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علي مطهري با اشاره به تجمع دو هفته پیش مشهد:

حزباهلل و احمدينژادیها دعوتکننده بودند
وقايعاتفاقيه :اينکه چه کسي تجمعات مشهد را آغاز کرد و چه گروهي باعث شدند
بخشي از مردم در پنجشنبه دو هفته پيش به ميدان شهداي مشهد بيايند و «نه به
گراني» بگويند هنوز هم در ابهام است .تا اينجاي کار عالوهبر تمام حرفوحديثهايي
که درمورد حمايت امامجمعه مشهد از اين تجمع زده شده ،ياران حلقه محمود احمدينژاد
نيز جزو ليست مظنونان بودند .ديروز اما علي مطهري يک گروه جديد را هم به ليست
آنهايي که به آمدن برخي مردم به ميدان شهداي مشهد نقش داشتند ،اضافه کرد؛ «انصار
حزباهلل مشهد» گروهي که بعد از ماجراي مخالفت با حضور زنان در ورزشگاهها در
تابستان امسال آنچنان خبري از آنها نبود و حاال علي مطهري معتقد بود شاخه مشهد اين
گروه در کنار اطرافيان محمود احمدينژاد در شکلگيري اين تجمع نقش داشتهاند .او البته
از مواضع احمد علمالهدي ،امامجمعه مشهد نيز درمورد ناآراميهاي مشهد انتقاد کرد .حاال
 16روز از شروع ناآراميها در مشهد ميگذرد و هنوز هيچ پاسخ روشني وجود ندارد .محمود
احمدينژاد که يکي از متهمان احتمالي بود و در تمام اين مدت ترجيح داده بود سکوت
کند باالخره روز پنجشنبه رويت شد و ديداري با شخصيتهاي مناطق کردنشين داشت.
حاال هرچند ليست متهمان سه عضو دارد اما هنوز هيچکس اين اتهام را نپذيرفته است.

معترضان  ۸۸تغيير دهند» .مطهري تاکيد کرد« :مسئله ديگر ،تعيينتکليف نهادهايي
از قبيل ستاد اجرايي فرمان امام(ره) و بنياد مستضعفان است که اينها بعد از سرنگوني
حکومت شاه و تعيينتکليف اموال بهطور موقت ايجاد شدند اما امروز به شکل کارتل و
تراستهاي اقتصادي درآمدند و بخشي از اقتصاد کشورند و بايد اصالح شوند؛ جز اين
راه ،راه ديگري نداريم ،هر کسي يا هر نهادي که درآمدي دارد بايد ماليات بدهد؛ معني
ندارد که بگوييم آستان قدس معاف از ماليات است».

معني ندارد آستان قدس ماليات ندهد
علي مطهري در پاسخ به اين پرسش که آيا درست است که امامجمع ه مشهد در
شکلگيري اعتراضات نقش داشته ،گفت« :شخص ايشان را من نميدانم ولي آن
کساني که در مشهد ابتدا دعوت به تجمع کردهاند يکي «سايت حزباهلل مشهد» بوده
که اينها قبال کنسولگري عربستان در مشهد را تخريب کردهاند و ديگري هم پيروان
ينژاد بودهاند که از طريق فضاي مجازي دعوت به تجمع کرده بودند .آقاي
آقاي احمد 
علمالهدي هم در نماز جمع ه آن هفته [به اين مضمون] گفته بودند بخش اولش
يعني شعار مرگ بر روحاني خوب بود اما بقيهاش خوب نبود که البته اين حرف
خوبي نيست ».به گزارش خبرآنالين ،نماينده تهران در مجلس در ادامه تاکيد کرد:
«نامهاي که هاشميرفسنجاني در سال  ۸۸به رهبري نوشتند به نظرم سند افتخاري
است که ايشان تاکيد کردند اگر از اينجا جلويش را نگيريم نميتوانيم کاري کنيم.
در شرايط امروز و بعد از حوادث اخير ،مجلس و دولت نبايد حالت انفعال پيدا کنند؛
اگر الزم است فعال قيمت بنزين افزايش يابد و از اين منبع اصالحات اقتصادي انجام
شود .اينطور نباشد که بعد از چند تا شلوغي همه بگويند قیمت بنزين افزايش
پيدا نميکند و يارانه کسي قطع نميشود» .او همچنين گفت« :اگر به تبليغات زمان
انتخابات برگرديم ،متوجه ميشويم در آن زمان هم رفتاري که آقاي قاليباف با آقاي
روحاني داشت و کمتر از آن رفتاري که آقاي ریيسي داشت در روح و روان مردم تاثير
خود را برجاي گذاشته است؛ اينکه بگوييم اين سه هزار ميليارد يا هشت هزار ميليارد
را چه کسي برد يا چه کسي خورد شايد درست نباشد
و ممکن است خيلي از اين موارد و اختالسهايي که
نام برده ميشود ،معوقات بانکي باشد؛ درواقع دزدي
نشده ،اختالسي نشده بايد بروند پول را برگردانند».
نايبریيس مجلس همچنين در تحليل اعتراضات
اخير گفت« :امروز يک گام پا را فراتر گذاشتهايم .سال
 ۸۸کسي جرات نميکرد اما امروز ميبينيم هم
اصولگرايان و هم اصالحطلبان حق اعتراض
را قبول دارند ولی اصالحطلبان همان موقع
هم ميگفتند» .او خاطرنشان کرد« :در اين
اعتراضات شاهد عدم حضور معترضان
 ۸۸بوديم؛ شعارهايي از نوع شعارهای
 ۸۸نداشتيم و بههمیندلیل اتهاماتي
که ميزنند که برانداز و غيرانقالب
هستند ،غلط است؛ بايد نگاهشان را به

