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از حاوز    5231تیرماا    7سید رضا تقوی متولد قای آ توضیح: 
تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس با  نواوان رسایس    

از حاوز    5231خرداد  51سوی، سید مصطفی میرسلیم متولد 
تهران، ری، شمیرانات، اسالمشاهر و پاردیس با  نواوان نایا       

از حاوز    5218خارداد   8رسیس سوی، روح اهلل نجابا  متولاد   
 51شیراز و زرقان ب  نووان دبیار او،، مسناف حتسای متولاد     

از حوز  انتخابی  سوودج و کامیااران با  نواوان     5211شهریور 
 دبیر دوم جلن  را ادار  می کوود.

 تقوي رییس سني مجلس شواي اسالمي: اظهارات آقاي (1
 نلوی نشن  در یازدهم مجلس سوی رسیس تقوی سیدرضا 

 ضمف اسالمی شورای مجلس( خرداد 7 چهارشوب ،) امروز

 پیش ک  یازدهم مجلس موتخ  دو خاطر  و یاد گرامیداش 

 حاطم  مرحوم : داش  اظهار رحتود، دنیا از مجلس آغاز از

 مسمدنلی مرحوم سراحراز جانباز و تهران مردم موتخ  رهبر

تان  اشرحی  پیش از آغاز مجلس از رمضانی نمایود  مردم آس

 خاک دان دنیا پر کشیدند و ب  دیار باقی شتاحتود.

امیدواریم ک  مجلس در پاسداری از ارزش های جوشید  از 

 خون شهیدان توحیق خوبی داشت  باشد.

نخنتیف جلن  مجلس یازدهم را بعد از یک ما  روز  داری،  -

ف مل  برگزار سسرخیزی، بودگی و نبودی  با حضور موتخبی

می شود و ب  رسم ادب ب  هم  میهمانان کشوری و لشگری، 

روسای قوا، روسای ادوار گذشت  مجلس، رسیس دحتر مقام 

 معظم رهبری و خانواد  شهدا خوش آمد می گوییم.

وی ضمف اظهار تاسف از شرایط سختی ناشی از شیوع ویروس 

مانود ادوار کرونا، احزود: ایف شرایط سخ  ب  ما حرص  نداد تا 

گذشت  در جلن  احتتاحی  مجلس میهمان چهر  های بیشتری 

 باشیم.

از مردم ایران ک  در انتخابات مجلس یازدهم شرک  کردند 

تشکر می کویم، همچویف قدردان زحمات شورای نگهبان، 

 وزارت کشور، نیروی انتظامی، بنیج، نیروهای امویتی هنتیم.

مام و شهدا ب  ویژ  رسیس سوی مجلس یازدهم گف : یاد ا

شهدای مجلس، شهیدان سالم  و چهر  ارزشمود قل  ایثار و 

حداکاری شهید حاج قاسم سلیمانی حرماند  مسور مقاوم  در 

 موطق  را گرامی می داریم.

های مجلس یازدهم  رسیس سوی مجلس یازدهم در ادام  برنام 

سا،  551را تشریح کرد و گف : کشور ما ب  لساظ تاریخی 

ک  دارای مجلس اس  و در میان کشورهای آسیایی،  اس 

ایران نخنتیف کشوری اس  ک  دارای مجلس شد. مجلس 

یازدهم همچویف یاد و خاطر  چهر  پراحتخار و شخصی  

دارد و نزمی جزم دارد  نالیقدر سید حنف مدرس را گرامی می

تا در کالس درس مدرسی حرزان  همانود مدرس بوشیود و 

 سیاس  و دیان  را بیاموزد.شجان ، صراح ، 

همیف جا باید تأکید کرد ک  مدرس یک شخصی  نین  بلک  

یک حکر اس  و نماد استقال، مجلس اس  در مقابل 

اینتد و مبارزات خود را از سوگر  های استکبار می خواهی زیاد 

کود. مدرس در ایف خراب آباد برای خود  مجلس دنبا، می

تریف خان  را خان  زهد خشتی بر خش  نگذاش  زیرا زیبا

دانن ، در خیابان آزادی و در مسل  موان  طبع در کوچ   می

کرام  و با پالک پایداری خریداری کرد ک  بویاد ایف خان  را 

 .کرد  بر زمیف ایران و بر پای  نزت بوا

مجلس یازدهم معتقد اس  ک  انبیاء برای اقام  ند، 

اجرای ندال  ب   اند و انقالب اسالمی برای برانگیخت  شد 

وجود آمد  لذا ندال  را در طرح و لوایح، در اختصاص امکانات 

ب  مواطق مسروم و توج  ب  اقشار آسی  دید  مورد نظر قرار 

خواران و گرسوگی و  مسور، پرخوری ران  دهد. نگا  ندال  می

 کود. توگدستی مسرومان را تسمل نمی

پذیریم و  ا میهای انجام شد  ر ما در مجلس یازدهم موحقی 

گوییم زیرا مدیران  نباشید می  ب  هم  مدیران موحق خنت 

مخلص، متعهد و متخصص و انقالبی را سرمای  های ارزشمود 

کویم،  دانیم و از اشتباهات هرگز حمای  نمی اننانی کشور می

گان  صورت  ما اصرار بر اشتباهاتی ک  در گذشت  در قوای س 

بر اصالح آنها ب  شیو  مواس  گرحت ، نداریم و طبق قانون 

 اقدام خواهیم کرد.

مجلس یازدهم بعد از بیانی  گام دوم انقالب شکل گرحت   -

اس ، ایف مجلس گفتمان ده  پوجم انقالب اسالمی ب  نووان 

کود. گفتمان  حرهوگ انقالب در نرص  اندیش  و نمل دنبا، می

ده  پوجم باید ما را ب  سم  و سوی شکل بخشی تمدن 

 المی سوق دهد.اس

سازان متذکر  رویم و ب  حاشی  سازی نمی ما ب  دنبا، حاشی  -

خواهیم در  شویم تالش نکوود ما را ب  حاشی  ببرند، ما می می

زندگی مردم تأثیرگذار باشیم، اجاز  دهید مجلس با همیف 

الدول  نینتیم، معاندالدول   ترکی  در رأس امور باشد، ما وکیل

خواهیم برای حل مشکالت مردم با  یهم نینتیم، بلک  م

وحدت و همدلی پش  سر رهبر حرزان ، دس  در دس  هم 

 دهیم و مشکالت مردم را حل کویم.
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آییف نام  داخلی مجلس، قرار بود موتخبان  3براساس ماد   -

