▪ ▪ره�بر انق�لاب  ۲جمل��ه مه��م درب��اره نی��روی دریای��ی
داشتن��د .ی��ک ب��ار فرمودن��د ک��ه نی��روی دریای��ی ب��ازوی بلن��د
نظ��ام باش��د و همچنی��ن ی��ک نی��روی ممت��از و در ش��ان مل��ت
ای��ران ش��ود .ش�ما ب��ه عن��وان فرمان��ده ای��ن نی��روی راه�بردی
از س��ال  1386تاکن��ون ت��ا چ��ه ح��د در تحق��ق ای��ن عب��ارات
موفق بوده اید؟

بس��م ا ...الرحمن الرحیم .جم�لات و تدابیر فرمانده معظم کل
قوا فراتر از این هاس��ت و نشان از نگاه عمیق ایشان به دریا و
اثر دریا در پیش��رفت کشور دارد ،از این جهت به نظر من برای
اجرا ش��دن تدابیر معظم له در دریا باید همه توانمندی های ما
و دول��ت پای کار بیاید .ما مرزهای دریایی مناس��بی داریم که
مهم ترین آن ها در مناطق مش��رف بر اقیانوس هند است که
باید از این نعمت خدادادی برای پیشرفت کشور استفاده کنیم.
ب��رای این که در آن جا بتوانیم اس��تفاده الزم در ابعاد مختلف
غذایی ،تجاری ،انرژی ،بهداش��ت ،گردشگری ،آبادانی ،توسعه
شهری و توس��عه دیپلماسی دریایی داشته باشیم باید امنیت را
برقرار کنیم.
برق��راری امنی��ت در عرصه آب های منطق��ه و دنیا مورد نظر
رهبری اس��ت که باید این کار حتما انجام شود تا بستر و زمینه
کار ب��رای اس��تفاده از دریا مقدور باش��د که ای��ن هم در حوزه
س��واحل مکران از بندرعباس تا پس��ابندر و هم در دریای خزر
و هم در حوزه شمال اقیانوس هند و در گام بعدی در آب های
آزاد دنیاس��ت .ما افتخار داریم که با تدبیر رهبری جلو رفتیم و
استقرار در س��واحل جنوب شرق کشورنیز در همین راستا بوده
که به عنوان طلیعه دار آبادانی کشور در این منطقه حضور پیدا
کرده و کار می کنیم .خیلی از ش��ناورها و پادگان های خود را
به این سواحل منتقل کرده ایم و جنب و جوش خوبی را ایجاد
کرده اس��ت .یک بعد دیگر حضور در دریاهای آزاد بوده که در
م��دار 10درجه و ب��ا فاصله 2هزار کیلومتری ت��ا چابهار حضور
مس��تمر و ش��بانه روزی داریم .غیر از آنجا با کس��ب اجازه ای
که از فرمانده کل قوا ش��ده در دیگر مناطق دنیا مثل اقیانوس
آرام ،بنادر چین ،س��ریالنکا ،هند ،پاکستان ،دریای سرخ ،تنگه
جبل الط��ارق ،هند جنوبی ،تانزانیا ودریای مدیترانه حضور پیدا
کرده ایم.
زمانی که به آب های آزاد رفتیم مس��ئله دزدی های دریایی به
وجود آمد و ما نسبت به برقراری امنیت به ویژه در خلیج عدن
و تنگ��ه ب��اب المندب به صورت ش��بانه روزی در حال فعالیت
هس��تیم و اگر خبری از دزدی دریایی نیس��ت به خاطر امنیتی
است که ایجاد کرده ایم .در اجرای تدابیر رهبری همه کارکنان
والیتم��دار نی��روی دریایی پای کار هس��تند و در ابعاد مختلف
کار می کنند اما برای رس��یدن به هدف نهایی که ساختن یک
نیروی دریایی در شان ملت ایران است راه گسترده وبلندی در
پی��ش داریم ،ب��ازوی بلند نظام هم همین اس��ت ،وقتی ما می
توانیم در خلیج عدن تامین امنیت کنیم یعنی دس��ت بلند نظام
در آن جا حضور دارد تا از منافع کش��ور دفاع کند که این منافع
شامل کشتی های نفتی و تجاری ما در خلیج عدن که در خطر
هستند می شود.
▪ ▪درب��اره اع��زام ناوگ��روه نی��روی دریای��ی ب��ه اقیان��وس
اطلس تا چه حد این اتفاق نزدیک و عملیاتی است؟

ما برنامه حضور در اقیانوس اطلس منطبق با قوانین بین المللی
را در مورد اس��تفاده از آب های آزاد دنیا داریم و منتظر دس��تور
هس��تیم و هر زمان مسئوالن باالتر تصمیم بگیرند حضور پیدا
خواهیم کرد.

