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* حضرتعالی در سال 96 و در مراسم معارفه 
خودتان در ارتباط با »نظریه بازگشت به دریا« 
یک جمله کلیدی مطرح کردید مبنی بر اینکه 
»قرن آینده قرن دریاست« و در ادامه جهش 
بزرگ در نیروی دریایی را به عنوان محور اصلی 
برنامه هایتان عنوان کردید. برای شروع بحث، 
اشــاره به اهمیت دریا و نقش نیروی دریایی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران در تولید امنیت و 
اقتدار در دریاها را بیان کنید و در ادامه با توجه 
به فرا رسیدن سالروز نیروی دریایی  اشاره ای 
مختصر به دستاوردهای نیروی دریای ارتش 

طی سال های اخیر بفرمایید. 
- بســم اهلل الرحمن الرحیم. در آســتانه هفتم 
آذرماه هســتیم، الزم اســت که این روز را به همه 
ملت شریف ایران، نیروهای مسلح، ارتش جمهوری 
اســامی ایران و به ویژه همکاران خودم در خانواده 
بــزرگ نیروی دریایی تبریک عرض کنم که یاد آور 
حماسه بزرگی است که در شصت و هفتمین روز از 
دفاع مقدس اتفاق افتاد و برای جمهوری اســامی 
ایران و دفاع مقدس موضوع بسیار ارزشمند و مهمی 
 بود. چرا که شاید سرجمع مطالبی که از فعالیت های 
دریا بشود به آن پرداخت، گذشته از دفاع 34 روزه، 
عملیات مروارید و اسکورت کاروان و... نتیجه همه 
آنهــا در یک برآیند کلی این بــود که ما از طریق 
دریا محاصره نشــدیم و در واقع جبهه دشمن خط 
مقدمــی  در دریا پیدا نکرد که بتواند از آنجا آبادان 
را به محاصره دربیاورد و یا اینکه خطوط مواصاتی 
دریایی ما را قطع کند که دستاورد بسیار ارزشمندی 
بود و الزم اســت که در این روز یاد و خاطره همه 
شهدای این حماسه غرورآفرین را زنده نگه داریم و 
همین طور جانبازان و خانواده های شهدا که به نوعی 
طایه داران و نقطه اقتدار و قوت جمهوری اسامی 

بی اثـر کـردن تحـریم ها 
با ایجاد تمدن دریایی اقتصاد و امنیت محور 

حال  در  دریایــی  نیــروی 
زیرساخت های  آماده ســازی 
ایجاد»تمدن دریایی« جمهوری 
و  اقتصاد  محور  با  اســالمی 

امنیت است.
* *  *

ما توانستیم با دانش ، فناوری 
و ظرفیتهــای فنی تجهیزات 
کهنــه را نو  کنیم و آنها را در 
دریا به کار بگیریم و ثابت کنیم 
که عمر قانونی دروغ و با نگاه 
مصرف گرایی است و به جای 
عمر قانونی عمر انقالبی را پای 

کار آورده ایم.   

ایران در فضای بعد از دفاع مقدس هســتند به ویژه 
در گام دوم انقاب. 

اما در ارتبــاط با نیروی دریایی و توجه به دریا 
به ویژه در قرن جدید که »قرن دریا« خواهد بود، برای 
جمهوری اسامی ایران آغاز سال 1400 آغاز خیزش 
تمدنی به سمت دریاست. بارقه هایی از آن هم از قبل 
پدیدار شده است. اینکه توسعه ظرفیت های دریایی 
ما افزایش پیدا کرده، اینکه رویکردهای حاکمیتی 
و دولتی به سمت دریا به ویژه سواحل مکران و این 
منطقه ای که دروازه طایی اقتصاد جمهوری اسامی 
ایران به دریاهای آزاد و تعامل و گفت وگو با کشورهای 
دیگر از طریق دریاســت معطوف شده و حرکت به 
سمت اینکه ما هم به نوعی تمدن دریایی مان در گام 
دوم انقاب احیا شود که گام تمدن سازی هم هست. 
در گام دوم انقاب که 1400 سال های آغازین 
آن خواهد بود، توجه به موضوع تمدن سازی با رویکرد 
تمدن دریایی یکی از نقاط اساســی باید باشــد، و 
نیروی دریایی در این فضا به نوعی پرچمدار است. 
همین طور زیرســاخت ها، صنایع و علوم دریایی که 

