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انجمن مفاخر باید فراتر از مرزهای
جغرافیایی کشور فعالیت کند

...

پاســخگوی پرســش های حقوقــی شــما هســتیم .شــما
می توانید پرسش های خود را در تمام زمینه های حقوقی،
ازطریقپیامکبهشماره 2000999ارسالکنید.لطف ًادر
ابتدای متن پیامک حتما کلمه «حقوقی» را قید فرمایید.

سخن اندیشه

 4دهه مصاف با الحاد و استعمار

سه نکته درباره الزامات فرهنگی شعار سال

جواد نوائیان رودسری

info@khorasannews.com

استاد شریعتی نیازهای زمانه خود
را به خوبی میشناخت و میکوشید
خوراک روحی و معرفتی نسل جوان
را ،بر اساس مقتضیات زمان و نیازهای
فکری و اعتقادی آنها فراهم کند

در فضای بــاز سیاسی به وجــود آمــده ،پس از شهریور
 ،1320گروههای مختلف سیاسی و فرهنگی در کشور
به فعالیت پرداختند؛ گروههایی که اعتقادات برخی از
آنها ،سنخیتی با فرهنگ ناب اسالمی ایرانی نداشت.
در این میان ،مارکسیستها که عموم ًا در قالب «حزب
ّ
متشکل کردهبودند ،فعالیتهای
توده» فعالیت خود را
گستردهای را برای جذب جوانان و اشاعه تفکراتشان در
جامعه ،سازماندهی کردند .حضور نظامی شوروی در
ایران ،پشتوانه فعالیت تودهایها بود .آنها ،به ویژه ،در
میان دانشجویان و دانشآموزان ،به شدت فعال بودند.
مفاهیم و دیدگا ههایی که مارکسیستها در جامعه آن
روز ایران اشاعه میدادند ،مانند شمشیری صیقل خورده
بود؛ ظاهری زیبا داشت ،اما بر فکر و ایمان جوانان ،اثری
مخر ب بر جا میگذاشت .برای مقابله با چنین هجمه
ّ
گستردهای ،مبارزهای برنامهریزی شده و هدفمند الزم
بــود.در چنین شرایطی ،مــردی دانشمند و فاضل در
شهر مشهد ،بنیان حرکتی را گذاشت که نور امید را بر
دل مؤمنان و متد ّینان تاباند .زندهیاد ،استاد محمدتقی
شریعتی ،با تفکر ناب اسالمی ،به مصاف اندیشههای
انحرافی رفت .او غبار فراموشی را از روی مفاهیم بلند و
کمتر دیده شده آموزههای اسالمی پاک و چهره واقعی
اسالم راستین را ،برای جوانانی که در معرض شدیدترین
هجمههای اعتقادی قرار داشتند ،نمایان کرد .هرچند
چــراغ ُعمر آن نیکمرد ،در  31فروردین سال 1366
خاموش شد ،اما مجاهد تهای او در راستای دفاع از
ارزشهای اسالمی و احیای آنها ،فراموش شدنی نیست.

ایستاده از راست:استاد شهید مطهری ،استاد محمد تقی شریعتی -نشسته از راست،آیت ا ...محمد حسین مطهری و عالمه طباطبایی

