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اولویتمجلسیازدهمدرپیامرهبرمعظمانقالب؛

معیشتطبقاتضعیف
مجلسراجامعترینتوصیفبرایشأنووظیفه
مجلس دانستند و افزودند :ا گر قانون را راه کشور
بهسمتقلههاومقصدهایمعینشدهدرقانون
ل گذاری
متعهداینری 
اساسیبدانیم،مجلس،
ِ
و رهگشایی حیاتی است.
حضرت آیتاهلل خامنهای با تأ کید بر لزوم حرکت
همگاندرمسیرقانون،بهظرفیتهایموجودبرای
ضمانت اجرای قانون در قوه قضائیه و همچنین
در خود مجلس نظیر حق تحقیق و تفحص ،حق
ّردوقبولمدیرانارشددولتوحقتذکر،سؤالو
استیضاحاشاره کردندو گفتند:ا گرقانون،درست
وبسندهوقابلاجراباشدوازضمانتهایاجرای
آنبهدرستیاستفادهشود ،کشور بههدفهای
واالی خود دست مییابد.رهبر انقالب اسالمی
با تأ کید بر نقش اساسی نمایندگان در نشاندن
مجلسدر جایگاهشایستهآن،افزودند:آنگاه که
نمایندگان مجلس با شناخت درست از شرایط و
اولویتهای کشور و با کارشناسی ،حضور فعال و
منظم ،پا ک دستی و امانتداری ،وظایف خود
را انجام دهند ،مجلس نقطه امید مردم و نقطه
اتکاءمجریانوبهمعنیحقیقیدررأسامور کشور
خواهد بود.حضرت آیتاهلل خامنهای ،سرگرم

رهبرمعظمانقالباسالمیدر پیامیبهمناسبت
آغازبه کاریازدهمیندورهمجلسشورایاسالمی،
یکیاز الزاماتدر رأسامور بودنمجلسراحضور
نمایندگان فعال ،منظم ،پا ک دست ،امانتدار
و دارای شناخت از شرایط و اولویتهای کشور
دانستند و با تأ کید بر اینکه «اقتصاد و فرهنگ»
در صدر اولویتهای کشور است ،نمایندگان را
به مسائلی همچون اولویت دادن به معیشت
طبقات ضعیف ،اصالح خطوط اصلی اقتصاد
مثلاشتغالوتولیدوتورم،رعایتتقواوانصافدر
ع گیریهایانقالبی
انجاموظایفنظارتی،موض 
در حوادث مهم و تعامل برادرانه با قوای مجریه و
قضائیه توصیه کردند.
دراینپیامکهصبحدیروزحجتاالسالموالمسلمین
ی گلپایگانیآنرادر افتتاحیهیازدهمین
محمد 
دوره مجلس شورای اسالمی قرائت کرد ،رهبر
انقالبباابراز خرسندیاز آغاز دورجدیدمجلس
پیشانی باشکوه و درخشان
و رخ نمایاندن این
ِ
مردمساالری اسالمی در برابر چشم جهانیان ،از
همت و انگیزه ملت برای تشکیل مجلس تشکر
کردند و به منتخبان جدید تبریک گفتند.
ایشانتعبیرامامراحلمبنیبردر رأسامور بودن

شدن به حواشی زیانبار ،واردکردن انگیزههای
ناسالم شخصی و جناحی ،سهلانگاری در کار
و دستهبندیهای ناسالم قومی و منطقهای را
آفاتعمدهنمایندگیمجلسدانستندوباتأ کید
بر اقتصاد و فرهنگ بهعنوان دو اولویت اصلی
کشور ،گفتند :در باب اقتصاد ،عالوه بر مشکالت
عمده مشهود ،نمره مطلوبی در باب عدالت
در دهه پیشرفت و عدالت بهدقت نیاوردهایم
واقعیت ناخواسته باید همه را به تالش
و این
ِ
فکری و عملی در باب معیشت طبقات ضعیف
بهمثابه اولویت وادار سازد.ایشان برای رفع این
نقیصه ،اصالح خطوط اصلی اقتصاد ملی مانند
«اشتغال ،تولید ،ارزش پول ملی و تورم» و «مبنا
قرار دادن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی»
را موردتوجه قرار دادند و با اشاره به یک وظیفه
نزدیکمجلسیعنیتنظیمبرنامههفتمتوسعه
کشور خاطرنشان کردند :توجه به این وظیفه و
ن کنندهنفتخام
نیزتوجهبه کاهشنقشتعیی 
در منابع مالی دولت که فرصت مغتنمی برای
ترسیم خط اقتصادی کشور است ،توصیه دیگر
اینجانببهشماعزیزاناست.رهبرانقالباسالمی
با تأ کید بر رعایت تقوا و انصاف و اجتناب از ُحب و

بغضهای شخصی و جناحی در انجاموظیفه
نظارتی مجلس ،افزودند :همکاری نمایندگان
با یکدیگر ،درهمتنیدگی تجربه مجربان با شور
عمل
و حرارت جوانان و تازهواردان ،مسابقه در ِ
پا کیزه و نیکو و عدم مسابقه در احراز این یا آن
جایگاه ،موضع گیریهای انقالبی در حوادث
مهم جهانی و داخلی ،اهتمام به مرکز پژوهشها
و دیوان محاسبات ،صدور آرامش و اطمینان به
افکار عمومی کشور در نطقها ،تعامل برادرانه با

