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اخبار
س فراکسیون زنان مجلس:
رئی 

تقویت وحدت و انسجام یک ضرورت
ملی است

س فراکسیون زنان مجلس گفت :هدف
رئی 
مسئوالن از هر جناحی که هستند باید وحدت
و انسجام ملی باشد زیرا که این موضوع امروز
شعار نیست ،بلکه یک ضرورت ملی است.
فریده اوالد قباد در گفت و گو با ایرنا ،گفت:
امروز کشور با مسائل مختلفی روبهرو است.
تحریمهای اقتصادی ،خروج آمریکا از برجام
و شرایط سخت اقتصادی مردم ،وضعیت را
سخت کرده ،بنابراین اولویت اول مسئوالن باید
تامین معیشت مردم باشد .در این اوضاع بیش
از هر موضوع دیگری به وحدت و انسجام ملی
و همبستگی نیاز داریم .وی افزود :باید در
این شرایط از ظرفیت تمام افراد صاحبنظر و
اثرگذار برای برون از مشکالت استفاده کرد .باید
نگاهمان به مسائل در جهت حفظ منافع ملی و
همچنین حفظ مصالح عمومی مردم باشد .رئیس
فراکسیون زنان مجلس بیان کرد :برای مثال برای
تصویب بودجه نیز باید نگاهمان ملی باشد و نه
منطقه ای به گونه ای که براساس ضرورتها و
نیازها آن را اولویت بندی کنیم .نماینده مردم
تهران در مجلس اضافه کرد :به طورکلی در این
شرایط باید از تمام صاحبنظران و افرادی که
منشا خیر برای کشور هستند بهرهمند شویم و
اولویتمان معیشت مردم و هماهنگی سه قوه در
تعاملی سازنده باشد.

کوهکن ،نماینده اصولگرا :

مجلس از دریافت نظرات
کارشناسی احزاب درباره الیحه
بودجه استقبال میکند
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس
معتقد است احزاب مدعی فعالیت باید در تمامی
برهههای حساس نظرات کارشناسی خود را ارائه
کنند که یکی از این موقعیتها ،زمان بررسی
الیحه بودجه است.
محسن کوهکن در گفت وگو با خانه ملت،
با اشاره به نوع فعالیتهای حزبی در کشورمان
گفت :کارکردهای حزبی در کشور ما به صورت
زمانی و گزینشی است.
نماینده مردم لنجان در مجلس بر همین
اساس تصریح کرد :حزب از صدر تا ذیل در تمام
نقاط مختلف تحت پوشش خود کانون و حوزه
می زند و هر از گاهی کنگره برگزار می کند تا در
نهایت نظام انتخابی را چه در تقنین و چه در اجرا
به دست گرفته و در مسائل مهم ورود پیدا کند.
وی افزود :از آنجایی که احزاب نیاز دارند در
زمان برگزاری انتخابات از مردم کسب رای کنند،
به صورت منظم مطالبات مردم را رصد کرده و بر
اساس آن برنامه ریزی می کنند.
کوهکن در ادامه با بیان اینکه تا کنون حدود
هزار و  400حزب از وزارت کشور مجوز گرفته اند
اما صرفا یک مجموعه حزبی فعالیت می کند،
عنوان کرد :حزب موتلفه به عنوان فعال ترین
حزب حال حاضر در حال فعالیت است اما آن
نیز به علت عدم توانایی مالی فعالیت گستردهای
ندارد اما دفاتر استانی داشته و کارهای کانونی می
کند .این نماینده مردم در مجلس دهم در ادامه
با تاکید بر اینکه در کشور فعالیت حزبی نداشته
و صرفا فعالیت باندی داریم ،یادآور شد :برخی
مسئوالن حزبی می گویند به خاطر منابع مالی و
نبود اعتبار امکان فعالیت نداریم از ،این تصمیم
بر این شد تا از منابع دولتی در اختیار احزاب قرار
گیرد تا فعالیت کنند هرچند ما مخالف بودیم.
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«ابتکار» از تالش دولت برای تدوین بودجه متناسب با شرایط تحریمی در سال  98گزارش میدهد

