبـش سـبز،  او در جریـان انتخابـات ریاسـت جمهـوری ۱۳۹۲ بـه سـتاد حسـن 
روحانـی پیوسـت و از جملـه فعـاالن سـتاد روحانـی بـود. پـس از پیـروزی روحانـی، او مجـدد تصمیـم 
کسـیون امید  گرفـت و با ورود به مجلس دهم به عضویت شـورای مرکزی فرا بـه بازگشـت بـه پارلمـان 

گیـرد. کانـون توجهـات سیاسـی قـرار  در آمـد تـا در 

دفاع از آزادی احزاب و حمایت از حق آموزش به زبان مادری
کمتـر در حـوزه مسـایل سیاسـی اظهـار نظـر می کنـد ولـی مجموعـه اظهـارات  شـهاب الدیـن بیمقـدار 
که در فضای آنالین در دسترس است او را در ردیف حامیان آموزش به زبان مادری  ثبت شده از او 
و در ردیـف مدافعـان آزادی بیـان و آزادی احـزاب قـرار می دهـد. او آمـوزش زبـان ترکـی در مـدارس 
آذربایجـان را حـق شـهروندان آذری دانسـته و بـه آن هـا وعـده داده تـا در مجلـس دهـم بـه جـد آن را 
کـردن اصـل ۱۵  کنـد. بیمقـدار بـا اشـاره بـه اصـل ۱۵ قانـون اساسـی ایـران می گویـد: »اجرایـی  دنبـال 
قانـون اساسـی بـرای تدریـس زبـان ترکی در مدارس یکـی از اولویت های اصلـی اصالح طلبان تبریز در 
کنار تاسـیس  که باید در  انتخابـات پیـش رو خواهـد بـود و ایـن خواسـته بزرگ مردم آذربایجان اسـت 

فرهنگسـتان زبـان ترکـی در مجلـس آینـده عملیاتی شـود.«
کـه بـا افتخـار از وابسـته نبـودن بـه احـزاب و  کوچـک  او برخـالف بسـیاری از نماینـدگان شـهرهای 
حفـظ اسـتقالل فکـری و عملـی سـخن می گویـد، نـه تنهـا خـود را یـک نیـروی حزبـی معرفـی می کنـد 
کـرد  بلکـه معتقـد اسـت بایـد در مجلـس بـرای ارتقـاء آزادی احـزاب و حمایـت مالـی از آن هـا تـالش 
از لحـاظ مـادی  آزادی داشـته و  بایـد طبـق قانـون اساسـی  و می گویـد: »مطبوعـات و احـزاب هـم 
حمایـت شـوند. نسـبت بـه جریـان سیاسـی خـودم وفـادار خواهـم بـود و تمـام تـالش خـودم را نیـز 

کار می گیـرم.« بـرای حمایـت از احـزاب و سـمن ها بـه 

خانواده
اطالعـات چندانـی از اعضـای خانـواده او در دسـت نیسـت. فرزندانـش هـر چنـد در سیاسـت راه پـدر 
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را نرفتـه و چهـره شـناخته شـده ای نیسـتند ولـی در اقتصـاد رهـرو پـدر هسـتند. بیمقـدار در خصـوص 
فرزندانـش می گویـد: »خـودم تاجـر بـوده ام و در عـراق، قزاقسـتان، روسـیه، ارمنسـتان، آذربایجـان و 

کنـون فرزندانـم ایـن راه را ادامـه می دهنـد.« کارکـرده ام ولـی ا ترکیـه 
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محمد قمی

کدشت-ورامین حوزه انتخابیه: پا
کمیسیون آموزش و تحقیقات سمت: عضو 

کسیون: امید فرا

راهـی مجلـس شـورای  بـه شـهادت رسـیدند،  از دیگـری  پـس  یکـی  بـرادران اش  کـه  در سـال هایی 
کـرد. محمـد قمـی نماینـده  کرسـی اش را در مجلـس حفـظ  اسـالمی شـد و بـرای سـال های متمـادی 
کـه  کدشـت،  شـهرت اش را از بـرادران و مـادر شـهید اش دارد. او عضـو خانـواده ای اسـت  ورامیـن و پا
لـذا می تـوان او را  تـا نامشـان در جنـوب تهـران زبـان زد باشـد  پنـج عضـو آن بـه شـهادت رسـیدند 

کـرد. نماینـده بـرادران شـهیدش در مجلـس معرفـی 

کیست؟ محمد قمی 
کشـاورز، سـنتی و بـه شـدت مذهبـی بـه  کدشـت و در خانـواده ای  محمـد قمـی در سـال ۱۳۳۱ در پا
گروه هـای  دنیـا آمـد. از نوجوانـی بـه همـراه برادرانـش بـه انقالبیـون پیوسـت. او در دهـه پنجـاه وارد 
گرفـت. او در سـال ۱۳۵۴ دسـتگیر و روانه زندان  چریکـی شـد و علیـه نظـام پهلـوی اسـلحه بـه دسـت 

شـد. امـا حبـس مانـع فعالیت هـای سیاسـی اش نشـد.
الملـل  بیـن  روابـط  رشـته  در  را  تحصیـالت اش  مبارزاتـی،   و  سیاسـی  فعالیت هـای  بـا  هم زمـان  او 
گیـری فعالیت هـای انقالبـی و از همیـن رو او  ادامـه داد. دوران دانشـجویی اش مصـادف بـود بـا اوج 
گسـترده ای داشـت. قمی در بیان حال و هوایی دانشـگاه ها در دوران دانشـجویی اش  فعالیت های 
کنونی  کدشـت  کـه وابسـته به دانشـگاه تهـران بود و در محله پا می گویـد: »مـن در پردیـس ابوریحـان 
کـه بـا حضـور دکتـر شـریعتی، مهنـدس بـازرگان و  قـرار دارد دانشـجو بـودم. یـادم هسـت در جلسـاتی 
کـه البتـه از سـوی  گفتگوهایـی دربـاره انقـالب می پرداختیـم  شـهید مطهـری داشـتیم بـه مباحـث و 
ک اقداماتی برای اذیت دانشـجوها صورت می گرفت و چند بار هم به دسـتگیری دانشـجویان  سـاوا

منجـر شـده بود.«
فعالیت هـای  بـود،   مشـغول  معلمـی  بـه  ورامیـن  مـدارس  در  کـه  حالـی  در   ۵۷ انقـالب  پیـروزی  بـا 

نماینده برادران و مادر شــهیداش در مجلس
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سیاسـی اش را از طریـق همـکاری بـا نهادهـای انقالبـی ادامـه مـی داد، از بازجویـی در زنـدان اویـن تـا 
کارنامـه او ثبـت شـده اسـت. کمیته هـای امـداد امـام و بنیـاد شـهید،  در  همـکاری بـا 

قمی چندی بعد به ریاست آموزش و پرورش ورامین منصوب شد و بعد از آن به معاونت آموزشی، 
اداره آمـوزش و پـرورش تهـران رسـید. فعالیـت او در آمـوزش و پـرورش بـا جنـگ ایـران و عـراق همـراه 
شـده بـود از ایـن رو او نیـز همچـون برادرانـش راهـی جبهه هـا شـد. او در ایـن خصـوص می گویـد: »در 
همیـن دوران در جبهـه حضـور یافتـم و در عملیـات والفجـر ۴ در شـرکت داشـتم. وظیفـه مـن در 
کنـار نهـری در فـاو و ارائـه خدمـات بـه رزمنده هـا و امـداد بـه  جبهـه حضـور در ایسـتگاه صلواتـی در 
کنـار ایـن نهـر تعـداد زیـادی شـهید و مجـروح شـدند و متاسـفانه  آن هـا بـود. پـس از یـک عملیـات در 
مـا هـم وسـیله ای بـرای انتقـال شـهدا و رسـاندن زخمی هـا به بیمارسـتان اهـواز نداشـتیم. به همین 
که در اختیار دارد را برای حمل  که در آنجا حضور داشـت خواسـتیم ماشـینی  کسـانی  علت از یکی از 
زخمی هـا در اختیـار مـا بگـذارد ولـی او بـه علـت نداشـتن امریـه ماموریـت بـرای خـودرو بـه دفعـات از 
کـردم و  کـه در دسـت داشـتم او را تهدیـد بـه شـلیک  ایـن کار امتنـاع ورزیـد و مـن در آخـر بـا اسـلحه ای 

خوشـبختانه باالخـره آن فـرد راضـی شـد و مجروحیـن را بـه بیمارسـتان رسـاند.«
کدشـت بر سـر زبان هـا انداخت. در  شـهادت سـه بـرادر و مـادرش، نـام خانـواده قمی را در ورامین و پا
کـرد و بـه نمایندگی از  کاندیداتـوری  چنیـن فضـای عاطفـی ای،  او بـرای ورود بـه مجلـس سـوم اعـالم 
کسـیون خط امام  کدشـت توانسـت راهـی مجلـس شـود. او در مجلـس سـوم به فرا مـردم ورامیـن و پا
کرسـی اش را بـرای  کروبـی( پیوسـت و توانسـت  )نیروهـای جنـاح چـپ حکومـت بـه رهبـری مهـدی 

کند. پنـج دوره متوالـی حفـظ 
کدشـت بـود ولـی بـا تفکیـک  محمـد قمـی در دوره سـوم،  چهـارم و پنجـم نماینـده مـردم ورامیـن و پا
کدشـت برگزیـده  کدشـت از ورامیـن، او در دوره ششـم و هفتـم از حـوزه انتخابیـه پا حـوزه انتخابیـه پا

شد.
کـه عضـو انجمـن معلمـان ایـران اسـت در مجلـس ششـم، بـرای اولیـن بـار بـه هیـات  محمـد قمـی 
رئیسـه مجلـس راه یافـت. او هم زمـان بـا نمایندگـی مجلـس، تحصیـالت اش را تـا پایـان مقطـع دکتـرا 

کنـد. ادامـه داد و موفـق شـد دکتـرای روابـط بین الملـل دریافـت 
گسـترده اصالح طلبـان در انتخابـات مجلـس هفتـم، سـبب شـد تـا مجلـس هفتـم یـک  رد صالحیـت 
دسـت اصول گـرا باشـد. در ایـن دوره، قمـی به همـراه معدود اصالح طلبان راه یافتـه به این مجلس، 
کسـیون اقلیـت پیوسـتند تا پرچـم اصالح طلبان در مجلس باال بمانـد هرچند صدای چندان  بـه فرا
کیهـان  روزنامـه  حرمت شـکنی های  بـه  اعتـراض  و  صانعـی  آیـت اهلل  از  حمایـت  نداشـتند.  بلنـدی 

گرفـت. نسـبت بـه ایشـان،  مـورد اعتـراض قمـی و دیگـر اصالح طلبـان مجلـس هفتـم قـرار 
کامـی در ورود بـه مجلـس هشـتم،  بـه ریاسـت دانشـگاه آزاد اسـالمی پرنـد منصـوب  قمـی پـس از نا
کروبـی در آمـد. شـد. او هم زمـان بـه عضویـت شـورای مرکـزی حـزب اعتمـاد ملـی بـه رهبـری مهـدی 

کند،  کسـب  کـه در انتخابـات مجلـس نهـم نیـز نتوانسـته بـود رای الزم بـرای ورود بـه مجلس را  قمـی 
کـرد و موفـق شـد بـرای ششـمین بـار بـه مجلـس  بـار دیگـر در انتخابـات مجلـس دهـم اعـالم نامـزدی 
کمیسـیون آمـوزش و تحقیقـات مجلـس دهـم  کسـیون امیـد و  راه یابـد. او در حـال حاضـر عضـو فرا
کـرده و برخوردهـای  کنسـرت های موسـیقی اعتـراض  اسـت. او در آغـاز مجلـس دهم، نسـبت بـه لغـو 
کـه دخالت نهادهای  حذفـی بـا سـینما و تاتـر را مـورد انتقـاد شـدید قـرار داده و می گوید: »همان گونه 
کار  فرهنگـی در امـور امنیتـی و انتظامـی اشـتباه اسـت، دخالـت نیـروی انتظامـی در امـور فرهنگـی 
کنسـرت های قانونـی و شـرعی وظیفـه وزارت ارشـاد اسـت و وقتـی این  غلطـی اسـت. مجـوز دادن بـه 
مجـوز بـه یـک برنامـه فرهنگـی داده شـد، نیـروی انتظامـی وظیفـه انتظامـات و تامیـن امنیـت ایـن 
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مراسـم را بـر عهـده دارد. مـردم نبایـد بـا رعـب و وحشـت بـه برنامه هـای فرهنگـی برونـد بلکـه برگزاری 
کـه مجـوز دارنـد بایـد آزادانـه برگـزار شـود و ناجـا هـم بـه دنبـال تامیـن امنیـت  کنسـرت ها و تئاترهایـی 

این مراسـم باشـد.«

سوابق سیاسی،  اجرایی و مدیریتی
محمـد قمـی تـا پیـش از مجلـس دهـم بیسـت سـال در مجلـس شـورای اسـالمی نماینده بوده اسـت 
کسـوت  کاری اش بـه دوران نمایندگـی اش بـاز می گردد. او قبل از دوره سـوم در  لـذا بیشـترین سـابقه 
معلمـی و در سـمت ریاسـت آمـوزش و پـرورش فعـال بـوده و پـس از مجلـس هفتـم بـه دانشـگاه رفتـه 
و ریاسـت یکـی از شـعبات دانشـگاه آزاد اسـالمی را عهـده دار می شـود. مهم تریـن سـوابق سیاسـی،  

ح اسـت: اجرایـی و مدیریتـی اش بـه این شـر
• معلم آموزش و پرورش ورامین

• بازجوی دادستانی در زندان اوین
کمیته امداد و بنیاد شهید کمک در نهاد های انقالبی،   •

• ریاست آموزش و پرورش ورامین
کل آموزش و پرورش تهران • معاون آموزشی اداره 

• مشاور وزیر در امور اقلیت های دینی
کودکان استثنایی • عضو شورای عالی آموزش و پرورش 

• نمایندگی مردم ورامین در دوره های سوم، چهارم و پنجم
• ریاست فدراسیون تکواندو

کدشت در دوره های ششم و هفتم و دهم • نمایندگی مردم پا
• ریاست دانشگاه آزاد اسالمی واحد پرند

• عضو انجمن اسالمی معلمان
کسیون امید • اصالح طلب و عضو شورای مرکزی فرا

خانواده
کفایـی زاده تهرانـی،  سـال ۱۳۶۶ در جریـان  کشـاورز بـود. مـادرش منـور  پـدرش حـاج حسـین قمـی،  
کشـته شـد. سـه تـن از بـرادران اش بـه  قتـل عـام حجـاج ایرانـی در مراسـم برائـت از مشـرکین در مکـه 
نام هـای حسـن،  علـی و ولـی اهلل بـه شـهادت رسـیده اند. حسـن قمـی بـرادر ارشـدش فرمانـده سـپاه 
کـه یـک مـاه قبـل از آغـاز جنگ ایران و عراق ترور شـد. برادر دیگراش علـی قمی،  چند ماه  بـوکان بـود 
پـس از شـهادت حسـن قمـی،  در عملیـات شکسـت حصـر آبـادان بـه شـهادت رسـید و دیگـر بـرادرش 
کـه در عملیـات مرصـاد به شـهادت رسـید. عالوه  ولـی اهلل قمـی،  رئیـس بنیـاد شـهید پادکدشـت بـود 
کـه بـه شـهادت رسـیدند،  پسـر بـرادرش وحید قمی فرزند شـهید حسـن قمـی، نیز در  بـر سـه بـرادرش 

جنـگ ایـران و عـراق و در حالیکـه تنهـا ۱۶ سـال داشـت بـه شـهادت رسـید.
دیگـر بـرادرش آیـت اهلل محسـن قمـی، نماینـده تهـران در مجلـس خبـرگان رهبـری و مسـوول روابـط 

بین الملـل دفتـر رهبـر ایـران اسـت.
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احمد سالک

حوزه انتخابیه: اصفهان
کمیسیون فرهنگی سمت: عضو 

کسیون: اصول گرایان فرا

تشـکیل »اطالعـات مـوازی« و سـپردن رشـته امـور امنیتـی بـه حفاظت اطالعات سـپاه،  سال هاسـت 
بـا حمایـت رهبـر ایـران،  محقـق شـده و مهم تریـن پرونده هـای امنیتـی ایـران را نـه وزارت اطالعـات، 
کلیـدی انگشـت  بلکـه حفاظـت اطالعـات سـپاه پاسـداران مدیریـت می کنـد. ایـن پـروژه بازیگـران 
کـه یکـی از آن هـا »احمـد سـالک« نماینـده اصفهـان، دومین فرمانده بسـیج،   شـماری داشـته اسـت 
کمیتـه، نماینـده ولـی فقیـه در حفاظـت اطالعـات سـپاه و دسـتیار ارشـد رهبر ایـران در امور  فرمانـده 

نهضت هـای انقالبی-اسـالمی بـرون مـرزی اسـت.

کیست؟ شیخ احمد سالک 
احمـد سـالک در سـال ۱۳۲۵ در خانـواده ای روحانـی و در محلـه خواجـو اصفهـان متولـد شـد. او 
کـرد  گذرانـدن دوران تحصیـالت ابتدایـی و متوسـطه، تحصیـالت حـوزوی را نیـز دنبـال  هم زمـان بـا 
امـا پـس از اخـذ دیپلـم ریاضـی، راهـی حـوزه علمیـه اصفهـان شـد و رسـما مشـغول دروس حـوزه شـد 
کـرد. او مدعـی اسـت هنوز درس  کـرد و از آنجـا بـه حـوزه علمیـه قـم مهاجـرت  و زندگـی طلبگـی را آغـاز 

ج آیـت اهلل خامنـه ای شـرکت می کنـد. کالس درس خـار کـه در  طلبگـی را رهـا نکـرده و سال هاسـت 
رشـد و تربیت در خانواده ای مذهبی و سیاسـی،  او را نیز تحت تاثیر قرار داد تا از جوانی به سیاسـت 
روی آورد. وقتـی او یـک دانـش آمـوز دبیرسـتانی بیشـتر نبـود جـذب آیـت اهلل محمـد بهشـتی شـد و 
کـرده بـود،  بـه فعالیـت سیاسـی مشـغول شـد. او می گویـد تحـت نظـر  کـه او طراحـی  در شـبکه هایی 
کـرده اسـت. بـا ورود  آیـت اهلل بهشـتی نخسـتین هسـته مقاومـت فرهنگـی را در اصفهـان راه انـدازی 
کـه بیـن سـال های ۱۳۵۲  بـه حـوزه علمیـه، فعالیت هـای سیاسـی سـالک دو چنـدان شـد بـه طـوری 
کـه انقـالب اسـالمی بـه پیـروزی رسـید، پنـج بـار توسـط نیروهـای امنیتـی پهلـوی تهدیـد به  تـا ۱۳۵۴ 
دسـتگیری شـد تـا اینکـه در سـال ۱۳۵۴ در شـهر آبـاده اسـتان فـارس دسـتگیر و روانـه زنـدان عـادل 

بازیگر ویژه اطالعات موازی
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آبـاد شـیراز شـد. سـالک مدعـی اسـت بارهـا در زنـدان عـادل آباد مورد شـکنجه واقع شـده و می گوید: 
ک ۱۲ شـبانه روز از سـاعت ۹ شـب تـا اذان صبـح ۱۷ نـوع  » در زنـدان شـیراز ۱۸ نفـر از مأمـوران سـاوا
بـه  از مدتـی  او پـس  بـود.«  انقـالب  آنجـا قتلـگاه مبـارزان  انجـام دادنـد؛  بـدن مـن  را روی  شـکنجه 
بازداشـتگاه توحیـد در تهـران منتقـل و از آنجـا بـه زنـدان اویـن معرفـی شـد. سـالک در دادگاه نظامی 
کشـتن قاضـی و اعضـای  کمـه بـه تمایـل اش بـه  کمـه شـده او در بیـان خاطـرات اش از روز محا محا
کـرده و می گویـد: »وقتـی در دادگاه نظامـی بـودم، پـدرم بـه دنبـال ام آمـد؛ تـا نوبت من  دادگاه، اشـاره 
کـه در آن  کـه تیمسـاری  کشـید؛ مـن نیم سـاعت روی پـا ایسـتاده بـودم در حالـی  شـود خیلـی طـول 
کینه مرا نسـبت به  کـه  اتـاق بـود بـا منشـی اش زشـت ترین و رکیک تریـن حرف هـا را بـه یکدیگـر زدنـد؛ 

گـر مسلسـلی داشـتم آن افـراد را بـه رگبـار می بسـتم.« کـه ا کـرد به گونـه ای  شـاه ده هـا برابـر 
و  پهلـوی  نظـام  نیروهـای  بـه  حملـه  بـا  انقـالب  پیـروزی  بـا  کـه  اسـت  انقالبیونـی  جملـه  از  سـالک 
کـرده و می گوید:  دسـتگیری و برخـورد بـا آن هـا دسـت داشـته اسـت. او خـود بـه این موضـوع اعتراف 
ک و شـهربانی و تعقـب آن هـا به داخـل خانه ای رفتم  »…در روز ۲۲ بهمـن بـه دنبـال تیرانـدازی سـاوا
گرفتند پس  که از آن خانه بیرون آمدم مردم سـر مجسـمه شـاه را از من  تا اوضاع آرام تر شـود، زمانی 
کـه انقالبیـون را شـکنجه می کردنـد  کی  گرفتیـم و ۵ نفـر سـاوا ک را  کـز از جملـه سـاوا از آن بـه سـراغ مرا

کردیـم.«  گرفتارشـان  را 

کن عمومی کمیته و حضور نظامی در اما فرماندهی بسیج و 
کمیتـه انقـالب اصفهـان در می آیـد و چنـد مـاه بعـد بـه فرماندهـی  بـا پیـروزی انقـالب بـه عضویـت 
سـپاه پاسـداران اصفهـان منصـوب می شـود. او پـس از یـک سـال بـه تهـران می آیـد و بـه فرماندهـی 
کل بسـیج می رسـد ولـی اختالفـات اش بـا فرماندهـی سـپاه منجـر بـه برکنـاری اش می شـود تـا عمـر 
میانـدوره ای  انتخابـات  در  برکنـاری  از  پـس  بالفاصلـه  او  نکنـد.  تجـاوز  یـک سـال  از  فرماندهـی اش 
فعالیت هـای  از  مانـع  امـا  مجلـس  در  حضـور  می شـود.  مجلـس  راهـی  و  می کنـد  شـرکت  اصفهـان 
انقـالب  کمیتـه  فرماندهـی  بـه  مجلـس  نمایندگـی  بـا  هم زمـان  او  نمی شـود.  او  امنیتـی  و  نظامـی 
کمیتـه ارگانی  کمیته هـای انقـالب در اختیـار دارد.  اسـالمی می رسـد و ایـن عنـوان را تـا زمـان انحـالل 
کـه در سـال ۱۳۶۶  کـن عمومـی داشـت  کـه حضـوری پررنـگ و دلهـره آور در اما نظامی/انتظامـی بـود 

منحـل و نیـروی انتظامـی تاسـیس شـد.
کمیتـه انقـالب اسـالمی(، بـه مجلـس بـاز می گـردد و  او پـس از یـک دوره غیبـت )بخاطـر فرماندهـی 
کرسـی اش را در مجالـس سـوم و چهـارم را حفـظ می کنـد. سـالک مهم تریـن دسـتاورداش در مجلس 

ح تقویـت مالـی و سـاماندهی بسـیج می دانـد. اول،  سـوم و چهـارم را تصویـب طـر
 

کشورهای منطقه تشکیل نهضت های اسالمی در 
احمـد سـالک از زمـان ریاسـت جمهـوری آیـت اهلل خامنـه ای از جملـه فعـاالن دفتـر رئیـس جمهـور 
بـود و رابطـه نزدیکـی بـا ایشـان داشـت. او بـه لحـاظ سیاسـی در طیـف نیروهـای راسـت حکومـت در 
دهـه اول انقـالب شـناخته می شـد. نزدیکـی بـه آیـت اهلل خامنـه ای سـبب شـد تـا بـه عنـوان دسـتیار 
کنـد. او نماینـده ویـژه  او در تشـکیل و مدیریـت نهضت هـای انقالبـی اسـالمی بـرون مـرزی فعالیـت 
کـه هم زمان با  آیـت اهلل خامنـه ای در امـور عـراق و تشـکیل مجلـس اعـالی انقـالب اسـالمی عـراق بـود 
کبـر والیتـی وزیـر امـور خارجه وقت به ریاسـت دفتـر حرکت های اسـالمی و مردمی وزارت  حکـم علـی ا
خارجـه رسـید. او حرکت هـای انقالبـی اخیـر در جهـان اسـالم را ماحصـل تـالش خـودش می دانـد و 
کـه بـه پـا خواسـته اند را نشـان  کـه تلویزیـون اخبـار بیـداری اسـالمی و مسـلمانانی را  می گویـد: »حـاال 
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کـه فعالیت هـای فرهنگـی ام بعد از چندین سـال نتیجـه داده، هرچند  می دهـد دلـم قـرص می شـود 
در ایـن مـدت محسـوس نبـوده ولـی امـروز بـه ثمـر نشسـته اسـت.« او تاسـیس مجمـع جهانـی اهـل 
کنفرانسـی بـا حضـور ۴۰۰ نفـر  بیـت را نیـز از جملـه دسـتاوردهای خـود می دانـد و بـا اشـاره بـه برگـزاری 
گـزارش بـه  کنفرانـس و ارائـه  از علمـای شـیعه ایرانـی و غیرایرانـی در تهـران، می گویـد: »تشـکیل ایـن 
مقـام معظـم رهبـری بـه تشـکیل مجمـع جهانـی اهـل بیـت منجر شـد.« او پـس از تشـکیل مجمع به 
معاونـت برنامه ریـزی و بودجـه آن رسـید. سـالک در سـپاه قـدس بـا حکـم رهبـر ایـران،  مسـوولیت 
تدویـن دکتریـن آیـت اهلل خمینـی و دکتریـن آیـت اهلل خامنه ای را برعهده داشـته و می گوید این پروژه 

را طـی دو سـال بـه سـرانجام رسـانده اسـت.
کار آمـدن دولـت اصالحـات و افشـای پـروژه قتل هـای زنجیـره ای،  او بـرای تشـکیل اطالعات  بـا روی 
مـوازی بـه حفاظـت اطالعـات سـپاه پاسـداران فراخوانـده شـد و بـه همـراه طائـب و دیگـر نیروهـای 
گرفتنـد. او پیش از  امنیتـی نزدیـک بـه ایـت اهلل خامنـه ای مدیریـت بحران هـای امنیتـی را در اختیـار 
ورود بـه حفاظـت اطالعـات سـپاه بـا حکـم رهبـر ایـران نمایندگی ولی فقیه در سـپاه قـدس را برعهده 
که  داشـت و از موسسـین سـپاه بدر عراق بود. با برکناری محسـنی اژه ای از وزارت اطالعات،  سـالک 
در مقـام مشـاور محمـود احمـدی نـژاد فعالیـت می کـرد مسـوولیت تصویـه وزارت اطالعـات را برعهده 
گرفت. حسـن یونسـی پسـر حجت السـالم یونسـی وزیر اطالعات دولت اصالحات از نقش سـالک در 
برکنـاری معاونیـن و مدیـران اطالعـات خبـر داد. او هـدف تصویه سـازی در وزارت اطالعـات را تبدیل 
ج از مجموعـه اطالعـات دانسـته  کنتـرل نیروهـای تنـد خـار وزارت اطالعـات بـه مشـت آهنیـن و در 
اسـت. سـالک عـالوه بـر تصویـه نیروهـای وزارت اطالعـات بـا انتصـاب بـه سـمت دبیـری هیـات عالـی 

کسـازی مدیـران نظـام را نیـز عهـده دار می شـود. گزینـش، مسـوولیت پا
 

بازجویی فعاالن جنبش سبز و تقاضای اعدام آن ها
کـه بـا انتخابـات سـال ۸۸ و جنبـش سـبز نیـز تقـارن یافتـه بـود، بـه سـرتیم  سـالک در ایـن مقطـع 
از  بسـیاری  بازجویـی  شـخصا  و  شـده  تبدیـل  اصالح طلـب  سیاسـی  نیروهـای  از  جمعـی  بازجویـی 
کـه خـود عضـو هیـات نظـارت بـر انتخابـات بـود،  جنبـش  چهره هـای سیاسـی را برعهـده می گیـرد. او 
گرفتـن اراذل و اوباش  سـبز را عـده ای آشـوبگر خوانـده و می گویـد: »آشـوبگران خیابانـی بـا بـه خدمت 
خ داد در ایـران تکـرار  کـه در راسـتای انقالب هـای مخملـی در آسـیای میانـه ر می خواهنـد اتفاقاتـی را 
گفته اسـت. او پس از بازجویی  کنند.« او این سـخنان را سـه روز قبل از برگزاری انتخابات سـال ۸۸ 
کـه ایـن دو )ابطحـی و عطریانفـر(،  نیروهـای سیاسـی اصالح طلـب می گویـد: »در طـول ایـن دو ماهـی 
کـه در جمهـوری اسـالمی می گـذرد، پـی بردنـد و  در اختیـار بازجویـان بودنـد، بـه واقعیـت آن چیـزی 
کمـه شـده در  در دادگاه هـم شـاهد چهـره تـواب ایـن افـراد بودیـم.« سـالک تعـداد اصالح طلبـان محا
کمـه  کـرد. پیـش از او هیـچ مقامـی تعـداد اصالح طلبـان محا جریـان جنبـش سـبز را صـد نفـر اعـالم 
کردن فعاالن جنبش سـبز به براندازَی خواهان، اعدام برخی از  شـده را اعالم نکرده بود. او با متهم 
کمه شـده و برخی دیگر نیز باید »اعدام« شـوند.  کروبی باید محا آن ها شـده و می گوید: »موسـوی و 
کـه آقایـان موسـوی  کمـه و رسـیدگی بـه وضعیـت سـران فتنـه ۸۸ اسـت  …اولیـن مطالبـه مـردم، محا
کروبـی در رأس آن هسـتند.« او رهبـران جنبـش سـبز را صـدای دشـمنان خوانـده و می گویـد: »حـر  و 
کروبـی ندارند، این افراد جلـوی والیت ایسـتادند و حرفی را  کـردن داشـت امـا موسـوی و  شـعور توبـه 

کـه از حلقـوم آمریـکا و اسـرائیل برآمـد.« زدنـد 
کـرد و  کاندیداتـوری  احمـد سـالک پـس از ۱۶ سـال باردیگـر در جریـان انتخابـات مجلـس نهـم،  اعـالم 
کمیسـیون فرهنگی مجلس نهم رسـید. احمد  بـرای چهارمیـن بـار بـه مجلـس راه یافت و به ریاسـت 
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کمیسـیون فرهنگـی  کرسـی ریاسـت  سـالک بـا ۳۰ سـال تجربـه فعالیـت امنیتـی و نظامـی وقتـی بـر 
ح »عفـاف و حجـاب« شـد.  ح »امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر« و طـر تکیـه زد،  مبتکـر و پیگیـر دو طـر
ح امـر  کـه بـه مرحلـه قانـون رسـید و حواشـی زیـادی بـه همـراه داشـت. او بـا پیگیـری طـر دو طرحـی 
کـرد و  بـه معـروف و نهـی از منکـر،  تشـویق هایی را بـرای آمـران بـه معـروف و ناهیـان از منکـر قانونـی 
ح  کـردن آن موثـر واقـع نشـد. هم زمـان بـا پیگیـری طـر تالش هـای حسـن روحانـی نیـز بـرای متوقـف 
تشـویق امـران بـه معـروف و ناهیـان از منکـر،  در حـوزه انتخاباتـی اش یعنـی شـهر اصفهـان،  اسـید 
پاشـی بـر صـورت دختـران جـوان موجـی از اعتراضـات عمومـی را بـه همـراه داشـت هرچنـد او ایـن 
گفت این اقدامـات هیچ ارتباطی  ح امـر بـه معـروف و نهی از منکر دانسـت و  اقـدام را بی ارتبـاط بـا طـر

بـا نیروهـای حـزب الهـی نـدارد.
کنسـرت ها،  مخالفـت بـا دفـن ایـران شـناس امریکایـی، ریچـارد فـرای،  در اصفهـان، قدردانـی از لغـو 
کمیسـیون فرهنگـی  تقاضـای لغـو امتیـاز روزنامـه اعتمـاد، از دیگـر فعالیت هـای او در مقـام ریاسـت 
بـه  انتخاباتـی پرحاشـیه  کـرد و در  کاندیداتـوری  اعـالم  نیـز  او در مجلـس دهـم  بـود.  نهـم  مجلـس 
کمیسـیون فرهنگـی نشـد و رقابـت را  کسـب ریاسـت  مجلـس دهـم راه یافـت امـا ایـن بـار موفـق بـه 
کـرد. او مسـوولیت  گـذار  بـه دیگـر روحانـی هـم حزبـی اش، نصرالـه پژمانفـر، عضـو جبهـه پایـداری، وا

گرفتـه اسـت. کمیسـیون فرهنگـی را برعهـده  گردشـگری  کمیتـه ارشـاد، تبلیغـات اسـالمی و 
کودک توسـط مادران و خواهران »شـهدای مدافع حرم« اسـت و از  سـالک خواهان راه اندازی مهد 
کـه در این نبرد  کنند  آن هـا خواسـته بـا حضـور در مـدارس دخترانـه بـه دانـش آمـوزان دختر یـادآوری 
و جنـگ همچـون دفـاع مقـدس بخشـی از بـار بـر عهده شـما خواهران اسـت. او وظیفـه اصلی و مهم 
کرامـت در درجه اول تربیـت اوالد در  زنـان را تربیـت فرزنـد دانسـته و می گویـد: »رسـالت یـک بانـوی با
که  کانـون خانـواده اسـت. وظیفـه اول تربیـت فرزنـد اسـت و وظیفـه دوم ارتباطات بیرونی به شـکلی 

رسـالت اولیـه از بین نرود.«

 
سوابق سیاسی، اجرایی و مدیریتی

کرده و  احمد سـالک عالوه بر نمایندگی مجلس، سـال ها در دسـتگاه های نظامی و امنیتی فعالیت 
کرد. مهم ترین  بیـش از آن کـه بتـوان او را یـک روحانـی خوانـد می تـوان او را یک چهره امنیتـی معرفی 

ح اسـت: سـوابق سیاسـی، اجرایی و مدیریتی او به این شـر
کمیته دفاع شهری اصفهان در سال ۱۳۵۷ • مسئول 

• فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی اصفهان در سال ۱۳۵۸
کشور در سال های ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰ کل  • فرمانده بسیج مستضعفین 

کشور از سال ۱۳۶۴ الی ۱۳۶۶ کمیته انقالب اسالمی  • فرمانده 
کمیته بررسی مسائل عراق به حکم رهبر ایران • مسئول 
• مسئول دفتر حرکتهای اسالمی و مردمی وزارت خارجه

• نماینده ولی فقیه در نیروی قدس سپاه پاسداران از سال ۱۳۶۹ الی ۱۳۷۹
گزینش بانک مرکزی • دبیر هیات مرکزی 

کل سپاه از سال ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۵ • نماینده ولی فقیه در سازمان حفاظت و اطالعات 
• عضو شورای نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم

کشور از سال ۱۳۸۵ الی ۱۳۸۷ گزینش  • دبیر هیات عالی 
• مشاور رئیس جمهور محمود احمدی نژاد
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• معاون فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت از سال ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۰
کنون • عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز از سال ۱۳۷۶ تا

• سخن گوی جامعه روحانیت مبارز از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱
• عضو هیئت منصفه دادگاه ویژه روحانیت از سال ۱۳۹۱

کمیسیون فرهنگی مجلس نهم • رئیس 
• عضو شورای عالی انقالب فرهنگی

کسیون اصول گرایان مجلس نهم • نائب رئیس فرا
کسیون روحانیون مجلس نهم • نائب رئیس فرا

خانواده
از  کـه پـس  کـرده حـوزه علمیـه نجـف و قـم بـود  کاشـانی تحصیـل  پـدرش آیـت اهلل محمـود سـالک 
اسـت.  بـوده  انقالبیـون  از  و  خمینـی  آیـت اهلل  گردان  شـا از  او  رفـت  اصفهـان  بـه  نجـف  از  بازگشـت 
احمـد سـالک سـه بـرادر و پنـج خواهـر دارد. یکـی از برادرهایـش بـه نـام مهـدی سـالک در عملیـات 

نشـد. یافـت  فرزنـدان اش  و  همسـر  از  اطالعاتـی  رسـید.  شـهادت  بـه  بیت المقـدس 
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کریمی قدوسی

حوزه انتخابیه: مشهد
کمیسیون امنیت ملی و سیاست  سمت: عضو 

خارجی
کسیون: اصول گرایان فرا

که از اظهـار نظر به نقل  هیـچ خبـری از نظـر او محرمانـه نیسـت. از معـدود نماینـدگان مجلـس اسـت 
از رهبـر ایـران یـا از انتشـار اطالعـات شـورای عالـی امنیـت ملـی ابایـی نـدارد. بـه رئیـس جمهـور اتهـام 
کریمی قدوسـی  کسـی نیسـت جز جواد  جاسوسـی می زند و هاشـمی و خاتمی را خائن می خواند. او 
کند  که مطالبـی را بیان  گاهی سـبب می شـود  نماینـده مشـهد و عضـو جبهـه پایـداری. اما پرگویی او 
که می کوشـد حضـور نظامی ایران در سـوریه  کـم  کـه قـرار نیسـت علنـی شـود. او برخـالف سیاسـت حا
گردان هـای نظامـی ایـران در سـوریه و درگیـری مسـتقیم در جنـگ  کنـد، از حضـور  را، مشـورتی اعـالم 
کـه مسـووالن نظامـی بالفاصلـه تکذیـب می کننـد ولـی ایـن بـار بـا  بـا داعـش، خبـر می دهـد. خبـری 
کریمـی قدوسـی بیشـتر قابـل بـاور اسـت، تـا  توجـه بـه تعـداد شـهدای ایرانـی سـوریه، صحـت ادعـای 

تکذیبـه مسـووالن نظامی.

کیست؟ کریمی قدوسی  جواد 
کریمی قدوسـی در سـال ۱۳۳۴ در مشـهد متولد شـد. تحصیالت اش را تا مقطع فوق لیسـانس  جواد 
اوج  بـا  غ التحصیـل شـود. دوران جوانـی اش  فار ادامـه داد و موفـق شـد در رشـته حقـوق قضایـی 
گیـری مبـارزات انقالبیـون علیـه نظـام پهلـوی سـپری شـد امـا در زندگینامـه اش بـه تـالش خاصـی در 
کـه بـه زودی  کسـانی اسـت  حمایـت از انقـالب ۵۷ اشـاره نشـده اسـت. بـا پیـروزی انقـالب،  از جملـه 
لباس سـپاه پاسـداران را پوشـیده و به این نهاد نظامی ملحق می شـود ولی مشـارکت اش در جنگ 

ایـران و عـراق در ابهـام اسـت.
کـرده ام و از ابتـدای انقـالب در  کریمـی قدوسـی در معرفـی خـود می گویـد: »بنـده در سـپاه خدمـت 
سـپاه بـوده ام و در مجلـس و حـوزه سیاسـت نیـز متاثـر از سـپاه و بسـیج و دفـاع مقـدس و خاطـرات 
و فعالیـت در شـهرهای مختلـف و جبهه هـای جنـگ بـوده ام.« امـا علیرضـا زارعـی در یادداشـتی بـا 

ندیده! جنگ  سردار 

کلیدی آن ]عرصه سوم[ مجلس دهم و بازیگران 

کلیدی مجلس  پروفایل نمایندگان 

۲۳۱



کریمـی قدوسـی در جبهه هـای  بررسـی سـوابق حضـور سـردار  بـه  ندیـده!«  عنـوان »سـردار جبهـه 
ادارات و دفاتـری مثـل سـپاه  از  پـرس و جـو  بـا  عـراق پرداختـه و می نویسـد: »مـن  و  ایـران  جنـگ 
پرونـده اش  در  کـه سـابقه جبهـه ای  اسـت  کریمـی قدوسـی سـرداری  کـه جـواد  دریافتـم  خراسـان 
کنـم،   کـه چـه عـرض  نیسـت. … دلیـل سـردار شـدن اش هـم اصـال رشـادت در جبهه هـا یـا فرماندهـی 
کریمی قدوسـی به خاطـر این از راه  حتـی پیـاده روی در خـط مقـدم جبهـه نبـوده اسـت. آقای جواد 
کریمـی قدوسـی  کـه برادرشـان آقـای علـی  نرسـیده در سـپاه مشـهد صاحـب مسـوولیت شـده اسـت 
قائـم مقـام تولیـت آسـتان قـدس رضـوی در سـال های دهـه ۶۰ تـا ۸۰ بـوده اسـت. ایشـان در سـپاه 

مسـوولیت اداری و سـتادی داشـت و بـا رانـت، از فرماندهـان سـپاه مشـهد شـد.«
کریمی قدوسـی به فرماندهی بسـیج مشـهد رسـید و سـال ها در  بـا پایـان یافتـن جنـگ،  سـردار جـواد 
گرفـت لبـاس نظامـی  سـپاه عضویـت داشـت تـا اینکـه در جریـان انتخابـات مجلـس هشـتم، تصمیـم 
کمتـر رقابتـی مجلـس  کنـد و مسـتقیم در عالـم سیاسـت ظاهـر شـود. او در انتخابـات  را از تـن بـه در 
کمتـر از ده درصـد واجدیـن شـرایط مشـهد و آراء ۴۳ درصـد  هشـتم، در دور دوم انتخابـات، بـا آراء 

شـرکت کنندگان، بـه نمایندگـی برگزیـده شـد.
کریمی قدوسی در مجلس هشتم به عضویت جبهه پایداری درآمد و به همراه اقلیتی از نمایندگان 
مجلـس،  حلقـه حامیـان دولـت محمـود احمـدی نـژاد را تشـکیل می دادنـد. او در مجلس هشـتم به 
کرسـی خود را در مجلس نهم  کمیسـیون امنیت ملی و سیاسـت خارجی درآمد و توانسـت  عضویت 

کند. هـم حفظ 
داخـل  سیاسـی  نیروهـای  تندروتریـن  از  پایـداری  جبهـه  اعضـای  دیگـر  هم چـون  قدوسـی  کریمـی 
گـروه سیاسـی اسـت.  حکومـت ایـران، شـناخته می شـود. آیـت اهلل مصبـاح یـزدی رهبـر معنـوی ایـن 
کردند و در  کاندیداتوری سـعید جلیلی حمایت  آن ها در انتخابات ریاسـت جمهوری سـال ۱۳۹۲ از 
کـه پیـش از انتخابـات  کریمـی قدوسـی  مجلـس نهـم از جدی تریـن مخالفـان دولـت روحانـی بودنـد. 
کـه در مخالفـت بـا  ۹۲ خواهـان رد صالحیـت حسـن روحانـی شـده بـود از جملـه نمایندگانـی بـود 
کـرد و تعـدادی از وزرای پیشـنهادی دولـت را از  کابینـه حسـن روحانـی در صحـن مجلـس سـخنرانی 
گفـت: »آقـای روحانـی!  کابینـه حسـن روحانـی  عوامـل جنبـش سـبز )فتنـه( نامیـد. او در مخالفـت بـا 
کابینـه شـما را بـه سـمت تقابـل بـا  گرفـت و  برخـی وزرای پیشـنهادی شـما، وقـت شـما را خواهنـد 
فتنـه  بـه  مربـوط  مسـائل  در  دقیقـاً   پیشـنهادی،  وزرای  بعضـی  می برنـد.  پیـش  ملـت  و  مجلـس 
نقـش بسـیار فعالـی داشـتند. مـا از دولـت راسـتگویان حمایـت میکنیـم ولـی ایـن وزرای پیشـنهادی 
تطابـق نـدارد بـا ادعاهـا. دانشـگاه، دانشـگاه، دانشـگاه، محـل تولیـد علـم و قـدرت، در فتنه ها سـراغ 
کسـی  کردنـد. دانشـگاه را بـه دسـت چـه  ح هـای بـا ارزش را تخریـب  کـز پژوهشـی و … رفتنـد و طر مرا

گذشـته داشـتند.« کـه آن وضعیـت مشـخص را در  می خواهیـد بسـپارید دوبـاره؟ آن هـا 
کریمی قدوسـی از  کرد.  او یـک بـار دیگـر نیـز در جریـان اسـتیضاح وزیـر علـوم بـه دولـت روحانی حملـه 

ح اسـتیضاح فرجـی دانـا وزیر علـوم، تحقیقات و فنـآوری بود. جملـه طراحـان طـر
کرد و توانسـت برای  کریمی قدوسـی در انتخابات دهمین دوره مجلس شـورای اسـالمی نیز شـرکت 
کـه بیشـتر اعضـای  سـومین بـار بـه مجلـس راه یابـد. او ایـن بـار در مجلـس همـراه چندانـی نـدارد چرا
جبهـه پایـداری از ورود بـه مجلـس دهـم بازماندنـد. انتخابات مجلس دهم در شـهر مشـهد برخالف 
کشـور بـه نفـع اصول گرایـان بـه پایـان رسـید و هـر پنـج عضـو ائتـالف اصول گرایـان بـه  دیگـر اسـتانهای 

مجلـس راه یافتند.
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روز ملی آتش زدن برجام!
کوچـک زاده،  رسـایی و …( تـالش  کریمـی قدوسـی و هـم حزبی هایـش در مجلـس نهـم )حسـینیان،  
ح سـه فوریتـی تـا انتظـار بـرای فـرا رسـیدن روز ملـی  کردنـد. از ارائـه طـر بسـیاری بـرای توقـف برجـام 
کاری انجـام دادنـد،  امـا تـالش آن هـا نـه تنهـا دولـت  آتـش زدن برجـام،  آن هـا بـرای ابـراز مخالفـت هـر 
را از پیگیـری برجـام منصـرف نکـرد، بلکـه خطاهایشـان در مجلـس، اسـباب جـوک و شـوخی شـد. 
کریمـی قدوسـی بـا ارائـه طرحـی سـه فوریتـی خواسـتار عـدم توقـف برنامه هـای هسـته ای شـد، ولـی 
ج ام پی تـی بـه جـای ان پـی تـی،  بیشـتر بـه چشـم مخاطبـان آمـد. در عنـوان ایـن  اشـتباه او در در
کریمـی قدوسـی توسـط اداره قوانیـن مجلـس تکثیـر و در اختیـار  کـه بـا خـط خـود  ح ۵ صفحـه ای  طـر
گرفتـه، آمـده اسـت: »الـزام دولـت بـه حفـظ حقـوق مسـلم هسـته ای و مصادیـق آن  خبرنـگاران قـرار 
ح نیـز  کریمـی قدوسـی در متـن طـر کـرات هسـته ای«.  در چارچـوب معاهـده “ام پـی تـی” در مذا
همین اشـتباه را مرتکب شـده تا نشـان دهد حتی اسـم صحیح ان پی تی را نمی داند. ضمن اینکه 

کردنـد. ح سـه فوریتـی متهـم  بسـیاری از نماینـدگان او را بـه جعـل امضـاء در ارائـه ایـن طـر
کـردن دولـت بـه توقـف برجـام،  حتی بـا جواد ظریـف وزیر امـور خارجه  کریمـی قدوسـی بـرای متقاعـد 
کرد. او مدعی شـد رهبر ایران در جلسـه ای خصوصی  کمیسـیون امنیت ملی برخورد لفظی پیدا  در 
که در آن جلسـه  گفت: »شـما  کرد و  گویی متهم  به ظریف تذکر داده اسـت ولی ظریف او را به دروغ 

حضـور نداشـتید چگونه می توانید آنقدر راحـت دروغ بگویید.«
گرفتـه و نسـبت بـه آینـده برجـام  او معتقـد اسـت دولـت بـا تصویـب برجـام حقـوق ملـت را نادیـده 
خوشـبین نیسـت و می گویـد: »احتمـال زیـاد می دهـم در همیـن دولـت، رئیـس جمهـور دسـت بـه 
کـه بیاییـد و مـا را از برجـام نجـات بدهیـد  گفـت  دامـن رهبـری خواهنـد شـد و بـه ایشـان خواهنـد 
کـه روز ملـی آتـش زدن برجـام دور نیسـت و ایـن روز در راه اسـت، در غیـر اینصـورت دولـت بایـد  چرا
گـر ظـرف یـک مـاه  کنـد و مثـال بگویـد ا کـرات تعریـف  اولتیماتـوم مشـخصی بـرای طـرف غربـی در مذا
کشـورها حل نشـود،  آینده مشـکالت سـوئیفت، لغو تحریم ها و مشـکالت منابع پولی ایران در سـایر 

کـرد.« ملـت خـود را بـرای روز ملـی آتـش زدن برجـام آمـاده خواهـد 

اتهـام خیانـت بـه هاشـمی،  روحانـی و دسـتور رهبـری بـه سانسـور خاتمـی و حصـر موسـوی و 
کروبـی

کـه بـه نظـر از مصونیـت قضایی ویژه برخوردار اسـت از ایراد اتهام به روسـای جمهور  کریمـی قدوسـی 
کرده  و رهبـران جنبـش سـبز ابایـی نـدارد. او در یک سـخنرانی »اعتدال« را اسـم رمز برانـدازی عنوان 
کنـون بـا شـعار اعتـدال و بـا هـدف برانـدازی نظـام، عناصـر فتنه گـر را بـه مناصـب  و می گویـد: »هم ا
گشـت  گذاشـته و در جواب به انتقاد روحانی در خصوص  گمارده انـد.«. او حتـی پـا را فراتـر  حکومتـی 
گـر حـرف خـود را پـس  کـرده و می گویـد: »روحانـی ا ارشـاد و برخوردهـای پلیـس بـا مـردم، او را تهدیـد 
نگیـرد و در محضـر الهـی و شـهدا اسـتغفار نکنـد و از علمـای اسـالم و ملـت عذرخواهـی نکنـد همـان 
کریمی قدوسـی در سـخنانی دیگر روحانی  که اسـالم بر پیشـینیان آورد بر سـر او خواهد آورد.«  بالیی 
کـرده و می گویـد او اطالعـات فقهـی را بـه انگلیـس می دهـد.  را بـه جاسوسـی بـرای انگلسـتان متهـم 
کنـون  کنـد ولـی تا کـه سـبب شـد تـا دبیرخانـه شـورای عالـی امنیـت ملـی از او اعـالم جـرم  اتهاماتـی 

گزارشـی از رسـیدگی به این شـکایت منتشـر نشـده اسـت.
و  داده  قـرار  حملـه  مـورد  مسـتقیم  را  رفسـنجانی  هاشـمی  مجلـس  در  نطقـی  در  قدوسـی  کریمـی 
کمتـر از ضربـه  خواسـتار خانـه نشـینی او می شـود و می گویـد: »آقـای هاشـمی ضربـه شـما بـه انقـالب 
گناهـی مرتکـب  انقـالب و روحانیـت ضربـه زدیـد و  آبـروی  بـا  منافقیـن در صـدر اسـالم نبـود، شـما 
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کلمـه امام و اسـالم مواضع خصمانـه می گرفتید و به اسـالم  کـه توبه پذیـر نیسـت، شـما پشـت  شـدید 
کودتای  کـه فامیل هـای ثـروت و قدرت را بـرای  و انقـالب ضربـه می زدیـد. آقـای هاشـمی شـما بودیـد 
کردیـد تـا بـه اسـاس انقـالب و والیـت ضربـه بزنیـد.«  کردیـد، فتنـه ۸۸ را رهبـری  رنگیـن سـاماندهی 
او نطـق اش را بـا ایـن جملـه تمـام می کنـد: »آقـای هاشـمی! ایـن فریـاد ملـت اسـت بشـنوید و بـه آن 
تـن بدهیـد دسـت از ایجـاد زحمـت بـرای انقالب بردارید شـما امروز دوسـت و یار انقالب نیسـتید شـر 

کار تمـام شـده و فرصـت نجـات هـم باقـی نیسـت.« مرسـانید 
کریمـی قدوسـی بـا حمایـت از ممنوع التصویـری و ممنوع البیانـی خاتمـی، ایـن تصمیـم را ابالغیـه 
کـه رهبـر ایـران دسـتور سانسـور  کـرده و فـاش می کنـد  رهبـری بـه شـورای عالـی امنیـت ملـی عنـوان 
کـه خاتمـی یاغی و طغیانگر نسـبت به  کـرده و می گویـد: »آن بزرگـوار می گویـد  محمـد خاتمـی را صـادر 
کننـد و نباید  گیـری  انقـالب اسـت و بایـد رسـانه ها، اصول گرایـان ونخبـگان نسـبت بـه ایشـان موضـع 
فضـا بـرای خاتمـی امـن شـود چـون از عناصـر اصلـی فتنـه اسـت.« او در جایـی دیگـر دسـتور حصـر 
کروبـی را نیـز صراحتـا فرمـان رهبـر ایـران دانسـته و می گوید: »آیت اهلل خامنـه ای از رهبران  موسـوی و 
کنند، و بـه خاطر  کننـد، خسـارات را جبـران  کـه بـا »دشـمن« مرزبنـدی  جنبـش سـبز خواسـته اسـت 
گفته اینها شـرایط رهبر ایران  کریمی قدوسـی  کـه مرتکـب شـده اند آمـاده مجازات باشـند«.  جرایمـی 

بـرای رفـع حصـر رهبـران جنبش سـبز اسـت.
کـه بـه همـراه سـی نفـر از نماینـدگان مجلـس  کریمـی قدوسـی در مصاحبـه ای دیگـر فـاش می کنـد 
کروبـی شـده اسـت.  هشـتم در سـال ۸۸ خدمـت رهبـر ایـران رسـیده و خواسـتار اعـدام موسـوی و 
ج داد تـا مـردم خـوب  کـه بایـد صبـر و حوصلـه بـه خـر کیـد داشـتند  گفتـه در ایـن جلسـه ایشـان تأ او 
کـه جنبـش سـبز یـک جنـگ علیـه  کـرده  متوجـه ماهیـت آن هـا بشـوند. او در همیـن مصاحبـه اعـالم 
جمهـوری اسـالمی و امنیـت بـود و می گویـد: »از لحـاظ فقهـی بـه این عمل بغـی و طغیان گری اطالق 
می شـود و حکـم عامـالن آن در اسـالم، اعـدام اسـت و آنچـه مشـخص بـود، انتظـار مردم بـرای اجرای 
کـه جامعـه آماده پذیـرش حکم  کـرده اسـت  ایـن حکـم در مـورد سـران فتنـه بـود.« او ابـراز امیـدواری 

اعـدام رهبـران جنبـش سـبز شـود.

کریمی قدوسی نتایج بررسی قتل ستار بهشتی به داوری 
کمیسـیون امنیت  که در  پرونـده قتـل سـتار بهشـتی در دوران بازداشـت،  از جملـه پرونده هایـی بـود 
غ التحصیـل  کـه فـار کمیسـیون  کریمـی قدوسـی از جملـه اعضـای ایـن  ملـی مجلـس بررسـی شـد. 
را  قتـل  ایـن  انجـام شـده،  پیگیری هـای  از  بنـدی خـود  بیـان جمـع  در  نیـز هسـت،  رشـته حقـوق 
کـه رسـانه های بیگانـه بـه ویـژه بی بی سـی  مشـکوک دانسـته و می گویـد: »یکـی از دالیـل ایـن اسـت 
کردنـد و حتـی ایـن فـرد قبـل از  از لحظـه دسـتگیری تـا فـوت ایـن فـرد لحظـه بـه لحظـه خبـر منتشـر 
کرده اسـت.« او  گ خـود با این رسـانه صحبت  دسـتگیری بـا بی بی سـی ارتبـاط داشـته و دربـاره وبـال
بـا اشـاره بـه اینکـه بهشـتی در بنـد زندانیـان جنبش سـبز نگه داری می شـده،  می گویـد: » در آن زمان 
کبـودی سـاده وجـود  کـه در سـه یـا چهـار جـای بـدن ایـن فـرد  گـزارش خـود ذکـر می کنـد  پلیـس در 
که  کـه سـاعتی قبـل از فـوت اعـالم می کنـد  دارد. پلیـس نیـز از وی بازجویی هایـی را بـه عمـل مـی آورد 
دچـار ناراحتـی قلبـی شـده و بالفاصلـه فـوت می کنـد. ایـن افـراد بـرای انتخابـات سـال آینـده نیـز بـه 

کشته سـازی روی آورده انـد.« پـروژه 
 

کیفرخواست علیه عالء الدین بروجردی افشای صدور 
کـه اتهام عالء الدیـن بروجردی و پسـرش در  کسـی بـود  کریمـی قدوسـی نماینـده مشـهد اولیـن  جـواد 
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کیفرخواسـتی علیـه ایـن  کـه دادسـتان  کـرد  کـرد و ادعـا  پرونـده اختـالس سـه هـزار میلیـاری را فـاش 
کـه از سـوی محسـنی اژه ای سـخن گوی قـوه قضاییـه  کـرده اسـت. ادعایـی  نماینـده بروجـرد صـادر 
کریمی قدوسـی با اشـاره  تایید شـد ولی بروجردی هیچ گاه حاضر به پذیرش صحت این ادعا نشـد. 
کمیسـیون امنیت ملی می گوید: »بنده از ایشـان  بـه بررسـی پرونـده اختـالس سـه هزار میلیـاردی در 
کنـاره  کمیسـیون امنیـت ملـی وسیاسـت خارجـی  کـه بـه خاطـر ایـن حاشـیه ها، از ریاسـت  خواسـتم 
که با محسـنی اژه ای  کوثـری ماموریـت دادنـد  کنـد.« او می افزایـد: »همـکاران بـه بنـده و آقـای  گیـری 
ح بوده اسـت.  که چه مسـائلی مطر کنیـم  کنیـم و در ایـن رابطـه سـوال  کشـور مالقـات  کل  دادسـتان 
کیفرخواسـت برای آقـای بروجردی رئیس  که نشـان می داد  در ایـن فاصلـه، خبـری به دسـتم رسـید 
کمیسـیون امنیـت ملـی وسیاسـت خارجـی مجلـس صـادر شـده و قاضـی نظـر بـه بازداشـت ایشـان 
کریمی قدوسـی مدعی اسـت: »در فرودگاه مشـهد  که مصلحت نیسـت.«  دارد اما عده ای معتقدند 
کـه مـا قـرار مجرمیـت را  کـردم و ایشـان خبـر دادنـد  بـا آقـای محسـنی اژه ای هفتـه پیـش مالقـات 
کرده ایـم. قـرار مجرمیـت قـرار نهایـی در مراحـل قضایـی و دادگسـتری  بـرای آقـای بروجـردی صـادر 
اسـت.« او با اشـاره به جلسـه حضوری در دفتر محسـنی اژه ای، می گوید: »ایشـان در رابطه با آقای 
کرده ایـم و بـه ایشـان تفهیـم اتهـام  کـه آقـای بروجـردی را بـه عنـوان متهـم احضـار  گفتنـد  بروجـردی 
کیفرخواسـت ایشـان آمـاده می شـود و آخـر  شـده، بـه قیـد وثیقـه آزادنـد، قـرار مجرمیـت صادرشـده، 

کـه ایشـان بـه دادگاه می رونـد.« ایـن 

زنان در غرب برای حفظ امنیت نیازمند حمله سالح اند!
کرده و مدعی اسـت »امروز  کریمی قدوسـی غرب را بزرگترین ناقض حقوق بشـر در قبال زنان معرفی 
کمتـر زنـی در جوامـع غربـی می توانـد بـرای تأمیـن  در غـرب بیشـترین نا امنـی متوجـه زنـان اسـت؛ 
امنیـت و عبـور و مـرور در خیابان هـا نیـاز بـه اسـلحه نداشـته باشـد؛ زنـان غربـی بـه طریقـی خودشـان 
کرده انـد ایـن قشـر جوامـع  کـه متوجـه ایـن قشـر اسـت مسـلح  را در برابـر پدید ه هـای شـوم و ناامنـی 
غربـی حتـی در منـازل خـود نیـز تهدیدات سـنگینی را متوجه خود می بیننـد و مجبورند با تمهیدات 
کـه زنـان در غـرب نیازمنـد حمایت انـد  گرفتـه  ویـژه امنیتـی در منزلشـان زندگـی می کننـد.« او نتیجـه 
کشـورهای غربـی جمهـوری اسـالمی  و می گویـد: »جـا دارد در زمینـه دفـاع از ارزش هـای زن در اروپـا و 
اسـالمی  کـرده: »در جمهـوری  اضافـه  او  کنـد.«  ایـن قشـر دفـاع  از  و  باشـد  بیشـتری داشـته  تمرکـز 
کشـور زنـان در اوج امنیـت بـه سـر می برنـد و بـه راحتـی  ایـران در هـر سـاعاتی از شـبانه روز در سراسـر 
می تواننـد در معابـر عمومـی تـردد  کننـد؛ زنـان ایرانـی توانسـتند در زیـر پوشـش نـگاه فرهنگـی انقـالب 

اسـالمی در عرصه هـای مختلـف دسـتاوردهای درخشـانی از خـود نشـان  دهنـد.«

خانواده
کریمـی قدوسـی سـال ها قائـم مقـام آیت اهلل  کریمـی قدوسـی اسـت. بـرادرش علـی  پـدرش ابوالقاسـم 
واعـظ طبسـی تولیـت آسـتان قـدس رضـوی بـود. او دهـه ۶۰ تـا ۸۰ عنـوان قائـم مقامی آسـتان قدس 
بـا حکـم علـی جنتـی بـه  کریمـی قدوسـی اخیـرا  بـرادرزاده اش حسـن  رضـوی را در اختیـار داشـت. 

مدیریـت عامـل بنیـاد ملـی بازی هـای رایانـه ای منصـوب شـد.
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بهرام پارسایی

حوزه انتخابیه: شیراز
کمیسیون اصل نودم قانون  سمت: سخن گو 

اساسی مجلس
کسیون: امید فرا

فقـدان نظـام حزبـی در ایـران، سـبب شـده تـا چهره هـای سیاسـی در هـر انتخابات با یـک پرچم وارد 
میـدان شـوند. پرچـم اعتدال گرایـی، اصول گرایـی یـا اصالح طلبـی بـرای ایـن چهره هـا، یـک رویکـرد 
بهـرام  تاثیرگـذار اسـت.  ایـن عناویـن  انتخـاب  ایـران در  روز  بلکـه شـرایط سیاسـی  دائمـی نیسـت، 
که در انتخابات ۹۴ با حمایت ائتالف امید  کسـیون امید،  پارسـایی نماینده شـیراز و سـخن گوی فرا
کـه عـارف بـه  و تحـت عنـوان اصالح طلـب بـه مجلـس دهـم راه یافـت، در انتخابـات ۹۲ و در حالـی 
عنـوان نمـاد جریـان اصالح طلـب و روحانـی بـه عنـوان سـمبل جریـان اعتدال گـرا در صحنـه رقابت ها 
حاضـر بودنـد بـا عنـوان ریاسـت سـتاد انتخاباتـی محسـن رضایـی در اسـتان فـارس مشـغول فعالیـت 

بود.

کیست؟ بهرام پارسایی 
بهـرام پارسـایی در سـال ۱۳۴۹ در منطقـه دشـمن زیـاری ممسـنی اسـتان فـارس بـه دنیـا آمـد. او 
بـه  کرمـان  در  دندانپزشـکی  دکتـرای  مـدرک  اخـذ  بـا  و  کـرد  شـروع  ممسـنی  در  را  تحصیـالت اش 
کـه انقـالب ۵۷ بـه پیـروزی رسـید بنابرایـن  اتمـام رسـاند. پارسـایی دانـش آمـوز مقطـع ابتدایـی بـود 
کارنامـه ای از او در انقـالب ۵۷ بـه ثبـت نرسـیده ولـی خـودش مدعـی اسـت در اواخـر جنـگ ایـران 
و عـراق بـه مـدت یـک سـال در جبهه هـا حضـور داشـته اسـت. او بـه همـراه سـه بـرادرش در جنـگ 

حضـور داشـته و یکـی از برادرانـش جانبـاز شـده اسـت.
کرده و در آنجا به دندان پزشکی  غ التحصیلی، مطبی در شهر شیراز بنا  دکتر بهرام پارسایی پس از فار
مشـغول می شـود و سـرمایه حاصلـه از طبابـت را در شهرسـتان ممسـنی سـرمایه گذاری می کنـد و در 

بخش صنعت مشـغول فعالیت می شود.
او در انتخابـات دوره چهـارم شـورای شـهر در شـیراز وارد رقابت هـای انتخاباتـی می شـود و بـه عنـوان 

رئیس ســتاد رضایی، سخن گوی فراکسیون عارف
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گردشـگری و زیارت تکیه  کمیسـیون  کرسـی ریاسـت  آخرین منتخب به شـورای شـهر راه می یابد و بر 
گردشـگری می توانـد  گردشـگری دارد و معتقـد اسـت صنعـت  می زنـد. او عالقـه زیـادی بـه توسـعه 

پاسـخ گوی نیـاز جوانـان بـه اشـتغال باشـد.
کـه صالحیـت اش بـرای انتخابـات دوره نهـم مجلـس شـورای اسـالمی رد شـده بـود، یـک  پارسـایی 
کـرده و بـا اسـتعفا از عضویـت در شـورای  بـار دیگـر عـزم خـود را بـرای ورود بـه انتخابـات مجلـس عـزم 
شـهر شـیراز، در انتخابـات مجلـس دهـم ثبت نـام می کنـد و بـه عنـوان منتخـب اول بـه مجلـس راه 
کـه می توانـد ناشـی از دو تصمیـم زیرکانـه باشـد. اول اینکـه او تصمیـم می گیـرد بـا  می یابـد. اتفاقـی 
کـه پیـروزی ائتـالف امیـد از قبـل قابـل پیش بینـی بـود  پرچـم اصالحـات در رقابت هایـی حاضـر شـود 
کـه خیلی به چشـم  و دوم ابتـکارش در حفاظـت از محیـط زیسـت در دوران تبلیغـات انتخاباتـی بـود 
کـرد تا هم  آمـد. پارسـایی بـا شـعار حفاظـت از محیـط زیسـت بـه اعضای سـتاد انتخاباتـی اش توصیه 
کاغـذی را بـا  کننـد. او تبلیغـات غیـر  پـای او لبـاس رفتگـری پوشـیده و نسـبت بـه نظافـت شـهر اقـدام 
کمپیـن انتخاباتـی اش قـرار داد و خیلـی مـورد توجـه  کار  هـدف حفاظـت از محیـط زیسـت در دسـتور 

گرفت. قـرار 
کـرد و بـا حمایـت دکتـر عـارف در  پارسـایی در حالـی در انتخابـات ۹۴ خـود را اصالح طلـب معرفـی 
کـه در سـال ۹۲ ریاسـت سـتاد انتخاباتـی محسـن رضایـی اصول گـرا را در  گرفـت  ائتـالف امیـد قـرار 
خ می دهـد. او عضو  کـه در ایـران خیلی عـادی و بی هزینه ر اسـتان فـارس برعهـده داشـت. چرخشـی 
کـه خـود را اعتدال گـرا بخوانـد  شـورای مرکـزی حـزب اعتـدال و توسـعه اسـت بـا ایـن حـال بیـش از آن 
خـود را اصالح طلـب می دانـد از همیـن رو پـس از ورود بـه مجلـس دهـم،  بـه عضویـت هیـات رئیسـه 

گرفـت. کسـیون امیـد در آمـد و سـخن گویی آن را در اختیـار  فرا
کمیسـیون صنایع  کـه عالقـه داشـت بـه  ایـن نماینـده شـیراز، پـس از ورود بـه مجلـس دهـم در حالـی 
کمیسـیون ها را برعهـده دارنـد  کـه مسـوولیت انتخـاب اعضـای  بپیوندنـد، از طـرف روسـای شـعب 
کرد ولی  کمیسـیون اصـل نـود معرفـی شـد. او در نطقـی در صحـن علنـی بـه ایـن تصمیم اعتـراض  بـه 
کـه وظیفـه رسـیدگی بـه شـکایات از دسـتگاه های  کمیسـیون اصـل نـود را  در عیـن حـال سـخن گویی 
و  اسـت  دندان پزشـکی  او  تخصـص  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن  پذیرفـت.  را  دارد  برعهـده  را  دولتـی 
گردشـگری اسـت ولـی بـه بی ربط تریـن  تجربـه اش فعالیـت در حـوزه صنعـت و شـوراها و عالقـه اش 

گرفتـه اسـت. کمیسـیون اصـل نـود رفتـه و سـخن گویی آن را برعهـده  کمیسـیون ممکـن یعنـی 

سوابق سیاسی، اجرایی و مدیریتی
کنـار حرفـه دندان پزشـکی، قبـل از ورود بـه مجلـس در حـوزه صنعـت مشـغول  بهـرام پارسـایی در 
کارنامـه دارد. مهم تریـن سـوابق  فعالیـت بـوده و سـابقه عضویـت در شـورای شـهر شـیراز را نیـز در 

ح اسـت: سیاسـی و مدیریتـی اش بـه ایـن شـر
• نماینده شیراز در مجلس دهم

کمیسیون اصل نود مجلس دهم کسیون امید و  • سخن گوی فرا
• عضو شورای شهر شیراز در دوره چهارم

گردشگری و زیارت شورای شهر شیراز کمیسیون  • رئیس 
• مدیرعامل اتحادیه تعاونی های صنعتی و معدنی استان فارس
• عضو نظام پزشکی و انجمن دندانپزشکی استان فارس و ایران

• عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن و تجارت
• عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه

کلیدی آن ]عرصه سوم[ مجلس دهم و بازیگران 

کلیدی مجلس  پروفایل نمایندگان 

۲۳۷



اعتراض به نقض حقوق بشر
مواضـع و دیدگاه هـای بهـرام پارسـایی، از او چهـره ای مدافـع حقـوق بشـر سـاخته اسـت. او از جملـه 
کمپیـن انتخاباتـی اش مکـرر نسـبت بـه نقـض  کـه بـه رغـم یکبـار رد صالحیـت در  نمایندگانـی اسـت 
کـردن دانشـجویان منتقـد« را بـه  کـرده اسـت. او در یـک سـخنرانی »سـتاره دار  حقـوق بشـر اعتـراض 
کـه حـق بیـان را از  کـردن دانشـجویان یعنـی تحقیـر دانشـجو  کشـیده و می گویـد: »سـتاره دار  چالـش 
کـرد.« او در  کننـد امـا اندیشـه را نمی تـوان سـتاره دار  گرفتنـد، شـاید بتواننـد دانشـجو را سـتاره دار  او 
کیـد بـر ضـرورت اصـالح قانـون  سـخنانی دیگـر نقـض آزادی مطبوعـات را مـورد انتقـاد قـرار داده و بـا تا
گـر مطبوعـات آزادنـد بایـد بتواننـد مسـولیت گریزی و قانون گریزی هـا را بازگـو  مطبوعـات می گویـد: »ا
کننـد حـال آن کـه قوانیـن دسـت و پا گیر اسـت لـذا برخـی از قوانیـن بایـد متوقـف و در برخـی مـوارد مـا 

نیازمنـد قانون گـذاری هسـتیم.«
کـرده و معتقـد اسـت  را نشـانه توسـعه نیافتگی سیاسـی عنـوان  بـه سـفارتخانه ها  پارسـایی حملـه 
کـه بـا حملـه بـه سـفارت خانه ها  کسـانی  بایـد در برابـر ایـن پدیـده بایسـتیم. او می گویـد: »بایـد جلـو 
کـه نیازمنـد  کشـور  ناامنـی ایجـاد می کننـد را بگیریم…بایـد احسـاس امنیـت را بـرای رونـق اقتصـادی 

کنیـم.« جلوگیـری از قانون شـکنی اسـت را ایجـاد 
کـرده اسـت مواضعـی هـم راسـتا  کـه در مجلـس حضـور داشـته سـعی  کوتاهـی  پارسـایی در مـدت 
کنـد. او هم چنیـن رد صالحیـت مینـو خالقـی منتخـب  بـا حقـوق شـهروندی افـراد در ایـران اتخـاذ 
اصفهـان، پـس از برگـزاری انتخابـات را بی معنـا خوانـده و می گویـد: » بعـد از برگـزاری انتخابـات تأییـد 
صالحیـت برعهـده مجلـس اسـت نـه شـورای نگهبـان.« او استفسـاریه مجلـس در خصـوص دامنـه 

نظـارت اسـتصوابی شـورای نگهبـان، راهـی بـرای شفاف سـازی قانـون انتخابـات می دانـد.
کنسرت در شهر مشهد را مورد انتقاد شدید قرار داده و می گوید: »قانون  پارسایی در نطقی دیگر، لغو 
کشـور مـا در تمـام نقـاط یکسـان اسـت، بـه خصـوص قوانین فرهنگـی و اجتماعـی، به همین  کـم بـر  حا
دلیـل نمی شـود یـک برنامـه موسـیقی در تهـران مجـاز و در مشـهد ممنـوع باشـد.« انتقـاد او متوجـه 
کـه خواسـتار عـدم صـدور  اظهـارات آیـت اهلل علـم الهـدی نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان خراسـان اسـت 
کنسـرت در مشـهد شـده بـود. پارسـایی جایـگاه زنـان در فرهنـگ ایرانـی را ریشـه دار  مجـوز برگـزاری 
کـرده و می گویـد: »جایـگاه زن در فرهنـگ غنـی، دیرینـه و پر افتخار ما جایگاه ویژه ایی اسـت.« عنـوان 

بی تدبیری وقایع سال 88 را رقم زد
کرد. در  گیـری ای در خصـوص وقایع سـال ۸۸ و جنبش سـبز پیدا  کمتـر می تـوان موضـع  از پارسـایی 
معـدود اعـالم نظرهـای عمومـی موجـود از پارسـایی می تـوان بـه مصاحبه اش در خصـوص روز ۹ دی 
کیـد براینکـه ۹ دی، روز اعـالم وفـاداری بـه والیـت بـوده، در خصـوص وقایـع  کـرد. او بـا تا ۸۸ اشـاره 
گـروه را مقصـر دانسـت  کـه نمی تـوان یـک  سـال ۸۸ می گویـد: »بی تدبیـری باعـث وقایـع تلخـی شـد 
گروه هـا و شـخصیت های مختلـف بـا  کردنـد و  کوتـاه نیامدنـد و یکدیگـر را متهـم  کـه هیـچ طرفـی  چرا

موضع گیری هـای غیرمدبرانـه خـود باعـث بـه وجـود آمـدن مشـکالتی شـدند.«

خانواده
اطالعـات چندانـی از خانـواده او در دسـت نیسـت. بهـرام پارسـایی پـدرش، خدابخـش پارسـایی، را 
کـرده اسـت. او پـدرش را قبـل از ورود بـه مجلـس از  کاریزماتیـک و مـورد اعتمـاد مـردم معرفـی  فـردی 
کـه دو روز بعـد از فـوت  دسـت داد. اهلل رحـم پارسـایی نامـزد انتخابـات مجلـس، شـوهر خالـه او بـود 

پـدرش، درگذشـت. او سـه بـرادر دارد ولـی اطالعاتـی از حـوزه فعالیتـی آن هـا موجـود نیسـت.
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ابوالفضل ابوترابی

حوزه انتخابیه: نجف آباد
کسیون حقوق بشر مجلس  سمت: رئیس فرا

شورای اسالمی
کسیون: اصول گرایان فرا

کشـیدن حقـوق بشـر در ایـران، اتفاقـی تازه نیسـت.  کرسـی های حقـوق بشـری و بـه ابتـذال  سـپردن 
نـه اعـزام قاضـی سـعید مرتضـوی بـه شـورای عمومـی حقـوق بشـر سـازمان ملـل و نـه تکیـه جـواد 
کرسـی دبیـری حقـوق بشـر قـوه قضاییـه و نـه اعتراض هـای مکـرر نماینـدگان اصول گـرا  الریجانـی بـه 
در بـاب نقـض حقـوق بشـر در عربسـتان و یمـن و سـوریه و انگلیـس و امریـکا هیـچ یـک، در نـوع خـود 
کسـیون حقوق بشـر مجلس  کرسـی ریاسـت فرا اولیـن نبـوده و آخریـن هـم نخواهـد بـود، امـا سـپردن 
که  کسـتری،  کارنامه ای خا گـرا بـا عـدد قابـل توجهـی از موتلفـان »امیـد« بـه یـک اصول گـرا بـا  اعتـدال 
که خوب اسـت علی مطهری  پر اسـت از برگ هایی در دفاع از »اعدام«، سـوال برانگیز اسـت. سـوالی 
کـدام متـر و  کـه بـا  کسـیون حقـوق بشـر بـه آن پاسـخ دهنـد،  ح فرا و محمـود صادقـی دو چهـره مطـر
کسـیون حقوق بشـر  کرسـی ریاسـت فرا معیـار ابوالفضـل ابوترابـی نماینـده اصول گرای نجف آباد را به 

کسـیون، ابوترابـی اسـت، چـرا در آن مانده انـد؟ گـر معـدل ایـن فرا نشـانده اند؟ و ا

کیست؟ ابوالفضل ابوترابی 
که انقالب ۵۷  ابوالفضل ابوترابی در سـال ۱۳۵۵ در روسـتای عزیزآباد تیران بدنیا آمد. دو سـاله بود 
کـه جنـگ ایـران و عراق تمام شـد.  بـه رهبـری آیـت اهلل خمینـی بـه پیـروزی رسـید. سـیزده سـاله بـود 
کنـد ولی از عواقب آن در امـان نماند و در  کـه جنـگ را تجربه  گرچـه سـن و سـال اش اجـازه نمـی داد  ا
کـه فقـط ۵ سـال داشـت پـدرش را در جنـگ از دسـت داد. او عـالوه بـر پـدر، عمـو و دایـی اش را  حالـی 

نیـز در جنـگ از دسـت داد تـا جبهـه و جنـگ بـرای او یـادآور تلخی های یتیمی باشـد.
ابوترابی حدودا پنج سـال پس از پایان جنگ،  با اسـتفاده از سـهمیه شـاهد، توانسـت وارد دانشـگاه 
کنـد. ولی ادامه  نجـف آبـاد شـود و در رشـته راه و سـاختمان تحصیـل، و مـدرک مهندسـی اش را اخذ 
فعالیـت در حـوزه راه و سـاختمان را بـاب میـل اش نمـی بینـد بـه همیـن خاطـر تغییـر رشـته می دهـد 

حامی اعدام و ریاســت کرسی حقوق بشری مجلس

کلیدی آن ]عرصه سوم[ مجلس دهم و بازیگران 

کلیدی مجلس  پروفایل نمایندگان 

۲۳۹



و جـذب دانشـگاه علـوم قضایـی می شـود تـا تحـت تعالیـم مدرسـان قـوه قضاییـه، بـه امـر قضـا آشـنا 
شود.

