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بروید جاسوس واقعی بگیرید
صفار :ما منکر این نیســتیم که اتفاقاتی براســاس
کژتابــی یــا رفتــار شــخصیتهایی در مقاطعی
صورت گرفتــه ...این میشــود یــک کار غلط ،یا
انتصاب غلطی که صــورت میگیرد ...این مربوط
به نفوذ نیســت ،اینهــا خطای مدیریتی اســت یا
گزافهگوییهایــی کــه یک مســئول جایی حرفی
میزند و بعد پشــیمان میشــود .بنــده از قراینی
ســخن گفتم که طرف به صراحــت گفته من این
کار را کردم .آقای موالنا خودش میگفت  ۴۰سال
در آمریکا زندگی کرده و همه کســانی که ایشان را
میشــناختند ،میگفتند ایشان جزء منتقدان نظام
آمریکا بــود .خودش میگفت همیــن آقای جان
کری شاگرد من بوده.
آشــنا :هیچ وقت آقای جان کری شــاگرد ایشان
نبوده.
صفار :ایشان زمانی میگفت این کری شاگردم بود.
آشــنا :آقای موالنا زمانی تحقیقــی انجام دادند؛
چون آقای جان کــری منتقد جنگ ویتنام بودند و
مقابل کنگره آمریکا متحصن شــدند ،ایشان یکی
از محققینــی بودند که دربــاره آن واقعه تحقیق
کردند.
صفار :این توضیح بهتر موضوع اســت .البته چیز
مشــکلداری هــم نبود .زمانــی به کیهــان ایراد
میگرفتند ،چطور از کســی که  ۴۰سال در آمریکا
زندگی کرده اســتفاده میکنی ،مدیر مسئول وقت
کیهان گفت زمانی از ایشــان اســتفاده کردیم که
قبلش افراد دولت اصالحات ایشــان را با سالم و
صلوات دعوت کرده بودند.
آشــنا :دعوت برای ســخنرانی غیــر از دادن یک
تریبون ثابت ۱۰ساله است.
صفار :آنها به ایشــان پــر و بال دادنــد .البته کار
اشــتباهی هم نبوده .میان کسانی که نظام سلطه
را آگراندیســمان و بــزک میکننــد ،آقــای موالنا
جنبههای زشــت آمریکا را بــه عنوان یک محقق
میگفــت .اگر حرفها غلط بــوده ،رد کنیم؛ ولی
حرفهای خــوب را چرا نپذیریم .هیچ نشــانهای
از وابستگی ایشان به سرویســهای امنیتی آمریکا
نداریم .ایشــان یک بنیاد هم در اینجا راه انداخت
که دوستان دانشــگاه امام صادق کمکش کردند.
حرف اصلی ما این اســت که اگر از قرینههایی که
نشــاندهنده یک اتفاق خطرناک و غافلگیرانهای
که منتظرش نبودیم ،باشد ،جلوگیری کنیم.
politics@sharghdaily.ir

شرق :فهرســت اصالحطلبان تهران ســرانجام دیروز
با سرلیســتی محمدرضا عارف نهایی و منتشــر شد .از
ویژگیهای این فهرســت میتوان به حضور چهرههای
جدید و هشت زن اشــاره کرد .این برای نخستین بار در
فهرســتهای انتخاباتی تاریخ مجالس ایران است که
نزدیك به یكسوم فهرســت را زنان تشکیل میدهند.
تعداد زنان فهرســت اصالحطلبان تهران دو برابر زنان
فهرســت ائتــالف اصولگرایان تهران اســت .خروجی
این فهرســت نشــان میدهد که اصالحطلبان به عهد
خــود برای رســیدن به ســهمیه ۳۰درصــدی زنان از
مجلس پایبند بودهاند یا دســتکم تالش خود را برای
نزدیكشــدن به آن انجام دادهاند .آخریــن نتایج تأیید
صالحیتهــا بعد از اعتراضات نامزدها ،دوشنبهشــب
از ســوی شــورای نگهبان اعــالم شــد .اصالحطلبان
امیدوار بودند که در این اعالم جدید ،اسامی تعدادی از
نامزدهای جریان اصالحطلب هم به چشــم بخورد که
این طور نشد؛ تا جایی که یکی از دالیل بهتعویقافتادن
زمان اعالم فهرســت نهایی اصالحطلبان در مقایسه با
اصولگرایان هم همین امیدواری بود.
