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یک هفتهــی مانده به شــروع دور 
جدید مذاکرات هسته ای، اما و اگرها بر 
ســر موضوع مورد گفت وگوی طرفین 
در مذاکرات وین هنوز پابرجاســت و 
هنوز به طور شفاف هر کدام از طرفین 
مذاکره کننــده از تروئیــکای اروپایی 
گرفته تا امریکا و ایران بیان نکرده اند که 
موضوع اصلی چه خواهد بود. با این حال 
گمانه زنی های مختلفی مطرح می شود 
و رسانه ها و چهره های مختلف هریک به 
زعم خود موضوعی را به عنوان مباحث 
موردنظر گفت وگو مطرح می کنند و این 
در حالی است که مقامات نظامی امریکا 
تهدید کرده اند اگر توافقی حاصل نشود 

گزینه های دیگر روی میز خواهند بود.
به ایــن ترتیــب درحالی که آخر 
هفته گذشته یک روزنامه آمریکایی از 
موضوعی به نام »توافــق موقت« پرده 
برداشته اســت، روز گذشــته یکی از 
نماینده های مجلس ســیزدهم گفت 
که موضوع مذاکرات ایــران با ۱+۴ که 
هشتم آذرماه در وین انجام می شود لغو 
تحریم ها علیه ایران اســت و در همین 
حال لوید آستین وزیر دفاع آمریکا دیروز 
تهدید کرد که اگر مذاکرات دیپلماتیک 
نتواند مانع پیشــروی برنامه هسته ای 

ایران شــود، آمریکا برای حفظ منافع 
خود همه گزینه های دیگــر را در نظر 

خواهد داشت.
به گزارش مهر لوید آســتین، وزیر 
دفاع آمریکا که براس شرکت در اجالس 
ساالنه گفت وگوهای منامه به بحرین 
ســفرکرده؛ همچنین مدعی شد که 
پهپادهای تهاجمی ایــران تهدیدی 
دائمی بــرای نیروهــای آمریکایی در 
خاورمیانه و مانعی در مبارزه با تروریسم 
هستند.رئیس پنتاگون گفت که آمریکا 
با حسن نیت به مذاکرات برجام بازگشته 
است اما اقدامات تهران در ماه های اخیر 
دلگرم کننده نبوده اســت. وی همین 
طور این موضوع را کــه آمریکا تمایل 
ندارد به »گزینه زور« متوسل شود، رد 

کرده است.
ســه روز قبل امــا پایــگاه خبری 
اکســیوس به قلم روزنامه نگاری موثق 
خبر از طرح بحــث توافق موقت میان 
ایران و ۱+۵ در صورت عدم احیای کامل 
برجام در زمان مناسب داده و مدعی شد 
»جیک سالیوان«، مشاور امنیت ملی 
کاخ سفید، ایده توافق موقت با ایران با 
هدف خرید زمان بیشــتر در مذاکرات 
هسته ای را با همتای اسرائیلی خودش 
مطرح کرده است. دو منبع آمریکایی 
گفته اند که ســالیوان و هوالتا تنها در 

حال بررسی احتماالت مختلف بوده اند 
و ســالیوان، ایده ای که از سوی یکی از 
کشور های اروپایی مطرح  شده بود را با 
همتای اسرائیلی خود در میان گذاشت.

طبق گفته مقام های آمریکایی، ایده 
مطرح شده از سوی آمریکایی ها این بوده 
که امریکا و متحدانــش در ازای توقف 
موقت بخش هایی از برنامه هســته ای 
خود، امکان آزادســازی بخش هایی از 
دارایی های مسدود شده ایران را فراهم 
خواهند کرد و یا اینکــه برای مبادالت 
کاال های بشردوســتانه، معافیت های 

تحریمی صادر خواهند کرد.
در بخشــی از این گزارش آمده بود 
که طرح توافق موقــت با ایران، طرحی 

موقت است و موضع دولت »جو بایدن« 
کماکان اصرار بر احیــای کامل برجام 

است.
این ها اما در شرایطی است که یک 
مقام اســرائیلی به اکسیوس گفته بود 
که اسرائیل با این پیشنهاد موافق نبوده 
و معتقد است هر توافق موقت با ایران به 
توافقی دائمی تبدیل خواهد شد که به 
ایران اجازه خواهد داد زیرساخت های 
هســته ای و ذخایر اورانیوم خودش را 