کرسـی قضـاوت تکیـه می زند و در  پـس از پایـان تحصیـالت جـذب دادگسـتری اصفهـان می شـود و بـر 
کرون می رسـد.  حالیکه هنوز به سـی سـالگی نرسـیده اسـت، به مقام دادسـتانی شهرسـتان تیران و 
کاندیـدا می شـود ولی از عضویت ثابت شـورا بـاز می ماند  ابوترابـی در انتخابـات شـورا شـهر نجـف آبـاد 
و در لیسـت اعضـای علـی البـدل شـورا قـرار می گیـرد تـا ایـن بـار شـانس اش را بـرای ورود بـه مجلـس 
کـه تنهـا ۳۵ سـال داشـت موفـق می شـود بـرای اولیـن بـار بـه مجلـس نهـم  کنـد. او در حالـی  امتحـان 
کمیسـیون حقوقـی و قضایـی  راه یابـد. ابوترابـی بـا ورود بـه مجلـس اصول گـرای نهـم، بـه عضویـت 

گفتگـوی ثابـت خبرنـگاران در مسـایل حقوقـی و قضایـی باشـد. درآمـد تـا طـرف 
کرد و پـس از جلب حمایت اصول گرایان، موفق شـد  ابوترابـی در انتخابـات مجلـس دهـم نیـز شـرکت 

کند. کرسـی اش را در مجلـس دهـم حفظ 
کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت خارجـی رود  کـرد تـا بـه  ابوترابـی بـا ورود بـه مجلـس دهـم تـالش 
کـه او جـز سـابقه قضایـی، نـه سـابقه مرتبـط بـا مسـایل  ولـی ایـن تقاضـا بـا مخالفـت روبـرو شـد چرا
کمیسـیون قضایـی مانـدگار  امنیتـی دارد و نـه تحصیالتـی در حـوزه روابـط بین الملـل. از ایـن رو در 

کمیسـیون حقوقـی مانـده اسـت. کـرد بـه تقاضـای الریجانـی در  شـد و اعـالم 
سوابق سیاسی، اجرایی و مدیریتی

ابوالفضـل ابوترابـی تـا پیـش از ورود بـه مجلـس،  عمدتـا در حـوزه قضایـی مشـغول بـوده و برحسـب 
عالقـه بـه امـور خیریـه بـا برخـی موسسـات عام المنفعـه همـکاری داشـته اسـت. مهم تریـن سـوابق 

ح اسـت: سیاسـی، اجرایـی و مدیریتـی اش بـه ایـن شـر
• دادرس درجه یک مرکز استان اصفهان

کرون • رئیس دادگاه عمومی بخش 
• دادستان شهرستان تیران وکرون

• رئیس هیات مدیره انجمن یادگاران امام )فرزندان وهمسران شاهد(
کل استان اصفهان • عضو هیات مدیره تعاونی مسکن دادگستری 

• عضـو هیـات امنـائ و هیئـت موسـس خیریه هـای دیالیـز تیـران و خانـه محبـت تیران و همـکاری با 
خیریه هـای سـالمندان و قمـر بنـی هاشـم نجـف اباد

• عضو علی البدل شورای شهر نجف آباد
کرون در مجلس نهم و دهم • نمایندگی مردم نجف آباد،تیران و 

کسیون حقوق بشر مجلس دهم کمیسیون حقوقی و قضایی و رئیس فرا • عضو 
کسیون اصول گرایان مجلس نهم و دهم • عضو فرا

کروبی صدور حکم »اعدام« برای موسوی و 
کروبی رهبران جنبش  کارنامـه دارد، حکم موسـوی و  کـه سـابقه قضـاوت و دادسـتانی را در  ابوترابـی 
کلـی برانـدازی نظـام و اقـدام علیه  سـبز را »اعـدام« خوانـده و می گویـد: »سـران فتنـه مشـمول قاعـده 
کـه در ادامـه نـص صریـح قـرآن در زمینـه قانـون  امنیـت ملـی بـوده و تـا زمانی کـه طبـق آیـه شـریفه 
مجـازات آمـده اسـت توبـه نکننـد، مفسـد فـی االرض شـناخته خواهنـد شـد.« او اجـرای ایـن حکـم 
کـرده و معتقـد اسـت تـا رسـید زمـان موعـد، آن هـا در راسـتای  را منـوط بـه اجـازه رهبـر ایـران عنـوان 
اجـرای قانـون اقدامـات تامینـی در حصـر خواهـد مانـد. او می گویـد: »زمـان و مـکان ایـن موضـوع بـه 
که ایشـان در این باره  پیشـنهاد شـورای عالـی امنیـت ملـی بـه مقام معظـم رهبری معطوف می شـود 
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و  کـه مصلحـت زمـان  بایـد مدنظـر داشـت  کـه در این بـاره تصمیم گیـری  کننـد، چـرا  تصمیم گیـری 
کشـور به موضوعـات مهم تری  مـکان امـری مهـم بـوده و ایجـاب می کنـد ایـن افـراد در حصر بمانند تا 
کـرده و می گویـد: »سـران فتنـه مشـمول حکـم  بپـردازد.« او رهبـران جنبـش سـبز را بـه اعـدام تهدیـد 
محاربـه  و  فـی االرض  مفسـد  مجـازات  مشـمول  نکننـد  توبـه  گـر  ا و  بـوده  ملـی  امنیـت  علیـه  اقـدام 

کـه در قانـون مجـازات نیـز ایـن امـر منظـور شـده اسـت.« خواهنـد بـود 
گنجانـدن  ح جـرم سیاسـی در مجلـس ششـم نیـز از جملـه مدافعـان  ابوترابـی در جریـان تصویـب طـر
مجـازات حصـر بـه عنـوان مجـازات بـدل از زنـدان در قانـون جـرم سیاسـی بـود و در ایـن خصـوص 
خانگـی  حصـر  و  حبـس  از  بـدل  صـورت  بـه  را  ظرفیـت  ایـن  سیاسـی  جـرم  ح  طـر در  »مـا  می گویـد: 
آییـن  و  قوانیـن  در  قضایـی  دسـتگاه  خـود  را  مصادیـق  نگفته ایـم.  را  آن  مصادیـق  ولـی  دیده ایـم 
کـرده و می تواننـد حصـر خانگی)زنـدان خانگـی( و اسـتفاده از دسـتبند و  نامه هـای داخلـی تعییـن 
پابنـد الکترونیکـی را در قبـال مجرمـان سیاسـی انجـام دهنـد. خیلـی از جرائـم بـا حبـس در زنـدان 
کـه مشـکل زا نیـز باشـد.« بدیـن ترتیـب بـرای اولین بـار مجازات  حـل نمی شـود و حتـی ممکـن اسـت 

کـرد. حصـر شـکل قانونـی پیـدا 

کم است اعدام برای مهدی هاشمی و رحیمی 
کسـیون حقوق بشـر مجلس را سـوال برانگیز می کند مواضع  کرسـی ریاسـت فرا آنچه تکیه ابوترابی بر 
او در حمایـت از اعـدام و اجـرای قانـون مجـازات اسـالمی )قصـاص( و برخوردهـای قهـری در حـوزه 
مسـایل اجتماعی اسـت. او حکم اعدام را برای مهدی هاشـمی پسـر آیت اهلل هاشـمی رفسـنجانی و 
کـم می دانـد  کـه بـه اتهـام فسـاد مالـی در زنـدان هسـتند را  رحیمـی معـاون اول دولـت احمـدی نـژاد 
کردنـد، بایـد نسـبت بـه سـایر مـردم شـدیدتر  گـر بـا اختـالس دربیـت المـال خیانـت  و می گویـد: »…ا
کشـور زیان مالی بزنند و بعد محکوم به ۱۰ سـال  مجازات شـوند، نه اینکه حدود ۱۴ میلیارد دالر به 
کـم اسـت. بـرای رحیمـی  کننـد بـاز هـم  گـر ۱۰ بـار هـم اعـدام  حبـس شـوند، چنیـن مجرمـی را حتـی ا
کـه ام الفسـاد نیـز هسـتند بایـد مجـازات  کـم بـود، … بـرای افـرادی  گـر حکـم اعـدام هـم می داننـد بـاز  ا

اختالس کننـده را افزایـش دهیـم.«

هیچ ایرادی به »اعدام« تکفیری ها نیست
کـرده و آن هـم اعـدام متهمـان پرونده تکفیری هاسـت. او  ابوترابـی در جایـی دیگـر نیـز از اعـدام دفـاع 
بـا قاطعیـت می گویـد: »هیـچ شـبه و تردیـدی نسـبت بـه حکـم اعـدام تفکیری هـا نیسـت.« او ادامـه 
کـه بسـیاری از ترورهایـی  می دهـد: »چطـور می تـوان تردیـدی نسـبت بـه ایـن حکـم داشـت در حالـی 
گروهـک بـا تفکـر وهابـی بـوده اسـت.« او برخـورداری  گرفتـه توسـط ایـن  کردسـتان صـورت  کـه در 
کـرده  کیفـری عنـوان  کامـل تشـریفات آئیـن دادرسـی  متهمـان از »وکیـل تسـخیری« را نشـانه رعایـت 
و می گویـد: »در رسـیدگی بـه ایـن پرونـده تمـام مراحـل قانونـی رعایـت شـده و حتـی بـرای متهمـان 

گرفتـه شـده بنابـر ایـن در ایـن پرونـده مطابـق قانـون رفتـار شـده اسـت.« وکیـل تسـخیری 

اعدام مجازاتی برای عبرت دیگران
کنوانسـیون های بین المللی و اصول حقوق بشـری، اعدام را مجازاتی موثر  ابوترابـی بـدون توجـه بـه 
بـرای عبـرت دیگـران می دانـد و می گویـد: »بـه طـور قطـع، سـرعت و دقـت دسـتگاه قضایـی در ایـن 
پرونـده )پرونـده عامـالن اذیـت و آزار زنـان جهرمـی( و مجـازات تعییـن شـده، از وقـوع مـوارد مشـابه 
کـرد. در قانـون مـا بـرای ایـن نـوع جرایـم، اشـد مجـازات یعنـی اعـدام پیش بینـی  پیشـگیری خواهـد 
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که این مجازات در پرونده عامل اذیت و آزار زنان جهرم لحاظ شـده اسـت.« در پرونده اذیت  شـده 
و آزار زنـان جهرمـی، عامـالن بـه اعـدام محکوم شـدند. آن ها با چاقو به شـش زن »بدحجاب« حمله 
کـه یکی از فلسـفه های آن،  کـرده بودنـد. ابوترابـی در دفـاع می گویـد: »مجـازات چندیـن فلسـفه دارد 
گـر فـردی جرمـی را مرتکـب شـد بایـد بدانـد مجازاتـی  گرفتـن دیگـران اسـت. بـر ایـن اسـاس ا عبـرت 
کنـش بـه اعـدام  کـه همیـن نماینـده حقوقـدان در وا در انتظـارش خواهـد بـود.« ایـن در حالـی اسـت 
کـرده و می گویـد: »در یکی از پرونده هـا، پدر یک  قاچاقچیـان مـواد مخـدر خـالف ایـن اعتقـاد را بیـان 
خانـواده بـه جـرم قاچـاق مـواد مخـدر اعـدام می شـود و مدتـی بعـد نیـز پسـر ۲۱ سـاله وی بـه همیـن 
گـر اعـدام باعـث تنبـه و عبـرت می شـد، می بایسـت  کـه ا جـرم اعـدام می شـود؛ ایـن نشـان می دهـد 
گـر قـرار بـود  فرزنـد ایـن خانـواده بیـش از هرکسـی از جـرم پـدرش عبـرت می گرفـت؛ لـذا بـه نظـر مـن ا
کـن شـده و یا به  ایـن مشـکل، بـا مجـازات اعـدام حـل شـود، بایـد تـا امـروز مـواد مخـدر از ایـران ریشـه 

کاهـش می یافـت.« شـدت 

تقاضای تصویب قانون مجازات اعضای مذاهب غیر رسمی
ابوترابـی نـه تنهـا خواهـان اعـدام رهبـران جنبش سـبز و متهمان پرونده های فسـاد اقتصادی اسـت 
بلکـه معتقـد اسـت قانـون مجـازات اسـالمی بـه دلیـل سـکوت در برابـر اعضـای فرقه هـای مذهبـی 
کـه به ایـن فرقه ها  کسـانی  غیـر رسـمی )آن هـا را فرقه هـای ضالـه خوانـده( بایـد اصـالح شـود تـا بتـوان 
کنـون هیـچ قانـون  کـرده: »درمـورد فرقه هـای ضالـه تا کـرد. ابوترابـی تصریـح  می پیوندنـد را مجـازات 
بـرای  تـا  شـد  نظرگرفتـه  در  گذشـته  درمجلـس  طرحـی  بنابرایـن  اسـت؛  نداشـته  وجـود  مجازاتـی 
ج از چارچـوب و هنجـاری اسـالمی مجـازات درنظرگرفتـه شـود.« ایـن در حالـی اسـت  فرقه هـای خـار
گذشـته تعـداد زیـادی از بهاییـان، دراویـش و … دسـتگیر و راهـی زنـدان شـده اند. کـه طـی سـالیان 

آزادی ماهواره خودکشی فرهنگی است
شـبکه های  گیرنـدگان  بـا  قهـری  برخـورد  بـا  بشـر،  حقـوق  از  حمایـت  مقـام  در  تنهـا  نـه  ابوترابـی 
کـرده و از حامیـان جدید نقض آزادی رسانه هاسـت  ماهـواره ای مخالفـت نمی کنـد بلکـه آن را تجویـز 
موضـوع  »بی تردیـد  می گویـد:  او  اسـت.  فرهنگـی  خودکشـی  ماهـواره  کـردن  آزاد  اسـت  معتقـد  و 
برداشـتن منـع ماهـواره و اصـالح ایـن قانـون بـر ولنـگاری فرهنگـی می افزایـد. در حال حاضـر ما بایک 
جنـگ فرهنگـی رو بـه رو هسـتیم. اینکـه می گوینـد در آینـده ماهـواره و اینترنـت و فضـای مجـازی 
کامـاًل درسـت اسـت امـا دلیـل نمی شـود مـا بـه اسـتقبال مـرگ فرهنگـی برویـم  دنیـا را در بـر می گیـرد 
کـه بخواهیـم قبـل از ایـن اتفـاق  و بـا دسـت خودمـان نابـودی را بـه جـان بخریم…دلیـل نمی شـود 
کنیم.« او مخالف اصالح قانون اسـتفاده از  خودمـان ماهـواره را آزاد و بـه عبارتـی خودکشـی فرهنگـی 
کمیت سـاخت  کیفیت و  ماهـواره اسـت و می گویـد: »بـه جـای اصـالح قانـون منـع ماهـواره بایـد روی 

کنیـم.« کشـور تمرکـز  تولیـدات تلویزیونـی و سـینمایی داخـل 

حمایت از برخورد پلیس با بدحجابی و روزه خواری
ابوالفضـل ابوترابـی، بـا حمایـت آشـکار از نقـض حـق آزادی پوشـش، معتقـد اسـت پلیـس مسـتقیم 
کنـد و ایـن  بـا بـد حجابـی و روزه خـواری در مـالء عـام به عنـوان ضابـط قضایـی برخـورد  می توانـد 
ایـران  مجلـس  قضایـی  و  حقوقـی  کمیسـیون  عضـو  ایـن  نیسـت.  جدیـد  قانـون  نیازمنـد  موضـوع 
می گویـد: »نیـروی انتظامـی ضابـط دادگسـتری اسـت و زنـان بـدون حجـاب نیـز جـزو جرایـم مشـهود 
محسـوب می شـوند. از ایـن رو نیـروی انتظامـی می توانـد راسـًا بـرای اجـرای ایـن مـاده از قانـون و 
کنـد.« او روزه خـواری در مآلعـام را نیـز در همیـن راسـتا ارزیابـی  برخـورد بـا زنـان بی حجـاب اقـدام 
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کـه  کسـانی را دارنـد  کـرده و معتقـد اسـت: »طبـق قانـون، قضـات و نیـروی انتظامـی حـق برخـورد بـا 
کننـد. لـذا امـکان برخـورد بـا روزه خـوران  اعمـال مجرمانـه انجـام داده و عفـت عمومـی را جریحـه دار 
کننـد، از سـوی نیـروی انتظامـی وجـود دارد.« او توضیـح  کـه اقـدام بـه قبـح زدایـی  در مـالء عمومـی 
کـدام معیـار حقـوق بشـری، دیـن اجبـاری پذیرفتنـی اسـت. او از جملـه مدافعـان  کـه بـا  نمی دهـد 
تصویـب قانـون امربـه معـروف و نهـی از منکـر در مجلـس نهـم بـوده و می گویـد: »دعـوت بـه خیـر، امـر 
بـه معـروف و نهـی از منکـر وظیفـه ای همگانـی بـر عهـده مـردم نسـبت بـه یکدیگـر، دولـت نسـبت بـه 

مـردم و مـردم نسـبت بـه دولـت، اسـت.«

خانواده
کـه در جنـگ ایـران و عـراق بـه شـهادت  ابوالفضـل ابوترابـی فرزنـد شـهید اسـماعیل ابوترابـی اسـت 
او در دسـت  از خانـواده  کشـته شـدند. اطالعـات بیشـتری  نیـز در جنـگ  رسـید. عمـو و دایـی اش 

نیسـت.
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محمد مهدی مفتح

حوزه انتخابیه: تویسرکان
کمیسیون برنامه و بودجه و  سمت: سخن گو 

محاسبات
کسیون: اصول گرایان فرا

از دو حـوزه  انتخابـات متفـاوت  گاه هم زمـان در دو  نـدارد،  برایـش فرقـی  یـا شـورای شـهر  مجلـس 
کاندیـدا می شـود. عشـق بـه خدمـت یـا میـل بـه قـدرت؟ هـر چـه باشـد او را بـه یکـی  انتخابیـه مجـزا 
کـرده اسـت. البتـه همـه اینها  از باسـابقه ترین نماینـدگان حاضـر در مجلـس شـورای اسـالمی تبدیـل 
گـر پـدرش »شـهید حـوزه و دانشـگاه« و پـدر همسـرش آیـت اهلل محمـدی  شـاید میسـر نمـی شـد، ا

گیالنـی نبـود.

کیست؟ محمد مهدی مفتح 
محمـد مهـدی مفتـح پسـر بـزرگ شـهید محمـد مفتـح؛ متولـد ۸ دی مـاه ۱۳۳۵ در شـهر قـم اسـت. 
از آن در  پـس  و  گرفـت  از دانشـگاه شـریف  را در رشـته مهندسـی صنایـع  کارشناسـی خـود  مـدرک 
دانشـگاه های امیرکبیـر، عالمـه طباطبایـی و علـوم تحقیقات تهران توانسـت در رشـته های صنایع و 

کنـد. کسـب  کارشناسـی ارشـد و دکتـرای خـود را  اقتصـاد مـدارک 
که پدرش محمد مفتح )از روحانیون به نام سـال های  ۲۷ ابـان ۱۳۵۸ محمـد مهـدی ۲۳ سـاله بـود 
گـروه فرقـان تـرور شـد. پـس از آن و بـه دسـتور  اول انقـالب و عضـو سـابق شـورای انقـالب( توسـط 
گرفـت و محمـد مفتـح تبدیـل بـه  آیـت اهلل خمینـی ایـن روز بـه نـام روز وحـدت حـوزه و دانشـگاه نـام 

نمـاد ایـن وحـدت شـد.
محمـد مهـدی در سـال های ابتدایـی دهـه شـصت بـه عنـوان مدیـر وارد عرصـه صعنـت شـده و در 
گسـترده نماینـدگان  کارخانـه و شـرکت صنعتـی بـه فعالیـت می پـردازد. پـس از رد صالحیـت  چنـد 
کاندیداهـای جنـاح چـپ، مفتـح در انتخابـات مجلـس چهـارم از حـوزه رزن همـدان  مجلـس سـوم و 
کرسـی را  کاندیـدا و بـا حمایـت جامعـه روحانیـت مبـارز )هم کیشـان پـدرش(، وارد مجلـس شـد و ایـن 

کـرد. تـا پایـان مجلـس پنجـم بـه مـدت هشـت سـال حفـظ 

فرزند روحانیت انقالبی و شــش دوره نمایندگی مجلس
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کارآمـدن مجلـس اصالح طلـب ششـم، او نیـز همچون بیشـتر نمایندگان اصول گـرای مجلس  بـا روی 
چهـارم و پنجـم، راهـی بـه مجلـس نیافـت و بـرای مـدت یـک دوره غایـب بـود تـا بـار دیگـر، بـه مدد رد 
گسـترده اصالح طلبـان، بتوانـد خـود را پیـروز انتخابـات مجلـس هفتـم ببینـد. او در  صالحیت هـای 
کـرد ولی شـانس پیـروزی در انتخابات  انتخابـات مجلـس هشـتم نیـز جـواز حضـور در مجلـس را پیـدا 
مجلـس نهـم را نیافـت. امـا دو سـال بعـد بـه دلیـل ابطـال انتخابـات تویسـرکان، ایـن فرصـت را پیـدا 
کنـد امـا اتفـاق منحصـر  می کنـد تـا در انتخابـات میانـدوره ای مجلـس نهـم بـار دیگـر اعـالم نامـزدی 
انتخابیـه متفـاوت  از دو حـوزه  انتخابـات متفـاوت  نامـزدی در دو  اعـالم  کاندیداتـوری،   ایـن  بفـرد 
کـه حمایـت اصول گرایـان را بـا خـود دارد،  بـه طـور هم زمـان در حـوزه  اسـت. محمـد مهـدی مفتـح 
انتخابیـه تویسـرکان، بـرای ورود بـه مجلـس نهـم و در حـوزه انتخابیـه تهـران بـرای ورود بـه شـورای 
شـهر تهـران اعـالم نامـزدی می کنـد و اتفاقـا در هـر دو میـدان موفـق بـه اخـذ حدنصـاب آراء می شـود 
تـا مخیـر بـه انتخـاب میـان مجلـس نهـم و شـورای چهارم شـود. این اقـدام او با سـوال ها و مخالفانی 
کار خـود را انجـام می دهـد. حضـور او در لیسـت آبادگـران ایـران در  هـم مواجـه می شـود ولـی مفتـح 
گذشـته خط و ربط  کنـار نام هایـی هم چـون مهـدی چمـران و غفوری فرد، دانشـجو و بیادی بیش از 
سیاسـی مفتـح را آشـکار می کنـد. مفتـح بـا پیـروزی در هـر دو انتخابـات سـرانجام تصمیـم می گیـرد از 
عضویت در شـورای شـهر تهران انصراف داده و به عنوان نماینده مردم تویسـرکان وارد مجلس نهم 
کاندیدای اصول گرایان در تویسـرکان  شـود. مفتـح در انتخابـات مجلـس دهم نیز توانسـت بـه عنوان 

کنـد. کرسـی خـود را در مجلـس دهـم حفـظ 

سکوت در مناقشات پارلمانی
کثـر منارعـات مجلـس سـکوت  کـه در ا مفتـح را می تـوان از نماینـدگان بی حاشـیه مجلـس دانسـت 
کـرده و ترجیـح اش، تمرکـز بـر مشـکالت حـوزه انتخابیـه خـود اسـت. در جریـان جدال هـای  اختیـار 
کمتـر اظهـار نظـری از او یافت می شـود و  سیاسـی مجلـس نهـم حـول پرونـده هسـته ای و برجـام هـم 
کـدام از لیسـت های موافقیـن و مخالفین برجام دیده نمی شـود. هـر چند به تازگی و  نامـش در هیـچ 
پـس از سـخنان رهبـر ایـران دربـاره بدعهدی هـای آمریکایی هـا در مصاحبـه ای بـا فارس نظـر آیت اهلل 
کار مجلـس دهـم بـه ریاسـت  کـرده اسـت. او چنـد روز پـس از آغـاز بـه  خامنـه ای در این بـاره را تاییـد 

کسـیون فرزنـدان شـاهد و ایثارگـر مجلـس انتخـاب شـد. فرا

سوابق سیاسی،  اجرایی و مدیریتی
گذرانـده اسـت. امـا پیـش از ورود بـه مجلـس بیشـتر  مفتـح بیشـتر سـال های عمـر خـود را در مجلـس 
را در اختیـار داشـته  کوچـک صنعتـی  بـوده و مدیرعاملـی چنـد شـرکت  در حـوزه صنعـت مشـغول 

ح اسـت: اسـت. عمده تریـن سـوابق سیاسـی، اجرایـی و مدیریتـی اش بـه ایـن شـر
• مدیر عامل مجتمع انبار و سردخانٔه شهید امین زاده

• مدیر عامل شرکت شیشه قزوین، آبگینه و آذر
• نماینده مجلس چهارم -پنجم -هفتم -هشتم -نهم و دهم

کمیسیون تدوین آئین نامٔه داخلی مجلس هشتم • رئیس 
کمیسیون برنامه بودجٔه مجلس پنجم • نایب رئیس 

کمیسیون برنامه بودجٔه مجلس هفتم و هشتم • مخبر 
کمیسیون ویژٔه اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسالمی در دوره هفتم • عضو 

• عضو شورای پول و اعتبار
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کمیسیون تخصیص اعتبار • ناظر مجلس شورای اسالمی ایران در 
کسیون اصول گرایان ادوار مجلس شورای اسالمی • عضو فرا

• منتخب تهران در انتخابات شورای شهر تهران

رهبران جنبش سبز باید پاسخ گو باشند
کـه بـه هنـگام وقـوع جنبـش سـبز در مجلـس مواضـع شـفاف و  هـر چنـد او اخیـرا مدعـی شـده اسـت 
کـرده امـا جسـتجو های خبرنـگاران مـا در ایـن زمینـه بـه نتیجـه ای  روشـنی علیـه ایـن جریـان اتخـاذ 
نرسـید. از معـدود موضع گیری هـا او بـا موضـوع انتخابـات ۸۸ می تـوان بـه مصاحبـه مفتـح در تیرمـاه 
کتین فتنـه را مـورد انتقاد قـرار داده و می گوید: »متأسـفانه  کـه سـا کـرد  ۹۵ بـا خبرگـزاری فـارس اشـاره 
برخـی از مسـئولین هنـوز در مقابـل فتنـه ۸۸ موضع گیـری نکـرده و حتـی خواهـان رفـع حصـر سـران 
و  داشـت  نخواهنـد  شـهیدپرور  ملـت  بیـن  جایگاهـی  هیـچ  دیگـر  کـه  بداننـد  آن هـا  هسـتند.  فتنـه 

بـه زودی بایـد پاسـخ گوی اعمـال خـود باشـند.«

خانواده
کـه در سـال ۱۳۵۸  محمـد مهـدی پسـر بـزرگ آیـت اهلل محمـد مفتـح از پیشـگامان انقـالب ۵۷ اسـت 
تـرور شـد. او سـه بـرادر و چهـار خواهـر دارد. بـرادران او محمـد رضـا، محمـد صـادق، محمـد هـادی 
هسـتند . محمـد صـادق معـاون وزیـر بازرگانـی در دولـت نهـم ودهـم بـوده و محمـد هـادی روحانـی 
اسـت. محمـد رضـا مفتـح بـرادر دیگـر محمد مهدی با سـابقه فعالیـت در وزارت خارجه تحت عنوان 
کاندیـدا شـد، اما نتوانسـت بـه مجلس راه  کریـم  دیپلمـات در انتخابـات مجلـس دهـم از حـوزه ربـاط 
کـدام از رخدادهـای سیاسـی مداخله و اظهار نظر نمی کنند و بیشـتر به  یابـد. آن هـا معمـوال در هیـچ 

کاری خویـش مشـغول انـد. فعالیـت در حـوزه 
آیـت اهلل محمـد  از بسـتگان نزدیـک  فـر  آقـای پیشـگاهی  از خواهـران محمـد مهـدی، همسـر  یکـی 

اسـت. بهشـتی 
گیالنـی اسـت. سـه تـن از بـرادران همسـرش در جریـان انقـالب  محمـد مهـدی مفتـح ، دامـاد آیـت اهلل 
دو  و  گذشـت  در  رانندگـی  سـانحه  یـک  در  انقـالب  اوایـل  در  خانـم اش  بـزرگ  بـرادر  شـدند.  کشـته 
بـرادر دیگـرش بـه دلیـل پیوسـتن بـه سـازمان مجاهدیـن خلـق یکـی اعـدام و دیگـری در درگیـری 
کشـته شـد و اموالشـان  گیالنـی صـادر شـده بـود،  کـه بـا مجاهدیـن بـه دسـتور آیـت اهلل  مسـلحانه ای 
گیالنـی را بسـیار مهربـان و دارای خانـواده ای صمیمی معرفـی می کند. مصـادره شـد. مفتـح آیـت اهلل 
مـادرش فاطمـه جابـری انصـاری دختـر آیـت اهلل حیدرعلـی جابـری انصـاری از علمای به نـام همدان 
اسـت. صـادق حسـین جابـری انصـاری معـاون عربـی و سـخن گوی وزارت خارجـه دولـت روحانـی از 

بسـتگان مفتح اسـت.
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محمد علی پورمختار

حوزه انتخابیه: بهار-کبودر اهنگ
کمیسیون قضایی و حقوقی سمت: عضو 

کسیون: اصول گرایان فرا

کیفیـت اجـرای حکـم آیـت اهلل خمینـی در  پرسشـگری علـی مطهـری از وزیـر دادگسـتری در خصـوص 
گرچـه هنـوز پـای پورمحمـدی را بـه مجلـس  اعـدام دسـته جمعـی زندانیـان سیاسـی در دهـه ۶۰، ا
مناقشـه  وسـط  بـه  را  مجلـس  نظامـی  ژنرال هـای  امـا  باشـد،  خـود  رفتـار  پاسـخ گوی  تـا  بازنکـرده 
کشـانده، تـا سـطح وفـاداری اصول گرایـان بـه سـوگند نمایندگی شـان در دفـاع از حقـوق ملت، روشـن 
کسـی نیسـت جـز  کانـون منازعـه قرارگرفتـه و او  شـود. در ایـن میـان یـک چهـره بیـش از دیگـران در 
کـه پنـج سـال اسـت لبـاس  کمیسـیون اصـل نـود،  »سـردار محمـد علـی پورمختـار«، رئیـس پیشـین 
نظامـی اش را آویـزان و برکرسـی نمایندگـی مجلـس تکیـه زده اسـت. او پیگیـر شـکایت نماینـدگان از 
کی خواهـان اخـراج علـی  کمیتـه نظـارت بـر رفتـار نماینـدگان اسـت. نماینـدگان شـا علـی مطهـری بـه 

مطهـری از هیـات رئیسـه مجلـس هسـتند.

کیست؟ محمد علی پورمختار 
لجیـن به دنیـا آمـد. دوران تحصیـالت اش در مقطـع  محمـد علـی پورمختـار در سـال ۱۳۴۱ در شـهر ال
کمتـر از  گـر چـه  راهنمایـی و دبیرسـتان بـا تحـوالت سیاسـی ایـران و وقـوع انقـالب ۵۷ همـراه بـود. ا
سـوابق انقالبـی اش جایـی مطلبـی عنـوان شـده ولـی بیشـترین مشـارکت را در جنـگ ایـران و عـراق 
نظامی-انقالبـی  نهـاد  ایـن  بـه  اسـالمی  انقـالب  پاسـداران  سـپاه  تشـکیل  بـا  کـه  او  اسـت.  داشـته 
او در  اسـت.  و جانبـاز شـده  گذرانـده  مناطـق جنگـی  در  را  از دوران جنـگ  مـاه  می پیوندنـد، ۷۵ 
جنـگ بـرادرش را نیـز از دسـت داده اسـت. محمـد علـی پورمختـار بـا پایـان جنگ به درجه سـرداری 
کل قـوا بـه درجـه سـرتیپ دومـی  می رسـد و در سـن ۲۹ سـالگی از سـوی آیـت اهلل خامنـه ای فرمانـده 
می رسـد و فعالیـت حرفـه ای اش را در سـپاه پاسـداران از سـر می گیـرد. او هم زمـان بـه تحصیـل در 
ادامـه  را  تحصیـالت اش  فوق لیسـانس،   مـدرک  اخـذ  تـا  و  می شـود  مشـغول  قضایـی  حقـوق  رشـته 

پرسشگری از قتل هایی دهه ۶۰ ممنوع!
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کنـون دانشـجوی دکتـرای حقـوق خصوصـی اسـت. می دهـد. او هم ا

حمله به دانشجویان از سر دلسوزی بود!
او مدتـی بعـد بـا حکـم سـردار لطفیـان فرمانـده وقـت نیـروی انتظامی بـه معاونت حقوقـی و پارلمانی 
از   ۱۳۷۸ سـال  در  تهـران  دانشـگاه  کـوی  بـه  حملـه  وقـوع  می شـود.  منصـوب  انتظامـی  نهـاد  ایـن 
ایـن ماجـرا  انتظامـی اسـت. پورمختـار در  نیـروی  او در  اتفاقـات دوران معاونـت  جملـه مهم تریـن 
کـه منجـر بـه  کـوی دانشـگاه  بـه حمایـت از سـردار لطفیـان برخاسـته و حملـه لبـاس شـخصی ها بـه 
کـرده و می گویـد:  کشـته و مجـروح شـدن جمعـی از دانشـجویان منجـر شـد را از روی دلسـوزی عنـوان 
کـه احسـاس تکلیـف می کردنـد و حتـی بـا نیـروی انتظامـی درگیـر  »»باالخـره یکسـری از افـراد بودنـد 
که می دیدند  می شـدند. البته االن دیگر به آن شـکل نداریم. منتها بعضا نیروهای دلسـوزی بودند 
کـه بایـد وارد صحنه شـوند.  اقدام هایـی علیـه ارزش هـای اسـالمی صـورت می گیـرد، حـس می کردنـد 
اینکـه فـردی بـرود بـا بخشـی درگیـر شـود یـا اینکـه به طور مخفـی وارد جایی شـود و تخریبـی به وجود 

کـه حمایـت می شـود. لـذا از ایـن مـوارد در آن ماجـرا داشـتیم.« بیـاورد، بـه ایـن معنـی نیسـت 
»چـون  می گویـد:   ۱۳۷۸ سـال  در  دانشـگاه  کـوی  ماجـرای  در  خـود  نقـش  خصـوص  در  پورمختـار 
کـه جمعـا ۲۰ نفـر  مـن مسـوول حقوقـی ناجـا بـودم دفـاع از پرونـده سـردار نظـری و عوامـل همراهـش 
کنون هیچ جا نگفته ام. یادم هسـت دادگاه حدود  بودنـد، برعهـده مـن بـود. البتـه مـن خاطراتم را تا
کشـید و خیلـی جـدی وکالی مـا بـا وکالی شـکات بـا هـم بحـث می کردنـد. البتـه نـه بـه  ۹ مـاه طـول 
کسـانی  کنار  که در  عنـوان خاطـره بلکـه بـه عنـوان یک مشـغله فکری این مسـاله برایم وجود داشـت 
کی قرار  کشـور انجـام داده ولی بـا حمایت بعضـی دولتمردان در جایگاه شـا کـه همـه نـوع اقـدام علیـه 
گرفتـه بودنـد، آقـای ابوترابی فـرد بـه همـراه آقـای رهامـی )از چهره هـای اصالح طلـب و وکیـل شـکات( 
در جلسـات دادگاه حضـور می یافـت و عمـال از آنـان حمایـت می کـرد.« او بـا ذکـر نقـل قولـی از سـردار 
نظـری متهـم ردیـف اول پرونـده، در جلسـه بررسـی ایـن ماجـرا در شـورای سـتادی نیـروی انتظامـی 
کـرده بودنـد و بـه عوامـل انتظامـی سـنگ پرانی  گروهـی از دانشـجویان شـروع  می گویـد: »…حرکتـی را 
کـوی دانشـگاه را آتـش زده بودنـد و بـه امکانـات عمومـی آسـیب رسـاندند و  می کردنـد. بعـد داخـل 
کشـور و وزارت  بخشـی از عوامـل نیـروی انتظامـی هـم دنبـال دسـتگیری  آن هـا می رونـد.« او وزارت 
کـرده و می گویـد: »اینهـا خودشـان  علـوم را بـه تشـدید اعتراضـات دانشـجویی و تحریـک آن هـا متهـم 

محـرک بودند.«

گم شدن ۱7 پرونده فساد دولت احمدی نژاد کمیسیون اصل نود و 
پارلمانـی  معـاون  عنـوان  بـه  هـم  و  فعالیـت داشـته  قوانیـن سـپاه سـابقه  بخـش  در  پورمختـار هـم 
نیـروی انتظامـی، سـال ها بـا مجلـس همـکاری داشـته اسـت. ایـن سـوابق او را بـر آن مـی دارد تا برای 
کاندیداتـوری از حـوزه انتخابیـه بهـار و  کنـد. انتخابـات مجلـس نهـم و اعـالم  ورود بـه مجلـس اقـدام 
کنـد.  کسـب  گامـی عملـی او بـرای ورود بـه مجلـس اسـت و موفـق می شـود آراء الزم را  کبودرآهنـگ، 
کمیسـیون اصل نود می رسـد و برخـالف رویه جاری در مجلس  پورمختـار بـا ورود بـه مجلـس نهم به 
کرسـی  کمیسـیون های تخصصـی بـه نماینـدگان پرسـابقه می رسـد، در اولیـن حضـور در  کـه ریاسـت 

کمیسـیون اصـل نـود می رسـد. نمایندگـی مجلـس، بـه ریاسـت 
کمیسـیون اصـل نـود،  او را در یـک  ح پرونده هـای متعـدد فسـاد مالـی دولـت احمـدی نـژاد در  طـر
کـه سـربلند از آن بیـرون نمی آیـد. افزایـش روزافـزون فسـاد اقتصـادی  آزمـون جـدی قـرار می دهـد 
کـه او  گـزارش دهـی موثـر از اقدامـات غیرقانونـی در صحـن علنـی،  نشـان می دهـد  در دولـت و عـدم 
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کمیسـیون متبـوع اش بـا اعضایـی اصول گـرا، قـدرت برخـورد بـا فسـاد اقتصـادی دولـت اصول گـرا را  و 
گم شـدن ۱۷ پرونده  کریـم بـا ورود به مجلـس دهم از  ندارنـد. حجـت السـالم نـوروزی نماینـده ربـاط 
ریاسـت پورمختـار خبـر می دهـد و می گویـد: »مـن در  بـه  کمیسـیون اصـل ۹۰  اقتصـادی در  فسـاد 
کیش  کـه مربوط به یکـی از بانک ها،  مجلـس هشـتم ۱۷ پرونـده در مسـائل اقتصـادی تشـکیل دادم 
کـه مـن بـه دسـتگاه قضایـی رفتـم، دربـاره آن سـؤال  کـه متأسـفانه بعـدا  و برخـی مسـائل دیگـر بـود 
کـه در انتخابـات  کمیسـیون اصـل ۹۰ نیسـت.« پورمختـار  کـه ظاهـرا اثـری از آن پرونده هـا در  کـردم 
کبودرآهنـگ شـده، ولـی در مجلـس سـیر  کسـب آراء مـردم بهـار و  مجلـس دهـم مجـدد موفـق بـه 
گـذار می کند. او از  کمیسـیون را بـه اصول گرایی دیگر وا کرسـی ریاسـت  نزولـی را طـی می کنـد و ایـن بار 
کمیسـیون فعالیـت  کمیسـیون حقوقـی و قضایـی مـی رود و بـه عنـوان عضـو  کمیسـیون اصـل نـود بـه 

می کنـد.
کاندیداتـوری  در انتخابـات ریاسـت جمهـوری سـال ۱۳۹۲، پورمختـار از جملـه حامیـان پروپـا قـرص 

قالیبـاف فرمانـده اسـبق نیـروی انتظامـی و شـهردار نظامـی تهـران بـود.

سوابق سیاسی،  اجرایی و مدیریتی
سـردار محمـد علـی پورمختـار، تـا پیـش از ورود بـه مجلـس،  تمام وقـت در نهادهای نظامی مشـغول 
ج از قـوای مسـلح فعالیـت داشـته اسـت. مهم تریـن سـرفصل  کمتـر در نهـادی خـار فعالیـت بـوده و 

ح اسـت: عناویـن شـغلی و سیاسـی ایـن نماینـده مجلـس بـه ایـن شـر
• عضوکمیته علمی مدیریت بحران دانشگاه امام حسین )ع(

کشور • عضوکمیته علمی و اتاق فکرسازمان مدیریت بحران وزارت 
• مدرس مسائل حقوقی و قضایی بحرانهای امنیتی و مدرس مسایل حقوقی جنگ نرم

کمیته تدوین قانون سپاه و نیروی انتظامی • عضو و دبیر 
• جانشین رئیس ستاد فرماندهی قرارگاه نجف اشرف و انصارالمهدی

• فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی شهرستان صحنه
• رئیـس اداره قوانیـن، معـاون قضایـی و انظباطـی، معـاون حقوقـی و معـاون ارزشـیابی سـتاد 

کل سـپاه
• معاون بازرسی دانشگاه امام حسین )ع(

کل سپاه • معاون نیروی انسانی سازمان حفاظت اطالعات 
کشور • مدیرکل حقوقی و امور مجلس بنیادشهید و امور ایثارگران 

کشور و مشاور رئیس جمهور )احمدی نژاد( • مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر 
کشور • معاون اداره حقوق شهروندی وزارت 

کل سپاه در سازمان قضایی نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام • نماینده فرمانده 
کمیته مشترک راهبردی • نماینده فرمانده نیروی انتظامی در قوه قضاییه و دبیر 

کل سـپاه در هیـأت عالـی انضباطـی سـپاه )رسـیدگی بـه تخلفـات و جرائـم  • نماینـده فرمانـده 
فرماندهـان(

کمیسیون مشترک شهرداری تهران • نماینده ناجا در 
کمیسیون های حقوقی واجتماعی دولت • نماینده ناجا در 

کبودر آهنگ در مجلس نهم و دهم • نماینده بهار و 
کمیسیون اصل نود مجلس نهم • رئیس 

کسیون اصول گرایان مجلس نهم و دهم • عضو فرا
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کرات هسته ای ح سه فوریتی خروج از مذا امضای طر
کـرات هسـته ای و امضـای توافقنامـه برجـام بـود. در حالـی  پورمختـار در ردیـف مخالفـان جـدی مذا
کـرات فشـرده ای را بـرای بـه سـرانجام رسـاندن برجـام انجـام  کـه تیـم هسـته ای دولـت روحانـی مذا
می دادنـد،  پورمختـار در همراهـی بـا تندروتریـن نماینـدگان اصول گـرای مجلس نهم،  بـا ارائه طرحی 
ح  که البتـه این طر کـرات دادنـد  کـرات و خـروج تیـم ایـران از میـز مذا سـه فوریتـی خواهـان توقـف مذا
ح و  کـه در مجلـس مطـر ح برجـام  کثریـت مجلـس قـرار نگرفـت. او در مخالفـت بـا طـر مـورد حمایـت ا
کـه برجـام دسـتاوردی بـرای ایـران بـه همـراه  گفـت. پـور مختـار بـر ایـن بـاور بـود  تصویـب شـد سـخن 
آینـده و  ایـن دولـت و دولت هـای  بـرای  نخواهـد داشـت و می گویـد: »برجـام تعهـد بسـیار سـختی 

کـرد و بایـد بایسـتیم و برجـام را نپذیریـم.« نظـارت و محدودیت هـای بسـیار شـدید ایجـاد خواهـد 
پورمختار دسـت دادن ظریف وزیر امورخارجه ایران با اوباما رئیس جمهور امریکا را ساده اندیشـانه 
کـرده و معتقـد اسـت: » دولـت بایـد دور آمریـکا را خـط بکشـد، زیـرا هیـچ دلیلـی بـرای رابطـه  توصیـف 
کـرده و می گوید:  سیاسـی بـا آمریـکا وجـود نـدارد.« او ایـن توصیـه را اجـرای فرمـان رهبـر ایـران عنـوان 
گرگی به دنبـال نابـودی انقالب و در  گـرگ بـا میـش اسـت. آمریکا با صفـت  »رابطـه مـا بـا آمریـکا رابطـه 

گرفتـن منابـع انسـانی و علمی ما اسـت.« اختیـار 

حصر ماحصل رعایت رافت اسالمی بود
نهـم و دهـم در ردیـف مخالفـان  کسـیون اصول گرایـان مجلـس  از فرا بـه عنـوان عضـوی  پورمختـار 
کـه حصـر رهبـران جنبـش سـبز نشـانه مـورد توجـه قـرار  جنبـش سـبز قـرار دارد. او برایـن بـاور اسـت 
کـه  گرفتـن رافـت اسـالمی در برخـورد بـا سـران فتنـه اسـت و می گویـد: »قطعـا در وضعیتـی متفـاوت 
کـه خسـارت ها و هزینه هـای ایجـاد شـده هـم  نظـرات مختلفـی در مـورد آن وجـود دارد ممکـن بـود 
کشـور با خسـارتی سـنگین و  بـرای ایـن افـراد و هـم بـرای طرفـداران آن هـا و هـم برای اوضاع سیاسـی 

ایجـاد ناآرامـی و تنـش سیاسـی همـراه باشـد.«
کـه  کـه: »موضـوع حصـر رهبـران جنبـش سـبز، بیـش از آن  ایـن نماینـده مجلـس بـر ایـن بـاور اسـت 
ناظـر بـر وضعیـت آنـان در خانه هـا و در دل پایتخـت باشـد، ناظـر بـر مالحظاتـی دیگـر اسـت و عـده ای 
ح نماینـد و با خروج آن ها از حصر،  کـه مطالبـات تنـد و افراطـی خود را از این طریق مطر سـعی دارنـد 
تحرکـی نسـبی در منتقـدان ایجـاد نماینـد ویـا عالمت هایـی بـه غـرب بـرای مداخلـه در امـور حقـوق 

بشـری و سیاسـت خارجـی و داخلـی بدهنـد.«
کـه در مخالفـت بـا جنبـش سـبز برگزار شـد را رویارویی  پورمختـار راهپیمایـی حکومتـی روز ۹ دی ۸۸ 
حق و باطل خوانده و می گوید: »خلق حماسـه ۹ دی مشـت محکمی بر دهان فتنه گران و اسـتکبار 
که همیشـه  کـه موجبـات شـناخت چهـره نفـاق بـود و انشـااهلل مـردم بصیـر و دانـا آنچـان  جهانـی بـود 
گـوش بـه فرمـان ولی فقیه خود در پیشـبرد اهداف عالیه انقالب اسـالمی تا سـر منزل  کرده انـد  ثابـت 

مطلـوب هوشـیارانه در تمامـی صحنه هـای ملـی بـرای عزت ایران اسـالمی حاضـر خواهند بود.«

ح موضوع حقوق بشر برای فشار به ایران است طر
کـه سـال ها در دسـتگاه های امنیتـی  کسـی  پورمختـار بـه عنـوان دانش آموختـه حقـوق و بـه عنـوان 
فعـال بـوده و بـه ریـز مـوارد نقـض حقـوق بشـر در ایـران اشـراف دارد،  نـه تنهـا در جایـگاه نمایندگـی 
کشـورهای غربی نیز  مـردم بـه نقـض حقـوق شـهروندان اعتـراض نکـرده بلکه معتقد اسـت انتقـادات 
گـر آن هـا مدعـی  گذاشـتن دولـت ایـران اسـت و در توجیـه ادعـای خـود می گویـد: »ا بـرای تحـت فشـار 
کردنـد و چـرا نابـودش نمی کننـد و چـرا علیـه  حقـوق بشـر هسـتند چـرا در منطقـه داعـش را تقویـت 
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حکومـت عـراق و سـوریه از آن بهـره می برنـد و چـرا بـه عوامـل ضـد حقـوق بشـری در منطقـه توجـه 
کـه بارهـا از زبـان ناقضـان حقـوق بشـر در ایـران شـنیده شـده اسـت. نمی کننـد!« توجیهـی 

کـه مـادر ایرانـی و پـدر غیرایرانـی دارنـد از دیگـر  کودکانـی  ح اعطـای شـهروندی بـه  مخالفـت بـا طـر
در  چنـدان  مجلـس  نماینـده  ایـن  بـرای  بشـر  حقـوق  رعایـت  می دهـد  نشـان  کـه  اسـت  مـواردی 
کـه خواسـته بسـیاری از مـادران ایرانـی اسـت می گویـد:  ح  اولویـت نیسـت. او در مخالفـت بـا ایـن طـر
ک اسـت.« پورمختـار در توجیـه ضـرورت نقـض حقـوق  »ایـن اقـدام بـرای امنیـت ملـی ایـران خطرنـا
کـودکان بـه مـورد دیگری از نقض حقوق بشـر در ایران متوسـل می شـود بی توجه به  شـهروندی ایـن 
کـردن حـق زنـان ایرانـی اسـت او می گویـد: »ایـن افـراد “قاعدتـا  اینکـه اصـل ایـن توجیـه خـود پایمـال 
کردنـد و نبایـد زمینه برای اقدامات بعـدی این افراد مهیا  برخـالف قانـون جمهـوری اسـالمی ازدواج 
شـود.« اشـاره او بـه محرومیـت زنـان ایرانـی بـرای ازدواج بـا مـردان غیرمسـلمان اسـت. زیـرا طبـق 
کـه در ایـران بـه رسـمیت شـناخته شـده زن مسـلمان نمی توانـد با مرد غیر مسـلمان  قانـون شـریعت 

کنـد. ازدواج 

خانواده
پـدرش محمـد رضـا پورمختـار سـال ۱۳۹۱ درگذشـت. یکـی از برادرانـش نیـز در جنـگ ایـران و عـراق 

شـهید شـده اسـت. اطالعـات بیشـتری از خانـواده او موجـود نیسـت.
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سلمان خدادادی

حوزه انتخابیه: ملکان
کمیسیون اجتماعی سمت: عضو 

کسیون: اصول گرایان فرا

کـه در مجلـس پنجـم پرونـده قتل هـای زنجیـره ای را دنبـال می کردنـد، سـلمان  بـرای خبرنگارانـی 
خـدادادی و دو تـن از دوسـتان نزدیـک اش بـه نام هـای جهانبخـش محبـی نیا نماینـده میاندوآب و 
کـه از وزارت اطالعات  علیرضـا غنـی زاده نماینـده ارومیـه، منابـع خبـری جذابـی بودنـد،  نمایندگانـی 
بـه مجلـس راه یافتـه بودنـد و اطالعـات ذیقمتـی از اتفاقـات داخلـی ایـن وزارت خانـه داشـتند. امـا 
کـه  سـلمان خـدادادی نـه بـه خاطـر فعالیت هایـش در مجلـس پنجـم و ششـم و رابطـه صمیمـی ای 
بـا خبرنـگاران داشـت، بلکـه بـه خاطـر اتهـام تجـاوز بـه دختـران در مجلـس هفتـم بـه شـهرت رسـید. 
کیـف دادگاهـش، از زنـدان آزاد  کـم و  کـرد ولـی بـدون اطالع رسـانی از  کـه او را روانـه زنـدان  اتهامـی 
تـداوم  از  تـا  نهـم رد شـد  انتخابـات مجلـس  و پرونـده اش مختومـه شـد. صالحیـت خـدادادی در 
انتخابـات مجلـس دهـم  نظـارت در جریـان  اینکـه هیـات  بـا وجـود  و  نمایندگـی اش محـروم شـود 
عنـوان  بـه  و  بازگشـت  انتخابـات  صحنـه  بـه  نگهبـان  شـورای  نظـر  بـا  ولـی  کـرد  رد  را  صالحیـت اش 
کـرد. کمیسـیون اجتماعـی را از آن خـود  کرسـی ریاسـت  نماینـده ملـکان وارد مجلـس دهـم شـد و 

کیست؟ سلمان خدادادی 
او در سـال ۱۳۴۱ در شـهر ملـکان بدنیـا آمـد. دوره جوانـی اش مصـادف بـود بـا انقـالب سـال ۱۳۵۷،  
امنیتـی  و  اطالعاتـی  دسـتگاه  جـذب  زود  خیلـی  اطالعـات  وزارت  تشـکیل  و  انقـالب  پیـروزی  بـا 
جمهـوری اسـالمی شـد. در جریـان اعدام هـای دهـه شـصت از عناصـر اطالعاتـی آذربایجـان شـرقی 
بـود. سـلمان خـدادادی پـس از یـک دهـه فعالیـت در اداره اطالعـات آذربایجـان،  بـا جلـب حمایـت 
کـه  جامعـه روحانیـت مبـارز، بـرای انتخابـات دوره چهـارم مجلـس از حـوزه انتخابیـه بنـاب و ملـکان 
کسـب آراء الزم نشـد  کـرد ولی موفق به  در آن زمـان یـک نماینـده در مجلـس داشـتند اعـالم نامـزدی 
و از ورود بـه مجلـس چهـارم بـاز مانـد تـا به عنـوان مدیـرکل اداره اطالعـات اردبیـل و سـپس به عنـوان 

از تجاوز و زندان تا ریاســت کمیسیون اجتماعی
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فرمانـده سـپاه ملـکان،  بـه فعالیت هـای خـود ادامـه دهـد.
کـرد و این بار  چهـار سـال بعـد در سـال ۱۳۷۴ بـار دیگـر شـانس خـود را بـرای ورود بـه مجلس امتحان 
برخـالف بـاور عمومی توانسـت بـه عنوان نماینـده بناب و ملکان انتخاب شـود، اما صحت انتخابات 
کشـته شـدن جمعی از  توسـط مردم بناب زیر سـوال رفت و اعتراضات مردم به درگیری مسـلحانه و 
کـه مـردم بناب بـه نامزدی از شـهر ملـکان رای  کـه آن هـا بـر ایـن بـاور بودنـد  متعرضـان منجـر شـد چرا
کنند. امـا در نهایت به عنوان  نـداده و نمـی دهنـد بنابرایـن نمی توانسـتند صحت انتخابات را تایید 
عضـو بدنـه وزارت اطالعـات علـی فالحیـان، وارد مجلـس پنجـم شـد و موفـق شـد موافقـت دولـت 
کند تا  هاشـمی رفسـنجانی و مجلـس پنجـم بـرای تفکیـک حـوزه انتخابیـه بنـاب و ملکان را دریافـت 

از مجلـس ششـم یـک نماینـده از بنـاب و یـک نماینـده از ملـکان راهی مجلس شـوند.
کمیسـیون بهداشـت و درمان رفت بی آن که  در مجلس اصالح طلب ششـم،  سـلمان خدادادی،  به 
کت و در حاشـیه ای  سـابقه ی فعالیـت در حـوزه درمانـی داشـته باشـد. در ایـن دوره او نماینـده سـا
بـود. خـدادادی امـا در حـوزه انتخابیـه چهـره مقبولـی بـود و توانسـت بـرای بـار سـوم وارد مجلـس 
کننـده بـه  شـود ولـی در مجلـس هفتـم بـه اتهـام تجـاوز بـه منشـی خـود و یکـی از دختـران مراجعـه 
کـه از سـوی مقام هـای قـوه قضاییـه و  دفتـر نماینـدگان بازداشـت و راهـی زنـدان اویـن شـد. خبـری 
که موفق شـده بـود آراء الزم  رئیـس مجلـس هفتـم تاییـد شـد. خـدادادی در حالـی راهـی زندان شـد 
کنـد اما ایـن بار با مسـاله رد اعتبارنامه اش توسـط نمایندگان  بـرای ورود بـه مجلـس هشـتم را جلـب 
کـه  مجلـس هشـتم روبـرو شـد. فاطمـه آلیـا و فاطمـه رهبـر دو تـن از نماینـدگان زن مجلـس هشـتم 
در جریـان فسـاد اخالقـی ایـن نماینـده مجلـس بودنـد خواسـتار ابطـال اعتبارنامه اش شـدند. اعتبار 
نامـه خـدادادی در شـعبه مربوطـه رد شـد ولی در جریان رسـیدگی به پرونـده اش در صحن مجلس،  
کره در جلسـه غیر  بـه دسـتور علـی الریجانـی،  جلسـه مجلـس غیـر علنی شـد و پـس از نیم سـاعت مذا
کرده و خواسـتار اخراج او از  کـه تعـدادی از مـردم ملـکان در مقابـل مجلـس تجمـع  علنـی، و در حالـی 
کـه بـه اعتبـار نامـه خـدادادی رای مثبت دهنـد. او پیش  مجلـس بودنـد، نماینـدگان مجـاب شـدند 
بـا پیش بینـی اینکـه اعتبارنامـه اش تاییـد  از تاییـد اعتبارنامـه اش در جمـع هوادارانـش در ملـکان 
گفتـه بـود: » مراحـل پرونـده در شـعبه بازپرسـی بـه اتمـام رسـیده و منتظـر تشـکیل دادگاه  می شـود، 
کرد و معتقدم  هسـتم لـذا در مـورد پرونـده قضایی ام تا به حال سـخنی نگفته ام و مصاحبـه نخواهم 
کـه برخـی از انقـالب رنجیـده  گـر حرفـی بزنـم  ایـن مسـائل بایـد در دسـتگاه قضایـی پیگیـری شـود و ا
خاطر شـوند آب به آسـیاب دشـمن ریختن اسـت و موجب خشـنودی دشـمنان و رادیوهای بیگانه 

می شـود.«
در انتخابـات مجلـس نهـم،  نـام سـلمان خـدادادی در فهرسـت نماینـدگان رد صالحیـت شـده قـرار 
کمیسـیون  که در مجلس پنجم در  گرفـت تـا از ورود بـه مجلـس نهـم محروم شـود. خـدادادی از آنجا 
کابینـه  از اعضـای  بـا حسـن روحانـی و جمـع دیگـری  امنیـت ملـی حضـور داشـت، رابطـه نزدیکـی 
روحانـی داشـت بـه همیـن دلیـل از حامیـان روحانـی در انتخابـات ۹۲ بـود و پـس از انتخـاب او بـه 
کرسـی فریدون  ح شـد تا بر  گزینـه اصلـی اسـتان داری بوشـهر مطر ریاسـت جمهـوری ایـران بـه عنـوان 
کـه او نیـز از نیروهـای وزارت اطالعـات امـا طیـف احمـدی نـژاد ایـن  حسـنوند اسـتاندار وقـت بوشـهر 
وزارتخانـه بـود تکیـه بزنـد ولـی بـه دالیـل نامعلـوم روحانـی از ایـن تصمیـم منصرف شـد تا خـدادادی 
گمـارده شـود. دوسـال بعـد،  خـدادادی بـار دیگـر  بـه عنـوان مشـاور جـواد ظریـف وزیـر امورخارجـه 
کـرد. صالحیـت او در انتخابـات دهمیـن دوره مجلـس  اسـب خـود را بـرای بازگشـت بـه مجلـس زیـن 
کـه بـا شـورای نگهبـان داشـت توانسـت از فیلتـر ایـن  توسـط هیـات نظـارت رد شـد ولـی بـا البـی ای 
کسـب بـاالی پنجاه درصـد آراء راهی مجلس  شـورا بگـذرد و خـود را در معـرض رای مـردم بگـذارد و بـا 
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دهـم شـود. او در ایـن انتخابـات از حمایـت ائتـالف امیـد نیـز برخـوردار بـود و توانسـت آراء الزم جهت 
کنـد. کمیسـیون اجتماعـی مجلـس دهـم را از آن خـود  ریاسـت 

کارنامـه خـود دارد در وزارت  کـه بـه اتهـام تجـاوز جنسـی سـابقه زنـدان را در  ایـن نماینـده مجلـس 
اطالعات مسـول نظارت بر آسـیب های اجتماعی بوده اسـت و حال قرار اسـت با اسـتفاده از تجارب 
کـه بـا وجـود پنـج نماینـده زن،  کمیسـیونی  کنـد  کمیسـیون اجتماعـی مجلـس دهـم را اداره  اش،  

بیشـترین نماینـده زن را داراسـت.
کـه در حـوزه انتخابیـه اش بـه حـاج سـلمان معـروف اسـت، در مجلـس پنجـم  سـلمان خـدادادی 
دانشـجوی مدیریـت بـود. او همچـون بسـیاری از مدیـران جمهـوری اسـالمی تحصیالت دانشـگاهی 
کـه در رشـته علـوم سیاسـی  او در طـول نمایندگـی موفـق شـده  انجـام داده انـد.  را حیـن خدمـت 
کنـد و عـالوه بـر نمایندگـی مجلـس در  فوق لیسـانس و در رشـته روابـط بین الملـل دکترایـش را اخـذ 

کنـد. دانشـگاه تدریـس 

سوابق اجرایی و مدیریتی
کمیسیون اجتماعی مجلس دهم • نماینده ملکان و رئیس 

• مشاور وزیر امور خارجه دولت حسن روحانی
کمیسیون شوراهای مجلس هشتم • نایب رئیس 

کمیسیون امنیت ملی مجلس هفتم • عضو 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ششم • عضو 

کمیسیون امنیت ملی مجلس پنجم • عضو 
• فرمانده سپاه ملکان

• مدیرکل اطالعات اردبیل
• معاون مدیرکل اطالعات آذربایجان شرقی

کارنامه خدادادی جنبش سبز و حقوق بشر در 
کسـیون اصول گرایـان ادوار مجلس، رابطه نزدیکی با هاشـمی  سـلمان خـدادادی بـه عنـوان عضو فرا
رفسنجانی دارد و از حامیان او به شمار می آید. از این رو در جریان اتفاقات سال ۸۸ او نماینده ای 

کرد. کمتـر جایـی می تـوان لـه یا علیه جنبش سـبز مطلبی از خـدادادی پیدا  کت بـود.  سـا
کارنامـه نمایندگـی اش نمی تـوان جایـی نطقـی در اعتـراض به نقض حقوق بشـر در ایران  در ۱۶ سـال 
کـرد  ح هایـی اشـاره  کـرد تنهـا می تـوان بـه برخـی از طر یـا تالشـی بـرای اسـتیفای حقـوق بشـر پیـدا 
ح بیمـه  ح هایـی هم چـون طـر کـرده اسـت. طر کارگـران امضـا  کـه بـه منظـور حمایـت از معلمـان یـا 
ح احتسـاب سـابقه تدریـس معلمـان حـق التدریـس  کار، طـر بیـکاری و حمایـت از بیـکاران متقاضـی 
بـرای حفاظـت از دریاچـه ارومیـه بـه عنـوان  یـا امضـای نامـه ای  اسـتخدامی در آمـوزش و پـرورش 
کـه البتـه تالش هـا نیز بیش از آن که تالشـی برای اسـتیفای حقوق بشـر تلقی  تالشـی زیسـت محیطـی 

کسـب رای مجـدد قابـل ارزیابـی اسـت. شـود در راسـتایی تالش هایـی بـرای 
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یوناتن بت کلیا

حوزه انتخابیه: اقلیت آشوری
کمیسیون عمران سمت: عضو 

کسیون:- فرا

کاالها  که براساس آن استفاده ابزاری از زنان در تبلیغ  کرد  چند سال پیش مجلس قانونی تصویب 
و محصـوالت ممنـوع شـد امـا ظاهـرا اسـتفاده ابزاری از اقلیت ها در سـفرها و دیدارهـای دیپلماتیک 
بـه رویـه ای در سیاسـت حفـظ ظاهـر در روابـط خارجـی دولـت و مجلـس شـورای اسـالمی تبدیـل 
کسـیون زنـان و  شـده اسـت به طوری کـه در هـر سـفر یـا دیـدار خارجـی تـالش می شـود یـک نفـر از فرا
کلیـا نـه تنهـا این  یـک نفـر از اقلیت هـای دینـی تزیین کننـده ترکیـب هیـات ایرانـی باشـد. یوناتـن بـت 
کـرده و بلکـه بـا در اختیـار  نقـش را بـه خوبـی در چهـار دوره نمایندگـی مجلـس شـورای اسـالمی ایفـا 
بین المجالـس،  ایـران در سـازمان جهانـی  بشـر مجلـس  کمیتـه حقـوق  عنـوان سـخن گوی  گرفتـن 

گرفتـه اسـت. وظیفـه پاسـخ گویی بـه ناظـران بین المللـی را هـم در اختیـار 
 

کیست؟ کلیا  یوناتن بت 
او متولـد ۱۳۳۰ در شـهر ارومیـه اسـت. در رشـته مدیریـت هتـل داری از دانشـگاه عالمـه طباطبایـی 
گفتـه می شـود بـه زبان هـای انگلیسـی،  آذری و آشـوری تسـلط دارد. بـرای اولیـن  گرفتـه و  لیسـانس 
و  گذاشـت  ششـم  مجلـس  بـه  پـا  کلدانـی  و  آشـوری  اقلیـت  از  نمایندگـی  بـه   ۱۳۷۸ سـال  در  او  بـار 
کنـد. او درحالـی بـرای ورود بـه مجلـس دهـم  کرسـی خـود را بـرای پنـج دوره متوالـی حفـظ  توانسـت 
کـه دبیـرکل اتحادیـه جهانـی آشـوری ها در تهـران نیـز شـناخته می شـود. او عـالوه بـر  آمـاده می شـود 
نمایندگی مجلس به فعالیت اقتصادی هم مشـغول اسـت و هم زمان مدیرعامل شـرکت انتشـاراتی 

گان نیـز اسـت. ایلونـا و مدیرعامـل شـرکت سـاختمانی تهـران مـا
کلیـا و مواضع او در دفاع از  اقلیت هـای دینـی هـر یـک در مجلـس یـک نماینده دارند ولی یوناتن بت 
که در هر سـفر بین المللی او  نظـام جمهـوری اسـالمی بـه حـدی مورد توجه مقامات حکومتی اسـت 
یـک پـای ثابـت هیـات ایرانـی اسـت. در بیشـتر دیدارهـای بیـن المللی علـی الریجانـی رئیس مجلس 

پای ثابت ســفرها و دیدارهای دیپلماتیک
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او حضـور دارد تـا نشـان دهـد ایـران بـه حقـوق اقلیت هـای دینـی بهـا می دهـد و آن هـا در عالی تریـن 
سـطح حکومتی حضـور دارند.

که انتقادی  کرد  کلیـا پیدا  کمتـر می تـوان نطقـی از نماینـدگان اقلیت هـای دینی خصوصا یوناتن بت 
کـه اصوال آن ها نقشـی فراتـر از تزئین مجلس به وجـود اقلیت های  کـرده باشـد چـرا  متوجـه حکومـت 
کـه خـالف رویـه جـاری اش تلقـی  ادیـان ندارنـد. او در یکـی از انتقادی تریـن نطق هایـش در مجلـس 
کـرده و می گوید: »قریب  کلیسـا توسـط یک هیـات مذهبی در تهـران اعتراض  می شـد بـه اشـغال یک 
گروهـی در لـوای هیـات مذهبـی، بـه بهانـه تاسـیس و بنـای حسـینیه، زمیـن  کـه  بـه دو سـال اسـت 
کلدانـی در خیابـان پاتریـس لومومبـای تهـران را بـه صـورت  کاتولیـک آشـوری  کلیسـای  متعلـق بـه 
بـا وجـود مراجعـات مکـرر و بررسـی متعـدد مسـئوالن، بـه تصرفـات  کرده انـد و  غیـر قانونـی تصـرف 
غاصبانـه خـود ادامـه داده و ادعـای دیـن داری هـم می کننـد«. او پـس از ایـراد ایـن نطـق در صحـن 
گـر مـا  گفتگویـی بـا روزنامـه شـرق انتقـادات اش را وسـعت بخشـیده و می گویـد: »ا علنـی مجلـس در 

کافریـم، در ایـن مجلـس چـکار می کنیـم؟«
 

نماینده اقلیت آشوری و نقض حقوق بشر
کلیا پس از ۱۶ سال حضور در مجلس بدون هیچ پرسشی در خصوص دلیل محرومیت  یوناتن بت 
کرسـی های مهـم  اقلیت هـا از حضـور در هیـات رئیسـه مجلـس،  حضـور در هیـات دولـت و تکیـه بـر 
مدیریتـی،  نـه تنهـا از نقـض حقـوق اقلیت هـا ناراحـت نیسـت و آن را بیـان نمی کند بلکـه وقتی احمد 
گزارشـی نسـبت بـه نقـض حقـوق اقلیت هـا در ایـران اعتـراض  گزارشـگر ویـژه سـازمان ملـل در  شـهید 
کـرده و می گویـد: »مدعیـان دروغیـن  گویـی متهـم  می کنـد برآشـفته شـده و در نطقـی او را بـه دروغ 
و  قانـون اساسـی دارنـد  نـام  بـه  بزرگـی  پشـتوانه  ایـران  اقلیت هـای دینـی  بداننـد  بایـد  بشـر  حقـوق 
کن  کـه آیـا اقلیت هـای دینـی سـا ج شـده اسـت«. او توضیـح نمی دهـد  تمامـی حقـوق آن هـا در آن در

گسـترده معتـرض انـد. ایـران نیـز همیـن تفکـر را دارنـد یـا نسـبت بـه محرومیت هـای اجتماعـی 
کلیـا حتمـا بـه زندانهـای ایـران سـرنزده و بهایی هـای داخـل زندان هـا را ندیـده و از درد  یوناتـن بـت 
کـه در سـاختار  دل آن هـا بی خبـر اسـت ولـی حتمـا سـخنان آشـوری ها و دیگـر مسـیحیان ایـران را 
اداری ایـران از رتبـه ای باالتـر نمی تواننـد برونـد مطلـع اسـت از اینکـه از مسـلمانان ارث نمـی برنـد 
گزنـد دیگـر اعضـای مسـلمان خانواده شـان در امـان نیسـت نیـز مطلـع اسـت ولـی  و اموال شـان از 
کشـور نـه تنهـا هیـچ مشـکلی از نظـر برگـزاری آداب مذهبـی  بـاز می گویـد: »اقلیت هـای دینـی رسـمی 
جملـه  از  گـون  گونا جنبه هـای  از  آن هـا  بـرای  امتیازاتـی  کشـور  اساسـی  قانـون  بلکـه  ندارنـد،  خـود 
گرفتـه اسـت«. او می افزایـد: »مدعیـان حقـوق  حقـوق شـهروندی و حقـوق دینـی مذهبـی در نظـر 
کت مانده و مسـببان آن را مجازات نمی کنند  بشـر باید پاسـخ دهند چرا در برابر جنایات سـوریه سـا
کـه حامـی بـزرگ حقـوق بشـر اسـت دائمـا ناقـض حقـوق بشـر می خواننـد. دشـمنان  کشـوری را  امـا 
گزارش هـای  بـرای تفرقـه افکنـی میـان اقـوام مختلـف و تسـلط بـر ذهـن اقلیت هـای دینـی بـا تهیـه 
کشـورهای اروپایی  دروغیـن تـالش می کننـد وحـدت ملـت ایـران را برهم بزننـد. اقلیت های دینی در 
کشـورهای منطقـه هیچکـدام از آزادی بیـان و عمـل بـه منظـور انجـام فرائـض دینـی خـود برخوردار  و 

نیسـتند امـا در ایـران اسـالمی از آزادی و امنیـت شایسـته ای برخوردارنـد.« 
 

کم و بقا در حکومت تایید سیاست های حا
کرسی  که یکی از رمزهای بقا در نظام حکومتی ایران و حفظ  کلیا به درستی نشان داده  یوناتن بت 
کـم و تبلیـغ حکومت در نطق ها و سـخنرانی ها و مصاحبه هاسـت  نمایندگـی تاییـد سیاسـت های حا
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کلیـا در آن تبحـر دارد او در مصاحبـه ای بـا تاییـد ضـرورت توجـه بـه اقتصـاد مقاومتـی  کـه بـت  کاری 
می گوید:»بـرای تحقـق اقتصـاد مقاومتـی بایـد بازنگـری درونـی انجام دهیم و نقشـه و راهبرد آن باید 
ح شـده از سـوی مقـام معظـم رهبـری باشـد. رهبـری مسـیر را نشـان داده انـد  اقتصـاد مقاومتـی مطـر
کنیـم.« او در ادامـه بـه سـخنان رهبـر ایـران مبنـی بـر سیاسـت نظام سـلطه برای  و مـا بایـد آن را اجـرا 
کـه از جانـب نظـام سـلطه بیـان می شـود روی  کشـور پرداختـه و می گویـد: »بیشـترین فشـار  نفـوذ بـه 
کشـور از وابسـتگی بـه درآمدهـای حاصـل از  مسـاله نفـت اسـت و جـدا شـدن هرچـه بیشـتر بودجـه 

فـروش نفـت،  می توانـد راهـکار مناسـبی بـرای مقابلـه بـا تحریم ها باشـد.«
رهبـران  از  قـد  تمـام  مهـر ضمـن حمایـت  بـا خبرگـزاری  تفصیلـی  کلیـا در مصاحبـه ای  بـت  یوناتـن 
کـه اقلیت هـای دینـی در صدا و سـیمای جمهـوری اسـالمی تحریـم  ایـران، تلویحـا اعتـراف می کنـد 
گلـه دارم چـون هیـچ وقـت از موضوعـات اقلیت هـای مذهبـی  شـده و می گویـد: »مـن از صدا و سـیما 
در ایـران بـه نحـو احسـنت بهـره بـرداری نکـرده اسـت، وقتـی اوبامـا از محدودیت هـای اقلیت هـای 
کنیـم چـون سـخنان مـا  کـس مـا می توانیـم اظهارنظـر  دینـی در ایـران سـخن می گویـد، بهتـر از هـر 
گاه برنامه هـای مربـوط بـه مسـیحیان،  اظهـارات امثـال اوبامـا را نقـض می کنـد. صدا و سـیما هیـچ 
کلیمیـان و آشـوریان را از رسـانه ملـی پخـش نمی کنـد. مـا نماینـدگان ملـت هسـتیم، رای مـا می تواند 
انعـکاس  برون مـرزی صدا و سـیما  شـبکه  کارکردهـای  از  یکـی  باشـد.  تاثیرگـذار  کشـور  در سرنوشـت 

برنامه هـای مربـوط بـه ماسـت.«
کنار انقالبیون در سـال ۱۳۵۷ نیسـت منتهی در مصاحبه ای  اطالعاتی از حضور یا عدم حضور او در 
از دیـدارش در روزهـای پـس از انقـالب بـا رهبـر فقیـد ایـران یادی می کنـد و می گوید: »بعد از بازگشـت 
کـه انجام شـد.  امـام از فرانسـه، دیـدار اقلیت هـای دینـی بـا ایشـان یکـی از نخسـتین دیدارهایـی بـود 
کلیمیـان، زرتشـتیان و  کـه در جمـاران انجـام شـد، حضـور داشـتم. مسـیحیان،  بنـده در آن جلسـه 
کردنـد و در آن دیـدار امـام فرمودنـد: »مـا یـد واحـد و ملـت واحـد  ارامنـه بـا امـام خمینـی )ره( دیـدار 

هستیم«.
ایـران و عـراق و اطالعـات خانوادگـی اش در  کلیـا در زمـان جنـگ  از سـوابق یوناتـن بـت  اطالعاتـی 

نیسـت. دسـت 
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عبدالرضا مصری

کرمانشاه حوزه انتخابیه: 
کمیسیون برنامه و بودجه و  سمت: عضو 

محاسبات
کسیون: اصول گرایان فرا

کـه نظـام حزبـی ریشـه دار در آن هـا وجـود نـدارد، بـرای ورود بـه مجلـس،  در شـبه دموکراسـی هایی 
الزامـا نبایـد عنصـر حزبـی و سیاسـی و یـا فعـال صنفـی و سـندیکایی بـود بلکـه عوامـل دیگـری مثـل 
تعلقـات قومـی و قبیلـه ای،  یـا داشـتن شـهرت ناشـی از فعالیت هـای ورزشـی،  سـینمایی و هنـری 
ایـران  مجلـس  در  بلکـه  نیسـت  ماجـرا  همـه  ایـن  امـا  باشـد.  قـدرت  سـوی  بـه  بلنـد  پلـی  می توانـد 
کـه هیـچ یـک از ایـن مزایـا را نداشـته ولـی هریـک بـه طریقـی بـه مجلـس راه  بسـیارند نمایندگانـی 
کمیتـه  کـه مهم تریـن مزیـت اش معاونـت  کسـی  یافته انـد. عبدالرضـا مصـری از ایـن جملـه اسـت. 
که مخزن بن های حمایتی از خانواده های بی سرپرسـت  کمیته ای  امداد امام خمینی بوده اسـت. 

و مسـتمند،  دانشـجویان در شـرف ازدواج و دختـران دم بخـت و … اسـت.
 

کیست؟ عبدالرضا مصری 
خانوادگـی اش  وضعیـت  از  کـه  نقل قول هایـی  و  مصاحبه هـا  اسـت.  کرمانشـاه  در   ۱۳۳۵ متولـد  او 
کودکـی  گفتـه خـودش از  کـه بـه خانـواده ای فقیـر تعلـق داشـته اسـت. بـه  داشـته نشـان می دهـد 
کار می کـرده و  کتـاب فروشـی  از شـش سـالگی در مغـازه  کار می کـرده اسـت.  بـا تحصیـل  هم زمـان 
کسـی بوده و با  مدتی بعد به دست فروشـی رو می آورد. سـه ماه قبل از آغاز دوران سـربازی راننده تا
کارگـری امـورات روزمـره را می گذرانـد. قبـل از پیـروزی انقـالب در سـال ۱۳۵۶ ازدواج می کنـد و دانـش 

آموختـه زمین شناسـی اسـت.
کاری و تحصیلی شـان هیـچ ربطـی بـه هـم نـدارد. عبدالرضـا مصـری  کـه سـوابق  کـم نیسـتند افـرادی 
تربیـت  دانشـگاه  از  زمین شناسـی  رشـته  در  را  فوق لیسـانس اش  و  لیسـانس  او  آن هاسـت.  از  یکـی 
غ التحصیلـی در رشـته  کاری روی مـی آورد جـز زمین شانسـی! او پـس از فـار معلـم می گیـرد و بـه هـر 
ح پزشـک خانـواده فعالیـت اش را شـروع می کنـد. پـس  زمین شناسـی بـه عنـوان طـراح و مجـری طـر

بن های کمیته امداد و سه دوره نمایندگی مجلس
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از  و  می آیـد  در  کرمانشـاه  اسـتان  درمانـی  بیمه هـای  هماهنگـی  شـوراهای  عضویـت  بـه  مدتـی  از 
کمیتـه امـداد امـام خمینـی بـه مدیریـت عسـگراوالدی دبیـرکل  آنجـا بـه عنـوان مشـاور درمانـی بـه 
کـه روشـن نیسـت چـه نسـبتی بـه سـوابق تحصیلـی و  جمعیـت موتلفـه اسـالمی می پیونـدد عنوانـی 

دارد. تخصـص اش 
کرمانشـاه و  کمیتـه امـداد محـدود نشـده و بـه مقـام دادیـاری دادگسـتری  فعالیت هـای مصـری بـه 
کردسـتان منصـوب می شـود. دادگاهـی  بعـد از آن بـه جانشـینی دادسـتان دادگاه انقـالب اسـالمی 
تاسـیس  پهلـوی  نظـام  و مدیـران  اسـالمی  انقـالب  کمـه مخالفـان  بـرای محا انقـالب  اوایـل  در  کـه 
کمیتـه امـداد امـام خمینـی بـاز  کردسـتان بـه  می شـود. او پـس از مدتـی فعالیـت در دادگاه انقـالب 
کرمانشـاه می رسـد و پـس از آن بـا ارتقـاء شـغلی بـه  کمیتـه امـداد امـام در  می گـردد و بـه مدیرکلـی 
که او را بـه جمعیت موتلفه اسـالمی نزدیک  کمیتـه امـداد امـام منصـوب می شـود. منصبـی  معاونـت 

و نزدیکتـر می کنـد.
بـا قلـع و قمـع نماینـدگان مجلـس ششـم و اصالح طلبـان، در انتخاباتـی بی رقیـب، هم چـون دیگـر 
اصول گرایـان وارد مجلـس هفتـم می شـود و مـورد توجـه محمـود احمـدی نـژاد قـرار می گیـرد تا خیلی 
کنـد و بـر مسـند وزارت رفـاه و تامیـن اجتماعـی تکیـه زنـد. امـا عمـر  کـوچ  زود از مجلـس بـه دولـت 
گذاشـته می شـود و بـه عنـوان  کنـار  کرسـی وزارت  وزارت اش چنـدان طوالنـی نیسـت و خیلـی زود از 
نزدیکـی هرچـه  بـه  تـا  نـژاد »ونزوئـال« می شـود  کشـور مـورد عالقـه محمـود احمـدی  سـفیر رهسـپار 

کنـد. کمـک  بیشـتر احمـدی نـژاد و هوگـو چـاوز 
بـا خاتمـه یافتـن عمـر سـفارت مجـدد بـه مجلـس بـاز می گـردد ولـی ایـن بـار بـه هیـات رئیسـه مجلس 
نهـم راه می یابـد و عنـوان سـخن گویی هیـات رئیسـه را از آن خود می کنـد. عبدالرضا مصری در حالی 
کـه در انتخابـات مجلـس نهـم بـا یکصـد هـزار رای وارد مجلـس شـده بـود در انتخابـات مجلـس دهـم 
کرمانشـاه در مجلـس را از آن خـود  نیـز شـرکت و بـا ۱۴۳۹۲۸ رای بـرای بـار سـوم نمایندگـی مـردم 

کمیتـه ائتـالف اصول گرایـان در انتخابـات مجلـس دهـم بـود. می کنـد. او عضـو 
کرد  کمک  عبدالرضـا مصـری در تشـریح موفقیت هایـش در وزارت رفاه می گویـد: »دوره وزارت به من 
کـه از جملـه آن بیمه راننـدگان و بیمه خادمان مسـاجد  کـه تـا بسـیاری از رویاهـای مـن محقـق شـود 
مهـر  خانه هـای  سـاخت  ایرانیـان،  بیمـه  شـد،  انجـام  کارفرماهـا  جرایـم  بخشـودگی  شـد،  محقـق 
کـه در ایـن دوره و بـا همراهـی مجلـس بـا  بـرای باز نشسـتگان، تشـکیل اورژانـس اجتماعـی و … بـود 
گـذاری بخـش قابـل توجهـی از بودجـه و ماموریت سـازمان  وزارت رفـاه ایـن ابداعـات انجـام شـد.« وا
کمیتـه امـداد امـام خمینی و راه اندازی روزنامه خورشـید برای تبلیـغ محمود احمدی  بهزیسـتی بـه 

نـژاد از بودجـه وزارت رفـاه از دیگـر آثـار برجامانـده از دوران وزارت مصـری در ایـن وزارتخانـه اسـت.
از صحبت هـا و مصاحبه هایـش می تـوان بـه شـباهت های فکـری و رفتـاری اش بـا محمـود احمـدی 
نژاد و از راز ورود ش به دولت او پی برد. مصری در پاسـخ به پرسشـی در خصوص برنامه نورزی اش 
کنیـم بـه سـفر هـم  کـم هزینـه بـرای اسـکان مان در شـهرهای مختلـف پیـدا  گـر جایـی  می گویـد: »ا
کـه بـرای مـان امـکان  بـا عـروس و نـوه خانـواده پرجمعیـت ۱۰ نفـره ای هسـتیم  می رویـم چـون مـا 

تامیـن هزینـه هتـل و یـا اجـاره خانـه بـرای مسـافرت نیسـت.«
 

سوابق انقالبی
در سـوابق عبدالرضـا مصـری اشـاراتی بـه فعالیت هایـی در دوران انقـالب اسـالمی یـا جنـگ هشـت 
دوران  آن  فعـال  نیروهـای  ردیـف  در  می تـوان  را  او  می دهـد  نشـان  کـه  شـده  عـراق  و  ایـران  سـاله 
کمترین  دانست. او در بیان خاطرات اش از آن دوران می گوید: »در ایام انقالب سعی داشتیم تا به 
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کـه امام خمینـی )ره ( راه مسـالمت آمیز  میـزان بـا نیروهـای امنیتـی بـه ویـژه ارتـش درگیـر شـویم، چرا 
کـه بـه  را بـه مـردم توصیـه می کردنـد.« مصـری می افزایـد: »در روزهـای انقـالب اسـالمی بـه یـاد دارم 
همراه تعدادی از مردم به سـمت مهمانسـرای اسـتانداری سـابق رفتیم و از طریق پشـت بام مجاور 
قصـد ورود بـه آن مـکان را داشـتیم. بـا وجـود اینکـه چندیـن سـرباز بـر پشـت بـام آن محـل مسـتقر 
بودنـد، امـا مـا از همراهـی آن هـا مطمئـن بودیـم و بعـد از مدتـی آن محـل را جوانـان انقالبـی، تحـت 
گرفتنـد. امـا در جریـان ایـن درگیری هـا دچـار سـانحه سـقوط شـدم و به شـدت زخمی شـدم.  کنتـرل 
بعـد از جراحـت بـه یکـی از خیابان هـای اطـراف رفتـه و یکـی از خانواده هـای انقالبـی مـرا بـه منـزل 
کـرد تـا از نیروهـای امنیتـی در امـان باشـم.« عـالوه برایـن فعالیـت اش در دادگاه انقالب  خـود دعـوت 
کـه در اختیـار نیروهـای  کردسـتان از رابطـه اش بـا عناصـر انقالبـی حکایـت دارد. دادگاهـی  اسـالمی 
تنـدروی حکومـت بـرای تسـویه حسـاب بـا بازمانـدگان نظـام سـابق و حـذف مخالفـان و منتقـدان 

کـم فعـال نبـود. کسـی در ایـن محا حکومـت تشـکیل شـده بـود و جـز نیروهـای خـودی 
 

جنبش سبز و باورهای عبدالرضا مصری
هم چـون بیشـتر یـاران محمـود احمـدی نـژاد از اتهام زدن به فعاالن جنبش سـبز و وابسـته خواندن 
جنبـش  ایـن  سـبز،   جنبـش  علیـه  نطق هایـش  شـدیدترین  از  یکـی  در  او  نمی کنـد.  کوتاهـی  آن هـا 
را طرحـی برنامه ریـزی شـده بـرای برانـدازی نظـام جمهـوری اسـالمی می خوانـد و در نمـاز جمعـه 
گـر بـه دولـت راه  کرمانشـاه می گویـد: »بـرای ایـن فتنـه ۱۰ سـال برنامه ریـزی شـده بـود بـا دوگزینـه. ا
در  را  دولـت  نتوانسـتند  کـه  حـال  و  می کردنـد  دنبـال  تدریجـی  شـیوه ای  بـه  را  برنـدازی  می یافتنـد 
کودتایـی نـرم و براندازانـه.« او بـا چشم پوشـی  کودتـا علیـه رای مـردم بـود  گزینه شـان  اختیـار بگیرنـد 
کـه بازتابـی بیـن المللی داشـت  روی بیانیـه ضـد تحریـم میرحسـین موسـوی از رهبـران جنبـش سـبز 
محسـن  بالفاصلـه  بهمـن،   ۲۲ بـزرگ  راهپیمایـی  از  »پـس  می گویـد:  سـاختگی  و  دروغ  مطلبـی  در 
ایـران  کـه بایـد تحریم هـا علیـه  بـرد  بـرای اوبامـا  مخملبـاف از طـرف میرحسـین موسـوی پیامـی را 

تشـدید شـود. پـس از آن فشـارهای اقتصـادی علیـه ملـت آغـاز شـد.«
 

کرمانشاه حقوق بشر در نگاه نماینده 
ارتقـاء  بـرای  کمتریـن تالشـی  اسـالمی  نمایندگـی مجلـس شـورای  عبدالرضـا مصـری طـی دو دوره 
حقـوق بشـر در ایـران نداشـت و نمی تـوان مـوردی از اعتراض و ناراحتـی در مصاحبه ها و نطق هایش 
بـه  بشـری  حقـوق  اظهـارات  در  اصول گرایـان  سـایر  ماننـد  نیـز  او  کـرد.  پیـدا  بشـر  حقـوق  نقـض  در 
گزارشـگر ویـژه  بـردن فعالیت هـای احمـد شـهید  زیـر سـوال  بـا  و  کـرده  کلیشـه ای بسـنده  جمـالت 
کـه  کـه اروپـا در مقابـل افتضاحـی  سـازمان ملـل و دیگـر نهادهـای بیـن المللـی می گویـد: »بـا سـکوتی 
گرفتـه دیگـر نگرانـی  کشـورهای عـراق،  سـوریه، بحریـن، یمـن افتـاد ه اسـت،  در پیـش  در منطقـه در 
کوچکتریـن ارزشـی نـدارد.« او بـدون اشـاره بـه وارد بـودن یـا  آن هـا در زمینـه حقـوق بشـر دوسـتانه 
گزارش هـای بیـن المللـی در مـورد نقـض حقـوق بشـر در ایـران می گویـد: »آمریـکا  بی اسـاس بـودن 
کنـون بیـش از ۱۶ حملـه  خـودش بـه هواپیمـای غیرنظامـی مـا تعـرض می کنـد و از ابتـدای انقـالب تا
کـرده، آیـا ایـن مـوارد هیچ کـدام حقـوق  کشـورها تعـرض  نظامـی داشـته اسـت و بـه حقـوق بشـر سـایر 
بشـر محسـوب نمی شـود؟ آیـا نبایـد بـرای سـایر ۶ میلیـارد مـردم دنیـا جایگاهـی از نظـر حقـوق بشـر 

قائـل شـد؟ آیـا مـردم بحریـن بشـر نیسـتند؟«
کـه در مجلـس نهـم با امضای مصری تقدیم هیات رئیسـه شـده هیچ  ح هـای متعـددی  در میـان طر
اثـری از طرحـی در حمایـت از حقـوق زنـان یافـت نمی شـود تنهـا در مـوردی می تـوان از حمایـت او از 
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گـذاری بخـش قابـل توجهـی از بودجـه معاونـت زنـان  کسـیون زنـان مجلـس نهـم جهـت وا تـالش فرا
کـرد. او در ایـن خصـوص می گویـد: »»ایـن طـور نبـوده  ریاسـت جمهـوری بـه سـازمان بهزیسـتی پیـدا 
کاری غیـر از امـور زنـان اختصـاص داشـته باشـد  کـه انتقـال ایـن اعتبـار از بودجـه معاونـت زنـان بـه 
بلکـه مصـوب شـده ایـن ۳۰ میلیـارد ریـال توسـط بهزیسـتی برای پیشـگیری از آسـیب های اجتماعی 
کـه فقـط نهـاد هزینه  گفـت  و حمایـت از زنـان و دختـران آسـیب دیده هزینـه شـود. بنابرایـن می تـوان 
کـه بودجـه مربـوط بـه زنـان و دختـران  کـرده اسـت نـه موضـوع اعتبـار. مهـم ایـن اسـت  کننـده فـرق 

بـرای خودشـان هزینه شـود«.
کـه عمـوم آن هـا بـه  کـرده  ح را امضـاء  مصـری در دوره نهـم مجلـس شـورای اسـالمی حـدود ۵۰ طـر
کـه نشـان می دهـد  ح هایـی  کامـال سیاسـی اسـت. طر مسـایل رفاهـی و حمایتـی و برخـی از آن هـا 
ح هـای امضـاء  کمیتـه امـداد امـام خمینـی در مجلـس اسـت. تعـدادی از طر نماینـده ای فعـال بـرای 

ح اسـت: شـده توسـط مصـری بـه ایـن شـر
کمیتـه امـداد امـام خمینـی )ره( و خدمـات توانبخشـی  گـذاری خدمـات حمایتـی بـه  ح وا • طـر

بـه سـازمان بهزیسـتی
کمیتـه امـداد امـام خمینـی )ره( بـه فهرسـت نهادهـا و مؤسسـات مشـمول مـاده  ح الحـاق  • طـر

)۱۷۲( قانـون مالیات هـای مسـتقیم مصـوب ۱۳۷۱
ح انتـزاع خدمـات بیمـه درمانـی مددجویـان روسـتایی و عشـایری و شـهرهای بـا جمعیت  • طـر
کمیتـه امـداد امـام خمینی )ره( کمتـر از بیسـت هـزار نفـر از سـازمان سـالمت ایـران و الحـاق آن بـه 
ح الحاق یک تبصره به قانون اعطای مجوز استخدام نیروی انسانی بهداشتی و درمانی • طر

ح نظام رتبه بندی معلمان • طر
ح مقابله با دولتها و نهادهای خارجی و بین المللی حامی تروریسم • طر

ح اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسالمی ایران در اجرای برجام • طر
کارگیری بازنشستگان ح ممنوعیت به  • طر

ح نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی • طر
ح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران • طر

ح دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده با اصالحات موادی از آن • طر
کارکنان دولت کشور مقامات و  ج از  ح پرداخت حق فوق العاده ماموریت سفرهای خار • طر

ح آزادسازی معامله سهام عدالت در بورس • طر
ح برداشت پانصد میلیون دالر از منابع صندوق توسعه ملی و افزایش سرمایه بانک های  • طر

دولتی و صندوق مهر امام رضا )ع( به منظور پرداخت تسهیالت ازدواج جوانان
کریم در خانه ح آموزش همگانی قرآن  • طر

و  آمریـکا  دولت هـای  توسـط   ۱۳۳۲ مـرداد   ۲۸ کودتـای  سیاسـی  حقوقـی-  پیگیـری  ح  طـر  •
ایـران ملـی  دولـت  علیـه  انگلیـس 

سوابق خانوادگی
که ماحصل ازدواج شـان سـه فرزند پسـر اسـت.  کرد  نام پدرش علی اسـت. او در سـال ۱۳۵۶ ازدواج 
او دو عروس و سـه نوه دارد. اطالعاتی از شـغل و مسـولیت همسـر،  پسـران و عروس هایش در دسـت 

نیست.
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محمدقسیم عثمانی

حوزه انتخابیه: بوکان
کمیسیون شوراها و امور داخلی  سمت: عضو 

کشور
کسیون: امید فرا

کـه بـرای ۹ دوره متوالـی در دسـت شـیعیان بـود،  باالخـره شکسـت.  انحصـار هیـات رئیسـه مجلـس 
بـر  رئیسـه مجلـس دهـم،   انتخابـات هیـات  پیـروزی در  بـا  بـوکان  نماینـده  محمـد قسـیم عثمانـی 
غ از تاثیر علی  کـه پیـش از ایـن هیـچ اهـل سـنتی نتوانسـته بود بر آن بنشـیند. فـار کرسـی ای تکیـه زد 
کـه بـه سـکوت آن هـا در برابـر  الریجانـی رئیـس مجلـس دهـم و رابطـه نزدیـک اش بـا بیـوت مراجـع،  
کـه شـخصیت، سـابقه نمایندگی و  گرفـت  ایـن تصمیـم منجـر شـد، نمی تـوان ایـن واقعیـت را نادیـده 

علمـی محمـد قسـیم عثمانـی نیـز در ایـن اتفـاق موثـر بـوده اسـت.
 

