
t oseei r ani . i r
سياست2

دیروز در مجلــس روز دولت نبود؛ 
نمایندگان عالوه بر اینکــه با الیحه دو 
فوریتی دولت برای حــذف ارز 4200 
تومانی مخالفت کردنــد، 35نماینده 
در تذکری به دولت نسبت به انتصابات 
فامیلی انتقــاد کردند. از ســوی دیگر 
نمایندگان در نطق  های پیش از دستور 
خود از دولت برای حل مشکالت برنامه 
عملی خواستند و نسبت به عملکرد سه 
ماهه دولت انتقاد کردند. دیروز اما روز 
نمایش سردرگمی و بی برنامگی دولت 
نیز بود. از یک سو درحالی که از روز شنبه 
خبر استرداد الیحه حذف ارز تدریجی 
منتشر و تکذیب می شــد روز یکشنبه 
و پیــش از آغاز جلســه علنی مجلس، 
مجددا برخی سایت  ها خبر دادند دولت 
الیحه حــذف ارز تدریجی را از مجلس 
پس گرفته است. احسان ارکانی، عضو 
کمیسیون برنامه و بودجه با تایید این 
خبر به مهر اعالم کرد: با توجه به تصمیم 
دولت برای اســترداد الیحه دو فوریتی 
حذف ارز 4200 تومانــی، این الیحه از 
چرخه بارگذاری در سامانه قوانین خارج 
شد. اما معاون پارلمانی دولت از تقاضای 

بازگشت الیحه دو فوریتی تامین مطمئن 
کاالهای اساسی، نهاده های دامی، دارو 
و تجهیزات پزشــکی و سیاســت های 
جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار 
آســیب پذیر برای حذف ارز ترجیحی 

اظهار بی اطالعی کرد.
درمیان این اخبار ضد و نقیض، الیحه 
ســرانجام در دســتور کار قرار گرفت و 
نماینــدگان مجلس در جلســه علنی 
با درخواســت دولت بــرای دو فوریت 
الیحه تامین مطمئن کاالهای اساسی، 
نهاده های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی 
و سیاســت های جبرانی برای حمایت 
از معیشت اقشار آسیب پذیر مخالفت 
کردند.آنگونــه که ایلنا گــزارش داده، 
مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه 
و بوجه در ابتدای بررسی این الیحه با ارائه 
گزارشی خواستار موافقت نمایندگان 
با دو فوریــت این الیحه شــد. پس از 
میرکاظمی، محمدحسین فرهنگی و 
شمس الدین حسینی به عنوان مخالف 
و محمدتقی نقدعلی و محسن زنگنه به 
عنوان موافق دوفوریت این الیحه دالیل 
و نظرات خود را بیان کردند .مهمترین 
استدالل مخالفان پیرامون این الیحه 
شامل این بود که اکنون ارز 4200 تومانی 

به کاالهای اساســی و نهاده  های دامی 
اختصاص می یابد، اما مردم در بازار آن  ها 
را با نــرخ دالر آزاد خریداری می کنند و 
هیچ نظارتی بر این مساله نیست؛ از سوی 
دیگر دولت پیشاپیش در قانون بودجه 
ســال ۱400 این اختیار را کسب کرده 
و نیازی به این اجازه نیســت. در مقابل 
موافقان این الیحه، احترام به قوه نظارتی 
مجلس و لزوم همکاری مجلس با دولت 
برای رفع مشــکالت معیشتی با توجه 
به انتظارات مردم را دو علت موافقت با 
فوریت این الیحه اعــالم کردند. پس از 
پایان صحبت  های موافقان و مخالفان 
این الیحــه با حضــور 24۹ نماینده به 
رأی گذاشته شــد که با کسب ۹۹ رأی 
موافق، ۱2۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع 
از میان 233 رأی دوفوریت آن رد شد. 
همچنین دولت بالفاصله درخواســت 
یک فوریت این الیحه را مطرح کرد که 
این درخواست نیز با ۱02 رأی موافق، 
۱۱۹ رأی مخالــف و ۱0 رأی ممتنع از 
23۱ رأی رد شد تا بر این اساس با اعالم 
محمدباقر قالیباف الیحــه به صورت 

