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    ناهيد مولوي/  
انتخابات ب��ه پايان 
رس��يد و همه آرا ش��مرده ش��د. وزارت 
كش��ور چه��ار روز س��خت و پ��ر كار را 
پش��ت س��ر نهاد و مجري انتخاباتي بود 
ك��ه تفاوت ه��ا و نخس��تين هايي را نيز 
به همراه داش��ت. روز هفتم اس��فند در 
تهران 50 درص��د و در كل كش��ور 60 
درص��د واجدي��ن ش��رايط در انتخابات 
ش��ركت و از حق راي دادن خود استفاه 
كردن��د و آراي خ��ود در دو انتخاب��ات 
مجل��س ش��وراي اس��امي و مجل��س 
خبرگان را به صندوق هاي راي ريختند. 
در ميان هم��ه نتايجي كه اعام ش��ده 
بي شك چشم ها بيش از هر چيز به قلب 
كش��ور و پايتخت دوخته ش��ده. تهران 
در اي��ن دوره از انتخابات ب��ا ركوردها و 
تازه هايي همراه بود. پي��ش از انتخابات 
و در فض��اي تبليغات مش��خص بود كه 
اين انتخابات دست كم در تهران رقابت 
افراد نيس��ت بلكه رقابت ليست هاست، 
ليس��ت هايي ك��ه از س��وي دو جريان 
سياسي كش��ور به مردم ارايه شده بود و 
در روزهاي پيش از انتخابات، س��رخط 
تبليغات، تاكي��دات و تكرارها براي راي 
دادن به افراد همه ليس��ت ق��رار گرفته 
بود. همين موضوع يكي از نخستين هاي 
تهران را رقم زد و براي نخستين بار يك 
ليس��ت به طور كام��ل برن��ده انتخابات 
تهران ش��د؛ با تفاوتي تاريخي و جالب. 
در شش��مين دور انتخاب��ات مجل��س 
شوراي اسامي در س��ال 78، 29 نفر از 
ليس��ت اصاح طلبان به مجلس راه پيدا 
كرد و نفر س��ي ام غامعل��ي حدادعادل 
 بود اما در اين دور حداد عادل در جايگاه 
سي و يكم ايس��تاد تا براي نخستين بار 
ي��ك ليس��ت 30 نف��ره برن��ده قطعي 
انتخاب��ات در تهران ش��ود. در اين ميان 
راي هايي ك��ه تهراني ه��ا در روز هفتم 
اس��فند ب��ه صندوق ها ريختن��د ركورد 
ديگري را ني��ز به جاي گذاش��ت، براي 
نخس��تين بار 30 نماينده تهران با آراي 
باالي يك ميليون، كرس��ي هاي س��بز 
بهارس��تان را از آن خ��ود كردن��د. روز 
هفتم اس��فند براي زنان هم روز مهمي 
محس��وب مي ش��ود چرا كه در اين روز 
ركورد تازه اي هم ب��راي حضور زنان در 
مجلس به جاي گذاشته شد و بيشترين 
تعداد نمايندگان زن در تاريخ جمهوري 
اسامي به مجلس ش��وراي اسامي راه 

پيدا كردند تا 20 كرسي از بهارستان به 
زنان تعلق گيرد. اگرچه اين رقم با آنچه 
فعاالن امور زن��ان به دنبالش هس��تند 
بس��يار فاصله دارد اما مي توان��د آنها را 

اميدوار نگه دارد. 

خبرگان	مردم	در	صدر		
ديروز صب��ح نتايج نهاي��ي انتخابات 
خبرگان در تهران مشخص و اعام شد. 
ليس��ت خبرگان مردم، ليستي كه مورد 
حمايت آيت اهلل هاشمي رفسنجاني بود 
توانست پيش��تاز رقابت خبرگان تهران 
شود و از 16 كرس��ي خبرگان در تهران، 
15 كرس��ي را از آن خود كن��د. آيت اهلل 