خیلی مهم هستند. 
اما اینکه کشــور ما در گذشته تمدن دریایی 
بوده و چرا امروز این اتفاق نیفتاده است و ما امروز 
به دنبال احیای آن هستیم باید ببینیم که تمدن 
دریایی در کدام کشورها قابل تحقق است. تعریف 
مــا از تمدن دریایی ملتی اســت که دریا برایش 
مهم تریــن درگاه ارتباطی با جهان بیرون اســت. 
پس برای کشــور ما در گام دوم انقاب که عرصه 
تمدن سازی است، برای تمدن سازی دریایی، باید 
دریا مهم ترین درگاه ارتباطی ما باشــد. وقتی که 
می گوییم مهم ترین درگاه یعنی گره های مواصاتی 
یا همان بنادر که قرار است شکل جابه جایی کاال 
و به طور کلی گفتمان ما با دنیا را عوض کنند باید 
شــکل توســعه یافته ای به خود بگیرند. شهرهای 
ســاحلی که نماد تمدن دریایی هستند باید رشد 
و توســعه پیدا کنند و همین طور قدرت دریایی 
کــه به نوعی مولود تمدن دریایی اســت در دریا 
باید تظاهرات خوبی داشته باشد و عمق عملکرد 
و فعالیتش تا جایی که منافع ملی گسترش پیدا 

می کند بارقه هایش دیده شود. 
اولین گام این است که مهم ترین سواحل ما که 
ســواحل مکران و اقیانوسی هستند رونق و توسعه 
پیدا کنند، به همین خاطر در گذشــته نگاه به این 
سواحل )جنوب شرق کشور( و احیای نام مکران و 
احیا و توســعه سواحل مکران در دستور کار نیروی 
دریایی قرار گرفت البته با فرمان رهبر معظم انقاب. 
ما بخشی از زیرساخت های استقراریافته مان در 
خلیج  فارس را منتقل کردیم به سواحل مکران و این 
فرآیند همچنان ادامه دارد. این کار البته هزینه های 
خــاص خودش را هم دارد، گذشــته از هزینه های 
مادی و اقتصادی، یک بخشــی از هزینه ها متوجه 
ســرمایه های انسانی اســت که آسیب های خاص 
خودش را دارد. خانواده هایی که در یک جغرافیایی 
مستقر شده اند و قرار است 20 تا 30 سال در کنار آب 
فعالیتی کنند، از آن منطقه جدا و به محلی منتقل 

شــوند که به آنجا تعلق ندارند. این یک مجاهدت 
جدی و خاموش می خواهد که در این سال ها اتفاق 
افتاده که توســط کارکنــان و خانواده های نیروی 
دریایی اتفاق افتاده است. ما بندر راهبردی جاسک 
را به یک منطقه دریایی بزرگ برای نیروی دریایی 
ارتــش و برای فعالیت هــای دریایی و برقرار کردن 

امنیت تبدیل کرده ایم. 
همان طور که می دانید بین اقتصاد و امنیت یک 
رابطه دوسویه وجود دارد و اساساً می گویند اقتصاد 
بدون امنیت مانند یک سراب است. ممکن است آن 
را مشــاهده کنید و شکل بگیرد اما خیلی سریع از 
بین می رود چون امنیت نیست. و باز می گویند که 
امنیت بدون اقتصاد هم دســت یافتنی نیست. پس 

این دو باید تنگاتنگ هم کار کنند. 
ما که منتقل شدیم به آنجا اساساً ظرفیت های 
تامین امنیــت را برقرار کردیم. چنــد هزار نفر از 
کارکنــان و خانواده های نیــروی دریایی طی این 
ســال ها به آنجا منتقل شــده اند. از آنجا که شهر 

ظرفیت پذیرش این مقدار جمعیت را نداشت ناچار 
به ساخت خانه های سازمانی شدیم. همچنین بخشی 
از ظرفیت های فنی مان را هم به آنجا منتقل کردیم 
از جمله ناوها و... معنایش این اســت که وقتی این 
جمعیت به آنجا منتقل می شود و مطالبات اجتماعی 
دارد به خودی خود ظرفیت های اجتماعی آنجا هم 
ناچار است که توسعه پیدا کند. این جمعیت نیاز دارد 
مایحتاج خود را از شهر تامین کند بنابراین گفتمان 
اقتصادی و اجتماعی بین این جمعیت بزرگ با شهر 
برقرار شد و شروع به رشد کرد و هر جا هم جمعیت 
می رود به خودی خود با خودش امنیت هم می آورد. 
در دریا هم تاش های گسترده ای توسط همکاران 
ما اتفاق افتاده؛ اعزام ناوگروه ها و فعالیت هایی از این 
دست باعث شده اســت که امنیت مناطق دریایی 
وضعیت بســیار خوبی پیدا کند اگرچه در گذشته 
هــم این کار را انجام می دادیــم اما امروز به صورت 