یک نماینده مجلس شورای اسالمی:

بودجهای انقباضی ومنطبق با تحریمها

آنگونه که از جزئیات الیحه بودجه  98بر میآید
دولت تالش کرده تا این بودجه را منطبق با تحریمها
و تورم تهیه و تدوین کند .در همین راستا سقف
بودجه عمومی فقط  8درصد و سقف منابع عمومی
فقط  6درصد افزایش یافته است.
تحرک تولید و اشتغال با اصالح ساختار
در همین حال محمدرضا تابش ،نایب رئیس
فراکسیون امید مجلس معتقد است هر چند که
بودجه سمت و سوی تحرک تولید و اشتغال را دارد،
اما این موضوع در صورتی اتفاق می افتد که منابع
الزم را در اختیار داشته باشیم یا اینکه با اصالح
ساختارها از هزینههای غیرضروری جلوگیری کنیم و
پول را به سمت تولید و اشتغال سوق بدهیم.
محمدرضا تابش در گفتوگو با «ابتکار» میگوید:
«بودجه  98هدف تحرک تولید و اشتغال را دنبال
میکند اما تحقق این موضوع بستگی به این دارد که
چقدر بتوانیم صادرات نفت داشته باشیم و صادرات
 1.5میلیون بشکه در روز را محقق کنیم .همچنین
بستگی به این دارد که نفت به قیمت  54دالر که
در بودجه پیشبینی شده ،به فروش برود .در عین
حال میزان افزایش پایه مالیاتی هم مهم است؛ به
این معنا که از کسانی که مالیات نمیدهند ،مالیات
بگیریم و به عبارتی از فرار مالیاتی جلوگیری کنیم».
به گفته تابش این موضوع مستلزم اصالح
ساختار و عزم و اراده جدی ،مقابله با جوسازیهای
ناجوانمردانه و کنارگذاشتن رودربایستیها است .در
صورتی که دولت عزم الزم را داشته باشد ،میتواند
این برنامه را هم محقق کند.
آنطور که نماینده اصالحطلب مردم اردکان در
مجلس عنوان میکند دولت درآمد اسمی بخش
مالیاتی را کمتر از تورم اسمی افزایش داده است و
به این ترتیب در سال آینده درآمد مالیاتی بیشتر از
 11درصد افزایش نخواهد یافت .نکته دیگر این است
که در بودجه  98سقف معافیت مالیاتی بخش
مالیات بر حقوق  2.3میلیون تومان تعیین شده
است .این در حالی است که در بودجه سال گذشته
هم همین سقف تعیین شده بود که به نظر میرسد
دولت با توجه به تورم و مشکالت اقتصادی مردم،
تصمیم گرفته این سقف را افزایش ندهد.
توجه به مباحث معیشتی در بودجه سال آینده
در همین حال زهرا سعیدی ،عضو هیئت رئیسه
کمیسیون اقتصادی مجلس هم معتقد است که
برای آنکه بودجه در جهت ایجاد تحرک در تولید
و اشتغال باشد باید در وهله نخست ،از تولید و
اشتغال موجود حمایت شود .سعیدی در گفتوگو
با «ابتکار» عنوان میکند« :با جذب سرمایهگذاران
و حمایتهای معنوی از آنها میتوانیم این کار
را انجام دهیم .همچنین به نظر میرسد که باید
کمیسیونهای سرمایهگذاران هم در مجلس و هم
در دولت تشکیل شود و در واقع کمیسیونی مختص
سرمایهگذاری در کشورمان داشته باشیم».
به گفته نماینده مردم مبارکه در مجلس هر چند
که فرصتهای سرمایهگذاری در کشورمان زیاد
است ،اما متاسفانه برنامهریزی منسجمی در هدایت
و حمایت آن نداریم .بنابراین مهمترین مسئله
برنامهریزی شایسته و تصمیمگیری درست برای
رسیدن به این هدف است .یعنی مهم این است که