هاشمي رفس��نجاني در صدر منتخبين 
مردم، بيش��ترين آرا را به دس��ت آورد و 
حس��ن روحاني رييس جمه��ور در رده 
سوم ايس��تاد. منتخبان مردم تهران در 
مجلس خبرگان به ترتيب آرا به ش��رح 
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52	نامزد	مورد	حمايت	آيت	اهلل	
هاشمي	رفسنجاني	در	مجلس	خبرگان	

پنجم
 مجل��س خب��رگان رهب��ري كمتر 
از چند م��اه ديگ��ر وارد پنجمين دوره 
خ��ود مي ش��ود. نمايندگان��ي ك��ه به 
پنجمين دوره اين مجلس وارد مي شوند 
گرايش��ات سياس��ي متنوعي دارند. بر 
اس��اس جدولي كه خبرگزاري ايس��نا 

آن را گ��ردآوري ك��رده اس��ت در ميان 
نماين��دگان منتخب مجل��س خبرگان 
دوره پنجم، 24 نماين��ده مورد حمايت 
آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني و ليس��ت 
اصاح طلبان، 24 نماينده مورد حمايت 
اصولگرايان و ش��ش نماينده مس��تقل 
ديده مي شود. در اين ميان اما جمعي به 
بزرگي 33 نفر به صورت مشترك در هر 
دو ليس��ت اصولگراي��ان و اصاح طلبان 
حضور دارند كه اين موض��وع اين دوره 
از مجلس خبرگان رهبري را متفاوت با 

ساير دوره ها مي كند. 

ليست	اميد	برنده	قاطع	تهران
اگرچه نتاي��ج اوليه ش��مارش آرا در 
تهران مش��خص كرد كه ليس��ت اميد 
و اصاح طلب��ان پيروز قاط��ع انتخابات 
مجلس شوراي اس��امي خواهد بود اما 
تا اعام نتيجه نهايي سه روز زمان الزم 
بود. خبر نهايي پيروزي هر 30 نفر نامزد 
ائتاف فراگير اصاح طلبان را ش��خص 
وزي��ر كش��ور در نشس��ت خب��ري اش 
اعام كرد و ديروز ظهر مش��خص ش��د 
اصاح طلبان پي��روز قطع��ي انتخابات 
در تهران ش��ده اند و تمامي 30 كرسي 
ته��ران را به خ��ود اختص��اص داده اند. 
محمد رضا ع��ارف و عل��ي مطهري در 
ص��در منتخب��ان م��ردم ته��ران براي 

مجلس شوراي اسامي هستند. 
اس��امي منتخبان تهران به شرح زير 
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سياست
گروه سياسي| مواجهه با پديده هاي جهاني الزمه استقال كشور؛ اين تعريفي است كه رييس دفتر 
رييس جمهوري ارايه داده است. تعريفي كه به نظر مي رسد در مقابل استدالل كساني قرار گرفته كه 
مي گويند سياست خارجي تنش زداي دولت يازدهم مغاير با استقال كشور است. محمد نهاونديان 
گفته كه »اگر بخواهيم از آثار مثبت پديده جهاني شدن استفاده كنيم و از آثار سوء آن در امان بمانيم، 
بايد نه با هراس بلكه با شجاعت ديني، عقاني و ملي در اين مصاف حاضر ش��ويم.« نهاونديان تداوم 
زندگي مستقل و رو به رش��د در ايران را مستلزم مطالعه پديده جهاني ش��دن دانسته و اظهار داشته: 
»اصرار بر استقال، مستلزم شناخت محيط پيرامون اس��ت و با جهل يا نفي آنچه در محيط خارجي 
مي گذرد نمي توان از اس��تقال و ارزش هاي خودي حراست كرد.« رييس دفتر رييس جمهوري نگاه 

