لیست مناظرهکنندگان
(اصولگرا و اصالحطلب)

باسمه تعالی

مقام معظم رهبری:
"دستهای طرار ،مغزهای مکار و دالرهای بیشمار در تالشی بیهوده نسل جوان انقالب را هدف گرفتهاند ،آنان از بیداری جوانان و قدرت تحلیلی که
در پرتو انقالب به آنان داده شده غافلاند .با این حال جوانان دانشور ،طلبه ،دانشجو و اساتید متعهد ،دانشگاهی و روحانی باید مسئولیت سنگین
روشنگری و جهاد فکری و عملی را بیش از پیش بر دوش خود احساس کنند و در میدان علم و دین و آرمانگرایی به مسابقهای الهی که پاداش آن
بهشت دنیوی و اخروی است بپردازند"

لیست ذیل اسامی تعدادی از افراد توانمند در زمینة مناظره است .با امید اینکه تهیة این لیست بتواند در برگزاری کیفی جلسات مناظره تأثیرگذار باشد ذکر چند
نکته را الزم می دانیم:
در این مقوله با صالحدید مسئول معاونت بررسی و تحلیل ،افراد مناظرهکننده با در نظر گرفتن جایگاه اجتماعی و تخصصشان به پنج گروه ( نمایندة مجلس،
احزاب ،رسانه ،دانشجویی و اساتید) تقسیم بندی شدهاند که انتظار میرود در برگزاری جلسات مناظره ،افراد مدعو طرفین مناظره (با در نظر گرفتن روحیات
ایشان) از یک جایگاه اجتماعی دعوت بشوند تا مباحث به صورت تخصصی و در فضایی عادالنه به دانشجویان ارایه شود.
در این لیست سعی شده است از نظرات افراد مناظرهکننده نیز استفاده شود ولی در جایی که امکان بهرهگیری از نظر فرد مناظرهکننده نبود در مقابل اسم
ایشان آورده شده است که :با سخنران هماهنگ شود.
در این لیست سعی شده است به موضوعات روز فضای دانشگاهی پرداخته شود.

لیست مناظرهکنندگان اصولگرا

ردیف

نام و نام خانوادگی

شغل/
جایگاه اجتماعی

اصولگرا

موضوع

فرد یا افراد متناظر(اصالحطلب)

توضیحات

سید محمود دعایی(اطالعات) /محمدعلی وکیلی(ابتکار) /الیاس حضرتی(اعتماد)/
1

حسین
شریعتمداری

رسانه

اصولگرا

رسانه /استاد

//

سیاست داخلی و خارجی/

غالمرضا تاجگردون /منصور مظفری(آفتاب یزد) /مصطفی کواکبیان(مردم

هسته ای /انقالب اسالمی/

ساالری) /محمدرضا راهچمنی(همبستگی) /مهدی طباطبایی(نسیم بیداری)/

اقتصاد

مهدی رحمانیان(شرق) /حسین عبداللهی(آرمان) /علی خرم /حسن بهشتی پور/

روزنامة کیهان

سیروس ناصری و هر فرد فعال در موضوعاتی که اشاره شده است

محمدجواد حق شناس  /علی شکوریراد /ابراهیم اصغرزاده /خباز/
2

عبداهلل گنجی

سیاست داخلی و خارجی/
انقالب اسالمی /دانشجویی

محمدقوچانی /پورقاسمی(امیدجوان) /محمدرضا راه چمنی(همبستگی) /غالمعلی
صالحآبادی(ستارة صبح) /مهدی رحمانیان(شرق) /مسیح مهاجری(جمهوری
اسالمی) /الیاس حضرتی(اعتماد) /حسین عبداللهی(آرمان) و هر فرد فعال در
موضوعاتی که اشاره شده است

روزنامة جوان

محمدعلی وکیلی(ابتکار) /غالمرضا تاجگردون /منصور مظفری(آفتاب یزد)/

3

سیاست داخلی و خارجی/

سید نظام الدین

رسانه

موسوی

دانشجویی

مهدی محمدی

رسانه

//

استاد /رسانه

//

//

هسته ای /انقالب اسالمی/
دانشجویی

محمدرضا راه چمنی(همبستگی) /غالمعلی صالح آبادی(ستارة صبح) /مهدی
رحمانیان(شرق) /مسیح مهاجری(جمهوری اسالمی) /الیاس حضرتی(اعتماد)/
حسین عبداللهی(آرمان) /محمدجواد حق شناس /علی شکوری راد /ابراهیم

خبرگزاری فارس

اصغرزاده /خباز /محمدقوچانی /ماشاءاهلل شمس الواعظین /علی خرم /حسن
بهشتی پور /سیروس ناصری و هر فرد فعال در موضوعاتی که اشاره شده است

