ويژهنامه

زیاد دزدی دریایی که در گذشته بوده خاطرنشان میکند که با آمدن دریایی ارتش تاثیرگذار بوده است .ارتش مردمدار است و مدرسهای
نیروی دریایی ارتش به این منطقه خوشبختانه شرایط بسیار عالی و هم در راس میدانی ساختهاند که انشاا ...به محض اینکه راه بیفتد
مطلوب است ضمن اینکه حضور نیروی دریایی ارتش باعث شده تا خیلی از مشکالت مردم حل میشود .یک مسجد مجهز در بین راه
ساختهاند .قبال مشکل آب داشتیم االن آبشیرینکن آماده است
مردم جاسک از ورود به حاشیهها بپرهیزند.
فقط یک مسئله برق وجود دارد که اگر آن هم مرتفع شود نیاز مردم
نیروی دریایی از هیچ کمکی دریغ نمیکند
قطعا در شهر و دیاری که صید و صیادی حرفه اصلی مردم است و برطرف خواهد شد .در زمینه پزشکی هم که یک بیمارستان کوچک
دریا تامینکننده معاش آنها ،حضور نیروی دریایی میتواند معنا در لیردف در دست ساخت است که امیدواریم زودتر راهاندازی شود
و مفهوم دیگری در کار صیادان داشــته باشد .یکی از قدیمیهای تا این نیاز مردم هم رفع گردد ».وی در مورد امنیت منطقه پس از
صیادی در این منطقه آقای آبخوست که به عنوان نماینده صیادان حضور نداجا نیز میگوید« :الحمدا ...امروز به طور کامل امنیت برقرار
جاسک پای صحبت با ما نشست .او نیز از حضور نیروی دریایی در اســت .در بحث صیادی هم اگر اتفاقی رخ میدهد نیروی دریایی
جاســک به نیکی یاد میکند و با همان لهجه شیرین و ساده خود ارتش بیهیچ درنگی به کمک ما میآید .این نیرو همچنین داروخانه
میگوید« :هر مشکلی برای ما پیش میآید بدون درنگ به سراغ و درمانگاهی در راس میدانی دارد که موجبات رضایتمندی مردم این
امیر عباسی فرمانده منطقه دوم دریایی ارتش میرویم و ایشان هم منطقه و روستاهای اطراف که از آن استفاده میکنند را فراهم آورده
از هیچ کمکی دریغ نمیکند .ما نمیدانیم از امیر ســیاری چگونه است .مردم بسیار راضیاند؛ حتی آمبوالنس نیروی دریایی ارتش هم
در اختیار مردم است و در صورت بروز اتفاق بدون
تشــکر کنیم .از وقتی نیروی دریایی ارتش به
فوت وقت بیمار به بیمارستان جاسک منتقل
این منطقه آمده شهر جاســک دگرگون شده
میشود .ما تشکر فراوان داریم از مجموعه ارتش
و از هر نظر ترقی کرده اســت ».وی نیاز اساسی
مردم به همه نیروهای
از صدر تا ذیل به ویژه از رهبر معظم انقالب که
مردم را فرودگاه؛ به ویژه برای بحث پزشــکی و
مسلح مستقر در جاسک
این کمبودها و محرومیتهای مردم این مناطق
کند
درمانی و تردد پزشکان متخصص عنوان می
عالقهمندند اما این
عالقهمندی به ارتش
را درک کرده و نیروی دریایــی ارتش را در این
و میگوید« :از زمان حضــور ارتش بیکاریها
به مراتب بیشتر است و
سواحلمستقرساختهاست».شریفیخواستهها
کاهش یافته و صیادی که شــغل اصلی ماست
به محض اینکه متوجه
وگالیههاییهمداردکهاگرچهمشکالتیعمومی
رونق پیدا کرده است ».نماینده صیادان جاسک
میشوند امیر عباسی
برای همه کشور هستند اما شاید حضور مناسب
به موضوع مهم آموزش صیادان برای جلوگیری
تردد
مسیری
از
خواهد
ی
م
نیروی دریایی در این منطقه باعث شده تا امید
از گرفتار شــدن آنها در دریا نیز اشاره دارد و
کند همه به استقبال از
مردمان این دیار برای رفع مشکالتشان پررنگتر
میافزاید« :ارتش با آموزشهایی که به ما داده
او میآیند و این به خاطر
از جاهای دیگر باشد .وی میگوید« :انشاا ...که
و
مسیرها را برای لنچهای جاسکی مشخص کرده
محبتی است که در دل
گمرک هم به مردم کمک کند تا در حد قانونی و
ما
خوشبختانهتاکنونهیچمشکلیبرایصیادان
مردم افتاده .یا وقتی امیر
به اندازهای که نیاز اولیه مردم اعم از برنج ،روغن
در دریا پیش نیامده و اگر هم موردی بوده با کمک
سیاری به اینجا میآید و
و ...تامین شود و این اقالم در دسترس آنها قرار
نداجا در کوتاهترین زمان مرتفع شــده است».