مفتونانه و مرعوبانه به جهان خارج و به ويژه جهان غرب را به عنوان دو رويكرد غالب و پرآسيب در نحوه 
مواجهه با جهان خارج مورد اش��اره قرار داده و تصريح كرده: »بهره گرفتن از عيوب و تجارب ديگران 
در راستاي غناي تجارب داخلي نكته مهمي اس��ت كه در اين دو رويكرد مغفول مي ماند.« نهاونديان 
خاطرنشان ساخته: »اسام ما را به زمان شناسي خوانده و تاكيد كرده كه درافتادن با مشكات زمانه 
بدون علم، به هاكت مي انجامد و براي در امان ماندن از اين آس��يب، بايد مسلح به علم به رويدادها و 
پديده هاي جهان خارج شد.« رييس دفتر رييس جمهوري ادامه داده: »البته در اين مصاف عالم ناظر 
صرف هم كافي نيست. عالم بايد مجموعه ارزشي مبتني بر استقال خواهي، رشد اقتصادي و استوار بر 

عدالت اجتماعي را كه عزم عزت آفريني بر دو محور رشد و عدالت دارد، فرا گيرد.«

پايان شمارش آراي دو انتخابات مجلس و خبرگان: 

اعداد  ماندگار انتخابات

وزير كشور در پاسخ به »اعتماد«: 

اگر نهادي در نتيجه دخالت مي كرد اين جنس 
كانديداها در تهران پيروز نبودند

گروه سياسي| مرد شماره يك فاطمي مهم ترين و حس��اس ترين پيچ ماموريت خود را 
پشت سر گذاش��ت. انتخابات مجلس ش��وراي اس��امي و مجلس خبرگان برگزار شد و 
شمارش آرا به پايان رسيد. چهره خندانش به خوبي گويا بود كه از كارنامه و عملكرد خود 
و وزارتخانه اش در جريان برگزاري انتخابات راضي است. صبح ديروز آخرين نتايج انتخابات 
خبرگان در تهران به صورت رسمي اعام شد و همه در انتظار اعام نهايي نتيجه انتخابات 
مجلس ش��وراي اس��امي در تهران بودند، نتيجه اي كه تا حدودي براي همه روشن بود و 
همه تنها منتظر اعام رسمي آن بودند، اعامي كه توسط وزير كشور در جمع خبرنگاران 
صورت گرفت. عبدارضا رحماني فضلي تاييد كرد كه تمام 30 نفر ليس��ت اميد تهران در 
همين دور اول به مجلس راه پيدا كردند. وزير كش��ور روحاني پيروزي قاطع اصاح طلبان 
در تهران را به طور رسمي اعام كرد و شايد به خاطر همين نتيجه قاطع است كه در پاسخ به 
اين سوال كه در زمان شمارش آرا گاه با تاخيرهايي روبه رو بوديم و گاهي ساعت ها سكوت 
خبري بود، آيا در اين مدت وزارت كشور تحت فش��ار نهادهاي خاصي قرار گرفته است يا 
خير، به »اعتماد« گفت: اگر قرار بود ما تحت فشار قرار بگيريم يا نهادي در نتيجه انتخابات 
دخالت كند قطعا اين جنس نامزدهايي كه در تهران به پيروزي رس��يدند امروز به عنوان 
برنده اعام نمي شدند. وزير كش��ور با خنده مي گويد: اصوال من انسان فشار پذيري نيستم 
و اگر كسي فشاري روي من بياورد حتما عكس خواس��ته آن را عمل خواهم كرد. رحماني 
فضلي در تشريح اين موضوع تاكيد مي كند: در اين مدت هيچ فشاري روي ما وجود نداشت 
و ما انتخاباتي سالم و قانوني را برگزار كرديم و نتايج اين موضوع را مشخص مي كند. برخي 
مي گويند چطور 30 نفر از يك ليس��ت يك جا اينگونه راي آورده اند؟ خب اين مش��خص 
است مردم اراده كردند و به يك ليست راي دادند. ما به عنوان صيانت كنندگان از آراي مردم 
دخالت هر نهاد و گروهي را در انتخابات و نتيجه راي مردم گناه مي دانيم. پيش از برگزاري 
انتخابات شائبه هايي در مورد دخالت برخي دستگاه ها وجود داشت، حتي بارها از من درباره 
دخالت نظاميان در موضوع انتخابات سوال ش��د. نتيجه انتخابات و نوع افرادي كه انتخاب 
شدند مشخص مي كند اگر نهادهايي در نتيجه دخالت كرده بودند يا فشاري از سوي آنها 
روي ما وجود داشت نبايد اين جنس افراد برنده انتخابات مي شدند. نتيجه انتخابات سامت 
انتخابات را ثابت مي كند. وي افزود: خوشبختانه امسال انتخابات با آرامش و با شكوه برگزار 
شد و همه قانون را در همه مراحل رعايت كردند. همه جناح ها و شخصيت ها و حتي كساني 

كه رد صاحيت شدند هم بر رعايت قانون تاكيد داشتند. 

