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با اقدام به موقع رزمندگان قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در جنوب شرق کشور دو تن از عوامل فعال 
خدمت رسانی که توسط عوامل ناشناس به گروگان گرفته شده بودند آزاد شدند. 

رزمندگان قرارگاه منطقه ای قدس جنوب شرق نیروی زمینی سپاه، پس از اطالع از اینکه دو نفر از عوامل 
فعال خدمت رس��انی و ارائه خدمت به مردم محروم منطقه در حوزه شهرس��تانی ایرانش��هر توسط عوامل 
ناش��ناس روز 3 آذر به گروگان گرفته ش��ده اند با انجام اقدامات اطالعاتی و عملیاتی ویژه موفق شدن در 
ش��امگاه 5 آذرماه این دو نفر گروگان را از دست عوامل گروهک معاند آزاد کرده و به آغوش گرم خانواده 

بازگردانند   ایسنا

فرمان��ده نیروی دریای��ی ارتش گفت: در بهمن ماه »ناوش��کن دنا« به ناوگان نی��روی دریایی ارتش ملحق 
می شود.

امیر دریادار حس��ین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش دیروز در نشس��ت خبری که در ستاد فرماندهی 
نداجا برگزار شد، گفت: ۷ آذر یادآور رشادت و از جان گذشتگی نیرو دریایی در شصت و هفتمین روز  بعد 
از آغاز جنگ تحمیلی اس��ت و با  عملیات مروارید ناوگان نیروی دریایی عراق که س��کو های نفتی عراق از 
کار افتاد و ارتش عراق تا پایان جنگ نتوانست از دریا استفاده کند.وی افزود: نیروی دریایی در دفاع مقدس 
بیش از ده هزار کشتی را اسکورت کرد و تنها ۲۰ فروند آن مورد اصابت قرار گرفت.  نیروی دریایی به خوبی 
توانس��ت نق��ش خود را در حفظ تجارت دریایی به خوبی ایفا کند.فرمان��ده نیروی دریایی ارتش در ادامه به 
ماموریت های مختلف نیروی دریایی برای حضور در دریا های آزاد و مبارزه با دزدان دریایی اش��اره کرد و 
گفت:  تا کنون ۶۴ ناوگروه را برای دفاع از منافع کشور به آب های آزاد اعزام کرده ایم که با شرایط جدید 
دریایی سرخ و کانال سوئز در این منطقه نیز حضور یافته و چند کشتی و نفت کش را در چند روز گذشته 

اسکورت کردیم.  
امیر خانزادی در ادامه به ورود عرصه خود کفایی و س��اخت ناوش��کن، زیر دریایی و انواع شناورهای سطحی 
اش��اره کرد و گفت: در بهمن ماه »ناوشکن دنا« به ناوگان نیروی دریایی ارتش ملحق می شود.وی افزود: در 
فضای تحریم که از ابتدای انقالب علیه نیروهای مس��لح آغاز ش��ده اس��ت و از سال های گذشته ساخت نام 
های توپدار شروع شد. بعد تحت پروژه موج ساخت ناوشکن ها آغاز شد و تا کنون سه فروند از این ناوشکن 
ها س��اخته ش��ده اس��ت.  فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: کار ساخت ناوشکن دماوند تمام شده و به آب 
انداخته شده است، تست های شناوری آن طی شده و در حال نصب تجهیزات روی آن هستیم و »دماوند« 
با یک فناوری جدید در حوزه پیش��ران و س��الح تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید.دریادار خانزادی 
اضافه کرد: دماوند نسل جدید از شناور است که از سطح مقطع راداری، پایین تری برخوردار  بوده و چاالک 
تر است.  ان شا اهلل بهمن ماه شاهد خواهیم بود که ناوشکن دنا به نداجا ملحق خواهد شد.  فرمانده نیروی 
دریایی ارتش با اشاره به الحاق ناوشکن سهند به ناوگان نیروی دریایی ارتش در سال گذشته، گفت: ناوشکن 
س��هند سال گذشته به نیروی دریای ملحق ش��د و امروز ناوشکن سهند در حال آماده شدن برای ماموریت 

