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توسعه چابهار و محور شرق
۳۰سال تاخیر و غفلت در توسعه شرق کشور
ﻋﻠﻰﺍﺻﻐﺮ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ  .ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭ ﭼﺎﺑﻬﺎﺭ
توســعه چابهار و توجــه به این منطقــه راهبردی بهعنــوان یکی از
۱۰نقطــه منحصربهفــرد از نظر اهمیت تجــاری ،اقتصــادی ،ترانزیتی و
کریدورهای شــمال به جنوب و غرب به شرق در جغرافیای جهان ،برای
نخســتینبار در دهه ۵۰از ســوی آمریکاییها در ایران مدنظر قرار گرفت
که بســیاری از برنامهریزیهای بعدی نیز براساس همان راهبردها دنبال
شده است .شــروع جنگ تحمیلی و محدود و ناممکنشدن واردات کاال
به کشور از طریق جنوب ،باعث شد چابهار بهعنوان تنها نقطه امن ورود
کاال بــه دروازه ورود کاالهای مورد نیاز از جمله کاالهای اساســی تبدیل
شــود و از همیــنروی بود که در عرض شــشماه با نصب اســکله فوق
ســریع توسط سنگاپوریها ،توسعه بندر شهیدبهشتی چابهار عمال کلید
خورد .اما با اتمام جنگ ،تمام توجهها به سوی بندر شهیدرجایی بوشهر
معطوف شــد و توســعه بندر چابهار و محور شرق کشور با وجود ایفای
نقش ممتاز در هشــت سال دفاعمقدس تقریبا به فراموشی سپرده شد.
گرچــه نباید تصویب مصوبــات گوناگون در مجلس و هیــات وزیران در
دورههــای مختلف ،از دهه ۷۰ ،۶۰و  ۸۰و ادامــه آن در دهه ۹۰را نادیده
گرفــت ،اما بایــد اذعان کرد بهرغم همــه ایــن برنامهریزیها و تصویب
مصوبات گوناگون آنچه هنوز به ثمر نرســیده اســت توسعه و پیشرفت
منطقــه و تحقــق اهداف برنامهها اســت .مرور برنامههــای دولتهای
گذشــته درخصوص فرآیند توســعه محور شرق کشور نشــاندهنده آن
اســت با وجود آنکه در عمل شاهد تحققیافتن اهداف برنامهها نیستیم
امــا باید اذعــان کرد روســای دولت بهویــژه اعضای هیــات دولتهای
مختلف تالش وافری برای تهیه برنامههای توســعهای و زیرســاختی و
همچنین تصویبنامههای مدون و قانونی در راستای توسعه محور شرق
داشتهاند .مصوبات جلسه کمیته کارشناسی شورایعالی توسعه صادرات
غیرنفتــی )۲۴مــرداد (۱۳۸۵از جمله ایــن تصویبنامههاســت که اگر
هرکدام بهتنهایی به سرانجام رسیده بود ،امروز باید شاهد تحولی شگرف
در منطقه میبودیم .بهنظر میرســد حلقهای مفقوده در بهثمرنرسیدن
این تصویبنامه وجود دارد ،شــاید مشــخصنکردن یک سازمان چابک،
قــوی و تخصصــی برای اجــرای تحقق اهــداف برنامههــا دلیل اصلی
تحققنیافتن برنامهها باشــد .براســاس مفاد این تصویبنامهها معموال
 ۱۲وزارتخانه ،سازمان و نهاد دولتی بهصورت ستادی و با ریاست معاون
رییسجمهور مســوول اجرای برنامههایی مدون و مشخص شدهاند که
همیــن موضوع خود باعث شــده اســت بهدلیل مشــغلههای فراوان و
متعدد معاون رییسجمهور و وزیران و سازمان و نهادهای مرتبط در این
مصوبات ،درعمل شــاهد تحقق اهداف برنامهها نباشیم .تجربه اجرایی
در دنیا و ایران نشان داده فعالیتهای توسعهای و اجرایی که فرابخشی
و چندوجهی اســت باید در یک ســازمان تخصصی و چابک سازماندهی
و مدیریت و نظارت شــود تا اهداف برنامهای به ســرانجام برســد وگرنه
مصــوب و واگذارکردن اجــرای برنامهها بــه وزارتخانه و ســازمانهای
مرتبط بهتنهایی نمیتواند اهداف موردنظر را تحقق بخشــد .گرچه باید
خاطرنشــان کرد بهرهگیری از مدیران توانمنــد و متخصص در راس این
ســازمان چابک و تخصصی شــرط موفقیت آن اســت .مصوبه توسعه
محور شرق در سال ۱۳۸۱و تصویبنامه محور ترانزیت حملونقل کشور
و الحاق و توســعه بنادر شهیدبهشــتی در سال ۱۳۸۴و دیگر برنامههای
توســعهای از ایندست تصویبنامههاست که هنوز به سرانجام نرسیده
اســت .بهصــورت اختصار مهمترین پروژهها در زمینه بهســازی شــبکه
حملونقل در جنوب استان سیستانوبلوچستان را احداث جاده ارتباطی،
ترانزیتی چابهار  -نیکشهر به طول ۱۵۰کیلومتر در مدت ۲۷سال ،احداث
ترمینال مســافری در فرودگاه نظامی کنارک توســط سازمان منطقه آزاد
چابهار ،نصب پستهای آماده اســکلههای شهیدبهشتی در سال۱۳۶۰
با عمر مفید۲۰سال و اســتفاده تاکنون ،تعریض اسکله شهید کالنتری و
احداث ســاختمانهای مربوطه ،بهســازی و ترمیم جادههای مواصالتی
چابهار راســک  -خاش  -زاهدان و چابهار  -ایرانشهر -کرمان اشاره کرد
که متاســفانه انجام این فعالیتها هیچگاه مزیتهــای پنهان چابهار را
عیان نکرده اســت .زمان بســیارطوالنی احداث جاده چابهار به نیکشهر
و بیفایدهماندن زحمات کشیدهشــده در پروژه بهواسطه عدم راهاندازی
مســیر ارتباطی نیکشهر  -ایرانشــهر نمونهای بارز در این میان محسوب
میشود .براساس اعالم کارشناسان سازمانمللمتحد در امور حملونقل
بینالمللی از مجموع ســهکریدور حملونقل جهانی ،دوکریدور از ایران
میگــذرد .در این میــان »بندر چابهار« در منتهیالیه جنوبشــرق ایران،
نقطــه عبــور جنوبیترین کریدور شــرقی غربی مــراودات تجاری جهان
است .این کریدور پس از پوشش مهمترین شهرهای ناحیه مانند کلکته،
ناکپور ،جایپور ،حصیرآباد ،کراچی و بنقاسم درنهایت به چابهار میرسد.
در ایــن میان »مناطق آزاد« نیز بهعنوان پنجرهای برای همگامی و پیوند
با اقتصاد کشــورها و اقتصاد جهانی ،ایجاد رشــد و تحــول در صادرات
و بهرهمندی از ســرمایههای داخلی و خارجی و همچنین دســتیابی به
اهداف توســعه اقتصــادی ،ایجاد و افزایش اشــتغال و انتقــال فناوری
طراحی شــدهاند .تجربیات جهانی موید آن اســت که دولتها در تامین
منابع مالی جهت ایجاد زیرساختها و تاسیسات زیربنایی در مناطق آزاد
بهمنظور هموارکردن بستر مناسب فعالیتهای اقتصادی برای مشارکت
بخش خصوصــی صاحب نقش هســتند .در همین راســتا منطقه آزاد
چابهــار با توجه بــه جایگاه ویژه در بعد ملی بهعنوان راهکار »توســعه
محور شرق« و در بعد فراملی بهعنوان »پل ارتباطی با کشورهای آسیای
میانه و جنوبشرق آسیا در طراحی سیاستهای کالن اقتصادی جایگاه
جدیتــری را طلب میکند» .احمد خرم« مشــاور رییسجمهور وقت و
عضو هیاتمدیــره منطقه آزاد تجاریصنعتی چابهار در حال حاضر ،در
همان مقطع اظهار کرده بود که ۲۵ســال است میخواهیم محور شرق
را توســعه دهیم تا هزینههای امنیتی که هــرروز افزایش پیدا میکند را
کم کنیم .هر ســرمایهگذاریای که در محور شــرق کنیم با ضریبی باالتر
از یک ،از خســارتهای امنیتی-اجتماعی فارغ میشــویم .به اعتقاد وی
محور اول فعالشــدن شرق کشــور و افزایش ظرفیت ترانزیت از طریق
ایــن خطه اســت .غیــر از بازرگانی داخلی ،مســاله صــادرات مجدد نیز
مهم اســت . ...تا یارانه در شــرق کشور ندهید ســرمایهگذار نمیآید .ما
در جلســات ترانزیتی روی محوریشدن ترانزیت تاکید داریم و اگر وزارت
راه ،مســکن و شهرســازی نیز توســعه چابهار یا محور شرق را در دستور
کار قرار ندهد مســالهای حل نخواهد شــد .به نظر میرسد امروز نهتنها
در منطقه شــرق کشــور و بهویژه منطقه آزاد چابهار توسعهای را شاهد
نبودهایم بلکه انحراف از مســیر توســعه و اهداف مناطق آزاد به امری
بدیهی و بیتالغزل اظهارات عالیترین مقامهای کشور تبدیل شده است
و امیدواریم در دولت تدبیر و امید با کاربســتی دقیق و کارشناسی ،شاهد
شــتاب گرفتن برنامهها و رســیدن به جایگاه ممتاز راهبردی ،اقتصادی و
سیاســی منطقه جنوبشرق کشــور در معادالت کشوری و فرامنطقهای
باشیم.
ادامه در صفحه ۱۷

