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سرمقاله
فرصتهایی که دریغ میشوند
ادامه از صفحه یک
براساس هیچ یک از مدلهای علمی و
تجربهشده اطالعرسانی نمیتوان و نباید انتظار
داشت زمانی که از یک سو پیام عادیسازی
مخابره میشود و از سوی دیگر به طور مداوم
هشدار داده میشود ،مردم رفتاری عادی و
منطبق بر معیارهای عقالیی داشته باشند.
مگر میتوان از کنار این همه تناقض آشکار به
کنشی مبتنی بر رعایت پروتکلهای بهداشتی
دست یافت؟ افزون بر این ،در هنگامهای
که شیوع کرونا و تبعات ناشی از آن ،ارکان
زندگی بخش قابل توجهی از اقشار کمدرآمد و
آسیبپذیر جامعه را دستخوش دگرگونیهایی
اساسی کرده است ،مجموعه کنشها و
رفتارهای این اقشار متأثر از شرایطی هیجانی
و احساسی است.
ترس از ابتال به کووید –  ،19نگرانی از آینده
اقتصادی ،آسیبهای وارده به امنیتهای
اجتماعی ،بیم سقوط به دهکهای پایینی ،از
بین رفتن امنیت شغلی ،تشدید بحرانهای
خانوادگی و ...تنها بخشی از پیامدهای عمومی
شیوع ویروس کرونا است .حاال در ایران باید به
این مجموعه ،متغیرهایی نظیر هراس از انتشار
اخبار غیرواقعی ،کمبود برخی اقالم مورد نیاز
و ...را هم اضافه کرد .مجموعه عواملی که هر
نزا
یک به تنهایی میتواند خطرآفرین و بحرا 
باشند.
با این اوصاف ،راهبرد مشخص و غریزی
جامعه ایران در برابر این بحرانهای متعدد،
سکوت فراگیر است .سکوتی که تنها گاهی
شرارهای از آن از زیر پوست جامعه بیرون
میزند و چون غر و لندی زیرلبی ،برای برخی
قابل شنیدن است .اما این سکوت گرچه
ممکن است در کوتاهمدت فضایی آرام را در
ذهن تصمیمگیران و تصمیمسازان پدید آورد،
لیکن به شدت نگرانکننده و خطرخیز است.
این سکوت میتواند به یاسی عمومی ـ البته که
در حال حاضر هم تعداد آدمهای مأیوس در
گروههای مختلف اجتماعی کم نیستند ـ تبدیل
شود .یاسی که مشخص نیست برونداد آن
در آینده چه خواهد شد .باید برای این یأس
و مخاطران ناشی از آن تا دیر نشده چارهای
اندیشید .شاید مسئوالن امر و مدیریت
کالن کشور باید برای یکبار هم که شده شعار
«مردم نامحرم نیستند» را باور کنند و مبتنی
بر همین شعار امور را سامان دهند .تردیدی
نیست که در این صورت میتوان به بازیابی
قوا و بازگرداندن فرصتهای از دست رفته
امید داشت .امیدی که گرچه زیاد نیست اما
میتواند مرهمی بر زخمهای این روزگار باشد.

خبر
نماینده مسجد سلیمان
به کرونا مبتال شد
نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس
یازدهم از ابتالیش به ویروس کرونا خبر
داد.
علیرضا ورناصری نماینده مردم مسجد
سلیمان ،اللی ،هفتکل و اندیکا در مجلس
یازدهم با انتشار پیامی در وب سایت
رسمی خود ضمن اعالم لغو جلسات دیدار
آتی خود ،از ابتالیش به ویروس کرونا خبر
داد.
در متن این پیام آمده است« :به نام
پروردگار مهر و عدالت؛ مهربانان و
همشهریان گرانقدر؛ چند روز اخیر سعادت
دیدار شما میسر شد و با کمال مباهات و
شادمانی طی جلسات مختلف پذیرای حضور
پرشور شما بودم ،اما متاسفانه به علت
اینکه به ویروس کرونا مبتال شدم ضمن
عذرخواهی به ناچار بقیه جلسات و دیدارها
به دلیل رعایت پروتکلهای بهداشتی لغو
میگردد .بعد از بهبودی انشاءالله مجددا
در خدمت همه عزیزان خواهم بود».
