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خوش آنروزي كه
آبي بود و گاوي
عمو علي بانو رو دردروازه شيرازي ديدم كه دانه هاي تسبيح خودرا تند تند ،دانه به دانه
ش��مرده وزير لب زمزمه ميكرد:خوش انروزكه ابي بود وگاوي.اهسته به عمو علي نزديك
شدم وسالمي كرده ،روي افتاب سوخته ودست پينه بسته اورا بوسيدم.چشمان ابستن به
اشكش را بر شانه هايم گذارد ودر گوشم به ارامي شروع به نجوا كرد:پسرم نسل ما تفاوتش
با نسل حاجي خان اين بود كه آنها مي گفتند :بكاشته و بخورديم و كاشتيم و خورند خدا
بيامرزندش��ان نس��ل ما اين باور را مي داشت سيد اسماعيل و مشهد مراد علي يك َمن
هفت تومان «س��ال 1321جنگ جهاني دوم» وقتي از سربازخانه فرار كردند شب كه به
ده رسيدند بيل دست گرفتند رفتند سرآب و فرداي آنروز در قصبه جيرين مشغول كار
بودند همين كوله چينه كار پدران آنها بود آب سِ ُو ،سِ ُو از بالغ مي آوردند گل درست مي
كردند و چينه مي كشيدند.
آن درخت گردو كه در باغ زر اسياب درويش علي بود كاشت مرحوم كل حسين جان بود
آن تالش باور مي شد دج  ،دج خرمن محصول ،حمامي مي برد ،سلماني مي برد ،درويش
و سيد مي بردند ،دشتبان ،گاو گله مان چوپان مي برد و همه كندوله ها پر ،دلها شاد ،و به
زيارت پير حيدر و پيغمبرشموئيل هر ماه ،به قم ،مشهد ،كربال هر ساله و تك و توك به
مكه مكرمه هم مشرف مي شدند يا با شتر يا االغ يا پاي پياده .مرحوم مشهد قمر دوباره
پياده تا خراسان رفت و برگشت با نان سفره خودش كه خود بركت بود.
عموم علي مي گفت نسل امروز با پول بي حساب كتاب نفت شده عين آبله مرغان همه جا
سر مي كشد و تا كور نكند دست نمي كشد .عمو علي مي گفت نسل حال چون اين باور
را نمي دارد كه بكارند براي آيندگان به زمين رحم نمي كنند باغ را داغ مي كنند و كوه اين
لنگر زمين اين سرو سبز اين جايگاه چرنده پرنده خداوند را با ماشينهاي بزرگ سوراخ مي
كنند و مي تركانند تكه تكه سوار ماشينهاي كمپرسور كرده و مي ريزند تون زمين كشت
و سيمان آجر هم اضافه مي كنند يك چهار ديواري بي قواره مي سازند متري خدا تومان
مي فروشند پولش مي شه ددر دودور و آيندگان بايد گل مصنوعي چيني توي گلدان خود
بگذارند عكس درخت را هم به ديوار بكشند عمو علي دست ما را گرفت و برد باغ معروف
قربانقلي نفسش ديگر نمي كشيد ،نشست و گفت:
اين نسل بخور پس نده در آن ويالهايشان به راحتي بياسايند و كاشت پدران را به لمپانند.
خدا رحمت كند عباس عموعلي كه از دو پا فلج و خود را به زمين مي كشيد تا از جايي به
جاي ديگر و از سايه به آفتاب رو برود .او براي ساخت باغ در دالو قاالخان با دست هاي خويش
سنگ هاي افتاده در زمين را بر مي چيد تا گِردي را از سنگ ريزه پاك و در آن نهال بكارد.
چند روز پيش از باغ معروف قربان قلي درحال گذر بودم كه ديدم كاميونهاي بنز ده تني
و كمپورسورها سنگ هاي معدن دو شاخ آق برون ،تير را به زمين باغ قربان قلي تل تل
مي ريختند تا خانه وياليي ساخته شود رنگ از رخسارم پريد ناي رفتن نداشتم .درختان
گردو ،بادام  ،پسته ديگر جلوي چشمم نبود ديگر از دختران سرزنده و شاداب روستايي كه
بر شاخسار درختان تاب بازي مي كردند خبري نبود از شوراي ده پرسيدم :زمين كشت
وسنگ معدن؟!! آنها گفتند :وقتي پول نفت مي آيد و نه به گاوآهن و خيش احتياج است،
و نه حاجت به كاش��ت ،داشت ،برداشت...؟!! مخدر صنعتي ارزان هم كه بيداد مي كند،
پول مفت همينه؟!! و گفتم بكجا چنين شتابان .اينجا پر از درختان فصلي و غير فصلي بود!