قوایمجریهوقضائیه،نسخقوانینزائدومزاحم
واجتنابازتکثروترا کمقوانین،توصیههایدیگر
اینجانببهشمانمایندگانملتاست.حضرت
آیتاهللخامنهایباابراز اطمیناناز اینکهرعایت
اینسرفصلهابهملتثابتخواهد کردانتخاب
آنان درست بوده و میل به حضور در انتخابات را
افزایش خواهد داد ،در پایان از نمایندگان دوره
پیش مجلس بهویژه از رئیس پرانگیزه و پرتالش
آن آقای دکتر الریجانی قدردانی کردند.

باحضورمقاماتعالیرتبهکشوریولشکری؛

مجلس یازدهم کلید خورد

مراسم افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس شورای
اسالمی با حضور رؤسای قوای مجریه و قضائیه،
مقامات لشکری و کشوری ،اعضای هیئت دولت و
معاونان رئیسجمهور ،فقها و حقوقدانان شورای
نگهبان ،حجتاالسالم محمد محمدی گلپایگانی
رئیس دفتر مقام معظم رهبری برگزار شد.به گزارش
مهر ،در این مراسم ،حجتاالسالم سید حسن
خمینی ،علیا کبر ناطق نوری رئیس مجالس چهارم
و پنجم شورای اسالمی ،اسحاق جهانگیری معاون اول
رئیسجمهور ،عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای
نگهبان ،سرلشکر محمدباقری رئیس ستاد کل نیروهای
مسلح،عبدالرضارحمانیفضلیوزیر کشور،محمودواعظی

رئیس دفتر رئیسجمهور ،غالمعلی حداد عادل رئیس
مجلس هفتم ،علی الریجانی رئیس مجالس هشتم ،نهم،
دهم ،محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ،صالح زواوی
سفیر فلسطین در ایران ،غالمحسین شافعی رئیس اتاق
بازرگانی ایران ،حجتاالسالم سید محمود علوی وزیر
اطالعات،سردار اشتری فرمانده کل نیروی انتظامی،
عبدالعلی علی عسکری رئیس سازمان صداوسیما و عادل
آذر رئیس دیوان محاسبات حضور داشتند.اداره اولین
جلسه مجلس یازدهم طبق آییننامه داخلی مجلس ،بر
عهده هیئترئیسه سنی مجلس بود .بر اساس آییننامه
داخلی مجلس ۲ ،نفر از مسنترین نمایندگان مجلس
بهعنوانرئیسونایبرئیسو۲نفرازجوانتریننمایندگان

بهعنوان دبیران هیئترئیسه سنی مجلس تعیین شدند
که وظایفی مانند اداره جلسه افتتاحیه ،انجام مراسم
تحلیف و اجرای انتخابات هیئترئیسه موقت و تعیین
شعب  ۱۵گانه را بر عهده گرفتند.حجتاالسالم سید رضا
تقوی منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم که ۷۴ساله
است ،مسنترین نماینده این دوره مجلس محسوب
میشود که ریاست سنی مجلس جدید را بر عهده گرفت.
سیدمصطفیآقامیرسلیممنتخبمردمتهران که۷۳ساله
است نیز نایبرئیس هیئترئیسه سنی بود .رو حاهلل
نجابت منتخب شیراز هم که  ۳۱ساله است ،به همراه
محسن فتحی منتخب سنندج که ۳۳ساله است ،دبیران
هیئترئیسه سنی مجلس یازدهم بودند.

حجتاالسالمسیدرضاتقوی ،رئیسسنیمجلسیازدهم:

مجلسیازدهموکیلالدولهنیست

رئیس سنی مجلس با تأ کید بر اینکه ما وکیلالدوله
نیستیم ،گفت:مجلسیازدهممعاندالدولههمنیست
بلکهمیخواهیمبرایحلمشکالتمردمدستدردست
همبدهیمومشکالت کشورراحل کنیم.به گزارشمهر،
حجتاالسالمسیدرضاتقویرئیسسنیمجلسدوره
جدیددرمراسمافتتاحیهمجلسیازدهم کهصبحدیروز
باحضور رئیسجمهور،رئیسقوهقضائیه،رئیسدفتر
مقاممعظمرهبریوجمعیاز شخصیتهایسیاسی
کشوربرگزارشد ،گفت:نخستینجلسهیازدهمیندوره
مجلس شورای اسالمی را بعد از یک ماه روزهداری
و سحرخیزی و تسلط بر نفس ،بندگی و عبودیت با
حضور منتخبین ملت و در حضور مهمانان بافضیلت
ی کنیم.بهرسمادببههمهمهمانانبلندپایه
برگزار م 
کشوریولشکری،رؤسایقوا،رؤسایدورههایمجالس
گذشته ،رئیس مکرم دفتر مقام معظم رهبری بهویژه
ی گوییم.وی
خانوادههای گرانقدر شهدا خوشامد م 
افزود :همینجا باید اظهار تأسف کنم از اینکه شرایط
سخت کرونایی به ما فرصت نداد تا همانند دورههای
گذشته مجلس در جلسه افتتاحیه ،چهرههای بیشتر
و مهمانان افزونتر را میزبان باشیم .یاد دو منتخب
مجلس یازدهم را که امروز جایشان در این محفل و
مجلس خالی است و در آغاز راه طوالنی این مجلس
از خا کدان دنیا چون مرغی َپر کشیدند و به دیار باقی
شتافتند ،گرامیمیداریم.مرحومهخانمفاطمهرهبر
منتخب مردم تهران و همچنین جانباز سرافراز انقالب
اسالمی مرحوم رمضانی از شهرستان آستانه اشرفیه
که جایشان خالی است.رئیس سنی مجلس شورای
اسالمی تصریح کرد :از مردم شریف ایران اسالمی که
در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی
یکبار دیگراخالصوایمانخودرابهنمایش گذاشتند

