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کومی:

گمان میکنم روسها چیزی علیه ترامپ دارند
ترامپ شایستگی اخالقی ریاست جمهوری را ندارد
مدیــر ســابق افبــیآی ابــراز امیــدواری کــرد دونالــد
ترامــپ اســتیضاح نشــود چــرا کــه او معتقــد اســت ایــن
امــر منجــر میشــود تــا شــهروندان از مســئولیتی کــه
در ایــن زمینــه بــا انتخــاب ترامــپ دارنــد ،شــانه خالــی
کننــد.
بــه گــزارش ایســنا ،جیمــز کومــی ،مدیــر ســابق اداره
تحقیقــات فــدرال آمریــکا در مصاحبــه بــا ایبیســی
گفــت :معتقــدم کــه اســتیضاح و برکنــاری دونالــد
ترامــپ از کاخ ســفید بــه مــردم آمریــکا اجــازه میدهــد
تــا خیلــی راحــت خــاص شــوند و اتفاقــی بــه صــورت
غیــر مســتقیم رخ دهــد ،در حالــی کــه بــه نظــر مــن
آنهــا وظیفــه دارنــد مســتقیما کاری انجــام دهنــد.
در همیــن حــال او گفــت رابــرت مولــر ،رئیــس
شــورای ویــژه تحقیقــات بایــد بــه بررســی مداخلــه
روسهــا در انتخابــات  ۲۰۱۶ادامــه دهــد امــا افــزود
کــه گمــان میکنــد آمریکاییهــا بایــد مجبــور شــوند
تــا ارزشهــای اساســی خودشــان را مجــددا بــه بوتــه
آزمایــش بگذارنــد بــه جــای اینکــه بــر ســر مســائل
سیاســی بجنگنــد .کومــی گفــت :مــردم ایــن کشــور
نیــاز دارنــد کــه بــه پــا خیزنــد و بــه کابینهــای
رایگیــری و بــه ارزشهایشــان رای دهنــد .معتقــدم
اســتیضاح ایــن فراینــد را نقــض خواهــد کــرد.
مصاحبــه کومی همزمان با انتشــار کتــاب او تحت عنوان
"یــک وفــاداری باالتــر" صــورت میگیــرد کــه در آن
جزئیاتــی از تعامــات او بــا رئیسجمهــوری آمریــکا و
حاشــیههایی از کمپیــن ریاســت جمهــوری  ۲۰۱۶ذکــر
شــده اســت .طــی روزهــای اخیــر کــه گزیدههایــی
از کتــاب کومــی منتشــر شــده اســت ،ترامــپ شــدیدا
کومــی را هــدف انتقــاد قــرار داده و او را "افشــاکننده و

دروغگــو"" ،یــک فــرد نفرتانگیــز" و "بدتریــن مدیــر
افبــیآی تــا بــه ایــن لحظــه در تاریــخ" توصیــف
کــرده اســت.
ترامــپ ،کومــی را مــه گذشــته اخــراج کــرد .اخــراج او

پاســخ بــه اینکــه آیــا روسهــا چیــزی علیــه ترامــپ
دارنــد ،گفــت :گمــان میکنــم ،احتمــال آن هســت.
مدیــر اخراجــی افبــیآی همچنیــن تاکیــد کــرد،
شــواهدی وجــود دارد کــه نشــان میدهــد ترامــپ در

از افبـیآی منجــر شــد تــا شــورای ویــژه بــه ریاســت
رابــرت مولــر تشــکیل شــود تــا تحقیقاتــی را دربــاره
مداخلــه روســیه در کمپیــن ریاســت جمهــوری ۲۰۱۶
رهبــری کنــد .جیمــز کومــی در مصاحبــه بــا ایبیســی
گفــت بــه اعتقــاد او ایــن احتمــال وجــود دارد کــه
ترامــپ بــا روســیه ســازش کــرده باشــد .کومــی در

رونــد اجــرای عدالــت مانعتراشــی کــرده اســت و ایــن
مربــوط بــه زمانــی اســت کــه کومــی خواســتار انجــام
تحقیقاتــی دربــاره مایــکل فلــن ،مشــاور امنیــت ملــی
ســابق کاخ ســفید شــده بــود .ترامــپ در آن زمــان بــه
ایــن مقــام گفتــه بــود" :امیــدوارم اجــازه بدهیــد از ایــن
مســاله بگذریــم .فلــن آدم خوبــی اســت".

