امیر دریادار دوم غالمرضا شیرانی فرمانده منطقه دوم دریایی والیت بیش
از  6سال است که فرماندهی این منطقه را برعهده دارد و درواقع از ابتدای
تشکیل این منطقه دریایی در بندر جاسک حضور داشته ،مردی اصفهانی
که در زمان سخن گفنت با تلفن همراهش ،لهجه اش هم لو رفت ،ما را
رشمنده اخالق دریایی خود کرد و در حالی که رسماخوردگی او را آزار میداد
و در متام طول مصاحبه بابت این مسئله عذر خواهی می کرد ،خود به
محل استقرار ما در پایگاه آمد و به نوعی میزبان ما مهامن ما شد .ابتدا می
گفت فرمانده منطقه صفر مرزی و ممنوع املصاحبه است اما هامن گونه
که تجربه همیشگی ما می گفت او نیز بیش از  2ساعت با ما به گفت وگو
نشست ،هرچند بسیاری از مطالب را منی توانیم منترش کنیم اما آن چه
مسلم است حکایت تالش مردانی است که قصد کرده اند تا یک منطقه
محروم را آباد کرده و منونه کنند .بندر جاسکی که این روزها زمزمه منطقه
آزاد شدن آن ،ایجاد اسکله و پایانه نفتی ،فرودگاه بین املللی و بزرگ ترین
موج شکن سواحل مکران در آن ،روزهای خوشی را ترسیم می کند.

▪ ▪ برای رشوع بفرمایید ماموریت و محدوده منطقه دوم دریایی
چیست و چرا از بوشهر به جاسک منتقل شد؟

آذر ماه یک هزار و سیصد و نود و سه

عملیات مروارید و روز نیروی دریایی

ویژه نامه

بهمناسبتسیوچهارمینسالگرد

هر کشوری یک شعاع امنیتی دارد که بر اساس منافع و منابع آن
کشور تعیین می شود .وقتی کشوری مثل جمهوری اسالمی ایران
که امروز به زعم دوست و دشمن یک کشور تاثیرگذار بین المللی
و موثرترین کشور منطقه است یا وقتی تعریف می شود که ایران
1404باید کشور اول منطقه باشد ،همه این ها پاسداری هم نیاز دارد.
هرچقدر شما فضای فعالیت بزرگ تری داشته باشی فضاهای دیگران
را تنگ می کنید ،عرصه رقابت پیچیده تر شده و تعداد کشورهای
رقیب شما بیشتر می شود ،در این عرصه حفظ شعاع امنیت اهمیت
ویژه ای پیدا می کند .اگر قرار است ایران کشور اول منطقه به لحاظ
اقتصادی شود حجم تبادالت تجاری افزایش چشم گیری خواهد یافت
که این گسترش نیاز به نگهبانی دارد و امنیت پایدار می خواهد که
در نظام بین الملل حفظ این امنیت برعهده نیروهای دریایی است .ما
در خلیج فارس و دریای عمان با توجه به قوانین دریاها منطقه آزاد
دریایی نداریم اما در منطقه چابهار آب های بین المللی داریم که به
عنوان میراث جهانی شناخته شده اند و حتی کشورهای بدون ساحل
هم می توانند در این مناطق دریا فعالیت داشته باشند .بر همین
اساس بحث تامین امنیت خطوط کشتیرانی به عنوان یک ماموریت
بین المللی قبول شده که هر نیروی دریایی می تواند تا شروع منطقه
تحت نظارت ،منابع و منافع کشورش را پشتیبانی کند .این خیلی مهم
است که ما وقتی در این دنیای پر رقابت به این سمت حرکت می کنیم
باید بتوانیم تامین منافع ملی خود را هم داشته باشیم .رهبر انقالب
تعبیر زیبایی دارند و می فرمایند در قدیم هر کس دست یا شمشیر
بلندتری داشت در جنگ هم احتمال پیروزی بیشتری داشت و امروز
هم ما بایستی بازوی بلند نظام را تقویت کنیم و نیروی دریایی باید
بازوی بلند نظام باشد تا از منافع کشور دفاع کند .همچنین فرمودند
جنگ در خلیج فارس به دلیل بن بست بودن خلیج فارس جنگ در
خانه است و این جمالت تکلیف ما را روشن می کند.
بر اساس این هدف گذاری ملی ،ایران دیگر نباید کشور محصور در
دریای عمان و خلیج فارس باشد و نیاز به تامین امنیت رفت و آمد
تجاری در دریاهای آزاد دارد .این جابه جایی منطقه دوم پیرو فرمان
فرمانده کل قوا و هدفش در راستای رسیدن به توسعه و ایجاد بستر
امنیت در پیشرفت کشور بود .این فرمان در 15آبان سال  87در نیروی
دریایی به گوش جان شنیده شد و ما در جاسک مستقر و از همان
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ناو آمریکایی را از دست دزدان دریایی
نجات دادیم
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