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این هم نتیجه»اونچنان رونق اقتصادی«!
واکنش کاربران شبکه های اجتماعی به اعتراف واعظی به دخالت دولت در بازار ارز

واعظ�ی، رئی�س دفت�ر رئیس جمهور، ط�ی اظهارات�ی به دس�ت داش�تن دولت در 
افزایش قیمت ارز اش�اره ک�رده و آن را راهی برای اداره کش�ور در وضعیت س�خت 
تحریمی دانس�ته اس�ت. این اظه�ارات ب�ا واکنش های بس�یاری از س�وی کاربران 
ش�بکه های اجتماعی همراه بود. کارب�ران اظهارات واعظی را پ�س از چندین و چند 
بار تکذیب دخالت دولت در بازار ارز از س�وی رئیس کل بانک مرکزی، رئیس جمهور 

و حتی ش�خص واعظی، تعجب برانگیز خواندن�د و از دولتی  ها خواس�تند با صداقت 
بیش�تری با مردم برخورد کنند. همچنین برخ�ی کاربران نیز حرف ه�ای واعظی را 
نوعی فرار رو به جلو تحلی�ل کردند و آن را نش�ئت گرفته از س�واد پایین اقتصادی 
او دانس�تند، این دس�ته از کاربران معتقدند عماَل دس�ت بردن در بازار ارز از س�وی 
دولت امکانپذیر نیس�ت. در ادامه بخش هایی از واکنش های کارب�ران را می خوانید.

این صفحه پیام ه�ا،  متن ها، عکس نوش�ت ها و خبرهاي کوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر این 
اس�ت که دیدگاه ها و نظرات کاربران اندیش�مند ش�بکه های 

اجتماعی در عرصه مکتوب هم دیده شود.

دل شکستن باعث ظلمت و بیچارگی 
انسان می شود

آیت اهلل فاطمی نیا:
حضرت امام موسی بن جعفر )ع( می فرمایند : »دِل مومن از کعبه 
باالتر اس��ت. « هر دلی که حامل محبت امیرالمؤمنین)ع( است 
حرمتش از کعبه باالتر است! پس ما که در مملکت شیعی زندگی 
می کنیم، از چپ و راس��ت در اطراف ما کعبه است! خیلی باید 
مراقب باشیم دل های اینان را نش��کنیم، آبروی مؤمن را نبریم؛ 
خدایی نکرده، دل شکس��تن باعث ظلمت و بیچارگی انس��ان 

می شود و با این کار ها انسان عاقبت بخیر نمی شود.
منبع: کانال تلگرامی »بهجت 313«

   سبوي دوست

  رضا صداقت:
جناب آقای رئیس��ی! قبل از این شواهد به 
عمدی بودن افزایش قیمت دالر )  که موجب 
افزایش قیمت  ها و کوچک شدن هر چه بیشتر 
سفره مردم( توسط دولت اشاره داشت ، این 
روز ها واعظی هم به آن اعتراف کرد. لطفاً طبق 
قاعده »اقرار العقالء علی انفسهم نافذ« رئیس 

دولت را بازخواست کنید.
  مجید قربانی:

 ۶ش��هریور ۹۷: »روحانی: اگر بخواهیم در 
عرض دو هفته قیمت ارز به قیمت پارسال 
برمی گردد! « ۷ اسفند ۹۹ واعظی: »از نظر 
اقتصادی نرخ ارز ایران ۲۵ یا ۲۷ هزار تومان 
نیست، ما این کار را کردیم تا بتوانیم اقتصاد 

کشور را اداره کنیم! « قضاوت با خودتون!

  سارا هوشمندی:
1- واعظی: از نظر اقتصادی نرخ ارز ایران۲۵ 
یا۲۷هزار تومان نیست و ما این کار را کردیم 
تا بتوانیم اقتصاد کش��ور را اداره کنیم؛ ۲- 
س��یف، روحانی، واعظی: دول��ت در گرانی 
ارز مقصر نیس��ت؛ ۳- میرحسین موسوی: 
با پدیده ای مواجه هس��تیم که در دوربین 
زل می زند و دروغ می گوید! ۴- پیدا کنید 

پرتقال فروش را!
  علی اکبر رائفی پور:

بار ها در رسانه های شان به دروغ فریاد زدند 
دلیل باال ب��ودن قیمت دالر ع��دم تصویب 
 FATFاست. حاال رئیس دفتر رئیس جمهور 
می فرمایند دولت به عمد و با اراده خود قیمت 

دالر را باال نگه داشته است.

