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 صفحه  2

رهبر انقالب در دیدار جمعی از مردم قم:رهبر انقالب در دیدار جمعی از مردم قم:

وعده ثبات رئیس و گریز دالر

شرح در صفحه  9

بررسی تنگناهای بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز

محمدرضا فرزین درباره سیاست های جدید ارزی گفت: در حوزه سیاست های ارزی، سیاست تثبیت یا ثبات 
بخشی به بازار را دنبال می کنیم. رئیس بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این سیاست را در ماه های آینده دنبال 
می کنیم، تصریح کرد: در سال آینده نیز با هم فکری مجلس، جایگاه این سیاست را در قانون بودجه مشخص 
خواهیم کرد.وی پس از نشست با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: در این نشست 
پیرامون سیاست های ارزی بانک مرکزی بحث و بررسی صورت گرفت و نمایندگان نیز نظرات خودشان را 
مطرح کردند. فرزین هم چنین خاطرنشان کرد: مقرر شد جلسات هم فکری و تبادل نظر ادامه پیدا کند؛ چرا که 
موضوعاِت فراتر از بحث ارز مانند قانون بانکداری نیز مطرح بوده که با همفکری و تعامل با کمیسیون اقتصادی 

کارها را پیش خواهیم برد.
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 صفحه  11

و و ترامپ بولسونار
وی یک سکه  دو ر

حامیان رئیس جمهوری پیشین برزیل به کنگره و 
کاخ ریاست  جمهوری حمله کردند

ادامه در صفحه  2

حمله به نهادهای حکومتی در برزیل 
انتخابات ریاست جمهوری برزیل در آبان سال ۱۴۰۱ 
با رقابت فشرده بین لوال داسیلوا از چپ گرایان برزیل  
که از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ ریاست جمهوری این کشور 
آمریکای التین را بر عهده داشت با ژاییرو بولسونارو 
از راست گرایان برزیل و با شخصیتی ملی گرایانه و 
پوپولیستی و از اعضای حزب سوسیال دمکراسی این 
کشور  که از سال ۲۰۱۸ تا سال ۲۰۲۲ رییس جمهور 
آرای  و  فشرده  رقابتی  در  و  گزار شد  بر  بود  برزیل 
نزدیک به هم داسیلوا برنده انتخابات شد . بولسونارو 
از نظر فکری و عملی شخصیتی مشابه دونالد ترامپ 
رییس جمهور سابق آمریکا دارد  و کپی رایت ترامپ 
در برزیل بود و به این خاطر وی را ترامپ برزیل می 
نامیدند و رابطه ارگانیک فکری  بین ترامپ و بولسونارو 
در بسیاری از  حوزه ها وجود داشت و بارزترین آنها در 
برخورد  با کووید ۱۹ بود نزدیکی ترامپ و بولسونارو 
به حدی بود  وقتی ترامپ در انتخابات آمریکا موفق 
نشد به ریاست جمهوری برسد بعضی از صاحبنظران 
ریاست  مرگ  ناقوس  زمان  همان  از  بودند  معتقد 
جمهوری بولسونارو به صدا در آمد. بولسونارو برای 
نشود  گرفتار  ترامپ  انتخاباتی  سرنوشت  به  اینکه 
از شدت  کمی  اخیر   سال های  در  بود  کرده  سعی 
روش های افراطی بکاهد و خودش را معتدل تر نشان 
بدهد تا بتواند آرای خاکستری شهروندان برزیلی را 
با  به نفع خودش در داخل صندوق های بکشاند  
همه اینها ، تمهیدات وی افاقه نکرد و از رقیبش که 
یک سیاستمدار کهنه کار بود که در دوران ریاست 
جمهوریش خدمات ارزنده برای برزیل انجام داده بود 
از خدماتش داشتند  برزیلی های خاطرات خوب  و 

شکست خورد.

