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 30سال غفلت از گنجینه مکران
پایگاه دریایی ایران در رشق دریای خزر ایجاد می شود

آذر ماه یک هزار و سیصد و نود و سه

عملیات مروارید و روز نیروی دریایی

ویژه نامه

بهمناسبتسیوچهارمینسالگرد

ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وﺿﻌﯿﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ،از دﯾﺮﺑﺎز ﺣﺎئز اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻮده است اما در این میان سواحل 600
کیلومرتی مکران در حاشیه دریای عامن چندان مورد توجه قرار نگرفته است و این در حالی است که این سواحل را می توان
به لحاظ ویژگی ها و قابلیت های اقتصادی ،اجتامعی و دفاعی گنج ناشناخته ای دانست که می تواند زمینه های اقتدار بیشرت
ایران را در منطقه فراهم آورد .موضوع اهمیت سواحل مکران تقریبا یک دهه قبل مورد توجه و تاکید رهرب معظم انقالب
اسالمی قرار گرفت 600 .ﮐﯿﻠﻮﻣﺮﺘ ﻣﺮز آﺑﯽ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﮑﺮان و ﺗﺴﻠط اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ ﯾﮑﯽ از مهم ترین و اﺳﺮﺘاﺗﮋﯾﮏﺗﺮﯾﻦ راهﻫﺎی
آﺑﯽ ﺟﻬﺎن ،ﻫﻤﺠﻮاری ﺑﺎ دو ﮐﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮریﻫﺎی ﻣﺤﺼﻮر در ﺿﻠﻊ ﺷﺎﻤل ﺮﺷﻗﯽ اﯾﺮان ،وﯾﮋﮔﯽ
ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ .درﯾﺎی ﻋﺎﻤن ﺟﺰو ﺣﻮزه اﺳﺮﺘاﺗﮋﯾﮏ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ و ﯾﮑﯽ از  5ﺣﻮزه اﺳﺮﺘاﺗﮋﯾﮏ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ
و ﮔﺬرﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪﺳﻤﺖ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺟﻨﻮب ﺮﺷق آﺳﯿﺎ ،ﺷﺒﻪ ﻗﺎره ،ﺮﺳاﺮﺳ آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺟﻨﻮب ﺮﺷﻗﯽ محسوب می شود
ﮐﻪ روزاﻧﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﺑﺸﮑﻪ ﻧﻔﺖ و ﺣﺠﻢ وﺳﯿﻌﯽ از ﮐﺎﻻ و ﺮﺳﻣﺎﯾﻪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺑﻌﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﯿﻦاﻤﻟﻠﻠﯽ ﻧﯿﺰ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮب ﺮﺷق ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﺎﻤﻋﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺠﻮار ﺮﺷق و ﺷﺎﻤل
ﺮﺷق ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺮﺒی در ﺑﯿﺎن اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ درﯾﺎی ﻋﺎﻤن و اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ« :ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﺴﺮﺘده
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و به وﯾﮋه ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎی ﻋﺎﻤن و ﻋﻘﺒﻪ آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﮑﺮان ﺛﺮوت ﻋﻈﯿﻢ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ دوﻟﺖ و دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎ
ﻧﮕﺎه راﻫﺮﺒدی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ درﯾﺎﯾﯽ ،ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻈﯿﻢ و ﻣﻬﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﭘﺪﯾﺪ آورد ».ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ ارﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﭘﺲ از ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺮﺒی در ﺳﺎل  1388ﻃﺮﺣﯽ را ﺑا ﻋﻨﻮان
ﻃﺮح وﻻﯾﺖ آماده کرد .این طرح ﺷﺎﻣﻞ «اﺣﺪاث زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،آﻣﺎدﮔﯽ ﻋﻤﺮدﻫﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮﺟﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮﺳﺎزی ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ ارﺗﺶﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان» است .اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ،گام اول در
ﻣﺴﯿﺮ راﻫﺮﺒدی ﺷﺪن ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ اﺳﺖ .در اواخر سال  ،86رهربمعظم انقالب در مقام فرمانده کل قوا ،سواحل دریای عامن
را گنج بزرگی که مغفول مانده ارزیابی کردند و به نیروی دریایی ارتش ماموریت دادند تا عالوه بر حضور در این سواحل ،به
بنابراین هزاران نفر از نیروهای ارتش به این سواحل اعزام شده و کار عمران
محرومیت زدایی از مردم منطقه نیز بپردازند.
و سازندگی را آغاز کردند .در این مدت شاهد  ۲هامیش ملی توسعه سواحل مکران بوده ایم که طی آن بسیاری از مسئوالن،
پژوهشگران و رسمایه گذاران کشورمان با حضور در این هامیش به بررسی راهکارهای توسعه بیشرت این منطقه پرداختند.
در خط مقدم این مجموعه ،معاونت مهندسی و پدافند غیر عامل نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران به فرماندهی
امیر دریادار حسن جعفری قرار دارد که کارهای ساختامنی و زیربنایی را انجام می دهند .همچنین وظیفه ساخت و ساز در همه
مناطق و پایگاه های نیروی دریایی در رسارس کشور بر عهده این معاونت است .خالی از لطف ندیدیم که برای آشنایی بیشرت با
وظایف این معاونت نیروی دریایی با امیر دریادار دوم جعفری نیز گفت وگویی داشته باشیم .ایشان در این مالقات یک ساعته
از بسیاری از طرح های ساخته شده ،در دست ساخت یا درحال مطالعه مجموعه خود گفت و این که  2پایگاه دریایی در رشق
و غرب منطقه دوم جاسک برپا شده است .امیر جعفری به سواحل شاملی کشور نیز اشاره کرد و از ساخت پایگاه دریایی رشق
خزر در بندر امیرآباد یا فریدون کنار مازندران خرب داد.

