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ویژه نامه

ویژه بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار نمایندگان مجلس یازدهم

پارلمان
پوست اندازی میکند

مجلس امید و انتظار

رئیس مجلس در تشریح برنامه های بهارستان ،هدف اصلی مجلس یازدهم را حل مشکالت
مردم و «تبدیل مجلس به یک نهاد انقالبی و چابک برای حل مسئله» توصیف کرد

رئیس مجلس ،روز گذشته پیش از بیانات رهبر انقالب در سخنرانی خود به بیان مهم ترین مشکالت کشور و برخی عوامل آن پرداخت و ضمن تشریح بسته
«اقتصاد مردمی» برای حل مشکالت اقتصادی تاکید کرد که «هدف و همت اصلی خود را حل مسائل مردم و تبدیل مجلس به یک نهاد انقالبی و چابک حل
مسئله قرار داده ایم» .محمد باقر قالیباف همچنین از تغییر و سازمان دهی در برخی ساختارهای مجلس از جمله کمیسیون ها و نیز فرایندهای قانون گذاری و
نظارت با هدف پررنگ تر شدن نقش مردم و متخصصان در آن خبرداد و خطاب به رهبر انقالب گفت :به شما اطمینان می دهیم که با پرهیز از حاشیه پردازی،
فقط به دنبال احقاق حقوق مردم و اصالح امور کشور باشیم و در این مسیر ،فعال و میدانی عمل کنیم ،نه این که در پایتخت بر صندلی های خودمان بنشینیم و
حل مسائل را انتظار بکشیم.

● ●اثر ناکارآمدی های مدیریتی اشباع شده
در زندگی عادی مردم
مجلس یازدهم زمانی تشکیل شده است که کشور
تحت شدیدترین تقابل های اقتصادی ،امنیتی و
فرهنگی با دشمن قرار دارد و توجه به برخی حقایق
تلخ اجتناب ناپذیر است .ناکارآمدی های مدیریتی
اشباع شده ،با رویکردهای نادرستی که به ویژه در
سال های اخیر تشدید شد ،باعث شده است مردم،
مخصوصا قشر متوسط و ضعیف جامعه ،زندگی
عادی خودشان را با سختی بگذرانند .نابه سامانی
هــای ب ــازار ارز ،خـــودرو ،سکه و مسکن ،بیکاری
فزاینده و تورم افسارگسیخته در حوزه های اساسی
مورد نیاز مردم مثل کاالهای اساسی و اجاره منزل
نیز ،جامعه را کالفه کــرده اســت .برخی مشکالت
قدیمی محلی ،مثل کمبود آب و محیط زیست نیز،
ِ
این سختی ها را مضاعف کرده است.

● ●تبدیل مجلس به یک نهاد انقالبی و چابک
برای حل مسائل کشور
در چنین شرایطی است که مجلس یازدهم با علم به
این مسائل ،هدف و همت اصلی خود را حل مسائل
مردم و تبدیل مجلس به یک نهاد انقالبی و چابک
حل مسئله قرار داده است ،چرا که معتقدیم این
وضعیت ،نه در شان مــردم عزتمند و شریف ایران
است و نه متناسب با ظرفیت های گسترده ای که
در کشور ما وجود دارد .ما بر این باوریم که در کنار
شرایط سخت و تهدیدهای موجود ،فرصت های
بزرگی هم وجود دارد که اگر با برنامه ریزی حساب
شده و مدیریت جهادی از آن ها بهره بگیریم ،در
همین پنج ســال باقی مانده تا پایان چشم انــداز
 ۲۰ساله کشور ،می توان به بخش قابل توجهی از
اهداف چشم انداز دست یافت .ثروت عظیمی که
در کشور وجود دارد ،مردم وفادار و نجیب ،نخبگان
جوان و با استعداد ،موقعیت ژئوپلیتیکی منحصر به
فرد کشور ما ،قرار داشتن در قلب محور قدرتمند
مقاومت و رزق الیحتسبی که خداوند وعده آن را
به ملت مومن و با ثبات قــدم داده اســت ،ظرفیت
هایی است که می تواند از دل هر تهدیدی ،بهترین
فرصت ها را ایجاد کند و مجلس یازدهم عزم خود را
جزم کرده است که در انجام این مهم ،نقش موثر و
ملموسی به عهده گیرد.