حفظ کند.
نماینده تهران: طرف مذاکره ما 

۱+۴ است
با این وجــود اما دیــروز ابوالفضل 
عمویی، عضو کمیســیون امنیت ملی 
و سیاســت خارجی مجلس شــورای 
اسالمی، آنچه در رسانه های آمریکایی 
به عنوان توافق موقت منتشــر شده را 
خیلی جدی ندانســت و گفت که ما با 
آمریکایی ها مذاکره ای نداریم و طرف 

مذاکره ما ۱+۴ است.
به گــزارش خبرانالین وی موضوع 
مذاکرات را لغو تحریم هــا علیه ایران 
عنوان کرد و گفت که بدون لغو تحریم ها 
امکان اینکه ایران به توافق برجام برگردد 
و اجــرای پاراگــراف ۲۶ و ۳۶ را کنار 

بگذارد، وجود ندارد.
نماینده تهران بــا بیان این موضوع 
که توافق موقت فعــاًل موضوع جدی 
نیست گفت: پیشنهادهایی که انتفاع 
اقتصادی ایران در آن در نظر گرفته نشود 
موردتوجه مذاکره کنندگان قرار نخواهد 
گرفت. انتفاع اقتصادی ایــران باید به 

صورت مؤثر و قابل اندازه گیری باشد.
خوش بینی کیهان

اما توافق موقت واکنــش روزنامه 
اصولگرای کیهان را هــم برانگیخت و 
دیروز مدعی شــد کــه زمزمه محافل 
آمریکایی درباره پیشنهاد طرحی برای 
توافق موقت هســته ای با ایران، نشان 
می دهد اقدامات هماهنــگ دولت و 
مجلس حرکت در مســیری درســت 

بوده است.
واکنش ظریف

اما ظریف وزیرامورخارجه ســابق 
ایران هم در این مورد نتوانست واکنشی 

نشــان ندهد و لب به ســخن گشود او 
اگرچه درباره توافق موقت صحبت نکرد 
اما به گفته های رابرت مالی، نماینده ویژه 
وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران 
که گفته بود شــاید بازگشت به توافق 
هسته ای ۲۰۱۵، منافعی که این توافق 
در پی دارد را از دست بدهد واکنش نشان 
داد و در صفحه توییترش نوشت: نماینده 
ویژه آمریــکا در امور ایــران از فرصت 
تغییر دولت در ایران و »فراموش کاری« 
تروئیــکای اروپا و اتحادیــه اروپا بهره 
می جوید تا تاریخ اخیر را بازنویسی کند. 
ایران هیچ گاه از »بازگشــت دوجانبه 
به برجام« دست نشســت. آمریکا این 
کار را کرد. برای بررســی اسناد  »عدم 
اجــرای« برجــام از ســوی آمریکا و 
 تروئیکای اروپا، لطفاً به آدرس اینترنتی
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کنید.  
 مالی در کنفرانس منامه گفته بود 
که: زمانی فرا خواهد رسید که اگر ایران 
به پیشرفت های فعلی خود ادامه دهد، 
غیرممکن می شود که به توافق هسته ای 
برجام بازگردیم و منافــع آن توافق را 
بار دیگر داشــته باشیم. پیشرفت های 
هســته ای ایران زنگ خطر را در تمام 
منطقه بــه صــدا درآورده و این همان 
چیزی اســت که به گذر زمان سرعت 
بخشیده و همه ما را به این نقطه رسانده 
که بگوییم زمانی اندکی برای بازگشت به 

توافق هسته ای برجام باقی مانده است.
آمریکایی ها سردرگم میان 

پیشنهاد توافق موقت
در این میان اما گویــا آمریکایی ها 
میان این پیشنهاد ســرگردان اند که 
برخی هم چون طرف اسراییلی تمایلی 
برای رســیدن به توافق موقت ندارند 
و کســانی هم چون دیوید مایلشتاین 
از مشــاوران ســفیر ایاالت متحده در 
اسراییل با وحشــتناک خواندن ایده 
توافق موقت نوشته اند: توافق بد، بدتر 
از عدم توافق است. دولت بایدن به جای 
چنین توافقی با تهران باید سیاست فشار 
حداکثری علیه تهران که شامل کمپین 
تحریم بود را با حفظ تهدید به اینکه در 
صورت شکست مذاکرات همه گزینه ها 