▪ ▪ برای رشوع لطفا توضیحی درباره رشح وظایف معاونت
مهندسی و پدافند عامل نیروی دریایی ارتش بفرمایید.

به سواحل مکران هم معروف است شکل گرفت و چه رضورت
هایی در ابتدا احساس شد ؟

▪ ▪ دقیقا از چه زمانی توجه ویژه به سواحل دریای عامن که

▪ ▪ این بحث قبل از تقسیم کار میان سپاه و ارتش بود که
امنیت خلیج فارس بر عهده سپاه و دریای عامن به ارتش

معاونت مهندسی و پدافند غیرعامل نیروی دریایی ارتش جمهوری
اسالمی ایران مسئولیت کامل ساخت و سازهای نداجا را برعهده
دارد و ما هر مکانی که بخواهیم پایگاه یا منطقه دریایی ایجاد
کنیم ،این مسئولیت بر عهده این معاونت است که تمام نیازهای
ساختمانی و تاسیساتی در دریا و کرانه های ساحلی را برآورده
کند.همچنین ساخت تونل ها ،پناهگاه ها و .. .در حوزه پدافند غیر
عامل و مکان یابی نیز از جمله مسئولیت های این یگان است.
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مقام معظم رهبری از سالیان دور به اهمیت سواحل جنوب شرق
کشور توجه داشتند ولی نیروی دریایی راهبردی ارتش از سال
 1386بنا به فرمان ایشان مبنی بر استقرار نداجا در سواحل
مکران و مسئولیت این نیرو در آن منطقه به صورت جدی تر
وارد عمل شد و از سال  ،87عالوه بر کنارک در سایر نقاط
ساحل از جمله بندر جاسک نیز مستقر شدیم.