مردم بعد از مراسم احتتاحی  ب  زیارت مرقد مطهر حضرت امام 

می و شهدا ادای احترام )ر ( رحت  و ب  بویانگذار انقالب اسال

داشت  باشود، اما ستاد ملی مبارز  با کرونا، با وجود تالش های 

ما ایف اجاز  را ندادند و انالم کردند ک  حضور نمایودگان در 

مرقد مطهر امام ب  مصلس  نین  و درب های حرم نیز بنت  

اس ، لذا ما در ایف دور  از زیارت حرم حضرت امام )ر ( 

 .مسروم هنتیم

ولی برای ایوک  نرض ارادت خود را ننب  ب  ساح  شهدا  -

داشت  باشیم، در پایان جلن  امروز، موتخبان با حضور در مزار 

شهدای گموام در مسوط  مجلس شورای اسالمی، ب  مقام 

شامخ شهدا ادای احترام خواهود کرد. ما نیز موظف بودیم ک  

 .ی  کویمتوصی  های ستاد ملی مبارز  با کرونا را رنا

 اون اجرایي مجلس شوراي اسالميعم تقدیم گزارش(2
( در 5211خرداد  7غالمرضا نوری امروز )چهارشوب   آقای

مراسم احتتاحی  دور  یازدهم مجلس شورای اسالمی ضمف 

گرامیداش  یاد و خاطر  شهدا و امام خمیوی )ر ( گف : 

حضور همگان در ایف مراسم برای رقم زدن برگ زریف دیگری 

از دحتر نزت و سربلودی ایف مرز و بوم را خوشامد نرض می 

کوم و انتظار خود را از مسضر شخصی  های گرانقدری ک  ب  

دلیل شرایط ویژ  و لزوم رنای  پروتکل های بهداشتی، حضور 

 آنان در ایف مراسم تمهید نگردید، ابراز می دارم.

جه  از خداوند موان شاکریم ک  توحیق نوای  حرمود تا در 

تداوم مردم ساالری دیوی و استقرار مجلس دیگر در گام دوم 

 بخش در خدوم همکاران از ای مجمون  همراهی  انقالب ب 

و اجرایی مجلس شورای اسالمی در ایف اتفاق پراحتخار  اداری

 سهیم باشیم.

هیات رسین  سوی جلن ، اموای مسترم، مل ، حضار گرامی؛ 

شورای اسالمی با تجرب   اکوون بخش اداری و اجرایی مجلس

دور  خدم  ب  مجالس گذشت  از آن درج  قوام و ظرحی   51

پارلمان او، دنیا در بهر  گیری از  51برخوردار اس  ک  جزو 

 حواوری اطالنات ب  شمار می آید.

جلنات کمینیون و صسف نلوی در قال  ارتباط تصویری 

  تشدید نمایودگان شهرستان ها و حوز  های انتخابی  در دور

شیوع بیماری کرونا در طو، ما  های گذشت  از دستاوردهای 

شاخص ایف حوز  بود. حذف کاغذ در حعالی  های قانونگذاری، 

نظارتی، اداری و اجرایی و برقراری ارتباط الکترونیک دحاتر 

شهرستان نمایودگان با تهران، حرآیودهای مجلس، تقوی  

ان در قانونگذاری و ارتباطات مردمی و استفاد  از کارشواس

 نظارت از نتایج تالش های ایف بخش اس .

در حوز  توزیع نیروهای اننانی، امور مهودسی و پشتیبانی و  -

خدمات نیز معاون  اجرایی ب  نقط  ای رسید  ک  قادر اس  

وظیف  ذاتی خود را ک  همانا پشتیبانی و تنریع امور برای 

اموای مردم اس ، اجرای رسال  سوگیف نمایودگی مل  توسط 

را بدون وقف  ب  سرانجام برساند، ب  طوری ک  وکالی مل  

بتوانود در مجلس بدون داشتف کوچکتریف دغدغ  ای در امور 

جاری و پشتیبانی تمام وق  و انرژی خویش را صرف حل 

 مشکالت اساسی جامع  نمایود.

در حوز  مالی نیز انضباط بیش از پیش و انطباق با شرایط  -

  ای کشور و توج  ب  اصل صرح  جویی چود سالی اس  بودج

ک  نهادیو  گشت  اس . اولیف جلن  مجلس شورای اسالمی در 

شرایط ویژ  تداوم شیوع ویروس کرونا برگزار می شود ک  ایف 

ویژگی حرآیود برگزاری مجلس را برای موتخبان و نوامل 

اجرایی سخ  نمود  اس . متاسفان  از طرحی دو تف از 

یودگان موتخ  یازدهمیف دور  مجلس شورای اسالمی؛ نما

حاطم  رهبر موتخ  مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و 

پردیس و مسمدنلی رمضانی موتخ  مردم آستان  اشرحی  را بر 

 اثر بیماری کرونا از دس  دادیم.

در س  ما  گذشت  سعی برای برقراری ارتباطات و تعامالت  -

ذی و ب  صورت الکترونیکی بود  اس ، غیرحضوری و غیرکاغ

اکوون ک  ب  حضل خدا و نوایات حضرت ولیعصر )ارواحوا ل  

های رهبر معظم انقالب  حدا ( و ب  مدد حضور مردم و هدای 

شاهد تشکیل مجلس یازدهم هنتیم، امیدواریم ب  حو، و قو  

های  الهی در ایف دور  شاهد وضع قوانیف و انجام نظارت

هایی  ر آوردن نیازها و انتظارات بر حق مردم گامسازند  در ب

 بلود برداشت  شود.

سازمان توانمود و والیتمدار اداری و اجرایی مجلس نیز در ایف 

منیر کامالً همرا  و در خدم  نمایودگان مسترم خواهد بود 

تا وظیف  ذاتی خویش را در هموار ساختف ایف منیر ب  انجام 

 رساند.