واکنش

خير ،اين موضوع درست نيست .هيچگونه بيانيه ،اطالعيه و دعوتي
به تجمعي توسط انصار حزباهلل مشهد صورت نگرفته است .ما يک
سايت انصارنيوز داريم که االن فيلتر شده و اصال فعاليتي ندارد.

کانال تلگرامي چطور؟ آن را هم نداريد؟  

کانال انصارنيوز را داريم که براي پايگاه خبري شوراي هماهنگي
حزباهلل است و در آن هم هيچ دعوتي براي حضور در تجمع مشهد
صورت نگرفته بود.
گروه شما در مشهد چند نفر عضو دارد؟

ما يک تشکل مردمي هستيم و االن هم با توجه به فرمايشات
مقاممعظمرهبري بعد از زلزله کرمانشاه به اين شهر آمدهايم و اصال
يک ما هونيم است در کرمانشاه حضور داريم .همه از آن زمان تا االن در
کرمانشاه و در روستاهاي اين شهر مشغول کمک به مردم هستيم.
حاال با توجه به اينکه با بافت شهر مشهد آشنا هستيد نگاهتان به
تجمع مشهد چيست؟ قبول داريد که جنس اين تجمع با ساير تجمعها
متفاوت بوده است؟

از آنجايي که من در روز وقوع اين تجمع در مشهد نبودهام ،نميتوانم
تحليل دقيقي از اين موضوع داشته باشم و نميدانم چه کساني ليدر
اين تجمعات بودند؛ البته حدس ميزنم ليدر خاصي بهصورت علني
وجود نداشته است.
اما در هفتههاي اخير انصار حزباهلل ،آقاي علمالهدي و حاميان
احمدينژاد متهم به راهاندازي تجمع مشهد شدهاند .دراينمورد چه
نظري داريد؟

من قبول ندارم که گروه خاصي مسئول راهاندازي اين تجمع بودهاند.

فسادها را مورد نظارت بيشتري قرار دهد ،گفت :در
اليحه بودجه سال  97نيز بايد براي بخش فرهنگ
بودجه خوبي در نظر گرفته ميشد اما متاسفانه در
اين رابطه بودجه قابل اعتنايي در نظر گرفته نشده
است ،بايد گفت پيشرفت مسائل علمي ما منوط
به بودجه است و رکود علمي ما قطعا عقب ماندن

چهره  -آمار

از تمدن انساني محسوب خواهد شد.
امامجمعه موقت تهران با اشاره به اينکه در اليحه
بودجه به حوزههاي علميه توجه چنداني نشده
است گفت :شرايط بودجهاي حوزههاي علميه
درحالحاضر مطلوب نيست و تنها درصد کمي به
اين بخش در بودجه تخصيص يافته است.

نگاهی به بودجه حوزههای علمیه و مراکز دینی در سه سال اخیر

بودجه
سال 96

بودجه
سال 97

بي پرده
با رییسجمهور

آقاي علي مطهري در اظهارات جديدشان اعالم کردهاند در آغاز
تجمعات مشهد ،انصار حزباهلل مشهد هم نقش داشته و در سايت
خود براي اين تجمع از مردم دعوت کرده است .اين موضوع صحت دارد؟

چرا فيلتر شده است؟

شورای سیاستگذاری حوزههای علمیه خواهران  ،195جامعه المصطفی العالمیه  ،239مرکز خدمات حوزه علمیه  ،582دفتر تبلیغات اسلامی  ،96شورایعالی حوزههای
علمیه  328و شورای برنامهریزی مدیریت حوزههای علمیه خراسان  63میلیارد تومان از این لایحه سهم بردند .سازمان تبلیغات اسلامی با زیرمجموعههای خود 314
میلیارد تومان از لایحه بودجه  95را به خود اختصاص داده است .مجمع تقریب مذاهب اسلامی  ،25مجمع جهانی اهل بیت  36و بنیاد سعدی  7میلیارد تومان سهم دارند.
سازمان اوقاف و امور خیریه (دو هزار و  ۷۸۲میلیارد ریال) ،دانشگاه علوم و معارف قرآنی ( ۳۸۹میلیارد و ۴۰۸میلیون ریال) و حمایت از مدارس علوم دینی اهل سنت
( ۸۸۸میلیارد و  ۴۰۰میلیون ریال) از این بودجه سهم داشتند .بودج ه سازمان تبلیغات اسلامی مجموعا چهار هزار و  ۳۶۴میلیارد و  ۵۸۲میلیون ریال است که از میان
زیرمجموعههای آن ،سهم سازمان تبلیغات اسلامی یکهزار و  ۷۰۲میلیارد و  ۴۱۶میلیون ریال ،موسسه پژوهشی و فرهنگی انقلاب اسلامی ( ۲۵۰میلیارد و  ۳۰۰میلیون
ریال) ،بنیاد دایرهالمعارف اسلامی ( ۹۱میلیارد و  ۷۳۱میلیون ریال) ،شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ( ۴۲۴میلیارد ریال) ،مرکز رسیدگی به امور مساجد ( ۳۸۵میلیارد
ریال) و همچنین ستاد اقامه نماز ( ۲۲۹میلیارد ریال) بود .بودج ه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به صورت کلی بیش از سه هزار و  ۳۴۸میلیارد ریال است .در این بین
بودجههای پیشبینی شده برای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی (دو هزار و  ۱۸۴میلیارد ریال) ،مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ( ۳۷۳میلیارد ریال) مجمع جهانی
اهل بیت ( ۴۷۸میلیارد ریال) ،دانشگاه اهل بیت ( ۴۵میلیارد و  ۵۰۰میلیون ریال) و دانشگاه مذاهب اسلامی ( ۱۴۵میلیارد و  ۸۲۷میلیون ریال) در نظر گرفته شده
بود .بودج ه شورایعالی حوزههای علمیه مجموعا چهار هزار و  ۴۶۴میلیارد و  ۵۵۷میلیون ریال و شورای سیاستگذاری حوزههای علمیه خواهران دو هزار و  ۷۱۳میلیارد
و  ۳۱۰میلیون ریال تعیین شده است .بودج ه جامعه المصطفی برای سال آینده سه هزار و  ۵۱میلیارد و  ۲۰۳میلیون ریال تصویب شده بود.
سازمان اوقاف و امور خیریه (دو هزار و  ۷۸۲میلیارد ریال) ،دانشگاه علوم و معارف قرآنی ( ۳۸۹میلیارد و ۴۰۸میلیون ریال) و حمایت از مدارس علوم دینی اهل
سنت ( ۸۸۸میلیارد و  ۴۰۰میلیون ریال) از این بودجه سهم خواهند داشت .بودج ه سازمان تبلیغات اسلامی مجموعا چهار هزار و  ۳۶۴میلیارد و  ۵۸۲میلیون ریال
است که از میان زیرمجموعههای آن ،سهم سازمان تبلیغات اسلامی یکهزار و  ۷۰۲میلیارد و  ۴۱۶میلیون ریال ،موسسه پژوهشی و فرهنگی انقلاب اسلامی (۲۵۰
میلیارد و  ۳۰۰میلیون ریال) ،بنیاد دایرهالمعارف اسلامی ( ۹۱میلیارد و  ۷۳۱میلیون ریال) ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ( ۱۴۰میلیارد و  ۸۳۹میلیون ریال)،
شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ( ۴۲۴میلیارد ریال) ،مرکز رسیدگی به امور مساجد ( ۳۸۵میلیارد ریال) و همچنین ستاد اقامه نماز ( ۲۲۹میلیارد ریال) برآورد شده
است .بودج ه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به صورت کلی بیش از سه هزار و  ۳۴۸میلیارد ریال است .در این بین بودجههای پیشبینی شده برای سازمان فرهنگ
و ارتباطات اسلامی (دو هزار و  ۱۸۴میلیارد ریال) ،مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ( ۳۷۳میلیارد ریال) مجمع جهانی اهل بیت ( ۴۷۸میلیارد ریال) ،دانشگاه اهل
بیت ( ۴۵میلیارد و  ۵۰۰میلیون ریال) و دانشگاه مذاهب اسلامی ( ۱۴۵میلیارد و  ۸۲۷میلیون ریال) در نظر گرفته شده است .بودج ه شورایعالی حوزههای علمیه
مجموعا چهار هزار و  ۴۶۴میلیارد و  ۵۵۷میلیون ریال و شورای سیاستگذاری حوزههای علمیه خواهران دو هزار و  ۷۱۳میلیارد و  ۳۱۰میلیون ریال تعیین شده است.

