فرمانده در انجام ماموریت خود طرح های عملیاتی و سناریوهای
مختلفی دارد که بررسی کرده که اگر هر اتفاقی بیفتد در برابرش
چه می کند و آمادگی هر احتمالی را داشته باشد.

آذر ماه یک هزار و سیصد و نود و سه

▪ ▪ ب��رای هم��ه این ه��ا نی��روی دریای��ی سناریوه��ای الزم را
دارد؟

▪ ▪ ب��ا توج��ه ب��ه شناوره��ای سب��ک سپ��اه در خلی��ج ف��ارس و
یگ��ان ه��ای سنگی��ن نی��روی دریای��ی ارت��ش در دری��ای ع�مان و
آب ه��ای آزاد برخ��ی م��ی گوین��د هزین��ه ک��ردن در ح��وزه یگ��ان
ه��ای سنگی��ن ب��ا توج��ه ب��ه ب��زرگ بودنش��ان درس��ت نیس��ت
زی��را ای��ن یگ��ان ه��ا اه��داف آسان��ی ب��رای دشم��ن خواهن��د ب��ود.
این انتقاد تا چه حدی قابل قبول است؟

▪ ▪ش�ما زاده است��ان ف��ارس هستی��د و راه��ی ب��ه دری��ا
نداشتید .چگونه وارد نیروی دریایی شدید؟

آم��دن من ب��ه نی��روی دریایی خیلی ب��ا میل خ��ودم نبود.من
دانشجوی دانشگاه افسری امام علی(ع) در نیروی زمینی ارتش
ب��ودم .در زمان فارغ التحصیلی از نی��روی دریایی برای تکمیل
پرس��نل خودشان آمدند و انتخاب کردند و من چون در آن جا از
نظر علمی رتبه دوم داشتم و کاپیتان تیم کوهستان و ارشد دوره
های قبلی بودم ما را به نیروی دریایی آوردند.
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▪ ▪االن بچ��ه ه��ای ش�ما دوس��ت دارن��د وارد نی��روی دریای��ی شون��د؟

من یک دختر و یک پس��ر دارم که دخترم نمی تواند به نیروی
دریایی بیاید و پس��رم هم همین کارهایی که ش��ما در سیاست
دنبال می کنید انجام می دهد.

▪ ▪رابط��ه ش�ما ب��ا فض��ای مج��ازی و شبک��ه ه��ای اجتامع��ی
چگونه است؟

در شبکه های اجتماعی که نه اما اهل اینترنت هستم و با تبلتی
که دارم ش��بکه های خبری را در خودرو مرور می کنم و خبرها
را می خوانم.

آذر ماه یک هزار و سیصد و نود و سه

عملیات مروارید و روز نیروی دریایی
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ویژه نامه

عکس از حسین حامتی

بهمناسبتسیوچهارمینسالگرد

زیر دریایی کالس سنگین یونس در حال تعمیرات در حوضچه خشک کارخانجات نیروی دریایی

عملیات مروارید و روز نیروی دریایی

نبرد متقارن و نامتقارن جزو تاکتیکهایی اس��ت که هر نیرویی
برای انجام ماموریتش می تواند استفاده کند اینکه دست فرمانده
بسته بش��ود برای اس��تفاده از تاکتیک های متقارن و نامتقارن
درست نیست.
در واق��ع هر فرمانده در عرص��ه ای که باید ماموریت انجام دهد
با توانمندی ک��ه در اختیار دارد طرحهای عملیاتی دارد که یکی
متقارن و یکی نامتقارن اس��ت ،یکی زیر س��طحی و یکی روی
سطح است ،یکی موشکی است و یکی اژدری و این طور نیست
که از یک طرح اس��تفاده ش��ود بلکه یک فرمانده باید از ترکیبی
از این تاکتیک های متقارن و نامتقارن را در زمان الزم اس��تفاده
کند و بس��تگی به محیط کار ،برد تهدید و منطقه حضور ما و...
دارد.

ویژه نامه

▪ ▪زمان��ی راه�برد ای��ران در براب��ر تهدیده��ای منطق��ه ای و
فرامنطق��ه ای ن�برد نامتق��ارن ب��ود .نی��روی دریای��ی در ای��ن
حوزه چه تدبیری دارد؟

