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توسعه سواحل مکران اقدام و عمل میخواهد نه شعار

ما باید دولتمردانمان را توجیه کنیم که اهمیت دریا چقدر
است .مرز خشکی ما  ۵۴درصد ،مرز رودخانهای ما  ۱۵درصد
و مرز دریایی ما  ۳۱درصد اســت و با توجه به این وســعت
خاکی فقط  ۷درصد صادرات و واردات ما از طریق خشکی
است و  ۹۳درصد صادرات و واردات ما از طریق مرز آبی انجام
میگیرد .اینجاست که اهمیت دریا و نیروی دریایی برای ما
مشخص میشود و ما باید اهمیت این منطقه دریایی را بدانیم
و منطقهای که امروز محل ماموریت نیروی دریایی است را
بشناسیم چراکه بنا به فرمایش فرمانده معظم کل قوا ،کشور
ما یک کشور دریایی است .هر کشــور دریایی باید  ۶ویژگی
داشته باشد؛ موقعیت جغرافیایی ،مشخصات فیزیکی ،وسعت
دریایی و سرزمینی و جمعیت مناسب و نگاه مثبت مردمش
نسبت به دریا و خطمشی دولتمردانش دریایی باشد ،پس
موقعیت دریایی و مشــخصات فیزیکی و وسعت 3 ،ویژگی
است که خداوند به ما داده و این  3مورد نقطه قوت ماست و
موارد دیگر را ما داشــتیم ولی استعمار ما را از دریا دور کرد،
دریا محل ثروت و قدرت است ،گرچه ما ثروتمند بودیم اما به
مرور زمان استعمار ما را از داشتن نعمات خداوندی موجود
در دریا دور کرده و کمتر توانستیم بهرهمند شویم .اگر کشور
به  2قسمت تقسیم شود تمام امکانات در غرب و شمال غربی

است و این نشان میدهد ما نتوانستهایم از امکانات خود در
شرق کشور به خوبی اســتفده کنیم .اگر به مسئله آمایش
جمعیتی کشور توجه نکنیم در آینده با مشکالت زیادی در
سواحل جنوب به خصوص سواحل مکران مواجه میشویم.
تنها راهکار توسعه ســواحل مکران است ،با توسعه سواحل
مکران و توسعه پسکرانهها انشاا ...به جایگاهی میرسیم که
تمدن دریایی ما احیا شود .باید از منابع کشور برای توسعه
سواحل کشور اســتفاده کنیم تا بتوانیم آینده خوبی را در
راستای برنامههای دریامحور ترسیم کنیم؛ به شرط اینکه
مسئوالن اقدام و عمل را در دستور کار قرار دهند نه اینکه
فقط بگویند طرح داریم .بهتر این است به جای اینکه بگوییم
برای توسعه سواحل مکران طرح داریم ،اقدام و عمل داشته
باشیم .نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران در این
زمینه جابهجایــی جمعیت و خانوادههــای نیروی دریایی
ارتش را در ســواحل مکران و دریا انجام داده است .امکانات
و تجهیزات نیروی دریایی ارتش به ســواحل مکران منتقل
شده و با این اقدامات در ســواحل مکران آبادانی و توسعه را
به وجود آوردهایم.
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