ترانــه یلــدا ،دبیــر همایــش »ریشــهها و پیوندهــا در هنــر آمایــش
چابهــار و مکــوران« ایــن همایــش را گامی مهــم برای توســعه جنوب
سیستانوبلوچســتان ارزیابی کرد و گفت :هــدف از برگزاری این همایش
ایجــاد محیطی بــرای گفتوگــو و ایجاد نوعــی اتاق فکر بــود .آمایش
ریشــههایی را دربر میگیرد که توســعه را بهصــورت هماهنگ به پیش
میبرد :توسعهای درونزا و پایدار۳۰ .سال است که درباره توسعه در محور
شــرق صحبت میشود ،اما باید این حرفها به عمل نزدیک و قدمبهقدم
مراحل اجراییاش تعریف شود .یکی از مسایل مهم در توسعه ،بازکردن
درهای استان بهروی داخل و خارج و ایجاد راههای ارتباطی چه بهلحاظ
فیزیکی و چه معنوی است.
وی با اشاره به اینکه بعد از مدتها توجه دولت به این بخش از کشور
جلب شــده اســت ،گفت :ما در این همایش سه هدف را دنبال میکنیم؛
هدف اول بهاشتراکگذاشــتن تجربیات زیســتی میهمانان و کارشناســان
است و ارایه نظرات و پیشنهادات آنها که دستمایه بیانیه نهایی همایش
خواهد بود .هدف بعدی این است که ساکنان خود »چابهار« بخواهند از
همهجای ایران به چابهار بیایند ،جمعیت شهر دو ،سه برابر شود و شهر
رشــد کرده و تبدیل به شــهری مطرح در جهان شود و این امر با توجه به
قابلیتها و تواناییهای چابهار شدنی است.
یلــدا در ادامه تاکید کــرد که نباید دوبی الگوی چابهار باشــد ،اگرچه
افرادی که دوبی ناپایدار را ســاختند باید به آنها آفرین گفت ،اما توســعه
»مکوران« باید توسعه متعادل میان شهرسازی و آداب و فرهنگ مردمان
بلوچ باشد .پیش از انقالب ،بافت بلوچ با سه هزار نیرو در اینجا فعالیت
میکرد .باید صنعت رونقی دوباره بگیرد ،اگرچه نقش بندر بیشتر ترانزیت
اســت اما بایــد مکانیزمهای مختلــف را برای احصــای کارآمدترین مدل
توسعه به کار بگیریم.
امتیازفروختهشدهدانشگاهراپسگرفتیم
دومین سخنران همایش مبارکی ،مدیر منطقه آزاد چابهار بود .وی در
ابتدا اظهار امیدواری کرد که این همایش بتواند نقشه راه و راهبردی برای
توسعه بخش جنوبی استان سیستانوبلوچستان ارایه دهد.
وی با اشــاره به پیشــینه منطقه آزاد چابهار گفت :این منطقه آزاد در
سال ۷۲با مصوبه مجلسشورایاسالمی همزمان با کیش و قشم متولد
شــد .منطقه آزاد چابهار حدود ۱۴هزارهکتار اراضی را به خود اختصاص
داده اســت که با یک حصار از شــهر جدا شده که این حصار تنها حدود و
ثغور خود را مشخص میکند و به این معنی نیست که ما از شهر ،مردم،
فرهنگ و پیشینیان خود جدا شدهایم .این ۱۴هزار هکتار در  ۹پیکره تعریف
شــده است؛ پیکره مســکونی ،تجاری ،کارگاهی یک و دو ،صنایع سنگین،
گردشگری ،روستای تیس و پیکره جنگلی.
وی با اشــاره اینکه در خالل این ســالها منطقه آزاد ،فرازونشیبهای
فراوانی داشته ،گفت :اقدامات خوبی در حال ایجاد و شکلگیری است و
به توسعه منطقه شتاب داده شده است.
مبارکی در ادامه با اشــاره به ســفرهای مختلف انجامشــده به دیگر
مناطــق تجارت آزاد جهانی همچون هندوســتان ،عمــان و ...تاکید کرد:
آنها همچون ما بازاری برای فروش محصوالت چینی نســاختند .فلسفه
وجودی منطقه آزاد ،برای توســعه تجارت است و نه فروش محصوالت
خارجــی .در عمــان در کمتــر از ۹ســال فــرودگاه و اســکلههایی بــرای
پهلوگرفتن کشتیهای ۴۰۰هزارتنی ساختهاند.
وی با تاریخیخواندن عقبماندگیهای چابهار گفت :تا زیرساختها
آماده نشود و ســرمایهگذاری خوبی انجام نشود ،توسعه اتفاق نمیافتد

آن هــم با همت همگانی برای جبــران این عقبماندگیها .چابهار هنوز
فــرودگاه ندارد و موافقت اولیهاش بعد از ۲۲ســال گرفته شــده اســت.
ترمینالی که در شــأن مردم استان باشد ،نداریم .ضروریترین اقدام ،ایجاد
فرودگاه برای چابهار اســت .دومین اقدام توســعه بنادر است آن هم در
چابهاری که ترانزیت ،ســومین محور ســند باالدســتیاش است .راهآهن
در حال اجراســت و راهحل بعدی حل مشــکل گاز منطقه است .در حال
حاضــر واحدهای صنعتی زیادی همچون آلومینیوم ،پتروشــیمی و ...در
حال جانمایی هستند که بدون حل مشکل گاز فعالیتشان ممکن نیست.
برخی از این واحدها تحویل زمینشان انجام شده و برخی دیگر در مرحله
تحویل زمین هستند و تخمین زده میشود بتوانند جمعیتی ۵۶هزارنفری
را به جمعیت شهر اضافه کنند .توانستیم امتیاز دانشگاه را که در سال۸۹
فروخته شــده بود ،بازپــس بگیریم که ایــن موضوع از درخواســتهای
جــدی مردم بــود .دانشــگاه از مهرماه فعال شــده و هدفمــان آموزش
نیروهای بومی اســت که ماندگارتر هستند و امیدواریم بتوانیم نیروهایی
آموزشدیده برای صنایعی که در منطقه مستقر میشوند آموزش دهیم.
وی بــا اشــاره بــه دیگر اقدامــات در دســت اجــرا افزود :اســتادیوم
دوهزارنفری شــهر۵۰ ،درصد پیشــرفت داشته و روســتای تیس بهعنوان
روســتای پایلوت گردشــگری در منطقه آزاد با اســکله صیادی تفریحی
ســاخته میشــود .باید بتوانیم ســرمایهگذاران بومی را که به کشورهای
حاشیه خلیجفارس و دیگر نقاط کشور رفتهاند جذب کنیم و تاکید میکنم
راه نجات ما پژوهش است.
ایجادخانهبلوچ
میهمان بعدی همایش ســیدمحمد بهشــتی بود .او کــه به صورت
ویدئویی پیشنهاد ایجاد خانه بلوچ را مطرح کرد ،گفت :خانه بلوچ برای
شناســایی فرهنگ بلــوچ راه بیفتــد .بارزترین ویژگی فرهنــگ بلوچ اهل
صلحبودن آنهاســت و آنها سرزمینشان را عاشقانه دوست دارند و شرط
اول برای هر قدم توسعهای ،پرداختن به مزیتهای فرهنگی و تاریخی هر
سرزمین است ،در غیراینصورت هر قدمی ضدتوسعهای است.
چابهار بزرگترین ناوگان دریایی کشور را دارد
سخنران بعدی همایش گلشنی مدیر شیالت چابهار بود .وی به نقش
شــیالت در توســعه اســتان و آمایش پرداخت .گلشــنی با تاکید بر اینکه
آمایــش مطلوبترین و عادالنهتریــن و پایدارترین آرایش ممکن اســت.
گفت :در یکماه گذشــته ســند توسعه شیالت اســتان به تصویب رسیده
و امیدواریــم در تدوین برنامه پنجم توســعه و برنامه آمایش موردتوجه
قرار گیرد.
وی با بیان اینکه چابهار بزرگترین ناوگان کشور را دارد گفت :در حال
حاضر  ۲۴۰۰فروند شناور و ۲۴هزار نیرو در بخش شیالت فعالیت میکنند
و جمعیت ۸۰هزارنفری را در بخش صیادی تشــکیل دادهاند .وجود ۱۰۷
واحد صنایع شــیالت ،بازار حراج آبزیان ،رتبه نخســت صید انواع آبزیان،
ســهم ۳۰درصدی در کل صید آبزیان و سهم ۳۵درصدی در صید آبزیان
جنــوب از نکات قابــل ذکر در زمینه شــیالت چابهار اســت ،بهطوریکه
یکپنجم آبزیان کشور در این منطقه قرار دارند و ۸۵درصد تنماهی کشور
در سیستان صید میشــوند .در اقیانوس هند که  ۳۲کشور صید میکنند
مــا رتبــه دوم را در ســال ۲۰۱۴و از لحــاظ پایبندی به قوانیــن و مقررات
بینالمللــی فائو رتبه نخســت را کســب کردیم .همه اینها نشــاندهنده
ظرفیتهای شیالت استان است.
وی با اشــاره به هدفگذاریهای انجامشــده گفت :مــا یک تن تولید
در سال ۱۴۰۴و اشــتغال ۳۰۰هزارنفر را پیشبینی کردیم و درصدد ایجاد

ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ

تمام باید و نبایدهای توسعه چابهار

نگرانی از تبدیلشدن چابهار به عسلویهای دیگر
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺟﻤﺎﻝﭘﻮﺭ :در همچنان بر پاشنه محرومیت میچرخد؛ در جنوبشرقیترین نقطه ایران .بیش از سهدهه از تصویب سند توسعه محور شرق میگذرد .تاریخی تقریبا همزمان با شکلگیری دوبی و ۲۰سال از مصوبه مناطق آزاد تجاری .مصوبهای که چابهار ،کیش و قشم را بهعنوان نخستین
مناطق آزاد کشور لحاظ میکرد .چابهار همچنان محروم ،توسعهنیافته و عقبتر از کیش ،قشم و با فاصلهای بسیار بیشتر از دوبی قرار دارد .منطقهای آزاد که قرار بود به تجارت و صادرات بپردازد ،تبدیل به بازارچهای برای فروش اجناس چینی شده است .با رویکارآمدن دولت یازدهم
توجهها به جنوبشـرقیترین نقطه ایران جلب شـده اسـت؛ به منطقه محروم بلوچسـتان ،چابهار و مکوران؛ محرومیتی که از بدو ورود در فرودگاه رخ مینماید .منطقه آزاد چابهار هنوز فرودگاه ندارد و از امکانات محدود پایگاه نظامی برای رفتوآمد مسافرانش استفاده میکند .توسعه در
آن منطقه رشـدی فزاینده یافته اما این توسـعه ،نگرانیهایی از جنس پیامدهای توسـعه ناپایدار را بههمراه داشـته است .نگرانیها از تبدیلشدن چابهار به عسلویهای دیگر ،انتقاد از فقدان ایجاد زیرساختها در منطقه آزاد چابهار ،پیامدهای استقرار صنایع سنگین در منطقه و تاثیر آنها بر
محیطزیست و ...از موضوعات مهمی بود که در همایش ریشهها و پیوندها در هنر آمایش چابهار و مکوران عنوان شد؛ همایشی که با حضور اندیشمندان و نخبگان و برای تحقق توسعه پایدار همهجانبهنگر با همکاری فرماندار چابهار و منطقه آزاد و ...برگزار شد .جمعی متشکل از معماران،
متخصصان آمایش ،جامعهشناسان ،انسانشناسان ،شهرسازان و ...سفری سهروزه به چابهار داشتند تا در کنار مسووالن ،نخبگان و فعاالن محلی راهبردهای توسعهای را برای چابهار که مبتنیبر فرهنگ ،مالحظات اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،آب ،کشاورزی و شیالت ،کالبدی -فضایی،
گردشگری و میراث تاریخی ،طبیعی و فرهنگی و ...است ،تدوین کنند.
انقالبی در این بخش هستیم و سند توسعه شیالت نخستین سند توسعه
استانی است که مورد توجه قرار گرفته است.
مدیــر شــیالت چابهــار در ادامه با تاکیــد بر نگرانیهــا در این بخش
گفت :شــیب فزاینده توسعه در اســتان در حال شکلگیری است و اگر از
حالت آمایشــی خود خارج شود ممکن اســت آفتهای زیادی به دنبال
داشته باشد .متاسفانه گاهی بهلحاظ نگاههای کانالیزه و در یک جهت و
بدون نگاه آمایشــی برخی صنایع در کشور در حال شکلگیری هستند که
مشــخص نیست چه آســیبی به صیادی که نگاه آمایشی دارد و اشتغال
پایدار است میرسانند.
گلشــنی با تاکید بر اینکه بیایید عســلویهای دیگر درست نکنیم گفت:
شــکلگیری صنایع مرتبط با شــغل اصلی مردم باید از اولویتها باشــد.
مهمترین تهدید خارجشــدن ساحل از حالت آمایشی است حال آنکه ما
 ۵۴۰کیلومتــر مرز آبی و  ۱۱بندر و مرکز تخلیه صید داریم .در حال حاضر

سیدمحمود حسینی ،اســتاندار دوران اصالحات سیستانوبلوچستان با تاکید بر اینکه توسعه
از بــاال و بیــرون اتفاق نمیافتد ،گفــت :تا زمانی که مردم اســتان ،تحصیلکردههــا ،معتمدان و
شبکههای اجتماعی استان به صحنه نیایند ،هرگونه تالشی ابتر خواهد بود ،گفت :نخستین طرح
توســعهای که در کشــور تصویب شده است ،طرح توسعهمحور شرق بود که در سال ۶۷تصویب
شــده اســت .این طرح برای تحرکبخشی به توســعه استان ،اهداف مشــخصی داشته است ،از
جمله افزایش توزیع پهنه جمعیت اســتان ،افزایش ســطح رفاه ،درآمد ،ایجاد اشــتغال ،تحول
در شــیوه معیشــت طوایف ،جلوگیری از قاچاق مواد مخدر ،مبارزه با اعتیاد ،ادغام اقتصاد استان
در اقتصــاد ملی ،کنترل مرزها ،حفظ تمامیت ارضــی ،اعتالی فرهنگ و تحکیم حاکمیت دولت،
جذب ســرمایه ســرگردان .وی افزود :این ســند با دو هدف کوتاهمدت خروج از بحران با تاکید بر
بازرگانی و اشــتغال و تکمیل زیرساختها و بلندمدت تحرکبخشی با صحهگذاشتن بر ترانزیت،
ســاماندهی بازارچه مرزی ،احداث راهآهن و راه شوســه تدوین شــده بود و برای ما نقشه راه بود
و طرح توســعه اســتان را حول این محورها فعال کردیم .به ریشهیابی مسایل استان پرداختیم و
به این نتیجه رســیدیم مشکل کلیدی که مانع توســعه استان میشود ضعف اعتماد و مشکالت
قومی و مذهبی است که مولد بیاعتمادیها بوده و منجر به کاهش مشارکت در استان شده بود.
حســینی در ادامه با بیان اینکه تا زمان انتخابات سال ۷۶میزان مشارکت سیاسی در استان نصف
مشــارکت کشــور و ۳۴درصد بود گفت :این نقشه راه به ما میگفت باید در جلب مشارکت مردم
همت کنیم .وی با اشــاره به بررســی مطالعات سند توســعه محور شرق در تاسیس منطقه آزاد
چابهار در آن زمان گفت :این مطالعات نشــان داد چابهار امتیازات اولیه برای منطقهآزادشدن را
نداشــته و هدف برنامهریزان از اعطای مجوز دیدهشدن چابهار بهعنوان بعد تزانزیتی بوده است.
بنابراین تسریع در احداث راهها یکی از اقدامات ضروری بهشمار آمد .بهگفته وی در سند توسعه
محور شرق تمام وزارتخانهها دیده شده بودند از جمله ایجاد دانشگاه فقه تطبیقی توسط وزارت
علوم برای ارتباط با جهان اسالم و موارد دیگری که با توجه به فرصتهای محیطی و مزیتهای
اســتان درنظر گرفته شده بودند .استاندار سابق استان سیستانوبلوچستان در ادامه با بیان اینکه
درحالحاضر چابهار سهم بسیار اندک یکدرصدی در تجارت خارجی دارد ،گفت :چابهار باید به
ظرفیتهایش در تجارت برســد .وی در ادامه در پاســخ به این سوال که چرا چابهار هنوز در رتبه
آخر توسعه کشور است و در بیشترین شکاف توسعه با مرکز کشور قرار دارد ،گفت :پیش از اینکه

