ﻣﺎﺟﺮای ﯾ دﺳﺘﻮر وﯾﮋه ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾ ارﺗﺶ از ﺳﻮی رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب /ارﺗﺶ ،ﭘﺎی ﺛﺎﺑﺖ
آﺑﺎدﺳﺎزی ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان

در دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ رژﯾﻢ ﭘﻬﻠﻮی و ﭘﯿﺶ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و ﮐﻢ ﺑﺮﺧﻮردار زﯾﺎدی در ﮐﺸﻮرﻣﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺳﺨﻨﺎن ﻓﺮاوان ﻣﻘﺎﻣﺎت رژﯾﻢ ﭘﻬﻠﻮی ﻫﯿ ﮐﺎری ﺑﺮای آنﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و روز ﺑﻪ روز ﺑﺮ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻓﺰوده ﻣﺷﺪ و
ﺑﻪ ﻓﻘﺮ ﻣﺮدم اﻓﺰوده ﻣﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﻗﯿﺎم و اﻧﻘﻼب ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ ﭘﻬﻠﻮی و اﺧﺮاج ﻋﻤﺎل اﺳﺘﺒﺎری آﻣﺮﯾﺎ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ
دﺳﺖ آنﻫﺎ از ﻣﻨﺎﺑ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻗﻄ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑ ﺗﺤﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﮐﺸﻮرﻣﺎن در روزﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻧﻘﻼب از ﺳﻮی ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﺎﻧﻪ دﭼﺎر ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻮﺷﯿﺎری ﻣﺮدم و ﺣﻤﺎﯾﺖ آنﻫﺎ از اﻣﺎم
ﺧﻤﯿﻨ) ره( و اﻧﻘﻼب ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺴﺖ اﯾﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎ ﺷﺴﺖ ﺧﻮرد و دﺷﻤﻨﺎن در ﻏﺎﺋﻠﻪ ﻫﺎﯾ ،ﭼﻮن
ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻮژه ﺷﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾ ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ رژﯾﻢ ﺑﻌﺜ ﻋﺮاق ﺑﻮد در واﭘﺴﯿﻦ روز ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۵۹ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺗﻬﺎﺟﻢ
ﺳﺮاﺳﺮی را آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﺴﺘﺎدﮔ و اﻧﺴﺠﺎم ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺴﺖ اﯾﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎ ﺷﺪ و آنﻫﺎ از اﯾﻦ ﭘﯿ ﺗﺎرﯾﺨ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده و در ﺳﺎل  ۶۸اﻣﺎم
ﺧﻤﯿﻨ) ره( ﺑﺎ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ  ۵۹۸ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و آﺗﺶ ﺑﺲ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ روی ﮐﺎرآﻣﺪن دوﻟﺖ ﺳﺎزﻧﺪﮔ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ
آﯾﺖاﻟﻠﻪ اﮐﺒﺮ ﻫﺎﺷﻤ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧ ،دوران ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی آﺑﺎداﻧ آﻏﺎز ﺷﺪ .در اﯾﻦ دوران دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺳﻮق دادن ﻧﻘﺪﯾﻨ و ﭘﻮل
ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺎﺧﺘﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎﯾ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻧﯿﺎز داﺷﺖ؛ ﭘﺎﻻﯾﺸﺎه ﻫﺎ ،ﺳﺪﻫﺎ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪﮔ ،ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﻮدروﺳﺎز ﺟﻬﺎﻧ ،ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺪاﻣﺎتِ ﻣﺎﻧﻨﺪِ اﯾﻦ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر دوﻟﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری ،رﻣﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ و آﺑﺎداﻧ
ﺳﻮاﺣﻞ و ﻣﻨﺎﻃﻘ در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎد ﺧﻮد از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﯾﺎ از
اﻣﺎﻧﺎت ﮐﻢ ﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و
اﻓﺮاد ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ را ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻠﺐ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﺑﺎداﻧ آﻧﺠﺎ ﻣﺷﻮد.
در ﺳﺎل  ۱۳۶۸ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺒﺼﺮه  ۱۹ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اول ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮزی ﮐﺸﻮر ﺷﺎﻣﻞ ﮐﯿﺶ ،ﻗﺸﻢ
و ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺗﺠﺎری ﮐﻨﺪ .ﭼﻮﻧ اداره اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ در  ۷ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۱۳۷۲ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ رﺳﯿﺪ
و در ﺗﺎرﯾ ۲۱ ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۱۳۷۲ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای ﻧﻬﺒﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻓﺰوده ﺷﺪ و ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اروﻧﺪ،
ارس ،اﻧﺰﻟ و ﻣﺎﮐﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﻼشﻫﺎی دوﻟﺖ در ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻢ ﺑﺮﺧﻮردار در
ﮐﺸﻮرﻣﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ .ﯾ از اﯾﻦ ﻣﺘﺎﻃﻖ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺑﺮرﺳ ﮐﻨﯿﻢ در واﻗ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن
و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟ درﯾﺎی ﻋﻤﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺗﺠﺎری ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﯿﺰ در آﻧﺠﺎ ﻗﺮار دارد ،وﻟ ﻫﯿﭽﺎه از
ﻇﺮﻓﯿﺖ واﻗﻌ آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