گفتند :زهي خيال باطل ،بود!!! نه اينجا كه در تمام مزارع و باغات از درخت ديگر خبري
نيست اره برقي اره موتوري در يك چشم بهم زدن تنه درخت را ريز ريز و به منقل ذغال
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كباب اجاق چلو هدايت مي كند گفتم از قنوات چه خبر انگشت به دندان گرفتند گفتند
محصول باغي وزمين از فرانسه سيب سبز از هند و پاكستان برنج ،گوشت از هندوراس ،از
لبنان و عربستان سيب زميني و از آمريكا و بنگال گندم ،از هلند و مصر گوجه فرنگي و ...
پشت وانت بار در كوچه ها مي دهند و پول آمده از نفت مي گيرند .از اين ماده بدبو اين
سياه بدقواره ،كه چه و چه ها بر سر ما آورده .در كتاب انقالب سفيد شاه خوانده بودم كه
مصدق به من «شاه » گفت اي كاش نفت نمي داشتيم و نمي فروختيم بهتر بود آفتابه مي
ساختيم تا پول نفت  ....آنروزها معني اين ماده بد بو را نمي دانستيم و تاثير آن را به روي
كشور نمي فهميدم .در خبرها آمده بود يك كشوري توانسته با فروش عروسك هزينه ملي
خود را تامين كند و ما بر زمين كشت سنگهاي كوه شكافته مي ريزيم تا نرويد خاري و
آديداسمان گلي نشود و گاو را به قصاب داديم تا اوجار به زمين نكشاند و خيش نشكافد
زمين را براي كاشت و خودباوري كجا شد آن پند مرزبان نامه :از ما نواله اكل و شرب از
مذبح فربه خويش خوريم نه از فضاله مطبخ و هريسه ديگران.
زمانی نه چندان دور ،کش��ور پهناور ایران نه تنها در مس��یر جاده ابریشم بلکه در طول
س��واحل طوالنی خود ،یکی از بزرگترین مراکز تجاری جهان برای تبادل انواع کاالهای
آن روزگار به ش��مار میرفت و عالوه بر آن به عنوان یکی از کش��ورهای برتر در عرصه
تولید ،نقش عمده ای را در تجارت جهانی برعهده داشت و به صورت خودکفا بسیاری از
محصوالت کشاورزی و صنعتی عهد خود را نیز تامین میکرد.
چند روزی است میگویند به تنبلها سبد كاال میدهند كه در آن برنج ،گوشت مرغ  ،پنیر
و  ...هست و همكار خبریم میگوید :پول نفتمان است یك سبد دیگر( .اشارهای به شعار
انقالب بود که برای فرماندار نظامی میسرودیم :پول نفتمونه یكی دیگه در كن)
عالوه بر محصوالتی مانند نفت خام ،خاویار ،زعفران و فرش ایران که همچنان ش��هرت
جهانی خود را حفظ کرده اند ،کاالهای دیگری مانند خرما ،چای و حتی ابریش��م ایران
از جایگاه نسبتا خوبی در مبادالت تجاری داخل و خارج از کشور برخوردار بودند ،صنایع
دس��تی ایران با تنوع و کمیت و کیفیت برت��ر در زمینههای مختلف عرصه رقابت را در
اختیار خود داشتند .حتی کشورهایی مانند چین و ژاپن با وجود تمام قدمت تاریخی خود
نتوانستند جایگاه صنایع دستی ایران را در معرض تهدید قرار دهند.
ام��ا دیری نپایید که تحت تأثیر نفوذ بیگانگان و القای عجز و ناتوانی در وجود مردم این
س��رزمین ،نه تنها زمینه اضمحالل تولیدات ایرانی فراهم شد ،بلکه به تدریج خودباوری
تبدیل به یاس و ناامیدی و تمام ظرفیتها و فرصتها برای همگام شدن با روند رو به رشد
غافله تولید نیز به کلی نابود شد.