محمدعلی وکیلی(ابتکار) /غالمرضا تاجگردون /منصور مظفری(آفتاب یزد)/
حسین عبداللهی(آرمان) /محمدرضا راه چمنی(همبستگی) /غالمعلی صالح
4

سیاست داخلی و خارجی/

آبادی(ستارة صبح) /مهدی رحمانیان(شرق) /مسیح مهاجری(جمهوری اسالمی)/

روزنامة وطن

هسته ای /دانشجویی

الیاس حضرتی(اعتماد) /محمدجواد حق شناس /علی شکوری راد /ابراهیم

امروز

اصغرزاده /خباز /محمدقوچانی /ماشاءاهلل شمس الواعظین /علی خرم /حسن
بهشتی پور /سیروس ناصری و هر فرد فعال در موضوعاتی که اشاره شده است

محمدعلی وکیلی(ابتکار) /غالمرضا تاجگردون /منصور مظفری(آفتاب یزد)/
حسین عبداللهی(آرمان) /محمدرضا راه چمنی(همبستگی) /غالمعلی صالح
5

محمدحسین
صفارهرندی

سیاست داخلی و خارجی/

آبادی(ستارة صبح) /مهدی رحمانیان(شرق) /مسیح مهاجری(جمهوری اسالمی)/

انقالب اسالمی /هستهای

الیاس حضرتی(اعتماد) /محمدجواد حق شناس /علی شکوری راد /ابراهیم
اصغرزاده /خباز /محمدقوچانی /ماشاءاهلل شمس الواعظین /علی خرم /حسن
بهشتی پور /سیروس ناصری و هر فرد فعال در موضوعاتی که اشاره شده است

6

ناصر قره باغی

رسانه

//

7

احمد قدیری

رسانه /دانشجویی

//

8

عباس حاجی نجار

رسانه  /استاد

//

حسن عباسی

رسانه /استاد

//

سیاست داخلی و خارجی/

محمدعلی وکیلی(ابتکار) /الیاس حضرتی(اعتماد) /غالمرضا تاجگردون /منصور

انقالب اسالمی /دانشجویی/

مظفری (آفتاب یزد) /مصطفی کواکبیان(مردم ساالری) /ابوالقاسم گلباف(

هستهای

گزارش) /محمدرضا راه چمنی(همبستگی) /مهدی طباطبایی(نسیم بیداری)/
مهدی رحمانیان(شرق) و هر فرد فعال در موضوعاتی که اشاره شده است

ایمان ملکا /حسین نقاشی /محمدرمضانزاده /علی شکوری راد /
مسایل روز /حقوق بشر در

پورقاسمی(امیدجوان) /محمدرضا راه چمنی(همبستگی) /غالمعلی صالح

اسالم /رسانه /دانشجویی

آبادی(ستارة صبح) /مهدی رحمانیان(شرق) و افراد فعال در موضوعاتی که اشاره
شده است

سیاست داخلی و خارجی

محمدرضا راه چمنی(همبستگی) /غالمعلی صالح آبادی(ستارة صبح) /مهدی
رحمانیان(شرق) /مسیح مهاجری(جمهوری اسالمی) /الیاس حضرتی(اعتماد)/
مهدی طباطبایی(نسیم بیداری) /مهدی رحمانیان (شرق)

محمدعلی وکیلی(ابتکار) /غالمرضا تاجگردون /منصور مظفری(آفتاب یزد)/
حسین عبداللهی(آرمان) /محمدرضا راه چمنی(همبستگی) /غالمعلی صالح
9

سیاست داخلی و خارجی/

آبادی(ستارة صبح) /مهدی رحمانیان(شرق) /مسیح مهاجری(جمهوری اسالمی)/

دانشجویی /هستهای

الیاس حضرتی(اعتماد) /محمدجواد حق شناس /علی شکوری راد /ابراهیم
اصغرزاده /خباز /محمدقوچانی /ماشاءاهلل شمس الواعظین /علی خرم /حسن
بهشتی پور /سیروس ناصری و هر فرد فعال در موضوعاتی که اشاره شده است

روزنامة جوان

محمدعلی وکیلی(ابتکار) /الیاس حضرتی(اعتماد) /غالمرضا تاج گردون /منصور
کاظم انبارلویی

