ويژهنامه

 30سال اســت که در مناطق و ردههای
مختلف نیروی دریایی ارتش خدمت کرده
و حاال حدود یک سال میشود که به عنوان
رئیسادارهعقیدتی-سیاسینداجافعالیت
میکند .حجتاالســام مظفرینژاد که
خودش و مجموعه تحت مدیریتش در تولید
این ویژهنامه سهم بســزایی دارند برای ما
از یک طرح جامع فرهنگی گفت که در آن
سعی شده تا فعالیتهای قرآنی ،بصیرتی
و هنری نداجا ســاماندهی شود .او تاکید
میکند هرگونه جناحبازی در ارتش ممنوع
است .وی میگوید اهمیت سواحل مکران
باعث شده تا بیش از  70درصد بودجه اداره
عقیدتی -سیاســی را به خود اختصاص
دهد .در ادامه این گفتوگو را میخوانید.

گفتوگو با حجتاالسالموالمسلمین محمد مظفرینژاد رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی دریایی ارتش

 70درصد بودجه عقیدتی سیاسی برای سواحل مکران
عملکرد سازمان عقیدتی سیاسی در حوزه توسعه
سواحل مکران چگونه بوده است؟
در کنار کارهایی که نیروی دریایی انجــام میدهد عقیدتی
سیاســی هم باید تالش میکرد تا از قافله حضور در سواحل
مکران که مــورد تاکید مقام معظم رهبری بــود عقب نیفتد.
تقریبا عمده فعالیتمان در چابهار ،جاسک و بندرعباس است
و بر این اساس بیشــتر کارهای عقیدتی سیاسی معطوف به
کارهای فرهنگی در این  3منطقه است .اولین کاری که بنده
با حضورم در عقیدتی سیاسی و از سال  95انجام دادم این بود
که یک طرح جامع فرهنگی برای مناطق جنوب شرق تدوین
کردیم که طبق این طرح جامع فعالیتهای فرهنگی خود را
پیش میبریم که به دلیل ویژه بودن سواحل مکران برای این
منطقه تولید شد .در این مناطق سازمان و چارت کاری که برای
عقیدتی -سیاسی پیشبینی شــده بود در حد بخش و شعبه
بود که ما در ساختار جدید پیشنهاد دادیم تا به سطح مدیریت
برسند و االن  3مدیریت عقیدتی سیاســی در این  3منطقه
داریم .این کار باعث افزایش آمار ســازمانی ،پستها و بودجه
شــده به نحوی که االن تقریبا  70درصد کل بودجه ما صرف
این  3منطقه میشود.
در برنامــه جامعی که گفتیــد محورهای اصلی چه
مسائلی هستند؟
در این برنامه  3موضوع بیشــتر مورد توجه بوده که شــامل
کارهای قرآنی ،فعالیتهای بصیرتافزایی و برنامههای نمایشی
و هنری میشوند .در سال گذشته در منطقه چابهار مجموعا 4
مرتبه دورههای بصیرت داشتیم و برای بانوان ،کارکنان پایور و
کارکنان وظیفه کالس برگزار کردیم .در جاسک هم این برنامه
اجرا شد و  1950نفر از خانوادهها و  2400نفر از کارکنان پایور
در این کالسها شرکت کردند .همچنین در منطقه یکم در ایام
محرم و صفر  16هیئت مذهبی داشتیم و در جاسک و چابهار
هم ،چنین هیئتهایی تشکیل شد.
در ماموریتهای دریایی نظامــی جایگاه عقیدتی
سیاسی چگونه است؟
در ســطح دریا تاکنون  48مورد اعزام ناوگروه به آبهای آزاد