کیست؟ محمد قسیم عثمانی 
کـرد  او در سـال ۱۳۴۸ در روسـتای داشـبند از توابـع شهرسـتان بـوکان و در خانـواده ای مذهبـی و 
ادامـه  بـرای  و  می کنـد  طـی  روسـتا  همیـن  در  ابتدایـی  مقطـع  در  را  خـود  تحصیـالت  شـد.  متولـد 
شـهید  دانشـگاه  و  تهـران  راهـی  شهرسـتان  ایـن  در  دیپلـم  اخـذ  بـا  مـی رود.  بـوکان  بـه  تحصیـالت 
کنـد. تـا پایـان مقطـع فوق لیسـانس در دانشـگاه  بهشـتی می شـود تـا در رشـته حسـابداری تحصیـل 
بهشـتی می مانـد بعـد بـرای اخـذ درجـه دکترا راهی دانشـگاه عالمه طباطبایی می شـود. او دکترایش 

را در حـوزه بودجه بنـدی اقتصـادی اخـذ می کنـد.
عثمانـی پـس از سـال ها تدریـس در دانشـگاه بوشـهر و همـکاری بـا مرکـز پژوهش هـای مجلـس، در 
سـال ۸۲ در انتخابـات مجلـس هفتـم ثبت نـام می کنـد ولـی صالحیـت اش توسـط شـورای نگهبـان 
رد می شـود. تـا تمـام وقـت مشـغول تدریـس در دانشـگاه شـهید بهشـتی شـود. عثمانـی بـار دیگـر در 
انتخابـات مجلـس هشـتم ثبت نـام می کنـد و ایـن بـار موفـق می شـود نظـر مسـاعد شـورای نگهبـان را 
کـه با پیـروزی در انتخابات  کنـد و بـا رای مـردم بـرای اولیـن بـار بـه مجلـس راه یافت. حضوری  جلـب 
کسـب هشـت سـال تجربـه نمایندگـی بـه هیـات رئیسـه  مجلـس نهـم و دهـم نیـز همـراه شـد تـا بـا 

ساله  ۳۸ طلسم  شکست 
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مجلـس دهـم راه یابـد.
عثمانـی نـه در جرگـه اصالح طلبـان و نـه در طیـف اصول گرایـان می گنجد،  نماینده ای اسـت مسـتقل 
از  کـدام  هیـچ  افراط گرایـان  بـا  و  دارم  اعتدالـی  نـگاه  »بنـده  می گویـد:  رابطـه  ایـن  در  او  میانـه رو.  و 
جناحیـن هم سـو و همـراه نبـوده و نخواهـم بـود. نـگاه فراجناحـی دارم و جز به مـردم و نظام به هیچ 
جریانـی وابسـته و دلبسـته نبـوده و منافـع مـردم و نظـام را هـم بـر منافـع اصول گرایانـه و هـم بر منافع 
اصالح طلبانـه و حتـی بـر منافـع خـود، ترجیـح می دهـم و در مجلـس بـر اسـاس تشـخیص خـود در 

کـرد«. مسـیر اصیـل نظـام و خدمـت بی منـت بـه مـردم فعالیـت خواهـم 
کاندیداهـای ریاسـت دیـوان  عثمانـی یـک بـار بـا حمایـت هیـات رئیسـه مجلـس بـه عنـوان یکـی از 
گذار  کنون سـابقه نداشـته به یک سـنی مذهـب وا که تا ح شـد. سـمتی  محاسـبات مجلـس نیـز مطـر
گزینه هـای جـدی ریاسـت  گـر بـه هیـات رئیسـه مجلـس راه نمـی یافـت می توانسـت یکـی از  شـود. او ا

کمیسـیون بودجـه مجلـس دهـم باشـد.
 

کاری و علمی سوابق 
• لیسانس حسابداری از دانشگاه شهید بهشتی

• فوق لیسانس حسابدارى از دانشگاه شهید بهشتی
• دکتراى حسابدارى از دانشگاه عالمه طباطبایی

• عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
کتاب دانشگاهی و مقاالت علمی • نویسنده چند 

• نماینده مردم بوکان در دوره هشتم و نهم و دهم مجلس شوراى اسالمی
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراى اسالمی • عضو 

• عضو هیات رئیسه مجلس دهم
• مدیر عامل چند شرکت سهامی عام پذیرفته شده در بورس

کشور • حسابدار رسمی و عضو هیأت تشخیص صالحیت حسابداران رسمی 
• سردبیر مجله علمی -پژوهشی دانش حسابرسی

کشور • عضو انجمن حسابداران خبره 
کشور • عضو انجمن مدیران صنایع 

کشور کانون نخبگان  • عضو 
 

ح های امضاء شده توسط عثمانی در مجلس طر
کـه عمدتـا در حـوزه  ح هایـی  اسـت، طر آمـده  ح  ردیـف حـدود ۶۷ طـر نامـش در  نهـم  در مجلـس 
ح هایی  تخصـص اش یعنـی برنامـه و بودجـه طراحـی و بـه مجلـس تقدیـم شـده اسـت. مهم تریـن طر

ح اسـت: کـه بـا امضـای عثمانـی تقدیـم هیـات رئیسـه مجلـس نهـم شـد بـه ایـن شـر
ح دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده با اصالحات موادی از آن • طر

کشاورزی ح ممنوعیت واردات غیرضروری محصوالت  • طر
ح تشکیل سازمان مدیریت، برنامه ریزی و بهره وری • طر

ح مقابله با اخالل ارزی و مجازات اخاللگران • طر
ح ساماندهی تخصیص ارز در شرایط اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی • طر

کـه  ح هایـی  گرچـه خـود را در طیـف نماینـدگان اعتدالـی معرفـی می کنـد ولـی در میـان طر عثمانـی ا
کـه در ردیـف برنامه هـای اصول گرایـان  کـرده، مـواردی بـه چشـم می خـورد  بـه عنـوان طـراح امضـاء 
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ح هـای همچـون: تنـدروی مجلـس نهـم بـود طر
گروه های انحرافی ح قانون مقابله با  • طر

ح اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسالمی ایران در اجرای برجام • طر
ح تقویت و توسعه سازمان بسیج رسانه • طر

• طرح حمایت از احداث، تجهیز، نوسازی و مدیریت مساجد کشور و پیگیری امور نمازخانه ها

 
خفاشان حقوق بشر؟

کمتـر فعالیتـی در حـوزه حقـوق بشـر می تـوان یافـت. این مهـم را از دو زاویه  در فعالیت هـای عثمانـی 
کـه بیشـتر حـول مسـایل مالی  می تـوان مـورد توجـه قـرار داد. اول حـوزه تخصـص و دغدغـه فکـری او 
و بانکـی می چرخـد و دوم تعلـق اش بـه اقلیت هـا در ایـران. عثمانـی همچون دیگـر نمایندگان اقلیت 
کـه بـه تریبونـی بـرای صاحبـان  )اقلیـت مذهبـی( مجالـی بـرای ورود بـه ایـن عرصـه نـدارد و همیـن 
گرچه  قـدرت در سـرپوش نهـادن بـه نقـض حقـوق بشـر تبدیـل نشـوند، قابـل توجـه اسـت. عثمانـی ا
در ایـن حـوزه بیشـتر سـکوت را ترجیـح داده ولـی فریـاد اش در یک ضایعه حقوق بشـری مجلس را پر 
کـرد سـوری در سـاحل بـه عکـس روز تمـام رسـانه های  کـودک  کـه عکـس جنـازه  کـرد و آن زمانـی بـود 
دنیـا تبدیـل شـد. فریـاد عثمانـی بیـش از آن کـه جنایتـکاران و حامیان شـان را نشـانه رود، متوجـه 
کـه نشـان مـی داد او بیشـتر مقهـور قـدرت اسـت تـا مدافـع حقـوق  فعـاالن حقـوق بشـر بـود، تحلیلـی 
گـر مدعیان  بشـر. عثمانـی در ایـن نطـق می گویـد: » مـرگ آیـالن بـرای بشـریت امـروز یـک ننـگ بـود و ا
گذاشـته باشـند؛ مـرگ آیـالن بـرای بشـریت امـروز  دموکراسـی و حقـوق بشـر چیـزی از بشـریت را باقـی 
گذاشـته باشـند؛  کـرده ای را بـر روی زمیـن باقـی  گـر مدعیـان حقـوق بشـر فاجعـه نا یـک فاجعـه بـود ا
که مدعیان حقوق بشـر چیزی از انسـانیت و تاریخش  مرگ آیالن برای بشـریت امروز یک تاریخ بود 
گـر خفاشـان  باقـی نگذاشـته اند و آری مـرگ آیـالن بـرای بشـریت امـروز یـک درس و یـک شـوک بـود ا
گذاشـته باشـند؛ آری مـرگ آیـالن نـه مـرگ  مدعـی حقـوق بشـر سـویی از نـور و نـوری از حقیقـت باقـی 
از  پـس  کـه  بـود  مردمـی  بی کسـی  فریـاد  و  بشـریت  و  فطـرت  مـرگ  انسـانیت،  مـرگ  بلکـه  فـرد  یـک 
کـه از جیب  کنـون بایـد از تـرس ددمنشـی داعشـیان  کشـی توسـط صـدام ملعـون ا شـیمیایی و نسـل 

آل سـعود می خورنـد، دل و تـن بـه دریـا بزننـد.«
کتیوسـت موثـر خوانـد، حـوزه  کـه شـاید بتـوان عثمانـی را یـک ا از منظـر حقـوق بشـر، تنهـا جایـی 
گامـی در راسـتای حفاظـت از  تـا  ح تـالش شـده  بـا ارائـه چنـد طـر کـه  محیـط زیسـت اسـت جایـی 
ح  کشـور و امضـای طـر ح حفـظ و صیانـت از جنگل هـای  محیـط زیسـت برداشـته شـود. امضـای طـر
اصـالح قانـون حفاظـت و بهـره بـرداری از جنگل هـا و مراتـع از جملـه فعالیت هـای موثـر او در مجلـس 

نهـم در حـوزه محیـط زیسـت بـوده اسـت.
 

جنبش سبز و اعالم حمایت از میرحسین موسوی
که پیش از انتخابات،   محمد قسـیم عثمانی از جمله نمایندگان ادوار مجلس شـورای اسـالمی بود 
کرد ولی بعـد از انتخابات همراه جنبش  کاندیداتـوری میرحسـین موسـوی را امضـاء  نامـه حمایـت از 
کثریـت نماینـدگان وقـت  سـبز باقـی نمانـد و خیلـی زود خـط خـود را از جنبـش سـبز جـدا و همچـون ا
مجلـس،  جنبـش سـبز و رهبـران آن را فتنه گـر خوانـد. بـا ایـن وجـود انتقادهایـش از دولـت محمـود 
احمـدی نـژاد در صحـن مجلـس، او را از صف اصول گرایان مخالف میرحسـین موسـوی جدا می کرد. 
او در نطقـی جنجالـی،  محـل هزینـه تبلیغاتـی احمـدی نـژاد را بودجـه دارو و درمـان مـردم دانسـت 
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گفـت: »پـول ایـن میتینگ هـا )میتینـگ تبلیغاتـی احمـدی نـژاد در ورزشـگاه آزادی( همـان پـول  و 
کـه از عدالـت دم می زننـد بـا پـول بیـت المـال  کسـانی  کـه پرداخـت نشـده و  داروی بیمارانـی اسـت 
کنـش تنـد حامیـان دولـت وقـت در مجلـس هشـتم روبـرو  کـه بـا وا ایـن چنیـن می کننـد.« اظهاراتـی 
کـه تـا مرحلـه زد و خـورد هـم  کوچـک زاده  شـد نماینـدگان هم چـون روح اهلل حسـینیان و مهـدی 

جلـو رفتند.
 

سوابق خانوادگی
و  ازدواج  نحـوه  خصـوص  در  او  بـود.  بـوکان  سـنی  علمـای  از  عثمانـی  جسـیم  محمـد  مـال  پـدرش 
را پیـدا می کردنـد و پیشـنهاد می دادنـد و  نفـر  گاهـی خانـواده یـک  همسـرش می گویـد: »هـر چنـد 
کـرده بودنـد و بـا پدرش  کنـم. تـا اینکـه مرحـوم پـدرم یـک نفـر بـا پیـدا  کـه ازدواج نمـی  بنـده می گفتـم 
کـه  گذاشـته بودنـد. در یکـی از تعطیـالت در خـرداد مـاه ۱۳۷۵  کـرده بودنـد و قـرار صحبـت  صحبـت 
کـه بایـد برویـد منـزل ایشـان و مالقاتـی داشـته باشـید. منـم اصرار  کردنـد  بـه بـوکان رفتـه بـودم اصـرار 
کـه قصـد ازدواج نـدارم ولـی چـون خانـواده مـا پدرسـاالری بـود باالجبـار بـا مـادرم و یکـی  می کـردم 
کـه  کـردم و بعـد  از خواهرانـم رفتیـم دیـدن ایشـان. رفتیـم و حـدود ۵ دقیقـه بـا اون خانـم صحبـت 
گفتـم بلـه قبولـه! بـه همیـن سـادگی ازدواج  برگشـتیم مـادرم پرسـید چـی شـد؟ پسـندیدی؟! منـم 
کـه سـال ۷۶  کـه حاصـل ایـن ازدواج ۳ فرزنـد اسـت. دختـرم رضـوان  گرفـت  مـا بـا همسـرم شـکل 
که سـال ۱۳۸۶ متولد شـد.« اطالعات  کوچکم آزاد  که سـال ۱۳۸۴ و پسـر  متولد شـد، پسـر بزرگم آپو 

بیشـتری از روابـط خانوادگـی او در دسـت نیسـت.
وبسایت شخصی عثمانی به آدرس زیر در دسترس است:

http://www.dr-osmani.com
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مهرداد الهوتی 

حوزه انتخابیه: لنگرود
کمیسیون تدوین  سمت: نایب رئیس اول 

آیین نامه داخلی مجلس
کسیون: مستقل ها فرا

که  نامـش یـادآور آیـت اهلل حسـن الهوتـی نماینده مردم رشـت در مجلس اول شـورای اسـالمی اسـت 
که براثر سـکته قلبی درگذشـته اسـت. پدر همسـر دختران  گفته شـد  در جریان دسـتگیری پسـرش،  
آیـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی رئیـس وقـت مجلـس شـورای اسـالمی. مهـرداد الهوتـی از لنگـرود وارد 
مجلـس شـده و بـا رودسـر محـل تولـد آیـت اهلل الهوتـی فاصلـه چندانـی نـدارد ولـی اطالعاتـی از رابطه 
ح هـا و لوایح مطروح  خویشـاوندی آن هـا در دسـت نیسـت. او شـخصیت فعـال و پـای ثابـت همه طر
کم و بیش  ح می شـود  کـه مطر ح و الیحه ای  در صحـن علنـی اسـت. نـام موافقـان و مخالفـان هـر طـر

کیسـت؟ کسـی نیسـت جـز مهـرداد الهوتـی نماینـده لنگرود. او  یـک نـام وجـود دارد و او 
کوملـه از توابـع لنگـرود اسـت. تمـام دوران تحصیـل از ابتدایـی  مهـرداد الهوتـی متولـد ۱۳۴۰ در شـهر 
گذرانـده اسـت. او دانـش آموختـه رشـته عمـران اسـت و بـرای اولیـن بـار در  گیـالن  تـا لیسـانس را در 
انتخابـات مجلـس هشـتم موفـق بـه ورود به مجلس شـد. در مجلس هشـتم شـرط مـدرک تحصیلی 
که یـک دوره نمایندگی  کـرد و او بـا اسـتفاده از تبصـره ایـن قانـون  از لیسـانس بـه فوق لیسـانس تغییـر 
کـرد،  توانسـت در انتخابـات مجلـس نهـم و دهـم نیـز شـرکت  را معـادل مـدرک فوق لیسـانس فـرض 
کسـب ۲۲,۹۰۲ رای و در انتخابات  کنـد و بـه مجلـس راه یابـد. او در انتخابـات مجلـس نهـم موفـق به 

کـرد. کسـب  مجلـس دهـم ۲۸۸۴۶ رأی 
گیالن مدیریت شـهری و روسـتای را برعهده داشـت.  الهوتی قبل از ورود به مجلس در اسـتانداری 
از  کسـیون رهـروان والیـت درآمـد و  بـه عضویـت فرا بـا حمایـت اصول گرایـان وارد مجلـس شـد و  او 
نظـر  بـه  کسـیون اصول گرایـان،   فرا بـه  تعلـق  بـا وجـود  بـه حسـاب می آیـد.  حامیـان علـی الریجانـی 
می رسـد در بسـیاری از اصـول بـا آن هـا اختـالف نظـر دارد. او را بیشـتر می تـوان چهـره ای مسـتقل 
بـه  کشـاورزان  صنفـی  و  رفاهـی  مسـایل  دغدغـه اش  بیشـترین  کـرد.  معرفـی  معتـدل  و  منطقـی  و 
کارگـران بـه شـمار  گیالنـی اسـت و از مدافعـان حقـوق معلمـان،   کاران  کاران و برنـج  خصـوص چـای 

موافق یــا مخالف روی هر طرح یا الیحه نظر دارد
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از دیگـر دغدغه هـای اوسـت. می آیـد. حفـظ محیـط زیسـت 
 

سوابق انقالبی و مبارزاتی
کـه در جریـان انقـالب سـال  کـرده  کیـد  مهـرداد الهوتـی در وب سـایت شـخصی اش بـر ایـن نکتـه تا
۱۳۵۷ بـه همـراه دوسـتان دبیرسـتانی اش فعـال بـوده و از انقـالب حمایت می کرده اسـت. با پیروزی 
که  انقـالب اسـالمی و آغـاز جنـگ ایـران و عـراق بـه همـراه برادرانـش عـازم جبهه هـا می شـود و آنگونـه 
کـرده در جبهه هـا مجـروح شـده و در شـمار جانبـازان جنـگ ایـران و عـراق  کیـد  در وب سـایت اش تا
شـناخته می شـود. یکـی دیگـر از برادرانـش نیـز در جنـگ جانباز شـده و دو برادر دیگـر اش به نام های 

کشـته شـده اند. کـه از فرماندهـان سـپاه پاسـداران بودنـد در ایـن جنـگ  فرهـاد و فـرداد 
 

حقوق بشر در دیدگاه ها و فعالیت های الهوتی
کـه در هـر موضوعـی اظهـار نظـر می کنـد بـه همیـن خاطر  مهـرداد الهوتـی از جملـه نمایندگانـی اسـت 
گفتگوهـا و اظهـار نظرهـای او رصـد شـود، می تـوان اظهـار نظرهـای متفاوتـی از امـور  گـر مجموعـه  ا
کمتـر  کـرد، ولـی  تـا سیاسـت خارجـی و مسـایل جامعـه جهانـی را مشـاهده  کشـاورزی و دامـداری 
موضعـی در خصـوص نقـض حقـوق بشـر در ایـران می تـوان یافـت. مجموعـه فعالیت هـای او درحـوزه 
کلیشـه ای اش  کند ولـی حمله های  محیـط زیسـت می توانـد او را به عنـوان فعـال حقـوق بشـر معرفـی 
کـه فهـم و اعتقـاد او بـه حقـوق بشـر  بـه نقـض حقـوق بشـر در دنیـا توسـط امریـکا،  نشـان می دهـد 
بـه  اعتـراض  بـا  مصاحبـه ای  در  او  نیسـت.  تناقـض  در  اصول گـرا  جریـان  سیاسـت های  بـا  چنـدان 
کـه بـه آمریـکا  کشـورهایی  کمیسـیون حقـوق بشـر سـازمان ملـل می گویـد: »در  عضویـت امریـکا در 
اجـازه دخالـت در امـور داخلـی داده شـده و سـطله اسـتکبار جهانـی بـه نوعـی پذیرفتـه  شـده اسـت 
کشـتار جمعـی و سـایر مـوارد نقـض حقـوق بشـر دیـده نمی شـود و جامعـه  قتـل عـام، بمب گـذاری، 
کشـورها روبـه رو می شـود. سـکوت ها در  جهانـی بـا سـکوت جوامـع مدافـع حقـوق بشـری در ایـن 
برابـر نقـض حقـوق بشـر از سـوی مجامـع بین المللـی در آینـده ای نزدیـک بـه وسـیله مـردم عـادی 
در سراسـر جهـان شکسـته می شـود. بیداری هـای اسـالمی و هم چنیـن دیگـر تظاهـرات مشـابه در 

جهـان نمونـه ای از بلنـد شـدن فریاد هـا در برابـر نقـض حقـوق بشـر اسـت.«
در  اصول گـرا  جریـان  بـا  متفـاوت اش  تفکـر  بیانگـر  کـه  یافـت  او  از  مواضعـی  می تـوان  حـال  عیـن  در 
ح نحـوه فعالیـت احـزاب و  مسـایل سیاسـی و حقـوق بشـری باشـد. الهوتـی در جریـان تصویـت طـر
جریان هـای سیاسـی بـه فشـار سیاسـی وارده بـه احـزاب سیاسـی و فقـدان آزادی احـزاب در ایـران، 
کشـور مـا واقعـا در جایـگاه یـک حـزب  گـر می خواهیـم احـزاب در  کـرده و می گویـد: »ا بـه شـدت انتقـاد 
که در این قانون بر سـر راه  گذاشـت، بایـد ایـن محدودیت هایی  فعالیـت بکننـد بایـد دستشـان را بـاز 

گذاشـته شـده برداشـته شـود«. فعالیت هـای احـزاب 
که نوشـته ایم، ما بـه انحای  گفـت: »طبـق ایـن چیزی  الهوتـی در نطـق خـود خطـاب بـه نماینـدگان 
کنیـم و ایـن واقعـا چیـز درسـتی نیسـت. مـا االن چنـد تـا  مختلـف می توانیـم یـک حـزب را منحـل 
کننـد، چـون در قوانیـن آن قـدر  کـدام نمی تواننـد فعالیـت  کردنـد امـا هیـچ  کـه ثبت نـام  حـزب داریـم 

کـه جـرأت هیـچ فعالیتـی ندارنـد«. کـرده ایـم  محدودشـان 
 

حمایت از اقدام نجفی در دیدار با خانواده خسارت دیده گان جنبش سبز
کرسـی وزارت آمـوزش و  در جریـان رای اعتمـاد مجلـس بـه محمـد علـی نجفـی بـرای تکیـه زدن بـر 
پـرورش،  مخالفـان بـا اشـاره بـه دیـدار او بـا خانواده قربانیان جنبش سـبز،  او را از فعـاالن این جنبش 
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کـرده و خواسـتار عـدم رای اعتمـاد مجلـس بودنـد،  مهـرداد الهوتـی از جملـه نمایندگانی بود  معرفـی 
کـه تمـام قـد در حمایـت از نجفـی در برابر مخالفان ایسـتاد و اقدام او را در راسـتای وظایف نمایندگی 
که  کردند  گفت: »تعدادی از دوسـتان مخالف اعـالم  )به عنـوان عضـو شـورای شـهر تهـران( دانسـت و 
که ایشـان بر اسـاس مصوبه شـورای شـهر  کـرده، در حالی  آقـای نجفـی از آسـیب دیدگان فتنـه بازدیـد 
کرد  کرده اسـت. شـورای شـهر مصوب  و بـه اتفـاق اعضـای آن و یـک هیـات از ایـن خانواده هـا بازدیـد 
کردنـد و بعد از این  و آقـای نجفـی بـه اتفـاق عـده ای از اعضای شـورای شـهر از ایـن خانواده ها بازدید 
کردند…دوسـتان مخالف این گونه مسـائل را  گزارشـی را تنظیـم و تقدیـم رهبـر معظـم انقـالب  بازدیـد 

عنـوان می کننـد، بی رحمـی و بی انصافـی اسـت.«
نشـان  اظهـارات اش  ولـی  کـرد  معرفـی  سـبز  جنبـش  مدافعـان  یـا  فعـاالن  از  نمی تـوان  را  الهوتـی 
که با مخالفان جنبش سـبز هم سـو نیسـت و هر تالشـی در جریان جنبش سـبز را فتنه گری  می دهد 

نمی دانـد. از ایـن رو او در ردیـف نماینـدگان معتـدل مجلـس قـرار می گیـرد.
 

ح های امضا شده توسط الهوتی طر
ح هـای مـدون از سـوی نماینـدگان و تقدیـم آن ها بـه مجلس برای تصویـب قانون جدید  امضـای طر
یـا اصـالح قوانیـن موجـود را نمی تـوان در سـنجش عملکـرد نماینـدگان چنـدان معنـا دار توصیـف 
کننـد و  ح هـا،  آن هـا را امضـاء  کـه ممکـن اسـت نماینـدگان بـدون مشـارکت در تدویـن طر کـرد چرا
ح هـم مطلـع نباشـند ولـی وقتـی یـک نماینـده در جریـان بررسـی ایـن  حتـی چنـدان از محتـوای طـر
ح هـا،  اظهـار نظـر می کنـد و نقشـی فعاالنـه در صحـن دارد، می تـوان ایـن امضاهـا را در سـنجش  طر
کرده می توان  که امضـاء  ح هایی  عملکـرد او مـورد توجـه قـرار داد. مهـرداد الهوتـی را از نظـر تعـداد طر
در مجلـس یـک رکـورد دار دانسـت، به طوری کـه در جریـان مجلـس نهـم نامـش در ردیـف طراحـان 
کارگـران،  معلمـان و  کشـاورزان،   کـه عمدتـا رویکـرد حمایتـی از  ح هایـی  ح آمـده اسـت. طر ۱۵۰ طـر

بازنشسـتگان و ایثارگـران دارد. او هیـچ طرحـی در حمایـت از حقـوق زنـان امضـاء نکـرده اسـت.
ح است: کرده به این شر که او امضاء  ح هایی  فهرست تعدادی از طر

کشاورزی ح حذف آب بهای محصوالت استراتژیک  • طر
کشاورزی کارگزاران بیمه محصوالت  ح استخدام  • طر

گذارنده  ح استفسـاریه دریافت چهاردرصد )۴٪( حق بیمه مشـاغل سـخت و زیان آور از وا • طر
به پیمانکار

ح حفاظت و صیانت از جنگل ها • طر
ح نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی • طر

ح ساماندهی خدمات رسانی به روستاها • طر
ح آزادسازی معامله سهام عدالت در بورس • طر

کشور از آب شرب ح افزایش جمعیت بهره مند روستایی  • طر
کشور کاهش آلودگی هوای  ح  • طر

کنترل ترافیک هوایی )مراقبت پرواز( ح ارتقای ایمنی  • طر
کمیسـیون  کنون سـخن گوی این  کمیسـیون عمران درآمده و هم ا او بـا ورود بـه مجلـس بـه عضویـت 
کسـیون محیـط زیسـت مجلـس اسـت. الهوتـی پیـش از ورود بـه مجلـس  اسـت. او نایـب رئیـس فرا

ایـن سـمت ها را در اختیـار داشـته اسـت:
گیالن • مدیرکل شهری و روستایی استانداری 

گیالن و مازندران کردستان،  سمنان،   • مدیریت شهرداری ها در استان های 
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گیالن • ناظر بر شورای برنامه ریزی استان 
گروه عمران در مجمع عالی نخبگان ایران کار  کمیسیون مدیریت بحران  • دبیر 

 
سوابق خانوادگی

کـه بـرادر و  گزارشـی از خانـواده الهوتـی مدعـی اسـت  یـک خبرگـزاری محلـی بـه نـام خـزر آنالیـن در 
کرده انـد ولـی با با ارسـال توضیحی  فرزنـدان او بـا اسـتفاده از رانـت سـمت هایی در اسـتان از آن خـود 
کـرده و توضیحاتـی داده اسـت. در جوابیـه دفتـر مهـرداد الهوتی  گـزارش را رد  بـه ایـن خبرگـزاری ایـن 
آمـده اسـت: » اخـوی ایشـان جمشـید بائـوج الهوتـی از ایثارگـران و جانبـازان سـرافراز دفـاع مقـدس 
کـه در آمـوزش و پـرورش مدیریـت حوزه هـای مختلـف را  و بـرادر دو شـهید نزدیـک بـه ۲۰ سـال اسـت 
برعهـده دارد و سـال ها قبـل از افتخـار خدمتگـزاری مهنـدس مهرداد الهوتی پسـت مدیریت آموزش 
و پـرورش را داشـتند اخـوی دیگـر ایشـان از جانبـازان انقـالب فریبـرز بائـوج الهوتـی نیـز قبـل از افتخار 
کـه در همیـن دوره  ایشـان بـه سـمت نمایندگـی مـردم شـریف لنگـرود دارای منصـب شـهرداری بـود 
نمایندگـی از سـمت خـود اسـتعفا دادنـد و در شـرف بازنشسـتگی می باشـند. فرزنـد ارشـد ایشـان نیـز 
بـا وجـود مخالفت هـای مهنـدس مهـرداد الهوتـی توسـط شـورای شـهر املـش تنهـا به عنـوان یکـی از 
کارشناسـی ارشـد عمـران  گردیـد درحالیکـه ایشـان دارای  ح  گزینه هـای پیشـنهادی شـهرداری مطـر
و از متخصصیـن ایـن رشـته می باشـد. بنـا بـه اظهـار ایـن سـایت فرزنـد دیگـر ایشـان صاحـب منصـب 
که همه میدانند ایشـان طی دو سـال اخیر به عنوان  کـه همانطـور  مهمـی در فرمانـداری شـده اسـت 
گر تنها یک سـند  رابـط دفتـر نماینـده بـرای پیگیری هـای عمرانی شهرسـتان در فرمانـداری بودند و ا
یـک ریالـی به عنـوان حقـوق، مزایـا و پـاداش در فرمانـداری لنگـرود در رابطـه با ایشـان یافتیـد، حق با 
شماسـت و ایشـان فـی سـبیل اهلل از سـمت دفتـر نماینـده پیگیـری مسـایل عمرانـی را در فرمانـداری 

به عهـده دارد.« اطالعاتـی از همسـر و دیگـر فرزنـدان او در دسـت نیسـت.
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سهیال جلودار زاده

حوزه انتخابیه: تهران
کمیسیون اجتماعی سمت: عضو 

کسیون: امید فرا

کنـار حامیان  هم زمـان بـا پیـروزی محمـد خاتمـی،  او نیـز بـه مجلـس شـورای اسـالمی راه یافـت تـا در 
ح هـا و لوایـح اصالح طلبانـه باشـد. سـهیال جلـودارزاده اولیـن  خاتمـی در مجلـس پنجـم،  پیگیـر طر
بـار در انتخابـات میانـدوره ای مجلـس پنجـم بـه نمایندگـی مـردم تهران برگزیده شـد و پس از آن سـه 
کسـیون اصالح طلبـان و  کـرد. او در هـر چهـار دوره نمایندگـی، عضـو فرا بـار دیگـر نمایندگـی را تجربـه 
کـه  کارگـری مجلـس بـود. او اولیـن زن مجلـس شـورای اسـالمی اسـت  از شـاخص ترین چهره هـای 
اجتماعـی  کمیسـیون  ریاسـت  بـرای  کنـون  ا و  یافـت  راه  رئیسـه مجلـس در دوره ششـم  بـه هیـات 
کرسـی دسـت یافتـه اسـت ولـی آیـا او  کـه بـه ایـن  مجلـس دهـم خیـز برداشـته تـا اولیـن زنـی باشـد 
کمیسـیون های تخصصـی مجلـس را خواهـد شکسـت؟ طـی هفتـه جـاری  طلسـم ریاسـت زنـان بـر 
گرفته  کمیسـیون های تخصصی تازه شـکل  کـه  احتمـاال پاسـخ ایـن پرسـش روشـن خواهد شـد، چرا
کـه بـا انتخـاب هیـات رئیسـه همـراه خواهـد بـود، برگـزار خواهد شـد. و بـه زودی اولیـن جلسـات آن، 

 
کیست؟ سهیال جلودار زاده 

کارگـر بدنیـا آمـده اسـت.  او زاده ۲۸ دی ۱۳۳۷ در شـهر ری تهـران اسـت. در خانـواده ای مذهبـی و 
بـرای ادامـه تحصیـل در رشـته ریاضـی راهـی تهـران  ابتدایـی و راهنمایـی  گذرانـدن دوران  از  بعـد 
تـا در رشـته مهندسـی نسـاجی  امیرکبیـر مـی رود  بـه دانشـگاه  گرفتـن دیپلـم ریاضـی  بـا  و  می شـود 
کنـد. ورود او بـه دانشـگاه بـا آغـاز فعالیت هـای اجتماعـی اش همراه می شـود،  از یک سـو به  تحصیـل 
کارگـران  کنـار  همـراه دانشـجویان انقالبـی وارد فعالیت هـای دانشـجویی می شـود و از سـوی دیگـر در 

کارگـران را دنبـال می کنـد. کارخانـه نسـاجی، تشـکل دهی 
کارگـر و رئیس  کارگـری شـناخته می شـود او عضو خانه  جلـودارزاده سال هاسـت بـه عنـوان یـک فعـال 
کارگری بوده  کارگـر اسـت. همـواره درون و برون مجلس در پی اسـتیفای مطالبات  واحـد زنـان خانـه 

اولین زن هیات رئیســه ادوار مجلس را بشناسیم 
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کاندیـدای  کـه اصالح طلبـان موفـق بـه ورود بـه مجلـس نشـده اند بـه عنـوان  و از ایـن رو در ادواری 
کارگـران راهـی مجلس شـده اسـت مثـل دوره هفتم. مسـتقل و بـا حمایـت جامعـه 

کرسـی هیـات رئیسـه  کار آمـدن مجلـس اصالح طلـب ششـم،  جلـودارزاده بـرای اولیـن بـار بـه  بـا روی 
کـه بـه ایـن مقـام رسـیده اسـت. مجلـس ششـم در  مجلـس تکیـه زد تـا اولیـن نماینـده زنـی باشـد 
سـال های پایانـی عـالوه بـر جلـودارزاده، بـه خانـم شـهربانو امانـی نماینـده ارومیـه نیـز بـرای ورود بـه 
گیرد. ولی بـا پایان یافتن عمر مجلس  هیـات رئیسـه رای داد تـا از ایـن منظـر، مجلسـی پیش رو لقب 

ششـم، عمـر حضـور زنـان در هیـات رئیسـه نیـز پایـان یافـت.
 

سوابق اجرایی و سیاسی
ح است: فعالیت ها و سوابق سهیال جلودارزاده، عالوه بر نمایندگی مجلس به این شر

• نماینده مردم تهران در در ادوار پنجم، ششم، هفتم و دهم مجلس شورای اسالمی
• عضو هیات رئیسه مجلس ششم

کارگر، • عضو شورای مرکزی خانه 
کار، • عضو دفتر سیاسی و مسئول سازمان های حزب اسالمی 

• عضو جمعیت زنان جمهوری اسالمی ایران،
کشور، ج از  کل مدارس خار • مدیر 

مجمـع  بانـوان  کمیتـه  در  خانـواده  مـورد  در  نظـام  کالن  سیاسـت های  تدویـن  مسـئول   •
نظـام مصلحـت  تشـخیص 

• مشاور سابق امور بانوان وزارت صنعت، معدن و تجارت
کارگر • رئیس اتحادیه زنان 

سوابق انقالبی
دانشـجویی  فعالیت هـای  وارد  امیرکبیـر،  دانشـگاه  بـه  ورود  بـا   ۱۳۵۴ سـال  در  جلـودارزاده  سـهیال 
گروه هـای دانشـجویی وارد  بـا  بـه عنـوان دانشـجویی مسـلمان و مذهبـی،  او  انقالبـی می شـود.  و 
مبـارزات انقالبـی می شـود. او بـا ورود بـه دانشـگاه ازدواج می کنـد و پـس از آن همـراه همسـرش وارد 
کارخانـه چیت سـازی بافکار به بسـیج  فعالیت هـای انقالبـی می شـوند. او در همـان زمـان بـا ورود بـه 
کارگـری می پـردازد. او در بیـان آن فعالیت هـا می گویـد: »در روزهـای  کارگـران و حمایـت از اعتصابـات 
اعتصـاب، حقوقـی  در  دلیـل شـرکت  بـه  کـه  کارگرانـی  بـرای  در سـال ۱۳۵۷،  مردمـی  مبـارزات  اوج 

کنیـم.« کمیتـه ای حمایتـی تشـکیل دادیـم تـا از آن هـا حمایـت  دریافـت نمی کردنـد صنـدوق و 
 

حضور در جبهه ای جنگ ایران و عراق
کـه وقتـی صحبت از جنـگ ایران و عراق می شـود،   سـهیال جلـودارزاده از معـدود زنـان مجلـس اسـت 
امدادرسـانی  هـدف  بـه  جنـگ  شـروع  بـا  هم زمـان  کـه  چـرا  دارد  بیـان  بـرای  بی شـماری  خاطـرات 
راهـی مناطـق جنگـی می شـود. او در تشـریح فعالیت هایـش می گویـد: »بـا شـروع جنـگ تحمیلـی 
گرفتیـم بـرای امدادرسـانی در مناطـق جنگـی  در مهرمـاه سـال ۵۹ همـراه یکـی از دوسـتانم تصمیـم 
کـرده بـود. بـه محـض اینکـه  حضـور یابیـم. روزهـای اول جنـگ، راه آهـن اهـواز را دشـمن بمبـاران 
کز امدادرسـان نبودیـم و معرفی  خـط تعمیـر شـد و قطارهـا راه افتـاد، عـازم شـدیم. عضـو مرکزی از مرا
گرفتیـم خـود را به آبادان و خرمشـهر  نامـه ای هـم نداشـتیم. بعـد از اینکـه بـه اهـواز رسـیدیم تصمیـم 
کـه مـا را ببـرد. یـادم اسـت دو رکعـت نمـاز حاجـت و  کـه خـط مقـدم بودنـد برسـانیم. وسـیله ای نبـود 
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که عده ای  کامیون آمد  که رسـیدیم یک  دعای توسـلی خواندیم و راه افتادیم. به سـه راهی آبادان 
کننـد و برگردنـد. از آبـادان هـم بـا یـک وانـت  از اهالـی آبـادان را بـا خـود می بـرد تـا وسایلشـان را جمـع 
بـه خرمشـهر رفتیـم. مدتـی آنجـا بودیـم، بعـد هـم اهـواز و … یـادم می آیـد وقتـی بـا وانـت بـه سـوی 
خرمشـهر می رفتیـم خمپاره هـای خمسـه خمسـه عراقی هـا دائـم دور و برمـان بـه زمیـن می خـورد 
کـه همـراه مـا در وانـت بودنـد بـا روحیـه ای عالـی بـه مـا  و چنـد نفـر از دختـران بسـیجی خرمشـهری 
می گفتنـد: این هـا چیـزی نیسـت، نقـل و نبـات اسـت! بـا آن هـا یـک راسـت بـه مسـجد جامـع شـهر 
کوچـه، خانه  کوکتـل مولوتـف درسـت می کردنـد. روبـه روی مسـجد داخـل یـک  گروهـی  رفتیـم. آنجـا 
کمک به  کمک هـای اولیـه بـدان انتقـال می دادنـد. مـا هم بـرای  کـه مجروحـان را بـرای  پزشـکی بـود 
کـس مـن و همراهـم را نمـی شـناخت و از  آنجـا رفتیـم، چنـد روزی بودیـم، ولـی بـه خاطـر اینکـه هیـچ 
طـرف هیـچ ارگانـی معرفـی نامـه نداشـتیم خیلی به مـا اعتماد نمی کردنـد و تحویل مـان نمی گرفتند. 
کمیته  بنابرایـن بعـد از چنـد روز بـه ناچـار به اهواز برگشـتیم. این تجربه ای شـد تا سـری بعـد از طرف 

پزشـکی جهـاد اعـزام شـویم.«
 

حقوق زنان
پـی  در  جلـودارزاده  سـهیال  می کننـد،  معرفـی  فمنیسـت  را  خـود  کـه  فعـال  زنـان  بیشـتر  برخـالف 
او  بـوده بی آن کـه شـعار فمنیسـتی سـر دهـد.  اولیـه آن هـا  زنـان و اسـتیفای حقـوق  توانمندسـازی 
ح  کـه از حقـوق مـادی زنـان حمایـت می کـرد. او بـا ارائـه طـر در مجلـس پنجـم طـراح، طرحـی بـود 
خ روز سـبب شـد تـا طرحـی مهـم در مجلـس پنجـم در حمایـت از حقـوق  محاسـبه مهریـه زنـان بـه نـر
ح هـای متعددی  کسـیون زنـان،  پیگیر طر زنـان بـه تصویـب برسـد. او در مجلـس ششـم بـه همراه فرا
در حـوزه زنـان بـود. او بـا ورود بـه مجلـس دهم از پیگیری طرحی بـرای تبعیض زدایی از ازدواج زنان 
کـرد در خصـوص ازدواج زنـان ایرانـی با اتباع  گفتـه: »تـالش خواهیـم  بـا مـردان غیرایرانـی خبـر داده و 
کـه مـردان ایرانی با اتبـاع ایرانی امـکان ازدواج دارنـد و برای  گیـرد؛ چـرا  بیگانـه، رفـع تبعیـض صـورت 

فرزنـدان خـود شناسـنامه تهیـه می کننـد.«
کارگـر از دیگـر فعالیت هـای جلـودارزاده اسـت.  پیگیـری مسـایل معیشـتی، قانونـی و حقوقـی زنـان 
و  قانونـی  موانـع  رفـع  زنـان،  مهـارت  افزایـش  کارگـر،  زنـان  آمـوزش   « می گویـد:  خصـوص  ایـن  در  او 
کارگر اسـت  تبعیض هـای موجـود و حمایت هـای رفاهـی، چهـار محـور فعالیت هـای واحـد زنان خانه 

کـه بـا جدیـت آن هـا را دنبـال می کنیـم.«
ایـن خصـوص  کشـور اسـت و در  از جملـه مخالفـان تفکیـک جنسـیتی دانشـگاه های  جلـودارزاده 
کـه بـه تفکیـک جنسـیتی در رشـته های دانشـگاهی  گـر صاحبـان ایـن تفکـر و اندیشـه  می گویـد: »ا
کـردن دختـران می کردنـد.« گـور  اعتقـاد دارنـد، در عصـر جاهلیـت بودنـد بی شـک اقـدام بـه زنـده بـه 

 
 

سوابق خانوادگی
کاشـان بودنـد.  سـهیال جلـودارزاده فرزنـد اول خانـواده اسـت. پـدر بزرگـش از سـادات روحانـی اهـل 
گاهـی قالـی می بافـت. در سـال ۱۳۵۴ ازدواج  گـه  شـغل پـدرش شیشـه بـری و مـادرش خانـه دار بـود 
می کنـد و در همـان سـال اولیـن دختـرش بـه دنیـا می آیـد. شـوهرش مهنـدس احمـد قاسـمپور بـود 
کار می کـرد. او در اواخـر مجلـس ششـم درگذشـت. کل نیروهـای مسـلح  کـه در مرکـز مهندسـی سـتاد 
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امیر خجسته

حوزه انتخابیه: همدان
کمیسیون شوراها و  سمت: نایب رئیس دوم 

کشور امور داخلی 
کسیون: امید فرا

کمیسـیون سیاسـت داخلـی و  امیـر خجسـته نماینـده دوره نهـم مجلـس شـورای اسـالمی و رئیـس 
شـوراهای مجلـس شـورای اسـالمی از حـوزه انتخابیـه همـدان در اسـتان همـدان اسـت.

کارنامـه  کـه خـود سـابقه مدیریـت بـر سـازمان بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران اسـتان همـدان را در  او 
از   همـان  کـه  بـود؛ طرحـی  بنیـاد شـهید  از  تفحـص  و  ح تحقیـق  اصلـی طـر از طراحـان  خـود دارد، 
آغـاز بـا مخالفت هـای بسـیار به ویـژه از سـوی رییـس وقـت بنیـاد شـهید، »زریبافـان« مواجـه شـد و 
کـه امروز بحث  گفت: »آن نماینده ای  که زریبافـان  اتهامـات دو طـرف بـه یکدیگـر تـا آنجـا پیـش رفت 
کـرده اسـت در دوران مدیریتـش بـر بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران بـا پـول  ح  تحقیـق و تفحـص را مطـر
خانواده هـای شـهدا سـکه می خریـده و بـه مـردم شـهرش مـی داده تـا در انتخابـات مجلـس پیـروز 
کرده ام  کـه مـن بـه همین دلیـل وی را عـزل  شـود و خـود فـردی متخلـف در بنیـاد شـهید بـوده اسـت 

ح تحقیـق و تفحـص را بـه راه انداختـه اسـت.« و او امـروز طـر
کـه مخاطـب ایـن سـخنان، امیـر خجسـته نماینـده همـدان فـرض شـد اما ظاهـرا عزل  بدیهـی اسـت 
خجسـته از بنیـاد شـهید، چندیـن مـاه قبـل از انتخابـات انجـام شـده بـود و صحـت ایـن سـخنان در 
کـه پـس از تغییـر رییـس بنیـاد شـهید و  آن زمـان چنـدان مـورد وثـوق نبـود. هرچنـد بـه نظـر می رسـد 
کـرد. او در تیر مـاه ۹۳ با اعالم  رفتـن زریبافـان، رویکـرد امیـر خجسـته نیـز نسـبت بـه ایـن ماجـرا تغییر 
کردنـد تـوپ را در زمیـن  گروهـی سـعی  گفـت: »در ایـن مـدت  پایـان تحقیـق و تفحـص از بنیـاد شـهید 
که ما در یک مسـیر هسـتیم. خواسـته ما این اسـت درعین  حال  بنیاد بیاندازند ولی نمی دانسـتند 
کـه آرامـش در بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران حفـظ شـود قوانیـن نیـز مطابـق بـا آیین نامـه مجلـس 
کـه نبایـد  رعایـت شـود. بنابرایـن نتایـج تحقیقـات بـه عمـل آمـده حکـم اسـناد محرمانـه ای را دارنـد 
گذشـت قریب به دو سـال،  کـه هنـوز هـم پـس از  جـز بـه مجلـس انتقـال داده شـوند.« و چنیـن اسـت 
کسـی  گسـترده، باالخره  ح نامعلـوم اسـت و پـس از هزینه هـای بسـیار و تحقیقات  سرنوشـت ایـن طـر

تحقیــق و تفحصی که محرمانه ماند!
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گذشـت. کـه چـه در بنیاد شـهید  متوجـه نشـد 
امیـر خجسـته در پنجـم اردیبهشـت مـاه ۱۳۳۸ در خانـواده ای مذهبـی درشهرسـتان همـدان دیـده 
کشـاورز سـاده ای بـود و خانـواده اش از ایـن طریـق امـرار معـاش می کردنـد.  گشـود. پـدر او  بـه جهـان 
در سـال های قبـل از انقـالب ۵۷، در جلسـات مخفیانـه علیـه حکومـت شـرکت و در پخـش جـزوات 
همـکاری می کـرد. پـس از پیـروزی انقـالب و بـه دنبـال آن وقـوع جنـگ در سـال ۱۳۵۹ بـه جبهه هـای 
جنـگ رفـت و پـس از اینکـه چندیـن بـار مجروح شـد، به اسـارت نیروهـای عراقی درآمـد و این دوران 
کتـاب “۲۸۸۸ روز آن سـوی فـرات”  کشـید. او سـختی های ایـن دوران را در  هشـت سـال بـه درازا 

ح داده اسـت. شـر
گزینه  کـه معتقـد اسـت بـرای حـل مشـکالت پایتخـت، بهتریـن  خجسـته از جملـه نمایندگانـی اسـت 
کنـار سـمنان و پردیـس، بـه عنـوان  کـه همـدان در  انتقـال پایتخـت بـه شـهری دیگـر اسـت، بویـژه آن 

ح هسـتند. گزینه هـای انتقـال پایتخـت مطـر
وی همچنین دغدغه حفظ بناهای تاریخی را حداقل در سـخنان خود ابراز نموده اسـت. هنگامی 
کـه جمعـی از هنرمنـدان و فعـاالن فرهنگـی همـدان در اعتـراض بـه تخریـب آثـار تاریخـی ایـن اسـتان 
بـه مجلـس رفتنـد و در دیـدار بـا امیـر خجسـته، نگرانی هایشـان را دربـاره بی توجهـی بـه تخریـب آثـار 
گفت: »بناهای تاریخی ناموس ما هسـتند  کردند، خجسـته در پاسـخ  تاریخی اسـتان همدان بیان 

کرد.« و از آن هـا دفـاع خواهیـم 
از دیگـر مسـایل مـورد توجـه نماینـده همدان در مجلـس، می توان به موضـوع واردات خودرو لوکس 
کلیـد خـورد و  کـه در دولـت احمـدی نـژاد  کـرد، یکـی دیگـر از ماجراهایـی  در جزیـره ابوموسـی اشـاره 
گشـودن آن نیسـت. درسـت  کسـی را یارای  که  کـوری شـده،  گـره  مسـایل پشـت پـرده آن، تبدیـل بـه 
که  گفتـه بود  کـه در هـر خیابـان شـهر یـک پورشـه خودنمایی می کرد، امیر خجسـته  همـان روزهایـی 

کرده انـد.« »اسـناد واردات ۵۰۰ دسـتگاه خـودرو بـا ارز مرجـع را محـو 
کمیسـیون امـور شـوراهای مجلـس شـورای اسـالمی، از جملـه نماینـدگان اصول گـرا و عضـو  رئیـس 

کثریـت رهـروان والیـت اسـت. کسـیون ا فرا
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حسینعلی شهریاری

حوزه انتخابیه: زاهدان
کمیسیون بهداشت و درمان سمت: عضو 

کسیون: اصول گرایان فرا

»حسـینعلی شـهریاری«، متولـد ۱۳۳۰ در شهرسـتان زابـل اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان و نماینـده 
مـردم زاهـدان از اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان در دوره هـای هفتـم، هشـتم و نهـم مجلـس شـورای 

کمیسـیون بهداشـت و درمـان مجلـس شـورای اسـالمی اسـت. اسـالمی و در حـال حاضـر نیـز رئیـس 
کـه تصویـر یـک اسـتان ناراضـی را در اذهـان  بـا وجـود شـرایط ویـژه اسـتان و بعضـا ناآرامی هـا و ترورهـا 
به وجود می آورد، این نماینده همواره خود و مردم اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان را از ارادتمندان 
کـرده اسـت. جـزو نماینـدگان اصول گـرا اسـت و تـالش می کنـد تـا مرزبنـدی  نظـام و رهبـری معرفـی 
کنـد و بـه هـر بهانـه ای آن را یـادآوری  کـه اصول گرایـان فتنـه اش می خواننـد حفـظ  خـود را بـا آن چـه 
کـه در مـاه پایانـی سـال ۱۳۹۲ وقتـی خبـر سـفر »محمد رضـا خاتمی« بـه زاهدان  می کنـد. چنیـن بـود 

کـرد. رسـانه ای شـد، سـخنان تنـدی را علیـه محمـد رضـا خاتمـی دبیـر حـزب مشـارکت بیـان 
حسـینعلی شـهریاری با اشـاره به اعتراضات سـال ۸۸ و اسـتفاده مکرر از واژه فتنه برای آن حوادث، 
گمـان می کنـد مـردم اتفاقـات سـال  کـرد: »محمدرضـا خاتمـی و جریـان هم سـو بـا وی  خاطـر نشـان 
کم شـدن  کرده اند. تغییرات مدیران سیاسـی در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان و حا ۸۸ را فراموش 
کند و تصور می کنـد می تواند تحرکاتی  کـرده خـود را احیا  تفکـرات سیاسـی جدیـد، خاتمـی را امیـدوار 
بـه خواسـته  در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان داشـته باشـد. قطعـا مدیـران سیاسـی اسـتان تـن 

غیرمعقـول و غیرقانونـی حـزب منحلـه مشـارکت نخواهنـد داد.«
شـهریاری حتـی از پرخـاش هـم فراتـر رفـت و پـس از انتقـاد از قـوه قضاییـه بـه خاطـر مسـامحه در 
کـه هنـوز انجـام  کـرد تـا ایـن قـوه و شـخص دادسـتان، بـا سـفری  برخـورد بـا ایـن افـراد، درخواسـت 
کـرد: »قـوه قضاییه و شـخص دادسـتان  کننـد و تصریـح  نشـده و عوامـل ایـن سـفر، بـا قـدرت برخـورد 
کننـد و مشـخص نماینـد آیا افرادی با آن سـبقه سیاسـی  بـه عنـوان مدعی العمـوم زاهـدان بایـد ورود 
گـر برخـورد قاطـع بـا ایـن افـراد می شـد، اشـخاصی ماننـد محمـد  کننـد؟ ا می تواننـد میتینـگ برگـزار 

مرزبندی همیشــگی با »فتنه گران«
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گـر آن هـا بخواهنـد از حـد  کنونـی هـم ا رضـا خاتمـی اجـازه جسـارت دوبـاره را نمی یافـت. در شـرایط 
و حـدود خـود فراتـر برونـد بایـد قـوه قضاییـه بـا قـدرت وارد میـدان شـود و جلـوی تحـرکات مشـکوک 

گرفتـه شـود.« ایـن افـراد 
شـهریاری پـس از سـفر »حسـن روحانـی« بـه »سیسـتان و بلوچسـتان« نیـز در نشسـت علنـی مجلس 
اسـتان  بـه  جمهـور  رئیـس   کـه  »زمانـی  گفـت:  و  داد  اخطـار  جمهـوری  رییـس  بـه  اسـالمی  شـورای 
کـه فرزنـد ۶ ماهـه داشـت و یـک سـرباز را بـه شـهادت  کـرد، یـک معلـم  سیسـتان و بلوچسـتان سـفر 
کاش آقـای رئیـس  جمهـور هیأتی  کنـون نیـز معلـم دومـی را بـه شـهادت رسـاندند. ای  رسـاندند، هم ا

را بـرای بررسـی ناآرامـی اخیـر در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان تعییـن می کـرد.«
کمیسـیون بهداشـت و درمـان مجلس شـورای اسـالمی، همیشـه چنین  امـا بـه نظـر می رسـد رییـس 
کـردن دو بیمـار در بیابان هـای اطـراف شـهر در سـال  خشـمگین نیسـت. در ماجـرای مشـهور رهـا 
که به عنـوان نماینده مـردم و در حوزه  کـرد، از او انتظـار می رفـت  کـه سـر و صـدای زیـادی بـه پـا   ۱۳۹۰
تخصصـی اش بـه دفـاع از حقـوق شـهروندان برخیـزد؛ شـهریاری امـا تفسـیر متفاوتـی از ایـن ماجـرا 

داشت.
گسـترده در  کـه انتشـار ایـن اخبـار بـا ایـن حجـم  کمیسـیون بهداشـت مجلـس ایـن بـود  نظـر رئیـس 
رسـانه های ارتبـاط جمعـی بیـش از آن کـه انعـکاس واقعیـت باشـد نشـانه اهـداف سیاسـی عـده ای 

کـه درصـدد فضاسـازی علیـه دولـت و بـه خصـوص وزارت بهداشـت هسـتند. اسـت 
کـه از رهاسـازی دو بیمـار  گفـت: »هنـوز هیـچ اطـالع دقیقـی دربـاره اخبـاری  شـهریاری بـه رسـانه ها 
کنـار اتوبـان خبـر داده انـد نداریـم و بعیـد می دانـم صحـت داشـته باشـد زیـرا  از یـک بیمارسـتان در 
کنـار اتوبـان رهـا  کـه یـک بیمارسـتان دو بیمـار را بـا لبـاس بیمارسـتان در  عقالنـی بـه نظـر نمی رسـد 
کند می توانسـت آن ها را در خانه شـان  گر می خواسـت این بیماران رها  کند. وزارت بهداشـت حتی ا
کنـار  کشـتزار و  کـه بیمـاران را در  کنـد یـا بـه بهزیسـتی تحویـل دهـد و در هـر صـورت دلیلـی نـدارد  رهـا 
کننـد. بنابرایـن صحـت ایـن اخبـار هنـوز قابـل تأییـد نیسـت و مجلـس ایـن موضـوع را  اتوبـان رهـا 

پیگیـری می کنـد.«
کردنـد و  کـرد و البتـه برخـی او را بـه سیاسـی کاری متهـم  ایـن سـخنان، انتقـادات زیـادی را متوجـه او 
اینکـه بـه جـز وظیفـه نمایندگـی، بـه عنـوان یک پزشـک نیـز از او انتظار مـی رود تا از زاویـه یک معضل 

در حـوزه بهداشـت و درمـان بـه ایـن موضـوع بپردازد.
دانشـگاه شـهید  از  غ التحصیـل سـال ۱۳۶۵  فار و متخصـص چشـم،  حسـینعلی شـهریاری، جـراح 
بهشـتی و هم چنین عضو هیأت علمی دانشـگاه علوم پزشـکی زاهدان اسـت. او هم چنین تعدادی 
مقالـه و تالیفـات علمـی در حـوزه تخصصـی اش دارد و سـردبیر مجلـه علمـی، پژوهشـی طبیـب شـرق 

است.
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محمد رضا تابش

حوزه انتخابیه: اردکان
کمیسیون برنامه و بودجه و  سمت: عضو 

محاسبات
کسیون: امید فرا

می تـوان نزدیک تریـن رابطـه فامیلـی را بـا سـید محمـد خاتمی داشـت،  با نام او و بـا پرچم اصالحات 
وارد قـدرت شـد و بـا هم نوایـی بـا حکومـت، در قـدرت مانـد. ایـن معادلـه را محمـد رضـا تابـش بـه 
کسـی نامـش را شـنیده  کمتـر  کـه تـا پیـش از انتخابـات دوم خـرداد ۱۳۷۵  کسـی  کـرد.  سـادگی حـل 
کـه تـا خـرداد ۷۶ مهم تریـن عنـوان شـغلی اش ریاسـت دفتـر نمایندگـی آیـت اهلل خمینـی در  بـود. او 
کار آمدن سـید محمد خاتمی  اسـتان یـزد )رئیـس دفتـر آیـت اهلل خاتمـی،  پـدر بزرگ اش( بود بـا روی 
وارد  احـزاب اصالح طلـب  بـا حمایـت  بعـد  و دو سـال  رسـید  رئیـس جمهـور  قائـم مقامـی دفتـر  بـه 

مجلـس ششـم شـد.
بـا ورود بـه مجلـس و بـا حمایـت دایـی دیگـراش »محمـد رضـا خاتمـی« نایـب رئیـس مجلس ششـم، 
کرد.  کارپـرداز مالی آغاز  بـه هیـات رئیسـه مجلـس راه یافـت و فعالیـت اش را در ایـن مجلـس با عنوان 
کارپردازهـا، سـابقه نمایندگـی در ادوار قبـل را دارا  معمـوال اعضـای هیـات رئیسـه مجلـس،  خصوصـا 
هسـتند ولـی تابـش بـدون سـابقه نمایندگـی و از همـان سـال اول ورود بـه مجلـس بـه هیـات رئیسـه 

یافت. راه 
مجلـس یـک دسـت اصالح طلـب ششـم )حـدود ۲۴۰ نماینـده از ۲۹۰ نماینـده مجلـس اصالح طلـب 
بودنـد(، بـا نماینـدگان آوانـگاردش در انتقـاد بـه نهادهـای غیرانتخابـی مشـهور اسـت امـا در میـان 
مجـادالت ایـن مجلـس بـا نهادهـای حکومتـی نامـی از محمـد رضـا تابـش نزدیکتریـن نماینـده بـه 
رهبـر اصالح طلبـان یعنـی سـید محمـد خاتمـی،  شـنیده نشـد تـا او مـزد عملکـرد غیرسیاسـی اش را 
کند. تابـش از معـدود نمایندگان  گرفتـن تاییدیـه از شـورای نگهبـان بـرای مجلـس هفتـم دریافت  بـا 
کرسـی اش را در  کـه صالحیـت اش بـرای مجلـس هفتـم تاییـد شـد و  اصالح طلـب مجلـس ششـم بـود 

کنـد. مجلـس هفتـم،  هشـتم و نهـم حفـظ 
 

اصالح طلب بازمانده از مجلس ششــم
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برگزیـده شـد. ولـی  ریاسـت آن  بـه  و  را تشـکیل  کسـیون اصالح طلبـان  تابـش در مجلـس هفتـم فرا
گیـری و دلیـل آن را ورود چهره هـای شـاخص  کنـاره  کسـیون  در مجلـس هشـتم از ریاسـت ایـن فرا
کـرد. در  اصالح طلـب )دکتـر پزشـکیان وزیـر بهداشـت دولـت خاتمـی( و بیمـاری همسـرش عنـوان 
کسـیون اصالح طلبـان  کاهـش تعـداد نماینـدگان اصالح طلـب اساسـا فرا مجلـس نهـم نیـز بـه دلیـل 
کسـیون رهروان والیت پیوسـتند. تشـکیل نشـد و بیشـتر نماینـدگان نزدیـک بـه اصالح طلبـان بـه فرا
محمـد رضـا تابـش متولـد ۵ مهـر ۱۳۳۷ در شـهر اردکان،  شـهر زادگاه خانـدان خاتمـی،  در انتخابـات 
مجلـس نهـم بـا ۲۵۹۴۵ رای معـادل ۶۵ درصـد آراء از حـوزه انتخابیـه اردکان وارد مجلـس شـد تـا 

کرسـی مـردم اردکان در مجلـس تکیـه زنـد. بـرای چهارمیـن دوره پیاپـی بـر 
کسـیون محیـط زیسـت مجلـس نهـم اسـت.  او دارای دکتـرای مهندسـی منابـع طبیعـی و رئیـس فرا
بـا دولـت حسـن روحانـی او را به عنـوان نامـزد معاونـت رئیـس جمهـور و ریاسـت  رابطـه نزدیـک او 
گفتـه خـودش نمایندگـی را بـه هـر سـمت دولتـی دیگـری  سـازمان محیـط زیسـت قـرار داد ولـی بـه 
ترجیـح می دهـد. بـا ایـن حـال او بـا حکمـی از سـوی حسـن روحانـی بـه عنـوان عضـو شـورای عالـی 

حفاظـت محیـط زیسـت منصـوب شـد.
کوچ نکرد ولی از جملـه حامیان دولت در مجلس  تابـش بـا وجـود اینکـه در مجلـس مانـد و بـه دولت 
بـه شـمار مـی رود. او در یکـی از نطق هایـش در دفـاع از دولـت روحانـی می گویـد: »در واقـع رای مـردم 
کابینـه امروز  کـه بعـد از آن انتخاب مـردم به  »آری« بـه اعتـدال و عقالنیـت بـود؛ حـال نوبـت مـا اسـت 

»آری« بگوییـم و بـه انتخـاب، امیـد و اعتمـاد مـردم رای مثبت بدهیم.«
 

دیدگهاه هایش در مورد جنبش سبز
یـاد  نـام »فتنـه«  بـه  از جنبـش سـبز  کـه  از معـدود نماینـدگان مجلـس نهـم دانسـت  بایـد  را  تابـش 
نمی کنـد و دیدگاهـی حمایتـی دارد. او پـس از نمایـش دادگاه بازداشـت شـدگان پـس از انتخابـات 
کـرد و آن را  سـال ۸۸ در نامـه ای بـه رئیـس قـوه قضاییـه از نمایـش ایـن دادگاه هـا در تلویزیـون انتقاد 
که دادگاه متهمان سیاسـی )بـا وضعی ابهام  کنون  خـالف قانـون دانسـت. او در ایـن نامـه نوشـت: »ا
آمیـز( در غیـاب وکالی انتخابـی آنـان به صـورت علنـی و جهـت دار برگـزار می شـود و همـه رسـانه ها آن 
را پوشـش داده و رسـانه ملـی بـا نقـض آشـکار قانـون قبـل از اثبـات هرگونـه اتهـام و صـدور حکم اقدام 
کمـه نمـوده و حتـی عناویـن جعلـی جرائمـی را تبلیـغ نمـوده و بـه  بـه پخـش سراسـری جلسـات محا
کودتـای  کـه در نظـام قانون گـذاری ایـران وجـود نـدارد )هماننـد متهمـان  متهمـان نسـبت می دهـد 
مخملـی( ]…[ بنابرایـن اقدامـات صداوسـیما نقـض و تخلـف آشـکار مفـاد ایـن قانـون بـوده و قابـل 

کـه از حضرتعالـی تقاضـای رسـیدگی دارد.« کیفـری اسـت  تعقیـب 
کـرده  کهریـزک نیـز انتقـاد  گرفتـه در بازداشـتگاه  او در ایـن نامـه همچنیـن بـه برخوردهـای صـورت 
کـه عدالـت در قضـا اقتضـای مسـاوات در رسـیدگی بـه جرائـم را دارد  و نوشـته: »علی ایحـال از آنجـا 
کهریـزک باالتـر از شـخصیت متهمـان سیاسـی  کاران بازداشـتگاه هایی نظیـر  و شـخصیت جنایـت 
گسـترش آثـار سـوء این گونـه جنایـات و تکـرار آن  گذاشـتن بـر ایـن قضیـه سـبب  نیسـت و سـرپوش 
آنـان  از حقـوق  بـه تظلمـات  کـه حضرتعالـی مرجـع شـهروندان در رسـیدگی  آنجـا  از  و  خواهـد شـد 
هسـتید امیـد اسـت ترتیبـی اتخـاذ فرمائیـد تـا هرچـه سـریعتر عوامـل ایـن جنایـات در هـر سـمت و 
گرفتـه و در صـورت ادامـه رونـد فعلـی رسـانه ای شـدن دادگاه هـا، دادگاه  درجـه ای تحـت پیگـرد قـرار 

ایـن افـراد علنـًا و بـا حضـور رسـانه ها تشـکیل شـود.«
کروبـی  ح مسـاله حصـر موسـوی و  کـه پـس از طـر تابـش در اقدامـی دیگـر در حمایـت از علـی مطهـری 
کـه رییـس جلسـه  بـا اعـالم جـرم دادسـتان تهـران مواجـه شـده بـود می گویـد: »انتظـار مـا ایـن بـود 
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مجلـس، نطـق پیـش از دسـتور امـروز خـود را بـه ایـن موضـوع اختصـاص دهـد و از اقتـدار و حیثیـت 
گرفتـه  ایـن اعـالم جـرم علیـه اختیـارات و وظایـف نمایندگـی صـورت  کـه  کنـد. چـرا  مجلـس دفـاع 

اسـت.«
 

دیدگاه های حقوق بشری
بیـان  در  کـرد.  ارزیابـی  حکومـت  مواضـع  بـا  هم راسـتا  می تـوان  را  تابـش  بشـری  حقـوق  مواضـع 
دیدگاه هـای حقـوق بشـری،  تابـش نسـبتی بـا دیدگاه هـای خاتمـی رهبـر اصالح طلبـان ایـران نـدارد 
کـرات  کنـش بـه احتمـال ورود غـرب بـه مذا بلکـه مواضـع او بیشـتر تکـرار مواضـع نظـام اسـت. او در وا
کـه در این مقطع  کردیـم  کـرات هسـته ای می گویـد: »مـا از اول اعـالم  حقـوق بشـری پـس از اتمـام مذا
گـر مسـائلی  کردیـم. غـرب ا کـره می کنیـم و ایـن را هـم مراعـات  فقـط در مـورد انـرژی هسـته ای مذا
دارد فراینـد آن متفـاوت اسـت و غربی هـا در ایـن مرحلـه نبایـد چنیـن انتظـاری از جمهـوری اسـالمی 
داشـته باشـند. مـا فقـط روی مسـائل انـرژی هسـته ای و رفـع دغدغـه خاطـر دنیـا و اینکـه مـا انـرژی 

صلـح آمیـز داریـم تمرکـز می کنیـم.«
گفتـه:  کـردن »دخالـت اروپایی هـا در مسـائل داخلـی ایـران«  او در مصاحبـه ای دیگـر ضمـن محکـوم 
» بهتـر اسـت اتحادیـه اروپـا بـه جـای دخالـت در امـور مملکـت مـا وضعیـت حقـوق بشـر و شـرایط 
گـر مـا احیانـا نقـص یـا مشـکلی داشـته باشـیم خـود بـا  کـه ا زندان هـای خـود را بهبـود ببخشـند چـرا 

کشـور موضوعـات را حـل و فصـل می کنیـم.« تعامـل بـا یکدیگـر در داخـل 
کثریـت قاطـع نماینـدگان مجلس فصل الخطاب مسـایل حکومتـی را رهبر می داند  تابـش هم چـون ا
و در پاسـخ بـه پرسشـی مبنـی بـر این کـه نظـر رهبـر معظـم انقـالب در خصـوص فتنـه مشـخص اسـت 
کـدام نظـر را قبـول  کـرده، شـما  ح  ولـی سـیدمحمد خاتمـی سـخنانی برخـالف نظـر رهبـر انقـالب مطـر
داریـد؟ بـه صراحـت می گویـد: »در مسـائل حکومتـی اتـکاء مـن بـه رهبـری اسـت و در مسـأله فتنـه 
از  کسـی  هـر  کـردن  ج  خـار بـرای  نمی پسـندم  البتـه  هسـتند.  رهبـری  معظـم  مقـام  فصل الخطـاب 
کار هسـتند و اخالق  کـه در حال حاضـر برخی به دنبال این  میـدان برچسـب فتنه گـر بـه او بزنیـم چـرا 

و جوانمـردی را رعایـت نمی کننـد.«
 

سوابق فعالیت قبل از انقالب
و  بـوده  بـه خدمـت سـربازی  یعنـی سـال ۵۷ مشـغول  انقـالب  پیـروزی  بـه  تابـش در سـال منتهـی 
کـرده و بـه صـف تظاهرات کننـدگان پیوسـته اسـت. مـورد دیگـری از  گفتـه خـود از پـادگان فـرار  بـه 
کـه از روحانیـون مبـارز و  فعالیت هـای او در دسـت نیسـت ولـی نسـبت فامیلـی بـا خانـواده خاتمـی 
کـرد. بـا پیـروزی انقـالب  حامـی انقـالب ۵۷ بـوده می تـوان او را از اعضـای خانـواده انقـالب معرفـی 
و ورود ایـران بـه جنـگ بـا عـراق، تابـش نیـز بـرای مدتـی بـه رزمنـدگان پیوسـته و براسـاس آنچـه در 

گذرانـده اسـت. زندگینامـه اش آمـده او مـدت ۲۰ مـاه را در جبهه هـای جنـگ 
 

کرده در مجلس ح های امضا  طر
ورزشـی  شـبکه های  مدیریتـی  گـذاری  وا ح  طـر بـورس،  در  عدالـت  سـهام  معاملـه  آزادسـازی  ح  طـر
ح انتقـال پایتخـت از جملـه  گـذاری باشـگاه های ورزشـی از طریـق مزایـده و طـر ح وا صدا و سـیما، طـر
کـه بـا امضـای تابـش در مجلـس نهـم تقدیـم مجلـس شـده اسـت. او در  ح هایـی اسـت  مهم تریـن طر

ح هـای زیـر بـوده اسـت: مجلـس هشـتم نیـز در ردیـف طراحـان،  طر
کردن یارانه ها ح دوفوریتی اصالح ماده )۱( قانون هدفمند  طر
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کردن یارانه ها ح استفساریه ماده )۱۲( قانون هدفمند  طر
ح اصـالح قانـون تعییـن تکلیـف تابعیـت فرزنـدان حاصـل از ازدواج زنـان ایرانـی با مـردان خارجی  طـر

مصوب ۱۳۸۵
گهی های دولتی بین روزنامه ها ح نحوه توزیع عادالنه آ طر

 
سوابق اجرایی

• رئیس دفتر آیت اهلل خاتمی )نماینده امام در استان یزد(
کشور • مسئولیت در جهاد سازندگی و وزارت 

• قائم مقام رئیس دفتر رئیس جمهور
• عضویت در هیات مدیره سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران

کشور • ریاست فدارسیون سوارکاری 
کمیتـه منتخـب بررسـی علـل نتایـج ضعیـف ورزشـکاران ایـران در بازیهـای المپیـک  • عضویـت در 

پکن
کشاورزی و منابع طبیعی دادگستری استان تهران کارشناس رسمی   •

• نماینده ادوار ششم تا نهم مجلس شورای اسالمی
• عضو هیات رئیسه مجلس )دور ششم(

کمیسیون حقوق بشر کمیته اقتصادی و عضو  • رئیس 
کارپرداز مالی هیأت رییسه مجلس )دور ششم(  •

کمیسیون محیط زیست )دوره نهم( • رئیس 
• عضو شورای عالی حفاظت محیط زیست

 
روابط خانوادگی

 محمـد رضـا تابـش نـوه دختـری آیـت اهلل خاتمـی نماینـده آیـت اهلل خمینـی و امـام جمعه یزد اسـت. 
هـر سـه دایـی او یعنـی سـید محمـد خاتمـی،  سـید علـی خاتمی و سـید محمد رضا خاتمـی در قدرت 
بوده انـد. محمـد خاتمـی رئیـس جمهـور،  علـی خاتمـی رئیـس دفتـر رئیـس جمهـور و محمـد رضـا 

خاتمـی نایـب رئیـس مجلـس ششـم بـوده اسـت.
خانـدان خاتمـی در ارتبـاط فامیلـی نزدیـک بـا خانـدان خمینـی اسـت. محمد رضا خاتمـی با عروس 
کـرده اسـت. همسـر سـید محمـد خاتمـی خانـم صادقـی از  آیـت اهلل خمینـی، زهـرا اشـراقی ازدواج 

بسـتگان درجـه یـک آیـت اهلل صـدر و در رابطـه فامیلـی نزدیـک بـا همسـر احمـد خمینـی اسـت.
بـرادر محمـد رضـا تابـش، علیرضـا،  رئیـس دفتـر احمـد مسـجدجامعی وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی 
گذشته  دولت خاتمی بود. او ۴ فرزند )۲ دختر و ۲ پسر(، دارد. همسرش بتول سنائی اردکانی سال 

درگذشـت. او چنـدی پـس از مـرگ همسـرش،  دچـار عارضه مغزی شـد ولی جان سـالم بـه در برد.
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علیرضا محجوب

حوزه انتخابیه: تهران
کمیسیون اجتماعی سمت: عضو 

کسیون: امید فرا

گـر آن هـا را بـه نـام و چهـره نشناسـید،  از روی  وقتـی بـرای اولیـن بـار وارد راهروهـای مجلـس شـوید ا
ظاهرشـان می توانیـد حدس هـای نسـبتا درسـتی در خصـوص حـوزه انتخابیـه شـان، تعلق شـان بـه 
کمتـر شـما  کـه احتمـاال  طبقـات اجتماعـی و زمینـه فعالیت شـان بزنیـد. ظاهـر یکـی از نمایندگانـی 
کالم و محاسـن آنـکارد نشـده و موهـای  گمـراه می کنـد علیرضـا محجـوب اسـت. از پوشـش،  لحـن  را 
کارگر تعلـق دارد. خیلی تـالش دارد ظاهراش  معمـوال نامرتـب اش می توانیـد حـدس بزنیـد بـه طبقـه 
گرفته برپا دارد. احتماال در عمرش  ک  کفشـی خا کاپشـنی سـاده برتن و  کند. همیشـه  کارگری جلوه 
از عطـر و ادکلـن اسـتفاده نکـرده و در هیـچ مجلسـی، او را متفـاوت بـا دیگـر محافـل نمـی بینیـد. از 
کـه خـود را  کارگـر اسـت. از زمانـی  کلمـه اش  کـه از زبـان اش جـاری می شـود یـک  کلمـه ای  هـر چنـد 
کـه در آسـتانه ورود بـه مجلـس دهـم اسـت،  کارگـران را در دسـت داشـته و تـا امـروز  شـناخته،  پرچـم 
کارگـری، در  کـه بـا ایـن پرچـم و بـه عنـوان نماینـده تهـران و منتخـب جامعـه  حـدود ۲۰ سـال اسـت 
کـه در انتخابـات دهمیـن دوره مجلـس  مجلـس حضـور دارد و فعـال قـرار اسـت بـا ۱,۳۱۱,۳۷۵ رأیـی 

بدسـت آورده، حداقـل تـا چهـار سـال آینـده نیـز در مجلـس باشـد.

کیست؟ علیرضا محجوب 
البـرز متولـد شـد. تحصیـالت  اسـتان  اشـتهارد در  توابـع  از  او در سـال ۱۳۳۷ در روسـتای مرادتپـه 
گذرانـد و بـرای ادامـه تحصیـل وارد هنرسـتانی در جنـوب شـهر تهـران  ابتدایـی را در همیـن روسـتا 
گرفـت در  شـد. بـا وجـود اینکـه رشـته اش فنـی و حرفـه ای بـود ولـی بـرای مقطـع لیسـانس تصمیـم 
ولـی  کـرد  تهـران دریافـت  از دانشـگاه  را  تاریـخ اش  لیسـانس  او  ادامـه تحصیـل دهـد.  تاریـخ  رشـته 
کارگـری نشسـته و هرکـس نامـش  خ نمی شناسـد چـون بـر پیشـانی اش مهـر  کسـی او را بـه عنـوان مـور
کارگـری دارد. بـا دریافـت دیپلـم فنـی وحرفـه ای  گسسـتنی بـا جامعـه  کـه پیونـد نا را شـنیده می دانـد 

حفظ رابطه با جامعه کارگــری و ۶ دوره نمایندگی مجلس
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کارگـری  کارگـر جـذب یـک چاپخانـه می شـود و از آن زمـان بـه فعالیـت در حـوزه مسـایل  بـه عنـوان 
بنیان گـذار  و  گرفتـه  نـام  کار  اسـالمی  شـورای  نویـس  پیـش  اولیـن  نویسـنده  او  می شـود.  عالقمنـد 
کارخانجـات سراسـر  انقـالب در سـال ۱۳۵۷،  در  پیـروزی  بـا  کـه  آن شـناخته می شـود. شـوراهایی 
کارگری را  کوشـید نقـش سـندیکاهای  کشـور راه انـدازی و بـه عنـوان تشـکلی مـورد حمایـت حکومت،  
کارگـر  کـه دبیـرکل خانـه  کـه نماینـده مجلـس و ۲۵ سـال اسـت  برعهـده بگیـرد. او بیسـت سـال اسـت 

گفتـه می شـود در هیـات مدیـره بیـش از ۵۲ شـرکت عضویـت دارد. اسـت و 

سوابق انقالبی
کارگر در این شـهرک  کباتان اسـتخدام شـد تا به عنوان  علیرضا محجوب در سـال ۱۳۵۶ در شـهرک ا
بـا  گذاشـت و  را بنیـان  از همـان جـا اولیـن هسـته های اسـالمی-کارگری  او  فعالیـت داشـته باشـد. 
کارگران آن ها را به پیوسـتن به اعتصابات  انتشـار اعالمیه هـای آیـت اهلل خمینـی و توزیـع آن در میـان 
کباتان،  بنز  کارگـری از جملـه اعتصاب شـرکت ا کارگـری دعـوت می کـرد. شـرکت فعاالنـه در اعتصابـات 
کار  کـه منجـر بـه اخـراج اش از  خـاور و پـارس خـودرو از جملـه مهم تریـن فعالیت هـای انقالبـی او بـود 

شد.
بـا پیـروزی انقـالب ۵۷ بـه سـرعت جـذب حـزب جمهـوری اسـالمی شـد و بـه عضویت شـورای مرکزی 
کنتـرل  کمالـی و علـی ربیعـی  ایـن حـزب در آمـد و بـا حمایـت رهبـران حـزب،  و در همراهـی بـا حسـین 
خانـه  دبیـرکل  کار،   وزارت  بـه  کمالـی  حسـین  انتصـاب  از  پـس  او  گرفـت.  اختیـار  در  را  کارگـر  خانـه 
کـرده اسـت. او از ابتـدای انقـالب بـه جریـان چـپ سـنتی  کنـون ایـن عنـوان را حفـظ  کارگـر شـد و تا
کـرد و بـا تغییـر نـام نیروهـای خـط امـام بـه جریـان  گرفـت و ایـن رابطـه را حفـظ  درون حکومـت تعلـق 
اصالح طلـب،  همـواره بـه عنـوان یـک نیـروی سیاسـی اصالح طلـب شـناخته شـده ولـی حفـظ مشـی 
میانـه روی و پرهیـز از ورود بـه مباحـث سیاسـی روز،  سـبب شـده تا همواره صالحیـت اش مورد تایید 
کـه بیشـتر نماینـدگان اصالح طلـب  گیـرد. حتـی در انتخابـات مجلـس هفتـم  شـورای نگهبـان قـرار 
بـه مجلـس هفتـم راه یافـت. رابطـه  مجلـس ششـم رد صالحیـت شـدند او صالحیـت اش تاییـد و 
کارگری سـبب شـده تا برای ششـمین دوره متوالی راهی مجلس  تشـکیالتی و شـخصی اش با جامعه 
گذشـته چـه  کـه در شـش دوره  کـه تنهـا نماینـده ای اسـت  شـود. نکتـه جالـب ایـن ماجـرا ایـن اسـت 
که می تواند نشـانه  نامـش در لیسـت پیـروز انتخابـات بـوده و چـه نبـوده توانسـته بـه مجلـس راه یابد 
کـه مسـتقل از جریان های سیاسـی می تواند در شـهر تهـران پیروز  کارگـری باشـد  نفـوذ اش در جامعـه 

انتخابـات باشـد.
اطالعاتـی از نقـش اش در جنـگ هشـت سـاله ایـران و عـراق در دسـت نیسـت و جایـی بـه فعالیـت 

خـاص در ایـن حـوزه اشـاره ای نشـده اسـت.