محمدرضا عارف
دکترای برق-مخابرات ،استادتمام ،مؤسس و رئیس
بنیــاد امید ایرانیان ،رئیس ســه انجمــن علمی ،عضو
انجمن اسالمی دانشــجویان آمریکا ،کانادا ،سابقه ۳۵
ســال تدریس در دانشگاههای شــریف و تهران ،رئیس
دانشگاه تهران ،دارای مقاالت متعدد در مجالت علمی
معتبر جهان ،معاون اول رئیسجمهور ،وزیر پســت و
تلگراف و تلفن ،رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی.
علی مطهری
دکترای فلســفه ،نماینده مجلس با سابقه  ۱۹سال
تدریس در دانشــکده الهیات دانشــگاه تهران ،تنظیم و
انتشار  ۷۰اثر از شهید مطهری ،نماینده دو دوره مجلس
شورای اسالمی ،فرزند شهید.
مصطفی کواکبیان
دکترای علوم سیاســی ،دبیرکل حزب مردمساالری،
عضــو هیأتعلمی دانشــکده حقوق و علوم سیاســی
دانشگاه عالمهطباطبایی ،نماینده دوره هشتم مجلس،
مدیرمسئول روزنامه مردمساالری.
علیرضا محجوب
کارشناســی تاریخ ،نماینده مجلــس ،دبیرکل خانه
کارگــر ،عضو حزب اســالمی کار ،پنج دوره عضویت در
مجلس شورای اســالمی ،تدریس در دانشگاه علمی-
کاربردی ،مشاور نخستوزیر و رئیسجمهور.
سهیال جلودارزاده
کارشناســی مهندســی نســاجی ،مشــاور وزیــر
آموزشوپرورش ،عضو شــورای مرکزی حزب اسالمی
کار ،عضو شــورای مرکــزی جمعیت زنــان جمهوری
اســالمی ،عضو هیــأت اجرائــی خانه کارگــر ،نماینده
ســه دوره مجلس شورای اســالمی ،عضو هیأترئیسه
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این  ۳۰نفر
مجلس ششم ،مشاور امور کارگری رئیسجمهور.
الیاس حضرتی
کارشناســی ارشــد مدیریــت دولتی ،مدیرمســئول
روزنامه اعتماد ،مؤســس و عضو شورای مرکزی حزب
همبســتگی به مدت  ۱۰ســال ،مؤسس و عضو شورای
مرکزی حزب اعتمادملی به مدت چهار ســال ،ریاست
فدراســیون ورزشهــای رزمــی ،نماینده چهــار دوره
مجلس شورای اســالمی ،فرمانده سپاه رشت ۵۴ ،ماه
حضور در جبهه ،جانباز  ۳۵درصد.
غالمرضا حیدری
دکترای مدیریــت ،عضو هیأتعلمی ،معرفیشــده
از ســوی حزب ندای ایرانیان ،نماینده یک دوره مجلس
شورای اسالمی و عضو هیأترئیسه مجلس ،مشاور وزیر
نیرو ،رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعت
آب و برق ،مؤلف کتابها و مقاالت علمی متعدد.
داوود محمدی
کارشناسی علوم سیاســی ،دبیرکل انجمن اسالمی
معلمان ،سرپرست فرمانداری جهرم ،مدیرکل سیاسی-
انتظامی استانداری فارس.
محمود صادقی
دکترای حقوق خصوصی ،دانشــیار دانشگاه تربیت
مدرس ،عضو شورای مرکزی انجمن اسالمی مدرسین،
نایبرئیس انجمن علمی حقوق مالکیت فکری ایران،
مشــاور وزیر علوم ،مدیرکل فرهنگی دانشــگاه تربیت
مدرس ،فرزند شهید ،جانباز.
محمدعلی وکیلی
دکترای علوم سیاســی ،عضــو هیأتعلمی ،رئیس
انجمــن مدیران روزنامههای غیر دولتی کشــور ،رئیس
شــورای اصناف مطبوعات کشور ،معاون فرهنگی نهاد
نمایندگی رهبری در دانشگاههای کشور ،دارای  ۳۰ماه
حضور داوطلبانه در جبهه ،جانباز  ۳۰درصد.
محمدجواد فتحی
دکترای حقوق ،عضو هیأت علمی ،دانشیار دانشگاه
تهران ،مدیــرکل حقوقی ســازمان امور دانشــجویان،
مشــاور حقوقی ریاست دانشــگاه تهران ،مؤلف کتب و
مقاالت متعدد ۱۲ ،ماه حضور داوطلبانه در جبهه.
علیرضا رحیمی
کارشناســی ارشــد حقوق بینالملل ،مشاور معاون
اجرائی رئیسجمهــوری ،عضو بنیاد باران ،عضو هیأت
پژوهشی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ،در
 ۱۴سالگی در جبهه به اســارت درآمد ،دو سال سابقه
آزادگی ،جانباز  ۵۵درصد.

