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برای رسانه ها  ماه گذشته در دو شکل متفاوت  ایران در یک  بلوچستان در جنوب شرقی جغرافیای  یکم – 

ریاست جمهوری  و  شوراها  انتخابات  هنگام  به  نخست  شد.  تحلیل«  »محِل  و  »جذاب«  سیاست ورزان  و 

رای  میزان  باالترین  همچنین  و  شوراها  به  آنان  راهیابی  و  انتخابات  در  زنان  واسطه ی حضور چشمگیر  به 

از  »اصالح طلب«  نامزدهای  رای  میزان  باالترین  که  پیشین  دوره های  انتخابات  همانند  روحانی،  حسن  به 

بلوچستان به دست آمده بود.

»اقدام  و  مجلس  ساختمان  در  مسلحانه  درگیری  و  انتخابات  از  پس  روز  چند  فاصله ی  به  اما  دوم  تصویر 

بلوچستان  از  همیشگی  غالب  تصویر  همان  به  بازگشت  البته  که  گرفت  شکل  خمینی  مرقد  در  انفجار«  به 

لهجه ی مناطق »غربی« و »جنوبی« حرف  با  از مقام های دولتی گفت که مهاجمان  آنکه یکی  از  بود. پس 

می زدند، دو منطقه در تیررس و هدف قرار گرفت: کردستان و بلوچستان.

نیروهای  درگیری  از  انتشار جزئیات،  بدون  امنیتی  نهادهای  به  نزدیک  کوتاه تری خبرگزاری های  فاصله ی  به 

که  کرد  تائید  نیز  اسالمی  اطالعات جمهوری  وزیر  و  دادند  خبر  تروریستی«  »تیم  یک  با  چابهار  در  امنیتی 

یکی از ماموران وزارت اطالعات در این درگیری کشته شده اما »تیم تروریستی متالشی شده است.«

یک روز بعد نوبت به سپاه پاسداران رسید تا منطقه ی قصرقند را به عنوان »کمین برای تروریست ها« مورد 

نشد.  منتشر  جزئیاتی  البته  درگیری  این  کشته شدگان  تعداد  درباره ی  دهد.  قرار  هوایی  و  زمینی  حمله ی 

همانگونه که درباره ی هویت این گروه به غیر از کلیات تکراری، اطالعات دیگری ارائه نکردند.

تروریستی  تیم  »یک  که  اطالعات مدعی شد  وزیر  بلوچستان،  در  امنیتی  نیروهای  نظامی  مانور  با  هم زمان 
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و  روزنامه داران  از  گروهی  جمع  در  که  سخنرانی  همین  در  او  است«.  گرفته  قرار  ضرب  زیر  کردستان  در 

تحت  و  شناسایی  تروریستی  گروه   180« کوتاهی  فاصله ی  در  که  شد  مدعی  گرفت،  روزنامه نگاران صورت 

درآمده اند.« کنترل 

این مانور و خبرهای پی در پی درباره ی »شناسایی تیم های تروریستی« در غرب و جنوب شرقی تکمیل کننده ی 

تصویر دوم بود که سایه اش در چهار دهه پس از استقرار جمهوری اسالمی و پیش از آن – در دوره ی پهلوی- 

دائمی  توسعه نیافتگی و همچنین سرکوب  و  فقر  برای تحمیل  بهانه ای همیشگی  و  بوده  مناطق  این  بر سر 

به خشن ترین شکل ممکن. این مناطق  مردمان 

ایران–  جغرافیایی  مرزهای  در  که  بلوچستان  از  بخش  –آن  بلوچستان  دولتی  منابع  گزارش   استناد  به  دوم- 

ایران  نقطه ی  »توسعه نیافته«ترین  زیرساخت ها  از  برخورداری  و  توسعه  شاخص های  لحاظ  به  دارد،  قرار 

آذربایجان  همراه  به  بلوچستان   57 انقالب  از  پیش  برنامه وبودجه  سازمان  گزارش  می آید.برپایه ی  شمار  به 

غربی و کردستان محرومترین نقاط ایران بودند و نزدیک به چهار دهه پس از استقرار جمهوری اسالمی نیز 

1 همچنان در شمار محروم ترین نقاط قرار دارند. 

نتایج یک بررسی نشان می دهد که بلوچستان دارای باالترین نرخ مرگ ومیر نوزادان، کمترین میزان باسوادی، 

رفاه  شاخص  لحاظ  به  استان  آخرین  و  ملی  ناخالص  تولید  سرانه ی  پایین ترین  درآمدی،  نابرابری  بیشترین 

است.2 اجتماعی 

زندگی،  به  امید  بلوچستان در شاخص های   80 پایان دهه ی  تا  نیز  ارزیابی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی  در 

آموزش، توسعه ی انسانی و شاخص درآمدی در پایین ترین رتبه قرار داشته و کردستان یک رتبه باالتر از آن 

قرار گرفته است.3

این  توضیح  در  ایران  وضعیت  تحلیلگران  از  گروهی  و  سیاست گذاران  و  توسعه  برنامه نویسان  استدالل 

اقلیت شدگان-  سکونت  محل  مناطق  دیگر  –و  مناطق  این  در  تحمیل شده  محرومیت  و  نابسمان  وضعیت 

»ناامنی« و »مزیت های نسبی« توسعه بوده است و راهکارشان برای این مسئله نیز حل مسئله به شیوه ی 

امنیتی.

1- یرواند آبراهمیان – ایران بین دو انقالب
2- تحلیل وضعیت رفاه اجتماعی ایران،حسین کمالی محقق دانشگاه علوم بهزیستی 1390

3- نشریه ی برنامه، گزارش رسمی معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری
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اصلی  بهانه ی  مناطق  این  به  و خدمات دهی  توسعه  برای عدم  را  ناامنی  در یک سو دولت،  منطق  این  در 

یا در  امنیت بوده و  تامین  نیز برای توسعه  قرار داده و در دیگر سو توصیه ی تحلیل گران و سیاست ورزان 

»خیرخواه«،  مقام  در  و  دانسته  درگیری ها  و  اعتراض ها  یافتن  پایان  برای  راهکاری  را  توسعه یافتگی  نهایت 

حکومت را به خدمات دهی بیشتر برای جلب وفاداری فراخوانده اند؛ بدون آنکه پاسخی برای پرسش اصلی 

باشند. از آغاز شکل گیری »ایران مدرن« داشته  عدم توسعه و محرومیت تحمیلی 

سوم- برای درک وضعیت امروز بلوچستان باید به سال های نخست پس از انقالب 57 کردستان بازگشت. به 

روزهایی که سیاست ورزان به قدرت رسیده برای حل مسئله ی کردستان در نهایت راهکاری یافتند که بعدها 

حمیدرضا جالئی پور عنوان »یک دست کلنگ و یک دست تفنگ« را برای آن به کار برد.