بله از همان زمان شروع شد یعنی تقسیم کار از سال  86بود و
استقرار نداجا در همه سواحل مکران از سال  87آغاز شد .ما از
سال  87در این منطقه که از بندرعباس تا پسابندر و بندر گواتر که
نقطه صفر مرزی بوده و حدود 700کیلومتر طول دارد ساکن شدیم
البته در این راه سخت ،فرمایش های راهبردی رهبر انقالب برای
ما بسیار راهگشا بود از جمله این که فرمودند اهمیت این سواحل
دریای عمان برای ما مثل گنجی است که کشف نکرده ایم و
همچنین فرمودند نیروی دریایی ارتش علمدار این توسعه بوده و
باید دیگران پشت سر نیروی دریایی حرکت کنند .در واقعیت هم
همین اتفاق افتاد و پس از فرمان رهبری ،نداجا لبیک گفت و عمل
کرد ،یعنی بدون این که آن جا امکاناتی داشته باشیم کارکنان خود
را فرستادیم و در حقیقت کسانی که اطالعاتی از جاسک در گذشته
داشته باشند می فهمند که از سال  86تا به حال به لحاظ تغییرات
و پیشرفت هایی که داشته اصال قابل مقایسه نیست چراکه با این
دستور رهبری ما دیگر فقط به بعد نظامی صرف ،فکر نکرده و بعد
توسعه را نیز پیش بردیم.وقتی ما این نیروها را به سواحل مکران
بردیم این ها خانه ،مدرسه ،اداره ،پایگاه و اسکله و موج شکن می
خواستند که همه را ساخته ایم یا در حال ساخت هستند اما بخش
دیگری از کار ما محرومیت زدایی در منطقه است که اگر چه اصال
در ماموریت ما نیست اما به لحاظ دستور رهبری در جهت توسعه
سواحل دریای عمان هم عمل کرده ایم .این توسعه ،توسعه مردم
آن جاست و ما اولویت هایی همچون راه ،آب و برق ،بهداشت و
آموزش را برای توسعه منطقه درنظر گرفتیم که یکی از موثرترین
اقدامات ما احداث جاده بود .مردم در آن زمان حتی راه درستی
نداشتند300 ،کیلومتر از بندرعباس تا جاسک است و از میناب
تا جاسک که حدود 200کیلومتر است جاده نداشت یا راه بسیار
خراب و کم عرضی داشت که عمال حمل و نقل و رفت و آمد را
در آن جا کند و متوقف کرده بود . .بعد از احداث جاده و استقرار
مردم و افزایش عبور و مرور ،عمال امنیت هم حاکم می شود که
االن قابل مشاهده است االن حدود 150کیلومتر آن تعریض شده
و به وضعیت خوبی رسیده و باقی مانده در دست ساخت است.
از جاسک تا کنارک هم 300کیلومتر و از کنارک تا پسابندر هم
100کیلومتر است که کارهای اولیه ساخت راه از جمله مطالعات آن
انجام شده و پس از ارسال به دولت هر ماه پیگیری هم می کنیم.
خوشبختانه شورای عالی امنیت ملی در سال  90مصوبه ای برای
تشکیل کارگروه توسعه مکران داشت که از همان سال کارگروه
مذکور به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل می شود و در
دولت جدید هم  ۳جلسه در تهران و یک جلسه در جاسک به
ریاست آقای جهانگیری و حضور وزرای مرتبط تشکیل شده و
کارها پی گیری می شود .بحث بعدی توسعه ،مسئله آب و برق
است که یکی از محرومیت های منطقه هرمزگان و سیستان و
بلوچستان به شمار می رود .ما در زمینه آب و برق در آن جا بسیار
مشکل داریم .هم خودمان و هم مردم مشکل دارند که برای حل
آن ،سد جگین در 100کیلومتری جاسک احداث و لوله کشی های
آن هم با پیگیری های مداوم نیروی دریایی انجام شده و االن
حدود  80درصد پیشرفت فیزیکی داشته و قول داده اند که امسال
آب سد را به شهر جاسک برسانند زیرا یکی از نیازهای مهم منطقه
همین آب است که ان شاءا ...با این لوله کشی ،شهر و روستاها
به لحاظ آشامیدنی و کشاورزی بی نیاز می شوند .برق آن جا هم
ضعیف است که پیگیری کردیم تا این که وزارت نیرو پای کارآمده
و در حال رفع مشکل است که قول دادند امسال خیلی از پروژه
های حوزه برق به نتیجه برسد .مشکل بعدی بهداشت منطقه
است که االن با پی گیری های ما و در راستای مصوبات سفر
رهبر انقالب به هرمزگان  10خانه بهداشت و  10اورژانس جاده
ای در روستاها و شهرها در حال ساخت است یا ساخته شده اند که
قبال نبود .بیمارستان 32تخت خوابی شهرستان جاسک نیز که در
سال 86غیرفعال بود و بعد از ظهرها بسته می شد الحمدهلل حضور
ما باعث شبانه روزی شدن بیمارستان شده و نیروهای متخصص
نداجا نیز آن جا کمک می کنند .اخیرا هم مصوب شده که این
بیمارستان  96تختخواب تحویل نیروی دریایی شود ضمن این
که ساخت و ساز آن هم توسط نیروهای ما انجام می شود .در
همین زمینه ها ما یک پایگاه دریایی مکران در نزدیکی جاسک
ایجاد کردیم که در همان جا به مردم روستاهای اطراف خدمات
پزشکی می دهیم .در بازدیدی هم که به تازگی فرمانده نیروی
دریایی ارتش از منطقه داشت ،رئیس شورای روستای آن جا که از
برادران اهل تسنن هم بود گفت ما ممنون نیروی دریایی هستیم
که به ما کمک می کنند .آخرین بحث توسعه منطقه که در اولویت
اول ما در آن جا قرار دارد بحث آموزش و پرورش در حوزه ابتدایی،
متوسطه و آموزش عالی است .منطقه از نظر آموزشی نیز محروم
است و االن آموزش و پرورش هم  ۲واحد مدرسه دخترانه و
پسرانه احداث کرده است .همچنین دانشگاه پیام نور و دانشگاه

