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روستای پسابندر ساخته شده که میتواند عامل مناسبی برای خواهد رسید و انشاا ...عالوه بر این امکانات اولیه ،چه امکاناتی
حیات روستا و عدم مهاجرت مردم باشد .سری هم به اسکله در آن منطقه مستقر خواهد شد .امید به آینده که آنجا افزایش
پســابندر زدیم؛ اســکلهای صیادی و غیر نظامی که البته تا یافته ،آرامش خاصی به منطقه داده اســت .وی گذشته این
ساخت اسکله و موجشکن پایگاه دریایی پسابندر جایی برای منطقه را نیز یادآوری میکند و میگوید قبل از اینکه نیروی
پهلوگیری شناورهای نداجا نیز خواهد بود .در اینجا یک ناوچه دریایی در آنجا پایگاه احداث کند ،بعضا توســط کشورهای
 65پایی و  2قایق تنــدرو رعد ،کار حفاظت و حراســت از همسایه یا بیگانه ،مردم منطقه که با قایق برای ماهیگیری به
دریــا میرفتنــد مــورد اذیــت و آزار
مرزهای آب کشــورمان را بر عهده دارند و
شناورهای نظامی بیگانه قرار میگرفتند
منطقــه دریایــی کنــارک نیــز از اینها
اما از زمانی که نداجا در آنجا پایگاه دریایی
پشتیبانی میکند .مرحله آخر این بازدید
عنوان اتاق اقتدار را
احداث کرده تاکنون حتی یک مورد هم
حضور در کارگاه ساخت موجشکن و اسکله
امیرسیاری ،فرمانده
آزار و اذیت نداشتهایم .ما با رادار موقعیت
آینده پایگاه پســابندر بود .مســئول این
سابق نیروی دریایی
قایقهای ماهیگیری مردم منطقه را چک
کارگاه برای ما توضیح داد که طول بازوی
سال
مهرماه
در
ارتش
میکنیم و اگر ناوچهای از کشــورهای
اصلی موجشکن در حال ساخت  2کیلومتر
 95به عرض مقام معظم
دیگر بخواهد به ماهیگیران ایرانی نزدیک
و بازوی فرعــی یک کیلومتر اســت و 60
رهبری رساند و ایشان هم
شــود بالفاصله ناوچههایمــان را برای
ناوها
هکتار حوضچه نیز بــرای پهلوگیری
بسیار خرسند شدند .علت
حمایت از لنجها اعزام میکنیم و مردم
حدود
ساخته میشود .وی با بیان اینکه کار
اینکه این مکان به عنوان
منطقه هر مشکلی در دریا داشته باشند
 15درصد پیشرفت داشته ،مهمترین دلیل
اتاق اقتدار نامیده شد این
مــا کمکشــان میکنیم؛ حتــی اگر
کندی روند را مشــکالت بودجهای عنوان
است که اولین نقطه از
قایقهایشــان در دریا خراب شــود ،ما
میکند ضمن اینکه معتقد است ساخت و
کشور محسوب میشود
قایقهای ماهیگیــری مردم را هم یدک
سازهای نیروی دریایی در این منطقه باعث
که همه کشتیهای عبوری
با
کشور
جنوب
دریای
از
میکنیم .امروز شرایط منطقه پسابندر با
رونق و اشــتغال بیشتر شــده و حتی این
آن تماس میگیرند یا با
احداث پایگاه نیــروی دریایی ارتش به
کارگاه در کمک به شهرک صنعتی ،دادن
آنها تماس گرفته میشود
جایی رســیده که مردم منطقه در حال
تجهیزات به مدارس روســتاهای اطراف و
یعنی اولین نقطهای
بازگشت به زادگاهشــان هستند؛ یعنی
ساخت مدرسه نیز پیشگام بوده است .ناخدا
ورودی
های
ی
کشت
که
مردم مرزنشینی که زمانی به دلیل عدم
اشرفی در پایان این بازدید تصریح میکند
را شناسایی و هویت
وجود امکانات ،زادگاهشان را ترک کرده
خدمات نیروی دریایی در پسابندر امید به
کشورمان را به آنها ابالغ
بودند امروز بــه دلیــل امکاناتی که در
آینده را افزایــش داده و کار را برای مردم
میکند.
منطقه وجود دارد در حال بازگشــت به
منطقه بسیار راحتتر از قبل کرده است .ما
زادگاه خود هستند.
به مردم منطقه گفتهایم که پایگاه به کجاها

خورشــید در حال غروب کردن اســت و ما راه پسابندر به
کنارک را در پیش گرفتهایم .راهی آسفالته و مناسب که این
هم از برکات حضور نیروی نظامی در ســواحل مکران است.
جادهای که باعث میشود مردم منطقه با خیالی راحت تردد
کنند و گردشگران نیز شاهد زیباییهای این منطقه به ویژه
غروب شگفتانگیز خورشید در افق اقیانوس هند و در کنار
صخرههای ساحلی باشند.
پیام قدرت و ســیادت دریایی ایران از اتاق اقتدار
پسابندر
یکی از اماکن بســیار جالب در پایگاه دریایی پسابندر که
به نوعی در کشورمان بینظیر اســت اتاق اقتدار نام دارد.
ناخدا اشرفی با همان لهجه شــیرین آذری در مورد این
تاسیسات ،آن را چشمان همیشه بیدار جمهوری اسالمی
ایران میداند و میگوید« :برج رادار پایگاه دریایی پسابندر
به عنوان چشــمان همیشــه بیدار و گوشهای همیشه
شــنوای ایران در نقطه صفر مرزی جنوب شرقی کشور
به شــمار میرود و این عنوان اتاق اقتدار را امیرسیاری،
فرمانده سابق نیروی دریایی ارتش در مهرماه سال  95به
عرض مقام معظم رهبری رساند و ایشان هم بسیار خرسند
شدند .علت اینکه این مکان به عنوان اتاق اقتدار نامیده
شد این اســت که اولین نقطه از کشور محسوب میشود
که همه کشــتیهای عبوری از دریای جنوب کشور با آن
تماس میگیرند یا با آنها تماس گرفته میشــود یعنی
اولین نقطهای که کشتیهای ورودی را شناسایی و هویت
کشــورمان را به آنها ابالغ میکند و میگوید ما تا انتها
رفتار شــما در دریا را رصد میکنیم؛ یعنی از اینجا به بعد
این دریا و ساحل صاحب دارد .از این جهت که اولین نقطه
کشور اســت که ابالغ اقتدار میکند به عنوان اتاق اقتدار
نظام نامیده میشود.

اتاق اقتدار جمهوری اسالمی ایران در پایگاه دریایی پسابندر.
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