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مجلس مقتدر در سایه هیئت رئیسه هماهنگ و یکپارچه 
مجل��س گام دوم انق��اب اس��امی ک��ه 
مجلس یازدهم هس��ت، مجلس بسیار مهم و 
سرنوشت سازی است. بدیهی است این مجلس 
به همان اندازه که در کشور، منطقه و جهان سرنوشت ساز و تأثیرگذار 
اس��ت، اداره و مدیری��ت آن هم از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت. اگر 
مدیریت متحد، هماهنگ، مؤثر و در خط ارزش ها و بر مبنای منش��ور 
بیانیه دوم شکل بگیرد می توان امیدوار بود هم رضای خداوند به دست 
آمده و هم رضایت امام زمان)عج(، روح بلند شهدا و رهبر معظم انقاب 
اسامی حاصل شده است و هم ملت از این مشکات نجات پیدا می کند. 
این امر در گرو آن است دوستانی که خود را برای هیئت رئیسه مطرح 
کرده اند و همگی مورد احترام من هستند، با هم به این نقطه برسند که 
چه کسی بیشتر مورد توجه نمایندگان است و خودشان با همدیگر به 
تفاهم برسند و هیئت رئیسه ای متشکل از رئیس و دو نایب رئیس که با 

هم متحد، یکپارچه و هماهنگ هستند شکل بدهند.
 سه نفر با هم یکی

 این گونه نباش��د که این سه نفر که اصل کار هیئت رئیسه مجلس 
هس��تند با همدیگر فاصله داشته باشند یا نتوانند هماهنگ با هم کار 
کنند. هر اندازه که این س��ه نفر با هم یکی، مقتدر و با برنامه باشند بر 
هیئت رئیس��ه که از عناصر دیگری ش��کل می گیرد و در اداره مجلس 
یازدهم � که مجلس گام دوم اس��ت � بسیار تأثیرگذار خواهند بود. در 
عین حال نمایندگان در سایه این مدیریت مقتدر می توانند به خوبی فعال 
و پرکار باشند. ملت هم از آنها پشتیبانی می کنند و رهبری معظم انقاب 

هم از آنها حمایت می کند. 
 میرسلیم بهترین گزینه

به نظر من این ترکیب با این مسئله پیش می آید که آقای مهندس 

میرس��لیم ریاس��ت مجلس را داشته باش��ند. به علت اینکه ایشان هم 
فرهنگی است و هم ارتباط بیشتر با مقام معظم رهبری داشتند و هم 
دارای پشتوانه مؤثر حزب مؤتلفه اسامی هستند. هم اینکه با توجه به 
بیانیه گام دوم و تمدن اس��امی ایش��ان در باره تمدن اسامی، اسام، 
تفسیر و فرهنگ اسامی و سوابق کارهای فرهنگی شایستگی بیشتری 
دارن��د. در عین حال در کنار ایش��ان دو نفر از عزیزانمان که توانمندی 
اجرایی خوب و سوابق اداره مجلس را داشته باشند نایب رئیسی مجلس 
را به عهده بگیرند و سه نفری قبل از اینکه به رأی برسند با هم تفاهم 
کنند و در جلسه ای با نمایندگان اعام کنند ما سه نفر با هم یگانه کار 
می کنی��م و نمایندگان هم رأی باالیی به اینها رأی بدهند تا ریاس��ت 
مجلس و دو نایب رئیس��ش با رأی باالی نمایندگان بار مسئولیت را به 

دوش بگیرند که بهتر بتوانند کار کنند.
 هدف همه رضایت خدای متعال 

 به نظر من این راهکار بس��یار صحیحی اس��ت و امیدواریم این نظر 
مورد پذیرش اکثریت نمایندگان محترم قرار بگیرد و از طریق خدمت 
بهتر و بیشتر که هدف همه است ان شاءاهلل همگی رضایت خدای متعال 

را به دست آورند. 

سرمقاله

اسداهلل بادامچیان

اثر همنشینی میرسلیم و رهبری بر آرمانهای مجلس 
رئیس 

مجلس در 
قانون اساسی 

تجلی اقتدار، صابت و ایستادگی مردم و 
زمینه ساز اعمال حق حاکمیت ملت است. 
بنابراین رابطه بین رئیس مجلس مردمی با 
رهبری باید مثل رابطه بین ملت و رهبر یا 

مأموم و امام باشد. همان طور که مردم گوش 
به فرمان مقام معظم رهبری در صحنه های 

مختلف حضور دارند رابطه بین نماینده 
نمایندگان ملت با رهبری نیز باید چنین 

شاخصه و نمادی داشته باشد. به هر میزان 
که مجلس و رئیس آن در نظارت، ریل گذاری 
و قانون گذاری برای دولت مقتدرانه عمل کند 

به همان میزان اعمال حق حاکمیت ملت 
بیشتر تحقق می یابد. لذا برای ریاست مجلس 

به فردی استراتژیست نیازمندیم که با نگاه 
کان، برنامه محور و درازمدت، خصوصاً با 

نگاه به گام دوم انقاب اسامی بتوانند زمینه 

تحقق و اجرای اهداف و سیاست های رهبر 
معظم انقاب اسامی را در کشور از طریق 
قانون گذاری و ریل گذاری دولت و مجریان 

فراهم کند. 
در اینجا باید خاطرنشان کرد که نمایندگان 
مجلس باید در انتخاب رئیس مجلس به جای 
شخص محوری به شاخص محوری تکیه کنند 
و ش��اخص هایی را که می تواند مجلس را به 
جایگاه اصلی خودش برگرداند و در رأس امور 
ق��رار بدهد و قابل اعتماد مقام معظم رهبری 

باش��د مد نظر قرار بدهند و ف��ردی را در این 
چهارچوب انتخاب کنند. در این صورت تحول 
اساس��ی درون مجلس و اثرگ��ذاری عمیقی 
بیرون از مجلس، خصوصاً در جامعه و دولت 
رخ خواهد داد که به نفع نظام و انقاب خواهد 

بود.   
مهندس میرس��لیم ش��خصیتی است که 
از ابتدای انقاب اس��امی جزو پیشنهادهای 
مق��ام معظم رهب��ری برای مس��ئولیت های 
س��نگین و حساس در کش��ور بوده است. در 
دوران مسئولیتش در حزب جمهوری اسامی 
در کن��ار مقام معظ��م رهب��ری و در دوران 
مسئولیتش در مجمع تشخیص مصلحت نظام 
به عنوان مش��اور صدیق برای رهبری انقاب 
تاش کرده اس��ت و افق نگاه معظم له را در 
مسائل کشور همیشه مورد توجه و دقت قرار 
می دهد و بر اساس آن افق حرکت کوتاه مدت 

و دراز مدت خود را تنظیم می کند. 
چون مهندس میرسلیم در مرکز مطالعات 
اس��تراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام 
فعالیت داشته اس��ت و در شورای تشخیص 
مصلحت نظ��ام نقش تنظیم سیاس��ت ها را 
ب��ه عه��ده دارد بنابراین ش��خصیتی کامًا 
اس��تراتژیک اس��ت که می تواند با نگاه بلند 
مجلس را به س��مت آرمان های تعیین شده 
در قانون اساس��ی و گام دوم انقاب اسامی 

پیش ببرد.

حمیدرضا ترقی

نایب رئیس شورای مرکزی
مهندس میرسلیم شخصیتی است 
که از ابتدای انقالب اسالمی جزو 

پیشنهادهای مقام معظم رهبری برای 
مسئولیت های سنگین و حساس 

در کشور بوده است. در دوران 
مسئولیتش در حزب جمهوری اسالمی 

در کنار مقام معظم رهبری و در 
دوران مسئولیتش در مجمع تشخیص 

مصلحت نظام به عنوان مشاور صدیق 
برای رهبری انقالب تالش کرده است 

و افق نگاه معظم له را در مسائل 
کشور همیشه مورد توجه و دقت قرار 

می دهد
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قرار نیست عده ای به جای نمایندگان گزینه ای انتخاب کنند
قرار نیست عده ای به جای نمایندگان گزینه ای انتخاب کنند؛ اگر تصمیمی هم اتخاذ می شود برای سنجش اولیۀ تمایل نمایندگان است. این 
تمایل قطعا در جلسۀ اکثریت معلوم خواهد شد و هر اظهار نظر دیگری قبل از آن فقط گمانه زنی است و اعتباری ندارد. افرادی که نامزد شده اند 
هرکدام از ویژگیهای مثبتی برخوردارند و قابل احترامند و تشخیص این که کدام فرد مطلوب اکثریت است به آراء آزادانۀ نمایندگان بر می گردد. 

رقیب من در این صحنه افراد نیستند بلکه روشهای به کارگرفته شده است. تخلف و انحراف ، فساد ، زد وبند را من قبول ندارم.

مجلس نیازمند سخنگویی صادق و مدیری خدوم است
 نه آقا باالسر

ش��اید تعجب کنید که من حتی نام��زد نمایندگی هم نب��وده ام و بنا به توصیۀ 
خیرخواهان این نظام مقدس وارد مجلس شده ام تا کمکی کنیم برای ارتقاء مجلس 
به جایگاه اصلی اش. اکنون هم بعضی از نمایندگان منتخب به این جانب حسن ظن 
دارند و مؤتلفه هم خواس��تار نامزدی این جانب برای ریاست مجلس شده اند. نظریۀ 
این جانب برای ادارۀ مجلس تجویز رویه های نامناس��ب گذشته نیست و من اعتقاد 
دارم مجلس باید در رأس امور قرار گیرد و هر کس را نمایندگان محترم برای ریاست 
انتخاب می کنند، به منظور فرماندهی و آقایی کردن بر آنها نیست بلکه برای خدمت 
کردن به نمایندگان است تا بتوانند وظائف مقدس خود را به بهترین وجه ایفا کنند. 
مجلس در درجۀ اول نیازمند سخنگویی صادق و مدیری خدوم با تجربۀ پاک و الیق 

است و نه آقا باالسر.

ریشه مفاسد در مجلس چاره شود
برخی از عزیزان فکر می کردند که ریشه مفاسد کشور 
به دولت یا قوه مجریه ب��ر می گردد ولی من اکنون یقین 
پیدا کرده ام که ریش��ه مفاسد در مجلس است و اگر آنجا 
درست نشود، امید نداشته باشید که دولت درست شود ولی 
اگر مجلس درست شود می توان امید داشت سایر قوا هم 
اصاح شوند. » ماهی از َسر َگنده گردد نِی ز ُدم« و امام)ره( 
فرمود »مجلس در راس امور است«. نمی شود فردی مدعی 
مقابله با فساد باشد و خودش هم به نوعی با فساد مناسباتی 
داشته باشد، کسی که ادعای منزه بودن دارد زمانی به درد 
می خورد که با انحرافات اقتصادی و سیاس��ی در مجلس 

مقابله کند.

مواضع انقالبی میرسلیم

مقابل زد و بندها می ایستم
برای به نتیجه رسیدن بیانیه گام دوم باید مجلس منزه شود و اگر مجلس منزه نشود، این بیانیه امکان تحقق یافتن ندارد. امام فرمود برای شما 
کرسی وزارت، نمایندگی و ریاست جمهوری نباید فرقی داشته باشد و شما شاگردان همانی هستید که فرمود این ریاست ها به اندازه رطوبت بینی 
بز ارزش ندارد. اگر می خواهیم با فساد و ناهنجاری برخورد کنیم باید با زد و بند برخورد کنیم،. اگر خدا بخواهد و ما موفق شویم و در موضعی قرار 
بگیریم که بتوانیم خدمتی کنیم و اصاحاتی انجام دهیم، کوتاه نخواهیم آمد ولی تمام منافعی که در آن زد و بندها وجود دارد، از ریز و درشت در 

مقابل ما ایستاده اند .

هیچ فرقی به لحاظ وظائف
 بین رئیس مجلس

 و سایر نمایندگان نیست
در قان��ون اساس��ی ، نماین��دگان به 
لحاظ وظائف نمایندگی با هم برابرند و 
هیچ فرقی بین رئیس مجلس و س��ایر 
نمایندگان از این لحاظ وجود ندارد. اما 
در آیی��ن نامۀ کنونی امتی��ازات ویژه ای 
برای رئیس منظور ش��ده که مانع ارتقاء 
نمایندگان و حفظ جایگاه رفیع مجلس 
می ش��ود. ضمنا باید توج��ه کرد که در 
عمل برخ��ی از نماین��دگان از تجربه و 
دان��ش بیش��تری برخوردارن��د اما هیچ 
روش علمی مناسبی برای انتقال و تبادل 
ای��ن تجربیات و همکاری متعهدانه بین 
نمایندگان و ارتقاء س��طح کارشناس��ی 
نمایندگان مشتاقی که از تجربۀ کمتری 
برخوردارند، پیش بینی و به طریق اولی 

برای تحقق آن پیگیری نشده است. 

باید مانع خسارت 
بر سرنوشت جمعیت شد

اگر جوانان ما امروز آیندۀ روشنی برای خود در 
میان سالی و کهنس��الی خود نبینند و نمونه های 
ارزش��مندی از رفتار س��الم و متعال��ی اجتماعی و 
خانوادگی با سالمندان مشاهده نکنند، چه امیدی 
می توانند به زندگی و تش��کیل خانواده ببندند در 
حال��ی که نتیجۀ مبه��م آن را در نوع برخورد غیر 
عاطف��ی و غیر اخاقی و غی��ر محترمانه با بزرگان 
خانوادۀ خود می بینند که به آسایش��گاهها سپرده 
شده و هیچ عامتی از احسان و نیک رفتاری نسبت 
به آنها مش��اهده نمی ش��ود. اینها عامت تشدید 
انقطاع بین نس��لها اس��ت و اثر آن به لحاظ روانی 
در بهترین شرائط موجب محدود شدن خانواده به 
هس��تۀ اولیه و در نتیجه بروز ش��کاف بین نسلها و 
بنابراین خس��ارت بر سرنوشت جمعیت می شود. 
اقدام اصاحی آن نیازمند رش��د فرهنگ عمومی و 
اخاق اجتماعی و تبعیت از احکام متعالی اس��ام 

است.