روی میز خواهد بود، ادامه بدهد.
یا از دیگر سو هم چون نیکوالس میلر، 
کارشناس ارشد حوزه منع اشاعه ایده 
توافق موقت را مثبت ارزیابی می کنند و 
با ابراز امیدواری برای اینکه دولت بایدن 
این ایده را پیگیری کنــد، می گویند: 
در ســایه توافق موقت، علی رغم خرید 
زمان بــرای ادامه گفتگو هــای اصلی، 
آزاد شــدن بخشــی از اموال ایران در 
ازای برخی گام های هسته ای از سوی 
تهران می تواند همان حسن نیت مدنظر 

تهران باشد.
به این ترتیب در شرایطی که بایدن 
به مرخصی موقت رفته و همه امور را به 
معاون خود سپرده و از طرف دیگر میان 
آمریکایی ها و اسراییل هنوز توافقی بر سر 
ایده توافق موقتی وجود ندارد؛ نمی توان 
اطمینان داشت که در وین قرار است چه 

موضوعی مطرح شود؟
آیا همان طور که نماینده تهران گفته 
رفع تحریم ها مطرح اســت و مذاکره 
دیگری در کار نیست؟ یا پای پیشنهاد 
توافق موقت هم به میانه باز می شــود. 
آنچه مشخص است این است که گزینه 
مطرح شده از ســوی رئیس پنتاگون 
چندان باب میــل هیچ کدام از طرفین 
نیست. باید دید تا هفته آینده در بر کدام 

پاشنه خواهد چرخید؟

گمانه زنی ها بر سر محور مذاکرات وین ادامه دارد؛

دستور کار؛ لغو تحریم ها یا توافق موقت؟

پارلمان

مجلس یازدهم با شــعار اقتصــادی و دادن 
وعده های اقتصادی در ایام تبلیغات انتخاباتی و 
بعد از آن شکل گرفت. مجلسی که با صدای بلند 
تالش دارد بگوید انقالبی است و به فکر معیشت 
مردم اما به نظر می رسد طرح هایی که این روزها 
در دستور کار نمایندگان قرار گرفته است نه تنها 
در حوزه تخصصی خود چندان کارگشا نیستند 
که حتی ضرورت و الزامی برای بررســی فوری 
آنها وجود نداشته است و شاید اگر مجلس خود 
را درگیر بررســی و لوایح مهم دولت می کرد و از 
اتاق بایگانی خارجشــان می کرد، نتایجی بهتر 
عاید مردم می شد. پس از طرح پرحاشیه صیانت 
از فضای مجازی که واکنش هــای مختلفی را 
به دنبال داشــت، طرح صیانت حقوق عامه در 
مقابل حیوانات خطرنــاک و مضر، اعالم وصول 
شد. در این طرح برای نگهداری حیواناتی مانند 
»کروکودیل )تمســاح(، مار، سوسمار، موش و 
میمون، الک پشــت، گربه، خرگوش و سگ« 

جزای نقدی »معادل ۱۰ تا ۳۰ برابر حداقل حقوق 
کارگری« تعیین شده و البته آن حیوان نیز ضبط 
خواهد شد.اعالم وصول این طرح یک بار دیگر 
نگاه ها را متوجه عملکرد نمایندگان مجلس در 

پرداختن به حاشیه به جای اصل کرد. 
در همین رابطه عزت اهلل یوســفیان مال در 
گفت وگو با ایلنا، درباره عملکرد مجلس شورای 
اسالمی با گذشــت حدود ۲  ســال از روی کار 
آمدن نمایندگان در خصوص حل مشــکالت 
معیشــتی و اقتصادی گفت: هنگام رقابت های 
انتخاباتی آن شعاری که  بین همه ۲9۰ نماینده 
مشترک بود و با هم شعارش را دادند، در پوسترها 
و بنرهای شان تبلیغاتی شــان هم نوشتند و در 
سخنرانی های شان مطرح کردند، حل مشکالت 

معیشتی و اقتصادی  مردم بود.
وی ادامــه داد: در بخــش حل مشــکالت  
معیشــتی و اقتصادی ما خروجــی خوبی را از 
مجلس نداشــتیم و حتی نمایندگانش موفق 