فعالیت های حقوق بشری
کارگـران  کارگـری، تـالش می کنـد تـا بـه عنـوان یکـی از مدافعـان حقـوق  او بـا تمرکـز بـر فعالیت هـای 
کـه سـال ها در زنـدان بـود  کارگـران  شـناخته شـود؛ هرچنـد منصـور اسـانلو رئیـس پیشـین سـندیکای 
در برنامـه ای در صـدای امریـکا او را از عوامـل سـرکوب فعـاالن سـندیکایی در ماه هـای اولیـه پـس از 
که بیشـترین تحرکات  انقـالب معرفـی می کنـد. بـا وجـود ایـن تالش هایش در مجلس نشـان می دهد 
گذشـته، توسـط علیرضا محجوب و سـهیال  کارگران، طی بیسـت سـال  در مجلس در دفاع از حقوق 
کارگـران مجلـس را رهبـری می کنـد و در  کسـیون  گرفتـه اسـت. او فرا جلـودارزاده در مجلـس صـورت 
کـه بـه طـور مشـخص بـه عنـوان نماینـده  کسـی اسـت  گروه هـای اجتماعـی،  تنهـا  میـان طبقـات و 

کلیدی آن ]عرصه سوم[ مجلس دهم و بازیگران 

کلیدی مجلس  پروفایل نمایندگان 

۲۸۲



کـه ایـن پرچـم را در مجلـس بـاال نگـه  کارگـری شـناخته می شـود و بیـش از بیسـت سـال اسـت  طبقـه 
داشـته است.

کارگـران  کارگـری،  تـالش بـرای افزایـش حقـوق  حمایـت از حـق برگـزاری تجمعـات و راهپیمایی هـای 
محـور  عمده تریـن  کارگـران  بیمـه  و  رسـمی  قراردادهـای  بـه  کارگـران  موقـت  قراردادهـای  تبدیـل  و 
دیگـر  در  فعالیت هایـش  از  اثـری  می تـوان  کمتـر  لـذا  اسـت.  بـوده  سـال ها  ایـن  در  او  فعالیت هـای 
کـه  زنـان و … ردی یافـت. حتـی زمانـی  حوزه هـای حقـوق بشـری مثـل حقـوق زندانیـان،  حقـوق 
کارگـر هسـتند نـه عمـوم زنـان. او سـال ۸۹ نسـبت بـه  از زنـان حمایـت می کنـد مخاطـب اش زنـان 
کارگـر بـه شـدت اعتـراض می کنـد و می گویـد: نبایـد امنیـت شـغلی  تبعیض هـای نـاروا نسـبت بـه زنـان 

زنـان بـه خاطـر بـارداری و ازدواج تهدیـد شـود.

سوابق اجرایی:
بـا  ابتـدا  از  علیرضـا محجـوب بـه عنـوان چهـره ای شـناخته شـده در حکومـت جمهـوری اسـالمی، 
کـه  فعالیـت در حـزب جمهـوری،  در دولـت و مجلـس و سـازمان های وابسـته فعالیـت داشـته اسـت 

ح اسـت: اهـم آن بـه ایـن شـر
• نماینده تهران در مجلس دهم،  نهم، هشتم، هفتم،  ششم و پنجم

کارگری • مشاور و بازرس ویژه دولت هاشمی در امور 
کارگری دولت میرحسین موسوی • مشاور 

• عضو شورایعالی تامین اجتماعی
ح اعالم وصول شـده  مرکـز پژوهشـهای مجلـس نهـم نـام محجـوب را در ردیـف طراحـان ۱۶۲ طـر
کـه بـه امضـای محجـوب رسـیده در حـوزه  ح هایـی  کـرده اسـت. عمـده طر مجلـس نهـم معرفـی 

ح هـای: کارگـری بـوده همچـون طر مسـایل اقتصـادی و مشـخصا 
کارور )اپراتور(هـای بـرق  کارکنـان قـرارداد معیـن  ح یکسان سـازی مزایـا، حقـوق و امتیـازات  • طـر

کارمنـدان پیمانی و رسـمی بـا سـایر 
کارور )اپراتور(هـای بـرق  کارکنـان قـرارداد معیـن  ح یکسان سـازی مزایـا، حقـوق و امتیـازات  • طـر

کارمنـدان پیمانی و رسـمی بـا سـایر 
در  پیمانـی  یـا  رسـمی  بـه  کارگـری  رسـمی-  کارکنـان  اسـتخدامی  وضعیـت  تبدیـل  ح  طـر  •

دولتـی دسـتگاه های 
اسـت.  کـرده  امضـا  را  آن هـا  کـه  تخصصـی اش  حـوزه  بـا  مرتبـط  غیـر  ح هایـی  طر هسـتند  ولـی 

همچـون: ح هایـی  طر
ح تقویت و توسعه سازمان بسیج رسانه • طر

ح امر به معروف و نهی از منکر • طر
گروه های سیاسی ح نحوه فعالیت احزاب و  • طر

ح اداره صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران • طر
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کمال دهقانی

حوزه انتخابیه: میبد
کمیسیون امنیت ملی و  سمت: نایب رئیس اول 

سیاست خارجی
کسیون: مستقلین والیی فرا

گویـی تریبونـی ثابـت بـرای نماینـده میبـد اسـت تـا در خصوص هـر موضوعی  خبرگـزاری خانـه ملـت، 
کمیسـیون  کمـال دهقانـی فیروزآبـادی نایـب رئیـس اول  کنـد.  در حـوزه روابـط بیـن الملـل مصاحبـه 
المللـی مصاحبـه  بـا خانـه ملـت در خصـوص مسـایل بیـن  امنیـت ملـی هـر هفتـه حداقـل یک بـار 
گرچـه بـا ائتـالف امیـد و بـه  عنـوان اصالح طلب به مجلـس راه یافته ولـی مصاحبه هایش  می کنـد. او ا
کمیسـیون  بـه لحـاظ محتوایـی تفاوتـی بـا اعـالم مواضـع عالء الدیـن بروجـردی رئیـس اصول گـرای 

کمیسـیون امنیـت ملـی می مانـد تـا نایـب رئیـس آن. امنیـت ملـی نـدارد. او بیشـتر بـه سـخن گوی 

کیست؟ کمال دهقانی فیروزآبادی 
کمـال دهقانـی فیروزآبـادی در سـال ۱۳۴۳ در شهرسـتان میبـد از توابـع اسـتان یـزد متولـد شـد. او 
تحصیالت دانشـگاهی اش را در مقطع لیسـانس در رشـته حقوق و در مقطع فوق لیسـانس در رشـته 
کرد و برای اخذ مدرک دکترا  معارف اسـالمی و علوم سیاسـی در دانشـگاه امام صادق تهران سـپری 
در رشـته روابـط بین الملـل، جـذب واحـد علـوم و تحقیقـات دانشـگاه آزاد اسـالمی شـد. »موانـع و 
کـه  راه کارهـای جـذب سـرمایه گذاری مسـتقیم خارجـی در ایـران« عنـوان پایـان نامـه دکتـرای او بـود 

موفـق بـه دفـاع از آن شـد.
کمـال دهقانـی در جریـان پیـروزی انقـالب ۵۷ تنهـا ۱۴ سـال داشـت، بنابرایـن فعالیتـی در جریـان 
انقـالب نداشـته ولـی بـا آغـاز جنـگ ایـران و عـراق در سـال ۱۳۶۰ یعنـی در ۱۷ سـالگی و در آسـتانه 
عملیـات نظامـی فتـح المبیـن عـازم مناطـق جنگـی شـد و بـه مـدت ۱۵ مـاه در جبهه هـای جنگـی 
حضـور داشـت و بـا جراحـات وارده بـه میبـد بازگشـت. او ۲۵ درصـد از سـالمت خـود را در جبهه هـا از 

دسـت داده اسـت.

نایب رئیسی که بیشــتر به سخن گو می ماند
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فعالیت های اجرایی و مدیریتی
حـوزه فعالیت هـای علمـی و اجرایـی دهقانـی بیشـتر روی مسـایل بیـن المللـی متمرکـز بـوده اسـت. 
کشـور، جـذب وزارت امـور  او در سـال ۱۳۷۲ پـس از دو سـال فعالیـت در دبیرخانـه شـورای امنیـت 
کنـد. او در سـال  کل بازرسـی وزارت امـور خارجـه فعالیـت  خارجـه می شـود تـا بـه عنـوان بـازرس اداره 
کـش ایـن فرصت  کـش می شـود. حضـور در مرا ۱۳۷۴ بـه عنـوان دبیـر دوم راهـی سـفارت ایـران در مرا

کنـد. کـش« منتشـر  گرایـی در مرا کتابـی تحـت عنـوان »اسـالم  را بـرای او ایجـاد می کنـد تـا 
بـا پیـروزی سـید محمـد خاتمـی در انتخابـات ریاسـت جمهـوری دوم خـرداد ۷۶، دهقانـی بـه وزارت 
خارجـه بـاز می گـردد تـا در سـمت معاونت اداره امـور زیربنایی وزارت امور خارجـه در حوزه اقتصادی 
کلـی روابـط عمومـی و امـور بیـن الملـل  کمـال دهقانـی در سـال ۱۳۸۰ مدیـر  کار شـود.  مشـغول بـه 
شـهرداری تهـران در دوران شـهرداری محمـد حسـن ملـک مدنـی را عهـده دار می شـود و دو سـال 
بعـد بـه عنـوان قائـم مقـام شـهردار منطقـه ۷ تهـران، همـکاری بـا خانـم زهـرا صدراعظـم نوریشـهردار 

منطقـه ۷ تهـران را تجربـه می کنـد. 
کمـال دهقانـی در دولـت محمـود احمـدی نـژاد ریاسـت هیـات مدیره منطقـه آزاد تجاری بنـدر انزلی 
و ریاسـت باشـگاه ورزشـی ملوان بندرانزلی را عهده دار می شـود و در اواخر دولت احمدی نژاد راهی 
کارنامه  کند. تا  اسـتانداری فـارس می شـود تـا بـه عنوان معاون سیاسـی امنیتی و اجتماعی فعالیـت 
گرفتـن مالحظـات  کمانـی شـود. او بـدون در نظـر  همـکاری او بـا دولت هـای بعـد از انقـالب رنگیـن 
کار می کنـد و از اینکـه در بحبوحـه جنبـش سـبز بـه دولـت احمـدی نـژاد  سیاسـی بـا همـه دولت هـا 

ملحـق شـود ابایـی ندارد.
ح است: فهرست فعالیت های اجرایی و مدیریتی او به این شر
کشور ۲-۱۳۷۰ کارشناس ارشد دبیرخانه شورای امنیت   •

کل بازرسی وزارت امور خارجه ۴-۱۳۷۲ • بازرس اداره 
کش ۶-۱۳۷۴ • دبیر دوم سفارت ایران در مرا

• معاون اداره زیربنایی و اداره آموزش وزارت امور خارجه ۸-۱۳۷۴
• مدیرکل روابط عمومی و بین الملل شهرداری تهران ۲-۱۳۸۰

• قائم مقام و معاون هماهنگی و برنامه ریزی شهردار منطقه ۷ تهران ۴-۱۳۸۲
• رئیـس هیـات مدیـره و مدیرعامـل سـازمان منطقـه آزاد تجـاری بنـدر انزلـی و رئیـس هیـات 

۹-۱۳۸۴ ملـوان  باشـگاه  مدیـره 
• معاون سیاسی-امنیتی و اجتماعی استانداری فارس ۹۳-۱۳۸۹

 
گرفت بـرای ورود به مجلس  کمـال دهقانـی فیروزآبـادی پـس از خـروج از اسـتانداری فـارس، تصمیـم 
کنـد. او در انتخابـات مجلـس دهـم  کاندیداتـوری  شـورای اسـالمی از حـوزه انتخابیـه میبـد اعـالم 
کارزار انتخاباتـی  گرفـت و بـا نـام ائتـالف امیـد وارد  در سـال ۱۳۹۲ مـورد حمایـت اصالح طلبـان قـرار 
کسـب ۲۷ هـزار و ۴۸۰ رای وارد مجلـس شـد. مهم تریـن رقیـب او در ایـن  مجلـس دهـم شـد و بـا 
که بـا ۷ هزار رای  گردان شـناخته شـده آیـت اهلل مصبـاح یـزدی بود  انتخابـات قاسـم روانبخـش از شـا
کـه در صـورت پیـروزی از دولـت  کـرد  کمتـر شکسـت خـورد. او در جریـان رقابت هـای انتخاباتـی اعـالم 

حسـن روحانـی و سیاسـت خارجـی او در مجلـس دفـاع می کنـم.

کسیون امید، هم سو با اصول گرایان عضو فرا
و  درآمـد  خارجـی  سیاسـت  و  ملـی  امنیـت  کمیسـیون  عضویـت  بـه  دهـم  مجلـس  بـه  ورود  بـا  او 
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او  شـد.  انتخـاب  کمیسـیون  اول  رئیـس  نایـب  عنـوان  بـه  کمیسـیون  رئیسـه  هیـات  انتخابـات  در 
کسـیون امیـد تعلـق دارد ولـی مواضـع اش در حـوزه سیاسـت  گرچـه بـه اردوگاه اصالح طلبـان و فرا ا
خارجـی تفاوتـی بـا اصول گرایـان سـنتی نـدارد حتـی در پـاره ای مـوارد همچـون اصول گرایـان تنـدرو 
اعـالم موضـع می کنـد. بـرای نمونـه او جیسـون رضاییـان خبرنـگار ایرانی-آمریکایـی دسـتگیر شـده 
کـرات برجـام آزاد شـده را جاسـوس می خوانـد و می گویـد: »شـکایت  کـه در جریـان مذا در ایـران را 
که جاسوسـی او در ایران محرز شـده بود با اسـتناد به این قانون در دادگاه های  جیسـون رضاییان 
آمریکایـی وجاهـت قانونـی نـدارد، بلکـه بهـره بـرداری سیاسـی از قانـون داخلـی اسـت، او بـر اسـاس 

رافـت اسـالمی بخشـیده شـد و انتظـار نداشـتیم زیـر توافـق بزننـد.«
بـه جـا و  را  ک سـوریه  بـه مواضـع داعـش در خـا کمـال دهقانـی فیروزآبـادی حملـه موشـکی سـپاه 
کشـورهای غربی بـا معیارهای  قابـل تقدیـر می خوانـد و می گویـد: »جمهـوری اسـالمی ایـران هماننـد 
کـه تروریسـم خطـری  دوگانـه بـه تروریسـم نـگاه نکـرده و تروریسـم خـوب و بـد نمی شناسـد، هـر جـا 
کـرد.« او می افزاید: »عملیات شـب  داشـته باشـد چـه در ایـران یـا عـراق و سـوریه با آن مبـارزه خواهد 
گذشـته سـپاه پاسـداران بسـیار دقیـق و بـا اسـتفاده از جنـگ افزارهـای جدیـد در فاصلـه چنـد صـد 
کشـور در دنیـا  کـه شـاید چنیـن عملیاتـی تنهـا از عهـده چنـد  گرفـت  کشـورمان صـورت  کیلومتـری از 
کـرده  کـه او پیـش از ایـن حملـه موشـکی آمریـکا بـه سـوریه را محکـوم  بربیایـد.« ایـن در حالـی اسـت 
گفتـه بـود: »حملـه موشـکی آمریـکا بـه سـوریه تجـاوزی آشـکار و خـالف قوانیـن بین المللی اسـت.« و 

جنبش سبز و همکاری با دولت احمدی نژاد
تجـاری  آزاد  نـژاد در منطقـه  احمـدی  او همـکار دولـت محمـود  آغـاز جنبـش سـبز،  و  سـال ۱۳۸۸ 
گرفتـن  بنـدر انزلـی بـود، بنابرایـن موضعـی علنـی در لـه یـا علیـه جنبـش سـبز نداشـته اسـت. او بـا باال
درگیری هـا میـان حکومـت و بدنـه جنبـش سـبز در سـال ۱۳۸۹ از منطقـه آزاد تجـاری بندرانزلـی جـدا 
که بعد  شـده و بـه عنـوان معـاون سیاسـی-امنیتی اسـتانداری فـارس راهـی شـیراز می شـود، شـهری 
که بیشـتر بـا ماموریت خاموش  از تهـران بیشـترین فعالیت هـا را در جنبـش سـبز داشـت. مسـوولیتی 

کنتـرل امنیتـی اسـتان همـراه اسـت تـا نقشـی حمایتـی از فعـاالن جنبـش. کـردن موتـور جنبـش و 
اطالعاتی از وضعیت خانوادگی و روابط فامیلی اش در فضای مجازی موجود نیست. 
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علی محمد شاعری

حوزه انتخابیه: بهشهر
کشاورزی، آب و  کمیسیون  سمت: سخن گو 

منابع طبیعی
کسیون: اصول گرایان فرا

کار دولـت حسـن روحانـی، از معاونـت سـازمان حفاظت محیط زیسـت اخراج شـد تا خود  بـا آغـاز بـه 
که در دولت محمـود احمدی نژاد، پله های  کنـد. علی محمد شـاعری  گـرم  را بـرای ورود بـه مجلـس 
ترقـی را بـاال رفتـه بـود و بـه مقـام اسـتانداری و معاونـت ریاسـت سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت 
رسـیده بـود، بـا او نیـز از دولـت رفـت. امـا خـروج از دولـت پایـان فعالیت هایـش نبـود بلکـه ایـن بـار بـه 
کشـاورزی و منابع طبیعی  کمیسـیون  مجلس راه یافت و برخالف پیش بینی ها توانسـت به ریاسـت 

کمتـر روی می دهد. کـه بـرای نماینـدگان تـازه وارد  مجلـس برسـد. اتفاقـی 

کیست؟ علی محمد شاعری 
او زاده بهشهر از توابع استان مازندران و متولد سال ۱۳۳۸ است. شاعری پس از اتمام دبیرستان،  
کرد و بالفاصله جذب جهاد  کسـب  کشـاورزی مازندران شـد و مدرک مهندسـی اش را  وارد دانشـگاه 
که بعد از پیروزی انقالب اسـالمی به دسـتور آیت اهلل خمینی برای  سـازندگی مازندران شـد،  نهادی 
کـه او نیـز اهـل مازنـدران بـود ریاسـت اش را برعهـده  کبـر ناطـق نـوری  آبادانـی ایـران تشـکیل شـد و ا
کار  داشـت. بـه ایـن ترتیـب فعالیـت اجتماعـی و حرفـه ای شـاعری در جهـاد آغـاز شـد. او هم زمـان بـا 
کشـاورزی از  در جهـاد، تحصیـالت خـود را ادامـه داد و فوق لیسـانس اش را در رشـته ترویـج و آمـوزش 

کرد. دانشـگاه تربیـت مـدرس تهـران اخذ 
گلسـتان، مدیرکلـی امـور برنامه ریـزی و هماهنگـی امـور اقتصـادی  مدیرکلـی منابـع طبیعـی اسـتان 
اسـتان مازنـدران، و معاونـت جهـاد مازنـدران از جملـه فعالیت هـای مدیریتـی او در سـطح اسـتان 
مازنـدران بـود ولـی ارتقـای مدیریتـی او بـه اینجـا ختـم نشـد او سـال ها بعد جـذب سـازمان جنگل ها 
و مراتـع و منابـع طبیعـی شـد و بـه تهـران آمـد. او حیـن خدمـت، در سـال ۱۳۷۸ از دانشـگاه علـوم و 

کـرد. کشـاورزی اخـذ  تحقیقـات تهـران، دکتـرای خـود را در رشـته 

اخراجی دولت یازدهم، رئیس کمیسیون کشاورزی
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گرایـش سیاسـی زیادی بـه اصول گرایان  کـه  کار آمـدن دولـت محمـود احمـدی نـژاد،  شـاعری  بـا روی 
جهـاد  وزیـر  معاونـت  رسـید.  گلسـتان  اسـتانداری  مقـام  بـه  و  شـد  دولـت  جـذب  دارد،   و  داشـته 
کـه آن را  کشـاورزی و معاونـت ریاسـت سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت دیگـر موقعیت هایـی بـود 
کارآمـدن دولـت حسـن روحانـی، عمـر فعالیـت مدیریتـی او در دولـت نیـز بـه  کـرد ولـی بـا روی  تجربـه 
پایان رسـید. معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سـازمان حفاظت محیط زیسـت پس از 
کـرد. شـاعری در این خصوص می گویـد: »بنده حوالی  کار آمـدن حکـم اخـراج شـاعری را امضـاء  روی 
کـه در حـال بازگشـت از یـک جلسـه بـودم  سـاعت ۱۵ روز چهارشـنبه )۵ شـهریور سـال ۹۲( در حالـی 
کـرد و  گرچـه بـه ایـن جملـه بسـنده  کـه از سـمت خـود برکنـار شـده ام.« او ا ایـن موضـوع را شـنیدم 
نکتـه بیشـتری در خصـوص برکنـاری اش نگفـت ولـی دو سـال بعـد پـس از ورود به مجلـس دهم یکی 
از تندتریـن نطق هـا را علیـه سـازمان محیـط زیسـت خوانـد. او حـال محیط زیسـت را ناخـوش خواند 
کشـور از نظر مرز تنش  کشـور ممنوعـه و وضعیت آبی  کنـون ۵۰ درصـد دشـت های آبـی  گفـت: »هم ا و 
کشـور خشـک شـده، ریزگردهـا ۲۵  بـه شـرایط بحرانـی و حـاد رسـیده، بیـش از نیمـی از تاالب هـای 
کشـور افـزوده  کشـور را مـورد تهدیـد قـرار داده، حداقـل ۵۰ هـزار هکتـار سـاالنه بـه بیابان هـای  اسـتان 
کـه معتقـد هسـتم علـت بـروز این  کشـور آلـوده و ناسـالم اسـت  کالن شـهرهای  کثـر  می شـود و هـوای ا
گذشـته و سـوء مدیریـت در تشـخیص و حـل  کارآمـدی و شکسـت ۵ برنامـه  چالش هـا و بحران هـا نا
کشـور بـوده اسـت.« او در حالـی سـوء مدیریـت و شکسـت پنـج برنامـه  مسـائل و اولویت هـای اصلـی 
کـه خـودش تـا دو سـال قبـل قائـم مقـام  قبلـی توسـعه را عامـل چالش هـای محیـط زیسـت خوانـد 
کـه او نـام بـرد  معـاون رئیـس جمهـور در سـازمان محیـط زیسـت بـود و قاعدتـا بسـیاری از مشـکالتی 

می توانـد از نتایـج مدیریـت اش در ایـن سـازمان بـه شـمار آیـد. 
کـرد و  شـاعری پیـش از ایـن نیـز وقتـی بـه همـراه محمـود احمـدی نـژاد بـه اسـتان مازنـدران سـفر 
کـه  کـرد بـا ایـن پرسـش یکـی از خبرنـگاران محلـی روبـرو شـد  بـه عنـوان نماینـده دولـت سـخنرانی 
کـه پاالیشـگاه مازنـدران، عامل تخریب و آلودگی محیط زیسـت اسـت  چطـور پیشـتر اعـالم شـده بـود 
ح بـود و مجـوز صـادر  کشـور، یکـی از دسـتگاه های مخالـف اجـرای ایـن طـر و سـازمان محیـط زیسـت 
نمی کـرد، چطـور بـا یـک چرخـش، مجـوز صـادر می شـود، آیـا بحـث آلودگی رفع شـده اسـت؟ شـاعری 
در پاسـخ می گویـد: »بـه پاالیشـگاه بهشـهر از منظـر زیسـت محیطـی مجـوز داده نمی شـد بـرای بـرون 
تـاالب، مجـوز  کیلومتـری  کردیـم و در مکانـی واقـع در ۱۲  ایـن مشـکل، نقطـه را جابـه جـا  از  رفـت 
بـا منافـع زادگاه مدیـران در  کـه نشـان می دهـد تصمیمـات ملـی وقتـی  سـاخت دادیـم.« پاسـخی 
گرفـت و بـرای آن توجیـه آورد و حتـی آن را این گونـه مـورد تمجیـد  تقابـل اسـت را می تـوان نادیـده 
روز  اسـتانداردهای  بـا آخریـن  و  یـورو ۵ دارد  اسـتاندارد  )پاالیشـگاه بهشـهر(  پـروژه  قـرار داد: »ایـن 

دنیاسـت.«

سوابق مدیریتی و اجرایی
کاری اش به فعالیت در حوزه محیط زیسـت و منابع طبیعی باز  علی محمد شـاعری بیشـتر سـوابق 
کارنامه  کار در سـمت اسـتانداری و شـهرداری یکـی از مناطـق تهـران را نیـز در  می گـردد ولـی او سـابقه 

ح اسـت: دارد. اهم سـوابق اجرایی و مدیریتی اش به این شـر
کشاورزی و منابع طبیعی کمیسیون  • نماینده مجلس دهم و رئیس 

کشور • معاون وزیر 
گلستان • استاندار 

کشور و …  • قائم مقام معاون رئیس جمهور در سازمان محیط زیست 
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گلستان • مدیرکل منابع طبیعی استان 
• مدیرکل امور برنامه ریزی و هماهنگی امور اقتصادی استان مازندران

• معاون جهادسازندگی استان مازندران 
کشور • مدیرکل ترویج و مشارکتهای مردمی سازمان جنگلها و مراتع 

• مدیرکل امور بین الملل و روابط عمومی سازمان جنگلها
• شهردار منطقه ۲۲ تهران 

کشاورزی • معاون وزارت جهاد 

ورود به مجلس
شـاعری پـس از ۳۱ سـال فعالیـت در حوزه هـای اجرایـی و مدیریتـی، از حـوزه انتخابیـه بهشـهر و نـکا 
کسـب ۷۰ هـزار و ۴۰۳ رای  گرفـت. وی بـا  کـرد و مـورد حمایـت اصول گرایـان قـرار  کاندیداتـوری  اعـالم 
کـه انتظـار می رفـت او جـذب  بـر رقبـا پیـروز و وارد مجلـس شـد. همان طـور  معـادل ۴۱ درصـد آراء 
کمتـر  امـا  کنـد.  فعالیـت  خـود  تخصصـی  حـوزه  در  تـا  شـد  طبیعـی  منابـع  و  کشـاورزی  کمیسـیون 
کنـد. رسـانه ها از پاپـی زاده  کمیسـیون را از آن خـود  کـه او بتوانـد ریاسـت  کسـی پیش بینـی می کـرد 
کسـیون  کمیسـیون یـاد می کردنـد. او عضـو فرا گزینه هـای ریاسـت  کیخـواه بـه عنـوان اصلی تریـن  و 

اسـت. اصول گرایـان 

حضور در جنگ ایران و عراق
کـرده و سـابقه جبهـه او را هشـت مـاه و محـدود بـه  رسـانه ها علـی محمـد شـاعری را بسـیجی معرفـی 
شـرکت در عملیات هـای نظامـی فتـح المبیـن، محـرم، مرصـاد و فعـال در بازسـازی مناطـق جنگـی 
برعهـده  را  جنـگ  لجسـتیکی  حمایـت  وظیفـه  سـازندگی  جهـاد  کـه  آنجـا  از  ولـی  کرده انـد  معرفـی 
داشـت، نقـش و حضـور علـی محمـد شـاعری بـه عنوانـی یکـی از اعضای ثابـت جهاد در جنـگ را باید 

بیـش از هشـت مـاه دانسـت. 

کی؟ فتنه تا 
گر ماهیت جنبش سبز را جنبشی مخالف محمود احمدی نژاد به عنوان مجری انتخابات و متهم  ا
تیم مخالف جنبش  اعضای  از جمله  بدانیم،  علی محمد شاعری  انتخابات  در  تقلب  اول  ردیف 
کمتر جایی اظهار نظر سیاسی و حقوق بشری دارد. شاعری به خاطر  سبز بوده است هرچند او 
کمتر او را  کشاورزی و محیط زیست صحبت می کند از این رو  حوزه تخصصی اش معموال در حوزه 
گر در دولت احمدی نژاد پله های ترقی را طی نمی کرد، به سختی  با وجهه سیاسی می شناسند و ا
که  کرد. با وجود این،  شاعری در سخنانی در مازندران،   می شد حتی موقعیت سیاسی او را تعیین 
کرده راهپیمایی دولتی مخالفان جنبش سبز در روز ۹ دی ۱۳۸۸ را حماسه  گزارش  آوای خزر آن را 
کشور در این روز میزان و مرزبندی خود را از طرفی در قبال فتنه و از  کرده و می گوید: »مردم  یاد 
که  کردند، یکی از دوستان پرسیده بود  طرفی نیز در تبعیت از والیت را نشان دادند و فتنه را خنثی 
که ظلم هست،  که انقالب هست تا زمانی  کردم: مردم باید بدانند تا زمانی  کی؟ به او عرض  فتنه تا 
فتنه و فتنه گری هم هست. مردم باید هوشمند باشند ۱۸ تیر، ۹ دی، ۱۴ اسفند، ۲۲ بهمن، روز 
که ما باید هوشمند باشیم زیرا دشمن بیدار است و  قدس و سایر مراسمات ملی بیانگر این است 

این فتنه نیز ادامه خواهد داشت. باید بیدارتر باشیم، طراز ما نیز والیت است.
اطالعاتی از وضعیت و روابط خانوادگی شاعری در فضای مجازی یافت نشد. 
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حمیده زرآبادی

حوزه انتخابیه: قزوین
کمیسیون صنایع و معادن سمت: دبیر دوم 

کسیون: امید فرا

ح جریـان اصالحـات در شـهر قزویـن، در جریـان  کاندیداهـای مطـر قلـم قرمـز شـورای نگهبـان بـر نـام 
انتخابـات مجلـس دهـم، هم چـون ناصـر قوامـی، محمـد علیخانـی، زهـرا یوسـفی، درویـش، خطیب 
گشـود تـا مـردم  امامقلـی، و علیرضـا ترابـی، میـدان را بـرای ظهـور چهـره ای تـازه و جـوان در ایـن شـهر 
کننـد. حمیـده زرآبـادی، اولیـن نماینـده زن قزوین  قزویـن اولیـن نماینـده زن خـود را راهـی مجلـس 
کـه بـا حمایـت ائتـالف امیـد بـه مجلـس دهـم راه یافـت تـا  در ۱۰ دوره مجلـس شـورای اسـالمی اسـت 

طلسـم راهیابـی زنـان قزوینـی بـه مجلس شکسـته شـود.
 

کیست؟ حمیده زرآبادی 
حمیـده زرآبـادی در تیرمـاه ۱۳۵۹ در خانـواده ای مذهبـی بـه دنیا آمد. او نـوه آیت اهلل جلیل زرآبادی 
ح قزویـن اسـت. حمیـده زرآبـادی تـا پایـان مقطـع  و فرزنـد آیـت اهلل موسـی زرآبـادی از علمـای مطـر
کـرد و پـس از دریافـت مـدرک مهندسـی بـرق، راه  کارشناسـی، تحصیـالت خـود را در قزویـن دنبـال 
کند. او در سـال ۱۳۹۰  کارشناسـی ارشـدش را دریافت  دانشـگاه علوم تحقیقات تهران شـد تا مدرک 

کنـد. موفـق شـد فوق لیسـانس خـود را در رشـته مهندسـی بـرق دریافـت 
کودکـی اش در دوران جنـگ  حمیـده زرآبـادی حـدود دو سـال بعـد از انقـالب ۵۷ بـه دنیـا آمـده و 
ایـران و عـراق سـپری شـده، بنابرایـن فعالیتـی در ایـن دو رویـداد مهـم تاریـخ معاصـر ایـران نداشـته 
کـه او قبـل از ورود به مجلـس فعالیت  کارنامـه سیاسـی- اجتماعـی او نشـان می دهـد  اسـت. بررسـی 
درخور توجهی در حوزه سیاسـی و اجتماعی نداشـته اسـت و تنها به دو دلیل برای ورود به مجلس 
زرآبـادی.  خانـواده  بـه  ۲-انتسـاب  بـودن،  زن   -۱ اسـت:  گرفتـه  قـرار  اصالح طلبـان  حمایـت  مـورد 
گرفتـن نـام  یکـی از اصالح طلبـان قزویـن در مقالـه ای بـه بررسـی دیـدگاه موافقـان و مخالفـان قـرار 
زرآبادی در فهرسـت اصالح طلبان قزوین می نویسـد: »مخالفان معتقدند او هیچ سـابقه سیاسـی-

آیت اهلل زاده ای که با ورود به مجلس، سیاسی شد
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گـی زن بـودن و وابسـته بـودن بـه خانـدان  اجتماعـی ای نـدارد ولـی سـران جبهـه اصالحـات بـر دو ویژ
کید دارند.« زرآبادی در پاسـخ به منتقدان اش می گوید: »همیشـه مسـاله اینگونه  جلیله زرآبادی تا
کـه افـرادی بـه تصـور اینکـه قدرتمنـد هسـتند و توانایـی چانه زنـی دارنـد انتخـاب شـده اند. امـا  بـوده 
گـر بـه دنبـال اتفـاق نویـی در جامعـه  کـرد. ا کـه بایـد بـه تمـام افـراد جامعـه اعتمـاد  مـن فکـر می کنـم 
کـه  کسـانی  بـه  ایـن فرصـت  بهتـر اسـت  باشـیم.  بـاور داشـته  را  افـراد  تمـام  توانایـی  بایـد  هسـتیم، 

توانمنـد هسـتند؛ داده شـود.«
کـه تـا پیـش از ورود بـه مجلـس در سـازمان تنظیـم مقـررات و ارتباطـات رادیویـی اسـتان  زرآبـادی 
قزویـن مشـغول بـه خدمـت بـود، در جریـان انتخابـات مجلـس دهـم تصمیـم می گیـرد وارد فضـای 
کاندیداتـوری می کنـد.  کشـور شـده و بـرای نمایندگـی مـردم قزویـن در مجلـس دهـم اعـالم  سیاسـی 
ح اصالح طلـب در ایـن اسـتان، ایـن امـکان را بـرای او مهیـا  گسـترده چهره هـای مطـر رد صالحیـت 
نیـز  کنـد. آن هـا  نـگاه رهبـران جریـان اصالحـات در شـهر قزویـن را متوجـه خـود  تـا بتوانـد  می کنـد 
گیـرد. او  بـه رغـم برخـی اعتراضـات، از او حمایـت می کننـد تـا نامـش در فهرسـت ائتـالف امیـد قـرار 

کـه از ایـن شـهر پـا بـه مجلـس می گـذارد. این گونـه بـه مجلـس دهـم راه یافـت تـا اولیـن زنـی باشـد 
کسـیون امیـد  حمیـده زرآبـادی امـا بـا ورود بـه مجلـس سـعی می کنـد در ردیـف بازیگـران اصلـی فرا
کسـیون امیـد بـه  گیـرد بـه طوری کـه بـه همـراه محمـد رضـا تابـش و حسـین زاده از سـوی فرا قـرار 
شـورای  عالـی سیاسـتگذاری اصالح طلبـان معرفـی می شـود. شـورایی متشـکل از نماینـدگان احـزاب 

کـه وظیفـه سیاسـت گذاری جبهـه اصالحـات را برعهـده دارد. اصالح طلـب، 
که در صحن  حمیـده زرآبـادی در جریـان انتخابـات اعضای شـورای اجرایی اتحادیـه بین المجالس، 
کنـد و بـه عنـوان نفـر اول  کسـب  علنـی مجلـس برگـزار شـد موفـق شـد بـا ۱۳۲ رای، بیشـترین رای را 
کـه بـا حضـور نماینـدگان پارلمـان  ایـن شـورا انتخـاب شـود. او در اجـالس سـالیانه ایـن اتحادیـه نیـز 
گفـت: »برای  کشـورهای عضـو، در ژنـو برگـزار شـد، طـی سـخنانی بـه بررسـی وضعیت زنـان پرداخت و 
کلیشـه های سـنتی دربـاره قـدرت زنـان بـه عنـوان رهبـران قابـل اتـکاء و تصمیم سـازان، باید از  تغییـر 
کار عادالنه را در  کنیـم؛ در ایـن مسـیر، دانـش آموزان ایرانی در مدارس این تقسـیم  کودکان مـان آغـاز 
کـرد: »اطالعـات و آمـاری وجـود  قالـب انتخابـات مجلـس دانـش آمـوزی تمریـن می کننـد.« او اضافـه 
کـه نشـان می دهـد افزایـش تعـداد نماینـدگان زن در پارلمـان لزومـا بـه تصویب قوانیـن حمایتی  دارد 
از زنـان نمی انجامـد، بنابرایـن، بـرای ایجـاد یـک بدنـه شایسـته از زنان برای خدمـت در مجلس باید 
کـرد تـا ایشـان را از سـطوح محلـی تـا ملی  راهبـردی بلنـد مـدت در جهـت پـرورش نسـل جـوان اتخـاذ 

آماده مشـارکت سیاسـی سـازد.«
 

سوابق شغلی و اجرایی
از  برخـی  در  صنعتـی،  حـوزه  در  فعالیـت  بـه  عـالوه  مجلـس  بـه  ورود  از  پیـش  تـا  زرآبـادی  حمیـده 
ح  کشـور نیـز سـابقه تدریـس دارد. مهم تریـن سـوابق شـغلی و اجرایـی او بـه ایـن شـر دانشـگاه های 

اسـت:
ح های پژو هشی؛ سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران • مجری طر

• مشاور تحصیلی؛ دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین
کارشناس؛ آزمایشگاه دانشگاه علم و صنعت ایران  •

کارشناس؛ آزمایشگاه دانشگاه بین المللی امام خمینی »ره«  •
• سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

• تدریس در دانشگاه های علم و صنعت، امام خمینی و آزاد قزوین و موسسه آموزش عالی البرز
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• عضو سازمان نظام مهندسی ایران
• عضو انجمن های مهندسان برق و مکاترونیک ایران

 
حمایت از ورود زنان به ورزشگاه ها

ح  کـه در مصاحبه ای با شـبکه »من و تو« مطر حمایـت حمیـده زرآبـادی از ورود زنـان بـه ورزشـگاه ها 
کنـش تنـد بسـیج دانشـجویی دانشـگاه های قزویـن روبـرو شـد. انجـام مصاحبـه بـا یـک  شـد، بـا وا
کشـور و پرداختـن بـه موضـوع ممنوعیـت ورود زنـان بـه ورزشـگاه ها  ج از  شـبکه فارسـی زبـان خـار
دو محـور انتقـاد بسـیج دانشـجویی بـه حمیـده زرآبـادی بـود. در بیانیـه بسـیج دانشـجویی آمـده 
کنونـی مهم تریـن مسـئله مـردم و بانوان ما حضور در ورزشـگاه اسـت؟ آیا خانم  اسـت: »آیـا در اوضـاع 

کننـد؟« کـه بخواهنـد آن را پیگیـری  زرآبـادی مسـئله و مشـکل دیگـری را نمی بیننـد 
بـه  زنـان  ورود  ممنوعیـت  رفـع  موضـوع  کـه  بـود  گفتـه  تـو  و  مـن  شـبکه  بـا  مصاحبـه  در  زرآبـادی 

می کنـد. پیگیـری  را  ورزشـگاه ها 
زرآبـادی معتقـد اسـت حقـوق و مطالبـات زنـان در جامعـه بایـد از سـوی خـود آنـان مـورد توجـه و 
پیگیـری قـرار بگیـرد. او بـا حمایـت از عدالـت جنسـیتی می گویـد: »توسـعه پایـدار و تحقـق عدالـت 
کـه بـدون توجـه بـه  اجتماعـی بـا توجـه بـه بحـث زنـان اهمیـت پیـدا می کنـد و ایـن بدیـن معناسـت 

کشـور را تشـکیل می دهنـد توسـعه پایـدار اتفـاق نخواهـد افتـاد.« کـه نیمـی از جمعیـت  قشـری 
 

خانواده
گرد  پـدر بـزرگ حمیـده زرآبـادی، آیـت اهلل جلیـل زرآبـادی و پـدرش موسـی زرآبادی اسـت. پدرش شـا
کنـد. او نـه تنهـا از طـرف پـدری  کسـب  کـه موفـق شـد از ایشـان اجـازه اجتهـاد  آیـت اهلل خمینـی بـود 
آیـت اهلل زاده بـود بلکـه از طـرف مـادری نیـز ایـن عنـوان را دارد. او از طـرف مـادری، نـوه آیـت اهلل علـی 

صدیقـی از اعضـای جامعـه روحانیـت مبـارز تهـران اسـت.

کلیدی آن ]عرصه سوم[ مجلس دهم و بازیگران 

کلیدی مجلس  پروفایل نمایندگان 

۲۹۲



حسینعلی حاجی دلیگانی

حوزه انتخابیه: شاهین شهر-میمه
کمیسیون برنامه و بودجه و  سمت: عضو 

محاسبات
کسیون: مستقل والیی فرا

کـه نقـش بـر زمیـن  کارش در مجلـس و پیکـر بی جـان رئیـس دفتـرش  کوتـاه از دفتـر  انتشـار ویدئوئـی 
شـده، بـا صحبت هایـی از مهاجمـان داعشـی، نـام اش را بـه سـرتیتر اخبـار روز چهارشـنبه ۱۷ خـرداد 
کسـی نبـود جـز حسـینعلی حاجـی دلیگانـی نماینـده شـاهین شـهر و فرمانـده  کـرد. او  مـاه تبدیـل 
کـه در جریـان عملیات تروریسـتی داعـش به دفتر نمایندگان مجلس شـورای  سـابق سـپاه اصفهـان، 
اسـالمی، رئیـس دفتـر و مشـاور فرهنگـی خـود را از دسـت داد. جـواد زارعـی و ححت السـالم تقوی دو 
تـن از جان باختـگان ایـن حادثـه تروریسـتی در دفتـر نماینـده شـاهین شـهر مشـغول فعالیـت بودند.

کیست؟ حسینعلی حاجی دلیگانی 
حسـینعلی حاجـی در سـال ۱۳۴۱ در روسـتای دلیـگان، اصفهـان متولـد شـد. پایـان تحصیـالت اش 
کولـه  کیـف دانشـگاه،  در مقطـع متوسـطه، بـا آغـاز جنـگ ایـران و عـراق تقـارن می یابـد تـا او بـه جـای 
جنگـی  جبهه هـای  در  سـال ها  شـود.  جنـگ  جبهه هـای  راهـی  و  گرفتـه  دوش  بـر  نظامـی  پشـتی 
کند. او  حضـور دارد و بـا اتمـام جنـگ وارد دانشـگاه آزاد می شـود تـا در رشـته علـوم سیاسـی تحصیـل 
گورخـوار، میمـه، نجف آبـاد  هم زمـان لبـاس رزم بـر تـن دارد و بـه عنـوان فرمانـده بسـیج در شـهرهای 

فعالیـت می کنـد و بـه درجـه فرماندهـی سـپاه اصفهـان می رسـد.
جمهـوری  مدیـران  از  بسـیاری  مثـل  را  خـود  تحصیـالت  کارشناسـی،  مـدرک  اخـذ  از  پـس  حاجـی 
دریافـت  را  خـود  ارشـد  کارشناسـی  مـدرک  و  می دهـد  ادامـه  دولتـی  مدیریـت  رشـته  در  اسـالمی، 

اسـت. انسـانی  منابـع  مدیریـت  دکتـرای  دانشـجوی  حاضـر  حـال  در  او  می کنـد. 
کارآمـدن دولـت احمـدی نـژاد، حاجـی جـذب دولـت شـده و بـه عنـوان فرمانـدار ویـژه عـازم  بـا روی 

کارهـای اجرایـی شـود. کاشـان می شـود تـا درگیـر 
حاجـی در جریـان انتخابـات مجلـس نهـم، عـزم خـود را بـرای ورود بـه مجلـس جـزم می کنـد و موفـق 

فرمانده ســپاهی که داعش به دفترش حمله کرد
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کثریـت آراء مـردم شـاهین شـهر، راهـی مجلـس شـود. او در خصـوص انگیـزه خود  کسـب ا می شـود بـا 
بـرای ورود بـه مجلـس بـا اشـاره بـه سـابقه فعالیت هـای اش در بسـیج می گویـد: »برخی بسـیج را تنها 
کامال جنبه های مردمی داشـت لذا این مسـایل انگیزه درونی  از دیـدگاه نظامـی می بیننـد بـرای مـن 
برای حضور در انتخابات مجلس شـد. البته در سـال ۸۴ به عنوان فرماندار شهرسـتان ویژه اسـتان 
کاشـان توانسـتم اهـداف مـد نظـر خـود را در جهـت خدمت رسـانی بـه مـردم تحقـق  اصفهـان یعنـی 
ببخشـم در سـال ۹۰ نیـز بـه عنـوان نماینـده مجلـس در انتخابـات دور نهـم پیـروز شـده و نهایتـا وارد 
کـه بـا توزیـع بلیـط نیـم بهـا و رایـگان اسـتخر همـراه  عرصـه نمایندگـی شـدم.« تبلیغـات انتخاباتـی او 
شـده بـود، انتقادهایـی در سـطح شـهر برانگیخـت ولـی شـورای نگهبـان اقدامات او را مصـداق خرید 

کـرد. رای تشـخیص نـداد و صحـت آرای او را تاییـد 
عضویـت  بـه  نیـز  مجلـس  ایـن  در  یافتـه  راه  نهـم  مجلـس  بـه  اصول گرایـان  حمایـت  بـا  کـه  حاجـی 
کسـیون اصول گرایـان می پیونـدد و در صـف اعضـای جبهـه پایـداری قـرار می گیـرد. او در مجلـس  فرا
نهـم در ردیـف جدی تریـن مخالفـان دولـت روحانـی بـود، بـه طوری کـه در لیسـت مخالفـان برجـام 
کابینـه حسـن روحانـی نیـز  نامـش در ردیـف یـک ثبـت شـده اسـت. او در جریـان بررسـی رای اعتمـاد 

گرفـت. بـه عنـوان مخالـف دولـت پشـت تریبـون قـرار 
که تحت عنـوان »صیانت از منافع ایـران« و در مخالفت  حاجـی در دومیـن همایـش جبهـه پایـداری 
بـا برجـام بـا حضـور اعضـای شـورای مرکزی جبهه پایداری برگزار شـد، شـرکتی فعال داشـت. همایش 

اول این تشـکل با عنوان »دلواپسـیم« علیه برجام تشـکیل شـده بود.
کمیسـیون برنامـه و بودجـه مجلـس نهـم عضویـت داشـت، بـار دیگـر بـرای  کـه چهـار سـال در  حاجـی 
کسـب ۶۰,۴۱۱ درصـد آراء  کـرد و موفـق شـد بـرای بـار دوم بـا  کاندیداتـوری  ورود بـه مجلـس، اعـالم 
کنـد. او در مجلـس دهـم  معـادل ۵۱.۶۸ عنـوان نمایندگـی مـردم شـاهین شـهر و میمـه را از آن خـود 

کمیسـیون برنامـه و بودجـه در آمـد. نیـز همچـون مجلـس نهـم، بـه عضویـت 
حاجـی در انتخابـات ریاسـت جمهـوری یازدهـم از حامیـان سـعید جلیلـی و در انتخابـات ریاسـت 

جمهـوری دوازدهـم از حامیـان ابراهیـم رئیسـی بـود.

سوابق اجرایی و مدیریتی
کاشـان  کـه فرمانـداری  بـه مجلـس جـز در مقطعـی  از ورود  تـا پیـش  حسـینعلی حاجـی دلیگانـی، 
را عهـده دار بـوده، در سـپاه و بسـیج عضویـت داشـته و از عناصـر نظامـی بـوده اسـت. اهـم سـوابق 

ح اسـت: اجرایـی و مدیریتـی او بـه ایـن شـر
• نماینده شاهین شهر و میمه در مجلس نهم و دهم
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم و دهم • عضو 

کاشان در دولت احمدی نژاد • فرماندار ویژه 
• معاون استاندار اصفهان

• فرمانده سپاه اصفهان
گورخوار و میمه • فرمانده بسیج نجف آباد، 

گروهان زرهی تانک در جبهه ها • فرمانده 

حمله به علی مطهری به دلیل تقاضای رفع حصر
کاشـان رسـیده اسـت، در مجلس  کـه بـا حکـم محمـود احمـدی نـژاد به فرمانداری  حاجـی دلیگانـی 
کـه بـا  از جملـه مخالفـان جنبـش سـبز بـه شـمار می آیـد. او در مجلـس نهـم جـزء نمایندگانـی بـود 
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گفت: »حصر  حملـه بـه علـی مطهـری سـبب شـدند تـا نطق او ناتمـام بماند. علـی مطهری در نطقـی 
کروبـی و خانـم رهنـورد بـدون حکـم قانونـی بوده اسـت.« اما ایـن اظهارات از سـوی برخی  موسـوی، 
از نماینـدگان از جملـه حاجـی دلیگانـی قابـل تحمـل نبـود تـا بـه او حملـه ور شـده و ضمـن ناتمـام 
که ریاسـت جلسـه را برعهده داشـت را وادار به ختم جلسـه  گذاشـتن نطق مطهری، حسـن ابوترابی 
گر، فضای مجلس  کننـد. حاجـی دلیگانـی و دیگر معترضان با شـعار مرگ بر فتنه  و تعطیلـی مجلـس 

کردنـد. را متشـنج و مشـت هایی نثـار علـی مطهـری 
کیـد بـر اینکـه سـران فتنـه زندگـی خـود را  حاجـی دلیگانـی در خصـوص رهبـران جنبـش سـبز، بـا تا
گـر ایـن افـراد در حصـر نبودنـد  کیهـان می گویـد: »ا مدیـون رافـت نظـام و رهبـری هسـتند بـه روزنامـه 
کشته سـازی دسـت بـه  ج از ایـران هسـتند، بـرای  کـه در خـار چـه بسـا سـران اصلـی و خارجـی فتنـه 
گـر بخواهـد  کـه اعمـال شـده و ا کمتریـن مجازاتـی اسـت  قتـل آنـان می زدنـد.« او می افزایـد: »حصـر 
که اینها باعث به شـهادت رسـیدن  دادگاهـی صالحـه تشـکیل شـود، حکـم ایـن افراد یاغی اسـت چرا
کـه بـه فرمـوده امـام حفـظ آن از اوجـب واجبـات اسـت، در عرصـه  ده هـا نفـر شـده و آبـروی نظامـی را 

کردنـد.« بین الملـل وجه المصالحـه رسـیدن خـود بـه اهدافشـان 

اتهام وطن فروشی به نرگس محمدی و مادر ستار بهشتی
کاترین  گوهر عشـقی بـا خانم  حسـینعلی حاجـی دلیگانـی سـال ۹۲ پـس از مالقات نرگس محمدی و 
امـور خارجـه  بـه وزرای اطالعـات و  فـروش خوانـده و در تذکـری  را وطـن  تهـران، آن هـا  اشـتون در 

خواسـتار جلوگیـری از تکـرار چنیـن دیدارهایـی شـد.
کـه مدت هاسـت در زنـدان به سـر می برد و »گوهر عشـقی«  »نرگـس محمـدی« از فعـاالن حقـوق بشـر 
کاترین اشـتون مسـوول  کشـته شـد در تهـران بـا خانـم  کـه فرزنـدش در بازداشـت  مـادر سـتار بهشـتی 

کردند. سیاسـت خارجـی پیشـین اتحادیـه اروپا، دیـدار 
حاجـی دلیگانـی ایـن دیـدار را مصـداق رفتارهـای غیـر دیپلماتیـک و دخالـت در امـور داخلـی ایـران 
کـه از ورود هیـأت پارلمانـی اروپـا  کمتـر از ظـرف دو مـاه  کـه  کـرده و می گویـد: »شـاهد هسـتیم  عنـوان 
کـه وطن  کـه برخـالف همـه شـئونات دیپلماتیـک اسـت بـا دو نفـر  بـه ایـران می گـذرد در یـک اقدامـی 
کـرده و بعـد از آن و پـس از ورود اشـتون بـه ایران وی  فروشـی آن هـا بـه همـه تأییـد شـده اسـت دیـدار 
دزدانـه دیدارهـای اینچنینـی را انجـام می دهـد.« او معتقـد اسـت بایـد از دیـدار هیات هـای پارلمانی 
کـه بـرای ایـن اتفاقـات از طـرف مـوکالن اش تحـت  بـا سـران فتنـه جلوگیـری شـود و مدعـی می شـود 

فشـار اسـت و پاسـخی بـرای آن هـا نـدارد.

دستگیری زرتشتی های دوتابعیتی و ادعاهای حاجی دلیگانی
ایـران  در   ۹۵ سـال  ایرانی-آمریکایـی،  زرتشـتی  زوج  نیسـاری  آفریـن  همسـرش  و  وفـاداری  کارن 
لیتـر   ۴۰۰۰ کشـف  را  آن هـا  اتهـام  آبـادی،  دولـت  جعفـری  عبـاس  شـدند.  زنـدان  روانـه  و  بازداشـت 
مشـروبات الکلـی در خانـه متهمـان و برگـزاری مجالـس مختلـط و فسـاد بـا حضـور دیپلمات هـای 
مصـرف  و  می کنـد  رد  را  آن هـا  متهـم  خواهـر  وفـاداری  کاتـه  کـه  اتهامـی  می کنـد.  عنـوان  خارجـی 

می کنـد. عنـوان  پذیرفتـه  و  عـادی  امـری  را  زرتشـتی  آییـن  در  الکلـی  مشـروبات 
کـه آن هـا با سـرو  حسـینعلی حاجـی دلیگانـی امـا در نطقـی در صحـن علنـی مجلـس مدعـی می شـود 
کـه روشـن  مشـروب میـان هنرمنـدان و تهیـه فیلـم از آن هـا اخـاذی می کرده انـد. حاجـی دلیگانـی 
نیسـت بـه عنـوان وکیـل ملـت سـخن می گویـد یـا نماینـده دادسـتان، در نطـق اش می گویـد: »یـک 
کشـور می شـوند. برویـد اطالعات شـان را در  کارن و آفریـن بـا تابعیـت دوگانـه وارد  زوج جـوان بـا نـام 
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کـز  کشـور می آورنـد. در برخـی مرا بیاوریـد، ببینیـد چـه بـر سـر هنرمنـدان و اشـخاص نامـدار در ایـن 
کشـی میـل می شـود و فیلـم آن را می گیرنـد و بعـد تهدیـد و بـاج خواهـی  مشـروب بـه وسـیله لولـه 
کاتـه وفـاداری خواهـر متهـم بـا رد ایـن  گـر همـکاری نکنیـد اینهـا را منتشـر می کنیـم.«  کـه ا می کننـد 
افـراد  حضـوری  یـا  تلفنـی  تهدیدهـای  شـهر،  شـاهین  نماینـده  نطـق  از  »پـس  می گویـد:  اتهامـات 
ناشـناس بـرای اخـاذی مالـی و تهدیـدات امنیتـی علیـه وابسـتگان خانوادگـی ایـن دو زندانـی بـه طرز 

کـرده اسـت.« چشـمگیری افزایـش پیـدا 

خانواده
اهـل  و  کشـاورز  پـدرش  حسـینعلی حاجـی دلیگانـی در خانـواده ای روسـتایی متولـد شـده اسـت. 
روسـتای دلیـگان بـوده اسـت. او در سـال ۱۳۶۱ بـا دختـر دایـی خود ازدواج می کند و صاحب دو پسـر 
کـرده و از آن هـا صاحـب یـک نـوه شـده اسـت. دختـرش  و یـک دختـر می شـود. هـر دو پسـر او ازدواج 
موجـود  خانوادگـی اش  روابـط  و  خانـواده  از  بیشـتری  اطالعـات  اسـت.  مجـرد  و  تحصیـل  مشـغول 

نیسـت.
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محمد حسین حسین زاده بحرینی

 حوزه انتخابیه: مشهد
کمیسیون اقتصادی سمت: عضو 

کسیون: اصول گرایان فرا

از  پـس  رضـوی،  قـدس  آسـتان  سـابق  رئیـس  طبسـی،  واعـظ  آیـت اهلل  صندلـی  بـر  تکیـه  رویـای 
کرسـی  کـه خـود را شایسـته جانشـینی ایـن  رحلـت اش، شـادی را بـه سـیمای خیلـی از روحانیونـی 
می دیدنـد، نشـاند. حجـت السـالم دکتـر محمـد حسـین حسـین زاده بحرینی، نماینده وقت مشـهد 
در مجلـس شـورای اسـالمی، اسـتاد دانشـگاه فردوسـی مشـهد، و دامـاد آیـت اهلل نوغانـی از علمـای 
سرشـناس خراسـان، یکـی از ایـن روحانیـون بـود. تعـدادی از خبرگزاری هـا و رسـانه های خراسـان 
کرسـی بـرای او بیشـتر بـه سـراب شـبیه بـود تا  کردنـد، ولـی ایـن  نیـز احتمـال جانشـینی اش را مخابـره 

واقعیتـی دسـت یافتنـی.

کیست؟ محمد حسین حسین زاده بحرینی 
اتمـام  بـا  آمـد.  دنیـا  بـه  مشـهد  در  مذهبـی  خانـواده ای  در   ۱۳۴۱ سـال  در  بحرینـی  زاده  حسـین 
تحصیـالت در مقطـع راهنمایـی و هم زمـان بـا شـروع دبیرسـتان، تحصیـالت حـوزوی را نـزد محمـد 
کـرد و در سـال ۱۳۶۰ موفـق شـد دیپلـم خـود  جعفـر جعفـری، بـرادر عالمـه محمـد تقـی جعفـری آغـاز 

کنـد. را دریافـت 
کـه با علمای انقالبی مشـهد داشـت،  سـال های جوانـی او بـا انقـالب ۵۷ آغـاز شـد و بـا حشـر و نشـری 
در ردیـف جوانـان فعـال انقـالب در مشـهد بـود. امـا حضـور جـدی اش در فعالیت هـای اجتماعـی، 
بـا حضـورش در بسـیج و عزیمـت اش بـه مناطـق جنگـی در اولیـن مـاه آغـاز جنـگ ایـران و عـراق، 
گـروه  کـرد و عضـو  آغـاز شـد. او در رکاب مصطفـی چمـران، در عملیـات آزاد سـازی سوسـنگرد شـرکت 
جنگ هـای نامنظـم بـود. حسـین زاده تـا پایـان جنـگ بـه صـورت متنـاوب در مناطق جنگـی حضور 
می یافـت. حضـور در عملیات هـای جنگـی همچـون عملیـات فتـح المبیـن، بیـت المقـدس، والفجـر 

کارنامـه او ثبـت اسـت. مقدماتـی، والفجـر ۱، والفجـر ۸، و عملیـات مهـران در 

ربا بدون  بانکداری  تثبیت  رویای 
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حسـین زاده هم زمـان بـا حضـور در مناطـق جنگـی، تحصیـالت علـوم دینـی را نیـز در حـوزه علمیـه 
کـرد. مشـهد و متعاقبـا در دانشـگاه علـوم اسـالمی رضـوی دنبـال 

کنکور  گرفت وارد تحصیالت دانشگاهی شود. او سال ۱۳۶۹ در  با اتمام جنگ، حسین زاده تصمیم 
کسـب رتبه اول در رشـته علوم انسـانی، وارد دانشـگاه فردوسی مشهد شد  کرد و با  سراسـری شـرکت 
کارشناسـی، وارد دانشـگاه  کنـد. سـه سـال بعـد پـس از دریافـت مـدرک  تـا در رشـته اقتصـاد تحصیـل 
کارشناسـی  کنـد. او عـالوه بـر مـدرک  عالمـه شـد تـا فوق لیسـانس اقتصـاد را در ایـن دانشـگاه اخـذ 
کـرد. »امنیـت اقتصـادی و  ارشـد، مـدرک دکترایـش را نیـز از ایـن دانشـگاه در رشـته اقتصـاد دریافـت 
سـرمایه گذاری در ایـران« عنـوان تـز دکترایـش بـود. بانـک داری و مسـایل مالـی از موضوعـات مـورد 
یـا  اسـالمی  بانـک داری  او سـال ها روی  بـه طوری کـه  اقتصـاد اسـت،  زاده در رشـته  عالقـه حسـین 
کـرده اسـت. بانـک داری اسـالمی یـا بانـک داری بـدون ربـا، رویایـی اسـت  کار  بانـک داری بـدون ربـا 
ح اصـالح نظـام بانکی، ایـن ایده  کـه او دنبـال می کنـد و امیـدوار اسـت بتوانـد بـا بـه نتیجـه رسـاند طـر

کنـد. را محقـق 
حسـین زاده پـس از اتمـام تحصیـالت در مقطع دکترا، به مشـهد بازگشـت و جـذب دپارتمان اقتصاد 
دانشـگاه فردوسـی شـد. او از سـال ۱۳۸۷ ریاسـت پژوهشـکده مطالعـات اسـالمی در علـوم انسـانی 

دانشـگاه فردوسـی را نیـز عهـده دار شـد.
تخصـص در حـوزه اقتصـاد و علـوم دینـی، ارتبـاط بـا علمـای خراسـان و رابطـه نزدیـک بـه بعثـه رهبـر 
ایـران، حسـین زاده را بـر آن داشـت تـا بـرای ورود بـه مجلـس، در انتخابات نهمیـن دوره آن، از حوزه 
کسـب  کند. حسـین زاده با حمایت اصول گرایان موفق شـد با  کاندیداتوری  انتخابیه مشـهد، اعالم 
رتبـه هفتـم بـه مرحلـه دوم انتخابـات راه یابـد. او در مرحلـه دوم بـا ۱۸۸ هـزار رای بـه مجلـس راه 
کمیسـیون اقتصـادی پیوسـت تـا از تخصـص اش در تدویـن و  یافـت. او پـس از ورود بـه مجلـس بـه 
کمیسـیون تلفیـق  اصـالح قوانیـن اقتصـادی بهـره جویـد. او هم چنیـن در سـال ۱۳۹۳ بـه عضویـت 

بودجـه سـال ۱۳۹۴ در آمـد.

اعتراض به همراهی مدیران احمدی نژاد با تحریم ها
کسـیون جبهـه پایـداری مجلـس هـم گام بـود، ولـی معتقـد بـود  کـه بـا فرا حسـین زاده در عیـن حـال 
بـا تحریم هـا همراهـی می کننـد. او سـال ۹۲ در  نـژاد  کـه برخـی مدیـران اقتصـادی دولـت احمـدی 
همایـش »اقتصـاد مقاومتـی، محـور حماسـه سیاسـی« در توضیـح ایـن ادعـا می گویـد: »بـه برخـی 
بـا تحریم هـا همراهـی می کننـد و یـک  گفتـه ام خجالـت می کشـم بگویـم برخـی  مدیـران اقتصـادی 
کشـور ما در تحریم  که  گذشـته در حالی  گندم اسـت. سـال  نمونه سـاده اش هم قضیه قیمت گذاری 
گنـدم را نصـف قیمـت جهانـی آن اعـالم می کنـد … هـر  قـرار داشـت، یـک مدیـر اقتصـادی مـا می آیـد و 
گذشـته  کشـاورزان تحویل می گرفتند اما سـال  گندم از  سـاله سـیلوهای ما بین ۱۲ تا ۱۳ میلیون تن 
گندم به جـای اینکه بیاید داخل سـیلوهای ما، رفت  کمتـر از سـه میلیـون تن رسـید.  ایـن میـزان بـه 
گاهی  ک دام شـد …  داخل یکسـری مکان های غیر بهداشـتی و بسـیاری از آن ها نیز تبدیل به خورا
کـه مـا  بـا یـک تصمیـم غلـط، چنـد نقطـه قـوت مـا تبدیـل بـه چنـد نقطـه ضعـف می شـود؛ به گونـه ای 

کنیـم.« گنـدم وارد  گذشـته مجبـور شـدیم هفـت میلیـون تـن  سـال 
کسـیون پایداری، از جملـه مخالفان برجام  حسـین زاده در مجلـس نهـم، همچـون دیگـر اعضـای فرا
گفـت: »براسـاس نظریـه بازی هـا بـا توجـه بـه شـرایط موجـود و علی االخصـوص بـا  بـود و در نطقـی 
که نمودی از آن را در عملکرد آمریکا شـاهد بودیم، بهترین انتخاب  توجـه بـه عطـش توافـق در غـرب 
بـرای مـا رد برجـام بـا هـدف دسـتیابی بـه دسـتاوردهای بیشـتر اسـت. البتـه ایـن توصیـه مشـروط به 
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کـه می تـوان با همدلـی، همزبانـی و دامن زدن  حصـول ایـن نـگاه مشـترک در دولـت و مجلـس اسـت 
کاسـت …  کاسـتی های آن  کـرد و از  کـره بـا دشـمن را افـزون  بـه عـزم و اراده ملـی، دسـتاوردهای مذا
گـر چنیـن نظـم و اجماعـی میـان دولـت و مجلـس پدیـد آیـد، بـه زودی میـز  کـه ا مـن تردیـدی نـدارم 
کشـور مـا با دسـتی پرتـر از قبل و ۵+۱  کننـدگان  کـره  گرفـت و در آن، مذا کـره دومـی شـکل خواهـد  مذا

کـره خواهند نشسـت.« گذشـته، بـه مذا بـا انفعـال بیشـتر از 
بـود، در انتخابـات  بـا نماینـدگان جبهـه پایـداری پیونـد خـورده  کـه در مجلـس نهـم  حسـین زاده 
مجلـس دهـم در ائتالفـی بـا دیگـر نماینـدگان پایـداری مشـهد، موفـق شـدند بـا شکسـت دو ائتـالف 
کننـد، هرچنـد او  کرسـی مشـهد در مجلـس دهـم را از آن خـود  اصول گرایـان و ائتـالف امیـد، هـر ۵ 
کریمـی قدوسـی و قاضـی زاده، پـر سـر و صـدا نیسـت  هم چـون دیگـر نماینـدگان مشـهد همچـون 
بـه مسـایل  کـرده باشـد، همـه توجـه او معطـوف  بـر مسـایل سیاسـی تمرکـز  از آن کـه  کـه بیـش  چرا

رباسـت. بـدون  بانـک داری  از جملـه  اقتصـادی 
ریاسـت  انتخابـات  جریـان  در  زاده  حسـین  اصول گراسـت.  چهـره ای  و  پایـداری  جبهـه  عضـو  او 
کاندیداتـوری حجـت  جمهـوری بـه جبهـه مردمـی نیروهـای انقـالب اسـالمی )جمنـا( پیوسـت و از 

کـرد.  حمایـت  رئیسـی  السـالم 

مسوولیت های اجرایی و مدیریتی
غ التحصیلـی و قبـل از ورود بـه مجلـس نهـم،  حسـین زاده بحرینـی در تمـام سـال های پـس از فـار
و  اجرایـی  مسـوولیت های  اهـم  اسـت.  بـوده  فعـال  دانشـگاهی  و  علمـی  مسـایل  حـوزه  در  بیشـتر 

ح اسـت: مدیریتـی او بـه ایـن شـر
• ریاست پژوهشکده مطالعات اسالمی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

• معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم حدیث تهران
• عضو دفتر مطالعات استراتژیک وزارت اقتصاد دولت خاتمی

ح و برنامه سازمان صدا و سیما • عضو شورای طر
• مسوول بعثه رهبر ایران در استان خراسان شمالی، جنوبی و رضوی 

• مدیرکل آموزش و ارزیابی معاونت امور بین الملل بعثه رهبر ایران
• عضو ستاد امربه معروف و نهی از منکر استان خراسان رضوی

• عضو شورای عالی اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی )خصوصی سازی(
• عضو شورای فقهی-مشورتی بانک مرکزی ایران

کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی • عضو 
• نماینده مشهد در مجلس نهم و دهم

داماد آیت اهلل نوغانی
حسـین زاده بحرینـی، پیـش از اینکـه بـه سـمت شـخصی در مشـهد شـناخته شـده باشـد، بـه نـام 
پـدر خانـم اش شـناخته می شـود. آیـت اهلل میـرزا مهـدی نوغانـی، پـدر خانـم اش از علمای سرشـناس 
که نقشـی مسـتقیم و فعاالنه در بسـیج مردم مشـهد علیه  مشـهد و از مبارزان انقالبی خراسـان بود 
کـه در سـال ۱۳۷۱ درگذشـت.  بـود  او عضـو جامعـه روحانیـت مبـارز مشـهد  رژیـم پهلـوی داشـت. 
کبـر نوغانـی نیـز پـدر بـزرگ همسـر حسـین زاده از علمـای شـناخته شـده حـوزه علمیـه  آیـت اهلل علـی ا

مشـهد بـوده اسـت.
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علیرضا رحیمی

حوزه انتخابیه: تهران
کمیسیون تدوین آیین نامه  سمت: دبیر اول 

داخلی مجلس
کسیون: امید فرا

خانـم خبرنـگاری وقتـی بـرای مصاحبـه بـا اسـرای ایرانـی زندانهای عـراق، وارد اردوگاه الرمادی شـد، 
کـه بی حجابـی اش بـا اعتـراض یـک نوجـوان ایرانـی روبـرو شـود. در برابـر نوجـوان  شـاید فکـر نمی کـرد 
۱۴ سـاله ای نشسـت تـا از او دربـاره روزهـای سـخت اسـارت بپرسـد، امـا در پاسـخ بـا ایـن شـعر روبـرو 
شـد: »ای زن بـه تـو از فاطمـه این گونـه خطـاب اسـت / ارزنده تریـن زینـت زن حفظ حجاب اسـت.«
کـه در ۱۴ سـالگی بـه اسـارت درآمـده بـود.  کسـی نبـود جـز علیرضـا رحیمـی نماینـده فعلـی تهـران  او 
کـه سـال ۱۳۶۳ بـا تعـدادی از اسـرای عراقـی مبادلـه شـد و خیلـی زودتـر  او خیلـی خـوش شـانس بـود 
از پایـان جنـگ بـه ایـران بازگشـت، البتـه بـا تنـی مجـروح و جانبـازی ۵۵ درصـدی. او پـس از آزادی، 
بـه دیـدار رهبـر ایـران رفـت و آیـت اهلل خمینـی رادیـواش را بـه او هدیـه داد تـا نامـش چـون حسـین 
فهمیـده، در میـان نوجوانـان هشـت سـال جنـگ ایـران و عراق ماندگار شـود. علیرضـا رحیمی اینک 

۴۹ سـاله و نماینـده تهـران در مجلـس شـورای اسـالمی اسـت.
 

کیست؟ علیرضا رحیمی 
که شـهرش  کودکی را پشـت سـر می گذاشـت  علیرضا در سـال ۱۳۴۷ در شـهر اهواز متولد شـد، دوران 
گرفـت، ترجیـح داد بـه جـای عزیمـت بـه دیگـر شـهرهای ایـران و  زیـر آتـش موشـک و خمپـاره قـرار 
کـه تنهـا ۱۴ سـال بیشـتر نداشـت در  اقامـت در اردوگاه جنـگ زدگان، لبـاس رزم بپوشـد و در حالـی 
میـدان جنـگ باقـی بمانـد ولـی حضـورش در جبهه هـا بـه جانبـازی ۵۵ درصـدی منجـر و نهایتـا بـه 
اسـارت نیروهای عراقی درآمد. او ۲ سـال بعد، یعنی در سـال ۱۳۶۳ با همراه تعداد دیگری از اسـراء 

بـا اسـیران عراقـی مبادلـه شـد و بـه ایـران بازگشـت. 
علیرضـا رحیمـی در خصـوص حضـورش در جبهه هـا و اسـارت می گویـد: »بـه هرحـال دشـمن آمـده 
کمـال ظلـم و وحشـی گری تمـام هسـتی مـا را مـورد تهدیـد قـرار  کنـد و در  کـه خانـه مـا را اشـغال  بـود 

آغاز فعالیت سیاسی-اجتماعی از زندان های عراق
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کن خوزسـتان. در آن ایـام اسـتان خوزسـتان  کالس دوم راهنمایـی بـودم و سـا داد. در سـال ۶۱ مـن 
کامـال دفاعـی و حماسـی داشـت و زنـان و مـردان در تمـام سـنین فقـط بـه ایـن فکـر می کردنـد  فضـای 
کـه مـن درس می خوانـدم محصلین بـه همراه  کـرد. در مدرسـه ای  کشـور دفـاع  کـه چطـور می شـود از 
کشـور بـه جبهه هـا اعـزام شـدند. مـن هـم بـه ماننـد بسـیاری از افـراد  معلمـان خـود بـرای دفـاع از 
توفیـق حضـور در جبهـه را داشـتم و در همیـن دوران هـم مجـروح و هـم اسـیر شـدم. دو سـال را در 

کـردم. وقتـی بـه جنـگ رفتـم و مجـروح شـدم ۱۴ سـال داشـتم.« زندان هـای صـدام سـپری 
گرفـت و پـس از اخـذ دیپلـم عـالوه بـر تحصیـل در  رحیمـی پـس از آزادی، تحصیـالت خـود را از سـر 
کارشناسـی در رشـته حقـوق  کـرد. او پـس از اخـذ مـدرک  دانشـگاه، تحصیـالت حـوزوی را هـم آغـاز 
کند.  قضایـی، رهسـپار اسـکاتلند شـد تـا در آنجـا تحصیـالت اش را در رشـته حقـوق بین الملـل دنبال 
کارشناسـی ارشـد بـه ایـران برگشـت و در حوزه هـای مختلـف مشـغول فعالیت شـد. او بـا اخـذ مـدرک 
کرد  کاندیداتوری  رحیمـی بـرای اولیـن بـار در انتخابـات مجلس ششـم از حوزه انتخابیه تهران اعـالم 
که به  و بصـورت مسـتقل در انتخابـات حضـور یافـت ولـی از ورود بـه مجلـس بـاز ماند. ۸ سـال بعـد او 
عضویـت بنیـاد بـاران بـه رهبری محمد خاتمی پیوسـته بود، برای بار دوم در انتخابات دوره هشـتم 
گرفت ولی بـاز به مجلس  کـرد و در لیسـت اصالح طلبـان تهـران هم قـرار  کاندیداتـوری  مجلـس اعـالم 

راه نیافـت. در ایـن دوره تنهـا علیرضـا محجـوب از فهرسـت اصالح طلبان بـه مجلس راه یافت.
کرد و موفق شـد بـا حمایت ائتالف  کاندیداتوری  رحیمـی بـار دیگـر در انتخابـات مجلـس دهـم اعـالم 
امیـد )اصالح طلبـان و اعتدال گرایـان( از حـوزه انتخابیـه تهـران بـه مجلـس راه یابـد. رحیمـی پـس از 
کمیسـیون  کسـیون امیـد بـه رهبری محمد رضـا عارف و به عضویت  ورود بـه مجلـس بـه عضویـت فرا

امنیـت ملـی و سیاسـت خارجـی در آمد.
رحیمـی همچنیـن در مجلـس دهـم بـه ریاسـت هیات نظارت بر انتخابات شـوراها در اسـتان تهران، 

منصوب شد.
 

سوابق اجرایی و مدیریتی
رحیمـی پیـش از ورود بـه مجلـس دهـم مدتـی در وزارت نیـرو و مدتـی هـم بـه عنـوان مشـاور معـاون 
کـرده بـود. اهـم سـوابق اجرایی و سیاسـی او به این  اجرایـی حسـن روحانـی در دولـت ایفـای وظیفـه 

ح است: شـر
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی • نماینده تهران در مجلس دهم و عضو 

• رئیس هیات نظارت بر انتخابات پنجمین دوره شوراها در استان تهران 
• عضو بنیاد باران 

• عضو هیأت پژوهشی مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
• مشاور محمد شریعتمداری، معاون اجرایی حسن روحانی رئیس جمهور

 
تایید صالحیت فعاالن جنبش سبز و فشار مسووالن قضایی

علیرضـا رحیمـی در قامـت ریاسـت هیـات نظـارت بـر انتخابـات شـوراها در اسـتان تهـران، بـه سـیبل 
مخالفـان تبدیـل شـد. آن هـا تاییـد صالحیـت فعـاالن جنبـش سـبز در انتخابـات شـوراها را از جملـه 
اتهامـات رحیمـی دانسـته و بـر او تاختنـد. امـا رحیمـی ایـن انتقـادات را غیـر وارد تشـخیص داده و 
می گویـد: »مـا مطلقـًا نگاه مـان بـه حـوادث ۸۸ نیسـت و محـور هـم بـرای مـا اصـل ۳۷ قانون اساسـی 
)اصـل برائـت( اسـت و نگاه مـان بـه مسـائل سیاسـی افـراد هـم نـگاه در چارچـوب نظـام اسـت.« او 
نمی توانـد  اصـاًل   ۸۸ »حـوادث  می گویـد:  سـبز  جنبـش  مخالفـان  و  نگهبـان  شـورای  رویـه  برخـالف 
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ک ارزیابـی افـراد بـه معنـای صالحیـت یـا عـدم صالحیـت قـرار بگیـرد.« مـال
کـه بـا خبرگـزاری مهـر مصاحبـه می کنـد وقتـی بـا اصـرار و ایـن پرسـش خبرنـگار روبـرو  علیرضـا رحیمـی 
ک نیسـت، بـه صراحـت پاسـخ  کـه یعنـی توصیه هـای رهبـری نظـام هـم دربـاره فتنـه مـال می شـود 

ک قانـون اسـت. می دهـد مـال
محمـد  سـید  بـا  نزدیکـی  رابطـه  کـه  اسـت  امیـد  کسـیون  فرا نماینـدگان  جملـه  از  رحیمـی  علیرضـا 

دارد.  بـاران  بنیـاد  و  خاتمـی 
 

حمایت از حقوق اقلیت های دینی با تایید صالحیت آن ها
کاندیداهای انتخابات شـوراها توسـط نمایندگان مجلس دهم، احمد  در جریان بررسـی صالحیت 
جنتـی دبیـر شـورای نگهبـان در نامـه ای غیرمنتظـره بـه نماینـدگان، از آن هـا خواسـت تـا صالحیـت 
کننـد. نامـه ای  کثریـت آن مسـلمان هسـتند را رد  کـه ا کاندیداهـای اقلیت هـای دینـی در شـهرهایی 
کاندیداهـای انتخابات  گسـترده  کـه رونمایـی از یکـی از ادله هـای شـورای نگهبـان برای رد صالحیت 
کنش  مجلـس بـود. علیرضـا رحیمـی رئیـس هیات نظارت بر انتخابات شـوراها در اسـتان تهران در وا
کـه هـم هیات نظـارت و هم  کاندیـدا از اقلیت هـای دینـی بودنـد  بـه ایـن نامـه می گویـد: »در تهـران ۴ 

کردند.«  هیـات اجرایـی صالحیـت آن ها را تاییـد 
کـه از پـدر غیـر ایرانـی و مـادر ایرانـی در ایـران بـه دنیـا آمده انـد و بـا  او اعطـای تابعیـت بـه فرزندانـی 
فرهنـگ ایرانـی بـزرگ شـده اند را مـورد توجـه قـرار داده و می گوید: این مسـاله بایـد در مجلس با نگاه 
گفتـه نماینده تهران، مجلس باید مشـکل  اجتماعـی بررسـی و تصویـب نشـود نـه بـا نـگاه امنیتی. به 

کنـد تـا آن هـا از حـق شـهروندی برخـوردار شـوند. تابعیتـی این هـا را حـل 
او انتخاباتـی بـودن تدویـن حقـوق شـهروندی از سـوی حسـن روحانـی را غیرواقعی می دانـد و بر این 
کـه رئیـس جمهـور بـرای حـل مشـکل حقـوق شـهروندی عزمـی جـدی دارد. رحیمـی بـه  بـاور اسـت 
بازگشـایی دفتـر حقـوق شـهروندی در قـوه قضاییـه در دوران ریاسـت محمـد یـزدی اشـاره می کنـد و 
می گویـد وقتـی امـور حقـوق شـهروندی به درسـتی پیش نرفت این دفتر هم تعطیل شـد ولی حسـن 

کـرده تـا مـردم بـا حقوق خود آشـنا شـوند. روحانـی مسـیری را بـاز 
 

کارت ورزش از سوی شهردار میان نمایندگان مبارزه با فساد و افشای توزیع 
ح تحقیـق و تفحـص  کسـیون امیـد بـرای تصویـب طـر هم زمـان بـا جـدی شـدن تـالش اعضـای فرا
ک نجومـی در شـهرداری تهـران، علیرضـا رحیمـی در صحـن علنـی  گـذاری امـال از رونـد وا مجلـس 
کارت ورزش رایـگان میـان نماینـدگان پـرده بـرداری  مجلـس از تخلـف شـهرداری تهـران در توزیـع 
کارت هدیـه ۵۰۰ هـزار تومانـی مبنـی بـر تسـهیالت تربیـت بدنی میان  گفـت: »شـهرداری تهـران  کـرد و 
کـرده اسـت.« او خواسـتار بررسـی ایـن تخلـف شـهرداری تهـران  کثیـری از نماینـدگان توزیـع  جمـع 
کارت  کثـر نماینـدگان از دریافـت ایـن  از سـوی هیـات رئیسـه مجلـس شـد. رحیمـی بـا بیـان اینکـه ا

کـرد. کرده انـد، ایـن اقـدام شـهرداری را خالف شـان مجلـس عنـوان  خـودداری 
اعتـراض  هـم  تلگرامـی  کانال هـای  مدیـران  بازداشـت  بـه  کـه  اسـت  نمایندگانـی  جملـه  از  رحیمـی 
ح سـوال هایی از  کـرده و خواسـتار آزادی آن هاسـت. رحیمـی بـه همـراه ۴ نماینـده دیگـر تهـران بـا طـر
وزرای اطالعـات و دادگسـتری خواسـتار روشـن شـدن ابعـاد ایـن دسـتگیری ها و تـالش بـرای آزادی 

شـدند.  دستگیرشـدگان 
حقـوق  اسـتیفای  بـرای  او  فعالیت هـای  از  نمونه هایـی  جملـه  از  زنـان  آزادی  نبـود  بـه  او  اعتـراض 
گرفتـن مسـاله تامیـن امنیـت زنـان در جامعـه توسـط نیـروی  زنـان اسـت. او خواهـان در اولویـت قـرار 
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گرفتـه از سـوی دسـتگاه ها در زمینـه امنیت زنـان نیز به  انتظامـی اسـت و می گویـد: »اقدامـات انجـام 
کارآمـد در راسـتای برقـراری امنیـت زنـان نیسـت، قـوه قضاییـه و سـایر دسـتگاه های متولـی  صـورت 
مسـائل اجتماعـی بایـد بـه دنبـال ارتقـا امنیـت زنـان باشـند زیـرا ارتقـا امنیـت زنـان از نیازهـای روز 

جامعـه اسـت.«
کشـور در دسـت  اطالعاتـی از وضعیـت خانوادگـی و روابـط فامیلـی اش بـا دیگـر چهره هـای حکومتـی 

. نیست
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حسن نوروزی

کریم حوزه انتخابیه: رباط 
کمیسیون قضایی و حقوقی سمت: سخن گو 

کسیون: اصول گرایان فرا

کابینـه محمـود احمـدی نـژاد، مشـکالت ایـران را حـل  کابینـه ای همچـون   آمـده بـود تـا بـا تشـکیل 
کـرد تـا پشـت در پاسـتور بمانـد. حجت السـالم حسـن  کنـد، ولـی شـورای نگهبـان صالحیـت اش را رد 
کـه بـه همـراه ۴ نماینده دیگـر مجلس دهم  کریـم در مجلـس هشـتم و دهـم،  نـوروزی نماینـده ربـاط 
کـرده بـود، می گویـد با تشـویق اعضای دولت  کاندیداتـوری  بـرای انتخابـات ریاسـت جمهـوری اعـالم 
گذاشـته و تصمیـم داشـته با تشـکیل دولتی شـبیه دولت  احمـدی نـژاد پـا بـه رقابت هـای انتخاباتـی 
قبـل، بـه مبـارزه بـا فسـاد برخیـزد. او بـاور داشـته می توانسـته پدیـده ایـن دوره از انتخابـات ریاسـت 
کـه قـرار اسـت روز ۲۹ اردیبهشـت ۹۶ برگـزار شـود باشـد ولـی شـورای نگهبـان ایـن شـانس  جمهـوری 

گرفتـه اسـت. را از او 

کیست؟ حسن نوروزی 
حسـن نـوروزی در سـال ۱۳۳۹ در مشـهد بـه دنیـا می آیـد. تحصیـالت اش را در حوزه علمیه این شـهر 
گردی  آغـاز می کنـد. مدعـی اسـت قبـل از عزیمـت بـه حـوزه علمیـه قـم، در مشـهد نـزد رهبـر ایـران شـا
کـه فعالیت هـای انقالبی اش  کـرده اسـت. جوانـی اش بـا شـور و حـال انقالبـی سـپری شـده بـه طـوری 
بـه دسـتگیری و اعـزام اش بـه زنـدان وکیـل آبـاد مشـهد در سـال ۱۳۵۷ منجـر می شـود، امـا چنـد مـاه 

بعـد بـا پیـروزی انقـالب از زنـدان آزاد می شـود.
کـوچ می کنـد تـا تحصیـالت اش را در ایـن شـهر از  بـا پیـروزی انقـالب، نـوروزی بـه حـوزه علمیـه قـم 
سـرگیرد امـا از سـوی دفتـر تبلیغـات اسـالمی مامـور می شـود تـا بـا سـفر بـه شهرسـتان قصرشـیرین، 
تبلیغ مبانی اسـالم، را عهده دار شـود. او سـال ۱۳۵۹عالوه بر قبول این ماموریت، مسـوولیت حزب 
کشـور و نیز سرپرسـتی دادگاه انقالب این شهرسـتان را نیز عهده دار  جمهوری اسـالمی منطقه غرب 

می شـود.