مجلس مانع کاهش رسمی ارزش 
پول ملی شود

باید ی��ادآوری کنم که ثب��ات ارزش پول 
ملی و رش��د تولی��دات به هم وابس��ته اند و 
و کارخانه ه��ا و تولیدات صنعت��ی و معدنی 
و کش��اورزی ما در حقیقت پش��تیبان اصلی 
ارزش پ��ول ملی اند. درایت دولت و اش��راف 
مجلس باید در این باش��د ک��ه مانع کاهش 
رس��می ارزش پول ملی ش��وند  و آشفتگی 
اقتص��ادی را ک��ه مان��ع تولی��د و جهش آن 
می ش��ود دامن نزنند. امروز ما به این نتیجه 
رس��یده ایم ک��ه باید زنجی��رۀ تولی��د را از 
وابس��تگی انحصاری به عوامل خارجی نجات 
دهیم تا قدرت مقاومت در مقابل تکانه های 
مختلف را داش��ته باش��یم و اال عواملی نظیر 
کاه��ش ارزش نفت و بروز س��وانح طبیعی و 
بایای��ی همچون کرونا به ما آس��یب خواهد 
رس��اند. در س��ال رونق تولی��د الحمدهلل در 
بعضی از زمینه ها به موفقیت دست یافتیم. 
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سید علی یزدی خواه: 

میرسلیم برای ریاست مجلس
 عقبه بسیار ارزشمند کارشناسی در اختیار دارد

ب��ا نزدیک ش��دن به روزهای آغ��از به کار 
دوره یازده��م مجل��س ش��ورای اس��امی و 
برگ��زاری جلس��ات و نشس��ت های متعدد 
برای تصمیم گیری راجع به ریاست مجلس، 
خبرنگار نمانیوز در خصوص اینکه میرسلیم 
گزینه مناس��بی برای ریاست مجلس است با 
س��ید علی یزدی خواه نماینده منتخب مردم 
تهران گفتگو ک��رد که مت��ن آن را در ادامه 

می خوانید.  
  چه ویژگی هایی میرسلیم را شایسته 
نشس�تن ب�ر مس�ند ریاس�ت مجلس 

می کند؟ 
میرسلیم شخصیت علمی و سیاستمداری 
اس��ت که قری��ب به چهار ده��ه از عمرش را 
در خدم��ت انقاب گذرانده اس��ت. به دلیل 
تجربیات سنگینی که در حوزه های اجرایی، 
سیاسی و علمی داشته است می تواند در رأس 
قوه مقننه نیروی اثرگذاری در راس��تای حل 
مشکات کشور، توس��عه عدالت اجتماعی و 
پیشرفت کشور با همکاری نمایندگان باشد. در 
جلسات متعددی که در خدمتشان بودم و در 
دیدار با گروه های بسیاری از نخبگان هیچ وقت 
ندیدم نظرات خودش را به جمع تحمیل کند، 
بلک��ه در جریان تعامات با افراد دیگر برآیند 
نظرات افراد را به عنوان خروجی جلسه مورد 
تأکید قرار می دهد و موضع گیری وی تابعی از 
جمع بندی نظرات گروه های هدفی بود که با 

ایشان دیدار داشت.
به گوشه ای از مسئولیت های میرسلیم 
ک�ه نش�ان دهنده تجربیات ایش�ان در 

عرصه های مختلف است اشاره ای کنید. 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی، معاون وزیر 
کشور، مشاور عالی ریاست جمهور، رئیس دفتر 
رئیس جمهور، عضو حقیقی مجمع تشخیص 
مصلح��ت نظام، رئیس هیئ��ت عالی نظارت 
مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام در جهت 
پایش و نحوه نظارت بر اجرای سیاس��ت های 
اباغ��ی مقام معظم رهبری به دس��تگاه های 
مختلف و تطبیق برنامه های سنواتی دولت با 
برنامه های توسعه پنج ساله کشور همه حاکی 
از تجربیات گرانسنگ میرسلیم در عرصه های 
مختلف مسئولیتی است که می تواند جایگاه 

مجلس شورای اسامی را ارتقاء ببخشد. 
همه به پاکدس�تی میرس�لیم اذعان 
دارند. این موضوع چه تأثیری بر عملکرد 
ایش�ان در مقام ریاست مجلس خواهد 

گذاشت؟ 
در 40 س��ال گذش��ته هی��چ نکته منفی 
در زندگی ش��خصی میرس��لیم و خانواده اش 
مشاهده نشده است. پاکدستی و سامت مالی 
و اخاقی ایش��ان و اعتقاد به مبارزه با فس��اد 
در دس��تگاه های مختلف از وجود میرس��لیم 
چهره ای مصمم و ضد فس��اد س��اخته است. 
ساده زیستی میرسلیم نکته قابل توجهی است. 
بنده این افتخار را داشتم بعد از فاجعه شهدای 
منا با ایشان همسفر حج واجب باشم. در 40 
روزی که در س��فر حج همراه او بودم دریافتم 
تواضع، اخاق مداری و تقید به واجبات دینی، 
مذهب��ی و پیگیری سیاس��ت های کلی نظام 
و تقوی��ت همه جانب��ه ارکان نظام جمهوری 

اس��امی جزو ویژگی های ثابت ش��خصیت 
میرسلیم است. 

پش�توانه حزبی میرسلیم چه تأثیری 
بر مس�ئولیتی که ممکن است به عنوان 
ریاس�ت مجلس به عهده ش�ان گذاشته 

شود دارد؟
ح��زب مؤتلف��ه اس��امی قدیمی تری��ن، 
باس��ابقه ترین، مبارزترین و والیی ترین حزب 
سیاسی کشور در طول چند دهه گذشته است. 
قطعاً با وجود بخش های مختلف پژوهش��ی 
و علم��ی و حضور کارشناس��ان فرهیخته در 
حوزه های بهداشت و درمان، سیاست خارجی، 
اقتصاد و اش��تغال، فرهنگ و هنر و رس��انه، 
ورزش و بانوان در حزب ،میرسلیم عقبه بسیار 
ارزشمند کارشناسی در اختیار دارد که اینها 
می توانند کمک بی بدیلی در ایفای رس��الت 

سنگین ریاست مجلس به او باشند.     

اهلل وردی دهقانی: 

میرسلیم برای اداره مجلس
 آگاهی کافی از مسائل و مشکالت کشور را دارد

اهلل وردی دهقان��ی، نماینده منتخب مردم 
ورزقان در دوره یازدهم مجلس شورای اسامی 
پیرامون اینکه میرسلیم گزینه مناسبی برای 
ریاس��ت مجلس این دوره اس��ت به خبرنگار 
نمانیوز گفت: میرسلیم از چهره های برجسته 
نظام و مورد اعتماد رهبری معظم انقاب و از 
افراد پاکدست و توانمند انقاب و از نسل اول 

انقاب است. 
وی اف��زود: معتق��دم میرس��لیم یک��ی از 
گزینه های خوب برای اداره مجلس ش��ورای 

اسامی است. 
این نماینده منتخب دوره یازدهم مجلس 
تصریح کرد: او با پاکدستی و توانایی خوبی که 
در مدیریت مجلس و آگاهی کافی از مسائل 

و مش��کات کشور دارد و با توجه به اینکه در 
دوره ای س��مت وزارت را ب��ه عهده داش��ت و 
حدود 40 س��ال در سمت های مختلف نظام 
مدیریت کرده است گزینه مناسبی برای احراز 

این سمت در مجلس شورای اسامی است. 
وی با اشاره به اینکه انتظارات مقام معظم 
رهب��ری در گام دوم انق��اب باید س��رلوحه 

رئی��س مجل��س آینده باش��د خاطرنش��ان 
س��اخت: جوانگرایی و اعتماد به جوان، تکیه 
ب��ه توانمندی ه��ای داخل، پیگی��ری اجرای 
سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی، شفافیت آرا، 
اقتص��اد درون زا و برون نگر و صادرات محور و 
توجه به صنعت از مواردی است که باید مورد 
توجه رئیس مجلس آینده باشد. البته مبارزه 
با فساد هم هست که باید از اولویت های اصلی 

رئیس مجلس آینده باشد.
دهقانی تصریح کرد: نباید دنبال کسی که 
س��مت ریاس��ت مجلس را به عهده می گیرد 
حرف و حدیث و حاش��یه و شائبه باشد و این 
فرد باید پاکدس��ت و خوش س��ابقه باشد که 

میرسلیم این ویژگی ها را دارد.      
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رحمت اهلل فیروزی پور: 

توانمندی ریاست مجلس در وجود میرسلیم است
میرسلیم را الیق ریاست مجلس می دانم

رحم��ت اهلل فیروزی پور، نماینده منتخب 
مجلس ش��ورای اس��امی در دوره یازدهم 
درباره موضوع ریاس��ت مجلس به خبرنگار 
نمانیوز گفت: رئیس مجلس شورای اسامی 
نماینده ای مانند سایر نماینده ها با یکسری 
اختی��ارات و وظایف اس��ت. از خصوصیات 
الزم برای پذیرش ریاس��ت مجلس داشتن 
تخصص، تدین، تعهد، قانون مداری و انقابی 
و جهادی بودن اوس��ت. رئیس مجلس باید 
پیگیر مبارزه با فس��اد و تابع محض فرامین 
و فرمایش های مقام معظم رهبری باش��د و 
سوابقش تبعیت او را از مقام معظم رهبری 

نشان بدهد. 

وی با تأیید اینکه 
باید  رئیس مجل��س 
آرا  ش��فافیت  موافق 
باش��د مط��رح کرد: 
باید  رئیس مجل��س 
در چهارچوب نظام و 
حاکمیت کشور قدم 
بردارد و حرکت کند. 
نماین��ده  ای��ن 
منتخب دوره یازدهم 
ش��ورای  مجل��س 
اس��امی خاطرنشان 

ک��رد: رئیس مجلس مواف��ق و پیگیر اجرای 
اقتصاد مقاومتی باشد. 

وی با اش��اره به اینکه میرسلیم شخصیت 
وزین، سلیم النفس، متدین و باسابقه ای است 
ابراز امی��دواری ک��رد: امیدواریم جمع تفکر 
مجلس یازدهم به نتیجه ای برسد که خیر و 

صاح نظام و انقاب در آن باشد. 
فیروزی پور تصریح کرد: نزدیکی میرسلیم 
به حضرت آقا و همکاری ایشان با مقام معظم 
رهبری و توانایی ایشان در جایگاه های مختلف 

نشان داده است توانمندی ریاست مجلس در 
وجود ایشان هست. 

وی گفت: من در مجموع میرسلیم را آدم 
موفق و گزینه مناسبی برای ریاست مجلس 
می دان��م. در عین ح��ال باید دید جمع تفکر 
دوره یازدهم جلس ش��ورای اس��امی به چه 
کس��ی برای این سمت می رس��د و نمی دانم 
مجلس چه تصمیمی می گیرد، ولی ش��خصاً 
ایش��ان را الیق ریاس��ت مجلس و مدیریت 

می دانم.       

اسماعیل حسین زهی :

میرسلیم 
در هر مسندی که قرار گرفت درخشید

اسماعیل حس��ین زهی نماینده منتخب 
م��ردم خ��اش در یازدهمی��ن دوره مجلس 
ش��ورای اس��امی درباره ای��ن موضوع که 
میرس��لیم گزینه مناس��ب ریاست مجلس 
اس��ت به خبرنگار ما گفت: میرسلیم قبل و 
بعد از انقاب فردی انقابی بوده و هست. او 
پیرو خط امام بود و االن هم پیرو خط مقام 
معظم رهبری است و در هر مسندی که قرار 

گرفت درخشید. 
وی با تأکید بر پاکدس��ت بودن میرسلیم 
مختل��ف  مس��ئولیت های  و  عرصه ه��ا  در 

تصریح کرد: او فردی ش��ناخته  ش��ده است 
و اگ��ر زندگی ایش��ان را بررس��ی کنید در 
می یابی��د یکی از مدیران موف��ق بوده و در 

مسئولیت های  دوران 
هیچ گونه  مختلف��ش 
س��وء اس��تفاده مالی 

نداشته است. 
نماین��ده  ای��ن 
یازدهم  دوره  منتخب 
مجلس گفت: با توجه 
ب��ه اینکه میرس��لیم 
موقع��ی ک��ه نام��زد 
بود  ریاست جمهوری 
در  خوبی  طرح ه��ای 
زمین��ه اقتصادی ارائه 
داد، ایش��ان یک��ی از 
امور  صاحب نظران در 
اقتصادی و از مدیران 
موف��ق در این عرصه 

بوده است. 
وی در خصوص ویژگی های رئیس مجلس 
اظهار کرد: رئی��س مجلس هماهنگ کننده 
مجلس اس��ت و باید طرح ها و لوایحی را که 

به هیئت رئیسه می رسد مدیریت کند. 
حس��ین زهی خاطرنش��ان ک��رد: رئیس 
مجلس نماینده ای مثل سایر نماینده هاست 
و مانند بقی��ه نماینده ها یک رأی دارد و در 

واقع سخنگوی مجلس اس��ت و باید بتواند 
با هم��ه نمایندگان تعامل داش��ته و با آنها 

هماهنگ و همدل باشد. 
وی تأکی��د ک��رد: رئیس مجل��س نباید 
خودرأی و فردگرا باشد و باید از خرد جمعی 

استفاده کند.
حس��ین زهی در پایان این موضوع را که 
میرس��لیم دارای ویژگی های گفته شده در 

باالست تأیید کرد.                 

میرسلیم شخصیت وزین، سلیم النفس، 
متدین و باسابقه ای است ابراز 

امیدواری کرد: امیدواریم جمع تفکر 
مجلس یازدهم به نتیجه ای برسد که 

خیر و صالح نظام و انقالب در آن 
باشد

با توجه به اینکه میرسلیم موقعی که 
نامزد ریاست جمهوری بود طرح های 

خوبی در زمینه اقتصادی ارائه داد، 
ایشان یکی از صاحب نظران در امور 

اقتصادی و از مدیران موفق در این 
عرصه بوده است
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پشتوانه حزبی بودن میرسلیم برای ریاست مجلس 
مجلس��ی در تراز گام دوم انقاب اسامی 
باید مدیریت منس��جم، کارآم��د، انقابی و 
فعال داشته باشد. رئیس مجلس واقعیت های 
داخل و خارج کش��ور را به خوبی بشناس��د؛ 
ضوابط و حدود ش��رعی را رعای��ت کند؛ به 
بحث دشمن شناس��ی به خوبی ورود داش��ته 
باش��د؛ ش��جاعانه عمل کند؛ نگاه جامعی به 
تهدیدها و فرصت های کش��ور داشته باشد؛ 
از تجربیات گذشتگان به خوبی استفاده کند 
و روحی��ه امیدوارانه در مواجه��ه با حوادث 
داشته باش��د. رئیس مجلس باید به گونه ای 
از توانمندی فکری و عملی برخوردار باش��د 
که بتواند مجموعه نمایندگان را که هر کدام 
از اس��تقال رأی و نظر برخوردارند آگاهانه و 
مقتدرانه مدیریت کند. رئیس مجلس در اداره 
نمایندگان که مانند او ی��ک حق رأی دارند 
باید انسجام و همبستگی گروهی ایجاد کند و 
از ظرفیت و تجربیات هر یک از نمایندگان در 
انجام وظایف نمایندگی به خوبی استفاده کند. 
رئیس مجلس باید بدون اینکه احساس��ات و 
منافع شخصی، گروهی و حزبی او بر مدیریت 
مجل��س تأثی��ر بگ��ذارد در اداره مجل��س و 
هماهنگی نمایندگان تاش کند، در غیر این 
صورت دچ��ار انفعال در اداره مجلس خواهد 

شد. 
رئیس و هیئت رئیسه مجلس باید به گونه ای 
مجلس را مدیریت کنند که قوه مجریه بتواند 
در چهارچوب قانون اساس��ی و سیاست های 
کلی نظام و برنامه های کوتاه مدت، میان مدت 
و بلند مدت به درستی عمل کند. مجلسی که 
بتواند در امور کشور اظهار نظر و بر آنها نظارت 

کند و از وزیر س��ئوال و او را اس��تیضاح کند 
در مبارزه و حل مشکات کشور اعم از رانت، 
فساد و بازی های سیاسی می تواند موفق عمل 

کند. 
یازدهمین دوره مجلس شورای اسامی در 
شرایطی تشکیل می شود که بایستی وارد گام 
دوم انقاب اسامی شویم. بنابراین وظایف این 

مجلس سنگین تر از مجالس گذشته است. 
احزاب در عین حال که می توانند هدایتگر 
باش��ند و روی مش��کات و معض��ات مردم 

و راهکاره��ای آنها کار کارشناس��ی می کنند 
و نتیجه آنه��ا را در اختیار نماین��دگان قرار 
می دهند، می توانند بر کار نمایندگان مجلس 
نظارت کنند و جلوی انحرافاتی را که ممکن 

است ایجاد شود بگیرند. 
در م��ورد مدیری��ت مجل��س ش��ورای 
اس��امی در ح��زب مؤتلفه اس��امی همه 
ش��اخص ها را بررس��ی کردی��م و با توجه 

ب��ه نکاتی که مقام معظ��م رهبری بر آنها 
تأکید می کنند و از مجلس انتظار دارند و 
همچنین هدایت هایی که حضرت امام)ره( 
در گذشته داشتند، به نظر ما این ویژگی ها 
در ش��خص مهندس میرسلیم تبلور کرده 
است. س��ابقه اجرایی ایشان در سمت های 
مختل��ف، ش��کل کار متعهدانه ایش��ان از 
گذش��ته تا االن و توانمندی های ایش��ان 
و دارا بودن اطاع��ات، آگاهی و علم الزم 
برای اداره مجلس همگی نش��ان می دهند 
مهندس میرس��لیم از ویژگی های ممتازی 
برای ریاس��ت مجل��س برخوردار اس��ت. 
بنابراین پیش��نهاد حزب مؤتلفه اس��امی 
برای ریاس��ت مجلس ش��ورای اس��امی 
ایش��ان اس��ت ک��ه در موضع گیری ه��ای 
حزب هم مش��خص شده اس��ت. در پایان 
الزم است مطرح ش��ود نظر حزب مؤتلفه 
اس��امی این اس��ت که مهندس میرسلیم 
نس��بت به بقیه نامزدها برای اداره مجلس 
ش��ورای اس��امی در تراز گام دوم انقاب 

اس��امی  اصلح  اس��ت.                