▪ ▪در بح��ث حض��ور در دری��ای مدیرتان��ه ه��م برنام��ه ای داری��د؟

بله هر زمانی که تدبیر حضور ما در مدیترانه باشد ما این آمادگی
را داری��م البته این آمادگی را در دو مرتبه ای که رفتیم نش��ان
داده ای��م و االن هم این روند وج��ود دارد زیرا رفت و آمد این
ناوگروه ها تاثیرزیادی در توس��عه دیپلماس��ی و انتقال فرهنگ
اسالمی و انقالبی دارد که نشان دادن فرهنگ و توان علمی و
اقتدار است ضمن اینکه وقتی شما در آب های آزاد هستید همه
روی شما حساب می کنند.

▪ ▪در بح��ث توسع��ه سواح��ل جن��وب رشق کش��ور (مک��ران)
ب��ه وی��ژه بن��در جاس��ک ،ق��رار اس��ت ای��ن بن��در ب��ه منطق��ه آزاد
و پایان��ه نفت��ی تبدی��ل ش��ود .در ای��ن زمین��ه چق��در نی��روی
دریای��ی پیگی��ر اس��ت واستقب��ال م��ی کن��د چ��ون تاثی��ر زی��ادی
در توسعه منطقه دارد.

ناوشکن دماوند در ح��ال آخرین کنرتل ها ب��رای الحاق به ناوگان ش�مال نیروی دریایی ارتش

م��ا در اجرای تدبیر فرمانده کل ق��وا همه این موارد را پیگیری
و دنبال می کنیم چون ایش��ان می گوین��د نیروی دریایی می
توان��د در آبادانی مناطق تاثیر داش��ته باش��د .از زمانی که ما به
منطقه رفتیم جلس��ات زیادی با س��ازمان مناطق آزاد و وزارت
نفت داشتیم و دالیل را توضیح دادیم و هرهمکاری که از دست
م��ا بر بیاید انجام می دهیم و در کنارش پیگیری و حمایت هم
خواهیم داشت تا این اتفاق بیفتد.
▪ ▪رون��د ای��ن اق��دام از زمان��ی ک��ه رئی��س جمه��ور چنی��ن
وعده ای داد خوب و جدی بوده است؟

در حال پیگیری هس��تند .به هر صورت کارهای عمده و بزرگ
مراح��ل طراح��ی دارد تا به مرحله اجرا برس��د ک��ه به نظر می
رسد در حال وارد ش��دن به مرحله اجرا هستند .هم بحث نفت
و پتروش��یمی و هم منطقه آزاد اس��ت که در حال کار هس��تند
البته س��ایر وزارتخانه ها نیز ش��رح وظایفی دارند و در کارگروه
دولت که به ریاس��ت معاون اول رئیس جمهور برگزار می شود
با عنوان کارگروه توس��عه سواحل مکران؛ برای وزارتخانه های
مختلف هم شرح وظایفی تعریف شده که باید پای کار بیایند و
در جهت توسعه گام بردارند.

▪ ▪در ح��وزه دری��ای خ��زر ،اول اینک��ه گفت��ه ش��ده ب��ود ک��ه
ق��رار اس��ت نی��روی دریای��ی ب��ه رشق خ��زر گس�ترش پی��دا کن��د،
ای��ن مسئل��ه چق��در پیرشف��ت داشت��ه؟ همچنی��ن وضعی��ت
ارتق��ای ایستگ��اه دریای��ی امیرآب��اد ب��ه پایگ��اه دریای��ی ب��ه کج��ا
رسیده است؟

مس��ئولیت دریای خزر بر عهده نیروی دریایی اس��ت و ما چون
در غ��رب خزر منطقه و پایگاه داش��تیم باید در ش��رق خزر هم
پایگاه و منطقه داشته باش��یم .به دنبال استقرار منطقه در آنجا
هس��تیم تا بتوانیم امکان حضور بیش��تر در دریاها داشته باشیم
زیرا باید منطقه به صورت 24س��اعته رصد و کنترل ش��ود که
برای تس��هیل این امر به دنبال ایجاد منطقه دریایی در ش��رق
خزر هم هستیم.
▪ ▪ ناوشک��ن دماون��د ک��ه در بن��در انزل��ی ساخت��ه ش��ده در
چه وضعیتی است؟

ناوش��کن دماوند آمادگی الحاق به نیروی دریایی ارتش را دارد
و امیدواری��م در هفت��م آذر م��اه یا اندکی بع��د از آن این اتفاق
صورت بگیرد.