با تالش تک تک همکاران نزیزم در توحیقات اشار  شد  

مجلس شورای اسالمی مسقق گشت  و شاینت  اس  در ایف جا 

از زحمات ارزشمود روسای ادوار مجلس ب  ویژ  از زحمات و 

شان بر  سال  ریاس  53مدیری  دکتر الریجانی در دور  

دانم  مجلس شورای اسالمی قدردانی نمایم. همچویف الزم می

های ذیربط و نوامل مسترم اجرایی،  ا از زحمات تمام دستگ
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انتظامی و حفاظتی ب  ویژ  از انضای مسترم ستاد استقبا، از 

مجلس یازدهم و مجمون  همکارانم در مجلس شورای اسالمی 

ک  در تمهید مقدمات برگزاری احتتاحی  مجلس یازدهم 

 خالصان  خدم  کردند تشکر کوم.

سم باشکو  ملی ک  مجدد حضور هم  بزرگواران را در ایف مرا

ب  برک  بیش از نیم قرن مجاهدت و مبارز  و تقدیم هزاران 

شهید ب  خون خفت  و جانفشانی هزاران جانباز سراحراز و ب  

نظیر  هم  آزادگان و ایثارگران مخلص و با معماری بی

بویانگذار کبیر انقالب اسالمی و در تداوم خط والی  ب  دس  

از خداوند موان سالمتی و طو،  دارم و آمد  اس ، گرامی می

نمر بانزت رهبر معظم انقالب و هم  منئولیف خدوم نظام 

جمهوری اسالمی ایران نو سربلودی بیش از پیش ایران 

 .کوم نزیزمان را طل  می

(قرائت پیام مقام معظم هبري به مناسبت آغاز به كاار مجلاس   3

 یازدهم شوراي اسالمي:
گلپایگانی رسیس  سمدیاالسالم و المنلمیف مسمد م حج 

دحتر رهبر معظم انقالب در مراسم احتتاحی  مجلس یازدهم ک  

خرداد( در حا، برگزاری در  7از صبح امروز )چهارشوب ، 

رهبر   ای خامو   اهلل آی   حضرت مجمون  بهارستان اس ، پیام 

 .ب  مجلس یازدهم را قراس  کرد  اسالمی  انقالب  معظم

 رأس در الزامات از یکی می در ایف پیامرهبر معظم انقالب اسال

 پاکدس ، موظم، حعا،، نمایودگان حضور را مجلس بودن امور

 داننتود کشور اولویتهای و شرایط از شواخ  دارای و امانتدار

 اولویتهای صدر در «حرهوگ و اقتصاد» ایوک  بر تأکید با و

مناسلی همچون اولوی  دادن ب   ب  را نمایودگان اس ، کشور

عیش  طبقات ضعیف، اصالح خطوط اصلی اقتصاد مثل م

اشتغا، و تولید و تورم، رنای  تقوا و انصاف در انجام وظایف 

های انقالبی در حوادث مهم و تعامل  گیری نظارتی، موضع

 .برادران  با قوای مجری  و قضاسی  توصی  کردند

در ایف پیام رهبر انقالب با ابراز خرسودی از آغاز دور جدید 

لس و رخ نمایاندن ایف پیشانیِ باشکو  و درخشان مج

ساالری اسالمی در برابر چشم جهانیان، از هم  و انگیز   مردم

مل  برای تشکیل مجلس تشکر کردند و ب  موتخبان جدید 

 .تبریک گفتود

ایشان تعبیر امام راحل مبوی بر در رأس امور بودن مجلس را 

داننتود و  تریف توصیف برای شأن و وظیف  مجلس جامع

ها و مقصدهای  احزودند: اگر قانون را را  کشور ب  سم  قل 

معیف شد  در قانون اساسی بدانیم، مجلس، متعهدِ ایف 

 .گذاری و رهگشایی حیاتی اس  ریل

ای با تأکید بر لزوم حرک  همگان در  اهلل خامو  حضرت آی 

منیر قانون، ب  ظرحیتهای موجود برای ضمان  اجرای قانون 

قو  قضاسی  و همچویف در خود مجلس نظیر حق تسقیق و در 

تفسص، حق ردّ و قبو، مدیران ارشد دول  و حق تذکر، سؤا، 

و استیضاح اشار  کردند و گفتود: اگر قانون، درس  و بنود  و 

درستی استفاد   قابل اجرا باشد و از ضمانتهای اجرای آن ب 

 .یابد شود، کشور ب  هدحهای واالی خود دس  می

رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر نقش اساسی نمایودگان در 

نشاندن مجلس در جایگا  شاینت  آن، احزودند: آنگا  ک  

نمایودگان مجلس با شواخ  درس  از شرایط و اولویتهای 

کشور و با کارشواسی، حضور حعا، و موظم، پاکدستی و 

دم امانتداری، وظایف خود را انجام دهود، مجلس نقط  امید مر

و نقط  اتکاء مجریان و ب  معوی حقیقی در رأس امور کشور 

 .خواهد بود

بار،  ای، سرگرم شدن ب  حواشی زیان حضرت آی  اهلل خامو 

انگاری  های ناسالم شخصی و جواحی، سهل وارد کردن انگیز 

ای را آحات نمد   بودیهای ناسالم قومی و موطق  در کار و دست 

ا تأکید بر اقتصاد و حرهوگ نمایودگی مجلس داننتود و ب

نووان دو اولوی  اصلی کشور، گفتود: در باب اقتصاد، نالو   ب 

بر مشکالت نمد  مشهود، نمر  مطلوبی در باب ندال  در ده  

ایم و ایف واقعی ِ ناخواست   دس  نیاورد  پیشرح  و ندال  ب 

باید هم  را ب  تالش حکری و نملی در باب معیش  طبقات 

 .اب  اولوی  وادار سازدضعیف ب  مث

ایشان برای رحع ایف نقیص ، اصالح خطوط اصلی اقتصاد ملی 

مبوا قرار »و « اشتغا،، تولید، ارزش پو، ملی و تورم»مانود 

را مورد توج  قرار « دادن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی

دادند و با اشار  ب  یک وظیف  نزدیک مجلس یعوی توظیم 

ر خاطرنشان کردند: توج  ب  ایف برنام  هفتم توسع  کشو

کوود  نف  خام در  وظیف  و نیز توج  ب  کاهش نقش تعییف

موابع مالی دول  ک  حرص  مغتومی برای ترسیم خط 

اقتصادی کشور اس ، توصی  دیگر ایوجان  ب  شما نزیزان 

 .اس 

رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر رنای  تقوا و انصاف و اجتواب 