در کمال افتادگی و تواضع
گیرد .اینجا متاسفانه وضعیت اشتغال به سبب
شنیدن اثرات مثبت حضور ارتش و نیروی دریایی
دست محرومان را میگیرد
اینکه نه کارخانهای هست و نه کشاورزی رونق
در یک منطقه از سوی مردم آن منطقه قطعا از
و صورت آنها را میبوسد
این برای مردم خیلی قابل
دارد در شرایط ناگواری به سر میبرد .امیدواریم
تعریفهای خود مسئوالن برای هر خبرنگاری
احترام است و باعث شده
مسئوالن نظر ویژهای در راستای استخدام جوانان
شیرینتر است و اینکه ببینی مردم بدون ترس و
که مردم به نیروی دریایی
مســتعد به خصوص به منطقه جاسک چه به
واهمه و با همان سادگی که در برخورد با همدیگر
ارتش عشق بورزند.
عنوان معلم ،کارمند و ...داشته باشند البته نیروی
دارند از آنچه در دلشان میگذرد تعریف میکنند
دریایی ارتش در این زمینه مزایایی برای جوانان
جای خوشوقتی است.
این خطه قایل شــده و نفراتی که حائز شرایط
مردم بــه نیروی دریایی ارتش عشــق
استخدام هستند را بدون اخذ آزمون به تهران معرفی میکنند و این
میورزند
ســومین نفری که با او قرار مصاحبه گذاشتم آقای شریفی بود که جای تشکر دارد ».این بزرگ منطقه لیردف حقیقت جالبی را بازگو
به عنوان بزرگ منطقه لیردف در  150کیلومتری جاســک قبول کرده و میگوید« :مردم به همه نیروهای مسلح مستقر در جاسک
زحمت کرد و برای گفتوگو با ما به هتل محل اقامت در جاسک آمد .عالقهمندند اما این عالقهمندی به ارتش به مراتب بیشتر است و به
شریفی ابتدا سخنش را با تاکید بر یک مطلب مهم در مورد راهبرد محض اینکه متوجه میشوند امیر عباسی میخواهد از مسیری
رهبر انقالب برای توسعه سواحل مکران آغاز کرد و گفت« :خداوند تردد کند همه منتظر اســتقبال از او بودند و این به خاطر محبتی
بزرگ را به خاطر نعمت داشتن چنین رهبری سپاسگزاریم چراکه است که در دل مردم افتاده .یا وقتی امیر سیاری به اینجا میآید و در
با نگاهی که ایشان به سواحل مکران دارند و پس از ماموریت ویژه به کمال افتادگی و تواضع دست محرومان را میگیرد و صورت آنها
نیروی دریایی ارتش برای استقرار در این سواحل و توسعه و آبادانی را میبوسد این برای مردم خیلی قابل احترام است و باعث شده که
آن ،اکنون شاهد پیشرفتهای خوبی در این منطقه بودهایم و موجب مردم به نیروی دریایی ارتش عشق بورزند .وحدت بین شیعه و اهل
شده تا دیدگاه مسئوالن کشــور در این خصوص بهبود یابد ».وی تسنن در این مناطق مثالزدنی و بسیار مطلوب است و خداوند را
نکته جالبی نیز از منطقه لیردف بیان کرده و میافزاید« :ما امروز در شاکریم که هیچ تفاوتی هم بین این 2مذهب نیست ».حضور دوباره
منطقهای که هستیم تعداد نفرات تحصیلکردهمان به مراتب بیشتر من در جاسک آن هم پس از 3سال خاطرات جالبی برایم دربرداشت.
شده حتی در شــهر لیردف که قریب به  21هزار نفر جمعیت دارد توسعهای سریع که شاید با توجه به محدودیتهای بودجهای در
امسال  251نفر پذیرفته دانشگاه داشتهایم حتی پزشکان عمومی کمتر بخشی از کشور دیده شود از یک ســو و رضایتمندی مردم
که در این شهر مشغول به کار هستند از فرزندان همین خطهاند و منطقه و برق خوشــحالی و امیدواری که نیروی دریایی راهبردی
امیدواریم تنوع رشتههای تحصیلی در شهر لیردف را افزایش دهند ارتش در دل مردمان زحمتکش و ســوختهرویی که روحی بلند و
که فرزندان مردم این منطقه بیشتر تالش کنند ،درس بخوانند تا به بزرگ دارند ایجاد کرده از سوی دیگر برای خودم انرژیبخش بود؛
جایی برسند ».شریفی در مورد اثر نیروی دریایی در آبادانی سواحل اینکه در محرومیت و کمبود ،امید را حفظ کنی و اینکه در سختی
مکران تصریح میکند« :از زمانی که نیروی دریایی ارتش در اینجا و دوری از خانواده برای خدمت به مردمت در خشکی و دریا زحمت
مستقر شــده تفاوتها و تغییرات بســیار زیادی را داشتهایم .اگر بکشی درسهای زیبای این سفر بود به این امید که در سفر بعدی
جادهها را شما ببینید متوجه خواهید شد که چقدر حضور نیروی سواحل مکران را توسعه یافتهتر و آبادتر از گذشته ببینم.
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