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دعوت روحانی از گروههای سیاسی به وحدت و تعامل
حسن روحانی در جلسه هیئت دولت با اشاره
به سالروز شلیک ناو آمریکایی به هواپیمای
مسافربری ایران اظهار کرد :آنها اعالم کردند
که اشتباه شده است ولی عذرخواهی نکردند و
به کسی که این اقدام را انجام داد مدال شجاعت
دادند .ما میدانیم آنها اشتباه نکردند اما اگر
واقعا معتقدند که اشتباه کردهاند ،باید خاطی
را محاکمه میکردند ولی به او مدال دادند .این
همان شیوه و اخالق آمریکاییها است که تا امروز
ادامه داشته است .وی ادامه داد :دیروز سازمان
ملل محل نمایشی برای شکست مجدد سیاسی
آمریکا در برابر ایران بود .در طول سه سال و نیم
گذشته با اقدامات ضد قانونی و ضد حقوق بشری
دولت آمریکا علیه ایران مواجه بودیم .شاید آنها
اعالم کنند که در زمینه اقتصادی موفق بوده و
توانستهاند ملت ایران را تحت فشار مضاعف قرار
دهند ،اما به لحاظ سیاسی ،حقوقی و اخالقی بارها
و بارها هم شکست خوردهاند.
رئیسجمهوری خاطر نشان کرد :در روزهای
گذشته آمریکا دو شکست سیاسی بزرگ خورد،
اولی راجع به پیشنویس قطعنامه علیه ایران بود
که با مخالفت افکار عمومی دنیا و شورای امنیت
مواجه شد و در سهشنبه شب هم  14عضو شورای
امنیت از برجام تعریف کرده و آن را تأیید و
پشتیبانی کردند .این  14عضو از برجام و قطعنامه
 2231حمایت کردند .روحانی تاکید کرد :هر
ساعتی که طرف  4+1حاضر شود به تمام تعهدات
خود عمل کند ،جمهوری اسالمی ایران هم به
تعهدات برجامی خود عمل میکند و به این تعهد
بازمیگردد .طرف مقابل نتوانست تعهدات خود
را اجرا کند ولی ما یک سال تعهدات خود را اجرا
کردیم و سپس به صورت تدریجی تعهدات خود را
کاهش دادیم .اگر  4+1به تعهدات خود بازگردد،
همان روز ما تعهدات خود را اجرایی میکنیم.
ایران به تعهدات سیاسی ،اخالقی و حقوقی خود
همیشه پایبند بوده است.
رئیسجمهوری با بیان اینکه آمریکا تاکنون به
برجام ضربه اقتصادی زده است ،گفت :اگر آمریکا
بخواهد به برجام ضربه سیاسی بزند جمهوری
اسالمی ایران تحمل نکرده و اقدام قاطع خود را
نشان میدهد .در این مدت روسیه و چین مواضع
سیاسی بسیار خوبی داشتهاند و سهشنبه شب هم
همین مواضع را اتخاذ کردند .روحانی با اشاره به
جلسه ویدئوکنفرانسی عصر چهارشنبه با روسای
جمهوری روسیه و ترکیه خاطرنشان کرد :قرار بود
ایران میزبان این دیدار باشد اما به لحاظ مسائل
بهداشتی این دیدار به صورت ویدئوکنفرانس
برگزار میشود.
رئیسجمهوری در ادامه خاطرنشان کرد :دولت
یازدهم و دوازدهم همواره به گفتمان خودش در
برابر مردم پایبند بوده است .گفتمان ما اعتدال در
داخل و تعامل سازنده بود و این گفتمان همواره
مدنظر ما بوده است .ما در داخل افراط و تندروی
را نمیپذیریم ،چرا که به ضرر کشور است .از
همه دوستان درخواست میکنم که در این شرایط
پیچیده و سختی که برای ایران رقم خورده است
راه وحدت ،تعامل ،برادری و مهربانی را برگزینند.