ی شخصی و جواحی در انجام وظیف  نظارتی از حُ  و بغضها

تویدگی  مجلس، احزودند: همکاری نمایودگان با یکدیگر، درهم

واردان، منابق  در  تجرب  مجربان با شور و حرارت جوانان و تاز 

نملِ پاکیز  و نیکو و ندم منابق  در احراز ایف یا آن جایگا ، 

خلی، های انقالبی در حوادث مهم جهانی و دا گیری موضع
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اهتمام ب  مرکز پژوهشها و دیوان مساسبات، صدور آرامش و 

اطمیوان ب  احکار نمومی کشور در نطقها، تعامل برادران  با 

قوای مجری  و قضاسی ، ننخ قوانیف زاسد و مزاحم و اجتواب از 

های دیگر ایف جان  ب  شما  تکثر و تراکم قوانیف، توصی 

 .نمایودگان مل  اس 

ای با ابراز اطمیوان از ایوک  رنای  ایف  خامو حضرت آی  اهلل 

سرحصلها ب  مل  ثاب  خواهد کرد انتخاب آنان درس  بود  و 

میل ب  حضور در انتخابات را احزایش خواهد داد، در پایان از 

نمایودگان دور  پیش مجلس بویژ  از رسیس پر انگیز  و پر 

 .تالش آن آقای دکتر الریجانی قدردانی کردند

 وزیر محترم كشور:  رحماني فضلي ارات آقاي دكتر(اظه4
با نرضِ تبریک ب  مواسب  نیدِ سعیدِ حطر و آرزوی قبولیِ 

طانات و نباداتِ هم  منلمیف جهان خصوصاً حضار گرامی، 

پروردگار بلودمرتب  و بزرگ را سپاسگزارم ک  توحیقِ نبادتش 

  در کوم ک را در ما  مبارک رمضان نصیبمان کرد، و شُکر می

، با لطف و رحم ِ بیکران خود، ب  ما «گام دوم انقالب»طلیع  

توحیقِ خدم  ب  مل ِ شریفِ ایرانِ اسالمی را، از طریقِ 

برگزاریِ انتخابات دور  یازدهمِ مجلس شورای اسالمی انطا 

 .نمود

ضمف بزرگداش ِ نام و یاد بویانگذار کبیر جمهوری اسالمی، 

ی گرانقدر انقالب اسالمی، و حضرت امام خمیوی )ر ( و شهدا

ها  دوران دحاع مقدس، و شهدای حرم، خصوصاً سردار د،

، مرات  تشکّرِ نمیق خود را از سکاندار «حاج قاسم سلیمانی»

انقالب اسالمی، مقام نظمای والی ، برای حمای  و هدای ِ 

حکیمان  جه  انجام امرِ ستُرگِ انتخابات، همچویف از ریاس  

در مقامِ پاسدارِ قانون اساسی، راهوما و  مسترم جمهور، ک 

پشتیبانِ مجریان و ستاد انتخابات بودند، صمیمان  تشکر و 

 .قدردانی نمایم

وزارت کشور مفتخر اس  ک  ب  نووان مجریِ برگزاریِ 

های کلیِ انتخابات و با رنای  اصلِ  انتخابات، بر اساسِ سیاس 

ش برای ارتقای تال»و « طرحی و امانتداری قانونمداری، بی»

، انجام نملیاتِ بزرگِ انتخابات دور  «های کیفیِ اجرا شاخص

جه  شرک  « احقاقِ حقِ مدنیِ مل »یازدهم را حرصتی برای 

در ادار  امور کشور و میدانی برای تسقق کارآمدی، و نمایشِ 

هایِ  توان و اقتدارِ اجراییِ دول  مبد، نمود. بر اساس مولف 

، برگِ 5218اسفود  3رگزاری انتخابات در اجرایی و مدیریتی، ب

زرّیوی از کارنام ِ انتخابات در نظام جمهوری اسالمی ایران را 

 .رقم زد  اس 

های  در ایف دور ؛ طراحی، ارتقا و نملیاتی کردن سامان 

یکپارچ  و دقیق برای برگزاری انتخابات، نالو  بر تسققِ دول ِ 

دی از هماهوگیِ نظام الکترونیک در حوز  انتخابات، شکل جدی

مود، کارآمد و اثربخش، میانِ سطوحِ مختلفِ مدیری ِ کشور را 

های  ب  نمایش گذاش . نالو  بر ایف، بکارگیریِ سامان 

هوشمود و دقیقِ الکترونیک و غیرالکترونیک، ضامفِ سالم  و 

صس ِ انتخابات و اطمیوان بخشِ برای مل ِ ایران در نرص  

 .سیاسی انتخابات بود

اکوون ک  بر اساس قانون و ب  نووان وزیر کشور، احتخار حضور 

در مراسمِ احتتاحی  یازدهمیف دور  مجلس شورای اسالمی را 

ها، اقدامات و نملکرد  ای از روندِ برنام  دارم، مایلم چکید 

های همرا  در برگزاری انتخابات اخیر  وزارت کشور و دیگر نهاد

دور  مجلس خبرگان رهبری را ک  ب  صورت همزمان، با میان

برگزار گردید، ب  مسضر مل  شریف ایران و شما حضارِ گرامی 

 .تقدیم نمایم

 51در گام نخن ، ستاد انتخابات کشور در تاریخ  -5

ما  قبل از برگزاری انتخابات  51و ب  حاصل   18اردیبهش  

های متواظر شکل  استان کشور ستاد 25تشکیل و بالحاصل  در 

های اجرایی بر اساس برنام  ریزی دقیق آغاز  دگرح  و رون

گردید. شعارِ مسوریِ ستاد در ایف دور ، نبارت بود از: انتخابات 

 .؛ گام دوم انقالب، قانونمداری و بیطرحی، اننجام ملی18

های انتخاباتی، وزارت  ب  موظور ارتقای دانش و مهارت -3

« راییآسی  شواسی اج»کشور، طرحِ جامعِ آموزش را پس از 

های گذشت  و با متون و سبک جدید طراحی نمود، و  انتخابات

( همایش توجیهیِ متمرکز در مشهد مقدس و 51با برگزاری )

ها و بخش ها،  ( برنام  آموزشی در استان ها، شهرستان3211)

هزار نفر( از نوامل و مجریان انتخابات را آموزش  111بیش از )