رسانه

//

11

پیام فضلی نژاد

رسانه  /دانشجویی

//

12

مرتضی نبوی

رسانه

//

13

یاسر جبراییلی

رسانه

//

11

سیاست داخلی و خارجی

وکیلی(آفتاب یزد) /مصطفی کواکبیان(مردم ساالری) /ابوالقاسم گلباف( گزارش)/

روزنامة رسالت

محمدرضا راه چمنی(همبستگی) /مهدی طباطبایی(نسیم بیداری)/

ابراهیم اصغرزاده /الیاس حضرتی ( اعتماد) /مسیح مهاجری(جمهوری اسالمی)/
سیاست داخلی و خارجی/

محمدعلی وکیلی(ابتکار) /الیاس حضرتی(اعتماد) /غالمرضا تاج گردون /منصور

دانشجویی /هستهای

مظفری(آفتاب یزد) /مصطفی کواکبیان(مردم ساالری) /ابوالقاسم گلباف( گزارش)/

روزنامة کیهان

محمدرضا راه چمنی(همبستگی) /مهدی طباطبایی(نسیم بیداری)/

سیاست داخلی و خارجی/
انقالب اسالمی

فعالین در حوزه ی مباحث نظری

روزنامة رسالت

محمدعلی وکیلی(ابتکار) /غالمرضا تاجگردون /منصور مظفری(آفتاب یزد)/
حسین عبداللهی(آرمان) /محمدرضا راه چمنی(همبستگی) /غالمعلی صالح
سیاست داخلی و خارجی/

آبادی(ستارة صبح) /مهدی رحمانیان(شرق) /مسیح مهاجری(جمهوری اسالمی)/

جنگ نرم /هستهای

الیاس حضرتی(اعتماد) /محمدجواد حق شناس /علی شکوری راد /ابراهیم
اصغرزاده /خباز /محمدقوچانی /ماشاءاهلل شمس الواعظین /علی خرم /حسن
بهشتی پور /سیروس ناصری و هر فرد فعال در موضوعاتی که اشاره شده است

خبرگزاری فارس

الیاس حضرتی ( اعتماد) /مسیح مهاجری(جمهوری اسالمی) /محمدعلی
14

مصطفی آجرلو

رسانه

//

15

حسن مرادی

دانشجویی /استاد

//

16

محمدجواد اخوان

دانشجویی

//

17

علی خضریان

دانشجویی

//

سیاست داخلی و خارجی/

وکیلی(ابتکار) /غالمرضا تاجگردون /منصور وکیلی(آفتاب یزد) /مصطفی

انقالب اسالمی

کواکبیان(مردم ساالری) /ابوالقاسم گلباف( گزارش) /محمدرضا راه

هفته نامة مثلث

چمنی(همبستگی) /مهدی طباطبایی(نسیم بیداری)

جانشین اسبق
سیاست داخلی و خارجی/

ابراهیم اصغرزاده /جواد شکوری راد و برای انتخاب افراد در موضوع سیاست

دانشجویی

داخلی و خارجی با سخنران هماهنگ شود

سازمان بسیج
دانشجویی کل
کشور /بسیج
اساتید

دانشجویی /سیاست داخلی و
خارجی

ابراهیم اصغرزاده /ایمان ملکا /حسین نقاشی/محمد رمضانزاده  /جواد شکوری راد
و برای انتخاب افراد در موضوع سیاست داخلی و خارجی با سخنران هماهنگ
شود