احزاب در عین حال که می توانند 
هدایتگر باشند و روی مشکالت و 

معضالت مردم و راهکارهای آنها کار 
کارشناسی می کنند و نتیجه آنها را در 
اختیار نمایندگان قرار  دهند، می توانند 
بر کار نمایندگان مجلس نظارت کنند 
و جلوی انحرافاتی را که ممکن است 

ایجاد شود، بگیرند

احمد کریمی اصفهانی:

ریاست مجلس باید کارشناس اسالمی باشد
احم��د کریم��ی اصفهانی، عض��و هیئت 
مؤسس حزب مؤتلفه اس��امی در خصوص 
ریاست مجلس شورای اسامی دوره یازدهم 
به خبرنگار نمانیوز گفت: در وضعیت مجلس 
یازده��م که اکثریت آن با اصولگرایان اس��ت 
شایسته است رئیس مجلس کسی باشد که 

گوش به فرمان مقام معظم رهبری باشد.
وی تصریح کرد: بر اجرای خیلی از قوانین به 
دلیل دیدگاه های متفاوتی که در مجلس های 
ادوار گذش��ته وجود داشتند نظارت درستی 
انجام نش��ده است. یکی از آنها قوانین مربوط 
به اقتصاد اس��ت و نمونه اش اباغیه اصل 44 
قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری در 

سال 1384 بود. 
این عضو هیئت مؤس��س ح��زب مؤتلفه 
اسامی اظهار کرد: رئیس مجلس باید زندگی 
به دور از اش��رافی گری داش��ته باشد. زندگی 
عادی خودش را داش��ته باش��د و با امکانات 

مردم هماهنگی داشته باشد.  
وی تصریح ک��رد: رئیس مجلس مطلع از 
اقتصاد و صنعت باشد تا به مشکات و موانع 

تولید واقف باشد. 
کریمی اصفهانی به قدرت مدیریت رئیس 
مجل��س تأکید ک��رد و گفت: کس��ی که در 
مسئولیت های مختلف حضور داشته و توانسته 
است از عهده مدیریت در حیطه مسئولیتش 
بر آید می تواند مناسب ریاست مجلس باشد. 

وی مطرح کرد: رئیس مجلس باید اعتماد 
والیت را همراهش داشته باشد. 

این عضو هیئت مؤس��س ح��زب مؤتلفه 
اسامی با اشاره به اینکه ریاست مجلس باید تا 
حدودی کارشناس اسامی باشد خاطرنشان 
ک��رد: در این صورت می تواند از انحرافاتی که 
ت��ا ام��روز در جامعه ما به وجود آمده اس��ت 

پیشگیری کند و در این جهت بکوشد. 
وی عاوه بر این به تعامل و همراهی رئیس 
مجلس با س��ایر نمایندگان اشاره کرد گفت: 
تعامل با قوای دیگر هم اهمیت دارد و رئیس 
مجلس باید قادر به چنین تعامل و همکاری 

با سایر قوا باشد. 
کریم��ی اصفهان��ی در خص��وص اینک��ه 
میرسلیم گزینه مناسب ریاست مجلس دوره 
یازدهم اس��ت گفت: مجموعه حزب مؤتلفه 
اسامی به این موضوع رسیده اند که میرسلیم 
می تواند در جایگاه ریاست مجلس ایفای نقش 

و وظیفه کند.  

ریاست مجلس باید تا حدودی 
کارشناس اسالمی باشد.در این 

صورت می تواند از انحرافاتی که تا 
امروز در جامعه ما به وجود آمده است 

پیشگیری کند و در این جهت بکوشد
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ابوالفضل توکلی بینا: 

میرسلیم قادر به بازگرداندن مجلس
 به مسیر انقالبی است 

عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسامی گفت: میرسلیم در عرصه 
مدیریتی توانمند است و کارهای اجرایی خوبی کرده است و سوابق و 
تجربیات بس��یار خوبی دارد که می توان��د از آنها در اداره مجلس بهره 

بگیرد.
ابوالفضل توکلی بینا، عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اسامی 
در خصوص ویژگی های میرس��لیم که او را گزینه مناس��ب ریاست 
مجلس دوره یازدهم می کند با اش��اره به س��وابق و مس��ئولیت های 
مختل��ف میرس��لیم در عرصه ه��ای اجرایی، سیاس��ی و صنعتی به 
خبرنگار نمانیوز گفت: ایشان از اساتید خوب دانشگاه و عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام است. انسان وارسته، پاک و صاف با سامت 
اخاقی و مالی اس��ت که در زندگی اش هیچ گونه وابستگی و پرونده 

منفی نداشته است. 
ش��ورای  عضو  این 
مؤتلفه  حزب  مرکزی 
اس��امی اظه��ار کرد: 
عرص��ه  در  ایش��ان 
توانمن��د  مدیریت��ی 
است و کارهای اجرایی 

خوبی کرده اس��ت و سوابق و تجربیات بسیار خوبی دارد که می تواند از 
آنها در اداره مجلس بهره بگیرد و مجلس ش��ورای اسامی را به مسیر 
انقابی و نقش اصلی آن در بین ارکان نظام بازگرداند تا مجلس انقابی 
در تراز گام دوم انقاب اسامی در پیاده کردن فرمایش های مقام معظم 

رهبری گام بردارد.   
وی با اش��اره به نکته ای مطرح کرد: پس از ریاست جمهوری مرحوم 
هاشمی به وزرا قطعه زمینی داده شد که عده قلیلی آن را نپذیرفتند و 

یکی از آنها میرسلیم بود.  

پس از ریاست جمهوری مرحوم 
هاشمی به وزرا قطعه زمینی داده شد 

که عده قلیلی آن را نپذیرفتند و یکی از 
آنها میرسلیم بود

الله افتخاری:

 عقبه حزبی میرسلیم از مزیت های او
 برای ریاست مجلس است

الله افتخاری، عضو ش��ورای مرکزی حزب 
مؤتلفه اس��امی پیرامون بان��وان نماینده راه 
یافته به مجل��س یازدهم به خبرنگار نمانیوز 
گفت: به اس��تثنای تع��داد اندک��ی از بانوان 
مجلس یازدهم بقیه تجربه نمایندگی مجلس 
ندارن��د. همین امر وظیف��ه خانم هایی را که 
تجربه نمایندگی دارند سنگین تر می کند که 
تجربیاتش��ان را در اختیار آنها بگذارند، چون 
چند سالی طول می کشد نماینده مجلس چه 
خانم و چه آقا با الفبای مجلس و مباحث آن 
آش��نا شوند. قطعاً یک مقدار فرصت از دست 
خواهد رفت. بنابراین ضرورت دارد نمایندگان 
از تجربه کسانی که قباً نماینده بودند استفاده 

کنند.
وی اب��راز امی��دواری ک��رد: خانم هایی با 
تخصص ها و آگاهی های خوبی به مجلس راه 
پیدا کرده اند که ان شاءاهلل بعداً بیشتر شناخته 

شوند و تجربه کسب کنند.

عضو  این 
ی  ا ر ش��و
ی  ک��ز مر
حزب مؤتلفه 
اس��امی در 
ص  خص��و
ی��ف  ظا و
نماین��دگان 

مجل��س 
ک��رد:  بیان 
نمایندگان رس��الت س��نگینی دارن��د و باید 
راه گذش��تگان را بشناسند و بررسی کنند و 
اقدامات ارزشمندی را که دیگران انجام دادند 

ادامه دهند و تقویت کنند. خاءهای موجود را 
هم شناسایی کنند و در پی رفع آنها برآیند.

وی اف��زود: نمایندگان منتخ��ب تا زمان 
باقیمانده به آغاز کار مجلس یازدهم مقدماتی 

را فراهم کنند.
افتخاری اظهار کرد: نمایندگان باید قدرت 
شناس��ایی امکان��ات و ظرفیت ه��ای جامعه 
و اس��تفاده از آنه��ا را در خود تقویت کنند تا 
بتوانند از تخصص ه��ا و آگاهی های مختلف 

بهره مند شوند.
وی در خص��وص ریاس��ت مجلس گفت: 
نمایندگان باید روی کسی که واقعاً توانمندی 
الزم و شاخص های مورد نیاز رئیس یک قوه را 
دارد بدون در نظر هیچ گونه ماحظه ای تمرکز 
کنند و پیگیر مس��ائل و مطالبات باشند و به 
رئیس مجلس در انجام وظایفش کمک کنند 
تا بعداً خودشان از کمک های رئیس مجلس 
برای انجام رسالت خطیر نمایندگی استفاده 

کنند.
این عضو ش��ورای مرکزی ح��زب مؤتلفه 
اس��امی با اش��اره به اینکه عده ای از کسانی 
که ممکن اس��ت نامزد ریاست مجلس شوند 
نقاط قوتی دارند در خصوص میرسلیم گفت: 
میرس��لیم از این جهت که سال ها در مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام بود و پشت سرش 
تش��کل قوی حزبی قرار دارد و تجربه اجرایی 
هم داشته می تواند نیروی مؤثری برای ریاست 

مجلس باشد.
وی افزود: رئیس مجلس باید توان و روحیه 

استفاده از خرد جمعی را داشته باشد.
  

میرسلیم از این جهت که سال ها در 
مجمع تشخیص مصلحت نظام بود 

و پشت سرش تشکل قوی حزبی 
قرار دارد و تجربه اجرایی هم داشته 

می تواند نیروی مؤثری برای ریاست 
مجلس باشد
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میرسلیم با سنجش شاخص ها
که  ش��رایطی 
ایج��اد  درکش��ور 
مجلس  گردید، 
را  یازده��م 
س��طحی  ب��ا 
انتظ��ارات  از 
متفاوت به وجود 
این  جلوه  آورد. 
مطالبات برحق، 
خص ها  ش��ا
ومعیارها یی هستند که بیش��ترین تطابق را 
با گفتمان انقاب اس��امی و الزامات تحقق 
مقدمات مجل��س گام دوم خواهند داش��ت. 
آرایش درونی مدیریت مجلس نیز بخشی از 
این ن��وع الزامات و انتظ��ارات خواهد بود که 
رقابتی رفاقت��ی و برادرانه را در جریان قاطبه 
اصولگرای��ان مجلس ایجاب م��ی نماید. این 
رقابت کارشناسانه و متعهدانه هیچ گونه مجال 
و فرصتی به سوءاس��تفاده جریان فتنه رسانه 

ای و بدخواهان نخواهد داد.
جناب مهندس مصطفی میرسلیم معتمد 
ش��اخص مردم ته��ران، ازجمل��ه نامزدهای 
مدیریت مجلس می باش��د که دیدگاه وگپ 
وگفتی برادرانه را بر مبنای اتحاد و همدلی و 
نگرش جامع کارشناسانه با سایر نامزدها برای 

اداره مجلس مطلوب نظام ارائه نموده  است.
میرس��لیم از رج��ل سیاس��ی متعه��د و 
پاکدس��تی اس��ت که تجربه کامل چله اول 
انق��اب را در خدمت انق��اب و در تبعیت از 
شهید مظلوم بهش��تی و مقام معظم رهبری 
درسطوح عالی نظام دارد. میرسلیم اصولگرای 
سیاستمداری است که سیاست را درحاشیه 

س��ازی و غوغاس��االری ندی��ده و در عرصه 
ه��ای مختلف خدمتگزاری، ب��ه مصادیق آن 
همت گماشت. ایش��ان خدمتگزاری بود که 
اگر جریان نفاق آن روزها غوغا س��االری نمی 
کردند، سکان نخست وزیری را در همراهی با 
ریاست جمهوری مقام معظم رهبری به عهده 
گرفته و از انعقاد و توس��عه فتنه ای که قریب 
سه دهه بعد کشور را دچار چالش های مضاعف 
با استکبار جهانی نموده، پیشگیری نماید. در 
حزب جمهوری اس��امی که میر س��لیم هم 
یکی از معاونتهای ش��هید بهشتی را به عهده 
داش��ت، قبل از ش��هید رجایی روی نخست 
وزیری ایشان نظر بود. ریاست شهربانی کشور 
در اوج  ناامن��ی ها و بحرانه��ای امنیتی اول 
انقاب، ریاس��ت بنیاد امور جنگ زده گان با 
قریب 5میلیون آواره جنگی، معاونت سیاسی 
وزارت کشور، در بحرانهای گروهکهای شرق 
و غ��رب وس��ازماندهی گس��ترده منافقین و 
برگزاری اولین انتخاب��ات و پایه گذاری نهاد 
ریاس��ت جمهوری دوره ریاس��ت جمهوری 
مقام معظم رهبری ومش��اوری عالی ایشان، 
علمی ترین کرسی عالی دانشگاه و اقدام موثر 
طراحی و تولید موتور ملی ایران و سکانداری 
فرهنگی ترین وزارتخانه وحضور تعیین کننده 
و موثر وکارآمد درمجمع تشخیص مصلحت 
نظام و... ازجمله مس��ئولیت های میرس��لیم 
درچله اول انقاب بوده که بدون تبلیغ و ادعا 
از ایشان شخصیتی سیاسی، علمی، فرهنگی، 
قرآنی، تحقیقاتی واجتماعی س��اخته است و 
هیچگاه از مواهب و موقعیت های نظام برای 

خود و تبلیغ خود استفاده ننمود.
میرس��لیم بدون حاش��یه قریب دو دهه با 
حضور شخصیتی چون مرحوم عسگراوالدی، 
ریاست ش��ورای مرکزی سیاس��ی ترین و با 

سابقه ترین و فعال ترین و جامع ترین حزب 
سیاسی ایران یعنی موتلفه اسامی را به عهده 

داشته است.
وی از روی پاکدستی به شدت روی فساد 
ومعامله گری و بده و بس��تان حساس بوده و 
معتقد اس��ت که با مردم باید شفاف و یک رو 
ب��وده و نگران توقعات و انتظ��ارات و وعده ها 
وکارآم��دی مجلس و عواملی هس��ت که به 
اعتماد و امیدواری مردم خدشه وارد می کند.

وی از نظر توانایی جسمی، فردی ورزشکار، 
کوهنورد، چاب��ک، و با آمادگ��ی های باالی 
روحی و بدنی درامور روزمره و فعالیت ها مانند 
یک جوان  همواره پیشرو و پیشقدم می باشد 
و سامتی جسم و تاش مضاعف از امتیازات 

ایشان است. 
میرسلیم معتقد است شخصیت و جایگاه 
و ارزش نماین��ده بای��د حف��ظ ش��ود و در 
دس��ت اندازیهای سیاس��ی دستخوش برخی 
هنج��ار ش��کنی های سیاس��ی نگ��ردد. این 
رویکرد، ش��ان و جایگاه و اعتبار و استقال و 
در راس ام��ور بودن مجلس را حفظ می کند 
و این همان مجلسی است که می تواند عصاره 
فضایل ملت باشد و مدرس ها در آن حضور و 

بروز داشته و پرورش یابند. 
اگرچ��ه اوصاف مذکور بخ��ش کوچکی از 
معرفی ش��خصیت میرس��لیم درسنجش با 
ش��اخصها و معیارها است، حداقل وجیزه ای 
برای نگاه تکلیفی و اولویتی ایشان در رقابتی 
مخلصانه و برادرانه با س��ایر برادران هم قطار 
خویش برای مدیریت مجلس می باشد. این 
معرفت در بستر تش��کیاتی دینی، انقابی، 
والیی، هوشیار ، بیدار ، شهید پرور ، ماندگار ، 
ثابت قدم ، فعال و حساس نسبت به رویدادها 

چون موتلفه اسامی شکل گرفته است.