پرسش :دخترم 9ماه است که به عقد جوانی در آمده ،اما
او کامال به دخترم بیتوجه است و می گوید قصد دارد او
را طالق بدهد .با توجه به اینکه در دوران عقد هستند،
آیا میتوانم با به اجرا گذاشتن مهریه ،رفتارهای او را
کنترل کنم؟ آیا این کار قانونی است؟
پاسخ :با توجه به اینکه دختر شما در ابتدای زندگی
مشترک خــود قــرار دارد ،پیشنهاد می کنم بــرای حل
مشکالت خانوادگی بین دختر و دامادتان از مشاور خانواده
کمک بگیرید .مهریه از حقوق مالی زن در عقد ازدواج است
که به محض وقوع عقد به وی تعلق میگیرد .در صورت وقوع
طالق پیش از رابطه جنسی ،نصف مهریه به زن تعلق خواهد
گرفت .بنابراین دختر شما می تواند به دادگاه خانواده،
دادخواست مطالبه مهریه تقدیم یا برای مطالبه مهریه
خود از طریق اجرائیات ثبت اقدام کند .در صورت مطالبه
مهریه از سوی زن ،دادگاه مرد را به پرداخت مهریه محکوم
خواهد کرد .پس از محکومیت قطعی به پرداخت مهریه
ممکن است مرد مدعی شود که به دلیل ناتوانی مالی نمی
تواند مهریه را بپردازد (یا به اصطالح معسر است) .در این
صورت ،دادگاه به ادعای اعسار او رسیدگی و در صورت
اثبات ناتوانی مالی از پرداخت یک جای مهریه (اثبات
اعسار)،مهریهراتقسیطمیکند.مطابقماده 3قانوننحوه
اجرای محکومیتهایمالی،درصورتطرحدعوایاعسار
ظرف یک ماه پس از صدور اجراییه ،حکم جلب محکوم علیه
(زوج) صادر نمی شود .اگر بعد از صدور اجراییه ،در مهلت
مقرر دادخواست اعسار تقدیم نشود یا در صورت صدور
حکم اعسار ،زوج (شوهر) آن را اجرا و اقساط را پرداخت
نکند ،دادگــاه مستندا به مــاده  18قانون نحوه اجرای
محکومیت های مالی ،با درخواست زوجه (زن) دستور
جلب زوج را صادر می کند .ماده  3قانون نحوه اجرای
محکومیت های مالی مقرر می دارد« :اگر استیفای محکوم
به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد ،محکوم علیه
به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن
ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود.
چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابالغ اجراییه ،ضمن
ارائــه صــورت کلیه امــوال خــود ،دعــوای اعسار خویش را
اقامه کرده باشد حبس نمی شود ،مگر اینکه دعوای اعسار
مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود».
پرسش :خانمی درباره ازدواج نخست و فرزندی که از
این ازدواج داشته است ،به شوهر دومش حرفی نمیزند
و مدعی میشود که تاکنون ازدواج نکرده است .پس از
ازدواج این دروغ آشکار می شود .سوال این است که
او ً
ال ،آیا شوهر حق طالق دادن او را به دلیل فریبکاری
ً
دارد؟ ثانیا  ،تکلیف مهریه زن در ازدواج دوم چه
میشود؟ ثالث ًا ،شوهر دوم ،چه مدت بعد از اطالع از این
موضوع ،میتواند برای طالق به دادگاه مراجعه کند؟
پاسخ :مطابق ماده  1128قانون مدنی «هرگاه در یکی
از طرفین ،صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم
شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده ،برای طرف
مقابل حق فسخ خواهد بود ،خواه وصف مذکور در عقد
تصریح شده یا عقد متبانی ًا بر آن واقع شدهباشد ».نداشتن
سابقه ازدواج قبلی و نداشتن فرزند ،به طور معمول ،برای
طرفین مفروض است .به عبارت دیگر ،در صورتی که یکی
از طرفین سابقه ازدواج قبلی یا فرزند داشته باشد ،معموال
انتظار میرود که این موضوع را قبل از ازدواج مطرح کند.
اینکه هر یک از طرفین ،سابقه ازدواج قبلی داشتهاند یا
خیر ،به ویژه در مورد بانوان ،از خصوصیات و صفاتی است
که در عرف فعلی جامعه ما ،واجد اهمیت بوده و معمو ًال در
تصمیم گیری طرف دیگر در مورد ازدواج و شرایط آن ،مؤثر
است .بنابراین ،نداشتن سابقه ازدواج قبلی یا نداشتن
فرزند از ازدواج دیگر ،از شرایطی است که در صورت عدم
تصریح نیز ،مــورد نظر طرفین اســت .در صورتی که هر
یک از طرفین چنین اموری را از طرف دیگر پنهان کند یا
موضوع را قبل از ازدواج به طرف دیگر اطالع ندهد ،آن
شخص مرتکب تدلیس شده است .تدلیس ،یعنی شخص
عیب خود را پنهان یا خود را دارای صفت کمالی که فاقد
آن است ،معرفی کند .بنابراین ،در چنین فرضی ،طرف
فریب خورده میتواند دادخواستی به طرفیت همسرش،
به خواسته «اعالم فسخ نکاح» به دادگاه محل اقامت همسر
ارائــه کند .در باره مهریه ،با توجه به ماده  ۱۱۰۱قانون
مدنی ،در صورتی که فسخ قبل از نزدیکی واقع شود ،زن
مستحق مهریه نیست؛ اما در صورت نزدیکی ،مهریه به او
تعلق خواهد گرفت .ماده  1101قانون مدنی مقرر کرده
است« :هر گاه عقد نکاح قبل از نزدیکی ،به جهتی فسخ
شود ،زن حق مهر ندارد؛ مگر در صورتی که موجب فسخ،
َع َنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح ،زن مستحق
(ع َنن یعنی ناتوانی جنسی مرد) به نظر
نصف مهر استَ ».
بسیاری از حقوقدانان ،اگر علت فسخ نکاح ،فریب مرد از
سوی زن باشد نیز ،زن مستحق مهریه نخواهد بود .اعمال
حق فسخ فوری است .بنابراین ،دارنده حق فسخ باید بعد
از اطالع از تدلیس ،فور ًا فسخ خود را به طرف مقابل اعالم
کند و تنفیذ فسخ را از دادگاه بخواهد.