مدیــر ســابق افبــیآی در ادامــه گفــت کــه دربــاره
ســه تــن از روســای جمهــوری آمریــکا در کتابــش
نوشــته اســت کــه دو تــن از آنــان در دســته "رهبــری
اخالقــی" قــرار دارنــد .او در توئیتــی گفــت" :کتــاب مــن
دربــاره رهبــری اخالقــی و مطالبــی از زندگــی شــخصی
و درسهایــی کــه از دیگــران آموختـهام ،اســت .دو تــن
از آنــان ارزشهایــی در کانــون رهبــری اخالقــی نشــان
دادنــد و یکــی از آنــان نقطــه مقابــل آنهاســت .امیــدوارم
مــردم آن را بخواننــد و مفیــد باشــد ".او شــخصا بــه نــام
رئیسجمهــوری اشــاره نکــرد.
کومــی در مصاحبــه بــا ایبیســی همچنیــن گفــت
ترامــپ بــه "لحــاظ اخالقــی مناســب ریاســت
جمهــوری نیســت" و او را یــک دروغگــوی ذاتــی
توصیــف کــرد کــه تمــام اطرافیانــش را "آلــوده"
میکنــد .او همچنیــن بــه نحــوه برخــورد ترامــپ بــا
زنــان اشــاره کــرد و گفــت :او طــوری بــا زنــان صحبــت
و برخــورد میکنــد کــه گویــی آنهــا "تکههایــی
گوشــت" هســتند .او مکــررا دربــاره مســائل بــزرگ
و کوچــک دروغ میگویــد و تاکیــد دارد کــه مــردم
آمریــکا آن را بــاور کننــد!
کومــی بــا بیــان اینکــه کار در دولــت ترامــپ بــرای
او یــک چالــش اخالقــی جــدی بــوده اســت ،گفــت:
چالــش ایــن رئیسجمهــور ایــن اســت کــه تمــام
اطرافیانــش آلــوده خواهنــد شــد .مســاله اینجاســت
کــه هــر چقــدر آلودگــی هــم کــم باشــد ،بــاز هــم
زیــاد اســت و ایــن آلودگــی بایــد چقــدر باشــد کــه در
نهایــت اجــازه ندهــد شــما بــه هدفتــان کــه حفاظــت
از کشــور و خدمــت بــه کشــور اســت ،دســت
یابید؟

معاون کل وزارت بهداشت اعالم کرد

تاثیر تنشهای سیاسی و اقتصادی بر سالمت مردم

در مــوارد کمتــری شــدید رنــج میبــرد.
وی بــا بیــان اینکــه احتمــال وجــود یــک اختــال روانپزشــکی در طــول
عمــر از  ۱۸تــا  ۳۶درصــد متغیــر اســت( ،یعنــی یــک نفــر از هــر ســه تــا
شــش نفــر) ،افــزود :شــیوع اختــاالت روانپزشــکی در طــول یــک ســال در
اســتانهای مختلــف کشــور از بیــن  ۱۲.۸درصــد تــا  ۳۶.۳درصــد متغیــر
بــوده اســت .در تهــران ایــن میــزان  ۳۰.۲درصــد بــوده اســت .یعنــی تقریبــا
یــک نفــر از هــر ســه نفــر .البتــه در تهــران میــزان ایــن اختــاالت در
فواصــل نزدیکتــری اندازهگیــری شــده اســت و ایــن مطالعــات داللــت
بــر ایــن دارد کــه تنشهــای سیاســی ،اجتماعــی و اقتصــادی ایجــاد شــده
یــا بــه وجــود آمــده در فواصــل زمانــی مشــخص ،تاثیــرات مســتقیم بــر
ســامت روان مــردم داشــته اســت.