از  قبال مسئله ی کردستان پس  در  رویکردهای حکومت  درباره ی  وزیر کشور دولت موقت  هاشم صباغیان 

دوم-  داده شود،  کردستان خودمختاری  به  یکی  دادیم:  پیشنهاد  آقای خمینی سه  »به  می گوید:   57 انقالب 

منطقه با خاک یکسان شود و سوم- با مذاکره مسئله پیش برود.«

در  کردی«  جنبش  فرود  و  »فراز  عنوان  با  مقاله ای  در  بوده  مهاباد  فرماندار  سال ها  آن  خود  که  جالئی پور 

سرکوب   – امنیتی  »سیاست  عناوین  با  »بحران«  حل  برای  اصلی  دیدگاه  دو  از  سال ها  آن  وضعیت  توضیح 

در  باید  را  کردستان  در  سپاه  نظامی  »حضور  می نویسد:  و  می برد  نام  گفت وگو«   – سازشکارانه  سیاست  و 

جوان  نیروهای  اقبال  عدم  دلیل  به  سازشکارانه  دیدگاه  برابر  در  آن  پیروزی  و  امنیتی  رویکرد  چهارچوب 

سازماندهی  می خواند،  »بحران«  که  آنچه  تداوم  چرایی  توضیح  در  جالئی پور  دانست.«  موقت  دولت  به 

برمی شمرد  ادامه ی وضعیت  از دالیل  را  با جغرافیای منطقه  احزاب  نیروهای  احزاب کرد و آشنایی  چریکی 

امنیتی« جمهوری اسالمی بود. و می نویسد: عامل چهارم »سیاست ویژه ی 

مخالفین  با  مذاکره  سیاست  به  دیگر  بار  را  کردها«  زیست بوم  در  حکومت ها  متعارف  امنیتی  »سیاست  او 

سیاست  و  می شد،  کشیده  مخالفین  رخ  به  ارتش  هیبت  و  سازماندهی  منطقه  در  ارتش  آن  در خالل  که   –

سرکوب نظامی – که در آن ابتدا به ساکنان اولتیماتوم داده می شد که نباید به »معارضین« پناه دهند وگرنه 

از هر  را »ترکیبی  اسالمی در کردستان  امنیتی ویژه ی جمهوری  سرکوب می شوند، تقسیم می کند و سیاست 

دو« می خواند و می نویسد: »دولت در اوج ناامنی های کردستان موظف شد خدمتگزار مردم کرد باشد، برای 

آن ها امنیت ایجاد کند و به امور رفاهی آنان برسد.«
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در  که  آنچه   – بودند«  رفته  منطقه  به  که  اسالمی  به جمهوری  وفادار  کرد  »نیروهای  از  نقل  به  جالئی پور 

گفتار مردم کرد جاش نامیده می شود- این رویکرد را سیاست یک دست تفنگ، دست دیگر کلنگ می خواند 

را خلع  اسالمی  گروه های مخالف جمهوری  کرد،  مردم  به  »با خدمت رسانی  است  توانسته  بلندمدت  در  که 

کند.« سالح 

اما  می کند  اشاره  می گرفتند،  »امان نامه«  که  وفادار  محلی  نیروهای  همین  به  کوتاه  مقاله ی  همین  در  او 

درباره ی چگونه سازمان دادن این نیروها توسط سپاه پاسداران در منطقه چیزی نمی نویسد. نیروهای »کرد 

وفادار به انقالب اسالمی« که چند سال بعد به بخشی از سپاه پاسداران تبدیل شد، الگویی است که محمد 

بروجردی و مصطفی چمران برای سرکوب گسترده در کردستان به کار گرفتند و در سال های بعد نیز تداوم 

و به سایر نقاط ایران تسری یافت.4

کند، عده ای  نگهبانی  را در مرزها  پاسگاه های خود  آنکه  برای  »ژاندارمری   است:  نوشته  این باره  در  چمران 

به نام جوانمرد استخدام نمود. برای استخدام سعی می کرد از اهل محل استخدام کند که با مردم محل نیز 

در  آن ها  از  تعدادی  گرفتند،  قرار  مرز  کنار  که  پاسگاه هایی  میان  این  در  باشند.  داشته  بیشتری  هماهنگی 

استخدام کند، مجبور  از آن منطقه جوانمرد  ژاندارمری  آنکه  برای  اجبارا  بنابراین  مناطق عشایری هستند و 

است که از آن عشیره و ایل کسانی را استخدام کند.«

او روایت کرده است که نیروهای نظامی تنها در یک منطقه حدود 300 نفر از دو ایل را استخدام کردند. 

که  که »مردم می دیدند  را خاطرنشان می کند  فعالیت های »خدمت رسانی جهاد سازندگی«  البته هم زمان  و 

جوانان، مهندسان، پزشکان را به آنجا می فرستد تا برای آن ها کار عمرانی راه بیاندازد.«5

کمی بعدتر محمد بروجردی، فرمانده ی سپاه در حمله ی نظامی به کردستان، »سازمان پیشمرگان مسلمان« 

را با حضور تعدادی از همان نیروهای به استخدام درآمده، بنیان می نهد که »به دلیل آشنایی به جغرافیا و 

زبان منطقه« نقش بی بدیلی در سرکوب داشتند. »تشکیل سازمان پیشمرگان کرد مسلمان و تعقیب سیاست 

در  نتیجه  در  و  کرد  ایجاد  اطمینان بخش  فرایند  یک  بومی،  کارکنان  به  کار  واگذاری  و  بومی  نیروی  جذب 

سال های پایانی دهه ی 60 امکان ترخیص تعداد زیادی از کارکنان غیربومی شاغل در کردستان را از طریق 

کرد.6 فراهم  بومی  نیروهای  جایگزینی 

حبیب بابک نیا هم در مقاله ای با عنوان »نقش روحانیت اهل سنت در توسعه ی امنیت« می نویسد: »اولین 

4- حمیدرضا جالئی پور، فراز و فرود جنبش کردی، فصلنامه ی مطالعات ملی، سال هفتم، شماره ی 2، 1385
5- مهدی چمران- خاطرات و نوشته های مصطفی چمران با عنوان کردستان

6- حمید آدرین، پایان نامه ی کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی دانشگاه سپاه
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محور  ابتدا  در  که  پاسداران  سپاه  آمد.  وجود  به  انقالبی  نهادهای  کمک  با  منطقه  روحانیت  سازماندهی 

هسته های  سازماندهی  و  ایجاد  به  گام  بود،  منطقه  در  نظامی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سیاسی،  فعالیت های 

همراه  به  روستا  »مردم  زمان  آن  در  که  می کند  روایت  بلوریان  غنی  از  نقل  به  او  برداشت«.  روحانیت 

دانشگاه  استراتژیک  دفاعی  مطالعات  پایان نامه ی  در  نیز  صادقی  رضا  می شدند.«  تسلیح  روستا  روحانی 

آن  در  مسلمان«  کرد  »پیشمرگان  که  برمی شمرد  عملیات هایی  را  عملیات ها«  »موفق ترین  اطالعات  وزارت 

داشتند. نقش 

تجربه ی کردستان البته که همچنان در جغرافیای کردستان و سایر نقاط محل سکونت اقلیت شده گان ادامه 

ادغام شده و سپاه در کنار قرارگاه نظامی که  دارد. حال سازمان پیشمرگان کرد به صورت رسمی در سپاه 

کرده  مستقر  منطقه  در  نیز  »سازندگی«  قرارگاه  می رود،  کار  به  نظامی«  نیروی  »هیبت  دادن  نشان  برای 

هموارتر  تنها  کارکردش  البته  که  کلنگی  هرکجا  و  باشد  داشته  هم  با  هم زمان  را  کلنگ«  و  »تفنگ  تا  است 

کردن راه سرکوب است، کارساز نشد، بمب انداز ها و خمپاره هایش را به روی روستاها و شهرها روانه کند.