اقیانوسی است.  
دریادار خانزادی گفت: ناو »موج ۴« کار س��اخت کاس��ه آن به پایان خواهید رس��ید ضمن آنکه امیدواریم 
ناوش��کن تفتان در س��ال ۹۹ ب��ه نیروی دریایی ملحق ش��ود.  وی افزود: زیر دریایی ه��ای کالس غدیر به 
تس��لیحات بومی و اژدرهای بومی والفجر مس��لح ش��ده اند و در تیراژ باال در نیروی دریایی بکار گرفته می 
شوند. زیر دریایی کالس فاتح که یک زیر دریایی نیمه سنگین است در اختیار نیروی دریایی است که امروز 
در ماموریت های نیروی دریایی از آن اس��تفاده می شود. فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: موضوع بعدی 
تسلیح زیر دریایی ها به موشک های زیر سطحی بود که سال گذشته این موشک تحت عنوان پروژه جاسک 
۲ تس��ت ش��د، البته این فناوری سال ها اس��ت که در اختیار  وزارت دفاع است اما ما دقیق ترین موشک را 
انتخاب کردیم که می تواند با دقت باالیی اهداف را مورد اصابت قرار دهد.  دریادار خانزادی گفت: الحاق یک 
فرمت ناومین شکار، پهپاد سیمرغ با مداومت پرواز ۲۴ ساعته که توانایی حمل انواع سالح را خواهد داشت 
و  به تجهیزات جنگ الکترونیک و دوربین های شناسایی مجهز است. همچنین هواپیماهای آموزشی جدید 
هم س��اخته شده است که به یگان هوادریای نیروی دریایی ملحق خواهد شد. وی با اعالم اینکه به فناوری 
سوله های موشک عمود پرتاب دست پیدا کرده ایم که توانایی انهدام موشک کروز را هم دارند، افزود: نسل 
بعدی زیر دریایی فاتح به سیستم رانش مستقل از هوا مجهز خواهد شد که به پنهان کاری زیر دریایی کمک 
می کند.  فرمانده نیروی دریایی ارتش اعالم کرد: کار ساخت ناوشکن سنگین تحت عنوان پروژه نگین کار 
ساختش از سال ۹۹ آغاز می شود. همچنین در آینده کار ساخت زیر دریایی سنگین بعثت شروع می شود 

که ویژگی های خاصی دارد.  مهر 
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۷ آذرماه یک��ی از روزهای جاودان و ماندگار در 
تاریخ ملت ایران اس��ت. امروز ب��ه نام دریادالن 
ایران زمین اس��ت؛ مردانی که برای حراس��ت و 
پاسداری از کشور دل به دریا زده اند و نه تنها در 
حوزه حریم آبی کشور که در آب های بین المللی 
تا دریای سرخ و مدیترانه برای میهن و ملت جان 
فش��انی می کنند. نگاهی به دوران 8 سال دفاع 
مقدس نش��ان می دهد که که نیروی دریایی در 
قالب ارتش و س��پاه نقشی فعال و تاثیرگذار در 
مقابله با رژیم متجاوز بعثی و دهها کشور حامی 

آن ایفا کرده اند.
نکته مهم آن است که دریادالن ایران زمین پس 
از 8 سال دفاع مقدس، ابعاد جدیدی از مقاومت 
و ایستادگی را در پیش گرفتند. نیروی دریایی در 
طول دفاع مقدس خسارت های بسیاری متحمل 
شده بود و بازسازی و تقویت توان دریایی کشور 
نیازمند تالش های بس��یاری ب��ود. جوانان ایران 
زمین در قالب نیروی دریایی ارتش و سپاه دست 
در دست هم کمر همت بسته و با نادیده گرفتن 
تحریم ها و کاس��تی ها برای تقویت توان دریایی 
کشور گام برداشتند. س��اخت و بهره برداری از 
ناوش��کن های جنگی، زیردریایی های س��اخت 
ایران، افزایش ظرفیت دفاعی دریایی کشور، تنها 