نشدند شرایطی را برای حل این مشکالت فراهم 
کنند. یک زمانــی که نماینــده می آمد درباره 
معیشت سخن می گفت، مشکالتش را لمس و 
احساس می کرد اما در همین مجلس نتوانست 
شــرایط را در همان حد شــرایطی که در زمان 

انتخابات بود متوقف کند و نگذارد بدتر شود.
 جلسات برای معیشت مردم 
کمتر از انگشتان یک دست

یوسفیان مال بیان کرد: امروز با کمال تاسف 
مشــاهده می کنیم قیمت ها افزایش پیدا کرده 
است؛ قیمت خودرو، ســکه، ارز خارجی چقدر 
بوده است و امروز چقدر شده است. قیمت ارزاق 
عمومی و نان چقدر بوده اســت و امروز به کجا 
رسیده است؟ این یعنی اینکه حتی نمایندگان 
حاضر نشــدند افزایش قیمت را متوقف کنند 
و نتوانســتند بروند دنبــال این که گــره کار از 
کجاست؟وی تاکید کرد: همه کاالهایی که در 
بازار نیاز اولیه مردم است، مانند گوشت قرمز و 

سفید، برنج و تخم مرغ  محصوالتی که قوت غالب  
است و نیاز اولیه شان اســت، امروز حتی به یک 
مورد را نمی توانید اشاره کنید که این مجلس نه 
تنها افزایش قیمتش را متوقف کرده بلکه شرایط 

خریدش را برای مردم بهتر کرده باشد.
این نماینده مجلس دهم خاطرنشــان کرد: 
هنگامــی که صحبــت از تعامل بیــن دولت و 
مجلس می شود؛ منظور احوال پرسی، بد و بیراه 
به همدیگر نگفتن و روبوســی کردن آنها با هم 
نیست بلکه تعامل یعنی این که مجلس و دولت 
دوش به دوش هم و در کنار هم هدف مشترک را 
نشانه گذاری کنند و به سمتش بروند اما تاکنون 

این اتفاق نیفتاده است.
یوسفیان مال با اشاره به این که  حل مشکالت 
معیشتی یک کار بسیار سنگین است و مجلس 
باید به این امر اهتمام ورزد، گفت: امروز صحبت 
از طرح صیانت از حقــوق عامه در برابر حیوانات 
مطرح اســت؛ این طرح هــا تصویبش هزینه بر 
نیســت و زحمت آنچنانی ندارد. روزها می شود 
صدها مورد از این موارد تصویب کرد آن چیزی 
که زحمت دارد و مجلس باید در موردش تسلط 
عملی داشته باشد، حل مسئله معیشت است، 
یعنی با این وضع موجود و بودجه ای که در کشور 

اســت، باید کاری کند که شرایط بهتر و سهل و 
آسان شود و یا حداقل نگذارد قیمت ها باالتر برود! 
وی یادآور شد: کدام روز را سراغ دارید که قیمت ها 
افزایش پیدا نکرده است؟ چند جلسه مجلس در 
یک ســال و خورده ای که از عمرش می گذرد 
برای گرانی ها برگزار شده اســت؟ آیا به تعداد 
انگشتان یک دست با دولت جلسه گذاشت است 
که افزایش قیمت ها را چه کنیم؟یوســفیان مال 
افزود: آن زمان که نمایندگان در شعار هایشان از 
حل مسئله معیشت می گفتند، تخم مرغ شانه ای 
۶۰ هزار تومان نبود؛ آن زمان شعار می دادند که با 
مسئله  معیشت بتوانند رای بیاوردند که آوردند، 

اما هر روز قیمت ها باال رفت و اتفاقی نیفتاد.

با فراموشی شعارهای انتخاباتی اتفاق افتاد

بی توجهی مجلس به وضعیت اقتصادی مردم
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آیا همان طور که نماینده 
تهران گفته رفع تحریم ها 

مطرح است و مذاکره 
دیگری در کار نیست؟ یا پای 

پیشنهاد توافق موقت هم 
به میانه باز می شود. آنچه 

مشخص است این است که 
گزینه مطرح شده از سوی 

رئیس پنتاگون مبنی بر 
بهره گیری از »گزینه زور«؛ 
چندان باب میل هیچ کدام 
از طرفین نیست باید دید 
تا هفته آینده در بر کدام 