و با انتخاب نمایندگان خویش ،مجلس یازدهم را
شکل بخشیدند و از همه دستاندرکاران انتخابات
اعم از شورای نگهبان ،وزارت کشور ،نیروی انتظامی،
بسیجیان دریادل و نیروهای امنیتی کشور تشکر و
قدردانی می کنیم.تقوی اضافه کرد :یاد امام (ره)،
شهدایانقالببهویژهشهدایمجلسشورایاسالمی
وشهدایسالمتوچهرهارزشمندوقلهایثاروفدا کاری،
فرمانده جبهه مقاومت در منطقه شهید حاج قاسم
سلیمانی را گرامی میداریم .امیدواریم که مجلس در
پاسداری از ارزشهای جوشیده از خون شفاف این
شهیدان ،توفیقات خوبی را داشته باشد.وی اظهار
داشت :مجلس یازدهم را در چند فراز خدمت شما و
ی کنم.
مردم ایران معرفی م 
کشور مابهلحاظتاریخی۱۱۴سالاست کهمجلس
داردودرمیان کشورهایآسیایی،نخستین کشوری
کهصاحبپارلمانومجلسشده،ایراناست.رئیس
سنی مجلس شورای اسالمی تأ کید کرد :مجلس
یازدهم یاد و خاطره چهره پرافتخار شهید سید
حسنمدرسرا گرامیمیداردوعزمراجزمداردتادر
کالسدرسمدرسیفرزانههمانندمدرسبنشیند
و شجاعت ،صراحت ،سیاست و دیانت را بیاموزد.
تقوی گفت :مدرس یک شخص نیست ،یک فکر
است .مدرس نماد استقالل مجلس است ،در برابر
زیادهخواهیهای برخی رجال مستبد میایستد
ی کند.
و مبارزات خود را از سنگر مجلس دنبال م 
مدرس در این خرابآباد برای خود خشتی روی
خشت نگذاشت زیرا زیباترین خانه را خانه زهد
میدانست؛ خانهای در خیابان آزادی در محله
مناعت طبع ،در کوچه کرامت و در پال ک پایداری
خریداری کرد که بنیاد این خانه را در زمین ایمان و

بر پایه عزت بنا کرد.
ویبابیاناینکهمجلسیازدهممعتقداستانبیای
عظامبرایاقامهعدلبرانگیختهشدند،اظهارداشت:
انقالب اسالمی برای اجرای عدالت به وجود آمده،
عدالت را در طر حها و لوایح در اختصاص امکانات و
مناطقمحروموتوجهبهاقشارآسیبپذیرمدنظرقرار
خواهدداد.نگاهعدالتمحور،پرخوریرانتخواران
ی کند.
و تنگدستی محرومان را تحمل نم 
رئیس سنی مجلس یازدهم گفت :مجلس یازدهم
موفقیتهای انجامشده را میپذیرد .ما به همه
ی گوییمزیرامدیران
مدیرانموفقخستهنباشیدم 
مخلص،متعهدومتخصصراسرمایههایارزشمند
انسانی کشور میدانیم.
تقوی با تأ کید بر اینکه ما اصرار بر حفظ اشتباهاتی
که درگذشته در قوای س ه گانه انجامشده نداریم،
گفت:طبققانون،براصالحایناشتباهاتبهشیوه
مناسب اقدام خواهیم کرد .مجلس یازدهم بعد از
بیانیه گام دوم انقالب شکل گرفته و این مجلس
گفتماندههپنجمانقالباسالمیرابهعنوانفرهنگ
ی کند .گفتماندههپنجمبایدمارابه
انقالبدنبالم 
سمتشکلبخشیتمدناسالمیسوقبدهد.وی
بابیاناینکهمجلسیازدهمبهدنبالحاشیهسازی
نیست،افزود:بهحاشیهسازانمتذکرمیشویم که
تالشنکنندمارابهحاشیهببرند.مامیخواهیمدر
زندگی مردم تأثیرگذار باشیم .اجازه بدهید مجلس
با همین ترکیب در رأس امور باشد.
رئیسسنیمجلسشورایاسالمیباتأ کیدبراینکهما
وکیلالدولهنیستیم ،گفت:مجلسیازدهممعاندالدوله
همنیستبلکهمیخواهیمبرایحلمشکالتمردمبا
وحدتویکپارچگیپشتسررهبرفرزانهانقالبدست