نصر عزیزی

عضو شورای مرکزی

تقویت جایگاه مجلس با ریاست میرسلیم
با  یازدهم  مجلس 
ترکیبی استثنایی در 
مقایس��ه ب��ا ده دوره 
گذشته در جمهوری اس��امی ایران وظایف 
ویژه ای را به عهده دارد. مهم ترین ویژگی این 
مجلس این اس��ت که افراد برجسته و دارای 
تجربه مدیریتی، حقوقی و اقتصادی به عنوان 
نماینده انتخاب شده اند. مردم به این مجلس 
ک��ه بتواند تحول مهم و سرنوشت س��ازی در 
نظام جمهوری اس��امی ای��ران ایجاد کند و 
پاس��خگوی مطالبات معیش��تی و اقتصادی 
آنها باشد امید دارند. ضمن اینکه مردم امید 
زیادی دارند که مجلس یازدهم در عین حال 
که نواقص مجلس دهم را تکمیل می کند بعد 
نظارتی و قانون گذاری دقیقی را پیگیری کند 
تا بتواند دولت را در اجرای وظایفش کمک و 

حتی مجبور کند. 
از لحاظ بین المللی نیاز داریم مجلس یازدهم 
بتواند خسارت های ناشی از مدیریت ناکارآمد 
برج��ام را برطرف کند. برجام چه خوب و چه 
بد بار س��نگینی را بر نظام جمهوری اسامی 
ایران تحمیل کرده است. مجلس یازدهم باید 

بتوان��د در این باره راهکارهای اساس��ی ارائه 
کند تا کشور بتواند از این قرارداد هر چند بد 

استفاده هایش را بکند.       
رئی��س مجلس ب��ه علت اینک��ه مجلس 
متشکل از نمایندگان برجسته و شخصیت های 
مختلفی است باید شخصیت کارآمدی باشد 
که بتواند تمامی ظرفیت ها و نیروهای مجلس 
را به کار بگیرد و متمرکز کند. رئیس مجلس 
باید نواقصی را که قباً مشاهده می شد برطرف 
و برآیند منطقی نظرات نمایندگان را بیان کند 
و مطالبات نمایندگان را که به تعبیر حضرت 
امام عصاره فضایل ملت هستند در جایگاه های 
مختلف مطرح کند. ریاس��ت مجلس به جای 
حاکم کردن نظرات و اراده شخصی خود باید 
توجه کند او از جانب 290 نفر نماینده ملت 
باید سخنگوی آنها باشد و به صورت منطقی 
مطالبات آنها را که مطالبات برحق ملت است 
در مجاری خودش جاری کند و در این زمینه 

منشأ اثر باشد.       
در خص��وص رئی��س مجل��س بای��د ب��ه 
نمایندگان این حق داده ش��ود که بر اساس 
شناخت واقعی شان رئیس مجلس را انتخاب 

کنند و در این زمینه هرگونه دخالت خارج از 
اراده نمایندگان مجلس باید نفی شود. 

حزب مؤتلفه اس��امی در مشاورات درون 
حزب��ی و برون حزبی ب��ه نمایندگان مجلس 
یازدهم پیش��نهاد کرد شخصیتی چون سید 
مصطفی میرس��لیم می توان��د در این دوره از 
مجلس شأن و جایگاه مجلس را تقویت کند 
و اگ��ر در دوره های گذش��ته مجلس به این 
شأن و جایگاه خدش��ه ای وارد شده است آن 
را اعاده کند تا ما شاهد مجلسی قوی باشیم 
که مطالبات مردم را محقق س��ازد و از طریق 
نظارت و قانون گذاری دولت را مقید به انجام 

امور در چهارچوب خواسته ملت کند. 
میرس��لیم با توجه به ویژگی های برجسته 
و تج��ارب مختلف��ش در بخش های مختلف 
نظام در ام��ور فرهنگی، اقتصادی، صنعتی و 
جای��گاه نظارتی مجمع تش��خیص مصلحت 
نظام خدمات ش��ایانی کرده است و می تواند 
در مجلس یازدهم ب��ه عنوان رئیس مجلس 
مأموریت ویژه تقویت شأن و جایگاه مجلس 
شورای اسامی را در نظام جمهوری اسامی 

ایران انجام بدهد.            

مجتبی همدانی
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حسن السجردی: 

میرسلیم تجربه کاری مدیریت بر جمع را 
برای سمت ریاست مجلس دارد

حسن السجردی، عضو ش��ورای مرکزی 
حزب مؤتلفه اسامی در باره اینکه میرسلیم 
گزینه مناسبی برای ریاست مجلس شورای 
اسامی است به خبرنگار ما گفت: از آنجایی 
که رئیس مجلس باید قوه مقننه را مدیریت 
کند می بایست اشراف کلی بر قواعد و قوانین 
و مسائل و روابط کشور در سطح قوا و روابط 
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بین وزارتخانه ها 
و نهادها داشته باشد. لذا فردی که می خواهد 
رئیس مجلس شورای اسامی شود می بایست 
س��ابقه ذهن��ی و تجرب��ه الزم و صاحی��ت 
هماهنگی بین امور را که از تجربه، ممارست و 

داشتن ذهنی خاق برمی خیزد داشته باشد.

وی در خصوص یکی دیگر از وظایف رئیس 
مجلس که هماهنگی بین نمایندگان مجلس 
است، مطرح کرد: داشتن وجاهت سیاسی و 
اخاقی و تجربه کاری مدیریت بر جمع و از 
هم��ه مهم تر دارا بودن اخاق حس��نه ای که 

بتوان��د با کنترل رفتار بقیه فضای مجلس را 
مدیری��ت و تلطیف کند، از ویژگی های دیگر 

رئیس مجلس است. 
این عضو ش��ورای مرک��زی حزب مؤتلفه 
اس��امی بیان کرد: از آنجایی که قوه مقننه 
می بایست تسهیل کننده و به نوعی روان کننده 

چرخ تحوالت در کش��ور باشد داشتن تجربه 
کاری و فکر خاق و نگاه به آینده و در جریان 
مس��ائل ریز و درشت کشور بودن می تواند از 

جمله اختصاصات ریاست مجلس باشد. 
وی خاطرنش��ان کرد: با توج��ه به اینکه 
رؤس��ای قوا ارتباط نزدیکی با رهبری انقاب 
دارن��د هرچه ای��ن ارتباط وثیق  ت��ر و دارای 
اس��تحکام بیشتری باشد بر فضای مجلس و 

فعالیت های آن تأثیرگذارتر خواهد بود. 
الس��جردی تصریح کرد: به نظر اینجانب 
میرسلیم این ویژگی ها را دارد. او از اول انقاب 
مس��ئولیت های اجرایی، سیاسی و اقتصادی 
مختلفی داشته است. وی منتخب مقام معظم 
رهبری در مجمع تش��خیص مصلحت نظام 
است. در عین حال با توجه به مسئولیت هایی 
ک��ه در دانش��گاه و صنعت داش��ته اس��ت و 
ارتباطات اجتماعی علقه بین مسائل مختلف و 
تجربه الزم را دارد. همچنین میرسلیم متانت 
و سعه صدر الزم برای همراهی و هماهنگی 
و به صف ک��ردن نماین��دگان در مجلس را 

داراست.           

با توجه به اینکه رؤسای قوا ارتباط 
نزدیکی با رهبری انقالب دارند هرچه 
این ارتباط وثیق  تر و دارای استحکام 

بیشتری باشد بر فضای مجلس و 
فعالیت های آن تأثیرگذارتر خواهد بود.

وظیف��ه اصلی مجلس ش��ورای اس��امی 
قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین اس��ت 
که این کارکرد در نسبت روشنی با فرایندهای 
سیاس��تگذاری در جمهوری اس��امی ایران 
ق��رار دارد. بدی��ن جه��ت ضروری اس��ت تا 
ریاس��ت مجلس شورای اس��امی از زیست 
بوم سیاستگذاری در جمهوری اسامی ایران 
شناخت کاملی داشته و در این زمینه صاحب 
تجربه باشد. بدین جهت رئیس مجلس بیش 
از هر نماینده دیگری باید به قوانین کشور، به 
ویژه قانون اساسی و همچنین اسناد فرادستی 
نظام آگاهی و اش��راف داشته باشد. به جرأت 
می توان گفت که مهندس میرسلیم به جهت 
دانش و سوابق و تجربه حضور در فرآیندهای 
سیاستگذاری، از امتیاز بیش��تری برخوردار 

است.
همچنین مهم تری��ن ویژگی های رفتاری 
مورد نی��از برای رئیس مجلس راس��تگویی، 
مشورت پذیری، برخورداری از هوش هیجانی 
یا اجتماعی و متانت در اداره مجلس و نیز در 
مواجهه با دیگر قوا و همچنین عرصه عمومی 
اس��ت. بدیهی اس��ت که هر چه حواش��ی و 

پیرایه های زاید واقعی، ذهنی و روانی پیرامون 
رئیس مجلس منتخب کمتر باش��د، قدرت 
تمرکز وی بر امور اصلی اداره مجلس و تقویت 

آن افزایش خواهد یافت.  
رئیس مجلس باید پیش برنده دیپلماسی 
پارلمانی باش��د و با برخورداری از اقتدار الزم 
استقال مجلس را در برابر دولت، قوه قضاییه، 
مجم��ع تش��خیص مصلحت نظام، ش��ورای 
نگهبان و حتی در مقابل فشارهای گروه های 
نفوذ، صاحبان منافع پنهان و باندهای قدرت و 

ثروت حفظ کند. 
رئیس مجل��س باید خ��ودش در رفتار و 
گفتار ش��اخص پایبندی به قانون باش��د و از 
آن صیانت کند. وی باید از برخورد شخصی و 
سلیقه ای پرهیز کند تا بتواند همه نمایندگان 
را ب��ا تعامل و منطق و اس��تدالل منضبط و 
قانونمند به تفاهم جمعی برساند. دوستانی که 
سال ها از نزدیک شاهد اداره جلسات مجامع 
عمومی، شوراها و کمیسیون های تخصصی و 
تصمیم ساز توسط مهندس میرسلیم بوده اند، 
برخ��ورداری وی از ای��ن توانمندی ها و این 

ویژگی را تصدیق می کنند. 
متأس��فانه در س��ال های اخیر که مردم با 
مشکات بسیار زیاد معیشتی و مالی مواجه 
هستند، هزینه های نهاد قوه مقننه در هر دو حوزه 

قانونگ��ذاری در مجل��س و ی��ا نظ��ارت در 
ش��ورای نگهبان و دیوان محاسبات و... بسیار 
افزایش یافته اس��ت و تناسبی با سودمندی 
خروجی ه��ای این نهاد ندارد. انضباط مالی و 
کاهش هزینه های غیر ضروری و پرهیز از مانور 
تجمل، اسراف و ریخت و پاش های تبلیغاتی 
و هزینه ه��ای غیر ضروری و حجیم س��ازی 
بیهوده ساختاری و س��ازمانی زمانی محقق 
می ش��ود که زندگی رئیس مجلس و منش 
و س��وابق مدیریتی وی و اطرافیانش نشانگر 
این انضباط باش��د. تجربه انباش��ته سیاست 
در ایران نشان می دهد بیشترین بی انضباطی 
مالی و اسراف و ریخت و پاش اموال عمومی 
توسط کسانی انجام شده است که به پست ها 
و مسئولیت هایش��ان به عنوان سکوی پرتاب 
به مناصب دیگ��ر نگاه کرده اند. انضباط مالی 
و حساسیت به منابع عمومی و حقوق دیگران 
از مهم ترین ویژگی های ش��اخص در تجربه 

زیسته مهندس میرسلیم است. 

لزوم داشتن انضباط مالی و حساسیت 
به منابع عمومی برای ریاست مجلس

مهدی صولی

مشاور امور سیاستگذاری و روابط خارجی دبیر کل 
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روایت همسرمرحومه رهبر:

هیچ گاه مسئولیت ها مانع نقش 
همسری و مادری ایشان نشد

حمید کابی س��نجانی، همس��ر مرحومه 
فاطم��ه رهبر راجع به ویژگی های آن مرحومه 
به خبرنگار نما گفت: ایش��ان انسانی متعهد و 
پایبند به اصول و ارزش های نظام و شخصیتی 
بسیار وارسته و دیندار و متدین بودند. الگوهای 
ایش��ان در زندگی حض��رت فاطمه زهرا)س( و 
حضرت زینب)س( بودند و به اهل بیت)ع( اقتدا 
می کردند. ایشان آگاه و عامل به دین در جهت 

کسب رضای الهی بودند. 
وی در خصوص شخصیت ایشان اظهار کرد: 
مرحومه رهبر شخصیتی سیاسی، تشکیاتی 
و ش��فاف، با روحیه انقابی و شجاع و با تفکر 
ارزش��ی و اخاق م��دار و م��ؤدب بود. ایش��ان 
دلسوز، مردمی، محبوب و درد آشنای جامعه، 
به خصوص محرومین بود. ایش��ان بس��یار پرتاش و خس��تگی ناپذیر و تأثیرگذار و منشأ خدمات شایسته ای در 

عرصه های مختلف کشور و یک بسیجی، جهادی و والیی تمام عیار بود.  
همسر مرحومه رهبر اضافه کرد: ایشان شخصیتی مدیر، پیگیر و برنامه محور بود، به خصوص وقتی که مسئولیت 

معاونت حمایت و سامت خانواده در کمیته امداد خمینی را داشتند. 
وی تأکید کرد: مرحومه فاطمه رهبر در خدمت به محرومین و مظلومین بسیار کوشا و پیگیر بود.    

کابی سنجانی بیان کرد: ایشان شخصیتی علمی و فرهیخته در محیط دانشگاه بود و به غیر از تدریس در 
دانشگاه فعالیت های جنبی هم در دانشگاه داشتند که بسیار اثرگذار بود. 

وی اشاره کرد: ایشان شخصیتی معنوی داشت و مفتخر به خادمی صحن علی بن موسی الرضا)ع( هم شد.   
همس��ر مرحومه رهبر تصریح کرد: فاطمه رهبر والیت مدار بود و لحظه ای از والیت مداری و تفکر بس��یجی 
و جهادی زاویه نگرفت. ش��اخص ایش��ان در اقداماتش��ان بیانات مقام معظم رهبری و تمامی تاششان این بود 
توصیه های مقام معظم رهبری را پیاده کنند. تحت هیچ شرایطی با هیچ کس معامله نکردند و هیچ رانتی دریافت 

نکردند.  
وی اشاره کرد: جالب است بدانید ایشان در ظهر عاشورای سال 1343ه.ش متولد شدند و وفاتشان مصادف با 

روز تولد امیرالمؤمنین)ع( 13 رجب بود. 
کابی سنجانی در خصوص مرحومه رهبر در قامت همسر گفت: ایشان با وجود مسئولیت های سنگین اجتماعی 
در همسرداری، فرزندداری، مدیریت امور خانه و ارتباط با اقوام، دوستان و آشنایان کم نظیر بودند و هیچ گاه وظایف 

و مسئولیت های بیرون از منزل، ایشان را از وظیفه و نقش مادری و همسری غافل نکرد. 
وی بیان کرد: مرحومه فاطمه رهبر در چهار دوره ای که برای نمایندگی مجلس شورای اسامی انتخاب شدند 
)دوره های هفتم، هش��تم، نهم و یازدهم( رتبه اول را در بین بانوان کاندیدای نمایندگی مجلس شورای اسامی 

آوردند. ایشان در سه دوره ای که نماینده مجلس بودند نایب رئیس کمیسیون بودند.     
همسر فاطمه رهبر در پایان خاطرنشان ساخت: مرحومه رهبر در عین داشتن مسئولیت های مختلف اجتماعی 
و سیاسی از نظر خصوصیات اخاقی، دینداری و پاک و عفیف بودن این پیام را به همه زنان مسلمان می دهند که 

ما می توانیم حجاب داشته باشیم و نقش کلیدی هم در جامعه داشته باشیم.    

هدف مادرم در تربیت ما این بود که الگوی ما اهل بیت)ع( باشد
درگذش��ت فاطمه رهبر، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسامی 
و نماینده منتخب مردم در یازدهمین دوره مجلس ش��ورای اس��امی، 
خبرنگار نمانیوز را بر آن داش��ت گفتگویی با دختر آن مرحومه، عطیه 

سنجانی انجام دهد که در ادامه می خوانید. 
مهم ترین ویژگی مرحومه رهبر چه بود؟

مادرم نسبت به مردم، به خصوص محرومین و نیازمندان بسیار دلسوز 
و مهربان بود. اولویت همیشگی ایشان رفع نیاز دیگران در هر شرایطی 
بود و در این زمینه از هیچ کوششی فروگذار نمی کردند. حتی اگر کاری 
از دستشان برنمی آمد فرد نیازمند را به کسی معرفی می کردند که بتواند 

کارش را انجام بدهد. ایشان همه 
جوره پشتیبان بودند. این ویژگی را 
وقتی در کمیته امداد امام خمینی 
سمت داش��تند به وضوح می توان 
دید که چقدر آنجا فعالیت کردند و 

زحمت کشیدند. 
از دید فرزند ایشان در باره خصوصیات مهم ایشان بگویید.   