دو	نفر	در	حصر	راي	دادند
رحماني فضلي در پاسخ به اين سوال كه چرا اعام نتايج با كندي انجام مي شد، گفت: 
ما كندي شمارش نداشتيم. شمارش آراي همه حوزه ها به موقع انجام شد اما ما بايد آرا را به 
تاييد شوراي نگهبان مي رسانديم و بعد اعام مي كرديم. در دوره هاي گذشته نتايج تهران 
در سه ش��نبه اعام مي ش��د اما ما اين آمار را زودتر اعام كرديم و همان 30 نفري كه اعام 
كرديم از تهران به مجلس راه يافتند. رحماني فضلي در پاسخ به اين سوال كه آيا سه نفري كه 
در حصر به سر مي برند، توانستند راي بدهند، گفت: دو نفر راي دادند، ولي يك نفر به خاطر 
اينكه ساعت راي گيري به پايان رسيده بود نتوانس��ت راي دهد. وي اضافه كرد: خوشحالم 
كه امروز اين نويد را مي دهيم كه ما كاما قانون را به دقت رعايت كرده ايم و تمام تاش خود 
را براي برگزاري سالم انتخابات با بهره گيري از امكانات موجود جهت حفظ آرامش و امنيت 
به كار برديم. وزير كشور با تاكيد بر اينكه در برگزاري انتخابات هفتم اسفند كمترين ميزان 
تخلف را در اين مدت داش��تيم، اظهار كرد: در اين ايام شاهد بيشترين همكاري از سمت 
همه به ويژه رسانه ها بوديم. رسانه ها با سياست هاي اعامي وزارت كشور و ستاد انتخابات 
كاما هماهنگ بودند. وي با اشاره به مرحله بعدي شمارش آراي انتخابات خاطرنشان كرد: 
كساني كه نسبت به آراي شمارش شده شكايتي دارند، مي توانند به مدت دو روز پس از اعام 
رسمي نتايج به شوراي نگهبان مراجعه و شكايت خود را اعام كنند. قطعا شكايت آنها بايد 
به طور كامل رسيدگي شود و هيچ كس نبايد احس��اس كند كه حق او تضييع شده است. 
رحماني فضلي ادامه داد: شوراي نگهبان پس از تاييد مرحله اول انتخابات اجراي مرحله دوم 
را برنامه ريزي خواهد كرد. در همين راستا پيش بيني ما اين است كه ان شاءاهلل در هفته دوم 
يا نيمه دوم فروردين مرحله بعدي انتخابات را برگزار كنيم. وزير كشور در ادامه با اشاره به 
منتخبين مجالس خبرگان رهبري و شوراي اس��امي اظهار كرد: االن نوبت دولتمردان، 
مجريان و نمايندگاني خواهد بود كه در مجلس دهم حضور پيدا خواهند كرد. بايد در اين 
دوران اولويت ها، مطالبات و خواست مردم را كه رونق اقتصادي، توسعه پيشرفت، آرامش و 

رفاه است مورد تاكيد قرار دهيم. 