رویای برباد رفته تشــکیل کابینه احمدی نژادی
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سـفر نـوروزی بـه قصـر شـیرین بـا آغـاز جنـگ ایـران و عـراق و سـقوط ایـن شـهر منجـر می شـود و در 
حالی کـه هنـوز چنـد صباحـی از ورود اش به این شـهر نگذشـته، به اسـارت نیروهـای عراقی در می آید 
و تـا پایـان جنـگ، در اردوگاه اسـرای جنگـی در عـراق، در اسـارت باقـی می مانـد. تـا اینکـه در سـال 

۱۳۶۹ بعـد از ده سـال اسـارت، آزاد و بـه ایـران بازگردانـده می شـود.
کسـی او را بـه نـام حسـن نـوروزی نمی شناسـد، او اینجـا نامـش »سـهراب  در اردوگاه اسـرای جنگـی 
می کنـد.  معرفـی  نـام  ایـن  بـا  را  او  ایـران  صدا و سـیما  می شـود  آزاد  وقتـی  حتـی  اسـت.  چنگیـزی« 
کـرد  کـه شـهر سـقوط  حسـن نـوروزی در بیـان خاطـرات اش از دوران اسـارت می گویـد: »در زمانـی 
کـه فرمانـده سـپاه ضربـه مغـزی، شـهربانی متـواری  کل قـوا را در دسـت داشـتم، چـرا  مـن فرماندهـی 
کن شـده بـود. روز آخـر بـر روی دیوارهـای مهدیـه شـهر در حـال نگهبانـی  کرمانشـاه سـا و فرمانـدار در 
گیـالن غـرب، یـک واحـد زرهـی، بـا پرچـم جهمـوری اسـالمی ایـران  کـه از پشـت سـر مـا یعنـی  بودیـم 
وارد شـهر شـد و مـا تفـاوت تانک هـای روسـی عـراق را بـا تانک هـای آمریکایـی خـود نمی دانسـتیم و 
کـه قصـر شـیرین سـقوط  زمانـی متوجـه عراقـی بـودن نیروهـای اسـتقرار یافتـه در سـطح شـهر شـدیم 
کـرده بـود.« نـوروزی بـا بیـان اینکـه ۱۴ روز در شـهر مخفی شـده بود می گویـد: »روز چهاردهم در حال 

کـه در نزدیکـی خـط مقـدم شناسـایی و بـه اسـارت در آمـدم.« خـروج )فـرار( از شـهر بـودم 
نـوروزی بـا بازگشـت از اردوگاه اسـرای جنگـی، باردیگـر بـه حـوزه علمیـه قـم مـی رود و تحصیـالت اش 
کاظـم حائـری و هاشـمی  را نـزد علمـای قـم همچـون مشـکینی، مـکارم شـیرازی، سـبحانی، سـید 

شـاهرودی دنبـال می کنـد.
را در رشـته حقـوق در  قـم، تحصیـالت دانشـگاهی  بـا تحصیـل در حـوزه علمیـه  نـوروزی هم زمـان 
اخـذ  از  پـس  او  کنـد.  را دریافـت  و موفـق می شـود فوق لیسـانس اش  آغـاز می کنـد  تهـران  دانشـگاه 
کنار سـرداران سـپاه، دکترایش را  کارشناسـی ارشـد، راهـی دانشـگاه دفـاع ملـی می شـود تـا در  مـدرک 

کنـد. در رشـته مدیریـت اسـتراتژیک اخـذ 
نـوروزی می گویـد در زمـان وزارت علـی الریجانـی در دولـت هاشـمی، قـرار بـوده تـا بـه عنـوان رایـزن 
فرهنگـی راهـی فیلیپیـن شـود ولـی در نهایـت شـخص دیگـری جایگـزن او می شـود و فـرد جایگزیـن 
فیلیپیـن، در سـال  از  بازمانـده  نـوروزی  لـذا  فـروش می شـود.  فیلیپیـن موزائیـک  از مدتـی در  بعـد 
گیـرد. او پـس از چنـد سـال  کریـم می شـود تـا امامـت جمعـه ایـن شـهر را در اختیـار  ۱۳۷۳ راهـی ربـاط 
امامـت جمعـه ایـن شهرسـتان، عـزم خـود را بـرای ورود بـه مجلـس شـورای اسـالمی جـزم می کنـد و 
کرسـی ایـن شهرسـتان تکیـه بزنـد.  موفـق می شـود در هشـتمین دوره مجلـس شـورای اسـالمی، بـر 
ایـن  او در  نـود در می آیـد.  کمیسـیون شـوراها و اصـل  بـه عضویـت دو  نـوروزی در مجلـس هشـتم 

کسـیون اصول گرایـان در می آیـد. مجلـس، بـه عضویـت فرا
کـه در مجلـس هشـتم از حامیـان جـدی محمـود احمـدی نـژاد اسـت رفتـه رفتـه بـه جرگـه  نـوروزی 
ایـن  می دانـد.  خـود  بـرای  آبروریـزی  مایـه  را  نـژاد  احمـدی  از  حمایـت  و  می پیونـدد  او  مخالفـان 
نماینـده اصول گـرای مجلـس می گویـد: »رییـس جمهـور جریـان به هم پیوسـته ناشـناخته و افـرادی 
کـه آقای رییـس جمهور جور  کنیـم  کـه متهـم و یـا در زنـدان بودنـد را منصـوب می کنـد و اینکـه مـا فکـر 
که  دیگـری بودنـد اشـتباه اسـت. از ابتـدا قـد و قـواره ایشـان در همیـن حد بـود و ما اشـتباه می کردیم 
خیال می کردیم ایشـان انسـان دارای تفکر اسـتراتژیک، راهبردی و دلسـوز مملکت هسـتند. از ابتدا 

بایـد روی ایشـان همیـن انـدازه فکـر می کردیـم.«
نـوروزی از ورود بـه مجلـس نهـم بـاز می مانـد ولـی چهـار سـال بعـد مجـدد شـانس خـود را بـرای ورود 
کثریـت آراء و بـا حمایـت ائتالف  کسـب ا بـه مجلـس دهـم می آزمایـد و در دوره دوم موفـق می شـود بـا 
کمیسـیون  اصول گرایـان بـرای بـار دوم بـه مجلـس راه یابـد. نـوروزی ایـن بـار برخـالف میـل اش بـه 
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کمیسـیون انتخـاب می شـود. حقوقـی و قضایـی مـی رود و بـه سـخن گویی ایـن 
کریـم نیسـت. او ایـن بـار عـزم خـود را بـرای ورود بـه  ورود بـه مجلـس سـقف آرزوهـای نماینـده ربـاط 
گردونـه رقابت هـا  رقابت هـای انتخابـات ریاسـت جمهـوری جـزم می کنـد ولـی بـا مهـر رد صالحیـت از 
کاندیداهـا،  گذاشـته می شـود و ایـن شـانس را نمـی یابـد تـا در رقابـت بـا حسـن روحانـی و دیگـر  کنـار 
کـه می توانسـته پدیده  میـزان اقبـال عمـوم بـه آراء و اندیشـه هایش را بسـنجد ولـی خـودش بـاور دارد 
گفتگویی با رسـانه ها، هدف اش را از ورود به رقابت های انتخاباتی، مبارزه با  انتخابات باشـد. او در 
کـرده و می گویـد بـا تشـکیل دولتـی شـبیه دولـت احمدی نـژاد در پی تحقـق این هدف  فسـاد عنـوان 
بـوده اسـت. او برنامه هایـش بـرای تشـکیل دولـت را اینگونـه تشـریح می کنـد: »یکـی از اعتقـادات من 
که قطعا مسـئوالن اسـتانی و شهرسـتانی در سـطح اسـتاندار و فرماندار باید بومی باشند.  این اسـت 
بایـد متعلـق بـه همـان منطقـه و اسـتان شـناس باشـند. مـن بـا مدیـر پـروازی قطعـا مخالفـم. مـن بـا 
گـون مخالفم.  گونا افزایـش بی معنـای حقوقـی در هـر سـطحی مخالفـم. مـن بـا بـذل و بخشـش های 
کـه معتقـدم اصـال در ایـران تحریـم نیسـت و اساسـا تحریـم معنایـی نـدارد.  کسـانی هسـتم  مـن جـزو 
کـه آقـای روحانـی بـه آن  معتقـدم اقتصـاد مقاومتـی یـک اقتصـاد درون زاسـت و نـه اقتصـاد بـرون زا 
معتقـد اسـت.« او از ورود بـه رقابت هـای انتخابـات ریاسـت جمهـوری باز ماند ولـی در صف حامیان 

کاندیداهـای جمنـا در انتخابـات ۹۶ حمایـت می کنـد. جبهـه مردمـی نیروهـای انقـالب اسـالمی از 

اهم سوابق اجرایی و مدیریتی
گذرانـده و  نـوروزی ده سـال از بهتریـن سـال های جوانـی اش را در اردوگاه اسـرای جنگـی در عـراق 
کـرده تـا بتوانـد وارد عرصه های مدیریتی و اجرایی شـود  پـس از آزادی مدتـی را صـرف بازسـازی خـود 
کارنامـه چنـدان پربـاری در حـوزه فعالیت هـای اجرایی و مدیریتی نداشـته اسـت. امامت جمعه  لـذا 
کریـم و تدریـس در حـوزه و دانشـگاه، عمـده مسـوولیت های او قبـل از  دو شهرسـتان طرقبـه و ربـاط 
ورود بـه مجلـس شـورای اسـالمی بـوده اسـت. او مدعـی اسـت در دوران اسـارت، بـه هفت زبـان دنیا 
آشـنا شـده و مدتـی در دانشـکده قـوه قضاییـه، بـه تدریـس حقـوق بـه زبـان فرانسـه مشـغول بـوده 

است.

دشمن قسم خورده جنبش سبز
در درون حکومـت و در میـان نماینـدگان و امامـان جمعـه و مدیحه سـرایان بیـت رهبـری، جنبـش 
سـبز دشـمنان بسـیاری دارد ولی شـدت مخالفت آن ها با جنبش سـبز در یک سـطح نیسـت. برخی 
از آن هـا منتقـد جنبـش سـبز و برخـی البتـه دشـمن قسـم خورده آن هسـتند. حسـن نـوروزی را قطعا 
که به رغم اعتراف به اشـتباهات اش  کسـی  بایـد در ردیـف تندروتریـن مخالفـان این جنبش دانسـت 
در حمایـت از احمـدی نـژاد و مسـتبد خوانـدن او، هنـوز از هـر تریبونـی بـرای حملـه بـه فعـاالن و 
کـه در سـال ۸۸ و در دوران پرحادثـه انتخابـات ۸۸ بـه   طرفـداران جنبـش سـبز حملـه می کنـد. او 
عنوان نماینده مجلس در رکاب محمود احمدی نژاد قرار داشـت، مدعی اسـت در سـال ۸۸ برخی 
از احـزاب و روزنامـه نـگاران در خدمـت دشـمن بـرای رقـم زدن انقالبـی رنگـی در ایـران بودنـد. او 
کـه  کـرد  می گویـد: »شـب انتخابـات ریاسـت جمهـوری در سـال ۸۸، یکـی از مقامـات آمریکایـی اعـالم 
کشـور رقـم خواهـد خـورد و پـس از ایـران  مـا در ایـران انتخابـات نداریـم و یـک انقـالب سـبز در ایـن 
نوبـت بـه سـوریه خواهـد رسـید.« او می افزایـد: »فتنه گـران در سـال ۸۸ بیـش از ۶۳ میلیـارد تومـان 
کشـیده و بـه  فقـط بـه شـهرداری تهـران خسـارت زدنـد، مسـجد و بیـرق امـام حسـین)ع( را بـه آتـش 

کردنـد و شـعار مـرگ بـر اصـل والیـت فقیـه سـر دادنـد.« هیات هـای عـزاداری حملـه 
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بـرای دسـتگیری  را  کشـور  کل  از نماینـدگان مجلـس هشـتم، دادسـتانی  نـوروزی و جمـع دیگـری 
کروبـی نبایـد در  گذاشـته بودنـد. نـوروزی بـا بیـان اینکـه موسـوی و  کروبـی تحـت فشـار  موسـوی و 
که محرکان  کشـور خواسـتند  کل  امان باشـند، می گوید: »نمایندگان از دسـتگاه قضایی و دادسـتان 
اصلـی و سـران فتنـه دسـتگیر شـوند. ضمـن آن کـه محـرکان اغتشاشـات اخیـر تهـران هماننـد مهـدی 
کـه بـا صـدور بیانیه هـا و سـخنرانی های خـود باعـث  کروبـی، میـر حسـین موسـوی و فائـزه هاشـمی 

گسـترش اغتشاشـات شـده اند، بایـد دسـتگیر شـوند.«
کار دارد. او در جریـان بررسـی  نـوروزی در مجلـس دهـم نیـز خـط مقابلـه بـا جنبـش سـبز را در دسـتور 
کـه فتنـه خـط قرمـز ماسـت، مـا  رای اعتمـاد بـه وزرای دولـت روحانـی می گویـد: »رهبـری فرمودنـد 

مقلـد ایشـان هسـتیم و خـط قرمـز مـا نیـز فتنـه اسـت.«
دیـدار جمعـی از نماینـدگان و اعضـای هیـات رئیسـه مجلـس دهـم بـا سـید محمـد خاتمـی بهانـه 
کیان  شـکایت نـوروزی و ۲۹ نماینـده دیگـر مجلـس بـه هیـات نظـارت بـر رفتـار نماینـدگان شـد. شـا
خواسـتار برخـورد بـا نماینـدگان خاطـی شـدند. در شـکوائیه آن هـا آمده اسـت: »سـیدمحمد خاتمی 
کـه  کنـون هیـچ اقدامـی در جبـران خسـارت مالـی، جانـی و حیثیتـی  بـه عنـوان یکـی از سـران فتنـه تا
گردیـده نکـرده اسـت.« هیـات نظـارت بـر رفتـار  کشـور، مـردم و نظـام اسـالمی وارد  در فتنـه ۸۸ بـه 

نماینـدگان ایـن شـکایت را وارد ندانسـتند.

کارنامه حقوق بشری نوروزی برگ های سیاه و سفید 
کـه بـرای ایـن  کثـر اصول گرایـان در حـوزه حقـوق بشـر حـرف چندانـی نـدارد. چرا نـوروزی هم چـون ا
پـاره ای  در  شـاید  نیسـت  اولویـت  در  تنهـا  نـه  بشـر  حقـوق  ایـران،  سیاسـی  طیـف  ایـن  چهره هـای 
کـه نوروزی  کامـال اعتقـادی مغایـر بـا اصـول حقـوق بشـر دارنـد. از ایـن رو مسـاله ایـن نیسـت  مسـایل 
در مجلـس هشـتم و دهـم، صدایـش در اعتـراض بـه نقـض حقـوق بشـر در ایـران خامـوش بـوده بلکه 
گفـت او خوش شـانس  در بسـیاری از مـوارد بـا ناقضـان حقـوق بشـر همـراه بـوده اسـت. شـاید بتـوان 
کردسـتان، چنـد مـاه بیشـتر بـه درازا نکشـیده و به اسـارت در آمده و  کـه عمـر دادسـتانی اش در  بـوده 

کردسـتان ثبـت بـود. گرنـه شـاید امـروز نـام او در ردیـف فاجعـه آفرینـان دهـه اول انقـالب در 
همراهـی بـا سـرکوبگران جنبـش سـبز، اعتـراض بـه فریادهـای معترضـان نقـض حقـوق بشـر در ایـران 
کارنامـه نـوروزی اسـت. نـوروزی  و همراهـی بـا ناقضـان حقـوق اقلیت هـا در ایـران، لکه هـای سـیاه 
کمه پسـر احمد منتظـری به دلیل  نامـه علـی مطهـری بـه وزیـر دادگسـتری در خصـوص احضار و محا
گرفتـن  انتشـار فایـل صوتـی آیـت اهلل منتظـری را در تضـاد بـا منافـع نظـام می خوانـد و بـدون در نظـر 
ک برای  حقـوق احمـد منتظـری و حـق دانسـتن شـهروندان، می گویـد: »ایـن اقـدام چیـزی جـز خـورا

رسـانه های بیگانـه نیسـت.« 
کارنامه نوروزی اسـت.  اعتـراض بـه دیـدار فائـزه هاشـمی بـا خانـواده بهائیـان، بـرگ سـیاه دیگـری در 
گـر خیلـی خـوش بینانـه بـه ایـن مالقـات بـا  او پیـروان دیـن بهائیـت را نجـس می خوانـد و می گویـد: »ا
افـراد نجـس نـگاه داشـته باشـیم ایـن اعمـال نـه از سـوی جهـل و نادانـی بلکـه از روی عمـق تجاهـل 
کـه ایـن نقطه هـای سـیاه بازگشـت ایشـان را بـه دامـان انقالب  و واماندگـی در مواضـع سیاسـی اسـت 

سـخت تر می کنـد.«
بـر  مبتنـی  طـالق  حکـم  صـدور  و  می دانـد  حـرام  در  حـرام  را  زنـان  بـه  طـالق  حـق  اعطـای  نـوروزی 
کـرده و مـرد حـق طـالق زن را به رسـمیت شـناخته را  کـه زوجیـن هنـگام ازدواج امضـاء  توافقنامـه ای 
گرفتـن  کـه بـر اسـاس وکالـت زن بـرای  باطـل می دانـد و می گویـد: »در حـال حاضـر برخـی طالق هایـی 
کند.« طـالق صـادر می شـود، حـرام در حـرام اسـت ولـو اینکـه قاضی حکم دهـد و دفترخانه هـم اجرا 
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کارنامـه حقـوق بشـری نـوروزی، برگ هـای سـفیدی نیـز می تـوان یافـت.  در میـان برگ هـای سـیاه 
کـودکان در منازعـات مسـلحانه«، و »لغـو  کارگیـری  از الحـاق بـه »کنوانسـیون ممنوعیـت بـه  دفـاع 
مجـازات اعـدام قاچاقچیـان مـواد مخـدر« نمونه هایـی از ایـن برگ هـای سـفید اسـت. نـوروزی در 
کودکان در منازعات مسـلحانه می گوید: »در ۸ سـال دفاع مقدس  کارگیـری  خصـوص ممنوعیـت بـه 
برخـی  و  دادنـد  نمـی  جنـگ  در  را  نوجوانـان  و  کـودکان  حضـور  اجـازه  امـام)ره(  و  فرماندهـان  هـم 

بـا تغییـر شناسنامه هایشـان در جنـگ حضـور می یافتنـد.« نوجوانـان 
اطالعاتی از افراد خانواده و روابط فامیلی حسن نوروزی در دسترس نیست.

کلیدی آن ]عرصه سوم[ مجلس دهم و بازیگران 

کلیدی مجلس  پروفایل نمایندگان 

۳۰۸



احمد مازنی

حوزه انتخابیه: تهران
کمیسیون فرهنگی سمت: عضو 

کسیون: امید فرا

رد  داشـتند  فتنـه  بـه  ربطـی  کمتریـن  کـه  را  کسـانی  صالحیت هـا،  بررسـی  در  نگهبـان  »شـورای 
کـرد، تا از  کـرده.« احمـد جنتـی ایـن ادعـا را قبـل از برگـزاری انتخابـات مجلـس دهـم بیـان  صالحیـت 
کـم نبودنـد چهره هایی  گـذاری مجلـس بـه اصالح طلبـان بکاهـد، اما  نگرانـی حکومـت، نسـبت بـه وا
کـه بـا رهبـران جنبـش سـبز قرابـت بیشـتری داشـتند تـا بـا حصـر  در میـان تاییـد صالحیت شـدگان 
کاندیدای اصالح طلـب تهران یکی از  کننـدگان و مخالفـان شناسـنامه دار ایـن جنبـش. احمـد مازنی 
کـه نـه تنهـا رابطـه اش بـا رهبـران جنبش سـبز را انـکار نکرد،  ایـن دسـت تاییـد صالحیت شـدگان بـود 
کروبـی« نامیـد و  کمپیـن انتخاباتـی اش، خـود را »دسـت پـروده شـیخ اصالحـات، آیـت اهلل  بلکـه در 

کثریـت رای دهنـدگان هـم روبـرو شـد. اتفاقـا بـا اقبـال ا

کیست؟ احمد مازنی 
گلسـتان متولد شـد. از نوجوانی سـر پرشـوری داشـت،  احمد مازنی در سـال ۱۳۴۰ در بندرگز اسـتان 
بطوریکـه در ۱۷ سـالگی پایـش بـه زنـدان بـاز شـد، تـا نامـش در میـان جوان تریـن زندانیـان سیاسـی 
کـرده بـود،  کـه بـرای تحصیـل در حـوزه علمیـه بـه مشـهد عزیمـت  گیـرد. مازنـی  نظـام پهلـوی جـای 
انقـالب شـد. فعالیت هـای سیاسـی و  گروه هـای اسـالمی مدافـع  انقالبیـون آشـنا و جـذب  بـا  آنجـا 
گرفـت و در نهایـت بازداشـت و بـه زنـدان وکیـل آبـاد مشـهد  ک قـرار  انقالبـی اش مـورد توجـه سـاوا
انتقـال یافـت. او در خصـوص دوران مبـارزه می گویـد: »دو بـرادر طلبـه ام بعد از جنگ شـهید شـدند، 
کـه بـا بـرادر شـهید اولـم، محمدمهـدی، در مشـهد در حـوزه درس می خوانیـدم و در خانـه ای  زمانـی 

ک دسـتگیر شـدم.« مسـتاجر بودیـم، مـن پـس از مدتـی توسـط سـاوا
کوشـید همپای سیاسـیون  سـه ماه پس از دسـتگیری، با پیروزی انقالب ۵۷، او از زندان آزاد شـد و 
کند. او به عضویت حزب جمهوری اسـالمی در آمد  وقـت، در اسـتقرار حکومـت جدیـد، ایفـای نقش 

از تجربه زندان شاه در ۱۷ســالگی تا نمایندگی تهران
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که دوران جوانی را سـپری  کنـد. مازنـی، در حالی  تـا در رکاب آیـت بهشـتی، اهـداف حـزب را پیگیـری 
می کـرد، ولـی از نیروههای شـناخته شـده خـط امام بود.

کـرد و بـه  کروبـی تجربـه  بـا تشـکیل بنیـاد شـهید، او اولیـن پسـت مدیریتـی اش را بـا حکـم مهـدی 
کـه خـود نیـز دو بـرادرش را در جنـگ ایـران  معاونـت فرهنگـی بنیـاد شـهید خراسـان رسـید. مازنـی 
بنیـاد شـهید مانـد و در  قـرار دارد، ۳۱ سـال در  از دسـت داده و در ردیـف خانـواده شـهدا  و عـراق 
کـرد. سـال ۱۳۹۳ آخریـن سـال فعالیـت او  بخش هـای مختلـف ایـن نهـاد حکومتـی، انجـام وظیفـه 
در بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران بـود. او بـا دریافـت حکـم بازنشسـتگی، از بنیـاد شـهید بیـرون آمـد و 

فعالیت هـای سیاسـی خـود را ادامـه داد.
کروبی سـبب شـد تا در جریان تشـکیل حزب اعتماد ملی، پس از انتخابات  رابطه نزدیک با مهدی 
ریاسـت جمهـوری سـال ۱۳۸۴ بـه ایـن حـزب بپیوندنـد. او معاونـت امـور ایثارگـران حـزب را برعهـده 
کروبی، نامی از مازنی  گرفت و هنوز عهده دار این مسـوولیت اسـت، ولی در سـتاد انتخاباتی مهدی 
کرد.  نبـود، از ایـن حیـث نمی تـوان داوری ای نسـبت بـه فعالیـت یـا سـکوت اش در جنبش سـبز ارائه 
کـه در سـال ۵۷ در  گفـت  احمـد مازنـی در سـخنرانی انتخاباتـی اش در سـال ۱۳۹۴ امـا بـه صراحـت 
کـرده تـا امـروز شـاهد حبـس و حصر و زندانی سیاسـی نباشـد. او  زنـدان وکیـل آبـاد شـکنجه را تحمـل 
می گویـد: »مـن سـال ۵۷ زنـدان رفتـم تـا زندانـی سیاسـی نداشـته باشـیم. مـن در سـال ۵۷ در رژیـم 

گاه رفتـم تـا حبـس و حصـر غیرقانونی نداشـته باشـیم.« شـاه در شـکنجه 
کثریت آراء مردم تهران شـد  احمـد مازنـی بـرای اولیـن بـار در انتخابـات مجلس دهـم، موفق به اخذ ا
و بـه مجلـس راه یافـت. او در ایـن دوره از انتخابـات در فهرسـت ائتـالف امیـد بـه رهبـری محمـد رضـا 
کرسـی ریاسـت  گرفتـن  عـارف قـرار داشـت. بـا ورود بـه مجلـس دهـم او اسـب خـود را بـرای دراختیـار 
کرد.  گذار  کمتـر، رقابت را بـه رقیب اصول گرای خـود وا کـرد ولـی بـا یک رای  کمیسـیون فرهنگـی زیـن 
کثریـت آراء نمایندگان برای عضویت  کرد و ا کمیتـه فرهنـگ، هنـر و رسـانه را از آن خـود  او امـا ریاسـت 

در سـتاد امربـه معـروف و نهـی از منکـر )عضـو ناظر( را بدسـت آورد.

تماشای فیلم در مساجد صندلی دار با لباس مبدل!
از  ایـده تجلیـل  و  قـرار داده  کار  را در دسـتور  از هنرمنـدان  کمیسـیون فرهنگـی حمایـت  مازنـی در 
مـا  اجتماعـی  اسـت: »هنرمنـدان سـرمایه  معتقـد  او  اسـت.  کـرده  ح  را مطـر رضـا شـجریان  محمـد 
کـه بایـد تکریـم شـوند، نـه تضعیـف. اسـاتید بزرگـواری مثـل محمدرضـا شـجریان، شـهرام  هسـتند 
کشـور هسـتند، از سـرمایه های میهنی ما محسـوب می شـوند.«  که در  ناظری و برخی از بزرگان هنر 
آیـت اهلل خمینـی مسـاله  کـه  بـاور اسـت  برایـن  کـرده و  را نکوهـش  بـا موسـیقی  او برخـورد تندروهـا 
کـرده بنابرایـن مخالفـت بـا موسـیقی دیگـر پذیرفتـه نیسـت.  حرمـت موسـیقی را سـال ها پیـش حـل 
که  مازنـی بـا اشـاره بـه ناراحتـی هنرمنـدان از پخش بدون اجازه آثارشـان در صدا و سـیما، وعده داده 

کـرد. ایـن موضـوع را تـا حصـول نتیجـه پیگیـری خواهـد 
مازنـی خـود را از عالقمنـدان بـه سـینما معرفـی می کنـد و می گویـد: »مـا بـا لبـاس مبـدل بـه سـینما 
که شـود همه فضاها بـرای حضور مذهبی ها  می رفتیـم )زمـان شـاه(. آن زمـان فکـر می کردیـم انقالب 
کنـار بقیـه مـردم عـادی می شـود و آن شـرایط تفکیـک مذهبـی و غیـر مذهبـی قبـل  و طلبه هـا در 
انقـالب دیگـر وجـود نخواهـد داشـت. امـا متاسـفانه االن بعـد از ۳۸ سـال احسـاس می کنـم ایـن فضا 
بـا  ابتـدای انقـالب حـس میکردیـم نمی توانیـم  فضـای منسـجمی نشـده اسـت…همان سـال های 
گذاشـته بودیـم و  لبـاس روحانیـت بـه سـینما برویـم. بـا طلبه هـا هـم یـک قـراری بـرای سـینما رفتـن 
می گفتیـم بریـم مسـجد صندلـی دار. یعنـی بـه جای اینکه بگوییم سـینما می گفتیم مسـجد صندلی 
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دار.«
کسـیون امیـد مجلـس اسـت. او عـالوه بـر تحصیـل تـا درجـه  احمـد مازنـی، اصالح طلـب و عضـو فرا
کـرده و در دانشـگاه  کسـب  کارشناسـی ارشـد خـود را در رشـته مدیریـت  اجتهـاد در حـوزه علمیـه، 
آن هـا  بطوریکـه  نمی شـود  برتابیـده  افراطیـون  توسـط  اصالح طلبانـه اش  مواضـع  می کنـد.  تدریـس 
اجازه ندادند سـخنرانی اش در روز ۲۲ بهمن در بندرگز برگزار شـود. مازنی در این خصوص می گوید: 
کـه راهـی بجـز ایجـاد محدودیـت بـرای اظهارنظـر یـاران امـام و انقـالب و روشـی جـز  »ظاهـرًا عواملـی 
اسـتفاده از فشـار نمی داننـد، بعضـًا پشـت صحنـه و در برخـی مـوارد هـم در جلـوی صحنـه در مقابـل 
کـه حتـی اسـتاندار و فرمانـدار هـم قـادر بـه  کردنـد  کـرده و به شـکلی پیـش اقـدام  مـا سـنگ اندازی 
تامیـن امنیـت و برگـزاری ایـن سـخنرانی نبودنـد و درنهایـت به خاطـر حفـظ امنیت و وحـدت و اتحاد 

کـردم.« راهپیمایـان و حاضـران در ایـن مراسـم، اصـرار نکـرده و از انجـام سـخنرانی خـودداری 
که دریافت می کند حالل نیسـت،  که مرعوب قدرت باشـد حقوقی  مازنـی بـا بیـان اینکـه نماینـده ای 
کـه مرعـوب  گـر بنـا بـود مرعـوب شـویم، قاعدتـا نبایـد نماینـده می شـدیم. نماینـده ای  می گویـد: »ا

شـود، حقوقـش حرام اسـت.«
سوابق اجرایی و مدیریتی

که تمام عمـر حرفه ای خـود را در یک نهاد  احمـد مازنـی از معـدود مدیـران جمهـوری اسـالمی اسـت 
گذرانـده اسـت. او بمـدت ۳۱ سـال در پسـت های مختلـف بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران بـوده و تمام 
سـوابق اجرایـی اش، تـا پیـش از ورود بـه مجلـس، بـه معاونـت در این بنیاد محدود می شـود. او این 

کرده اسـت: سـمت ها را تجربـه 
• معاونت فرهنگی بنیاد شهید خراسان

گرگان • مدیرکل بنیاد شهید 
• مدیرکل پژوهش و تحقیقات بنیاد شهید و امور ایثارگران

• معاون پژوهش و ارتباطات فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران
• نماینده تهران در مجلس دهم

کمیته فرهنگ، هنر و رسانه کمیسیون فرهنگی و رئیس  • عضو 

دفاع از فعاالن حقوق بشر و مخالفت با سانسور
کارنامـه سیاسـی احمـد مازنـی، برگ هایـی از حمایـت از فعـاالن حقـوق بشـر و اظهـارات متعددی  در 
در بـاب حقـوق شـهروندی و آزادی بیـان می تـوان یافـت. در بیـان نمونه هایـی از ایـن فعالیت هـای 
کسـیون امیـد مجلـس بـه رئیـس قـوه قضاییـه و  می تـوان بـه نامه نـگاری او بـا جمعـی از اعضـای فرا
که مدتهاسـت در زندان  ح تقاضای آزادی نرگس محمدی از فعاالن شـناخته شـده حقوق بشـر  طر

کرد.  بـه سـر می بـرد اشـاره 
نماینـده  دیگـر  صادقـی  محمـود  احضـار  جریـان  در  کـه  بـود  نمایندگانـی  جملـه  از  مازنـی  احمـد 
کـرد. مازنـی بـا تکـرار سـوال صادقـی از وزیـر  کنـش نشـان داد و از حقـوق نمایندگـی او دفـاع  تهـران، وا
کـرد و از وزیـر دادگسـتری پرسـید: »»بـا توجـه بـه اخبـار و  دادگسـتری، از ایـن نماینـده متهـم دفـاع 
اطالعـات منتشـره در خصـوص حسـاب ها و سـپرده های سـپرده بـه نـام رئیـس محتـرم قـوه قضائیـه 
کلیـه دریافت هـای دولـت  و بـا عنایـت بـه اصـل پنجـاه و سـوم قانـون اساسـی )ناظـر بـه لـزوم تمرگـز 
کل و انجـام همـه پرداخت هـا در حـدود اعتبـارات مصـوب( و حسـب  در حسـاب های خزانـه داری 
کلیه مسـائل  اصـل یک صدوشـصتم قانـون اساسـی و ناظـر بـه مسـئولیت وزیر دادگسـتری نسـبت به 
گـزارش شـفاهی از تعـداد ایـن حسـاب ها، میـزان و  مربـوط قـوه قضائیـه بـا قـوه مجریـه و قـوه مقننـه، 
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گـردش مالـی و مـوارد مصـرف آن را ارائـه بفرماییـد.« ایـن سـوال پیش از ایـن از طرف  وجـود واریـزی، 
ح و بـا صـدور حکـم جلـب اش همـراه شـده بـود. صادقـی مطـر

کـرده و می گویـد:  مازنـی سانسـور شـبکه های اجتماعـی را بـا اعمـال محدودیـت بـرای ویدئـو مقایسـه 
نیـز  کنـون  ا ایـن محدودیـت می خندیـم،  بـه  امـروز خودمـان  امـا  بـود  ویدیـو محـدود  زمانـی  »یـک 
بـدون  و  موبایـل  گوشـی  یـک  بـا  می تواننـد  مـردم  کـه  کرده ایـم  محـدود  را  ماهـواره ای  شـبکه های 
محدودیـت تمامـی شـبکه ها را در اختیـار داشـته باشـند.« او بـا بیـان این مطلـب از آزادی ماهواره ها 

و شـبکه های اجتماعـی دفـاع می کنـد.

حجاب یک امر شخصی است
احمد مازنی برخالف بیشـتر علمای سـنتی حوزه علمیه، حجاب را نه یک مسـاله اسـالمی و شـرعی 
بلکـه امـری شـخصی می دانـد و معتقـد اسـت در اسـالم حد و حـدودی برای حجـاب و حتی وجوهی 
کمیتـی در رابطـه  بـرای آن تعریـف نشـده اسـت. او می گویـد: »هـر نـوع رفتـار سـلبی، تحکمـی و حا
کـه یـک مسـاله شـخصی اسـت، رفتـار مقابله گونـه را از سـوی جامعـه بـه همـراه خواهـد  بـا حجـاب 
داشـت.« او می افزایـد: »تحمیـل نـوع خاصـی از پوشـش، جامعـه را بیـش از این به قهقـرا می برد و به 

قـول دوسـتی، تـالش بـرای بـردن مـردم بـه بهشـت نتیجـه عکـس خواهـد داشـت.«
کـه از  احمـد مازنـی بـا انتقـاد از افـراط و تفریـط در تبییـن حقـوق زنـان می گویـد: »نمی تـوان پذیرفـت 
موضـع ترحـم امتیـازات ویـژه بـه زنـان داده شـود تـا زنـان بـه حقـوق خـود برسـند، بلکـه بایـد جایـگاه 
کـه  و عـزت زنـان در عرصه هـای اجتماعـی تبییـن و لحـاظ شـود و از روی عـزت شـرایطی فراهـم شـود 
کشـور ایفـای نقش  زنـان بتواننـد شـانه بـه شـانه مـردان و نـه سـایه بـه سـایه مـردان در فرایند توسـعه 

کننـد. «
گـر بخواهیـم بـه حقـوق واقعی زنان توجه شـود، بایـد در درجـه اول زن را به عنوان  بـه اعتقـاد مازنـی ا
یـک انسـان ببینیـم. او در ایـن خصـوص می گویـد: »وقتـی زن از نـگاه انسـانی دیـده شـد، همچـون 
سـایر انسـانها دارای حقـوق اجتماعـی و حقـوق فـردی اسـت همچنانکـه هـم تکالیـف اجتماعـی و 
کـدام حقـوق و تکالیـف متقابـل و متفاوتـی هـم دارنـد و  هـم تکالیـف فـردی دارد. یعنـی زن و مـرد هـر 
ممکن اسـت مسـئولیت های اجتماعی و اقتصادی برای مردان بیشـتر باشـد و در این شـرایط زنان 
کننـد منتفـع شـوند و ایـن حقـی  کـه مـردان وظیفـه دارنـد بـرای آن هـا تامیـن  طبعـا بایـد از امکاناتـی 
بـرای زنـان و تکلیفـی بـرای مـردان اسـت. همچنیـن زنـان بایـد بتواننـد در عرصه هـای اجتماعـی بـه 
کننـد.«  کـه در جامعـه نقـش انسـانی دارنـد و نـه نقـش جنسـیتی، حضـور پیـدا  عنـوان انسـان هایی 

خانواده دو شهید
کـه هـم  احمـد مازنـی، دو بـرادرش را در جنـگ ایـران و عـراق از دسـت داده اسـت. پسـرش مهـدی 
نـام عمـوی شـهیدش اسـت، روزنامـه نـگار و عضـو شـورای دبیـران روزنامـه اعتمـاد ملـی بـود. او برای 
کرده اسـت. اطالعات بیشـتری  کاندیداتوری  انتخابات شـورای پنجم از حوزه انتخابیه تهران اعالم 

از خانـواده او در دسـت نیسـت.
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محمد کاظمی

حوزه انتخابیه: مالیر
کمیسیون قضایی و  سمت: نایب رئیس دوم 

حقوقی
کسیون: امید فرا

تحصـن در مجلـس ششـم و نامـه آن هـا بـه رهبـر ایـران، بـه جـرم نابخشـودنی متحصنیـن و امضـاء 
کننـدگان نامـه بـه رهبـری منجـر شـد، به طوری کـه بعـد از آن نمایندگان متحصـن نتوانسـتند از فیلتر 
گویـی اینکـه شـورای نگهبـان بـر روی نـام  کننـد.  شـورای نگهبـان بـرای بازگشـت بـه مجلـس عبـور 
آن هـا مهـر »رد صالحیـت دائمـی« نشـانده اسـت. ایـن قاعـده امـا یکـی دو اسـتثناء داشـته اسـت. 
گرچه در جریـان انتخابات  کاظمـی نماینـده مالیـر یکـی از ایـن استثناء هاسـت. صالحیت او ا محمـد 
کاظمـی ۱۲  مجلـس دهـم رد شـد ولـی در نهایـت شـورای نگهبـان رای بـه تاییـد صالحیـت او داد، تـا 
کرسـی نمایندگی  سـال پـس از تحصـن مجلـس ششـم، بتوانـد بـرای بـار دوم راهـی پارلمـان شـود و بـر 
که در مجلس ششـم  کاظمی و جلودارزاده دو نماینده مجلس دهم هسـتند  مردم مالیر تکیه زند. 

جـزء متحصنیـن بودنـد.

کیست؟  کاظمی  محمد 
کشاورز  کاظمی در سال ۱۳۳۷ در روستای حسین آباد شاملو از توابع مالیر و در خانواده ای  محمد 
ج نشـد، تـا اینکـه موفـق شـد بـا  متولـد شـد. او تـا اخـذ مـدرک دیپلـم از روسـتای محـل تولـدش خـار
کاظمـی هم زمـان بـا  اتمـام مقطـع دبیرسـتان، از دانشـکده حقـوق دانشـگاه تهـران پذیـرش بگیـرد. 

آغـاز تحصیـالت اش در رشـته حقـوق قضایـی، جـذب انجمـن اسـالمی دانشـگاه تهران شـد. 
کاظمـی مسـاوی بـود بـا الحـاق بـه انقالبیـون وقـت. او در ایـن  عضویـت در انجمـن اسـالمی، بـرای 
مقطـع بـا آیـت اهلل بهشـتی عالی تریـن مقـام قضایـی وقـت ایـران آشـنا شـد و بـا حکـم او، راهـی ایـالم و 

کنـد. کرمانشـاه شـد تـا در مقـام دادسـتانی، انجـام وظیفـه  سـپس 
کـرد در پسـت های  کـه بـرای اولیـن بـار، ردای نمایندگـی مـردم مالیـر را بـر تـن  کاظمـی تـا سـال ۱۳۷۸ 
کـرد و بـا  کاندیداتـوری  کار بـود. او در انتخابـات مجلـس ششـم از مالیـر اعـالم  قضایـی مشـغول بـه 

بازمانده متحصنین مجلس ششــم
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کرسـی های مجلـس را  کثریـت مطلـق  کـه در آن انتخابـات موفـق شـد ا حمایـت جبهـه دوم خـرداد، 
کمیسـیون حقوقـی و قضایـی مجلـس در آمـد.  کنـد، بـه مجلـس راه یافـت و بـه عضویـت  از آن خـود 
کـرده و بـه همـراه حسـن  کاندیداتـوری  کاظمـی پیـش از ایـن در انتخابـات مجلـس پنجـم نیـز اعـالم 
زمانـی بـه مرحلـه دوم راه یافتـه بـود، ولـی اعتـراض مـردم بـه نتایـج انتخابـات، سـبب شـد تـا شـورای 
نگهبـان انتخابـات مالیـر را ابطـال و انتخـاب نمایندگان این شـهر بـه انتخابات میـان دوره ای موکول 
کـرد. او  گـذار  کاظمـی در انتخابـات میـان دوره ای رقابـت را بـه الهـه راسـتگو و حسـن زمانـی وا شـد. 

کارگـزاران سـازندگی ایـران، وارد عرصـه رقابـت انتخاباتـی شـده بـود. در ایـن دوره بـا حمایـت حـزب 
کاظمـی بـرای شـرکت در انتخابـات مجلـس هفتـم از سـوی شـورای نگهبـان رد شـد تـا در  صالحیـت 
کسـیون دوم خـرداد، اسـتعفای خـود  کثیـری از اعضـای فرا یـک تصمیـم جمعـی، بـه همـراه تعـداد 
کنـد. شـرکت در ایـن  را از نمایندگـی بـه هیـات رئیسـه تقدیـم و در تحصـن نماینـدگان وقـت شـرکت 
کاظمـی با مجلس  تحصـن امـا بـه تغییـر نظـر شـورای نگهبـان همـراه نشـد تا بـا اتمام مجلس ششـم، 

کار قضایـی بازگـردد. خداحافظـی و بـه 
کاظمی داد تا او بار دیگر خود را در معرض  ۱۲ سـال بعد اما شـورای نگهبان رای به تایید صالحیت 
کاظمـی در ایـن دوره توسـط هیات نظارت رد صالحیت شـده بود ولی با  رای مـردم مالیـر قـرار دهـد. 
نظـر شـورای نگهبـان تاییـد صالحیـت شـد. او در ایـن انتخابات نیـز از حمایت ائتالف امیـد برخوردار 
کسـب ۴۵ هـزار و ۲۸۲ رأی از مجمـوع ۱۳۳ هـزار و ۵۸۲ رأی مأخـوذه صحیـح،  بـود و موفـق شـد بـا 
کمیسـیون  در رتبـۀ اول مالیـر بـرای بـار دوم بـه مجلـس راه یابـد. او در مجلـس دهـم نیـز بـه عضویـت 

کمیسـیون انتخاب شـد.  حقوقـی و قضایـی در آمـد و بـه نایـب رئیسـی این 
کـه در مجلـس ششـم در میـان نماینـدگان پرتعـداد اصالح طلـب اش، نـام چنـدان شـناخته  کاظمـی 
گرفـت.  کسـیون امیـد قـرار  ح فرا شـده ای نداشـت، در مجلـس دهـم امـا در ردیـف چهره هـای مطـر
کسـیون امیـد بـه  کسـیون را در اختیـار دارد و از نیروهـای تاثیرگـذار فرا کمیتـه حقوقـی فرا او ریاسـت 

شـمار می آیـد.

سوابق اجرایی-مدیریتی و سیاسی
قـوه  در  سـال ها  می کنـد،  تجربـه  را  آن  دوم  دوره  کـه  مجلـس  نمایندگـی  از  غیـر  کاظمـی  محمـد 
کشـور و دادسـتانی  قضاییـه و در سـمت های قضایـی مشـغول بـوده اسـت. قضـاوت در دیـوان عالـی 
کهنـه کار اسـت. مهم تریـن  اسـتان های غربـی از جملـه مهم تریـن سـمت های قضایـی ایـن قاضـی 

ح اسـت: سـوابق اجرایی-مدیریتـی و سیاسـی او بـه ایـن شـر
کرمانشاه • دادستان انقالب اسالمی در ایالم و 

• دادستان نظامی استان همدان
کشور • عضو شورای تامین ویژه غرب 

کشور در استان همدان کل  • نماینده سازمان بازرسی 
کرمانشاه • رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( در 

• دادستان ویژه امور آزادگان
• معاون دادگستری استان تهران

• رئیس متجمع های قضایی استان تهران
• نماینده مجلس ششم و دهم از حوزه انتخابیه مالیر

کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم • نایب رئیس 
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که از موسوی حمایت نکرد »فتنه گری« 
گـر« نـام می برنـد. فتنه  کاظمـی بـه عنـوان »فتنـه  رسـانه های اصول گـرا از جملـه خبرگـزاری فـارس، از 
کـه حکومـت بـه فعـاالن جنبـش سـبز می زنـد. عقبـه سیاسـی و تعلـق او بـه احـزاب  گـر اتهامـی اسـت 
گروه هـای اصالح طلـب، می توانـد نشـانه ای از عالقمنـدی او بـه جنبـش سـبز باشـد. ولـی بـر خـالف  و 
که بیانیه نماینـدگان ادوار مجلس  کاظمـی از جمله اصالح طلبانی اسـت  ایـن پیـش داوری، محمـد 
کاندیداتوری میرحسـین موسـوی را امضاء نکرده اسـت. سـال ۱۳۸۸  شـورای اسـالمی در حمایت از 
و در جریـان انتخابـات ریاسـت جمهـوری وقـت، ۳۵۶ نفـر از نماینـدگان ادوار مجلـس در بیانیـه ای 
کردنـد. در میـان امضـاء  کاندیداتـوری میرحسـین موسـوی یکـی از رهبـران جنبـش سـبز حمایـت  از 

کاظمـی نیسـت. کننـدگان نامـی از محمـد 
کاظمـی در حمایـت از جنبـش سـبز یـا شـخص رهبـران ایـن  نگارنـده مصاحبـه یـا سـخنرانی ای نیـز از 
بـر  ادلـه ای دال  نمی تـوان  ایـن حیـث  از  نکـرد.  پیـدا  آنالیـن  جنبـش، موسـوی-کروبی، در فضـای 

کـرد. کاظمـی بـا جنبـش سـبز ارائـه  حمایـت یـا مخالفـت 
کاظمـی بـرای انتصـاب  گـزارش خبرگـزاری فـارس از تـالش  در معـدود مطالـب موجـود، می تـوان بـه 
گزارشـی می نویسـد:  کـرد. ایـن خبرگـزاری در  برخـی از فعـاالن جنبـش سـبز در دانشـگاه مالیـر، اشـاره 
گروه هـای افراطـی  »هیـات رئیسـه دانشـگاه مالیـر چنـدی پیـش بـه دلیـل عـدم اجـرای دسـتورات 
عـزل و برخـی از عناصـر نزدیـک بـه فتنـه، جایگزین آن ها شـده اند.« این خبرگزاری ایـن اتفاقات را به 

کاظمـی خوانـده اسـت. سـرکردگی محمـد 

اعتراض به نقض حقوق بشر در صحن مجلس
کاظمـی بـا توجـه بـه سـابقه قضایـی و آشـنایی بـا مشـکالت حقوقی، بارهـا از تریبـون مجلس  محمـد 
کـرد. او بـا ورود بـه مجلـس  بـرای اعتـراض بـه مـوارد متعـدد نقـض حقـوق بشـر در ایـران اسـتفاده 
کرده و در نطقی می گوید:  ششـم نسـبت به توقیف مطبوعات، دسـتگیری دانشـجویان و… اعتراض 
»…اقدامـات انجـام شـده در سـال های اخیـر نظیـر تحدیـد آزادی سیاسـی، توقیـف مطبوعـات، مـوج 
کمـات فعـاالن سیاسـی و دانشـجویی، موجـب دلسـردی و نگرانـی مـردم شـده و  دسـتگیری ها و محا

تعمیـق شـکاف بیـن ملـت و مسـووالن را فراهـم می کنـد.« 
اسـت خـط  او معتقـد  آزادی رسانه هاسـت.  از حامیـان  و  توقیـف مطبوعـات  از منتقدیـن  کاظمـی 

از ایـن قشـر جامعـه تقویـت شـود. کمرنـگ و حمایـت قانونـی  قرمزهـا بایـد بـرای خبرنـگاران 
و  کـرده  عنـوان  دهـم  مجلـس  از  مـردم  خواسـت  را  قانون گـذاری  در  تبعیض زدایـی  مالیـر  نماینـده 
می گوید: »مردم خواسـتار رفع تبعیض ناروا در تمامی سـطوح و تغییر هسـتند و مصرانه می خواهند 

گام بـردارد.« مجلـس دهـم در ایـن جهـت 

مخالفت با اعدام قاچاقچیان
کمیسـیون حقوقـی و قضایـی مجلـس دهـم از جملـه موافقـان حـذف  کاظمـی نایـب رئیـس  محمـد 
کـه بایـد مجـازات اعـدام را محـدود  قانـون اعـدام قاچاقچیـان مـواد مخـدر اسـت. او برایـن بـاور اسـت 
کاظمـی  باشـد.  حرفـه ای  قاچاقچیـان  و  بـزرگ  باند هـای  بـه  معطـوف  امـر  ایـن  به طوری کـه  کنیـم 
معتقـد اسـت بـا تغییـر قانـون مبـارزه بـا مـواد مخـدر و حـذف اعـدام بـه  عنـوان اشـد مجـازات قاچـاق 
کاظمی می گویـد: »به طـور حتم اعدام  کاهش می یابـد.  مـواد مخـدر، آمـار اعـدام در ایـران بـه شـدت 
قاچاقچیـان تاثیـر قابـل قبولـی در مبـارزه بـا مـواد مخـدر نداشـته و بایـد راهـکار مناسـب تـری بـرای 
کـردن صـدور حکـم  ح اصـالح قانـون مبـارزه بـا مـواد مخـدر بـا هـدف محـدود  کـرد.« طـر آن جایگزیـن 
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کمیسـیون حقوقـی و قضایـی مجلـس در دسـت بررسـی اسـت. اعـدام قاچاقچیـان مـواد مخـدر در 

کم قضایی گروه اجتماعی در محا زنان، بی پناه ترین 
ایـران  قضایـی  کـم  محا در  اجتماعـی  گـروه  بی پناه تریـن  را  زنـان  کشـور،  عالـی  دیـوان  قاضـی  ایـن 
خوانـده و در دفـاع از حقـوق زنـان می گویـد: »زنـان هیـچ حامـی ای ندارنـد لـذا ضـروری اسـت قوانیـن 
کنـد.« او خواسـتار مشـارکت مراجـع تقلید و علمای حـوزه علمیه در اصالح  در حمایـت از زنـان تغییـر 
قوانیـن مربـوط بـه زنـان اسـت و معتقـد اسـت در حـوزه زنـان و خانـواده نظـرات فقهـا موثـر و تعییـن 
که در مسـایل فقهی اختالف نظر وجود دارد و همین اختالفات حقوقی به تضییع  کننده اسـت چرا
کـرده و می گویـد: »زنـان  حقـوق زنـان منجـر شـده اسـت او بـرای تشـریح بـه قانـون ارث و دیـه اشـاره 
کـه بهتـر اسـت نظـرات اقلیت هـای  از عرصـه ارث نمی برنـد امـا از اعیـان ارث می برنـد یـا در مـورد دیـه 
کـه بـا وضـع امـروز  گرفتـه شـود، در واقـع بایـد بـه سـمت و سـوی نظـری پیـش رفـت  فقهـی نیـز درنظـر 

جامعـه تطابـق بیشـتر داشـته باشـد.«
کـه بـا مجـازات حبـس بـرای زنـان موافـق نیسـت و می گویـد: »بـا توجـه بـه  او از جملـه قضاتـی اسـت 
شـرایط زندگـی و روحـی زنـان و نقـش آن هـا در خانـواده می تـوان امتیـازی بـرای آن هـا قائـل شـد بـه 
کرد.«  کـه از مجـازات تعویقـی یـا آزادی مشـروط یـا جزای نقدی بـه جای حبس اسـتفاده  ایـن معنـی 
کاظمـی، بـرای تقویـت و توسـعه حمایـت از زنان باید بین قـوه قضاییه و قـوه مقننه تعامالت  بـه بـاور 

بیشـتر شود.
کـودکان را از دیگـر نگرانی هـای جـدی در حـوزه زنـان دانسـته و می گویـد: »یکـی از  کاظمـی ازدواج 
نگرانی هـای نماینـدگان مجلـس دربـاره ازدواج دختـران زیـر ۱۵ سـال تخلفـات دفترخانه هایی اسـت 

کـه ازدواج دختـران زیـر ۱۳ سـال را بـدون اجـازه دادگاه ثبـت می کننـد.«
کـه مبنـای چنیـن  او معتقـد اسـت ایـن مشـکل نیـز جـز بـا مشـارکت مراجـع قابـل حـل نیسـت چـرا 
ع در حکومـت اسـالمی جـز بـا اجـازه مراجـع ممکـن  ع اسـالم اسـت و تغییـر شـر تخلفـی ارجـاع بـه شـر
بـا علمایـی همچـون  بـا مشـاوره  ایـن مشـکل  بـرای حـل  تـالش مجلـس دهـم  از  کاظمـی  نیسـت. 
آیـت اهلل مـکارم خبـر می دهـد و می گویـد: »مجـوز شـرعی روحانیانـی مثـل آیـت اهلل مـکارم شـیرازی و 

تصمیم گیـری مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام، تنهـا راهـکار اصـالح وضعیـت موجـود اسـت.«
اطالعاتی از روابط فامیلی و اعضای خانواده او در دست نیست.
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عبدالکریم حسین زاده

حوزه انتخابیه: اشنویه نقده
کمیسیون عمران سمت: عضو 

کسیون: امید فرا

کم سـابقه نیسـت. بیشـتر نمایندگان  گـزارش عملکـرد بـه موکالن، در میان نمایندگان مجلس   ارائـه 
کتابچـه ای از فعالیت هـا و عملکردشـان، مـردم را نسـبت بـه  در هـر دوره، تـالش می کننـد بـا انتشـار 
کتابچه ها بیشـتر رنـگ و بوی تبلیغاتـی دارد، اما  کـه البتـه این  کننـد  گفته انـد، آشـنا  کرده انـد و  آنچـه 
کمتـر نماینـده ای بـه دنبـال آن می رود.  کـه  برگـزاری همایـش نقـد و بررسـی عملکـرد، ابتـکاری اسـت 
کـه بـرای  عبدالکریـم حسـین زاده نماینـده جـوان مجلـس نهـم، یکـی از معـدود نمایندگانـی اسـت 
کـرد. او در پایـان سـال دوم نمایندگـی اش بـا دعـوت از  گـزارش بـه مـوکالن، ایـن ابتـکار را عملـی  ارائـه 
مسـووالن محلـی، اعضـای شـوراهای شـهر و روسـتا، ائمـه جمعـه، معلمـان، ورزشـکاران و … ضمـن 
کننـد، از  تـا عملکـرد او را نقـد و بررسـی  کـردن تریبـون بـه دیگـران  گـذار  تشـریح عملکـرد خـود و وا
مسـووالن اسـتان خواسـت تـا بـا سـپردن پسـت های مدیریتـی بـه جوانـان، زنـان و رفـع تبعیـض در 
سـپردن پسـت های مدیریتـی بـه مـردم، موجبـات شـکوفایی اسـتان را فراهـم و بـا ریشـه های فسـاد 

کننـد. در نظـام مدیریتـی و اجرایـی بـا جدیـت مقابلـه 

کیست؟ عبدالکریم حسین زاده 
کردسـتان در شـهر نقـده،  یـک سـال پـس از پیـروزی انقـالب ۵۷ و درسـت در بحبوحـه ناآرامی هـای 
کـرد، متولـد شـد. عبدالکریـم حسـین زاده، پس از  واقـع در اسـتان آذربایجـان غربـی و در خانـواده ای 
اتمام تحصیالت متوسـطه راهی تهران شـد تا در دانشـگاه علم و صنعت به تحصیل مشـغول شـود. 

کند. کارشناسـی ارشـد را اخـذ  او موفـق شـد در رشـته عمـران و شهرسـازی از ایـن دانشـگاه مـدرک 
عـراق  و  ایـران  جنـگ  در  کودکـی اش  سـال های  تمـام  و  اسـت  جوانتـر   ۵۷ انقـالب  از  سـال  یـک  او 
کـه او  گذشـته اسـت. پـس انقـالب و جنـگ بـرای او خاطـرات بازمانـده ای اسـت از بزرگترهایـش، چرا
کـه محـدود  کارنامـه اجرایـی و مدیریتـی اش  پرورش یافتـه دوران سـازندگی و اصالحـات اسـت. در 

ــی عملکرد نمایندگان مبتکر برگزاری همایش نقد و بررس
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اسـت بـه دهـه هشـتاد، چنـد عنـوان ذکـر شـده اسـت:
• مشاور و مدیر شهرسازی در شرکت آرمانشهر فجر

کردستان • مشاور بنیاد مسکن 
ح زیر سطحی تهران • مدیر پروژه در طر

گردشگری استان لرستان و آذربایجان غربی • مدیر مناطق نمونه 
• مدیرعامل مهندسین مشاور جهانشهراندیش

در  و  می کنـد  مجلـس  بـه  ورود  میـل  اجرایـی،  فعالیت هـای  تجربـه  حـال  در  حسـین زاده  واقـع  در 
حالی کـه تنهـا ۳۲ سـال بیشـتر نـدارد از حـوزه انتخابیـه نقـده و اشـنویه، بـرای ورود بـه مجلـس نهـم 
کثریـت آراء می شـود تـا در میـان نماینـدگان مجلـس  کسـب ا کاندیداتـوری می کنـد و موفـق بـه  اعـالم 

گیـرد. نهـم، در ردیـف جوانترین هـا قـرار 
کمیسـیون عمـران می پیونـدد تـا از دانـش و تحصیـالت خـود در حـوزه عمـران و  در مجلـس نهـم بـه 
کنـد. در دو سـال اول مجلـس نهـم، از جملـه منتقـدان محمـود احمـدی نـژاد  شهرسـازی اسـتفاده 

کار دولـت احمـدی نـژاد نقشـی پررنـگ داشـت. اسـت و در جریـان اسـتیضاح وزیـر 

عضویت در شورای رهبری جنبش اصالحات
بـه عنـوان چهـره ای  او  از  کمتـر  ولـی  از دولـت حسـن روحانـی،  بـا وجـود حمایـت  نهـم  در مجلـس 
کـرد، زمانی کـه تمـام قـد در  اصالح طلـب نـام بـرده می شـود. او ایـن صفـت را در مجلـس دهـم محـرز 
کسـیون امید رسـید. کنـار محمـد رضـا عـارف ایسـتاد و به مقام نایب رئیسـی فرا کسـیون امیـد، در  فرا
ورود بـه مجلـس دهـم بـرای او بـا حاشـیه هایی همـراه بـود ولـی اختـالف آراء اش بـا نفـر دوم، اجـازه 
گرفتـار شـود. مـردم اشـنویه پـس از اعـالم پیـروزی حسـین زاده بـه نشـانه  نـداد تـا در ایـن حاشـیه ها 
کردند، ولی شـورای نگهبان آرای او  اعتـراض بـه خیابـان ریختنـد و او را متهـم بـه تقلـب در انتخابـات 

کـرد و رای بـه رد اعتراضـات داد. را صحیـح اعـالم 
حسـین زاده در جریـان انتخابـات هیـات رئیسـه موقـت مجلـس دهـم بـه همـراه قسـیم عثمانـی بـه 
عنـوان دو نماینـده سـنی مجلـس دهـم، وارد هیات رئیسـه شـدند، تا امید به شکسـته شـدن تابوی 
گرچـه از ورود بـه هیـات  حضـور نماینـده سـنی مذهـب در هیـات رئیسـه مجلـس، پررنـگ شـود. او ا
رئیسـه سـال اول مجلس دهم بازماند، ولی این تابو با انتخاب عثمانی شکسـته شـد، و برای اولین 

گرفت. بـار در مجلـس شـورای اسـالمی، یـک سـنی مذهـب، در میـان اعضـای هیـات رئیسـه جـای 
کـه بـا اعتمـاد بـه نفـس در میـان اصالح طلبـان پرسـابقه مجلـس دهـم توانسـته بـود بـر  حسـین زاده 
کسـیون متبوع اش برای انتخابات  کسـیون امید تکیه زند، از برنامه ریزی فرا کرسـی نایب رئیسـی فرا
نماینـدگان  زرآبـادی  و  تابـش  بـه همـراه  او  رئیسـه سـال دوم مجلـس دهـم خبـر می دهـد.  هیـات 
کسـیون بـه عضویـت شـورای عالـی اصالح طلبـان انتخـاب  اردکان و قزویـن، بـه عنـوان نماینـدگان فرا
نقـش  کارکشـته های سیاسـت و چهره هـای شـناخته شـده اصالح طلـب، در  کنـار  تـا در  می شـود، 

کنـد. عضـو هیـات رهبـری جنبـش اصالحـات ایفـای نقـش 

دغدغه های زیست محیطی
او  کـرده اسـت.  زاده در مجلـس دهـم روی دغدغه هـای زیسـت محیطـی اش تمرکـز ویـژه  حسـین 
کسـیون،  کرسـی نایـب رئیسـی ایـن فرا کسـیون محیـط زیسـت مجلـس و تکیـه بـر  بـا پیوسـتن بـه فرا
گنجانـده اسـت. او معتقـد اسـت سـازمان  کاری خـود  پیگیـری مسـایل زیسـت محیطـی را در برنامـه 
حفاظـت محیـط زیسـت بایـد از سـازمانی توصیه گـر بـه دسـتگاهی اجرایـی تبدیـل شـود تـا بتوانـد در 
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ایـن خصـوص می گویـد: »ایـن سـازمان حتـی  ایفـای وظایـف محولـه موفـق شـود. حسـین زاده در 
قـدرت نصـب تابلـو بـرای حفاظـت از محیـط زیسـت را نـدارد چـون یـک سـازمان اجرایـی نیسـت. 
کـه ایـن سـازمان بـه دسـتگاه اجرایـی تغییـر وضعیـت ندهـد نمی توانـد اهـداف راهبـردی  تـا مادامـی 
می دهیـم.  انجـام  را  کار  ایـن  خودمـان  ندهـد  الیحـه  دولـت  گـر  »ا می افزایـد:  او  کنـد.«  پیـاده  را 
محیط     بانـان جـزو مظلوم تریـن اقشـار جامعـه هسـتند. هسـتی و خانـواد خـود را بـرای محافظـت از 
کشـته می شـوند، مـورد بی حرمتی  کشـور هزینـه می کننـد امـا بـه راحتـی  گیاهـی  گونه هـای جانـوری و 
قـرار می گیرنـد، فحـش می خورنـد و حقـوق و مزایـای ناچیـزی دریافـت می کننـد. چـرا بایـد ایـن طـور 

کـرد.« باشـد؟ بایـد بـرای ایـن مسـائل تدبیـر 
زیسـت  دیپلماسـی  تقویـت  بـرای  دولـت  از  حمایـت  بـرای  مجلـس  آمادگـی  اعـالم  بـا  زاده  حسـین 
کـه در منطقـه بـه معضـل  محیطـی می گویـد: »دیپلماسـی محیـط  زیسـت حـول محورهـای اساسـی 
قالـب  در  دسـت  ایـن  از  مسـائلی  و  دریـا  آلودگی هـای  ریزگردهـا،  آب،  بحـران  ماننـد  شـده  تبدیـل 

شـود.« تقویـت  بایـد  دولتـی  کارگروه هـای 

فعالیت های حقوق بشری
کرد مجلس ترکیه،  گسـترده نمایندگان  اعتراض به بازداشـت فعاالن تلگرامی، اعتراض به بازداشـت 
کـرد چهارنمونـه  کردهـای سـوریه و عـراق و اعتـراض بـه بازداشـت روزنامـه نـگاران  کشـتار  اعتـراض بـه 
از فعالیت هـای علنـی حقـوق بشـری ایـن نماینـده مجلـس اسـت. او بـه همـراه سـه نماینـده دیگـر 
مجلـس در نامـه ای بـه رئیـس جمهـور، نسـبت بـه بازداشـت فعـاالن تلگرامـی و رسـانه ای اعتـراض 
کرده اسـت. حسـین زاده  کـرده و آن را اقدامـی خـالف قانـون و بـدون رعایت تشـریفات قانونی عنوان 

کنـد. از روحانـی خواسـته اسـت بـرای آزادی بازداشت شـدگان تـالش 
بـود.  کـرده  اعتـراض  کردپـور«  »بـرادران  کـرد  روزنامه نـگار  دو  بازداشـت  بـه  نیـز  نهـم  مجلـس  در  او 
کردسـتان هـم روبـرو شـد. فرمانـده  کنـش رسـانه های محلـی و مقام هـای امنیتـی  کـه بـا وا اعتراضـی 
کـه  کـه بـه رئیـس جمهـور نامـه نوشـتند  کنـش بـه ایـن نامـه می گویـد: »آن آقایانـی  سـپاه نقـده در وا
کـه ضـد انقـالب هسـتند و اقدامـات ضـد  آقـای رئیـس جمهـور، از قـوه قضائیـه بخواهیـد آن افـرادی 
بـه اسـتقالل قـوه قضائیـه معتقـد نیسـتند؟«  کنـد، مگـر  آزاد  را  کردپـور( می کننـد  )بـرادران  امنیتـی 
کـه خـودت  سـردار طالـب رحیمـی فرمانـده سـپاه نقـده بـا ابـراز تعجـب از ایـن اقـدام، می افزایـد: »تـو 

قانون گـذار هسـتی! مگـر بـه اسـتقالل قـوا و قـوه قضائیـه اعتقـاد نـداری؟«
بـه دبیـرکل سـازمان ملـل نسـبت  نامـه ای  نماینـده مهابـاد در  زاده  بـه همـراه جـالل  زاده  حسـین 
کشـور در سـوریه و عـراق اعتـراض  کـرد ترکیـه و دخالـت ایـن  گسـترده فعـاالن مدنـی  بـه دسـتگیری 
کـرده و از دبیـرکل ایـن سـازمان خواسـته اند نسـبت بـه آزادی فعالیـن مدنـی و سیاسـی و پایـان دادن 
داخلـی  و  امورسیاسـی  در  ترکیـه  دولـت  المللـی  بیـن  عـرف  از  ج  خـار و  غیرقانونـی  دخالت هـای  بـه 

کشـورهای همسـایه اقـدام جـدی صـورت دهـد.
گرفتـار  کـه در حادثـه سـقوط بهمـن  کردسـتان  کولبـران  کارگـران و پیگیـری وضعیـت  دفـاع از حقـوق 
کمیتـه  عضـو  او  اسـت.  مجلـس  کـرد  نماینـده  ایـن  بشـری،  حقـوق  فعالیت هـای  دیگـر  از  شـدند، 
کولبـران و خانواده هـای  کردسـتان اسـت. تـالش بـرای بیمـه شـدن  کولبـران  حقیقت یـاب ماجـرای 
کـره بـا صنـدوق بیمـه روسـتاییان و عشـایر از جملـه فعالیت هـای او در ایـن حـوزه  آن هـا از طریـق مذا

اسـت.
گرچـه سـبب شـد تـا روحانـی او را بـه  کـرد ا تالش هـای حسـین زاده در دفـاع از حقـوق شـهروندان 
کنـد ولـی او را در معـرض انتقـادات تنـد  کردهـا بـا رئیـس جمهـور انتخـاب  عنـوان مسـوول ارتبـاط 
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فرمانـده سـپاه و امـام جمعـه نقـده قـرار داده اسـت.

کارنامه حسین زاده دفاع از جنبش سبز در 
کمتـر اثـری از او در ایـن جنبش  در بحبوحـه جنبـش سـبز، او در فعالیت هـای عمرانـی مشـغول بـود و 
گـر در ایـن مقطـع فعالیتـی داشـت نمی توانسـت از فیلتر شـورای نگهبـان عبور  کـه حتمـا ا ثبـت اسـت 
کنـد و بـه مجلـس راه یابـد. امـا حسـین زاده وقتـی دو سـال بعـد از آغـاز جنبش سـبز یعنی در سـال ۹۰ 
کثریـت مجلـس وقـت  کـه برخـالف ا کـرد همـواره از نمایندگانـی بـود  ردای نمایندگـی مجلـس بـر تـن 
کـه حامیـان جنبـش سـبز را فتنه گـر می خواندنـد، نـه تنهـا آن هـا را فتنه گـر نخوانـد بلکـه در بزنگاه هـا 
کار دولـت احمـدی نـژاد بـه دلیـل بی اعتنایـی بـه  کـرد. تـالش او در اسـتیضاح وزیـر  از آن هـا حمایـت 
کهریـزک و انتصـاب او بـه ریاسـت سـازمان تامیـن اجتماعـی یکـی از  تخلفـات مرتضـوی در پرونـده 
برجسـته ترین فعالیت های او در مجلس نهم در دفاع از جنبش سـبز اسـت. او در جریان اسـتیضاح 
گـر وزیر ترجیح  کـرده و می گوید: »ا کجـی دولـت بـه مـردم عنـوان  کار، انتصـاب مرتضـوی را دهـن  وزیـر 
گریزی نبودیم.« شـیخ  نمـی  داد بـه هـر قیمتـی وزیـر بمانـد، شـاهد این همـه نوآوری دولـت در قانون 

کار تیتـر رسـانه ها شـود. االسـالمی از ایـن اسـتیضاح جـان سـالم بـه در نبـرد تـا بـی کار شـدن وزیـر 
کابینـه حسـن روحانـی بـا اتهـام فتنه گـری برخـی در مجلـس بـه  او وقتـی در جریـان رای اعتمـاد بـه 
گرفـت و بـا  آخونـدی وزیـر پیشـنهادی راه و شهرسـازی روبـرو شـد، نیـز پشـت تریبـون مجلـس قـرار 
گفـت: »آقـای روحانـی بـا ۱۶ سـال سـابقه طوالنی تریـن دوران تصـدی در شـورای  دفـاع از آخونـدی 
کسـی می تواننـد در موضـوع منافـع ملـی نظریـه پـرداز  عالـی امنیـت ملـی را داشـته اند و بهتـر از هـر 

باشـند.«
ح اسـتیضاح فرجـی دانـا وزیـر علـوم دولـت روحانـی روبـرو  حسـین زاده در مجلـس نهـم وقتـی بـا طـر
پخـش  شـب نامه  و  بگم هـا  بگـم  روز  »امیـدوارم  داشـت:  اظهـار  نطقـی  در  اسـتیضاح  روز  در  شـد، 
کـه نشـان از انتقـاد او نسـبت بـه رویـه تندروهـای مجلـس و حامیـان  کردن هـا نباشـد.« سـخنانی 
کـرد  احمـدی نـژاد بـود. او نـه تنهـا از اقدامـات وزیـر علـوم در پرونـده بورسـیه های غیرقانونـی دفـاع 
کاش اسـتیضاح امـروز بابـت عـدم تسـریع در پرداختـن بـه پرونـده ۳۰۰۰ بورسـیه  گفـت: »ای  بلکـه 

غیرقانونـی بـود تـا مـوارد دیگـر.«
محمـد  دیـدار  بـه  امیـد  کسـیون  فرا اعضـای  همـراه  بـه  کـه  بـود  نمایندگانـی  جملـه  از  زاده  حسـین 

رفـت. ایـران  شـده  التصویـر  ممنـوع  و  اسـبق  جمهـور  رئیـس  خاتمـی 
کردهـا و ترک هـا و بلوچ هـا می داند و می گوید: »شـهروندی« باید  حسـین زاده ایرانـی بـودن را افتخـار 
کنیـم و تعامـل داشـته  حلقـه اتصـال مـا بـه یکدیگـر باشـد. بایـد بـا دیـد شـهروندی بـه یکدیگـر نـگاه 
باشـیم بـه بیـان دیگـر نگاه مـان بـه یکدیگـر نبایـد از دریچـه قومـی، نـژادی، فرهنگی، زبانـی و مذهبی 
کنیـم بـرای نسـل حاضـر و نسـل های آینـده »ارزش« قائـل  باشـد در ایـن صـورت می توانیـم اثبـات 

. هستیم
کشـور  اطالعاتـی از وضعیـت خانوادگـی او و روابـط فامیلـی اش با دیگر چهره های سیاسـی و مدیریتی 

موجود نیست.
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رمضانعلی سبحانی فر

حوزه انتخابیه: سبزوار
کمیسیون صنایع و معادن سمت: عضو 

کسیون: مستقل ها فرا

مجلـس  سـوی  از  کاظمـی(  محمـد  و  سـبحانی فر  )رمضانعلـی  اصالح طلـب  نماینـده  دو  انتخـاب 
کمیتـه  کرسـی ریاسـت  کمیتـه تعییـن مصادیـق مجرمانـه شـبکه های اجتماعـی، و سـپردن  دهـم در 
گرام  کسـیون امید، در فیلتر نشـدن اینسـتا کمیسـیون صنایع به این عضو فرا ارتباطات و مخابرات، 
کمیتـه و بـا رای مخالـف اش  کـه بـا حضـور در ایـن  و تلگـرام قطعـا بی تاثیـر نبـوده اسـت. نماینـده ای 
کمیته شـده، تا  بـه فیلترینـگ، موجـب تقویـت موضـع دولـت در برابـر اعضـای نظامـی و قضایـی ایـن 

گرام و تلگـرام آزادانـه در دسـترس عمـوم باقـی بمانـد. اینسـتا

کیست؟ رمضانعلی سبحانی فر 
کشـاورز بـه دنیـا آمد.  او در سـال ۱۳۴۴ در بخـش جویـن از توابـع شهرسـتان سـبزوار و در خانـواده ای 
گذاشـت و در حالی کـه نوجوانـی بیـش نبـود، بـا رویـداد  تحصیـالت ابتدایـی را در سـبزوار پشـت سـر 
کـه ۲۲ بهمـن ۵۷  تاریخـی انقـالب ۵۷ روبـرو شـد. در مقطـع راهنمایـی بـه تحصیـل مشـغول بـود 
فرارسـید. او از ایـن روز اینگونـه یـاد می کنـد: »روز ۲۲ بهمـن در منطقـه خودمـان در راهپیمایی هـا 
حضـور داشـتیم و عکس هایـی از دکتـر شـریعتی را در دسـت داشـتم . روز ۲۲ بهمـن نیـز بهترین حس 

و حـال مـا شـنیدن مـارش پیـروزی بـود.«
کـه جنـگ ایـران و عـراق شـروع می شـود. او هم مثل خیلی از هم سـن و سـاالن  هنـوز دیپلـم نگرفتـه 
کمتـر جایـی از خاطـرات جبهه و جنگ سـخنی از او ثبت اسـت. او در  خـود راهـی جبهه هـا می شـود. 
جنـگ مجـروح می شـود و در مجلـس نهـم، بـه همـراه دیگر نماینـدگان جانباز مجلس، از سـوی علی 

الریجانـی مـورد تجلیل قـرار می گیرد.
او در سـوابق اجرایـی و مدیریتـی خـود اشـاره ای بـه فعالیـت اش در سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمی 
کـه مدتی در سـپاه پاسـداران، مامور تحقیق و بازرسـی  نکـرده، ولـی مـرور سـوابق اش نشـان می دهـد 

ــتاگرام و تلگرام مخالفت موثر با فیلترینگ اینس
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بوده اسـت. 
سـبحانی فر پـس از پایـان جنـگ، تحصیـالت اش را در رشـته فقـه و حقـوق اسـالمی در دانشـگاه آزاد 
کند. او با وجود تحصیالت در  اسـالمی ادامه می دهد و موفق می شـود فوق لیسـانس اش را دریافت 
رشـته الهیـات، فقـه و حقـوق اسـالمی و در تمـام دوران فعالیـت حرفـه ای اش در بخش هـای صنعتی 
سـبحانی فر«  »مهنـدس  را  او  نیـز  انتخابیـه اش  حـوزه  در  کـه  طـوری  بـه  بـوده  فعالیـت  بـه  مشـغول 
کمیسـیون  کاری در  خطـاب می کننـد و اتفاقـا در مجلـس نهـم و دهـم نیـز بـه دلیـل همیـن سـوابق 

صنایـع عضویـت داشـته اسـت.
چـپ  )نیروهـای  امامـی  خـط  احـزاب  اعضـای  از  و  اصالح طلـب  سیاسـی،  لحـاظ  بـه  سـبحانی فر 
انقـالب اسـالمی( بـوده اسـت. او در انتخابـات مجلـس نهـم، بـرای اولیـن بـار موفـق می شـود از حـوزه 
کـه اصالح طلبـان آن بـه دلیـل تعـداد  انتخابیـه سـبزوار وارد مجلـس شـود. سـبحانی فر در مجلسـی 
کـردن نماینـدگان مسـتقل و میانـه رو و اصالح طلـب،  کوشـید تـا بـا جمـع  کسـیون نداشـتند،  کـم، فرا
کنـار خود داشـت و حتی موفق  کنـد و در ایـن راه علـی مطهـری را در  کسـیون اعتـدال را راه انـدازی  فرا
کنـد ولـی مخالفـت علـی الریجانـی باعـث شـد تـا او و  شـد امضـای ۸۰ تـا ۹۰ نماینـده مجلـس را جلـب 

کسـیون رهـروان والیـت باقـی بماننـد. کسـیون اعتـدال را بزننـد و در فرا مطهـری قیـد فرا
بـا  و  کـرد  کاندیداتـوری  اعـالم  سـبزوار  حـوزه  از  دهـم،  مجلـس  انتخابـات  در  دیگـر  بـار  سـبحانی فر 
حمایـت ائتـالف امیـد و بـا حمایـت انجمـن صنفـی معلمـان، موفـق شـد بـرای بـار دوم راهـی مجلس 
کرسـی سـخن گویی  کسـب  کمیسـیون صنایـع پیوسـت و عـالوه بـر  شـود. او هم چـون دوره قبـل بـه 
شـد.  برگزیـده  نیـز  صنایـع  کمیسـیون  مخابـرات  و  ارتباطـات  کمیتـه  ریاسـت  بـه  کمیسـیون،  ایـن 
عناویـن  مصادیـق  تعییـن  کمیتـه  عضویـت  بـه  همچنیـن  مجلـس  نماینـدگان  رای  بـا  سـبحانی فر 

آمـد. در  فیلترینـگ(  )کمیتـه  اجتماعـی  شـبکه های  مجرمانـه 
کسـیون امیـد مجلـس دارد ولـی بیـش از آن کـه  سـبحانی فر بـه رغـم اینکـه همـکاری نزدیکـی بـا فرا
گـرا و پیگیـر مسـایل  کالن باشـد، نماینـده ای توسـعه  نماینـده ای سیاسـی و پیگیـر مسـایل ملـی و 
حـوزه انتخابیـه اسـت. بیشـتر وقـت سـبحانی فر بـه امـور محلـی و توسـعه سـبزوار و اسـتان خراسـان 
بـه  اسـتان سـربداران  تشـکیل  ح  نهـم،  طـر بـار در مجلـس  اولیـن  بـرای  او  اسـت.  رضـوی معطـوف 
کان پیگیـر  کمـا کـرد و خواهـان ارائـه الیحـه مربوطـه از طـرف دولـت شـد. او  ح  مرکزیـت سـبزوار را مطـر

تشـکیل اسـتان سـربداران اسـت.
در پروفایـل رمضانعلـی سـبحانی فر در وب سـایت مرکـز پژوهش هـای مجلـس شـورای اسـالمی آمـده 
کـه او بـه دو زبـان عربـی و انگلیسـی تسـلط دارد، ولـی او بـه ریاسـت هیـات دوسـتی ایـران و  اسـت 
کمیسیون  گویی وقتی می تواند با مدرک الهیات در شـرکت مخابرات و  روسـیه انتخاب شـده اسـت. 
کنـد بـا زبـان فارسـی، عربـی و انگلیسـی هـم می توانـد رئیـس هیـات دوسـتی ایـران و  صنایـع فعالیـت 

روسـیه باشد.
مسوولیت های اجرایی و مدیریتی

سـبحانی فر تـا پیـش از ورود بـه مجلـس، بیشـتر در حـوزه صنعـت و مخابـرات مشـغول فعالیـت بوده، 
کادمیـک او ندارد.  هرچنـد سـابقه اجرایـی و مدیریتـی او هیـچ ارتباطـی بـا مدرک تحصیلـی و دانش آ

ح اسـت: مهم تریـن عناویـن شـغلی او بـه این شـر
کل نوسازی و تحول اداری شرکت مخابرات ایران • معاون اداره 

• رئیس اداره بررسی های سازمانی شرکت مخابرات ایران
کمیته تهیه و تدوین برنامه پنج ساله چهارم توسعه • عضو 
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کمیته ساختار سازمانی شرکت های ارتباطات زیرساخت و سیار • عضو 
• مامور بازرسی و تحقیق سپاه پاسداران انقالب اسالمی

• معلم در مدارس سبزوار
• مشاور حقوقی روزنامه حمایت

اصالح طلبی با ادبیات اصول گرایی
کمتـر می توان  کمتـر در مسـایل مهـم و تاثیرگـذار سیاسـی اظهـار نظـر می کنـد از همیـن رو  سـبحانی فر 
در  او  مصاحبه هـای  معـدود  در  امـا  کـرد.  پیـدا  رسـانه ها  در  او  از  سـبز  جنبـش  علیـه  یـا  لـه  مطلـب 
خصـوص جنبـش سـبز، نمی تـوان ردی از مواضـع اصالح طلبانـه او یافـت. او بـا ادبیـات اصول گرایـان 
بـرای  کـه  دی   ۹ حکومتـی  راهپیمایـی  سـبحانی فر  می گویـد.  سـخن  سـبز  جنبـش  خصـوص  در 
پاسداشـت سـرکوب جنبـش سـبز برگـزار شـد را حماسـه ملـی بـرای دفـاع از اعتقـادات اسـالمی مـردم 
از  بـرای دفـاع  مـردم  اتحـاد  و  انسـجام  از  برخاسـته  نهـم دی  کـرده و می گویـد: »حماسـه ۹  عنـوان 
اعتقـادات اسـالمی و حفـظ حرمـت روز عاشـورا بـود. مـردم بـا حضـور پرشـور در راهپیمایـی نهـم دی 
کننـدگان بـه عـزاداری سیدالشـهدا)ع( ایسـتادند. حضـور مـردم در آن  در حقیقـت در برابـر اهانـت 
که  راهپیمایـی نشـان داد هرجـا مقدسـات و اعتقـادات مـورد هجمـه واقـع شـوند ایـن مـردم هسـتند 
بـا حضـور پرشـور خـود در صحنـه بـا اهانت کنندگان برخورد می کنند. حماسـه ۹ دی سـند انسـجام و 
وحـدت ملـی مـردم در دفـاع از اعتقـادات، اصـول و مبانی دینی اسـت و باید ابعـاد مختلف آن تبیین 

و بـه جامعـه و نسـل جـوان شناسـانده شـود.«

مقابله با انسداد شبکه های اجتماعی
فیلترینـگ  بـه  مخالـف  رای  و  اجتماعـی  شـبکه های  فیلترینـگ  و  سانسـور  بـا  مقابلـه  بـرای  تـالش 
شـبکه های  مجرمانـه  مصادیـق  تعییـن  کمیتـه  در  تلگـرام،  و  گرام  اینسـتا هم چـون  شـبکه هایی 
بـه  او  مـی رود.  بـه شـمار  نماینـده اصالح طلـب مجلـس  ایـن  کارنامـه  برجسـته  نـکات  از  اجتماعـی 

اسـت. مخالـف  اجتماعـی  شـبکه های  فیلترینـگ  بـا  می گویـد  صراحـت 
گرام رای مخالف می دهد تا موافقان  کمیته فیلترینگ به فیلتر شـدن اینسـتا سـبحانی فر در جلسـه 
بـر  بتوانـد موضـع خـود مبنـی  کمتـر شکسـت بخورنـد و دولـت  یـک رای  بـا  گرام  اینسـتا فیلترینـگ 
کرسـی بنشـاند. او همچنیـن بـا فیلتـر شـدن واتـس آپ هـم مخالفـت  گرام را بـه  فیلترنشـدن اینسـتا
گـر محتـوای شـبکه های اجتماعـی خارجـی مغایـر ارزش هـای ملـی و مذهبـی مـا  کـرده و می گویـد: »ا
باشـد بـا فیلتـر شـدن مخالفـت نمی کنیـم ولـی وقتـی تضـادی در میـان نباشـد نبایـد ایـن شـبکه ها را 
کـرد.« او قائـل بـه تصمیم گیری موردی در خصوص فیلتر شـدن یا نشـدن شـبکه ای اجتماعی  فیلتـر 

است.