پاسخ این سوال را بدهیم باید بگویم شکاف توسعه میان مناطق کمتوسعه و توسعهیافتهتر کشور
در حال افزایش است و خروج جمعیت و مهاجرت سرمایه انسانی از مناطق کمترتوسعهیافته به
سمت مرکز در حال افزایش است .در سیستان میانگین درآمد مردم ۲۰درصد درآمد مردم تهران
است و این به آن معنی است که دسترسی مردم به امکانات و سطح رفاه یکپنجم مردم تهران
است و این مشکلی است که کل کشور بهلحاظ آمایشی با آن درگیر است.
حسینی با اشــاره به نتایج اخرین سرشماریها گفت۹۰ :درصد جمعیت کشور در نیمهشمال
و شــمالغربی و در ۴۵درصد مساحت کشور تجمیع شدهاند و ۱۰درصد جمعیت در نیمهجنوبی
و جنوبشــرقی که ۵۵درصد مساحت کشــور را تشکیل داده است .سرشماری سال ۹۰بیانگر این
است که جمعیت بخش شمالی و شمالغربی به سمت استانهای مرکزی تهران ،قزوین و البرز
مهاجرت میکنند و خراسان هم جزو مراکز جمعیتپذیر است و این در حالی است که در تدوین

توســعه امری اســت که از باال اتفاق نمیافتــد و اگر خود مــردم ،تحصیلکردهها ،معتمدان و
شبکههای اجتماعی محلی به صحنه نیایند ،هرتالشی ابتر خواهد ماند .برنامهریزی برای توسعه
اســتان باید بر مبنای بازبینی »ســند توســعه محور شرق« باشد .در این ســند ،افزایش سطح رفاه،
درآمد ،اشــتغال ،تحول شــیوه معیشــت طوایف ،جلوگیری از افزایش اقتصاد غیررســمی ،ادغام
اقتصاد استان در اقتصاد ملی ،کنترل مرزها ،تعامل با اقوام ،حفظ تمامیت ارضی ،اعتالی فرهنگ،
تحکیم حاکمیت و جذب ســرمایههای ســرگردان بــا دو هدف خروج از بحــران در کوتاه مدت و
تحرکبخشی به استان در بلندمدت مدنظر بوده است.
همایــش دوروزه آمایــش ســرزمین »ریشــهها و پیوندهــا در هنــر آمایش چابهــار و مکران«
بــا همــکاری معاونت اســتانداری و فرمانــداری ویژه شهرســتان چابهــار ،ســازمان منطقه آزاد
چابهــار ،دانشــگاه علوموفنــون دریایی ،شــهرداری چابهــار ،اداره کل بنادر و کشــتیرانی اســتان
سیستانوبلوچســتان ،شــرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شــهری ایران ،اداره کل شیالت و
فرمانداری شهرســتانهای کنارک ،سرباز ،قصرقند ،نیکشهر ،فنوج و سایر ادارات شهرستان چابهار
در روزهای ۱۳و۱۴اسفند  ۱۳۹۳در شهر چابهار و در سالن اجتماعات دانشگاه علوموفنون دریایی
تشکیل شد .شرکتکنندگان در این همایش به تبعیت از اسناد باالدستی موجود بهمنظور توسعه
منطقهای و گسترش عدالت اجتماعی پس از طرح موضوعات مربوط در مواردی که خواهد آمد
به توافق رسیدند.
اجتماعی و فرهنگی
 -تاســیس مرکــز مطالعات توســعه شــهری و منطقهای جنوبشــرق ایــران با حمایــت وزارت

راهوشهرســازی ،معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرســتان چابهار ،منطقه آزاد ،شهرداری،
انجیاوهای منطقهای و خانه بلوچ و. ...
 تشویق به مشارکت در اداره امور ،رعایت حقوق و مسوولیتپذیری شهروندی ،برابری و عدالت تقویت حافظه هویتی و فرهنگ محلی و بومی بلوچ احیــای ادبیات ،موســیقی و هنر برای کلیه جوامع شــهری و روســتایی از طریــق احداث مراکزفرهنگی و کتابخانهها و ایجاد شبکههای فرهنگی و برگزاری رویدادها
 تاسیس »خانه بلوچ« در چابهار بهعنوان مکان فرهنگی و پژوهشی و آموزشی تاســیس انجمنها و سازمانهای غیردولتی )مانند انجمن اندیشهسازان و کانون نخبگان بلوچپیشنهادی گروههای محلی(
 استفاده از ظرفیتهای قومی و مذهبی برای ایجاد محیطهای پویای فرهنگی جلب همکاری رسانهها بهویژه رسانه ملی برای شناساندن بیشتر استان به عموم ایرانیان تقویت تعاونیهای کشاورزی و صیادی اجرای اصل ۱۵قانون اساسی اجرای برنامههای تعدیل فقر شهری و تقویت روحیه مشارکت مدنی در اقشار فرودست شهری توانمندســازی و ســرمایهگذاری در اجتمــاع فقــرا )آمــوزش ،تولیــدات خانگــی و اســتفاده ازظرفیتهای سمنها( در محیط زیستگاههای غیررسمی )شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی
شهری ایران ،سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور( با رویکرد توسعه اجتماعمحور
 -احداث دانشگاه بینالمللی علوم پزشکی در چابهار و رواج گردشگری و اکوتوریسم در منطقه

ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺳﻮﺍﺣﻞ ﺩﺭﻳﺎ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻮﻧﺪ

اشتغال صیادی در پارسجنوبی از بین رفته است .پسابها میتواند بسیار
آسیبرسان باشد.
در ادامــه ایــن همایش پنل ســرمایه اجتماعی ،توســعه اجتماعی با
حضور خلیل درخشــان مالک بزرگترین واحد کشــتوصنعت اســتان،
سردار زهی از نخبگان اجتماعی ،عادل هزاری فعال اجتماعی ،امیربهزاد
بهزادپــور از کشــاورزان بنام بم ،عبدالوهاب شــورلیبور جامعهشــناس،
حمیــرا ریگی فرماندار قصرقند و مهدی رحمانیان مدیرمســوول روزنامه
شرق و ناصر فکوهی انسانشناس تشکیل شد.
حمیــرا ریگی که نقــش مدیریت پنل را برعهده داشــت ،به طرح این
سوال پرداخت که توسعه بهصورت سنتی پیش برده شود یا علمی.
سرمایهاجتماعیدرسیستاندرپایینترینحدخوداست
شــورلیبور با تعریف عبارت ســرمایه اجتماعی گفت :توســعه بدون
توجه به امکان گفتوگوی کنشــگران اجتماعی اتفاق نمیافتد .سرمایه

توسعه اسناد همچون سند توسعه محور شرق هدف ،حفظ و توسعه جمعیت بود .اگر این روند
ادامه یابد فاجعهای در توزیع جمعیت در کشور اتفاق میافتد.
وی ادامه داد :علت اصلی تاخیر در توســعه در این بخش نه کمبود منابع طبیعی و مالی و
نــه انزوای جغرافیایی اســت؛ علل اصلی ضعف عبارتاند از :ضعف نظــام تدبیر ،برنامهریزی و
اندیشهورزی و مدیریت ناکارآمد ،غفلت از مالحظات آمایش سرزمین ،تعلل در فرآیند برنامهریزی
و تعطیلی ســازمان مدیریت در خالل این ۹ســال ،کنارزدن برنامهریــزی منطقهای ،فقدان برنامه
توســعه بومی ،برنامهریزی در خارج از اســتان برای توسعه اســتان ،تقدم آمایش ملی بر آمایش
منطقهای و تمرکز شــدید سیاســی ،اداری و مالی در دولت نهم و دهم به گونهای که استانداران
تبدیل به مدیران کل منطقهای وزارت کشور شدند.
بهگفته حســینی فقدان سازوکار ارتباطی گفتوگوی ملی و ضعف اعتماد از دیگر علل تاخیر
در توســعه اســت بهگونهای که اگر بخواهیم اســتان توســعه یابد باید نگاه تبعیضآمیز قومی و
مذهبی از میان برداشــته شود .باید مشارکت مردم و منابع دروناستانی به برنامههای توسعهای
جذب شود و در آن نقش داشته باشند.
وی در ادامه با بیان این هشدار که تاکید بر تجارت خارجی و ترانزیت نباید به تکبعدیشدن
اقتصاد اســتان منجر شــود ،افزود اقتصاد باید دولتســاخته نباشــد و ترکیبی از مشارکت بخش
خصوصــی و دولت باشــد .اســتاندار ســابق اســتان با بیــان اینکه توســعه با توجه به مســایل
زیستمحیطی است گفت :نباید سواحل دریا پر از صنعت شوند و دسترسی باید برای مردم بومی
وجود داشــته باشــد در غیراینصورت عسلویهای دیگر تکرار میشــود .تمام سواحل در سیستان
آکنده از صنایع شــده اســت و بخشهای باقیمانده تحت تاثیر آالیندههاســت و آمونیاک و بنزن
بســیار خطرناک بر ســر مردم بومی میریزد و اگر صنایع در فاصله دورتر ســاحل ایجاد شوند در
درازمدت بهنفع مردم و منطقه است .حسینی در ادامه نسبت به ترویج بنیادگرایی و واپسگرایی
در منطقه و در روند توسعه هشدار داد و گفت :اگر نگاه ملی ضعیف شود و درک درستی از دین
صورت نگیرد این اتفاق رخ میدهد.
وی در پایــان تاکیــد کرد :همــه ما دایما منتظریــم که از بیــرون بیایند و برای مــا کاری کنند.
درخواســت مــن از جوانان ،اندیشــمندان و ...این اســت که به صحنه بیایند و بــه مدیران و مرکز
تحرک ببخشند .ناامیدی و انفعال بسیار خطرناک است.