سلحشوری نماینده مردم تهران

مسئوالن مجمع میگویند باید بر
مصوبات مجلس نظارت کنند

گروه پارلمان ،المیرا اکرمی :رئیسجمهوری معتقد است تاکید برتحرک تولید و اشتغال ،از اهداف اصلی بودجه است و بودجه سال آینده با نگاه به
تحریمها تهیه و تدوین شده است .آنطور که از بودجه برمیآید ،در این الیحه هفت سرفصل برای حمایت از تولید و اشتغال تعریف شده است .در
الیحه بودجه  98حمایت از تولید و اشتغال ،تثبیت اشتغال موجود و افزایش اشتغال از برنامههای اصلی است .استمرار برنامهملی بازآفرینی شهری
پایدار ،استمرار اجرای طرح جایگزینی ناوگان فرسوده حملونقل عمومی ،برنامههایی برای تولید و اشتغال در بخش کشاورزی ،اشتغال حوزه گردشگری
صنایع دستی و میراث فرهنگی ،استمرار برنامه تولید و اشتغال در حوزه صنعت و معدن ،افزایش بودجه عمرانی و حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی
از جمله این سرفصلها است.

هدف از اینکه
مجلس وقت
زیادی را روی
یگذارد
بودجهم 
همین است
که بودجه را به
سمت توسعه و
عدالت ببرد
وقتی تصمیم میگیریم پشت آن برنامهریزی کوتاه
مدت ،میانمدت و بلندمدت باشد و اقداماتی که
انجام میشود ،مورد رصد قرار بگیرد.
سعیدی با تاکید بر اینکه باید در چهل سالگی
انقالب خطاها کم شود و فرصتها و نقاط قوت
شناسایی شود ،اضافه میکند« :همانطور که
رئیسجمهوری گفتهاند باید بودجه سال آینده را
به گونهای ببندیم که هم تبعات بیرونی آن و هم
شرایط مردم در نظر گرفته شود .با توجه به مسائل
مرتبط با تحریمها ،در بودجه تالش شده که
مباحث معیشتی ،تامین نیازهای مردم و موضوعات
اقتصادی مدنظر قرار بگیرد».
آنطور که این نماینده مجلس میگوید دولت در
بخش درآمدهای مربوط به واگذاری داراییهای
سرمایهای درآمدی معادل  148هزار میلیارد تومان
در نظر گرفته که این به معنای پیشبینی افزایش
 28درصدی درآمد دولت در این بخش نسبت به
بودجه سال گذشته است .از این ردیف  142هزار
میلیارد تومان آن از محل فروش نفت و فرآوردههای
نفتی در نظر گرفته شده و به این ترتیب 29
درصد افزایش درآمد در این بخش نسبت به سال
گذشته پیشبینی شده است .به اعتقاد وی این
پیش بینیها به نوعی حرکت در مسیر یک بودجه
انقباضی و نگاه به تحریمها است.
بودجه 98؛ بودجهای توسعه محور
در همین حال علی بختیار ،عضو فراکسیون امید
مجلس هم معتقد است که نگاه بودجه  98نگاهی