دانشجویی /سیاست داخلی

ایمان ملکا /حسین نقاشی /محمد رمضانزاده  /علی شکوری راد و برای انتخاب

و خارجی

افراد در موضوع سیاست داخلی و خارجی با سخنران هماهنگ شود

سیاست داخلی و خارجی/

ایمان ملکا /حسین نقاشی /ابراهیم اصغرزاده /محمدرمضانزاده و برای انتخاب

دانشجویی

افراد در موضوع سیاست داخلی و خارجی با سخنران هماهنگ شود

سیاست داخلی و خارجی/

ایمان ملکا /حسین نقاشی /محمدرمضانزاده و برای انتخاب افراد در موضوع

دانشجویی

سیاست داخلی و خارجی با سخنران هماهنگ شود

ایمان ملکا /حسین نقاشی /محمد رمضانزاده

18

علیرضا نادعلی

دانشجویی

//

19

اسماعیل حشمتی

دانشجویی

//

21

ناصر آراسته

دانشجویی

//

دانشجویی

21

محسن میرحاجی

دانشجویی

//

دانشجویی

ایمان ملکا /حسین نقاشی /محمدرمضانزاده

سیاست داخلی و خارجی/

عباس عبدی /جواد اطاعت /محمدجواد حق شناس و افراد فعال در موضوعاتی که

22

رسول سنایی راد

استاد

//

انقالب اسالمی

اشاره شده است

23

رمضان شعبانی

استاد

//

24

عباس سلیمی نمین

استاد

//

25

علی الفت بور

استاد

//

26

حسن روزی طلب

استاد

//

استاد

//

27

سارویی

محمدحسن قدیری
ابیانه

سیاست داخلی و خارجی/
انقالب اسالمی

با سخنران هماهنگ شود

سیاست داخلی و خارجی/

عباس عبدی /جواد اطاعت /محمدجواد حق شناس /غالمرضا تاجگردون /جواد

هسته ای /انقالب اسالمی

اعلمی

سیاست داخلی و خارجی/
انقالب اسالمی

تاریخ انقالب اسالمی/
سیاسی دفاع مقدس

سیاست داخلی و خارجی/
هسته ای /اقتصادی

فعالین در حوزه ی مباحث نظری

نویسنده

فعالین در حوزه ی مباحث نظری

محمد جواد حق شناس /خباز /جواداطاعت /صادق خرازی

سفیر اسبق ایران
در مکزیک

محمدعلی وکیلی(ابتکار) /غالمرضا تاجگردون /منصور مظفری(آفتاب یزد)/
28

محمد ایمانی

رسانه /استاد

//

29

ساسان زارع

استاد

//

31

علی کردی

استاد

//

31

کامران غضنفری

استاد

//

32

فؤاد ایزدی

استاد

//

سیاست داخلی و خارجی/
هستهای

حسین عبداللهی(آرمان) /محمدرضا راه چمنی(همبستگی) /غالمعلی صالح
آبادی(ستارة صبح) /مهدی رحمانیان(شرق) /مسیح مهاجری(جمهوری اسالمی)/
الیاس حضرتی(اعتماد) /محمدجواد حق شناس /علی خرم /حسن بهشتی پور/
سیروس ناصری

سیاست داخلی و خارجی/
دانشجویی /اقتصادی/
هستهای

سیاست داخلی و خارجی/
انقالب اسالمی /دانشجویی

سیاست خارجی /انقالب
اسالمی

ایمان ملکا /حسین نقاشی /ابراهیم اصغرزاده /محمدجواد حق شناس /مصطفی
کواکبیان /حسن بهشتی پور /علی خرم

با سخنران هماهنگ شود

جواد اطاعت /صادق خرازی /ابراهیم اصغرزاده

سیاست خارجی و داخلی/
هستهای

محمدجوادحق شناس /عباس عبدی /حسن بهشتیپور /علی خرم

روزنامة کیهان

سیاست داخلی و خارجی/

34

سعید زیباکالم

استاد

//

35

مهدی فیروزکوهی

استاد

//

دانشجویی

36

محمدحسین رجبی

استاد

//

والیت فقیه /انقالب اسالمی

37

احمد رهدار

استاد

//

والیت فقیه /انقالب اسالمی

38

علی غالمی

استاد

//

والیت فقیه /انقالب اسالمی

والیت فقیه /هستهای

سیاست خارجی و داخلی/

علی شکوری راد /محمدجوادحق شناس /عباس عبدی /محمدقوچانی /ماشاءاهلل
شمس الواعظین /حسن بهشتیپور /علی خرم

ایمان ملکا /حسین نقاشی /ابراهیم اصغرزاده /محمدرمضانزاده و در موضوع
سیاست داخلی و خارجی با سخنران هماهنگ شود

محمدقوچانی /ماشاءاهلل شمس الواعظین /محمدجوادحق شناس /علی شکوری راد
و افراد فعال در موضوعاتی که اشاره شده است

محمدقوچانی /ماشاءاهلل شمس الواعظین /محمدجوادحق شناس /علی شکوری راد
و افراد فعال در موضوعاتی که اشاره شده است

محمدقوچانی /ماشاءاهلل شمس الواعظین /محمدجوادحق شناس /علی شکوری راد
و افراد فعال در موضوعاتی که اشاره شده است

سیاست داخلی و خارجی/

39

موسی حقانی

استاد

//

41

موسی نجفی

استاد

//

41

حشمت ا ...قنبری

استاد

//

والیت فقیه /انقالب اسالمی

42

سیدحمید روحانی

استاد

//

والیت فقیه /انقالب اسالمی

43

شهریار زرشناس

استاد

//

والیت فقیه /انقالب اسالمی

والیت فقیه /انقالب اسالمی

محمدرضاعارف /محمدقوچانی /ماشاءاهلل شمس الواعظین /محمدجواد حق
شناس /علی شکوری راد /محمدرضاعارف و افراد فعال در موضوعاتی که اشاره
شده است