...

به مناسبت سالروز درگذشت استاد محمدتقی شریعتی

مشاوره حقوقی

خوانندگان محترم! در صفحه حقوقی روزنامه خراســان،

وزیر ارشــاد گفت :انجمن مفاخر فرهنگی را نه به عنوان یک نهاد ملی ،بلکه آن را نهادی فراملی می دانیم و باید به عنوان نهادی بین المللی،
فراتر از مرزهای جغرافیایی کشــور حضور داشته باشــد .به گزارش ایرنا ،صالحی امیری افزود :رســالت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایجاب
میکند که پلی میان سرمایههای دیروز و نسل امروز برقرار کند؛ چرا که برای بقای فرهنگی به شناخت بهتر و بیشتر مفاخر فرهنگی نیازمندیم.

▪نوه آخوند حکیم

استاد محمدتقی شریعتی فرزند خاندانی عالم و ریشهدار
مزینان سبزوار بود .او در سال ( 1286هـ.ش)
در منطقه
ِ
دیده به جان گشود .پدربزرگش« ،آخوند مالقربانعلی»،
مبر ز «حاج
معروف به «آخــونــد حکیم» ،از شــاگــردان ّ
مالهادی سبزواری» و از عالمان بنام خراسان در دوره
خود محسوب میشد .استاد شریعتی ،تحصیالت حوزوی
خود را در مزینان آغاز کرد و در حوزه علمیه مشهد ادامه
داد .شرایط دشواری که به واسطه سیاستهای ضد دینی
رضاخان ،برای تحصیل در حوزههای علمیه ،حاکم شده
بود ،از یک سو و از سوی دیگر ،نیاز ُمبرم نسل جوانی که در

میتوان گفت جلسات درس استاد
شریعتی در مشهد ،مکانی برای آشتی
روشنفکران با دین و آموزههای دینی
بود .او را به دلیل پاسخهای پرحکمت
و قانع کنندهاش به جویندگان
علم« ،سقراط خراسان» لقب داده
بودند .برخی از شاگردان وی در این
جلسات ،بعدها در زمره اندیشمندانی
قرار گرفتند که نقش مهمی در ترویج
اندیشههای انقالبی و دینی ایفا
کردند که مرحوم دکتر علی شریعتی،
فرزند استاد ،یکی از آنهاست

مدارس آن روز ،تحت تعلیمات غیر دینی و گاه ضددینی
قرار میگرفت ،استاد شریعتی را بر آن داشت که تدریس
و تحصیل در حــوزه علمیه را ترک کند و به تدریس در
مدارس نوین و دبیرستانها بپردازد .باور آن مرحوم این
بود که نسل تحصیلکرده آن روز ،نقش مهمی در آینده
کشور و رقم زدن تحوالت بنیادین آن دارد و الزم است
پیوند جوانان با اندیشههای دینی و آموزههای اسالمی،
محکم و عمیق باشد.
▪مصاف با خرافات