توسعه محور است .بختیار به «ابتکار» میگوید:
«بودجهای که توسط دولت ارائه شده بودجه هزار
و  700هزار میلیارد تومانی است که با وجود کاهش
درآمدهای نفتی و سهم  20درصدی که برای صندوق
توسعه ملی دیده شده ،نگاه توسعه محوری دارد و
نمیتوان این موضوع را نفی کرد که بودجه ،توسعه
محور است».
بختیار با بیان اینکه نباید در شرایط تحریم توسعه
کشور را رها ،متوقف یا آهسته کنیم ،عنوان میکند:
«البته باید این نگاه توسعهگرا را در مجلس تقویت
کنیم .هم کمیسیونهای تخصصی ،هم کمیسیون
تلفیق و هم صحن علنی باید در این زمینه کار کنند
و هدف از اینکه مجلس وقت زیادی را روی بودجه
میگذارد همین است که بودجه را به سمت توسعه
و عدالت ببرد».
به گفته نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در
مجلس ،بودجه مهمترین قانونی است که میتواند
چرخ اشتغال و تولید را به حرکت در بیاورد ،زیرا
بقیه قوانین ،قوانین موضوعه هستند و ترتیبات و
تشریفات را برای تولید و اشتغال بنیان میگذارند،
اما منابعی که باید دیده شود تا بتواند آن قوانین
را جلو ببرد احکام و ردیفهای بودجه است که
میتواند چرخ تولید و اشتغال را به حرکت دربیاورد.
آنطور که بختیار میگوید برای تحرک در تولید
و اشتغال باید در درآمدهای نفتی واقعبینی و
واقعگرایی اتفاق بیفتد .این در حالی است که به
نظر میرسد برخی از درآمدها محقق نخواهد شد

و باید اصالح شود ،به خصوص در مواردی که
هزینههای غیرضروری وجود دارد .به اعتقاد این
نماینده مجلس دولت بسیار متورم و نیروی انسانی
بسیار زیاد ،از هزینههای غیرضروری است که
بخش بزرگی از منابع کشور صرف این موضوعات
میشود.
رئیس فراکسیون پاسخگو در مجلس با بیان
اینکه نگاه بودجه  98نگاه به تحریمها است ،به
«ابتکار» میگوید« :چند روز تاخیر در تقدیم بودجه
به مجلس ناشی از همین موضوع بود که یکی دو
موضوع که در شرایط تحریم باید مدنظر قرار بگیرد،
در این الیحه گنجانده میشد و اصالحات الزم
صورت میگرفت».
بودجه  98انقباضی است
به گفته بختیار همانطور که پیشبینی میشد،
ه
دولت الیح ه بودجه  98را انقباضی بسته است؛ ب 
طوریکه در مجموع سقف مجموع بودجه عمومی
را  478هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است .این
در حالی است که سقف مجموع بودجه عمومی
در سال  97معادل  443هزار میلیارد تومان بوده
و به این ترتیب فقط  8درصد افزایش سقف بودجه
عمومی در سال آینده اتفاق میافتد .این در حالی
است که اگر قرار بر این بود سقف بودجه کشور
متناسب با تورم ،رشد کند با توجه به پیشبینیها
برای تورم سال  1397در بازهای بین  20تا  40درصد،
بودجه کل کشور باید در حدود  530تا  620هزار
میلیارد تومان تعیین میشد.

مخالف اخذ عوارض از تونلهای تهران هستم

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی گفت:
با گرفتن اخذ عوارض از تونلهای تهران مخالفم چرا که با
وضعیت اقتصادی نامطلوب ،فشار بیش از اندازهای به مردم
وارد میشود.
پروانه سلحشوری ،نماینده مردم تهران در مجلس شورای
اسالمی در گفتوگو با خانه ملت ،اظهار کرد :در حال حاضر که
مردم در حال تجربه شرایط اقتصادی سختی هستند که گرفتن
اخذ عوارض از تونلهای تهران ،این فشارها را مضاعف می کند
و بنده نه در جایگاه یک نماینده بلکه بهعنوان یک شهروند با
اجرای این طرح مخالف هستم.
وی تصریح کرد :تصور کنید برخی از افراد شاید راننده تاکسی