و  مخالفان  برای  »امان نامه«  صدور  با  امنیتی  نیروهای  است،  آمده  مقاله ها  این  در  که  آنچه  براساس 

به  را  بومی  نیروهای  از  نفر  8 هزار  توانسته اند حدود  و عشایر  ایالت  از  برخی  از  گرفتن  یاری  و  معارضان 

سیاست ورز  و  دولتی  مدیر  بعدتر  و  تفنگدار  و  خبرچین   قامت  در  که  نیرویی  هزار  بگیرند. هشت  خدمت 

ادامه می دهند. باشد،  همچنان به نقش پیشین خود علیه هر حرکتی که خالف منافع جمهوری اسالمی 

است. در چند  نمانده  تنها در همان جغرافیا محدود  اما  تفنگی کردستان  کلنگی-  تجربه ی سرکوب  چهارم- 

کار  به  کردستان  سرکوب  در  که  آنچه  از  جدیدی  شکل  آزمایش  برای  دیگری  مرکز  به  بلوچستان  اخیر  سال 

مرزهای  امنیت  تامین  رسمی  صورت  به   80 دهه  میانه ی  از  پاسداران  سپاه  است.  شده  تبدیل  شد،  گرفته 

و محروم  مناطق مرزی  توسعه ی  »اعتدال«  در دولت  و  است  را عهده دار شده  و شمال غرب  جنوب شرق 

گروه   تشکیل  با  سازندگی«  »بسیج  آن  با  هم زمان  شد.  واگذار  نظامی  ارگان  این  به  رسمی  صورت  به  هم 

بنیادهای حکومتی همانند  یونیفرم پوش دیگر  را به دست دارد. در کنار نظامیان  «اردوهای جهادی« کلنگ 

از تامین بودجه ی استانی ناتوان است  آستان قدس، بنیاد برکت و بنیاد مستضعفان نیز در حالی که دولت 

راهی بلوچستان و دیگر مناطق همانند شده اند تا همان کار جهاد سازندگی را در سال های ابتدایی پس از 

برسانند. انجام  به  انقالب 



8

یک دست تفنگ و یک دست کلنگ

نورعلی  نام  از  برگرفته  است  گذاشته، طرحی  اجرا  به  بلوچستان  در  پاسداران  سپاه  که  معروف ترین طرحی 

عنوان  با  این طرح  شد.  کشته  بلوچستان  منطقه ی  در  که  پاسداران  سپاه  زمینی  نیروی  فرمانده ی  شوشتری، 

برای  آن ها  از  و  مسلح  را  منطقه  در  ساکن  »طوایف  از  برخی  امنیت،  تامین  در  بومی  نیروهای  مشارکت 

تامین امنیت« بهره گرفته است. به گفته ی عبدالحمید شه بخش، یکی از روحانیون اهل سنت بلوچستان که 

ورود  بر  مبنی  را  منطقه »طرح خود  به  ورود  زمان  از  دارد، شوشتری  اسالمی  با جمهوری  نزدیکی  رابطه ی 

افراد بومی به سپاه و نیروی انتظامی اجرا کرد و بخشی از امنیت را به مردم سپرد.«

بلوچ،  فعاالن  از  برخی  اعتراض  مورد  بارها  گذشته  دهه ی  یک  طی  بلوچستان  در  طوایف  کردن  مسلح 

شخصیت های مذهبی و حتی تعدادی از مسئوالن حکومتی قرار گرفته است. مولوی عبدالحمید سال 1388 

»اگر  گفت:  دولتی  نهادهای  سوی  از  بلوچستان  در  امنیتی  همایش های  و  سمینارها  برگزاری  از  انتقاد  با 

اداره ی بلوچستان را به  باید به جای دادن اسلحه،  دولت واقعا به ملت بلوچ و سرداران بلوچ بها می دهد 

فرزندان آنها بدهد و مثل قبل از انقالب استانداری وفرمانداری و فرماندهی نظامی و... را به فرزندان ملت 

بلوچ بدهد و با دادن دو قطعه اسلحه بزرگان قوم را نفریبد. خوشحالید که دست بچه هایتان تفنگ داده اند 

گفته اند می توانند راه را ببندند و بازرسی کنند؟ آیا به این هم می گویند اختیار و این چیزها افتخاری دارد؟ 

با این طور کارها شما را مسخره می کنند و فریب می دهند لذا مواظب باشید.«7

92، توزیع سالح توسط سپاه پاسداران  طیب مالزهی یکی دیگر از روحانیون اهل سنت بلوچستان تابستان 

را موجب افزایش »سرقت و ناامنی در منطقه« خواند و خواستار جمع آوری سالح های توزیع شده در میان 

طوایف شد. توزیع اسلحه از سوی سپاه پاسداران حتی با اعتراض فرمانده ی نیروی انتظامی استان سیستان 

از سپاه گفت: »افراد و نهادهایی اسلحه در اختیار طوایف  نام بردن  او بدون  نیز روبرو شد.  و بلوچستان 

برای  طوایف  »سران  موارد  بعضی  در  او  گفته ی  به  کرد.«  نظر  تجدید  مسئله  این  در  باید  می دهند.  قرار 

دیگر  یکی  عبدالرئوف سرزهی،  مولوی  گذشته  سال  زمستان  می کنند.«8  استفاده  این سالح ها  از  انتقام گیری 

پایگاه  »ما  گفت:  و  کرد  انتقاد  ایرانشهر  در  سالح  گسترده ی  توزیع  از  بلوچستان  سنت  اهل  روحانیون  از 

ناامنی ملت بلوچ را زیاد کند.«9 پایگاهی که  پایگاهی که ملت را دگرگون کند.  نمی خواهیم. 