▪ ▪دماون��د چ��ه ویژگ��ی ه��ای برت��ری نسب��ت ب��ه منون��ه اول

ناوشکن سهند در حال ساخت در کارخانجات نیروی دریایی

آن که جامران باشد دارد؟

همانط��ور که رهب��ری فرمودند جماران 2بای��د از جماران یک
بهتر باش��د و تالش شده تا دماوند هم از برخی ابعاد از جماران
پیش��رفته تر باش��د و بعد از دماوند ناوشکن س��هند است که از
دماوند هم پیشرفته تر بوده و کارهای زیادی از آن انجام گرفته
است.
▪ ▪به صورت موردی چه برتری هایی دارد؟

مثال در س��امانه سالح کامال پیش��رفته تر است به گونه ای که
می توان گفت در سطح ،هوا ،اژدر و موشک یک فاز از جماران
جلوتر است البته جماران هم به روز می شود یا در سامانه های
راداری ،شنودی ،اطالعاتی و ارتباطی مدل های پیشرفته تری
در دماوند به کار رفته است.

آذر ماه یک هزار و سیصد و نود و سه

حضور در آب های آزاد دنیا یک نوع تامین منافع اس��ت .منافع
حتما پول نیست و هر جایی که در جامعه جهانی حضور داشته
باشید نشانه اقتدار کشور است .شما وقتی در آب های آزاد دنیا
هستید خودش نشان اقتدار شماست زیرا ما یک نیروی سیاسی
و بین المللی هستیم و عمق استراتژیک نظام را در دریای آزاد
گس��ترش می دهیم ،این نیست که ما بنش��ینیم .دیگرانی که
ای��ن جا هس��تند چه منافعی دارند؟ این همه ن��او در دنیا جابه

شلیک از ناوشکن جامران در دریای عامن

عملیات مروارید و روز نیروی دریایی

▪ ▪باالخ��ره بای��د ای��ن ک��ار در پ��ی تعیی��ن ی��ا وج��ود منافع��ی
برای کشورمان باشد.

پایگاه دریایی یا ارتباطات با دیگر کشورها ،سیاست گذاری های
کالنی است که باید در رده های باال تصمیم گیری شود اما ما
ب��ه عنوان یک نیروی دریایی راهبردی به بنادر و کش��ورهای
زیادی رفته ایم که خودش نوعی توس��عه دیپلماسی و زدن مهر
باطل بر س��خن کسانی اس��ت که می خواهند ایران هراسی را
گسترش داده و ایران را به انزوا ببرند.

▪ ▪زیردریایی فاتح در چه مرحله ای از ساخت است؟

در برنام��ه ما رونمایی فاتح هم در  7آذر یا بعد از آن پیش بینی
شده و این که قطعی نمی گویم برای این است که سیستمهای
فنی وقتی به کار می افتد ممکن اس��ت شما بخواهید کارهای
دیگری انجام دهید که زمان بر است اما در مورد فاتح بسیاری
از تس��ت های آن انجام شده ولی نمی خواهیم حرفی بزنیم که
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ویژه نامه

رهبری می فرمایند ما اهل تجاوز و تعدی به دیگران نیس��تیم
اما چون دریاهای آزاد جهان متعلق به همه ملت هاس��ت اهل
حضور هس��تیم .آبهای آزاد مال همه است و هر جا دریای آزاد
هست می توانیم حضور داشته باشیم و این حضور موجب غرور
ملی است و ما هم باید بین ملت هایی که آنجا هستند باشیم.

▪ ▪در ح��وزه همی��ن دیپلامس��ی دریای��ی ت��ا چ��ه ح��د رواب��ط
حسن��ه ای ب��ا کشوره��ای حاشی��ه اقیان��وس هن��د داری��م ک��ه
در ص��ورت نی��از ناوگ��روه م��ا را پشتیبان��ی کنن��د و ی��ا حت��ی
پایگاه دریایی در آن کشورها داشته باشیم؟

بهمناسبتسیوچهارمینسالگرد

▪ ▪م��ا در اقیان��وس اطل��س ه��م منافع��ی ب��رای دف��اع
داریم؟

جا می شود .وقتی رهبری می فرمایند نیروی دریایی می تواند
مثل وزارت خارجه در توسعه دیپلماسی موثر باشد و ما هم می
رویم از بنادر کش��ورهای دیگر بازدید می کنیم یعنی دست بلند
نظام در توس��عه دیپلماس��ی و برقراری امنیت در خلیج عدن و
تنگه ماالگا می ش��ویم که معنی دار اس��ت و نشان از اقتدار ما
در این حوزه ها دارد.