نظام قانون گذاری ابالغی از سوی جناب عالی بنا
شده که مهم ترین سند و مبنای کار ما در مسیر این
تحول است.

به سمت و سوهای متفاوتی سوق داده اند که نتیجه
آن یک اقتصاد نابه سامان ،از آب درآمده است .در
واقع ،مهم ترین مشکل ما نداشتن انسجام فکری و
اجماع نخبگانی درحوزه برنامه ریزی ،تفکر و اجرای
اقتصادی به ویژه در سال های پس از دفاع مقدس
بوده است.

برای رسیدگی به مسائل و مشکالت محلی مردم
الــزام داریــم ابتدا سامان دهی امــور نمایندگان را
در دستور کار قــرار دهیم ،لذا از تحول در فرایند
انتخاب ،نظارت و ارتباطات گرفته تا رسیدگی به
معضالت حوزه های انتخابیه ،در دستور کا ِر مجلس،
هیئت رئیسه و بنده اســت .هــم افــزایــی ظرفیت
های مردمی ،دولتی ،عمومی و حاکمیتی در این
خصوص ،ضرورت دارد .همچنین به جای این که
یک نماینده به تنهایی مسئول حل مسائل حوزه
انتخابیه باشد ،باید نهاد مجلس با همه ظرفیت
هایش پشتیبان نماینده باشد تا حجم مطالبات
حوزه های انتخابیه باعث نشود که به این مطالبات
بی توجهی شود یا نماینده به دلیل اشتغاالت محلی
فراوان ،از وظایف ملی خود باز بماند یا خدای نکرده
گرفتار روابط ناسالم و بده بستان شود .طبیعتا حفظ
شئونات و صیانت از نمایندگان هم وظیفه ماست
و در این حــوزه همه اقدامات پیشگیرانه را به کار
خواهیم گرفت.

● ●ضرورت توجه به مردمی سازی اقتصاد و
تولید قدرت اقتصادی

● ●بــرنــامــه مجلس در ســامــان ده ــی امــور
نــمــایــنــدگــان بـ ــرای رســیــدگــی بــه مــســائــل و
مشکالت محلی مردم

● ●فــرایــنــدهــای قــانــون گــــذاری و نــظــارت
مجلس باید بازنگری و متحول و نقش مردم
و متخصصان در آن پررنگ تر شود

همچنین فرایندهای قانون گذاری و نظارت مجلس
نیز ،از مرحله تهیه پیش نویس متون قانونی تا
نقش کمیسیون ها ،صحن و مرحله ابالغ و انتشار،
باید بازنگری و متحول شود تا این فرایندها از یک
سو کارآمدتر و اثربخش تر و از سوی دیگر ،نقش
مردم و متخصصان در این فرایندها پررنگ تر شود.
شفافیت مذاکرات و تصمیمات مجلس نیز در این
مسیر ،اهمیت به سزایی دارد و مجلس تصمیم
گرفته این موضوع را با رعایت جنبه های حرفه ای
و کارشناسی ،به یک تکلیف برای خود تبدیل کند.