شیوه استاد شریعتی در بیان معارف دینی و تشریح
آموز ههای اسالمی برای جوانان ،در آن زمان ،روشی
منحصر به فرد بود .او نیازهای زمانه خود را به خوبی
میشناخت و میکوشید خوراک روحی و معرفتی نسل
جوان را ،بر اساس مقتضیات زمان و نیازهای فکری و
اعتقادی آنها فراهم کند .در آن دوره ،رواج برخی خرافات
و باورهای غیردینی ،به نام دین ،باعث بیرغبتی تعدادی
از جوانان تحصیلکرده ،نسبت به دین و آموزههای آن
شده بود .این وضعیت ،عرصه را برای فعالیت و اشاعه
دیدگا ههای ضددینی ،مانند تفکرات مارکسیستی،
بیش از پیش فراهم میکرد.استاد شریعتی ،با شجاعتی
مثال زدنی ،به مقابله با خرافات پرداخت و چهره واقعی
اســام را بــرای نسل جــوان آشکار کــرد .او در جلسات
تفسیر قرآن و پرسش و پاسخ دینی که در شهر مشهد ،از

سال ( 1323هـ.ش) به بعد ،برگزار میشد ،پاسخگوی
پرسشهای متعدد و گاه چالشی جوانان تحصیلکردهای
بود که عموم ًا ،به عنوان قشر روشنفکر شناخته میشدند.
میتوان گفت جلسات درس استاد شریعتی در مشهد،
مکانی برای آشتی روشنفکران با دین و آموزههای دینی
بود .او را به دلیل پاسخهای پرحکمت و قانع کنندهاش
به جویندگان علم« ،سقراط خراسان» لقب داده بودند.
برخی از شاگردان وی در این جلسات ،بعدها در زمره
اندیشمندانی قــرار گرفتند که نقش مهمی در ترویج
اندیشههای انقالبی و دینی ایفا کردند که مرحوم دکتر
علی شریعتی ،فرزند استاد ،یکی از آنهاست .افزون بر
ایــن ،استاد شریعتی با انتشار کتاب و مقاالت متعدد
فــراوان عالقهمندانی
علمی ،پاسخگوی پرسشهای
ِ
بود که به جلسات او دسترسی نداشتند .با تال شها و
مجاهدتهای استاد شریعتی ،تعداد زیادی از جوانانی
که جذب تفکرات انحرافی شدهبودند ،به دامان اسالم
بازگشتند .شاگردان او ،هر سال ،در روز عاشورا ،در قالب
هیئتی منظم و آراسته ،در خیابا نهای منتهی به حرم
مطهر امام رضا(ع) به عزاداری میپرداختند و به جای
نوحهها و شعرهای متداول آن روزگار که گاه با مبانی قیام
اصیل
سیدالشهداء(ع) سنخیتی نداشت ،از شعارهای
ِ
عاشورایی استفاده میکردند و باعث توجه روزافــزون
مردم به فرهنگ ناب اسالمی میشدند .دکتر غالمرضا
جاللی در کتاب «مشهد در تاریخ معاصر» ،ضمن نقل

وقایع مشهد در آن دوره ،گاه به انجام چنین اقداماتی
از سوی استاد محمد تقی شریعتی و شاگردان او ،اشاره
کرده است.
▪مرد عرصه سیاست و مبارزه