پاشنه خواهد چرخید؟

در شرایطی که بایدن به 
مرخصی موقت رفته و 

همه امور را به معاون خود 
سپرده و از طرف دیگر میان 

آمریکایی ها و اسرائیل 
هنوز توافقی بر سر ایده 

توافق موقتی وجود ندارد؛ 
نمی توان اطمینان داشت 

که در وین قرار است چه 
موضوعی مطرح شود؟

نفیسه زارع کهن

انتصاب در دستگاه های اجرایی 
منوط به تایید معاونت حقوقی شد

طبق دستورالعمل معاون اول رئیس جمهور، 
انتصاب باالترین مســئول حقوقی دستگاههای 
اجرایی پس از تایید صالحیــت تخصصی و تایید 
معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام می گیرد.به 
گزارش ایلنا، درمتن دستورالعمل معاون اول رئیس 
جمهور آمده است:کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، 
شرکت های دولتی، موسسات عمومی غیر دولتی 
و موسسات و شــرکت هایی که شــمول قانون و 
مقررات بر آنها مســتلزم تصریح یا ذکر نام است و 
سایر دستگاه های اجرایی ذیل قوه مجریه در اجرای 
ابالغیه ها و مصوبات الزم االجرا و در راستای ایجاد 
انســجام و مدیریت کارآمد حقوقی در دولت و نیز 
ارزیابی موثر و مستمر عملکرد معاونت ها و ادارات کل 
حقوقی دستگاه ها و نظارت بر مناقصات و مزایده ها 
قراردادها و دعاوی خارجــی و داخلی و به منظور 
تدقیق حقوقی در تدوین لوایــح قانونی آیین نامه 
ها و دســتورالعمل های ذیربط، انتصاب باالترین 
مســئول حقوقی هر یک از دستگاه های اجرایی از 
بین قوه مجریه موضوع مــاده )۵( قانون مدیریت 
خدمات کشــوری و ماده )۲9( قانون برنامه ششم 
توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، پس از تایید 
صالحیت تخصصی و تایید معاونت حقوقی ریاست 

جمهوری انجام گیرد.
    

توقیف یک کشتی خارجی دیگر 
در خلیج فارس توسط سپاه

تفنگــداران دریایــی ناوتیپ پارســیان یک 
فروند کشتی خارجی حامل ســوخت قاچاق را در 
آب های این شهرســتان توقیف کردند.به گزارش 
مهرســرهنگ پاســدار احمد حاجیان فرمانده 
ناوتیپ ۴۱۲ ذوالفقار شهرستان پارسیان گفت: با 
رصد اطالعاتی و در عملیات منسجم، تفنگداران 
دریای این ناوتیپ موفق به توقیف یک فروند کشتی 
خارجی با ۱۱ خدمه در آب های کشورمان شدند.

وی گفت: پس از بازرسی از این شناور بیش از ۱۵۰ 
هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف شد و هر ۱۱ خدمه 
خارجی آن برای گذراندن مراحل قانونی به حوزه 
قضایی شهرستان پارسیان معرفی شدند.فرمانده 
ناوتیپ ۴۱۲ ذوالفقار شهرســتان پارسیان گفت: 
ناوتیپ ۴۱۲ ذوالفقار در حمایت از اقتصاد کشــور 
با هرگونه قاچاق سوخت در دریا به صورت قاطعانه 

برخورد خواهد کرد.
    

دفتر نماینده عضو پایداری را 
آتش زدند

دفتر نماینده رباط کریم به آتش کشیده شد.به 
گزارش فارس جمعه شب توســط افراد ناشناس 
تابلوی دفتر حجت االسالم حسن نوروزی، نماینده 
رباط کریم و بهارستان به آتش کشیده شد.در مورد 
علت حادثه و چگونگی آن هنوز اطالعاتی در دست 
نیســت اما وقوع این حادثه از طرف دفتر وی تایید 

شده است.
    