سیاست داخلی و خارجی/

محمدرضاعارف  /محمدقوچانی /ماشاءاهلل شمس الواعظین /محمدجواد حق

والیت فقیه /انقالب اسالمی

شناس /علی شکوری راد و افراد فعال در موضوعاتی که اشاره شده است

محمدقوچانی /ماشاءاهلل شمس الواعظین /محمدجوادحق شناس و افراد فعال در
موضوعاتی که اشاره شده است

محمدقوچانی /ماشاءاهلل شمس الواعظین /محمدجوادحق شناس و افراد فعال در
موضوعاتی که اشاره شده است

افرادی که به
عنوان متناظر
با سخنران هماهنگ شود

انتخاب می شوند
بدور از حاشیه و
سر و صدا باشند

علیرضامحجوب /اکبر ترکان /رسول منتجب نیا و افراد فعال در موضوعی که

44

عادل پیغامی

استاد

//

اقتصادی

45

عمران علیزاده

استاد

//

سیاست خارجی /جنگ نرم

اساتید حاضر در دانشگاهها در موضوع مربوطه

46

حجت ا ...تقوی

استاد

//

سیاست خارجی /جنگ نرم

اساتید حاضر در دانشگاهها در موضوع مربوطه

47

ایرج شاکرنیا

استاد

//

جنگ نرم

اساتید حاضر در دانشگاهها در موضوع مربوطه

48

عباس توان

استاد

//

اشاره شده است

بسیج اساتید/
فوق دکتری
جغرافیای سیاسی

بسیج اساتید/
دکتری علوم
سیاسی

بسیج اساتید/
دکتری
روانشناسی

سیاست داخلی و خارجی/
اندیشة سیاسی

اساتید حاضر در دانشگاهها در موضوع مربوطه

بسیج اساتید/
دکتری فلسفی

49

احمد حیدری

استاد

//

سیاست داخلی و خارجی/
مباحث قرآنی و روایتی

اساتید حاضر در دانشگاهها در موضوع مربوطه

بسیج اساتید/
دکتری عرفان

بسیج اساتید/
51

مسعود جعفری نژاد

استاد

//

سیاست داخلی و خارجی/

اساتید حاضر در دانشگاهها در موضوع مربوطه

51

محمد باقری

استاد

//

جنگ نرم

اساتید حاضر در دانشگاهها در موضوع مربوطه

52

محسن طالب پور

استاد

//

دکتری علوم
سیاسی

بسیج اساتید/

سیاست داخلی و خارجی/
والیت فقیه /انقالب اسالمی/
جنگ نرم

اساتید حاضر در دانشگاهها در موضوع مربوطه

بسیج اساتید/

استاد

//

53

رضا کشاورز

استاد  /دانشجویی

//

54

کاشفی

55

سعید سرافراز

استاد  /دانشجویی

//

56

هاشمی

استاد

//

رضا

سیاست داخلی و خارجی/
والیت فقیه

سیاست داخلی /اقتصادی

سیاست داخلی و خارجی/
هسته ای  /دانشجویی

اساتید حاضر در دانشگاهها در موضوع مربوطه

اساتید حاضر در دانشگاهها در موضوع مربوطه

اساتید حاضر در دانشگاهها در موضوع مربوطه

بسیج اساتید/
دکتری فلسفه

بسیج اساتید/
دکتری مدیریت

بسیج اساتید/
دکتری برق

بسیج اساتید/
اندیشة امام و شهید مطهری

اساتید حاضر در دانشگاهها در موضوع مربوطه

دکتری اندیشة
سیاسی

57

مهدی امانت

استاد

//

58

علی کنگاوری

استاد

//

59

فروغ نیلچی زاده

استاد

//

61

فهیمه فرهمندپور

استاد

//

بهبهانی

جنگ نرم /ارتباط با آمریکا/
رسانه /انقالب اسالمی

جنگ نرم /راهبرد آمریکا در
مذاکرات هستهای /فرهنگی

بسیج اساتید/
اساتید حاضر در دانشگاهها در موضوع مربوطه

علوم سیاسی

بسیج اساتید/
اساتید حاضر در دانشگاهها در موضوع مربوطه

با سخنران هماهنگ شود

زندگی

عفاف و حجاب /زن و
خانواده /فمینیسم /سبک
زندگی

دکتری علوم
سیاسی

عفاف و حجاب /زن و
خانواده /فمینیسم /سبک

کارشناس ارشد

شهال اعزازی /الهه کوالیی /زهرا شجاعی  /فاطمه راکعی و افراد فعال در
موضوعاتی که اشاره شده است

