
  يبسمه تعال

  ؟شوديده مت داينقدر اهميتوسعه سواحل مکران و بندر چابهار ابه چرا 

از سواحل  يعيطه وسيح يتواند منجر به آبادانين بندر ميران قرار دارد و توسعه ايا يه سواحل شرقيال يکشور در منته يانوسيبندر چابهار به عنوان تنها بندر اق
مانند  يعيتوان انتظار داشت صنايشرفت است چراکه مثال نميپ توسعه و يمناطق برا نيد ايتنها ام ييايع دريصنا .گردد) از بندرعباس تا چابهار(مکران 

شامل  ييايع دريصنا .مناطق مطرح است نيد توسعه ايبه عنوان تنها کل ييايع دريلذا صنا. دشونتخت مستقر يمرطوب و دور از پا در مناطق گرم و يخودروساز
ج فارس با يدر خل يطيست محيل مسائل زيبدل يمثال اوراق کشت. هستند ينه مناسبيمناطق گز نيا يبرا) افتيباز( يو اوراق کشت يسازي، کشتيع بندريصنا

  .دارد يمشکل کمتر يانوسياق يبه آبها يل دسترسيدر سواحل مکران بدل يول استمواجه  يجد تاشکاال

  

 بندر گوادر يعنيخود  يب اصليرق دوسه با يمناطق برخوردار است چراکه در مقا نيدر ا يت منحصربفردياهم ن، توسعه بندر چابهار از عظمت وين بيدر ا
: آزاد راه ندارند ياست که به آبها انهيانه ميآس يبه بازار کشورها ينکته کار در دسترس. برخوردار است يمنحصربفرد ياياز مزا) امارات( يو جبل عل) پاکستان(

» يجبل عل«بندر . ان استين مناطق در جريبه ا يدسترس يهند برا ن وين چيب يرقابت سخت. زستان و افغانستانيترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، قرق
ن يافغانستان در شمال ا يريل قرارگيز بدليدر پاکستان نبندر گوا. مناطق ندارد نيبه ا يقرار دارد و اصوال دسترس يرغم امکانات مناسب در سواحل جنوبيعل

ن ين و امن تريکتريلذا بندر چابهار به عنوان نزد. برخوردار است يانه از امکان رقابت کمتريانه مين کشور به سمت آسيعبور کاال از ا يتيکشور و مشکالت امن
 يطرف از. پرداخته اندباهم در بندر چابهار به رقابت  يه گذاريبندر گوادر و هند با سرمادر  يه گذارين با سرمايچ. انه مطرح استيانه ميبه آس يراه دسترس

مناطق  نيباعث جهش در ا ۸۶سال  ازن مناطق يبه توسعه ا يدات مکرر مقام معظم رهبريکشور به سواحل مکران و تاک ياسين سيدگاه مسئوليد چرخش
هزار  ۹۰ت يدن به ظرفيرس يبرا يزيو برنامه رد يخواهد رس يهزار تن در سال جار ۸هزار تن به  ۲کمتر از ت بندر چابهار از يکه ظرف ياشده است به گونه

بار از  ييجابجا يليمشهد حلقه تکم -زاهدان - ل راه آهن چابهاريتکم. ل خواهد کردين بندر کشور تبديمهمتر ن وين بندر است که آن را به بزرگتريتن در ا
   .جاد خواهد کردين مناطق ايدر ا ياشتغال چندصد هزار نفربه تنهايي  ل طرح توسعه بندر چابهاريتکم .ل ساخت استن بندر است که در حايا

  ؟ياما سوال اصل

مطرح  يل اقتصاديا فقط داليعمان شده است؟ آ يايها معطوف به سواحل درکباره نگاهيبه  ۸۶سال  رخ داده که از ينجاست که چه اتفاقيدر ا يسوال اصل
  نشده بود؟  ين است چرا تاکنون اقدامياست؟ اگر چن

 يانوسيران به سواحل اقيا ياز دست دادن دسترس ن کشور براييشود، ترس مسئوليمطرح نم يتيل مالحظات امنيبدل يعموم يهاکه در رسانه يموضوع اصل
متعدد و  يستيو ترورها و اقدامات ترور يمکرر مناطق شرق يهايناامن. است نده نه چندان دوريدر آکشور  يانوسيعمان و از دست دادن تنها بندر اق يايدر

ن يکباره مسئولين مناطق به يعه در ايت شيبه جمعنسبت ت اهل تسنن يجمع يعيرطبيدر کنار رشد غ... سربازان و  يريو گروگانگ يانتحار يهايگذاربمب



- و به مرور، استقالل يمذهب يهاد شد که امکان بروز شورشنشرق و جنوب شرق آنقدر ناامن خواه ر بجنبند، مناطقيه کرد که اگر دين قضيکشور را متوجه ا
آن  يمناطق در حال رشد است و علت اصل نين جوانان ايت به سرعت در بيتفکرات تندرو وهاب. شدخواهد ران مطرح يآنها از اي يجدا ن مناطق ويا يخواه

ت را عدم توجه حکومت يمحروم نيعلت ا يريتکف يهاگروه. ن مناطق وجود داشتهيگذشته در ا يدر سالها است که يمضاعف يعدالتيت و بيهم محروم
 يستان و بلوچستان دارايامروزه س. اندبا خود همراه کرده يرا تا حد يل افکار عمومين دليکنند و به همين مطرح مينش يعه به مناطق سنيش يمرکز