استقراری در حال انجام آن هستیم. 
قطعا در سال های آینده به ویژه از سال 1400 به 
بعد شاهد یک رشد جدی در ظرفیت های اجتماعی، 
سیاســی، اقتصادی، فرهنگی، دفاعی و امنیتی آن 

منطقه خواهیم بود. 
البته برای تحقق تمــدن دریایی در جمهوری 
اســامی که ظرفیت های خاص تمدن های دریایی 
)جزیــره ای بودن و مدیترانه ای بودن( را ندارد، یک 
مقدار فشــار توسعه قطعا باید به این موضوع کمک 
کند و مقداری هم تاش های حکومتی. در پیشانی 
این تاش های حکومتی نیروی دریایی است که ما 
شــاهدش هستیم که در سواحلی که محدودیت ها 
و محرومیت های تاریخی دارد مســتقر شده است 
و ان شــاءاهلل همین حرکت موجب این خواهد شد 
که توســعه تمدنی با نگاه به دریا در همین سواحل 
شــکل بگیرد و اگر تمدن ایرانی - اســامی که در 
بســتر جمهوری اسامی شکل گرفته قرار باشد در 
منطقه تأثیرگذار باشد یکی از سرپل های اصلی اش 

سواحل مکران است. 
* توسعه تمدن دریایی در سواحل دریای 
از  ایران یکی  اقیانوسی جمهوری اســالمی 
موضوعات بسیار مهمی  است که حضرتعالی 
پیش تر به عنوان کلید توسعه آینده کشور از آن 
یاد کردید، با توجه به شرایط تحریمی  کشورمان 
اقتصاد  از ظرفیت های  و ضرورت اســتفاده 
دریامحور به معنی استفاده از ظرفیت های دریا 
برای شکستن تحریم ها، نیروی دریایی ارتش 

در این زمینه هم برنامه ای دارد؟
- پاســخ این سؤال دوسویه است که یک سوی 
آن مربوط به نیروی دریایی است و سوی دیگر آن 
متوجه همین بحث قدرت و تمدن دریایی اســت. 
اساساً تمدن دریایی چرا در کنار دریا مستقر می شود؟ 
بــرای اینکه با دریا کار دارد و قرار اســت با نگاه به 
بیرون فعالیتی را انجام دهد. اگر تمدنی ظرفیت های 
گفت وگو با دنیای بیرون را نداشته باشد کنار بهترین 
دریاها هم که باشد بی معنی است. یعنی اگر ما کاال 
و خدماتی برای به اشتراک گذاشتن با بیرون نداشته 
باشــیم یا از طریق دریا و با استفاده از ظرفیت های 

اقتصاد آبی نتوانیم ظرفیت های بزرگ دریا و ســایر 
کشورها را به ظرفیت های تمدنی خودمان گره بزنیم، 
کنار دریا نشستن ما بی فایده است. بنابر این اگر ما 
در کشور کاال یا خدماتی داشته باشیم که دنیا به آن 
نیاز داشته باشد هیچ تحریمی نمی تواند جلوی ما را 
بگیرد برای اینکه ما نتوانیم آن را با دنیا به  اشتراک 
بگذاریم چون مطالبه بیرونی برای آن وجود دارد. 

پس اگر قرار اســت که از ظرفیــت دریا برای 
صادرات استفاده کنیم حتما باید ظرفیت صادراتی 
مناسبی ایجاد کنیم و همین طور اگر قرار است که از 
ظرفیت دنیا استفاده کنیم برای واردات کاال - کاالیی 
که به نوعی مرز امکان تولید ملی ما را افزایش دهد 
نه کاالیــی که ما را زمینگیر کند و اقتصاد و تولید 
داخلی ما را متوقف کند- نیاز به این داریم که قدرت 
دریایی داشته باشیم و در این فضا اگر این گفتمان 
دوســویه برقرار شد کســی نمی تواند آن را متوجه 
تحریم کند. یعنی باید تبدیل به قدرتی شــویم که 

توانایی این گفتمان را دارد. 

اما در مورد نیروی دریایی بحث تحریم ها بحث 
امروز نیســت، از ابتدای انقاب نیرو های مسلح 
زیر بار تحریم بوده اند. تحریم برای ما فشــارها و 
سختی ها و دشواری های زیادی به همراه آورد. اما 
ما تمام دوران دفــاع مقدس را در زیر بار همین 
تحریم ها پشت ســر گذاشتیم با موفقیت. و بعد از 
آن دوران احیا و ســازندگی را با همین تحریم ها 
پشت ســر گذاشتیم، امروز که نگاه کنیم در تمام 
دنیا یک شــناوری که ساخته می شود پس از 15 
الی 20 سال بازنشسته می شود چون آهن و سازه 
آن تاب و توان ادامه کار را ندارد. اما نگاه کنید به 
شناورهای ما که عمر تقویمی شان به حساب آنها 
گذشته، چگونه می شــود که چیزی را که آنها با 
دانش و فناوری و ظرفیت های فنی خود می سازند 
امروز در داخل کشور در زمان های طوالنی تر به کار 