بین قوای سه گانه ،ارکان کشور ،نیروهای مسلح
و جناحهای سیاسی امروز بیش از هر چیزی به
وحدت و انسجام نیاز داریم .باید در کنار یکدیگر
باشیم تا بتوانیم بر مشکالت غلبه کنیم .وی
تصریح کرد :کاه را کوه کردن از مشکالت کشور
گرهای باز نکرده و هنر نیست .از سوی دیگر کوه
را کاه نشان دادن بر خالف اخالق است .کشور
سختیها و مشکالتی دارد .تحت شرایط کرونا
صادرات و واردات و تجارت تحت تاثیر قرار گرفته
و حوزههای حمل و نقل و گردشگری نیز از شیوع
این ویروس بیتاثیر نماندند .دنیا هم با این مساله
مواجه است .کدام کشور دنیا از لحاظ اقتصادی
تحت تاثیر کرونا قرار نگرفته است؟ کرونا تنها یک
بیماری نیست که سالمتی را تهدید میکند ،بلکه
اقتصاد و سبک زندگی جامعه را نیز تهدید میکند.
روحانی در ادامه با اشاره به عملکرد خوب ایران
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بین قوای سهگانه،
ارکان کشور،
نیروهایمسلح
و جناحهای
سیاسی امروز
بیش از هر
چیزی به وحدت
و انسجام نیاز
داریم .باید در
کناریکدیگر
باشیم تا بتوانیم
بر مشکالت غلبه
کنیم
در مواجهه با این ویروس بیان کرد :کشور ما و
به ویژه کادر درمانی تا حد امکان و با فداکاری به
صورت شبانهروز تالش کردند تا بر این بیماری
غلبه کنند .اعتدال و میانهروی باید مدنظر همه
جناحها و گروهها باشد .خداوند خطاب به پیامبر
بیان کرد که ما میدانیم که مطالب ناصواب و
غیرمنصفانهای را به تو نسبت میدهند ولی تو
دلگیر نشو و به عبادت و سجده بپرداز تا گره از
دلت باز شود .حتی پیامبر(ص) نیز حرفهای
ناصوابی را میشنید و خداوند خطاب به او
میگوید ما میدانیم که دل تو گرفته است .امروز
نیز گروهی در صحنه بوده و تمام تالش خود را به
کار گرفتند .وقتی حرفهای ناروا را میشنوند بر
روی آنها تاثیر میگذارد ،اما باید به خدا پناه برده و
دلگیر نشوند .امروز زمان تأمل و کار است و همه
ما باید تالش کنیم.
رئیسجمهوری در ادامه با اشاره به گفتمان
تعامل سازنده دولت دهم و یازدهم ،تصریح
کرد :در بعد تعامل سازنده از آغاز تا به امروز
دستاوردهای فراوانی داشتهایم که همکاری و
وحدت با کشورهای مختلف را رقم زده است.
مهمترین دستاورد آن برجام بود که به نفع جامعه
جهانی ،منطقه و کشور ما بود و برای مدتی
منافع خود را در سالهای  1395 ،1394و 1396
نشان داد اما عدهای نتوانستند این توافق را تحمل
کنند .صهیونیستها و ارتجاع منطق ه از روز اول
نمیتوانستند این توافق را تحمل کنند و شبها
خوابشان نمیبرد .تندروهای آمریکا نیز همینگونه
بودند .به هرحال شرایط به گونهای رقم خورد که
فردی ناتوان از لحاظ سیاسی در آمریکا بر روی کار
آمد و افراد تندرو با تاثیر بر آن باعث شدند تا از
برجام خارج شوند .وی ادامه داد :در کنار برجام
توافقات و همکاریهای بسیار خوبی با کشورهای
منطقه داشتیم .به عنوان مثال بین ایران ،روسیه
و ترکیه در رابطه با سوریه تعامل بسیار خوبی
داشتیم .آمریکاییها همواره به دنبال اخالل در
روابط دولت و مردم سوریه و فشار اقتصادی و
امنیتی به سوریه و حمایت مستقیم و غیرمستقیم
از داعش بودند ،اما ما به دنبال صلح و امنیت و
مبارزه با تروریسم و احیای آزادی بیشتر در سوریه
بودیم و تحت عنوان روند آستانه با ترکیه و روسیه
همکاری کردیم .امروز بعد از شهر نیز اجالس ما
به صورت ویدئوکنفرانسی برقرار خواهد شد.