نباشند اما معیشتشان از طریق مسافرکشی تامین می شود و
روزانه چندین بار از همین تونلها عبور می کنند همچنین اقشار
بازنشسته ای که به دلیل نیاز مالی به مسافرکشی روی آورده
و راهی جز ادامه آن ندارند حتی اگر بگوییم شرایط اقتصادی
تمامی افراد جامعه متوسط است باز هم نباید کمبودها را از
جیب مردم جبران کنیم .سلحشوری ادامه داد :شاید نیت
شهرداری و شورای شهر از اجرای چنین طرحی کمک به کاهش
آلودگی هوا با جلوگیری از تردد خودروهای تک سرنشین و
ترغیب به استفاده از حمل و نقل عمومی باشد اما باید گفت،
آیا مشکل ناوگان حمل و نقل عمومی حل شده است؟ آیا از
همین امروز اگر مردم بخواهند دیگر از خودروی شخصی خود

در نشست کمیسیون تلفیق بودجه مطرح شد

استفاده نکنند به میزان مورد نیاز تاکسی ،اتوبوس و  ...برای
انتقال مسافران در سطح شهر وجود دارد؟
شورای شهر تکلیف حقوق بگیران نامعلومی که در شهرداری
وجود خارجی ندارند ،را مشخص کنند
نماینده مردم تهران افزود :میزان بودجه در اختیار شهرداری،
بسیار بیشتر از وزارتخانهها است اما بدهی از گذشته مانده
نیز اداره این سازمان را با مشکالتی مواجه کرده که شهرداری
و شورای شهر می توانند به جای جبران خسارت ها از جیب
مردم و ارائه طرحهای کارشناسی نشده ،تکلیف حقوق بگیران
نامعلومی که در این سازمان وجود خارجی ندارند را مشخص
کنند.

یک نماینده مجلس شورای اسالمی میگوید
اگر قرار باشد مجمع تشخیص مصلحت نظام
به مصوبات مجلس ورود کند ،باید قانون
اساسی اصالح شود .نظارت بر مجلس از طریق
شورای نگهبان صورت میگیرد و نه مجمع.
محمدحسین فرهنگی ،نماینده مردم تبریز
در مجلس شورای اسالمی درباره انتقاداتی که
اخیرا به اقدامات مجمع تشخیص مصلحت
نظام وارد میشود ،به ایرناپالس میگوید :یکی
از وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام ،رفع
اختالف بین مجلس و شورای نگهبان است.
فرهنگی در ادامه تصریح میکند :از ابتدا دو
نظر حقوقی درباره مجمع وجود داشته اما هیچ
کدام از این دو مورد در قانون نیامده .یکی این
است که گفته میشود مجمع تنها میتواند نظر
«بله» و «خیر» بدهد ،یعنی اینکه نظر مجلس
و یا شورای نگهبان را رد کند یا بپذیرد .نظر دیگر
هم این است که رفع اختالف صرفا به تایید و
عدم تایید برنمیگردد بلکه برای رفع اختالف،
میتواند راهحلهای بینابینی اتخاذ کند.
وی میافزاید :موضوع اصلی این است که
مسئوالنی در مجمع اعالم کردند که باید بر
مصوبات مجلس نظارت داشته باشند و این
نظارت محل بحث است .نظارت هم باید از
طریق شورای نگهبان صورت بگیرد و نه از
طریق مجمع .اگر قرار باشد مجمع به مصوبات
مجلس ورودی داشته باشد باید قانون اساسی
اصالح شود.
آیتالله آملی الریجانی ،رئیس مجمع
تشخیص مصلحت نظام در اولین حضور خود
به عنوان رئیس مجمع گفت :اگر در جامعه
اسالمی با معضلی مواجه شویم بعد از ارجاع
مقام معظم رهبری ،مجمع تشخیص در پی
حل معضل خواهد بود و سیاستهایی که
به نحو پیشنهادی خدمت مقام معظم رهبری
تقدیم می شود و همچنین تنافی برخی آرا بین
مجلس شورای اسالمی و شورای محترم نگهبان
پدید آید مصالح جامعه را تشخیص و تصویب
می کند.
او ادامه داد :البته در حقیقت تنافی و
تعارضی در بین نیست ،چرا که شورای نگهبان
بر حسب وظیفه قانونی ،خالف شرع و خالف
قانون اساسی و مجمع تشخیص مصلحت
نظام ،مصلحت را تشخیص می دهند و لذا
بعضا وقتی برخی فقهای شورای نگهبان در
مجمع حضور پیدا می کنند ،برای تشخیص
مصلحت ،رای و نظری غیر از آنچه در شورای
نگهبان داده اند ،می دهند .لذا تعبیر تعارض
که در متن آئین نامه مجمع تشخیص مصلحت
نظام آمده ،دقیق نیست و در واقع مجمع از
حیث مصلحت نظر می دهد و این هیچ تنافی
با وظیفه شورای نگهبان ندارد و به لحاظ نتیجه،
نظر مجمع حاکم است.
محمود صادقی ،نماینده مردم تهران در
مجلس شورای اسالمی نیز در این باره به
ایرناپالس گفتهبود که اختیار رهبری ،نظارت بر
حسن اجرای سیاستها است و نه قانونگذاری
و مداخله .قانون اساسی ،مجلس را نهادی برای
قانونگذاری مشخص کردهاست ،خود این کار
مجمع ،خالف فلسفه تشکیل مجمع و فرمان
امام است و مجموعا باعث تداخل قوا میشود.
از مجمع انتظار میرود معضالت نظام را حل
کند نه اینکه به آن اضافه کند.

