ويژهنامه

اول ناوهای توپدار پروژه سینا و بعد هم ناوشکن جماران خدشــهدار کند ،در این زمینه چه کردهاید؟ اگر
کالس موج را ساختیم .ما االن هم همان قدرت بالمنازع نیروی دریایی کار میکند چرا باز هم شــاهد این
منطقــهای قبل از انقالب هســتیم و در خلیــج فارس و اتفاقات هستیم؟
دریای عمان ســیادت داریم اما این سیادت مال خودمان الزم است روی نقشه توضیح دهم .مرز دریایی ما تا مدار 20
است و کسی نمیتواند بگیرد .دشمن هم این را میداند .درجه است که مرز با پاکستان و عمان است و فالت قاره ما
وقتی رهبران سیاســی و نظامی دشــمنان ما میگویند تا  200مایل ادامه پیدا میکند .ما تا  12مایل از خط مبدا
نیروی دریایی جمهوری اســامی ایــران حرفهای عمل ساحل آب سرزمینی داریم که این بر مبنای کنوانسیون
میکند به معنای مماشات ما با آمریکا نیست این به منزله  1982جاماییکا که ما آن را امضا کردیــم و آمریکا امضا
این اســت که نیروی دریایی ایران وظیفــهاش را خوب نکرده مبنای حقوق بینالملل دریاهاســت .صیادان ما از
میداند و میداند چه کار میکند .ناوگروههای اعزامی ما ســاحل کنارک میروند و در  12مایلی سومالی و گاهی
در دوردســتها مهر اثبات توانمندی ما
در ساحل این کشور گرفتار میشوند
هستند .با این اقدام ،ما در امنیت و صلح
که فاصلــه زیادی با منطقــه و مرز ما
جهانی مشــارکت داریم و دنیا ایران را به
دارد .اینها دنبــال گله ماهی میروند
یکی از مهمترین اثرات
عنوان یک قدرت ضد تروریســم دریایی
ولی وقتی به آب ســرزمینی سومالی
حضور نیروی دریایی
میشناسد.
و ساحل این کشــور میرسند گرفتار
توسعه بنادر بوده و امروز
اســتقبال مردم از حضور نیروی
میشوند و دولت ســومالی هم تسلط
بزرگترین بندر صیادی
دریایی در منطقه چگونه بوده است؟
کافی نــدارد و پدیــده دزدی دریایی
کشور بندر کنارک است.
نیروی
یکــی از مهمترین اثــرات حضور
شکل میگیرد که بسیار فراتر از محل
در گذشته ماهیگیران
بزرگترین
دریایی توسعه بنادر بوده و امروز
ماموریت ماست زیرا االن کشتیهای
ما به اندازه فروششان در
در
است.
کنارک
بندر صیادی کشور بندر
ما تا تنگه بابالمندب و جیبوتی گشت
ساحل ،ماهی میگرفتند
گذشته ماهیگیران ما به اندازه فروششان
میزنند و تامین امنیت میکنند.
و درآمد آنها کم بود اما
در ساحل ماهی میگرفتند و درآمد آنها
با ورود نیروی دریایی به
به صیادان آموزش میدهید که
این منطقه سرمایهگذاران
کم بود اما با ورود نیــروی دریایی به این
چنین اشتباهاتی نکنند؟
بخش خصوصی جذب
منطقه ســرمایهگذاران بخش خصوصی
االن حدود  6سال است که منطقه سوم
شدند .اولین سردخانهها
جذب شدند .اولین سردخانهها در کنارک
دریایی کنارک صیادان را جمع میکند
در کنارک احداث شد و
احداث شد و این نتیجهاش افزایش صید
و کالس برایشان میگذارد .خط مبدا
این نتیجهاش افزایش
ماهیگیران بود که در نتیجه اشتغال باال
را تعریــف میکند ،آب ســرزمینی و
صید ماهیگیران بود که در
رفت؛ همچنین شرکتهای کنسروسازی
آب حفاظت شــده را تعریف میکند.
نتیجه اشتغال باال رفت.
هم آمدند .نیاز ما به بازســازی تجهیزات
حقــوق دریاها و وســایل حفاظتی را
و ساخت و سازها ،اشــتغالزایی زیادی
شــرح میدهیم .آموزش خیلی خوبی
را در منطقــه ایجاد کــرد؛ ضمن اینکه
بوده و شــکرخدا تعداد این مشکالت
تمام ســاختههای ما از قبیل مدرســه و
کم شده اســت .ما به اینها گفتهایم
بیمارستان و باشگاه و استخر و سالن همایش و 2 ...منظوره
حقوق دریاها چگونه اســت و باید چه
اســت .بیمارســتان ما مردم بیبضاعت را رایگان ویزیت
دســتگاههایی برای درخواســت
میکند .در پســابندر نانوایی ما دریچهای رو به بیرون
کمک داشته باشــند و نوع ادبیات
دارد و مردم اســتفاده میکنند و نانوایی دیگری هم
امدادخواهی را توضیح میدهیم.