حمایت از حقوق معلوالن و تالش برای حفاظت از محیط زیست
رسـانه ها،  آزادی  و  اجتماعـی  شـبکه های  فیلترینـگ  بـا  مقابلـه  بـرای  سـبحانی فر  تـالش  بـر  عـالوه 
حمایـت او از حقـوق معلـوالن و تـالش اش در حـوزه محیط زیسـت را باید از دیگـر فعالیت های مدنی 
کارنامـه نمایندگـی اش، بـرای اسـتیفای حقـوق  کـرد. سـبحانی فر در  ایـن نماینـده مجلـس عنـوان 
گاز  کات آب، برق،  معلـوالن از جملـه معافیـت قانونـی آن هـا از پرداخـت هزینه هـای خدمات و اشـترا

و… تالش هایـی ثبـت اسـت. 
کسـیون محیـط زیسـت مجلـس دهـم، پیگیـری توسـعه فعالیت هـای  سـبحانی فر بـا عضویـت در فرا
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زیسـت محیطـی از طریـق حمایـت و تقویـت سـازمان های مـردم نهـاد در ایـن حـوزه اسـت.
ح را در تضـاد بـا منافع  کار زنـان اسـت و ایـن طـر کاهـش سـاعت  ح  سـبحانی فر از جملـه مخالفـان طـر
ح در طوالنی مـدت بـه ضـرر اشـتغال زنـان اسـت. از طـرف  کـرده و می گویـد: »ایـن طـر زنـان عنـوان 
کارفرمـا و دولـت تحمیـل می  کنـد. بایـد بـه جـای یـک نیـروی خانـم دو  کالنـی را بـه  دیگـر هزینه  هـای 
کـرد و بـه دو نفـر تسـهیالت بیمـه  ای ارائـه داد. در طوالنی مـدت هیـچ سـازمانی ایـن  نفـر را اسـتخدام 
کـه برخـالف نظـر سـبحانی فـر در مجلـس دهـم تصویـب شـد ولـی  شـرایط را قبـول نمی  کنـد.« طرحـی 

کـه پیـش بینـی می کـرد از سـوی شـورای نگهبـان بـه دلیـل بـار مالـی رد شـد. همانگونـه 

خانواده
گذشـته درگذشـت و در روسـتای  کـه سـال  کشـاورز و روسـتا زاده بـود  پـدرش صفرعلـی سـبحانی فر، 

ابوچنـاری دفـن شـد. اطالعـات بیشـتری از خانـواده او در دسـترس نیسـت.
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حسین امیری خامکانی

حوزه انتخابیه: زرند
کمیسیون انرژی سمت: نایب رئیس اول 

کسیون: امید فرا

که بـرای چندین  کمتـر نماینـده ای را بتـوان یافـت  کـه  تغییـر ترکیـب مجلـس در هـر دوره سـبب شـده 
کنـد. »حسـین امیـری خامکانـی«  کرسـی خـود را در مجلـس حفـظ  دوره متمـادی توانسـته باشـد 
زرنـد،  انتخابیـه  از حـوزه  پنـج دوره متمـادی،  بـرای  کـه  از معـدود نماینـدگان مجلـس اسـت  یکـی 
سیاسـی  چالش برانگیـز  مباحـث  وارد  کمتـر  کـه  اصالح طلـب  نماینـده ای  دارد.  حضـور  مجلـس  در 

گـرم اسـت.  کرمـان،  می شـود و سـرش بـه توسـعه و عمـران زرنـد و اسـتان 

کیست؟ حسین امیری خامکانی 
کرمـان متولـد شـد.  حسـین امیـری خامکانـی در سـال ۱۳۳۷ در روسـتای »ده فیـاض« از توابـع زرنـد 
کار می کرد. او تا مقطع دبیرسـتان در روسـتا درس می خواند  کوره پزی  کارگاه های  کارگر و در  پدرش 
کارگـری مشـغول بـود، ولـی وقتـی بـه سـن ورود بـه دبیرسـتان  کنـار درس خوانـدن همـراه پـدر بـه  و 

رسـید، روسـتا را بـه قصـد تحصیـل تـرک و رهسـپار زرند شـد. 
گیـری فعالیت هـای انقالبـی همـراه بـود، او خـود را در ردیـف دانش آمـوز  ورود او بـه دبیرسـتان بـا اوج 
راهـی  فیزیـک  رشـته  در  تحصیـل  بـرای   ۱۳۵۵ سـال  در  امیـری  می کنـد.  معرفـی  کرمـان  انقالبـی 
کـه سـال دوم تاسـیس اش را تجربـه می کـرد. او در دانشـگاه  کرمـان شـد. دانشـگاهی  دانشـگاه باهنـر 
بـا چهره هـای سیاسـی همچـون حسـین مرعشـی معـاون سـازمان میـراث فرهنگـی دولـت خاتمـی و 

اسـحاق جهانگیـری معـاون اول دولـت روحانـی، آشـنا شـد.
کـه دانشـجوی  امیـری خامکانـی  پاسـداران، حسـین  انقـالب اسـالمی و تشـکیل سـپاه  پیـروزی  بـا 
فیزیـک بـود بـه سـپاه پیوسـت و بـه فرماندهـی سـپاه زرنـد رسـید. او عـالوه بـر فرماندهـی سـپاه، بـا 

جهـاد دانشـگاهی همـکاری داشـت و بـه ریاسـت نهضـت سـوادآموزی زرنـد نیـز رسـید.
امیـری خامکانـی سـپس بـا اسـتفاده از بورسـیه تحصیلـی راهـی دانشـگاه نیوکاسـل انگلسـتان شـد تا 

دفاع از حقوق کارگــران و ۵ دوره نمایندگی مجلس
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کنـد. او می گویـد: »چـون دانشـجوی ممتـاز بـودم بـا اسـتفاده از  دکترایـش را در رشـته فیزیـک اخـذ 
بورسـیه دانشـجویان ممتاز راهی انگلسـتان شـدم. او در انگلسـتان به اتحادیه انجمن های اسـالمی 
کنـار تحصیـل در انجمـن اسـالمی فعـال بـوده  دانشـجویان اتحادیـه انگلسـتان ملحـق می شـود و در 

است.«
امیـری بـا اتمـام تحصیـل، تصمیـم به بازگشـت به ایـران می گیرد و چـون بورس دانشـگاه باهنر بوده، 

بـه ایـن دانشـگاه بـاز می گردد و عهده دار معاونت آموزشـی این دانشـگاه می شـود.
امیـری خامکانـی در سـال ۱۳۷۸ بـرای اولیـن بـار تصمیـم می گیرد بـرای ورود به مجلس ششـم اعالم 
کثریـت آراء مـردم زرنـد، راهـی مجلـس شـود. حضـور  کسـب ا کنـد و موفـق می شـود بـا  کاندیداتـوری 
او در مجلـس ششـم اولیـن تجربـه پارلمانـی ایـن چهـره دانشـگاهی/نظامی زرنـد اسـت. او بـه رغـم 
کسـیون دوم خـرداد مجلـس ششـم، ولی از معدود نماینـدگان اصالح طلب این دوره  عضویـت در فرا
کـه صالحیـت اش بـرای مجلـس هفتـم تاییـد و موفـق می شـود، بـرای پنـج دوره  از مجلـس اسـت 

کرسـی حـوزه انتخابیـه زرنـد را در اختیـار خـود نگـه دارد.  متوالـی، 
کمیسـیون آمـوزش و تحقیقـات حضـور داشـت و  امیـری خامکانـی، در مجلـس ششـم و هفتـم در 
انـرژی درآمـد و در مجلـس دهـم بـه نایـب رئیسـی ایـن  کمیسـیون  از مجلـس هشـتم بـه عضویـت 
گذاشـته و بیشـتر بـه عمـران و  کمیسـیون رسـید. او چهـره ای صنعتی-عمرانـی از خـود بـه نمایـش 
کمتر در  کار خود قـرار داده، لذا  کرمـان را در دسـتور  آبادانـی زرنـد و در ابعـادی بزرگ تـر عمـران اسـتان 
کند.  مباحـث چالـش برانگیـز سیاسـی اظهـار نظـر می کنـد و بیشـتر می کوشـد بـر مـدار اعتـدال حرکـت 
امیـد در مجلـس دهـم اسـت و موفـق شـده ریاسـت مجمـع  کسـیون  تاثیرگـذار فرا از چهره هـای  او 
کنـد. امیـری خامکانـی در شـبکه های اجتماعـی فعالیـت  کرمـان را از آن خـود  نماینـدگان اسـتان 
گفتـه خـودش، تنهـا  نـدارد، بـا سـینما سـر و کاری نـدارد و نـه قرمـز اسـت و نـه آبـی و در موسـیقی بـه 

شـنونده صـدای محمـد رضـا شـجریان اسـت.

سوابق اجرایی و مدیریتی
گذرانـده اسـت )هفدهمیـن سـال  حسـین امیـری خامکانـی بیشـتر عمـر حرفـه ای خـود را در مجلـس 
حضـور در مجلـس را سـپری می کنـد و تـا سـه سـال آینـده در مجلـس خواهـد بـود.( بنابرایـن در حوزه 
کارنامـه چنـدان پربـاری نیسـت. او پیش از ورود به مجلس، این سـوابق  اجرایـی و مدیریتـی، دارای 

کرده اسـت: کارنامـه اش ثبـت  را در 
• معاون آموزشی دانشگاه شهید باهنر

کرمان • رئیس دانشگاه پیام نور استان 
• فرمانده سپاه پاسداران زرند

• رئیس نهضت سوادآموزی زرند

انقالب ۵7 و دوران مبارزه
حسـین امیـری خامکانـی، از دوران دبیرسـتان در ردیـف نیروهـای انقالبـی زرنـد بـوده اسـت. همـراه 
دانـش آمـوزان در تظاهـرات شـرکت داشـته و بـا ورود بـه دانشـگاه بـر ایـن فعالیت هـا افـزوده اسـت. 
کـم  کـه در سـال ۵۷ در چنیـن روزهایـی حا او در خصـوص دوران مبـارزه می گویـد: »حـال وهوایـی 
کـه هـم در درون مجهـز بـه یـک سیسـتم اطالعاتـی قـوی بـه نـام  بـود مقابلـه جـدی مـردم بـا رژیمـی 
کتیک های خاص  کشـورهای اطـراف مجهـز بـه ارتشـی قـوی و دارای تا ک بـود و هـم نسـبت بـه  سـاوا
کـه نمونه هـای آن را در  خـود بـود. روش هـای مـردم فریـب و اسـتفاده ابـرازی از قشـرهای خاصـی 
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کـه بـه زعـم خودشـان می خواسـتند مـردم را در مقابـل مـردم قـرار  آتش سـوزی مسـجد جامـع دیدیـم 
کـدام از روش هـا نتوانسـت اراده ملـت را سسـت  کـدام از امکانـات و تجهیـزات و هیـچ  دهنـد و هیـچ 

کند.«
او بـا پیـروزی انقـالب بـه سـپاه پاسـداران پیوسـت و رابطـه خـود را بـا نیروهـای انقالبـی حفـظ و بـه 

فرماندهـی سـپاه زرنـد رسـید.

اعتماد عمومی الزمه اجرای منشور حقوق بشر
بـه بـاور حسـین امیـری خامکانـی، »اعتمـاد عمومـی« الزمـه اجـرای منشـور حقـوق بشـر اسـت. او در 
ایـن خصـوص می گویـد: »اداره جامعه بدون مسـئولیت پذیری مـردم در قبال حقوق خود و دیگران 
امـکان پذیـر نیسـت، لـذا عـالوه بـر مسـئولیت های حقـوق بشـری باید به مسـئولیت های شـهروندی 
کشـور بایـد آمـوزش حقـوق شـهروندی را در  بـا بیـان این کـه سیسـتم آموزشـی  او  کـرد.«  نیـز توجـه 
اولویـت برنامه هـای خـود بدانـد، می افزایـد: »رسـالت اصلـی آمـوزش عمومـی همیـن توسـعه حقـوق 

گیـر شـود.« شـهروندی اسـت و بایـد در جامعـه فرا
کارگـران و پیگیـری وضعیـت معیشـت آن هـا و حساسـیت نسـبت بـه مسـاله محیـط  دفـاع از حقـوق 
زیسـت، از طریق نطق ها و سـخنرانی ها، وجه برجسـته فعالیت حقوق بشـری این نماینده مجلس 

است. 
کجـای دموکراسـی و مـردم  کـرده و می گـوی: » در هیـچ  او از آزادی بیـان و آزادی تجمعـات حمایـت 
ایجـاب می کنـد  بزننـد. دموکراسـی  برهـم  را  گروهـی جلسـه ای  یـا  فـردی  کـه  نـدارد  سـاالری وجـود 
کشـور،  کـه اتفاقـا مجـوز قانونـی نیـز داشـته اند، برگـزار شـوند. اینکـه بـه اسـم ارزش های یک  جلسـاتی 
کشـور  ارزش دیگـری هم چـون دموکراسـی و رعایـت قواعـد بـازی سیاسـی پایمـال شـود نـه بـه صـالح 

اسـالمی مان اسـت و نـه نتیجـه خوبـی را بـه دنبـال دارد.«

کاندیداتوری موسوی، سکوت در برابر جنبش سبز حمایت از 
کثـر نماینـدگان اصالح طلـب ادوار مجلـس شـورای اسـالمی، از  حسـین امیـری خامکانـی هم چـون ا
کـرد. امـا  کاندیداتـوری میرحسـین موسـوی بـود و بیانیـه ای در حمایـت از او منتشـر  جملـه حامیـان 
کمتـر فعالیتـی در حمایـت از جنبـش سـبز یـا سـخنی علیـه ایـن جنبـش از او  از فـردای جنبـش سـبز 
گرایش فکری و مشـی  کرد.  کتین جنبـش سـبز معرفـی  شـنیده نشـده، لـذا او را می تـوان در ردیـف سـا

کـه او را در ردیـف حامیـان جنبـش سـبز قـرار می دهـد. اصالح طلبانـه او، تنهـا ادلـه ای اسـت 

خانواده
گفـت. بـرادرش محمـد امیـری نیـز  کـه در سـال ۱۳۹۴ دارفانـی را وداع  کارگـر بـود  کبـر امیـری،  پـدرش ا
در سـال ۱۳۹۵ درگذشـت. بـرادرش مسـوولیت دفتـرش در زرنـد را عهـده دار بـود. همسـرش خانه دار 

اسـت و ۴ فرزنـد و یـک نـوه دارد. اطالعـات بیشـتری از خانـواده و فامیـل او در دسـت نیسـت.
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فرهاد تجری

حوزه انتخابیه: قصرشیرین
کمیسیون اصل نود سمت: نایب رئیس اول 

کسیون: اصول گرایان فرا

کثیـری از نماینـدگان مجلـس هشـتم، در هیاهـوی اتفاقـات سـال ۸۸ خیلـی شـعار دادنـد و  جمـع 
گرفتنـد و به اطالعات ریز و درشـت  کردنـد امـا تعـداد معـدودی از آن هـا در بطـن ماجـرا قرار  مصاحبـه 
کهریـزک دسـت یافتنـد، یکـی از آن هـا فرهـاد  حـوادث ایـن سـال از جملـه ماجراهـای پشـت پـرده 
کهریـزک بـود. سـوابق قضایـی و  کمیتـه ویـژه مجلـس، پیگیـر حادثـه  کـه بـا عضویـت در  تجـری بـود 
همـکاری بـا دادسـرای نظامـی، او را در موقعیتـی قـرار داده بـود تا در حوادث این سـال نقش پررنگی 
هم سـویی  چنـد  هـر  دانسـت،   ۸۸ سـال  حـوادث  سـیاه های  جعبـه  از  را  او  می تـوان  لـذا  کنـد  ایفـا 
سیاسـی بـا مخالفـان جنبـش سـبز، باعـث شـده تـا از او اطالعاتـی بـه بیـرون درز نکنـد ولـی قطعـا باید 

کهریـزک بـه خاطـر سـپرد. نـام او را بـرای موعـد افشـای اسـناد فاجعـه 

کیست؟ فرهاد تجری 
کودکـی  کرمانشـاه اسـت. اطالعـات چندانـی از دوران  او متولـد سـال ۱۳۴۷ در سـرپل ذهـاب اسـتان 
کمتـر جایـی از زندگی نامـه اش سـخنی بـر زبـان آورده اسـت.  کـه  و نوجوانـی اش در دسـت نیسـت چرا
امـا آنچـه مشـخص اسـت اینکـه او در شـهری مـرزی بـه دنیـا آمـده و در حالی که فقط ده سـال داشـته 
بـا اتفاقـات مربـوط بـه انقـالب ۵۷ روبـرو شـده اسـت. تجـری در خصـوص در ایـن دوران می گویـد: 
»در آن زمـان در مقطـع چهـارم ابتدایـی در شهرسـتان سـرپل ذهـاب مشـغول بـه تحصیـل بـودم. مـا 
گرچـه افتخـار حضـور در صف مبـارزان اوایل انقالب در شهرسـتان  دانش آمـوزان در مقطـع ابتدایـی ا
کالس هـا بـه بهانه هـای مختلـف زمینـه اعتـراض و تجمـع و نـا آرامـی را  را نداشـتیم امـا هـر بـار در سـر 
کتاب ها بـود پاره و  کـه بـر سـربرگ  فراهـم و شـعارهای مـرگ بـر شـاه می دادیـم. تصاویـر شـاه ملعـون را 

مـرگ بـر طاغـوت سـر دادیم.«
کـه جنـگ ایـران و عـراق آغـاز می شـود. او زندگـی  تجـری هنـوز دوران نوجوانـی را پشـت سرنگذاشـته 

جعبه ســیاه کهریزک، مدافع مرتضوی
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در یک شـهر جنگ زده )سـر پل ذهاب( را تجربه می کند. با اخذ دیپلم او تحصیالت اش را در رشـته 
غ التحصیلـی در مقطـع فوق لیسـانس، جـذب دادگسـتری  حقـوق قضایـی آغـاز می کنـد و پـس از فـار
بـه  ورود  از  )پیـش  اسـت  ثبـت  ایـن سـوابق  او  و مدیریتـی  اجرایـی  کارنامـه  کرمانشـاه می شـود. در 

مجلس(:
• دادیار دادسرای نظامی ناحیه سقز و بانه

• قاضی تحقیق دادسرای عمومی
کرمانشاه • دادرس و رئیس شعبه دادگاه عمومی 

• رئیس دادگستری قصر شیرین
کرمانشاه کم تجدید نظر استان  • مستشار محا

کرمانشاه • معاون دادگاه های عمومی و انقالب 
بـا فرارسـیدن فصـل انتخابـات هشـتمین دوره مجلـس شـورای اسـالمی، او بـا اسـتعفا از مسـوولیت 
بـه  ورود  بـرای  قصرشـیرین،  و  گیالنغـرب  ذهـاب،  سـرپل  انتخابیـه  حـوزه  از  دادگسـتری،  در  خـود 
کثریـت آراء و ورود  کسـب ا کاندیداتـوری می کنـد و بـا حمایـت اصول گرایـان موفـق بـه  مجلـس اعـالم 
کمیسـیون حقوقـی و قضایـی می پیونـدد  بـه مجلـس هشـتم می شـود. او پـس از ورود بـه مجلـس بـه 

کمیسـیون می رسـد. و بـه نایـب رئیسـی ایـن 
کاندیداتـوری حـداد عـادل، برای ریاسـت مجلس هشـتم، میان  گرایـش بـه علـی الریجانـی در مقابـل 
او و اصول گرایـان فاصلـه می انـدازد، تـا در انتخابـات مجلـس نهـم از حمایـت اصول گرایـان محـروم 
و از ورود دوبـاره بـه مجلـس بازبمانـد. او در ایـن خصـوص می گویـد: »جبهـه متحـد اصول گرایـان، 
کانی جزء تیـم حدادعادل بـود، بنده در  کـرد، آقـای زا کانـی را بـه عنـوان رابـط اسـتانی معرفـی  آقـای زا
گناهـان بنـده همراهـی  کـه داشـتم هم سـو بـا دکتـر الریجانـی بـود، یکـی از  مجلـس معمـوال مواضعـی 
گنـاه باالتـر در سـطح ملـی همراهـی بـا آقـای دکتـر الریجانـی بـود. تیـم جبهـه متحـد  بـا اسـتاندار و 
کرمانشـاه- بودنـد و هـم علیـه آقـای دکتر  اصول گرایـان، هـم علیـه آقـای مهنـدس هاشمی-اسـتاندار 
الریجانـی. جبهـه پایـداری هـم خـوب یـک جبهـه شـناخته شـده بـا یـک تفکرات شـاید تندی اسـت، 
بنـده در مجلـس هیـچ همراهـی بـا اینهـا نداشـتم و به هر حـال همـواره دنبـال یـک تعـادل در رفتـار 
و مواضـع سیاسـی بـودم و چـون بـا ایـن رویـه همراهـی نداشـتم لـذا قاعدتـا ایـن جبهـه بنـده مـورد 

پسندشـان نبـودم و قطعـا مـن هـم ایـن تفکـر مـورد پسـندم نبـود.«
بـا پایـان یافتـن مجلـس هشـتم، تجـری عـالوه بـر آغـاز مجـدد تحصیـل در مقطـع دکتـرا در دانشـگاه 
کشـور به عنـوان بازرس  کل  خوارزمـی، بـا حکـم حجـت السـالم پورمحمـدی رئیـس سـازمان بازرسـی 

کل امـور نظامـی، امنیتـی بـه ایـن سـازمان پیوسـت.
کـه در نهایـت موفـق بـه جلب  گزینه هـای ریاسـت دیـوان محاسـبات بـود  او هم چنیـن از جدی تریـن 

کرسـی نشـد. کسـب این  حمایـت نماینـدگان مجلـس نهم برای 
کـرد و موفق شـد برای  چهارسـال بعـد مجـدد او شـانس خـود را بـرای ورود بـه مجلـس دهـم آزمایـش 
کمیسـیون اصـل نـود ملحـق شـد و در  بـار دوم بـه مجلـس راه یابـد. او بـا ورود بـه مجلـس دهـم بـه 
گـذار و سـکاندار  کمیسـیون اصـل نـود را بـه محمـدی وا کرسـی ریاسـت  بـا داود محمـدی،  رقابـت 
بـا  بـر انتخابـات شـوراها،  کمیسـیون شـد. او در انتخابـات هیـات عالـی نظـارت  نایـب رئیسـی ایـن 
رای نماینـدگان برگزیـده شـد و سـمت سـخن گویی هیـات را عهـده دار شـد. او در مجلـس دهـم عضـو 
کسـیون مسـتقالن والیی به رهبری علی الریجانی اسـت. فرهاد تجری از جمله حامیان »جبهه  فرا

کـرده اسـت. کـه اخیـرا اعـالم موجودیـت  مردمـی نیروهـای انقـالب اسـالمی« اسـت 
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کهریزک را رقم زد! دروغ بزرگ تقلب انتخاباتی، 
فرهـاد تجـری بـا سـابقه فعالیـت قضایـی و همکاری با دادسـرای نظامـی و با رای نماینـدگان مجلس 
کـه نـه تنهـا واقعیـات  کمیتـه ای  کهریـزک، درآمـد.  کمیتـه ویـژه مجلـس دربـاره  هشـتم بـه عضویـت 
بـه زمیـن رهبـران  را  تـوپ  ایـن فاجعـه،  بـا تحلیـل سیاسـی  را هیچـگاه عنـوان نکـرد بلکـه  کهریـزک 
کمیتـه پـس از هفته هـا بازرسـی و تحقیـق از  جنبـش سـبز انداخـت. فرهـاد تجـری و دیگـر اعضـای 
کـه: »القای یک  کردند  کیـد  کـه در صحـن علنـی هـم قرائت شـد تا گـزارش نهایـی  کهریـزک در  فاجعـه 
کـه سـبب ایجـاد  دروغ بـزرگ بـه نـام تقلـب در انتخابـات ریاسـت جمهـوری و رفتارهـای غیرقانونـی 
گـر همـگان براسـاس چارچوب هـای قانونـی مسـیر خـود را طـی می نمودنـد و  ایـن حـوادث شـد و ا
کاندیـدای ریاسـت جمهـوری دسـت بـه قانـون شـکنی، تحریـک احساسـات و عواطـف مـردم  گـر دو  ا
کـه سـبب هتـک حرمـت نظـام مقـدس  نمی پرداختنـد امـروز شـاهد این گونـه حـوادث تلـخ نبودیـم 
گـران سـنگ حضـور ۴۰ میلیونـی مـردم در پـای صندوق هـای  جمهـوری اسـالمی و تضییـع فرصـت 
رای شـود. بی تردیـد آنـان بایـد پاسـخ گو باشـند و دسـتگاه قضایـی در خصـوص این گونـه رفتارهـای 
ایـن  اول  ردیـف  متهـم  عنـوان  بـه  مرتضـوی  قاضـی  آن کـه  حـال  باشـد.«  بی اعتنـا  نبایـد  مجرمانـه 

کمـه فراخوانـده شـد. پرونـده، در دادگسـتری بـه پـای میـز محا
ابـراز  کمیتـه  ایـن  گـزارش نهایـی  بـه محتـوای  البتـه در اظهـار نظـری سـوال برانگیز، نسـبت  تجـری 
گزارش اینقدر سـرگرم مسـایل افغانسـتان  کـه در هفته های منتهی به صدور  گفـت  کـرد و  بی اطالعـی 
کـه آیـا او بـا  کنـد. روشـن نشـد  کهریـزک را پیگیـری  کمیتـه ویـژه دربـاره  گـزارش  کـه نتوانسـته  بـوده 
کـه از آن ابـراز بی اطالعـی می کنـد یـا بـه نوعـی از همـکاری  گـزارش همدلـی نداشـته اسـت  محتـوای 
کـه تایید کننـده  کهریـزک می پـردازد  کـرده اسـت. او امـا در مصاحبـه ای بـه حادثـه  کمیتـه پرهیـز  بـا 
مسـئولین  از  افـرادی  کهریـزک  »در  می گویـد:  او  اسـت.  کار  پایـان  تـا  ویـژه  کمیتـه  بـا  همراهـی اش 
کسـانی بودنـد  مختلـف دخیـل بودنـد امـا شـدت و ضعـف اینکـه چـه افـرادی، و چـه مباحثـی و چـه 
کفـه تـرازو و عادالنـه قـرار بگیـرد نـه اینکـه بـا شـانتاژ بـازی یـک  کـه بایـد در یـک  اینهـا مباحثـی اسـت 
که  کننـد و یک افـرادی  خ عدالـت فـرار  گیوتیـن و چـر کهریـزک هسـتند از زیـر  کـه مقصـر اصلـی در  عـده 
باالخـره بـه هرجهـت ممکـن اسـت افـکار عمومـی رویکـرد خوبـی نسـبت بـه آن هـا نداشـته باشـند و 
گردن آن هـا بیاندازیم. …  سـابقه ذهنـی جامعـه نسـبت بـه آن هـا مثبت نمی باشـد تمام تقصیـرات را 
کننـد و این وسـط  ک  کـه تمـام صـورت مسـئله را پـا کهریـزک روی داده  کاری در فراینـد  یـک سیاسـی 
کـه چـون ایـن پیـش آمـد خـود بنـده انتقاداتـی از قبـل بـه  گـردن آقـای مرتضـوی  تقصیـر را بیاندازنـد 
آقـای مرتضـوی داشـتم و االن هـم دارم امـا بـه هرحـال ظلـم این چنینـی در حـق مـردم و مملکـت را 

گـردن یـک نفـر منطبـق بـا عدالـت و انصـاف نبـود.« بیندازیـم 
خصـوص  در  رسـانه ها  متعـدد  گفتگوهـای  طـرف  را  او  کمیتـه،  ایـن  در  او  موقعیـت  به هر حـال 
گفتگویـی خواسـتار برخـورد قاطـع بـا توزیع کنندگان  جزئیـات اتفاقـات سـال ۸۸ قـرار داده بـود. او در 
اسـکناس های دارای شـعار شـده و می گویـد: »بانـک مرکـزی بایـد بـدون هیـچ درنگـی وارد میـدان 
کنـد. عـده ای فکـر می کننـد بـا ایـن  کشـور حـذف  شـود و ایـن اسـکناس ها را ابطـال و از چرخـه پولـی 

کارهـا می تواننـد آرامـش و امنیـت جامعـه را مجـددًا بـر هـم بریزنـد.« دسـت 
کهریـزک  کـه در خصـوص مـرگ مشـکوک پزشـک  ح شـد  امـا جنجالی تریـن اظهـار نظـر او زمانـی مطـر
می کـرده  مصـرف  قرص هایـی  گذشـته  در  »ایشـان  گفـت:  پاسـخ  در  او  گرفـت.  قـرار  پرسـش  مـورد 
مجلـس  کـه  نمی بینیـم  نیـازی  و  شـده  مسـمومیت  دچـار  همان هـا  مصـرف  براسـاس  احتمـاال  کـه 
کـه بصـورت مشـکوک درگذشـت  وقـت خـود را بـرای ایـن مـوارد بگـذارد.« حـال آن کـه ایـن پزشـک 

باشـد. کهریـزک  وقایـع  از  بسـیاری  می توانسـت سـرنخ 
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کنیم با ارائه مبانی اسالمی مشکالت حقوق بشر غربی را حل 
فرهاد تجری ارائه مبانی اسـالم را برای حل مشـکالت حقوق بشـر غربی ضروری دانسـته و می گوید: 
ج شـده و از حقـوق بشـر بـرای اهـداف سیاسـی اسـتفاده می کند.  »دنیـای غـرب از دایـره انصـاف خـار
کـه در پـاره ای از  کرده انـد  حـال آن کـه آن هـا حقـوق بشـر را براسـاس آموزه هـای فرهنگی شـان تعریـف 

مـوارد بـا فرهنـگ اسـالمی مـا هم خوانـی نـدارد لـذا بایـد مبانی اسـالم را بـه آن ها ارائـه دهیم.«
گرفتـه ولـی برخـورد  کـه مبانـی اسـالم چـه حقوقـی را بـرای شـهروندان در نظـر  او توضیـح نمی دهـد 
از  ج  بـا میهمانی هـای خصوصـی نامتعـارف را ضـروری دانسـته و می گویـد: »بـا میهمانی هـای خـار
کـه ایـن چنیـن میهمانی هایـی  کـرد چرا موازیـن قانونـی و شـئونات اسـالمی بایـد بـه شـدت برخـورد 
کـه نشـان می دهـد در دیـدگاه حقوقی فرهـاد تجری  زیبنـده جامعـه اسـالمی نیسـت.« اظهـار نظـری 
کـه حکـم برخـورد قاطـع بـا متخلفـان را صـادر  ورود بـه حریـم خصوصـی افـراد، مجـاز شـمرده شـده، 

می کنـد ولـی نسـبت چنیـن اعتقـادی بـا مبانـی اسـالم محـل پرسـش اسـت.

مدافع تعدد زوجات- مخالف اعطای تابعیت فرزندان زنان ایرانی
کرد.  ح  دفـاع تمـام قـد از تعـدد زوجـات در مجلس هشـتم، نام فرهاد تجری را بیـش از هر زمانی مطر
او از جدی تریـن مدافعـان الیحـه جنجالـی حقـوق خانـواده بـود و آن را از افتخـارات مجلـس نامیـد. 
گفتگوهـای متعـدد بـا رسـانه از تعـدد زوجـات در الیحـه حقـوق خانـواده دفـاع و  فرهـاد تجـری در 
کردیـم بـا لحـاظ  کـرده و می گویـد: »مـا در ایـن قانـون سـعی  گامـی بـرای حمایـت از زنـان عنـوان  آن را 
گسـیخته، بـدون ضابطـه  کـرده از ازدواج هـای مجـدد عنـان  ع هـم تعییـن  کـه شـر کـردن شـرایطی 
کنیـم. مگـر ازدواج موقـت در جامعـه مـا وجـود نـدارد؟ چـرا خودشـان را  و از روی هـوس جلوگیـری 
کـه زنـی از ازدواج موقـت بچـه دار شـد، این ازدواج ثبـت شـود  گفتیـم در جایـی  گـول می زننـد؟ مـا 
کـرده تکلیـف داشـته باشـد.« تجـری بـا  گـر مـردی از روی هوسـرانی و یـا حتـی نیـاز ازدواج موقـت  تـا ا
کـردن ۴ زن را داده می افزایـد: »مـا در جامعـه ای زندگـی  بیـان اینکـه اسـالم بـه مـردان اجـازه اختیـار 
کـه مبنـا و اسـاس آن مبتنـی بـر دیـن اسـت لـذا نمی توانیم آموزه هـا و مولفه هـای دینی را به  می کنیـم 

کنیـم.«  خاطـر احساسـات ۴ نفـر تعطیـل 
کـه همـواره در تشـریح الیحـه خانـواده، خـود را از مدافعان حقوق زنـان می داند ولی  او در عیـن حـال 
وقتـی صحبـت از اعطـای تابعیـت بـه فرزنـدان متولـد از مـادران ایرانـی و پـدران غیرایرانی می شـود به 
صراحـت در صحـن علنـی مجلـس بـه مخالفـت برمی خیـزد و می گویـد: »اعطـای تابعیـت ایرانـی بـه 
ح  افـراد حاصـل از ازدواج مـادر ایرانـی و پـدر غیرایرانـی، بـار مالـی فـراوان بـرای دولـت دارد. بـا ایـن طر
کـه ایـن موضـوع،  فضایـی را بـرای اعطـای تابعیـت بـه جماعـت زیـادی ایجـاد خواهـد شـد در حالـی 
گـر هـم قـرار باشـد ایـن موضـوع  ح نمی گنجـد، ا مباحـث سیاسـی و امنیتـی دارد و در قالـب ایـن طـر
گیـرد.« او در حالـی بـر  ح شـود بایـد یـا دولـت الیحـه دهـد یـا بـه صـورت عـادی مـورد بررسـی قـرار  مطـر
ح هـا و لوایـح  کـه می دانـد بـه دلیـل تعـدد طر کیـد می کنـد  ح تا ح شـدن ایـن طـر ضـرورت عـادی مطـر

ح هـای عـادی نوبـت رسـیدگی نمی رسـد. الویـت دار در مجلـس، هیچـگ اه بـه طر

حقوق زنان از دیدگاه تجری
نقـش  و  آوری  نـان  را  مـردان  جایـگاه  اسـت،  قضایـی  حقـوق  آموختـه  دانـش  کـه  تجـری  فرهـاد 
حقـوق  اسـم  بـه  غربـی،  »متفکـران  می گویـد:  و  می دانـد  فرزنـدان  تربیـت  را  زنـان  خدانهـادی 
را  اسـالمی  ایرانـی  ویـژه  بـه  اسـالمی  جوامـع  مـردان  و  زنـان  حرمت شـکنی  و  ساختار شـکنی  زن، 
گرفته انـد. خلـط جایـگاه زنـان و مـردان موجـب انحطـاط جامعـه می شـود. غربی هـا انجـام  هـدف 
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کـه در شـمار اقتضائـات جسـمی، جنسـی و منزلتـی  مسـوولیت هایی را جـزو حقـوق زنـان می داننـد 
گریبان گیر بخشـی از جامعه  زنـان نیسـت و البتـه متاسـفانه بـا اقبال داخلی، بـه عنوان آفت فرهنگی 
گـذار بـه نقـش خدانهـادی  زنـان و خانواده هـای ایرانـی شـده اسـت.« او خواسـتار توجـه سیاسـت 

اسـت. ابالغـی  و سیاسـت های  قوانیـن  در  مـردان  و  زنـان 

کانون وکال حمایت مشروط از استقالل 
کانون  کانون وکال حمایت می کند مشـروط بر اینکه اسـتقالل  این دانش آموخته حقوق از اسـتقالل 
کانـون  گرفتـن  وکال نظام منـد و در چارچوبـی مشـخص باشـد. فرهـاد تجـری بـا ابـراز مخالفـت بـا قـرار 
وکال در زیـر مجموعـه قـوه قضاییـه می گویـد: »وکال بایـد از نظـام خودکنترلـی برخـوردار باشـند، در این 
کننـد. انتظـار  صـورت بـه خـود اجـازه نمی دهنـد هـر سـخن و اظهارنظـری را بـه بهانـه اسـتقالل بیـان 
کمیسـیون قضایـی و حقوقـی مجلـس مصوبـه قانونـی ای را ارائـه دهنـد  کـه نماینـدگان در  ایـن اسـت 
کـه تضمین کننـده اسـتقالل وکال باشـد، البتـه بـه نظـارت قـوه قضاییـه بـر صنـف وکال هـم می تواننـد 
گسـیخته نشـده و سـلب مسـوولیت نکنند. اختیارات باید به وکال داده  توجه داشـته باشـند تا عنان 

کنـار آن تکالیـف هـم بایـد بـرای آن ها مشـخص شـود.« شـود امـا در 

شغل یابی
فرهـاد تجـری در وب سـایت شـخصی خـود بـا قـراردادن صفحـه ای مختـص متقاضیان شـغل، ظاهرا 
کـرده و بـرای مـوکالن خود شـغل نیـز پیدا  وظیفـه شـغل یابـی را نیـز بـه وظایـف نمایندگـی اش اضافـه 

می کنـد.

خانواده
اقتصـادی،  سیاسـی،  چهره هـای  دیگـر  بـا  فامیلـی اش  روابـط  و  خانوادگـی  وضعیـت  از  اطالعاتـی 

نیسـت. دسـت  در  ایـران  اسـالمی  جمهـوری  فرهنگـی 
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پروانه سلحشوری

حوزه انتخابیه: تهران
کسیون زنان سمت: رئیس فرا

کسیون: امید فرا

پـا بـه پـای همسـرش در سـتاد انتخابـات حاضـر شـد تـا هـردو بـرای ورود بـه مجلـس دهـم ثبت نـام 
گردونـه رقابت هـا حـذف شـد تـا او نمایندگـی همسـرش  کننـد، امـا شـوهرش بـا مهـر رد صالحیـت از 
کـه بـا حمایـت ائتـالف امیـد و از تهـران بـه مجلـس  کشـد. پروانـه سلحشـوری  را نیـز در مجلـس یـدک 
کرده  کـه از حـوزه انتخابیه اهـواز ثبت نام  دهـم راه یافـت، دوسـت داشـت بـا شـوهرش بـرات قبادیان 
بـود، بـه مجلـس راه یابـد، ولـی همسـرش تاییـد صالحیـت نشـد. او از روزهـای اول مجلـس دهـم بـا 
کسـیون  کـه او را در میـان ۱۱ چهـره برتـر فرا مصاحبه هـا و سـخنرانی هایش خبرسـاز شـد بـه طـوری 

امیـد در مجلـس دهـم برگزیدنـد
.

کیست؟ پروانه سلحشوری 
کودکـی بـه اهـواز  او در سـال ۱۳۴۳ در مسـجد سـلیمان در اسـتان خوزسـتان متولـد شـد در همـان 
کـه فعالیـت اجرایـی را بـا  گذرانـد. پروانـه سلحشـوری  کـرد و تحصیـالت اش را در ایـن شـهر  مهاجـرت 
کار آمـدن دولـت  کـرد. او بـا روی  ج ترقـی را طـی  کـرده بـود رفتـه رفتـه مـدار معلمـی در مـدارس شـروع 
گفت وگـوی جوانـان را عهـده دار شـد و در دولت روحانـی در معاونت  سـید محمـد خاتمـی، مدیریـت 

زنـان،  مشـغول فعالیت شـد.
کرد تا  کشـور هند زندگی  پروانه سلحشـوری به همراه همسـرش برات قبادیان به مدت ده سـال در 
تحصیـالت خـود را در رشـته جامعه شناسـی در مقطـع دکتـرا بـه پایان رسـاند. همسـرش نیز در رشـته 
گرفـت. او در مقطعـی نیـز در سـفارت ایـران در آلمـان بـوده ولـی روشـن  کشـور دکتـرا  مکانیـک در ایـن 

نیسـت خـودش یـا همسـرش در ایـن سـفارتخانه صاحب منصب بوده اسـت؟
عضویـت در انجمـن اسـالمی دانشـجویان ایرانـی هنـد و عضویـت در مجمـع دانش آموختـگان ایـران 
کـه هـر دو تشـکلی اصالح طلـب هسـتند، سـابقه سیاسـی ایـن نماینـده مجلـس را تشـکیل  اسـالمی، 

رئیس خبرســاز فراکسیون زنان مجلس دهم
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می دهـد.
کـه پـا بـه آن  انتخابـات دوره دهـم مجلـس شـورای اسـالمی اولیـن میـدان رقابـت انتخاباتـی اسـت 
کاندیـدای دیگر این  گرفـت و بـه همراه ۲۹  گذاشـت. او در فهرسـت ائتـالف امیـد )اصالح طلبـان( قـرار 
ائتـالف از حـوزه انتخابیـه تهـران راهـی مجلـس شـد تـا اولیـن تجربـه پارلمانـی او در سـن ۵۲ سـالگی 
کنار  کمیسـیون فرهنگی پیوسـت تـا در  رقـم خـورد. پروانـه سلحشـوری بـا حضـور در مجلـس دهم به 
تندروتریـن چهره هـای جنـاح رقیـب، ناظـر بـر امـور فرهنگـی باشـد. سلحشـوری با رای نماینـدگان به 
گـروه دوسـتی ایـران و ایتالیـا نیـز رسـید و بـه عضویـت شـورای عالـی میـراث فرهنگـی )عضـو  ریاسـت 

ناظـر( در آمـد. 
کاندیداتـوری  سلحشـوری در مصاحبـه ای در آغازیـن ماه هـای مجلـس دهـم، از بی عالقگـی اش بـه 
کاندیداتـوری مجلـس نـدارم و بـرای  مجلـس یازدهـم خبـر می دهـد و می گویـد: »دیگـر تصمیـم بـه 

پایـان مجلـس دهـم روزشـماری می کنـم.«

رهبری زنان مجلس دهم
کسـیون زنان ادوار  کسـیون زنان رسـید تا بزرگ ترین فرا او در اولین حضور در مجلس،  به ریاسـت فرا
که در مجلس دهم با ۱۷ زن، رکوردار بیشـترین  کسـیونی  کند. فرا مجلس شـورای اسـالمی را رهبری 

تعـداد حضور زنان در مجلس اسـت.
یـک  بـا  مصاحبـه اش  بیافتـد،  زبان هـا  بـر  مجلـس  آغازیـن  روزهـای  در  او  نـام  تـا  شـد  سـبب  آنچـه 
کـه آن روز هنـوز بـه ریاسـت  رسـانه خارجـی در خصـوص »آزادی پوشـش« بـود. پروانـه سلحشـوری 
کسـیون زنـان نرسـیده بـود، در مصاحبـه ای جنجال برانگیـز، زنـان را در انتخـاب پوشـش صاحـب  فرا
گفته بود: »سـی سـال پیش همه مثل من چادر می پوشـیدند. آن ها نمی توانسـتند  حق دانسـته و 
مثـل شـما یـا دختـرم یـا دختـران دیگـر لبـاس بپوشـند. ولـی زنـان در ایـن سـال ها انتخـاب دیگـری 
کثـر مـردم بـه آن اعتقـاد دارنـد و  کرده انـد… مـن تحقیقـات زیـادی دربـاره حجـاب انجـام داده ام. ا
کسـی  که هر  کـه حـق انتخـاب داشـته باشـیم، آن گونـه  کـه بـه جایـی برسـیم  ایـن رونـد سـختی اسـت 
کـه حجاب یک  کـه روزی خواهـد آمد  می خواهـد. و مـا بایـد بـه عـرف جامعـه احتـرام بگذاریـم. البتـه 
انتخـاب خواهـد بـود. ایـن جزیـی از روند توسـعه است.«سـخنان ایـن نماینـده اصالح طلب مجلس 
کـه او مجبـور شـد در مصاحبـه ای دیگـر  کنش هـای تنـد اصول گرایـان روبـرو شـد به گونـه ای  دهـم بـا وا
گفـت: »بنـده بـه عنـوان یـک  کنـد. سلحشـوری در اظهـار نظـر تکمیلـی خـود  اظهـارات اش را اصـالح 
زن مسـلمان، پوشـیدن چـادر را مصـداق بـارز رعایـت حجـاب می دانـم. حـال ممکـن اسـت برخی هـا 
کافـی بداننـد. این، همان اختالف سـالیقی اسـت  پوشـیدن مانتـو و روسـری را در رعایـت ایـن اصـل، 
کـه ممکـن اسـت وجـود داشـته باشـد امـا در اصـل رعایـت حجـاب هیـچ تشـکیکی نمی تـوان و نبایـد 

داشت.«
پروانـه سلحشـوری بـه همـراه جمـع دیگـری از نماینـدگان مجلـس بـا ارسـال نامـه ای بـه رئیـس قـوه 
دوره  سـه  در  کـه  اتفاقـی  شـد.  بشـر  حقـوق  فعـاالن  از  محمـدی  نرگـس  آزادی  خواسـتار  قضاییـه، 
اخیـر مجلـس سـابقه نداشـته اسـت. او پـس از پاسـخ منفـی سـخن گوی قـوه قضاییـه بـه تقاضـای 
کـه این خواسـته را پیگیری می کنیم و به نتیجـه آن امیدواریم. کـرد  گفتگویـی اعـالم  نماینـدگان،  در 

ح برمی شمارد: کسیون زنان را به این شر پروانه سلحشوری برنامه های فرا
کاری زنان کاهش ساعت   •

کودکان بی شناسنامه )ازدواج زنان ایرانی با اتباع غیرایرانی( • حل مشکل 
• دیدار دوره ای با زنان و استخراج مطالبات آنان
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کشور • تالش برای ارتقای سی درصد سهم زنان در شوراهای سراسر 
• اصالح سن ازدواج دختران

• رایزنی برای حل مشکل تماس زنان زندانی با فرزندان
• بیمه زنان خانه دار

• ارتقای مدیریتی زنان 
• عدالت جنسیتی در برنامه ششم توسعه

• اشتغال خانگی زنان
• اختصاص بخشی از درآمد حاصله از مالیات بر ارزش افزوده به مسایل زنان و جوانان

حمایت از حقوق اقوام
کـه پیـش از ورود بـه مجلـس از حمایـت از حقـوق اقـوام به عنـوان یـک برنامـه اسـتراتژیک خبـر  او 
کـرده و می گویـد: »بـا تشـکیل  کسـیون اقـوام معرفـی  داده بـود در مجلـس خـود را مخالـف تشـکیل فرا
کـه هـر قومیتـی بـا هـر بهانه ایـی بخواهـد هویـت ملـی  کسـیون لرهـا مخالفـم. قابـل قبـول نیسـت  فرا
آرا.«  تضـارب  نمایـش  بـرای  اسـت  محلـی  اسـالمی  شـورای  مجلـس  کنـد،  ج  خـار آن  از  را  مجلـس 
سلحشـوری می افزایـد: » مناسـب ترین مکانیـزم بـرای توجـه بـه مطالبـات اقـوام را پیگیـری از طریـق 
کـه بـه شـکلی افراط گرایانـه بـه مباحـث قومـی عالقـه  کسـانی  مجامـع اسـتانی می دانـم. در ضمـن 
دارنـد بایـد بداننـد نـه تنهـا باعـث پیشـرفت قـوم خـود نخواهنـد شـد بلکـه رنگارنگـی اقـوام ایرانـی را 

کـرد.« دسـتخوش تغییـر خواهنـد 

دفاع پرحاشیه از وزارت سلطانی فر
کابینـه(  کـه در دفـاع از وزرای روحانـی در مجلـس )پروسـه ترمیـم  پروانـه سلحشـوری تنهـا زنـی بـود 
کـرد. او در سـخنانی  بـرای حضـور در وزارت ورزش و جوانـان نطـق  از وزارت سـلطانی فـر  در دفـاع 
کـه خنـده  کـرد  احساسـی، ضمـن برشـمردن توانمندی هـای سـلطانی فر، بـه ذکـر خاطـره ای اشـاره 
گفته به پاس  گفـت: یکـی از دوسـتانم به بنـده  مجلـس و تعجـب ناظـران بیرونـی را در پـی داشـت. او 
کـه مـی روم دو رکعـت  گیـالن در هـر سـفر زیارتـی ای  خدمـات شایسـته سـلطانی فر در اسـتان داری 
کافـی نیسـت؟ علـی  نمـاز بـرای ایشـان می خوانـم. او سـپس از نماینـدگان پرسـید آیـا ایـن بـرای شـما 

کافـی باشـد.  گفـت معلـوم نیسـت  کنـش  الریجانـی رئیـس مجلـس نیـز در وا
کـه در مجلـس نهـم موفـق  کثریـت مجلـس، سـلطانی فـر  بـا دفـاع ایـن نماینـده اسـتقاللی و حمایـت ا

کنـد، در مجلـس دهـم بـه وزارت ورزش رسـید. نشـده بـود رای اعتمـاد مجلـس را جلـب 
به قلع و قمع با اسم رمز پایان دهید

کمتـر سـخنرانی یـا مصاحبـه ای یـا فعالیتـی از پروانـه سلحشـوری در جریـان حـوادث انتخابـات سـال 
اصالح طلبانـه اش،  سیاسـی  گرایـش  ولـی  یافـت،  می تـوان  شـد  منجـر  سـبز  جنبـش  بـه  کـه   ۱۳۸۸
می توانـد ادلـه ای بـرای سـبز خواندنـش باشـد. سلحشـوری در جریـان رای اعتمـاد مجلـس دهـم بـه 
کاندیداهـای  گرایـش  کـه اصول گرایـان در پـی اثبـات  وزرای پیشـنهادی حسـن روحانـی و در حالـی 
معرفـی شـده بـه جنبـش سـبز بـا عبـارت معـروف »فتنـه« بودنـد، پروانـه سلحشـوری مجلـس را بـه 
گفـت: مجلـس نهـم تمـام  کارآمـده بـا اسـم رمـز فتنـه خوانـد و  پایـان دادن بـه قلـع و قمـع مدیـران 
شـده و مجلـس دهـم اسـیر واژه هـا نیسـت و بـه وزرای پیشـنهادی براسـاس توانایی شـان رای مثبت 

خواهـد داد.
او هم چنیـن در دیـدار بـا دانشـجویان معتـرض بـه حصـر رهبـران جنبـش سـبز و حـذف اسـم و عکـس 
او  کنـد.  پیگیـری  را  آن هـا  کـه مطالبـات  وعـده داد  نشـریات دانشـجویی،  از  سـید محمـد خاتمـی 
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کـه مـن از تمامی تـوان خودم بـرای بیـان و پیگیری  گفـت: »مطمئـن باشـید  خطـاب بـه دانشـجویان 
که در مجلس  گام نخسـت هم، در اولین فرصت نطقی  کرد و برای  مشـکالت شـما اسـتفاده خواهم 
کـرد.« او پـس از ایـن دیـدار در  ح خواهـم  داشـته باشـم، مشـکالت و مسـائل شـما دانشـجویان را طـر
گسـترش فسـاد، برخوردهای غیر مسـووالنه با تجمع ها و سـخنرانی ها،  نطقی در مجلس نسـبت به 
کـه بـه ازدیـاد مهاجرت مغزهـا انجامیده و رواج انـگ زدن و تهمت زدن  برخـورد ناصحیـح بـا جوانـان 
کـرد و خواسـتار آزادی معلمـان زندانـی شـد. او آزادی  بـه یکدیگـر در مجموعـه حکومـت اعتـراض 

گفـت پیگیـر ایـن مسـاله خواهـم بـود. معلمـان زندانـی را خواسـت مـوکالن خـود خوانـد و 

همسر 
از خانـواده پروانـه سلحشـوری اطالعـات چندانـی در دسـت نیسـت. همسـرش تنهـا عضـو مشـهور 
کـه بیـش او در رسـانه ها شـناخته شـده اسـت. بـرات قبادیـان مشـاور وزیـر علـوم  خانـواده اش اسـت 
بـه مجلـس  بـرای ورود  او  اسـت. صالحیـت  از چهره هـای شـناخته شـده علمـی  و  روحانـی  دولـت 
غ التحصیـل هنـد اسـت را بـه  کـه فار دهـم رد شـد و نتوانسـت در رقابت هـای انتخاباتـی وارد شـود. او 
عنـوان یکـی از شـاخص ترین دانشـمندان دنیـا معرفـی می کننـد و سـال هشـتاد نیز توانسـته اسـت به 
عنـوان بهتریـن رئیـس دانشـگاه ایـران انتخاب شـود. امـا عجیب ترین خبر در مـورد او، معرفی اش به 
کاندیدای انتخابات ریاسـت جمهوری ۹۶ از سـوی مجمع اصالح طلبان دوم خرداد اسـتان  عنوان 
که رابطه اش با پروانه سلحشـوری روشـن نیسـت  ج سلحشـوری  خوزسـتان اسـت. فردی به نام تور
کـرده اسـت. قبادیـان هنوز در این خصوص اظهار نظری نداشـته اسـت. پروانه  ایـن بیانیـه را امضـاء 
کـرده و مهریـه اش، یـک میلیـون تومـان اسـت. سلحشـوری در سـال ۱۳۶۲ بـا بـرات قبادیـان ازدواج 
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محمد جواد جمالی نوبندگانی

حوزه انتخابیه: فسا
کمیسیون امنیت ملی و  سمت: دبیر اول 

سیاست خارجی
کسیون: اصول گرایان فرا

درصحـن: »تئورسـین های آمریـکا می گوینـد رهبـر ایـران برنامه هـای مـا را بـا یـک سـخنرانی بـه هـم 
می ریـزد.« محمـد جـواد جمالـی نوبندگانی نماینده فسـا، با بیان این جمله خود را نه از دلواپسـان، 
کسـی  که هر  کاری نیسـت  بلکه از دل آرامان برنامه هسـته ای ایران معرفی می کند و می گوید:» این 
کار فـوق العـاده تخصصی اسـت. بایـد مقام معظم رهبـری نظر بدهد.  بتوانـد در مـوردش نظـر بدهـد 
کـه چندیـن سـال رئیـس جمهـور بوده انـد، نماینـده مجلـس  ایـن اسـت  ایشـان دارنـد  کـه  خوبـی 
بوده انـد، نماینـده امـام در شـورای عالـی دفـاع بـوده، جانبـاز اسـت، همه جـوره دنیا را می شناسـد.«

کیست؟ محمد جواد جمالی نوبندگانی 
محمد جواد جمالی در سـال ۱۳۴۲ در روسـتای نوبندگان فسـا از توابع اسـتان فارس متولد شـد. با 
که با پایان  کوچ می کند و تا سـال ۱۳۶۰  کالس اول ابتدایی از روسـتای نوبندگان به شـهر فسـا  اتمام 
دوره متوسـطه اش، مصـادف اسـت، در فسـا می مانـد و دیپلـم علـوم تجربـی می گیـرد. امـا انقـالب 
فرهنگـی و تعطیلـی دانشـگاه ها، مانـع از ایـن می شـود تا بالفاصله پس از دیپلم راهی دانشـگاه شـود 

بـه همیـن دلیـل جذب سـپاه پاسـداران انقالب اسـالمی می شـود. 
از  بـا بازگشـایی دانشـگاه ها، جـذب دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز می شـود و پـس  یک سـال بعـد، 
دانشـگاه  ایـن  از  را  خـود  عمومـی  دکتـرای  می شـود  موفـق   ۱۳۶۸ سـال  در  تحصیـل  سـال  هفـت 
گذرانـدن دوره دکتـرای عمومـی بـه تهـران مهاجـرت می کنـد و در پایتخـت مشـغول  کنـد. او بـا  اخـذ 
فعالیـت می شـود و در سـال ۱۳۷۱ بـرای اخـذ دکتـرای تخصصـی راهـی دانشـگاه تهـران و بیمارسـتان 
سـینا می شـود. او در سـال ۱۳۷۵ بـا دریافـت دکتـرای تخصصـی، بـه شـیراز برمی گـردد و مسـوولیت 
معاونت درمان بیمارسـتان مسـلمین شـیراز را عهده دار می شـود. جمالی در سـال ۱۳۸۰ به ریاسـت 

بیمارسـتان ایـران شـیراز منصـوب می شـود. 

پزشکی که دوست دارد سردار بماند
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برعهـده  را  ولیعصـر  فوق تخصصـی  بیمارسـتان  ریاسـت  و  می گـردد  بـاز  تهـران  بـه  بعـد  سـال  دو  او 
می گیـرد. او تـا سـال ۱۳۸۶ در بیمارسـتان ولیعصـر می مانـد و سـپس با حکم دولـت محمود احمدی 
نژاد به دبی می رود تا ریاسـت بیمارسـتان ایرانیان دبی را عهده دار شـود. جمالی سـه سـال در دبی 
می ماند و پس از بازگشـت به ریاسـت بیمارسـتان نجمیه تهران می رسـد و در سـال ۱۳۹۴ برای ورود 
کاندیداتـوری آمـاده  بـه مجلـس دهـم از ریاسـت بیمارسـتان نجمیـه اسـتعفا می دهـد و خـود را بـرای 
می کنـد. جمالـی در انتخابـات مجلـس دهـم، بـرای اولیـن بـار موفـق می شـود از حوزه انتخابیه فسـا، 
کمیسـیون امنیت ملـی و سیاسـت خارجی مجلس  راهـی مجلـس شـود و بـه عضویـت هیـات رئیسـه 

می رسـد.

انقالب ۵7 و آرزوهای جوانی
کـه در  دوران دبیرسـتان بـرای محمـد جـواد جمالـی، فرصتـی اسـت تـا بـا انقالبیـون آشـنا شـود. او 
خانـواده ای مذهبـی و سـنتی رشـد یافتـه، پـای منبـر علمـای انقالبی شـهر، بـه فعالیت های سیاسـی 
وقایـع  بیـان  در  او  دارد.  حضـور   ۵۷ انقـالب  بـه  منتهـی  راهپیمایی هـای  در  و  می شـود  عالقمنـد 
کشـته شـدن برخـی  روزهـای انقـالب بـه حملـه نیروهـای مسـلح بـه دبیرسـتان محـل تحصیـل اش و 
کـه نشـان می دهـد او در میـان دانـش آمـوزان پرشـور  از همکالسـی هایش اشـاره می کنـد. خاطـره ای 

فسـا، آرزوهـای جوانـی را در انقـالب جسـتجو می کـرده اسـت.
کـه انقـالب شـد مـن ۱۴-۱۵ سـاله بـودم. ولـی از  جمالـی در خصـوص انقـالب ۵۷ می گویـد: »وقتـی 
همـان ابتـدا در تظاهـرات و بحث هـا حضـور داشـتم. آن موقـع بحث هـا خیلـی داغ بـود. بـرای اینکـه 
کـه بـه انقـالب بپیوندنـد بایـد بحـث می کردیـم. در فسـا هـم بحـث خیلـی زیـاد  کنـی  خیلی هـا را قانـع 
کـه بـه سـن بلوغ رسـیدم فصـل تابسـتان بود.  کـه پیـروز شـد. یـادم هسـت اولیـن سـالی  بـود. انقـالب 
گاهـی به روسـتاها می رفتیم و حمـام تعمیر  گنـدم و جـو،  جهـاد سـازندگی شـروع شـد. می رفتیـم درو 
شسـتکان  روسـتای  بـه  هسـت  خاطـرم  بـاز  نداشـتند.  حمـام  خانـه  در  همـه  موقـع  آن  می کریـدم. 
کنـدن زمیـن بـرای لوله گـذاری آب. هنوز لوله کشـی نبـود. یا زمانی رفتیـم برای تعمیر  می رفتیـم بـرای 

حمـام غیـاث آباد.«

حضور مستمر در جبهه های جنگ
بسـیج  بـه  بـود  نگرفتـه  را  خـود  دیپلـم  هنـوز  جمالـی  حالی کـه  در  عـراق،  و  ایـران  جنـگ  آغـاز  بـا 
گشـت های خیابانـی و سـرکوب مخالفـان و منتقـدان، از جملـه افتخـارات  می پیوندنـد. شـرکت در 
دوران ورودش بـه بسـیج اسـت بـه طوری کـه در مصاحبـه ای می گویـد: »بـا شـروع جنـگ، خیلـی از 
گشـت  بـه  مشـکالت بوجـود آمـد. خصوصـا بحـث امنیـت،  مـا روزهـا تحصیـل می کردیـم و شـب ها 
می رفتیـم. مـا در شـهر بـه  عنـوان مخالفـان بنـی صـدر شـناخته می شـدیم و حامـی حسـن حبیبـی 

کـه بـه جبهه هـا رفتیـم.« تـا سـال ۶۰  بودیـم. ایـن فعالیت هـا ادامـه داشـت 
محمـد جـواد جمالـی بـا اخـذ مـدرک دیپلـم، راهـی جبهه های جنگ ایران و عراق می شـود. درسـت 
که در ایـن مقطع فقط  که به آزادسـازی خرمشـهر منجر شـد. او  هم زمـان بـا علمیـات بیـت المقـدس 

۱۸ سـال بیشـتر نـدارد بـه  عنـوان مسـوول روابط عمومی سـپاه فسـا در جبهه ها حضـور یافته بود.
او در سـپاه پاسـداران بـه معاونـت درمانـی نیـروی دریـای سـپاه منصـوب می شـود و سـال ها در حـوزه 
درمانـی- نظامـی فعالیـت داشـته اسـت. همیـن سـوابق سـبب می شـود تـا بـا ورود بـه مجلـس دهم، 
کمیسـیون امنیت  کمیسـیون تخصصی بهداشـت و درمان،  به  عنوان سـردار راهی  به جای ورود به 
کـه فعالیـت در حـوزه نظامی-امنیتـی را بـر حـوزه درمانـی ترجیـح  ملـی و سیاسـت خارجـی شـود چرا
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کسـیون دفـاع و اقتـدار ملـی بـه ریاسـت مجتبـی ذوالنـوری نماینـده  می دهـد. او هم چنیـن بـه فرا
کسـیون نظامی-امنیتـی منصوب می شـود. قـم می پیوندنـد و بـه عنـوان دبیـر هیـات رئیسـه ایـن فرا

 
اصول گرای حامی دولت

محمـد جـواد جمالـی خـود را سیاسـتمداری اصول گـرا می دانـد ولی در عین حال بـر حمایت از دولت 
کیـد مـی ورزد. در انتخابـات مجلـس دهـم عـالوه بـر ائتـالف اصول گرایـان، جمالـی مـورد  روحانـی تا
کنش اش همراه بـود. او در بیانیه ای  که بـا وا گرفت  حمایـت برخـی دیگـر از تشـکل های سیاسـی قـرار 
هسـتم.  اصول گرایـی  تفکـر  بـه  معتقـد  و  رهبـری  معظـم  مقـام  والیـت  پیـرو  و  »سـرباز  کـرد:  اعـالم 
متاسـفانه در حرکتـی غیـر اخالقـی نـام بنـده در لیسـت های مختلفـی قـرار دادند، بنـده صراحتا اعالم 

گـروه و حـزب نبـوده و نیسـتم و تفکـری جـز تفکـر اصول گرایـی نـدارم.« کـرده و می کنـم، عضـو هیـچ 
او در دانشـگاه شـیراز همکالسـی دکتـر لنکرانـی وزیـر بهداشـت دولـت احمـدی نـژاد بـوده اسـت بـه 
همیـن سـبب در دولـت او پله هـای ترقـی را طـی می کنـد و بـه ریاسـت چنـد بیمارسـتان در تهـران و 
گام  دبـی می رسـد. در مجلـس دهـم دوشـادوش نماینـدگان دلواپـس )طیـف تنـدرو اصول گرایـان( 

برمـی دارد.

عضویت در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان
محمـد جـواد جمالـی بـدون سـابقه قبلـی نمایندگـی مجلـس و بـدون سـابقه حقوقـی و قضایـی، بـا 
رای نماینـدگان مجلـس دهـم بـه عضویـت هیـات نظـارت بر رفتـار نماینـدگان برگزیده می شـود، تا به 

کنـد. شـکایات واصلـه از نماینـدگان رسـیدگی 
ح شـکایات متعـدد از محمـود صادقـی نماینـده تهـران در ایـن هیـات و مصاحبه هـای جمالـی  طـر
ح سـاخت.  نوبندگانـی بـه عنـوان سـخن گوی ایـن هیـات، نـام او را بیـش از همیشـه در رسـانه ها مطـر

پیگیر نقض حقوق بشر در غرب هستیم
کـه نـه تنهـا تالشـی بـرای توقـف نقـض حقـوق بشـر  محمـد جـواد جمالـی از جملـه نمایندگانـی اسـت 
کشـورهای غربی در خصوص مـوارد نقض حقوق  کره ای با  در ایـران نـدارد بلکـه معتـرض هرگونـه مذا
کردیم باید از موضع  کره  گر در خصوص حقوق بشـر با غرب مذا بشـر در ایران اسـت و می گوید حتی ا
محکـم و مطالبه گـر باشـد نـه از موضـع متهـم. او می افزایـد: »در یکـی از دیدارهـای دیپلماتیک طرف 
کشـور مـا انتقـاد می کـرد و آن را »شـکنجه« می خوانـد،  مقابـل نسـبت بـه وجـود مجـازات شـالق در 
کشـتن یک  گفتـم مگـر خـود شـما مـرگ خودخواسـته و بـا تزریق سـم ندارید!؟ آیا  مـن در پاسـخ بـه او 
کردن سـقط جنین در  انسـان ولو به خواسـته خودش با موازین حقوق بشـر سـازگار اسـت و آیا مجاز 
هـر شـرایطی، شـکنجه مـادر و جنینـش نیسـت!؟« جمالـی معتقد اسـت: »جمهوری اسـالمی دالیل 
کـرات حقـوق بشـری بـه طـور شـفاف  کـه بایـد در مذا متقنـی بـرای نقـض حقـوق بشـر در غـرب دارد 

ح شـود.« مطر
جمالـی بـا بیـان اینکـه هنرمنـدان بایـد بـا تولیـد آثـار فاخـر، مـوارد نقـض حقـوق بشـر در آمریـکا و غرب 
گاه سـازی مـردم بزننـد می گویـد: »مجلـس دهـم بـا تشـکیل  و اقدامـات تروریسـتی آن هـا، دسـت بـه آ
از  ایـران  کمیتـه حقـوق بشـر و مطالبـات ملـی، مشـغول پیگیـری مطالبـات حقـوق بشـر مـردم  دو 
گام های مثبتی برداشـته ایم.« او توضیحات  کنون  دولت هـای غربـی خصوصـا دولت آمریکاسـت و تا

کـه مجلـس برداشـته ارائـه نکـرده اسـت. گام هایـی  بیشـتری از 
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ازدواج و فرزندان
می کنـد.  ازدواج  اسـت  یـزدی  کـه  خواهـرش  همکالسـی  بـا   ۱۳۶۹ سـال  در  جمالـی  جـواد  محمـد 
او  و  می شـود،  آشـنا  دانشـجویی  خوابـگاه  در  دختـری  بـا  تهـران  بهشـتی  دانشـگاه  در  خواهـرش 
بـرادر معرفـی و مسـبب ایـن ازدواج می شـود. آن هـا صاحـب دو فرزنـد می شـوند. جمالـی در  را بـه 
دانشـگاه  دندان پزشـکی  دوره  پنجـم  سـال  ارشـدم  »فرزنـد  می گویـد:   ۱۳۹۴ سـال  در  مصاحبـه ای 
شـهید بهشـتی را طـی می کنـد و فرزنـد دومـم مشـغول تحصیـل در دوره پیش دانشـگاهی اسـت.« 

نیسـت. موجـود  اینترنـت  فضـای  در  او  خانـواده  از  بیشـتری  اطالعـات 
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محمد محمودی شاه نشین

حوزه انتخابیه: شهریار مالرد
سمت: رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات 

شوراهای شهر و روستا )دوره پنجم(
کسیون: امید فرا

انتخـاب او بـه ریاسـت هیـات مرکـزی نظـارت بـر انتخابـات پنجمیـن دوره شـوراهای شـهر و روسـتا، 
کـرد. محمـد محمـودی شـاه  خیلـی زود او را بـه چهـره ای شـناخته شـده در مجلـس دهـم تبدیـل 
جنتـی  اسـت.  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات  در  جنتـی  احمـد  طـراز  هـم  شـهریار،  نماینـده  نشـین 
ریاسـت هیـات نظـارت بـر انتخابـات ریاسـت جمهـوری و میـان دوره ای مجلـس و محمـودی شـاه 
کـه اولـی بـا اصـرار بـر اعمـال  نشـین، همیـن عنـوان را در انتخابـات شـوراها داراسـت بـا ایـن تفـاوت 
کاندیداهـا در هـر انتخاباتـی، بـه چهـره ای ناقـض آزادی  گسـترده  نظـارت اسـتصوابی و رد صالحیـت 
کـه  کارنامـه ای بـرای داوری نـدارد. او اولیـن دوره ای اسـت  انتخابـات تبدیـل شـده و دومـی هنـوز 

گرفتـه اسـت. نظـارت بـر انتخابـات را برعهـده 

کیست؟ محمد محمودی شاه نشین 
کودکی با خانواده به تهران  او در سـال ۱۳۴۳ در روسـتای شـاه نشـین اردبیل به دنیا آمد. در همان 
کـرد و در شـهر قـدس بـه مدرسـه رفـت و تـا پایـان دبیرسـتان در ایـن شـهر مانـد. محمودی  مهاجـرت 
پـس از اتمـام تحصیـالت در مقطـع متوسـطه، راهـی دانشـگاه مشـهد شـد تا در رشـته مهندسـی برق 
کنـد. تقـارن تحصیـالت بـا انقـالب ۵۷ و بالفاصلـه آغاز جنگ ایران و عراق او را بر آن داشـت  تحصیـل 
کنـار تحصیـل، حضـوری فعـال در جنـگ داشـته باشـد لـذا جـذب مرکـز تحقیقـات مهندسـی  تـا در 

کرد. جنـگ جهـاد سـازندگی شـد و بـه عنـوان بسـیجی ۳۰ مـاه حضـور در جبهه هـا را تجربـه 
محمودی پس از اخذ مدرک مهندسـی، هم زمان با تدریس در مدارس شـهر قدس، تحصیالت اش 
گرفـت. او در  کارشناسـی ارشـد از سـر  را در دانشـگاه آزاد قزویـن در رشـته مدیریـت اجرایـی در مقطـع 

حیـن تحصیـل در انجمـن اسـالمی دانشـجویان )دفتر تحکیم وحدت( عضویت داشـت.
کـرد و بـا عنـوان شـهردار در شـهرهای ربـاط  محمـودی فعالیـت اجرایـی را در فرمانـداری شـهریار آغـاز 

رئیس هیات نظارت بر انتخابات شوراها را بشناسیم
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کار شـد. عالقـه بـه رشـته ورزشـی فوتبال، او را به سـمت  کریـم، نظرآبـاد، بومهـن، و مـالرد مشـغول بـه 
کشـاند و بـه مـدت ۱۵ سـال در مجمـع عمومـی فدراسـیون فوتبـال  فعالیـت اجرایـی در ایـن حـوزه 

فعـال بود.
بـا تشـکیل شـوراها در دولـت سـید محمـد خاتمـی، بـرای عضویـت در شـورای شـهر قـدس، اعـالم 
کـرد و موفـق شـد وارد شـورای اول ایـن شـهر شـود. محمـودی بـار دیگـر در دوره دوم  کاندیداتـوری 
کـرد تـا بـه مـدت ۸ سـال عضویـت در شـورای شـهر قـدس را تجربـه  کرسـی خـود را حفـظ  شـوراها نیـز 
ج را عهده دار شـد. کر کند. با اتمام دوره دوم شـوراها، محمودی مسـولیت پروژه های عمرانی شـهر 
کاندیداتوری  او پس از چهار سـال در انتخابات چهارمین دوره شـوراهای شـهر از حوزه شـهریار اعالم 
کرسـی ریاسـت شـورای شـهریار تکیه زد. او در این دوره موفق  کرد و به عضویت این شـورا درآمد و بر 
کارکشـته در حـوزه شـوراها  کنـد تـا بـه چهـره ای  شـد ریاسـت شـورای اسـتان تهـران را نیـز از آن خـود 
کـه سـبب شـد تـا در اولیـن ورود بـه مجلس شـورای اسـالمی، ریاسـت هیات  تبدیـل شـود. تجربـه ای 

کند. نظـارت انتخابـات شـوراها را از آن خـود 
محمـودی در نیمه هـای عمـر شـورای چهـارم، از عضویـت در شـورای شـهریار اسـتعفا داد تـا بـرای 
گروسـی  ورود بـه رقابت هـای انتخاباتـی مجلـس شـورای اسـالمی آمـاده شـود. او در رقابتـی نزدیک با 
کسـب ۸۱  نماینـده وقـت شـهریار در مجلـس نهـم، توانسـت در دور دوم بـا حمایـت ائتـالف امیـد و بـا 

هـزار رای بـه مجلـس دهـم راه یابـد. 
گرچـه خـود را چهـره ای مسـتقل معرفـی می کـرد ولـی مـورد حمایـت اصالح طلبـان قـرار  محمـودی ا
پـاره ای از اصالح طلبـان شـهریار، منتقـد رهبـران ائتـالف امیـد  گرفـت و بـه لیسـت امیـد راه یافـت. 
کـرد و بـا ورود بـه مجلـس دهـم ضمـن  بودنـد ولـی محمـودی شـاه نشـین از ایـن حمایـت اسـتقبال 
تصمیمـات  تابـع  کـه  کـرد  اعـالم  امیـد،  کسـیون  فرا رئیـس  عـارف،   رضـا  محمـد  ریاسـت  از  حمایـت 

امیـد اسـت. کسـیون  فرا
بپیونـدد  صنایـع  کمیسـیون  بـه  داشـت  تصمیـم  ابتـدا  دهـم،  مجلـس  بـه  ورود  از  پـس  محمـودی 
رئیسـه  رئیسـی، هیـات  نایـب  بـه  و  رقـم خـورد  کمیسـیون شـوراها  نـام  بـه  او  قرعـه  نهایـت  ولـی در 
کمیسـیون شـوراها، بـرای عضویـت در هیـات  کمیسـیون رسـید. محمـودی بـا انتخـاب اعضـای  ایـن 
نظـارت انتخابـات شـوراها برگزیـده شـد و بـا رای نماینـدگان مجلـس در صحـن علنـی، ریاسـت ایـن 
کار با شـکایت  کم دردسـر هم نبوده و در ابتدای  که البته برای او  گرفت. ریاسـتی  هیات را در دسـت 
کوچکـی نـژاد نماینـده رشـت روبـرو شـده اسـت. شـکایت نماینـده رشـت در هیـات نظـارت بـر  جبـار 
رفتار نمایندگان مجلس در دسـت بررسـی اسـت و محمودی شـاه نشـین باید در این هیات از خود 

کنـد. در برابـر ایـن شـکایت دفـاع 

سابقه اجرایی و مدیریتی
محمـد محمـودی شـاه نشـین، از آغـاز فعالیـت اجرایـی تـا ورود بـه مجلـس دهـم، همـواره در حـوزه 
کنـار فعالیـت در ایـن حـوزه، در فوتبـال نیـز  مسـایل شـهری و عمرانـی فعالیـت داشـته اسـت. او در 
فعـال بـوده و عـالوه بـر عضویـت در مجمـع عمومـی فدراسـیون فوتبـال، در هیـات مدیـره باشـگاه 
ورزشـی راه آهن تهران نیز عضویت داشـته اسـت. عمده فعالیت های اجرایی و مدیریتی محمودی 

ح اسـت: بـه ایـن شـر
• رئیس هیات نظارت بر انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا

• نماینده شهریار و شهرقدس در مجلس دهم
کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس دهم • عضو و نایب رئیس 
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• عضو شورای حل اختالف استانداری تهران
• رئیس شورای استان تهران

• رئیس و عضو شورای اسالمی شهر شهریار )دوره چهارم(
• عضو شورای اسالمی شهرقدس )دوره اول و دوم(

• رئیـس هیـات فوتبـال اسـتان البـرز و عضـو مجمـع عمومـی سـازمان لیـگ برتـر )از خـرداد سـال 
کنـون( ۱۳۸۶ تا

کنون( • عضو هیات مدیره باشگاه فرهنگی و ورزشی راه آهن )از بهمن ماه سال ۱۳۹۳ تا
کریم، نظرآباد، بومهن و مالرد  • شهردار شهرهای رباط 

ج )بهسـازی بافت های فرسـوده شـهری (و مشـاور عمرانی فرماندار  کر ح سـاماندهی  • مدیر طر
ج کر

• عضو هیات مدیره شرکت آب و فاضالب غرب استان تهران
• عضو هیات مدیره سازمان همیاری شهرداری های استان تهران

• عضو هیات مدیره شرکت نصب نیرو )وزارت نیرو(

رابط جبهه و دانشگاه
محمـد محمـودی شـاه نشـین، بـا  آغـاز جنـگ ایـران و عـراق، بـه مرکـز تحقیقـات مهندسـی جنـگ 
ج شـده اسـت. او خـود را  کارنامـه اش ۳۰ مـاه سـابقه جبهـه در جهـاد سـازندگی می پیوندنـد و در 
که دقیقا تحـت این عنوان  رابطـه جبهـه و دانشـگاه فردوسـی مشـهد معرفـی می کند. روشـن نیسـت 
چـه فعالیتـی انجـام مـی داده اسـت امـا آنچـه روشـن اسـت اینکـه دوران جوانـی محمـودی بـا جنـگ 

ایـران و عـراق پیونـد خـورده اسـت.

مدیریت اموال بابک زنجانی
کـه بـه اعـدام محکـوم شـده اسـت، مدیریـت  بـا دسـتگیری و حبـس بابـک زنجانـی،  میلیـارد ایرانـی 
بخش هـای سـرمایه ای و پروژه هـای عمرانـی او، بـه ارزش ۵ هـزار میلیـارد تومـان بـه محمـودی شـاه 

گـذار شـده اسـت. نشـین وا

آزادی انتخابات و شرط انقالبی گری
برعهـده  خبـرگان،  مجلـس  و  اسـالمی  شـورای  مجلـس  جمهـوری،  ریاسـت  انتخابـات  بـر  نظـارت 
را حـق مسـلم خـود می دانـد ولـی  ایـن شـورا، اعمـال نظـارت اسـتصوابی  شـورای نگهبـان اسـت و 
نظـارت بـر انتخابـات شـوراها بـر عهـده نماینـدگان مجلـس اسـت از ایـن رو، رویـه ثابتـی در تعییـن 
اصالح طلبـان  کـه  ادواری  در  اسـت.  نداشـته  وجـود  انتخابـات  ایـن  کاندیداهـای  صالحیت هـای 
کمتـری رد صالحیـت شـده اند هم چـون  مجلـس، نظـارت بـر انتخابـات را برعهـده داشـته اند، افـراد 
کـه نظـارت بـر آن برعهـده نماینـدگان اصالح طلـب مجلـس ششـم بـود  انتخابـات دوره دوم شـوراها 
کـه اصول گرایـان نظـارت را برعهـده داشـته اند، تـا حـدودی هم چـون شـورای نگهبـان  و در ادواری 
کـه هیـات نظـارت چـه رویـه ای را برجـای بگـذارد.  کرده انـد. در ایـن دوره هنـوز روشـن نیسـت  عمـل 
گسـترده فعـاالن جنبش سـبز خبر  کولیونـد از رد صالحیـت  برخـی از اعضـای هیـات نظـارت همچـون 
کـه  داده انـد امـا محمـودی شـاه نشـین بـه عنـوان رئیـس هیـات از عنـوان فتنـه بـه عنـوان خـط قرمـز 
بیانگـر اراده ای بـرای رد صالحیـت اصالح طلبـان اسـت اسـتفاده نکـرده ولـی درعیـن حـال جملـه ای 
باشـد. محمـودی شـاه  آن  انتخابـات و مخدوش کننـده سـالمت  آزادی  ناقـض  کـه می توانـد  گفتـه 
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گفتـه اسـت: »مـا در انتخابـات شـورای شـهر، هیـچ ارزشـی بـرای جناح بـازی و قومیت گرایـی  نشـین 
ک و شـاخصه مـا انقالبـی بـوده و پایبنـدی بـه آرمان هـای انقـالب از سـوی  قائـل نیسـتیم و تنهـا مـال
ک تعییـن صالحیت هـا را اسـتعالم از مراجـع  افـراد اسـت.« حـال آن کـه قانـون انتخابـات شـوراها، مـال
کرده اسـت  چهارگانه )نیروی انتظامی، دادگسـتری، وزارت اطالعات و سـازمان ثبت احوال( عنوان 

کاندیداتـوری اعـالم نشـده اسـت. و قیـدی بـه نـام »انقالبی گـری« بـه عنـوان شـرایط 

اتهام مشارکت در قتل به پسرش محسن
کشـاورز بـود. او پـس از ازدواج صاحـب سـه فرزنـد شـد. ورود  پـدرش نصرالـه محمـودی شـاه نشـین 
انتخاباتـی مجلـس  تبلیغـات  بـه پسـرش محسـن، در جریـان  یـک دختـر،  اتهـام مشـارکت در قتـل 
گروسـی، رقیـب  گری یـک خانـواده در سـتاد انتخاباتـی حسـین  دهـم،  خبرسـاز شـد. ماجـرا از افشـا
اصلـی محمـد محمـودی شـاه نشـین و نماینـده وقـت مجلـس نهـم، آغـاز شـد. شـخصی بـه همـراه 
کـه محسـن محمـودی، پسـر محمـد محمـودی در  گروسـی،  مدعـی شـد  پـدر و مـادرش در سـتاد 
کـه خانـواده او را در احقـاق  گروسـی خواسـت  قتـل خواهـرش »آفریـن نثـاری« مشـارکت داشـته و از 
گفـت حکـم تبرئـه محسـن  کنـد. او بـا توزیـع دادنامـه خانـواده اش میـان مـردم  حقوق شـان یـاری 

محمـودی بـه نادرسـت صـادر شـده اسـت.
کـرد ولـی او این  گسـترده ای علیـه محمـودی ایجـاد  انتشـار ایـن خبـر در شـبکه های اجتماعـی، مـوج 
کسـی شـکایتی دارد هـم دادگاه و هـم قـوه قضائیـه و دادگاه تجدیدنظـر  گـر  گفتـه: ا کـرده و  اتهـام را رد 
و دیـوان بـرای رسـیدگی وجـود دارد. محمـودی بـا بیـان اینکـه از خانـواده نثـاری شـکایت می کنـد، 
کردنـد و بخشـی  کـه این هـا بیـان می کننـد حقیقـت نـدارد، ایـن خانـواده شـکایتی  گفتـه: موضوعـی 
از شـکایت آن هـا را،هـم دادگاه بـدوی و هـم تجدیدنظـر تبرئـه و شـکایت آن هـا را مـردود اعـالم شـده 
کـه اسـناد واقعی این پرونده را در اختیار افـکار عمومی قرار دهد، ولی  کـرده  اسـت. محمـودی وعـده 

کنـون سـندی منتشـر نکرده اسـت. تا
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عبدالرضا هاشم زایی

حوزه انتخابیه: تهران
سمت: رئیس سنی مجلس دهم 

کسیون: امید فرا

نماینـده  مسـن ترین  زایـی  هاشـم  عبدالرضـا  نشـاند.  دهـم  مجلـس  صـدر  بـر  را  او  سـال اش  و  سـن 
کـه از تهـران و بـا آرائـی باالتـر از حـداد عـادل سرلیسـت اصول گرایـان، بـه مجلـس راه  مجلـس دهـم، 
کـرد تـا در دو روز نخسـتین دوره جدیـد، نامـش بر  کرسـی ریاسـت را از آن خـود  کار  یافتـه بـود، در آغـاز 
زبان هـا باشـد. تصـادف رانندگـی شـدید و انتقـال بـدن مجـروح اش بـه بیمارسـتان، بـار دیگـر او را بـه 
کار مجلـس دهـم پرخبـر باشـد. او ۳۲ سـال پیـش نیـز از  کشـاند تـا در شـروع  صفحـه اول روزنامه هـا 
حـوزه طبـس و فـردوس بـه مجلـس شـورای اسـالمی )دوره دوم( راه یافتـه و در همـان بـدو ورود بـه 
عضویـت هیـات رئیسـه هـم درآمـده بـود. پـس مجلـس دهـم دومیـن حضـور او در خانـه ملـت اسـت.