گرفته می شود. 
چه چیز موجب آن می شــود؟ ما توانستیم به 
دانش، فناوری و ظرفیت های فنی خوبی دست پیدا 
کنیم که آن وسایل کهنه را نو کنیم و همچنان آنها 
را در دریا به کار بگیریم و ثابت کنیم که عمر قانونی 
دروغ است و با نگاه مصرف گرایی است و به جای عمر 

قانونی عمر انقابی را پای کار آورده ایم. 
در همیــن فضا وقتی نگهــداری و تعمیرهای 
ســنگین را انجــام دادیــم متوجــه شــدیم که 
ساخت وســازهای ســنگین را هم می توانیم انجام 
دهیم. اول از بازسازی شناورهای سنگین آغاز شد و 
بعد به ساخت شناورهای سبک تر منتقل شد و بعد 
آرام آرام اینها سنگین تر شدند و تا امروز که ما انواع 
ناو شکن ها، انواع زیردریایی ها را در داخل می سازیم. 
که دارای پیچیده ترین ســطح فناوری است که در 

دنیا به کار گرفته می شود. 
از سوی دیگر اگر شما در دریا به فناوری رسیدید 
حتما آن فناوری قابل توســعه به ساده ترین شکل 
ممکن در خشکی است. بنا براین وقتی ما در ساخت 
ناوشــکن ها و زیردریایی ها به این نقطه رسیده ایم 
معنایش این است که االن آمادگی آن جهش بزرگ 
به سمت خیز تمدنی مورد  اشاره در سال 1400 در 
جمهوری اسامی در همه ابعاد به وجود آمده. قطعا 
نیروهای مسلح که به خودکفایی رسیده اند نه تنها 
تحریم ها روی آنها کارگر نیست بلکه آمادگی آن را 
دارند که منطقه و جهان را متأثر کنند. اگر کشــور 
دیگری بخواهــد از ظرفیت های فناورانه جمهوری 
اســامی در بحث دفاعی استفاده کند این آمادگی 

وجود دارد.
 تسلیحات دفاعی باکیفیت بسیار مناسب و بدون 
هیچ منتی در اختیارشان خواهیم گذاشت. چون آنها 
وقتی تســلیحاتی بخواهند ارائه کنند پشت سر آن 
منت هست، سختگیری ها در دادن قطعات هست و 
به نوعی امنیت را به یک امنیت جزر و مدی تبدیل 
می کنند، بــه این معنا که فرضا اگر امروز نخواهند 
کــه قطعه ای بدهند امنیت نیســت و اگر بخواهند 

بدهند امنیت هست. 
امــا وقتی وارد معاملــه و گفتمان با جمهوری 
اســامی ایران می شــوند متوجه می شوند که هم 

امنیــت پایداری به دســت می آورنــد و هم انتقال 
فناوری به راحتی انجام می شود و ما فقط اصطاحا 
ماهی نمی دهیم بلکه به کشور های مستضعف و به 
دوستانمان ماهیگیری که سال ها آن را تمرین کرده 
و در آن به مهارت و تسلط رسیده ایم منتقل می کنیم. 
* حضور آمریکا در خلیج  فارس را چطور 
تحلیل می کنید؟ اوایــل مهرماه هم ناوگروه 
 تروریســتی آمریکا وارد منطقه شد؛ با توجه 
به اینکه طی یکی دوســال گذشته موضوع 
حضور ناوهایی آمریکایی در خلیج  فارس به 
دســتاویزی برای مهندس  ترس در جامعه با 
اغراض سیاسی تبدیل شده، این دور و نزدیک 
شدن ها از نظر شــما به عنوان یک فرمانده و 
کارشناس بر چه اساسی است و اصال باید از 

آنها ترسید یا نه؟ 
 - دربــاره حضور ناوهــای آمریکا در منطقه از 
واژه قشنگ دور و نزدیک شدن استفاده کردید که 
ادبیات معنا داری است. وقتی دور می شوند به چه 
شــکل است و وقتی نزدیک می شوند چگونه است. 
اساساً وقتی آبها را تقسیم می کنند یک منطقه ای 
به عمق 12 مایل دریایی که حدود 24 کیلومتری 
می شود را اصطاحا آب های سرزمینی می گویند که 
مبنای محاســبه آن هم از خط مبناست که به طور 
معمول از ســواحل آن کشور ساحلی است و برای 
ناوها در حقوق بین الملل دریاها در این محدوده حق 
و حقوقی قائلند. اما حاکمیت مطلق دولت ساحلی 
بر این آبها وجود دارد. هر کشور دیگری که بخواهد 
وارد این آبها شود باید از دولت ساحلی اجازه بگیرد 
و تا زمانی که در این آبها دریانوردی می کند پرچم 