معــاون کل وزارت بهداشــت ضمــن ارایــه آخریــن آمــار اختــاالت
روانپزشــکی در کشــور ،گفــت :مطالعــات داللــت بــر آن دارد کــه
تنشهــای سیاســی ،اجتماعــی و اقتصــادی ایجــاد شــده یــا بــه وجــود
آمــده در فواصــل زمانــی مشــخص ،تاثیــرات مســتقیم بــر ســامت روان
مــردم داشــته اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،دکتــر ایــرج حریرچــی  -ســخنگوی وزارت بهداشــت
در نشســتی خبــری بــا بیــان اینکــه بــه طــور متوســط  ۲۳.۴درصــد از
جمعیــت بالغیــن کشــور دچــار یــک اختــال روانپزشــکی در طــول یــک
ســال بودهانــد ،گفــت :ایــن میــزان در میــان زنــان  ۲۷.۶درصــد زنــان و در
میــان مــردان  ۱۹.۴درصــد اســت؛ یعنــی از هــر چهــار نفــر در گــروه ســنی
بــاالی  ۱۵ســال ،یــک نفــر از اختــال روانپزشــکی ضعیــف تــا متوســط و

اختالالت روان در زنان  ۳۸درصد بیشتر از مردان
بیشترین اختالالت روان در سنین  ۶۵سال به باال
حریرچــی بــا بیــان اینکــه میــزان بــروز اختــاالت روانــی در زنــان بــه طــور
واضحــی و بــه میــزان  ۳۸.۵درصــد بیشــتر از مــردان بــوده اســت ،گفــت:
بــا افزایــش ســن ،مشــکالت روانــی نیــز افزایــش مییابــد .بیشــترین
میــزان اختــاالت روانــی در افــراد بــاالی  ۶۵ســال اســت .همچنیــن بــا
افزایــش میــزان ســواد ،اختــاالت روانــی کاهــش مییابــد و باالتریــن
میــزان اختــاالت روانپزشــکی در افــراد بیســواد اســت .در عیــن حــال در
شهرنشــینان میــزان اختــاالت روانــی بیشــتر از روستانشــینان بــوده اســت.
افــراد همســر از دســت داده (چــه بــا طــاق چــه بــا فــوت همســر) نیــز
دچــار اختــال بیشــتر روانــی هســتند.
وی ادامــه داد :از منظــر بــار بیماریهــا در کشــور ،یعنــی از لحــاظ
ســالهای از دســت رفتــه عمــر بــه دلیــل مــرگ ناشــی از بیمــاری و
ســالهای زندگــی تــوام بــا ناتوانــی ،هــم اکنــون مجمــوع بیماریهــای
روانــی و اعتیــاد بعــد از بیماریهــای قلبــی عروقــی رتبــه دوم را دارنــد
و تاثیــر بســیار بیشــتر از بیماریهایــی مثــل ســرطان ،دیابــت و حــوادث
ترافیکــی بــر بــار بیماریهــا در کشــور خصوصــا و عمدتــا از طریــق
ســالهای زندگــی تــوام بــا ناتوانــی دارنــد.
افســردگی و اضطــراب از عوامــل اصلــی ســالهای از دســت
رفتــه عمر
حریریچــی بــا بیــان اینکــه اختــاالت روانــی بــه دالیــل گوناگونــی ماننــد
زمینههــای ارثــی ،شــیوه زندگــی ،مشــکالت اجتماعــی و ...بســتگی دارد،
گفــت :اگــر معیارهــای ســامت روان را بشناســیم و بتوانیــم بــا دیگــران
و محیــط اطرافمــان تعامــل داشــته باشــیم ،میتوانیــم عوامــل آســیبزا
بــه شــخصیت ســالم را شناســایی کنیــم و بــه شــخصیتی ســالم برســیم.
ســامت روان بیــش از اینکــه موضوعــی شــخصی باشــد ،موضوعــی
اجتماعــی اســت.
وی بــا بیــان اینکــه جامعــه ناســالم در خــود بیاعتمــادی و بدگمانــی ایجــاد
کــرده و مانــع رشــد افــراد میشــود ،افــزود :امــا جامعــه ســالم ایــن امــکان
را بــه افــراد میدهــد کــه بــه یکدیگــر عشــق بورزنــد و قــدرت تعقــل
خــود را بــارور کننــد .بایــد توجــه کــرد کــه برخــی معیارهــای ســامت روان
شــامل رفتارهــای غیرانطباقــی ،پریشــانی شــخصی ،انحــراف از هنجارهــای
اجتماعــی و ...اســت .ســامت روان بــا فکــر ،عواطــف و رفتــار انســانها
ارتبــاط دارد؛ یعنــی فــردی کــه از ســامت روان خوبــی برخــوردار اســت،
میتوانــد عملکــرد موثــری هــم در جامعــه داشــته باشــد.

