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منازل سازمانی در منطقه دوم دریایی جاسک

مسجد مرکزی منطقه دوم دریایی جاسک

کالس فوتبال در زمین چمن مصنوعی منطقه دوم دریایی جاسک

ساخت منطقه جدید دریایی در شهرستان جاسک
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در زمان حضور ما تعدادی از بچهها مشغول فراگیری فوتبال در
زمینچمنبودندکهضمنصحبتباآنهامتوجهشدمازمردم
شهر هستند و امکانات مناسب نیروی دریایی باعث جذب آنها
به فوتبال شده است .با پایین آمدن خورشید نور برای عکاسی
کم شد و در نتیجه برای اســتفاده از زمان برای گفتوگو با
فرماندار جاسک به فرمانداری این شهرستان رفتیم تا برایمان
از تاثیرات و فواید حضور نیروی دریایی ارتش بگوید.
محمد احمدی ،فرماندار شهرســتان جاسک حضور نیروی
دریایی در این منطقه را در ابعــاد مختلف مایه خیر و برکت
میداند و میگوید« :یک سال و اندی است که در شهرستان
جاسک هستم .هر جا که احساس کردیم مردم شهرستان ما
نیاز به مدد و کمک دستگاهها دارند ،آن دستگاهی که پیشتاز
بوده و زودتر از همه جلو آمده و مردمداری و مردمیاری داشته
نیروی دریایی ارتش بوده اســت .نیــروی دریایی ارتش در
حوزههای مختلفی در راستای رســالت و وظیفه ذاتی خود
به خوبی ایفای نقش کرده اعم از مسجدســازی ،ســاخت و
ساز اماکن ،اســکلههایی که در دست ساخت است ،در حوزه
فرهنگی به مناســبتهای مختلف ملی و مذهبی ،در حوزه
مدیریت بحران آنجایی که نیاز بوده بــا توجه به محرومیت
مردم منطقه و نیازهایی که شهرســتان جاسک پیدا کرده و
نگاهی که مسئوالن این نیرو برای افزایش جمعیت در راستای
مباحث توسعهای دارند باعث رونق شده به نحوی که اگر یک
روز کارکنان و خانوادههای منطقه دوم دریایی ارتش از شهرک
مسکونی خود خارج نشوند احساس میشود که شهر خلوت
شده است ».او میافزاید« :من فکر میکنم دوستان عزیز ما در
نیروی دریایی ارتش به ویژه امیر سیاری که سفرهای متعددی
بهشهرستانجاسکدارندباجدیتپیگیرندتاآنچهکهخواسته
مقام معظم رهبری از این نیرو در راستای توسعه سواحل مکران
بوده را در اسرع وقت جامه عمل بپوشانند .در شهرستان هم
به همین نحو امیر عباسی و همکاران محترمشان در تالشند
تا مباحث توسعهای شهرســتان جاسک با حمایت و سرعت
بیشتری دنبال شود».
از احمدی در مــورد تاثیرگذاری نیــروی دریایی در امنیت
شهرستان میپرسم که در پاسخ میگوید« :شهرستان جاسک
 320کیلومتر مرز آبی دارد و از طرفی ما تقریبا یک شهرستان
مرزی هستیم (با توجه به مرز آبی با مسقط عمان) بنابراین
با حضور مقتدرانه نیروی دریایی ارتش و در کنارش ســایر
نیروهای مسلح است که مردم شهرستان جاسک سر راحت بر
بالین میگذارند .نیروی دریایی ارتش همواره پشتوانه محکمی
برای کشتیهایی که در حال تردد هستند بوده و برخی مواقع
اتفاقاتی رخ داده یا احساس رعب و وحشت داشتهاند که حضور
به موقع یگانهای شناور این نیرو باعث شده تا یک امنیت و
آرامش خاطری در حوزه دریا داشته باشیم .در واقع بخشی از
مسائلی که ساحل را تهدید میکند همین مرز طوالنی است که
حضور نیروی دریایی ارتش باعث شده تا امنیت پایداری در آن
ایجاد شود و االن رزمایشهای بزرگ کشوری از لحاظ نیروی
انســانی ،تجهیزات و امکانات در منطقه جاسک و در دریای
عمان برگزار میشود و یک بار با حضور ریاست محترم جمهور،
یک بار با حضور ریاست محترم مجلس و همچنین با حضور
سران لشکری برگزار شده است ».وی در خصوص مردمیاری و
کمکهای مردمی در شهرستان جاسک و حومه توسط نیروی
دریایی ارتش نیز خاطرات و سوابق جالبی دارد و ضمن تاکید بر
این مطلب که بیشترین تعامل در شهرستان جاسک در سطح
دستگاهها را منطقه دوم نیروی دریایی ارتش دارد ،خاطرنشان
میکند« :آن بخشی که به مباحث امنیتی مربوط میشود با
حضور خوب دوستان در شورای تامین ،در شورای اداری و در
کارگروههای زیرمجموعه مرتفع میشود اما در مباحث دیگر به
عنوان مثال در سیلی که سال گذشته حادث شد خود فرمانده
منطقه دوم دریایی با زیرمجموعه تحت امرشان شب تا صبح

