آزاد می رویم ،سیستم های اطالعاتی ما همه ناوها و شناورهای کشورهای
دیگر را رصد می کنند و تغییرات سالح ها و تجهیزات آن را مورد تجزیه و
تحلیل قرار می دهند ،این موضوع در مورد کشورهای دیگر نسبت به ما هم
وجود دارد و خارجی ها نیز وقتی ناوشکن جماران را به عنوان یک ناوشکن
تمام ایرانی می بینند و سختی های ساخت آن را نیز می دانند تاثیرات
بزرگتری دارد و به مراتب از موضوع نمایش پرچم مهم تر است.
▪ ▪ آیا قرار است جامران ماموریت های بلند تری داشته باشد ؟ و
آیا این توانایی را جامران دارد؟

همه دریا مثل هم است و تفاوت زیادی ندارد ،تنها زمان بیشتری دارد که
جماران تا  3ماه هم در دریا مداومت داشته و مطمئنا می تواند به ماموریت
های بلند تر برود .البته این موضوع به تشخیص سلسله مراتب باالتر
بستگی دارد که االن تشخیص داده اند به خلیج عدن و دریای سرخ برویم،
هرچند احتمال دارد در همان ماموریت بگویند که به سمت جای دیگری
برویم؛ هیچ چیز قطعی نیست و به شرایط بستگی دارد.

▪ ▪ تاکنون ناوشکن جامران برنامه ای برای مترین های مشرتک
با کشورهای دیگر داشته یا خواهد داشت؟

بله آخرین نمونه ،رزمایش مشترکی با چینی ها بود که جماران به عنوان ناو
سرفرماندهی این تمرین مشترک را انجام داد و در گذشته نیز با کشورهای
عمان و پاکستان رزمایش مشترک دریایی داشتیم.

▪ ▪ شام گفتید چندین بار به خلیج عدن رفتید خاطره ای در
برخورد با کشورهای دوست یا غیر دوست داشته اید؟

بنده تاکنون با رژیم صهیونیستی برخوردی نداشتم اما با آمریکایی ها بسیار
زیاد برخورد داشتیم ۲ .سال قبل در همین ناوشکن جماران تمرینی داشتیم
و به عنوان فرمانده جماران به خلیج عدن رفتیم 2 .ناو آمریکایی که یکی از
آن ها کشتی تحقیقاتی "ایست" و دیگری ناوشکن نوع آلبورگ بود در منطقه
شمال شرق مسقط ،پایتخت عمان در دریای عربی ،حضور داشتند ،هنگام
اذان ظهر بود که رفتیم ببینیم چه خبر است .ناوشکن آلبورگ که از انواع جدید
به حساب می آمد ،ناو تحقیقاتی را اسکورت می کرد و ما در رادار خود آن
ها را ردیابی کردیم .به افرادم گفتم با حداکثر سرعت به سمت آن ها برویم
البته کشتی تحقیقاتی سالح خاصی نداشت اما به محض دیدن ما شروع به
حرکت کرد و ناوشکنی که در اطراف او گشت می زد راه خود را به سمت
ما کج کرد و مستقیم به طرف ما آمد .این را هم بگویم که در دریا برای
حفظ ایمنی ،شناورها نباید کمتر از  3کیلومتر به هم نزدیک شد اما ناوشکن
آمریکایی جلوی ما پیچید تا ما به ناو تحقیقاتی نرسیم .من هم به بچه ها
گفتم اصال ناوشکن آمریکایی را نادیده بگیرید و مستقیم بروید ،در بی سیم
هم هیچ گفت وگویی نکردیم و سکوت رادیویی داشتیم .در حال رفتن بودیم
و فاصله به  500یارد رسید که ناوشکن آمریکایی چند بار جلوی ما پیچید ،ما
هم انگار نه انگار که او را دیده ایم و به نزدیکی ناو تحقیقاتی رسیدیم و به
گرفتن فیلم و عکس پرداختیم که بفهمیم دقیقا چه می کنند .در مرحله بعد به
فاصله  50متری ناو تحقیقاتی رسیدیم که بسیار نزدیک است .جالب این بود
ناوشکن آن ها کنار کشید و ناو تحقیقاتی هم بعد از این شرایط جمع کرد و
به سمت بندر فوجیره عقب نشست .من هم گفته بودم اگر ناو آمریکایی صدا
کرد اصال جواب ندهید و شتر دیدی ندیدی ،که آن ها هم اصال صدا نکردند.
▪ ▪ در زمینه دزدان دریایی چه فعالیتی داشتید ؟

البته این موارد زیاد بوده و االن طبیعی شده است و هفته ای یک یا دو مورد
یا ماهی چند مورد داریم مثال  2سال قبل در ناوشکن البرز بودم که موردی
را کشتی اعالم و درخواست کمک کرد .محدوده آن ها تقریبا باالی راس
الحد بود و به کشتی مورد حمله قرار گرفته گفتیم به سرعت سمت ما بیاید ،
 4قایق او را محاصره کردند و در حال تیراندازی به او بودند ،ما هم سریع به
سمت آن ها رفتیم و وقتی رسیدیم قایق های دزدان رفتند چون در کشتی
تجاری هیچ فردمسلحی وجود ندارد و این کار غیر قانونی است.
آذر ماه یک هزار و سیصد و نود و سه

عملیات مروارید و روز نیروی دریایی
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