گفت وگو با فرمانده پرتالش و کامال رسانه ای نیروی دریایی ارتش در آخرین
روز مصاحبه ها و ساعاتی پس از بازگشت گروه اعزامی خراسان از بندر انزلی
در دفرت کار ایشان در تهران انجام شد .فرمانده ای خوش رو و خوش برخورد
که در میان خربنگاران هم به پاسخ گویی همراه با اعتامد به نفس و خوش
خلقی معروف است .امیر دریادار حبیب ا ...سیاری اینک برای مردم عادی نیز
شناخته شده است زیرا در مدت بیش از  7ساله حضورش در راس نیروی دریایی
ارتش به افتخاراتی دست پیدا کرده که در تاریخ نیروی دریایی ما بی نظیر بوده
است .اگر چه خودش ریشه و بسرت اصلی افتخاراتی همچون ساخت ناوشکن
های ایرانی جامران و دماوند ،زیردریایی فاتح ،حضور در آب های آزاد و ایجاد
امنیت در خلیج عدن و توسعه و رونق سواحل مکران را ناشی از تدابیر صحیح
فرمانده کل قوا می داند اما بر کسی هم پوشیده نیست که اجرای تدابیر یک
فرمانده مدبر و شجاع نیاز به رسبازانی والیتمدار و پا به رکاب با مدیریت و
علم باال دارد .امیر نیروی راهربدی دریایی ارتش  59سال قبل در نوبندگان
فسا از توابع استان فارس به دنیا آمد و به قول خودش به صورت اتفاقی به
نیروی دریایی پیوست سال ها حضور در جبهه های جنگ را تجربه کرد و از
جمله در حامسه مقاومت خرمشهر در برابر دشمن بعثی رشادت آفرید و رسانجام
با 70درصد جانباز ،امتحان بزرگ دفاع مقدس را پشت رس گذاشت .وی دانش
آموخته دوره دکرتای علوم اسرتاتژیک در دانشگاه عالی دفاع ملی است و در
سلسله مراتب نیز مسئولیت هایی همچون فرماندهی آموزش تفنگداران
دریایی منجیل ،فرماندهی تیپ یکم تفنگداران دریایی بندرعباس ،جانشین
فرمانده منطقه یکم دریایی ،فرمانده آموزش تخصص های دریایی رشت و
منطقه چهارم دریایی نداجا ،جانشین معاون هامهنگ کننده ،مشاور نظامی
و معاون امور اجرایی و پشتیبانی خدمات رزمی ستاد مشرتک ارتش جمهوری
اسالمی ایران را پشت رس گذاشته است .امیر سیاری در سال  ۱۳۸۴به عنوان
جانشین فرمانده نیروی دریایی به نداجا بازگشت و از مرداد ماه سال  ۱۳۸۶نیز
به عنوان هفتمین فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران پس
از انقالب مشغول به کار است .مصاحبه ما در حالی  45دقیقه ماراتن گونه
و رسیع را پشت رس گذاشت که امیر به دلیل داشنت جلسه ای مهم بیش از
این منی توانست به مصاحبه ادامه دهد اما در همین زمان کوتاه نیز از پروژه
های انجام شده یا دردست ساخت نداجا گفت و مدعی شد در کشور بیشرتین
ارتباط با مراکز دانشگاهی و دانش بنیان را نیروی دریایی ارتش دارد .وی رفنت
به خلیج عدن را در ابتدا سخت اما االن به خوردن آب تشبیه کرد و البته متذکر
شد که ما همیشه آماده و هوشیاریم و حتی در تعطیالت که بخش هایی از
کارکنان تعطیل هستند ،فرماندهان باید حضور داشته باشند .امیر سیاری اگرچه
در پاسخ گویی به خربنگاران زبانزد است اما می داند چه بگوید و چه نگوید آن
چنان که در مصاحبه با ما نیز از پاسخ به سواالتی درباره حوزه خزر ،توافق
هسته ای و کشورهای منطقه از جمله بحران سوریه خودداری کرد و متواضعانه
گفت من از این چیزها رس درمنی آورم و قرار شد سیاسی نپرسید .امیر سیاری
در مانیتوری از اتاق کارش همه شناورهای حارض در منطقه خلیج فارس ،دریای
عامن و اقیانوس هند را رصد می کند و تاکید دارد که هیچ شناوری در این
منطقه بدون اطالع ما تحرکی نخواهد داشت.

آذر ماه یک هزار و سیصد و نود و سه

عملیات مروارید و روز نیروی دریایی

ویژه نامه

بهمناسبتسیوچهارمینسالگرد
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امیردریادارحبیبا...سیاری،فرماندهنیرویدریاییارتش:

برایحضوردراقیانوساطلسمنتظر
دستورهستیم
رفنت به خلیج عدن ابتدا غیرقابل باور بود اما حاال مثل آب خوردن است