مقاممعظم رهبري ،متن پيام ايشان به اين شرح
است.
بسمهتعالي
درگذشت روحاني خدمتگزار و واعظ شهير
حجتاالسالم آقاي حاج مهدي مظاهري رحمهاهللعليه
را به هم ه دوستداران و ارادتمندان و تربيتشدگان
منابر موثر آن مرحوم و باالخص به خاندان مک ّرم و
بازماندگان محترم ايشان تسليت عرض ميکنم.
زمزم ه معنوي دعا و نيايش آن مرحوم در شبهاي
جمعه و سحرهاي ماه مبارک رمضان طي سالهاي
طوالني در شمار يادگارهاي معنوي شهر عزيز اصفهان
است و اميد است همواره برقرار باشد.

پنجره

حميد استاد ،مسئول انصار حزباهلل مشهد ميگويد اين گروه
هيچ نقشي در برگزاري تجمع مشهد و دعوت از مردم براي حضور در
اين تجمع نداشته و حتي معتقد است اين تجمع ،دعوتکننده خاصي
نداشته است .گفتوگوي «وقايعاتفاقيه» با حميد استاد را در ادامه
ميخوانيد:

صديقي :شرايط بودجه حوزه علميه مطلوب نيست

بودجه
سال 95

حضرت آيتاهلل خامنهاي ،رهبر معظم انقالب
اسالمي ،با صدور پيامي درگذشت مهدي مظاهري
را تسليت گفتند به گزارش پايگاه اطالعرساني

ما از مردم مشهد دعوت نکرديم

علی مطهری

وقايعاتفاقيه :امامجمعه موقت تهران از ميزان
بودجه فرهنگي در اليحه بودجه سال  97انتقاد
کرد.
به گزارش فارس ،کاظم صديقي امامجمعه موقت
تهران در خطبههاي نمازجمعه تهران با تاکيد بر
اينکه مجلس شوراي اسالمي بايد کمکاريها و

رهبرانقالب
ِ
درگذشتمهديمظاهري
راتسليتگفتند

توگو با «وقايعاتفاقيه»:
مسئول انصار حزباهلل مشهد در گف 

چند سال قبل ب ه دليل برخي مطالبي که منتشر شده بود فيلتر شده
و ديگر به ما نگفتند علت فيلترشدن چه مسئلهاي است .ما هم پيگيري
نکرديم و االن اين سايت از دسترس خارج شده است.