از وقتی که یادم هست مادرم مشغله خارج از منزل و فعالیت هایشان 
را داشتند. با وجود اینها ما هیچ وقت نبودشان را در خانه حس نکردیم. 
این طور نبود که چون مادر ش��اغل و بیرون از خانه فعال هستند ما در 
خانه کمبودهایی احساس کنیم. همان طور که خارج از خانه خیلی فعال 
و موفق بودند به همان میزان و حتی بیشتر در خانه فعالیت می کردند 
و به امور خانه و خانواده می رس��یدند و از هیچ کوشش��ی برایمان دریغ 

نکردند و کم نگذاشتند.  
خاطره ای از ایشان برایمان بگویید. 

عطیه سنجانی: 

کمک به مردم برایشان در اولویت بود
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عادل سنجانی:

از وظیفه مادری اش کم نگذاشت
با گذش��ت بیش از 40 روز از درگذشت مرحومه 
فاطم��ه رهبر عضو ش��ورای مرکزی ح��زب مؤتلفه 
اس��امی و نماینده منتخب م��ردم در دوره یازدهم 
مجلس ش��ورای اس��امی خبرن��گار م��ا گفتگوی 
مختصری با فرزند ایشان عادل سنجانی انجام داد که 

در ادامه می خوانید.   
قدری از شیوه های تربیتی مادرتان بگویید. 

تربیت ایشان بر اساس آموزه های دینی و اخاقی 
بود. ایشان ما را با جلسات مذهبی، علمی و سیاسی 
آشنا کردند. در واقع ما از کودکی در چنین محیطی 
بزرگ شدیم. همیش��ه در منزل ما بحث های دینی، 
سیاس��ی و علمی بوده است و ما چه در منزل و چه 
محافل مختلف درگیر این گونه مسائل بودیم، از این رو 
انقاب، دین و موضوعات مختلف در این راستا برای 
ما دغدغه ش��ده است که اینها را مدیون مادر و پدرم 
هس��تم. ایشان سعی می کرد از فرزندانشان لحظه ای 
غافل نشوند. با وجودی که مشغله زیادی داشتند و از 
صبح زود بیرون می رفتند و اغلب اوقات پس از اذان 
مغرب برمی گشتند هیچ گاه از ما از نظر نوع پوشش، 

رفتار و... غافل نبودند. 
آیا حضور مرحومه رهبر در عرصه سیاس�ی 
و اجتماعی موجب کمرنگ ش�دن نقش مادری 
در خانه ش�د؟ من به عنوان پس��ر خان��واده که به 
باشگاه می روم و کارهای خودم را دارم، وقتی به خانه 
برمی گشتم شامم به راه بود و نظافت منزل و همه امور 
منزل در حد عالی بود و مادرم هیچ گاه در رسیدگی 
به وضع زندگی و خانواده و فرزندان کم نگذاشتند و 
ما به خاطر ش��اغل بودن مادرمان هیچ کمبودی در 
خانه احساس نکردیم. زن ستون خانه است و مادرم 
واقعاً توانست بین کار بیرون و کار خانه تعادلی برقرار 
کن��د که هیچ وقت کاری از من��زل نماند و از وظیفه 

مادری اش کم نگذاشت.
می شود گفت اولویت مادر شما اول کار خانه 

بود و بعد کار بیرون؟ 
نمی شود این طور گفت. حاج خانم هر دو را با هم 
می دی��د. همان طور که مادر و همس��ر بودن برایش 
محوریت داش��ت و مهم بود کار بی��رون هم برایش 
اهمیت داشت. کمک و رسیدگی به محرومین برای 

مادرم مهم بود. 

در این خصوص مصداقی بگویید.
عید سال گذشته به مسافرت رفتیم. ایشان معاون 
حمایت و سامت خانواده کمیته امداد خمینی بود. 
سیل گلستان که آمد ایش��ان سفر همراه خانواده را 
رها کرد و ش��بانه بلیط گرفت و از س��فر برگشت و 
به گلس��تان رفت. دو روز آنجا بود و دو باره پیش ما 
برگشت و با هم به تهران بازگشتیم و پیگیری هایشان 

را برای رسیدگی به وضع سیل زدگان دنبال کرد.
به برخی اقدامات ایش�ان و ویژگی برجسته 
مرحومه رهبر اشاره کنید.  برجسته ترین ویژگی 
م��ادرم خس��تگی ناپذیری و ق��درت ایش��ان در هر 
مس��ئله ای بود. قدرت ایشان نشأت گرفته از ارتباطی 
بود که با خدا داش��ت. از جمله اقدامات ایشان  تاش 
در تصویب قانون حمایت از خانواده، ساماندهی مدل و 
لباس و تسهیل ازدواج جوانان، پیگیری قانون کاهش 
ساعات کار زنان شاغل با شرایط خاص و قانون بیمه 

زنان خانه دار بود.  
بیان خاطره ای از ایشان مغتنم است.

حاج خان��م در مأموریتی کاری به عنوان نماینده 
مجلس سفری به عراق داشتند. برنامه ایشان فشرده 
بود و جلسات پشت سر هم با فرماندار و استاندار حتی 
فرماندار کربا و نجف داشتند که نرسیدند به زیارت 
برون��د و گفتند من فقط از دور س��ام دادم و گنبد 
را دیدم. ایش��ان می گفت با پول بیت المال برای سفر 
کاری رفته بودم. من برای زیارت نرفته بودم.           

در فروردین سال گذشته تعطیات عید همراه خانواده به سفر رفتیم. 
اگر خاطرتان باشد آن موقع در یکسری از مناطق کشور نظیر استان های 
فارس و گلس��تان س��یل آمد. مادرم به محض اینکه مطلع شدند چه 
مناطقی س��یل آمده است بدون کوچک ترین تردیدی بافاصله همان 
روز بلیط هواپیما به مقصد تهران گرفتند و برگشتند. در تهران جلساتی 
برای هماهنگی یکس��ری کارها گذاشتند. س��پس از تهران به مناطق 
سیل زده رفتند و به رسیدگی وضع سیل زدگان پرداختند. قصدم از بیان 
این خاطره این بود که همان طور که گفتم مصداق اینکه کمک به مردم 
برایشان در اولویت بود همین موضوع است که با وجودی که تعطیات 
بود، ایشان خودشان را برای کمک به سیل زدگان رساند و برای کمک 

به مردم به صحنه آمد و از هیچ تاشی فروگذار نکرد. 
خوب است در پایان به شیوه های تربیتی ایشان هم اشاره ای کنید. 

با توجه به اینکه مادرم خانمی مؤمن و باتقوا و الگویشان اهل بیت)ع( 
بودند، تمامی سعی شان این بود که ما را هم همان طور تربیت کنند. 
تمامی هدف ایش��ان در تربیت ما این بود که الگوی ما اهل بیت)ع( 

باشد. وقتی خطا یا اشتباهی از ما سر می زد، هیچ برخوردی نمی کردند 
که احساس خجالت زدگی و ناراحتی کنیم و هیچ وقت ما را سرزنش 
نکردند. ایش��ان به نحوی ما را متوجه اش��تباهمان می کردند و به ما 
کم��ک می کردند آن اش��تباه را دو باره تکرار نکنیم. بهترین ش��یوه 

تربیتی ایشان 
رفتار ایش��ان 
ب��ود که به ما 
نش��ان  عمًا 
می داد چگونه 
از  باش��یم. 
ج��ز  م��ادرم 
یش  بی ها خو
چی��ز  هی��چ 
ب��ه  دیگ��ری 
خاطر ندارم. 
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حسن غفوری فرد با اشاره به شاخص هاس ریاست مجلس عنوان کرد:

جامعیت میرسلیم عامل اداره مجلس گام دوم انقالب
حس��ن غفوری فرد، مشاور شورای مرکزی 
حزب مؤتلفه اسامی در باره اینکه میرسلیم 
گزینه مناس��بی برای ریاست مجلس شورای 
اس��امی اس��ت، ضمن توضیحاتی پیرامون 
فعالیت ه��ای انقابی و مبارزاتی میرس��لیم 
قبل از انقاب در دانش��گاه و سپس عضویت 
در ش��ورای مرکزی حزب جمهوری اسامی 
از ابت��دای تش��کیل آن و س��ایر س��وابق و 
مسئولیت های او به خبرنگار ما گفت: میرسلیم 
در هر مسئولیتی که به عهده گرفت توانایی 
خود را در انجام آن مسئولیت به خوبی نشان 

داد و مدیریتی قوی دارد.  
وی با اشاره به بصیرت میرسلیم اظهار کرد: 
ایشان در بحث های سیاسی، مذهبی و قرآنی 

وارد هستند. 
این مشاور ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه 
اس��امی ب��ه توانایی ریاس��ت میرس��لیم بر 
جمع ها، به خصوص جمع های سیاسی نظیر 
ش��ورای مرکزی و کنگره های حزب مؤتلفه 
اس��امی اش��اره کرد و گف��ت: اداره جمعی 
مثل نمایندگان مجلس که همگی حق رأی 
مس��اوی دارند و نمایندگان می توانند درباره 
هر موضوعی که در مجلس مطرح می ش��ود 
اظهار نظر کنند س��خت است، اما میرسلیم 

با محبوبیت و انصاف بس��یار باالیی که دارد 
و اینکه تاب تحمل ش��نیدن نظرات مخالف 
را دارد و با ریاس��ت مقتدرانه اش قادر اس��ت 
به راحتی چنین جلسات مشکلی را مدیریت 
کن��د و بحث ها را در جه��ت منافع انقاب و 
نظام و انتظارات مقام معظم رهبری و رسیدن 
به تصمیم قاطعی که به نفع انقاب و نظام و 
در راستای فرمایش های رهبری انقاب است 

هدایت کند. 
غفوری فرد با تأیید اینکه میرسلیم می تواند 
رئیس انقابی مجلسی انقابی در تراز گام دوم 

انقاب اسامی باشد گفت: شاید کمتر کسی 
مثل من باشد که در عرصه های مختلفی چون 
علمی، سیاسی، ورزشی و... با ایشان کار کرده 
و از نزدیک نس��بت به ایشان شناخت داشته 

باشد. ضمن اینکه مجلس ابعاد مختلفی دارد 
و رئیس مجلس باید کسی باشد که در جامع 
جمیع جهات در عرصه های مختلف کار کرده 

باشد.      
وی در پای��ان گفت: کمتر کس��ی را مثل 
ایش��ان دیدم که جامعیت داش��ته باشد و در 
ابعاد و زمینه های مختلف از قاری قرآن گرفته 
تا معاون سیاسی وزیر کشور، رئیس شهربانی، 
رئیس فدراسیون نجات غریق، وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسامی و استاد دانشگاه به صورت موفق 

کار و خدمت کرده باشد.

رییس مجلس معتمد نمایندگان 
در این نوشتار به نمونه ای از اقتضائات 
و الزامات ریاست مجلس اشاره می شود. 
رئیس مجلس باید ق��درت تأثیرگذاری 
بر نمایندگانی را داش��ته باش��د که این 
نمایندگان دارای س��ایق، عایق، روحیات، اهداف و جهت گیری های 
سیاس��ی، برنامه ها و تخصص های مختلف از مناطق گوناگون کش��ور 
هستند. او باید روحیه و توان ایجاد ارتباط با نمایندگان و نگاه جامع و 
کامل و بدون جانبداری به نمایندگان داشته باشد، به نحوی که اعتماد 
نمایندگان را جلب کند. در صورتی که نمایندگان به ریاس��ت مجلس 

اعتماد نداشته باشند بحث ها و مصوبات سامان پیدا نمی کنند. 
نکته مهم این است که رئیس مجلس فرمانده مجلس نیست، بلکه 
هماهن��گ   و  مدی��ر 
کنن��ده نمایندگان و 
جمع بن��دی  کنن��ده 
دیدگاه ه��ای  هم��ه 
او  اس��ت.  نمایندگان 
مانند سایر نمایندگان 
یک ح��ق رأی دارد، 
ول��ی آنچه که از زبان 
به  مجل��س  رئی��س 
عنوان جمع بندی بحث ها جاری می شود جمع بندی مجموعه نمایندگان 
مجلس است. باید در نظر داشت وظیفه رئیس مجلس پیگیری طرح ها و 
لوایح برای تصویب در مجلس است، نه پیگیری نظرات و منافع شخصی 

خود. 
مجلس در رأس امور است و مصوبات مجلس در نظامات حاکمیتی 
نقش اولیه را دارد. رئیس مجلس آن  چنان توانایی، اقتدار و شخصیت در 
حوزه ملی بین نظامات تصمیم گیر حاکمیتی داشته باشد که شخصیتش 

یک سوم نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور باشد. ریاست مجلس 
در جلسات هماهنگی نظیر جلسات فرماندهی اقتصادی باید آن چنان 
عرضه، حیثیت، توان، اقتدار، بیان و ارتباط داش��ته باشد که بتواند در 
جم��ع حاکمیتی حافظ تصمیمات قوه مقننه باش��د و بتواند به عنوان 

یک سوم قوا اعمال اقتدار کند. 
ش��خصیت و هویت رئیس مجلس در عرصه بین المللی باید طوری 
باشد که بین رؤسای مجالس سایر کشورها توان حضور و عرض اندام به 
عنوان جایگاه مدافع و در حد و وزن جمهوری اسامی ایران داشته باشد. 
شخصیت رئیس مجلس و توانایی ها و قدرتش باید به گونه ای باشد که 
بتواند در صحنه های بین المللی حافظ منافع، هویت، شخصیت و حیثیت 

نظام جمهوری اسامی باشد. 
با توجه به اینکه دوره یازدهم مجلس شورای اسامی در شرایطی آغاز 
به کار می کند که مهم ترین مسائل کشور مسائل اقتصادی است، مجلس 
بای��د عمده وقت��ش را در حوزه اقتصادی صرف کن��د. بنابراین رئیس 
مجلس باید تجربه، توان، فهم و درک مسائل اقتصادی را داشته باشد.    

یحیی آل اسحاق

کارشناس مسائل سیاسی

 شخصیت رئیس مجلس و توانایی ها 
و قدرتش باید به گونه ای باشد که 

بتواند در صحنه های بین المللی حافظ 
منافع، هویت، شخصیت و حیثیت 

نظام جمهوری اسالمی باشد

میرسلیم با محبوبیت و انصاف 
بسیار باالیی که دارد و اینکه تاب 

تحمل شنیدن نظرات مخالف را دارد 
و با ریاست مقتدرانه اش قادر است 

به راحتی مشکلی را مدیریت کند
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احمدعلی مقدم:

ریاست میرسلیم مجلس را در راس امور قرار می دهد
عضو  مق��دم،  احمدعل��ی 
شورای مرکزی حزب مؤتلفه 
ب��ا  گفت وگ��و  در  اس��امی 
خبرنگار ما در خصوص گزینه 
پیشنهادی حزب برای ریاست 
مجلس یازدهم، گفت: اسداهلل 
بادامچیان، به عنوان دبیرکل 
حزب  مؤتلفه اسامی، گزینه 
اصلح و ارجح این حزب را برای ریاست مجلس یازدهم، مهندس سید 
مصطفی میرس��لیم معرفی کرده است و ایش��ان در واقع نظر شورای 
مرکزی را منعکس کردند و انتخاب ایشان بر اساس شاخص و معیارها 
و بررسی همه جوانب و اهمیت جایگاه ریاست مجلس یازدهم صورت 

گرفت. 
این فعال سیاس��ی در مورد اه��م برنامه ها و نحوه مدیریت  مهندس 
میرسلیم خاطرنش��ان کرد: چنانچه به حول و قوه الهی وی به ریاست 
مجلس یازدهم انتخاب شود، یقیناً مدیریت جدیدی را در مجلس اعمال 
خواهند کرد که با دوره های قبلی متفاوت است و نتیجه این مدیریت 
جدی��د، مجلس را به جایگاه اصلی خود یعنی رأس امور کش��ور بودن 

می رساند. 
عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اسامی بیان کرد: وی با وجود 
داشتن برنامه جامع برای اداره مجلس و برخورداری از روحیه همکاری، 
همدلی و تعامل وصف ناش��دنی با همه نمایندگان، افراد و جریان های 
سیاسی در کش��ور، از این ظرفیت  در راستای تحقق مطالبات مردم و 

عمل به منویات مقام معظم رهبری بهره می برد. 
مقدم با اش��اره به ش��اخص های مهم برای انتخاب ریاست مجلس 
یازدهم گفت: باید ُسکان این جایگاه مهم به دست فردی دنیا دیده، با 
تجربه و سرد وگرم چشیده قرار گیرد، فردی که در کنار وحدت بخشی به 

همه تضادهای درونی مجلس توانایی همگرایی و هم صدایی در مجلس 
را داشته باشد و این موارد مذکور در مهندس میرسلیم بارز هستند. 