سیف الرضا شهابی  سرمقاله

فعالیت های  کنار  در  رفسنجانی  هاشمی  مرحوم 
سیاسی خود همواره در زمینه نگارش خاطرات و کتاب 
جا  به  خود  از  متعددی  مکتوب  آثار  و  بود  فعال  هم 
گذاشته اما کمتر کسی او را به عنوان اهل قلم و مؤلف 

می شناسد.
را  او  ما  که  بهرمانی  هاشمی  اکبر  ایسنا،  گزارش  به 
همان  بیشتر  و  رفسنجانی  هاشمی  آیت الله  عنوان  به 
رفسنجانی یا هاشمی رفسنجانی می شناسیم، پیش از 
آنکه یک سیاستمدار شود، اهل کتاب و قلم بود، اگرچه 
در زندگی او سیاست بر کتاب پیشی گرفت و بیشتر به 

عنوان سیاستمدار شناخته شد.
دی ماه ۱۳۹۵   ۱۹ شامگاه  که  او   عادت های  از  یکی 
در سن ۸۲ سالگی از دنیا رفت، نوشتن خاطرات خود 
به صورت روزنوشت بود. هاشمی از اول فروردین سال 
سال  همان  سررسید  از  صفحه  یک  در  روز  هر   ،۶۰
و حوادث مهم  کارهای شخصی  یادداشت هایی درباره  
داخلی و خارجی نوشته است؛ کاری که سال ها آن را 

ادامه داد.
از مهم ترین آثار او خاطراتش از دوران انقالب و پس 
از انقالب، بخصوص دوره جنگ هشت ساله و دوران 
سازندگی است؛ »دوران مبارزه« )مقطع تولد تا پیروزی 

)مقطع  سال  پیروزی«  و  »انقالب  اسالمی(،  انقالب 
)۱۳۵۹(،»عبور  بحران«  در  »انقالب   ،)۱۳۵۸ و   ۱۳۵۷
از بحران« )۱۳۶۰(،»پس از بحران« )۱۳۶۱(، »آرامش و 
چالش« )۱۳۶۲(،  »به سوی سرنوشت« )۱۳۶۳(، »امید 
»دفاع   ،)۱۳۶۵( دفاع«  »اوج    ،)۱۳۶۴( دلواپسی«  و 
بازسازی«  آغاز  دفاع،  »پایان   ،)۱۳۶۶( سیاست«  و 
و  »اعتدال   ،)۱۳۶۸( و سازندگی«  »بازسازی    ،)۱۳۶۷(
 ،)۱۳۷۰( شکوفایی«  و  »سازندگی   ،)۱۳۶۹( پیروزی« 
»رونق سازندگی« )۱۳۷۱(، »صالبت سازندگی« )۱۳۷۲( 
و  »هاشمی در  سال ۸۸« از جمله این کتاب ها هستند.
با این حال، شاید برخی از آثار این شخصیت تاثیرگذار 
در تاریخ ایران در قرن اخیر بتواند مهم ترین آرا و عقاید 
او را در دوره ای که هنوز با قدرت و حکومت میانه ای 
نداشت، بازنمایی کند؛ از جمله این کتاب ها، نخستین 
کتابی است که در سال ۱۳۴۲ ترجمه و منتشر کرد. او 
ترجمه این کتاب را مهرماه سال ۱۳۴۲ در رفسنجان و 
زادگاهش »نوق« به پایان برد. این کتاب پس از انتشار، 
کرد.  پیدا  زیادی  مخاطبان  و  شد  معروف  سرعت  به 
رفسنجانی نیز این کتاب را بدون گرفتن مجوز از سوی 
اداره فرهنگ وقت منتشر کرد و باعث ایجاد سروصدای 
زیادی در برخی از محافل سیاسی و مذهبی شد. او نام 

این کتاب را »سرگذشت فلسطین« گذاشت و مقدمه ای 
هم برایش نوشت.

هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۴۶ کتاب دیگری را با 
با استعمار« منتشر کرد  نام »امیرکبیر قهرمان مبارزه 
و درباره امیرکبیر و خدمات او و نیز جفاهایی که بر او 

رفته بود نوشت.
خاطرات  انتشارات  وجود  با  هم  انقالب  از  بعد 
دوران   و  و جنگ  انقالب  روزهای  از  روایتش  و  روزانه 
سازندگی، نمی توان او را فقط راوی تاریخ دانست و در 
این مسیر حتی کتاب هایی در تحلیل مسائل تاریخی و 
سیاسی دارد که از آن جمله به کتاب های »روحانیت 
و لیبرالیسم شریعتی«، »نقش روحانیت در انقالب«، 