 دالیل دو شوری شدن 
طرح تعارض منافع

تسنیم نوشت: ولی اسماعیلی ، رئیس کمیسیون 
اجتماعی مجلس شــورای اســالمی درباره دلیل 
۲ شوری شدن طرح تعارض منافع، گفت: به دلیل 
برخی ازابهاماتی که در طرح تعارض منافع وجود 
داشت هیئت رئیسه پیشنهاد دادیم که این طرح به 
صورت دو شوری بررسی شود.وی در تشریح برخی 
از ابهامات طرح تعارض منافــع، اظهار کرد: در باره 
یکی از این ابهامات مسئوالن اتاق تعاون و اصناف به 
کمیسیون نامه ای ارسال کردند مبنی بر اینکه این 
طرح ساختار و موضوع تعارض منافع را در بحث های 
دولتی تعریف کرده و نگاهی به بحث های صنفی و 
اتاق های بازرگانی و تعاون نداشته است عالوه بر این 
ابهاماتی نیز از سوی همکاران در زمان بررسی کلیات 
طرح مذکور در جلسه علنی مطرح شد که ایم موارد 
باعث شد که این طرح به صورت دو شوری ارزیابی 
شود.مرکز پژوهش های مجلس نیز نسبت به این 

طرح ایراداتی را مطرح کرده است.
    

حمله به ساختمان کنسولگری 
ایران در هامبورگ آلمان

رســانه ها در آلمان از حمله افرادی ناشناس به 
ساختمان سرکنسولگری ایران در شهر هامبورگ 
خبر داده اند.به گزارش روزنامه بیلد چاپ آلمان، یک 
سرنشین خودروی عبوری شامگاه جمعه ۱9 نوامبر 
متوجه دودی شده که از در ورودی ساختمان این 
کنسولگری به هوا برخاسته و عالوه بر آن دو مرد را 
مشاهده کرده که باسرعت از آن مکان دور می شدند.
به نوشته دویچه وله، مقام های محلی احتمال داده اند 
این آتش سوزی در اثر پرتاب کوکتل مولوتوف توسط 

مهاجم یا مهاجمان صورت گرفته باشد.

روی موج کوتاه

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به تایید 
طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: 
قانون اساســی نگاه ویژه ای به خانــواده دارد و 
امیدواریم قوانینی از این دســت ما را به مقصود 

قانون اساسی نزدیک کند.
به گزارش ایســنا، هادی طحان نظیف در 
ابتدای نشست خبری خود با اشاره به طرح ها و 
الیحه هایی که در شورای نگهبان بررسی شده 
است، درباره تعامل شــورای نگهبان و مجلس 

شورای اسالمی در موضوعات مربوط به معیشت 
مردم گفت: وظایف شــورای نگهبان در قانون 
اساسی کامال مشخص است و ابتکار قانونگذاری 
دست ما نیست و موضوع از مجلس و دولت آغاز 
می شود و نقطه شروع ما نیستیم. ما تنها نهادی 
هستیم که نسبت به اظهارنظرمان زمان داریم 
یعنی ما نمی توانیم مصوبــه ای را نزد خود نگه 
داریم و آن چه زمانبر اســت تصویب قوانین در 
مجلس اســت. ما نمی توانیــم موضوعی را در 

اولویت قرار دهیم و تنها نقش ما اظهار نظر است.
ســخنگوی شــورای نگهبان درباره طرح 
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و انتقادات 
مربوط به آن گفت: این طرح چندباری در تردد 
بین مجلس و شورای نگهبان بود. ما در مراحل 
ابتدایی ایــرادات مفصلی نســبت به این طرح 
داشتیم و در فرایند یک ساله رفت و آمد به مرور 
اشکاالت شــورای نگهبان برطرف شد. یکی از 
طرح هایی که جلسات کارشناسی متعددی در 

شورای نگهبان داشت همین طرح بود و بیش از 
۱۰ جلسه شخص خودم با موافقین و مخالفین 

این طرح داشتم.
طحان نظیف درارتباط با مصوبه »ساماندهی 

صنعت خــودرو« گفت: ما هنــوز مصوبه ای را 
دریافت نکردیم، دغدغه هــای مجلس برای ما 
هم محترم است و ما معتقدیم این صنعت باید 
سازماندهی شود ما درمورد واردات خودرو بحث 
کارشناسی نداشتیم و وارد موضوعات کارشناسی 
نمی شویم، شان ما این است که مغایرت از نظر 
شرع و قانون را بررسی کنیم و دنبال مانع تراشی 
نیستیم. ما اساسا اشــکالی راجع به این مصوبه 
نداشتیم و تنها چند ابهام وجود داشت. ما به دنبال 
حل این مسئله هستیم و باید مصوبه را دریافت 

کنیم تا دقیق تر بررسی کنیم.

دفاع سخنگوی شورای نگهبان از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت


