سخن سردبیر

یﮏ سرمﻘاله متفاوت اما واقﻌﯽ

م

مـا بـراي نوشـتن سـرمقاله هـر شـماره ،بـا هـم صﺤبـت مﯽکنیـم و
بـر اسـاس مسـائل روز یـا مﺤتـواي گزارشهـا و مطالـب نشـریه ،سـرمقاله
مﯽنویسـیم .بـراي سـرمقاله این شـماره همـکاران این پیـام را فرسـتادند تا
براسـاس آن سـرمقاله بنویسـم:

» باتوجـه بـه گفتﮕوهـاي ایـن شـماره بـا اکﺜـر تولیدکننـدگان،
بیـان مﯽکردنـد شـرایﻂ بـه گونهاي اسـت کـه حتـﯽ نمﯽتوانیـﻢ براي
فردایمـان برنامهریـﺰي کنیﻢ ،و ما در بیشـتر سـرمﻘالههایمان بر ﺿرورت
برنامهریـﺰي تاکید داشـتیﻢ ،حـال با توجه بـه وﺿﻌیتﯽ که در بـازار واقع
شـده ،چه توصیـهاي مﯽتوانیـﻢ براي مﺨاطبان نشـریه داشـته باشـیﻢ.
همـه از نوسـان شـدید قیمتهـا و اینﮑـه دیﮕـر نمیتوانیﻢ بـرای آینده
برنامهریـﺰی کنیـﻢ گلهمنـد بودند«.

و اما پاسﺦ من
بـا خیلـﯽ چیزهـا در زندگﯽ مﯽتوان شـوخﯽ کرد یـا آن را نادیده گرفت
امـا در مـورد واقعیـت نمﯽتـوان این کار را کرد .اگر چشـمان خـود را ببندیم
هـم ،واقعیـت خـود را به روشـنﯽ نشـان مﯽدهـد .واقعیت امروز مـا مﯽگوید
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کـه برنامهریـزي بلنـد مـدت اصـال معنا نـدارد .براي هـر برنامهریـزي نیاز به
مجموعـهاي از عوامـل و عناصـر ﺛابـت یا قابـل پیشبینﯽ و ارزیابﯽ اسـت که
اکنون فاقد آن هسـتیم.
در ایـن سـرمقاله بایـد بـه صراحـت گفـت کـه راه حـل مانـدن در ایـن
شـرایﻂ ،برنامههـاي کوتـاه مـدت ،حتﯽ هفتگﯽ اسـت .در این سـرمقاله باید
گفـت کـه ابتـکار و خالقیتهـاي فـردي در ایـن شـرایﻂ خیلﯽ مهم اسـت.
اگـر بـا ﺟامعـهاي مواﺟه بودیم که افـراد حاﺿر بودند بـه نفﻊ ﺟمﻊ عمل
کنند شـاید مﯽشـد پیشـنهاد مشـارکت در قالب نهادهاي صنفﯽ را داد .اما
تجربـه نشـان داده که چنین چیزي تقریبا امکانپذیر نیسـت.
بـه نظـرم در این سـرمقاله شـاید الزم باشـد عالوه بـر گفتن ایـن موارد
یـک چیـز دیگـري را هـم نوشـت .بایـد نوشـت کـه در دورانهاي بﺤـران و
نایابـﯽ ،قیمـت خیلـﯽ چیزهـا باال مـﯽرود ،مﺜـل مـواد اولیه ،مﺜل دسـتمزد
مﺜـل قطعـات یـا هزینـه اﺟـاره .امـا عـالوه بـر آنهـا در ایـن شـرایﻂ قیمت
چیزهـاي دیگـري هـم بـاال مـﯽرود؛ مﺜـل شـرافت ،مﺜـل انسـانیت ،مﺜـل
مردانگـﯽ و مـروت ،مﺜل وفاي به عهد .مراقب باشـیم اینها را ارزان نفروشـیم
چـون فردایـﯽ هم هسـت.