اجتماعــی در نظر من اعتماد میان مــردم و نهادهای دولتی با حاکمیت
است و مهمترین عامل فرسایش سرمایه اجتماعی ،برنامههای توسعهای
بــود .من با رویکرد فرهنگــی موافقام اما اگر بحث سیاســت و تحوالت
ساختاری را نادیده بگیریم نمیتوانیم به نسخه شفابخش برسیم.
حسوعرقملیدرمرزمهمترینسرمایهاجتماعیاست
ســخنران بعدی مهــدی رحمانیان بود .وی با اشــاره بــه خاطراتش
از دوران فرمانــداری چابهــار گفــت :در زمان اســتانداری حســینی ،وی
مدیران اســتان را با اتوبوس به نقاط مختلف اســتان میبــرد .در یکی از
این بازدیدها به روســتایی مرزی رفتیم که مرز از میانش میگذشــت .من
از پیرمردی پرســیدم شما ایرانی هستی یا پاکستانی .وی جواب عجیب و
هوشــمندانهای داد؛ گفت ما هر چه باشــیم ،ایرانی هستیم و این سرمایه
اجتماعی اســت .حــس و عرق ملیای کــه در مرز وجــود دارد با وجود
تالشهای برخی برای واگرایی ،مهمترین سرمایه اجتماعی است .من در

ابتدای فرماندارشــدنم پیشنهاد جلسات شــورای اداری با مردم را دادم و
جلسات را در مسجد برگزار کردیم .مدیران مخالفت میکردند ،میگفتند
سواالت تند میپرسند و من گفتم اتفاقا ما باید سواالت تند را پاسخ دهیم.
در ابتدا ســواالت توفانی میپرســیدند؛ از جمله دونفر از حاضران جمع.
مدیر آموزشوپرورش وقت برآشــفته شد و من گفتم بگذارید حرفشان را
بزننــد و کمکم کار به جایی رســید که ما خواهش میکردیم حرف بزنند.
اعتماد میان مردم و مســووالن ســرمایه اجتماعی اســت .اگر این رابطه
اعتمادآمیز باشد ،به هدف جلب سرمایه اجتماعی رسیدهایم.
بعدازانقالبدرایرانسرمایهاجتماعیدربلوچستانروبهرشدبوده
ســردار زهی ســخنران بعدی همایش با بیان اینکه بعد از انقالب در
ایران ســرمایه اجتماعی در بلوچستان روبهرشد بوده گفت :در جامعه با
سرمایههای مختلفی روبهرو هستیم .سرمایه اجتماعی پل ارتباطی میان
ســرمایههای مختلف اســت .کاتالیزور در سایه اســت و سوال این است؛

ناصر فکوهی انسانشــناس ،استاد دانشگاه در سخنرانی تحت عنوان »توسعه و مفهوم
هویــت پایــدار در حوزه هویتهــای قومی در ایران« بــا بیان اینکه ما از ۱۵ســال پیش ،در
منطقــه آزاد قشــم به مفهوم توســعه از دیدگاه فرهنــگ پرداختیم ،گفــت :مفهوم هویت
پایدار ،مفهوم نســبتا جدیدی در ادبیات جهان اســت .من در اینجا با رویکرد آسیبشناسی
به طرح موضوع میپردازم .وی با تاکید بر اینکه توســعه با سیاست توسعه کالبدی بدون
توجه به فرهنگ ،توســعهای اســت که از باال میآید و بسیار شکننده است ،گفت :در حالی
که مرزها باید بســیار توسعهیافتهتر از مرکز باشد و سیســتمهای مرزی ما در نقاط مختلف
همچون کردســتان ،خوزســتان ،آذربایجان ،گرگان و سیســتان بعد از مــرز ادامه مییابند و
باید حفاظ این مناطق بســیار قویتر باشــد ،اما چنین اتفاقی رخ نداده و در فرآیند توســعه
به فرهنگ هیچ توجهی نشــده اســت .هویت پایدار هویتی اســت که در آن به مشــخصات
فرهنگی ،که کنشــگران اجتماعی را به زمین پیوند میدهد ،توجه شــود و این مشــخصات
مــورد تعمــق و اعتال قرار گیــرد .بهگفته وی بهتــر بود نرخ شهرنشــینی بهجای ۸۰درصد،
۵۰درصد بود ،اما شــهرها اینقدر آســیبدیده نبودند و واقعا شهر بودند .این درحالی است
که روســتاهای ما نیز وضعیت نامطلوبی دارند و کامال به سیســتم شــهری وصل شدهاند و
تنها عنوان روســتا را دارند .تمام اینها یعنی اینکه مساله فرهنگ و پایداری آن نادیده گرفته
شده است .پایداری یعنی توسعهای که از نسلی به نسلهای بعد منتقل شود .اگر وضعیت
بدتر شــده است ،یعنی ما اشتباه کردهایم و این انتقال صورت نگرفته است .فکوهی افزود:
یکی از موفقیتهای بزرگ ما در خالل این ســالها این بود که امروز طرحهای توســعهای
باید ارزیابی اجتماعی و فرهنگی داشــته باشد و وقتی به مفهوم هویت پایدار تاکید میکنم
منظورم این اســت که توســعه بدون توجه به هویت امکانپذیر نیست .این استاد دانشگاه
در ادامه با اشــاره به اینکه نیمی از جمعیت کشــور ما دوزبانه هســتند ،گفت :در کشــوری
که ۵۰درصد مردم زبان مادریشــان فارسی نیست ،متاســفانه در صدسال گذشته سیاست
غالــب ،یکسانســازی بوده اســت؛ اتفاقی کــه هرگز رخ نمیدهــد و ایران هرگــز از لحاظ
فرهنگی یکدســت نمیشــود .چراکه از زمان هخامنشــیان تاکنون کشــوری متکثر از لحاظ
فرهنگــی بوده اســت و دولتهایی موفق بودهاند که این تکثر را به رســمیت شــناختهاند.
تمام دولتهای بزرگ ایران همچون ساســانیان ،هخامنشــیان ،صفویه و ،...سیاست تکثر را

آیــا این اعتماد در واکنش مــا با نهادها وجود دارد؟ برای پاســخش یک
روایت را بازگو میکنم :در روســتایی متروکه در نزدیکی مرز زوج سالمند
بلوچ در وضعی اسفناک و بدون آب زندگی میکردند .فامیل متمکنشان
که در پاکســتان کارخانه کائوچو داشــت بــرای بردن آنها به پاکســتان و
خارجکردنشــان از آن وضعیت بهدنبالشــان آمد اما آنها نرفتند و تا زمان
مرگ در روستا ماندند.
ناصر فکوهی بهعنوان سخنران بعدی پنل گفت :اینجا مقصود اعتماد
است و سرمایه اجتماعی درواقع تعریف پرستیژ است و مجموعه نهادها
و آدمهایی اســت که فــرد میتواند با آنها در ارتباط باشــد .وقتی ارتباط
کم میشــود چرخه فقر شروع میشود .یکی از بزرگترین خدمات دولت
اصالحات فعالکردن انجیاوها بود و آنها سرمایه اجتماعی را از طریق
ایجاد ارتباط به وجود آوردند.
خلیل درخشان هم در این پنل با تاکید بر نقش سرمایه اجتماعی در
ســرمایه اقتصادی گفت :وقتی اعتماد در جامعهای از بین میرود دیگر
هیچ تعاملی اعم از فرهنگی و اقتصادی و ...شــکل نمیگیرد و سرمایه
اجتماعی باالتر از دیگر سرمایههاست و میتواند روابط موفق اقتصادی
را شــکل دهد .عــادل مزاری به بحث فروپاشــی اخالقی و اجتماعی و
ازدســترفتن باورها و نهادینهشدن دروغ و تهمت از تریبونهای اصلی
جامعه پرداخت و تاکید کرد اصالحات زیربنایی الزم و اساســی اســت.
چراکــه روندها به ازدســترفتن اعتماد جوانان منجر شــده و حق هم
دارند .خطر دیگر خطر ســلفیگری در منطقه اســت .رشد جمعیت در
اینجا بســیار زیاد اســت .من جــوان متولد  ۵۸را دیدهام کــه چهار زن و
۱۵فرزند دارد و رشــد جمعیت ،نبود اشــتغال ،فقر و ...باعث مشکالت
میشود .باید اشتغال ایجاد کنیم و منتظر هم نمانیم که از تهران بیایند
برای ما اشــتغال ایجاد کنند .باید هیاتمدیره منطقه آزاد اصالح شــود
و از نیروهای بومی و نخبگان اســتان اســتفاده شود .باید فرماندار عضو
هیاتمدیره باشد.
روز دوم همایــش بــه جمعبنــدی مباحــث ،پنل آمایش ســرزمین و
ارایه بیانیه اختصاص داشــت .دکتر حمیده امکچی ،دکترای برنامهریزی
شــهری و مدیر گروه مطالعــات مرکز تحقیقات شهرســازی ایران با بیان
اینکه باید از ظرفیت بالقوه چابهار در مطلوبترین شــرایط استفاده شود
گفت :برای دســتیابی به توســعه پایدار و اجتناب از عوارض بازدارنده آن
و بازتولید عقبافتادگی ناچار به تدارک سیاســتهای آمایشــی مبتنی بر
برقراری تعادل در ظرفیتســازی هستیم .بررسی کوتاهی به ما میگوید
در دســتیابی به اهداف منطقه آزاد چابهار ناکام بودهایم .هیچ شاخصی
در طرح توسعهمحور شرق ما را برای دستیابی به اهداف طرح پشتیبانی
نمیکند.
تعارضاتمرزینهادهاودستگاههامسالهایجدیاست
وی تاکیــد کــرد درحالحاضــر مســاله تعارضــات مــرزی نهادهــا و
دســتگاههای منطقه مسالهای جدی است که در سراسر کشور هم وجود
دارد .مساله بعدی عدم اجرای برنامههای مربوط به تامین زیرساختهای
اساســی اســت .دوری از منابع انرژی و عدم تدارک خطوط و تامین آن و
محرومیت شــدید منطقه و نارسایی شــبکه موردنیاز برای ارتباط مسایل
دیگری هســتند .باید فرودگاهی مناسب در مقیاس و اندازهای متناسب با
وظایف جدید منطقه تدارک دیده شود.
وی با اشــاره به فروپاشــی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۰گفت:
پس از استقالل کشورهای تازه استقاللیافته ،آنها خواهان شکلدادن به
روابط مســتقل خود با سایر نقاط هســتند و هرچند کمی دیر شده است،

ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﺎﺩﺭﻯ ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭﺱ

جزو برنامههای خود گذاشــتهاند و در چنین شــرایطی هویت یک مساله اساسی است .وی
در ادامــه با تاکید بر اینکه درحالحاضر شــهرها ،هیچ تفاوتی با هــم ندارند ،گفت :در بدو
ورود ،من از فرودگاه تا مقصد با دقت به مناظر نگاه میکردم و متوجه شدم هیچ نشانهای
که به ما بگوید در سیستانوبلوچســتان هستیم ،در فضای شهر وجود ندارد .جز لباسهای
بومی مردم که خوشــبختانه در اینجا هم مانند کردســتان حفظ شدهاند و اینها هویتهایی
است که باید پایدار باشد .فکوهی در ادامه با طرح این مساله که فرودگاه چابهار چه فرقی
با فرودگاه بیرجند دارد ،گفت :متاسفانه هیچ فرقی .در حالی که هویت یک شهر باید پیش
از ورود به آن شــهر خود را نشــان دهد .چگونه؟ بهعنوان مثال با نمایش فیلمی از چابهار
در هواپیما و المانهای دیگر در شــهر .و این چیزی اســت که توریست میخواهد .توریست
هویــت تقلیــدی ناقص که در جاهای دیگــر بهترش را دیده ،نمیخواهد .توریســت تجربه

امــا ما میتوانیم از این موضوع بهعنوان فرصت اســتفاده کنیم و چابهار
میتوانــد در این میان نقشــی حیاتی داشــته باشــد و باید به ایــن امر در
سیاستگذاریها توجه شود.
بهگفتــه امکچــی مــا نیازمنــد بازتعریف نقــش ایــران در چارچوب
تنظیمات نوین ژئوپلیتیک منطقه هستیم و چابهار تنها بندری است که به
آبهای آزاد و اقیانوس هند دسترسی دارد .چابهار در مقایسه با کیش و
قشــم مزیت داخل سرزمینیبودن را داشته و مناسبترین جایگاه را برای
پذیرش نقش نیابتی بندرگاهی برای مبادالت تجاری با ســایر کشــورهای
منطقه دارد.
وی بــا ارایــه پیشــنهاداتی بــرای توســعه چابهــار گفــت :تدارک
منظومــهای از نقــاط منفصل و متصــل برای وظایف پیشبینیشــده
توسعهای ،تاسیس فرودگاه و تامین اراضی مورد نیاز آن ،تدارک آزادراه
ســاحلی ،تدارک ســایتهای بزرگ دپو و انبارداری خشک در همیاری
بــا انبارهای ســیرجان ،تدارک خطوط انتقال حاملهــای انرژی ،تدارک
تمهیدات حقوقی و قانونی الزم برای برقراری ترانزیت کاال با کشورهای
همسایه از این جمله بود .دکترمجید روستا دکترای برنامهریزی شهری
و عضو هیاتمدیره شــرکت مادر تخصصی عمران و بهســازی شهری
ایران ،نخســتین ســخنران روز اول بود .وی با بیان اینکه چابهار یکی از
ســه نقطه کشور اســت که پدیده کپرنشــینی دارد ،گفت :اساسا امروزه
یکــی از چالشهایی که در هزاره ســوم در دنیا مطرح اســت موضوع
فقر شــهری است؛ این مساله فقر شهری مســالهای است که کارکرد و
عملکرد شــهرها را در دنیا تحتتاثیر خود قرار داده اســت ،مخصوصا
در کشــورهای درحال توسعه .در ســال۳۷ ،۱۹۷۰درصد جمعیت دنیا
در شــهرها زندگی میکردند .این آمار در سال ۲۰۰۰به ۴۷درصد رسیده
و پیشبینی میشــود تا ســال ۲۰۳۰این نســبت به ۶۰درصد جمعیت
شهرنشین میرسد .این شهریشدن در کشورهای درحالتوسعه اتفاق
میافتد .این به این معنی اســت که در واقع روستاها دارند جمعیتشان
را به نفع شــهرها تغییر میدهند .این اتفاقات نظام اســکان را از ســه
حالت زندگی شــهری ،زندگی روســتایی و عشــایری به نظام سکونت
روســتایی ،شهری و نواحی فرودست و فقیر شهری تبدیل میکند .وی
افزود :اساســا شــهرها در اثر این تغییرات اسکانی ،تجلیگاه فضاهایی
میشوند که این فضاها فقر شهری را در خود شکل میدهند۴۲ .درصد
کل جمعیت کشــورهای در حال توســعه در محالت فقیرنشین زندگی
میکنند .براساس گزارش سازمانملل امروزه از هر هفتنفر یکنفر در
دنیا در ســکونتگاههای غیررسمی و محالت فقیرنشین زندگی میکند
و پیشبینی شــده این جمعیت تا سال ۲۰۳۰به دومیلیاردنفر برسد .اگر
دولتها و مدیریت شهری برای این موضوع برنامهریزی نداشته باشند
کمتر از ۱۵ســال دیگر ایــن جمعیت به دوبرابر میرســد و این چالش
جدی از هماکنون در اســناد بینالمللی بهعنوان یک زنگ خطر مطرح
شده است.
احمــد علی موهبتی ،فرمانــدار چابهار در ارتباط با بحث توســعه
بندر چابهار گفت :بندر ،ســاحل خلیــج را در  ۵فاز ،در بر می گیرد .باید
ظرفیت بندر به  ۸۶میلیون تن برسد و تملک انجام شود اما مطالعات
آن در حال انجام اســت .در ارتباط با بحث فــرودگاه ،بحث مکانیابی
آن انجام شــده اســت تا منطقه آزاد ،حداکثر بهرهوری را داشته باشد.
احــداث فرودگاه حداقــل  ۳۰۰میلیــارد تومان هزینــه دارد و در ۸باند
ســاخته خواهد شــد؛ چراکه منطقه آزاد ،به فرودگاه نیــاز دارد و باید
همه دستبهدست هم بدهیم تا بحث ایجاد فرودگاه را اجرایی کنیم.