کیست؟ عبدالرضا هاشم زایی 
او در سـال ۱۳۲۳ بـه دنیـا آمـد. هاشـم زایـی تحصیـالت خـود را در رشـته مهندسـی فیزیـک و بـرق 

قـدرت، بـه اتمـام رسـاند.
بـا پیـروزی انقـالب ۵۷ او بـه فرمانـداری فـردوس رسـید و پس از آن راهی اسـتانداری خراسـان شـد تا 
کبـر ناطـق  کنـد. هاشـم زایـی در سـال ۱۳۶۲ بـا نظـر ا در مقـام معاونـت سیاسـی اسـتانداری فعالیـت 
نـوری وزیـر وقـت و بـا دریافـت حکم از میرحسـین موسـوی، نخسـت وزیر وقت، اسـتاندار ایالم شـد و 
کـرد. او  یـک سـال بعـد، دولـت را بـرای شـرکت در انتخابـات دوره دوم مجلـس شـورای اسـالمی تـرک 

کنـد و بـه مجلـس راه یابد. در ایـن انتخابـات موفـق شـد نظـر مـردم طبـس و فـردوس را جلـب 
کسـیون نیروهای  کمیسـیون انـرژی و عضویت فرا هاشـم زایـی بـا ورود بـه مجلـس دوم،  بـه عضویـت 
خـط امـام )جریـان چـپ( در آمـد. او در رقابتی نزدیک با رضا زواره ای نماینده جناح راسـت مجلس، 
کسـیون  کـه دو فرا و بـا یـک رای بیشـتر توانسـت بـه عضویـت هیـات رئیسـه مجلـس درآیـد. مجلسـی 
کسـیون نمایندگان  کسـیون خط امام مرکب از نیروهای جناح چپ حکومت و فرا عمده داشـت: فرا

بازمانده نســل اول انقالب در مجلس دهم
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عضـو حـزب جمهـوری مرکـب از نمایندگان جناح راسـت حکومت.
ایـن  در  زایـی  هاشـم  داشـت.  برعهـده  را  کشـور  توسـعه  الیحـه  اولیـن  بـه  رسـیدگی  دوم،   مجلـس 
کمیسـیون انرژی  کشـور، عضو  خصوص می گوید: »من در زمان تصویب نخسـتین برنامه توسـعه ای 
مجلـس بـودم. چـون بـه تازگـی انقـالب شـده بـود، آمایـش سـرزمینی و آمـار و اطالعـات دقیـق، الزمـه 
کـه چقـدر پـول داریـم و بعـد از پنـج سـال می خواهیـم  نوشـتن ایـن قانـون بـود. مـا بایـد می دانسـتیم 
ح آمایشـی توجـه نکردنـد و مدعـی بودنـد  کمیسـیون مربوطـه بـه طـر کجـا برسـیم. امـا متاسـفانه  بـه 
گذاشـتن این  کنـار  ح را چـون خارجی هـا در ایـران انجـام داده انـد، قابـل اتـکا نیسـت. امـا  کـه ایـن طـر
کـه بـا نـگاه برخـی نماینـدگان نمی خوانـد! مثـال نماینـده ای معتـرض  ح در واقـع بـه دلیـل آن بـود  طـر
کشـور توجـه نشـده! در حالی کـه ایجـاد قطـب  کـه چـرا بـه حـوزه انتخابیـه وی در قطـب صنعتـی  بـود 
گرنـه می شـود حکایـت همـان  صنعتـی در هـر منطقـه ای بایـد بـا توجـه بـه ظرفیت هـای آن باشـد و 
کـه نـه سـنگ آهـن  کـرد  گانـه فـوالد را در محل هایـی ایجـاد  کـز ۹  کـه مرا تزهـای دولـت احمدی نـژاد 

کـه اصـال اقتصـادی نیسـت!« گاز و نـه ریـل!! چنیـن تولیـدی  بـود، نـه بنـدر، نـه 
مدیرعاملـی  شـد.  صنعتـی  و  اقتصـادی  بخش هـای  جـذب  زایـی  هاشـم  دوم،  مجلـس  اتمـام  بـا 
سـازمان اقتصـادی بنیـاد شـهید و مدیرعاملـی شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران در دولـت محمـد 

اسـت. بـوده  او  مدیریتـی  پسـت های  مهم تریـن  جملـه  از  خاتمـی، 
کـرده بـود، ۲۸ سـال بعـد، باردیگـر در  کـه در مجلـس دوم، نمایندگـی مجلـس را تجربـه  هاشـم زایـی 
کرد و بـا حمایت ائتالف امید، توانسـت  کاندیداتـوری  سـال ۱۳۹۴ بـرای ورود بـه مجلـس دهـم اعـالم 
از حـوزه انتخابیـه تهـران راهـی خانـه ملـت شـود و بـه ریاسـت سـنی ایـن مجلـس برسـد. هاشـم زایـی 
کمیسـیون شـوراها و امور  در مجلـس دهـم بـه رغـم سـابقه طوالنـی در بخـش صنعـت امـا به عضویت 

کـه هم راسـتا بـا سـابقه اسـتانداری او بوده اسـت. کمیسـیونی  داخلـی پیوسـت، 

سوابق سیاسی، مدیریتی و اجرایی
کارنامـه خـود سـابقه اسـتانداری دارد ولـی بیشـتر سـابقه او بـه فعالیـت در  گرچـه در  هاشـم زایـی ا
ح  گـردد. اهـم سـوابق سیاسـی، مدیریتـی و اجرایـی او بـه ایـن شـر حـوزه اقتصـاد و صنعـت بازمـی 

اسـت:
• فرماندار فردوس

• معاون استانداری خراسان بزرگ
• استاندار ایالم

• نماینده مردم فردوس و طبس در مجلس دوم شورای اسالمی
کمیسیون انرژی مجلس دوم • عضو 

کسیون خط امام مجلس دوم • عضو فرا
• مدیرعامل سازمان اقتصادی بنیاد شهید

• مشاور وزیر صنایع
• مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران

• نماینده مردم تهران در مجلس دهم
کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس دهم • عضو 

کسیون امید مجلس دهم • عضو فرا
کارگزاران سازندگی ایران اسالمی • عضو حزب 

از انقالب ۵۷ تا جنگ ایران و عراق
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گذشـت ماه هـای اولیـه انقـالب و روشـن  کـه از نیروهـای انقـالب ۵۷ بـود بـا  عبدالرضـا هاشـم زایـی 
شـدن صـف بندی هـای سیاسـی، بـه طیـف چـپ حکومـت پیوسـت و در ردیـف نیروهـای خـط امـام 
کشـور و سـپس  بـه شـمار می رفـت. همراهـی نزدیـک بـا یـاران اصلـی انقـالب،  سـبب ورود او بـه وزارت 

بـه مجلـس شـورای اسـالمی شـد.
گرچـه در سـوابق او بـه حضـور نظامـی در جبهه هـای جنـگ ایـران و عـراق اشـاره نشـده امـا تحویـل  ا
گرفتـن اسـتانداری ایـالم در اوج جنـگ ایـران و عـراق بـا دسـتور نخسـت وزیـر وقـت، او را در ردیـف 
بـا آیـت اهلل خمینـی قبـل از  نیروهـای موثـر جنـگ قـرار داده اسـت. او در بیـان خاطـره ای از دیـدار 
عزیمـت بـه اسـتانداری ایـالم، بـه نقـل از ایشـان، می گویـد: »شـما بـه عنـوان اسـتاندار و مقـام عالـی 
کـه بـر اختالفـات جناح ها وارد نشـوید،  نظـام محسـوب می شـوید، از ایـن رو بـه شـما توصیـه می کنـم 
گـوش خـود  زیـرا ایـن اختالفـات بـه خاطـر خـدا نیسـت.« او می گویـد ایـن توصیـه را همیشـه آویـزه 

کـردم.
بـودم. شـما  زایـی در خصـوص دوران جنـگ می گویـد: »مـن اسـتاندار یـک اسـتان جنگـی  هاشـم 
که تانک های تی ۷۲  که ما در آن زمان ۴ موشـک تاو نداشـتیم  تاریـخ جنـگ را قطعـا بـه خاطـر داریـد 
کـه بتوانـد هواپیمـا را مـورد نشـانه قـرار دهـد،  نداشـتیم.  را نشـانه بگیریـم یـا بعضـی مواقـع موشـکی 
کـه بایـد در  کشـور بـر سیاسـت بین المللـی تاثیرگـذار اسـت. مـن بـه شـدت معتقـدم  ضعیـف بـودن 
زمینـه دفاعـی، خیلـی قـوی باشـیم یعنـی قـدرت دفاعـی مـا از آنچـه امـروز هسـت قوی تـر باشـد و مـا 
کنیـم  کنیـم. البتـه نبایـد فرامـوش  کمـک  کـه می توانیـم بایـد بـه ایـن حـوزه  در مجلـس نیـز هـر چقـدر 
در جنـگ همـه چیـز تجهیـزات نیسـت. مـا در زمـان ۸ سـال دفـاع مقـدس با دسـتان خالـی در مقابل 
گـر مـا در تجهیـزات دفاعـی  کاری رزمنـدگان توانسـتیم پیـروز شـویم. ا دنیـا بودیـم امـا بـه خاطـر فـدا

قـوی بودیـم یـا بـه مـا حملـه نمی شـد و یـا ایـن همـه شـهید نمی دادیـم.«
هاشـم زایـی پـس از مجلـس دوم و پـس از پایـان جنـگ ایـران و عـراق نیـز بـه بنیـاد شـهید می پیوندد 
کشـته شـدگان جنگـی باشـد. او بـه مـدت پنـج سـال مدیرعاملـی سـازمان  تـا در خدمـت خانـواده 

اقتصـادی بنیـاد شـهید را عهـده دار می شـود.

استاندار میرحسین و حامی ریاست جمهوری اش
کـه در سـال ۱۳۶۲ بـا حکـم میرحسـین موسـوی نخسـت وزیـر وقـت بـه مقـام  عبدالرضـا هاشـم زایـی 
اسـتانداری ایالم رسـیده بود در جریان انتخابات ریاسـت جمهوری سـال ۱۳۸۸ از جمله حامیان او 
که به جنبش سـبز مشـهور شـد نیز در بیانیه ای به همراه  بود. هاشـم زایی پس از اتفاقات سـال ۸۸ 
کهریـزک  واقعـه  و  گسـترده اصالح طلبـان  بـه دسـتگیری  از مدیـران سـابق دولـت، نسـبت  جمعـی 
کنـش نشـان داده و آورده انـد: »اقـدام همـه جانبـه و فـوری بـرای جلـب اعتمـاد عمومـی و ترمیـم  وا
راه حل هـای  و  انتقـادی  نظرهـای  اسـت.  ضـروری  آمـده  پیـش  اجتماعـی  و  سیاسـی  شـکاف های 
کشور همچنین آقایان هاشمی رفسنجانی،  اصالحی مراجع عظام، استادان دانشگاه ها و نخبگان 
کروبـی را بایـد بـه عنـوان حاصـل مدیریت عالی  سـید محمـد خاتمـی، میرحسـین موسـوی و مهـدی 
کشـور و  نظـام در قـوه مجریـه و مقننـه تـا پیـش از دولـت نهـم جـدی، همـه جانبـه و دلسـوزانه بـرای 
گاهی ها بایـد راهی بـرای خروج  کمـک همیـن تجربه هـا و آ کـه بـه  کنیـم  کـرد. بایـد بـاور  نظـام قلمـداد 
کـرد. اصـرار بـر حـذف بخـش مهمـی از نیروهـای اصیـل انقـالب و اصالح طلبان در  از ایـن بحـران پیـدا 
گرفتـن خواسـته ها و اعتراض هـای  کمه هـای ناموجـه و نادیـده  قالـب دسـتگیری های وسـیع و محا
بخـش عمـده ای از جامعـه بـه نتایـج انتخابـات و نیـز بی توجهـی بـه پدیده های شـومی ماننـد پدیده 
کسـی پوشـیده نیسـت، دامنه هـای این بحران  کـه زشـتی آن در عرصـه ملـی و بین المللی بر  کهریـزک 
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را روز بـه روز شـدیدتر و سـرمایه های اجتماعـی نظـام را تخریـب می کنـد. حداقل هایـی بـرای خـروج 
کـه طـی  بـه همـان پیشـنهادهایی باشـد  اعتنـا  کننـده می توانـد  ایـن وضعیـت بحرانـی و نگـران  از 

کشـور اعـالم شـده اسـت.«  هفته هـای اخیـر از سـوی بـزرگان و دلسـوزان ایـن 

اعتراض به نقض حقوق اهل تسنن
اعتـراض بـه ممنوعیـت برگـزاری نمـاز عیـد فطـر اهـل تسـنن در تهـران، بـه همـراه جمـع دیگـری از 
بـه نقـض  از اولیـن اقدامـات هاشـم زایـی و هم فکرانـش در اعتـراض  کسـیون امیـد،   نماینـدگان فرا
کشـور، نسـبت بـه عـدم مجـوز  حقـوق بشـر در مجلـس دهـم بـود. آن هـا در تذکـری رسـمی بـه وزیـر 
کردند و  برگـزاری نمـاز عیـد فطـر اهل تسـنن در مسـجد صالحیه و دیگر مسـاجد اهل تسـنن اعتـراض 

آن را مغایـر وحـدت شـیعه و سـنی خواندنـد. 
قانـون  در  می گویـد:  و  می دانـد  دولـت  و  مجلـس  وظیفـه  را  اساسـی  قانـون  اصـول  تمـام  رعایـت  او 
که این  اساسـی از حقـوق پیـروان ادیـان و مذاهـب مختلف سـخن رانده شـده، ما سـوگند خورده ایم 

کنیـم و جلـوی نقـض آن را بگیریـم. اصـول را رعایـت 
گفتگویـی دیگـر بـر رعایـت حقـوق بشـر بـه عنـوان یکـی از اولویت هـای مجلـس دهـم  هاشـم زایـی در 
کنیم و  کیـد  گـر همـه اعـم از مجلـس و دولـت روی اجـرای قانـون اساسـی تا کـرده و می گویـد: »ا اشـاره 
کنیم، تمامی محدودیت ها و مشـکالت حل خواهد  کـه مغفـول مانـده اجرایـی  حقـوق شـهروندی را 

شد.«
از نقـض حقـوق  بـه عنـوان مـوردی  بـه ممنوع التصویـری محمـد خاتمـی رئیـس جمهـور اسـبق  او 
کـرده و می گویـد: »ممنوع التصویـری هیـچ فـردی جایـز نیسـت و اثـری معکـوس  شـهروندی اشـاره 
کاهـش ایـن محدودیت هـا موثـر خواهـد  گـر مجلـس و دولـت بـا یکدیگـر هم نظـر باشـند، در  دارد. ا

بـود.«

ورود مجلس با تشویق همسر
گفتگویـی بـدون نـام بـردن از همسـرش او را مشـوق اصلـی اش بـرای ورود به مجلس  هاشـم زایـی در 
کـه  بـه توصیـه او بایـد بـه همـه تلفن هـا جـواب دهـم چرا کـرده و می گویـد: حـاال نیـز  دهـم معرفـی 

کـه وظیفـه نماینـدگان پاسـخ گویی در برابـر مـردم اسـت. همسـرم معتقـد اسـت 
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محمود صادقی

حوزه انتخابیه: تهران
کمیسیون آموزش و تحقیقات سمت: عضو 

کسیون: امید فرا

کـه ۳۴ سـال  کرسـی ای تکیـه زد  در دهمیـن دوره مجلـس شـورای اسـالمی وارد مجلـس شـد و بـر 
بـر آن تکیـه زده و جـان اش را در انفجـار دفتـر حـزب جمهـوری از دسـت داده بـود.  پیـش پـدرش 
محمـود صادقـی فرزنـد شـهید محمـد حسـین صادقـی نماینـده درود و ازنـا در اولیـن دوره مجلـس 
کـرده بود تـا از حوزه انتخابیه پـدر راهی مجلس  شـورای اسـالمی،  پیـش از ایـن در دوره ششـم تـالش 
کـه هنـوز لبـاس روحانیـت برتـن داشـت، پیروز نشـد تا چهـار دوره بعد، به  شـود ولـی در آن انتخابـات 
کنـد، نامش بر زبان هـا و آزادیش  نمایندگـی از مـردم تهـران بـه مجلـس راه یابـد و زودتـر از آن کـه تصور 
کی روبروسـت و خـود  کـه بـا جمعـی شـا در خطـر افتـد. هنـوز یک سـال از عمـر نمایندگـی اش نگذشـته 

کی رئیـس قـوه قضاییـه ایـران. شـا
 

کیست؟ محمود صادقی 
دوم فروردیـن ۱۳۴۱ در خانـواده ای روحانـی و سیاسـتمدار بـه دنیـا آمـد. پـدرش محمـد حسـین از 
کـه در سـال ۱۳۶۰ و در انفجـار  گردان و همراهـان آیـت اهلل خمینـی و از فعـاالن انقـالب ۵۷ بـود  شـا
دفتـر حـزب جمهـوری بـه همـراه بیـش از ۷۰ نفـر دیگـر از نماینـدگان مجلـس اول و اعضـای حـزب 

کشـته شـد. جمهـوری 
محمـود صادقـی پـس از اخـذ مـدرک دیپلـم فنـی، و پـس از شـهادت پـدرش،  راهـی حـوزه علمیـه قـم 
کرد. او با ورود به حوزه علمیه قم، مدرسـه حقانی را برای تحصیل  شـد و تحصیالت حوزوی را آغاز 
کـه پاتـوق انقالبیـون بود. آیت اهلل بهشـتی،  آیت اهلل جنتی، حسـن روحانی  کـرد. مدرسـه ای  انتخـاب 
کـرده بودنـد. صادقـی در ایـن مدرسـه نـزد  و بسـیاری از چهره هـای انقالبـی در ایـن مدرسـه تحصیـل 
کـرد و بـا  کاشـانی و اشـتهاردی تحصیـل  علمـای شـناخته شـده ای همچـون شـب زنـده دار، راسـتی 
کـرد و تقریـرات درس  ج آیـت اهلل خامنـه ای شـرکت  کالس هـای درس خـار اتمـام مقطـع سـطح،  در 

تکیه زده بر کرســی پدر در مجلس
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ایشـان را نوشـت.
بـه  بـود،  کـرده  را در حـوزه علمیـه شـروع  لمعـه  ح  تدریـس درس شـر محمـود صادقـی در حالی کـه 
تحصیـالت دانشـگاهی روی آورد و توانسـت دکترایـش را در رشـته حقـوق از دانشـگاه تربیـت مـدرس 
اخـذ و بـه اسـتخدام ایـن دانشـگاه درآمـد تـا هـم مـدرس دانشـگاه باشـد و هـم مـدرس حـوزه علمیه.
کنـار فعالیت هـای علمـی و دانشـگاهی، بـا عالـم سیاسـت هـم اخـت بـود و ضمـن فعالیـت در  او در 
کـه انجمنـی اصالح طلـب و سیاسـی اسـت،  بـرای ورود بـه مجلـس  انجمـن مدرسـان دانشـگاه ها،  
کـرد. اولیـن بـار او خـود را از حـوزه انتخابیـه درود و ازنـا،  جایـی  و فعالیـت حرفـه ای سیاسـی اقـدام 
کـرد. امـا  کاندیـدای نمایندگـی مجلـس ششـم  کـه پـدر پیـش از ایـن نمایندگـی اش را برعهـده داشـت 
گرایش هـای سیاسـی در انتخـاب مـردم بـه  کـه وجـه سیاسـی آن غالـب بـود و دامنـه  در انتخاباتـی 
کشـیده شـده بـود او موفـق بـه جلـب آراء مـردم نشـد چـون موفـق بـه جلـب  کوچـک هـم  شـهرهای 
حمایـت اصالح طلبـان نشـده بـود. در آن انتخابـات غالمرضـا عبدالوند نماینده طیـف اصالح طلبان 
کسـیون اقلیـت )اصالح طلبـان( رابطه نزدیکی  کـه در مجلـس پنجـم نیـز با عضویت در فرا کسـی  بـود، 
لبـاس  بـا  انتخابـات  ایـن  در  صادقـی  محمـود  داشـت.  وقـت  جمهـور  رئیـس  خاتمـی  حامیـان  بـا 

کارزار انتخاباتـی فعالیـت می کـرد. روحانیـت و انتشـار پوسـتری بـه همـراه عکـس خاتمـی در 
کـرده بود، از حوزه  امـا محمـود صادقـی چهـار دوره بعـد، و در حالی کـه لبـاس روحانیـت را از تـن به در 
کاندیدای ائتـالف امید به  انتخابیـه تهـران و بـا حمایـت احـزاب اصالح طلـب و بـه عنـوان یکی از سـی 
کـرد و به  رهبـری محمـد رضـا عـارف، موفـق شـد بـه مجلـس راه یابـد و خیلـی زود ره صـد سـاله را طی 

چهره ای شـناخته شـده در مجلس تبدیل شـد.
ک نجومـی، بورسـیه ها،  انتقـادات صریـح و بـدون لکنـت زبـان، از قـوه قضاییـه، در پرونده هـای امـال
او چهـره ای  از  قـوه قضاییـه،  مالـی  و حسـاب های  دانشـجویی  نشـریات  و  دانشـجویان  بـا  برخـورد 
بـا  و  ننشسـت  آرام  انتقـادات  ایـن  برابـر  در  نیـز  مقابـل  طـرف  امـا  گذاشـت.  نمایـش  بـه  متفـاوت 
کـه بـا مقاومـت او و دخالـت  کنـد  کـرد تـا شـبانه صادقـی را بازداشـت  اعـزام مامـوران جلـب،  تـالش 
ریاسـت و اعضـای هیـات رئیسـه مجلـس موضـوع بازداشـت معلـق شـد امـا رسـیدگی بـه پرونده هـای 
کـه بـرای او تـدارک دیـده شـده بـود متوقـف نشـد. او داوطلبانـه در دادگسـتری حاضـر شـد  متعـددی 
کیـد بـا حـق مصونیـت پارلمانـی خـود خواسـتار رسـیدگی بـه پرونده هایـش در هیـات نظـارت  و بـا تا
پرونـده  و  تشـکیل جلسـه داد  نماینـدگان  بـر عملکـرد  نظـارت  نماینـدگان شـد. هیـات  بـر عملکـرد 
از او در خصـوص اظهـارات اش در  کاشـان  ایـن نماینـده مجلـس را در خصـوص شـکایت نماینـده 
کمتـر از یـک سـال از عمـر  پرونـده بورسـیه های غیرقانونـی بـه قـوه قضاییـه ارجـاع داد. لـذا صادقـی 
نمایندگـی اش بـا پرونـده ای مفتـوح در قـوه قضاییـه منتظـر رسـیدگی قضایـی و حکـم دادگاه اسـت. 

خ داده اسـت. کـه پیـش از ایـن بـرای چنـد نفـر دیگـر از نماینـدگان مجلـس نیـز ر اتفاقـی 
کسـیون  کمیسـیون آمـوزش و تحقیقـات پیوسـت و فرا محمـود صادقـی بـا ورود بـه مجلـس دهـم بـه 

کسـیون رسـید. شـفافیت اقتصـادی و سـالمت اداری را تشـکیل داد و بـه ریاسـت ایـن فرا
محمود صادقی در شـهریور ۱۳۹۵ به دبیرکلی انجمن مدرسـین دانشـگاه ها رسـید. محسـن رهامی، 
علـی محمـد حاضـری، نجفقلـی حبیبـی، داود سـلیمانی و … از دیگـر چهره هـای شـناخته شـده ایـن 

تشـکل سیاسـی اصالح طلب هستند.
 

سوابق اجرایی و مدیریتی
سـوابق اجرایـی و مدیریتـی محمـود صادقـی بیشـتر محـدود اسـت بـه فعالیت هایـش در حـوزه امـور 

ح اسـت: دانشـگاهی و حقوقـی. اهـم سـوابق او بـه ایـن شـر
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کمیسیون آموزش و تحقیقات • نماینده مردم تهران در مجلس دهم و عضو 
• مشاور وزیر علوم از سال ۹۲ تا ۹۴.

کل اداره بازرسی و پاسخ گویی به شکایات وزارت علوم، از سال ۹۲ تا ۹۴. • مدیر 
کمیسیون انجمن های علمی ایران. • دبیر 

• مسئول دفتر حقوقی دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۷۳-۷۵.
• مدیرکل فرهنگی دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۷۷-۸۰.

• عضو شورای فرهنگی دانشگاه تربیت مدرس.
کمیته نظارت بر نشریات دانشگاهی. • عضو حقوقدان 

کمیته اخالق پزشکی پژوهشکده ابن سینا. • عضو 
کمیته اخالق پزشکی دانشگاه تربیت مدرس. • عضو 

گروه مطالعات زنان دانشگاه تربیت مدرس. کمیته تخصصی  • عضو 
گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس. • مدیر 

کانون وکالی دادگستری ایران( • وکیل پایه یک دادگستری )عضو 
 

انقالب ۵7 و جنگ ایران و عراق
کـه  کـه انقـالب ۵۷ بـه پیـروزی رسـید. بنابرایـن طبیعـی اسـت  محمـود صادقـی شـانزده سـاله بـود 
نامـش در هیـچ خاطـره ای از انقـالب ۵۷ ثبـت نباشـد، امـا رشـد و تربیـت در خانـواده ای انقالبـی، بـا 
کـه از انقالبیـون شـاخص شـهر ازنـا و درود بود و به علت تعقیبات پلیـس امنیت مجبور به فرار  پـدری 
گفتـه  کـه بـه  کسـی  از شـهری بـه شـهر دیگـر بـود، او را نیـز در ردیـف فعـاالن انقـالب ۵۷ قـرار داده بـود. 
خـودش سـه سـال پـس از پیـروزی انقـالب، جسـد پـدرش را از زیـر آوار سـاختمان حـزب جمهـوری، 

کشـیده اسـت. محـل بمب گـذاری، بیـرون 
محمـود صادقـی تحـت تعالیـم پـدر، بـا آغـاز جنـگ ایـران و عـراق، راهـی جبهه هـای جنـگ می شـود 
کنـش بـه شـعار  و جانبـاز از جنـگ بـر می گـردد. او اخیـرا در یـک سـخنرانی در دانشـگاه شـیراز و در وا
که با دسـتان خود پـدرم را از زیر  گـر« مخالفانـش می گویـد: »مـرگ بر من، مرگ بر منی  »مـرگ بـر فتنـه 

کـه پـس از جانبـازی دوبـاره بـه جبهـه برگشـتم.« آوار بیـرون آوردم. مـرگ بـر منـی 
 

صدای معترضان به نقض حقوق بشر در مجلس
کمتـر صدایـی در اعتـراض به نقض حقوق بشـر  پـس از پایـان مجلـس ششـم، بـرای سـه دوره متوالـی 
گاهـی نطقـی و  کـه هـر از  در مجلـس شـورای اسـالمی شـنیده نشـده بـود جـز صـدای علـی مطهـری 
مصاحبـه ای در دفـاع از حقـوق بشـر و دفـاع از حقـوق رهبـران جنبـش سـبز ایـراد می کـرد. اما مجلس 
بـار نـه یـک نماینـده بلکـه،  جمعـی از نماینـدگان، صـدای  دهـم بـه ایـن سـکوت پایـان داد و ایـن 
معترضـان بـه نقـض حقـوق بشـر در مجلـس شـدند. محمـود صادقـی یکـی از ایـن نماینـدگان بـود. 
اعتـراض بـه برخـورد بـا دانشـجویان و نشـریات دانشـگاهی، اعتـراض بـه بازداشـت نرگـس محمدی از 
کارگـران  فعـاالن شـناخته شـده حقـوق بشـر، اعتـراض بـه سـرکوب معترضـان و دفـاع از حـق اعتـراض 
بـه مشـکالت صنفـی، از جملـه تالش هـای نماینـدگان مجلـس دهم بـرای دفاع از حقوق بشـر عنوان 

کرد. 
و  کـرده  دفـاع  مـردم  مشـروع  آزادی هـای  از  مجلـس  علنـی  صحـن  در  نطقـی  در  صادقـی  محمـود 
می گویـد: »حکومت هـای مسـتبد، ازجملـه رژیم اسـتبدادی پهلـوی، برای توجیه سـرکوب مخالفان 
بـرای  رو  ایـن  از  می کردنـد.  متهـم  بیگانـگان  بـه  وابسـتگی  بـه  را  آنـان  مـردم،  آزادی هـای  سـلب  و 
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پیشـگیری از ایـن رویـه در جمهـوری اسـالمی، اصـل نهم قانون اساسـی آزادی و اسـتقالل و تمامیت 
نـام  بـه  گروهـی حـق نـداده  از یکدیگـر تفکیک ناپذیـر دانسـته و از یک سـو بـه هیـچ فـرد و  ارضـی را 
کنـد و از سـوی دیگـر تصریـح می کنـد  کمتریـن خدشـه ای وارد  کشـور  اسـتفاده از آزادی بـه اسـتقالل 
کشـور، آزادی هـای مشـروع را  کـه هیـچ مقامـی حـق نـدارد بـه نـام حفـظ اسـتقالل و تمامیـت ارضـی 

کنـد.« هرچنـد بـا وضـع قانـون سـلب 
او در  از تالش هـای  بـه محمـود صادقـی  نامـه ای  ملـت در  اتحـاد  راد دبیـرکل حـزب  علـی شـکوری 
کـه از آغـاز بـه کار مجلـس می گذرد  کوتاهـی  کـرده و می نویسـد: »جنابعالـی در مـدت  مجلـس حمایـت 
بـه خوبـی نشـان داده ایـد نماینـده واقعـی و صـدای مـردم در مجلـس شـورای اسـالمی هسـتید و بـه 

گاه و پایبنـد می باشـید.« گرفته ایـد آ کـه بـه عنـوان وکیـل مـردم برعهـده  وظایفـی 
 

حصر، قانونی نیست! 
سـبز  جنبـش  رهبـران  حصـر  بـه  نسـبت  اصالح طلـب،  سیاسـتمداری  عنـوان  بـه  صادقـی  محمـود 
مصاحبـه ای  در  او  اسـت.  معتـرض  اصالحـات،  جنبـش  رهبـر  خاتمـی  محمـد  ممنوع التصویـری  و 
کجـای قانـون مجـازات اسـالمی چیـزی بـه نـام حصـر نداریـم، بایـد جـرم تعریـف  می گویـد: »در هیـچ 
کار رسـیدگی بـه هـر جرمـی هم روشـن باشـد. مجازات  شـود و بـه تاییـد مراجـع قضایـی برسـد، سـاز و 
کید بر اینکه دربـاره ممنوع التصویری  مجـرم بایـد در محکمـه تعییـن شـود.« این نماینـده تهران با تا
گر شـورای عالی امنیت ملی در این مورد  خاتمی در مراجع قانونی حکمی صادر نشـده، می گوید: »ا
کـه نماینـده مجلـس هسـتیم در ایـن مـورد نامحـرم نیسـتیم و  مصوبـه ای دارد بایـد منتشـر شـود مـا 
کـرده و می گویـد:  بایـد ایـن متـن را ببینیـم.« او در نطقـی در مجلـس دهـم رسـما بـه حصـر اعتـراض 
کـرد.« »نمی تـوان بـا حـذف و حصـر، زنـدان و تبعیـد و برخوردهـای خشـونت آمیز معترضیـن را قانـع 

 
فرزند شهید و تربیت یافته خانواده ای انقالبی

محمـود صادقـی تربیـت یافتـه خانـواده ای روحانـی و انقالبـی اسـت. پـدر و پدربـزرگ اش از علمـای 
شـناخته شـده لرسـتان بودنـد. پـدرش محمـد حسـین صادقـی از یـاران آیـت اهلل خمینـی و از فعـاالن 
کـه پـس از ورود بـه مجلـس اول شـورای اسـالمی در انفجـار دفتـر حـزب جمهـوری  انقـالب ۵۷ بـود 

کشـته شـد.
او پنـج خواهـر بـه نام هـای فاطمـه، زهـرا، طاهـره، صدیقـه و اعظـم و سـه بـرادر بـه نام هـای علـی، 
احمـد و محسـن دارد. در جریـان تـالش قـوه قضاییـه بـرای بازداشـت شـبانه اش،  یکـی از برادرانـش 
کرده بـود، از آن ها می خواهـد به تجمع  کـه مقابـل منزلـش تجمع  بـه نـام علـی در جمـع حامیـان اش 
پایـان دهـد و می گویـد: »مـا بـرای اسـتقرار نظـام جمهـوری اسـالمی خـون داده ایـم، شـهید داده ایـم، 
آقـای صادقـی خودشـان جانبـاز و فرزنـد شـهید و مطیـع والیـت هسـتند. عزیـزان بسـیج و سـپاه نـور 
چشـم مـا هسـتند و مـا نمـی خواهیـم ایـن موضـوع بهانـه ای دسـت اجانـب، معاندیـن و دشـمنان 
بدهـد. مـا در نظـام جمهـوری اسـالمی بـا هـم متحد هسـتیم و از عمـوم مردم میخواهیـم اتحاد خود 
کنیـم.« کننـد. بایـد اصالح طلـب و اصول گـرا دسـت بـه دسـت هـم بدهیـم تـا مملکـت را آبـاد  را حفـظ 

اطالعات بیشتری از شغل و مسوولیت خواهرها و برادران محمود صادقی در دست نیست.
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پروانه مافی

حوزه انتخابیه: تهران
کمیسیون شوراها و امور  سمت: نایب رئیس اول 

کشور داخلی 
کسیون: امید فرا

کاندیـدای انتخابـات مجلـس  کنـد و در مقـام  دقیقـه نـود توانسـت از فیلتـر شـورای نگهبـان عبـور 
دهـم، خـود را در معـرض رای مـردم قـرار دهـد. پروانـه مافـی فرمانـدار اسـبق شـمیرانات، از جملـه 
ولـی  بـود  داده  صالحیـت اش  رد  بـه  رای  نظـارت  هیـات  کـه  بـود  شـده ای  شـناخته  اصالح طلبـان 
کـرد. او شـاید خـودش هـم باور  شـورای نگهبـان اعتـراض اش را وارد دانسـت و صالحیـت اش را تاییـد 
گرفتن در لیسـت امید، باعث  کـه بـا یـک میلیـون و ۱۶۲ هـزار رای روبـرو شـود ولـی قطعا قـرار  نمی کـرد 
کـه در تهـران سـی بـر صفر رقیـب اش را شکسـت داد و یک جا در  پیـروزی چشـم گیرش شـد. فهرسـتی 

مرحلـه اول انتخابـات بـه مجلـس راه یافـت.

کیست؟  پروانه مافی 
کـه  کرمانشـاه و تحصیل کـرده رشـته مدیریـت اسـت. تـا پیـش از دوم خـرداد ۷۶  پروانـه مافـی اهـل 
کمتـر در عرصه هـای  کار آمـدن دولـت اصالحـات منجـر شـد، او بـه معلمـی مشـغول بـود و  بـه روی 
کارآمـدن دولـت خاتمـی،  مافـی فعالیت هـای سیاسـی را  سیاسـی و اجرایـی حضـور داشـت. بـا روی 
بـا عضویـت در حـزب جمعیـت زنـان ایـران بـه دبیرکلـی زهـرا مصطفـوی، دختـر آیـت اهلل خمینـی، بـا 
کـرد و بـه شـورای مرکـزی ایـن حـزب زنانـه راه یافـت تـا عـالوه بـر فعالیـت سیاسـی،  جدیـدت دنبـال 

کنـد.  رابطـه نزدیکـی بـا بیـت آیـت اهلل خمینـی برقـرار 
کار اجرایـی  پروانـه مافـی در ایـن مقطـع بـه مرکـز مدیریـت زنـان نهـاد ریاسـت جمهـوری پیوسـت و 
بـا حکـم عبـد الواحـد موسـوی الری  کـرد و  بـا سـرعت طـی  کـرد. او پله هـای ترقـی را خیلـی  را آغـاز 
کشـور دولـت خاتمـی بـه مقـام فرمانـداری شـمیرانات رسـید. تـا در مقام ریاسـت شـورای تامین  وزیـر 
کنـار نیروهـای امنیتـی و سیاسـی، دوره جدیـدی از فعالیـت مدیریتـی و سیاسـی را  شهرسـتان،  در 

کنـد. تجربـه 

از فرمانداری شــمیرانات تا نمایندگی تهران

کلیدی آن ]عرصه سوم[ مجلس دهم و بازیگران 

کلیدی مجلس  پروفایل نمایندگان 

۳۵۳



گذار  کرسـی فرمانداری را وا کار آمـدن دولـت محمـود احمـدی نژاد انتظار می رفت خیلی زود  بـا روی 
کشـور دولـت احمـدی نـژاد حکـم بـه تمدیـد ماموریـت او داد تـا یـک سـالی بـا دولـت  کنـد ولـی وزارت 

کند. کار  احمـدی نـژاد 
کـرد و بـه مجمـع تشـخیص مصلحـت  مافـی پـس از ۴ سـال فرمانـداری شـمیرانات، دولـت را تـرک 
نظـام پیوسـت. او در مجمـع، مدیریـت چنـد پـروژه تحقیقاتـی در حـوزه زنـان را عهده دار شـد. رابطه 
کارگزاران  نزدیک او با آیت اهلل هاشـمی رفسـنجانی،  مقدمه ای شـد برای حضور رسـمی اش در حزب 

سـازندگی ایـران و بـه عضویـت شـورای مرکـزی ایـن حـزب درآمد.
گرچـه در چنـد انتخابات هـا پیشـین بـه عنـوان رئیـس سـتاد انتخابـات یـا عضـو ایـن  پروانـه مافـی ا
کارنامـه نداشـت تـا اینکه  سـتاد، تجربـه برگـزاری انتخابـات را داشـت ولـی تجربـه انتخـاب شـدن را در 
کـرد و بـه رغـم رد صالحیـت توسـط  کاندیداتـوری  در انتخابـات مجلـس دهـم از شـهر تهـران اعـالم 
کند و بـا رای مردم  هیـات نظـارت، در نهایـت بـا تاییـد شـورای نگهبان توانسـت در انتخابات شـرکت 
گرفتـه بـود  کـه بـا حمایـت احـزاب اصالح طلـب در لیسـت امیـد قـرار  بـه مجلـس دهـم راه یابـد. او 

توانسـت بـا ۱ میلیـون و ۱۶۲ هـزار و ۱۹۵ رای بـه مجلـس راه یابـد.
کمیسـیون شـوراها و امـور داخلـی پیوسـت و به نایب  پروانـه مافـی پـس از ورود بـه مجلـس دهـم، بـه 
کمیسـیون رسـید. او هم چنیـن بـا رای نماینـدگان مجلس، به عنـوان نماینده  رئیسـی هیـات رئیسـه 
گفتگویـی با خبرگزاری برنـا خود را حامی  کمیسـیون مـاده ده احـزاب انتخـاب شـد. او در  مجلـس در 
بـدون داشـتن  کـه  و معتقـدم  اعتقـاد دارم  فعالیـت حزبـی  بـه  بـه جـد  و می گویـد  احـزاب می دانـد 

گسـترده مـا هیچـگاه بـه رشـد سیاسـی نمـی رسـیم. احـزاب قـوی و 

سوابق سیاسی و اجرایی
گذشـته عـالوه بـر فعالیت هـای علمـی و آموزشـی، در حوزه هـای  پروانـه مافـی در طـول بیسـت سـال 

ح اسـت: کـه مهم تریـن آن بـه ایـن شـر اجرایـی و سیاسـی فعـال بـوده اسـت 
• نماینده تهران در مجلس دهم

کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس دهم • نایب رئیس هیات رئیسه 
• فرماندار پیشین شمیران در دولت اصالحات

• عضو شورای مرکزی جمعیت زنان جمهوری اسالمی
کل امور بین الملل مرکز زنان ریاست جمهوری در دولت اصالحات • مدیر 

• مدیر آموزش و مدیر اجتماعی مرکز زنان ریاست جمهوری در دولت اصالحات
• مشاور وزیر آموزش پرورش در دولت اصالحات

• بازرس ویژه وزارت آموزش و پرورش دولت اصالحات
کمیته مدیریت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گروه علمی و دبیر  • عضو 

کالن، بازرگانـی و نظـام اداری دبیرخانـه مجمـع تشـخیص  کمیسـیون اقتصـاد  • مدیـر اجرائـی 
مصلحـت نظـام

• مدیر پروژه نظارت بر عملکرد حوزه خانواده دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
کمیته بانوان ستاد بزرگداشت امام خمینی )س( • مسئولیت 

• مدیر مجمع خیرین مدرسه ساز شمیرانات
کنگره بین المللی • رئیس دبیرخانه همایش بانوی انقالب و دبیر چندین همایش و 
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تذکر به وزرای فرهنگ و دادگستری
کنسـرت در مشـهد اعتـراض  کـه بـه لغـو مجـوز  پروانـه مافـی از جملـه نماینـدگان مجلـس دهـم اسـت 
کـرد. او بـه همـراه جمعـی از نماینـدگان در تذکـری بـه علی جنتی وزیر وقت فرهنگ خواسـتار توضیح 
در خصـوص چرایـی عقب نشـینی در برابـر نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان خراسـان شـد. نماینـدگان 
کنسـرت در مشـهد و پذیـرش آن از سـوی علـی جنتـی را مسـتثنی  کننـدگان ایـن تذکـر، لغـو  امضـاء 
کردنـد.  کوتاهـی وزارت فرهنـگ عنـوان  کـرده و آن را  کشـور عنـوان  کـردن خراسـان از قوانیـن جـاری 

کسـیون امید، به وزیر دادگسـتری  مافی هم چنین در تذکری دیگر به همراه جمعی از نمایندگان فرا
نسـبت بـه برخـورد بـا دانشـجویان و نشـریات دانشـجویی هشـدار داده و خواسـتار پاسـخ گویی وزیـر 
کسـیون امید و اعضـای آن می کوشـند پرچم دار  کـه نشـان می دهـد فرا دادگسـتری شـدند. اقداماتـی 

اصالحـات در مجلـس دهم باشـند.
که از محمود صادقی نماینـده تهران در برابر اتهامات وارده  پروانـه مافـی از جملـه نمایندگانـی اسـت 
کـرده و می گویـد: چنانچـه مـا نماینـدگان ملـت در مجلـس از اظهارنظرهـا و نطق هـای ایشـان  دفـاع 
حیطـه  از  ج  خـار مطلبـی  بوده ایـم،  ایشـان  سـخنان  ناظـر  و  کرده ایـم  برداشـت  صادقـی(  )محمـود 
نمایندگـی در مجلـس نبـوده اسـت و در ایـن حـوزه می گنجـد. محمـود صادقـی نماینـده تهـران دیگـر 
کـه اظهـارات اش بـا رنجـش قـوه قضاییـه روبرو شـده اسـت. او خواسـتار  کسـیون امیـد اسـت  عضـو فرا
شفاف سـازی حسـاب های قـوه قضاییـه و پاسـخ گویی ایـن قـوه در خصـوص چرایـی بازداشـت یاشـار 

ک تهـران توسـط شـهرداری شـده بـود. گـذاری غیرقانونـی امـال گر وا سـلطانی افشـا

تالش برای آزادی نرگس محمدی
اویـن  زنـدان  در  فعالیت هایـش  دلیـل  بـه  مدت هاسـت  کـه  بشـر  حقـوق  فعـال  محمـدی  نرگـس 
گرفت،   کار آمـدن مجلـس دهـم، مورد حمایـت نمایندگان این مجلـس قرار  محبـوس اسـت، بـا روی 
گذشـته مجلـس سـابقه نداشـت تـا از یـک فعـال حقـوق بشـر زندانـی شـده،  کـه در سـه دوره  اتفاقـی 
کسـیون امید در نامه ای به دادسـتان  حمایـت شـود. پروانـه مافـی بـه همراه جمعی از نمایندگان فرا

کشـور خواسـتار تجدیـد نظـر در حکـم زنـدان ایـن فعـال حقـوق بشـر شـدند.  کل 
کشـور  کننـدگان ایـن نامـه صـدور ایـن نـوع احـکام »موجـب دوری دگراندیشـان و منتقـدان از  امضـاء 
کمیـت« و »باعـث جمـود و رکـود جامعـه« می شـود. پروانـه مافـی همچنیـن شـخصا در نامـه ای  و حا
بـه رئیـس قـوه قضاییـه خواسـتار تخفیـف در حکـم زنـدان بانـوان شـد. او بـدون آن که مسـتقیم نامی 
کـودک اسـت را مـورد حمایـت قـرار داد و در پسـت  کـه مـادر دو  از نرگـس محمـدی ببـرد،  تلویحـا او را 
کسـیون زنـان و خانواده و نه در قالـب تذکر و نطق،  گرامی اش نوشـت: »نـه بـه عنـوان عضو فرا اینسـتا
کنشـگر اجتماعـی- سیاسـی از  امـا شـاید بتوانـم بـه  عنـوان یـک مـادر، یـک زن، یـک شـهروند و یـک 
کـه  کننـد چـرا  کـه در محکومیـت طوالنـی مـادران سـرزمینم تجدیدنظـر  آیـت اهلل الریجانـی بخواهـم 
اساسـًا شـاید نـگاه تخفیفـی اسـالم بـه بانـوان در برخـی مجازات هـا به دلیـل همین جایـگاه ویژه آنان 
در نظـام تربیتـی جامعـه باشـد و چنیـن اقداماتـی قطعـًا چهـره رحمانـی- انسـانی نظـام مـا را بیشـتر 

بـرای جهانیـان جلوه گـر نماینـد.«

کمیته زنان ستاد میرحسین موسوی ریاست 
کمتـر مصاحبـه یـا سـخنانی از پروانـه مافـی در خصـوص جنبـش سـبز در رسـانه های مجـازی  گرچـه  ا
کمیتـه زنـان و جوانـان  یافـت می شـود ولـی او از جملـه یـاران نزدیـک میرحسـین موسـوی و رئیـس 
زنـان همـواره  ایـن خصـوص می گویـد: مطالبـات  بـوده اسـت. پروانـه مافـی در  او  انتخاباتـی  سـتاد 
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کـه مسـوول  دغدغـه اصلـی مـن بـوده اسـت و حتـی زمانـی در انتخابـات ریاسـت جمهـوری سـال ۸۸ 
سـتاد زنـان میرحسـین موسـوی بـودم، بـه دنبـال انتقـال ایـن دغدغه هـا بـه ایشـان بـودم. 

کـه از سـوی  کسـیون امیـد بـود  پیگیـری رفـع حصـر رهبـران جنبـش سـبز از وعده هـای انتخاباتـی، فرا
کسـیون دنبـال می شـود. پروانـه مافـی و دیگـر اعضـای فرا

از طریـق یـک حـزب  تنهـا  نـه  او  زنـان دانسـت.  کار حقـوق  بـه  پـا  از مدافعیـن  بایـد  را  پروانـه مافـی 
سیاسـی، جمعیـت زنـان ایـران، بلکـه از جایـگاه نمایندگـی مجلـس پیگیـر امـور زنـان اسـت. مافـی به 
کسـیون زنـان مجلس در نامه ای به حسـن روحانی خواسـتار بکارگیری زنان  همـراه دیگـر اعضـای فرا

در سـمت معاونـت وزارتخانه هـا شـد.
کسـیون زنـان،  خـود را مخالـف تفکیـک جنسـیتی زنان می داند و نسـبت بـه ممنوعیت  ایـن عضـو فرا
که تبدیل به  حضـور زنـان در ورزشـگاهها، اعتـراض دارد. او می گویـد: مسـئله آن قدر پیچیده نیسـت 
کشـور شـود. درحالی کـه قبـاًل حضـور زنـان در ورزشـگاه وجـود داشـته اسـت. عـالوه بـر بخـش  معضـل 
کـه بـه  کـرد. عـدم حضـور زنـان رنجـی اسـت  اجـرا، در مجلـس نیـز می تـوان ایـن موضـوع را پیگیـری 

دختـران وارد می شـود. 
گشـت ارشـاد  گشـت ارشـاد و برخورد با جوانان را روشـی ناصحیح می خواند و می گوید:  او همچنین 
گـر طرحـی توفیـق  سال هاسـت انـواع برخوردهـا را می کنـد؛ چقـدر موفـق بـوده اسـت؟ بایـد ببینیـم ا
کنیـم و روش را تغییـر دهیـم. کار  ح هـای دیگـر  کنیـم و روی طر کنیـم و آن را رهـا  نـدارد، روی آن فکـر 
گـر ایـن  کمیسـیون زن و خانـواده در مجلـس اسـت و معتقـد اسـت ا او از طرفـداران جـدی تشـکیل 
کـه  بـود چرا زنـان حـل شـده  از مشـکالت  بسـیاری  کنـون  تا کمیسـیون در مجلـس وجـود داشـت، 
کسـیون  کمیسـیون در برابـر مجلـس پاسخ گوسـت و بایـد عملکـردی داشـته باشـد. مافـی وجـود فرا
کسـیون الزامـی بـرای عملکـرد نیسـت و نوعـی دورهمـی  کارآمـد نمی دانـد و می گویـد: در فرا زنـان را 
کمیسـیون را  کار رسـمی دارد بـه همیـن علـت مـا سـوابق ایـن  کمیسـیون  بـرای تعامـل اسـت ولـی 
درآوردیـم و بـه رییـس مجلـس دادیـم تـا بررسـی شـود. او می افزایـد: مـا می خواهیـم شـأن جایـگاه 
زن را در مجلـس افزایـش دهیـم مـا منتظـر هیـات رییسـه و جـواب آن هـا هسـتیم و نماینـدگان هـم 
کمیسـیون  کمیسـیون فقـط زنـان نیسـتند. در حـال حاضـر  رویکردشـان مثبـت اسـت و اعضـای ایـن 
کمیتـه زن و خانـواده و جـود دارد. برخـی نمایندگان  کمیسـیون فرهنگـی  زنـان وجـود نـدارد بلکـه در 
کمیسـیون های تخصصـی  مجلـس از جملـه پروانـه مافـی معتقدنـد موضـوع زن و خانـواده بایـد بـه 

مجلـس اضافـه شـود.

خانواده
اطالعـات چندانـی از خانـواده و روابـط فامیلـی پروانـه مافـی بـا دیگـر رجـال سیاسـی ایـران در دسـت 
نیسـت. او در مصاحبـه ای بـا خبرگـزاری برنـا در معرفـی خانـواده خـود، بـدون نـام بـردن از همسـر و 
فرزندانـش، می گویـد: همسـرم در دوران تحصیـل هم کالسـی ام بـود و در دانشـگاه بـا هم آشـنا شـدیم 
کردیم. او می گوید دو پسـر و یک دختر دارد. پسـرانش هر دو در رشـته فنی مهندسـی خود  و ازدواج 
کار می کنـد.  کـه یکـی از آن هـا در بخـش خصوصـی و دیگـری در بخـش دولتـی  کرده انـد  را دریافـت 

کرده انـد. دختـرش هـم دانشـجوی دکتـرای ژنتیـک اسـت. هـر سـه فرزنـد ش ازدواج 
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محمود بهمنی

حوزه انتخابیه: طالقان
کمیسیون اقتصادی سمت: عضو 

کسیون: اصول گرایان فرا

کجاسـت« معترضـان جنبـش سـبز،  بـه فرمـان محمـود احمـدی نـژاد بـر  در میـان فریـاد »رای مـن 
کرسـی ریاسـت بانـک مرکـزی تکیـه و سـیاه ترین روزهـای اقتصـادی ایـران را رقـم می زنـد. محمـود 
بهمنـی وقتـی نبـض اقتصـاد ایـران را در دسـت می گیـرد، سـرعت سـقوط شـاخص های اقتصـادی 
گرفتـه و برخـالف پیش بینـی اش بانـک مرکـزی ایـران بـرای اولیـن بـار تحریـم می شـود  ایـران، شـدت 
کـه او نیـز بـا پیـش  تـا او تمـام نابسـامانی های اقتصـادی را بـه تحریم هـا ارتبـاط دهـد. تحریم هایـی 
گـر او بـا قاطعیـت بـه دولـت اطمینـان  کـه ا بینـی غلـط اش در رقـم خـوردن آن هـا نقـش داشـت، چـرا 
کرد شـاید دولت احمدی نژاد تـا این حد بی گدار  کـه آمریـکا بانـک مرکـزی را تحریـم نخواهد  نمـی داد 

بـه آب نمـی زد.

کیست؟ محمود بهمنی 
کـه چـون بسـیاری از رجـل سیاسـی ایـران،  از طبقـه پابرهنـگان،  مراحـل ترقـی را طـی  روسـتا زاده ای 
کشـاورزی سـاده در روسـتای فشـند از توابع اسـتان تهران  کرد و به قدرت رسـید. پدرش احمد علی 
کـرد و راننـده روسـتا شـد. محمـود بهمنـی در سـال ۱۳۲۶  کشـاورزی را رهـا  کـه پـس از مدتـی  بـود 
در چنیـن خانـواده ای بدنیـا آمـد. او پـس از تکمیـل تحصیـالت ابتدایـی و متوسـطه، بـرای ادامـه 
گرایش بانکداری، فوق لیسـانس  تحصیل راهی تهران شـد. محمود بهمنی دارای لیسـانس اقتصاد 
غ التحصیلـی هم زمان با فعالیت  مدیریـت بانکـداری و دکتـرای مدیریـت بازرگانی اسـت. او پس از فار

در حـوزه بانکـی، بـه تدریـس در دانشـگاه آزاد و موسسـه عالـی بانـک داری مشـغول شـد.
دوران  در  نـه  نـدارد.  وجـود  بهمنـی  از  نامـی  ایـران،  معاصـر  تاریـخ  مهـم  سیاسـی  رویـداد  هیـچ  در 
انقـالب و نـه در جنـگ ایـران و عـراق و نـه در مجادله هـای سیاسـی پـس از جنـگ، فعالیتـی یـا اظهـار 
که بـه دور از  کارشـناس بانکـی و اقتصـادی بوده  نظـری سیاسـی از بهمنـی ثبـت نشـده اسـت. او یـک 

متهم ردیف اول پرونده بابک زنجانی یا نماینده مجلس
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کار تخصصـی خـود مشـغول بـوده اسـت. هیاهـوی سیاسـی بـه 
که محمـود احمدی نژاد،  اسـب خـود را بـرای تکمیل تیم  امـا نـام بهمنـی زمانـی بـر سـر زبان هـا افتـاد 
کـه پیـش از این عضو هیـات مدیره بانک ملی بـود،  به فرمان  دولـت دوم خـود زیـن می کـرد. بهمنـی 
گرفـت. او خـود  کرسـی اقتصـادی دولـت را در دسـت  گفـت و ریاسـت مهم تریـن  احمـدی نـژاد لبیـک 
کـه خـود را در  را فـردی اهـل تعامـل و مـدارا می دانـد و همیـن روحیـه،  بـاب میـل رئیـس دولتـی بـود 
کارشـناس می دانسـت، لـذا فرمانبـرداری مهم تریـن خصیصـه اعضـای تیـم اش بـود. از  همـه حوزه هـا 
ایـن رو او بـا وجـود اینکـه چهارسـال ریاسـت بانـک مرکـزی را در اختیـار داشـت ولی معتقد اسـت تنها 
کـه در دولـت حسـن روحانـی  کـرده و آن هـم یـک هفتـه ای اسـت  یـک هفتـه در ایـن بانـک ریاسـت 
کـه معتقـد اسـت در دوران احمـدی نـژاد بانک مرکـزی اراده ای  ریاسـت بانـک را برعهـده داشـته چـرا 

از خود نداشـت.
خ ارز ۳ برابـر، میـزان تـورم ۲ برابـر و میـزان نقدینگـی از ۱۹۷ هـزار میلیـارد  در دوران ریاسـت بهمنـی نـر
کـه تحریم هـای ایـران هر روز شـدت می گرفت  تومـان بـه ۴۷۳ هـزار میلیـارد تومـان رسـید. و درحالـی 
بـا اطمینـان از تحریـم نشـدن بانـک  و زمزمه هـای تحریـم بانـک مرکـزی ایـران شـنیده می شـد، او 
یعنـی تحریـم  اقتصـادی  کـه خیلـی زود نقـض و شـدیدترین تحریم هـای  مرکـزی خبـر داد. خبـری 
گرفـت تـا اقتصـاد ایـران بزرگتریـن ضربـه ممکـن را  بانـک مرکـزی در لیسـت تحریم هـای امریـکا قـرار 
متحمـل شـود. او در ایـن خصـوص می گویـد: مـن هـم می گفتـم بانـک مرکـزی تحریـم نمی شـود و 
گرفـت زیـرا بانـک مرکـزی در  کار خـالف عـرف قوانیـن بین المللـی صـورت  نبایـد تحریـم شـود امـا ایـن 
کار خـودش را بـا اقتـدار انجـام  کشـور مـا مسـتقل اسـت و هیـچ ارتباطـی بـا دولـت نـدارد و همیشـه 
کرد بانک مرکـزی در دولت  کـه بعدهـا توسـط خـود بهمنـی تکذیب شـد و اعـالم  داده اسـت. ادعایـی 

احمـدی نـژاد اسـتقالل نداشـت.

متهم اول پرونده بابک زنجانی
کـه ریاسـت محمـود  کـرد  اسـتقالل بانـک مرکـزی در دوران بهمنی-احمـدی نـژاد بـه حـدی تنـزل 
کشـور، او را بـه دلیل برداشـت شـبانه دولت از حسـاب  کال بـه خطـر افتـاد، دیـوان محاسـبات  بهمنـی 
کـرد و در پرونده های پر سـر و صدای  بانک هـا و واریـز بـه حسـاب خزانـه داری، از ادامـه خدمـت خلع 

گرفـت.  اقتصـادی،  هم چـون پرونـده بابـک زنجانـی، در ردیـف اول متهمـان، قـرار 
بهمنـی البتـه همـه ایـن اتهامـات را رد می کند و می گوید: »بحث برداشـت از حسـاب بانک ها توسـط 
کامـال براسـاس مصوبـه هیئـت وزیـران اسـت و ایـن برداشـت انجـام شـده بـه صـورت  بانـک مرکـزی 
علـی الحسـاب اسـت.« یعنـی برداشـت بـا نظـر بانـک مرکـزی انجـام نشـده بلکـه دولـت به خـود مجوز 
کـرده و بانـک مرکـزی تصمیم گیـر نبـوده اسـت. امـا خبـر  برداشـت شـبانه از حسـاب بانک هـا را صـادر 
انفصـال از خدمـت بهمنـی بـه تاییـد عبدالرضـا رحمانـی فضلـی از ریاسـت دیـوان محاسـبات رسـید. 
بهمنـی احضارهـای پـی درپـی بـه دادگاه در جریـان پرونـده بابـک زنجانـی را امـری عـادی و تنهـا بـه 
عنـوان شـاهد ذکـر می کنـد و می گویـد در ایـن پرونـده تبرئـه شـده اسـت ولـی ایـن ادعـا را دبیـر سـتاد 
هماهنگـی مبـارزه بـا مفاسـد اقتصـادی رد می کنـد و می گویـد: »در زمـان تحریـم ارز هالـک بهتریـن 
تبدیـل  و  قابلیـت نقدشـوندگی  کـه  اقتصـادی اختصـاص می یافـت؛ چـرا  فعالیـن  بـه  کـه  بـود  ارزی 
کاغـذ یادداشـت بـدون سـربرگ در بانـک  خ پاییـن داشـت. ایـن ارز را بـا یـک تکـه  پذیـری راحـت بـا نـر
مرکـزی، بـدون سـند وثیقـه و ضمانـت در اختیـار بابـک زنجانـی قـرار دادنـد و بـه حسـاب موسسـه ای 
کـه امـروز راحـت می چرخنـد و  کـه ایـن آدم هـا  کردنـد ایـن مطالبـه ماسـت  کـه بـه نـام او بـود واریـز 
کاظـم پالیـزدار  کـه چطـور ایـن اتفاقـات افتـاده اسـت.«  حتـی سـمت دارنـد بیاینـد و پاسـخ بدهنـد 
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کـرده و می گویـد:  کـه ایـن ارز را در اختیـار بابـک زنجانـی قـرار داده را بهمنـی معرفـی  مقـام مسـولی 
بخش هایـی از اتهـام آقـای بهمنـی در پرونـده بابـک زنجانـی هنـوز باقـی مانـده اسـت.

کمیتـه پیگیـری پرونـده بابـک زنجانـی در مجلـس نهـم،  از سـوی دیگـر امیرعبـاس سـلطانی عضـو 
بهمنـی را متهـم ردیـف اول ایـن پرونـده معرفـی می کنـد. بهمنـی از ایـن ادعـا آزرده خاطـر شـده و 
می گویـد هیـچ ارتباطـی در دولـت قبـل بـا بابـک زنجانـی نداشـته اسـت ولـی نهـاد ریاسـت جمهـوری 
از امـوال بیت المـال در  کـه بیـش از ۲/۷ میلیـارد دالر  بـا صـدور بیانیـه ای اعـالم می کنـد  بالفاصلـه 
گرفتـه و ایـن اتفـاق بـدون دسـتور مسـتقیم و همراهـی  گذشـته در اختیـار بابـک زنجانـی قـرار  دولـت 
مقامـات دسـتگاه های ذیربـط امـکان وقـوع نداشـته اسـت. در ایـن بیانیـه آمـده اسـت: انتظـار ایـن 
کـه آقـای بهمنـی نسـبت بـه اصـل موضـوع توضیـح بیشـتری می دادنـد تـا مشـخص شـود دقیقـًا  بـود 
بـرای انتقـال حجـم عظیـم  کسـانی، صالحیـت بانـک فاقـد اعتبـار بابـک زنجانـی در مالـزی را  چـه 
کرده اند و همیـن امر موجب  گسـترده شـبکه بانکـی بـا آن، تأییـد  منابـع بیت المـال و برقـراری تعامـل 

هـدر رفتـن سـرمایه ملـی شـده اسـت. 

ورود به مجلس پس از حیف و میل میلیاردها دالر
بـه ولـی اهلل سـیف  را  کار آمـدن دولـت جدیـد، صندلـی خـود  بـا روی  محمـود بهمنـی در حالی کـه 
پـا در بازپرسـی، خـود را بـرای ورود بـه مجلـس دهـم  پـا در دادگاه دارد و یـک  کـرده و یـک  گـذار  وا
آمـاده می کنـد. صالحیـت او بـه رغـم حیـف و میـل میلیاردهـا دالر پـول بیـت المـال تاییـد می شـود و 
کـرده و او را با ۵۰ هزار  می توانـد خـود را در معـرض آراء مـردم قـرار دهـد. مـردم سـاوجبالغ به او اعتماد 

رای راهـی مجلـس دهـم می کننـد.
بـه  و  می آیـد  در  اقتصـادی  کمیسـیون  عضویـت  بـه  مجلـس،  نمایندگـی  تجربـه  اولیـن  در  بهمنـی 
عنـوان  بـه  تـا  می شـود  انتخـاب  نـود  اصـل  کمیسـیون  عضویـت  بـه  کمیسـیون  ایـن  از  نمایندگـی 

کنـد. رسـیدگی  کمیسـیون  ایـن  در  مطروحـه  پرونده هـای  در  مالـی  و  بانکـی  کارشـناس 
بـه همـراه ذوالنـور، پارسـایی و  او  انتخابـات شـوراها،  بـر  در جریـان تشـکیل هیـات مرکـزی نظـارت 
کمیسـیون اصل نود به مجلس معرفی می شـوند ولـی نمایندگان  کاندیـدای  تجـری بـه عنـوان چهـار 
مجلـس بـه او اعتمـاد نمی کننـد تـا از عضویت در هیـات مرکزی نظارت بر انتخابات شـوراها بازبماند.
کتان نقض حقوق بشـر در ایران اسـت او اساسـا از ورود به این بحث ها  محمود بهمنی از جمله سـا
کـرد. ولـی آنچـه روشـن اسـت  کمتـر می تـوان از او اظهـار نظـری در ایـن حـوزه پیـدا  کـرده و  خـودداری 
کابینـه محمود احمدی  گـر در ردیـف حامیـان حقـوق بشـر می گنجید نمی توانسـت جایـی در  اینکـه ا
کـه دولـت اش بـا اتهـام تقلـب انتخاباتـی و در میان سـرکوب  نـژاد داشـته باشـد آن هـم در سـال ۱۳۸۸ 

مخالفان،  تشـکیل شـد.
او در معـدود اظهـار نظر هـای سیاسـی، نظـارت شـورای نگهبـان بـر عملکرد نماینـدگان در طول دوره 
نمایندگـی را مـورد انتقـاد قـرار داده و می گویـد: »مجلـس عصـاره ملـت اسـت و شایسـته نیسـت یـک 

کل نماینـدگان نظـارت داشـته باشـند.« جمـع ۵ یـا ۱۰ نفـره بـر 
کمیت موجود نیست. اطالعاتی از خانواده و روابط فامیلی اش با دیگر ارکان حا
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ابوالفضل حسن بیگی

حوزه انتخابیه: دامغان
کمیسیون امنیت ملی سمت: عضو 

کسیون: اصول گرایان فرا

کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت خارجـی مجلـس دهـم بیشـتر از یـک  عمـر نایـب رئیسـی اش در 
کـه بـا سـابقه دو دوره نمایندگـی مجلـس، موفـق شـده  سـال دوام نیـاورد. ابوالفضـل حسـن بیگـی 
کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت خارجـی  کرسـی نایـب رئیسـی  بـود در سـال اول مجلـس دهـم بـر 
کمیسـیون جـای خـود را بـه محمـد  مجلـس تکیـه زنـد، در انتخابـات سـال دوم هیـات رئیسـه ایـن 
گذاشـته شـد. امـا سـابقه نظامـی و حضـور در  کنـار  مهـدی برومنـدی داد و از ترکیـب هیـات رئیسـه 
کمیسـیون امنیـت ملـی  ح  مجلـس سـوم و چهـارم، سـبب شـده تـا نـام او در میـان چهره هـای مطـر

کان باقـی بمانـد. کمـا
 

کیست؟ ابوالفضل حسن بیگی 
ابوالفضـل حسـن بیگـی در سـال ۱۳۳۷ در شهرسـتان دامغـان از توابـع اسـتان سـمنان متولـد شـد. 
گذرانـد و در سـال ۱۳۵۶ یعنـی یـک  سـال قبـل  او تحصیـالت را تـا پایـان دوران متوسـطه در دامغـان 
کـرد و بـرای تحصیـل در رشـته مهندسـی عمـران راهـی  از پیـروزی انقـالب ۵۷ دیپلـم اش را دریافـت 

دانشـگاه همـدان شـد.
پاسـداران و جهـاد  انقـالب، سـپاه  کمیتـه  انقالبـی همچـون  نهادهـای  انقـالب، جـذب  پیـروزی  بـا 
بـه عنـوان جهادگـر راهـی مناطـق جنگـی  او  ایـران و عـراق،  آغـاز جنـگ  بـا  سـازندگی دامغـان شـد. 
شـده و فرماندهـی مهندسـی رزمـی جهـاد سـازندگی قـرارگاه حمـزه سـید الشـهدا را عهـده دار شـد. 
گـردان تحـت فرماندهـی حسـن بیگـی، حضـرت رسـول نـام داشـت. او بـرای سـال های متمادی  نـام 
در جبهه هـای جنـگ حضـور داشـت و در یکـی از عملیات هـا نیـز مجـروح شـد. او دو بـرادرش را در 
جبهه هـا از دسـت داد. او در خصـوص اعـزام اش بـه جبهـه و ماموریـت اش می گویـد: »مـا همـان اول 
جنـگ از اسـتان سـمنان تحـت نیـروی جهـادی بـه جبهـه عـازم شـدیم. و دلیـل اعـزام نیـروی جهـاد 

تا دهم از مجلس سوم 
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کـه اسـتان سـمنان هـم یکـی از اسـتان های محـروم بـود و هـم بـه لحـاظ مذهبـی  از اسـتان ایـن بـود 
کثـر روسـتاها تخریـب شـده  بودنـش مـورد فشـار رژیـم طاغـوت بـود. و بـه مـردم هـم توجـه نمی شـد. ا
بـود و بـا فرمـان امـام جهـاد سـازندگی را تشـکیل داده بودیـم و ۷-۸- تـا تیـم راه سـازی هـم تشـکیل 
شـده بـود تـا روسـتاها را بـه آبادانـی برسـانند، از ایـن رو از ایـن توان اسـتفاده شـد و نیروهای جهادی 
کبر سوسـنگرد و پـادگان حمیدیه را به  بـه طـرف جبهه هـا اعـزام شـدند. و قسـمت های تپه هـای اهلل ا

گرفتیـم.« کـه در آن منطقـه قـرار  مـا ماموریـت دادنـد وقتـی 
اعـالم  اسـالمی،  شـورای  مجلـس  بـه  ورود  بـرای  بـار  اولیـن  بـرای   ۱۳۶۷ سـال  در  بیگـی  حسـن 
کـرد و موفـق شـد آراء الزم بـرای ورود بـه مجلـس سـوم را از حـوزه انتخابیـه دامغـان  کاندیداتـوری 
کرسـی نمایندگی  کرد و به مدت ۸ سـال در  کرسـی اش را در مجلس چهارم نیز حفظ  کند. او  کسـب 
دفـاع  کمیسـیون  در  دوران  ایـن  در  او  کـرد.  فعالیـت  اسـالمی  شـورای  مجلـس  در  دامغـان  مـردم 
کمیسـیون  بـه  و  ادغـام  کمیسـیون سیاسـت خارجـی  بـا  بعدهـا  کـه  کمیسـیونی  عضویـت داشـت، 

نـام داد. تغییـر  ملـی وسیاسـت خارجـی  امنیـت 
کـه بـا آغـاز جنـگ، تحصیـل را رهـا و بـه جبهه هـا رفتـه بـود پـس از اتمـام جنـگ، نیـز بـه  حسـن بیگـی 
کرد تا تحصیالت خـود را از سـرگیرد ولی او این  مجلـس رفتـه بـود بعـد از مجلـس چهـارم فرصـت پیـدا 
بـار، نـه در رشـته مهندسـی بلکـه در رشـته علـوم سیاسـی در دانشـگاه عالمـه طباطبایـی تحصیـل و 
کارشناسـی ارشـد را در  کـرد. او سـپس بـه دانشـگاه فارابـی رفـت و مـدرک  کارشناسـی دریافـت  مـدرک 

کرد. گرایـش امنیـت ملـی دریافـت  رشـته علـوم سیاسـی بـا 
 

سوابق اجرایی و مدیریتی
سـردار ابوالفضـل حسـن بیگـی، غیـر از نمایندگـی مجلـس، بـه عنـوان عضـو رسـمی سـپاه پاسـداران 
انقـالب اسـالمی، بیشـتر در حوزه هـای نظامـی مشـغول فعالیـت بـوده، ضمـن اینکـه دسـتی هـم در 
کـرده اسـت. اهـم سـوابق اجرایـی و مدیریتـی او بـه  امـور نفتـی دارد و سـال ها در وزارت نفـت فعالیـت 

ح اسـت: ایـن شـر
• فرمانده قرارگاه مهندسی رزمی حمزه سید  الشهدا ) ع (

• نماینده دور سوم، چهارم و دهم مردم دامغان در مجلس شورای اسالمی
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس کمیسیون دفاعی و  • عضو 

• مدیر عامل شرکت جهاد نصر وزارت جهاد سازندگی
گران وزارت نیرو • ِرئیس ستاد ایثار 

• مشاور اجرایی وزیر نیرو
کل نیروهای مسلح  • مسئول دفتر امور مجلس ستاد 

کل نیروهای مسلح • مشاور رئیس ستاد فرماندهی 
• مشاور دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام

• رئیس سازمان حراست وزارت نفت
• مشاور فرهنگی و اجتماعی وزیر نفت

گاز ایران • عضو هیات مدیره شرکت ملی 
• عضو هیات رئیسه فدراسون والیبال و بوکس جمهوری اسالمی ایران

• معاون وزیر نفت در امور اشتغال
• مشاور مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران

گاز تامین اجتماعی • عضو هیات مدیره و نایب رئیس هیات مدیره هلدینگ نفت و 
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 دوگانه موسوی-احمدی نژاد یعنی خط فتنه در برابر خط والیت
بـه شـمار  از چهره هـای شـناخته شـده اصول گرایـان در مجلـس دهـم  کـه  بیگـی  ابوالفضـل حسـن 
می آیـد، از جدی تریـن مخالفـان میرحسـین موسـوی در مجلـس اسـت. حسـن بیگـی سـال ۸۹ در 
کـرده و بـا اشـاره بـه دو دسـته گی در میـان بدنـه  مصاحبـه ای موسـوی را بدتـر از بنـی صـدر معرفـی 
گذشـته خیلـی بـا هـم درگیـر نمی شـدند همـان  گـروه در  کشـاورزی می گویـد: »ایـن دو  وزارت جهـاد 
حیـا و حجـاب و رفاقت هـای زمـان جنـگ و شـهادت و مجروحیـت و اسـارت و آزادگـی و جانبـازی 
کـه زیـاد بـا هـم درگیرنشـوند. در جریانـات انتخابـات ریاسـت جمهـوری یـک مقـدار  باعـث شـده بـود 
کسـی والیـی  کـه چـه  کـه مشـخص شـد  شفاف سـازی شـد. ایـن شفاف سـازی هـم به گونـه ای بـود 
هسـت و تبعیـت از والیـت می کنـد. چـون دیگـر جریـان احمدی نژاد و موسـوی نبود. جریـان، جریان 
که دسـت ما آمد برای بچه ها والیت ثابت شـد  گزارشـی  والیـت و ضدوالیـت بـود. اطالعـات و اخبـار و 

کـه موسـوی عملکـردش از بنی صـدر بدتـر اسـت«
او دو دسـته گی موسـوی- احمـدی نـژاد را بـه خـط نفـاق و خـط فتنـه در برابـر خط امـام و خط والیت 
گـول می زننـد چطـور مـا هیـچ  توصیـف می کنـد و می گویـد: »آقایـان رأی مـردم را می خرنـد، مـردم را 
چیـزی نگوییـم و سـکوت بکنیـم. خیانت هـای آقـای موسـوی از بنی صـدر هم بدتر اسـت. موسـوی، 
کسـی مثل سیدحسـن خمینی  حتی موسـوی قبل از انتخابات هم برای ما نیسـت به همین دلیل 

هـم این هـا را ول شـان می کنـد.«
 

تقاضای عزل علی مطهری از نایب رئیسی مجلس
ابوالفضـل حسـن بیگـی از مخالفـان نایـب رئیسـی علـی مطهـری در مجلـس اسـت و معتقـد اسـت او 
از جایـگاه خانوادگـی اش سـوء اسـتفاده می کنـد. حسـن بیگـی در پـی نامـه علـی مطهـری بـه رئیـس 
قـوه قضاییـه در خصـوص بازداشـت احمـد منتظـری بـه اتهـام انتشـار فایـل صوتـی آیـت اهلل منتظری 
کـه از جریـان اعدام هـای دهـه شـصت پـرده برداشـته بـود، خواسـتار عـزل مطهـری شـده و می گویـد: 
کـرده و طبـق مـواد ۲۴ و ۲۶ آییـن نامـه بـه هیـات رئیسـه  »تعـدادی از نماینـدگان شـکایتی را امضـا 
مجلـس ارائـه دادیـم و معتقدیـم آقـای مطهـری صالحیـت ایـن مسـئولیت را نـدارد و خواسـتار عـزل 
انقـالب  ضـد  گروه هـای  بـا  منافقیـن  »خانواده هـای  می افزایـد:  توضیـح  در  او  شـده ایم.«  ایشـان 
همـکاری می کننـد. جمهـوری اسـالمی حتـی در حـق یـک نفـر هـم ظلـم نکرده اسـت امـام )ره( در آن 
که در حق یک نفر هم ظالمانه  کند  کسـی نتوانسـته ثابت  زمان حساسـیت زیادی داشـت، تا امروز 
ج از عدالـت اقـدام شـده اسـت. هـزاران شـکایت علیـه جمهـوری اسـالمی بـه سـازمان ملـل و  و خـار

سـازمان های حقـوق بشـر نوشـته اند امـا هیـچ شـکایتی ثابـت نشـده اسـت.«
گاه نـه تنهـا صـدای اعتراضـی ایـن نماینـده مجلـس را بلنـد نکـرده  نقـض حقـوق بشـر در ایـران هیـچ 
کـه معتقـد اسـت  بلکـه او از جملـه مخالفـان، منتقـدان نقـض حقـوق بشـر در ایـران اسـت همانگونـه 
علـی مطهـری بـه دلیـل نامه هـا و نطق هـای انتقـادی اش از نایـب رئیسـی مجلـس بایـد برکنـار شـود. 
بـه  آمریـکا  کمـه دولـت  بـر محا ایـران مبنـی  بـه ضـرورت تـالش قـوه قضاییـه  بـا اشـاره  حسـن بیگـی 
کـه باید رژیـم آمریـکا را به چالش  دلیـل مـوارد نقـض حقـوق بشـر می گویـد: »االن مقطـع خوبـی اسـت 

کنیـم.« بکشـیم و حقـوق بـر زمیـن مانـده خـود را از آن هـا مطالبـه 
 

مخالفت با تاسیس دفتر اتحادیه اروپا در ایران
گامـی  حسـن بیگـی از جملـه مخالفـان تاسـیس دفتـر توسـط اتحادیـه اروپـا در ایـران اسـت و آن را 
گذاشـتن ایـران می دانـد و می گویـد: »در صـورت تشـکیل دفتـر اتحادیـه  سیاسـی بـرای تحـت فشـار 
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اروپـا، ایـن تشـکیالت سیاسـی بـه بهانه هـای مختلـف حقـوق بشـر و حقـوق زنان، جمهوری اسـالمی 
کنـد. این افراد بـا حمایت از فتنه  را تحـت فشـار قـرار خواهـد داد تـا اهـداف آمریـکا را در ایـران محقـق 
گرفتـن انتقام شکسـت اسـرائیل در سـوریه و لبنان هسـتند.« گـران بـه دنبـال ایجـاد قائلـه سیاسـی و 
کشـورها  گیـرد، شـرکت ها و  گـر قـرار اسـت سـرمایه گذاری اقتصـادی در ایـران صـورت  او می افزایـد: »ا
گرفتـه اسـت و نیـازی نیسـت دفتـر اتحادیه  فعـال هسـتند و رفـت و آمدهـای زیـادی در ایـران صـورت 
کشـورهای مختلف دنیا، توسـط اتحادیه اروپا  اروپـا در ایـران بـاز شـود.« او هـدف از تاسـیس دفتـر در 

را اقـدام سیاسـی می دانـد.

خانواده
کشـاورز بـود. دو بـرادرش بـه نام هـای علـی و محسـن حسـن بیگـی در  پـدر ابوالفضـل حسـن بیگـی 
بیگـی عضـو شـورای چهـارم  کبـر حسـن  ا علـی  کشـته شـدند. عمـوزاده اش،  عـراق  و  ایـران  جنـگ 
کـرد و موفـق شـد بـه عنـوان عضـو  کـه در انتخابـات شـورای پنجـم دامغـان نیـز شـرکت  دامغـان بـود 
که در زمینه توسـعه راه های اسـتان  گفتـه می شـود شـرکت راه سـازی اشـکور  اصلـی بـه شـورا راه یابـد. 