 .داد

، 18اتفاقات آبان ما  »ایف دور  از انتخابات؛ ب  دلیل  -2

شهادتِ سردار سلیمانی، جان باختف تعدادی از هموطوان در 

از « سقوطِ هواپیمای مناحری و نیز شیوع ویروس کرونا

حناسی  باالیی برخوردار بود؛ اما ب  لطفِ خداوند متعا،، رصد 

خابات، و با های دقیقِ امویتی در قال  اطلسِ انت و پیشبیوی

های انتظامی، نظامی و  هزار نفر نیرو از نیرو 571بکارگیری 

مردمی، بدون کمتریف منال  امویتی و در اموی  و آرامش 

 .برگزار شد

قانون انتخابات، وزارت کشور، نالو  بر  31بر اساس ماد  -1

منئولی ِ اجرایِ قانون، منئو،ِ حُنفِ اجرای انتخابات نیز 
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های  هزار نفر از نیرو 18ظور، با بکارگیری باشد، بدیف مو می

متعهد و آگا ، از اقشار مختلف مردم ب  نووان بازرسِ شع ، 

ها و استان ها، بازرسِ  های بازرسی شهرستان سربازرس، هیأت

ویژ  و هیأت مرکزی بازرسی، از بروزِ تخلفات و سوءِ جریانات، 

 .پیشگیری کرد

( حرآیود، 32انتخابات، )( حرآیودِ اجراسیِ 31از مجموعِ ) -1

کامالً ب  صورت الکترونیک انجام شد. نالو  بر آن، در ایف 

دور ، امکان ثب  نامِ داوطلبان با استفاد  از برنام  تلففِ همرا  

ها و تراحیکِ  ای ک  مکانِ شعب  حراهم گردید. همچویف، برنام 

داد و مردم را جه  انتخاب شعب  نزدیک و  ها را نشان می آن

کرد. احرازِ هوی ِ رای دهودگان نیز، با  تراکم راهومایی می کم

دستگا ، و ب  صورت برخط، انجام  18111استفاد  از قری  ب  

 .گرح 

های  پیشگیری از رای»دستاوردِ مهمِ بکارگیریِ ایف دستگا  ها، 

های  شواسوام »و « های جعلی کشفِ شواسوام »، «تکراری

« در تامیف سالم ِ انتخاباتکمکِ موثر »و « احرادِ حوت شد 

ها ب  صورت برخط و  بود. نالو  بر آن، امکانِ مدیری ِ تعرح 

ارزیابی میزانِ مشارک  در سطحِ ملی، استانی و شهرستانی، از 

 .رود ها ب  شمار می های ایف دستگا  دیگر قابلی 

های کلیِ انتخابات، ابالغیِ مقام  سیاس  53در راستای بود  -1

هایِ الزم برای برگزاری  اقدامات و پیش بیویمعظم رهبری، 

ای و کامالً مکانیز ، برای اخذ و شمارش  انتخاباتِ تمام رایان 

ها در  شهری ک  انتخابات شورا 521»، یا «استان 55»آراء در 

ای  حوز  انتخابی  571»، یا «آن ها، الکترونیک برگزار شد  بود

گرحت  بود، ولی ، صورت «ک  حقط یک نمایود  در مجلس دارند

با هماهوگی بعمل آمد  با شورای نگهبان، امکان نملیاتی شدن 

های حوی و امویتی بود، حراهم نشد.  ب  دالیلی ک  در حوز 

های بعد با همراهی و همکاری  امیدواریم انشاءاهلل در دور 

 .مجلس و شورای نگهبان انتخابات را تمام مکانیز  برگزار کویم

معاونیف »، «استانداران»سراسری برای  همایش 2برگزاری  -7

و « سیاسی امویتی ب  نووان روسای ستاد انتخابات استان ها

، با حضور ریاس  مسترم جمهور، «حرمانداران سراسر کشور»

معاون او، مسترم رسیس جمهور، وزیر مسترم امور خارج ، 

منئولیف مسترم شورای نگهبان و دیگر مقامات کشور از دیگر 

 .ی مهمِ وزارت کشور بودها برنام 

، ثب  نام از داوطلبان ب  مدت یک هفت  18آذرما   51از  -8

حرمانداری مرکز حوز  انتخابی ، ستاد وزارت کشور و  318در 

 51های سیاسی خارج از کشور انجام شد، و مجموناً  نمایودگی

 135هزار و  5»و « مرد 553هزار و  51»نفر شامل:  22هزار و 

 22کردند ک  ننب  ب  دور  گذشت ، حدودِ ثب  نام « زن

 .درصد احزایش داش 

هزار  57های اجرایی با حضور  برای برگزاری انتخابات، هیات-1

ها  نفر از معتمدیفِ مردم و مقاماتِ منئو، در شهرستان 113و 

 .هیات تشکیل گردید 5532ها در قال   و بخش

م از حرایود رسیدگی ب  صالحی  داوطلبان، با استعال -51

های اجرایی  مراجع چهارگان ، آغاز، و در مرحل  او، در هیات

درصد تایید شدند؛ ک  با انالم نظر نهاسی شورای  15۱3برابر با 

هزار و  1هایی ک  حاصل شد، در نهای ،  نگهبان و با انصراف

 .نفر ب  نووان نامزد نهایی در انتخابات شرک  کردند 322

شعب  ثاب  و سیار، برگزار  155هزار و  11انتخابات در  -55

نفر واجدِ  511هزار و  158میلیون  17شد و از مجموعِ 

درصد  13۱17نفر معاد،  111هزار و  153میلیون  31شرایط؛ 

 .در انتخابات شرک  کردند

های ب  هوگام، برنام  ریزیِ دقیق  در ایف دور ، با آموزش -53

نتایجِ نهاسیِ  و تالش قابلِ تقدیرِ منئولیف و نواملِ ذیربط،

های انتخابی  تا پایان روز شوب   انتخابات در بنیاری از حوز 

 1/53/18روز یکشوب   51و نتیج  تهران، در سان   2/53/18

انالم و موتشر گردید ک  شاید، زودتریف زمانِ انالمِ نتیج  

 .انتخابات در ادوارِ مختلف باشد

حوز   318ز حوز  انتخابی  ا 517در مرحل  او،، تکلیف  -52

ها ب  مجلس را   نفر از نامزد 371کل کشور تعییف شد و 

حوز  باقیماند ، ب  مرحل  دوم  55نفر از  55یاحتود و انتخابِ 

شهریورما  موکو، گردید. از مجموعِ موتخبانِ مرحل   35در 

 .باشود نفر زن می 57نفر مرد و  313او، 

های اصلی و  در ایف دور ، صس ِ انتخابات در هم  حوز  -51

حرنی توسط شورای نگهبان تایید شد. ایف در حالی اس  ک  

( حوز  53دور  گذشت  ب  طور میانگیف، انتخابات در ) 51در 

 .ابطا، گردید  بود

« مسمدنلی رمضانی دَستَک»متاسفان  جواب آقای -51

حاطم  »موتخ  حوز  انتخابی  آستان  اشرحی  و سرکار خانم 

خابی  تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر موتخ  حوز  انت« رهبر