در دست هم بدهیم و مشکالت
کشور را حل کنیم.
تقوی تصریح کرد :شاخص
نمایندگانمجلسیازدهم،عمل
به قانون است و سرلوحه کار ما
تعاملباسایرقواخواهدبود.نقد
منصفانهوانتقادواقعبینانه،اصالح
امور را شتاب بیشتری میبخشد .ما
از حدا کثر اختیاراتمان در حد قانون
ی کنیم.ویگفت:مجلسیازدهم
استفادهم 
تصمیمدارداصالحات،تحقیقوتفحص،انتقاد،
ی گریرااز
نظارت،جلوگیریاز اسرافومبارزهبااشراف 
خودش شروع کند و بعد به دیگران بپردازد.
رئیسسنیمجلسشورایاسالمیتصریح کرد:مادر
مکتبامام(ره)ورهبریآموختهایم کهبایددر برابر
زیادهخواهانمستکبروجهانخواران،ایستادگیو
مقاومت کردزیرا کمتریننرمش،بیشترینخسارت
را به بار خواهد آورد .در راهی که امام خمینی (ره)
برایماترسیمنموده،قدمبرمیداریموباامام(ره)
ی کنیم که ا گر بندبند استخوانهایمان را
عهد م 
جداسازند،سرمانراباالیدار ببرند،زندهزندهدر
شعلههایآتشبسوزانند،فرزندانوهستیمانرا
در جلویدیدگانمانبهاسارتوغارتببرند،هرگز
ی کنیم.
اماننامه کفر و شرک را امضا نم 
تقویاظهارداشت:راهماهمانراهیاستکهشهیدان
انتخاب کردند؛ شهید با کریها ،زینالدینها،
خرازیها ،باباییها ،صیادها ،رجاییها و سردار
سرافرازاسالموفرماندهجبههمقاومتدرمنطقه،
شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی.
ویباتأ کیدبراینکهمجلسیازدهم،مجلسوالیت

است ،گفت :این مجلس والیت و والیتمداری را
با بخشنامه و دستورالعملهای اداری به دست
نیاورده است .والیت را بر اساس اعتقادش انتخاب
کرده است .ما والیتفقیه را در امتداد امامت غدیر
میدانیم و امروز بعد از امام راحل ،ردای امامت و
والیت بر قامت رسای رهبر فرزانه و حکیم انقالب را
میبینیم.رئیسسنیمجلسشورایاسالمیادامه
ی کنم،
داد :من او را اینطور شناخته و توصیف م 
او مجموعهای از خصلتهای زیبا را با خود دارد و
آنچه همه خوبان دارند ،او بهتنهایی دارد .او رجای
رجایی ،هنروری باهنر ،طهارت مطهری ،قداست
قدوسی،شرافتاشرفی،راستقامتیبهشتیوهمه
خوبیها و خرمیهای خمینی را با خود دارد.تقوی
گفت:ازدغدغههایمجلسیازدهم،معیشتمردم،
محرومیتمحرومان،اقشارآسیبپذیر،جهشتولید
و اشتغال است .امیدواریم دعای همه مردم بدرقه
راه نمایندگان مجلس یازدهم باشد.

