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هشدار »مطهری« درباره بدعت مجمع تشخیص 
مصلحت نظام

نایب رییس مجلس شورای اسالمی ارجاع الیحه مبارزه با پولشویی از سوی 
مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس برای اصالح را فراتر از اختیارات 
مجمع دانست و گفت: »مجلس باید برای این بدعت آشکار که کیان مجلس 

را تهدید می کند، تدبیر کند.«
به گزارش ایسنا، در یادداشتی که علی مطهری در اختیار ایسنا گذاشته، آمده 

است:
»مجمع تشخیص مصلحت نظام الیحه مبارزه با پولشویی را که برای داوری میان 
نظر مجلس و نظر شورای نگهبان به این مجمع ارسال شده بود به جای آنکه داوری 

کند و به نفع یکی از دو طرف رأی بدهد، برای اصالح به مجلس فرستاد.
این اقدام فراتر از اختیارات مجمع در اصل ۱۱۲ قانون اساسی و تاسیس یک اختیار 
جدید برای این مجمع و به رسمیت شناختن آن به عنوان شورای نگهبان دوم است.
این رویه بدون تغییر قانون اساسی امکان اجرا شدن ندارد. هیئت نظارت بر 
سیاست های کلی نظام مستقر در مجمع باید در حین بررسی این الیحه در مجلس 
نظرات خود را به کمیسیون مربوط اعالم می کرد و پس از تصویب در مجلس حق 
بررسی مصوبه مجلس را نداشته است. مجلس شورای اسالمی باید برای این بدعت 

آشکار که کیان مجلس را تهدید می کند تدبیر نماید.«

توضیح انصاری درباره الیحه اصالح قانون مبارزه با 
FATF پولشویی و ارتباطش با

یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: الیحه اصالح قانون مبارزه 
با پولشویی یک موضوع داخلی است که در سال 1386 در مجلس شورای 
اسالمی به تصویب رسید. این الیحه از این جهت به FATF مربوط می شود 
که این گروه ویژه مالی چهل توصیه به کشورهای جهان کرده تا برخی 

قوانین داخلی  خود را در راستای مبارزه با پولشویی اصالح  کنند.
مجید انصاری در گفت و گو با ایسنا،  در ارتباط با موضوع بررسی الیحه اصالح 
قانون پولشویی در مجمع و تفکیک این الیحه با FATF، اظهار کرد: قانون مبارزه با 
پولشویی یک قانون داخلی برای کشور ما است که در سال ۱386 در مجلس شورای 

اسالمی به تصویب رسید.
وی ادامه داد: با اینکه این موضوع قانون مهمی است و اگر به درستی اجرا شود 
جلوی گردش مالی ناشی قاچاق و مفسدان را متوقف می کند، اما به دلیل اینکه 
یکسری ایرادات و نواقصی داشت، موجب شد تا در مرحله عمل جدی گرفته نشود.  

انصاری یادآور شد: کشورهای بسیاری این موضوع را در قوانین خود دارند.
وی در بخش دیگری از این گفت وگو یادآور شد: FATF هم یکسری توصیه هایی 
برای اصالح این قانون داشته است. این قانون به FATF  از این جهت مرتبط می 
شود که چهل توصیه به کشورهای جهان شده تا برخی قوانین داخلی  خود را در 

راستای مبارزه با پولشویی اصالح  کنند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: دولت الیحه اصالح این قانون 
را به مجلس داد، مجلس هم آن را بررسی کرد و مواردی را به آن اضافه یا اصالح 
کرد. فقط در سه مورد از ایرادات باقی مانده شورای نگهبان که مجلس به آن اصرار 

کرده بود،  مجمع ورود کرد.
وی افزود: روز گذشته )شنبه( یکی از آن سه مورد در مجمع به تصویب رسید، دو 

مورد باقی مانده در جلسات آتی تصویب می شود.
انصاری خاطرنشان کرد: در حقیقت قانون مبارزه با پولشویی قانون جامع تری می 

شود و بسیار در مبارزه با فساد مالی تاثیرگذار خواهد بود.
وی در پایان گفت: پالرمو و CFT  هم در مواردی که مجلس به مجمع ارسال کرده 
در دستور کار کمیسیون های کار دبیرخانه مجمع هستند.  بعد از کار کارشناسی که 
در کمیسیون ها صورت می گیرد، به جلسه رسمی مجمع خواهد آمد و مجمع نسبت 

به آن ها اتخاذ تصمیم خواهد کرد.