منحصربهفــردی میخواهد که نتواند آن را جز با ســفر به چابهار تکرار کند .این سیاســتی
اســت که در گردشــگری جهان مورد توجه اســت و به آن هویت پایدار میگویند .فکوهی
افزود :گاهی شهرها برای ساختن هویت پایدار چیزی ندارند ،اما ما در موقعیتی هستیم که
هفتهزارســال تاریخ با منابع هویتی پایدار بســیار گســترده وجود دارد .این منابع چیست؟
این منابع ســرزمینی اســت که تکهبهتکهاش منحصربهفرد اســت .باید نمایش داده شود،
برجســته شود .زبان است ،حافظه تاریخی اســت ،هنر و قومیت است و باید اینها بهعنوان
ابزار توســعه مورد استفاده قرار گیرند .این استاد دانشگاه با بیان اینکه باید حافظه تاریخی
بهشــدت تقویت شــود ،گفت :این حافظه میتوانــد بهعنوان منبعی قوی و موثر اســتفاده
شــود تــا بتواند تغییر ایجــاد کند .وی با ذکر این ســوال که چرا افراد باید مشــارکت کرده و
خود را متعلق به این ســرزمین بدانند ،گفت :میزان تعلق در استانهای مختلف ایران یکی
نیســت .فکوهی با بیان اینکه روحانی در ابتدای شروع دوره ریاستجمهوری سیاستهای
روشــنی در زمینه اجرای اصل ۱۵قانوناساســی مطرح کرد ،گفت :متاسفانه این سیاستها
به آن شــکلی که در ابتدا مطرح شــد ،دنبال نشــد و در جلســهای با حضور یونسی ،دستیار
ویــژه رییسجمهــور در امور قومیتهــا ،ما از این سیاســتها دفاع کردیــم و گفتیم باید با
همان قدرت ادامه پیدا کند .اصل ۱۵قانوناساســی در هیچجای کشــور اجرا نشــده و باید
در ســریعترین زمان ممکن در مدارس پیاده شــود .اجرای اصل ۱۵و آموزش زبان مادری به
دانشآموزان ،حق دانشآموزان است و از تخریب زبان جلوگیری میکند.
وی افزود :باید اختیارات به مدیران استانی در سطح استان تنفیذ شود .نداشتن سیستم
ریلــی در چابهار فاجعهآمیز اســت .ســطح دسترســی در اینجا باید بهشــدت افزایش پیدا
کند .افزایش روابط افقی اســتانی و تقویت پیوندها در ســطوح مختلف از جمله با مناطق
همجوار از دیگر ضروریات است.
فکوهــی پولشــویی را تهدیــدی برای کل اســتان عنوان کــرد و گفت :این پولشــویی به
پاککردن پولهای حاصل از قاچاق موادمخدر میپردازد .وی همچنین بر نوشتن و تقویت
زبان بلوچی و تولید ادبیات به این زبان تاکید کرد و گفت اگر ادبیات به این زبان تولید نشود،
زبان شروع به فاسدشدن میکند و این اتفاقی است که برای زبانهای گیلکی و مازنی افتاده
و آنها را از طریق گرفتن لغات دیگر تبدیل به لهجه کرده است.
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 بسترسازی و کمک در راهاندازی نشریات محلی و تخصصی در حوزههای مختلف برگــزاری کارگاههای آموزشــی در زمینههای مختلف ازجمله حقوق شــهروندی و همزیســتیمسالمتآمیز
 گردهمایی ساالنه دانشجویان استانی که در سایر دانشگاههای کشور مشغول تحصیل هستند بادایرکردن دبیرخانه دایمی در چابهار
 برگزاری همایشهایی برای تکریم مشاهیر و مفاخر استان در تهران و استان ایجاد برنامههای فرهنگی برای برجستهکردن دوهویت سیستانیوبلوچستانی بهــادادن بــه ابتــکار و خالقیت نزد افــراد آگاه محلــی و جوانان در کارآفرینــی در حوزه بخشخصوصی و اعطای وام بهمنظور تحقق آن )پیشنهادات و پروژهها(
 توانمندسازی صیادان به وسیله آموزش ،تامین تجهیزات جدید صیادی و تامین منابع مالیاقتصاد
 برنامهریزی برای توسعه اقتصادی منطقه براساس مشارکت بخشهای عمومی و خصوصی برنامهریزی توسعه صنعتی و تولیدی براساس داشتههای استان و پتانسیلهای موجود )شیالت،خرما و کشاورزی و صنایع جانبی و البته صنایع جدید(
 احداث صنایع الزم و جدید )با هدف ایجاد اشتغال و ارزش افزوده( با توجه به توسعه کالبدیچابهار و بندر آزاد آن
 راهاندازی صندوقهای توسعه محلی -ایجاد مرز رسمی مسافری و باربری در ریمدان

 رسمیتدادن به اشتغاالت خانگی کمک به احیای »بافت بلوچ« تکمیل مطالعات اکتشاف معادن و تسهیل در بهرهبرداری از معادن شناختهشدهزیرساختها
 تسریع در احداث فرودگاه چابهار و ارایه خدمات پروازی متناسب با نقش چابهار تســریع در اجرای توســعه بندر شهید بهشــتی و کالنتری و تجهیز آنها با توجه به ضایعاتی کهممکن است ایجاد کند
 صدور مجوز مرز رسمی مسافربری و باربری ریمدان تسریع در اجرای خط انتقال گاز از ایرانشهر به چابهار تسریع در احداث راهآهن چابهار تا مشهد و اتصال به خط ترانزیت آسیای میانه جلوگیری از ایجاد اقتصاد تکبخشی و ایجاد تنوع در ماموریتهای اقتصادی منطقه احداث دانشگاهها ،بیمارستانها و سایر خدمات رفاهی در مقیاسهای خرد و کالن جابهجایی محل تصفیهخانه فاضالب شــهر چابهار با توجه به جهت توســعه شهر و تسریع دراجرای شبکه فاضالب
 تسریع در تامین آب آشامیدنی شهرها و روستاهای منطقه مطالعه جهت احداث بزرگراه چابهار به زاهدان تسریع در احداث بزرگراه چابهار به بندرعباس -انجام مطالعات به منظور احداث جاده چابهار به پسابندر

 تکمیل »مطالعات توسعه سواحل مکران« از پسابندر تا جاسکآب ،کشاورزی و شیالت
 مطالعه برای ایجاد سدهای جدید و احداث سد کاریانی احداث شبکههای توزیع آب در پاییندست سدهای پیشین ،زیردان ،خیرآباد و کهیر استفاده از روشهای نوین ذخیره و انتقال آب برای احیای کشاورزی در مکران استفاده از سیستمهای آبیاری مدرن )تحتفشار و کمفشار( بهینهکردن مصرف آب ،همراه با تغییر در الگوی کشت احداث سایتهای پرورش ماهی و میگو توسعه صیادی در آبهای آزاد بهوسیله کشتیهای نسل جدید صیادی توسعه صنایع جانبی در رابطه با تولیدات کشاورزی و شیالتگردشگری و میراث تاریخی ،طبیعی و فرهنگی
 احیا و کیفیتبخشی به صنایعدستی براساس داشتهها و استعدادهای نهفته در بطن استان ایجاد زیرساختهای جلب گردشگر با استفاده از جاذبههای گردشگری طبیعی و تاریخی چابهار توجه به گردشــگری و صنایعدستی بهعنوان یکی از پتانسیلهای اصلی استان و ایجاد بیشترینشغل با کمترین سرمایه
 ایجاد مجتمعهای گردشگری در مجاورت مراکز و جاذبههای طبیعی و تاریخی منطقه رجوع به طرح جامع گردشگری و احداث هتلهای سه تا پنجستاره برای کشور -ایجاد »پایه پروازی« ) (Hubبرای شــهر چابهار و افزایش پروازهای روزانه به مراکز اســتانهای