وی در مورد خصوصیات بارز س��ید مصطفی میرس��لیم برای اداره 
مجل��س یازدهم گفت: وی دارای تجربه کان 40 س��اله مدیریتی وی 
در حوزه  های گوناگون، از وزارت گرفته تا ریاست فدراسیون  های مختلف 
تربیت بدنی، رئیس مرکز پژوهشی در حوزه فنآوری  های مهندسی و از 
همه مهمتر حضور در یکی از بخش  های مدیریتی و تصمیم ساز کشور 
یعنی مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در همین راستا وی از اقبال 
همه اعضای شورای مرکزی برای احراز تصدی مجلس نیز برخوردار شد. 
مق��دم ادامه داد: اگ��ر خواهان مجلس قوی ب��رای عملیاتی کردن 
سیاست های تبیین شده اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر فرزانه انقاب 
هس��تیم باید بر صدر این مجلس فردی بنشیند که به این سیاست ها 
ضمن اعتقاد قلبی، باور عملی هم داشته باشد و در موضوع ساخت اولین 
موتور گازسوز ملی  از سوی تیم تحقیقاتی که میرسلیم ریاست آن را بر 
عهده داشت، این شعار به منصه ظهور رسید، ضمن اینکه با ارتباط قوی 
و تعاملی که با همه جریانات سیاسی در کشور و حتی احزاب خارج از 
کشور داشته اند، برای وحدت آفرینی و یکپارچگی مجلس به وی بسیار 
کمک کرده است. زیرا تجربه گرانسنگ حضور سال ها در حزب مؤتلفه 
که به دست امام راحل)ره( تأسیس شد به وی فرصت تعامل با احزاب 

کشورهای اسامی و غیر اسامی را داده است. 
مقدم تصریح کرد: معتقدیم میرس��لیم ضمن برخورداری از برنامه 
جامع برای مدیریت انقابی مجلس، از پشتوانه قوی کارشناسی درون 
حزب نیز بهره مند اس��ت و با وجود کارنامه موفق و عاری از هر ش��ائبه 
به ارزش ها و آرمان  های انقاب اسامی پایبند مانده است، ضمن آنکه 
رئیس مجلس باید اش��راف اطاعاتی بر کل کش��ور داش��ته باشد و با 
وجود گس��تردگی حزب در همه شهرستان  های کشور از بدنه نظری و 

کارشناسی قوی و اشراف جامعی بر مسائل کشور برخوردار است. 

محمد کرمی راد : 
مزیت مهم میرسلیم نداشتن روحیه البی گری است

 محم��د کرمی راد، عضو ش��ورای مرکزی 
حزب مؤتلفه اس��امی در ب��اره ویژگی های 
میرس��لیم برای احراز سمت ریاست مجلس 
ش��ورای اس��امی دوره یازدهم ب��ه خبرنگار 
نمانیوز گفت: میرسلیم یکی از شخصیت های 
ارزش��مند نظام و انقاب است که مورد وثوق 
امام و مراجع و به خصوص مقام معظم رهبری 
بوده و هست. این شخصیت در آینده مجلسی 
که در مقایسه با دوره های گذشته شکل بهتر 
و انقابی تری به خود گرفته اس��ت می تواند 
نقش پدرانه و حکیمان��ه ای را که دارد دنبال 

کند. 
وی افزود: میرس��لیم از دیرب��از ارتباطات 

خوبی با مقام معظم رهبری دارد.         
این عضو ش��ورای مرک��زی حزب مؤتلفه 
اس��امی با اش��اره به البی گری های سنگین 
برخی کاندیداهای ریاست مجلس مطرح کرد: 
اینها با سفر به استان های مختلف هزینه های 
س��نگینی را می کنند و کاندیداهای جوان و 
جدید را با ارتباط، هدیه و حتی وعده به نوعی 

به سمت خودشان جلب می کنند. 
وی تصری��ح کرد: میرس��لیم از یکس��ری 
فعالیت های سیاس��ی خاص مبراس��ت. او نه 
روحی��ه البی گری دارد و نه بودجه این کار را 

که بخواهد هزینه کند. 
کرمی راد اشاره کرد: خیلی ها به هتل های 
آن چنانی می روند و حتی با کسانی جلساتی 
می گذارن��د که به لحاظ خط فک��ری با آنها 
مشکل دارند. به خاطر همین موضوع صدای 
امثال حجت االسام تقوی و دکتر نادران هم 
در آمده اس��ت و بحث هزینه های سنگین را 
در مقابل مددجویان بیچاره کمیته امداد امام 

خمینی یادآوری کردند.     
وی اظهار کرد: به نظر من اگر میرس��لیم 
در مقام عمل بتواند در مجلس اقداماتی انجام 
دهد و طرح و پیش��نهاد و برنامه داشته باشد 
می توان��د از این فرصت اس��تثنایی، خوب و 
مناسب که هم برای مؤتلفه و هم برای شخص 

ایشان ارزشمند است به خوبی استفاده کند. 
کرمی راد بی��ان کرد: برای ما مایه مباهات 
و افتخار اس��ت که او بتواند نظر نمایندگان را 

برای کسب آرا جلب کند.
وی اف��زود: اخیراً ش��نیدم بی��ن چند نفر 
مدعی قرار است نشستی برگزار شود. به نظر 
م��ن اگر داوری از علم��ا و بزرگان هم حضور 
داش��ته باشد و هر کدام از اینها طرح و برنامه 
مناسبی ارائه بدهند و کسی که بتواند کشور 
و نظام را به سمت توسعه پایدار و پیاده کردن 

فرمایش های مقام معظم رهبری پیش ببرد، 
قطعاً آن فرد می تواند کارآمد باشد. 

این عضو ش��ورای مرک��زی حزب مؤتلفه 
اس��امی در پایان پیرامون میرس��لیم گفت: 
خوشبختانه میرسلیم هم تحصیات، تخصص 
و تجرب��ه اش را دارد و هم اینک��ه در دوره ای 
وزی��ر و رئیس دفتر مقام معظم رهبری بود و 
هم از طرف حضرت آقا به عضویت در مجمع 
تشخیص مصلحت نظام منصوب شد. چنین 
فردی می توان��د حلقه مطمئن و مناس��بی 
بین رهبری معظم انقاب، مراجع و مجلس 

شورای اسامی باشد.  
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چرایی ریاست مهندس میرسلیم بر مجلس یازدهم؟
مجل��س یازدهم از اهمیت فوق العاده ای 
برخوردار است. مشکات عدیده ای که کشور 
با آن مواجه اس��ت و اقدام��ات زیادی که از 
مجلس دهم بر زمین مانده و مطالبات انبوه مردم از مجلس و همچنین 

تغییرات دولت در سال 1400 که بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
مجلس دهم نیز نتوانس��ت توقعات م��ردم از یک مجلس انقابی را 
برآورده سازد. پراکندگی نظرات، وکیل الدوله بودن برخی نمایندگان، 
عدم فراکس��یون اکثریت و عدم نظارت صحی��ح برقوانین و... از جمله 
ایرادات مجلس دوره قبل بود که مردم انتظار دارند مجلس دور جدید 
هم طراز انقاب اسامی و برخاف مجلس دهم مجلسی کارآمد باشد. 
در نتیجه کار مجلس و نمایندگان منتخب بسیار سخت خواهد بود که 

مدیریت ویژه ای را می طلبد.
ضمن احترام به همه نامزدهای ریاست مجلس یازدهم که هرکدام 
برای کاندیداتوری در این مسئولیت استدالل خود را دارند باید به چند 

نکته توجه داشت:
1-  در تمام ادوار گذش��ته مجلس، یک نظامی عهده دار مسئولیت 
مجلس نبوده زیرا شرایط نمایندگی با روحیه نظامی گری منطبق نیست 

و نمایندگان ملت پذیرای این مدیریت نخواهند بود.
2- افرادی که در یک دولت خاص و گرایش خاص مدیریتی خدمت 
نموده اند و از دید خود، آن دوره را موفق ارزیابی می کنند نیز به دنبال 
ایجاد محیطی با موقعیت آن دوره می باشند که باتوجه به ورود تعداد 
باالی نمایندگان که بار اول وارد مجلس شده اند و تفکرات و دیدگاههای 

متفاوت مدیرتی دارند،چنین مدیریتی را بر نمی تابند.
3- ریاست نماینده یک جریان خاص در جبهه اصولگرایی که همیشه 
خود را برتر دانسته و می خواهد دست برتر را در موقعیت های سیاسی 
داشته باشد و خود را تافته جدابافته بداند هم در مجلس یازدهم متصور 

نیست. زیرا نمایندگان این حس برتری را نمی پسندند.
ریاست مجلس باید برعهده فردی باشد که اشراف کامل بر دغدغه های 

مردم در زمینه های مختلف داش��ته باشد. در دوران مدیرتی و زندگی 
خود حاشیه نداش��ته و از وابستگی به قدرت و ثروت به دور باشد.اهل 
زد و بند نباشد و با قوه قضائیه در برخورد با مفاسد به طور جدی و قوه 
مجریه را در مسیر صحیح خود به حرکت در آورد.منعطف بوده و تاب 
نظر دیگران داشته باشد و از همه مهمتر دغدغه ها و رهنمود های مقام 
معظم رهبری را همیشه مدنظر قرار دهد.این موارد، مدیریت ویژه ای را 

می طلبد. مدیریتی از جنس مهندس سید مصطفی میرسلیم.
مهندس میرس��لیم با تس��لط کامل بر مس��ائل اقتصادی،صنعتی، 
فرهنگی، ورزش��ی و .. وتجرب��ه مدیریت در این م��وارد، دارای انگیزه 
و برنامه الزم برای اجرای بیانیه گام دوم اس��ت.از هرگونه حاش��یه به 
دور بوده و دارای آرامش خاص مدیریتی اس��ت.به چش��م انداز کشور 
بس��یار امیدوار بوده و معتقد است با مدیریت شایسته امکان رسیدن 
به چش��م انداز را داریم.او حامی تعامل سازنده با ارکان و جریان های 
اثرگذار کشور است. با توجه به همکاری متوالی با مقام معظم رهبری 
در مس��ئولیت های مختلف از دغدغه ها و منویات معظم له شناخت 

الزم را دارد.
امیدواریم با مدیریت مهندس میرسلیم در مجلس یازدهم و همت 
کل نمایندگان ش��اهد اثربخش��ی مطلوب از مجلس یازدهم باشیم تا 
رضای��ت حضرت ول��ی عصر)عج(،مقام معظم رهبری،مردم ش��ریف و 

شهدای گرانقدر مان را به همراه داشته باشد.ان شاءاهلل

محسن قناعت

عضو شورای مرکزی

از مجلس یازدهم که مجلسی انقابی  است 
انتظار م��ی رود بیانی��ه گام دوم مقام معظم 
رهبری و رونق و جهش تولید را سرلوحه کار 
خود قرار دهد و عزم جدی برای محرومیت زدایی، مبارزه با فقر و فساد 
و تبعیض داشته باشد. الزمه این کار وضع قوانین مناسب و اجرای دقیق 

و همه جانبه قوانین اجرا نشده است.
وظیفه دیگر مجلس عدم تأیید برخی لوایح و طرح هایی اس��ت که 
 )FATF( برخاف منافع ملی و مصالح کش��ور است، همچون برجام و
که با تصویب آنها در واقع استقال کشور نشانه رفته  و این خیانتی آشکار 
و نابخشودنی است و مسببین آن باید از درگاه خداوند طلب مغفرت و 
از موکلی��ن خود عذرخواهی و آن را جبران کنند. وظیفه دیگر مجلس 
نظارت قوی و دقیق بر عملکرد قوه مجریه است که متأسفانه این نظارت 
در مجالس گذشته از جمله مجلس دهم، به خصوص در قالب سؤال ها 
و اس��تیضاح وزرا و... به خوبی صورت نگرفت و اغلب همراه با تساهل و 
تسامح بود و کشور از این بابت بسیار آسیب دیده و متضرر شده است. 
مجل��س یازدهم باید این وظیفه قانونی را به صورت انقابی و به خوبی 
انجام دهد و از هر گونه مصلحت اندیش��ی که خاف مصالح نظام است 

بپرهیزد. 
در خصوص انتخاب ریاست مجلسی که به فرمایش امام)ره( مجلس 
در رأس امور است می بایست بسیار دقت شود. اولین شرط برای ریاست 
مجلس این اس��ت که او رجلی مذهبی سیاسی باشد و اعتقاد راسخ و 
اهتمام جدی به اجرای کامل بیانیه گام دوم، اقتصاد مقاومتی و جهش 
تولید، محرومیت زدایی و خودکفایی و استقال کامل کشور از هر جهت 
داش��ته باش��د. رئیس مجلس باید فردی مدیر و مدبر و از توانایی های 

باالیی برای اداره مجلس برخوردار 
باشد. او نه تنها باید شرایط حاکم بر 
کشور، منطقه و جهان را به خوبی 
بشناسد، بلکه سیاست ها و نیازهای 
کان کش��ور به خص��وص روابط 

بین الملل را به خوبی بفهمد. 
لذا کس��انی که داعیه ریاس��ت 
مجل��س را دارن��د، بای��د بتوانند 
به خوبی از عهده وظایفی که برای 
ریاست یک مجلس انقابی تعریف 

شده است بر آیند.
اما در مورد گزینه اصلح ریاست 

مجلس، تا حدی که بنده شناخت دارم و با احترام به نظر نمایندگان و 
نامزدها، به نظر می آید مهندس میرسلیم در میان کاندیداهای مطرح 
برای ریاست این مجلس از شرایط مناسب تر و ممتازتری برخوردار است 
و پیش��ینه دو دهه تجربه در مجمع تشخیص مصلحت نظام و سوابق 
گرانسنگ ایشان از جمله هشت س��ال ریاست نهاد ریاست جمهوری 
مقام معظم رهبری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی، معاونت وزارت کشور، 
ریاست کل شهربانی کشور و بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی از ایشان 
ش��خصیتی مدیر و مدبر س��اخته که نیاز امروز جامعه ماست. مواضع 
شفاف و انقابی او به خصوص در انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 
تا به امروز نشان از پختگی و مواضع سنجیده و امانتداری ایشان دارد. 
لذا به نظر من مهندس میرسلیم سکانداری مقتدر و موفق برای مجلس 

آینده خواهد بود. ان شاءاهلل. 

سکانداری مقتدر و موفق 
غالمحسین چوبینی

دبیر استان فارس
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حسن ملک پور: 
میرسلیم در سمت ریاست مجلس خواسته های 

رهبری را جامه عمل می پوشاند 

حس��ن ملک پور، دبیر حزب مؤتلفه اسامی در اس��تان یزد در باره 
ویژگی های میرسلیم که او را گزینه مناسب برای ریاست مجلس دوره 
یازدهم می کند به خبرنگار ما گفت: میرسلیم اهل زد و بند نیست. به 
همین دلیل گزینه بسیار خوبی است تا دولت را مؤاخذه کند که دولت 
برای ش��عار س��ال که جهش تولید اس��ت چه کاری انجام داده است و 

فرامین مقام معظم رهبری را تا چه حد پیش می برد. 
وی در ادامه افزود: میرسلیم چون اهل زد و بند نیست، می تواند در 
مقام ریاست مجلس از طریق مجلس بر دولت اشراف داشته باشد و از 

دولت مطالبه گری کند. 
دبیر حزب مؤتلفه اسامی در استان یزد از ویژگی های میرسلیم به 

جوانگرایی و جوان باوری و داشتن تخصص در زمینه های مختلف اشاره 
کرد. 