ایران تولیدکننده با اعمال سیاس��تهای مزورانه دش��منان این سرزمین و اعمال
اینک ِ
روشهای نادرست و کوته بینانه حکام ناالیق قبل از انقالب ،به کشوری مصرف کننده و
مصرفگرا و بازاری برای عرضه کاالهای خارجی تبدیل شد که از سادهترین تا پیچیدهترین
محصوالتی که همواره در ردیف قدیمیترین محصوالت خارجی قرار داشتند ،به طور کامل
در سیطره کمپانیهای مختلف شرقی و غربی قرار گرفت.
پس از ظهور انقالب اسالمی که به حق معجزه قرن نام گرفت ،تحت رهبری های داهیانه
حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری که پیوسته تحت عناوین مختلف مانند طرح موضوع
خودکفایی در عرصههای مختلف ،به تدریج شرایط برای احیای مجدد موقعیت از دست
رفته فراهم ش��د و بار دیگر پرچم عزت و اقتدار کش��ور در مسیر توسعه و تعالی ،در ابعاد
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مختلف مادی و معنوی به اهتزاز درآمد.
ای��ن تح��ول در حدی بوده که هم اکن��ون بخش قابل توجهی از دس��تاوردهای علمی
دانشمندان و متخصصین ایرانی در عرصههای مختلف به محصوالت صنعتی تبدیل شده
و افزایش میزان تولیدات و صادرات در بخشهای گوناگون را به همراه داشته و این همه
بیانگر آن است که به تعبیر حضرت امام(ره) ،ما میتوانیم و خواستن توانستن است.
با این وجود علی رغم تمام پیش��رفتهای کسب شده در این زمینه ما هنوز نمیتوانیم
بگوییم که اکنون در عرصه تولید به تمام آرمانها و اهداف مورد نظر دست یافتهایم ،چرا
که برای ما همچنان تا رسیدن به وضع مطلوب راه زیادی باقیمانده است ،زیرا با دستیابی
به مرحلهای از دانش که بتوانیم در مواجهه با تحریمها و در رقابت با بازارهای بین المللی،
نه همه محصوالت (که امکان پذیر و منطقی نیست) بلکه در حد رفع وابستگی در تامین
نیازهای اساسی ،بخش عمده را خود تولید کنیم ،فاصله داریم .کافی است به طور گذرا
به وسایل و امکانات متنوع و مدرن محیط کار یا محل زندگی خودمان نگاهی بیندازیم و
سهم دانشمندان و نخبگان ایرانی را از اختراع ،ابداع یا حتی تولید داخلی این امکانات مورد
بررس��ی قرار دهیم .هنوز بخش زیادی از نیازهای اساسی ما وارداتی است و بخش قابل
توجهی از حاصل فعالیتهای تولیدی ما به شکل مواد اولیه خام و بدون فرآوری و در نظر
گرفتن ارزش افزوده آن ،صادر میشود.
علیرغم اینکه سالها تولیدکننده نفت بوده ایم ،اما همچنان خام فروشی نفت دغدغه
اصلی مسئولین به ش��مار میرود .هنوز نتوانستهایم حداقل در این زمینه به طور کامل
نیازهای داخلی کشور را تامین کنیم.
در س��ایر بخشها ،علیرغم پیشرفتهای شگرف و ارتقای قابل مالحظه جایگاه علمی
کشور و با وجود اینکه در حد قابل توجهی به دانش بومی و تکنولوژی های روز دنیا دست
یافتهایم ،اما اوال هنوز به حدی از خودباوری و بلوغ علمی نرسیدهایم که همه دستاوردهای
علمی را به محصول تبدیل کرده و به یک تولیدکننده واقعی دانش و صادرکننده متکی به
فن آوری بومی تبدیل شویم  ،ثانیا همچنان در بخشهای زیادی از فعالیتهای عمرانی،
صنعتی و خدماتی ،بیش از حد متعارف نیازمند واردات و استفاده از دانش ،تجهیزات و
ماشینآالت خارجی هستیم.
گفته میشود ژاپنیها در گذر از مرحله عقبماندگی و ورود به مرحله توسعهیافتگی ،در
یک اقدام فراگیر و ملی و با عزم و ارادهای جدی ،به عنوان یک شعار راهبردی اعالم کردند
که دیگر هیچ کاالی غیرضروری را وارد نخواهند کرد ،مگر اینکه خود آن را تولید نکنند.
