تاوان ناسپاسی
پاداش سپاسگزاری
عليرضا صفاخو

*

«م ّنت خداي را ع ّز و جل که طاعتش موجب
قربت است و به شکر اندرش مزيد نعمت .هر
نفسي که فرو ميرود ُممِد حيات است و چون
مفرح ذات .پس در هر نفس ،دو
بر ميآيد ّ
نعمت موجود است و هر بر هر نعمت شکري
واجب».
اين متن ادبي ماندگار و وزين ،يادگاري است
آشنا به گوش هر خواننده ايراني پارسيگوي؛
مکتب گذشته باشد و چه
چه دانشآموز
ِ
دانشآموز مدارس هوشمند امروزي .متنی
است که سعدي عليهالرحمه در ديباچه
«گلستان» براي ايرانيان به ارث گذاشته است.
اما بهواقع از براي چه؟
آيا شکرگزاري از خداوند بابت نعمات آن که
آياتش در سراسر گيتي در ديد همگان است
و در سفره سيران و حتي گرسنگان غير قابل
انکار ،نيازمند تأکيدات چند باره و هزارباره
است؟ به واقع شکرگزاري ،اسم رمز زندگي
است .اسم رمزي که در فحواي خود حاکي از
سارق شادي و فراواني
اين است که بزرگترين
ِ
از زندگي انسانها ،ناسپاسي است و تمام
کمبودها در زندگي حاصل اين تفکر است .آيا
کمبود پول ،سالمتي يا روابط اجتماعي خوب،
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شواهد زندهاي از کمبود شکرگزاري در عصر
حاضر نيست؟ پس چرا با وجود تأکيدات ويژه
اديبان و حتي فقيهان بر مزاياي سپاسگزاري،
تا اين حد فرهنگ ملعون ناسپاسي رنگ
نباخته است!؟
در اين وادي و برخالف باور رايج ،ناسپاسي
فقط اين نيست که انسان به زمين و زمان
بد بگويد و بر لبانش ذکر سپاس را به جاي
نياورد ،بلکه اگر روي کمبودها هم متمرکز
شود ،نشانه آن است که شاکر نيستيم و همين
امر سبب افزايش کمبود در زندگي ناسپاسان
خواهد شد .بيش از يک دهه پيش ايران جشن
خودکفايي گندم را به پاس تالش نخبگان و
دهقانان در سالن اجالس سران برپا داشت تا
بلکه ديگر براي قوت اليموت ملت ،دست نياز
به سوي اجانب دراز نکند و دست کم از موضع
احتياج با آنها پاي ميز مذاکره ننشيند؛ اما
جمعي ناآگاه در سالهاي بعد اين جشن ،رسم
سپاس را در حق فاتحان خودکفايي آن روز به
جاي نياوردند تا براي يک دهه ايران به باشگاه
واردکنندگان بزرگ استراتژيکترين محصول
مصرفي ايرانيان سقوط آزاد کند.
سقوطي که با خود بذر نااميدي را در دل

مسئوالن امنيتي کاشت و دستيابي دوباره
به خود اتکايي گندم را به سرابي در کوير
بيتدبيري هشت سال سردگمي بدل ساخت.
البته قصد نگارنده از نگارش اين يادداشت صرفاً
مرور داستان زشت و زيباي مديريت محصوالت
در دولتهای گذشته نيست؛ بلکه تأکيدي
است بر لزوم بازانديشي در پندار ،گفتار و کردار
همه دستاندرکاران نظام توليدات کشاورزي
کشور که گاه به جاي تمرکز بر داشتهها و
استفاده از چالشها بهعنوان فرصت ،بذر
نااميدي و اتکاي به غير را بهجاي بذر اميد
و تالش براي کشف راهکارهاي منطقي براي
خوداتکايي به محصوالت استراتژيک از طريق
يافتههاي بينالمللي و حتي بومي ميکارند.
در واقع اين جشن که امروز  22آذر 95
خورشيدي برپا ميشود ،ميتواند جشني
باشد نه فقط براي برداشت محصولي چون
گندم ،بلکه ميتواند جشني شود براي تغيير
رويکرد سياستگذاران شاکله نظام حکومتي
و کارشناسي و رسانهاي کشور از ناتواني در
تمرکز بر داشتهها به تمرکز بر کمبودها در کنار
تعيين منصفانه نرخ خريد تضميني دسترنج
کشاورزان .قيمتي که پاسخگوي هزينههاي
تمام شده و سود مشروع دهقانان باشد.
البته قصد نگارنده کوبيدن بر طبل خوداتکايي
با حربه شعارهاي احساسي و پوپوليستي
نيست که ناکارآيي خود را در مقطع زماني 84
تا  92نشان داد ،بلکه مراد استفاده از سالح
کارآمد دانش نوين کشاورزي است که بارها و
بارها در سخنرانيهاي  3سال اخير وزير جهاد
کشاورزي و معاونان وي به ويژه معاون زراعت
او تجلي داشته است .رويکردي که خوداتکايي
را در پناه دانش استفاده از بذور مقاوم و
بهروز و همچنين مالحظات علمي مشابه
آنچه کشاورزان نمونه و خبره به آن دست
يازيدهاند ميخواهد ،نه روشهاي ناپايدار و
ناسپاسي در حق آب و خاک .به قول همان
شيخ خوشگفتار:
شکر نعمت ،نعمتت افزون کند
کفر ،نعمت از کفت بيرون کند
* سردبير خبرگزاري کشاورزي ايران (ايانا)

