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سدخداآفرينپاياباراضیواگذارینحوهو" عشايراسکانطرح "شدهنوستالژیيکبهتبديلوگرددمیبرسالساليانبهکهمغانمنطقهعشايرمهممشکالتازيکی

.استبودهابهامازایهالهدرکنونتا

 بهمن امسال بود که نما�نده مردم شهرستانهای �ارس آباد و بیله سوار در مجلس در نشستی که با خبرنگاران داشت، اعالم کرد ع21، ]5[آران مغانبه گزارش 

 هکتار می رسد را به تصرف خود آ200بهانه ا�جاد اشتغال در منطقه زمین هایی از اراضی در حال واگذاری �ا�اب سدخداافرین که وسعت بعضی از زمین ها به 

این خبر نما�نده برای اهالی خصوصا عشایر مغان که عمری در این منطقه زندگی و از این اراضی حراست و شغل اصلی آنها دامپروری است و بیشتر از هر ق

اولو�ت واگذاری باشند عالوه بر ا�نکه دردناک و نگران کننده بود، تداعی �ک سوال �ا معما نیز در بین اهالی منطقه بود که این "عده" که گفته شده چه کسان

چه اشخاص و گروهی هستند که این چنین از کیلومترها فاصله به راحتی نقشه تصرف خاک زرخیز مغان با بهانه های مختلف را کشیدند که نما�نده محترم 

عنوان وکیل و امین مردم بیشتر در این مورد شفاف سازی می کرد تا مردم عزیز منطقه در جر�ان امور قرار می گرفتند چرا که دانستن حق مردم است، این د

بهمن در جمع پرشور مردم شهرستان اعالم کرد حتی �ک متر از این اراضی واگذار نشده است و تا تهیه نظام تدوین بهره بردار22سخنرانی خود در راهپیمایی 

اما از این حرف و حد�ثها بگذر�م مشکالت مهم عشایر عزیز منطقه مغان که به سالیان سال بر می گردد و تبدیل به �ک نوستالژی شده "طرح اسکان عشایر" ا

نما�ندگان ز�ادی را بر خود د�ده اما تاکنون هیچ اقدامی نسبت به حل آن نشده است و اگر هم شده بی نتیجه بوده و موثر واقع نشده است و به مانند بیشت

منطقه در حد همان شعار باقی مانده است و عشایر عزیز در سرزمین �دری خود سر در گم و بالتکلیف مانده اند که این خود می تواند دردسربزرگی برای ان

طرح نه می توانند مسکنی بسازند و نه نوسازی انجام بدهند که در این صورت عالوه بر حکم تخر�ب با جر�مه مالی نیز روبرو می شوند و از تسهیالت بانکی نی

آنچه که گفته شد فقط دو موارد از خیل عظیم مشکالت عشایر غیور مردان و مرزداران منطقه مغان بود که در صورت اجرایی و عملی نشدن هر �ک از انها

 هزار بیکار تحصیلکرده که 11عشایران به شهرها و به دنبال ان متضرر شدن اقتصاد منطقه و نیز در سیل عظیم بیکاری منطقه که فقط بیش از 

در منطقه باالتر است می تواند افزا�ش بیکاری  به دنبال داشته باشد.

والن شهرستانی و استانی گرفته تا کشوری خصوصا دولت دوازدهم که نام دولت تدبیر و امید را برای خود برگز�ده است صدای این قٸامید است، از مس

وصف انان فرمودند: عشایر ذخایر انقالبند" و از هر لحاظ برای کشور خیر و برکت و منفعت هستند را بشنوند و تدابیری نسبت به حل ان بیاند�شند و حما�ت 

و حقوق انان انجام شود.
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