نیست ضمن اینکه افراد بیبضاعت آنجا نان مجانی
در مورد کشتیهای بزرگ
از ما میگیرند .در بهداری ما در پســابندر  3دفتر وجود
مشکل امنیت نداشتید؟
دارد؛ یکی برای مردم یکی برای نیروهای نظامی مستقر در
خیــر اصال مشــکلی
منطقه اعم از سپاه و مرزبانی و یک دفتر هم برای کارکنان
نداشتیم فقط چند
کــه بــه موقع
پایگاه دریایی خودمان .این کمکها و تعامل با مردم یک تهدید داشتیم
محبوبیت زیادی برای نیــروی دریایی در دل مردم ایجاد رسیدیم و تهدید
کرده است .احیای نام مکران یک اقدام فرهنگی مهمی بود را خنثی کردیم.
و واحدهای تجاری زیادی به نام مکران اسمگذاری شدهاند
تکاوران دریایی
که قبال وجود نداشتند.
در ایــن منطقه چه
حضور شما برای صیادان و کشتیهای تجاری در مسئولیتی دارند؟
مقایسه با زمانی که نبودید تا چه میزان امنیت ایجاد اینها از تیپ حمزه سیدالشهدا
کرده است؟
در منطقه حضــور دارند که برای
ناوگروههایی که به شمال اقیانوس هند و تنگه بابالمندب مقابله با دزدیهای دریایی و دشمن
اعزام میکنیــم ،اگرچه مبارزه بــا دزدی دریایی یکی از واکنش نشــان دهند .االن مبارزه اصلی
اهداف آنهاســت ولی اهداف متعددی را دنبال میکنند با دزدان دریایی را کشتیهای ما که به خلیج
که یکی تامین امنیت خطوط کشتیرانی خودمان است تا عدن میروند انجام میدهند و تکاوران ســوار
کشتیهای ایرانی به راحتی بتوانند ورود و خروج خود را قایق میشوند و با دزدان دریایی مقابله میکنند.
به مبدا و مقصد انجام دهند کــه این کار را به خوبی انجام
در مورد خودتان بفرمایید و سابقه خدمتتان در
میدهیم و کشتیرانی ما و واردات و صادرات ما بدون هیچ نیروی دریایی ارتش.
اشکالی در جریان است.
من متولد ســال  1342در رامهرمز هستم .در سالهای
امنیت ما خوب بوده امــا اخیرا مواردی از گرفتار ابتدای جنگ به عنوان بســیج حضور داشــتم و از سال
شدن کشــتیهای صیادی را در آبهای سومالی  1365به دلیل عالقه به کار دریــا وارد نیروی دریایی
شــاهد بودیم که میتواند اعتبار نیروی دریایی را شدم .سال  70از دانشگاه علوم و فنون دریایی نوشهر
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فارغالتحصیل و به منطقه دوم دریایی بوشــهر رفتم و به
عنوان فرمانده ناوچه خدنگ ،جانشین هندیجان ،رئیس
اطالعات منطقه دوم ،فرمانده پایگاه دریایی خرمشــهر و
جانشین منطقه سوم دریایی خدمت کردم و االن هم بیش
از یک سال است که فرمانده منطقه سوم کنارک هستم.
تغییر شهر و دیار با خانواده در این سالها سخت
نبوده است؟
من اولین جانشین و فرماندهای هستم که در ساحل مکران
با خانواده مستقر شدم البته کار دریا بسیار سخت است و
کار هر کسی نیســت اما انقالب  57افکار ما را شکل داد و
در یک مسیری قرار دارد که آن مسیر ،پاسداری از حدود
و صغور سرزمینهای اسالمی اســت .من نه تنها سواحل
مکران که محرومیتهای زیادی هنــوز دارد بلکه اگر به
من ماموریت از سوی رهبر انقالب و نظام داده شود که در
بدترین جا حضور پیدا کنم یا به دریا بروم و بمانم این کار
را میکنم .تفکری که انقالب بــه ما داد این بود که هر چه
خدمت سختتر باشد لذتبخشتر است و امیدواریم که
امام زمان(عج) از ما قبول کند.
همکاری دولتها در این زمینه چگونه بوده و شما
از همکاری این دستگاهها راضی هستید؟
بعد از اینکه رهبری چراغ را روشــن کرد اولین نیرو که
آمد نیروی دریایی بود .رئیسجمهور ســابق  2بار آمد و
وزرا و معاونانش هم آمدند .روحانی و وزرایش هم چندین
بار آمدند و کمک میکنند .آنچه در سواحل مکران اتفاق
میافتد با آنچه  12 ،10ســال قبل بود غیرقابل مقایسه
اســت .زحمات بسیاری کشیده شــده اما چون با ایدهآل
فاصله داریم و محرومیــت زیاد بوده فکــر میکنیم کار
زیادی انجام نشده است .طبیعت اینجا بسیار سخت است
و حتی خاک را باید از دور دست آورد؛ با این حال مسئوالن
و دولتها همت کردند و مردم هم پای کار آمدند .هرچند
بخش زیادی از مشــکالت و عقبماندگیها به تحریمها
ارتباط دارد زیرا دشــمن میداند اگر ایــن مناطق رونق
بگیرند چه پیشرفتی خواهیم کرد و چه تهدیدی برای آنها
خواهد بود .اگر کریدور شمال جنوب شکل بگیرد امنیت
بســیاری از مناطق اطراف ایران به امنیت چابهار ارتباط
دارد و برای همین دشمن سنگاندازی میکند.