دولت ساحلی را باید به اهتزاز دربیاورد. 
وقتــی از آن 12 مایــل فاصله می گیریم تا 24 
مایل می شــود منطقه نظارت که آنجا هم حقوقی 
برای خود دارد دریانوردی بر روی سطح دریا برای 
همه کشورهای دنیا آزاد می شود. پس از آن هم به 
دریاهای خیلی آزاد می رســیم به معنای اینکه در 
چارچوب قوانین بین المللی دریانوردی فعالیت هایی 
قابل انجام است. این برای همه است یعنی شناورهای 
جمهوری اســامی و همه کشورها بر اساس همین 
قوانیــن و مقررات می تواند به هــر نقطه ای از دنیا 
بروند و بالعکس. وقتی صحبت از منطقه می کنیم، 
منطقه به معنای این نیســت که همه آب های آن 
متعلق به جمهوری اسامی ایران است. و باز به این 
معنا نیســت وقتی آمریکایی ها به این آبها می آیند 
به مناطق تحت حاکمیت جمهوری اســامی ایران 
تجاوز می کنند. وقتی وارد دریای عمان و تنگه هرمز 
و خلیج  فارس می شوند باید با رعایت همه این قوانین 
وارد شــوند و ما هم اداره و کنترل می کنیم که این 
قوانین زیر پا گذاشته نشود. و تا به امروز هم به دقت 
همین کار را کرده ایم و اتفاقا آنها از مرزهای دریایی 
جمهوری اسامی فاصله معناداری می گیرند و کا 
متمایل هستند به مرزهای کشورهای حاشیه جنوبی 

خلیج  فارس. 
حضور آمریکائی ها هیچ تعرضی به مرزهای 
آبی جمهوری اسامی نداشــته و هر جایی که 
تصور بر این باشــد که در حال نزدیک شــدند 

هستند با تذکر جدی از جانب ما، دور می شوند. 
چــون ما به صورت شــبانه روزی بر روی مناطق 
تحت حاکمیت در حال گشت زنی هستیم و هم از 
آسمان هم از دریا و هم از ساحل در حال مراقبت 
هستیم. نزدیک و دور شدن ناوهای آمریکایی به 
آب های تحت حاکمیت جمهوری اسامی برای ما 
موضوع بی معنایی است و احساس می کنیم دارند 
پول ملت هایشان را دور می ریزند. چرا که هر ناو 
هواپیمابــر هزینه ناوبری اش در یک ماه بیش از 
3 هزار میلیارد تومان است. بنابر این کشورهایی 
که دولت هایشان این شناورهای به ظاهر بزرگ 
را - کــه رهبری انقاب آنهــا را ابزارهای مادی 
چشــم پر کن تعبیر می کننــد - به این منطقه 
اعزام می کنند، پول ملت های خود را دور می ریزند. 
اما ایــن قبیل اقدامــات بــدرد حکومت ها و 
دولت های نامشــروعی می خورد که اینها را به این 
منطقه دعوت می کنند برای اینکه نگرانند حکومتهای 
نامشروعشــان به هر علتی متزلزل شــود. به این 
عمــل مکمل قدرت می گویند کــه به هیچ عنوان 
پاســخگوی یک فعالیت منطقه ای نیســت و فقط 
دلگرمی  است برای آنهایی که ملت هایشان وابستگی 
به حکومت هایشان ندارند و از حمایت و پشتیبانی 
ملی برخوردار نیستند. همان تعبیر گاو شیردهی که 

حکم حضور نیروهای آمریکائی در منطقه حکم همان سگ چوپانی است 
که باالی سر گاوهای شیرده )دولت های نامشروع منطقه(  ایستاده است.

***
با تعریف حرکت نیروی دریایی از سنتی به مدرن به انباشتی از دانش 
 و توانایی ها زیرساختی رســیده ایم که اگر روزی یک ناوشکنی را 

در ۱2   -۱۳ سال می ساختیم امروز طی 2 سال می سازیم.