»ه راس  دنیای  اس ت ک ب اری« و... می توان اشاره کرد.
محدود  تاریخ  به  هرگز  اما  کتاب  با  هاشمی  پیوند 
هاشمی  الله  آیت  کتاب های  میان  در  نمی شود؛ 
دین  حوزه  در  کتاب  عنوان   ۱۰ به  نزدیک  رفسنجانی 
رویکرد  آن ها  بیشتر  که  می شود  دیده  قرآنی  علوم  و 
»آزاداندیشی  دارد؛  تفسیری  و  تحلیلی  تحقیقی، 
کلید  قرآن:  »فرهنگ  دینی«،   روشنفکری  و  اسالمی 
راهیابی به موضوعات و مفاهیم قرآن کریم« ، »معجم 
موضوعات و مفاهیم قرآن«، »سیر مطالعه در قرآن«، 

»جایگاه مساجد در نظام اسالمی از منظر قرآن« و ... 
از جمله همین کتاب هاست.

تأثیرگذار  و  مهم  شخصیت های  از  هاشمی  آیت الله 
محققان  موضوع  همین  و  بوده  ایران  اسالمی  انقالب 
این شخصیت  پیرامون  داشته  آن  بر  را  پژوهشگران  و 
مصاحبه ها  درمیان  را  او  ویژگی های  و  بنویسند 
مردم  برای  و  کنند  وجو  جست  او  سخنرانی ها  و 
و  صریح  گفت وگوی  )چهار  آینه«  »در  بازشناسانند؛ 
است  کتابی  رفسنجانی(؛  آیت الله  هاشمی  با  صمیمی 
از اکبر هاشمی رفسنجانی  و غالمعلی رجایی )مشاور 
مرحوم هاشمی رفسنجانی و مصاحبه گر(، »سیری در 
با امام  روزنوشت ها؛ بررسی روابط هاشمی رفسنجانی 
خمینی و سیداحمد خمینی« و »سیری در روزنوشت ها؛ 
از  تحمیلی«  جنگ  در  رفسنجانی  هاشمی  نقش 
غالمعلی رجایی،  » هاشمی بدون روتوش«؛  از اکبر 
هاشمی )مصاحبه شونده(، صادق زیباکالم )مصاحبه گر( 
از  »روایتی  )مصاحبه گر(،  اتفاق فر  السادات  فرشته  و 
نوشته  رفسنجانی«  هاشمی  آیت الله  زمانه  و  زندگی 
آیت الله  سیاسی  »اندیشه های  و  شیرعلی نیا  جعفر 
از  اسماعیلی  حمیدرضا  نوشته  رفسنجانی«  هاشمی 

جمله این کتاب ها هستند.

مردی که جایگاه سیاسی اش بر نقش کتابی اش سایه انداخت
اخبار

هشدار مخبر نسبت به پیامدهای غفلت در بخش فرهنگ
چهاردهمین جلسه ستاد هماهنگی و راهبری نقشه مهندسی فرهنگی کشور 

پیش از روز دوشنبه به ریاست معاون اول رییس جمهوری برگزار شد.
به گزارش ایسنا، محمد مخبر در این جلسه با اشاره به اهمیت، حساسیت و 
نقش گسترده فرهنگ در توسعه کشور، بر لزوم توجه جدی به مسائل فرهنگی 

در تدوین برنامه هفتم توسعه کشور تاکید کرد.
معاون اول رییس جمهور افزود: فرهنگ با روح و جان مردم سروکار دارد و 
اگر در بخش فرهنگ غفلتی صورت گیرد، مسائل و مشکالت ناشی از آن قابل 

جبران نخواهد بود.
وی با اشاره به حضور صاحب نظران و متولیان اصلی بخش فرهنگ در جلسات 
شورای عالی انقالب فرهنگی، از دبیر این شورا خواست با توجه به اینکه برنامه 
هفتم توسعه کشور در حال تدوین است، احکام فرهنگی الزم را با نگاه آمایش 
فرهنگ و شجاعانه و بدون درنظر گرفتن مالحظات غیر ضروری احصاء کند تا در 

برنامه هفتم توسعه گنجانده شود.
 مخبر همچنین با تاکید بر اهمیت موضوع تحقیق و پژوهش تصریح کرد: 
متاسفانه به موضوع پژوهش آنطور که باید توجه نشده و دستاوردهای موجود 
نیز حاصل همت، عزم،  دلسوزی و غیرت دانشمندان کشور بوده که الزم است در 
برنامه هفتم توسعه کشور سهم بیشتری در بودجه تحقیق و پژوهش لحاظ گردد 