عادی اعالم وصول شود.
پس از جلسه علنی مجلس رئیس 
کمیته اصالح ساختار بودجه کمیسیون 

برنامه و بودجه مجلس گفت که: دولت 
ممکن است مجبور شود برخی کاالهای 
مشمول ارز 4200 را از شمول آن خارج 
کند البته در مورد گنــدم و دارو قطعی 
است که تا پایان سال، ارز 4200 به آنها 
تعلق می گیرداما در مورد نهاده های دامی 
باید دولت تصمیم بگیرد که قصد حذف 
ارز 4200 دارد یا خیر و اگر این تصمیم 
را بگیرد از محل اعتبار 2۷ هزار میلیاردی 
به صورت یارانه نقدی قصد دارد به مردم 
کمک کند تا بخشــی از بار هزینه ای را 
جبران کند.این تنها مخالفت مجلس با 
دولت در روز گدشته نبود. هنوز انتقادات 

به انتصابات فامیلی ادامه دارد.
سهشنبه،روزسخترئیسی

 رئیسی فردا در حالی راهی پارلمان 
می شود تا در جلسه بررسی صالحیت 
وزیر آمــوزش و پرورش شــرکت کند 
که فرد معرفی شده برادر داماد زاکانی 
شهردار تهران است. روز گذشته 35 نفر 
از نمایندگان مجلس به ابراهیم  رئیسی، 
 رئیس جمهــور درخصــوص ضرورت 
جلوگیری از انتصابات فامیلی و انتقاد 
از بی توجهــی به شایسته ســاالری در 

دستگاه های دولتی تذکر دادند.
با توجه به انتقادات مطرح در مجلس 
به نظر می رسد  رئیسی روز سه شنبه کار 
سختی در مجلس پیش رو داشته باشد. 
اما دیروز روز بد دولت بود. نطق  های پیش 
از دستور نمایندگان هم انتقاد از عملکرد 
دولت  رئیســی بود. گرچه اصولگرایان 
از یکدســتی قوا و نهادهای حاکمیتی 
برای تحقق شعارهای خود گفته بودند، 
اما اختالف  ها و انتقادات خیلی زودتراز 
آنچه تصور می شد علنی شده و خود را 
نشان داده اســت.روز گذشته نماینده 
گرگان و آق قال در تذکری خواستار ارائه 
برنامه عملی دولت برای پایان بخشیدن 
به وضعیت رنج آور و تقویت ســرمایه 
اجتماعی با توجه به وضعیت نابسامان 
قیمت  ها و نارضایتی مردم شد. غالمرضا 
منتظری در تذکری شــفاهی خطاب 
به رئیس جمهور، بیان کــرد: با توجه 
به وضعیت نابســامان و لجام گسیخته 

قیمت  ها و سیر صعودی نارضایتی مردم، 
شایسته است بر اســاس اصل عدالت 
محوری، برنامه عملی دولت برای پایان 
بخشیدن به این وضعیت رنج آور و تقویت 

سرمایه اجتماعی ارائه شود.
از سوی دیگر روح اهلل حضرت پور در 
نطق میان دستور خود در نشست علنی 
مجلس گفت: مــن نمی دانم در فردای 
آخرین شب انتخابات چه شد گویا خیلی 
از استانداردهای سیاسی کشور عوض 
شده چرا که صدا و سیما از دالر 2۷ هزار 
تومانی حرفی به میان نیاورد؛ نمی دانم 
چرا این گرانی های افسارگسیخته دیگر 
رسانه ای نمی شود؛ نمی دانم چرا دیگر 
بورس دغدغه ملی نیســت چه شد که 
دامادســاالری و خویشاوندساالری که 
تقدیر می شود باز توسط تقبیح گرایان 
احیا شده است.وی افزود: مذاکره با جهان 
که از سوی برخی قبیح بود حاال با جدیت 
دنبال می شود باز خدا را شکر ما هم راضی 
هستیم هر کسی می تواند این مشکالت 
را حل کند ما هم در کنارش هســتیم. 
حضرت پور خاطرنشان کرد: البته دیگر 
هیچ کدام از این سوال ها و جواب ها برای 
این ملت رنج کشیده ارزشی ندارد، اگر 
می توانید در عمل به داد مردم برســید 
وگرنه تحوالت اساســی در سیســتم 