قالیباف نامزد فرا کسیون انقالب برای ریاست مجلس یازدهم شد
در جلسه عصر دیروز فرا کسیون انقالب اسالمی محمدباقرقالیباف نامزد فرا کسیون
انقالب برای ریاست مجلس یازدهم شد.
به گزارش مهر ،در ادامه جلسه فرا کسیون انقالب اسالمی چهار نامزد ریاست مجلس
یازدهم شورای اسالمی به رأی اعضای فرا کسیون انقالب گذاشته شدندکه محمدباقر
قالیباف منتخب مردم تهران به عنوان نامزد فرا کسیون انقالب برای معرفی به صحن
علنی مجلس جهت تصدی کرسی ریاست مجلس انتخاب شد.تعداد کل آرا  ۲۴۰بود
که قالیباف  ۱۶۶رأی ،حاجی بابایی  ۵۷رأی و میرسلیم  ۵رأی کسب کردند .همچنین
در جلسه عصر دیروز فرا کسیون ا کثریت مجلس یازدهم ،به ترتیب ،سید امیر حسین
قاضیزاده با ۹۴رأی ،علی نیکزاد با ۹۳رأی ،عبدالرضا مصری با ۷۷رأی ،محمدمهدی
زاهدی با  ۵۶رأی ،الیاس نادران با ۵۳رأی ،علیرضا منادی با ۴۳رأی و سید محمدرضا
میرتاجالدینی با  ۲۱رأی برای نامزدی نیابت رئیس مجلس حائز شدند.
همچنین از میان  ۱۸نفری که برای ناظران هیئت رئیسه ثبت نام کرده بودند ،در
نهایت محمدحسین فرهنگی با  ۷۳رأی ،محسن پیرهادی با  ۶۲رأی و علیرضا
سلیمی با  ۵۹رأی حائز بیشترین آرای اعضای فرا کسیون شدند.
از میان  ۳۲نفری نیز که برای دبیری هیئت رئیسه نام نویسی کرده بودند در نهایت
احمد امیرآبادی با  ۹۷رأی ،موسوی الرگانی با  ۹۰رأی ،حسینعلی حاجی دلیگانی
با  ۸۵رأی ،دهنوی با  ۷۳رأی ،متفکر آزاد با  ۶۸رأی و کریمی فیروزجایی با  ۶۸رأی
حائز باالترین آرا شدند.
میدان بهارستان در انتظار تشکیل مجلس جدید است و به دلیل کرونا و رعایت
پروتکلهایبهداشتی،تعدادخبرنگارانوعکاسانخارجی کمیبرایپوششخبری
این مراسم در صحن علنی حضور یافتند.
خبرنگاران و عکاسان داخلی بسیار زیادی برای پوشش خبری مراسم افتتاحیه
مجلس ساعت  ۷صبح خود را به خانه ملت رسانده بودند و پس از دریافت کارتهای
ویژه خود ،در انتظار باز شدن درب صحن علنی مجلس بودند درحالی که تمام
راهروهای مجلس مزین به فرش قرمز بود.
از نکات قابلتوجه در مراسم افتتاحیه این دوره مجلس شورای اسالمی آن بود که
به دلیل بیماری کرونا و رعایت پروتکلهای بهداشتی ،تعداد خبرنگاران و عکاسان
خارجی بسیار کمی برای پوشش خبری این مراسم در صحن علنی مجلس حضور
یافتهاند.
ساعت  ۷:۴۴در صحن علنی بهارستان به روی خبرنگاران و عکاسان باز شد و همه
نگاهها به سمت منتخبان مجلس یازدهم خیره شد که اغلب آنان ماسک و دستکش
داشتند و به دنبال صندلیهای خود برای جلوس می گشتند.
علی الریجانی که در مجالس هشتم ،نهم و دهم همواره بر صندلی ریاست مجلس
تکیه میزد ،برای اولین بار بعد از  12سال بر صندلی مهمان تکیه زد.
از دیگر نکات قابلتوجه آن بود که فاصلههایی بین صندلی منتخبان مجلس برای
جلوگیری از شیوع بیماری کرونا در نظر گرفته شده بود و یکی از مسئوالن اداره جلسه
ً
افتتاحیه مجلس ،مدام از پشت تریبون اعالم می کرد که منتخبان حتما از ماسک و
دستکش استفاده کنند و فاصله اجتماعی را مدنظر قرار دهند.
جلسه افتتاحیه مجلس در حالی برگزار شد که آیتاهلل آملی الریجانی رئیس مجمع
تشخیص مصلحت نظام و آیتاهلل جنتی دبیر شورای نگهبان در آیین افتتاحیه
حضور نیافتند.
ساعت  ۸:۴۰دقیقه بود که اولین زنگ آغاز جلسه مجلس یازدهم توسط ریشسفید
بهارستان نواخته شد و سیدرضا تقوی با اعالم اینکه جلسه با حضور  ۲۶۸نفر رسمی
است ،از دبیر هیئترئیسه یعنی روحاهلل نجابت خواست تا اولین دستور جلسه علنی
مجلس یازدهم را قرائت کند که وی دستور امروز مجلس را اعالم کرد و سپس آیات
 ۳۶تا  ۴۲سوره شوری قرائت شد.
پس از پایان سخنرانی نیمساعته روحانی بالفاصله صحن مجلس را در ساعت 10/15
دقیقه ترک کرد این در حالی بود که رئیس سنی مجلس از وی درخواست کرد اجازه
دهد مراسم تحلیف نمایندگان انجام شود و سپس مجلس را ترک کند که روحانی به
این مسئله توجهی نکرد و از مجلس خارج شد.
باالخره مراسم تحلیف نمایندگان مجلس یازدهم برگزار شد و رئیس سنی مجلس
پیش از برگزاری این مراسم گفت یک نسخه سوگندنامه در کنار همه منتخبان وجود
دارد که منتخبان مسلمان با قرآن و اقلیتهای مذهبی با کتاب آسمانی خود مراسم
را بجا آورند.در ادامه منتخبان مجلس یازدهم از جای خود برخاستند و سوگندنامه را
قرائت و سپس به درخواست رئیس سنی مجلس آن را امضا کردند.
ساعت  ۱۰:۳۰دقیقه بود که همه مهمانان افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس شورای
اسالمی جلسه مجلس را ترک کردند و رئیس سنی مجلس گفت :منتخبان برای انجام
قرعه کشی شعب ،روی صندلیهای خود بنشینند که بر این اساس  ۱۵شعبه برای
بررسی اعتبارنامه منتخبان مجلس تعیین شد.
از دیگر نکات قابلتوجه در افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی آن
ً
بود که معموال پس از پایان افتتاحیه مجلس ،منتخبان در حرم مطهر حضرت امام
(ره) حضور مییافتند که امسال به دلیل محدودیتهای بهداشتی محقق نشد و
بر این اساس منتخبان مجلس یازدهم با حضور در گلزار شهدای گمنام در محوطه
مجلس با آرمانهای امام راحل و شهدا تجدید میثاق کردند.
در ابتدای ورود به پارلمان اولین نکته ای که توجه ها را به خود جلب می کرد
قرار دادن تونل های ضد عفونی در مقابل ورودی ها بود که مسئوالن و
منتخبانی که وارد پارلمان می شدند از این تونل عبور می کردند و تکنسین های
اورژانس نیز با دستگاه های تب سنج ،تب افرادی که وارد مجلس می شدند را
اندازه گیری می کردند.
پیش از آغاز جلسه علنی پارلمان فرش های قرمزی در ورودی های مجلس پهن
شده بود که منتخبان و مهمانان را به صحن علنی مجلس هدایت می کرد.
جمعی از منتخبان مجلس یازدهم صبح دیروز و دقایقی قبل از آغاز مراسم افتتاحیه
با حضور در صحن علنی پارلمان به خوش و بش با یکدیگر پرداختند و بایکدیگر عکس
یادگاری ثبت می کردند و در این میان نیز رایزنی برای مسائل مختلفی به مانند ریاست
مجلس ،نواب رئیس و سایر ارکان هیئت رئیسه در بین منتخبان در جریان بود.
حجت االسالم سید رضا تقوی در زمان ارائه نطق پیش از دستور خود و برشمردن
اولویت های مجلس یازدهم اعالم کرد که این مجلس امان نامه کفر و شرک را امضا
نخواهد کرد که با وا کنش منتخبان همراه بود و آنها با سردادن شعار اهلل ا کبر و مرگ
بر آمریکا این اظهارات رئیس سنی پارلمان یازدهم را تایید کردند و پس از ارائه نطق
تقوی برخی از نمایندگان به وی احسنت گفتند.
در حین برگزاری جلسه افتتاحیه بر روی مانیتوری که در جلوی میز هیئت رئیسه
مجلس قرار داشت بارها با به نمایش درآمدن تصاویر  2منتخب فقید مجلس یازدهم
( فاطمه رهبر و محمد علی رمضانی) یاد و خاطره آنها گرامی داشته شد و بر روی
صندلی های این دو منتخب که دارفانی را وداع گفتند از سوی تشریفات مجلس
گل گذاشته شده بود.