بطوری که هیچ دستگاهی نتواند از زیر بار آن شانه خالی کند.
در این جلسه که وزرای فرهنگ و ارشاد اسالمی، آموزش و پرورش، ورزش و 
جوانان، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده و سایر اعضا نیز حضور 
داشتند، دبیر شورایعالی انقالب فرهنگی گزارشی از بودجه تحقیق و توسعه ایران 
و مقایسه آن با کشورهای دیگر ارائه کرد و خواستار توجه بیشتر به پژوهش و 

تحقیق و افزایش سهم این بخش در بودجه شد.
در ادامه این جلسه دبیر ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور گزارشی 
از نحوه تشکیل کمیته تطبیق فرهنگ و اقدامات تمهیدی و بستر سازی این کمیته 
ارائه کرد و به تشریح ماده واحده تدوین سند آمایش فرهنگ پرداخت که پس از 
بحث و تبادل نظر این ماده واحده در راستای بازسازی انقالبی ساختارهای فرهنگی 

کشور به تصویب رسید.

بیانیه وزارت دفاع در محکومیت هتاکی نشریه فرانسوی
توهین به مقدسات ادیان الهی به هیچ وجه قابل پذیرش نیست

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بیانیه ای اقدام موهن نشریه مبتذل 
فرانسوی به مرجعیت دینی و اسالمی را محکوم کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از  روابط عمومی وزارت دفاع، در این بیانیه آمده است:
 اقدام موهن و نابخردانه نشریه مبتذل فرانسوی به مرجعیت دینی و اسالمی، 
رسوا کننده چهره مخدوش و کریه غرب و نمایانگر پوشالی بودن آزادی ادعایی 

آنهاست. 
چراغ فروزان   مرجعیت علمی و دینی اسالم متصل به خزائن و معادن  معنوی و  
الهی ، هرگز خاموش شدنی نیست. وقوع  رویداد هایی از این دست نشان دهنده 
اوج تزویر سران غربی، سردرگمی و هراس جوامع سکوالر و خودکامگی و استبداد 
تفکر ماتریالیستی  است که به پوچی و انزوای هر چه بیشتر این جوامع منجر 
گشته و باعث به وجود آمدن انواع مشکالت روحی و روانی  از جمله خودکشی 
، آزار و اذیت جنسی و خشونت و توهین به ادیان الهی و ...در این کشور ها 
گشته است. جهان امروز دلزده از ابتذال و خسته از نگاه حیوانی به انسان ها 
است ،جهان  امروز تشنه  احترام به نوع بشر و شیفته آگاهی و معنویت است؛ 
نور تابان معرفت و حقیقت جویی  دین اسالم مرز نمی شناسد و تمام هراس 
و دلواپسی دنیای مادی گرای غرب از آگاهی و درک مردم آزاده جهان از حقایق 
اسالم ناب محمدی است که سالها توسط این کشور ها مورد سانسور خبری و 

دیکتاتوری رسانه ای امپراطوری زر و زور  و تزویر قرار گرفته است.
وزارت دفاع ضمن محکومیت شدید این اقدام تاسف بار و منزجر کننده خواهان 
برخورد جدی و قاطع دستگاه های متولی و محکومیت این اقدام توسط انسان های 
آزاده و ادیان الهی، مجامع و گروه های حقوق بشری، نهادهای مذهبی  با این 
موضوع است.چرا که توهین به مقدسات ادیان الهی به هیچ وجه قابل پذیرش 
نیست و در تمامی مکاتب و مذاهب امری  ناپسند و نکوهیده است که وجدان 

های بیدار و آگاه هرگز آن را بر نمی تابند.