کشورداری را آغاز کنید.
نماینده ارومیه در مجلس گفت که 
آمار مهاجرت نخبگان و خروج ثروت از 
کشور فاجعه است؛ با این مردم چه کرده 
ایم که سرمایه های خود را صرف خرید 
ملک و خانه در سایر کشورها می کنند؟ 
ما با عزت ایرانیان چه کرده ایم؟ دیگر این 
دولت و آن دولت برای مردم فرقی ندارد.
بحران اقتصادی چهارگوشه معیشت 
و زندگی مردم را به آتش کشیده است 
مردم دیگر اعتمادی به مسئولین ندارند 
نتقــادی  یــن تنهــا نطــق ا ا
بهارستان نشینان نبود. نماینده درود و ازنا 
نیز در نطق میان دستور خود گفت: گرانی 
افسارگسیخته و نیازمندی های روزمره 
مردم و ضرورت ورود قاطع دولت برای 
کنترل بازار را متذکر می شوم. حسین 

گــودرزی افزود: همچنیــن به رئیس 
جمهور و مجموعــه تصمیم گیران در 
انتصابات مدیران دولتی متذکر می شوم 
که جوان گرایــی در انتصاب مدیران به 
ویژه در ســطوح عالی منوط به داشتن 
دانش، تجربه و کارنامه موفق مدیریتی 
مرتبط با آن حوزه کاری اســت. در غیر 
این صورت سپردن امور مردم و کشور و 
فرصت های زودگذر به تجربه اندوزی و 
آزمون و خطاهای جبران ناپذیر است.

ولی اسماعیلی، نماینده گرمی  و  رئیس 
کمیسیون اجتماعی مجلس نیزبه ایلنا 
گفته در مورد بحث معیشت و مهار تورم و 
گرانی من فعال نمی توانم به آقای رئیسی 
نمره مثبتی بدهم.به نظر می رســد در 
پایان سه ماه از ریاست ابراهیم  رئیسی 
بر قوه مجریه او نتوانسته مجلس همسو 
با خود را قانع کند و دامنه انتقادات روز 
به روز در حال افزایش اســت. دیگر این 
انتقادات از سوی جریان سیاسی رقیب و 
اصالح طلبان نیست. پیش بینی می شود 
با این روند انتقادات که از جریان همسو 
با دولت بویژه در مجلس آغاز شده باید 
منتظر ارائه طرح  های استیضاح وزرا و 
فراخواندن معاونــان  رئیس جمهور به 
پارلمان بود اگر نمایندگان نخواهند به 

سوال از  رئیس دولت فعال فکر کنند.
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روز بد دولت در مجلس

گفت وگو

عزت اهلل یوســفیان مال از نمایندگان ادوار 
مجلس درباره آینده سیاســی علی الریجانی 
اظهار کرد: آقای الریجانی به تنهایی به اندازه یک 
حزب، قدرت دارند و برای گرفتن پست نیز هیچ 
حزبی تشکیل نخواهند داد و قاطعانه می گویم 
هیچ مذاکره ای برای تشکیالت سیاسی و حزبی 

نداشته اند.
عزت اهلل یوسفیان مال نماینده پیشین مجلس 
و از چهره های نزدیک به علی الریجانی با اشاره 
به گمانه زنی هایی درباره آینده سیاســی علی 
الریجانی و حسن روحانی و اینکه آیا نگاه آن ها به 
قدرت است یا خیر؟ به جماران گفت: من از آقای 
روحانی خبر ندارم. آقای علــی الریجانی هیچ 
برنامه ای برای تشکیل حزب و جریان با احدی 
ندارد، ایشان خودشان را نشان دادند و هرکجا که 

به وجود ایشان نیاز بود، چه مقام معظم رهبری 
نیاز دیدند که ایشان درجایی مشغول باشند و چه 
مردم ایشان را نیاز دیدند و چه مجلس ایشان را 

نیاز دیدند، ایشان رفتند.
او افزود: ایشــان شخصیتی هســتند که تا 
حدودی موردقبول بخش عمده ای از اصولگراها 
و اصالح طلب ها هستند به بیان دیگر ایشان که 
نمی توانند دو جریانی حزب تشکیل دهند و اگر 
بخواهند حزبی تشکیل دهند باید یک جریان را 
از دست بدهند. اآلن ایشان به تنهایی به اندازه یک 
حزب، قدرت دارند و برای گرفتن پســت، هیچ 
حزبی تشکیل نخواهند داد و قاطعانه می گویم 
هیچ مذاکره ای برای تشکیالت سیاسی و حزبی 