  مهران ابراهیمیان:
از نظر اقتصادی و مردم ش��ما آقای واعظی و 
سایر دوستان که این تصمیم رو گرفتید، یعنی 
دستبرد زدید به سفره های مردم و کوچکشون 
کردید. همون کاری که در برنامه تلویزیونی 
برای ریزش بورس کف تعیین کردید تا تتمه 
پس انداز مردم و دارایی هاشون رو بخار کنید! 

دیگه چه بالیی سر مردم درآوردید؟
  آرزو گودرزی:

واعظی: »ما دالر رو تا ۲۷ هزار تومان گرون کردیم!« 
مردم عزیز ش��ما یادتون نمیاد، این��ا همش اثرات 
اونچنان رونقمونه، تا بتونیم فشار دشمن رو به راحتی 
بهتون منتقل کنیم، وگرنه ما که اختیار عوض کردن 
منشی خودمونم نداشتیم حاال یه کنسرت برید یه 

ربنا هم بزنید به گوش، همه رو میشوره میبره.

  رضا خاناکی:
آقای واعظی فرمودن که نرخ دالر رو ما عمداً 
آوردیم باال که بتونیم وضعیت رو کنترل کنیم 
و فش��ار حداکثری رو شکس��ت بدیم. هنوز 
ایش��ون نفهمیدن نرخ دالر )و در کل بازار( 
تابعی از خواست شما نبوده و نیست! اگر بود 

که االن شاخص بورس 1۶00بود!
  داوود منظور:

ادعای آقای واعظی در مورد ارز نشان از سطح 
سواد اقتصادی ایش��ان و صد البته نوعی فرار 
روبه جلو است. تصمیم دولت در مورد نرخ ارز 
همان معجزه دالر ۴۲00 تومانی است. نرخ ارز 
در بازار حاصل اراده هیچ کس نیست و معلول 
شرایط عرضه و تقاضای ارز است که قطعاً متأثر 

از حکمرانی ضعیف دولت در اقتصاد می باشد.

نخستین رمان ایرانی
وحید یامین پور در رش��ته توئیتی نوش��ت: 1۲0 س��ال پیش 
جوانی به نام موسی نثری، رمانی نوشت که روایتگر دفاع جانانه 
اهالی همدان در برابر هجوم عثمانی هاست. نویسنده به دالیلی 
کتابش را پنهان کرد و پس از یک قرن نس��خه ای از آن توسط 
نوه او رونمایی شد. حاال »تاریخ غیرت« نخستین رمان ایرانی 
دانس��ته می ش��ود و اتفاقاً برای امروز هم خواندنی است. رمان 
» تاریخ غیرت « در ۲۷0 صفحه به همت حوزه هنری همدان و 

شهرستان ادب منتشر شده است.

ادب و اخالص زینب کبری سالم اهلل علیها
کانال تلگرامی »بنیادش��هید مطهری « بخشی از صحبت های 
استادشهید را به استناد صفحه 1۹۲ کتاب »آزادی معنوی « به 
اشتراک گذاشت. در این بخش از فرمایشات استاد می خوانیم: 
یکی دیگر از جوانانی که در کربال ش��هید شد و مادرش حضور 
داشت، عون بن عبداهلل بن جعفر فرزند جناب زینب کبری )س( 
است، یعنی زینب )س( شاهد شهادت پس��ر بزرگوارش بود. از 
عبداهلل بن جعفر شوهر زینب دو پسر در کربال بودند که یکی از 
زینب)س( و دیگری از زن دیگر بود و هر دو شهید شدند. بنابراین 
پسر زینب)س( نیز در کربال شهید شده است. یکی از آن عجایبی که تربیت بسیار بسیار عالی این 
بانوی مجلله را می رساند، این است که در هیچ مقتلی ننوشته اند که زینب)س( چه قبل و چه بعد 
از شهادت پسرش، نامی از او برده باشد. گویی اگر می خواست این نام را ببرد، فکر می کرد نوعی 
بی ادبی است؛ یعنی یا اباعبداهلل! فرزند من قابل این نیست که فدای تو شود. مثالً در شهادت علی 
اکبر، زینب)س( از خیمه بیرون دوید و فریاد زد: »یا اَُخّیاه وَ ابَْن اَُخّیاه!« که فریادش فضا را پر کرد، 