نوبخت در فراکسیون مستقلین:

الیحه بودجه ۹۸ یکشنبه آینده تقدیم مجلس می شود

سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسالمی از نشست صبح 
امروز )یکشنبه ( فراکسیون مستقلین با رییس سازمان برنامه و بودجه خبر 
داد و گفت که نوبخت در این جلسه گفته است که الیحه بودجه سال ۹8 

یکشنبه آینده تقدیم مجلس می شود.
به  گزارش  ایسنا، مهرداد الهوتی در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: نشست فراکسیون 
مستقلین برای بررسی الیحه بودجه سال ۹8 با حضور دکتر نوبخت برگزار شد، 
ایشان در این جلسه عنوان کردند که الیحه بودجه احتماال تغییر خواهد کرد. 
همچنین در الیحه بودجه سال ۹8 پیش بینی شده است که روزانه یک و نیم میلیون 
بشکه نفت به فروش برسد. در حالی  که سال گذشته میزان فروش نفت روزانه دو 

میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه بوده است.
وی اضافه کرد: آقای نوبخت همچنین گفت  در بودجه سال ۹8 ، ۱۲6 هزار 
میلیارد تومان درآمد مالیاتی و 6۵ هزار میلیارد تومان هزینه های عمرانی پیش بینی 
شده است. همچنین بودجه سال ۹8 در دو سقف ۴۰۷ و ۴36 هزار میلیارد تومانی 

بسته خواهد شد.
الهوتی در ادامه  گفت : به گفته آقای نوبخت افزایش اعتبار وزارت آموزش و پرورش 
به 6۴ هزار میلیارد تومان و افزایش اعتبارات رفاهی و حمایتی از مردم از ویژگی های 

بودجه سال ۹8 است.
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ذوالقدر: در واگذاری کارخانه ها به حقوق کارگران توجه شود
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه در خصوصی سازی و واگذاری شرکت ها و کارخانه ها به بخش خصوصی آسیب و چالش هایی متوجه جامعه کارگری شده است، گفت: برای احقاق حقوق حقه کارگران باید فکر اساسی 
کرد. به گزارش ایسنا، سیده فاطمه ذوالقدر در جلسه علنی امروز مجلس در تذکری به وزرای اقتصاد و کار عنوان کرد: در فرآیندهای خصوصی سازی و واگذاری شرکت ها و کارخانه ها به بخش خصوصی متاسفانه به گونه ای عمل شده است که 

آسیب و چالش هایی متوجه جامعه کارگری کرده است. برای احقاق حقوق حقه کارگران باید فکر اساسی کرد. وی در تذکری به وزیر راه گفت: هر چه سریعتر نسبت به ساماندهی مشکالت مسکن مهر اقدام شود.

با اقدامات انجام شده توسط وزیر علوم

 آرامشی به خوبی وضع فعلی در دانشگاه ها نداشتیم

 پروانه سلحشوری :

جنجال کردند تا حرف هایم در مورد حجاب شنیده نشود

فعلی  وضع  این که  بیان  با  جمهوری  رییس  اول  معاون 
دانشگاه ها نماد وزارت غالمی است، اظهار کرد: هیچ وقت 
به خوبی وضع فعلی در دانشگاه ها نداشتیم و  آرامشی 
امروز مشاهده می کنیم که دانشگاه ها هم نشاط سیاسی 

دارند و هم به مسائل علمی خوب پرداخته می شود.
به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری، 
صبح یکشنبه در نوزدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و 
فناوران برگزیده کشور که در سالن اجالس سران برگزار شد، با 
اشاره به خدمات و اقدامات انجام شده از سوی منصور غالمی وزیر 
علوم، تحقیقات و فناوری، گفت: غالمی وزیری دلسوز، کم حرف و 

پرکار است و وضع فعلی دانشگاه ها نماد وزارت اوست.
در  فعلی  وضع  خوبی  به  آرامشی  وقت  هیچ  داد:  ادامه  وب 
دانشگاه ها نداشتیم و امروز مشاهده می کنیم که دانشگاه ها هم 
نشاط سیاسی دارند و هم در دانشگاه ها به مسائل علمی خوب 

پرداخته می شود و روسای دانشگاه ها در صحنه حضور دارند.
وی با تاکید بر این که غالمی جزو شخصیت های علمی و خوب 
کشور و مورد اعتماد دولت و رییس جمهوری است، خاطرنشان 
کرد: از همه دستگاه ها در شرایط فعلی انتظار است که وزیر علوم را 

