چرا باید «عرشه اقتدار» را بخوانیم؟

آذر ماه یک هزار و سیصد و نود و سه

عملیات مروارید و روز نیروی دریایی

ویژه نامه
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بهمناسبتسیوچهارمینسالگرد

هفتم آذرماه امسال که بیاید درست سی و چهار سال از عملیات پیروز
مروارید می گذرد  .عملیاتی که در آن رزمندگان سرافراز نیروی دریایی
ارتش جمهوری اسالمی ایران توانستند بخش اعظم نیروی دریایی عراق را
در سومین ماه جنگ از بین برده و صادرات نفت این کشور از خلیج فارس
رانیز قطع کنند .هفتم آذر  59که در آن جمعی از پرسنل فداکار نیروی
دریایی کشورمان به شهادت رسیده و ناوچه جاوید پیکان نیز غرق شده
بود به نام روز نیروی دریایی نامگذاری شده و هرسال به این مناسبت از
مجاهدت های این نیرو در دفاع مقدس و تالش های آنان پس از جنگ
و تا به امروز تجلیل به عمل می آید  .به همین مناسبت روزنامه خراسان
تصمیم گرفت تا با همکاری نیروی دریایی ارتش و پس از اولین ویژه نامه
نیروی دریایی که با محوریت سپاه و خلیج فارس در هفتم آذر  ۱۳۹۰منتشر
شد  ،این بار به توانمندی های نیروی دریایی ارتش در دریای خزر ،دریای
عمان و آب های آزاد بپردازد.
برای این کار گروه اعزامی خراسان شامل هادی محمدی خبرنگار گروه
سیاسی و حسین حاتمی عکاس روزنامه خراسان به بندرعباس و بندر
جاسک در جنوبی ترین نقاط کشور و بندر انزلی در شمالی ترین نقاط
رفتند تا از نزدیک راوی مجاهدت های خاموش عزیزان نیروی دریایی
باشند .در این ویژه نامه از زنده شدن ناوچه موشک انداز کالس پیکان
به دست متخصصان ایرانی گفته ایم که توسط آمریکایی ها تقریبا از بین
رفته بود و هم اکنون نه یک فروند که چندین فروند از آن به دفاع از حریم
منافع آبی ما مشغول اند و چندین فروند از این نوع ناوچه نیز در مرحله
ساخت قرار دارند.
از جماران گفته ایم که نقطه عطف کالم نورانی " ما می توانیم " است و
البته از" دماوند " نوشته ایم که ناوشکنی پیشرفته تر از جماران را به خزر
هدیه داده است  .از فاتح که زیردریایی ایرانی نیمه سنگین ماست و توان
ما در پیشرفته ترین سطح فناوری ساخت موتور را می رساند و از تعمیرات
زیردریایی 3هزار تنی یونس نوشته ایم که آرام اما پراقتدار پهلو گرفته و
توسط فرزندان این آب و خاک هنرمندانه و سخت کوشانه و مجاهدگونه
در کارخانجات بندرعباس در حال آماده سازی است .
از اینکه ما می توانیم ناو هواپیمابر بسازیم و می توانیم زیردریایی سنگین
بعثت را خودمان عملیاتی کنیم حرف زده ایم ،از اینکه توانسته ایم
ناوشکن قهرمان سبالن را که در دفاع مقدس توسط توپ لیزری آمریکا
تقریبا نصف شده بود را بازسازی کرده و حتی تا دروازه های چین بفرستیم،
از اینکه رفتن به خلیج عدن در 2هزار مایلی سواحل ایران به آب خوردنی
راحت الوصول تبدیل شده و حاال به فکر حضور دوباره در دریای مدیترانه و
فتح اقیانوس اطلس هستیم  .از برنامه های حضور جدی تر ایران در دریای
خزر و به ویژه شرق خزر نوشته ایم.
از همه این ها زیباتر و غرورانگیزتر این که وقتی در راه بندر جاسک و
سواحل زیبا و ثروتمند دریای عمان هم دیدیم ،هم شنیدیم و هم حس
کردیم که حضور نیروی دریایی در این منطقه و در عرض 6سال چه امنیت
و اقتداری به مردم محروم آنجا بخشیده و چه رونق اقتصادی و توسعه ای
را به ارمغان آورده است  .همه این ها و دهها مطلب و عکس های جذاب
و اختصاصی و جدید دیگر در حوزه نیروی دریایی ارتش را می توانید در
این ویژه نامه بخوانید و ببینید .
و می ماند تشکری خالصانه از عزیزان نیروی دریایی راهبردی ارتش
کشورمان که نهایت همکاری و هماهنگی را برای بازدید از حفاظتی
ترین و راهبردی ترین اماکن و کارخانه ها با ما داشتند  .تشکر از امیر
دریادار دکتر سیاری فرمانده کاربلد و خوش برخورد نیرو  ،حجت االسالم
و المسلمین روشندل رییس سازمان عقیدتی سیاسی  ،حجت االسالم و
المسلمین حسن زاده معاون فرهنگی و روابط عمومی  ،ناخدا سوم حامدی
مدیر روابط عمومی و ناوبان یکم مرادی عزیز رییس خبر و ارتباطات نداجا
و همه دریادالن نیروی دریایی که مظلومانه به دفاع از مرزهای مهم و
حیاتی این آب و خاک پا در رکاب هستند و ما را درتهیه این ویژه نامه یاری
کردندَ « ...و ُه َو الَّذِی َس َّخ َر َالبحر»...