دﺳﺘﻮر رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾ ارﺗﺶ
ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب در دﯾﺪار ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾ ارﺗﺶ در ﺳﺎل  ۹۴ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ درﯾﺎی ﻋﻤﺎن و ﺳﻮاﺣﻞ

ﻣﺮان اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻧﻘﻄﻪ ای اﺳﺎﺳ در اﯾﻔﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾ اﺳﺖ و در ﺧﺼﻮص اﺣﯿﺎی اﯾﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺳﻔﺎرﺷﻬﺎی ﻻزم را ﮐﺮده و ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب در ﺳﺎﯾﺮ دﯾﺪارﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾ ارﺗﺶ
ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﺘﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻣﯿﺮ درﯾﺎدار ﺣﺒﯿﺐاﻟﻠﻪ ﺳﯿﺎری ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه وﻗﺖ ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾ ارﺗﺶ ﻧﯿﺰ در  ۲۴ﺧﺮدادﻣﺎه ﺳﺎل  ۸۷ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺛﺮﯾﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﭘﯿﯿﺮی ﺑﺤﺚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان در ﺳﺎل  ۸۷ﺑﺎ ﭘﯿﯿﺮی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ رﻫﺒﺮی در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ آﻏﺎز و ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان و
ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺪ.

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان
ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان از ﺷﺮق ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺷﺮوع ﻣﺷﻮد و ﺗﺎ ﻣﺮز ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و اﯾﺮان اداﻣﻪ دارد .ﻣﺮدم ﻣﺤﻠ ﺑﻪ آن ﻣﺮان ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ،اﻣﺎ در اﺷﻌﺎر
ﻓﺮدوﺳ ﻣﺮان ﻫﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه .اﻫﻤﯿﺖ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻨﺪر اﻗﯿﺎﻧﻮﺳ اﯾﺮان ﯾﻌﻨ ﭼﺎﺑﻬﺎر ،در آن ﻗﺮار دارد.
اﻣﺮوز و در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠ اﺳﺘﻔﺎده از درﯾﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری دارد و ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾ درﯾﺎﯾ ،ﺑﺎﯾﺴﺘ داﻣﻨﻪ ﺣﻀﻮر
و اﺳﺘﻤﺮار در درﯾﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺪون ارﺗﻘﺎء ﺳﻄ داﻧﺶ ﺗﺨﺼﺼ درﯾﺎﯾ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ.