سعيد رضوي فقيه

تحليلگرمسائلسياسي

در ميان تحليلها ،تعليلها و تبيينهايي که
اشخاص و گروههاي مختلف و مخالف از حوادث
اعتراضي اخير ارائه کردند شايد تنها يک محور يافت
شود که مورد توافق همه بوده و آن هم اينکه وضعيت
معيشت بخش قابلتوجهی از مردم کشورمان تا
حدي وخيم است که يا ارتجاال از سر ناچاري صداي
اعتراض بلند ميکنند يا اگر ديگراني با هر انگيزه
پيدا و پنهان يک حرکت اعتراضي را کليد بزنند بدان
ميپيوندد تا در اين ميانه صداي آنها نيز شنيده
شود .از کيهان تهران تا کيهان لندن ،همه نحلههاي
فکري و سياسي در قالب تحليلهاي کارشناسانه،
هشدارهاي دلسوزانه تا برسد به تبليغات مغرضانه،
همه و همه در همين يک فقره به اجماع رسيدند که
فقر و نابرابري و تبعيض ،کاسه صبر تهيدستان و
فرودستان جامعه ايراني را لبريز کرده و آنان را به
آستانه عصيان رسانده است .همچنین سالهاست
که تقريبا همه مرتبطان با مقوله اقتصاد ايران ،از
کارشناسان اقتصادي مستقل تا مديران ارشد دولت،
از رییسجمهوري و معاونانش و وزرا تا نمايندگان
مجلس ،از منتقدان دست راستي دولت تا ناظران و
تحليلگران بينالمللي اين حوزه؛ در مفاد اين دو گزاره
صريح و ساده ترديد ندارند که :اوال «حال اقتصاد ايران
خوب نيست» و ثانيا «وضع معيشت بسياري از مردم
بد است» .اينکه مشکالت و بحرانهاي اقتصادي
ايران چرا و چگونه و از چه زمان آغاز شده ،اگرچه مهم
است و دانستناش براي درمان اين اقتصاد بيمار
بهمثابه تشخيص ،امري ضروريست اما موضوع
اين نوشتار کوتاه نيست .همچنان که چرايي و
چگونگي و از کجا آبخوردگي اعتراضات اخير با
همه اهميتش موضوع گفتار حاضر نيست .آنچه در
اين مجال مختصر به شتاب بايد گفت و گذشت اين
است که :يک .اقتصاد ايران به شهادت همه ناظران
قابل اعتماد در وضعيتي نابسامان و بحراني و به
روايتي در آستانه فروپاشي قرار دارد و تا دير نشده
بايد براي رفع اين مشکل و دفع مشکالت مسلسل
ناشي از آن چارهاي انديشيد وگرنه بعد از وقوع
وقايع نامطلوب تالش براي معالجه بيفايده خواهد
بود .دو .خوشايند يا ناخوشايند ،اقتصاد در دنياي
امروز جايگاهي کليدي و بنيادين دارد و بحرانهاي
اقتصادي به سادگي ميتواند تمام دستاوردهاي ديگر
حوزهها را به باد دهد .تجربه فروپاشي ابرقدرت
اتحاد شوروي در کمتر از سي سال پيش به ما
يادآور ميشود که در اوج قدرتنمايي و اقتدار نظامي
و سياسي و حتي علمي نيز يک اقتصاد ضعيف و
ناسالم چونان چشم اسفنديار همه دستاوردها را
به باد ميدهد و هزينههاي گزاف رقابت در ديگر
عرصهها را هبائا منثورا ميکند .سه .بيماري اقتصاد
ايران يک بيماري مزمن و کهنه است و دستکم تا
اواسط دوران حکومت قاجارها به عقب باز ميگردد.
فساد تا مغز استخوان اين پيکره را فرا گرفته و
جايگاه ايران در رتبهبنديهاي بينالمللي در کنار
پروندههاي مفاسد اقتصادي که يکي از پي ديگري ،يا
بهطور رسمي در قوهقضایيه يا بهطور غيررسمي در
مچگيريهاي رسانهاي جناحها گشوده ميشود ،اين
ادعا را که تجربه ملموس و روزمره شهروندان ايراني
نيز هست تاييد ميکند .وقتي رییسجمهور از
 6تعاوني سخن ميگويد که بيست و پنج درصد بازار