این در شرایطی است که در این کشور ،منابع طبیعی به عنوان یکی از سه عامل اصلی
تولید ثروت ،فقط  ۲%از منابع را به خود اختصاص داده است ،اما این مشکل مانع کار نشد
و آنها توانستند با تقویت دوعامل دیگر یعنی امکانات فیزیکی با  ۱۸%سهم و به ویژه منابع
انسانی (علم و دانش نیروهای متخصص و ماهر) با  ۸۰%سهم ،نه تنها شکاف موجود را
برطرف کنند بلکه با اتکا به تولید علم و فناوری عمدتا بومی ،ژاپن را به یکی از بزرگترین
صادرکنندگان و صاحبان سرمایه در دنیا تبدیل کنند.
چینیها نیز با برخورداری از کمترین منابع طبیعی در اقدامی مش��ابه اعالم کردند هر
کاالیی را فقط یک بار وارد میکنند و در مراحل بعد ،خودشان آن کاال را تولید میکنند.
در حال حاضر نیز با وارد کردن مواد اولیه ارزان قیمت و تبدیل آن به محصوالت جدید
و صدور آن به اقصی نقاط دنیا ،بیشترین ارزش افزوده را عاید خود می سازند اما به این
مقدار هم بسنده نکرده و با سرمایهگذاری در دیگر کشورها ،به آن سطح از رشد دست
یافتهاند که هم اکنون تنها در کشورهای آفریقایی بالغ بر ۷۰۰پروژه عمرانی و صنعتی را
در بخشها و موضوعات مختلف در دست اجرا دارند .این موضوعی است که در مورد سایر
کشورهای پیشرفته مانند آلمان با سهم ۴درصدی و اسپانیا با سهم ۱۰درصدی از منابع
طبیعی (نسبت به سایر عوامل تولید ثروت در یک کشور) مصداق دارد.
اگرچه ش��رایط کس��ب و کار و ارزشهای اجتماعی در کشور ما تابع شرایط خاص خود
بوده و با س��ایر کشورها تفاوت دارد ،اما نباید فراموش کنیم که از دیرباز در سایه برخی
سیاستگذاریها و اقدامات غیراصولی دستگاههای ذیربط ،به جای آنکه موانع موجود را
شناسایی کنیم و مرتفع و برای کاهش نرخ رشد بیکاری ،هزینههای سرمایه گذاری در
تولید و حتی پرداخت یارانه به این موضوع را پذیرا باشیم ،نه تنها کاالهای غیرتولیدی را
وارد میکنیم ،بلکه بدون ایجاد محدودیتهای منطقی و متعادل ،به قدری ساز و کار ورود

محصوالت خارجی را تسهیل میکنیم که بخش قابل توجهی از داشتههای خود در بخش
صنعت را نیز به طور کامل از دست داده و متاسفانه این روند به گونهای درحال گذ راست
که از دست دادن بخشهای دیگر نیز دور از انتظار نیست.
مشکل در این زمینه از این میزان هم فراتر رفته است ،به گونهای که با تبلیغ کاالهای خارجی
که بخش قابل مالحظهای از وقت تبلیغاتی رسانه ملی ،مطبوعات و حاشیه خیابانها و معابر
عمومی شهرها و حتی جاده های بین شهری را به مانند اختاپوشی غول پیکر در سیطره
خود گرفته است ،به این موضوع دامن میزنیم و غافل از نتایج کار ،در جستجوی راهکارهای
جدید برای اشتغالزایی و توسعه صنایع ،به این و آن متوسل میشویم.
بررس��یهای کلی نیز گویای آن اس��ت که به رغم تمام تالشهای صورت گرفته از سوی
کشورهای درحال توسعه ،در مجموع سهم سرمایههای انسانی و اجتماعی در تولید ملی
کشورهایی مانند کشور ما بسیار اندک است ،به گونهای که مجموع  ۶۳کشور صادر کننده
مواد خام (عمدتا جهان سومی) با برخورداری از ۳۶%منابع انسانی ۲۰% ،امکانات فیزیکی و
 ۴۴%از منابع طبیعی ،فقط  ۶/۴%از تولید ثروت جهانی و  ۱۰۰کشور درحال توسعه از جمله
ایران نیز با  ۵۶%منابع انسانی ۱۶% ،امکانات فیزیکی و  ۲۸%از منابع طبیعی ،حدود ۹/۱۵%
از تولید ثروت جهانی را به خود اختصاص دادهاند  .متقابال  ۲۹کشور صنعتی (توسعه یافته)
با  ۶۷%منابع انسانی ۱۶% ،امکانات فیزیکی و  ۱۷%منابع طبیعی ،بیش از  ۶/۷۹%تولید ثروت
جهانی را از آن خود ساختهاند و این نکته خود بیانگر عمق فاجعه است.