به خود گرفته و حتی ظرفیت ائتاف ســازی دارد 
کــه تأثیرگذاری هایش کان و جهانی اســت. و به 
نوعی قدرت های اســتکباری جهان کــه دریا را تا 
دیروز تحت تســلط خود می دیدند، درمی یابند که 
عرصه برایشــان در حال تنگ تر شدن است. شکل 
جدیدی از ائتاف سازی در دریاهایی که به نگاه آنها 
دریاهای مهمی  است و برای خودشان منافع در آن 
تعریف کرده اند به وجود آمده. وقدرت هایی در کنار 
هــم قرار گرفته اند که برخی از آنها تا آن روز رقیب 
استکبار جهانی و آمریکایی ها بودند و برخی از آنها 
مثل جمهوری اســامی پنجه در پنجه اســتکبار 
جهانی طی ســال های متمادی انداخته اند و دیگر 
سیاســت های او را برنمی تابند و حرفشان را بلند و 

آزادانه و با اقتدار می زنند. 
این عاوه بر آن خط کشی پررنگی که برای آنها 
مشخص می کند که جنبه های مقابله با رویکردهای 
استکباری شــکل گرفته به نوعی الهام بخش برای 
ملت های آزاده جهان هم هست که این الهام بخشی 
آنها را بیشتر نگران می کند که این وضعیت به سایر 
کشــورهای منطقه سرایت کند معنایش این است 
که خیلی زودتر از آن چیزی که فکر می کردند باید 
منطقــه را  ترک کنند و به نوعی آنها را وادار به این 
می کند که ســازه قدرت دریایی جهانی را که تحت 
کنترل و تسلط و انحصار خودشان داشتند حاال دیگر 
باید آن را با دیگران به  اشتراک بگذارند. این نگرانی ها 

نگرانی جدی از سمت آنهاست. 
* حضرتعالی در شهریورماه امسال از رشد 
و تحول چشمگیر در مراکز تخصصی آموزش 
نیروی دریایی ارتش خبــر دادید، بفرمایید 
اساساً آموزش های تخصصی در نیروی دریای 

بر چه مبنایی استوار است؟
- اگر قرار باشد که بحث امنیت دریایی کشور 
یک امنیت بومی باشد و وابستگی به بیرون نداشته 
باشــد که موجب این نشود که شکل جزر و مدی 
داشته باشد و متأثر از اقدامات دیگران ضعیف شود 
الزمه اش این اســت که در همه ابعاد به یک خود 
کفایی رسیده باشــد. ظرفیت های مراکز آموزش 
نیروی دریایی که عمدتاً بعد از انقاب ایجاد شــد 
تا افســران و درجه داران مان را به خارج از کشور 
نفرســتیم تا با فرهنگ آنها آموزش ببینند و رشد 
پیدا کنند متمرکز شد بر داخل کشور. این مراکز 
آموزش بدوا که آغاز شد با مطالبات و ظرفیت های 
فنی و دانشــی آن روز ایجاد شــد. ما هر قدر که 
به جلو آمدیم شــاهد این بودیم که رشد فناوری 
تأثیر زیادی بر روی تجهیزات ما گذاشت و ضریب 
نفوذ افزایش پیدا کرد. این ضریب نفوذ یک عقبه 
علمی  و فنی هم برای راهبری هم برای نگهداری 
و تعمیر و هم برای توســعه نیازهای آینده احتیاج 
دارد. متمرکز شدیم بر روی مراکز آموزش تا ببینیم 
ظرفیت هایی که برای آینده نیاز رویکردهای محیط 
امنیتی ماست با نگاه به آینده چگونه باید باشد. و 
چیزی را تعریف کردیم به نام حرکت نیروی دریایی 

از سنتی به مدرن. 
اگر قرار باشــد که پاســخ به تهدیدات آینده را 
بدهیم نیروی دریایی سنتی قادر به پاسخگویی به 
این تهدیدات نخواهد بود و الزم است به یک نیروی 
دریایی مدرن تبدیل شود. مدرن هم از باب تجهیزات 
و هم از باب فناوری و دانشــها و هم درکنارهم قرار 
دادن اینها و ایجاد یک پیوستگی بین آنها و همچنین 

تولید فرهنگهای جدید. 
به همین خاطر نگاه جدی به بحث آموزش شده 
و ان شاءهلل این رشد و توسعه را در مراکز آموزش در 
آینده بیشــتر شاهدش خواهیم بود. خروجی آن را 
هم امروز اگر نگاه کنید می شود انباشتی از دانش و 
توانایی های زیرساختی که اگر روزی یک ناوشکنی 

را در 12 - 13 سال می ساختیم امروز طی 2 سال 
می سازیم. 

