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 قبول ندارم که روستا صرفا در کشاورزی باشد

 )بیانات رئیس جمهور در همایش روز ملی روستا و عشایر(

 ماند نخواهدکه جز نکویی اهل کرم         براین رواق زبرجد نوشته اند به زر       

 نقش من در بیکاری روستاییان 

نویسم از روستا ، از خاک ، از سبزی، از طراوت ، صداقت ، سلحشوری ، صمیمیت .........................که  می

در سایه دروغین خیالی باطل به سعادت سیاه ........کم شده است .... که همه مهاجرت کرده اند و کوچ 

نامم نپرسید و بیهوده حدس نزنید. اینجا آن روی زندگی نقل قول درباره  و دوده گرفته شهر برسند !

بیکاری و زرق و برق استاد درشت خوی  لی اکنون و بوده است که جوهر زندگی  ستایی می شود رو

  ! درسش می دهد شهرنشینی

بزرگترین لذت در زندگی؛ انجام دادن کاری است که مردم می گویند از عهده آن  میگویند :

زیرا به من نهیب زده و من میخواهم بزرگترین لذت زندگی را مزه مزه کنم... ....آییبر نمی 

 و زندگی قانون باورها و لیاقت هاستاند که از عهده اش برنمی آیم ! ولی من باور دارم که 

سال جنگ  8من از سرزمینی سربرآورده ام که شیر زنان و بزرگ مردانی چون شهدای 

 تحمیلی و خانواده هایشان پای بر آن داشته اند . 

روزنامه کارو کارگررا مطالعه میکردم و سخنان ارزشمند رئیس جمهور محبوبمان را در 

ت روستائیان و عشایر باید به مشکالهمایش روز ملی روستا و عشایردر این خصوص که :

توجه جدی داشت ...بسیاری از آسیب های اجتماعی از حاشیه نشینی و عدم اشتغال و 

بیکاری نشات میگیرد و این همه ناشی از عدم توجه جدی به شرایط روستائیان است . مرا 

 ............که ........بر آن داشت که بنویسم که خاک و آب وجود ندارد 

اینترنت و شبکه های اجتماعی نمی تواند معضل  کهمشکل روستا های ما آب و خاک نیست همانطور 

 اصلی این مهاجرت باشد

 مشکل روستاها خشکانده شدن صنایع کوچک و روستایی است!

 ریاست محترم جمهوردر قسمتی از بیانات . در روستا ها می توان این صنایع را زنده و بارور نمود 

قبول ندارم که روستا صرفا منحصر در کشاورزی باشد اگر : کارو کارگر خواندم که درروزنامه

 چه پایه اصلی در کار روستایی است...
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د. روستا به جهت شرایط اقلیمی در قسمتهای مختلف ناشاره فرمودمن به مسئله فکری  ایشان دقیقا

های بالقوه ای دارد که فقط نیاز این سرزمین و با شرایط آب و هوایی متفاوت با یکدیگر پتانسیل 

عمده دیده شدن نیاز و نوع معشیت روستاست و تفاوت نگرش این نیاز با  است بالفعل گردد. نیاز

 .شهرهای کالن 

اینکه اگر کارفرمایی در روستاها و مناطق محروم بنا بر نیاز همان روستا مبادرت به ایجاد کارگاه های 

به ایجاد کارگاهی  ونه ای از او حمایت کند که ترغیباید به گقانون بحمایت گردد وکوچک نماید 

ست و پاگیر باعث گردد قیمت محصول تمام شده آنقدر گران در سربپروراند نه اینکه قوانین ددیگر را 

روی آورد و باعث رونق  یشود که مشتری در مقایسه با کاالی بنجل خارجی به سمت محصول واردات

 .و کارگاههای کوچک رو به نابودی سوق داده شوند  صنعت قاچاق گردد

هزینه های ایجاد بنگاه ها در مناطق روستایی بسیار باالتراز شهرهاست و با توجه به مساوی بودن 

 حداقل دستمزدها، کارفرما ترجیح می دهد در شهر فعالیت نماید.

ت می روستائیان هس ر باالتر ازبسیاشان کارگران شهری که سبد خانواده میزان دستمزد برابر به ضرر 

 !کارگران روستایی که کاری برای ایجاد اشتغال ندارندباشد و به ضرر

از جمعیت ایران روستایی بودند و  07%و مهمتر اینکه با توجه به آمارهای موجود در ابتدای انقالب 

ه این مورد توج به و مردم می بایست مسئولین لذا !شهری  ولی اکنون این رقم جابجا شده است 07%

 .و به راهکارهای ارائه شده توسط دلسوزان جامعه عمل نمایند  داشته باشند و ریشه یابی نمایند

در کشوری که بیکاری یکی از دغدغه های اصلی مردم و مسئوالن می باشد و حتی حذف یک شغل 

 لین باشد و با هماین مسئله اولویت مطالبه مردم از مسئو می بایست ،می تواند حائز اهمیت بوده 

 در رفع این مشکل نهایت تالش را نمود.  افزایی 

 بنگاه های سود آور در روستاها شکل نمی گیرد.

درصد روستاهای خراسان جنوبی خالی از سکنه  70عضو کمیسیون کشاورزی مجلس می گوید 

 مهرماه( 07است)روزنامه کاروکارگر 

 و ............... صداقت ، سلحشوری ، صمیمیتخاک ، سبزی، طراوت ، و این یعنی نابودی 

امید است به پشتوانه سخنان ارزنده رئیس جمهور فرهیخته در همایش روز ملی روستا و عشایر بتوانیم 

ه به مهمترین مسئله ک برداریم وگام هایی برای توسعه روستا ها و تامین رفاه روستائیان  همدر کنار 

.اگر میخواهیم روستایی در روستا باشد و چون گذشته اندازیم ای اشتغال روستایی است نگاه ویژه 
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وطن دوست،سلحشور باعشق تولید را ادامه دهد با راه اندازی صنایع روستایی و کوچک با بیکاری 

 مقابله نماییم.

 به امید جامعه ای عاری از بیکاری

 

  نوشین زارع                                            

 خیریه نذراشتغال امام حسین )ع(                              

 