و پردیس، چود روز پس از انتخابات، جان ب  جان آحریف 

تنلیم نمودند ک  نلّو درجات آنان را از درگا  خداوند منئل  

 .داریم

ایوجا الزم اس  از تعامل و همکاری سازند  شورای  -51

مسترم نگهبان، موتخبیف مسترم مردم ک  با شور و شعور 
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یاسی کشور را موور نمودند و همچویف از نمایودگان سپهر س

دور  قبل بویژ  ریاس  مسترم مجلس شورای اسالمی جواب 

آقای دکتر الریجانی ک  در نرص  تقویف و نظارت تالش 

نمودند و با وزارت کشور همکاری بنیار خوب و مواس  

داشتود تشکر و قدردانی نمایم و بویژ  از مل  نزیز و مردم 

ک  در ایف مرحل  از انتخابات با نظم، دق  و کامال ب  خوبمان 

ها مواج  بودیم  صورت قانونی حاضر شدند و با کمتریف خطا

 .بویژ  تشکر نمایم

 :و، اما نکت  پایانی

او، ایف ک : قوانیف و مقرراتِ حعلیِ برگزاریِ انتخابات، خصوصاً 

انتخابات مجلس شورای اسالمی، حقیقتاً نیازمود بازنگریِ 

« دول  دوازدهم»جدّی اس . امیدواریم در تعاملی سازند  بیف 

، شاهدِ بررسی و تصوی  الیس  جامع «مجلس یازدهم»و 

باشد و راحع بنیاری از اشکاالت و  انتخابات ک  در مجلس می

 .نواقص در زمیو  انتخابات اس  باشیم

های  دانم؛ از شورای نگهبان، هیأت دوم ایف ک : وظیف  خود می

های  های اجرایی، ستاد انتخابات کشور و ستاد ، هیأتنظارت

انتخابات استان ها، نوامل و مجریان برگزاری انتخابات در 

های انتظامی، نظامی و بنیج،  سطحِ شع ِ اخذِ رأی، نیرو

وزارت اطالنات، وزارت ارتباطات و حواوری اطالنات، وزارت 

و آموزش نیرو، وزارت را  و شهرسازی، وزارت بهداش ، درمان 

های منلح، وزارت  پزشکی، وزارت دحاع و پشتیبانی نیرو

های منلح، دادستانی کل  آموزش و پرورش، ستاد کل نیرو

کشور، سازمان ثب  احوا،، سازمان برنام  و بودج ، دبیرخان  

شورای نالی اموی  ملی، استانداران، حرمانداران، بخشداران و 

ز اصساب رسان ، خصوصاً دهیاران، بازرسان وزارت کشور و نیز ا

رسان  ملی و ب  ویژ ، مل  شهید پرور ایران اسالمی تقدیر و 

 .تشکر نمایم

در پایان: امیدوارم؛ شما نمایودگانِ مسترمِ یازدهمیف دور  

مجلس شورای اسالمی، در پرتوِ لطف و نوایات الهی، با 

همکاری و تعاملِ جدّی و سازند  با سایر قوا، در راستای تسققِ 

وویات مقام معظم رهبری و همچویف تسققِ آرمان ها، م

ای  مطالبات و خواس ِ مل  نزیز ایران گام بردارید و پشتوان 

مسکم برای حفظ، صیان  و تقوی ِ نظامِ مقدسِ جمهوری 

بهایِ امامِ راحل و شهیدان واال  اسالمی ب  نووان میراث گران

 مقام باشید. ان شاء اهلل

ص خودم را از دول  و انضای دول  همچویف تشکر ویژ  و خا

بویژ  رسیس مسترم جمهور ک  در تمام مراحل پشتیبان و 

 .دارم حامی برگزاری انتخابات بودند، ابراز می

از نوای  و توج  تان سپاسگزارم و هم  شما نزیزان را ب  

 .سپارم خداوند متعا، می

 (اظهارات جناب آقاي دكتر روحاني ریاست محترم جمهوري:5
میف دور  یازده آغاز تبریک ضمف روحانی حنف ی دکترآقا

مجلس، گف : پارلمان و مجلس در سراسر جهان نماد مهم 

دموکراسی اس  و در ایران اسالمی مجلس شورای اسالمی 

 نماد دموکراسی اسالمی و مردم ساالری دیوی اس .

سا، پیش  551اولیف رکف دموکراسی در تاریخ ایران حدود 

لی آن زمان شکل گرح  و ایف نهاد از زمان با مجلس شورای م

مرحوم آخوند خراسانی، مسقق ناسیوی تا امام خمیوی )ر ( ب  

 .اس  شد  می تلقی قانونی و مشروع نهادی نووان 

درمجلس شورای اسالمی از آغاز بزرگانی بر همیف صودلی ها 

نشنت  و ادای وظیف  کردند. از آی  اهلل مدرس تا مقام معظم 

رحوم هاشمی رحنوجانی، شهید رجایی، شهید باهور، رهبری، م

شهید چمران، در مجلس او، ب  وظیف  مهم قانونگذاری 

 پرداختود.

 1مجلس شورای اسالمی هم همانود دوران ریاس  جمهوری 

سال  و زودگذر اس ، با همکاری دول  و مجلس می توانیم 

ادگار یادگاری داسمی و ماندگار برای مردم باقی بگذاریم و آن ی

 بزرگ قانون متقف، صسیح، کارآمد و مفید برای جامع  اس .

ها هم آمدند و رحتود اما  ها آمدند و رحتود، دول  مجلس

ها و بیش از یک قرن ب   بیوید قانون مدنی کشور برای ده  می

تریف قانون هووز هم جای احتخار برای ایران و  نووان مسکم

 قانونگذاری ایران اس .

توانود همکاری کوود  ها می ر بنیاری از زمیو دول  و مجلس د

اما بهتریف همکاری الیس  خوب از سم  دول  و بررسی و 

تصوی  از سوی مجلس شورای اسالمی اس  و باقیات 

 العمل. الصالسات نود ربک ثوابا و خیر

امیدوارم در یک سا، باقی ماند  ایف دول  و آغاز اولیف سا، 

و  با یکدیگر همکاری داشت  ایف مجلس بتوانیم در ایف زمی

ها چارچوب قانون اساسی اس   باشیم، مبوای ما برای همکاری

و ما مجلس را تک تک نمایودگان مجلس از دیدگا  قانون 

 ک   دانیم آنچوان اساسی در برابر کل مل  ایران منئو، می

 مواحع برای حکرها هم  اگر و گوید می را ایف اساسی قانون

 مصالح و باشد ملی هوی  و ملی الحمص ملی، اموی  ملی،

 انتخابی  های حوز  و  جواحی حزبی، مصالح بر را نمومی
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 انتخابی  های حوز  مجلس ن  مجلس تردید بی ک  دهیم ترجیح

ها و ن  مجلس حرق  اس  و ن  مجلس اقوام و ن  مجلس جواح

 اس .

مجلس شورای اسالمی خان  مل  اس  و از آن مل  ایران 

های انتخابی  و  احع ملی بر مواحع بخشی و حوز اس . ترجیح مو

جواحی ب  نووان اساس کار برای همکاری دول  و مجلس 

 خواهد بود.

در ایوجا گزارشی ب  طور مختصر و خالص  خدم  نمایودگان 

دول  یازدهم و دوازدهم در دو ،  کوم مجلس یازدهم نرض می

ای سا، او، مبو 1سال  قرار گرح ، در  2سال  و  1مقطع 

ها در  دول  گشایش و پیشرح  بود و بسمداهلل در هم  زمیو 

سیاسی،  مهم امور در ها گشایش شاهد هم اولی  های سا،

 اجتمانی، اقتصادی و حرهوگی بودیم و هم شاهد پیشرح .

رسیس جمهور اظهار کرد: ایوک  بسمداهلل امروز در ماجرای 

ایف ویروس کرونا ایران در لین  کشورهای موحق در مبارز  با 

خطرناک قرار گرحت  یکی از دالیل آن ایف اس  ک  در دول  

های درمان و بهداش  در کشور منتسکم شد.  یازدهم پای 

های بیمارستانی تا تجهیزات  توانمودی درمانی کشور از تخ 

در تاریخ ایران بود  اس ،  13ب  دو برابر آنچ  قبل از سا، 

 رسید و ایف احتخار بزرگی اس .

ط آنچوان مهیا شد ک  در حادث  سخ  ویروس کرونا، شرای

 و ICU دغدغ  ای ب  لساظ تخ  بیمارستانی، تخ  های ویژ 

 استسکام دلیل ب  وضعی  ایف ک  نداشتیم مصوونی توفس

 .بود ایران اسالمی جمهوری در درمانی های پای 

در زمیو  حضای مجازی و تقوی  آن ب  وضعیتی رسیدیم ک  

از طریق حضای مجازی حل و حصل شد. کار  بنیاری از امور

مجلس در ما  های آخر دور  دهم بر مبوای امکانات، حضای 

 مجازی بود.

مردم ب  دلیل وجود دول  الکترونیک از مراجع  ب  بانک ها و 

میلیون نفر از بانک ها  77دستگا  های دولتی بی نیاز شدند و 

ی کشور در بدون مراجع ، وام دریاح  کردند و ایف توانمود

 حضای مجازی را نشان می دهد.

هزار موبایل هوشمود در کشور  211در حدود  13در سا، 

میلیون موبایل هوشمود در  71وجود داش  و امروز بیش از 

کشور وجود دارد و ایف ب  معوای امکانات کشور در حضای 

 مجازی اس .

شرک  های دانش بویان در دول  های یازدهم و دوازدهم 

شرک  دانش بویان امروز ب   13و، اساسی بودند. از شاهد تس

هزار شرک  دانش بویان رسید  ایم و درآمد آنها در سا،  1

هزار میلیارد تومان بود  اس  ک  نشان دهود   531حدود  18

یک تسو، بزرگ در زمیو  اشتغا، و حواوری نویف با استفاد  از 

 توانمودی دانشمودان جوان بود  اس .

توسع  کشاورزی و آماد  سازی مسصوالت خودکفایی و 

میلیون تف نشان  تسرک مل  بزرگ ایران در  531کشاورزی تا 

 بخش کشاورزی و صوع  بود  اس .

 51ب  رتب   35وی احزود: در زمیو  نلم و حواوری از رتب  

 15ب  رتب   525دس  یاحتیم و در زمیو  نوآوری از رتب  

شور در زمیو  های رسیدیم. ایف تسرک بزرگ در سراسر ک

اقتصادی و اجتمانی بود. البت  در سایر زمیو  ها نیز شرایطی 

را ب  وجود آوردیم ک  خودکفایی ها و خوداتکایی ها بتوانود 

 بروز و ظهور پیدا کوود.

 551میلیون لیتر بوزیف ب   13ما در ایف دوران تواننتیم از 

دکفا شدیم لیتر بوزیف برسیم و در زمیو  تولید گاز آنچوان خو

ک  امروز حدود هزار میلیون مترمکع  در روز تولید داریم و 

ایف تسوالت نظیم در سای  استراتژی گشایش و پیشرح  در 

 33کشور ب  دس  آمد  اس ، در حوز  نظامی ما دارای رتب  

رسید  اس . در واقع  51در جهان بودیم ک  امروز ایف رتب  ب  

در طو، سالیان گذشت   های مختلف قدرت نظامی ما در بخش

 شاهد تسو، بزرگ بود  اس .

های زیربوایی شاهد تسو، نظیم بودیم، در  ما در هم  زمیو 

هزار  38هزار کیلومتر ب   51های کشور از  ارتباط با بزرگرا 

کیلومتر رسیدیم یعوی ایف میزان ب  دو برابر شرایطی رسید  

در سایر  اس  ک  دول  یازدهم پیش از آن در اختیار داش .

های خوب را نیز شاهد  ها از جمل  ریل و بوادر حرک  زمیو 

 بودیم.

ایف دول  در پایان دور  او، خود شاهد آمار و ارقامی بود ک  

از روز او، دول  امید ب  آن داشتیم. رشد اقتصادی کشور در 

باالتریف رشد اقتصادی جهان بود، ایران در سا،  11سا،

د  و در تورم نیز تواننتیم ب  بو 53۱1رشد اقتصادی  5211

 درصد در مقاطعی برسیم. 7درصد و حتی  1تورم تک رقمی 

روحانی ادام  داد: دول  در زمیو  صادرات غیرنفتی ک  روز ب  

روز در توگوا قرار گرحتیم در چود سا، متواوب صادرات 

غیرنفتی با واردات غیرنتفی تراز مثب  پیدا کرد و ما شاهد 

بودیم بوابرایف  11شغل جدید در سا،  هزار 171اشتغا، 

سا، نخن  با کمک مجلس و  1دوران گشایش و پیشرح  در 

سایر قوا و هدای  مقام معظم رهبری ب  نقط  قابل قبو، دس  
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یاحت  اما متأسفان  دشموان ما ایف حرک  سریع و رشد قابل 

ایران را نتواننتود تسمل کوود لذا ما در پایان سا،   مالحظ 

 دوران جدیدی پیش روی دول  داشتیم. 17وایل سا، و ا 11

با توج  ب  تسوالت دول  از استراتژی گشایش و پیشرح  ب  

سم  استراتژی اینتادگی و بردباری پیش رح ، شرایطی ک  

ایجاد شد، شرایط سخ  اقتصادی را برای ایران  5217از سا، 

 ب  وجود آورد، در ایف دوران با حمای  مردم و هدای  مقام

معظم رهبری نگذاشتیم دشموان ب  هدف خود دس  یابود، 

خواستف نظام ایران دچار اخال، شود و اقتصاد ایران  آنها می

دچار حروپاشی شود، دشموان با تبلیغات روانی و حشار 

سالگی انقالب  11خواستود ک  جمهوری اسالمی  اقتصادی می

گی را جشف نگیرد اما ما در برابر دشموان انقالب اینتاد

 کردیم.

رسیس جمهور با بیان ایوک  دشموان ب  دنبا، ضرب  زدن ب  

اصل نظام و ایجاد بسران بودند، اما جمهوری اسالمی ایران 

اجاز  تسقق اهداف آنها را نداد، گف : در ایف دوران ، استراتژی 

ادار  کشور با حداقل درآمد بود اما یک ما  حقوق کارمودان، 

کمک ب  اقشار ضعیف ب  تأخیر بگیران و  پرداخ  منتمری

نیفتاد و ما کاالهای ضروری و مورد نیاز و اساسی را در 

 تریف شرایط اقتصادی برای مردم تأمیف کردیم. سخ 

ها و مشکالت  سختی 5218و  5217های  دول  در سا،

های مواد غذایی ما خالی نشد و مردم  بنیاری داش  اما قفن 

 د قرار نگرحتود.در شرایط سخ  برای تأمیف نیاز خو

های مقام معظم رهبری  وی با یادآوری حمای  و هدای 

در جمع سران قوا و  5217تصریح کرد: رهبری در آغاز سا، 

ای از منئوالن حرمودند اکوون دول  در وسط میدان و  ند 

  رسیس جمهور ب  نووان حرماند  میدان جوگ اس ، دو قو 

 کمک و رسانود یاری دول  ب  موظفود نهادها هم  و دیگر

 هماهوگی نالی شورای نووان تس  ساختاری رو ایف از کوود

 .دادیم تشکیل اقتصاد

جلن  تشکیل  11شورای نالی هماهوگی اقتصاد در ایف دور  

داد و مصوبات حراوانی برای رحع مشکالت اقتصادی و اجتمانی 

 .مردم داش 

 انجام مراسم تحلیف نمایندگان(6
دور  یازدهم مجلس صبح متف سوگودنام  موتخبان 

 17امروز)چهارشوب ( در مراسم احتتاحی  مجلس و طبق اصل 

قانون اساسی توسط رسیس هیأت رسین  سوی مجلس قراس  

 .شد و نمایودگان ب  صورت اینتاد  آن را تکرار کردند

 :متف ایف سوگودنام  ب  شرح زیر اس 

 بنم اهلل الرحمف الرحیم

وند قادر متعا، سوگود یاد مف در برابر قرآن مجید ب  خدا

نمایم ک   کوم و با تکی  بر شرف اننانی خویش تعهد می می

پاسدار حریم اسالم و نگهبان دستاوردهای انقالب اسالمی مل  

ای ک   ایران و مبانی جمهوری اسالمی باشم. همچویف از ودیع 

مل  ب  ما سپرد  ب  نووان امیوی ناد، پاسداری کوم و در 

کال ، امان  و تقوا را رنای  نمایم و هموار  ب  انجام وظایف و

استقال، و انتالی کشور و حفظ حقوق مل  و خدم  ب  مردم 

ها و  پایبود باشم. از قانون اساسی اطان  کوم و در گفت 

استقال، کشور و آزادی مردم و تأمیف  ها و اظهارنظرها،  نوشت 

 «.مصالح آنان را مدنظر داشت  باشم

ازدهم پس از انجام مراسم تسلیف موتخبان مجلس ی

 .سوگودنام  را امضاء کردند

تقوی رییس سوی مجلس، پیش از قراس  متف سوگودنام  

شان سوگود یاد می  گف  ک  اقلیتهای دیوی ب  کتاب آسمانی

 .کوود

 

 گانه مجلس براي بررسي اعتبارنامه منتخبان 15 شعبتعیین   (7
تخبان مجلس یازدهم گان  برای بررسی انتبارنام  مو 51شع  

 .در اولیف جلن  نلوی مجلس تعییف شد

 

اداي احترام به شهداي گمناام در مقباره اهشاهداي مجلاس     (8

 شوراي اسالمي

 

شاانبه مااورخ پنجاعااالم خااتم جلسااه   جلسااه آینااده روز (1

 صبح 8ساعت    8/3/1318

 

گیری ک  ب  صورت قیاام و قعاود کا  در     بر اساس رای توضیح:
)چهارشوب ( پارلمان برگزار شاد مقارر شاد     جلن  نلوی امروز

 .حردا پوجشوب ، مجلس جلن  نلوی داشت  باشد
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