در واکنش به برگزاری اجالس ضد ایرانی در لهستان

پیشبینی نوبخت برای ایجاد بیش از یک میلیون شغل در سال ٩٨

فالحتپیشه :آمریکا بهدنبال جنگ روانی است

یک عضو کمیسیون تلفیق الیحه بودجه کل کشور سال  ،۹۸از پیشبینی رئیس سازمان برنامه و بودجه برای ایجاد بیش از یک
میلیون شغل در سال  ٩٨خبر داد.
محمود نگهبان سالمی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به برگزاری اولین جلسه کمیسیون تلفیق با حضور محمدباقر نوبخت رئیس
سازمان برنامه و بودجه ،همتی رئیس کل بانک مرکزی و زنگنه وزیر نفت اظهار کرد :در این جلسه نوبخت سه هدف اصلی
بودجه را اشتغال ،کاهش فقر مطلق و مهار تورم دانست.
وی افزود :نوبخت همچنین گفت  ۶۵۳۰۰میلیارد تومان برای ایجاد یک میلیون و هفتاد و هفت هزار شغل در سال  ۹۸در نظر
گرفته شده و همچنین  ۱۴میلیارد دالر با ارز  ۴۲۰۰تومانی برای کاالهای اساسی و دارو  ..پیشبینی شده است.
نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس اضافه کرد :آقای همتی نیز پیرامون نحوه و میزان تامین ارز مورد نیاز کشور توسط بانک
مرکزی مطالبی را عنوان کرد و آقای زنگنه هم مواردی را در مورد درآمدهای نفتی و میزان فروش نفت مطرح کرد.
نگهبان با اشاره به پیش بینی الیحه بودجه سال  ۹۸در دو سقف ،گفت :سقف اول  ۴۰۷هزار میلیارد تومان و سقف دوم  ۴۴۷هزار میلیارد تومان در نظر
گرفته شده است .همچنین در این الیحه منابع شرکتهای دولتی ،موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها  ۷۲درصد ،درآمدهای اختصاصی دولت ۴
درصد و منابع عمومی دولت  ۲۴درصد است .این عضو کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال  ۹۸یادآور شد :در این الیحه اعتبارات هزینهای  ٣٢٠هزار میلیارد
تومان ،اعتبارات تملک دارایی سرمایهای  ۶۲هزار میلیارد تومان و اعتبارات تملک دارایی مالی  ۲۵هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است .وی ادامه داد :در
الیحه بودجه درآمدهای مالیاتی  ۱۲۶هزار میلیارد تومان ،صادرات رسمی نفتی یک ونیم میلیون بشکه در روز ،سهم صندوق توسعه ملی  ۲۰درصد و متوسط
قابل وصول هر بشکه نفت صادراتی  ۵۴دالر در نظر گرفته شده است .همچنین نرخ تسعیر ارز کاالهای اساسی  ۴۲۰۰تومان و متوسط نرخ ارز  ۵۵۴۴تومان
پیشبینی شده و  ۱۴میلیارد دالر برای کاالهای اساسی ،دارو و تجهیزات پزشکی و نهادههای دامی و کشاورزی در نظر گرفته شده است .نگهبان ادامه داد:
در الیحه بودجه  ،۹۸درآمدهای عمومی  ۲۰۸هزار میلیارد تومان ،واگذاری داراییهای سرمایهای  ۱۴۸هزار میلیارد تومان و واگذاری داراییهای مالی  ۵۱هزار