مورد حمایت قرار دهند تا او بتواند کار خود را انجام دهد.
از  دیگری  بخش  در  همچنین  جمهوری  رییس  اول  معاون 
صحبت های خود با اشاره به ضرورت های امروز کشور از منظر 
توسعه و شرایطی که کشور با آن مواجه است، ادامه داد: به صورت 
طبیعی توسعه علمی یکی از عرصه های اساسی توسعه پایدار و 
همه جانبه کشور است و همواره نقطه امید تاریخی در مردم وجود 
داشته که از آغاز مواجهه با دنیای جدید بتوانیم به سطحی از 
توسعه دست یابیم تا مردم از اقتصاد، رفاه و شرایط سیاسی و 
اجتماعی مناسب و متناسب با ظرفیت های کشور برخوردار باشد.

جهانگیری با بیان اینکه هیچ اقدام توسعه ای در دو سده گذشته 
انجام نشده که در آن نگاه به توسعه علمی وجود نداشته باشد، 
اظهار کرد: در دو سده قبل ایرانیان همواره نگاهی به توسعه علمی 
داشته اند و امروز نیز که ما مسئولیت اداره کشور را بر عهده داریم 
به این نتیجه رسیده ایم که توسعه علمی یکی از اصول توسعه 

کشور است.
وی با اشاره به برخی دیدگاه ها درباره توجه به توسعه علمی و 
ضرورت آن، ادامه داد: گاهی گفته می شود توسعه علمی بیشتر 
برای دوران فراغت از مشکالت، تنگناها و شرایط بی مساله گی 
کشور است و حال که کشور با مشکالتی مواجه شده و وضعیت 
اقتصاد، آب و محیط زیست در شرایط خوبی قرار ندارد، صحبت 
کردن درباره توسعه علمی و پیگیری فناوری های روز نیاز کشور 
اتفاقا توسعه علمی دقیقا برای  نیست. این در حالی است که 
روزهای سخت و شرایطی است که کشور با چالش های بسیار 
مواجه می شود و زمانی که دشواری ها بیشتر می شود بیش از سایر 

ایام باید به توسعه علمی توجه کنیم.
مسائل  اقتصاد،  در  کرد:  اضافه  جمهوری  رییس  اول  معاون 
اجتماعی و روابط بین المللی زمانی که با مسائل جدی و مشکالت 
مواجه می شویم حتما توسعه علمی و توجه به فناوری های روز و 
پژوهش های کاربردی می تواند ما را در غلبه بر مشکالت کمک 
کشف  دنبال  به  که  می کند  ایجاب  کشور  شرایط  امروز  کند. 

فرصت ها و ظرفیت های جدید برای توسعه علم باشیم.
جهانگیری با بیان این که اعمال تحریم های جدید از سوی دولت 
وقت آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران خاطرنشان کرد: امروز 

در شرایطی هستیم که به دلیل تحریم های ظالمانه دولت آمریکا 
بخش هایی از کشور با مشکالتی مواجه شده اند، البته هدف و برنامه 
تحریم کننده، ناکارآمدکردن بنگاه های اقتصادی، فروپاشی اقتصاد 
کشور و مواجهه زندگی مردم با مشکالت جدی به گونه ای که به 
اعتقاد خودشان مردم دست به اعتراض علیه حکومت بزنند، است.

وی با تاکید بر لزوم مستقل شدن بودجه کشور از درآمدهای 
نفتی، گفت: زمانی می گوییم درآمدهای اصلی کشور حداقل در 
بخش ارز متکی به نفت است یعنی با شرایطی مواجه هستیم که 
همواره هم می توانیم از آن درآمد کسب کنیم و هم اگر قدرت های 
جهان اراده کنند و به ما فشار آورند می توانند بر درآمدهای ارزی 
کشور تمرکز کنند و مانع صادرات نفت ما شوند؛ گرچه تاکنون 
توفیق چندانی در این زمینه نیافتند، اما موضوع را نیز رها نکردند و 