رئیسجمهوری تصریح کرد :از دیگر تعامالت

مثبت دیگر بین ایران ،روسیه و آذربایجان بود،
همچنین روابطی که با اوراسیا برقرار کردیم و از
لحاظ اقتصادی به کشور کمک کرد .از سوی دیگر
رابطه مثبتی بین ایران و افغانستان و هند برقرار
شد .روابط ما با کشورهای اطراف دریای خزر نیز
بهبود یافت .روحانی در ادامه خاطرنشان کرد:
تعامل سازنده مسیری بود که ما برای همکاری با
کشورهای منطقه دنبال کردیم و یکی از آثار آن
بهبود روابط ما با روسیه و چین است .روابط ما
با این دو کشور نسبت به گذشته متفاوتتر شده
است و ما امروز در مسائل منطقهای و جهانی به
هم نزدیکتر هستیم .ما از روز اول گفتمان اعتدال
و تعامل سازنده را پیش گرفتهایم و این را نیز ادامه
خواهیم داد .وی بیان کرد :در این ایام با مشکالتی
مواجه هستیم یکی از این مشکالت بحث مسکن
و اجارهبها بود که به مردم فشار زیادی آورده
است .اولین قدم در ستاد کرونا برداشته شد و
ما چارچوبی برای اجارهبها در تهران و کالنشهرها
در نظر گرفتهایم ،اما قدم اصلی و مهمتر بحث
تخصیص زمین ارزانقیمت برای شهرکسازان و
انبوهسازان است .بخش بزرگی از هزین ه مسکن
مربوط به زمین آن است و با اختصاص زمین
ارزانقیمت میتوان گرهای از این بازار گشود.
در دو سال اخیر حدود  160هزار واحد مسکن با
تسهیالت صندوق پسانداز یکم ساخته شد و در
اختیار خانه اولیها قرار گرفت.
روحانی با بیان اینکه زمینهای  ۳۳۰هزار واحد
مسکونی در حال آمادهسازی است ،اظهار کرد:
تالش این است که وزارت راه و شهرسازی تا پایان
دولت  ۵۰۰هزار واحد مسکونی را تکمیل کرده و
تحویل دهد .بنیاد مستضعفان هم قرار است ۲۰۰
هزار واحد مسکونی را در روستاها تکمیل کند.
دولت یک میلیون و  ۳۰۰هزار واحد نیمه کاره را
تکمیل کرده و تحویل داده است .آنها که در
گوشه و کنار میگویند دولت یازدهم و دوازدهم
در زمینه مسکن چه کرده است ،اینها آمار و ارقام
پیش رو است .وی درباره اقدامات دولت برای
تأمین کاالهای مورد نیاز مردم تصریح کرد :یک
اقدام هم تأمین ریال و ارز برای واردات مواد اولیه
و تولید کاالست که بانک مرکزی و سازمان برنامه
و بودجه برای تأمین ارز و ریال اقدام بزرگی انجام
دادهاند .سازمان برنامه و بودجه همین هفته ۱۰
هزار میلیارد تومان برای خرید گندم و طرحهای
عمرانی پرداخت کرده است .تا امروز  ۸.۵درصد

بیشتر از سال قبل ،گندم خریدهایم و  ۹۶درصد
پول گندمکاران را نیز پرداخت کردهایم و تقریبا در
این زمینه به روز هستیم .در صنعت هم حرکت
خوبی شده است .در برخی کاالها  ۳۰تا  ۴۰درصد
و حتی صددرصد افزایش تولید داشتهایم .وسط
تحریم اعالم شده است که در تولید آهن اسفنجی
رتبه اول میشویم .یک و نیم میلیارد دالر طرح
برای انتقال لوله از گوره به جاسک را در حال اجرا
داریم .فردا هم دو هزار میلیارد تومان طرح و پروژه
افتتاح میکنیم .وی تأکید کرد :ما تالش خود را
ادامه میدهیم اما میدانیم با همه این تالشها،
شرایط تحریم و کرونا حاکم بوده و متوجه مشکالت
هستیم اما مردم بدانند همه توان خود را به کار
میگیریم .در همین جلسه امروز من از برخی وزرا
و بانکها گله کردم که چرا پرداخت وام به مشاغل
آسیبدیده از کرونا به تأخیر افتاده است و قرار
شد که این تأخیر جبران شود.
رئیس دولت دوازدهم در بخش دیگری از
اظهارات خود با بیان اینکه در مهار ،درمان،
تأمین امکانات و تولید محصوالت مورد نیاز
بیماری کرونا موفقیتهای بسیار بزرگی به دست
آوردهایم ،خاطرنشان کرد :اما همواره تأکید
داریم که اجتماعات خطر بزرگی برای ما است.