من اس��م نمی برم اما ما در منطق��ه دریای عمان ،تنگه هرمز و
خلی��ج فارس و آب های دیگر اطراف ،تمامی تحرکات نیروهای
فرامنطقه ای در منطقه را رصد می کنیم و کسی نمی تواند ادعا
کند ما در جایی بودیم و شما ندیدید.
همه تحرکات این ها را تحت کنترل و فیلم ،عکس و نقش��ه از
این ها داریم بنابراین کامال منطقه رصد و کنترل شده و برمبنای
طرح های عملیات��ی نیز تصمیم گیری صورت می گیرد ،این را
هم بگویم که هیچ کسی وارد دریاهای سرزمینی ما نشده و هر
کسی هم نزدیک شده تذکر گرفته و دور شده است ممکن است
کسی مسیر را گم کرده باشد که به محض تذکر دور شده و این
نشانه اقتدار است که ما می توانیم مرزهای دریایی خود را حفظ
کنیم .منافع ما نیز در دریا مثل گنجینه های ماهی که داریم در
گذشته از کشورهای آسیای دور می آمدند و می بردند اما االن ما
در دریا حضور داریم و کسی نمی تواند منافع ما را ببرد و امنیت
کشتی های خود را در نقاط مختلف دریا برقرار کرده ایم.
این که حاال چه کس��ی دش��من ماست و چه اتفاقی می خواهد
بیفتد کسی نمی داند وسناریوهای مختلفی پیش بینی می شود؛
این تدبیر رهبری اس��ت که ما کار نداشته باشیم دشمن کیست
بلکه نیروهای مس��لح باید س��ناریوهای خود را بررس��ی کنند و
آمادگی ش��ب حمله ای داشته باش��ند در نتیجه تعطیلی و عید و
غیر آن معنا ندارد که نشان از هوشیاری و آمادگی لحظه ای در
نیروهای مسلح دارد و معنایش این است که هر دشمنی که قصد
تعدی و تجاوز داشته باشد با خشم ملت ایران مواجه می شود.

بهمناسبتسیوچهارمینسالگرد

اش��تغال را ایجاد می کند زیرا در دنیا کش��تی س��ازی از صنایع
اشتغالزا است و ما می توانیم همه کشتی های تجاری و نظامی
داخل کش��ور را بسازیم .اینکه رهبری می فرمایند پشت نیروی
دریایی در سواحل مکران دنیایی از پس کرانه ها وجود دارد یعنی
وقتی ما در آن جا امنیت را برقرار کنیم آبادانی و حجم اش��تغالی
ایجاد می ش��ود که قابل محاسبه نیس��ت .در همین جاسک در
جاده های آن تردد ماش��ین بسیار کم بود و االن ترافیک خودرو
است که ناشی از امنیت است و رشد خوبی را خواهد داشت .اگر
بنادر چابهار و جاسک در گذشته آباد شده بودند االن بنادر دیگر
هم جان می گرفتند و این همان غفلت ماست ولی االن هم اگر
کار را ش��کل بدهیم سود کرده ایم مخصوصا برای شرکت های
تجاری س��ود زیادی دارد که کاالی خود را از جاسک به آسیای
میانه بفرستند.

▪ ▪ب��ا توج��ه ب��ه ای��ن ک��ه بزرگ تری��ن تهدی��د و دشم��ن م��ا در
دنی��ا آمریکاس��ت ،چق��در نی��روی دریای��ی از توانای��ی آمریک��ا در
منطق��ه شناخ��ت دارد و ارشاف اطالعات��ی م��ا درب��اره آن ه��ا
چگون��ه اس��ت؟ گفت��ه م��ی ش��ود ه��ر جن��گ احتامل��ی علی��ه ای��ران
از سواح��ل و دری��ا پای��ه خواه��د ب��ود .آی��ا نی��روی دریای��ی ب��رای
چنین اقدامی هم سناریو الزم را دارد؟

آیا شما می توانید با قایق به خلیج عدن بروید؟ همه ناوهای دنیا
از جمله ناوهای هواپیمابر و رزم ناوها بزرگ اند اما این ها را دور
ریخته اند .رهبر انقالب تدبیر دارند و می فرمایند شما باید امنیت
شناورها را تامین کنید و از طرفی هم امکان تهاجم داشته باشید
که یک کار علمی است.
اگر واحدهای بزرگ س��یبل هستند پس چه کسی باید به خلیج
ع��دن و دریای عمان و اطلس و زی��ر آب برود؟ وقتی توفان و
بادهای 150کیلومتری می وزند چه کسی مقاومت می کند .این
تصور اشتباه است .درواقع هر یگان شناوری با توجه به تناژی که
دارد می تواند یک ماموریت در یک منطقه داش��ته باشد .نیروی
دریایی راهبردی در شان ملت ایران شناور بزرگ می خواهد اما
ما باید امنیت آن را تامین کنیم که نیازش علم و دانش و مقابله
با توان موشکی دشمن است.
نباید صورت مس��ئله را پاک کرد ،می گوییم ما با علم خود می
توانیم از شناور خود دفاع کنیم.