از طوایف بلوچستان چه بوده را عبدالله عراقی، جانشین  این که هدف قرار دادن سالح در اختیار گروهی 

7- نگاه کنید به انتقاد امام جمعه ی زاهدان از توزیع اسلحه
8- ندای زاهدان، 12 مهر 1393

9-نگاه کنید به واکنش امام جمعه ی سرزه ی ایرانشهر به ناامنی های این شهر 

http://asre-nou.net/php/view_print_version.php?objnr=6111
https://goo.gl/q3RLpN
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اقدامات  با  اینگونه توضیح داده است: »امروز   1393 پاسداران در مهر  نیروی زمینی سپاه  وقت فرمانده ی 

مجموعه ی سپاه پاسداران و ناجا و وزارت اطالعات درگیری ها را به نقطه ی مرز بردیم. قرارگاه قدس نیروی 

تجاوز  هر  به  قاطعی  پاسخ های  توانمندی خوب  با  ماموریت  تحت  مرزی  مناطق  در  پاسداران  سپاه  زمینی 

مجموعه  و  بومی  و  عشایر  نیروهای  توانمندی  و  تسلط  با  سراوان  پاسگاه  به  اخیر  حمله ی  در  می دهد. 

تیراندازی بیشتر به تروریست ها داده نشد.«10 اقدامات قرارگاه قدس اجازه ی 

بسیج  گروه   800 بلوچستان-  و  سیستان  استانی  –سپاه  سلمان  سپاه  فرمانده ی  معروفی،  حسین  گفته ی  به 

در حوزه ی اشراف اطالعاتی در بلوچستان تشکیل شده است. او همچنین از تشکیل حلقه ی صالحین بسیج 

که به ترویج دیدگاه های مذهبی و سیاسی سپاه پاسداران در مناطق مختلف می پردازد، در بلوچستان خبر 

می کنند.  فعالیت  صالحین  تخصصی  حلقه ی   138 و  هزار  یک  در  بسیجی  هزار   300 که  است  گفته  و  داده 

را  اهل سنتی- که دوره ی سربازی  بلوچستان شناسایی مولوی ها –روحانیون  از دیگر فعالیت های بسیج در 

طی نکرده اند، بوده است. آنگونه که معروفی گفته 16 هزار مولوی در بلوچستان که دوران سربازی را طی 

نکرده اند، شناسایی شده و 300 نفر از این افراد در راستای »تقریب مذاهب« به کار گرفته شده اند. عالوه 

بر این تشکیل گردان های رزم بسیج نیز در دستور کار سپاه قرار گرفته است. براساس اعالم فرمانده ی سپاه 

سلمان 96 هزار و 812 بسیجی در قالب 267 گردان عاشورا و الزهرا در بلوچستان سازماندهی شده است. 11

تحلیل گران  و  مسئوالن  روایت  به  بلوچستان  در  اسالمی  جمهوری  نظامی  نهادهای  برای  طرح  این  نتایج 

با  مقابله  در  همکاری  فراری،  سربازان  معرفی  در  طوائف  سران  همکاری  »افزایش  حکومت؛  به  وابسته 

و  ناامنی  با  مقابله  برای  امنیتی  نیروهای  به  طوائف  سران  سوی  از  راهکار  ارائه ی  تروریستی،  گروه های 

تحویل دادن مجرمان فراری به آن سوی مرزها پس از گفت وگو با سران طوائف به نهادهای امنیتی« بوده 

است.12

دستگاه  و  حکومتی  توسعه ی  طرح های  از  برآمده  گرفته  پیش  در  بلوچستان  در  پاسداران  سپاه  که  آنچه 

توسعه ی  راهکارهای  و  »بررسی چالش ها  عنوان  با  در طرحی  پژوهش های مجلس  مرکز  است.  قانون گذاری 

ایران  نقطه ی  محروم ترین  بلوچستان  منطقه ی  اینکه  به  اعتراف  با  بلوچستان«  و  سیستان  در  پایدار  امنیت 

موثر  راهکاری  عشایر«  و  قبایل  روسای  نفوذ  از  »استفاده  با  را  موزائیکی«  »امنیت  طرح  به کارگیری  است، 

10- نگاه کنید به نقش بسیجی های بلوچ در تامین امنیت
11- نگاه کنید به فعالیت 800 گروه بسیج در حوزه ی اشراف اطالعاتی

12- نگاه کنید به بررسی تعامل سران طوائف با نیروی انتظامی و نقش آن در تامین امنیت سیستان و بلوچستان

http://basij.ir/news/56388-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7.html?t=%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87
http://www.isna.ir/news/95082719255/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-800-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.isna.ir/news/95082719255/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-800-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/s_pdf/25813910110.pdf
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نهادهای  به  توسعه  چهارم  برنامه ی  به  استناد  با  پیشنهادی  طرح  این  در  می داند.  منطقه  امنیت  تامین  در 

نظامی و انتظامی توصیه می شود که از »نیروهای بومی« برای »افزایش اعتماد و رابطه با مردم« و »تامین 

شود. استفاده  امنیت« 

گروه های  به  آن ها  »تمایل  یا  و  نارضایتی  دالیل  از  یکی  را  مردم  محرومیت  و  فقر  طرح،  این  نویسندگان 

عنوان  به  امنیتی   – اقتصادی  دوگانه ی  کارکرد  با  را  مرزی«  بازارچه های  »ایجاد  و  برمی شمارند  تروریستی« 

می دهند.13 پیشنهاد  موثر  راهکار  یک 

پنجم- سپاه هم زمان با توزیع اسلحه و تجهیز نظامی بخشی از کسانی که پیش تر به اتهام »اشرار و قاچاق 

نیز در قالب طرح »اردوهای جهادی«  بازداشت و محکوم شده اند، کلنگ به دست های خود را  مواد مخدر« 

به  کند.  جذب  را  آنان  وفاداری  مردم،  محرومیت  و  فقر  از  سوءاستفاده  با  تا  است  کرده  گسیل  منطقه  به 

جهادی  گروه   419 گذشته  سال  تا  بلوچستان-  و  سیستان  استان  –سپاه  سلمان  سپاه  بسیج  مسئول  گفته ی 

وابسته به بسیج در این استان فعال بوده اند.14

با  اقلیت شده گان گسترش می یابد،  مناطق  در  روز  به  روز  فعالیت شان  که  پاسداران  گروه های جهادی سپاه 

سوءاستفاده از فقر تحمیل شده بر مردم این مناطق و در پیش گرفتن رویکرد خیریه ای در حالی که دولت 

وظایف خود را برای تامین امکانات انجام نمی دهد، هم زمان با ارائه ی خدمات هدفمند به ترویج و تبلیغ 

مذهب و سیاست دستگاه حاکم می پردازند و به دنبال خرید »وفادار« و تربیت »جاش «های دیگری این بار 

منطقه ای  قرارگاه های  از  –یکی  کوثر  سازندگی  قرارگاه  فرمانده ی  گفته ی  به  هستند.  ایران  جنوب شرق  در 

سپاه- اسفند سال گذشته 1245 پروژه تحت عنوان محرومیت زدایی به وسیله ی سپاه پاسداران در بلوچستان 

اجرایی شده و به بهره برداری رسیده است.