در منطقه جنوب داشتیم .از سال  95نیز تا به حال  10ناوگروه
اعزام شدهاند که در این مدت هر ناوگروهی که اعزام میشود
کلیه اقدامات فرهنگی که پرسنل در ساحل انجام میدهند اعم
از نماز جماعت ،سخنرانی ،کالسهای عقیدتی ،تفسیر قرآن،
شرکت در انتخابات ،برگزاری مراسمات مختلف را در ناوهای
جنگی نیز اجرا میکنیم .حتی روز  22بهمن یا روز قدس روی
ناو راهپیمایی داریــم .در واقع برای هــر ناوگروهی که اعزام
میشود و برای هر ناو یک روحانی و  2عنصر عقیدتی سیاسی
پیشبینی میشــود تا کارهای فرهنگی را در طول ماموریت
انجام دهند.
این روحانیون از روحانیون عادی هستند یا از خود
نیروی دریایی انتخاب میشوند و آموزشدیده هستند؟
اینها از خود نیروی دریایی اعزام میشوند و آموزشهای الزم
را دیدهاند؛ حتی یک مورد روحانی داشــتیم که بیش از  5ماه
دریانوردی داشته است.
آثار اقدامات شما برای مردم شهرهای اطراف مناطق
دریایی در سواحل مکران چطور بوده است؟
یکی از برکات حضور نیروهای مسلح اعم از سپاه و ارتش در هر
منطقهای وارد شدن کارهای فرهنگی در آن مناطق است .امروز
در بندر جاســک و بعد از حضور نیروی دریایی ،روحانیون ما
حضور دارند که همگی در کارهای فرهنگی آنجا نقش اساسی
ایفا میکننــد؛ مثال ائمه جمعه موقت بندرعباس و جاســک
مســئولین عقیدتی سیاســی نیروی دریایی در این مناطق
هستند .غیر از اینها ما گروههای هنری که اعزام میکنیم یا
برای فیلمهایی که برای پرســنل پخش میشود برنامهریزی
داریم تا مردم شهر هم استفاده کنند .همچنین روحانیونی که
به مناطق جنوب اعزام میشوند به شهرها هم رفته و برنامههای
مذهبی را اجرا میکنند .ما از جهت ساختمانی هم بزرگترین
مسجد شهرستان جاسک را در منطقه دوم دریایی ساختهایم.
در بعد هنری برنامه جامع شــما چــه کاری صورت
میگیرد؟
در سطح ســازمان ،بحث هنری خیلی فعال نبود اما اخیرا به
مســائل هنری مثل فیلم ،تئاتر و ...اهمیــت میدهند و از ما

هم خواســتند که روی این موضوع ســرمایهگذاری کنیم .از
گروههای هنری دعوت کردیم تا به مناطق اعزام شوند تا اوقات
فراغت خانوادهها را پر کنند.
در زمینه سیاســی ،موضوع وارد نشدن ارتش در
اختالفات و بحثهای جناحی بسیار مهم است .عقیدتی
سیاسی در این زمینه چه نقشی دارد؟
مــا از اول خدمت وقتــی وارد ارتش شــدیم گفتیم در بحث
سیاســی همه راه ما همان راهی اســت که امام و مقام معظم
رهبری میروند .ما یک خط داریم و آن هم خط والیت است.
خط والیــت محور اصلی فعالیت ماســت و ســعی کردیم از
جناحبندیهای سیاســی در همه دورهها چه اصالحطلبان و
چه اصولگرایان پرهیز کنیم .حتی اگر در مسائل سیاسی وارد
میشویم مسائل سیاسی مملکت یا جهان است که بیارتباط با
کار ما نیست .مثال بحث استکبار جهانی و خطر صهیونیست را
شدیدا فعالیت و حضور داریم چون کار ماست اما به جناحهای
سیاسی داخلی احترام میگذاریم و همه را جزو خانواده انقالب
میدانیم.
البته شما این تفکر را در راس عقیدتی سیاسی دارید
و ممکن است در بدنه و در اجرا غیر از این اتفاق بیفتد.
به ردههای پایینتر نیز این تاکید را داریم؛ حتی در انتخابات
همین امسال یکی از روحانیون ما در یکی از مناطق و نه در خود
ارتش در شــهری که زادگاهش بود به نفع یکی از کاندیداها
سخنرانی کرده بود که ما او را از کار برکنار کردیم.
شما در مناطق سواحل مکران با اهل سنت در ارتباط
مستقیم هســتید و تقریبا اکثریت مردم را اهل سنت
تشــکیل میدهند .چقدر مراقب هستید که حضور
نیروی دریایی ایجاد تفرقه نکند؟
هم به روحانیون خودمان و هم نظامیهای این مناطق تاکید
کرده و میکنیم که اصال در این گونه مسائل دخالت نکرده و
حافظ وحدت باشند .ما برای اهل سنت همچون شیعیان ارزش
قائل هستیم حتی آنقدر رابطه ما با اهل سنت خوب است که
در نماز جمعه هفته وحدت بنده را دعوت کردند و سخنرانی
کردم که بسیار مهم است.
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