من به مردم عرض میکنم که با ویروسی مواجه
هستیم که درمان قطعی و واکسن ندارد و زمان
ادامه آن هم مشخص نیست .سازمان بهداشتی
جهانی اعالم کرده است که شاید پایان سختی
در انتظار دنیا باشد .ما باید سبک زندگی خود
را عوض کنیم  ،با یکدیگر دست ندهیم ،کنار هم
ننشینیم ،دستهای خود را مرتب بشوییم و در
اجتماعات و وسایل حمل و نقل ماسک بزنیم.
راه دومی وجود ندارد و همه باید مراقبتهای
بهداشت را رعایت کنیم .نمیشود مثل گذشته،
عروسی ،عزا یا مهمانی برگزار کرد .از هفته آینده به
استانهایی که مشکل دارند اختیارات داده میشود
تا محدودیتهای استانی را اجرا کنند .از مردم هم
خواهش میکنم دست به دست هم دهیم تا از
مشکل عبور کنیم.
رئیسجمهوری در پایان با اشاره به انفجار
سهشنبه شب یک مرکز درمانی در تهران گفت:
این حادثه منجر به فوت عدهای از بیماران و کادر
درمانی شد .من به خانواده درگذشتگان تسلیت
میگویم و برای مصدومان آرزوی شفای عاجل
دارم.

پیشنهادات کمیسیون اقتصادی
درباره بازار ارز هفته آینده تحویل
دولت میشود
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای
اسالمی گفت که پیشنهادات این کمیسیون به
دولت و بانک مرکزی در مورد مدیریت بازار ارز
هفته آینده تقدیم خواهد شد.
مهدی طغیانی در گفتوگو با ایسنا ،اظهار
کرد :کمیسیون اقتصادی هفته گذشته
جلساتی را با معاونین وزرا ،مسئولین دولتی و
رئیس کل بانک مرکزی داشت و این جلسات
به صورت غیررسمی ادامه دارد .اما با توجه به
اینکه در هفته جاری نمایندگان برای سرکشی
به حوزههای انتخابیه خود رفتند جلسات
قدری با وقفه مواجه شد .وی ادامه داد :در
جلسات کمیسیون مجموعهای از پیشنهادات
مطرح شد که هم مشکالت عرضه ارز کمتر
شود ،هم تسهیالت برای صادرکنندگان در نظر
گرفته شود که ارز را به چرخه بازگردانند و هم
در آییننامه رمزارزها که در بانک مرکزی در
حال تدوین است ،نکاتی لحاظ شود ،همچنین
پیشنهاداتی هم درباره مهار سوداگری ارائه
دادهایم .نماینده مردم اصفهان در مجلس
شورای اسالمی ادامه داد :البته این موارد نیاز
به قانونگذاری ندارد بلکه ما به دنبال این
هستیم که پیشنهاداتی بدهیم که دولت بتواند
روشهایی را در پیش بگیرد تا در کوتاه مدت
نتیجه خوبی از آن حاصل شود .طغیانی یادآور
شد :جلسات ما با معاونین ،وزرا و مسئوالن
دولتی بیشتر حول محور موضوع شناسی
و بررسی مضایق بود و در جلسات با رییس
کل بانک مرکزی هم ایشان کامال همراه بودند
و میگفتند از هر پیشنهادی که با امکانات
موجود عملی باشد ،استقبال میکند .به گفته
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای
اسالمی احتماال این پیشنهادات دوشنبه هفته
آینده جمعبندی خواهد شد و تحویل بانک
مرکزی و دولت میشود.

فرمانده کل ارتش:

پدافند هوایی وابستگی به خارج از
کشور ندارد
امیر سرلشکر موسوی گفت :پدافند هوایی
با تکیه بر جوانان و استفاده از ظرفیتهای
داخلی ،نیازهای خود را تامین میکند و
وابستگی به خارج از کشور ندارد.
به گزارش «ابتکار» به نقل از ارتش،
امیرسرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده
کل ارتش با حضور در منطقه پدافند هوایی
شمال غرب از سایت رادار شهید نادری بیله
سوار استان اردبیل بازدید کرد .وی در این
بازدید با اشاره به اهمیت راهبردی سایتهای
راداری در رصد آسمان کشور گفت :امروز
استفاده از رادارهای بومی یک نقطه قوت برای
شبکه پدافند هوایی کشور است و آسمان ایران
اسالمی با چشمان تیزبین همه عناصر پدافند
هوایی به صورت شبانهروزی رصد میشود.