سـمنان فعـال اسـت متعلـق بـه خانـواده حسـن بیگـی اسـت.
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حمداله کریمی

حوزه انتخابیه: بیجار
کمیسیون اقتصادی سمت: دبیر دوم 

کسیون: اصول گرایان فرا

ج شـود بـه مـن رای دهیـد.« ایـن شـعار  گـر می خواهیـد نـام بیجـار هـر روز در پیشـانی رسـانه ها در »ا
تبلیغاتـی نماینـده بیجـار در مجلـس ششـم بـود. محمـد محمدرضایـی می گفـت مـن بـا ایـن شـعار 
کـردم، چـون هـر روز رسـانه ها  کـردم و اتفاقـا بـه ایـن شـعار هـم عمـل  توجـه مـردم را بـه خـودم جلـب 
کـه در همـان  مطلبـی از مـن منتشـر می کننـد. )نقـل بـه مضمـون از مصاحبـه اختصاصـی بـا نگارنـده 
گرفته، البته  مجلـس ششـم انجـام شـد( حـاال بـار دیگر نام بیجار در میان سـرتیتر اخبار رسـانه ها جـا 
خ دادن اتفاقـی مبـارک در ایـن شـهر، بلکه به دلیـل درگیری فیزیکی نماینده این شـهر  نـه بـه خاطـر ر

بـا پلیـس فـرودگاه مهرآبـاد تهران.
کـه بـه همراه همسـر و جمعـی از مقامات دولتی راهی اسـتان  کریمـی نماینـده جـوان بیجـار  حمدالـه 
کردسـتان بود، در فرودگاه با مامور پلیس درگیر شـده و بینی این مامور پلیس را می شـکند تا نیروی 
کنـد. سـردار سـعید منتظـر المهـدی،  انتظامـی شـکوائیه ای علیـه نماینـده بیجـار بـه دادگاه ارسـال 
کریمـی بی توجـه بـه اخطـار پلیـس،  سـخن گوی نیـروی انتظامـی روز دوشـنبه ۹مـرداد ۹۶ می گویـد: 
کننـده، بـا فحاشـی و ضرب و شـتم  کنتـرل مـدارک هویتـی و شناسـایی افـراد تـردد  مبنـی بـر ضـرورت 

کـرده اسـت.  مامـور پلیـس، او را مجـروح 
کریمـی حادثـه را این گونـه تشـریح می کنـد: »بـا توجـه به ترافیـک من ۵ دقیقـه دیرتر به  ولـی حمدالـه 
فـرودگاه رسـیدم. بـه همیـن دلیـل خواسـتم بـا خـودرو مسـیر حـدود ۱۰۰ متـری از پارکینـگ تـا ورودی 
کار شـد. بعـد از ایـن  کـه مامـور حراسـت فـرودگاه مانـع ایـن  کنـم  ترمینـال شـماره ۲ فـرودگاه را طـی 
کـه بـاز هـم اجـازه ورود خـودرو مـن بـه محـدوده مسـیر  کـردم  کارت شناسـایی نمایندگـی را ارائـه  مـن 
کـردم و  اختصاصـی  ترمینـال داده نشـد؛ لـذا مـن از خـودرو پیـاده شـدم و بـه سـمت ترمینـال حرکـت 
کـه  کار برسـاند امـا درحالـی  قـرار بـود خـودرو شـخصی بنـده بـه همـراه راننـده همسـر مـن را بـه محـل 
مـن بـه همـراه معاونـان وزیـر و تعـدادی از نماینـدگان در فـرودگاه منتظـر پـرواز بـودم همسـرم بـا مـن 

خبرساز درگیری های 
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کـه مامـور راهـور ناجـا مانـع حرکـت خودرو شـده اسـت. این مامـور پیش از آن کـه من از  گرفـت  تمـاس 
ماشـین پیـاده شـوم نیـز در صحنـه حاضـر شـده بـود. مـن بالفاصله خود را بـه خودرو حامل همسـرم 
کـه مامـور راهنمایـی و رانندگـی همسـر مـرا بـا دسـت بـه مقـام مافـوق خود  کـردم  رسـاندم و مشـاهده 
نشـان می دهـد و او را تهدیـد می کنـد و عـالوه بـر تهدیـد فحاشـی هایی را نیـز بـه همسـر مـن داشـت 
و مانـع حرکـت خـودرو شـده بـود و مـن نیـز در دفـاع از حرمـت نامـوس خـود بـا مامـور راهـور درگیـر 
گفتـه پلیـس براثـر ایـن درگیـری بینـی مامـور نیـروی انتظامـی شکسـته اسـت و ایـن  شـدم.« بنـا بـه 
کـرده اسـت. هنـوز سرنوشـت ایـن پرونـده  کـم قضایـی ارائـه  کریمـی بـه محا نهـاد شـکوائیه ای علیـه 

روشـن نیسـت.

کادر بیمارستان امام حسین بیجار درگیری با 
کادر بیمارسـتان  کریمی پیش از این نیز سـابقه درگیری داشـته اسـت. او پیش از این نیز با  حمداله 
کریمـی اخبـار منتشـره  کـرده اسـت.  امـام حسـین بیجـار درگیـر شـده و خسـاراتی بـه بیمارسـتان وارد 
در خصـوص درگیـری اش را اغـراق و بزرگنمایـی می خوانـد و بـا بیـان اینکـه در ایـن درگیـری تنهـا بـه 
دو  سـاعت   ۱۳۹۵ مـاه  مـرداد  هشـتم  تاریـخ  »در  می گویـد:  شـده  وارد  خشـی  بیمارسـتان  کامپیوتـر 
بامـداد در هنـگام انجـام امـورات مـردم، متوجـه حضـور یـک خانـواده مضطـرب در دفتـر خـود شـدم. 
که فرزندشـان دچار تشـنج  ایـن خانـواده ضمـن اظهـار نگرانـی از وضعیـت فرزنـد خـود بیـان داشـتند 
شـده امـا هنـگام مراجعـه بـه اورژانـس بیمارسـتان متاسـفانه هیچ کـس جوابگـوی مـا نبـوده اسـت. 
کردیـم. در بـدو ورود بـه سـالن اورژانـس متوجـه  همـراه پـدر بیمـار بـه اورژانـس بیمارسـتان مراجعـه 
کـه دچـار تشـنج شـده بـود شـدم و بـا سـالم و احوالپرسـی بـا پزشـک و  همسـر و فرزنـد ایـن خانـواده 
کـه هیچکـدام از افـراد نـام بـرده شـده حتـی  پرسـتار حاضـر در اورژانـس جویـای حـال بیمـار شـدم 
کـه بخواهنـد در مـورد وضعیـت بیمـار توضیحاتـی ارائـه  جـواب سـالم مـن را هـم ندادنـد چـه برسـد 
کـردن اسـت و اعتـراض مـن اعتـراض بـه مدیـران اسـت،  کالغ  کالغ چهـل  نماینـد. ایـن خبرهـا یـک 
گـزارش دهـی خدمت شـان اغـراق  نـه اعتـراض بـه پزشـک و پرسـتار، متاسـفانه برخـی مسـئوالن در 
را توجیـه نماینـد.«  کاغذ سـازی قصـورات دوران مدیرییشـان  بـه  اقـدام  بـا  می کننـد و می خواهنـد 

کادر بیمارسـتان امـام حسـین موجـود نیسـت. اطالعاتـی از پیگیـری قضایـی ایـن پرونـده توسـط 

کیست؟ کریمی  حمداله 
کارگـری و فقیـر متولـد می شـود. پـدرش،  کریمـی در سـال ۱۳۵۹ در بیجـار و در خانـواده ای  حمدالـه 
کردسـتان،  که پس از پیروزی انقالب ۵۷ و ایجاد درگیری مسـلحانه در  کارگر بنا بود  کریمی،  نبی اله 
کردهـای مسـلح و معتـرض  بـه صـف انقالبیـون می پیوندنـد تـا از مواضـع جمهـوری اسـالمی در برابـر 
کشـته می شـود. او از دو سـالگی بـدون پـدر و بـا  کنـد. او در سـال ۱۳۶۱ در ایـن درگیری هـا  حمایـت 

کرد.  پسـوند »فرزنـد شـهید« رشـد 
کارشناسی ارشد حقوق است. کنون دانشجوی  کرد و هم ا او در رشته حقوق قضایی تحصیل 

کریمـی از جوانـی وارد فعالیت هـای مدیریتـی شـد و خیلـی زود بـه مقـام فرمانـداری بیجـار  حمدالـه 
گیـرد. او پیـش از فرمانـداری در سـمت معاونـت فرهنگـی و  کشـور لقـب  رسـید تـا جوانتریـن فرمانـدار 

کردسـتان مشـغول بـود.  کل ورزش و جوانـان  امـور جوانـان اداره 
بـرای ورود بـه مجلـس دهـم اعـالم  بـه فرمانـداری بیجـار،  از انتصـاب  کمتـر از دوسـال بعـد  کریمـی 
کسـب ۱۵  گرفـت. او با  کـرد و مـورد حمایـت حـزب اعتـدال و توسـعه و ائتـالف امیـد قـرار  کاندیداتـوری 

هـزار و ۹۱۹ رای معـادل ۳۲ درصـد مجمـوع آراء بیجـار، موفـق بـه راهیابـی بـه مجلـس شـد.
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کمیسـیون اقتصـادی درآمـد و در انتخابـات  کریمـی پـس از ورود بـه مجلـس بـه عضویـت  حمدالـه 
کرسـی دبیر دوم هیات رئیسـه نشسـت،  کمیسـیون در سـال اول مجلس دهم بر  هیات رئیسـه این 
گذاشـته شـد. او در جریـان انتخابـات  کنـار  کمیسـیون  امـا یـک سـال بعـد از ترکیـب هیـات رئیسـه 

کردسـتان منصـوب شـد. پنجمیـن دوره شـوراها، بـه ریاسـت هیـات نظـارت اسـتان 
سوابق اجرایی و مدیریتی

کـم، در سـمت های اجرایـی مهمـی در  بـه وجـود سـن  بـه مجلـس  از ورود  کریمـی پیـش  حمدالـه 
ح اسـت: کـه اهـم آن بـه ایـن شـر کردسـتان فعالیـت داشـته  اسـتان 

• فرماندار بیجار
کردستان کل ورزش و جوانان  • معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره 

• معاون فرماندار شهرستان دهگالن
کرانی بیجار • بخشدار بخش 

کریمی با بودجه فرمانداری ساخت پارک شهید نبی اله 
ذبیـح الـه قمـری، شـهردار وقـت بیجـار در دوم تیرمـاه ۱۳۹۲ در مصاحبـه ای از احـداث پـارک شـهید 
کوهسـتان پارک  کریمـی بـا حمایـت مالی شـخص فرماندار خبـر داده و می گوید: »در احداث  نبـی الـه 
کلیـه امکانـات بـا  کـوه نصـار شـهرداری هیـچ هزینـه انجـام نـداده و  کریمـی واقـع در  شـهید نبـی الـه 
دسـتور فرمانـداری بیجـار از دسـتگاه های اجرایـی بـه صـورت رایـگان در اختیـار مجریـان پـروژه قـرار 
کـه  کریمـی، در تاریـخ ۱۶ آذر ۹۱ بـه فرمانـداری بیجـار منصـوب شـده بـود  گرفتـه اسـت.« حمدالـه 
کـه احـداث ایـن پـارک به نام پدر شـهید فرماندار وقت بیجار، اولویـت اول فرماندار  می تـوان دریافـت 

کار آمـدن آن را بـه سـرانجام رسـانده اسـت. کـه در فاصلـه ۷ مـاه پـس از روی  بـوده 

کریمی حقوق بشر از نگاه 
و  اسـت  انتخابیـه  و مسـایل حـوزه  اقتصـادی  کریمـی حـول مسـایل  فعالیت هـای حمدالـه  بیشـتر 
کمتـر بحثـی سیاسـی یـا حقـوق بشـری از ایـن نماینـده بیجـار در رسـانه ها ثبـت و ضبـط شـده اسـت. 
او در معـدود مصاحبه هایـش در خصـوص حقـوق بشـر می گویـد: »مشـروعیت هـر قـدرت سیاسـی 
بـر اسـاس حفاظـت از ارکان حقـوق بشـر اسـتوار اسـت.« وی بـا بیـان اینکـه زمینـه مشـترک تمامـی 
کرامـت و حریـم انسان هاسـت، می افزایـد: »حقـوق بشـر در غـرب و  نظام هـای حقوقـی جهـان حفـظ 
که  خاصـه آمریـکا بـر مبنـای حقـوق مدنـی اسـت، ایـن نـگاه غرب بـه حقوق بشـر با هدف حقوق بشـر 

حفاظـت جهانـی از حقـوق همـه انسـان ها اسـت تعـارض دارد.«

خانواده
کریمـی اسـت. او متاهـل اسـت و همسـر و خواهرش را پزشـک  کریمـی فرزنـد شـهید نبـی الـه  حمدالـه 
کـرده اسـت. اطالعـات بیشـتری از اعضـای خانواده  کادر بیمارسـتان امـام حسـین بیجـار معرفـی  و از 

او در دسـت نیسـت.
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غالمرضا حیدری

حوزه انتخابیه: تهران
کمیسیون برنامه و بودجه و  سمت: عضو 

محاسبات
کسیون: امید فرا

گام عملـی مشـهود در جهـت رفـع حصـر رهبـران جنبـش سـبز را سـه نماینـده مجلـس دهـم  اولیـن 
نماینـده دماونـد،  نکـو  میرزایـی  و  تهـران  نماینـدگان  زایـی  و هاشـم  برداشـتند. غالمرضـا حیـدری 
کروبـی حاضـر شـدند و بـرای  کـه در بیمارسـتان محـل بسـتری شـدن مهـدی  سـه نماینـده ای بودنـد 
بـا همسـر وی  توانسـتند  تنهـا  و آن هـا  گرچـه محقـق نشـد  ا ایـن مالقـات  کوشـیدند.  او  بـا  مالقـات 
کننـد ولـی موفـق شـدند علنی و آشـکارا قبح حمایـت از رهبران جنبش سـبز  کروبـی« دیـدار  »فاطمـه 
گام هـای عملـی بعـدی را سـامان دهنـد. غالمرضـا حیـدری  در مجلـس ایـران را بشـکنند و مقدمـات 
رهبـران  آزادی  و  حصـر  رفـع  خواسـتار  رسـما  مجلـس  علنـی  در صحـن  نطقـی  در  نیـز  ایـن  از  پیـش 

محصـور جنبـش سـبز شـده بـود.
 

کیست؟ غالمرضا حیدری 
غالمرضـا حیـدری در سـال ۱۳۳۴ در شـهر چالـوس متولـد شـد ولـی اصالتـا او تفرشـی اسـت. حیـدری 
پایـان تحصیـالت خـود در مقطـع  بـرای  بـه تحصیـل ادامـه داد ولـی  کالس یازدهـم در چالـوس  تـا 

کنـد.  متوسـطه راهـی تهـران شـد تـا دیپلـم اش را در دبیرسـتان دکتـر هشـترودی پایتخـت اخـذ 
حیـدری پـس از دریافـت دیپلـم موفـق بـه ورود بـه دانشـگاه پلـی تکنیـک )امیرکبیـر( شـد تـا مـدرک 
کارشناسـی، بـه دلیل تقارن آن  کنـد. تحصیـالت او در مقطع  مهندسـی اش را در رشـته بـرق دریافـت 
غ التحصیل  کشـید تا اینکه او در سـال ۱۳۵۹ از دانشـگاه پلی تکنیک فار کمی به درازا  با انقالب ۵۷ 

کـرد. شـد. او سـال ها بعـد تحصیـالت اش را تـا مقطـع دکتـرا در رشـته مدیریـت دنبـال 
کـه بـا جنـگ ایـران و عـراق متقـارن شـده بـود، راهـی سـپاه  گـذران خدمـت سـربازی  حیـدری بـرای 
کـه بـا ۳۰۰  کـرد. مجلـه ای  کار  پاسـداران انقـالب اسـالمی شـد و در مجلـه »پیـام انقـالب« شـروع بـه 
هـزار نسـخه چاپـی، در سـال های اولیـه بعـد از انقـالب می کوشـید، بـر فضـای فکـری جامعـه ایـران 

بــا مهدی کروبی از مجلس دوم تا دهم
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اثرگـذار باشـد. 
 

الحاق به صف مبارزان انقالب ۵7
غالمرضـا حیـدری در بیـان خاطـرات خـود آشـنایی اش بـا آیـت اهلل خمینـی در سـال ۴۲ را این گونـه 
کـه با پدرم به تفرش  کالس دوم ابتدایـی بودم )متولد سـال ۳۴(  ح می دهـد: »پانـزده خـرداد ۴۲  شـر
کـه خیلـی خلـوت و شـهر  رفتیـم و در راه برگشـت از قـم وقتـی بـه میـدان آهنچـی رسـیدیم دیدیـم 
کردنـد. این هم یادم اسـت  گفتنـد آقـای خمینـی را بردنـد و مـردم هـم اعتـراض  به هم ریختـه اسـت و 
کـه یـک جیـپ ارتـش داشـت می سـوخت. مـا برای زیارت به حـرم حضرت معصومه )ع( و بعد سـمت 
گفتنـد حکومـت نظامـی اسـت.« او این گونـه بـا نـام  پـل آهنچـی رفتیـم و وقتـی بـه تهـران رسـیدیم 

آیـت اهلل خمینـی آشـنا می شـود.
بـا ورود بـه دانشـگاه پلـی تکنیـک، زندگـی سیاسـی حیـدری آغـاز می شـود. او در دانشـگاه و از طریـق 
کـه توسـط فخرالدیـن حجـازی از انقالبیـون شـناخته شـده آن زمـان  دوسـتان بـا انتشـارات بعثـت 
بنیان گـذاری شـده بـود، آشـنا می شـود و در محـور فعالیت هـای دانشـجویان انقالبـی قـرار می گیـرد. 
و  فقیـه  والیـت  »کتـاب  می گویـد:  بعثـت  انتشـارات  در  خـود  فعالیت هـای  خصـوص  در  حیـدری 

اعالمیه هـا و نوارهـای امـام را در سـطح وسـیع تکثیـر و توزیـع می کردیـم.«
 

حضور در مناطق جنگی
غ التحصیلـی و جهـت انجام خدمت سـربازی به سـپاه پاسـداران ملحق  کـه بـا فـار غالمرضـا حیـدری 
شـده بـود، جـذب مجلـه پیـام انقـالب سـپاه می شـود و بـه نـگارش مقالـه و ترویـج ایدئولـوژی انقالب 
کمتـر مجـال حضـور در جبهه هـای جنـگ را پیـدا می کنـد بـا ایـن وجـود او در دو  مشـغول می شـود و 
عملیـات نظامـی در جنـگ ایـران و عـراق حضـور داشـته اسـت. او در بیـان چگونگـی حضـورش در 
کـه بـه جبهـه برویـم و اجـازه نمی دادنـد مـن  جبهه هـا می گویـد: »آن موقـع مـا خیلـی اصـرار داشـتیم 
کـردم و تحویل دادم در عملیات  کلـی خواهـش و تمنـا به انـدازه دو ماه مطلبم را آماده  خـودم بعـد از 
طریـق القـدس رفتـم و نامـه ای بـه همسـرم از جبهه هـای نبـرد را در عملیـات طریـق القـدس نوشـتم 
کردنـد و صدا و سـیما آن را خوانـد. در عملیـات  کثـر رسـانه های عمومـی آن را چـاپ  کـه آن موقـع ا
فتـح المبیـن هـم نامـه ای بـه مـادرم از جبهه هـای نبـرد را بـرای تهییج جوانـان به حضـور در جبهه ها 

کـرد.« کتابچـه چـاپ  کـه بعـدا انتشـارات سـپاه آن در قالـب یـک  نوشـتم 
 

نمایندگی مردم تفرش در مجلس دوم و سوم
بـرای  اسـالمی،  شـورای  مجلـس  دوره  دومیـن  انتخابـات  جریـان  در  بـار  اولیـن  حیـدری  غالمرضـا 
کاندیداتـوری می کنـد و موفـق می شـود  نمایندگـی مجلـس از حـوزه انتخابیـه تفـرش و آشـتیان اعـالم 
راه  رئیسـه  بـه هیـات  بـه مجلـس دوم،  ورود  بـا  راهـی مجلـس شـود. حیـدری  آراء الزم،  کسـب  بـا 
کروبی،  کسـیون طیف چپ مذهبیون به رهبـری مهدی  می یابـد. او در ایـن مجلـس بـه عضویـت فرا

می آیـد.  در 
او چهـار سـال بعـد و در حالی کـه جنـگ ایـران و عـراق و عمـر آیـت اهلل خمینـی بـه روزهـای پایانـی خود 
نزدیـک شـده بـود بـرای بـار دوم موفـق می شـود بـه مجلـس راه یابـد. حیـدری در مجلـس سـوم بـه 

کمیسـیون نیـرو، مخابـرات و انـرژی اتمـی منصـوب می شـود. ریاسـت 
حیـدری پـس از مجلـس سـوم بـرای سـال های متمـادی در وزارت نیـرو و دانشـگاه شـهید عباسـپور 
متعلـق بـه ایـن وزارتخانـه مشـغول می شـود. او در سـال ۱۳۹۴ بـرای سـومین بـار جهـت حضـور در 
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کاندیداتـوری می کنـد و بـا حمایـت ائتـالف امیـد از حـوزه انتخابیـه تهـران، راهـی  مجلـس دهـم اعـالم 
کنـد. غالمرضا حیـدری در مجلس دهم  مجلـس می شـود تـا سـومین حضـورش در مجلـس را تجربـه 

کسـیون امیـد در می آیـد. کمیسـیون برنامـه و بودجـه و فرا بـه عضویـت 
 

سوابق اجرایی و مدیریتی
غالمرضا حیدری عالوه بر نمایندگی مجلس، سابقه ای طوالنی در وزارت نیرو دارد و در سمت های 

ح اسـت: که مهم ترین آن ها به این شـر کرده  مختلف فعالیت 
• سرپرست معاونت سازندگی و آموزش وزارت نیرو

• نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس دوم و سوم
• عضو هیات رئیسه مجلس دوم

کمیسیون نیرو، مخابرات و انرژی هسته ای مجلس سوم • رئیس 
• مشاور وزیر نیرو در دولت اول هاشمی رفسنجانی

• رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت هلدینگ ساتکاپ
• عضو هیات علمی دانشگاه صنعت آب و برق )شهید عباسپور( متعلق به وزارت نیرو

گروه مدیریت و علوم اجتماعی پژوهشگاه وزارت نیرو • مدیر 
 

تالش برای رفع حصر رهبران جنبش سبز
رهبـران جنبـش سـبز در مجلـس دهـم  رفـع حصـر  نماینـدگان مدافـع  از جملـه  غالمرضـا حیـدری 
که در نطقی رسـما خواسـتار پایان یافتن حصر  اسـت. او از جملـه اولیـن نماینـدگان ایـن مجلـس بود 
رهبـران جنبـش سـبز شـد. غالمرضـا حیـدری، نماینـده مـردم تهـران، در نطـق میان دسـتور خـود 
کـه از آیـت اهلل  در جلسـه علنـی روز سه شـنبه ۱۶ خـرداد ۱۳۹۶ مجلـس، از رئیس جمهـور خواسـت 
کروبـی، موسـوی، خانـم رهنـورد و ممنوع التصویـری محمـد خاتمـی  خامنـه ای، رفـع حصـر آقایـان 

کنـد. را تقاضـا 
او در هـر مصاحبـه و سـخنرانی از ضـرورت رفـع حصـر سـخن می گویـد. او در یکـی از ایـن مصاحبه هـا 
کمـه  کسـی را محا کـه مـا بخواهیـم بـه جـرم داشـتن عقیـده  می گویـد: »واقعـا نمی شـود؛ یـا نمی شـود 
کـرات قانون  کرده اسـت مشـروح مذا کنیـم. بـرای همیـن قانـون اساسـی مـا تفتیـش عقایـد را ممنـوع 
اساسـی را بخوانیـد، این هـا در قانـون اساسـی خـط قرمزهـای نظـام بـوده اسـت. مـن دوسـت نـدارم 
چنیـن حرف هایـی را بزنـم ولـی در قضیـه دور زدن تحریم هـا »کاسـبان تحریـم« یـا در قضایـای سـال 
کار ببرم  کار رفـت. مـن دوسـت نـدارم ایـن تعابیر را بـه  ۸۸ از تریبون هـای رسـمی »کاسـبان فتنـه« بـه 
گر خدای  کـه اینهـا بخواهـد ذره ای واقعیـت داشـته باشـد. این ها واقعا سـم اسـت و ا ولـی خـدا نکنـد 

گـوی ملی هسـتند.« گفـت و  کـرده وجـود داشـته باشـد خـود بـه خـود مخـل برقـراری  نا
او در خصـوص  اسـت.  امیـد مجلـس دهـم  کسـیون  فرا رفـع حصـر  کمیتـه  غالمرضـا حیـدری عضـو 
کمیته تقاضـا از علی الریجانـی رئیس مجلس  کمیتـه می گویـد: »اولیـن تـالش ایـن  فعالیت هـای ایـن 
کمیتـه ایـن تقاضـا را در دیـداری رسـمی بـه اطـالع  بـرای قبـول مسـوولیت پیگیـری رفـع حصـر اسـت. 
کـه موضـوع رفـع حصـر را بـه جـد پیگیـری  رئیـس مجلـس رسـاندیم و ایشـان قـول مسـاعد دادنـد 

کننـد.«
 

اعتراض به نقض حقوق بشر
غالمرضـا حیـدری را بایـد از معـدود نماینـدگان پیگیـر مسـاله نقـض حقـوق بشـر در مجلـس دهـم 
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کرده و خواسـتار رعایت حقوق شـهروندان اسـت.  کرد. او بارها به نقض حقوق بشـر اعتراض  معرفی 
او عـالوه بـر پیگیـری مسـتمر رفـع حصـر رهبـران جنبـش سـبز بـر پایـان دادن بـه برخوردهـای امنیتـی 
کیـد دارد. او در صحـن علنـی مجلـس در تذکـری بـه وزرای اطالعـات و فرهنـگ  بـا روزنامه نـگاران تا
خواسـتار جلوگیـری از برخوردهـای امنیتـی بـا روزنامه نـگاران شـده و آن هـا را از مظلوم تریـن اقشـار 

جامعـه معرفـی می کنـد.
حیـدری بـه همـراه چهـار نماینـده دیگـر در سـوالی از وزیـر اطالعـات خواسـتار روشـن شـدن دالیـل 
محمـود  کبیـان،  کوا مصطفـی  مطهـری،  علـی  می شـود.  تلگرامـی  شـبکه های  مدیـران  بازداشـت 
کـه بـه همـراه غالمرضا حیـدری، وزیر  صادقـی و علیرضـا رحیمـی چهـار نماینـده دیگـر تهـران هسـتند 

کردنـد. اطالعـات را بـه دلیـل دسـتگیری مدیـران شـبکه های تلگرامـی بـه مجلـس احضـار 
کنـش نشـان می دهـد: »واقعـه  کودکـی بـه نـام بنیتـا این گونـه وا کشـته شـدن  غالمرضـا حیـدری بـه 
کـه از اعترافات متهمین به دسـت آمـده دل هر  تلـخ مـرگ بنیتـا،  دختربچـه هشـت ماهـه بـا توصیفی 
انسـانی را بـه درد مـی آورد امـا بـرای اینکه هر بار غمی عمومی، احساسـات جامعـه را جریحه دار نکند 
و انبوهـی از انـدوه و افسـردگی و یـأس از اصـالح بـر جامعـه حکمفرمـا نشـود. بایـد بـدون مچ گیـری و 
کـردن عملکـرد نهادهـا بـه اصـالح  روش هـا و قوانین پرداخـت. از جمله  کـردن افـراد و سیاسـی  متهـم 
کـه چگونـه افـرادی ماننـد قاتـل آتنـا و قاتـل بنیتـا بـا شـکایات متعـدد و سـوء  پاسـخ بـه ایـن سـوال 
بایـد  آزاد بودنـد؟  بـا اخـذ وثیقـه  لی  بـا چـه اسـتدال سـابقه، نظـارت مسـتمر و مـداوم نمی شـدند و 
گر قانون مشـکل دارد قانون  کنند و ا کنش افکارعمومی احسـاس مسـئولیت  مسـئوالن نسـبت به وا
گـر  گـر قضـات و افـراد قضایـی نیـاز بـه آموزش هـای اجتماعـی دارنـد، انجـام شـود و ا کنیـم، ا را اصـالح 
کنتـرل مجرمیـن و پایـش آن هـا نیسـت از تکنولـوژی و تجـارب دیگـران اسـتفاده  نیـرو و سـازوکار بـرای 

شود.«
 

خانواده
کـرده اسـت. اطالعـات چندانـی از خانـواده پـدری و  غالمرضـا حیـدری در خانـواده ای مذهبـی رشـد 
همسـرش در دسـت نیسـت اما پسـرش در فضای مطبوعاتی چهره ای شـناخته شـده اسـت. هادی 
کـه مدتـی نیز در بازداشـت  کارتونیسـت شـناخته شـده مطبوعـات اصالح طلـب پسـر اوسـت  حیـدری 
بـود. هـادی حیـدری همچنیـن دامـاد دکتـر صـادق آئینـه ونـد اسـتاد تاریـخ اسـالم دانشـگاه و رئیس 

سـابق پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات فرهنگی اسـت.
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هدایت اله خادمی

حوزه انتخابیه: ایذه و باغملک
کمیسیون انرژی سمت: نایب رئیس اول 

کسیون: اصول گرایان فرا

کثـر  ا مشـکالت  عمـده  بیـکاری  و  محیطـی  زیسـت  چالش هـای  آب،  بحـران  توسـعه نیافتگی، 
نماینـدگان مجلـس شـورای اسـالمی در حـوزه انتخابیه شـان اسـت، امـا نماینده ایـذه و باغملـک بـا 
گریبـان اسـت: »نـزاع قبیلـه ای«. هدایـت الـه خادمی از زمـان ورود اش  یـک چالـش بزرگتـر دسـت بـه 
کـه می گویـد: » ۲۱ مـاه اسـت دو تیـره  بـه مجلـس بـا ایـن چالـش امنیتـی حـاد روبـرو بـوده، بـه طـوری 
کشـته،  از یـک قبیلـه در رامهرمـز، مسـلحانه بـا هـم در حـال نبردنـد و در ایـن مـدت حداقـل ۲۰ نفـر 
کـودکان روسـتایی بـه منطقـه امـن منتقـل شـده اند، اما بحران  خانواده هـای بسـیاری آواره و زنـان و 
که همه  کان باقـی اسـت. هدایـت الـه خادمـی در حالـی بـا این بحران دسـت و پنجه نـرم می کند  کمـا

کمتـر بـا چنیـن مشـکالتی مواجـه بـوده اسـت. عمـرش در حـوزه نفـت مشـغول بـوده و 

کیست؟ هدایت اله خادمی 
هدایـت الـه خادمـی در سـال ۱۳۳۸ در ایـذه از توابـع اسـتان خوزسـتان متولـد شـد. او تحصیالت اش 
کـرد و بـرای دریافـت مـدرک مهندسـی مکانیـک راهی هندوسـتان  را تـا مقطـع دیپلـم در ایـذه دنبـال 
کشـور آلمـان شـد تـا در رشـته  ام  کنـد. خادمـی سـپس رهسـپار  شـد تـا در دانشـگاه بنگلـور تحصیـل 

کنـد.  کارشناسـی ارشـدش را اخـذ  کار(، مـدرک  کسـب و  بـی. ای )مدیریـت ارشـد 
هدایـت الـه خادمـی در زندگی نامـه خـود نوشـت اش، بـه انقـالب ۵۷ و جنـگ ایـران و عـراق اشـاره 
کشـور رفتـم،  از  ج  کـرده و می نویسـد: »بـرای ادامـه تحصیـل در رشـته مهندسـی مکانیـک بـه خـار
اقامـت و تحصیـل مـن در ایـن دانشـگاه بـا رویدادهـای پـر فـراز و نشـیب سـال های نخسـت انقـالب 
کشـورهای منطقـه را هم تحـت تاثیر خود  که بسـیاری از  اسـالمی ایـران هم زمـان شـده بـود، انقالبـی 
که در راه صیانت از  قـرار داده بـود و مـن در ایـن مقطـع بیـش از هر زمان دیگر، وظیفـه خود می دیدم 
اعتبـار و عـزت سـرزمین مـادری ام »ایـران« و انقالب مردمی آن بکوشـم و همیـن موضوع، مقدمه ای 

از تولید خمپاره در دهه شــصت تا حفاری نفت
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شـد تـا در ایـن مسـیر بـه افتخـار اسـارت و آزادگـی بـرای دفـاع از عـزت میهـن ام نائل شـوم.« او توضیح 
بیشـتری از میـزان مـدت حضـور در جبهـه و میـزان اسـارت خـود ارائه نکـرده ولی در سـوابق اش آمده 
کـه بیـن سـال های ۱۳۶۴ تـا ۱۳۶۷ در قسـمت مهندسـی تولیـد ادوات جنگـی وزارت سـپاه و وزارت 

دفـاع، مسـوولیت تولیـد لولـه خمپـاره را عهـده دار بـوده اسـت.
کشـور، هدایـت الـه خادمـی جـذب شـرکت حفـاری ایـران می شـود و از  بـا پایـان جنـگ و بازگشـت بـه 
کار خـود را شـروع می کنـد و در سـال ۱۳۸۸ در دولـت محمـود  پایین تریـن رده شـغلی ایـن شـرکت 
ایـن  همـه  در  خادمـی  می شـود.  منصـوب  شـمال  حفـاری  شـرکت  مدیرعاملـی  بـه  نـژاد  احمـدی 
گاز مشـغول بـوده اسـت. سـوابق اجرایـی و مدیریتـی او در این حـوزه به این  سـال ها در حـوزه نفـت و 

ح اسـت: شـر
کارشناس ارشد تعمیرات  •

کل تعمیرات و رئیس اداره مهندسی و برنامه ریزی شرکت ملی حفاری ایران • رئیس اداره 
کمیسیون معامالت شرکت ملی حفاری ایران • عضو اصلی 

کمیته فنی و بررسی بودجه شرکت ملی حفاری ایران • رئیس 
• مدیر امور مهندسی شرکت ملی حفاری ایران و عضو اصلی هیات مدیره

• معاون مدیر عامل و عضو اصلی هیات مدیره شرکت ملی حفاری ایران
• عضو اصلی هیات مدیره شرکت ملی حفاری ایران

• مدیر عامل شرکت حفاری شمال
گـروه ملـی صنعـت  گاز بـه مـدت سـه سـال در  هدایـت الـه خادمـی عـالوه بـر فعالیـت در حـوزه نفـت و 
فـوالد ایـران و سـه سـال نیـز در وزارت سـپاه و دفـاع مسـوولیت تولیـد لوله برای سـاخت خمپـاره را در 

اختیار داشـته اسـت.
گاز شـناخته می شـد، پس  کـه همـواره بـه عنـوان چهـره ای تخصصـی و فنـی در حـوزه نفت و  خادمـی 
از برکنـاری از مدیرعاملـی شـرکت حفـاری شـمال، تصمیـم بـه ورود به عرصه انتخابـات دهمین دوره 
گرفـت و موفـق شـد بـه نمایندگـی از مـردم ایـذه و باغملـک راهـی مجلـس  مجلـس شـورای اسـالمی 
عرصـه  بـه  ورود  چرایـی  خصـوص  در  نداشـت  سیاسـی  فعالیـت  سـابقه  ایـن  از  پیـش  کـه  او  شـود. 
انتخابـات می گویـد: »قصـد حضـور در عرصـه نمایندگـی برغـم درخواسـت بسـیاری از مـردم، طـی ۲۰ 
کـه شـب قبـل از آن  گذشـته نداشـتم امـا بعـد از حضـور در یـک مرکـز ناشـنوایان در شـهر ایـذه،  سـال 
کارهـای  دچـار آتـش سـوزی و خسـارات جانـی و مالـی زیـادی شـده بـود، بنـده تـا حـدودی توانسـتم 

کنـم و در همـان زمـان متوجـه مشـکالت موجـود در ایـن شـهر شـدم.« آن هـا را پیگیـری 
کمیسـیون  کمیسـیون انـرژی درآمـد و بـه نایـب رئیسـی  خادمـی پـس از ورود بـه مجلـس بـه عضویـت 

رسید. 
هدایـت الـه خادمـی در همـه دولت هـای بعـد از انقـالب فعالیـت داشـته و بیشـتر به عنـوان نیـروی 
تخصصـی بـه شـمار می آیـد تـا نیـروی سیاسـی، از همیـن رو در انتخابـات مجلـس دهـم نیـز به عنـوان 
گذاشـت  کاندیـدای مسـتقل در عرصـه رقابت هـای انتخاباتـی ظاهـر شـد، امـا وقتـی بـه مجلـس پـا 
کسـیون مسـتقل ها. او این تصمیم را  کسـیون اصول گرایان درآید نه فرا ترجیـح داد تـا بـه عضویـت فرا
کسـیون اصالح طلبان دانسـته و می گوید: »در یکی دو  کسـیون مسـتقل ها به فرا ناشـی از نزدیکی فرا
کـه آقـای ظریـف وزیـر امـور خارجـه بـرای پاسـخ  کـردم تـا زمانـی  کسـیون مسـتقل ها شـرکت  جلسـه فرا
کسـیون  کریمـی قدوسـی نماینـده مشـهد بـه مجلس آمـد و آن برخورد اعضای فرا بـه سـئواالت آقـای 
کسـیون مسـتقل ها شـرکت نکـردم. مـا نماینـدگان مـردم  مسـتقل ها را دیـدم، دیگـر در جلسـات فرا
گفـت، نمایندگان  کـه نیسـتیم. آقـای ظریـف در مجلس هرچه دلش خواسـت  هسـتیم وکیـل الدولـه 
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بـا  فرقـی  آن هـا  نـدارد.  وجـود  نماینـدگان  برخـی  در  حریـت  می رسـد  نظـر  بـه  بوسـیدند  را  او  رفتنـد 
کسـیون امیـد نداشـتند.« فرا

گذاشـت و در انتخابـات ریاسـت جمهـوری سـال  هدایـت الـه خادمـی در حـوزه سیاسـی پـا را فراتـر 
۹۶ بـه جبهـه مردمـی نیروهـای انقـالب )ائتـالف اصول گرایـان( پیوسـت و در صـف اول حمایـت از 
کـه در جریـان انتخابـات مجلـس دهـم، جمعـی از  کاندیداتـوری رئیسـی ایسـتاد. ایـن در حالـی بـود 
کـرده بودنـد. پیوسـتن خادمـی بـه  کاندیـدای اصول گرایـان حمایـت  اصالح طلبـان ایـذه از او در برابـر 
که آیـا او به لحاظ فکری دچار تحول شـده و به اصول گرایان  کـرد  اصول گرایـان، یـک پرسـش را ایجـاد 
احسـاس تعلـق بیشـتری دارد یـا مخالفـت بـا بیـژن زنگنـه وزیـر نفت دولـت خاتمی و روحانـی، او را به 

دامـن اصول گرایـان سـوق داده اسـت؟
 

دست راست احمدی نژاد در دور زدن تحریم ها
گرفتـه بـود، در  کـه در سـال ۸۴ از دسـت بیـژن زنگنـه وزیـر نفـت دولـت خاتمـی لـوح تقدیـر  خادمـی 
کـرد و بـه مدیرعاملـی شـرکت حفـاری شـمال رسـید. او بـا  دولـت احمـدی نـژاد پله هـای ترقـی را طـی 
پذیـرش مسـوولیت شـرکت حفـاری شـمال، بـه بـازوی دولـت وقـت بـرای دور زدن تحریم هـا تبدیـل 
کـرده اسـت: »بـرای  ح داسـتان دورزدن تحریم هـا را اینگونـه تعریـف  گفتگویـی شـر شـد. خادمـی در 
اولیـن بـار بعـد از انقـالب دسـتگاه های دریایـی ملکـی را تحـت نـام سـحر یـک و دو را خریدیـم و وارد 
گـر دسـتگاه ها را حرکـت  کار در اوج تحریم هـا انجـام شـد. آمریکایی هـا می گفتنـد ا کردیـم. ایـن  کشـور 
بدهیـد مـا دسـتگاه ها را می گیریـم شـرکت سـازنده دسـتگاه را حرکـت نمـی داد، رفتیـم پانامـا شـرکت 
که مـا می دانیم اصل  گفتند  کردیـم، بـاز هم آمریکایی هـا  زدیـم دسـتگاه ها را بـه نـام شـرکت پانامایـی 
گـر مـن ایـن دسـتگاه ها را نیـاورم معلـوم  موضـوع چیسـت و دسـتگاه را نگـه می داریـم. معتقـد بـودم ا
کسـی ایـن دسـتگاه ها را بیـاورد. باالخـره دسـتگاه ها را حرکـت دادیم دسـتگاه ها ۳۵ روز روی  نیسـت 
کـه االن  کامـال رصـد می کردیـم  کـه ایـن دسـتگاه ها را حمـل می کـرد  آب بـود در اینترنـت شـتر دریایـی 
کردیـم. ایـن دسـتگاه دارای  در چـه نقطـه ای قـرار دارد. تمهیداتـی را بـا امکانـات شـرکتمان ایجـاد 
وزن ۸ هـزار تنـی بـود ۵ هـزار تـن هـم وسـایل جانبـی اش بـود ارتفـاع دکلـش هـم۱۵۲ فـوت سـازه اش 
کلمبو و سـریالنکا بـه ما حمله  کنیـم. دزدهـای دریایـی در  ۳۵ فـوت بـود و نمی توانسـتیم آنـرا مخفـی 
کـه حمـل دسـتگاه را برعهـده دارد امـکان دارد بـه جـای اینکـه بیایـد  کردنـد، می دانسـتیم شـرکتی 
کـه در بیـن راه ببینـد تـازه بفهمد داسـتان چیسـت.  کیـش دسـتگاه را تحویـل مـا بدهـد شـاید فضـا را 
کننـده ایـن دسـتگاه را در ایـران نیـاورد و در  بنابـر ایـن تشـخیص داده بودیـم شـاید شـرکت حمـل 
کردیـم  کردیـم شـناور تهیـه  را جمـع  نیرو هایمـان  از  بنابرایـن تعـدادی  بـرود  کنـد  آزاد رهـا  آب هـای 
می کردیـم  رصـد  هـم  دقیقـا  فرسـتادیم  دریایـی  مـرز  لـب  کردیـم  سـوار  شـناور  روی  را  نیروهایمـان 
نمی خواسـتیم موضـوع خیلـی نمـود خارجـی داشـته باشـد. شـرکت حمل کننـده دسـتگاه را در یکـی 
کـرد و برگشـت بچه هـای مـا آمـاده بـا شـناور بـدون مجـوز  کشـورهای حاشـیه خلیـج فـارس تخلیـه  از 
کـرده و دسـتگاه را بـار زدنـد و آوردنـد. بعـد از ورود سـالم دسـتگاه بـه  کشـور مـورد نظـر ورود  بـه قلمـرو 
گفـت منابـع در اختیارتـان قرار می دهیم شـما  کـرد و  ایـران، آقـای احمـدی نـژاد از مـن شـخصا تشـکر 
۲۰ دسـتگاه دیگـر بیاوریـد. مـا رکـورد زدیـم و رکوردمـان از شـل و توتـال باالتـر بـود بهتریـن دسـتگاه 
کار می کردیم ما تنها  سـوپر را بـه ایـران آوردیـم در زمـان آقـای احمـدی نـژاد بر اسـاس قرارداد هایمـان 
ج  کـه فنـاوری خـاص داشـتیم هم زمـان در خـار کشـورهای عضـو اوپـک بودیـم  کشـور در خاورمیانـه و 
کار می کردیـم ۱۰ حلقـه چـاه بـا یـک دسـتگاه در یـک سـال در ترکمنسـتان زدیـم در ایران  کشـور هـم  از 
در هـر سـال نزدیـک بـه دو حلقـه چـاه می زدیـم. هنـوز این رکورد ما را نه شـل و نه توتال نتوانسـته اند 
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کنند.« کسـب 
خادمـی از جدی تریـن منتقدیـن بیـژن زنگنـه وزیـر نفـت دولـت روحانی در مجلس اسـت. او زنگنه را 
کفایـی و اقتصاد  عامـل نابـودی شـرکت حفـاری شـمال می دانـد و می گویـد: »یکـی از نمادهـای خـود 
کـه بـه دسـت آقـای زنگنـه نابـود شـد دسـتگاه نیمـه شـناور ایـران  مقاومتـی شـرکت نفـت شـمال بـود 
بـه یـک شـرکت خدمـات غذایـی دادنـد آن هـا هـم  گرفتنـد و  از شـرکت نفـت شـمال  را  کبیـر  -امیـر 
گذاشـتند دسـتگاه هم بیکار اسـت.« کردند و چند هندی را روی دسـتگاه  نیروهای ایرانی را بیرون 

 
خامنه ای؛ چهره سال ۱۳۹۵

کـه چهـره سـال ۱۳۹۵ چـه  هدایـت الـه خادمـی وقتـی در برابـر ایـن پرسـش خبرنـگاری قـرار می گیـرد 
نمی تـوان  را  خاصـی  »شـخص  می گویـد:  و  می کنـد  معرفـی  سـال  چهـره  را  ایـران  رهبـر  بـوده،  کسـی 
بـه عنـوان چهـره سـال نـام بـرد، تنهـا مقـام معظـم رهبـری توانسـته اند چهـره سـال باشـند زیـرا در 
کـه مجلـس یـا دولـت دچـار ضعـف عملکـردی بودنـد بـا ورود و انتقـاد  بسـیاری از مـوارد و مواضـع  
کردنـد.« او در مصاحبـه ای دیگـر می گویـد: »مـا موظـف هسـتیم و تنهـا راه نجـات  آن هـا را هنمایـی 
کنیـم نـه فقـط حـرف  گـوش خـود  کـه پیـرو راه والیـت باشـیم و نصایـح ایشـان را آویـزه  مـا ایـن اسـت 
کـردن آن هـا قـدم برداریـم.« خادمـی در جریـان خریـد برخـی  ایشـان را بشـنویم بلکـه بایـد در اجرایـی 
گـم شـدن  کـه از  کـره بـوده اسـت. دکل هایـی  از دکل هـای نفتـی در دولـت احمـدی نـژاد، طـرف مذا
کاملی دارد  گم شـدن دکل های نفتی اطالعات  آن ها اخباری منتشـر شـد. او احتماال از پشـت پرده 
که  گـم شـدنی نیسـت بلکه دکلـی نیامد  کـه دکل  کـرده  ولـی در مصاحبـه ای تنهـا بـه ایـن نکتـه اشـاره 

گم شـود. 

کارش در مجلس حمله داعش به دفتر 
کار هدایـت الـه خادمـی در مجلـس در روز ۱۷ خرداد سـال جاری مورد حمله تروریسـتی داعش  دفتـر 

کشـته شـد.  گرفـت. در جریـان ایـن حمله، رئیس دفترش جعفر جعفرزاده  قـرار 

خانواده
کـرد و دارای یک پسـر و یک دختر دوقلوسـت. فرزندانش  هدایـت الـه خادمـی در سـال ۱۳۶۵ ازدواج 

هنـوز ازدواج نکرده انـد. اطالعـات بیشـتری از خانـواده او در فضای مجازی موجود نیسـت.
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محمد دهقانی

حوزه انتخابیه: چناران
کمیسیون قضایی و حقوقی سمت: عضو 

کسیون: اصول گرایان فرا

کـه از بسـیج دانشـجویی بـه هیـات رئیسـه مجلـس  شـاید بهتریـن توصیـف از فرجـام روسـتازاده ای 
همـان  کنـد  معرفـی  اقتصـادی  مفاسـد  جـدی  مخالفـان  از  را  خـود  داشـت  سـعی  همـواره  و  رسـید 

گفـت: »بـا واقعیت هـا بیشـتر آشـنا شـدم.« کـه خـود  جملـه ای بـود 
محّمـد دهقانـی نفنـدر مشـهور بـه محمد دهقان دی ماه ۱۳۴۱ در یکی از روسـتاهای چناران متولد 
گرفت. او سـابقه  گذراندن تحصیالت راهنمایی به مشـهد رفت و دیپلم خود را از آنجا  شـد و پس از 
گـردان مهندسـی  کـه فرمانـده  ۲۲ مـاه حضـور در جنـگ ایـران وعـراق را دارد و در۲۲ سـالگی زمانـی 

گذراند. رزمی سـپاه در مریوان بود اسـیر شـده و ۵ سـال را در اسـارت 
بعـد از آزادی بـه ادامـه تحصیـل در رشـته حقوق پرداخت و سـال ۸۲ توانسـت مـدرک دکتری حقوق 
کنـد. او بیشـتر دوران دانشـجویی اش را در بسـیج دانشـجویی می گذرانـد؛ ابتـدا  خصوصـی را اخـذ 
کشـور می شـود. او  رئیس سـازمان بسـیج دانشـجویی اسـتان تهران و سـپس معاون سیاسـی بسـیج 

از بنیان گـذاران خبرگـزاری دانشـجو اسـت.
کـه بروشـور تبلیغاتی جبهه  کسـیون توسـعه روسـتایی نـام می برنـد، امری  از او بـه عنـوان موسـس فرا

متحـد اصول گرایـان »ابتـکاری بـرای اولیـن بـار درتاریخ ایـران« می خواند.
کـه بـرای نخسـتین بار بـه عنوان نماینده چنـاران و بینالود )طرقبه و شـاندیز(  دهقانـی ۴۱ سـاله بـود 
وارد مجلـس شـد و در اولیـن نطـق پیـش از دسـتور خـود در مهرمـاه سـال ۸۳ دربـاره مجلـس هفتـم 
که  بـرای  اولین بار مجلسـی  متخصص ، توانمنـد، متعهد و معتقد  گفـت: »تحقیقـًا می توانیـم  بگوییـم  

بـه  راه  امـام  و شـهیدان  یـک  جریـان  قـوی  و بسـیار ارزنده  را تشـکیل  دادند.«
کار  او تقریبـا در تمـام نطق هـا و مصاحبه هـای خـود از فسـاد اقتصـادی می گویـد. چـه بعـد از روی 
کـه معتقـد اسـت: »اشـکال سـاختاری مربـوط بـه عـدم  آمـدن دولـت هم سـوی مجلـس در سـال ۸۴ 
گذشـته  هم سـویی دولـت و مجلـس، موجـب تلـف شـدن بخشـی از وقـت مجلـس در طـول )۱۴( مـاه 

آرمانخواهی که با واقعیت ها آشــنا شد!
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کـه موجـب »اختـالس و  شـد« و مدیریـت دولـت خاتمـی را »مدیریـت فرسـوده و ضعیـف« می خوانـد 
کارکنان دولتی و انباشـته شـدن صدها پرونده مفاسـد  به یغما بردن اموال مردم توسـط تعدادی از 
کـز نظارتـی« شـده )۹مـرداد۸۴( و چـه در تمامـی  اقتصـادی در دادگاه هـا و صدهـا پرونـده دیگـر در مرا
کـه از افتخـارات مجلـس را خطـاب رهبـری می دانـد: »رهبـر معظـم انقـالب  نطق هـای بعـدی خـود 
گذشـته بحـث مبـارزه بـا فسـاد اقتصـادی  درابتـدای مجلـس هفتـم فرمودنـد، مـن قبـال در مجلـس 
کـه نماینـدگان بیاینـد و پرچـم مبـارزه بـا فسـاد اقتصـادی را بدسـت  کـردم وتوقـع داشـتم  ح  را مطـر

کار را نکردنـد، شـما بکنیــد.« گیرند.آن هـا ایـن 
اعـالم  ح  و طـراح »طـر فسـاد  بـا  مبـارزه  پیشـگامان  از  را  بعـد همـواره خـود  تـا سـال ها  کـه  دهقانـی 
اسـامی مفسـدان اقتصادی« می دانسـت در یک مصاحبه چالشـی با سـایت اصول گرای جهان نیوز 
در اسـفند ۸۶ هم زمـان بـا روزهـای پایانـی مجلـس هفتـم، وقتـی خبرنـگار می پرسـد: »آقـای دکتـر 
کـه در ابتدای مجلـس هفتم در مورد پیگیـری بحث مبارزه با  دهقـان! شـما همـان شـور و حرارتـی را 
که داشـتم،  فسـاد اقتصـادی داشـتید االن هـم داریـد یـا نـه؟« می گویـد: »من همان شـور و حرارتی را 

دارم، ولـی بـا واقعیت هـا بیشـتر آشـنا شـدم.«
مفاسـد  بـا  مبـارزه  بحـث  اصول گـرا  نماینـده ای  عنـوان  بـه  نیـز  هشـتم  مجلـس  در  دهقانـی  محمـد 
گفت:   کـرد، چنانچه خرداد ۸۷ بـه خبرگزاری فارس  کمتر پیگیری  اقتصـادی را البتـه بـا شـور حرارتـی 

»قـوه قضائیـه بـه هیچیـک از ۳۰۰ سـؤال هیئـت تحقیـق و تفحـص پاسـخ نـداد.«
وی درهمیـن سـال، جمعیـت رهپویـان انقـالب اسـالمی را همـراه بـا دیگـر دوسـتانش تشـکیل داد و 

گرفـت. خـود سـخن گویی اش را برعهـده 
بـا نزدیـک شـدن بـه انتخابـات ریاسـت جمهـوری سـال ۸۸، دهقانـی همـراه بـا دیگـر همفکرانـش 
گرچـه بـه تدریـج اختالفاتشـان بـا دولـت احمـدی نـژاد بیشـتر می شـد، امـا همچنـان حمایـت خـود  ا
کـه در مخالفـت بـا دولـت نهـم بحـث تشـکیل  را از او دریـغ نمی کردنـد. دهقانـی هـم بـا »جریاناتـی 
ح می کردنـد مخالفت می کرد  دولـت وحـدت ملـی« و »تحقیـق و تفحص از سـفرهای اسـتانی« را مطر
و معتقـد بـود »سـفرهای اسـتانی هیئـت دولـت موثـر و خـوب و موجـب توزیـع عادالنه ثروت شـده« و 
هـم در موضـوع اختالفـات مجلـس و دولـت انتقاداتـی را متوجـه رئیس دولت می کـرد هرچند در ایام 
گفـت: »رییـس  دولـت  انتخابـات بـه جانبـداری تمـام قـد از او می پرداخـت ودر خـرداد ۸۸ در زنجـان 

نهـم نزدیک تریـن فـرد بـه والیـت فقیـه بـه لحـاظ قرابـت و موقعیـت و عملکـرد اسـت.«
کمیسـیون حقوقـی وقضایـی حـاال دیگـر به هیات رئیسـه مجلس رسـیده  کـه از عضویـت در  دهقانـی 
گیـری میکنـد. بعـد از حـوادث سـال ۸۸  کمتـر ازقبـل دربـاره مفاسـد اقتصـادی اثـری موضـع  اسـت 
او نیـز هم نـوا بـا مجلـس اصول گـرای هشـتم مواضعـی در مخالفـت بـا معترضـان بـه نتایـج انتخابـات 
کیـد مـا بـر قانون  دارد. او در مهرمـاه ۸۸ بـه جنبه هایـی از دادگاه متهمـان انتقـاد دارد و می گویـد: »تا
کـه مرتکـب  بـه لحـاظ رعایـت حقـوق متهمـان اسـت و ایـن بـه معنـای دفـاع از اعمـال مجرمانـه ای 
کـه در آبـان مـاه همـان سـال معتقـد بـود: »کروبـی تـالش می کند دسـتگیر شـود.« شدند،نیسـت.« او 
و یـا بایـد: »کروبـی و موسـوی بـا عذرخواهـی بـه جامعـه بازگردنـد.« بعـد از حـوادث عاشـورای همـان 

کننـد.« سـال بـه قضـات توصیـه می کنـد: »بـرای عوامـل اصلـی اغتشاشـات حکـم محـارب صـادر 
کهریـزک نیـز محمد دهقانی برای نخسـتین بـار به تخلفات  در جریـان رسـیدگی مجلـس بـه ماجـرای 
کمیتـه ویـژه مجلـس  گـزارش  اقتصـادی قاضـی مرتضـوی اشـاره می کنـد و می گویـد: »متهـم اصلـی 
اسـت؛  از قوه قضائیـه در مجلـس هفتـم  و تفحـص  کمیتـه تحقیـق  کهریـزک، همـان متهـم  دربـاره 
کامـل موجـود اسـت امـا جـای تعجـب  سال هاسـت پرونـده ایـن شـخص در قـوه قضائیـه بـا اسـناد 

کـه چـرا بـه آن رسـیدگی نمی شـود.« اسـت 
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کـه منجـر بـه دخالـت  کشـمکش ها بـر سـر دانشـگاه آزاد در تابسـتان ۸۹  نماینـده چنـاران در ماجـرای 
کـرد و در صـف  ح موضـوع وقـف آن شـد بیـش از سـایر اعضـای هیـات رئیسـه تـالش  مجلـس و طـر
آزاد  دانشـگاه  امـوال  »وقـف  گفـت:  فـارس  بـه  ابتـدا  او   . شـد  ظاهـر  رفسـنجانی  هاشـمی  مخالفـان 
ح در مجلـس تصویـب شـود، مـورد تائیـد شـورای  گـر هـم ایـن طـر وجاهـت قانونـی و شـرعی نـدارد ا
گرفـت.« و سـپس بـه اخطـار قانـون اساسـی متوسـل شـد و ورود مجلـس بـه  نگهبـان قـرار نخواهـد 
بـه ایـن هـم  امـا  بـه یـک امـر والیـی و غیرمجـاز« دانسـت.  آزاد را »ورود  بحـث اساسـنامه دانشـگاه 
گفـت: »نگـران نباشـید االن فضا  کـه دانشـجو نامیـده می شـدند  بسـنده نکـرد و در جمـع معترضانـی 

کفـه تـرازو بـه سـمت ماسـت.« گفـت  کـه می تـوان  در مجلـس طـوری اسـت 
گیـری مخالفت هـای اصول گرایـان بـا دولـت دهـم بویـژه بعد از ماجـرای خانه نشـینی احمدی  بـا اوج 
کـه بـا هشـدار بـه احمـدی  نـژاد، محمـد دهقانـی هـم سـعی دارد از ایـن جریـان عقـب نمانـد تـا جـای 
کـه نظـام دچـار  کنـد  گـر جریـان انحرافـی مشـی خـود را به گونـه ای تنظیـم  گفـت: »ا نـژاد و مشـایی 
کنـد، احتمـال برخورد سـخت با ایـن جریان قبـل از پایان دوره  بن بسـت شـود و مصالـح نظـام اقتضـا 

ریاسـت جمهوری دور از ذهـن نیسـت.«
گـروه امیرمنصـور آریـا در آبـان ۹۰، نامـی هـم از فرزنـد محمـد  در ماجـرای افشـای تخلفـات اقتصـادی 
گفـت: »مـن یک  کـرد و  گـروه آریـا را تکذیـب  کـه دهقـان ارتبـاط خـود و فرزنـدش بـا  دهقانـی بـرده شـد 

گـروه “آریـا” را ندیـده اسـت.« کـه مثـل خـودم  پسـر سه سـاله دارم 
کـرد  کـه بـا قاطعیـت اعـالم  امـا شـاید خبرسـازترین اظهـار نظـر دهقانـی مربـوط بـه ۱۶ آبـان ۹۰ باشـد 
یـک تیـم تخصصـی از حقوق دانـان زیـر نظـر دفتـر مقام معظم رهبری تشـکیل شـد و اقدام به بررسـی 
کردنـد و یکسـری از ایرادات را مشـخص  ده هـا مـورد از مـوارد قانـون اساسـی بـرای بازبینـی و بازنگـری 
کمتـر از ۲۴ سـاعت بعـد تلویحـا  کـه البتـه بنـده عضـو آن تیـم نیسـتم امـا از ایـن امـر مطّلعـم. او  کردنـد 
کارشناسـان بـود و ارتباطـی بـا  گفـت: »ایـن مطالـب نظـر شـخصی بنـده و برخـی  کـرد و  آن را تکذیـب 

دفتـر مقـام معظـم رهبری نداشـته اسـت.«
دهقانـی در انتخابـات ریاسـت جمهـوری سـال ۹۲ هـم بـه هاشـمی تاخـت هم به احمدی نـژاد. از رد 
گفته بـود بـرای همراهی رحیم  کـه  کـرد و در پاسـخ بـه ادعـای احمـدی نـژاد  صالحیت هاشـمی دفـاع 
گفـت: »فـردی مثـل رئیـس جمهور حق نـدارد برای خالف  گرفتـه  کشـور، مرخصـی  مشـایی در وزارت 

گرفتـن بـرای رئیس جمهور مضحک اسـت و معنـی ندارد.« کـردن مرخصـی بگیـرد. مرخصـی 
وزرای  برخـی  بـا  مخالفـت  در  فعالـی  نقـش  چنـاران  نماینـده  روحانـی،  حسـن  پیـروزی  از  بعـد 
پیشـنهادی بویـژه منتسـبین بـه »فتنـه« و اسـتیضاح وزیـر علـوم داشـت. او هم چنیـن از منتقـدان 

اسـت. روحانـی  دولـت  هسـته ای  کـرات  مذا سرسـخت 
کـه بـرای مبـارزه بـا  عضـو هیـات رئیسـه مجلـس ۱۰سـال بعـد از حضـورش در مجلـس و فریادهایـی 
گفتـه بـود دربرخـورد با فسـاد با واقعیت ها آشـنا شـدم،  کـه  فسـاد بـرآورده بـود و ۶ سـال بعـد از زمانـی 
کـرد. او تنهـا بـه خبرگـزاری  هـر دو مجلـس هشـتم و نهـم را از همـکاری بـا محمدرضـا رحیمـی مبـرا 
گفـت: »مـا در مجلـس هفتـم و هشـتم بـدون اینکـه هیـچ مسـئله شـخصی بـا آقـای رحیمـی  فـارس 
کـه در مـورد دسـت داشـتن در فسـاد وجـود  داشـته باشـیم و فقـط بـه  واسـطه سـوابق و شـائبه هایی 

گرفتـن وی مخالـف بودیـم.« داشـت، بـا مسـئولیت 
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نصراله پژمانفر

حوزه انتخابیه: مشهد
کمیسیون فرهنگی سمت: نایب رئیس دوم 

کسیون: اصول گرایان فرا

هم چـون دیگـر نماینـدگان جبهـه پایـداری، رسـالت خـود را مخالفـت بـا برجـام می دانـد. تنش زایـی 
در روابـط بیـن الملـل،  سـتیز دائمـی بـا امریـکا،  حمایـت از جنبش هـای اسـالمی در جهـان و تخاصـم 
بـه جـای تعامـل را بـرای سیاسـت خارجـی تجویـز می کنـد. حجـت السـالم نصرالـه پژمانفـر نـه از زمان 
کابینـه حسـن روحانـی از مخالفـان سرسـخت محمـد جـواد  تصویـب برجـام، بلکـه از زمـان معرفـی 
ظریـف وزیـر امـور خارجـه بـود. او در نطـق مخالفـت اش بـا ظریـف می گویـد: »در برنامـه آقـای ظریـف، 
کرده  انـد،  کـه یـک طرفـه ارتباط شـان را قطـع  کسـانی  انفعـال در مقابـل دشـمن و تعامـل یکسـویه بـا 
کـه ایـن امـر خـالف وصیتنامـه امـام خمینـی)ره( و موازین انقالب اسـالمی اسـت.  مشـاهده می شـود 
بایـد  کردنـد  تعریـف  از شـما  گـر روزی دشـمنان  ا )ره( فرمـود  امـام  بـا سیاسـت خارجـی،  ارتبـاط  در 
که امروز از ایشـان ]ظریف[ می شـود، مسـئله  کنید در معرض خطر هسـتید. تعریف زیادی  احسـاس 
کـه در مـورد ایشـان بکار برده می شـود ماننـد “ظریف یک  کـی اسـت و بایـد بـه تعابیـری  بسـیار خطرنا
کردنـد، حسـاس  شـاخه زیتـون بـرای آمریکاسـت” و آن را شـاخصه زیتـون ایـران بـه غـرب توصیـف 

بود.«
 

کیست؟ نصراله پژمانفر 
حجـت السـالم نصرالـه پژمانفـر متولـد ۱۳۴۳ در شـهر تهـران اسـت. دیپلـم اش را در رشـته مکانیـک 
کـوچ  از هنرسـتانی در تهـران اخـذ می کنـد و بـه حـوزه علمیـه تهـران و سـپس بـه حـوزه علمیـه مشـهد 
می کنـد. تحـت تاثیـر تعلیمـات آیـت اهلل مصبـاح یـزدی قـرار دارد و عضـو رسـمی جبهـه پایـداری بـه 
شـمار می آیـد. تـا پیـش از انتخابـات مجلـس نهم، بـه فعالیت های حوزوی اشـتغال داشـته و معاون 
آمـوزش و پژوهـش حـوزه علمیـه مشـهد و پیـش از آن در موسسـه مصطفـی العالمیـه مشـهد فعـال 
بـوده اسـت. او رابطـه بسـیار نزدیکـی بـا نهـاد رهبـری دارد و سـال ها در نهـاد رهبـری در دانشـگاه ها 

مخالف سیاســت خارجی ظریف و حامی سانسور
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کار در حـوزه علمیـه بـه عضویـت سـتاد پیگیـری مطالبـات رهبـری در  فعـال بـوده و پـس از شـروع 
موضـوع تحـّول حـوزه در می آیـد. در انتخابـات مجلـس نهـم بـرای اولیـن بار شـانس اش را بـرای ورود 
بـه قـدرت، امتحـان می کنـد و در میـان نامزدهـای شـهر مشـهد بـا ۲۳۶,۴۸۷ رأی در رتبـه سـوم قـرار 
کـه در  کـرده بـود  گرفتـه و راهـی مجلـس می شـود. در انتخابـات مجلـس دهـم، بـه رغـم اینکـه اعـالم 
کاندیـدا می شـود و بـا وجـود اینکـه از  کاندیـدا نخواهـم شـد ولـی بـاز  صـورت وجـود نامـزدان اصلـح 
فهرسـت ائتـالف اصول گرایـان بیـرون می مانـد ولـی بـا حمایـت جبهه پایـداری می تواند بـرای بار دوم 
راهـی مجلـس شـود. در انتخابـات ریاسـت جمهـوری سـال ۱۳۹۲ از جدی تریـن موافقـان نامـزدی 
دکتـر لنکرانـی وزیـر بهداشـت دولـت محمـود احمـدی نـژاد بـود. او معتقد بـود جلیلی سـابقه اجرایی 
گیری لنکرانی،  پشـت جلیلی ایسـتاد  کناره  الزم بـرای رئیـس جمهـور شـدن نـدارد، ولـی در نهایـت بـا 
کمیسـیون فرهنگـی مجلـس اسـت و خـود را بـرای نشسـتن  کنـون عضـو  و از حامیـان او بـود. او هم ا
کـه  کرسـی چهره هـای نامـدار جبهـه پایـداری همچـون روح اهلل حسـینیان و مرتضـی آقاتهرانـی  روی 

از ورود بـه مجلـس دهـم بازمانده انـد آمـاده می کنـد.
ح است: اهم سوابق اجرایی نصراله پژمانفر به این شر

• نماینده مشهد در مجلس نهم و دهم
کمیسیون فرهنگی مجلس نهم • عضو 

• معاون آموزش و پژوهش حوزٔه علمیٔه خراسان
• معاون فرهنگی و تربیتی جامعه المصطفی العالمیه مشهد

• نمایندٔه حوزٔه علمیٔه خراسان در بنیاد ملی نخبگان
• عضو شورای آموزش و پرورش استانداری خراسان رضوی

• عضو هیئت منصفٔه مطبوعات مشهد
• عضو ستاد پیگیری مطالبات رهبری در موضوع تحّول حوزه

• عضو نهاد مقام معّظم رهبری در دانشگاه ها
• مدیر مدرسٔه علمیٔه شهید آیت اهلل صدوقی مشهد

• مشاور عالی مجتمع آموزش عالی وزارت نیرو و آبفای خراسان

نماینده مردم یا وکیل حوزه علمیه خراسان؟
حجـت السـالم نصرالـه پژمانفـر در جایـگاه نمایندگـی مـردم مشـهد در مجلـس شـورای اسـالمی،  اهم 
گرفته، معطوف به مسـایل دینی و حوزوی  که حجم وسـیعی از وقت نمایندگی اش را  دغدغه هایی 
کـه می تـوان او را وکیل شایسـته ای برای حوزه علمیه خراسـان خوانـد. از احضار وزیر  بـوده به طـوری 
کـرده بیشـتر  کـه ارائـه  ح هـا و پیشـنهاداتی  کارت زرد بـه او تـا تذکـر بـه رئیـس جمهـور و طر ارتباطـات و 
کـه پژمانفـر در  یـک سـو داشـته و آن چیـزی نبـوده جـز مسـایل بـه ظاهـر دینـی. مهم تریـن نطقـی 
مجلـس نهـم داشـته موضوعـی نبـوده جـز مخالفـت بـا افزایـش پهنـای بانـد اینترنـت در ایـران، آنهـم 
تحـت عنـوان دغدغـه تخریـب فرهنـگ اسـالمی از طریـق نفـوذ ماهوارهـا. او در نطـق اش می گویـد: 
کـه  »متاسـفانه رئیـس جمهـور در فرمایشـی پایـان دوره اسـتفاده از منبـر را در حالـی اعـالم می کننـد 
معتقدنـد شـبکه های اجتماعـی ماهـواره هیـچ تاثیـر منفـی بـر ذهـن جوانان مـا ندارد!!! آقـای رئیس 
کـم قضایی زده ایـد تا ببینیـد ماهواره هـا و شـبکه های اجتماعی  جمهـور آیـا تـا بـه حـال سـری بـه محا
چـه مصیبت هایـی را در جامعـه مـا ایجـاد نمـوده اسـت؟« او در ادامـه بـه وزیـر ارتباطـات تذکـر داده و 
کابل کشـی و توسـعه فیبـر نـوری  گسـترش بی حـد زیرسـاخت ها و  می گوید:»آیـا وظیفـه دولـت فقـط 
که متاسـفانه این توسـعه فقط موجب ترویج بیشـتر شـبکه ها و سـایت های دشـمنان نظام و  اسـت 
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که پیوسـت  ملـت و انسـانیت شـده اسـت… آیـا ایـن بـه غیـر از نوکری اجانب اسـت؟ سـوال این اسـت 
مجلـس  بـه  را  ارتباطـات  وزیـر  او  اسـت؟«  کجـا  بانـد  پهنـای  حصـر  و  بی حـد  توسـعه  ایـن  فرهنگـی 
کارت زرد دهـد و بـه ایـن نیـز بسـنده نکـرده و وزیـر را بـه  می کشـاند تـا مجلـس اصول گـرای نهـم بـه او 

اسـتیضاح تهدیـد می کنـد.
کـه بـه امضـای ۱۹۶ نماینـده مجلـس نیز می رسـد نسـبت به انتقـال اجالس  پژمانفـر بـا تهیـه نامـه ای 
کشـورهای اسـالمی از مشـهد بـه مسـقط،  بـه رئیـس جمهـور تذکـر داده و خواسـتار ورود او  وزیـران 
بـه ایـن مسـاله می شـود. در نامـه ای مجلـس بـه رئیـس جمهـور آمـده: »علی رغـم تمامـی تالش هـا 
کـه اخیـرا در شـهر  کشـورهای اسـالمی  و برنامه ریزی هـای انجـام شـده، در اجـالس وزیـران فرهنـگ 
کارشـکنی  عربسـتان سـعودی اعضـا تصمیـم  بـا پیگیری هـا و  مسـقط، پایتخـت عمـان برگـزار شـد، 
کشـورهای اسـالمی در سـال ۲۰۱۷ میـالدی را به جای مشـهد  گرفتنـد اجـالس بعـدی وزرای فرهنـگ 
کـه ایـن خـود نقـض مصوبـه اجـالس نهـم و توهیـن  کننـد  کشـور سـودان برگـزار  کوچـک سـنار  در شـهر 
بـه نظـام مقـدس جمهـوری اسـالمی ایـران محسـوب می شـود و متاسـفانه ضعـف آشـکار دسـتگاه 

کامـال مشـهود می باشـد.« دیپلماسـی و وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی در ایـن موضـوع 
کارفرمایـان از پرداخـت سـهم  کـز دینـی بـرای معافیـت  کارگـران سـاختمانی مرا پیگیـری قانـون بیمـه 
که به منجر  ع در تئاتر زندگی شیشـه ای  مالیات،  تذکر به وزیر فرهنگ به دلیل بروز موارد خالف شـر
کنـدی سـاخت محوطه حریـم حرم امـام رضـا،  پیگیری  بـه توقـف ایـن نمایـش شـد، تذکـر نسـبت بـه 
ح شـبکه ملـی زیـارت و اختصـاص بودجـه عمومـی بـه توسـعه امـر زیـارت، از جملـه فعالیت هـای  طـر

گذشـته بوده اسـت. ایـن نماینـده مجلـس طـی ۴ سـال 
 

پژمانفر و حقوق بشر
کمیسـیون فرهنگـی مجلس به جـای تالش برای لغـو قوانین  حجـت السـالم پژمانفـر بـه عنـوان عضـو 
کننـده آزادی بیـان، در مـوارد متعـدد خواهـان حـذف و سانسـور بـوده اسـت. او بـه همـراه  تهدیـد 
دیگـر نماینـدگان جبهـه پایـداری در نامـه ای بـه وزیـر فرهنـگ خواهـان اعمـال ممیـزی نسـبت بـه 
سانسـور  تقاضـای  و  فرهنـگ  وزیـر  بـه  مکـرر  تذکرهـای  می شـود.  رفسـنجانی  هاشـمی  آیـت اهلل  آثـار 
مجموعـه ای فیلم هـای سـینمایی و تاترهـا، تذکـر بـه وزیـر ارتباطـات و تقاضـای سانسـور واتـس آپ 
کـه جملگـی در تناقـض آشـکار بـا حقـوق  و دیگـر شـبکه های اجتماعـی از جملـه فعالیت هایـی اسـت 

بشـر اسـت.
از  برخـی  دلیـل شـرکت  بـه  فرهنـگ  وزیـر  بـه  بـه شـدت  فجـر  فیلـم  برگـزاری جشـنواره  او در جریـان 
ارائـه  و می گویـد: »مجلـس  اعتـراض می کنـد  پرداختـه  بـه ماجراهـای جنبـش سـبز  کـه  فیلم هایـی 
»قرائـت ماهـواره ای« و »تحریـف تاریـخ« در مـورد وقایـع سـال ۸۸ را بـه هیـچ وجـه تحمـل نخواهـد 

کـرد. فتنـه خـط قرمـز مجلـس اسـت.«
در سـوابق و زندگینامـه ایـن نماینـده مجلـس اشـاره ای بـه فعالیت هـای انقالبـی یـا حضـور در جنـگ 
او  اسـت.  و جنـگ  انقـالب  آتیشـه  دو  و سـخنان اش مدافـع  در نطق هـا  ولـی  نشـده  عـراق  و  ایـران 
کـرد،  ک مـا را تصـرف  کشـور مـا حملـه ور شـد و بخشـی از خـا کـه دشـمن بعثـی بـه  می گویـد: »روزی 
کنیـد و برویـد حـق خـود را پشـت میـز  کشـورهای اروپایـی توجـه  بعضـی می گفتنـد بـه پیـام آمریـکا و 
کنیـد، امـا امـام خمینـی )ره( فرمودنـد مـا مسـئله  کـره بگیریـد و مسـئله جنـگ را در آنجـا حـل  مذا
گـر ما دنبـال حل مسـئله جنگ در  جنـگ را در میدان هـای جنـگ حـل می کنیـم و چنیـن هـم شـد. ا
ک خـود را نمی توانسـتیم پـس بگیریـم، زیـرا آنـان  کـرات بودیـم حتـی یـک وجـب از خـا پشـت میـز مذا
ک هسـتند و تـا برانـدازی نظـام بـه هیـچ امـری قانـع نخواهنـد شـد. آن هـا  دشـمنان ایـن آب و خـا
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که امروز الگوی اسـتقامت و پایداری و خـروج از بازی  گفتمـان انقـالب اسـالمی هسـتند  زخـم  خـورده 
ظالمانـه آنـان اسـت.«

 
ح ها و لوایح امضاء شده طر

ح  کـه مهم تریـن آن هـا بـه ایـن شـر کـرده  ح را امضـا  گذشـته پژمانفـر حـدود ۳۱ طـر طـی چهـار سـال 
اسـت:

• طرح تامین نیروی انسانی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور و آموزشکده های زیرمجموعه آن
ح ارزیابی زیست محیطی ایران • طر

ح تقویت و توسعه سازمان بسیج رسانه • طر
ح اصـالح قانـون برقـراری عدالـت آموزشـی در پذیـرش دانشـجو در دوره هـای تحصیـالت  • طـر

تکمیلـی و تخصصـی
گردشگری ح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و  • طر

ح ملی جمع آوری آب باران • طر
کشور ح تشکیل شورای عالی اقتصاد مقاومتی  • طر

ح الحاق یک بند به ماده )۲۵( قانون جرائم رایانه ای • طر
• طرح حمایت از احداث، تجهیز، نوسازی و مدیریت مساجد کشور و پیگیری امور نمازخانه ها

ح ایجاد حساب ویژه حمایت از تولید ملی • طر
و  کشـور  اسـالمی  شـوراهای  انتخـاب  و  وظایـف  تشـکیالت،  قانـون  از  مـوادی  اصـالح  ح  طـر  •

شـهرداران انتخـاب 
کشور ح نجات و احیای دریاچه ها و تاالب های  • طر

ح تأسیس سازمان غیردولتی جهاد اقتصادی • طر
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سوم عرصه  درباره 
سـازمان غیـر دولتـی و ناسـودبر »عرصـه سـوم« در سـال ۱۳۸۹ / ۲۰۱۰ در آمسـتردام )هلنـد( بنیـان 
کنش گـران مدنـی و شـخصیت های  گروهـی از  کوشـش  نهـاده شـد و بـه ثبـت رسـید. ایـن سـازمان بـه 

گرفته اسـت: علمـی ایرانـی و غیـر ایرانـی در هلنـد بـا اهـداف زیـر شـکل 

گسترش اندیشه های مدنی، صلح آمیز، دموکراسی و حقوق بشر • ترویج و 
کنش گران جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر • ظرفیت سازی سازمان ها، 

کارهای داوطلبانه گسترش اخالق مدنی و فرهنگ  • ترویج و 
گردش و مبادله آزاد اطالعات • آسان سازی دسترسی، 

گروه های  کنش گران جامعه مدنی و دیگر  گفت و گو بین  • و ایجاد فضایی مناسب برای تبادل نظر، 
اجتماعی

و  سیاسـی  قـدرت  تهدیـد  مقاومـت،  کانـون  مدنـی  جامعـه  سـوم«،  »عرصـه  پایه گـذاران  دیـدگاه  از 
عرصـه قدرت یابـی شـهروندان اسـت. جامعـه مدنـی مرکـز بروز خالقیت هـا، ابتکارات تـازه اجتماعی و 
مدرسـه آمـوزش و تمریـن دموکراسـی، تسـاهل، مـدارا، شـهامت و اخالق مدنی اسـت. جامعه مدنی 

کانـون تولیـد، انباشـت سـرمایه اجتماعـی و عرصـه آزادی، رهایـی و برابـری اسـت. هم چنیـن 
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گونـی اسـت. در میـان ایـن تعاریـف، »عرصـه سـوم« تعریـف زیـر را  گونا جامعـه مدنـی دارای تعاریـف 
بـرای جامعـه مدنـی برگزیـده اسـت:

کـه  از نـگاه »عرصـه سـوم«، جامعـه مدنـی مجموعـه ای از سـازمان های رسـمی و نیمـه رسـمی اسـت 
کثرت گرایـی، صلـح و عدالـت را در سـطح  پایه هـا و رویه هایـی چـون دمکراسـی، همـکاری، حقـوق، 

داخلـی، منطقـه ای و بین المللـی پشـتیبانی و توانمنـد می کننـد.

بـر  فشـار  و  گفت و گـو  راه  از  پیگیرانـه  و  دارنـد  قـرار  دولت هـا  اراده  و  نفـوذ  از  ج  خـار سـازمان ها  ایـن 
نهادهای دولتی، مسـئولیت دولت ها را در برابر حقوق شـهروندی یادآور و خواسـته های شـهروندان 

را مطالبـه می کننـد.

بـر پایـه ایـن تعریـف، »عرصـه سـوم« ماموریـت خویـش را به عنـوان یک سـازمان جامعه مدنـی فراهم 
سـاختن ابـزار، منابـع و فرصت هـا بـرای آمـوزش و همـکاری بـا ایـن سـازمان ها بـرای توانمندسـازی و 

ج ایـران و جوامـع مرتبـط می دانـد. کثرت گرایـی در داخـل و خـار

کـه عـدم رعایت حقـوق بشـر و نبود صلح و دموکراسـی، سـه معضل  »عرصـه سـوم« بـر ایـن بـاور اسـت 
گروه هـای جامعـه  اصلـی جامعـه ایـران اسـت. از ایـن رو می کوشـد تـا ارتقـاء دهنـده ی حقـوق همـه 
گرایـش  سیاسـِی غیـر خشـونت آمیز باشـد. بـرای  و نیروهـای اجتماعـی از هـر جنـس، مذهـب، قـوم و 
اجـرای  سیاسـی  و  اجتماعـی  فرهنگـی،  موانـع  بررسـی  دمکراتیـک،  جامعـه  یـک  سـوی  بـه  حرکـت 
تالش هـای  تحقـق  در  سـوم«  »عرصـه  دارد.  اهمیـت  جامعـه  آن  در  بشـر  حقـوق  جهانـی  اعالمیـه 
گسـترش  جنبـش حقـوق مدنـی، سیاسـی در ایـران، بـرای ظرفیت سـازی، تامیـن نیازهـای آینـده و 

جامعـه مدنـی دموکراتیـک، بـا رهبـران و فعـاالن جامعـه مدنـی ایرانـی همـکاری می کنـد.

ز  ا مدنـی  معـه  جا تعریـف 
سـوم عرصـه  منظـر 
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آن  نقـش  عمومـی،  سـپهر  و  دانشـگاهی  عرصـه  بـه  مدنـی  جامعـه  بازگشـت  بـا  اخیـر  سـال  سـی  در 
از  بـه همیـن دلیـل عـده ای  گسـترش یافتـه اسـت.  بـه شـکل چشـم گیری رشـد و  کنـار  گوشـه و  در 

می نامنـد. نـو  هـزاره  پـروژه  بزرگ تریـن  را  مدنـی  جامعـه  پژوهشـگران، 

گسـترش صلـح و دموکراتیک سـازی، به دلیـل  بنابرایـن جامعـه مدنـی بـه مثابـه عرصـه سـوم در رونـد 
گسـترده تر  گروه هـای اجتماعـی، پیونـد نزدیک تـر و  از توانایی هایـی چـون: نمایندگـی  برخـورداری 
گروه هـای بـه حاشـیه  بـا جوامـع محلـی، پیگیـری خواسـته های آنـان، بازتـاب دادن صـدای مـردم و 
رانـده شـده، فراهـم سـاختن ابزار هـا و فرصت هـای الزم بـرای ارائـه و بیـان دیدگاه هـای شـهروندان، 
توانمنـد سـاختن شـهروندان بـرای پیـکار و تغییـر سیاسـت های عمومـی، سـاختن جهانـی دیگـر و از 

دیگـر بازیگـران توسـعه )دولتـی و خصوصـی( متمایـز می شـوند.

جامعــه مدنــی تــالش می کنــد در الگــوی تــازه توســعه و فراینــد دموکراتیــک ســازی، الگــوی جدیــدی 
کارآمــدی، پاســخ گویی، شــفافیت، نهادینــه ســاختن تنــوع و نظــم انجمنــی در جامعــه  کارآیــی و  از 

ارائــه دهــد.

کــردن هیجان هــای  در چنــد دهــه اخیــر، جامعــه ایرانــی نیــز بــا پایــان جنــگ ایران-عــراق، فروکــش 
گفتمــان توســعه، همــگام  انقالبــی، افــول پوپولیســم، غیرایدئولوژیــک شــدن جامعــه و مســلط شــدن 
ــی  ــی و مــوج ســوم دموکراســی، شــاهد بازگشــت امــا آرام جامعــه مدن ــا دگرگونی هــای جامعــه جهان ب

بــوده اســت.

کانون هـای مقاومت،  در ایـن سـال ها جامعـه مدنـی ایرانـی به رغـم محدودیت هـا و تنگنا هـا و وجـود 
از رشـد، تنوع و پویایی نسـبتا چشـمگیر برخوردار بوده اسـت:

و مدنـی  فعالیت هـای سیاسـی  کـه در صحنـه  گسـترده ای  تغییـرات  از  پـس  و  اخیـر  یـک دهـه  در   
گسـترش جامعـه مدنـی، قدرت یابـی شـهروندان،  خ داده بـه نظـر می رسـد تـالش بـرای  در ایـران ر
دفـاع از آزادی انجمن هـا و حقـوق شـهروندی، تـالش بـرای حفاظـت از محیط زیسـت و تواناسـازی 
کنش گـران جامعـه  محیط هـای سیاسـی و اجتماعـی، از مهم تریـن دغدغه هـا و اهـداف اسـتراتژیک 

مدنـی اسـت.

راه  در  بتواننـد  امیدوارنـد  گسـترده،  دگرگونی هـای  ایـن  بـا  همراهـی  در  سـوم«  »عرصـه  پایه گـذاران 
بـه  و  برداشـته  مثبـت  گامـی  زمانـی  مقطـع  ایـن  در  ایـران  مدنـی  جامعـه  توانمند سـازی  و  پویایـی 

کننـد. کمـک  ایـران  بهتـر جامعـه مدنـی در  شـکل گیری هـر چـه 

از ایـن رو هیـات مدیـره، مشـاوران و همـکاران »عرصـه سـوم« نیـز بـه منظـور تحقـق ایـن اهـداف از 
کارشناسـان و فعـاالن  گـوِن  گونا ترکیـب متنوعـی تشـکیل شـده اسـت. در سـازمان از تخصص هـای 
اسـتفاده شـده  ایـران داشـته اند  تجـارب متنوعـی دربـاره جامعـه  و  یـک پژوهش هـا  کـه هـر  مدنـی 
اسـت. ایـن ترکیـب ناشـی از نـگاه مسـتقل »عرصـه سـوم« نسـبت بـه مسـائل جامعـه مدنـی اسـت.
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