بخش کوچکی از این دستاوردها بوده است.
این اقدامات در کنار خودکفایی دفاعی کشور در 
حوزه دریایی موجب ش��ده تا جمهوری اسالمی 
ایران نه تنه��ا در حوزه منطقه ای که در عرصه 
امنی��ت دریایی نی��ز حرف های بس��یاری برای 
گفتن داش��ته باش��د. اکنون در خلیج فارس و 
دریای عمان امنیت برقرار شده برگرفته از توان 
دفاع��ی نیروی دریایی ایران اس��ت در حالی که 
در عرصه امنیت جهانی نیز نیروی دریایی ارتش 
جمهوری اس��المی ایران در آب های بین المللی 
همچون دریای س��رخ و مدیترانه حضوری فعال 
در عرصه مبارزه با تروریسم و دزدان دریایی دارد 
و در این عرصه بارها از سوی نهادهای بین المللی 
به عنوان مح��ور امنیت دریایی مورد تقدیر قرار 

گرفته است. 
نکته بس��یار مه��م تف��اوت در اقت��دار دریایی 
ایران و قدرت های بزرگ همچون آمریکاس��ت. 
آمریکایی ها در حال��ی ناوهای هواپیما برخود را 
راهی آب راه های بین المللی می کنند که هدف 
و ماموریت آنها نا امن سازی منطقه و جهان است 
که نمود آن را در اقدامات آمریکا در خلیج فارس 
و دریای چین می توان مش��اهده ک��رد. در این 
درحالی است که ایران از یک سو محور مبارزه با 
تروریس��م و دزدی دریایی است و از سوی دیگر 
با مقابله تمام عیار با رفتارهای بحران ساز آمریکا 
در خلیج فارس، زمینه ساز امنیت منطقه شده 

است. 
در کن��ار آنچه در باب ظرفیت س��ازی و جایگاه 
نیروی دریایی جمهوری اسالمی ایران ذکر شد 
به این مهم باید توجه داش��ت که این پایان راه 
نیست و نیروی دریایی جمهوری اسالمی ایران 
آینده ای پرتالش در پی��ش روی دارد. چنانکه 
ذکر ش��د نیروی دریایی در قالب سپاه و ارتش 
نقش��ی مهم و تاثیرگ��ذار در امنی��ت دریایی و 
حت��ی امنیت ملی کش��ور دارند و لذا اس��تمرار 
تقویت توان دریایی کش��ور امری ضروری است.  
این امر زمانی بیش��تر قوت می گیرد که ترزا می 
 نخس��ت وزیر انگلیس پس از به قدرت رسیدن 
ترامپ در آمریکا رس��ما اذعان می کند که دیگر 
در حوزه زمینی نمی توان در منطقه مقابل ایران 
قرار گرفت و باید در حوزه دریایی مانع گسترش 
روزافزون جایگاه ایران ش��د. اق��دام انگلیس در 
تقویت پایگاه پنج��م دریایی در بحرین، حضور 
رزم  ناوه��ای آمریکا در خلیج فارس، احداث مقر 
فرماندهی به اصطالح امنیت دریایی فرانسه در 
امارات را می توان برگرفته از همین هراس غرب 
از اقتدار دریایی جمهوری اسالمی ایران دانست.  
در کنار این مس��ائل باید توجه داشت که حوزه 
دریایی یکی از محوره��ای مهم اقتصاد جهانی 
است و نقش نیروی دریایی در تامین امنیت دریا 
در تحقق این مهم بسیار حائز اهمیت است که با 
بهره گیری از این ظرفیت ها می توان گامی مهم 
در مقابله با تحریم و تهدیدات دشمن برداشت. 
در همین حال ایران طرح صلح و امید هرمز را با 
محوریت همگرایی کشورهای منطقه در سازمان 
ملل مطرح کرده که نقش نیروی دریایی در این 
عرصه بسیار مهم و حیاتی است. با توجه به این 
مولفه ها می توان گفت که نیروی دریایی ارتش 
و س��پاه نقش��ی مهم در امنیت و نی��ز مقابله با 
تهدیدات اقتصادی دشمن دارند لذا تقویت توان 
نیروی دریایی کشور امری ضروری است. ۷ آذر 
روز نیروی دریایی بر دالور مردان نیروی دریایی 
ارتش و سپاه، آن مردان بی ادعای عرصه دفاع از 

حریم آبی کشور مبارک باد.
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