فرمانده کل ارتش افزود :پدافند هوایی با تکیه
بر جوانان و استفاده از ظرفیتهای داخلی در
حوزههای موشکی ،راداری ،ارتباطی ،اطالعات
و شناسایی و بخشهای مربوط به مراقبت از
آسمان کشور نیازهای خود را تامین میکند و
وابستگی به خارج از کشور ندارد .فرمانده کل
ارتش ضمن بازدید از قسمتهای مختلف این
سایت راداری ،میزان آمادگی رزمی-عملیاتی
نیروهای مستقر در آن را مورد بررسی و ارزیابی
قرار داد .امیر سرلشکر موسوی با اظهار رضایت
از اشراف و آمادگی عملیاتی این ایستگاه گفت:
پدافند هوایی خط مقدم دفاع است و الزم
است هرچه بیشتر در راستای ارتقای توان و
آمادگی رزمی این بخش مهم از نیروهای مسلح
تالش شود.
فرمانده کل ارتش همچنین در ادامه بازدید از
یگانهای استان اردبیل ،از پاسگاههای مرزبانی
در امتداد مرزهای این استان بازدید کرد.

رئیس مجلس در پیامهای جداگانه به مقامات بینالمللی و روسای مجالس جهان خواستار ورود به مسئله فلسطین شد

دیپلماسی پارلمانی قالیباف علیه طرح «الحاق»

رئیس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد :انتظار میرود پارلمانها نقش فعالی
در مقابله با الحاق کرانه باختری فلسطین ایفا کنند.
در متن پیام محمدباقر قالیباف آمده است« :مایلم در این شرایط حساس و
سرنوشتساز برای مردم مظلوم و میلیونها آواره و پناهنده فلسطینی ،اعتراض و
محکومیت شدید خویش را نسبت به نیات خصمانه و اقدامات تحریکآمیز رژیم
اشغالگر قدس برای الحاق کرانه باختری به اراضی اشغالی فلسطین اعالم کنم.
بر این باورم؛ چنین نیات شومی ،نشانگر ماهیت تجاوزگرانه و توسعهطلبانه رژیم
نامشروعی است که از بدو تأسیس تاکنون مبادرت به نقض آشکار و گسترده
قوانین و کنوانسیونهای بینالمللی و حقوق بشردوستانه کرده است و با تداوم
اشغال سرزمین تاریخی فلسطین ،عامل اصلی تنش در منطقه ،جهان و قتل
عام گسترده صدها زن ،کودک ،پیر و جوان است .بیتردید رفتارهای غیرانسانی
و ناقض حقوق بشر رژیم صهیونیستی به تشدید بحران در منطقه به ویژه در
سرزمینهای اشغالی انجامیده و تهدید جدی علیه صلح و امنیت جهان به شمار
میرود.
مایلم در آستانه سیام ژوئن روز بینالمللی بزرگداشت پارلمانتاریسم از
سرکارعالی بخواهم که ضمن محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی در تداوم
اشغال سرزمینهای فلسطینی از جمله قدس ،جوالن و بخشهایی از کرانه

باختری ،بیش از پیش به حمایت از حقوق مردم مظلوم فلسطین مبادرت ورزید.
انتظار میرود پارلمانها نقش فعالی در مقابله با الحاق کرانه باختری فلسطین ایفا
کنید ،زیرا امروز ملت فلسطین بیش از هر زمان دیگری به حمایت آزادیخواهان
جهان جهت مقابله با سیاستهای توسعه طلبانه رژیم اشغالگر قدس نیاز دارد.
اینجانب ضمن ابراز نگرانی از تبعات هرگونه اقدام اشغالگرانه رژیم صهیونیستی در
کرانه باختری ،بر لزوم تحرک پارلمانها در جهت مقابله با تصمیمات خودسرانه
آمریکا و رژیم صهیونیستی تأکید کرده و خواستار به کارگیری ظرفیتها و امکانات
موجود برای حفظ ثبات و امنیت پایدار منطقه و اقدام عاجل جامعه جهانی در
این زمینه هستم».