وی اظهار کرد: در طول چهار دهه انقاب اسامی و حتی قبل از آن 
کوچک ترین نقطه خاکستری در زندگی میرسلیم نیست، چه برسد به 

نقطه سیاه. 
ملک پور خاطرنشان کرد: خوشبختانه میرسلیم زندگی شفاف و خوبی 

دارد و موضع گیری های خیلی شفافی دارد. 
وی مطرح کرد: میرس��لیم در ب��اره موضوعات مختلف عالمانه نظر 

می دهد و در زمینه های مختلف کار کرده است. 
این دبیر حزب مؤتلفه اس��امی تأکید کرد: سوابق او نشان می دهد 

هیچ جا اهل زد و بست نبوده و از مواضعش کوتاه نیامده است. 
وی اش��اره کرد: خوشبختانه میرس��لیم مانند سایر مؤتلفه ای ها که 
متدین هس��تند هیچ گاه زندگی و منافع شخصی خود را به امر والیت 
و مصال��ح و منافع نظام و جامعه ترجیح ن��داد و همواره حق الناس مد 

نظرش هست.  
ملک پور تصریح کرد: چون میرسلیم والیتمدار است فرمایش های مقام 
معظم رهبری همواره مد نظرش است. بنابراین چنانچه در سمت ریاست 
مجلس قرار بگیرد ب��ا همکاری قوای مجریه و قضائیه هم و غّمش این 
خواهد بود که به فرمایش ها و خواسته های معظم له جامه عمل بپوشاند. 
وی در پایان خاطرنشان کرد: میرسلیم در پیاده کردن شاخص های 
بیانیه گام دوم انقاب اسامی مقام معظم رهبری از جمله جوانگرایی، 
شفافیت و اقتدار نظام تا امروز درخشش خوبی داشته و از این رو مناسب 

ریاست مجلس است. 

نادر مقدسی: 
مبارزه با فساد در رگ و خون میرسلیم 

جاری است
پاکدستی میرسلیم زبانزد خاص و عام است  

نادر مقدسی، دبیر حزب مؤتلفه اس��امی در استان مرکزی در باره 
این موضوع که میرس��لیم گزینه مناسب ریاست مجلس دوره یازدهم 
است به خبرنگار ما گفت: میرسلیم از اول انقاب سوابق کاری متعددی 
در زمینه های مختلف داشته و در هر جا که مدیریت را به عهده داشته 

موفق عمل کرده است. 
وی با اشاره به تدین میرسلیم مطرح کرد: سامت اخاقی و اقتصادی 

و پاکدستی میرسلیم در عرصه های مختلف زبانزد عام و خاص است. 
دبیر حزب مؤتلفه اس��امی در استان مرکزی در خصوص مدیریت 
وی اظهار کرد: میرسلیم چند سالی هست که مدیریت شورای مرکزی 

حزب مؤتلفه اس��امی را به عهده 
دارد. او هر ج��ا که مدیریتی را به 
عهده گرفت بسیار عالی عمل کرد، 
مثل عرصه ورزش و غریق نجات و 
خودرو و صنایع. وقتی اول انقاب از 
طرف امام به عنوان رئیس شهربانی 
کل کشور منصوب شد هم در مقام 

مدیر خوب عمل کرد.
وی خاطرنش��ان کرد: اگر میرسلیم به عنوان رئیس مجلس انتخاب 
ش��ود برای بحث اقتصاد و ش��فافیت در این زمینه پیگیری های خوبی 

خواهد شد. 
مقدسی تصریح کرد: رئیس مجلس باید مدیر و مدبر باشد و خودش 
مبارزه با فساد را قبول داشته باشد. میرسلیم فردی است که هم مدیریتش 
عالی است و هم مبارزه با فساد در رگ و خون ایشان جاری و ساری است. 

توحید مجیدی:

میرسلیم در راس مجلس رانت ها را نابود می کند
دبیر حزب موتلفه اس��امی اس��تان اردبیل گفت:اخاق و روابط قوی 
ریاست مجلس با نمایندگان یکی از مهمترین شاخصه ها می باشد زیرا 
نمایندگان در طول 4 سال باید به رفتارهای رییس در مقابله با مسایل و 
مشکات کشور همسو و هم عقیده باشند تا بر حسب تحکم و متاثر از جو 

نهاد دیگری نباشند و عمل نکنند.
 به گزارش خبرگزاری موج اردبیل، توحید مجیدی اردبیلی دبیر حزب 
موتلفه اس��امی استان اردبیل گفت: بخشی از کاهش مشارکت مردم در 
انتخاب��ات مجلس به عملکرد ضعیف مجلس دهم برمی گردد، مهم ترین 
وظیف��ه و کارکرد رییس مجلس این اس��ت که مجلس را ب��ه رأس امور 

بازگرداند.
دبیر حزب موتلفه اسامی استان با اشاره  جایگاه ریاست مجلس شورای 
اسامی گفت: ریاست مجلس جایگاه مهمی است زیرا رئیس مجلس خود 
نماینده ملت و منتخب نمایندگان ملت است .او باید بتواند سخن ملت را در 

سطح ایران و بین الملل با قاطعیت و ادبیات قوی مطرح نماید.
مجیدی اردبیلی  افزود: اخاق و روابط قوی ریاست مجلس با نمایندگان 
یکی از مهمترین شاخصه ها می باشد زیرا نمایندگان در طول 4 سال باید 
به رفتارهای رییس در مقابله با مسایل و مشکات کشور همسو و هم عقیده 

باشند تا بر حسب تحکم  و متاثر از جو نهاد دیگری نباشند و عمل نکنند.
دبیر حزب موتلفه اسامی استان اردبیل در ادامه با یاد آوری  پیشینه 40 

س��ال خدمت صادقانه 
و ب��ی طم��ع و توق��ع 
در ح��وزه ه��ای کان 
مدیریتی نظام مقدس 
جمهوری اسامی سید 
مصطفی میرسلیم گفت 
: او شخصیتی با تجربه و 
توانمند است و به عنوان 
یک تئوریسین و مدیر 
موفق میتوان��د گزینه 
مناس��بی برای ریاست 

مجلس یازدهم باشد.
مجیدی اردبیلی تصریح کرد: حزب موتلفه اسامی طی جلسات متعدد 
با اعضای شورای مرکزی و نمایندگان در جمع بندی به این نتیجه رسیده 
که گزینه اصلح و ارجح ریاست مجلس یازدهم آقای مهندس سید مصطفی 

میرسلیم است.
دبیر حزب موتلفه اس��امی استان اردبیل افزود:  با توجه به پیشینه 
پاکدستی و منزه از هرگونه مخفی کاری در دوران مدیریتی اش که دارد 
و همچنین یکی ازمخالفان رانت و فساد در کشور است و همیشه برای 
مبارزه با این نوع مشکات اقتصادی کشور پاقدم بوده است  و میتواند با 
حضور در راس مجلس برای از بین بردن رانت های سیاسی و اقتصادی 

تاش کند.
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محمدحسین شفیعی ها: 

میرسلیم با تفکر ضد اشرافی گری اش
 در ریاست مجلس موفق خواهد بود

میرسلیم در حوزه شناخت مبانی قرآنی اشراف خوبی دارد
محمدحسین شفیعی ها دبیر حزب مؤتلفه 
اسامی در استان قزوین در باره شاخص هایی 
که میرسلیم را گزینه مناسب ریاست مجلس 
می کند به خبرنگار ما گفت: ریاست مجلس 
نیاز به فردی با تجربه باال دارد. میرس��لیم در 
فراز و نشیب های 40 ساله کشور در دستگاه ها 
و حوزه های مختلف اجرایی حضور مستمر و 

مستقیمی داشته است.
وی دیگ��ر ویژگی های ریاس��ت مجلس را 
شناخت دقیق و اصیل مبانی دینی و اسامی 
دانست و خاطرنشان کرد: میرسلیم شناخت 
خوب��ی از مبانی فک��ری انقاب اس��امی و 
جمهوری اس��امی دارد و در حوزه شناخت 
مبانی قرآنی و دینی بسیار کوشاست و اشراف 

خوبی به مبانی قرآنی دارد. 
دبیر حزب مؤتلفه اسامی در استان قزوین 
پاکدستی، بی شائبه بودن و ساده زیستی را از 
ماک های دیگ��ر برای رئیس مجلس مطرح 
ک��رد و گفت: این ش��اخص ها ب��ه وضوح در 
شخصیت میرسلیم آشکار است و از پیروزی 
انق��اب تاکنون ج��زو مجموعه ن��ه چندان 
گس��ترده مسئوالنی است که مبرا از هر گونه 
طم��ع ورزی، تعلق به مادی��ات، دنیاگرایی و 
اشرافی گری بوده است. خوشبختانه پشت سر 
ایشان هیچ حرف و حدیث و شائبه ای نیست. 
وی تأکید کرد: هر چه مسئولی از دنیاگرایی 

و اش��رافی گری ب��ه دور باش��د در مدیریتش 
موفق تر خواهد بود و رئیس مجلس هم از این 
قاعده مستثنی نیست و میرسلیم در مقایسه 
با سایر کاندیداهای ریاست مجلس این ویژگی 
برجس��ته را دارد ک��ه ب��ه دور از دنیاگرایی و 

اشرافی گری است.
ش��فیعی ها به روز ب��ودن و اتکا ب��ه علم و 
فناوری را از ویژگی های مدیر توانمند دنیای 
ام��روز دانس��ت و گفت: میرس��لیم چهره ای 
دانش��گاهی، علمی، فعال و پویاس��ت که در 

عرصه های مورد نیاز جامعه حضور دارد. 
از  را  ب��ودن میرس��لیم  وی تش��کیاتی 
ش��اخص های مه��م ایش��ان برای ریاس��ت 
مجلس مطرح و خاطرنش��ان کرد: کسی که 
تفکر تش��کیاتی داشته و در عمل پایبند به 
آن باش��د، قادر اس��ت مجموعه 290 نفری 
نماین��دگان مجلس را دور هم جمع کند و از 
آن برون داد مثبتی بگیرد. میرسلیم این روحیه 
را دارد و به جد معتقد به جمع است و به رأی 
جمع احترام می گذارد و ب��اور دارد باید نگاه 
جمع گرایانه داشت و با همفکری و هم افزایی 

است که موفقیت حاصل می شود. 
این دبیر حزب مؤتلفه اسامی با اشاره به 
اینکه نزدیکی و ارتباط قدیمی با مقام معظم 
رهبری مزیت برجسته ای است که میرسلیم 
واجد آن است گفت: میرسلیم در دوره ریاست 

جمهوری مقام معظم رهب��ری از نزدیکان و 
مشاور عالی ایش��ان بود. یقیناً معظم له به او 
اطمین��ان خاطر و اعتماد دارد. مجلس��ی که 
چنین رئیسی داشته باشد سرمایه گرانسنگی 
را در اختیار دارد و آنچه در مجلس می گذرد 
و به تصویب می رس��د قابل اعتماد از س��وی 

رهبری نظام است. 
شفیعی ها مطرح کرد: میرسلیم معتقد به 
اص��اح آئین نامه داخلی مجل��س، به ویژه در 
حوزه مدیرمحوری آن اس��ت و اعام می کند 

مجلس رئیس ندارد، بلکه سخنگو دارد. 
وی در پای��ان جمع بن��دی ک��رد: با توجه 
ب��ه اینکه از نزدیک ش��اهد رفتار و س��خنان 
میرس��لیم در حزب مؤتلفه اس��امی بوده ام 
معتقدم ایشان در ویژگی هایی که اشاره کردم 
نسبت به س��ایر نمایندگان داوطلب ریاست 

مجلس برتری دارد.  

محمود الفت:
 گزینه مناسب ریاست مجلس بر اساس شاخص ها میرسلیم است 

محمود الفت، عضو ش��ورای مرکزی حزب 
موتلفه اس��امی و دبیر حزب مؤتلفه اسامی 
در استان همدان در باره ریاست مجلس دوره 
یازده��م به خبرنگار ما گف��ت: مبنای حزب 
مؤتلفه اسامی شاخص محوری است و حزب 
ش��خص محوری را که االن در مجلس مطرح 
اس��ت، لحاظ نکرده است. از این رو شاخص ها 
ب��رای ما اهمی��ت دارن��د، نه ش��خصیت ها. 
شخصیت ها جای خود را دارند، اما شاخص ها 

برای ما مهم ترند. 
وی در ادامه افزود: حزب مؤتلفه اس��امی 
بر اساس شاخص ها گزینه اش را برای ریاست 

مجلس میرسلیم معرفی کرد. 
دبیر حزب مؤتلفه اسامی در استان همدان 
بیان کرد: میرس��لیم در دهه های گذشته در 
س��مت های مختلف انجام وظیف��ه کرد و به 

عنوان رجل سیاسی مطرح بوده و هست.
وی به تعهد و ساده زیستی میرسلیم اشاره و 
خاطرنشان کرد: انضباط کاری و وقت شناسی 

هم از دیگر ویژگی های مهم اوست. 

الفت پیرامون تش��کیاتی بودن میرسلیم 
مط��رح ک��رد: او عض��و تش��کیات پرمغز و 
پرمحتوای حزب مؤتلفه اسامی و مدتی است 
ریاست شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسامی 

را به عهده دارد.

وی تصریح کرد: میرسلیم وامدار و وابسته به 
کسی نیست و مستقل است و از نظر اقتصادی 
و اخاقی طاهر و پاک و بدون حاشیه است.    
ای��ن دبیر حزب مؤتلفه اس��امی پیرامون 
خصوصیات دیگر میرسلیم خاطرنشان کرد: 
میرسلیم مخالف البی گری و موافق مبارزه با 
فس��اد و اشرافی گری است. او این ویژگی ها را 
از قبل داشته و در ایشان مستتر بوده است و 

تازگی ندارد. 
 وی اضافه کرد: میرسلیم به اقتصاد مقاومتی 
که حضرت آقا فرمودند اعتقاد دارد و بالعینه 
نشان داده است و با توجه به اینکه در شورای 
مرکزی حزب اس��ت ید طوالیی در پیگیری 
اجرای اقتصاد مقاومتی و اقتصاد درون زا دارد. 
بنابراین در مجلس در مقام رئیس مجلس هم 

می تواند پیگیر اجرای این مهم باشد. 
الفت با بیان اینکه ویژگی بارز هر نماینده ای 
اعتقاد به شفافیت آراست و رئیس مجلس هم 
از این قاعده مستثنی نیست گفت: میرسلیم 
پیش از این در مناظره های ریاست جمهوری 
هم بحث ش��فافیت را مطرح ک��رد و به این 

موضوع اعتقاد دارد.  
وی در پایان جمع بن��دی کرد: با توجه به 
ویژگی های��ی که عرض ک��ردم حزب مؤتلفه 
اس��امی میرس��لیم را به عنوان فردی اصلح 
و شایس��ته نشستن بر مسند ریاست مجلس 
انتخاب ک��رده و به نظر من ایش��ان بهترین 

گزینه برای سمت ریاست مجلس است.    
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علی محمد دانشی: 

مجلس به شخصیت متعادل میرسلیم نیازمند است

میرس��لیم قادر به مدیریت هوش��مندانه 
نمایندگان مجلس است. 

علی محمد دانش��ی، دبیر ح��زب مؤتلفه 
اسامی در استان کهگیلویه و بویراحمد در باره 
ویژگی های رئیس مجلس به خبرنگار ما گفت: 
با توجه به اینکه مجلس یازدهم اولین مجلس 
ب��رای پیاده ک��ردن بیانی��ه گام دوم انقاب 
اسامی است، رئیس مجلس یک فرد نیست، 
بلکه تبلور اراده جمعی میلیون ها رأی در کل 
کشور است. بنابراین باید چهره ای دانشگاهی، 
علمی و با بصیرت باشد و بتواند مجلس را به 
سمت تمدن اسامی هدایت و مدیریت کند.