● ●صحن و کمیسیون ،ارکان محوری مجلس
هستند

● ●نمایندگان مجلس برنامه های کارشناسی
روشنی دارند

صحن و کمیسیون هر دو ،ارکــان محوری مجلس
هستند که در قانون اساسی هم به آن ها اشــاره
شده اســت .اما در مجلس یازدهم تالش خواهیم
کرد فعالیت های کمیسیون ها و کار کارشناسی و
تخصصی در آن ها ،اصالت پیدا کند .ضمن این که در
انتخاب میان تقنین و نظارت ،به عنوان کارویژه های
اصلی مجلس ،رویکرد مجلس یازدهم ،تمرکز ویژه بر
وظیفه نظارت و اجرایی سازی قانون است .برنامه ما
این است که این نظارت به طور فراگیر و هوشمند،
در تمام پهنه جغرافیایی کشور ،با مشارکت مردم،
نهادها و نخبگان با هدف اجرایی سازی قانون ،هم
درون دستگاه های دولتی و حکومتی و هم در میان
خود مردم باشد .اما مسئله اصلی این است که همه
آن چه در باب تحول در فرایندهای درونی مجلس
ذکر شد ،باید ،زیرساختی برای تحول زندگی مردم
و اداره امور کشور و تحقق نتایج عینی و ملموس در
این حوزه باشد.

رویکردهای مجلس یازدهم برای تحول در درون
مجلس ،هوشمندسازی ،شفاف ســازی ،مردمی
سازی و کارآمدسازی است و تمرکز ما در ارتقای
کیفیت فرایندها و عملکردهای مجلس ،بدین منظور
صورت گرفته که نتیجه عینی و ملموس در زمینه
حل مسائل اقتصادی و پیگیری مشکالت ملی و
محلی بــرای مــردم داشته باشد .مردمی ســازی،
به معنای مشارکت معنادار و موثر مــردم در همه
فرایندها ،شفاف ســازی و ناظر به ایجاد شفافیت
در اموری است که برای مردم حق و تکلیف ایجاد
می کند .مقصود از هوشمندسازی ،سیستمی و
الکترونیکی کردن همه فرایندهاست و کارآمدسازی
نیز به معنای تمرکززدایی ،چابک سازی و بازطراحی
فرایندها و نظامات اداری و اجرایی است .محورهای
این تحول در مجلس ،بر مبنای سیاست های کلی

● ●توجه به معیشت طبقات ضعیف از طریق
اصالح خطوط اصلی اقتصاد ملی از مهم ترین
اولویت های مجلس یازدهم

البته نمایندگان مجلس برای اجرایی کردن این ادعا
فقط شعار نمی دهند بلکه برنامه های کارشناسی
روشنی دارند که برای ایجاد فهم مشترک و اجماع
سازی ،در مسیر فرایندهای قانونی درون مجلس،
قرار دارد.

● ●بـ ــدون تــحــول در درون مــجــلــس ،نمی
توانیم به اهداف بیرون مجلس برسیم
ما برنامه های خود را در دو حوزه تقنین و نظارت،
تعریف کرده ایم اما بر این باوریم که در گام نخست،
بدون تحول در درون مجلس ،نمی توانیم به اهدافی
که در بیرون مجلس مد نظر داریم ،برسیم.

● ●رویـ ـ ــکـ ـ ــردهـ ـ ــای م ــج ــل ــس یـــــازدهـــــم؛
هوشمندسازی ،شفاف سازی ،مردمی سازی
و کارآمدسازی

همچنان که حضرت عالی در پیام افتتاحیه مجلس
یازدهم نیز تکلیف فرمودید ،توجه به معیشت طبقات
ضعیف از طریق اصالح خطوط اصلی اقتصاد ملی از
مهم ترین اولویت های مجلس یازدهم و شاید مهم
ترین اولویت ،خواهد بود .البته پر واضح است که
وضعیت بد اقتصادی امروز ،محصول سوء مدیریت
ها و بی توجهی ها به آرمان اصلی انقالب اسالمی
در این عرصه بوده است .بعد از دوران دفاع مقدس
و آغاز برنامه های پنج ساله توسعه ،تا امروز ،راهبرد
و تفکر منسجم اقتصادی وجود نداشته و چون تفکر،
منسجم نبوده ،دولت ها با سلیقه های متفاوت و
بعضا متضاد ،مسیر اقتصادی و مدیریتی کشور را