رحمانیفضلی :قوانین و مقررات برگزاری انتخابات نیازمند بازنگری جدی است
انتخاباتمجلسفرصتیبرایاحقاقحقمدنیملتجهتشرکتدر ادارهامور کشورومیدانیبرایتحقق
کارآمدی ونمایش توان و اقتدار اجرایی دولت مبدل نمود.
به گزارشتسنیم،عبدالرضارحمانیفضلیوزیر کشورصبحدیروزدرمراسمافتتاحیهمجلسشورایاسالمی
باتشریحویژگیهایانتخاباتایندورهمجلس گفت:وزارت کشور مفتخراست کهبهعنوانمجریبرگزاری
انتخابات،براساسسیاستهای کلیانتخاباتوبارعایتاصل«قانونمداری،بیطرفیوامانتداری»و
«تالش برای ارتقای شاخصهای کیفی اجرا» ،انجام عملیات بزرگ انتخابات دوره یازدهم را فرصتی برای
« احقاق حق مدنی ملت » جهت شرکت در اداره امور کشور و میدانی برای تحقق کارآمدی ،و نمایش توان
و اقتدار اجرایی دولت مبدل نمود .بر اساس مولفههای اجرایی و مدیریتی ،برگزاری انتخابات در  2اسفند
 ،1398برگ ّزرینی از کارنامه انتخابات در نظام جمهوری اسالمی ایران را رقم زده است.
در این دوره؛ طراحی ،ارتقاء و عملیاتی کردن سامانههای یکپارچه و دقیق برای برگزاری انتخابات ،عالوه بر
تحققدولتالکترونیکدر حوزهانتخابات،شکلجدیدیاز هماهنگینظاممند ،کارآمدواثربخش،میان
سطوحمختلفمدیریت کشور رابهنمایش گذاشت.عالوهبراین،به کارگیریسامانههایهوشمندودقیق
الکترونیک و غیرالکترونیک ،ضامن سالمت و صحت انتخابات و اطمینانبخش برای ملت ایران در عرصه
سیاسی انتخابات بود.ا کنون که بر اساس قانون و به عنوان وزیر کشور ،افتخار حضور در مراسم افتتاحیه
یازدهمیندورهمجلسشورایاسالمیرادارم،مایلمچکیدهایاز روندبرنامهها،اقداماتوعملکردوزارت
کشور ودیگرنهادهایهمراهدر برگزاریانتخاباتاخیررا کهبهصورتهمزمان،بامیاندورهمجلسخبرگان
رهبری برگزار گردید ،به محضر ملت شریف ایران و شما حضار گرامی تقدیم نمایم.
 )1در گامنخست،ستادانتخابات کشور در تاریخ10اردیبهشت98وبهفاصله 10ماهقبلاز برگزاریانتخابات
تشکیلوبالفاصلهدر31استان کشورستادهایمتناظرشکل گرفتوروندهایاجراییبراساسبرنامهریزی
دقیق آغاز گردید .شعار محوری ستاد در این دوره ،عبارت بود از  :انتخابات 98؛ گام دوم انقالب ،قانون
مداری و بی طرفی ،انسجام ملی.
)2بهمنظورارتقایدانشومهارتهایانتخاباتی،وزارت کشور،طرحجامعآموزشراپساز«آسیبشناسی
اجرایی» انتخاباتهای گذشته و با متون و سبک جدید طراحی نمود ،و با برگزاری ( )10همایش توجیهی
متمرکز در مشهد مقدس و ( )2346برنامه آموزشی در استان ها ،شهرستان ها و بخش ها ،بیش از