قالیباف همچنین طی پیامهای جداگانه به آنتونی گوترش دبیرکل سازمان
ملل متحد ،خانم گابرئیال کوئواس بارون رئیس اتحادیه بینالمجالس جهانی،
محمد قریشی نیاس دبیرکل اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری
اسالمی ،محمدرضا مجیدی دبیرکل مجمع مجالس آسیایی و یوسف العثیمین،
دبیرکل سازمان همکاری اسالمی ،بر مواضع قاطع مجلس شورای اسالمی برای
توقف فوری اقدامات اشغالگرانه ،تحریکآمیز ،غیرقانونی و ناقض صلح و امنیت
بینالمللی از سوی رژیم صهیونیستی و حمایت از حقوق مردم مظلوم فلسطین،
تاکید کرد.

وی در این پیام نوشته است« :همانگونه که مستحضرید ،رژیم اشغالگر قدس
در شرایط پیچیده کنونی که جامعه بینالمللی درگیر بحران جهانی کووید ـ ۱۹
و مهار آن است ،در ادامه تشدید سیاست های توسعه طلبانه و طرح های
اشغالگرانه خویش و بدون توجه به قطعنامه های سازمان ملل متحد و مخالفت
های سیاسی ،پارلمانی و افکار عمومی جهان ،درصدد الحاق بخشهایی از کرانه
باختری به سرزمین اشغالی فلسطین است.
این نیّات و اقدامات غیرقانونی رژیم صهیونیستی ،نقض صریح و آشکار قوانین
بینالمللی و مغایر اسناد مصوب سازمان ملل متحد ،به ویژه قطعنامه ۲۲۳۴
شورای امنیت و تجاوزی جدید علیه ملّت فلسطین و حقوق تاریخی آن است.
بیتردید ادامه روند اشغال فلسطین و نادیده گرفتن حقوق ملت فلسطین ،عامل
اصلی تداوم تنشها و تهدید مزمن صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی است
که پیامدهای جبرانناپذیر و عواقب جدی بر صلح و امنیت منطقه و جهان دارد.
به رغم آنکه بسیاری از کشورهای جهان ،نهادهای بینالمللی و در رأس
آن ،سازمان ملل متحد و بسیاری از مجامع حقوق بشری از جمله شورای
حقوق بشر با اقدامات توسعهطلبانه و ضد بشری رژیم صهیونیستی مخالف
بوده و بارها در اسناد خویش بر غیرقانونی بودن آن تصریح کردهاند ،اما
شوربختانه رژیم صهیونیستی در دورههای مختلف و به شیوههای متفاوت،

به طور منظّم با اعمال سیاستهای ضد بشری و غیرقانونی علیه فلسطینیان
اقدام کرده و نهادهای بینالمللی گام موثّری برای مقابله و توقف اقدامات
غیرقانونی و غیرمشروع این رژیم به عمل نیاوردهاند .به نظر میرسد هم اکنون
زمان مناسبی در اتخاذ گام موثر برای مقابله و توقف اقدامات غیرقانونی رژیم
صهیونیستیاست.
اینجانب ضمن تاکید بر حقوق مردم مظلوم فلسطین و محکومیت شدید
اقدامات خصمانه و توسعهطلبانه رژیم صهیونیستی تاکید میکنم که اینگونه
اقدامات هرگز و ابدا ً مشروعیتی برای رژیم صهیونیستی ایجاد نخواهد کرد و از
سازمانها و مجامع بینالمللی و پارلمانی انتظار میرود براساس اصول بنیادین
حقوق بشر و اهداف و اصول مندرج در منشور ملل متحد ،تمهیدات الزم،
تعهد عملی و گامهای ملموس را برای توقف سریع سیاستهای خصمانه و
توسعهطلبانه رژیم صهیونیستی بردارند.
مجلس شورای اسالمی قویا بر اتخاذ مواضع مناسب در قبال روند نادیده
گرفتن حقوق تاریخی ملّت مظلوم فلسطین تاکید کرده و خواستار به کارگیری
تمامی ساز و کارها ،چارچوبها و ابزارهای ممکن برای توقف فوری اقدامات
اشغالگرانه ،تحریکآمیز ،غیرقانونی و ناقض صلح و امنیت بینالمللی از سوی
رژیم صهیونیستی و حمایت از حقوق مردم مظلوم فلسطین است».