ادامه داشته ) ان و اماراتتاحتماال عربس( يخارجو تبليغات مذهبي  يمال يتهايت، با حمايمحروم رغم فقر و يکه علت اهل تسنن است ين رشد جمعيشتريب
 يکند وليد ميران را تهديت کل اي، امنيتيجمع يک کودتايان به عنوان يعيران نسبت به شيت اهل تسنن ايجمع شيافزات بر يد وهابيهرچند تمرکز شد. است

  .شوديدر کشور متولد م ينوزاد سن ۱۶عه، ينوزاد ش ۳تولد هر  يامروزه در ازا. برخوردار هستند يتريت بحرانيعن مناطق از وضيا

کم  - ۱: مواجه شدند ين مناطق وارد عمل شوند با دو اشکال اساسيخواستند درا يتيامن يروهاي، هرگاه نيستيگذشته، پس از وقوع هر واقعه ترور يدر سالها
ن مردم يجاد ترس در بين مناطق و ايبر ا يستيترور يهاباعث احاطه و تسلط اشرار و گروه) مناطق يت بودن برخيجمع از يو خال(مناطق ن يت بودن ايجمع

- يمد قرار يدر معرض تهد يآنها براحت يهاشد چراکه خانوادهيران ميا يو نظام يتيامن يروهايمردم با ن ين ترس باعث عدم همکاريا. ن مناطق شده بوديا
بر  يستيترور يهاگروه ين مناطق بصورت خودبخود، تسلط اطالعاتيت در ايش جمعيافزا .اي از اين واقعيات بودبازتاب دهنده گوشه" ميکائيل"سريال  .گرفتند

ن ينجات از ا يجوانان برا ين مناطق باعث شده برخيت مضاعف ايفقر و محروم - ۲. کاهدين مناطق ميدهد و از جوالن آنها در اين مناطق را کاهش ميا
  . ت کننديقوتآنها را  يگاه اجتماعيا پايکنند  يم همکاريا بطور مستقيو اقدامات مسلحانه را تنها راه حل بدانند و لذا  يتندرو سن يهات، گروهيوضع

اي از زمان، تبليغات براي هدايت کرد مثال در برههاي را اجرا هاي توسعهاز طرفي عدم وجود امنيت کامل در اين مناطق باعث شده است که نتوان برخي طرح
و خارجی به سمت سواحل مکران شدت گرفت ولي خيلي زود و با بروز چند حادثه امنيتي، مسئوالن کشور از خير ) بخصوص در ايام نوروز(توريسم داخلي 
  . برقراري امنيت کامل، گذشتند ، تا قبل ازدر سواحل مکرانتوريسم دريايي 

تر شده يار جدينده بسيآ يهاران ظرف دههيمناطق از ا نيا ييکه ترس از جدا يار رشد کرده است به گونهياخ يدر سالها ياندهيبطور فزا يتيان امنن بحريا
 يخواهآن، استقالل ه و به دنباليدر عراق و سور يه طلبين آشوب و تجزين و همچنيو سودان و اوکرا يوگسالويه يمانند تجز ير اتفاقاتياخ يدر سالها. است

ن مناطق، يا ت اهل تسنن دريجمع يرعاديش سرسام آور و غيکشور و افزا ير مناطق شرقياخ يهايت کرد که ناامنين کشور تقوين ظن را در مسئوليکردها، ا
 يهايريجاد آشوبها و درگينده با ايآ يهاا دههيران در سالها يا يف دولت مرکزياست تا در فرصت مناسب و تضع يشده خارج يزيرک توطئه برنامهيقطعا 
 يران به آبهايا ياز دست دادن دسترس يعنيمناطق  نياز دست رفتن ا. کنند ران فراهميا مناطق از نيا ييجدا و ياستقالل خواه ينه را براي، زميمذهب

عالج واقعه را از هم اکنون در دستور کار  ،ز از آنيپره يرالذا ب. داننديک کابوس تلخ مين را ين کشور ايج فارس که مسئوليشدن در خل و محبوس يانوسياق
  .قرار دادند

از جمله شهادت سردار (مناطق  نيه پرسنل سپاه در ايعل يستين اقدام تروريچند ن مناطق به حضور سپاه در آنجا و انجاميت مردم ايبا توجه به حساس
ن يارتش در ا ييايدر يهاگاهيپا و ارتش يمهندسو تجهيزات مناطق شده تا از امکانات  نيتوسعه ا يارتش متول ييايدر يروين بار ني، ظاهرا ا)يشوشتر

و اظهار نظر کمتر ) ارتش ييايدر يرويفرمانده ن( ياريادار سيمتعدد در يهامصاحبه .عتر آنجا استفاده شوديتوسعه هرچه سر يسواحل به نحو احسن برا
  .ر استين راستا قابل تفسيهمتوسعه سواحل مکران در  يفرماندهان سپاه برا

به اميد روزي که  .تر ثروت باشيممناطق و توزيع عادالنه اميد است با رويکرد جديد مسئولين کشور به اين مناطق، شاهد محروميت زدايي بيشتر از اين
           .ترين شهرهاي ايران و دنيا شوندشهرهاي ساحلي ما جزء زيباترين و مدرن

  

  

 