نکته  این  شاید  هست،  و  بوده  چه  است،  دولت  تکلیف  که  طرح ها  این  اجرای  از  هدف  اینکه  فهم  برای 

در  تنها  هستند،  سنی  و  بلوچ  جمعیت  درصد   79 رسمی  آمار  استناد  به  که  منطقه ای  در  باشد:  راهگشا 

1393، »400 مداح اهل بیت بسیجی« به نقاط مختلف منطقه فرستاده شده اند.15 فروردین 

13- نگاه کنید به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی چالش ها و راهکارهای توسعه امنیت پایدار در 
سیستان و بلوچستان خرداد 1390
14- نگاه کنید به خبرگزاری مهر

15- نگاه کنید به: پایگاه خبری سازمان بسیج مداحان، 400 مداح بسیجی در سیستان و بلوچستان برای اهل بیت 
نوحه سرایی می کنند

http://www.mehrnews.com/news/3834945/%DB%B4%DB%B1%DB%B9-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
http://basijmadahan.ir/news/5824/400-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%AD%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
http://basijmadahan.ir/news/5824/400-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%AD%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
http://basijmadahan.ir/news/5824/400-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%AD%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
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او  از  پس  و  خمینی  فرمان  به  که  مذهبی  و  مالی  بنیاد  یک  عنوان  به  رضوی  قدس  آستان  راستا  همین  در 

خامنه ای از پرداخت مالیات معاف است، دفتر نمایندگی در سیستان و بلوچستان تاسیس کرده و »اعزام 2 

هزار و 500 نفر از افراد محروم و کم درآمد استان که تا به حال موفق به زیارت امام رضا نشده اند، اعزام 

کانون های  تاسیس  به مشهد،  28 صفر  در  بلوچستان  و  از شهرهای مختلف سیستان  پیاده  زائر  نفر  2 هزار 

تنها در چند ماه اجرایی  خادم یاری در مساجد و محله ها و احداث زائرسرا در شهرهای مختلف استان« را 

کرده و حال نیز طرح های ویژه ای برای سرمایه گذاری و اشتغال زایی هدفمند در منطقه دارد.16

ضلع سوم حضور نهادها و بنیادهای مذهبی، نظامی و اقتصادی در بلوچستان را بنیاد برکت که زیرمجموعه ی 

بلوچستان  برکت در  فعالیت های  دارد.  بر عهده  است،  اموال  تملیک  برای  110 خمینی  فرمان  اجرایی  ستاد 

 1290 گفته،  بلوچستان  و  سیستان  استان  در  بنیاد  این  اجرایی  مدیر  که  آنگونه  و  شده  آغاز   86 سال  از 

انجام شده است. ساخت مدارس دینی و  بنیاد برکت  طرح »توانمندسازی« در مناطق محروم استان توسط 

محرومیت زدایی  عنوان  تحت  برکت  بنیاد  فعالیت های  دیگر  از  مذهبی  فرهنگی-  مراکز  و  علمیه  حوزه های 

است.17 بلوچستان  در 

»نظام« احد  تنگه ی  بلوچستان؛  ششم: 

البه الی  از  باید  را  بلوچستان  به  ویژه  توجه  و  خاص  نهادهای  و  نظامیان  »سرمایه گذاری«  میزان  این  راز 

گفته های رهبر جمهوری اسالمی ایران یافت. فرمانده ی نیروی دریایی ارتش ایران در یکی از سخنرانی هایش 

خامنه ای  علی  است.  خوانده  اسالمی  جمهوری  احد«  »تنگه ی  را  مکران  سواحل  خامنه ای  علی  از  نقل  به 

به  ویژه ی حکومت  توجه  بر  داشت،  بلوچستان  و  به سیستان  که طی یک دهه ی گذشته  دو سفری  در  نیز 

توسعه ی  تشکیل»سازمان  توسعه  برنامه ی ششم  در  هم  راستا  همین  در  کرد.  تاکید  جغرافیایی  نقطه ی  این 

است.18 پیش بینی شده  سواحل مکران« 

این رویکرد به سواحل مکران طی سال های گذشته سبب شده که بخشی از نیروهای نظامی و صنایع وابسته 

جمهوری  نظامی  پوشاک  تولیدی  بزرگ ترین  که  به گونه ای  شوند.  مستقر  بلوچستان  در  نظامی  نهادهای  به 

نیروی  پوشاک  درصد   100 و  است  مستقر  بلوچستان  و  سیستان  استان  در  ناجی پوشش-  -شرکت  اسالمی 

16- نگاه کنید به خبرگزاری ایرانا
17- نگاه کنید به گزارش فعالیت های بنیاد برکت در سیستان و بلوچستان

18- نگاه کنید به وب سایت ستاد توسعه ی سواحل مکران

http://www.irna.ir/rkhorasan/fa/News/82415566/
http://www.irna.ir/fa/News/82208746/
http://www.irna.ir/fa/News/82208746/
http://mokrandevelopment.ir/
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انتظامی، 50 درصد پوشاک وزارت دفاع و 10 درصد البسه ی سپاه از این شرکت تامین می شود. ناجی پوشش 

ارتقاء  با  که  پیش بینی می شود  و  تاسیس کرده  نیز در منطقه  را  از شرکت های کوچک تر  البته که زنجیره ای 

و  با حمایت ویژه ی وزارت صنعت، معدن   93 ناجی پوشش سال  باشد. شرکت  کار داشته  نیروی  5 هزار  آن 

تکمیل چرخه ی  برای  را  ایرانشهر  بلوچ  فراگیربافت  و  زابل  تاسوکی بافت  کارخانه های  اعتدال  دولت  تجارت 

تولید خود خریداری کرد تا به قطب پوشاک نظامی تبدیل شود.19

آرمان  »پروتئین  غذایی  مواد  تولید  کارخانه های  که  کرد  گزارش  گذشته  سال  اسفند  بلوچ  فعاالن  کمپین 

از خطوط  بخشی  و  پاسداران هستند  سپاه  با  ویژه  رابطه ی  دارای  »آرمان گستر«  و  »ساحل صید«  جنوب«، 

تولید این کارخانه ها به سپاه واگذار شده است.20

دیگر  از  مسلح-  نیروهای  فرماندهی  کل  ستاد  و  دفاع  وزارت  اقتصادی  زیرمجموعه های  از   – اتکا  سازمان 

گفته ی  به  داده.  انجام  بلوچستان  و  سیستان  در  ویژه ای  سرمایه گذاری  که  است  نظامی ای  شرکت های 

بلوچستان  و  سیستان  کشاورزی  زمین های  از  هکتار  هزار   63 ایران  شرق  جنوب  در  سازمان  این  نماینده ی 