در کنار مردم ماندند و این عالوه بر اعزام امکانات و تجهیزات این
یگان بود .یا یک مورد دیگر در شرق جاسک  13نفر در معرض
سیل قرار گرفتند که باز هم بالگرد نیروی دریایی ارتش سریعا
در محل حاضر شــد و آنها را نجات داد .به همین صورت در
سایر موارد بحران از جمله آتشسوزی و ...باز هم کمک شایانی
به مردم داشتهاند ».فرماندار شهرســتان جاسک اما در یک
جمله حضور نیروی دریایی ارتش را باعث دلگرمی و قوت قلب
دستگاههای مستقر در جاسک میداند و میگوید« :هر جایی
که احساس کردیم دیگر به بنبست خوردهایم ،این منطقه دوم
دریایی والیت نیروی دریایی ارتش بوده که مشکالت را حل
کرده و من این را با اعتقاد کامل میگویم».
شب اول با مصاحبهای یک ساعت و نیمه با امیردریادار عباسی
به پایان میرسد و آماده میشــویم تا طبق توضیحات امیر
عباسی روز آینده را به بازدید از سایر نقاط بپردازیم .روز دوم را با
حضوردر اسکلهنظامی آغاز میکنیم؛ اسکلهایکه موقتی است
وقراراستباساختمنطقهجدیدبهآنجامنتقلشود.دراسکله
عالوه بر چند ناو موشــکانداز ،زیردریاییهای کالس سبک
غدیر نیز دیده میشوند .پس از اسکله نظامی نوبت به بازدید از
بزرگترین پروژه در حال ساخت در بندر جاسک که به منطقه
جدید نیز شهرت دارد ،میرسد .این منطقه که چند کیلومتری
با شهرستان جاسک و منطقه فعلی دریایی والیت فاصله دارد
قرار است بخشهای نظامی از جمله اسکله و موجشکن نظامی
منطقه دوم را در خود پذیرا باشــد و مکان فعلی نیز به محل
اسکان خانوادهها اختصاص پیدا کند .در منطقه جدید قبل
از هر چیز نیروگاه برقی به همت نیروی دریایی ارتش ساخته
شده که عالوه بر تامین برق برای بخشهای نظامی توانسته
برق شهرستان جاسک را نیز پایدار نماید .البته به نظر میرسد
وضعیت موجود تا وضعیت نهایی فاصله زیادی داشته باشد اما
کار جرثقیلهای بزرگ و کشتیهایی که حوضچه اسکله را
ایجاد میکنند در کنار ســاخت موجشکنهای عظیم نشان
از آن دارد که عزمی جدی برای ساخت منطقه جدید وجود
دارد حتی بلوارکشی و خیابانسازی نیز صورت گرفته و کار
ساختمانی بخشهای اداری و ستادی نیز رو به پایان است و
میتوان امیدوار بود تا چند سال دیگر شاهد رونمایی از یکی
از بزرگترین و مجهزترین پایگاههای دریایی در منطقه غرب
آسیا باشیم؛ اقدامی که عالوه بر باال بردن ضریب امنیتی کشور
در سواحل مکران ،توانسته و میتواند اشتغالزایی باالیی در
منطقه شهرستان کنارک ایجاد کند و با تزریق پول و تکنولوژی
و نیروی انسانی ،رفاه را برای این بخش محروم از سرزمین ایران
عزیز به همراه آورد.
نیروی دریایی به اتحاد شیعه و سنی کمک کرده است
اما در جاسک فرصتی دست داد تا عالوه بر دیدن بخشهای
مختلف ساخت و ســاز در منطقه ،پای صحبت مردم محلی
نیز بنشــینیم .ابتدا به دفتر امام جمعه اهل ســنت جاسک
رفتیم و ایشان نیز با رویی باز ما را در مدرسه علمیه اهل سنت
پذیرا شدند .شیخ محمد عقیل شــیهکزهی با بیان اینکه
پیشرفتهای بسیار زیاد و خوبی با آمدن نیروی دریایی ارتش
برای جاسک حاصل شده ،به بیان این اثرات پرداخت و گفت:
«چه به لحاظ امنیتی و چه به لحاظ اشتغالزایی با ساخت و
سازهایی که رخ داده تاثیرات فراوانی در برداشته البته بعضیها
گالیهمندند که از نیروهای بومی بیشتر استفاده شود اما در
مجموع مردم از نیروی دریایی ارتش رضایت کامل دارند و جا
دارد که تقدیر و تشکر به عمل آوریم هم از مرحوم شیرانی و هم
از امیر عباسی که خدمات بسیار زیادی برای ما انجام دادهاند».
وی به موضوع مهم اتحاد شیعه و سنی در منطقهای که اکثریت
ساکنان آن اهل تسنن هستند نیز اشاره دارد و میگوید« :در
خصوص اتحاد بین شیعه و سنی استان ما به ویژه شهرستان
جاسک نمونه است و نیروی دریایی ارتش بسیار کمک کرده
است ».امام جمعه اهل سنت جاسک همچنین با اشاره به موارد