حتما مقداری از صادرات نفت ما را کاهش داده اند.
معاون اول رییس جمهوری با بیان این که اقتصادی که قادر 
است منابع خود را از در معرض تهدید قرار دادن حفظ کند و خود 
را نگه دارد اقتصاد مقاومتی است، اظهار کرد: در اقتصاد مقاومتی 
پنج محور اصلی، درون زایی، برون نگری، عدالت محوری، دانش  
بنیان محوری و مردمی بودن مورد توجه است و ما بر اساس آن 
هدف گذاری کرده ایم تا در برابر تکانه های خارجی از خود مقاومت 
نشان دهیم. از میان این پنج رویکرد دانش بنیان بودن اقتصاد 
جهت گیری  اصلی است که باید به آن توجه داشته باشیم. از نظر 
من اگر گفته می شود کشور باید به دنبال اقتصادی حرکت کند که 
اتکایش را بر درآمدهای نفتی کم کند و در داخل منابع درآمدی 

ایجاد نماید، اقتصاد دانش بنیان است.
ضروری  اقدام  است  قرار  که  امروز  داد:  ادامه  جهانگیری 

دانش بنیان کردن اقتصاد در کشور شکل بگیرد، باید زنجیره دانش، 
فناوری و پژوهش به طور کامل تشکیل شود و این سه گانه نیز از 

تعامل صنعت، دانش و جامعه شکل می گیرد.
وی با تاکید بر این که برنامه اقتصاد دانش بنیان باید به عنوان 
مهم ترین اولویت توسعه ای کشور در شرایط فعلی باشد، خاطرنشان 
کرد: این برنامه باید در دولت نیز مورد حمایت قرار بگیرد این 
حمایت باید در اشکال مختلف اعم از بودجه ای و صندوق های 
حمایتی و سایر شیوه های حمایتی انجام شود. همچنین ارتقای 

پژوهشگران و ظرفیت  دانشگاه ها باید در اولویت کار قرار بگیرد.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به ارائه  پیشنهادات مختلف از 
سوی برخی دانشگاه ها و مراکز علمی برای برون رفت کشور از وضع 
موجود، تاکید کرد: امروز اقتصاد دانش بنیان و حرکت به سمت 
آن باید سرلوحه کارها قرار بگیرد و چنانچه در این زمینه نیاز 
است باید اصالحات مورد توجه انجام شود؛ اگر امروز قصد حمایت 
از کارآفرینان را داریم باید کارآفرینانی در اولویت قرار گیرند که 
فعالیت شان در راستای اقتصاد دانش بنیان است. همچنین در 
توسعه دانشگاه ها نیز باید به این موضوع توجه کنیم؛ حتما باید به 
ظرفیت دانشگاه های نسل چهارم یا همان دانشگاه های کارآفرین 
کار  در دستور  در همه شرایط  باید  این موضوع  و  توجه شود 
وزارتخانه های علوم و بهداشت و همچنین معاونت علمی ریاست 

جمهوری قرار بگیرد.
جهانگیری با تاکید بر لزوم توجه مراکز علمی و شرکت های 
دانش بنیان به بازارهای خارجی، گفت: امروز در وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و معاونت علمی از شرکت های دانش بنیانی که 
در بازارها و نمایشگاه های بین المللی محصوالت خود را بازاریابی 

و معرفی می کنند حمایت می شود. گرچه هنوز در این زمینه در 
ابتدای مسیر هستیم و گفته می شود که صادرات شرکت های 
دانش بنیان حدود ۴۰۰ میلیون دالر است، اما باید این روند با 
جایگزین  بتوانند  این شرکت ها  تا  شود  انجام  بیشتری  شتاب 

صادرات نفت شوند.
وی با بیان این که جایگزینی صادرات محصوالت دانش بنیان 
به جای نفت اقدامی دور از دسترس نیست، خاطرنشان کرد: 
کشورهایی مشابه ما وجود دارند که این اقدام را در سال های 
گذشته آغاز کرده اند و در دوره ای حداکثر ۲۵ ساله توانستند رشد 

علمی باالیی کسب کنند و به اهداف خود دست یابند.
از  حمایت  این که  بر  تاکید  با  جمهوری  رییس  اول  معاون 
پارک های فناوری یکی دیگر از اولویت های دولت دوازدهم است، 
افزود: در اقتصاد مقاومتی حتما حمایت از مالکیت فیزیکی دیگر 
اصل نیست، بلکه حمایت از مالکیت فکری و ساماندهی و ثبت 

اختراعات از موضوعات مورد توجه است.
جهانگیری در پایان اظهار کرد: زمانی که کشور در حال حرکت 
به سمت اقتصاد دانش بنیان است، همه دستگاه های مسئول باید 
ساز و کارهای مناسب از جمله زیرساختی و قوانین و مقررات مورد 
نیاز را تهیه، تدوین و تصویب نمایند تا بتوانیم اقتصاد را از شرایط 

پیشرو به شرایط مطمئن تر حرکت دهیم.
رییس  اول  معاون  از سوی  مراسم  این  در  ایسنا،  به گزارش 
جمهوری، وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان 
رییس  فناوری  و  علمی  معاون  و همچنین  پزشکی  آموزش  و 
کشور  برگزیده  فناوران  و  پژوهشگران  از  تعدادی  از  جمهوری 

تجلیل و تقدیر شد.