کشور
محیطزیست
 اقدامات الزم در جهت توســعه پایدار شــهر چابهار با توجه به توان محیطی و ظرفیت تحملزیستبومها
 حفاظت از محیطزیست با توجه به اصل ۵۰قانون اساسیکالبدی  -فضایی
 پایلوتشــدن شهر چابهار بهمنظور مدیریت بهینه زمین و پیشگیری از گسترش سکونتگاههایغیررســمی )وزارت راهوشهرســازی یا شــرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری و سازمان
ملی زمین و مسکن(
 احداث ساختمانهای آموزشی و درمانی در شبکههای کارآمد در سطح منطقه انجــام مطالعــات آمایــش ســرزمین در چابهــار و شهرســتانهای جنــوب اســتان )شــاملشششهرســتان( ،فنوج )معادن( ،کنارک )شیالت و کشــاورزی( ،نیکشهر )باراندازی برای منطقه
چابهار( ،قصرقند و سرباز )کشاورزی( ،چابهار )بندر و شیالت(
 اجرای برنامههای تعدیل فقر شــهری و پرورش روحیه مدنی نزد اقشار فرودست شهری ساکندر ســکونتگاههای غیررسمی )وزارت راهوشهرسازی یا شــرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی
شهری و سازمان ملی زمین و مسکن(
 توانمندســازی مناطــق محــروم شــامل ارتقــای جاذبههــای نواحی محــروم یا منــزوی برایسرمایهگذاری و رقابتپذیرکردن آنها.
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از تخریب تعمدی طاقکسری
تا تخریب امروزی میراث تاریخی
ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻧﻈﺮﻯ  .ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺁﺛﺎﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ
معــروف مورخان اســت کــه ابوایــوب الموریانی در ســال ۱۴۶قمری
ِ
)۷۶۳م( بــه خلیفه منصور عباســی پیشــنهاد کرد طاقکســری )یا ایوان
خســرو( را ویران کند و مصالــح آن را برای بنای بغداد بهکار برند .منصور
بــا خالد برمکی )وزیر ایرانیاش( مشــورت کرد .خالــد بهجد خلیفه را از
تخریــب ایــن ایــوان معظم برحذر داشــت و گفــت چنیــن کاری مخارج
گزافی خواهد داشــت .خلیفه از مخالفت او برآشفت و گفت» :مخالفت
تــو بــرای جانبــداری از ایرانیان اســت «.خلیفــه به تخریب طاقکســری
فرمــان داد .مخــارج این کار بر خلیفه گــران آمد و به فکر افتــاد از ادامه
تخریــب منصرف شــود .دوبــاره به خالد رجــوع کرد و نظرش را پرســید.
خالد گفت :بهتر اســت خلیفه کار ناتمام تخریب طاقکســری را به پایان
بــرد وگرنه آیندگان خواهند گفت اعراب از خرابکــردن بنایی که ایرانیان
برپا کــرده بودند ،عاجز ماندند .خلیفه از ادامه تخریب منصرف شــد .این
روایــت در کتب تاریخی فراوانی آمده اســت .مســعودی در مروجالذهب
نوشته اســت» :هارونالرشید مصمم شد ایوان ]کســری[ را خراب کنند و
نظر یحیی ]برمکی[ را که محبوس بود خواســت .یحیی نیز با اینکه مورد
بیمهــری هارون بود بــه هارون همان جوابــی را داد که خالد به منصور
داده بود«.در تجاربالســلف آمده است» :این ابوایوب الموریانی که سبب
تحریک منصور برای تخریب »ایوان خسرو« شد ،مردی بود خسیس و جهد
داشــت مال فراوانی جمع کند تا خود را به منصور نزدیک سازد .موریانی
سیصدهزاردرم از منصور برای عمران مزرعهای در اهواز دریافت کرد ولی
عمارتی نکرد .دشــمنان از ایــن ماجرا منصور را واقف ســاختند و خلیفه
شــخصا به تحقیق پرداخت و چون معلوم شد که موریانی خیانت نموده
خلیفه امر داد تا او و تمامی اقارب او را کشــتند و اموال او را برداشــتند«.
ایــن روایت غمانگیز تخریب طاقکســری یکی از هزارانکار ناخوشــایندی
است که در طول تاریخ به امحای آثار و یادگار ملل گذشته انجامیده است.
امروزه ما به واســطه آثاری که از گذشــته مانده اســت از احوالشان آگاه
میشویم و از تجارب و اندوختههایشان بهره میگیریم» .میراث فرهنگی«
فیالواقع همین آثار و تجارب گذشــتگان است و اهمیت میراث فرهنگی
بر کســی پوشــیده نیســت .اما با اینحال امروزه هم اخبــار ناگوار تخریب
میراث فرهنگی به گوش میرســد .بهراســتی چرا در ســده بیســتویکم
در کشــور کهنســال ایران چنین اقداماتی به منصه ظهور میرسد؟ بانیان
و باعثــان تخریــب میــراث فرهنگــی به چه میاندیشــند؟ چــه منفعتی
)یــا چــه مصلحتــی! ( باالتــر از حفظ میــراث فرهنگی در کار اســت که
ســبب میشــود ما جســورانه خط بطالنی بر میراث گرانقدر خود بکشیم
و خودخواســته خود را از فواید آن محروم کنیم؟ تخریب میراث فرهنگی
موضوع غریب و نوظهوری نیســت .اما آنچه موجب تعجب است ،اینکه
چــرا امــروزه و در ایــن روزگاِر بیــداری و آگاهی عمومی ،چنیــن اقداماتی
بــه وقــوع میپیونــدد؟ در روزگاری که ملــل دنیا به میراث و تمدنشــان
مباهــات میکنند و آنــان که مایه و پایهای ندارنــد ،بههرنحو ممکن برای
خود ،گذشتهای دســتوپا میکنند .تخریب آثار و یادگارهای گذشتگان در
اســباب مختلف داشته و تاریخ ایرانزمین
هردورهای از تاریخ ایران ،علل و
ِ
مملــو از ایــن داستانهاســت .گاهــی آثــار گذشــتگان در آتــش انتقام و
جهانگشایی دشمنان میسوخته و گاهی به سبب حسد به تاریخ گذشته،
آثار آن نابود میشــد تا یاد و خاطرهشــان از ذهنها زدوده شــود .گفتهاند
مسعودمیرزای ظلالسلطان پســر ناصرالدینشاه قاجار ،حاکم اصفهان با
همین نیت ،بسیاری از آثار هنری و ابنیه دوره صفویه را از بین برد؛ از جمله
عمارت نمکدان ،هفتدســت و آینهخانه ،باغ فراشــخانه و شماری دیگر.
گاهی نیز تخریب آثار گذشته به قصد اعتباربخشیدن و رقابت با گذشتهای
درخشــان صورت میگرفته است .نقشبرجستههای دوره قاجار که روی
نقشبرجســتههای ساســانی نقر شــدهاند ،نمونه بارز چنین نیتی اســت.
اگرچه آتشسوزی تختجمشــید ،روایت کتابسوزی اعراب ،خرابیهای
بخارا در دوره امویان ،تخریب ناتمام ایوان کسری به دست خلفای عباسی
و باوجــود مخالفــت برمکیان ،ویرانی نیشــابور و ری و موارد متعدد دیگر
محصول ایلغار اقوام دیگر بوده است ،اما اگر به برهههای مهمی از تاریخ
ایران مانند دوره مادها و دوره طوالنی اشــکانیان بنگریم ،میبینیم چیزی
قابل توجهی برجای نمانده اســت .به ســبب قلت آثار باقیمانده از دوره
چهارصدســاله اشــکانیان ،آگاهی ما از این دوره بســیار کم است .آیا باید
پرسید آثار این دوران به دست سلسلههای بعدی ـ که خارجی )به معنی
صحیح کلمه( هم نبودند ـ به کام نابودی رفتهاند؟ البته مورخان بسیاری
بر این باورند .شاید ترکان سلجوقی هم چنین معاملهای با آثار آلبویه -که
شیعه بودند -کردهاند .گاهی تخریب آثار و یادگارهای یک ملت به دست
دیگران ناشی از تعصبات مذهبی است .حمله وهابیون به عتبات عالیات
و خرابیهای گســترده آنان ،انهدام مجســمه بودا توسط طالبان و ویرانی
میراث فرهنگی ســوریه و عراق به دســت داعش نمونه دشمنی علنی با
میراث فرهنگی بشــری اســت .در یک نگاهی کلی میتوان گفت تخریب
میراث فرهنگی به این علل بوده و هست:
 عدم توجه؛ زدودن خاطره بانیان و پدیدآورندگان؛ دشمنیهای نژادی و سیاسی؛ اختالفات مذهبی؛ خرافات؛ تخریب برای استفاده از مصالح؛ توسعه و عملیات عمرانی.بیتردید علتالعلل تخریب آثار و یادگارهای گذشــته به هر قصد و
نیتی که باشــد» ،جهل« اســت .حتی اگر این مقاصد خیرخواهانه باشد؛
»جهل« نســبتبه اهمیت و ارزشهــای میراث فرهنگــی؛ ارزشهایی
که امروزه میتواند راهگشــای بسیاری از مســایل و مشکالتمان باشد.
»جهــل« ما بــه ارزشهای میراث فرهنگــی بود که اروپاییــان در یکی،
دوقــرن اخیر اشــیای نفیــس فرهنگیمان را بــه غارت بردنــد .در تأیید
این مطلب ،فرازهایی از ســفرنامه خوزستان نوشــته مرحوم حاجمیرزا
عبدالغفار نجمالملک از مهندســان و منجمــان دوره قاجار را بخوانید:
»قم ،ســابق شــهر معتبری بــوده .از آثار قدیمــه در آنجــا خیلی دیده
میشــود .قبور امامزادگان و معارف در آنجا بســیار است که کاشیهای
برجســته معرق خوب دارد؛ از جمله علی بن جعفر اســت و شــاهزاده
ابراهیــم کــه در مائه هفتم و هشــتمهجری ســاخته شــده .دیگر گنبد
امیرجاللالدیــن که در ســنه ] ۷۹۲ق[ ســاختهاند و دیگــر قبر علی بن
ابیالمعالی در سنه ] ۷۶۱ق[ که از آثار معتبره قدیمهاند ولی حیف که
مســتحفظ ندارد و از یک طرف ســیاحان فرنگی آثار آنها را میبرند و از
طرفی به حوادث خراب میشود ]» «[ ...کاشان شهر آبادی است و آثار
قدیمه نیز از مسجد و بعض ابنیه دیده شد .بازار مسگری معتبری دارد.
کاشــیهای برجســته و معرق خوب در محراب مســجدی دیدم خیلی
تماشــایی و معتبر است و فرنگیها همان را اقال دوهزارتومان میخرند
و حیف که آخر به هرتدبیر باشد خواهند برد«.
ادامه در صفحه ۱۷