این  تا در آن مجتمع های کشت و صنعت و دامداری احداث شود.21  اتکا واگذار شده  به سپاه پاسداران و 

دولتی  مسئوالن  کوتاهی  دلیل  به  گفت،   1392 اسفند  اتکا-  سازمان  –مشاور  کیخا  علیرضا  که  آنگونه  طرح 

همکاری خوب  دلیل  به  روحانی  دولت حسن  در  اما  نگرفت  انجام  کامل  به صورت  احمدی نژاد  دولت  در 

استاندار –علی اوسط هاشمی- و وزارت دفاع بخشی از مشکالت رفع و سرمایه گذاری برای اشتغال 40 هزار 

نفر آغاز شد.22

به  که  زمین هایی  از  بخشی  پاسداران  سپاه  بلوچستان،  امنیتی  توسعه ی  و  اقتصاد  نظامی سازی  تداوم  در 

امنیتی«   – کشاورزی  »کمربند  تا  کرده  واگذار  نظام«  »خویشاوندان  به  را  گرفته  اختیار  در  رایگان  صورت 

ایجاد کنند. تنها در یک نمونه 160 هکتار از اراضی بلوچستان  به همراه 17 حلقه چاه آب حفرشده توسط 

»دهکده ی  تا  است  شده  واگذار  دیگر  جانباز   16 و  سپاه-  پیشین  فرماندهان  –از  دهمرده  حاجی  به  سپاه 

کنند.«23 تاسیس  مقاومتی  اقتصاد 

اما  برشمرد،  یک به یک  بتوان  که  است  آن  از  گسترده تر  بلوچستان  در  سپاه  اقتصادی  امنیتی-  فعالیت های   

19- نگاه کنید به خبرگزاری جمهوری اسالمی: شرکت ناجی پوشش قطب پوشاک نظامی کشور است  و سیستان و 
بلوچستان قطب تولید پوشاک نظامی

20- نگاه کنید به: ارتباط سپاه با برخی از کارخانه ها برای تامین مواد غذایی گروه های مسلح
21- نگاه کنید به: خبرگزاری فارس سرمایه گذاری وزارت دفاع در سیستان و بلوچستان

22- نگاه کنید به خبرگزاری کار: چرا سرمایه گذاری 500 میلیارد تومانی اتکا در سیستان و بلوچستان به حاشیه رفت؟
23- نگاه کنید به: ایجاد کمربند امنیتی- کشاورزی در بلوچستان

http://evision.takavar.net/2014/10/04/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%9B-%D9%82%D8%B7%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%DA%A9-%D9%86%D8%B8%D8%A7/
http://www.irna.ir/fa/News/81427317/
http://www.irna.ir/fa/News/81427317/
http://evision.takavar.net/2014/10/04/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%9B-%D9%82%D8%B7%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%DA%A9-%D9%86%D8%B8%D8%A7/
http://www.balochcampaign.info/?p=10815
http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13910927001357
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-131/148478-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%AA
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-131/148478-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%AA
http://www.tccim.ir/news/FullStory.aspx?nid=45135
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بتواند  پاسداران  سپاه  قدس  منطقه ای  قرارگاه  اقتصادی-مهندسی  معاون  اسکندری،  شهرام  گفته های  شاید 

 7 اجرای   96 سال  در  او  گفته ی  به  دهد.  توضیح  را  می شود  انجام  منطقه  این  در  که  آنچه  از  بخشی  تنها 

هزار و 460 پروژه در بلوچستان در دستور کار سپاه قرار گرفته، 4 هزار و 151 پروژه در سال 95 اجرایی 

شده است و 804 پروژه نیز در سال 94. او تعداد پروژه های واگذارشده در بلوچستان به سپاه پاسداران از 

اسکندری همچنین  7 هزار مورد عنوان کرده است.  از  بیش  بهره برداری رسیده،  به مرحله ی  را که   88 سال 

احداث دو کارخانه ی فرآوری محصوالت در شمال و جنوب استان سیستان و بلوچستان و احیای زمین های 

کشاورزی را از اولویت های اصلی سپاه بلوچستان در سال 96 برشمرده و در نهایت از دولت خواسته است 

که فعالیت های سپاه را به نام خود گزارش نکند.24

و  روحانی  حسن  دولت  کار  تقسیم  شده،  فراموش  عمد  به  پاسداران  سپاه  عضو  این  گفته ی  در  که  آنچه 

روستایی  و  محروم  مناطق  معاون  که  چرا  است.  مرزی  و  محروم نگه داشته شده  مناطق  در  پاسداران  سپاه 

بر اساس تفاهمنامه ای توسعه ی مناطق محروم و مرزی به سپاه  این گفته بود که  از  ریاست جمهوری پیش 

پاسداران واگذار شده است.25

اسالمی جمهوری  پهلویسم  هفتم: 

جمهوری اسالمی اگرچه به ظاهر بر نفی پهلوی استوار شده اما »برنامه ی توسعه«ی دوران پساپهلوی تکرار 

و  مونتاژ  صنعت  گسترش  نفتی،  درآمدهای  به  شدید  وابستگی  است.  بود،  شده  اجرا  گذشته  در  که  آنچه 

واگذاری  و  عمومی  عراق، خصوصی سازی خدمات  و  ایران  پایان جنگ  از  پس  ویژه  به  ترویج مصرف گرایی 

انقالب  از  پیش  در  خود  هم خویشاوندان  جایگزین  که  بنیادهایی  به  شرکت ها  مالکیت  و  عمومی  اموال 

و  ملی  اقلیت های  سکونت  محل  که  مناطقی  بر  فقر  و  محرومیت  تحمیل  و  مرکزگرا  توسعه ی  شده اند،   57

مذهبی است و در پیش گرفتن سرکوب و حذف مخالفان نظام و تالش برای تبدیل ایران به یکی از شرکای 

پهلوی است. با  اسالمی  از شباهت های جمهوری  نمایی کلی  تنها  اقتصادی  کشورهای قدرتمند 

بررسی جزئی تر این شباهت ها را باید به فرصتی دیگر واگذاشت، اما رویکرد دو رژیم به مسئله ی اقلیت ها 

جمهوری  پهلویسم  سرشت  نوشتار  این  در  می تواند  اقلیت شده  مناطق  جمعیت  جابجایی  برای  اقدام  و 

نمایان کند. را  اسالمی 

24- نگاه کنید به: گام بلند نیروی زمینی سپاه برای اشتغال زایی در سیستان و بلوچستان
25- نگاه کنید به: دولت توسعه ی مناطق مرزی را به سپاه واگذار کرد