پول ايران را در دست داشتند و هرگاه اراده ميکردند
بازار مالي کشور را به هم ميريختند و درعينحال
از پشتوانههاي بسيار قوي هم در ساختار قدرت
بهرهمند بودند؛ تنها بخشي کوچک از اين کوه يخي
در معرض ديد عموم قرار گرفت ه است .چهار .امروز
در کشور ما سخن بر سر تقابل سوسياليسم و
ليبراليسم يا توسعه و عدالت يا اقتصاد دولتي و
خصوصي نيست .هر دو طرف اين دوگانهها و نظاير
آن قرباني فساد گسترده در يک اقتصاد بيمار انگلزده
هستند و تا از چنين وضعيت نابسامانيگذار صورت
نگيرد نه در انتظار توسعه ميتوان بود و نه عدالت،
نه چشم اقتصاد آزاد ميتوان داشت و نه اقتصاد
هدايت شده .در چنين شرايطي کشتي توليد به
گل مينشيند؛ نهتنها به زيان کارگراني که دستمزد
اندک خود را نيز تا چندين ماه نميگيرند بلکه حتي
به زيان سرمايهگذاران و توليدکنندگان بيبهره از
رانت و ارتباطات ويژه .بيکاري يعني فقر و فقر هم
يعني دهها مشکل و بحران ديگر که معلوم نيست
روزي که مطرح ميشوند قابلحل باشند .بگذريم
از تبعيض و شکافهاي اقتصادي که مثل ريختن
تيزاب بر زخم فقر و تنگدستي است .بنا بر آنچه
در باال گفته شد ،اگر آقاي رییسجمهور که براي
نخستين بار پايه بودجه سال آينده را بر شفافيت
نهاده تا عملکرد مالي همه دستگاهها زير ذرهبين
نظارت و داوري افکار عمومي باشد و با مردم از سلطه
مافيايي بر بازارهاي پولي کشور سخن گفته ،ارادهاي
جدي براي گسترش شفافيت ،مقابله با فساد و حل
مشکالت و بحرانهاي اقتصادي دارد بايد تا دير
نشده و موج بلند دامنه ديگري از راه نرسيده دست
به اقدام و عمل بزند و از يکسو به کندن ريشههاي
فاسد در اقتصاد مبادرت کند و ازسويديگر ،با حذف
بودجههاي کالن دستگاههاي غيرمفيد به حال
کشور و مردم و نيز با تحميل رياضت اقتصادي به
دستگاهها و بنيادهايي که هنوز اعتياد به اسراف و
تبذير را ترک نکردهاند؛ سرمايهاي تدارک کند براي به
حرکت در آوردن چرخ توليد و ايجاد اشتغال .و در اين
مسير با شفافيت اطالعرساني کرده و به حمايت
مردم اعتماد کند .با توجه به بنيه اقتصادي کشور،
الزم نيست رياضت اقتصادي به مردم و بهويژه
طبقات ضعيف تحميل شود بلکه با قطع ريشههاي
فساد و رانتخواري و کاهش بريز و بپاشهاي
غيرضروري نيز ميتوان بخش قابلتوجهي از
مشکالت را گشود .به محض اينکه چرخه معيوب
رانتخواري و طلبکاري انگلهاي اقتصادي با اقدام
بههنگام و قاطع متوقف شود چرخ معيشت مردم
به سهولت و رواني خواهد چرخيد و آنگاه چهبسا از
بطن تهديدها فرصتهايي تازه پدي د آيد .بيترديد
ناخوشايندي جدي افکارعمومي از اختصاص بودجه
به دستگاههاي نامولد ،بهترين سرمايه سياسي و
اجتماعي براي دولت روحاني در اين مسير خواهد
بود .عالوه بر اينکه اينک همگان خطر را بهطور
جدي حس کردهاند و عليالقاعده به صرافت عقل
و طبع يا به اقتضاي تمکين به مطالبات مردم ،انگيزه
يا حجتي قوي براي مخالفت با برنامههاي اصالح
بنيادين ساختار اقتصادي نخواهند داشت .پس از
رخدادهاي اخير که همگان به بحراني بودن حال و
روز اقتصاد کشور و خطرساز بودن اين وضعيت اشعار
يافته و اعتراف کردهاند ،شايد دوباره زمان و شرايط
براي حلوفصل برخي مشکالت اساسي اقتصاد
ايران و تمهيد مقدمات اساسي براي سالمسازي آن
در دراز مدت مناسب باشد .با اتکا به افکارعمومي و
نارضايتي جدي مردم از توزيع ناعادالنه و غيرمنطقي
بودجه عمومي ،دولت و رییسجمهور ميتوانند با
سهولت بيشتري به رفع موانع موجود در اين مسير
اقدام کنند به شرط آنکه از هنر تبديل تهديدها به
فرصت بيبهره نباشند .از ياد نبريم که فقط احتياط
شرط عقل نيست .بهرهگيري بهنگام از فرصتها
نيز شرط عقل است« .االمور مرهونه باوقاتها» و
«اضاعه الفرصه غصه» .تا بعد.
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