:APA قالیباف در سخنرانی افتتاحیه سیزدهمین نشست مجمع عمومی
 ترامپ و همدستانش باید محاکمه شوند

رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه در سال های اخیر، آسیا از رشد و 
توسعه ی باالیی برخوردار بوده که این واقعیت در حال محقق ساختن »معجزه 
بین المللیِ جدید و  نیازمند تحقق یک نظم  ما  تأکید کرد:  آسیایی« است، 
عادالنه هستیم که آسیا الهام بخش و سرچشمه اصلی آن باشد و در این راستا 
مهم است که به ایده چندجانبه گرایی، به عنوان یک الگوی همکاری آسیایی 

متعهد بمانیم.
به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف روز دوشنبه، ۱۹ دی ماه در افتتاحیه 
سیزدهیمن نشست مجمع عمومی مجمع مجالس آسیایی به میزبانی کشور 
در نشست  از شرکت  را  مراتب خرسندی خود  مایلم  ابتدا  در  ترکیه گفت: 
ارزشمندِ مجمعِ عمومیِ مجالس آسیایی ابراز نمایم. از اقدامات شایسته مجلس 
ملی ترکیه، به ویژه تالش های برادر گرامی ام  جناب آقای شنتوپ، ریاست 
محترم مجلس ملی ترکیه،  برای میزبانی و تمهیدات عالیِ مربوط به برگزاری 
این نشست قدردانی می نمایم. همچنین مراتب قدردانی خود را از دبیرخانه  و 
دبیرکل محترم مجمع مجالس آسیایی و همکاران ایشان برای کار حرفه ای در امر 

برنامه ریزی نشست و تهیه اسناد آن اعالم می کنم.
معجزه آسیایی درحال شکل گرفتن است

حال  در  جهان  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
سپری کردن دوره ای پرچالش است.  چالش هایی که تنها مربوط به یک کشور، 
یک منطقه یا یک قاره نیستند، بلکه همه ی انسان ها را در هر کجای کره ی 
زمین  تحت تأثیر قرار می دهند. چالش هایی همچون تغییرات آب و هوایی،  
بیماری های همه گیر، تروریسم، اشغالگری و تجاوزگری قدرت های امپریالیستی، 
نقض حقوق بشر و مهاجرت. وضعیت امروز جهان به گونه ای است که  همه ی 
ما باید برای حل این چالش ها احساس مسئولیت کرده  و با همکاری یکدیگر 
برای ساختن آینده ای مشترک تالش کنیم.  انسانیت برای عبور از چالش های 

حال و آینده  مسیری جز همبستگی و همکاری در پیش ندارد.
وی بیان کرد: امروزه آسیا به جایگاهی در جهان دست یافته است  که می تواند 
نقش جدی و مهمی برای حل مشکالت جهانی ایفا کند. در سال های اخیر، آسیا 
از رشد و توسعه ی باالیی برخوردار بوده  که این واقعیت در حال محقق ساختن 

»معجزه آسیایی« است. 

آسیا الهام بخش نظم بین المللی جدید و عادالنه است
رئیس دستگاه قانونگذاری کشور در این اجالس آسیایی گفت: ما نیازمند 
و  الهام بخش  آسیا  که  عادالنه هستیم  و  جدید  بین المللیِ  نظم  یک  تحقق 
سرچشمه اصلی آن باشد. در این راستا مهم است که  به ایده چندجانبه گرایی، 
به عنوان یک الگوی همکاری آسیایی متعهد بمانیم  در این راستا متعهد ماندن 
به اصول اساسی  مانند احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی همه ی کشورها، 
حمایت از عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر، احترام به حق انتخاب مستقل 

ملت ها  و مخالفت مؤثر با یک جانبه گرایی و اشغالگری ضرورت دارد.
قالیباف اظهار کرد: ما ملت های آسیایی چنانچه در این برهه حساس از تاریخ  
به وظایف خود به درستی عمل نماییم، تأثیر اقدامات ما به جغرافیای این قاره 
کهن محدود نشده  و جهان را دستخوش تغییرات مثبتی خواهد ساخت  که 
ارمغان آن برای دنیا، صلح، امنیت و رفاه خواهد بود. برای تحقق این مهم، 
ما باید به نیازهای مبرم تمامی کشورهای آسیایی توجه کافی مبذول داشته و 
همکاری های عملی در زمینه های کلیدی مانند کاهش فقر، امنیت غذایی، تأمین 
مالی توسعه متوازن و صنعتی شدن را  با هم به پیش ببریم  تا بدین ترتیب به 

توسعه برابر و عادالنه  برای کلیه ملل آسیایی نائل گردیم.
اخیرا در مجلس شورای اسالمی  معاهده مقرِ این سازمان منطقه ای را 