فعالیتهای استاد شریعتی ،تنها به نشر آموز ههای
ناب اسالمی محدود نمیشد .او در نهضت ملی شدن
صنعت نفت نیز ،حضوری فعال داشت .صفحات روزنامه
خراسان ،که در آن زمان ،تنها  3سال از آغاز انتشارش
میگذشت ،مشحون از بیانیهها و گزارش سخنرانیهای
استاد محمدتقی شریعتی و آینه تمام نمای اقبال مردم
مشهد به راهنماییها و ارشادات اوست .آن مرحوم ،طی
اطالعیهها و بیانیههای خود ،مردم را به مبارزه با استعمار
انگلیس و پایداری در راه رسیدن به پیروزی در نهضت
ملی شدن صنعت نفت ،فرا میخواند .استاد شریعتی،
شخصیت محبوب گروههای مذهبی سیاسی مشهد بود
و سخنران بسیاری از مجامع ،تجمعها و میتینگهای
آنها که در قالب «هیئتهای مؤتلفه اسالمی مشهد»
فعالیت میکردند ،محسوب میشد .اقدامات مؤثر او در
ّ
متشکل کردن جوانان ،در جریان مبارزه برای ملی شدن
صنعت نفت ،باعث شد که رژیم شاه ،پس از کودتای 28
مرداد  1332و در پی انتشار جزوهای از استاد شریعتی
که در آن ،توافقهای نفتی دولت کودتا را به باد انتقاد
گرفته بود ،او را بازداشت و از برگزاری جلسات تفسیر
قرآن و نهجالبالغه او ،جلوگیری کند.استاد شریعتی
مدتی را در زنــدان گذراند و پس از آزادی ،به او اجازه
فعالیت داده نشد .با این حال ،آن مرحوم توانست در
سال ( 1341هـــ.ش) ،مجدد ًا جلسات درس خود را
دایر کند ،اما وقوع قیام خونین  15خرداد  1342و بیم
ساواک از فعالیتهای سیاسی استاد شریعتی ،باعث
شد که دوبــاره ،جلسات درس او تعطیل شود.با وجود
تعطیلی جلسات درس ،سخنرانیهای روشنگرانه
استاد ،متوقف نشد .او در هر مناسبتی و در هر مکانی که
مجال پیدا میکرد ،به سخنرانی و پاسخ دادن به سواالت
اعتقادی و دینی مردم میپرداخت .یکی از معروفترین
جلسات پرسش و پاسخ استاد شریعتی ،در اوایل دهه
( 1350هـ.ش) ،در حسینیه ارشاد تهران برگزار شد که
پس از پیاده سازی سخنرانی استاد و چاپ و انتشار آن ،با
اقبال فراوانی روبهرو شد.از استاد محمدتقی شریعتی
آثار مکتوب متعددی برجا ماند هاست که از میان آنها،
میتوان به «آغاز وحی»« ،اصول عقاید و اخالق»« ،امامت
در نهجالبالغه»« ،تفسیر نوین»« ،چرا حسین(ع) قیام
کــرد؟»« ،مبانی اقتصادی در اســام»« ،مهدی(عج)؛
موعود امم»« ،علی(ع)؛ شاهد رسالت» و «وحی و نبوت در
پرتو قرآن» اشاره کرد .پیکر استاد محمدتقی شریعتی،
پس از تشییعی باشکوه در مشهد ،از مسجد «آقاحسین
بناها»(شهدای فعلی) در خیابان خسروی به سمت حرم
مطهر امامرضا(ع) ،در جوار بارگاه ملکوتی آن امام همام،
به خاک سپرده شد.

...
گزارش

اختصاص164میلیارد ریال یارانه برای خرید درنمایشگاهکتاب تهران
سخنگوی سی ُامین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران،
از اختصاص  164میلیارد ریــال یارانه خرید کتاب،
در این دوره از نمایشگاه کتاب تهران خبر داد و گفت:
معاونت فرهنگی هیچگونه تفاهمنامه خصوصی با مراکز
دانشگاهی منعقد نکرده است.
به گــزارش خبرگزاری کتاب ایــران (ایبنا) ،همایون
امــیــرزاده با اشــاره به یــارانــه اختصاص یافته از سوی
معاونت فرهنگی ،اظــهــار کــرد 164 :میلیارد ریــال
یارانه خرید کتاب به سیُ ا مین نمایشگاه بینالمللی
کتاب تــهــران اختصاص یافته اســت کــه  80میلیارد
ریال برای دانشجویان و طالب 24 ،میلیارد ریال برای
دانـشآمــوزان ،یک میلیارد ریال برای استادان حوزه
و دانشگاه و  50میلیارد ریــال بن مشارکتی مربوط

به کتابخانهها ،مراکز علمی -فرهنگی ،دانشگا هها،
سازمانها و مراکز علمی و فرهنگی ،کانونهای فرهنگی
مساجد ،پایگا ههای مقاومت بسیج و  ...در نظر گرفته
شده است.
▪ قــراردادی بــرای اختصاص یارانه به دستگا ههای
دولتی و بخش خصوصی نداریم