ولی هیچ ننوشته اند که در شهادت فرزندش چنین کاری کرده باشد.

چگونگی افول امریکا از نگاه روسیه
ثمانه اکوان در کانال تلگرامی خود با انتشار ترجمه گزارشی از 
مجله فارین افیرز نوشت: مجله فارین افیرز در شماره اخیر خود 
به مس��ئله افول امریکا و جایگاه این کش��ور در دنیا در دوره 
ریاست جمهوری بایدن اشاره کرده است. یکی از مواردی که 
بار ها به آن در خبر ها و تحلیل های رس��انه ای و علمی اشاره 
شده، مسئله رهبری امریکا بر مسائل اخالقی در سیاست است. 
با وجود اتفاقات رخ داده در س��ال ۲0۲0 می��الدی، از جمله 
آشکار شدن شکاف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی موجود در 
امریکا و تبعیض نژادی س��اختاری و دموکراسی شکننده در این کشور، حاال این بحث پیش 
آمده است که آیا ایاالت متحده واقعاً می تواند الگوی دنیا در زمینه های مختلف از جمله اخالق 

در سیاست یا دموکراسی خواهی باشد؟ 
در این مقاله، به این مس��ئله در بحث های مرتبط با روس��یه پرداخته شده است. اینکه روسیه 
تاکنون به عنوان بازیگر سیاسی ای در دنیا شناخته  می شد که در مقابل منتقدان، مخالفان و دیگر 
کشورهای جهان، چندان هم اهل رعایت کردن اخالق نبوده است، اما آیا همین ادعا به امریکا 
باز نمی گردد؟ در صورتی که این مسئله درست باشد )که حوادث و اتفاقات سال ۲0۲0 حداقل 
در بعد داخلی نشان داد که درست است( تکلیف امریکا و رابطه اش با دولتی که همیشه آن را 
متهم به رعایت نکردن اخالق می کرد، چیست؟ در این مقاله به آینده رابطه مسکو و واشنگتن و 

نوع نگاه روسیه به امریکا در سال های پیش رو پرداخته شده است.
متن کامل این تحلیل را می توانید در کانال تلگرامی »جهان ما« بخوانید.

پازل بزرگ فریب
کانال تلگرامی »ژئوپلتیک رسانه« طی یادداشتی به 
قلم »محسنی« نوشت: با بررس��ی و تحلیل دقیق و 
همه جانبه اتفاقات و حوادث دوران ریاست جمهوری 
اوباما، ترامپ و شروع ریاست جمهوری بایدن متوجه 

موضوعی می شویم که چیزی جز فریب نیست.
وقتی می گوییم بررس��ی همه جانب��ه یعنی در همه 
حوزه های س��خت، نیمه س��خت، نرم، ش��ناختی و 
عملیات روانی و ترکیبی  با یک پازل مواجه می شویم که یک پازل بزرگ فریب راهبردی است.