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان ،ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دوم درﯾﺎﯾ وﻻﯾﺖ ﻧﺪاﺟﺎ در ﺟﺎﺳ
ﭘﺲ از ﺻﺪور ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﻣﺒﻨ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ راﻫﺒﺮدی ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان ،ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾ ارﺗﺶ ﺑﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﻨﻄﻘﻪ
دوم درﯾﺎﯾ وﻻﯾﺖ ﺟﺎﺳ در ﺳﺎل  ،۱۳۸۷اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻨﻮﯾﺎت ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ﻗﻮا را ﺑﺮداﺷﺖ .ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دوم درﯾﺎﯾ
ﻧﺪاﺟﺎ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان در ﻫﻢزﯾﺴﺘ ﺑﺎ درﯾﺎی ﻋﻤﺎن ،ورودی و ﯾﺎ ﻋﻘﺒﻪ ﺧﻠﯿ ﻓﺎرس ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﺷﻮد و در ﺻﻮرﺗﯿﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪای ﻗﺼﺪ ﺗﺠﺎوز اﺣﺘﻤﺎﻟ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی دﻓﺎﻋ و ﭘﺪاﻓﻨﺪی از
ورود آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻠﯿ ﻓﺎرس ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﻬﺎ اﯾﺴﺘﺎدﮔ ﮐﺮد .در واﻗ اﯾﻦ ﻫﺪﻓ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺪاﺟﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻼش ﺑﺮای آﺑﺎداﻧ اﯾﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﻨﻄﻘﻪ دوم درﯾﺎﯾ ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾ ارﺗﺶ در ﺟﺎﺳ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد اﻣﻨﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ ﺷﺪه و زﻣﯿﻨﻪ
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺻﻨﺎﯾ ﻧﻔﺖ ،ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ را در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﺎﺳ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده و ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾ در ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖزداﯾ و روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﻄﻘﻪ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾ ،ﻧﯿﺮوی راﻫﺒﺮدی
ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﻼشﻫﺎی ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾ رﺳﯿﺪه و از دﻫﻪ  ۷۰ﺗﻮاﻧﺎﯾ
ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﻧﺎو ،ﻧﺎوﺷﻦ ،زﯾﺮدرﯾﺎﯾ ،ﻫﺎورﮐﺮاﻓﺖﻫﺎ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻢ ﭘﺲ از اﯾﻨﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ﻗﻮا اﯾﻦ ﻧﯿﺮو را ﯾ ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾ راﻫﺒﺮدی ﺧﻄﺎب ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻧﺪاﺟﺎ ﺣﻮزه ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﺧﻮد را از
آﺑﯿﺮ ﻣﺤﺪود ﺧﻠﯿ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﮔﺴﺘﺮش داده و اﻗﺪام ﺑﻪ اﻋﺰام ﻧﺎوﮔﺮوهﻫﺎﯾ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ
ﻧﺎوﮔﺮوهﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﺻﻠ و دوﺳﺘ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻔﺮ ﮐﺮده و اﯾﻦ ﭘﯿﺎم را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﺠﺎد اﻣﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫ و ﻣﺮدم ﯾﺎری ﮔﺎم ﺑﻌﺪی ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾ ارﺗﺶ
ﻧﺘﻪ ﺑﻌﺪی ﮐﻪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ و آﺑﺎداﻧ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد ،اﯾﺠﺎد اﻣﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫ ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﺪاﺟﺎ و ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی
درﯾﺎﯾ ارﺗﺶ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮﺑ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﺣﺪاث ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﻓﺮودﮔﺎه را ﻣﺗﻮان ﻗﺪمﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻧﯿﺮوی
درﯾﺎﯾ ارﺗﺶ در اﯾﻦ راه داﻧﺴﺖ .ﻧﺪاﺟﺎ ﭘﺲ از ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﺎ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺮای اﺣﺪاث ﻣﺪارس در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل ۹۷
دﺑﺴﺘﺎن ﺳﻪ ﮐﻼﺳﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ را ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﻣﯿﺮ درﯾﺎدار ﺧﺎﻧﺰادی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﯾﻦ ﻧﯿﺮو در ﺟﺎﺳ اﻓﺘﺘﺎح ﮐﺮد .دﯾﺮ اﻗﺪام آﻣﻮزﺷ ﻧﺪاﺟﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ
ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﻋﻠﻮم درﯾﺎﯾ ﺟﺎﺳ در ﺳﺎل  ۹۵ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣرﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾ از دﺳﺖ در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ
اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﮐﻠﻨ زﻧ و آﻏﺎز ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ۶۴ﺗﺨﺘﻮاﺑ ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾ ارﺗﺶ در ﺟﺎﺳ در  ۱۴آذرﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ از اﻫﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﯿﺮو
در ﺟﺎﺳ اﺳﺖ .ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮودﮔﺎه ﺷﻬﺪای ﻫﻔﺘﻢ ﺗﯿﺮ ﺟﺎﺳ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺴﺎل و در اﯾﻦ
روز اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ .ﻫﺮ دو اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺳﺘﺎﻧ و اﻣﯿﺮ درﯾﺎدار ﺧﺎﻧﺰادی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾ ارﺗﺶ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮودﮔﺎه و ﺑﺮﻗﺮاری ﺧﻂ ﭘﺮوازی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻬﺮان ‐ ﺟﺎﺳ و ﺑﺎﻟﻌﺲ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﯿﺎر راﻫﺒﺮدی و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ اﺳﺖ ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺎ
ﺗﻼشﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮای آﺑﺎداﻧ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺳﻮی ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾ ارﺗﺶ و ﺳﺘﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان وﺟﻮد ﯾ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﺮای
ﺗﺴﺮﯾ و ﺗﺴﻬﯿﻞ اﻣﺮ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺗﺠﺎری اﻣﺮی ﺿﺮوری ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣرود.

ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺮدم ﯾﺎری در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﯿﻞ زده ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾ در ﺳﯿﻞ اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﭘﺮﺷﻤﺎری را در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎﻟﺮدﻫﺎی ﻫﻮادرﯾﺎﯾ ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾ
ارﺗﺶ ،در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ  ۶ﻧﻔﺮ از اﻫﺎﻟ روﺳﺘﺎی »ﮔﺪﯾ «ﺑﺨﺶ »زرآﺑﺎد« از ﺗﻮاﺑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﻨﺎرک ﮐﻪ در ﺳﯿﻼب ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
را ﻧﺠﺎت دادﻧﺪ.
ﻧﺪاﺟﺎ در روزﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻟﺮدﻫﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻮزﯾ اﻗﻼم ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﻣﺮدم در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻟﺤﻈﺎت
وﻗﻮع ﺳﯿﻞ ،ﺗﺎوران و ﺗﻔﻨﺪاران ﺗﯿﭗ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ )ص( ﻣﻨﻄﻘﻪ دوم درﯾﺎﯾ وﻻﯾﺖ ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾ ارﺗﺶ و ﭼﻨﺪ ﻓﺮوﻧﺪ از
ﺑﺎﻟﺮدﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﯾﺎری ﻣﺮدم  ۴روﺳﺘﺎی ﻣﺤﺎﺻﺮه در ﺳﯿﻼب در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﺎﺳ ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ.
اﻣﯿﺮ درﯾﺎدار دوم ﻣﺤﺮاﺑ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﻨﻄﻘﻪ دوم درﯾﺎﯾ ارﺗﺶ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ارﺗﺶ در ﭘ ﺑﺎرش ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎران و ﺟﺎری ﺷﺪن ﺳﯿﻼب در
ﻣﻌﺎﺑﺮ ،روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﻣﻨﺎزل ﻣﺮدم ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﺎری ﺷﺪن ﺳﯿﻼب و اﻋﻼم ﻧﯿﺎز ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﺟﺎﺳ ﺑﺮای اﻣﺪادرﺳﺎﻧ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﯿﻞ
زده ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﮐﻤرﺳﺎﻧ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ دﺳﺘﺎه ﺧﻮدرو و وﺳﺎﯾﻞ اﻣﺪادی ﻋﺎزم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑ ﺷﺮاﯾﻂ و اﻣﺪادرﺳﺎﻧ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.

ﻣﺮان ،ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ ﺗﻮان ﻣﻨﻄﻘﻪای اﯾﺮان
ﺣﻀﻮر اﯾﺮان در درﯾﺎی ﻋﻤﺎن و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان ،ﺗﻮان دﻓﺎﻋ ﺑﺮﺧ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی را ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﻮان دﻓﺎﻋ اﯾﺮان ﻗﺮار
ﻣدﻫﺪ و اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻨﻌﻘﺪ و ﻗﺪرت دﻓﺎﻋ و ﻧﻈﺎﻣ اﯾﺮان ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد .اﯾﻦ
ﺣﻀﻮر ﻣﺗﻮاﻧﺪ در ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﺷﺪن ﻧﻘﺶ اﯾﺮان در ﺧﻠﯿ ﻓﺎرس ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ؛ در واﻗ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺴﻠﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ درﯾﺎی ﻋﻤﺎن ،اﯾﻦ
اﻣﺎن وﺟﻮد دارد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎی ﺷﺮﻗ و آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻔﺎﻫﻢﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و دﻓﺎﻋ ﺧﻮب و ﻣﻬﻤ را ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﻢ.

ﮐﻼم آﺧﺮ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﺰوم رﺳﯿﺪﮔ ﻣﺪاوم و ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان و ﻧﯿﺎز اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺳﺎﺧﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺿﺮوری ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺮوی
درﯾﺎﯾ ارﺗﺶ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﻣﺮی ﺿﺮوری و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺪاوم آن ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺷﺎﯾﺎﻧ را در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﺗﻮﺳﻌﻪ راﻫﺒﺮدی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ در ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻠ آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن
ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋ و اﻣﻨﯿﺘ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل ﻧﺴﺒ در ﺗﻮزﯾ و
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺎط اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ و ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی دارای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