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:6AW9IsT0vVAJ:www.dana.ir/news/1090208.html/%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2585-%25D8%25A8%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25AF-%25D9%2586%25DB%258C%25D8%25B1%25D9%2588%25DB%258C-%25D8%25B2%25D9%2585%25DB%258C%25D9%2586%25DB%258C-%25D8%25B3%25D9%25BE%25D8%25A7%25D9%2587-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25A7%25D8%25B4%25D8%25AA%25D8%25BA%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B2%25D8%25A7%25DB%258C%25DB%258C-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25AC%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25A8-%25D8%25B4%25D8%25B1%25D9%2582--%25D8%25A7%25D9%2581%25D8%25AA%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25AD---%25DA%25A9%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25AE%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587-%25D8%25A8%25D8%25B2%25D8%25B1%25DA%25AF-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25B4%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2584-%25D9%2588-%25D8%25AC%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25A8-%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2588-%25D8%25A8%25D9%2584%25D9%2588%25DA%2586%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25A7%25D9%2586+&cd=7&hl=de&ct=clnk&gl=de
https://www.radiozamaneh.com/294410
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آنچه که حکومت پهلوی در رویارویی با مسئله ی اقلیت ها به ویژه در خوزستان، آذربایجان و کردستان در 

پیش گرفت، عدم توسعه ی این مناطق، عدم به کارگیری بومی ها در ساختار اداری و شرکت ها و در مقابل 

که  گونه ای  به  بود.  مناطق  این  اقتصادی  توسعه ی  با  به حکومت هم زمان  وفادار  نیروهای  دادن  آن گسیل 

جمعیت خوزستان در یک دوره ی 10 ساله حدود 25 درصد افزایش یافت.

کار گرفت.  به  اقلیت شده  مناطق  از  برخی  در  را  رویه  این  در همان روزهای نخست  نیز  اسالمی  جمهوری 

این سیاست به ویژه در مناطقی که ساکنان آن اقلیت مذهبی )اغلب سنی( و ملی بودند، با شدت بیشتری 

به اجرا گذاشته شده و حال در بلوچستان به صورت عیان در دستور کار قرار گرفته است.

راه  تداوم  بتواند  بیشتر  کمی  خاتمی-  محمد  دولت  در  کشور  وزیر  –معاون  اطاعت  جواد  این سخن  شاید 

»چندین  می گوید:  او  دهد.  نشان  را  اسالمی  جمهوری  در  گذشته  رژیم  تجربه ی  از  بهره گیری  یا  و  پهلوی 

داشتم؛  گفت وگویی  بود،  کرده  سفر  ایران  به  که  سام  محمد  آقای  پهلوی،  رژیم  کشور  وزیر  با  پیش  سال 

گفتند  این خصوص  در  ایشان  که  بود،  بلوچستان  و  در سیستان  امنیت  برقراری  ما  بحث  از محورهای  یکی 

را  اختالفات  می کردیم؛  استفاده  کن"  حکومت  و  بینداز  "تفرقه  سیاست  از  مناطق  این  کنترل  برای  ما  که 

این  اگرچه  اطاعت  نشوند.«26  متحد  حاکم  سیاسی  نظام  علیه  که  می کردیم  تشدید  مختلف  قبایل  بین  در 

و  سرزمین«  »آمایش  سیاست های  اجرای  ضرورت  از  گفت وگو  همین  در  اما  می خواند  »مردود«  را  شیوه 

یک  عنوان  به  امنیتی«  »ضریب  افزایش  برای  بلوچستان  در  عمومی  و  دولتی  نهادهای  »خدمات دهی« 

نام می برد. راهکار موثر 

اجرای سیاست آمایش جمعیتی –جابجایی و تغییر بافت جمعیت– در بلوچستان را می توان از آمار مهاجرت 

ساکنان این منطقه دریافت: در حالی که تریبون های رسمی جمهوری اسالمی هدف اصلی سرمایه گذاری و 

حضور پررنگ نهادهای نظامی و بنیادهای مالی-مذهبی در سیستان و بلوچستان را خدمت رسانی به مردم 

منطقه عنوان می کنند، به گفته ی استاندار این استان در سال گذشته، بیشترین میزان مهاجرت فرستی- کوچ 

ساکنان به سایر نقاط داخلی و خارجی- در سیستان و بلوچستان رخ داده است.27 حلیمه عالی، نماینده ی 

 3 تا  2 هزار  تا شهریور  ابتدای سال  از  بود  گفته   1392 اسالمی هم شهریور  زابل در مجلس شورای  پیشین 

بلوچستان مهاجرت کرده اند.28 از سیستان و  هزار خانوار 

26- نگاه کنید به اینجا
27- نگاه کنید به: سیستان و بلوچستان بیشترین آمار مهاجرت فرستی را دارد

28- نگاه کنید به: مهاجرت سه هزار خانوار از سیستان و بلوچستان

http://etaat.ir/component/content/article/44-interview/272-1394-08-21-13-19-46.html
http://www.isna.ir/news/95110503085/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://www.icana.ir/Fa/News/235603/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C
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استان  این  به  اشتغال  منظور  به  که  افرادی  جمعیت  آن  با  هم زمان  که  داده  رخ  حالی  در  بلوچ ها  کوچ 

اسالمی  جمهوری  ارتش  دریای  نیروی  فرمانده ی  نمونه  یک  در  تنها  است.  یافته  افزایش  کرده اند،  مهاجرت 

گفته که 10 هزار نفر از پرسنل نیروی دریایی ارتش در سواحل مکران مستقر شده است.29 سپاه پاسداران 

هزاران  دست کم  می شود،  عنوان  محرومیت زدایی  پروژه های  و  مرزی  امنیت  تامین  که  آنچه  منظور  به  هم 

تن از نیروهای خود را طی یک دهه ی گذشته در بلوچستان مستقر کرده است. سازماندهی نزدیک به 400 

اقدام سپاه در جابجایی جمعیت بلوچستان است. از  تنها بخشی  هزار نفر در قالب بسیج 

و  آموزش  و  دولتی  نهادهای  انسانی  نیروی  از  بزرگی  بخش  بلوچستان،  در  مستقرشده  نظامیان  کنار  در 

در  ایرانشهر  نماینده ی  امینی فر  محمد نعیم  گفته ی  به  است.  »غیربومی«  نیز  بلوچستان  و  سیستان  پرورش 

مجلس شورای اسالمی؛ در برخی از مناطق شمال استان که بیشتر جمعیت آن را شیعیان و فارس ها تشکیل 

محل  که   – استان  جنوب  در  که  حالی  در  دارد،  وجود  سازمان  چارت  در  انسانی  نیروی  برابر   2 می دهند 

معلم هایی  بیشتر  گفته  او  است.  مواجه  نیرو  کمبود  با  اداری  ساختار  است-  سنت  اهل  و  بلوچ ها  سکونت 

که در جنوب سیستان و بلوچستان به کار گرفته می شوند، غیربومی و یا سربازمعلم هستند که پس از 2 یا 

استان منتقل می شوند.30 به شمال  سه سال تجربه 

از  غیربومی اند.  شهر  این  معلمان  درصد   80 که  است  گفته  چابهار  شهر  شورای  رییس  رابطه  همین  در 

انتخاب  بومی  نفر   14 تنها  نهاد  این  اداری  نیروی   40 نفر و   25 تنها  پرورش  و  آموزش  114 مدیر شاغل در 

شده اند.31

پیامد این وضعیت در شهرهای جنوبی سیستان و بلوچستان کیفیت پایین آموزش، عدم تمایل دانش آموزان 

برای ادامه ی تحصیل –به گونه ای که بیشترین جمعیت بازمانده از تحصیل در این مناطق زندگی می کنند- و 

افزایش شکاف توسعه ی آموزشی و انسانی در مناطق شمالی و جنوبی استان است که به بازتولید چرخه ی 

فقر، گرفتار شدن نسل های بعدی در تله ی فقر و ارثی شدن فقر انجامیده است.