تصویب کرده ایم
وی تأکید کرد: افزایش نقش آفرینی کشورهای آسیایی در عرصه سیاست 
در سطح  مشترک  اهداف  جمعی  پیگیری  و  برنامه ریزی  مستلزم  بین الملل 
سازمان های منطقه ای و بین المللی است که »مجمع مجالس آسیایی« یکی 
از مصادیق برجسته ی آن است. ما اخیرا در مجلس شورای اسالمی  معاهده 
مقرِ این سازمان منطقه ای با جمهوری اسالمی ایران را تصویب کردیم و برای 

همکاری بیشتر با اعضا و دبیرخانه آن آمادگی داریم.
وی خطاب به حضار این جلسه با بیان این که همه ی ما طی سال های اخیر 
شاهد بوده ایم که  ایاالت متحده با اتخاذ رویکرد یک جانبه گرایانه، صلح و امنیت 
جهانی را خدشه دار کرده است، تأکید کرد: همه می بینیم که کشورهای غربی 
تالش دارند ارزش های فرهنگی خود را به عنوان ارزش های برتر معرفی کرده 
و آنها را با روش های مختلف به جوامع آسیایی تحمیل کنند که در آخرین آنها 

نشریه هتاک فرانسوی با حمایت دولت این کشور به مرجعیت جهان تشیع و 
اسالم، حضرت آیت الله العظمی خامنه ای اهانت کرد. رئیس مجلس در همین 
زمینه افزود: همه اینها نشان می دهد که کشورهای آسیایی باید با همکاری 
بیشتر در برابر این یکجانبه گرایی که باعث شکاف هرچه بیشتر شمال و جنوب 

می شود و این هجمه ها که به هویت فرهنگی ملت ها لطمه می زند، بایستند.
ترامپ و کلیه همدستانش در ترور شهید سلیمانی در قبال این جنایت بزرگ 

مسئولیت قطعی بین المللی دارند
قالیباف در ادامه سخنرانی در مجمع عمومی مجالس آسیایی تأکید کرد: آقای 
رئیس، این روزها سالگرد ترور ناجوانمردانه سردار قاسم سلیمانی و ابومهدی 
المهندس قهرمان بین المللی مبارزه با تروریسم و یاران ایثارگر ایشان در فرودگاه 
بغداد توسط اشغالگران آمریکایی است.  شهید سلیمانی وجود خویش را صرف 
خدمت خالصانه به امنیت منطقه ای و جهانی کرد و اقدامات مؤثری در مقابله 

با تروریسم بین المللی و گروه های تکفیری انجام داد.
وی بیان کرد: بی تردید اقدام جنایتکارانه ی رئیس جمهور وقت آمریکا در به 
شهادت رساندن سردار سلیمانی، مصداق بارز و قطعی »تروریسم دولتی« 
است. ترامپ، و کلیه همدستان و معاونانش در این اقدامِ ضدبشری، در قبال 
این جنایت بزرگ »مسئولیت قطعی بین المللی« داشته و باید در مقابل محاکم 

صالحه ی  مربوطه و وجدان بشری مسئول و پاسخگو گردند.
حل نهایی بحران فلسطین رجوع به آرای ملت فلسطین است

رئیس دستگاه قانونگذاری کشور گفت: همکاران گرامی، موضوع فلسطین 
ما  است.  المللی  بین  تر محافل  توجه جدی  آن،  شایسته  و مردم مظلوم 
معتقدیم که  حل نهایی بحران فلسطین  نه از طریق طرح های تحمیلی برای 
تحکیم اشغالگری، بلکه از طریق رجوع به آرای ملت فلسطین،  بازگشت آوارگان 

فلسطینی به این کشور  و ایجاد صلحی عادالنه ممکن خواهد بود.
قالیباف اظهار کرد: در پایان، این باور اصولی جمهوری اسالمی ایران را تکرار 
می کنم که به منظور فائق آمدن به چالش های موجود و دستیابی به اهداف 
مشترک خویش  به ویژه در زمینه تقویت چندجانبه گرایی، مجالس قانون گذاری 
و نمایندگان مجالس  به عنوان نمایندگان ملت ها،  از نقش و جایگاه بسزا 

برخوردار هستند.
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