ما عقیده داریم دوره آزمون و خطا دیگر تمام شده
و یک راه بیشتر نداریم که آن هم بازگشت به آرمان
انــقــاب اســامــی در عرصه اقتصاد اســت؛ یعنی
مردمی سازی اقتصاد و تولید قدرت اقتصادی که در
واقع همان اقتصاد مقاومتی است و مدیریت جهادی
کــه منبعث از فرهنگ دفــاع مقدس اســت .پیرو
فرمایش حضرت عالی در آستانه گــام دوم و آغاز
دهه پنجم انقالب ،معتقدیم باید اقتصاد مردمی را
در این دهه سرلوحه فعالیت های خود قرار بدهیم،
لذا مجلس یازدهم این موضوع را ماموریت خود
اسالمی مردمی را به اقتصاد
می داند که انقالب
ِ
مردمی پویا برساند[ .قالیباف در این جا به تشریح
بسته اقتصاد مردمی پرداخت که در همین ویژه نامه
منتشر و بررسی شده است ]...همچنین باید عرض
کنم که این بسته تحول اقتصادی به نفع مردم فقط
در قالب هم افزایی و همراهی تک تک نمایندگان
محترم مجلس و همچنین تعامل با بدنه اجرایی
کشور و دولت محترم ،امکان اجرایی شدن دارد و ما
در ایجاد این هم افزایی و همراهی ،مصمم هستیم و
یک روز را هم از دست نخواهیم داد.

● ●ضرورت توجه به سبک زندگی ،جمعیت،
خانواده ،آموزش و تربیت در عرصه فرهنگی

ناکارآمدی
های مدیریتی
اشباع شده،
با رویکردهای
نادرستی که به
ویژه در سال
های اخیر تشدید
شد ،باعث شده
است  مردم،
مخصوصا قشر
متوسط و ضعیف
جامعه ،زندگی
عادی خودشان
را با سختی
بگذرانند

مجلس یازدهم،
هدف و همت
اصلی خود را حل
مسائل مردم و
تبدیل مجلس
به یک نهاد
انقالبی و چابک
حل مسئله  قرار
داده است

عالوه بر محورهای اقتصادی ،در عرصه فرهنگی
تمرکز مــا بــر ســه حــوزه سبک زنــدگــی ،جمعیت،
خانواده ،آموزش و تربیت؛ و در حوزه سالمت ،توجه
خاص بر مدیریت بحران کرونا خواهد بود.

● ●مــجــلــس ب ــه جـ ــای حـ ــرف و ش ــع ــار ،در عمل
کارآمدی خود را ثابت می کند
من و همکارانم در مجلس یــازدهــم به شما اطمینان
می دهیم که با پرهیز از حاشیه پردازی ،فقط به دنبال
احقاق حقوق مردم و اصالح امور کشور باشیم و در این
مسیر ،فعال و میدانی عمل کنیم ،نه این که در پایتخت
بر صندلی های خودمان بنشینیم و حل مسائل را انتظار
بکشیم .ما به خط خواهیم زد و در گوشه گوشه کشور
به سراغ مسائل و مشکالت خواهیم رفت ،با این هدف
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بازتاب های توئیتری بیانات رهبر انقالب

● ●هــدف خــود را حــل مسائل م ــردم قــرار
داده ایم
رهبر بزرگوار! ما هدف خود را حل مسائل مردم قرار
داده و برای رسیدن به این هدف ،نقشه راه خود را
پیام شما به مجلس تعیین کــرده ایــم .برداشت ما
از نقشه راهی که شما تعیین کردید این است که
پیگیری مسائل اقتصادی باید دستورکار اصلی
مجلس باشد و پرداختن به هر حاشیه ای که ما را از
این هدف دور کند ،خطاست.