وی با اشاره به نحوه مشارکت نهادها و سازما نها نیز،
اف ــزود :ایــن معاونت در راســتــای تحقق سیاستهای
حمایتی در کمک به جامعه علمی کشور و ترویج فرهنگ
کتابخوانی در دستگاههای دولتی ،خصوصی و عمومی،
دستورالعمل نحوه استفاده از این مشارکتها را در
سایت « » TIBF.IRاطالعرسانی کرده است .سازمانها

و نهادهای متقاضی در صــورت داشتن شرایط الزم،
میتوانند از این تسهیالت استفاده کنند .سخنگوی
نمایشگاه کتاب تــهــران تاکید کــرد :در زمینه ارائــه
یارانههای مشارکتی ،معاونت فرهنگی با هیچ کدام از
مراکز دانشگاهی اعم از خصوصی و دولتی ،تفاهمنامه
اختصاصی منعقد نکرده اســت و ایــن مراکز ،صرفا با
مراجعه به سایت«  » TIBF.IRو ثبتنام میتوانند از این
تسهیالت بهرهمند شوند .همچنین بن کارتهای خرید
کتاب ،مربوط به هیچ ناشر خاصی نیست و دارندگان این
کارتها میتوانند از تمامی ناشران حاضر در نمایشگاه
کتاب خریداری کنند .وی افزود :سهم مشارکت معاونت
فرهنگی در این زمینه ،از  5تا  25درصد تعیین شده است
که کتابخانهها و مراکز دانشگاهی به طور حداکثری از