کاخ سفید در واکنش به اظهارات ماکرون:

ترامپ خواهان بازگرداندن نیروهای آمریکایی از سوریه است
کاخ ســفید در واکنــش بــه اظهــارات امانوئــل ماکــرون ،رئیــس
جمهــوری فرانســه کــه مدعــی شــده ترامــپ را قانــع کــرده تــا
نیروهــای آمریکایــی را "بــرای مدتــی طوالنــی" در ســوریه حفــظ
کنــد ،اعــام کــرد ،دونالــد ترامــپ خواهــان بازگردانــدن نیروهــای
آمریکایــی در اســرع وقــت از ســوریه اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،بــه نقــل از ســایت شــبکه اســکای نیــوز ،ســارا
ســندرز ،ســخنگوی کاخ ســفید در بیانیـهای اعــام کــرد ،مامویــت
نیروهــای آمریکایــی در ســوریه تغییــری نکــرده و رئیسجمهــور
صراحتــا گفتــه کــه میخواهــد نیروهــای آمریکایــی در اســرع
وقــت بــه کشــور بازگردنــد.
وی تاکیــد کــرد :مــا مصمــم هســتیم داعــش را بــه طــور کامــل
نابــود و شــرایطی کــه مانــع بازگشــت داعــش میشــود را فراهــم
کنیــم .عــاوه بــر آن انتظــار داریــم همپیمانــان و شــرکای
منطقــهای مــا مســؤولیت نظامــی بزرگتــر و مســؤولیت مالــی را
بــرای تامیــن امنیــت منطقــه تامیــن کننــد.
امــا در گامــی مغایــر بــا ایــن اظهــارات کــه بازیگــران اصلــی در
ســوریه را بــه بازنگــری در حســابگریهای خــود واداشــته،
نیکــی هیلــی ،ســفیر آمریــکا در ســازمان ملــل روز گذشــته اعــام
کــرد ،کشــورش طــرح خــروج نیروهایــش از ســوریه را بــه تحقــق
اهــداف مــورد نظــرش در ایــن کشــور منــوط کــرده اســت.

وی بــه شــبکه فاکــس نیــوز گفــت :امیدواریــم نیروهایمــان از
ســوریه بازگردنــد امــا نیروهــای مــا تــا زمــان تحقــق اهدافشــان

از ســوریه عقبنشــینی نخواهنــد کــرد.
هیلــی افــزود :روابــط بــا روســیه پرتنــش اســت و بخشــی از آن بــه
دلیــل ســوریه اســت.
ترامــپ روز گذشــته بــه دولــت ســوریه هشــدار داد کــه آمریــکا
بــا "تمــام قــوا و تجهیــزات" در صــورت "انجــام یــک حملــه
شــیمیایی" جدیــد آمــاده اســت بــار دیگــر ســوریه را هــدف قــرار
دهــد.
امانوئــل ماکــرون شــب گذشــته در گفتوگویــی تلویزیونــی گفــت،
دونالــد ترامــپ ،رئیسجمهــوری آمریــکا را قانــع کــرده تــا "مدتــی
طوالنــی" در ســوریه بمانــد .ایــن کمــی بعــد از حمــات هوایــی
غــرب بــه ســوریه مطــرح شــد.
ماکــرون ادامــه داد ۱۰ :روز پیــش ترامــپ گفــت میخواهــد از
ســوریه خــارج شــود ،مــا او را قانــع کردیــم کــه بایــد بمانــد .بــه
شــما تاکیــد میکنــم او را دربــاره لــزوم مانــدن طوالنــی مــدت در
ســوریه قانــع کردیــم.
ماکــرون در بخــش دیگــر ایــن مصاحبــه گفــت :کشــور فرانســه
علیــه بشــار اســد اعــام جنــگ نکــرده اســت.
وی افــزود :پاریــس تمایــل بــه راه حــل سیاســی فراگیــر بــرای
جنــگ ســوریه دارد کــه همــه طرفهــای فعــال در بحــران
بر سر آن اجماع داشته باشند.
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سفرهای خارجی نمایندگان
شخصی است یا کاری؟