● ●حل مسائل مردم ،شاخص مجلس انقالبی
ما فکر می کنیم مجلس انقالبی ،مجلسی است که
در تعامل خود با دیگر قوا ،شاخص را حل مسائل
مردم قرار دهد .مجلس ،هم در موضوعاتی که بنای
نظارت و ورود دارد ،این اصل را باید در نظر بگیرد،
هم در شیوه نظارت ،عقالنیت و تدبیر را مدنظر قرار
لحن تعامل   ،اخالق و احترام را رعایت
دهد ،هم در ِ
کند و هم در زمان پیگیری مطالبات مردم ،زمان
شناس باشد ،اما در عین حال معتقدیم مجلس
در حل مسائل مــردم وظیفه دارد با رعایت همه
مواردی که ذکر شد ،از همه ظرفیت های نظارتی
و تقنینی خود با جدیت و قاطعیت استفاده کند تا
ِ
تکلیف نمایندگی خود درست عمل کرده باشد.
به
البته حضرت عالی و مردم شریف ایران مستحضرید
کل تشکیل شده از افراد است که
که مجلس ،یک ِ
گاه ممکن است سالیق متفاوتی در میان آن ها
وجــود داشته باشد ،اما مجلس یازدهم در کلیت
خود تالش می کند با رعایت نقشه راهی که قبال
در پیام خود ارائه فرموده اید و ان شاءا ...امروز آن
را تبیین می فرمایید ،به هدف خود که همان حل
مسائل مردم است ،دست پیدا کند و در این راستا
تالش خواهیم کرد به جای حرف و شعار ،در عمل،
کارآمدی مجلس یازدهم را ثابت کنیم .ان شاءا...
مــا نمایندگان بــا بــه گــوش گرفتن رهنمودهای
حضرت عالی و اجــرایــی کــردن مطالبات مــردم
و شما ،شاک ِر این نعمت باشیم و همان طور که
حضرت عالی بــرای ما شاخص تعیین فرمودید،
مجلس با نتایج ملموسی که به مردم ارائه می کند،

آن ها را به حل مسائل شان امیدوار کند و نتیجه آن
افزایش مشارکت مردم در انتخابات ها باشد.

که در زمانی معقول ،توان ملی برای مقاومت در مقابل
دشمن و ایجاد رفاه برای مــردم ،جهشی اساسی پیدا
کند .تالش مجلس این است که به جای حرف و شعار،
در عمل کارآمدی خود را ثابت کند و از جناب عالی و
ملت شریف ایران نیز می خواهیم که این مسئله را سخت
گیرانه از ما مطالبه بفرمایید .مجدد از حضرت عالی به
خاطر الطاف پدرانه به منتخبان مجلس یازدهم به ویژه
این حقیر تشکر می کنم و امیدوارم که در این مسئولیت
سنگین و خطیر ،بتوانیم رضایت خداوند متعال ،حضرت
ولیعصر عج ا ...تعالی فرجه الشریف ،ملت عزیز ایران و
حضرت عالی را جلب کنیم .ان شاء ا. ...

اطمینان می
دهیم که با
پرهیز از حاشیه
پردازی ،فقط
به دنبال احقاق
حقوق مردم و
اصالح امور کشور
باشیم و در این
مسیر ،فعال و
میدانی عمل
کنیم ،نه این
که در پایتخت
بر صندلی های
خودمان بنشینیم
و حل مسائل را
انتظار بکشیم