نتایجاینبررسیهانشانمیدهدکهکشورهایصنعتیعلیرغمبرخورداریازکمترینمیزان
منابع طبیعی و عمدتا با اتکا به منابع انسانی متخصص و در اختیار گرفتن امکانات فیزیکی و
ابزار نوین و از طریق تولید علم و فن آوری نوین توانستهاند بیشترین درآمد را عاید خود کنند.
بدیهی است ریشه این مسائل را میتوان در عوامل مختلفی مانند درگیر بودن کشور در
جنگی تحمیلی ،توطئهها و دسیسههای مستمر بیگانگان و تاثیر منفی آن در روند توسعه،
غفلت برخی مسئولین سابق برای اقدام به موقع نسبت به انجام پارهای از اقدامات بنیادی
و زیربنایی ،گرفتار ش��دن بخش قابل توجهی از افراد اثرگذار جامعه در کش��مکشهای
سیاسی و مسائل حاشیهای ،ضعف در تدوین استراتژیها و هدفگذاریهای سازمانی ،به
روز نبودن سیستمها و روشها و مهمتر از همه فراموش شدن نقشی که هریک از ما می
توانیم در این زمینه برعهده داشته باشیم ،جستجو کرد.
ش��اید هیچ گاه از خود نپرسیده باشیم که چه عواملی مانع دستیابی کامل ما به اهداف
موردنظر در این زمینه شده است؟ نقش و مسئولیت هریک از نهادهای اجتماعی مانند
دول��ت ،مراجع قانونگ��ذاری ،مجریان قانون یا وارد کنن��ده ،تولیدکننده ،صادرکننده،
مصرفکننده و به خصوص رس��انه ها در نابسامانیهای مورد اشاره و اصالح و بهبود آن
چیست؟ چه عاملی باعث شده تا ما در تولید علم فقط مراحل اولیه را طی کرده و به ارائه
چند مقاله و دریافت تعدادی مدال و دیپلم افتخار بس��نده و دلخوش کنیم؟ چه عاملی
سبب شده تا محصوالت صنعتی ما در رقابت با محصوالت خارجی خیلی زود از گردونه
تولید خارج شوند؟ اصوال آیا ما میتوانیم عملکرد خود را صرفا با معیارها و شاخصههای
خارجی تطبیق داده یا مورد سنجش قرار دهیم؟ چرا در برخی از موضوعات مانند تولید
محصوالت کشاورزی ،تعادل منطقی و حساب شده بین عرضه و تقاضا وجود ندارد و گاهی
با مازاد بدون برنامه تولید و گاهی با کمبود تولید مواجه میشویم؟ چرا بخش قابل توجهی
از محصوالت تولیدی ما در صنایعی مانند خودروسازی ،هیچگاه نمیتواند حتی رضایت
نس��بی مشتری را فراهم کند؟ چرا دیگر اثر چندانی از دانش مفید و ارزشمند معماری
ایرانی و نمادهای اس�لامی در صنعت ساخت و ساز ما به چشم نمیخورد؟ چه عواملی
باعث میشوند که مثال عمر مفید یک ساختمان در کشور ما  ۲۰سال تعیین شود و پس
از آن به تدریج شمارش معکوس برای فرسودگی زودهنگام و فروریختن خودبهخود آن
آغاز شود ،درحالی که دیگران ساختمانهایی میسازند که پس از صدسال به زور دینامیت
و ابزار ویژه قابل انهدام است؟ و چرا...؟
آیا هنگام آن نرسیده تا در مسیر توسعه و تعالی ایران اسالمی ،هر کدام از ما نسبت به
موقعیت و مسئولیت خود در جامعه ،با نگاه به فرصتهای از دست رفته و شرایط پیش رو،
در اقدامی فراخور شان و منزلت مردم کشوری انقالبی و اسالمی ،دست در دست یکدیگر
قرار داده و به ضرورت افزایش کیفیت و تحول در موضوع تولید و احیای موقعیت قبلی
خودبیندیشیم؟
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