( 500هزار نفر) از عوامل و مجریان انتخابات را آموزش داد.
 )3این دوره از انتخابات؛ به دلیل «اتفاقات آبان ماه  ،98شهادت سردار سلیمانی ،جان باختن تعدادی
از هموطنان در سقوط هواپیمای مسافری و نیز شیوع ویروس کرونا» از حساسیت باالیی برخوردار
بود؛ اما به لطف خداوند متعال ،رصد و پیش بینی های دقیق امنیتی در قالب اطلس انتخابات ،و با
به کارگیری  170هزار نفر نیرو از نیروهای انتظامی ،نظامی و مردمی ،بدون کمترین مسئله امنیتی و در
امنیت و آرامش برگزار شد.
 )4براساسماده 25قانونانتخابات،وزارت کشور،عالوهبرمسئولیتاجرایقانون،مسئول ُحسناجرای
انتخابات نیز میباشد ،بدین منظور ،با به کارگیری  48هزار نفر از نیروهای متعهد و آ گاه ،از اقشار مختلف
مردمبهعنوانبازرسشعب،سربازرس،هیئتهایبازرسیشهرستانهاواستانها،بازرسویژهوهیئت
مرکزی بازرسی ،از بروز تخلفات و سوء جریانات ،پیشگیری کرد.
ً
 )5از مجموع ( )25فرآیند اجرایی انتخابات )23( ،فرآیند ،کامال به صورت الکترونیک انجام شد .عالوه
بر آن ،در این دوره ،امکان ثبتنام داوطلبان با استفاده از برنامه تلفن همراه فراهم گردید .همچنین،
برنامه ای که مکان شعبهها و ترافیک آنها را نشان میداد و مردم را جهت انتخاب شعبه نزدیک و کم
ترا کم راهنمایی می کرد .احراز هویت رایدهندگان نیز ،با استفاده از قریب به  58000دستگاه ،و به صورت
برخط ،انجام گرفت .دستاورد مهم به کارگیری این دستگاهها« ،پیشگیری از رای های تکراری»« ،کشف
شناسنامههای جعلی» و «شناسنامههای افراد فوتشده» و «کمک موثر در تامین سالمت انتخابات»
بود .عالوه بر آن ،امکان مدیریت تعرفه ها به صورت برخط و ارزیابی میزان مشارکت در سطح ملی ،استانی
و شهرستانی ،از دیگر قابلیتهای این دستگاهها به شمار میرود.
 )6در راستای بند  12سیاست های کلی انتخابات ،ابالغی مقام معظم رهبری ،اقدامات و پیشبینیهای
ً
الزم برای برگزاری انتخابات تمام رایانهای و کامال مکانیزه ،برای اخذ و شمارش آراء در « 11استان» ،یا «139
شهری که انتخابات شوراها در آن ها ،الکترونیک برگزار شده بود» ،یا « 174حوزه انتخابیه ای که فقط یک
نماینده در مجلس دارند» ،صورت گرفته بود ،ولی با هماهنگی به عمل آمده با شورای نگهبان ،امکان
عملیاتیشدنبهدالیلی کهدر حوزههایفنیوامنیتیبود،فراهمنشد.امیدواریمانشاءاهللدر دورههای
بعد با همراهی و همکاری مجلس و شورای نگهبان انتخابات را تمام مکانیزه برگزار کنیم.