مردم	مسووالني	را	انتخاب	مي	كنند	تا	در	فضايي	آرام	مطالبات	شان	را	پيگيري	كنند
وي با تاكيد بر اينكه مردم به دنبال ايجاد اختاف، درگيري و تنش در جامعه نيس��تند، 
گفت: مردم مسووالني را انتخاب مي كنند تا در فضايي آرام منسجم و پرتاش مطالبات شان 
را پيگيري كنند. وزير كشور در پاسخ سوالي درباره اعتراض برخي نمايندگان فعلي مجلس 
كه در انتخابات شكست خورده اند به روند شمارش آرا گفت: هر كس احساس مي كند حقش 
ضايع شده پيگيري كند. قانون گذار هم دو روز فرصت اعتراض داده است. هيات هاي اجرايي 
و وزارت كشور آمادگي كامل را دارند كه هر شكايت و ادعايي را بررسي كنند اما معترضان هم 
بايد مستندات الزم را همراه داشته باشند. وزير كشور در ادامه در پاسخ به سوالي درباره نفوذي 
خواندن راه يافتگان به مجلس شوراي اسامي اظهار كرد: ما همه كساني را كه در مسير قانوني 

اقدام به مش��اركت و حضور كردند محق مي دانيم و آنها را براي رسيدن به 
اهداف ش��ان در مس��ير قانوني كمك مي كنيم. اما اگر كسي به نفوذي 
بودن متهم است دس��تگاه هاي متولي بايد آن را بررس��ي كنند، ما به 
صورت كلي نمي توانيم قفل بندي جديد سياسي ايجاد كرده و اختاف 

و انشقاق ايجاد كنيم. هرچه را در زمان انتخابات گذشت بايد 
كنار گذاش��ت و تاش كنيم رفاقت را جايگزين آن كنيم. 
وي درباره اينكه چرا آيت اهلل هاش��مي از س��تاد انتخابات 
كش��ور بازديد نكرد اظهار كرد: آيت اهلل هاشمي در مسير 
حركت خود از محل وزارت كش��ور مي گذشتند و قصد 
داشتند به وزارت كشور بيايند اما من دليلش را نمي دانم 
كه چرا به وزارت كشور نيامدند. ما از حضور ايشان يا هر 
مسوول ديگر استقبال مي كنيم اما دليل نيامدن آيت اهلل 
هاشمي را بايد از خود ايشان بپرسيم. وي همچنين درباره 
راي مردم به ليس��ت اميد در تهران گف��ت: مردم آمدند 

و با توجه به گفتمان و عملكرد داوطلبان به يك ليست راي 
دادند. باالخره در تهران يك گفتمان پيروز شد. اكنون بايد همه 
در خدمت مردم باشيم و نش��ان دهيم بلوغ سياسي ما متوجه 
آرمان هاي انقاب است نه مسائل سياسي. وزير كشور در پايان 
درباره شايعه جابه جايي استانداران نيز گفت: من حتي اگر شب 
انتخابات هم متوجه مي شدم استانداران يا فرمانداران صاحيت 
ندارند آنها را عزل مي كردم. ما طي اين روزها خيلي از مديران را 
جابه جا كرديم پس اين مساله زمان نمي شناسد. البته بناي ما 
اين است كه در ش��رايط خاص اين كار را نكنيم، اگر الزم باشد 

اين اتفاق مي افتد. 

