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ساخت ناوشکن جدید و پیشرفته دماوند در بندر انزلی (عکس اختصاصی خراسان)

داشتهایم از جمله اژدری که در زیردریاییهای کالس غدیر و
فاتح و طارق استفاده میکنیم کامال بومی و پیشرفته است .در
حوزه توپ توانستیم توپهای متعارف را کامال بومی کرده و در
حوزه سامانههای اپتیکی و سایر سامانههایی که در مجموعه
ســاح و رهگیری کار میکنند پروژههای زیادی داشتیم .ما
موشک زیرسطح به سطح جاسک ۲را تست کردیم و حاال روی
شناورهای زیرسطحی ما نصب هم شده است .حتی در حوزه
پیشران هستهای که اخیرا مطرح شده و در دنیا نیز مورد توجه
است ،نیروی دریایی اعالم کرده اگر زمانی نیاز باشد به این حوزه
ورود کنیم در حوزه فنآوری هستهای مطمئنا این توان وجود
دارد .همچنین در سونار و ضدسونار و رادار که جنگ الکترونیک
گفته میشود ،هم روی سطح و باالی سطح و جنگ آکوستیکی
که در زیر سطح است پیشرفتهای خوبی داشتهایم .االن همه
سونارهای مورد نیاز ما در چندین محل در داخل تولید میشود.
کارخانجات ،موتور محرکــه جهش تولید در نیروی
دریایی
مجموعه کارخانجات نیروی دریایی یکی از سرمایههای بزرگ
این نیرو در حوزه تولید و طراحی و تعمیرات دریایی در ارتش و
کل کشور است که در سال 1355تاسیس شد و کار را با حضور
مستشاران خارجی شروع کرد .خارجیها کارهای اساسی را
بر عهده داشتند و به نیروهای ایرانی میدان برای کارهای فنی
داده نمیشد .این ادامه داشت تا به انقالب اسالمی رسیدیم و
مستشاران رفتند .متخصصان جوان ایرانی در این خأل نیروی
متخصص دست به کار شدند و با مطالعه و ساعتها تالش در
قدم اول توانستند در زمینه تعمیرات زیرآبیخودکفا شوند .یک
مثال مهم و شاهکار در حوزه تعمیرات کارخانجات ،تعمیرات
زیردریایی طارق از سری زیردریاییهای کالس کیلو و ساخت
روسیه اســت .این زیردریایی بعد از مدتها که در اختیار ما

تعمیرات اساسی زیردریایی کیلوکالس طارق در کارخانجات بندرعباس

بود به تعمیرات اساسی رسید و روسها میگفتند باید برای
تعمیرات به روسیه منتقل شود ،گفتند این کار شما نیست.
سیاست کشور و نیرو این نبود و دنبال این بودیم که زیردریایی
را همین جا تعمیرکنیم .باالخــره روسها گفتند ما به ایران
میآییم و با همکاری ایرانیها کار را انجام میدهیم .قرار شد
کارشناسان روسی بیایند و 5محموله قطعات هم بدهند تا کار
در بندرعباس انجام شود .وسط کار روسها کار را رها کردند و
رفتند .متخصصان ایرانی ماندند با یک زیردریایی که کامال باز و
تخلیه شده بود و قطعات هم که ناقص آمده بود .صنایع داخلی
و دانشگاهها پای کار آمدند و همه اسناد بررسی شد .روسها
حتی نقشهها را کامل نداده بودند و جوانان این سرزمین در
اقدامی جهادی همه را بازنویسی کردند و با وجود اینکه زمان
زیادی برد اما مجددا زیردریایی عملیاتی شد به گونهای که
خود روسها باور نمیکردند .زیردریایی طارق االن چند سال
اســت به دریا میرود و در رزمایشها نیز حضور دارد .مثال
دیگر قابل توجه در حوزه ساخت و ساز کارخانجات به ساخت
شناورهای سنگین ارتباط دارد .ما نیاز به خرید شناور داشتیم
و تحریم اجازه این کار را به ما نمیداد .به همین دلیل و بر اساس
فرمایش رهبری که باید وارد ساخت شویم ،با اعتماد به نفس
کار را شروع کردیم و جماران به عنوان اولین ناوشکن ایرانی
متولد شد .ناوشکنی که میتواند بالگرد حمل کند و امروز 11
سال اســت که به خوبی به ماموریتهای دوردست رفته و با
موفقیت عملیات خود را انجام داده است .جماران به عنوان
نمونه اول زمان زیادی برد و این زمان در نمونههای بعدی یعنی
ناوشکن دماوند در شمال و سهند در جنوب کمتر و کمتر شد
و البته با تجهیزات به روزتر و کاملتر .حاال در روزهای آینده
ناوشکن ایرانی دنا نیز به مجموعه شناورهای سنگین نداجا
اضافه میشود و برنامه برای ساخت شناورهای بزرگتر و حتی
با سه بدنه در دستور کار است.

تحریمهای بیاثر و پرفایده
به هر حال اگر بخواهیم منکر نقش تحریمها باشیم در واقعیت
صحبت نکردهایــم .تحریمها در مقاطع مختلــف زمانی روند
فعالیتها را کند کردند اما تهدیدی بود که به فرصت تبدیل و
باعثشددرحوزههایمختلفورودکنیم.امروزدرنیرویدریایی
در باالی سطح ،سطح و زیرسطح تجهیزات متنوعی داریم که
متناسب با تهدیدات روز و حوزه ماموریت نیروی دریایی ساخته
شدهاند و این در کمتر کشــوری دیده میشود .خوشبختانه با
برنامهریزی گسترده نیروی دریایی و با استفاده از ظرفیتهای
صنایعدفاعیکشورومراکزدانشگاهیودانشبنیانتاحدبسیار
باالیی از نیازهای مورد نیاز را مرتفع کردیم و به دانش و فنآوری
دست پیدا کردیم .امروز در ســاخت شناورهای سطحی ،انواع
شناورهای سبک و سنگین را میسازیم و در حوزه زیرسطحی
پروژههای متعددی انجام گرفته و امروز دانش ساخت زیردریایی
بومی شده است .در حوزه موشک و رادار و بقیه نیازهای نیروی
دریاییهمبهیکبلوغوخودکفاییمناسبیرسیدیم.البتهمسلما
این آخر راه نیست و روند تهدیدات و پیشرفت فنآوری ایجاب
میکند که دنبال فنآوریهای جدیدتر باشــیم .تحریمهای
تسلیحاتیاینچهاردههاگرچهدرزمانوهزینههایابتداییبرای
ما دردسرساز بود اما همچون کودکی نوپا که سرانجام روی پای
خودمیایستد،مانیزتوانستیمدرپسهمهسختیهابهگشایشی
دست پیدا کنیم که کمتر کشوری در دنیا از آن بهرهمند است و
آنگشایشاستقاللوبینیازیدرراهبردیتریننیازهرکشوری
یعنی تسلیحات و تجهیزات نظامی است .از این جهت تحریمها
با همه مشکالت غیرقابل انکار ،در حوزه صنعت دفاعی همچون
نعمتی توانســت خودکفایی را به ما هدیه دهد ،خودکفایی در
حوزه نظامی یعنی امنیت بومی و این جهش در امنیت دریایی
بومیشده ایران است که باعث بازدارندگی روزافزون کشور در
مقابل تهدیداتریزودرشتدشمنمیشود.
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