 )7برگزاری  3همایش سراسری برای «استانداران»« ،معاونین سیاسی امنیتی به عنوان روسای ستاد
انتخابات استان ها» و «فرمانداران سراسرکشور» ،با حضور ریاست محترم جمهور ،معاون اول محترم
رئیس جمهور ،وزیر محترم امور خارجه ،مسئولین محترم شورای نگهبان و دیگر مقامات کشور از دیگر
برنامههای مهم وزارت کشور بود.
 )8از  10آذرماه  ،98ثبت نام از داوطلبان به مدت یک هفته در  208فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه ،ستاد
ً
وزارت کشور ونمایندگیهایسیاسیخارجاز کشور انجامشد،ومجموعا16هزار و33نفرشامل14«:هزار و
 112مرد» و « 1هزار و  921زن» ثبت نام کردند که نسبت به دوره گذشته ،حدود  33درصد افزایش داشت.
 )9برای برگزاری انتخابات ،هیئت های اجرایی با حضور  17هزار و  952نفر از معتمدین مردم و مقامات
مسئول در شهرستان ها و بخش ها در قالب  1123هیئت تشکیل گردید.
)10فرایندرسیدگیبهصالحیتداوطلبان،بااستعالمازمراجعچهارگانه،آغاز،ودرمرحلهاولدرهیئتهای
اجرایی برابر با  91.2درصد تایید شدند .که با اعالم نظر نهائی شورای نگهبان و با انصراف هایی که حاصل
شد ،در نهایت 5 ،هزار و  233نفر به عنوان نامزد نهایی در انتخابات شرکت کردند.
 )11انتخابات در  54هزار و  611شعبه ثابت و سیار ،برگزار شد و از مجموع  57میلیون  918هزار و  159نفر واجد
شرایط؛  24میلیون  512هزار و  404نفر معادل  42.57درصد در انتخابات شرکت کردند.
 )12در این دوره ،با آموزش های به هنگام ،برنامه ریزی دقیق و تالش قابل تقدیر مسئولین و عوامل
ذیربط ،نتایج نهایی انتخابات در بسیاری از حوزههای انتخابیه تا پایان روز شنبه  98/12/3و نتیجه
تهران ،در ساعت  14روز یک شنبه  98/12/4اعالم و منتشر گردید که شاید ،زودترین زمان اعالم نتیجه
انتخابات در ادوار مختلف باشد.
 )13در مرحله اول ،تکلیف  197حوزه انتخابیه از  208حوزه کل کشور تعیین شد و  279نفر از نامزدها به
مجلس راه یافتند و انتخاب  11نفر از  11حوزه باقیمانده ،به مرحله دوم در  21شهریورماه موکول گردید .از
مجموع منتخبان مرحله اول  262نفر مرد و  17نفر زن میباشند.
 )14در این دوره ،صحت انتخابات در همه حوزه های اصلی و فرعی توسط شورای نگهبان تایید شد .این
در حالی است که در  10دوره گذشته به طور میانگین ،انتخابات در ( )12حوزه ،ابطال گردیده بود.
 )15متاسفانه جناب آقای «محمدعلی رمضانی َد َ
ستک» منتخب حوزه انتخابیه آستانه اشرفیه و سرکار

خانم «فاطمه رهبر» منتخب حوزه انتخابیه تهران ،ری ،شمیرانات ،اسالمشهر و پردیس ،چند روز پس از
ّ
انتخابات ،جان به جان آفرین تسلیم نمودند که علو درجات آنان را از درگاه خداوند مسئلت داریم.
 )16اینجا الزم است از تعامل سازنده شورای محترم نگهبان ،منتخبین محترم مردم که با شور و شعور
سپهر سیاسی کشور را منور نمودند و همچنین از نمایندگان دوره قبل بویژه جناب آقای دکتر الریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسالمی که با وزارت کشور همکاری نمودند و در عرصه تقنین و نظارت تالش
نمودند تشکر و قدردانی نمایم.
و اما نکته پایانی:
ً
ً
اول این که :قوانین و مقررات فعلی برگزاری انتخابات ،خصوصا انتخابات مجلس شورای اسالمی ،حقیقتا
نیازمند بازنگری ّ
جدی است .امیدواریم در تعاملی سازنده بین «دولت دوازدهم» و «مجلس یازدهم»،
شاهد بررسی و تصویب الیحه جامع انتخابات که در مجلس می باشد و رافع بسیاری از اشکاالت و نواقص
در زمینه انتخابات است باشیم.
دوماین که:وظیفهخودمیدانم؛ازشوراینگهبان،هیئتهاینظارت،هیئتهایاجرایی،ستاد
انتخابات کشوروستادهایانتخاباتاستانها،عواملومجریانبرگزاریانتخاباتدرسطحشعباخذ
رأی،نیرویانتظامی،نظامیوبسیج،وزارتاطالعات،وزارتارتباطاتوفناوریاطالعات،وزارتنیرو،
وزارتراهوشهرسازی،وزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکی،وزارتدفاعوپشتیبانینیروهایمسلح،
وزارتآموزشوپرورش،ستاد کلنیروهایمسلح،دادستانی کل کشور،سازمانثبتاحوال،سازمان
برنامهوبودجه،دبیرخانهشورایعالیامنیتملی،استانداران،فرمانداران،بخشدارانودهیاران،
ً
بازرسانوزارت کشورونیزازاصحابرسانه،خصوصارسانهملیوفضایمجازی،وبهویژه،ملتشهیدپرور
ایران اسالمی تقدیر و تشکر نمایم.
در پایان :امیدوارم؛ شما نمایندگان محترم یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی ،در پرتو لطف و
عنایات الهی ،با همکاریوتعامل ّ
جدی وسازندهباسایرقوا،در راستایتحقق منویاتمقاممعظم
رهبری و همچنین تحقق آرمان ها ،مطالبات و خواست ملت عزیز ایران گام بردارید و پشتوانهای
محکم برای حفظ ،صیانت و تقویت نظام مقدس جمهوری اسالمی به عنوان میراث گرانبهای
امام راحل و شهیدان واال مقام باشید.