محمدرضا بادامچی
کارشناســی ارشــد مدیریت دولتی ،عضو شــورای
مرکزی حزب اســالمی کار از ابتــدا تاکنون ،بنیانگذار و
دبیر جبهه اصالحطلبان در انتخابات مجلس ششــم،
مدیرکل برنامهریزی و اقتصادی اســتانداری آذربایجان
شــرقی ،معاون منابع انســانی مجتمع تراکتورســازی
ایران ،هفتونیم ماه حضور در جبهه.
عبدالرضا هاشمزایی
کارشناســی فیزیک ،مشــاور وزیر صنایــع و معادن
از ســال  ۸۰تــا  ،۸۴نماینده دور دوم مجلس شــورای
اسالمی از حوزه فردوس و طبس ،فرمانداری فردوس.
سیدفرید موسوی
دکترای مدیریت ،عضو هیأتعلمی دانشــگاه ،عضو
حــزب اتحاد ایران اســالمی ،عضو انجمن مهندســین
صنایع ایران ،مشاور عالی جامعه مدیران کنترل کیفیت
صنایع کشــور ،عضویت در شورای ســردبیری نشریات
دانشجویی ،دارای کتابها و مقالههای علمی متعدد.
پروانه سلحشوری
دکترایجامعهشناســی ،عضــو هیأتعلمــی
مجمــع دانشآموختگان ایران اســالمی ) ۲۲ســال(،
عضو اتحادیه انجمنهای اســالمی دانشــجویان ایران
هندوستان ،دارای مقالههای متعدد سیاسی -اجتماعی
در روزنامههای اصالحطلب ،رئیس ستاد بانوان استان
چهارمحالوبختیاری.
فریده اوالدقباد
کارشناسی ارشد علوم اجتماعی ،مدرس دورههای
ضمن خدمــت فرهنگیــان ،عضــو انجمــن رهپویان
آفتــاب )همســران شــاهد( ،عضویــت در کمیتههای
آســیبهای اجتماعی و ســالمت اداری ،مدرس مراکز
پیشدانشــگاهی ،مدیریت دبیرســتانهای آموزشــی،
فرزند شهید ،همسر شهید.
طیبه سیاوشیشاهعنایتی
کارشناسی ارشد روابط بینالملل ،معلم ،کارشناس
وزارت امــور خارجه ،عضو هیــأت اجرائی طرح ملیکا،
مؤسس خانه کودک مهر ،عضو شورای تحریریه مجله
پایتخت کهن ،ســابقه پژوهشــی به عنوان کارشــناس
مطالعات اروپا و آمریکا در وزارت امور خارجه ،مســلط
به زبان فرانسه ،آشنا به حوزه روابط بینالملل.
فاطمه سعیدی
کارشناســی ارشــد مدیریت آموزشــی ،شــاغل در
مدرســههای منطقه شــش آموزشوپــرورش ،عضو
شورای استان تهران حزب کارگزاران سازندگی ایران۱۵ ،
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سال سابقه مدیریت در مدارس ۲۰ ،سال سابقه فعالیت
سیاسی بهویژه در دوره اصالحات در استان کرمان.
فاطمه ذوالقدر
دکتــرای زبــان و ادبیــات عــرب ،تدریــس در
دانشــگاههای امام صادق)ع( و الزهرا )س( و مذاهب
اسالمی ،مسلط به چندین زبان خارجی.
ابوالفضل سروش
دکترای پزشــکی ،تحصیالت حوزوی ،پزشک ،عضو
سابق شــورای مرکزی انجمن اســالمی دانشجویان و
شورای مرکزی انجمن اسالمی جامعه پزشکی ،رئیس
خبرگــزاری ایســنا واحد علومپزشــکی واحــد تهران،
معاون فرهنگی جهاد دانشــگاهی واحد علومپزشکی
تهران ،عضو هیأت مؤسس شورای صنفی دانشجویان
سراسر کشور ۲۱ ،ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه،
۲۵درصد سابقه جانبازی.
محسن علیجانیزمانی
دکترای پزشــکی ،عضو ســابق شــورای مرکزی
انجمن اســالمی دانشــجویان ،عضو ســابق هیأت
اجرائی مجمع روحانیون مبارز شهرستان ری ،عضو
انجمن اســالمی جامعه پزشکی کشــور ،مدیر مرکز
درمان در منزل جهاد دانشگاهی ،معاون پشتیبانی و
خدمات تخصصی پژوهشــکده سرطان پستان جهاد
دانشــگاهی ،عضو مجمع مشــورتی توسعه استان
تهران ،ســابقه حضور داوطلبانــه ۹ماهه در جبهه،
جانباز شیمیایی.