پس از اولین جلسه رهبر معظم انقالب با نمایندگان
مجلس یازدهم که به صورت ویدئو کنفرانسی برگزار
شد ،کاربران توئیتری مباحث مطرح شده در این
جلسه توسط رهبر انقالب و رئیس مجلس را مورد
تحلیل و بررسی قرار دادند .برخی از این واکنشها
را با هم می خوانیم:
* برخی از کاربران در واکنش به این جمله رهبر
انقالب که فرمودند « :مجلس یازدهم ،مجلس امید
و انتظار مردم است ».نوشتند  « :انشاءا ...که نشون
بدن مجلس انقالبی هستن و برای رفاه و معیشت
مردم کار میکنن» ؛ « آقای قالیباف شما و مجلس
جدید رو به خدا قسم میدیم حداقل شما دیگه مطیع
امر رهبری باشید و مردم رو ناامید نکنید واقعا این
مردم امیدوارانه پای صندوق های رای اومدند بار
خیلی سنگینی روی دوش شماست و مردم به این
مجلس امیدوارند آقا فرمودن مجلس امید و انتظار
پس همین طوری باشید لطفا».
* محمد سعید احدیان دستیار سیاسی و رسانه
ای قالیباف در واکنش به جلسه دیــروز نوشت « :
خوشحالم و نگران؛ خوشحالم که حضرت آقا بستۀ
اقتصاد مردمی دکتر قالیباف را مطالبی مهم و
اساسی خواندند وخواستار اجــرای آن شدند که
نشان میدهد مجلس در مسیردرستی است ونگرانم
که اگر مجلس امید و انتظار نتواند به این امید مردم
ورهبری پاسخ دهد درپیشگاه الهی و خون شهدا چه
پاسخی داریم بدهیم».
* کاربری دیگر با اشاره به یکی از حسن های مجلس
یازدهم نوشت « :بزرگ ترین حسن و مزیت مجلس
یازدهم اینه که خیلی از افراد تکراری نیستند و حیفه
این ظرفیت و جوانی صرف حاشیه و خاله زنک بازی
بشه اولویت کشور مسائل اقتصادی است والسالم».
* مــجــتــبــی تــوانــگــر نــمــایــنــده مــجــلــس نــوشــت :
« رهبری لیست بلندی در تمجید از این مجلس و
نــمــایــنــدگــان ذکـــر کــردنــد کــه کــم ســابــقــه بـــود و
بــایــد نمایندگان قــــدردان آن باشند ولی  پشت
بلندگو تکلیف برخی حواشی مجلس یازدهم هم
مشخص شد»

* کاربری هم با اشــاره به این صحبت رهبری که
فرمودند« :بعضی افــراد حتی کــار س ــادهای مثل
ماسک زدن را انجام نمی دهند که من واقع ًا از آن
پرستاری که فداکارانه در حال ارائه خدمت است
خجالت می کشم ».نوشت « :تو ماسک نمی زنی
اما رهبر انقالب از کادر درمان خجالت می کشد و
شرمنده می شود ،برادر من  ،خواهر من لطفا ماسک
بزن»
* محبوب ترین زبــان دنیا صداقت اســت ،اولین
مطالبه مردم از مجلس انقالبی اینه که به اون چیزی
که میگه عمل کنه.
* آقــای قالیباف قاطعانه بــرای دولــت ریل گذاری
کنید! قوه مجریه باید مجری نظرات شما باشد! ما به
برنامه اقتصادی شما ایمان داریم.
* راه مشخص  ،نقشه راه هم مشخص  ،مجلس
یازدهم فقط و فقط باید به درد مردم رسیدگی کنه
نه حواشی.
* امــروز “نص” را دیدیم و شنیدیم .دو کار ممنوع
است .1 :اجتهاد در مقابل نص  .2اختالف میان
خــادمــان مــردم اعــم از اجــرایــی ،تقنینی و قضایی
امــروز مجلس هم صفاتی بی نظیر هدیه گرفت و
هم تذکراتی جدی .عیار مجلس انقالبی را از امروز
باید سنجید .کدام یک؟! حاشیه ،اختالف ،فریاد یا
خدمت ،خدمت و خدمت.
* حتما الزم بود رهبرانقالب تذکر دهند؟ برای این
مجلس هم؟ تذکر به رعایت شرع و اخالق و پرهیز از
جوزدگی و حاشیه سازی؟ این که «دولت باید تا روز
آخر بماند» واقعا روشن نبود؟ شرایط امروز کشور
گواه نبود؟ مصلحت مردم روشن نبود؟ بازهم تذکر
رهبری نیاز داشت؟
* تعاریف کمنظیر رهبر انقالب از مجلس یازدهم
نشان داد مردم در انتخاب و مجلسی ها در تصمیم
های خود تا این جای کارقوی و انقالبی عمل کرده
اند .و برای اولین بار رئیس مجلس طرح های مهمی
برای خروج از وضعیت فعلی کشورارائه کرد .و ماهم
به این مجلس انقالبی با مدیر جهادی اش قالیباف
امید داریم.