ی ُامین نمایشگاه
این تسهیالت بهرهمند خواهند شد .س 
کتاب تهران از تاریخ  13تا  23اردیبهشت ماه در شهر
آفتاب برگزار خواهد شد.
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با خودنمایی بیشتر مشکالتی که مشخص ًا وجه اقتصادی
دارند ،توجه اصلی ،به حل و فصل این دشواریها معطوف
است؛ مشکالتی که در نبود (یا نامطمئن بودن) اشتغال،
عمدتا خود را بر طبقات متوسط تحمیل میکند و در ناتوانی
برای تأمین معیشت بر طبقات فرودست؛ چیره میشود.
شبهبحرانی که میتواند از درون «زیست مجازی» ،پا را فراتر
بگذارد و فضاهای شهری را از آن خود کند .اینرا میتوان از
گفتوگوهای مطرح در میدانهای واقعی زندگی دریافت
و همواره به راهحلها و احتما ًال ،عواقب آن نگریست .در این
شرایط ،سالهاست نام سال در پیوند با اقتصاد برگزیده
شده است تا چه بسا تحرکی بیشتر به بخشهای گوناگون
حکومت بدهد و جامعه را در قبال اصلیترین مسائلش
هوشیار و فعال کند؛ «اقتصاد مقاومتی :تولید  -اشتغال» هم
به همین سیاق است .اما آنچه از بیانات رهبرانقالب در اول
فروردین  ،۹۶در قبال نحوه کارآمدسازی این ایده میتوان
استنتاج کرد ،الزاماتی است که هم سیاستگذاران را در
بر می گیرد و هم افکار عمومی را و چه بسا ،عمدت ًا رویهای
غیراقتصادی داشته باشد.
اول .الزامات ساختاری عبارتند از مدیریت کارآمد و متعهد
و متدین ،دخالت دادن مــردم در کــار تولید ،گسترش
صــادرات و طر فهای صادراتی ،امنیت سرمایهگذاری
و ثبات سیاستها؛ به راهبردهای پنجگانه این الزامات
بنگرید ،آنچه بیش از همه خودنمایی میکند هماهنگی
اذهــان با راهبردهایی است که وضع میشود و نه خود
امکانات و مصالح تغییر .تا معضلهای مدیریتی ریز و
درشت کشور به مدد «مدیریت متدین و انقالبی» کاهش
نیابد ،ساختار مدیریتی کالن نپذیرد که باید رویکردهای
عمودی (از باال به پایین) خود را به رویکردی مشارکتی
و مردمی مبدل سازد ،نظامات حاکمیتی ،از چنبره نام
چند کشور محدود برای گسترش دامنه صادرات ،خارج
نشوند (یا عالیق جهتیافته آ نها که ماحصل سفرها،
دیدارها ،هدیهها و ...شکل گرفته ،دگرگون نشود) ،تأمین
امنیت از الیههای سخت و میدانی به عرصههای دیگر نیز
سرایت داده نشود و در نهایت ،تصمیمسازان به این باور
نرسند که ثبات سیاستی ،رمز مهم پیشرفت است و «هر که
آمد ،عمارتی نو» نسازد ،نمیتوان امید چندانی به تحقق
راهحلهای رفع مشکالت اقتصادی داشت .مدیری که
به آینده عالقهمند و امیدوار است ،راههای جدید را برای
حل مشکالت میجوید و بیتردید ،یک راهکار مناسب،
گشودن درها برای مشارکت دادن مردم در برنامهریزیها
و اقدامات است ،عالوه بر آن ،تحقق یک تقسیمکار واحد
که در آن قانونگذار ،ملی بیندیشد ،قاضیان فرابخشی و
دولتمردان خود را چون موتور محرکه در نظر بگیرند.
دوم.بهموازاتآنچهدرسازههایحکومتیمیگذرد،تحول
اقتصادی نیازمند همنوایی مردمی است .مگر «دولت»،
به مثابه عنوانی کلی برای حکومت ،میتواند بدون اتکا
به مــردم ،تولیدی را سامان دهد و اشتغالی را بیافریند؟
چه اینکه اولی (تولید) محصول دومی (اشتغال) است
و در دومــی ،همان مردماناند که مشغول تولیدند؛ پس
«احساس» مسئولیت را باید در افکار عمومی تقویت کرد
و این تنها محدود به حوزه «اقتصاد مقاومتی» نیست و چه
بسا در همه عرصههای اجتماعی نیازمند چنین افزایشی
هستیم .با اینهمه ،ساز و کار اصلی برای این اقدام ،همه
آنچیزی است که به آن «فرهنگسازی» میگویند ،باوری
که به عمل منتج میشود و بهعنوان نمونه ،خود را در خرید
«کاالی ایرانی» متبلور میسازد؛ آیا این توصیه بدون همراه
ساختن اصل کیفیت در ذهنیت تولیدکننده داخلی است؟
پاسخ منفی است ،لیکن تبلور مدیریت قوی و متعهد (آنچه
در الزامات ساختاری گفته شد) ،مق ّوم چنین اندیشهای
است؛ عالوه بر آن ،اگر اصل بر خرید کاالی ایرانی بود و
ایرانی در فکر پیشرفت کشورش ،چه بسا هزینههای گرانی
یاهمساننبودنکیفیترانیزبهجانبخرد،چراکهاحساس
«مسئولیت» در لحظه خطرپذیری خود را محقق میسازد.
این مسئولیتپذیری است که جوان ایرانی را از رخوت و
بیحالی خارج میکند و به تولیدکننده ایرانی میآموزد
که محصول سالم و بادوام و مناسب را ،به خارج بفرستد و
در اینجا هر دو خروج است از وضعی به وضع دیگر .فرد
در زندگی روزمره ،مرز میان بیکار بودن و کارکردن را در
مییابد و در تولید ،حد میان صداقت و نادرستی را.
سوم .در اینجا باید تولید را نیز در نظر داشت که او ًال ،
محصول با خدمت یکی نیست و ثانی ًا  ،همه خدمات،
تولیدی نیستند؛ در واقع خدمات ،عمدت ًا به خلق ارزش
افــزود های ملموس منجر نمیشوند و این همان تفاوتی
است که زندگی جدید را دستخوش خود کــرده است:
جانشینی یقه آبـیهــا و سفیدها .تمایل بــه کــار مولد
نیز ،از جمله مقوالتی است که میتوان آ ن را در ردیف
فرهنگسازی قرار داد که شأن و منزلت کارگر ،فروتر از
ادارای پشت میزنشین نباشد و نشود.
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