خارجــی
ســفرهای
مســئوالن و نماینــدگان
مجلــس یکــی از
موضوعاتــی اســت کــه
بعضــا حتــی ممکــن
اســت مــورد انتقــاد خــود
نماینــدگان قــرار گیــرد تــا
جایــی کــه اخیــرا یکــی
از نماینــدگان در تذکــری
ســفرهای خارجــی را
هزینهبــر دانســت و گفــت
ســفرهای خارجــی بــه یــک
رویکــرد مســابقهای تبدیــل شــده اســت و هیــات رییســه مجلــس بایــد بــه ایــن موضــوع ورود
پیــدا کنــد.
اینکــه نماینــدگان در ســال چنــد بــار بــه ســفرهای خارجــی میرونــد و اینکــه عــاوه بــر
ســفرهای کاری ،آیــا بــرای مســافرت بــه همــراه خانــواده نیــز کشــورهای خارجــی را انتخــاب
میکننــد؟ را موضــوع طــرح ســوال از تعــدادی از نماینــدگان از کمیســیونهای مختلــف مجلــس
قــرار دادیــم.
مشروح گفتوگوی خبرنگار ایسنا با این نمایندگان و پاسخهای آنها را در زیر بخوانید.
علــی ابراهیمــی نماینــده مــردم شــازند در مجلــس شــورای اســامی گفــت :تاکنــون از طــرف
مجلــس تنهــا بــه یــک ســفر کاری رفتــم .در بهمــن ســال گذشــته بــه مجارســتان رفتــم و ایــن
یــک ســفر کاری بــود .بــه طــور شــخصی نیــز مســافرت خارجــی نم ـیروم.
عبدالرضــا هاش ـمزایی نماینــده مــردم تهــران نیــز در پاســخ بــه ایــن ســوال مطــرح کــرد کــه
در گذشــته بــه ســفرهای خارجــی زیــادی رفتــم .در ایــن دو ســال نیــز یــک ســفر بــه بوســنی و
صربســتان داشــتم کــه یــک ســفر کاری بــود و مهمــان کمیســیون امنیــت ملــی بــودم و دیگــر
ســفر خارجــی نرفتــم .در ایــن دو ســال بــه همــراه خانــوادهام ســفر خارجــی نرفتــم ،اگــر فرصتــی
فراهــم شــود امکانــش اســت کــه بــه همــراه خانــواده بــروم ولــی فعــا تصمیمــی در ایــن زمینــه
نــدارم.
اصغــر ســلیمی نماینــده مــردم ســمیرم بــه ایــن ســوال اینگونــه پاســخ داد :آخریــن ســفرم
بــه کشــور عــراق بــود کــه در پیــادهروی اربعیــن در ســال گذشــته بــه همــراه بــرادرم شــرکت
کــردم .قبــا نیــز بــه کشــورهای خارجــی نرفتــم تنهــا یــک ســفر کاری بــه هرزگویــن از طــرف
کمیســیون شــوراها رفتــم.
علــی اکبــری نماینــده مــردم شــیراز در مجلــس بیــان کــرد :خوشــبختانه یــا متاســفانه مــن ســفر
خانوادگــی بــه خــارج از کشــور نداشــتم .آخریــن ســفرم بــه خــارج از کشــور نیــز در تعطیــات
نــوروز امســال بــود کــه بــه همــراه دکتــر اردکانیــان و گــروه کارشناســی از محیــط زیســت در
هشــتمین مجمــع جهانــی آب شــرکت کــردم.
نظــر افضلــی نماینــده مــردم نهبنــدان بیــان کــرد :در ایــن دو ســال کــه نماینــده مجلــس هســتم
تنهــا یــک بــار بــه خــارج از کشــور رفت ـهام کــه آن هــم ســفرم بــه هندوســتان بــود کــه ســال
گذشــته انجــام شــد و ســفری کاری بــه همــراه گروهــی از مجلــس بــود .خانــواده مــن در بیرجنــد
هســتند و حتــی خانــواده را تهــران نیــز نیــاوردهام و بــا آنهــا نیــز تاکنــون بــه ســفر خارجــی
نرفت ـهام.
جــال میرزایــی نماینــده مــردم ایــام در مجلــس در پاســخ بــه ایــن ســوال بیــان کــرد :آخریــن
ســفرم بــه اتفــاق آقــای زنگنــه بــه ویــن بــود کــه حــدود چهــار مــاه پیــش در اجــاس اوپــک