وی در ادام��ه اف��زود: مجلس رئیس��ی با 
ویژگی های ممتاز شخصیتی و توانمندی های 
عملکردی الزم دارد، مثاً در سیاست  خارجی 
ریاست مجلس باید اصول حکمت، مصلحت و 
عزت را که مقام معظم رهبری ترسیم کرده اند 
و استکبارستیزی و حمایت از جبهه مقاومت 

را دنبال کند. 
دبی��ر حزب مؤتلفه اس��امی در اس��تان 
کهگیلویه و بویراحمد ب��ه برنامه محور بودن 
رئیس مجل��س در دو مقوله اصلی اقتصاد و 
فرهنگ تأکید کرد و گفت: رئیس مجلس باید 

به مسائل اقتصادی اشراف داشته باشد. 
وی افزود: رئیس مجلس باید مسائل نظام 
را درک و اولویت بندی کند و درگیر حاشیه ها 
و روزمرگی ه��ای مجلس نش��ود. ظرفیت ها، 
پتانس��یل ها و توانمندی ه��ای مملک��ت را 
بشناس��د و آنها را در حل مشکات اقتصادی 

در عرصه های اشتغال و تولید هدایت کند.
دانشی الزمه مبارزه جدی با فساد را پاک 
بودن مبارزان این عرصه دانست و تصریح کرد: 
رئیس مجلس، قبل از هر چیزی باید پاکدست 
و ش��جاع و معتقد به نظارت و نقش نظارتی 

مجلس و پاسخگوی مردم باشد. 
وی تعامل هوشمندانه و مسئوالنه رئیس 
مجلس با دولت را الزمه قوه مقننه دانست و 
اظهار کرد: این تعامل با زد و بند متفاوت است 
و رئیس مجلس باید فردی مخالف هرگونه زد 

و بند باشد.
ای��ن دبیر ح��زب مؤتلفه اس��امی اظهار 
ک��رد: رئیس مجلس باید به منزلت و ش��أن 
نمایندگان و نظ��رات و دیدگاه های مختلف 
آنها احترام بگذارد و بر رفتارهای نمایندگان 

مدیریت هوشمندانه ای داشته باشد.
وی مقبولیت و توان باالی مدیریتی را برای 

رئیس مجلس ضروری دانست. 
دانش��ی ب��ا بیان اینک��ه میرس��لیم توان 

مدیریتی هم��راه با ش��جاعت و درایت دارد 
تصریح کرد: او سوابق دینی، مذهبی، انقابی، 
تش��کیاتی و والیتمداری همراه با س��امت 
اخاق��ی و اس��تفاده از خرد جمع��ی دارد و 
چه��ره ای مردمی و دانش��گاهی و آش��نا به 
مسائل و مشکات کشور است. در عین حال 
ایشان مقبولیتی بین روحانیت، دانشگاهیان و 

صاحبان فکر دارد. 
وی اضافه کرد: میرسلیم قادر به تعامل با 
نمایندگان با نظرات مختلف کارشناسی است 

و می تواند مجلس را به اجماع برساند. 
دبی��ر حزب مؤتلفه اس��امی در اس��تان 
کهگیلوی��ه و بویراحم��د خاطرنش��ان کرد: 
میرسلیم با دیدگاه ها و فرمایش های رهبری 

عالی نظام از نزدیک آشنایی دارد.   
وی ب��ا بیان اینکه میرس��لیم با بصیرت و 
آگاهی خود می تواند ش��أن مجلس را ارتقاء 
بدهد گفت: در مناظره های ریاست جمهوری 
همگی به این مهم واقف شدند که میرسلیم 
برنامه محور و صاحب تفکر است و دغدغه حل 

مشکات اقتصادی مردم را دارد. 
دانشی به چهره متعادل میرسلیم که اهل 
افراط و تفریط نیس��ت اش��اره کرد و گفت: 

مجلس چنین شخصیتی را الزم دارد. 
وی با اشاره به اینکه میرسلیم مصلحت و 
جایگاه مجل��س و نمایندگان را می داند و به 
داشته ها و مشکات نظام واقف است تصریح 
ک��رد: با توجه به آنچ��ه که گفتم به نظر من 
ایش��ان گزینه خوبی برای ریاس��ت مجلس 

است.

غالم محمد طاهری: 

ریاست میرسلیم عامل و پیش برنده الزامات گام دوم انقالب است
غام محم��د طاهری دبیر ح��زب مؤتلفه 
اس��امی در اس��تان سیس��تان و بلوچستان 
در خصوص ریاست مجلس به خبرنگار نمانیوز 
گفت: مدیری��ت مجل��س از مدیریت دولت 
سخت تر است، زیرا وزرا منصوب رئیس جمهور 
هس��تند، ول��ی نمایندگان منص��وب رئیس 
مجلس نیس��تند که بخواهند بنا به س��لیقه 

مجلس رأی بدهند یا موضع بگیرند.
وی تصریح کرد: رئیس مجلس باید مدیر، 
ط��راح، عامل و پیش برنده الزام��ات گام دوم 

انقاب در قوه مقننه باشد. 
دبیر ح��زب مؤتلفه اس��امی در اس��تان 
سیس��تان و بلوچس��تان تأکید کرد: رئیس 
مجلس باید پاکدس��ت باش��د و شبهه ای در 
سوء اس��تفاده مالی خود و اطرافیانش وجود 
نداشته نباش��د و از نظر معنوی اسیر قدرت، 
منزلت، مقام و جایگاه نشود. خصوصاً اطرافیان 
وی پاک، س��الم، انقابی و وف��ادار به انقاب 
و ارزش ه��ای انق��اب باش��ند و از جایگاه و 

موقعیتی که دارند سوء استفاده نکنند. 
طاه��ری ب��ه برخ��ورداری رئیس مجلس 
از ش��یخوخیت الزم تأکید کرد و گفت: این 

خصیصه باید ایجابی باشد و القایی نباشد. 
وی مط��رح کرد: رئیس مجل��س باید در 
جلوه ه��ای تعهد انقابی و جه��ادی و دینی 
در امور کان نظام مصادیق قابل ارائه داشته 

باشد. 
این دبیر حزب مؤتلفه اسامی خاطرنشان 
کرد: ریاست مجلس باید فرصت ها، تهدیدها و 
چالش های نظام و بین المللی را خوب بشناسد 
و بتواند اش��راف راهبردی خود را اثبات کند 
و توان اس��تفاده از هم��ه ظرفیت های نظام، 

مجلس و نمایندگان را داشته باشد. 
وی اظه��ار ک��رد: رئیس مجل��س باید در 
موضوع ش��فافیت و التزام عملی به مواضع و 
رهنمودهای مقام معظم رهبری مس��بوق به 

سابقه و شهره باشد. 
طاهری تصریح کرد: ریاست مجلس با تمام 
توان و قدرت در خدمت مجلس باشد و به فکر 

مسئولیت دیگری در آینده نباشد. 
وی در پایان جمع بندی کرد: میرسلیم این 
ویژگی ها را دارد. ضمن اینکه ایشان از ابتدای 
انقاب تاکنون در سمت های مختلف حضور 
داشته  است و شناخت جامع و کاملی از امور 

اجرایی کشور و قوه مقننه دارد.   
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 والیتمدار و انقالبی

نخبه علمی و تخصصی کشور

مبتکر و خالق و کار آفرین

فرهیخته فرهنگی

پاسدار زبان فارسی

استاد برجسته دانشگاه

مدیر و مّدبر

شجاع در موضع گیری

روحیه پر نشاط و پر انرژی

منضبط و منظم

متین و باوقار

سیاستمدار تر از اسالمی

کارشناس متبحر و صاحب نظر

خوش قلم ومؤلف پرکار

برخوردار از طهارت اقتصادی و زندگی سالم و بدون حاشیه

مورد وثوق و اعتماد مقام معظم رهبری

برخوردار از بالغت در گفتار و مسلط در بیان

ورزشکار با سوابق ارزشمند در چند رشته

دارای سوابق درخشان مدیریتی و اجرایی

متخصص اسالمی،متعهد و مجرب

خستگی ناپذیر در انجام مأموریتهای محوله

آشنای کامل با منویات و خاستگاههای مقام معظم رهبری"با 

توجه به چندین سال خدمت ایشان در حوزه ریاست جمهوری 

معظم له"

مؤمن و امیدوار به چشم انداز آینده کشور

انعطاف پذیر

دارای آرامش خاص در ایفای امور مدیریتی

برخوردار از روحیه انقالبی و جهادی

معتقد به استفاده از همه ظرفیت های موجود بدون در نظر 

گرفتن سالیق

اهل تعامل هدفمند با همه جریانهای سیاسی درون خیمه 

انقالب

برخوردار از سعه صدر و حلم

دارای تسلط کامل به سیاستهای کالن ابالغی مقام معظم 

رهبری

برخوردار از اعلمیت و شیخوخیت سیاسی

بی حرف و حدیث و حاشیه و شائبه به معنای واقعی کلمه

مسلط به مبانی فقهی و کالمی و تفسیر قرآن کریم

معتقد به ضرورت متحول کردن مجلس به مجلسی در تراز 

گام دوم انقالب

مسلط به دو زبان انگلیسی و فرانسوی به عنوان یک مزیت 

فردی

برخوردار از پشتوانه تشکیالتی خوشنام و خوش سابقه و پای 

کار انقالب

معتقد و ملتزم به مقوله شفافیت در همه امور

پایبند به ارزشها و آرمانهای امامین انقالب

داشتن شجاعت در مقام دفاع از حق

برخوردار از ذهنیت تلفیقی نظریه پردازی و عملگرایی 

تجربی

سید محمدعلی مرویان حسینی

40 ویژگی شاخص مهندس میرسلیم
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حاجی تقویزاکانینیکزادآقا تهرانی قالیبافمیرسلیمویژگی ها
بابایی

عباسیمصریحسینی

-***--*--*وزارت

-*-***-*--وکالت مجلس

عضو تشخیص مصلحت 
نظام

**--------

سابقه کار تشکیالتی و 
تحزب

*-*-**--*-

*---**-*-*تسلط بر زبان خارجی
-------**سابقه کارومدیریت نظامی

*--------*جانبازی
---*--*-*سابقه دروس حوزوی

*--------*استادی دانشگاه
---------*عضویت در فرهنگستان

همکاری و مشاوره و 
نمایندگی رهبری

**---*----

----*--***تالیف کتب و...

فعالیت در حوزه های 
ورزشی

*---------

سابقه مدیریت یک نهاد و 
سازمان ملی

*----*---*

سابقه مدیریت یک 
سازمان استانی

-*-*------

تایید صالحیت برای 
ریاست جمهوری

**--------

فعالیت های سیاسی
عضو مؤسس گروه سیاسی موسوم به »پویای توحید« سال ۱۳۵4

جانباز انقالب: مجروح در ۱۶ شهریور ۱۳۵۷
مسوول تبلیغات حزب جمهوری اسالمی از ۱۳۵۷ تا ۱۳۶0

عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسالمی از اسفند ۱۳۵۷ تا۱۳۶0
عضو مؤسس و عضو هیئت دبیران جامعه اسالمی دانشگاهیان

عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی از ۱۳۷۲
نامزد انتخابات دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳9۶

فعالیت های دولتی
عضو هیئت اجرایی همه پرسی نظام جمهوری اسالمی، فروردین ۱۳۵۸

رئیس ستاد بازرسی انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی، خرداد ۱۳۵۸
معاون سیاسی اجتماعی وزارت کشور از ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۱

سرپرست شهربانی جمهوری اسالمی ایران از ۱۳۵۸ تا ۱۳۵9
سرپرست بنیاد امور جنگ زدگان از ۱۳۵9 تا ۱۳۶0

قائم مقام وزیر کشور در ۱۳۶0
سرپرست نهاد ریاست جمهوری و مشاور عالی رئیس جمهور از 

۱۳۶۱ تا ۱۳۶۸
مشاور رئیس جمهور در امور تحقیقات از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶
عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام از ۱۳۷۵ تا کنون

معاون فرهنگی اجتماعی مرکز تحقیقات استراتژیک از ۱۳۷۸
عضو هیئت مدیره شرکت دسا )دیزل سنگین ایران(

رئیس هیئت مدیره شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو 
)ایپکو(

ناظر عالی طرح موتور ملی پایه گازسوز
ناظر عالی طرح موتور ملی دیزل سواری

رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
عضو هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام

رییس شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی
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باید فردی را برای مجلس انتخاب کرد که مؤمن، انقابی، شجاع، دارای 
روحیه جهادی، کارآمد و به معنی واقعی کلمه طرفدار عدالت باشد. فردی 
که از سخن گفتن بر ضد فان قدرت خارجی هراس دارد، الیق نمایندگی 

مردم با عزت، مقتدر و شجاع ایران نیست. باید افرادی را انتخاب کرد که 
بتوانند پرچم عدالت اعم از عدالت اقتصادی، حقوقی و سیاسی را در کشور 

برافراشته نگه دارند.
   امام خامنه ای1398/11/17
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محمدعلی امانی: 

میرسلیم در قامت ریاست مجلس
 شجاعانه از حق دفاع می کند

میرسلیم معتقد به ضرورت متحول کردن مجلس در تراز گام دوم انقالب اسالمی است
محمدعلی امانی، قائم مقام دبیرکل حزب 
موتلفه اسامی در باره اینکه میرسلیم گزینه 
مناسبی برای ریاس��ت مجلس دوره یازدهم 
است به خبرنگار نمانیوز گفت: پس از برگزاری 
جلسات و بحث هایی که در این جلسات شد 
ویژگی هایی برای ریاست مجلس مطرح شدند 
که دبیرکل محترم حزب مؤتلفه اس��امی از 
طرف ش��ورای مرکزی و دستگاه های مرتبط 
با حزب موضعی را اتخاذ کردند و میرسلیم را 

حائز این خصوصیات دانست. 
وی پیرامون ویژگی های میرسلیم در اداره 
مجل��س انقابی، کارآمد و در ت��راز گام دوم 
انقاب اس��امی مطرح کرد: والیتم��دار و انقابی بودن، نخبه علمی و 
متخصص اس��امی، متعهد و مجرب در امور کش��ور، مبتکر، خاق و 
کارآفری��ن بودن از جمله اینهاس��ت. وی مدیر و مدبر و دارای س��وابق 
درخشان مدیریتی در عرصه های مختلف خدمتگزاری، شجاع، پرنشاط و 
پرانرژی و دارای سامت جسمی و روحیه جوان و منضبط و منظم است. 

ایشان مسلط به مبانی فقهی و کامی و تفسیر قرآن است.        
این کارشناس اقتصادی از میرسلیم به عنوان سیاستمدار تراز انقاب 
اس��امی یاد کرد و گفت: میرسلیم برخوردار از اعلمیت و شیخوخیت 
سیاسی و دارای طهارت اقتصادی و زندگی سالم اخاقی و بدون حاشیه 
و مورد وثوق مقام معظم رهبری و برخوردار از صداقت در گفتار است. 
ایشان معتقد به ضرورت متحول کردن مجلس به مجلسی در تراز گام 

دوم انقاب اسامی است.   
وی با بیان اینکه میرسلیم در انجام مأموریت های محوله خستگی ناپذیر 

است خاطرنشان ساخت: وی آشنایی کاملی با خواسته های مقام معظم 
رهبری و تسلط کامل به سیاست های کان اباغی معظم له دارد که در 
هدایت مجلس در مسیر انقابی بسیار اثرگذار است. میرسلیم امیدوار، 

مؤمن و معتقد به چشم انداز آینده است. 
امانی در خصوص ویژگی های میرسلیم که او را گزینه مناسبی برای 
ریاست مجلس شورای اسامی می کند اظهار کرد: میرسلیم انعطاف پذیر 
اس��ت و آرامش خاص��ی در انجام امور مدیریت��ی دارد و دارای روحیه 
انقابی و جهادی در اجرای کارهای محوله به ایشان است. برخورداری 
وی از سعه صدر و حلم فوق العاده برای مدیریت 290 نماینده مجلس با 

سایق و نظرات مختلف مهم و ضروری است.  
وی تصریح کرد: میرس��لیم با وجودی که عنصری حزبی است، اما 
س��ایق حزبی خودش را بر مدیری��ت کان مجلس در نظر نمی گیرد 
و معتقد به اس��تفاده از همه ظرفیت های موجود بدون در نظر گرفتن 

سایق و گرایش هاست. 
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: میرسلیم اهل تعامل هدفمند با 

همه جریان های سیاسی درون خیمه انقاب است.
وی خاطرنشان کرد: تسلط میرسلیم به زبان های فرانسه و انگلیسی 
و وجهه علمی او در مقام استادی دانشگاه و چهره فرهیخته و فرهنگی 
وی با کتبی که تألیف کرده است و اهمیت ایشان به پاسداری از زبان 
فارسی از دیگر ویژگی های مثبت اوست. امانی با تأکید بر اینکه وجهه 
میرس��لیم بدون حرف و حدیث و بی حاشیه و شائبه است، گفت: وی 
معتقد و ملتزم به شفافیت آرا و شفافیت مالی و شفافیت در عرصه هایی 
است که الزم است مردم از آنها مطلع باشند. میرسلیم پایبند به ارزش ها 
و آرمان ه��ای امامین انقاب و برخوردار از ش��جاعت در دفاع از حق و 

پیگیر در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است. 

آخرین تالیف سید مصطفی میرسلیم

قرآن
 در 
کالم
 امام