عفاف و حجاب /زن و
61

فریبا عالسوند

استاد

//

62

فرشته روح افزا

استاد

//

63

فائزه عظیم زاده

استاد

//

64

محمدهادی توکلی

خانواده /فمینیسم /سبک

با سخنران هماهنگ شود

زندگی

عفاف و حجاب /زن و
خانواده /فمینیسم /سبک
زندگی /هستهای

//

شهال اعزازی /الهه کوالیی /زهرا شجاعی  /فاطمه راکعی /شهال شرکت و افراد
فعال در موضوعاتی که اشاره شده است

عفاف و حجاب /زن خانواده/

شهال اعزازی /الهه کوالیی /زهرا شجاعی  /فاطمه راکعی و افراد فعال در

فمینیسم /سبک زندگی

موضوعاتی که اشاره شده است

هستهای

محمدجوادحق شناس /عباس عبدی /حسن بهشتیپور /علی خرم/

65

67

جواد جهانگیرزاده

امیرحسین قاضی
زاده

68

حسین طال

69

مصطفی افضلی فرد

نمایندة مجلس
(دبیر هیأت رئیسه)

//

سیاست داخلی و خارجی/
اقتصادی /هستهای

با سخنران هماهنگ شود

نمایندة مجلس
(کمیسیون

//

سیاست داخلی/

با سخنران هماهنگ شود

اجتماعی)

//

نمایندة مجلس
(کمیسیون اصل )91

//

//

سیاست داخلی /انقالب
اسالمی

سیاست داخلی /انقالب
اسالمی

با سخنران هماهنگ شود

با سخنران هماهنگ شود

71

محمدعلی

//

//

71

روح ا ...حسینیان

//

//

72

حمید رسایی

//

//

73

اسماعیل کوثری

پورمختار

نمایندة مجلس
(کمیسیون امنیت
ملی)

سیاست داخلی/

سیاست داخلی و خارجی/
انقالب اسالمی /والیت فقیه

با سخنران هماهنگ شود

رسول منتجب نیا /مجید انصاری /ماشاءاهلل شمس الواعظین /حسن بهشتی پور/
محمد قوچانی /سیداحمدرضا دستغیب و نمایندگان فعال در موضوعاتی که به آنها
اشاره شده است

سیاست داخلی و خارجی/

حسن بهشتی پور /مصطفی کواکبیان /مجیدانصاری /علی مطهری /رسول منتجب

هسته ای /انقالب اسالمی/

نیا  /مجید انصاری /مصطفی کواکبیان /سیداحمدرضا دستغیب و نمایندگان فعال

والیت فقیه

در موضوعاتی که به آنها اشاره شده است

سیاست خارجی و داخلی/
//

انقالب اسالمی

با سخنران هماهنگ شود

74

حسن کامران

75

مسعود میرکاظمی

76

ابراهیم کارخانهای

77

مهدی کوچک زاده

//

نمایندة مجلس
(کمیسیون انرژی)

//

سیاست خارجی

//

هستهای

//

هستهای

با سخنران هماهنگ شود

علی مطهری /مجید انصاری /مصطفی کواکبیان علی مطهری /مجید انصاری/
مصطفی کواکبیان /سیداحمدرضا دستغیب و نمایندگان فعال در موضوعی که به
آنها اشاره شده است

علی مطهری /مجید انصاری /مصطفی کواکبیان /علی مطهری /مجید انصاری/
//

مصطفی کواکبیان /سیداحمدرضا دستغیب و نمایندگان فعال در موضوعی که به
آنها اشاره شده است

نمایندة مجلس
(کمیسیون آموزش)

//

سیاست داخلی و خارجی/
والیت فقیه /انقالب اسالمی

مصطفی کواکبیان /مهدی سنایی /سیداحمدرضا دستغیب /مجیدانصاری /علی
مطهری /رسول منتجب نیا علی مطهری /مجید انصاری /مصطفی کواکبیان و
نمایندگان فعال در موضوعاتی که به آنها اشاره شده است

وزیر اسبق نفت

78

سیدمحمود نبویان

//

//

79

محمدمهدی زاهدی

//

//

81

عباس مقتدایی

//

//

81

علیاصغر زارعی

//

//

سیاست داخلی و خارجی/

رسول منتجب نیا /مجید انصاری /ماشاءاهلل شمس الواعظین /حسن بهشتی پور/

هسته ای /والیت فقیه/

محمد قوچانی /سیاحمدرضا دستغیب و نمایندگان فعال در موضوعاتی که به آنها

انقالب اسالمی

اشاره شده است

با سخنران هماهنگ شود

سیاست داخلی و خارجی/
اقتصادی /فرهنگی

دارای سوابق
با سخنران هماهنگ شود

سیاست داخلی و خارجی/
هستهای

با سخنران هماهنگ شود

روزنامه نگاری

غالمرضا مصباحی

نمایندة مجلس

مقدم

(کمیسیون بودجه)