در این پازل هر کدام از رؤسای جمهور امریکا خواس��ته یا ناخواسته در حال بازی کردن نقش 
خود هستند تا این پازل فریب تکمیل ش��ود. مأموریت این پازل شبیه همان پلیس خوب و بد 
معروف است که هدف همه یکی است و آن هم فریب افکار عمومی مردم در داخل ایران و حتی 
مردم منطقه و دنیاست. هدف چیس��ت؟ نزدیک به یک دهه است که جمهوری اسالمی ایران 
در لبه علم و فناوری حرکت می کند؛ از موشکی و هس��ته ای و نانو گرفته تا ماهواره بر ها و ناو و 
رادار ها و پهپادهای بسیار پیچیده و پیشرفته و در سوی دیگر عمق نفوذ منطقه ای در بین مردم و 
آزادیخواهان کشورهای منطقه و حتی امریکای التین و آفریقایی ایران را به یک کشور قدرتمند 
تبدیل کرده است. در واقع امریکا و غربی  ها و متحدین منطقه ای آنها این پیشرفت را برنمی تابند، 
بنابراین از هر فرصتی استفاده می کنند تا جلوی صدای این پیشرفت را در دنیا بگیرند و سرعت 
آن را کم کنند. پازل فریب بزرگ دقیقاً همینجا کلید می خورد که بخش عمده آن توسط سه 

رئیس جمهور مطرح شده امریکایی انجام شده و می شود:
1- ایجاد شکاف داخلی بین حکومت و مردم با تحریم و....

۲- جلوگیری از آش��نایی مردم منطقه و دنیا با قدرت و پیش��رفت ایران که ابزار مهم آن غول 
رسانه ای غربی  ها می باشد.

۳- موضوع برجام و کشاندن ایران به گرداب مذاکرات و کم کردن و جلوگیری از سرعت هسته ای 
ایران که از اوباما ش��روع و با چرخش و فریب در زمان ترامپ و خروج روبه رو ش��د و بازیگری و 
ادامه فریب توسط اروپایی  ها و حاال با وعده وعیدهای برگشتن یا برنگشتن و مجدداً جلوگیری 

از سرعت پیشرفت ایران در ریاست جمهوری بایدن مواجه شده است.

همین قدر جالب!
مهدی قاسم زاده در کانال تلگرامی خود نوشت: هر چند توجیه 
جناب جهرمی برای راه ان��دازی کانال تلگرامی ش��ان و مزین 
شدنش به #تیک_آبی )تأیید شدنش از سوی تلگرام(، جلوگیری 
از سوءاستفاده احتمالی و برچیده شدن فعالیت ناسالم کانال های 
جعلی )به نام ایشان( عنوان شده است، اما می توان این اقدام را 
نوعی به سخره گرفتن علنی دستورالعمل  ها و ابالغیه های قبلی 
مبنی بر ع��دم فعالیت س��ازمانی در تلگرام، سد ش��کنی برای 
بازگشت دیگر مسئوالن دولتی به تلگرام )به همین بهانه واهی( 

و همچنین زمینه سازی برای ساخت دوقطبی های انتخاباتی در آینده دانست!

توطئه علیه ارمنستان؟
عبدالرحیم انصاری در کانال تلگرامی خود نوشت: قبل از اینکه چیزی 
بنویسم اجازه دهید روش��ن کنم دغدغه من در ارتباط با مسائل 
آذربایجان و ارمنستان قومی و نژادی نیست و صرفاً عواملی را که از 

این رهگذر امنیت کشورم تهدید می کند، بررسی می نمایم.
امروز در خبر ها خواندیم که ارتش ارمنستان در اقدامی کودتاگونه 
از نیکول پاشینیان، نخست وزیر خواسته تا استعفا دهد که البته 
با مخالفت وی و سپس برکناری یکی از سردسته های این جریان 
ارتش محور مواجه گردید. جالب است بدانید پاشینیان امروز به 
خاطر شکست برابر ارتش باکو در جنگ قره باغ مالمت می شود که پس از ناتوانی و عقب نشینی های 
پی درپی ارتِش خود ناچار به پذیرش شکست شد. حال که همان ارتش شکست خورده از پاشینیان 
می خواهد استعفا دهد، ماجرا اندکی رنگ و بوی امریکایی به خود می گیرد و بنده احتمال می دهم 
حتی شکست های ارمنستان در قره باغ هم س��اختگی و نتیجه همدستی برخی سران ارتش با 

طراحان خارجی جنگ اخیر در شمال ارس بوده است!
سال ۹۷ بعد از آنکه جان بولتون، مشاور امنیت ملی امریکا در سفری به منطقه قفقاز با سران قرقیزستان 
و آذربایجان و ارمنستان دیدار می کند و از پاشینیان می خواهد با جمهوری اسالمی همکاری تجاری 
و مالی نداشته باشد، نخست وزیر ارمنستان اتفاقاً به ایران سفر می کند که منجر به تفاهماتی نیز می شود!
بنده تردیدی ندارم جنگ دو همسایه ش��مالی بیش از آنکه هدفش قره باغ بوده باشد، اوالً ایران و 
سپس تضعیف جایگاه روسیه در این منطقه بوده است تا بتوانند با برداشتن مزاحمی به نام پاشینیان 
سیاست های کلی خود را از باکو تا ایروان و نخجوان و آنکارا یکپارچه نموده و ضمن قطع دستان 
روسیه، موازنه قدرت را به نفع خود و به زیان جمهوری اسالمی برای اقدامات بعدی اسرائیل و امریکا 
یکنواخت سازند. جالب است چند ماه مانده تا انتخابات 1۴00 و درست زمانی که تب انتخابات در 
حال اوج گرفتن است و خبرگزاری  ها از ناسای اصالح طلبان و جدال احمدی نژاد با حداد عادل و 
کاندیداتوری علی مطهری می نویسند، جرقه  هایی ضدامنیتی در جنوب شرق کشورمان پدیدار شده 
و التهابات در شمال ارس نیز از سر گرفته می شود! حدس می زنم گسل های ضدامنیتی با محوریت 
امریکا و با ابزار شبکه های اجتماعی به زودی در عراق و لبنان هم مجدداً فعال خواهند شد و بعید 
نیست برای بسط اغتشاشات به ایران نیز تالش نمایند تا ضمن گرفتن ابتکار عمل از کشورمان، جبهه 
مقاومت را تضعیف کرده، انتخابات را تحت الشعاع قرار داده و در نهایت با هجوم همه جانبه به منافع 
ما، جمهوری اسالمی را وادار به پذیرش شکست نمایند، اما قطعاً حتی اگر این پیش بینی صحیح از 

آب درآید هجمه ای گسترده، اما توأم با شکست دشمن خواهد بود.

احیای برجام یا احیای مذاکره؟!
دکتر عبداهلل گنجی در توئیتر نوش��ت: از مواضع آشکار و رایزنی های 
پنهان امریکایی ها چنین برمی آید که مسئله #احیای_مذاکره برایشان 
مهم است نه #احیای_برجام. خبر ها حاکی است اراده سیاسی آنها بر 
رفع تحریم در عمل نیست، اما ممکن است نقطه ای و قطره ای اقداماتی 

را برای تأثیر گذاری بر انتخابات و انسجام داخلی ما انجام دهند.

ضرورت تنوع بخشی روابط اقتصادی 
برای مقابله با امریکا

مجید شاکری، کارشناس اقتصاد سیاسی توئیت کرد: حتی عربستان 
با همه وابس��تگی امنیتی و نظامی اش به امریکا، از تنوع بخشی روابط 
اقتصادی با دیگران به عنوان ابزار تنظیم روابط با امریکا استفاده می کند. 
کاری که در عمل بدنه میانی و تصمیم گیر دولت ایران هنوز حتی نسبت 

به ضرورت آن قانع نشده است.

امریکای معتاد به جنگ!
امیر علی ابوالفتح توئیت کرد: ۳۶ روز بعد از ورود به کاخ سفید ، جو بایدن 
فرمان حمله هوایی به س��وریه را صادر کرد تا نشان دهد میلیتاریسم 

#امریکا همچنان ادامه می یابد. امریکای معتاد به جنگ!

فردی��ن س��اریخانی در کان��ال تلگرامی 
»صریحان��ه« نوش��ت: ترامپ تی��ر آخر 
امریکا برای تس��لیم ایران ب��ود. قرار بود 
فشارهای حداکثری ترامپ در چهار سال 
ریاست جمهوری اش، ایران را از همه سو 
فرابگیرد و پای میز مذاکره با امریکایی  ها 
بنشاند تا یانکی  ها بتوانند با این روش، سه 
مؤلفه قدرت ایران )هس��ته ای، موشکی و 
حضور منطقه ای( را تعطیل کنند. فش��ار 
حداکثری ترامپ در روزهای آخر دولتش 
به اوج رسید، ولی این مجلس ایران بود که 
با تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو 
تحریم  ها به کلی ورق را برگرداند. سیاست 
فش��ار حداکثری ترامپ به کلی شکست 
خورد و ایران توانست با این قانون مجلس، 
قدرت هسته ای خود را نیز از اسارت برجام 
خارج و امریکا را وارد چالشی بزرگ با ایران 
کند. حال امریکایی که در تخیالتش برای 
مذاکره روی توان موش��کی و منطقه ای 
ایران خیال پ��ردازی می ک��رد، باید تمام 
تالش خ��ود را برای متوقف ک��ردن توان 

هسته ای ایران به کار بگیرد.
قانون مجلس و تأکید مقام معظم رهبری بر 
این موضوع داللت دارد که بازگشت ایران 
به برجام تنها در صورتی امکانپذیر است 
که امریکا تمامی تحریم های ظالمانه علیه 
ملت ایران را لغو کند. این موضوع امریکا 
را در مقابل یک دوراهی قرار داده است که 
هر کدام از این راه  ها ب��رای یانکی  ها ضرر 
مطلق است. امریکا یا باید ایران هسته ای 

را بپذیرد یا ایران بدون تحریم را!
قرار بود طبق قان��ون مجلس، در تاریخ ۵ 
اس��فند پایبندی ایران به پروتکل الحاقی 
لغو شود تا به این ش��کل فشار حداکثری 

ایران به امریکا برای لغو تحریم  ها افزایش 
یابد، اما تفاهمنامه و بیانیه مشترک دولت 
و آژانس بین المللی انرژی اتمی فشار را تا 
حدودی از روی امریکا برداش��ت و مانند 
تنفس��ی مصنوعی برای بدعهدان برجام 

عمل کرد.
اما نکته قابل تأمل این تفاهمنامه کجاست؟ 
از آنجایی که ایران امید خواهد داشت که 
امریکا بعد از سه ماه )مهلت ایران به امریکا 
در این تفاهمنام��ه( تحریم  ها را لغو کند، 
پس تخلف و سرپیچی از پروتکل الحاقی 
نخواهد داشت تا مبادا دوربین های نصب 
شده این تخلفات را ثبت کنند. امریکا نیز 
به این ام��ر واقف اس��ت و خیالش از عدم 
تخلف ایران آس��وده خواهد بود و همین 
موضوع میزان فش��ار بر امریکا را کاهش 

خواهد داد!
از طرفی، پایان مهلت س��ه ماهه ایران به 
امریکا، با شروع تبلیغات جدی نامزدهای 
انتخابات 1۴00 هم��راه خواهد بود. گویا 
قرار است در پایان این مهلت و در بحبوحه 
انتخابات، برخی تحریم های جزئی از سوی 
ایاالت متحده لغو شوند و دولت نیز معیشت 
م��ردم را از گروگان خارج س��ازد تا به این 
شکل، گشایش اقتصادی اندکی در زندگی 
مردم صورت بگیرد. در آن زمان تفاهمنامه 
دولت و آژانس به عنوان علت اصلی گشایش 
اقتصادی به مردم معرفی می شود تا خوراک 
تبلیغاتی غربگرایان را فراهم کند. از طرفی 
روی کار آمدن غربگرای��ان در انتخابات، 
خوراک زیاده خواهی های بایدن برای توقف 
سه مؤلفه قدرت ایران را فراهم خواهد کرد. 
در واقع این تفاهمنامه بازی برد_برد برای 

غربگرایان و امریکاست.

دکتر داود گودرزی در صفحه اینستاگرام 
خود نوش��ت: مناطق م��رزی در غرب و 
شرق کشور چه آنجا که کولبران در برف 
و باران به دل ک��وه می زنند و چه آنجا که 
سوخت بران برای تأمین معاش خود زیر 
آفتاب سوزان کویر عرق می ریزند، معضلی 
چندین س��اله شده که نش��ئت گرفته از 
محرومیت  ها و رنج  هایی اس��ت که گاهی 
همچون روزهای اخیر دامنه اش به مسائل 

امنیتی نیز کشیده می شود.
شاید بشود ریشه اصلی این محرومیت را 
در ریلی دید که برای توسعه ایران در دولت 
سازندگی گذاشته شد و متأسفانه با فراز و 
نش��یب  هایی تا به امروز ادامه یافته است. 
مدل توسعه مرکز - پیرامون که با پیروی 
کورکورانه از کشورهای توسعه یافته بنایش 
در ایران گذاش��ته ش��د، جدا از مشکالت 
زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی که 
غرب نیز اکن��ون با آن دس��ت وپنجه نرم 
می کند، با تقسیم شهروندان به درجه یک 
و دو تمرکز خود را بر ش��هرهای مرکزی 
و پایتخت گذاش��ته و آبادانی و امکانات را 
برای شهرهای پیرامون تا حدی می بیند 
که محرومیت برای همیشه برطرف نشود 
و وابس��تگی پیرام��ون به مرک��ز همواره 
باق��ی بماند. از س��وی دیگر در دس��تگاه 
محاس��باتی برخی، ایجاد اشتغال در این 
شهر ها همیشه با یک اشتباه راهبردی و 
سوء مدیریت همراه بوده که موجب ظلم به 
مردم و وخامت اوضاع تا به حد امروز شده 
است. این دسته از به اصطالح کارشناسان 
حاال یا از سر کمبود دانش یا از سر تنبلی 
و نداشتن جسارت دست زدن به کارهای 
بزرگ،  با توجه به نیاز شدید فضای اشتغال 

در این مناطق، قائل ب��دان بودند که باید 
کولبری و س��وخت بری را از زمره قاچاق 
بیرون دانس��ت و مهر رسمیت بدان  ها زد 
تا از این طریق مشکل اشتغال را حل کرد 
که این راه بی شک پیش پا افتاده  ترین و در 

واقع پاک کردن صورت مسئله است.
با توجه به نکات فوق اگر به واقع بخواهیم 
مش��کل مردم محروم این منطقه را برای 
همیش��ه حل کنیم، در وهله نخست باید 
دس��تگاه تحلیلی و برنامه ریزی مدیران 
تغییر کند و ذهن های جوان و با انگیزه با 
شناسایی و محور قراردادن ظرفیت های 
بی شمار بومی و منطقه ای، آنها را از بالقوه 
به بالفعل رساند تا برای مردم اشتغال مولد 

ایجاد شود.
برای مث��ال بررس��ی های علم��ی انجام 
ش��ده نش��ان می دهد منطقه سیستان و 
بلوچس��تان نه تنها ظرفیت آن را دارد که 
با دامپروری گوشت کشور را تأمین کند، 
بلکه با تولید محصوالت کشاورزی همچون 
موز و انبه درآمد سرشاری نصیب کشور و 

مردم منطقه سازد.
بنابراین به ج��ای نگاه حداقل��ی و پنهان 
ک��ردن بی عرضگ��ی خودم��ان در پس 
فلس��فه بافی های اقتص��ادی و مدیریتی 
و پاک ک��ردن صورت مس��ئله، باید کمر 
همت بست و با روحیه ای جهادی دست به 
طرح  هایی زد که نمونه بی شماری از آن در 
گروه های جهادی قابل رؤیت و نمونه های 
بیشتری از آن بر زمین مانده است. اگر این 
اتفاق بیفتد نه تنها مردم محروم پله به پله 
به رفاه می رس��ند، بلکه دیگر نباید نگران 
بحرانی و امنیتی شدن شرایط اجتماعی 

و اقتصادی بود.

 ایران بدون تحریم 
یا ایران هسته ای؟!

 سراوان امروز 
حاصل ریل گذاری توسعه در دولت سازندگی
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