احمد مازنی
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ،تحصیالت حوزوی
در خــارج فقه و اصــول ،روحانی ،عضــو هیأت امنای
مؤسســه فرهنگی -ورزشــی و توانبخشی ایثار ،معاون
فرهنگی ســابق بنیاد شهید استان خراســان ،مدیرکل
بنیاد شهید کرمان ،عضویت در شورای اجتماعی کشور،
مدیر کل ســابق تحقیق و پژوهش بنیاد شهید ،معاون
سابق بنیاد شهید ،سه ماه سابقه زندان در رژیم سابق.
بهروز نعمتی
نماینده فعلی و ســخنگوی هیأترئیسه مجلس و
نایبرئیس فراکســیون رهروان والیت .عضو کمیسیون
صنایــع و معــادن .نعمتــی از طراحــان اســتیضاح
احمدینژاد و حامیان دولت حسن روحانی و نزدیک به
علی الریجانی است.
کاظم جاللی
دانشآموخته دانشــگاه امامصادق)ع( ،کارشناسی
ارشد پیوســته و دکترای علوم سیاســی .نماینده ادوار
مجلس ،عضو فعلی مجلس ،رئیس فراکسیون رهروان
والیت و نزدیكترین فرد به علی الریجانی.
دیگران
مهدی شیخ ،فاطمه حســینی ،رحیم سلیمانیراد،
محمدرضــا نجفــی و پروانــه مافی ،پنــج عضو دیگر
فهرست نهایی اصالحطلبان هستند.
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اگر رأی ایجابی نمیتوان داد ،با
رأی سلبی افراد معقول برگزینیم
ســروش محالتــی که ایــن گرایش را بــه معنی
فاصلهگرفتــن از روح قانــون اساســی و موجــب
تقلیلیافتــن نقــش مــردم و فراهمآمــدن زمینهای
خطرناک میدانســت ،گفــت» :در خبــرگان اول در
ســال  ،۱۳۶۱میزان مشــارکت مردم  ۷۷درصد بود و
از مجموع  ۱۶۸ثبتنامکننــده ،فقط  ۱۲نفر به عنوان
نداشتن صالحیت حذف شدند؛ درحالیکه در خبرگان
دوم میزان مشــارکت مردم به کمتر از نصف کاهش
یافت و با حذف عده زیادی از داوطلبان ) ۶۲نفر( فقط
حدود صد نفر به رقابت برای  ۸۰کرسی پرداختند که
نتیجه آن حضور حداقلی مردم با  ۳۷درصد مشارکت
بــود« .بخش بعــدی این ســخنرانی بــه اقتضائات
»انتخابــات« خبرگان اختصاص یافــت و درحالیکه
سخنران محدودیتهای موجود برای انتخابات را به
نفع نظام نمیدانســت ،از عموم اهل فکر و اندیشــه
درخواست کرد که در انتخابات حضوری فعال داشته
باشــند و اگر در مواردی نمیتوانند رأی ایجابی خود
را به صنــدوق بیندازند ،در مرحله بعد حداقل با رأی
ســلبی ســعی کنند که افرادی معقولتر در خبرگان
حضور یابند.
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سهم زنان از قدرت تابعی از تفکر
مسئوالن ارشد
کوالیی با طرح این ســؤاالت کــه چرا حضور زنان
در تصمیمگیری هنوز اینقدر کمرنگ است؟ چرا تنها
مردان باید به مجلس بروند؟ چرا زنانی که به دانشگاه
رفته و مهارت آموختهاند در اقتصاد ،مسائل اجتماعی
و سیاسی نقش چندانی ندارند؟ به مباحث اخیر درباره
افزایش سهم زنان در مجلس اشاره کرد و پرسید چرا
ما زنان فقط باید رأی بدهیم و چرا نباید خودمان رأی
بگیریم؟ او گفت» :بررســیها نشان میدهد در ادوار
گذشــته تعداد ثبتنامکنندگان و نمایندگان زن نسبتا
برابر بوده و برایناســاس در این دوره انتخاباتی نیز به
ســهمی حدود  ۱۰درصد خواهیم رسید .این درحالی
اســت که از ســهم ۳۰درصدی صحبــت میکردیم.
مفهوم اینکه  ۳۰درصد ثبتنام نداشــتیم ،آن اســت
که نیازمند تحوالتی در درون جامعه زنان نســبت به
ظرفیتها و تواناییهای خود هستیم«.