نداشته اند.
نماینــده ادوار مجلس شــورای اســالمی 

دراین باره کــه به نظر می رســد کارگزارانی ها 
همچنان روی آقای الریجانی نگاه مثبتی دارند، 
اشــاره کرد: آن ها نظر مثبت دارند عالوه بر این 
هم بسیاری از اصولگرایان به ایشان نظر مثبت 
دارند، اصولگرایان مستقل والیی مجلس بسیار 
زیاد بودند )نزدیک به صد نفر بودند(، با این وصف 
اصولگرایان مجلس به تنهایی نمی توانســتند 
رئیس مجلس تعیین کنند و برای همین بخشی 
از اصالح طلبان هم به آقای الریجانی رأی دادند 
و من می توانم اسامی ۱0، 20 نفر را برای شما نام 
ببرم که اصالح طلب بودنــد و به آقای الریجانی 
رأی دادند پس ایشــان موقعیــت خوبی دارند 
ازاین رو به چه دلیل آقای الریجانــی بروند و با 
یک جریان مذاکره کنند؟ مثاًل بگوید من را وزیر 
کنید یا فعالیت کنید تا من رئیس جمهور شوم؟ 

درحالی که رئیس جمهور به تازگی انتخاب شده 
است و یک دوره 4 ساله است و در ایران مرسوم 
است که هر 2 دوره یک نفر رئیس جمهور باشد. 
اگر ایشان قصد چنین چیزی داشتند نیازی به 
حزب نبود، ایشان در هر شهر مازندران که کاندیدا 
می شدند رأی می آوردند و به مجلس می رفتند و 
می توانستند مجدداً رئیس مجلس شوند لذا چون 
ایشان جایگاهی را مدنظر ندارند به دنبال وسیله 
آن هم نیســتند. به هر حال کارگزاران یا احزاب 
دیگر به آقای الریجانی لطف دارند اما ایشــان 
هیچ گاه با کارگزارانی ها و احزاب دیگر ننشستند 
و صحبتی نکردند. یوسفیان مال در پاسخ به این 
سؤال که آیا زندگی سیاســی و آینده سیاسی 
ایشان را تمام شده می دانید یا خیر؟ تصریح کرد: 
به هر حال ایشان مشــاور رهبری و عضو مجمع 

تشخیص مصلحت نظام است و آماده اند هر وقت 
اتفاق یا کاری ایجاد شود خودشان را عرضه کنند. 
ایشان نه محکومیت کیفری دارند و نه مشکلی 
دارند و مشاور اولین مقام کشوری یعنی رهبری 
هستند یعنی پُست و جایگاه ایشان بسیار خوب 
است و هر زمان رهبری مصلحت بدانند ایشان 
آماده اند که کار کنند و نیازی به تشــکیل گروه 
ندارند. گفتنی است روز گذشته علی الریجانی از 
سوی مقام معظم رهبری به عنوان یکی از اعضای 

شورای عالی انقالب فرهنگی منصوب شدند. 

یوسفیانمال:

هر زمان رهبری مصلحت بدانند آقای الریجانی آماده به کار است
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اعظمویسمه

 علی بهادری جهرمی
 سخنگوی دولت شد

در نشســت دیروز هیات دولت، علی بهادری 
جهرمی ســخنگو و رئیس شــورای اطالع رسانی 
دولت شد. به گزارش ایسنا بهادری جهرمی به عنوان 
جوانترین عضو کابینه، دانش آموخته دکتری حقوق 
عمومی از دانشگاه تهران  و عضو هیات علمی دانشگاه 
تربیت مدرس است. وی همچنین مدیر سابق گروه 
حقوق عمومی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع 
تشخیص مصلحت نظام بوده و ریاست مرکز وکال و 
کارشناسان رسمی قوه قضاییه و عضویت در شورای 
عالی حقوقی دانشگاه آزاد اسالمی را در کارنامه دارد.