83

الیاس نادران

//

//

84

احمد امیرآبادی

//

//

85

جعفر قادری

//

82

//

سیاست داخلی و خارجی/

علیرضا محجوب /اکبر ترکان /رسول منتجب نیا /محمدرضا تابش /عثمان احمدی

اقتصادی

و نمایندگان فعال در موضوعی که به آنها اشاره شده است

سیاست داخلی و خارجی/

علیرضامحجوب /اکبر ترکان /رسول منتجب نیا /محمدرضا تابش /عثمان احمدی

اقتصادی

و نمایندگان فعال در موضوعی که به آنها اشاره شده است

اقتصادی

اقتصادی

علیرضامحجوب /اکبر ترکان /رسول منتجب نیا /محمدرضا تابش /عثمان احمدی
و نمایندگان فعال در موضوعی که به آنها اشاره شده است

با سخنران هماهنگ شود

86

احمد توکلی

87

امیر خجسته

88

علیرضا زاکانی

89

حمیدرضا فوالدگر

//

نمایندة مجلس
( کمیسیون شوراها)

//

نمایندة مجلس
(کمیسیون صنایع)

//

سیاست داخلی و خارجی/

علیرضامحجوب /اکبر ترکان /رسول منتجب نیا /محمدرضا تابش /عثمان احمدی

اقتصادی

و نمایندگان فعال در موضوعی که به آنها اشاره شده است

سیاست داخلی و خارجی/
//

هستهای /انقالب اسالمی/

با سخنران هماهنگ شود

والیت فقیه

//

//

سیاست داخلی و خارجی/

مجیدانصاری /علی مطهری /رسول منتجب نیا /مصطفی کواکبیان /سیداحمدرضا

هستهای /انقالب اسالمی/

دستغیب  /غالمرضاتاجگردون و نمایندگان فعال در موضوعاتی که به آنها اشاره

دانشجویی

شده است

سیاست داخلی و خارجی/
هستهای /تولید

با سخنران هماهنگ شود

91

بهروز نعمتی

//

//

91

سیدمحمد بیاتیان

//

//

92

مهرداد بذرباش

//

//

93

مرتضی آقاتهرانی

نمایندة مجلس
کمیسیون فرهنگی

سیاست داخلی و خارجی/
هستهای /اقتصادی /تولید

سیاست داخلی و خارجی/
هستهای /تولید

سیاست داخلی و خارجی/
هسته ای /دانشجویی

سیاست داخلی و خارجی/
//

والیت فقیه /انقالب اسالمی

با سخنران هماهنگ شود

با سخنران هماهنگ شود

علی مطهری /رسول منتجب نیا /مصطفی کواکبیان /ابراهیم اصغرزاده /
سیداحمدرضا دستغیب و نمایندگان فعال در موضوعاتی که به آنها اشاره شده
است

رسول منتجب نیا /مجید انصاری /ماشاءاهلل شمس الواعظین /محمد قوچانی و
نمایندگان فعال در موضوعاتی که به آنها اشاره شده است

94

بیژن نوباوه وطن

//

//

95

احمد سالک کاشانی

//

//

96

محمد دهقان

97

نیره اخوان بیطرف

نمایندة مجلس
(کمیسیون قضایی)

نمایندة مجلس
(کمیسیون قضایی)

//

//

سیاست داخلی و خارجی/
فرهنگی

سیاست داخلی و خارجی/
فرهنگی

با سخنران هماهنگ شود

با سخنران هماهنگ شود

سیاست داخلی و خارجی/

مجید انصاری /علی مطهری /رسول منتجب نیا /ابراهیم اصغرزاده /عباس عبدی

دانشجویی

و نمایندگان فعال در موضوعی که به آنها اشاره شده است

سیاست داخلی و خارجی/
هستهای

فقط در شهر
با سخنران هماهنگ شود

اصفهان مناظره
می کنند

نمایندة مجلس
98

فاطمه رهبر

(فراکسیون زنان و

عفاف و حجاب /زن و
//

خانواده)

خانواده /فمینیسم /سبک

با سخنران هماهنگ شود

زندگی /فرهنگی

عفاف و حجاب /زن خانواده/
99

فاطمه آلیا

//

//

111

زهره طبیب زاده

//

//

111

قاسم روانبخش

فمینیسم /سبک زندگی/
فرهنگی

با سخنران هماهنگ شود

زن و خانواده /فرهنگی/
عفاف و حجاب /فمینیسم/

با سخنران هماهنگ شود

سبک زندگی

نمایندة
ادوارمجلس /استاد

//

سیاست داخلی و خارجی/

رسول منتجب نیا /مجید انصاری /ماشاءاهلل شمس الواعظین /محمد قوچانی و

والیت فقیه /انقالب اسالمی

نمایندگان فعال در موضوعاتی که به آنها اشاره شده است

112

منوچهر متکی

احزاب

//

113

سعید جلیلی

احزاب

//

سیاست داخلی و خارجی/

با سخنران هماهنگ شود

هستهای

سیاست داخلی و خارجی/

صادق خرازی /سیدعباس عراقچی /محمدجواد حق شناس /حسن بهشتی پور/

هستهای /انقالب اسالمی

علی خرم و افراد فعال در موضوعاتی که به آنها اشاره شده است

لیست مناظره کنندگان اصالحطلب (افراد متناظر)
ردیف

نام و نام خانوادگی

1

حسام الدین آشنا

2

ابراهیم اصغر زاده

جایگاه اجتماعی /شغل
مشاور فرهنگی رییس جمهور

احزاب /دانشجویی

توضیحات

3
4
5

جواد اعلمی

جواد اطاعت
مجید انصاری

6

عثمان احمدی

7

شهال اعزازی

8

9
11

11

حسن بهشتی پور

محمدرضا تابش
غالمرضا تاجگردون

اکبر ترکان

احزاب
احزاب

عضو بنیاد باران

نمایندة پارلمانی دولت
نمایندة مجلس

استاد /احزاب

نمایندة مردم مهاباد

جامعه شناس

احزاب

نمایندة مجلس(کمیسیون بودجه )
نمایندة مجلس (کمیسیون بودجه)

مشاور رییس جمهور

اصالح طلب

نمایندة مردم گچساران

12

الیاس حضرتی

رسانه

روزنامة اعتماد

13

محمدجواد حقشناس

احزاب

عضو حزب اعتماد ملی

14

خباز

نمایندة ادوار مجلس

15

سیدعلی خرم

احزاب

16

صادق خرازی

احزاب

17

سیدمحمود دعایی

18
19

سید احمدرضا دستغیب
مهدی رضایی

21

مهدی رحمانیان

21

محمدرضا راه چمنی

رسانه

نماینده سابق ایران در سازمان ملل

روزنامة اطالعات

نمایندة مجلس (کمسیون امنیت ملی)
نمایندة مجلس (کمیسیون امنیت ملی)
رسانه
رسانه

نمایندة مردم نهاوند
روزنامة شرق
روزنامة همبستگی

دانشجویی

22

محمد رمضانزاده

23

فاطمه راکعی

24

سریع القلم

25

مهدی سنایی

ملی)

26

علی شکوری راد

احزاب

27

ماشاءاهلل (محمود) شمس الواعظین

احزاب

مسئول انمجن اسالمی دانشگاه تهران

احزاب

استاد دانشگاه

روابط بین الملل

نمایندة مجلس(کمیسیون امنیت

28

زهرا شجاعی

نمایندة مردم نهاوند

احزاب

29

غالمعلی صالح آبادی

31

محمد طبیبیان

استاد

31

سید محمدمهدی طباطبایی

احزاب /رسانه

رسانه

روزنامة ستاره صبح

اقتصاد
ماهنامة نسیم بیداری /عضوسابق دفتر تحکیم وحدت

32
33
34
35
36
37
38
39
41

41

محمدرضا عارف
محمد عطریانفر
عباس عبدی

سید عباس عراقچی
داریوش قنبری
محمد قوچانی
الهه کوالیی
مصطفی کواکبیان
میرتاج الدینی
علیرضا محجوب

احزاب

امید ایرانیان

احزاب
احزاب /رسانه
عضو تیم مذاکره کنندة هستهای
نمایندة ادوار مجلس
احزاب /رسانه

نمایندة مردم

هفته نامة صدا /ماهنامة مهرنامه

نمایندة ادوارمجلس
نمایندة ادوار مجلس /رسانه /احزاب

روزنامه و حزب مردم ساالری

احزاب
نمایندة مجلس(کمیسیون اقتصاد)
رسانه

روزنامة کار و کارگر

42
43
44
*45

منصور مظفری
مسیح مهاجری
رسول منتجب نیا
ایمان ملکا

رسانه

روزنامة آفتاب یزد

رسانه

روزنامة جمهوری اسالمی

احزاب /نمایندة مجلس
دانشجویی

46

علی مطهری

نمایندة مجلس(کمیسیون فرهنگی)

47

حسین

دانشجویی

48
49

سیروس ناصری

محمدعلی وکیلی

احزاب
رسانه

عضو تیم هسته ای در زمان ریاست روحانی بر شورای عالی امنیت

روزنامة ابتکار