شــرکت کردیــم کــه ســفری کاری بــود .عمدتــا ســالی یــک بــار بــه ســفر خارجــی مـیروم و آن
هــم کاری اســت.
ســیدراضی نــوری نماینــده مــردم شــوش مطــرح کــرد از شــروع مجلــس دهــم تنهــا یــک ســفر
بــه خــارج از کشــور داشــتم کــه آن هــم ســفری کاری بــه نیوزیلنــد بــود .تاکنــون نیــز بــا خانــواده
بــه ســفر خارجــی نرفتــم.
محمدعلــی وکیلــی نماینــده مــردم تهــران در مجلــس شــورای اســامی در پاســخ بــه ایــن ســوال
بیــان کــرد :از شــروع مجلــس دهــم تاکنــون دو بــار بــه ســفر خارجــی رفتــهام کــه آن هــم
ماموریــت بــود .بــار اول بــه اتفــاق آقــای مطهــری و دعــوت رســمی وزیــر خارجــه و رییــس
مجلــس پارلمــان فرانســه بــه ایــن کشــور ســفر کردیــم .بــار دوم نیــز بــه منظــور ســخنرانی در
کلــوپ شــرکت توســعه همکاریهــای مشــترک ایــران و روســیه از طــرف موسســه قفقــاز بــه
منظــور ســخنرانی دعــوت شــدم و بــه روســیه رفتــم .هــر دو ســفرم کامــا کاری بــود و فرصــت
تفریــح فراهــم نشــد .بــه اتفــاق خانــواده نیــز تاکنــون بــه ســفر خارجــی نرفتــم.
هدایــتاهلل خادمــی نماینــده مــردم ایــذه و باغملــک در پاســخ بــه ایــن ســوال مطــرح کــرد:
مــن قبــل از اینکــه نماینــده شــوم بــه کشــورهای خارجــی ســفر کــردهام چــرا کــه در خــارج از
کشــور تحصیــل کــردهام و همچنیــن قبــل از نمایندگــی مدیرعامــل شــرکتهای نفتــی بــودم و
بــه دلیــل موضــوع کاری ســفرهای خارجــی زیــادی را بــه فرانســه ،ایتالیــا ،چیــن ،نــروژ ،آلمــان
داشــتهام .مــن جــزو نمایندههایــی هســتم کــه از خــارج زده شــدهام .از طــرف کمیســیون انــرژی
نیــز بــه خــارج نرفتــم.
میرحمایــت میــرزاده نماینــده مــردم گرمــی بــه ایــن ســوال اینگونــه پاســخ داد کــه بنــده قبــل از
دوره نمایندگــی ســفرهای خارجــی داشــتم .بعــد از نماینــده شــدن نیــز ســفرهای خارجــی رفتـهام.
در دوران نمایندگــی در رابطــه بــا بررســی وضعیــت آمــوزش و مهــارت آمــوزی بــه کشــورهای
مختلــف ســفر کــردهام .بــه طــور شــخصی نیــز ســفرهای زیارتــی بــه کربــا داشــتهام.
رمضانعلــی ســبحانیفر نماینــده مــردم ســبزوار بیــان کــرد :نماینــدگان غالبــا بــر اســاس
ماموریتهــای تعریــف شــده ســفر میکننــد .تعــداد ســفر نماینــدگان نیــز بــا توجــه بــه اینکــه
در چــه کمیســیونی هســتند متفــاوت اســت .بــه عنــوان مثــال بنــده رییــس کارگــروه پارلمانــی
ایــران و روســیه هســتم و شــرایط کنونــی اقتضــاء میکنــد تــا بــرای ارتقــای روابــط بیــن
دو کشــور تــاش بیشــتری شــود .در ایــن راســتا در ســه مــاه گذشــته نیــز به روســیه ســفر داشــتم.
محمدرضــا پورابراهیمــی نماینــده مــردم کرمــان در مجلــس در پاســخ بــه ایــن ســوال ،گفــت:
آخریــن ســفرم در ایــام عیــد بــه کربــا بــود کــه بــه همــراه خانــوادهام به زیــارت امــام حســین (ع)
رفتیــم .تقریبــا ســالی یــک الــی دو بــار بــه ســفر کربــا مـیروم .در رابطــه بــا کارهــای اقتصــادی
نیــز معمــوال ســالی یــک یــا دو بــار بــه ســفر مـیروم.
حســینعلی حاجــی دلیگانــی نماینــده مــردم شاهینشــهر نیــز در پاســخ بــه ایــن ســوال ،مطــرح
