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 دوشوکی عبدالستار

  ٢٠١٧ سپتمبر ٢٩
  

 !برسيد ما داد به ملت، آی

 
ُمـکـران سواحل در نفر ھزار چھارصد حدود ّ  از زندگی امکانات ترينکم با پاکستان مرز در گواتر تا گرفته جاسک از َ

 صد حدود .کنند می سپری روزگار گسترده فقر و بيکاری و بيمارستان مدرسه، مسکن، گاز، برق، آب، فقدان جمله

 .ھستند محروم آموزش و ئیابتدا ۀمدرس از ھستند مکران سواحل در آنھا از نيمی از بيش که بلوچستانی در کودک ھزار

 در اسالمی جمھوری .ھستند بيکار بلوچستان و سيستان استان مردم از %۵٠ تا %۴٠ بين مجلس نمايندگانۀ گفت به بنا

 چنين در .است مانده عاجز سرزمين آن مردمان به زندگی ۀاولي خدمات ترين بديھی ۀارائ از گذشته سال ٣٨ از بيش طی

 رييتغ مھندسی طريق زا و "مکران سواحلۀ توسع طرح" نامه ب طرحی اساس بر دارد قصد اسالمی جمھوری شرايطی

 بفرستد مکران سواحل به کشور مناطق بقيه از را نفر ميليون پنج از بيش ،"جمعيتی آمايش" عبارتیه ب يا جمعيتی بافت

 ارتش، جمله از نظاميان توسط دارد امنيتی ـ نظامی مختلف ابعاد که طرح اين .گزينند سکنی محروم سرزمين آن در تا

 پنج از بيش اجباری گسيل که است اين اساسی الؤس .شود می دنبال ای العاده فوق ولويتا با سپاه و ئیدريا نيروی

 تواند می ملی يا عقالنی توجيه چه اجباری سازی شھرک و اراضی تصرف و کشور ديگر مناطق از بيکار ميليون

  باشد؟ داشته

 ھای شرکت حکومتی، نھاد دھھا .تاس شده برگزار طرح اين پيشبرد برای بيشماری جلسات و ھا کنفرانس کنون تا

 معاون ۀعھد بر طرح رياست اگرچه .ھستند طرح اين متولی امنيتی و نظامی ارکانھای و ھا وزارتخانه ی،صخصو

 در حتی بلکه مکران، سواحل ۀتوسع ستاد بيشمار اعضای بين در تنھا نه .است ئیدريا نيروی با آن توليت و دفاع وزير

 اين در دخيل نوعی به يا سھامدار بومی و مردمی نھاد يک حتی حکومتی متعدد ادھاینھ و شرکت صد از بيش بين

 از مکران، سواحل شھرستانھای و شھر شوراھای تا گرفته بلوچستان و سيستان استان نمايندگان مجمع از .نيست طرح

ه ب اينھا ۀھم .کرانم سواحل روستاھای و شھرھا مردمی نھادھای و محلی معتمدين تا گرفته محلی ھای شھرداری

 از فقط .اند شده حذف کامل صورته ب طرح اين در مشاورت حتی يا مشارکت از "نامحرم" و "غيرخودی" عنوان
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 رئيس ۀگفت به حتی .شود می تبليغاتی برداری بھره "زنی کلنگ" مراسم از بعضی در مذھبی علمای از برخی حضور

  .است صفر استان کل سھم ، شرکت دھھا بين از مکران، نگين پتروشيمیۀ توسع شرکت ۀمدير تيأھ

  : از عبارتند که کند می دنبال را مشخص ھدف ھشت طرح اين

  جمعيتی بافت کامل رييتغ و مکران سواحل به نفر ميليون ۵ گسيل ـ ١

  نظام مختلف ارکانھای توسط مکران ھای زمين تصرف يا تصاحب ـ ٢

  ئیدريا نيروی و سپاه سطتو مکران سواحل کردن امنيتی و نظامی ـ ٣

  آنھا محو و بلوچھا راندن حاشيه به و ئیفقرزا و ئیُزدا ُســنی ـ ۴

  شيعه و غيربلوچ اکثريت با ساحلی استان يا مکران استان ايجاد ـ ۵

  غيربومی مھاجران توسط  "علوی جديد تمدن" يک اریذگ پايه ـ ۶

  کوچکتر ھایاستان به بلوچستان و سيستان فعلی استان تقسيم ـ ٧

  مدت دراز در بلوچستانۀ تجزي خطر رفع و بلوچستان نام حذف ـ ٨

 شده رجوع مستندات اين به است آمده مقاله اين زير در آن لينک که ئیويدئو در( بنگريم موجود مدارک و اسناد به اگر

 سپاه، خصوصه ب نظاميان توسط که است امنيتی ًشديدا مالحضات با نظامی طرح يک اين ًاصوال که بينيم می )است

 ئیدريا نيروی اقتدار ۀينئآ در جمعيتی آمايش طرح عنوانه ب و شود می مديريت ئیدريا نيروی توسط ظاھر در ولی

 بر که اينجاست جالب .ندارند نقشی يا و جايگاه گونه ھيچ بلوچ مردم آن در که شود می معرفی اسالمی جمھوری نظام

 ھای حوزه سھم از بيشتر نامھاجر اين اشتغال در نظامی و امنيتی نيروھای سھم طرح اين در شده بينی پيش آمار اساس

 و آموزشی تسھيالت از .است ھا زيرساخت و بازرگانی و معدن و صنعت کشاورزی، انرژی، ۀزمين در اقتصادی

  .باشد می  "يتیجمع آمايش" اين محور ـ نظامی و اصلی ماھيت بيانگر خود اين که .نيست خبری اجتماعی و درمانی