برای  است،  امکانات  فاقد  و  تحمل  غیرقابل  آن  بومی  ساکنان  برای  بلوچستان  که  چه  هر  فرایند  این  در 

نیروهای »خودی« نظام امتیازهای ویژه ای دارد تا در نهایت بافت و ترکیب جمعیتی منطقه به نفع مرکز و 

حکومت تغییر کند. قانونگذاران جمهوری اسالمی در برنامه ی چهارم توسعه تحت عنوان »آمایش جمعیت« 

29- نگاه کنید به: خبرگزاری تسنیم، استقرار 10 هزار پرسنل نیروی دریای ارتش در سواحل مکران
30- نگاه کنید به: خبرگزاری مجلس شورای اسالمی، مشق فقر در مناطق محروم

31- نگاه کنید به: 80 درصد معلمان چابهار غیربومی هستند

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/09/12/1255480/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-10-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%86%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/09/12/1255480/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-10-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%86%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
http://www.icana.ir/Fa/News/324464/%D9%85%D8%B4%D9%82-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85
https://www.radiozamaneh.com/175356
https://www.radiozamaneh.com/175356
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دولت را به تغییر ترکیب جمعیت در مناطق مرزی موظف کرده اند. پیش از این در سندی که تحت عنوان 

بیان  صراحت  به  خوزستان  عرب های  جابجایی  و  جمعیتی  بافت  تغییر  شد،  منتشر  خوزستان  توسعه ی  سند 

شده است.32

و  بر می دارد  پرده  برنامه  این  از  تلویزیونی  برنامه ی  یک  در  نیز  روحانی  حسن  عالی  مشاور  ترکان،  اکبر 

واگذار  ایران«  بالد  سایر  »متمولین  به  را  آبادان  و  خرمشهر  نخلستان های  دارد  نظر  در  دولت  که  می گوید 

کند.33 همین مقام دولتی که در چهار سال گذشته با ماموریت ویژه در بلوچستان حضور داشته، اسکان 2.5 

5 میلیون نفر در سواحل مکران را از برنامه های نظام جمهوری اسالمی عنوان کرده است.34 تا 

باالی  ظرفیت  دارای  را  بلوچستان  و  سیستان  روحانی  دولت  شهرسازی  و  مسکن  وزیر  راستا  همین  در 

این  جذابیت  افزایش  و  توسعه  دنبال  به  سرمایه گذاری  با  دولت  که  است  گفته  و  دانسته  جمعیت پذیری 

ایجاد  از  هم  اعتدال  دولت  اول  معاون  جهانگیری،  اسحاق  است.  جمعیت  آمایش  طرح  راستای  در  منطقه 

شهرهای جدید در بلوچستان برای اسکان جمعیت در قالب برنامه های توسعه دولت خبر داده است.35

هر دو دست تفنگ

نزدیک به چهار دهه است که جمهوری اسالمی سیاست »تفنگ و کلنگ« را در کردستان به کار گرفته است. 

تفنگ های نظام در چهار دهه ی گذشته هیچگاه از کار نیفتاده و در بیرون از مرزهای ایران هم شرفکندی 

و قاسملو را و در کردستان عراق تعدادی از نیروهای احزاب کرد را نشانه گرفته تا به تعبیر برنامه نویسان 

حتی  کردستان  مبارزه ی  با  مقابله  برای  نظام  امنیتی  مهندسان  دهد.  پایان  »ناامنی«  به  کارشناسانش  و 

واسطه ی  به  و  داده  قرار  پوشش  و  تحت حمایت  مختلف  دوره های  در  را هم  رادیکال  اسالمی  جریان های 

تفنگداران  که  پایان دهند. هرچه  کرد  احزاب  زندگی  به  که  اقلیم، کوشیده اند  با  و سیاسی  اقتصادی  روابط 

برای سرکوب  راه ها  کردن  و هموار  سپاه  قرارگاه های  ساختن  کلنگداران جز  اما  و هستند  بوده  فعال  نظام 

صنایع  از  کردستان  استان  سهم  رسمی  آمارهای  پایه ی  بر  چه  نداشته اند.  مردم  برای  دستاوردی  گسترده تر، 

چاشنی  با  کولبری  که  گونه ای  به  است.  درصد   20 به  نزدیک  رسمی  بیکاری  نرخ  و  درصد  یک  ایران حدود 

گلوله ی مرزبان ها شغل بسیاری از مردم کرد است.

32- نگاه کنید به اینجا
33- نگاه کنید به این ویدئو

34- نگاه کنید به: خبرگزاری تسنیم، برنامه ی افزایش سه برابری جمعیت سواحل جنوب کشور
35- نگاه کنید به اینجا

http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=73001
https://www.youtube.com/watch?v=emLWHQyLbbg
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/12/04/1336369/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://www.didbaniran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/12475-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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جغرافیایی  موقعیت  دلیل  به  حال  و  گذرانده  سر  از  گذشته  دهه ی  چهار  در  نیز  بلوچستان  که  سرنوشتی 

جوانان  به  تفنگداران  شلیک  با  هم زمان  است.  درآمده  اجرا  به  دیگری  رنگ  و  شکل  به  دارد،  که  ویژه ای 

بدون  آنان،  از  بسیاری  برای  اعدام  حکم  صدور  و  دستگیری  و  مخدر  مواد  یا  کاال  قاچاق  اتهام  به  بلوچ 

منتشر شود،  داده می شود،  نسبت  بازداشت شدگان  به  که  اتهام هایی  یا  و  درباره ی دستگیری  آنکه جزئیاتی 

در  را  امنیتی  تا دغدغه های  نظام« مشغول اند  احد  »تنگه ی  برای هموار کردن حضور حافظان  نیز  کلنگ ها 

کنند. برطرف  »اعتدال«محور  توسعه ی  قالب طرح های 



https://www.facebook.com/manjanighreview
https://twitter.com/ManjanighColl
https://www.instagram.com/manjanigh/?hl=de
https://t.me/ManjanighCollective
https://soundcloud.com/khoroos
https://vimeo.com/chapgard
https://www.youtube.com/channel/UCXGRRAhcuLneTMcQVqds2fg
http://manjanigh.com/