    
واکنشنوروزیبهبرگزاریدادگاهآبان

درانگلیس:
 ما ُکشتیم، چه کسی می خواهد 

ما را محاکمه کند؟
نماینده رباط کریم در مجلس یازدهم در پاسخ 
به این سؤال که این روزها در انگلیس دادگاهی برای 
اعتراضات آبان ماه ۹8 در حال برگزاری است، آیا بهتر 
نبود در ایران هم چنین دادگاهی برگزار می شــد؟ 
پاسخ داد که: بعد در این دادگاه ُکشته شده ها را باید 
محکوم کنند یا قاتلین را؟ به گزارش دیده بان ایران: 
حسن نوروزی در ادامه در جواب سؤال که پرسید 
قطعاً منظور محاکمه قاتلیــن و بی تدبیری های 
مسئوالن و کسانی که به مردم شلیک کردند است 
اظهار کرد: یکی از آن هایی که به مردم شلیک کرد 
من بودم، ما ُکشتیم. حاال چه کسی می خواهد ما را 
محاکمه کند؟! الزم به ذکر است که نوروزی در پایان 
صحبت هایش عنوان کرده که »شوخی کردم« و بعد 

تماس را قطع کرده است.
    

طائب: در مذاکره حق ما را 
ندهند با زور می گیریم

رئیس شــورای قرارگاه راهبردی عمار تصریح 
کرد: مذاکره کنندگان باید بــه طرفین مذاکرات 
گوشزد کنند که اگر در مذاکره حق ما را ندهند ما این 
قدرت راداریم که با زبان زور حقمان را بگیریم و در 
آن صورت برای آن ها خیلی گران تمام می شود. به 
گزارش ایسنا، مهدی طائب با تأکید بر اهمیت اقتدار 
موشکی کشور و تأثیر آن در مذاکرات بین المللی 
گفت: حتی مذاکره کنندگان قبلی نیز در مذاکرات 
خود با کشور های دیگر به نقاطی می رسیدند که اگر 
قدرت موشکی ایجادشــده توسط سردار طهرانی 
مقدم ها نبود، به همان اندازه هــم به آن ها چیزی 
نمی دادند. ظالم زیانی جز زور نمی فهمد، چون در 

ذات ظالم زور است.
    

رد دخالت ایران در حمله به 
الکاظمی از سوی مقامات آمریکایی

مقامات کنونی و سابق آمریکایی گفتند که ایران 
دخالتی در ماجرای حمله به نخست وزیر عراق نداشته 
است. به گزارش ایسنا، شبکه ان.بی.سی در گزارشی 
به نقل از یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا و دو مقام 
پیشین آمریکایی تصریح کرد که احتماالً ایران برای 
حمله به مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق چراغ 
سبز نشان نداده و حمله مورد تأیید ایران نبوده است. 

    
لفاظی سفیر بحرین علیه ایران

ســفیر منامه در واشــنگتن در نشســت البی 
آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران سخن گفت. به 
گزارش فارس به نقل از خبرگزاری رسمی بحرین، 
شیخ عبداهلل بن راشــد آل خلیفه در نشست گروه 
 )UANI( »موسوم به »اتحاد علیه ایران هسته ای
که یک البی آمریکایی-صهیونیستی است، حضور 
یافت. طبق این گزارش، سفیر منامه در واشنگتن بر 
تهدید ها و چالش های امنیتی در سطوح منطقه ای 
و بین المللــی تأکید کرد و مدعــی تالش بحرین 
برای حفظ حرکــت کشــتی رانی در خلیج عربی 
)خلیج فارس( از طریق ائتالف های متعدد با کشور ها 
شد. شیخ عبداهلل از کشور های شریک و متحد بحرین 
خواست تا تالش ها را در برابر خطرات احتمالی تشدید 
کنند و همچنین درباره آنچه »تهدید نیرو های نیابتی 

ایران برای منطقه« خواند، لفاظی کرد.
    

 حضور فعال بسیجیان 
در فضای مجازی 

رئیس سازمان بسیج مســتضعفین دیروز در 
جشنواره مالک اشتر بسیج اظهار کرد: بسیجیان 
در فضای مجازی حضوری فعال دارند؛ به نحوی  که 
تاکنون ۹82 گردان سایبری شهرستانی و دو هزار 
و 500 گردان سایبری حوزه محور راه اندازی شده 
است. به گزارش ایسنا سردار سرتیپ پاسدار غالمرضا 
سلیمانی افزود: عالوه بر این در »جهاد تبیین« نیز 
نیروهای بسیجی در فضای مجازی نقش آفرینی 
می کنند، به نحوی که بیش از چهار میلیون نفر در 

»شبکه ثامن« عضو هستند.