 داده تياھم نقدريا چابھار بندر و مکران سواحلۀ توسع به چرا" عنوان تحت طرح اين مستند ھای نامهپژوه از يکی در

 ترس شود، ینم مطرح یتيامن مالحظات ليدله ب یعموم یھا رسانه در که یاصل موضوع" :است آمده "شود؟ یم

 یانوسياق بندر تنھا دادن دست از و عمان یايدر یانوسياق سواحل به رانيا یدسترس دادن دست از یبرا کشور نيولؤمس

 یھايبمبگذار و متعدد یستيترور اقدامات و ترورھا و یشرق مناطق مکرر یھايناامن .است دور چندانن ۀنديآ در کشور

 مناطق نيا در عهيش تيجمع به نسبت تسنن اھل تيجمع یعيرطبيغ رشد کنار در ... و سربازان یريگروگانگ و یانتحار

 خواھند ناامن آنقدر شرق جنوب و شرق مناطق بجبند، ريد اگر که کرد هيقض نيا متوجه را کشور نيولؤمس کبارهي به

 خواھد مطرح رانيا از آنھا ئیجدا و مناطق نيا یخواھ -استقالل مرور، به و یمذھب یشورشھا بروز امکان که شد

 یعل که است تسنن اھل تيجمع رشد نيشتريب یدارا بلوچستان و ستانيس وزهامر" شود می مدعی نامهپژوه اين  ."شد

 و است، داشته ادامه (امارات و عربستان ًاحتماال) یخارج یمذھب غاتيتبل و یمال یتھايحما با ت،يمحروم و فقر رغم

 یسن نوزاد ١۶ عه،يش دنوزا ٣ ھر تولد یازا در امروزه زيرا کند، یم ديتھد را رانيا کل تيامن ،یتيجمع یکودتا اين

 نظر اظھار و (ارتش ئیايدر یروين فرمانده) یاريس اداريدر متعدد یھا مصاحبه .شود یم متولد کشور در

  ."است ريتفس قابل راستا نيھم در مکران سواحل ۀتوسع یبرا سپاه کمترفرماندھان

 پروژه فرآيند و سنت اھل به آنھا "ودیخ غير" نگاه و بلوچ بومی مردم به نسبت طرح اين ولينؤمس ۀبدبينان عملکرد

 فوق ۀنام پژوھش در شده مطرح دکترين با ًکامال "جمعيتی آمايش طرح" نمودن عملی برایء اجرا حال در ھای

 و سيستان استان در شديد بسيار امنيتی فضای در سفانهأمت .دارد عينی و درونی انطباق وستراتيژيک  سازگاری

 از تعدادی تا کنند می تالش دولتی و امنيتی نھادھای .ندارد وجود جمعيتی آمايش طرح با یعلن مخالفت امکان بلوچستان
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 اجتماعی و سياسی کنشگران عنوان تحت ئیھا گروه در را بلوچ روشنفکران از برخی و محلی معتمدين مذھبی، علمای

 که اين نظير بديھی االتؤس طرح ۀاجاز شوربختانه .بکوبند مکران سواحلۀ توسع تبليغات طبل بر تا آورده ھم گرد بلوچ

 مکران سواحل فعلی ساکنان زيرا .شود نمی داده کسی به استان در "است حرام مسجد به رواست، خانه به که چراغی"

 از بسياری و ھستند، بيکار بلوچستان فعلی ساکن ھزار صدھا .ھستند امکانات و توسعه مستحق ديگری کس ھر از بيش

 ديگر به گرد دوره فصلی کارگر عنوانه ب و کرده رھا را خود فرزندان و زن ھستند ناچار عاشم امرار برای آنھا

 و شغل ايجاد از اسالمی جمھوری .گيرند می قرار تحقير و تبعيض مورد نيز آنجاھا در که بروند، کشور شھرھای

 مکران سواحل بومی ھزار رصدچھا برای بيمارستان و مدرسه،  گاز ،برق،  آب نظير اوليه امکانات نمودن فراھم

  .است مانده عاجز

 نفر ھزار چندصد ھمين برای گذشته سال ٣٨ طی در نتوانسته چرا دارد کارآفرينی ئیتوانا و ھنر نظام اين براستی اگر

 بيش برای تواند می طرح اين که پذيرفت توان می عقالنيتی و منطق چه با آورد؟ فراھم امکانات و اشتغال بومی مردم

 و تھران مثل بزرگی شھرھای ۀحاشي از را ءفقرا و فقر تا کند می تالش نظام کند؟ ايجاد کار جمعيت ميليون پنج از

ه ب کشور حاشيه در فقر و بمانند دور مناظر از تا کند منتقل کشور دوردست و ساحلی ھای حاشيه به اصفھان و مشھد

 با است آمده زير در آن لينک که ئیويدئو گزارش در .شود توجيه غيره و ئیجغرافيا و محيطی زيست و اقليمی داليل

 اصطالح به امنيتی ـ نظامی طرح ھدف که شود می ثابت اسالمی جمھوری خود اسناد و شواھد و مدارک به استناد

 آن بومی مردم نمودن فقيرتر و راندن حاشيه به و جمعيتی بافت کامل رييتغ بلکه نيست توسعه مکران، سواحل ۀتوسع

 دير تا دليل ھمين به  !االغير و است" کشور ۀحاشي"به مرکزی بزرگ شھرھای از فقر و نشينی حاشيه انتقال و قهمنط

  .برسند مکران سواحل فقير و نشين حاشيه مردم داد به بايد ملت نشده،

  مراجع و منابع و اسناد ويدئوی به لينک

: be.youtu=feature&Zo28sz2a_KH=v?watch/com.youtube.www://https  

  دوشوکی عبدالستار

  ١٣٩۶ ]سنبله[شھريور ٣٠

 لندن ـ بلوچستان مطالعات مرکز

 