میلیارد تومان پیشبینی شده است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی برگزاری اجالس ضد ایرانی در لهستان را جنگی روانی دانست
که میتواند به عرصه شکست آمریکاییها تبدیل شود.
حشمتالله فالحتپیشه در گفتوگو با ایسنا در واکنش به اظهارات اخیر وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر برگزاری اجالس
ضد ایرانی در لهستان گفت :برگزاری اجالس ضد ایرانی در لهستان اقدام انفعالی آمریکاست .پمپئو وزیر خارجه آمریکا افسر
ارشد اطالعاتی است که وظیفهاش پوشاندن شکستهای آمریکا در حوزه عملی در قالب یکسری جنگهای روانی است  ،این
سیاست را در قبال جمهوری اسالمی ایران در پیش گرفته است.
وی توضیح داد :در حال حاضر آمریکاییها با رسوایی منطقه را ترک میکنند خودشان هم اذعان دارند که در شکل دادن
داعش نقش اصلی داشتند و در بیرون راندن داعش و شکست آن برخی کشورها همچون ایران و روسیه موفق عمل کردند .آمریکا
در شرایطی که موضوع خروج از منطقه را مطرح میکند و جایی در منطقه ندارد ،برگزاری اجالس در لهستان را بیان کرده که این یک جنگ روانی است،
چون آمریکا جایی در عمق استراتژیک ایران و منطقه ندارد و تنها برای جبران شکستهای عملیاتیاش این موارد را بیان کرده است .رئیس کمیسیون امنیت
ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی در ادامه تاکید کرد :در چنین شرایطی میتوان در قالب دیپلماسی عمومی پاسخ داد چون آمریکا بسیاری از
معاهدات بینالمللی از جمله برجام را بر هم زد و اقدام غیرقانونی انجام داد که این در حوزه بینالمللی مشهود است .ایران باید سیاستهای همسو با جامعه
بینالملل را دنبال کرده و راهبردهای متناسب با ثبات در منطقه را در پیش بگیرد .فالحتپیشه با تاکید بر اینکه اجالس لهستان میتواند به صحنه شکست
آمریکاییها تبدیل شود ،اظهار کرد :قطعا برگزاری این اجالس از سوی سیاستمداران اروپایی و محافل سیاسی و رسانهای آمریکا مورد انتقاد قرار خواهد
گرفت ،چون آمریکا با چنین اقداماتی تنها بیثباتی در منطقه را دامن میزند .وی در واکنش به میزبانی لهستان برای برگزاری اجالس ضد ایرانی ،گفت:
لهستان از کشورهای اروپایی و محل اقدامات اطالعاتی و امنیتی آمریکا در زمان جنگ سرد بود و بعد از آن هم به پایگاهی تبدیل شد .آمریکا از ضعفهای
چنین کشورهایی در عرصه بینالمللی برای برگزاری چنین همایشهایی استفاده میکند .رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای
اسالمی در پایان گفت که الزم است ایران برخورد قاطع با لهستان داشته باشد و این برخورد فراتر از گالیه ساده صورت گیرد.