کــرد :آخریــن ســفری کــه بــه خــارج داشــتم در ســال  1390بــود کــه ســفر زیــارت بــه کربــا
بــود ،بعــد از آن نیــز بــه ســفر خارجــی نرفتــم .البتــه چندیــن بــار در کمیســیون مطــرح شــد کــه
بــه ســفر خارجــی بــروم امــا مــن یــک شــرط گذاشــتم و آن ایــن بــود کــه اگــر قــرار اســت
بــرای انجــام کار از ســوی مجلــس باشــد بــه ســفر خواهــم رفــت امــا اگــر قــرار اســت از طــرف
شــرکتهایی کــه بعضــا هزینــه نماینــدگان را تقبــل میکننــد تــا بــه ســفرهای خارجــی رونــد
و بعــدا بــه نوعــی منجــر بــه ســوء اســتفاده از جایــگاه نماینــده میشــود ،نمـیروم کــه در پاســخ
بــه ایــن شــرط میگفتنــد اگــر دوســت داری میتوانــی بــروی و اگــر دوســت نــداری نــرو.
علــی بختیــار نماینــده مــردم گلپایــگان بیــان کــرد :در طــول دوران نمایندگـیام تنهــا یــک ســفر
خارجــی بــه چیــن داشــتم کــه از طــرف کمیســیون انــرژی بــرای مذاکــره در رابطــه بــا خریــد
کشــتی نفتــی بــود .در طــول ایــن دوره از نمایندگــی نیــز ســفر خارجــی نداشــتم حتــی بــه دلیــل
گرفتاریهــای کاری توفیــق زیــارت عتبــات و مکــه و مدینــه را نیــز نداشــتم.
عبــاس گــودرزی نماینــده مــردم بروجــرد در پاســخ بــه ایــن ســوال مطــرح کــرد :بنــده تاکنــون
ســفر خارجــی نرفتــم .مــن شــخصا بــه وضعیتــی کــه در مجلــس در رابطــه بــا ســفرهای خارجــی
وجــود دارد اعتــراض دارم و در صحــن مجلــس نیــز بــه هیــات رییســه تذکــر دادم تــا بــه ایــن
موضــوع ورود پیــدا کننــد .متاســفانه مســابقهای در رابطــه بــا رفتــن بــه ســفرهای خارجــی در
مجلــس مشــاهده میشــود کــه شایســته مجلــس نیســت .ســفرهای خارجــی بایــد دســتاوردهای
روشــنی داشــته باشــد و بــر اســاس ضــرورت باشــد .اینکــه هــر از چنــد گاهــی از طریــق مجلــس
یــا وزارتخانههــا یــا دســتگاههای غیردولتــی نمایندههــا بــه ســفرهای خارجــی اعــزام شــوند بــه
مصلحــت مجلــس نیســت .بــه بنــده چندیــن مرتبــه پیشــنهاد رفتــن بــه ســفرهای خارجــی شــده
اســت ولــی هیــچ کــدام را قبــول نکــردم چــرا کــه احســاس کــردم ضرورتــی نــدارد.
حســن لطفــی نماینــده مــردم رزن نیــز گفــت :در طــول ایــن دو ســال کــه در خدمــت مــردم بــودم
تنهــا یــک بــار بــه ماموریــت خــارج از کشــور رفتــم و ســفرم بــرای بررســی نحــوه اشــتغال در
کشــورهای آســیای جنــوب شــرقی بــوده اســت و بــه کشــور ویتنــام ،چیــن و تایلنــد رفتــم و هیــچ
ســفر خارجــی بــه غیــر از ایــن ماموریــت نداشــتم.
ســیدحمیدرضا کاظمــی نماینــده مــردم پلدختــر در مجلــس اینگونــه بــه ایــن ســوال پاســخ داد کــه
در طــول دو ســال کــه نماینــده هســتم تنهــا یــک بــار از طــرف کمیســیون بــه خــارج از کشــور
رفتــم .ســفرم بــه کشــور یونــان و در رابطــه بــا مدیریــت شــهری بــود .از نظــر مــن اگــر ســفر بــه
خــارج بــا برنامــه باشــد میتوانــد بــرای کشــور مفیــد بــوده و دیــد نماینــدگان را نســبت بــه کشــور
و قانونگــذاری بــاز کنــد .مــن ســفر خارجــی شــخصی نرفتــم چــون عالقــه زیــاد بــه خــارج نــدارم.