روی موج کوتاه

یک فعال سیاسی اصالح طلب عملکرد دولت را در صد روز 
اول مثبت ارزیابی نکرده و معتقد است که دولت سیزدهم هم 
مانند دولت احمدی نژاد برنامه ندارد و در ســفرهای استانی 

تصمیمات فی المجلس می گیرد.
علی محمد حاضری که با ایلنا گفت وگو می کرد درباره اینکه 
حدود ۱00 روز از روی کار آمدن دولت می گذرد و رئیس جمهور 
هم در دوران رقابت های انتخاباتی وعده داده بود که پایان هر 

۱00 گزارشی از عملکردش به مردم ارائه خواهد داد، آیا اتفاقی 
افتاده است که قابل بیان باشد، گفت: دولت ظاهراً هیچ موضع 
روشنی در قبال برجام و سیاست خارجی اش تاکنون نتوانسته 
است اتخاذ کند و این بالتکلیفی مشخص نیست حقیقی است یا 
این که تعمداً اتفاق افتاده است. عضو شورای مرکزی حزب اتحاد 
ملت ایران اسالمی خاطرنشان کرد: بالتکلیفی روی سیاست 
خارجی اثر و سایه خودش را روی بازار گذاشته است و اگر دولت 
نتواند تکلیفش را روشن کند، روزبه روز شرایط بدتر خواهد شد. 
وی تأکید کرد: به نظر می رســد تیم اقتصادی دولت برخالف 
آنچه از قبل تصور می شــد و آن ها ادعا می کردند، هیچ برنامه 
روشنی ندارند و تازه امروز بررسی می کنند چه باید انجام دهند 

و آن چند هزار صفحه برنامه را که می گفتند نوشته اند، داخل 
صندوق گذاشتند.حاضری یادآور شد: این دولت همانند جریان 
و دولت احمدی نژاد که در سفرهای استانی و جلسات حضوری 
فی المجلس درباره همه چیز تصمیم گیری می کرد، از همین 
منطق استفاده می کند، در صورتی که اگر دولتی طرح و برنامه 
داشته باشد، هیچ گاه به تصمیمات در سفرهای استانی و جلسات 
فی المجلس پناه نخواهد برد.وی تأکید کرد: سفرهای استانی 
و تصمیم گیری های متناسب با اظهاراتی که مطرح می  شود، 
در تضاد با یک برنامه منسجم و از قبل طراحی شده است و این 
بدین معناست که واقعاً برنامه ای در کار نبوده و نیست و اظهارات 
قبلی غیرواقعی است و یا به معنای این است که این سفرهای 

استانی یک نمایش پوپولیستی است که در تعارض با برنامه های 
مطرح شده است. این فعال سیاسی اصالح طلب بیان کرد: امروز 
با توجه به شرایط، بازار و جامعه در حال حاضر هیچ گونه واکنش 
مثبتی به مواضع دولت و اقدامات اقتصادی صورت گرفته ندارند 
که این امر نشان می دهد دولت نتوانسته اثر مثبتی روی این ها 
بگذارد، زیرا شواهد نشان می دهد مشکالت اگر تشدید نشده 
باشد، کاهش هم پیدا نکرده است. وی درباره این که مشاهده 
می کنیم مجلسی که خود را همسو با دولت معرفی می کرد اآلن 
دست به نقد دولت زده است آیا این همسویی در آینده به مشکل 
برخورد خواهد کرد، گفت: همسویی به قوت خودش باقی است 
چراکه گرایش ها و اهداف تفاوتی با یکدیگر ندارد اما راه حل ها 
مشترک نیست که این امر باعث بالتکلیفی می شود.حاضری 
تأکید کرد: هنگامی که طرح و راه حلی برای مسائل وجود ندارد، 
خودبه خود اختالف نظر به وجود می آید اما این به معنی نقد 
همسویی نیست، اما آدم های همسو هم هنگامی که ندانند چه 

کاری قرار است انجام دهند، دچار تعارض می شوند.

علیمحمدحاضری:

تیم اقتصادی دولت هیچ برنامه مشخصی ندارد