در بيانيه اي عنوان شد

تقدير شوراي نگهبان 
از حضور پرشور مردم 

در انتخابات
ش��وراي نگهب��ان در پيامي از 
حضور پرش��ور و نش��اط مردم در 
انتخابات قدرداني كرد. به گزارش 
ايس��نا، مت��ن اطاعيه ش��وراي 
نگهبان به اين ش��رح اس��ت: »بار 
ديگر الطاف حضرت حق ش��امل 
حال ملت مس��لمان ايران ش��د و 
تحت رهنموده��اي داهيانه مقام 
عظماي واليت، با حضور حماسي 
خود در عرصه انتخابات پنجمين 
دوره مجلس خب��رگان رهبري و 
دهمي��ن دوره مجل��س ش��وراي 
اس��امي، ب��رگ زري��ن ديگري 
بر كارنام��ه پرافتخ��ار جمهوري 
اسامي افزودند. بدون ترديد اين 
حماسه بزرگ، تكرار حماسه هاي 
عم��ر  ط��ول  در  بي ش��ماري 
انقاب اس��امي اس��ت كه بيانگر 
حماي��ت و اعتم��اد همه جانب��ه 
مردم به نظام مق��دس جمهوري 
اس��امي در عرصه هاي مختلف و 
پايبندي شان به آرمان هاي واالي 
بنيانگذار كبير آن اس��ت و اقتدار 
روزافزون نظام را به ارمغان آورده 
و دشمنان قس��م خورده انقاب را 
مأيوس تر از گذشته خواهد نمود. 
ش��وراي نگهب��ان ضم��ن تبريك 
خلق اين حماس��ه ش��كوهمند به 
مقام معظم رهبري و ملت سرفراز 
ايران اس��امي، از يكاي��ك مردم 
عزيز و نامزدهايي ك��ه در صحنه 
رقاب��ت حاض��ر ش��دند قدرداني 
مي كند و اعام م��ي دارد همچون 
مراحل گذشته در مرحله بررسي 
صح��ت برگ��زاري انتخاب��ات در 
حوزه هاي انتخابيه نيز كوشا بوده 
و ب��ه حول و ق��وه  اله��ي از حقوق 
مل��ت و ارزش هاي نظ��ام مقدس 
جمه��وري اس��امي صيان��ت و 
پاس��داري مي كن��د. اميد اس��ت 
كانديداهاي منتخ��ب مردم نيز با 
عمل به وعده هاي انتخاباتي خود 
در رفع مش��كات مردم و ارتقاي 
جاي��گاه نظام مق��دس جمهوري 
اس��امي نهاي��ت تاش خ��ود را 
ب��ه كار گيرن��د و زمين��ه اعتاي 
ارزش هاي اس��امي را در جامعه 

فراهم كنند.«

ارتباط هوشمندانه با جهان الزمه استقالل كشور است

عيادت	فرزند	رهبر	انقالب	از	آيت	اهلل	واعظ	طبسي
فرزند مقام معظم رهبري با حضور در بيمارستان امام رضا)ع( مشهد مقدس 
از آيت اهلل واعظ طبس��ي عيادت كرد. به گزارش تس��نيم، حجت االس��ام 
 والمسلمين س��يدمجتبي خامنه اي با حضور در بيمارس��تان امام رضا)ع( 
مش��هد از آيت اهلل واعظ طبس��ي، نماينده ولي فقيه در استان هاي خراسان 
عيادت كرد. وي همچنين در اين عيادت از آخرين وضعيت پزشكي آيت اهلل 
طبسي مطلع شد. آيت اهلل واعظ طبسي از روز جمعه )7 اسفندماه( به دليل 
مشكات قلبي و تنفسي در بيمارستان امام رضا)ع( مشهد مقدس بستري 

شده است. 

سوژه روز 

آيت اهلل اكبر هاشمي رفسنجاني در دوره پنجم مجلس 
خبرگان بيشترين آراي اين انتخابات را به خود اختصاص 
داد. به گزارش عصر ايران، نتايج انتخابات خبرگان رهبري 
پنجم با حضور گسترده مردم مشخص شد و براساس اعام 
وزارت كشور هاشمي رفسنجاني با دو ميليون و 301 هزار 
و 492 راي به عنوان نفر اول ته��ران به اين مجلس راه پيدا 
كرد. هاش��مي پيش از اين در چهار دوره مجلس خبرگان 
حضور داشت و بيشترين آرا را به خود اختصاص داده بود. در 
جدول زير راي هاشمي را در دوره هاي قبل مشاهده كنيد. 
هاشمي در اين چهار دوره سه دوره نايب رييس اين مجلس 
بود و بعد از درگذشت آيت اهلل مشكيني، رياست اين مجلس 
را به عهده گرفت و بعد از آن در همان مجلس رياست را به 

آيت اهلل مهدوي كني واگذار كرد. 

آراي هاشمي رفسنجاني در چهار دوره گذشته خبرگان
 نگاهي	به	آراي	آيت	اهلل	هاشمي	رفسنجاني
	در	ادوار	مختلف	مجلس	خبرگان	رهبري

رایدورهسال

دو ميليون و 675 هزار و 8 نفراولين دوره مجلس خبرگان رهبری1361

 دومين دوره مجلس 1369
يک ميليون و 604 هزار و 834 رایخبرگان رهبری

 سومين دوره مجلس 1377
يک ميليون و 682 هزار و 188 رایخبرگان رهبری

 چهارمين دوره مجلس 1385
يک ميليون و 564 هزار و 187 رایخبرگان رهبری

 پنجمين دوره مجلس 1394
دو ميليون و 301 هزار و 492 رايخبرگان رهبري

خبر روز

رييس مجلس شوراي اسامي گفت: پس از انتخابات بايد شرايط سياسي كشور را به سوي همگرايي 
سوق داد، بايد به ملت ايران تبريك گفت كه به درستي و دقت شرايط كشور را در نظر گرفت و راه آينده 
كشور را ترسيم كرد. به گزارش خبرگزاري صدا و سيما، علي الريجاني افزود: بي ترديد راهنمايي هاي 
مكرر رهبر انقاب در اين نمايش ملي اقتدار و ايستادگي س��هم بي بديل داشته است  . رييس مجلس 
شوراي اسامي گفت: از آنجا كه ايران از معدود كشورهاي منطقه اس��ت كه از مردم ساالري برخوردار 
است، لذا ميزان مشاركت، نقطه تعيين كننده مراودات بين المللي با ايران است. الريجاني افزود: هفتم 
اسفند، در انتخابات مجلس شوراي اسامي و خبرگان رهبري با حضور چشمگير ملت عزيز، صفحه 
جديدي براي كشور گش��وده ش��د كه حائز اهميت اس��ت. وي تصريح كرد: در صحنه بين الملل نوع 
مواجهه مردم ايران با موضوع انتخابات، سنجش جديدي براي مراودات بين المللي با ايران ايجاد كرد. 
الريجاني در بخش ديگري از سخنان خود با سپاس��گزاري از رهبر معظم انقاب، وزارت كشور و همه 
دست اندركاران برگزاري انتخابات هفتم اس��فند گفت: از همه كانديداها كه به رونق انتخابات كمك 
كردند نيز تش��كر مي كنم. وي افزود: از آنجا كه دسايس برخي كش��ورهاي بزرگ و برخي كشورهاي 
منطقه در ميدان انتخابات تعيين تكليف مي ش��د، لذا حضور يكپارچه ملت در انتخابات، وزن ايران را 
در صحنه بين المللي باال برد و تلقي جديدي درباره جايگاه ايران ايجاد كرد. رييس مجلس با اشاره به 
بحران هاي امنيتي فراگير در منطقه و به هم ريختگي ش��گفت آور در اين كشورها و ماجراجويي هاي 
تروريستي گفت: بي ترديد نقش  آفريني مبتكرانه ملت ايران در انتخابات نشان دهنده ثبات و استقرار 
امنيت در كش��ور و باال رفتن ضريب امنيتي ايران شده اس��ت. الريجاني تاكيد كرد: از طرفي پشتوانه 
قوي مردمي نظام نقش ثبات بخش و امنيت ساز ايران اسامي در منطقه را افزايش داده است. وي در 
ادامه نطق قبل از دستور خود اظهار كرد: پس از توافق هسته اي، حضور فراگير ملت در انتخابات به همه 
كشورها اين پيام را رساند كه نظام جمهوري اسامي از پشتوانه قوي مردمي برخوردار است و ملت آماده 
حركت نوين در ساخت ايراني آباد است و ايراني مستقل و آباد را هدف گيري كرده است. الريجاني تاكيد 
كرد: پس از انتخابات بايد شرايط سياسي كشور را به سوي همگرايي و هم افزايي سوق داد تا زحمات ملت 
به توان جديدي در مواجهه ايران با صحنه بين المللي و منطقه اي در پيشبرد اهداف دروني كشور بدل 
شود. رييس مجلس گفت: قدرداني از همت ملي مردم در انتخابات بر اين نكته تمركز مي يابد كه همگان 

چنين دريافتي از بلوغ سياسي صحنه گردانان سياسي دريافت كنند. 

رييس مجلس: 

انتخابات باشكوه، وزن مردم را در جهان باال برد