مجلس  امید  فراکسون  عضو  سلحشوری  پروانه   
شورای اسالمی می گوید: پس از برنامه مناظره در 
دانشگاه شهید بهشتی مخالفین او جنجال کردند تا 
حرفهایش در مورد حجاب شنیده نشود که موفق 

هم بودند .
نماینده مردم تهران روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار 
از  پس  آمده  پیش  مسائل  مورد  در  ایرنا  دانشگاه  گروه 
افزا فعال فرهنگی اصولگرا در  با فرشته روح  او  مناظره 
دانشگاه شهید بهشتی در مورد حجاب گفت: همه این 
جنجال ها به این خاطر بود که حرف هایم در مورد حجاب 
و سیاست های فرهنگی شنیده نشود که سخنانم با این 

جنجال ها به حاشیه رفت.
اشاره سلحشوری به برنامه ای است که حدود ۱۰ روز 
پیش در دانشگاه شهید بهشتی تحت عنوان »پوشش 
بانوان ایرانی پس از انقالب« از سوی بسیج این دانشگاه 
برگزار شد. سخنان مطرح شده از سوی نماینده اصالح 
طلب مجلس درباره حجاب اجباری سروصدای زیادی به 

پا کرده است.
پوشش  'با  است:  گفته  مناظره  این  در  سلحشوری 
ولنگاری کامال مخالفم، اما معتقدم اگر بر محتوای دین کار 

شود و سیاست گذاری ها بر اساس آن صورت گیرد، اصال 
نیازی به اجبار نیست. '

او در ادامه از عملکرد نهاد های فرهنگی در جا انداختن 
حجاب انتقاد کرد و گفت: »سوال این است آیا ما پس 
را  زنان مان  و  توانسته ایم دختران  انقالب  از  از ۴۰ سال 
و  نهاد های سیاستگذار  به حجاب کنیم؟ قطعا  باورمند 
مجری اشتباهاتی داشته اند که نه تنها نتوانسته ایم حجاب 
را برای اقشار جامعه نهادینه کنیم بلکه گاهی آموزه های ما 

اثر عکس داشته است.«
سلحشوری خاطرنشان کرد: معتقدم که الزاما پوشیدن 
چادر به معنای حجاب کامل نیست. گاهی برخی با همین 
پوشش چنان آرایشی دارند که خود حجاب را زیر سوال 
می برد. باید بگویم ما نه تنها باعث اعتقاد جوانان مان به 
حجاب نشده ایم بلکه باعث گریزان شدن آن ها از خیلی 

از آموزه ها شدیم.
او همچنین یادآور شد: سوال این است چرا کشورهای 
لوازم  آمار مصرف  بیشترین  ایران  و خصوصا  خاورمیانه 
آرایش را دارند؟ حتی زنان ایرانی ما در خارج از کشور هم 
به این نوع آرایش عادت کرده اند. ما یکی از مظاهر جامعه 
اسالمی را حجاب تعریف کردیم ولی نتوانستیم آن را به 

نسل بعد از خودمان منتقل کنیم. ما شاهد این هستیم 
در ترکیه با وجود فیلم هایی که فرهنگ منحطی را نشان 
می دهند زنان با حجاب هر سال افزایش پیدا می کنند و 
این تغییر در ترکیه بسیار ملموس است، اما ما نتوانسته ایم 
کاری کنیم که جوان حجاب را با دلش بپذیرد. زیرا ظاهر 
را ترویج کرده ایم. مگر اخالق دروغ نگفتن، ریا نکردن و 
ده ها صفت دیگر جزو صفات اسالمی نیست؟ پس چرا 

دروغگویی در کشور ما بیداد می کند؟
سلحشوری با اشاره به سابقه تحصیل و زندگی خود در 
هند گفت: 'من ۱۰ سال در هند زندگی کردم. در آنجا 
چادر و مقنعه چانه دار به سر می کردم، اما به نظرم واقعا نیاز 
است نگرش جدیدی را حاکم کنیم. این نحوه پوشش برای 

خود من آسیب زا بود.'
این بخش از اظهارات سلحشوری جنجال زیادی به پا 
کرده است. رسانه های اصولگرا گزارش دادند که او گفته 
دستم  و  کردم  عمل  را  گردنم  من  که  »همین  است: 

سال هاست درد می کند ثمره سال ها پوشیدن چادر بود.«
این اظهار نظر کافی بود که موجی از انتقاد نسبت به این 
نماینده مجلس در شبکه های اجتماعی به راه افتد و دیگر 

سخنان او درباره حجاب اجباری نادیده گرفته شود.

 رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس:

وزارت خارجه و اطالعات به موضوع توهین به هموطنان در فرودگاه گرجستان ورود کنند
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
گفت: بی احترامی به گردشگران ایرانی در گرجستان، موضوعی است که 

وزارت امور خارجه و اطالعات باید به آن ورود کنند.
به گزارش ایرنا از خانه ملت، حشمت اهلل فالحت پیشه امروز- یکشنبه- با اشاره به 
موضوع رفتار توهین آمیز ماموران فرودگاه گرجستان با هموطنان ایرانی و دیپورت 
ایرانیان، در این باره افزود: آنچه که در مورد گرجستان نباید فراموش شود این است 
که برخی از ایرانیان مزدور از به فروش رساندن، شان و جایگاه ایرانیان و هموطنان در 

گرجستان سود می برند و این موضوعی است که به آن توجه نمی شود.
وی بیان کرد: برخی از ایرانی ها زمانی که امکانی ایجاد شود برای اینکه مناسبات 
خاصی در رابطه با کشورهای خارجی شکل بگیرد، در این شرایط شان، جایگاه، شرافت 
و ناموس ایرانی را به تاراج می برند و سوءاستفاده می کنند؛ در گرجستان هم این چنین 

مواردی واقعا وجود دارد.
نماینده مردم اسالم آباد غرب و داالهو در مجلس با بیان اینکه اولین کسانی که به 
شان ایرانی ضربه می زنند، کسانی هستند که مجوزهای خاص برای رفتارها و اقدامات 
خاص می گیرند به خصوص در قبال برخی از کشورها، تاکید کرد: همان کاری که در 
دبی در گذشته صورت گرفت، اکنون هم در گرجستان صورت گرفته است، حتی در 
بعضی از کشورهای اروپایی، مانند موضوع لغو ویزای صربستان که یک سال به طول 

انجامید و ضربه ای به کشورمان زد؛ این ها مواردی هستند که این جریانات انجام 
می دهند.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به اینکه بی احترامی به گردشگران ایرانی در گرجستان؛ موضوعی است که وزارت 
امور خارجه و وزارت اطالعات باید به آن ورود کند، مطرح کرد: در شرایط کنونی که 
دشمنان ما شرایط بدی را برای هموطنانمان در خارج از کشور ایجاد کرده اند و البته 
این فضا حتما پایدار نمی ماند و موقتی است؛ نباید اجازه بدهیم که به شأن و جایگاه 

ایرانی ضربه وارد شود.
جمعی از ایرانیانی که در هفته های اخیر از گرجستان دیپورت شده بودند، ۱۹ 
آذرماه، مقابل سفارت این کشور در تهران تجمع کرده و با سفیر این کشور گفت 

وگو کردند.
با اشاره به فراخوانده شدن سفیر  بهرام قاسمی، سخنگوی دستگاه دیپلماسی 
گرجستان به وزارت امور خارجه در اواخر هفته گذشته از انتقال نگرانی های تهران 
نسبت به برخورد با اتباعش از طریق سفیر گرجستان به مسئوالن این کشور خبر 
داد و تأکید کرد که علت دیپورت شدن اتباع کشورمان هر چه که بوده توجیهی 
بر انجام رفتار های غیرمعمول و نامتعارف نمی شود و اتباع دیپورت شده کشورمان 
مورد حمایت دولت ایران هستند و برای احقاق حقوق آنان در حال مذاکره با دولت 

گرجستان هستیم.
قاسمی همچنین تصریح کرد که وزارت خارجه نسبت به برخورد نامناسب با اتباع 
کشورمان و دیپورت افراد از گرجستان با جدیت پیگیر بوده و امیدوار است که دولت 

گرجستان ظرف چند روز آینده دالیل چنین رفتار هایی را ارائه کند.