* موضوع پاندمی کرونا آیا تونسته است در 
روند فعالیت های نیروی دریایی ارتش جمهوری 

اسالمی خللی ایجاد کند؟
- موضــوع کرونا در ارتباط با نیروی دریایی دو 
عرصه را برای ما باز کرد. یک عرصه این بود که همه 
کارکنان ما فرزندان همین کشورند و در این اجتماع 
زندگی می کنند و مثل ســایر هموطنان دیگرمان 
هســتند و مثل آنها در معــرض خطر این ویروس 
قرار گرفته اند. پس حفظ سرمایه های انسانی یکی 
از موضوعات مهمی  بود که با توجه به آموزش هایی 
که نیروی انسانی ما دارد و زیرساختهایی که داریم و 

با توجه به انضباط و مقرراتی که حاکم است شرایطی 
را فراهم کردیم که احتمال آسیب پذیری در مواجه 

با کرونا به حداقل ممکن برسد. 
همزمــان یکــی از تکالیفمان این بــود که در 
کنار قرارگاه پدافند زیستی همه ظرفیت های قابل 
 اشــتراک گذاری مان را - مشــروط به اینکه مسئله 
دفاع و امنیت را تحت الشعاع قرار ندهد- به  اشتراک 
بگذاریم و کمک کنیم برای اینکه امنیت ســامت 
در جامعه پایدار تر باشد و وظیفه اجتماعی خودمان 
را به عنوان نیروهای مسلح انجام دادیم. تمام مراکز 
درمانی نیروی دریایی از همان ابتدای کار در اختیار 
بخش بهداشت و درمان کشور قرار گرفت و همزمان 
در این فضا این مراکز را تجهیز بیشتر هم کردیم. در 
ســطح شهر هر خدماتی که الزم بود انجام دادیم و 
بسته های بهداشتی را که نیاز بود در جاهایی که ما 
استقرار داشتیم در اختیار هموطنان قرار دادیم. امروز 
هم بیمارستان های نیروی دریایی در همه نقاطی که 
ما قرار داریم به دلیل اینکه بیمارستان های تخصصی 
نظامی هستند ظرفیت های بسیار خوبی دارند که از 
ابتدا متناسب با همین شرایط پدافند زیستی مهیا 

شده است. 
اگرچــه ما دیدیم قدرت های بــزرگ دنیا روی 
شــناورهای بزرگ خودشان که نماد قدرتشان هم 
است آن قدر این بیماری بیداد کرد و تأثیر گذاشت 
که ناچار شدند تعدادی از ناوهای خود را جمع کنند 
و برگرداند به پایگاه های شان اما در مورد ما این اتفاق 
تا به امروز نیفتاده و این را مدیون تاش و زحمات 
کارکنان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسامی ایران 
هستیم، مدیون هوشیاری و دقت فرماندهان هستیم 
و به نوعی آن انضباطی که ارتش جمهوری اسامی 
در آن شاخص است کار خودش را خوب انجام داده 
نتیجه اش این شــده که همین امروز ناوگروه ما در 
خلیج عدن مشغول انجام مأموریت است و تیم های 
مختلف نیــروی دریایی در حوزه های مختلف همه 
مشغول به فعالیت هستند و می شود گفت که تقریباً 
تأثیر معناداری بر فعالیت های نیروی دریایی و امنیت 

نداشته است.  
* و نکته پایانی...

- خوب معموالً وقتــی به ایام هفتم آذر که به 
روز نیروی دریایی نام گذاری شده نزدیک می شویم 
هر ســاله یک بخشی از دستاوردهای دفاعی مان را 
به نمایش می گذاریم امســال هم ان شاءاهلل الحاق 
ناوشکن دنا را داریم که جدیدترین ناوشکن ساخته 
شده در وزارت دفاع جمهوری اسامی ایران است و 
به زودی به نیروی دریایی ملحق می شود. همچنین 
ناو موشک انداز زره را داریم که اولین موشک انداز از 
این نوع است و در ناوگان جنوب ساخته شده، شناور 
پرسرعت با قدرت مانور باال و ظرفیت های موشکی 
خیلــی خوب. تمام آزمایش های دریانوردی خود را 

پشت سر گذاشته. 
از سوی دیگر برای اولین بار و شاید بشود گفت 
به عنوان دومین کشــور جهان - بعد از آمریکا- ناو 
بندری را در ناوگان جنوب آماده ســازی اش به انتها 
رســیده و در نیمه دوم آذرماه این ناو بندری آماده 
می شود. این شناور در حقیقت یک ناو بندری است. 
وقتی می گوییم ناو یعنی نظامی است وقتی می گوییم 
بندری یعنی قرار است در یک مقیاسی ظرفیت هایی 
از یک بندر را در اختیار ما بگذارد. این هم تا حدی 

متوجه همین محدودیت های کروناست.
 بــا توجه به کرونا ما تمایــل نداریم به بندر دیگر 
کشورها وارد شویم تا دریانوردان مان دچار این بیماری 
نشــوند. پس احســاس نیاز کردیم که یک بندری را 
دورتر مستقر کنیم که تمام آن خدمات پشتیبانی که 
الزم اســت شناورها دریافت کنند والزم نباشد که زود 
به ســاحل برگردند. این ناو بندری در نقطه مناســبی 
مستقر می شود و می تواند تمام طبقات مختلف آمادی 
شــامل سوخت، آب، خواروبار، مهمات و دیگر مواردی 
که مورد نیاز است در اختیار شناورها قرار دهد و خاصه 
یک غول دریایی اســت که ان شاءهلل در نیمه دوم آذر 
شاهد الحاق آن هم خواهیم بود. فعالیت های دیگری هم 
 هســت که در نمایشگاه جهاد آن را به نمایش خواهیم 

گذاشت.

 نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی پس از پیروزی انقالب اسالمی تاکنون با تالش های جوانان این سرزمین به 
باالترین سطح از آمادگی و به خودکفایی رسیده و از دهه ۷۰ توانایی ساخت انواع ناو، ناوشکن، زیردریایی، هاورکرافت ها 
و بسیاری از تجهیزات خود را به دست آورده است. این نیرو پس از اینکه فرماندهی معظم کل قوا آن را یک نیروی 
دریایی راهبردی توصیف کردند، حوزه عملیاتی خود را از آبگیر محدود خلیج فارس به سایر نقاط جهان گسترش داده 
و اقدام به اعزام ناوگروه هایی به مناطق مختلف جهان کرده است. به گفته امیر دریادار خانزادی اما این نیرو درحال 
حاضر در حال انجام ماموریتی بسیار بزرگ و با اهمیتی است که در صورت تحقق آن شاهد رشدی جدی در ظرفیتهای 
اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی ،دفاعی و امنیتی مناطق دریایی کشورمان خواهیم بود که ایجاد تمدن دریایی 

اســت. به مناسبت هفتم آذر سالروز نیروی دریای مهمان فرمانده نیروی راهبردی دریایی ارتش جمهوری اسالمی 
شدیم و بررسی ابعاد این رویداد بزرگ و همچنین سایر موضوعات مرتبط با نیروی دریایی ارتش کشورمان از جمله 
نحوه مواجهه با ناوهای آمریکایی در خلیج فارس ، استفاده از ظرفیتهای نیروی دریایی برای شکستن حصار تحریم ، 
تحول چشمگیر در آموزش تخصصی سربازان ، درجه داران و افسران و همچنین بررسی تازه ترین دستاوردهای دفاعی 
این نیرو را به گفت و گو نشســتیم. متن زیر حاصل گفت و گوی یک ساعته ما با »امیر دریادار دکتر حسین خانزادی 

فرمانده نیروی دریای ارتش جمهوری اسالمی ایران« است که در ادامه می آید:
مجتبی باجالن

قطعا نیروهای مسلح که به خود کفایی رسیده اند نه تنها تحریم ها روی آنها کارگر نیست بلکه آمادگی آن 
را دارند که منطقه و جهان را متاثر کنند.

***
نزدیک و دور شدن ناوهای آمریکایی به آب های تحت حاکمیت جمهوری اسالمی برای ما موضوع بی معنایی 

است و احساس می کنیم دارند پول ملت هایشان را دور می ریزند.

آمریکایی ها برایشان به کار برده اند و 
در حقیقت این گاوهای شیرده یک سگ 

چوپانی هم نیاز دارند که باالی سرشان باشد. در 
واقع حکم حضور نیروهای آمریکائی در منطقه حکم 
همان سگ چوپانی است که باالی سر این گاوهای 
شیرده ایستاده است. هیچ کس نگرانی از بابت دور و 
نزدیک شدن ناوهای آمریکایی نداشته باشد چرا که 
به دقت تحت کنترل ما هستند و توانمندی جمهوری 
اسامی برای برخورد قاطع و محکم با هرگونه تخلف 
و تعرض نیروهای آمریکا به حدی باالست که خود 

آنها هم به آن معترفند. 
بر اساس ضرب المثل »چوب را که برداری گربه 
دزده حســاب کار خود را می کنــد«، هر جا که ما 
چوب را برداشــتیم آمریکائی ها به 400- 500 متر 
از مرزهــای آبی ما دورتــر رفته اند. این معنای آن 

قدرت و اقتدار است. 
* سال گذشــته رزمایش مشترکی بین 
ایران، روسیه و چین برگزار شد، ما در گذشته 
هم رزمایش هــا و تمریناتی در حوزه امداد و 
نجات با نیروی دریایی برخی کشورها برگزار 
کــرده بودیم اما این رزمایش با آن شــکل 
بی سابقه بازتاب های فراوانی هم در رسانه های 
داخلی و خارجی و هم محافل نظامی و سیاسی 
بین المللی داشت. چرا این رزمایش تا این حد 
مورد توجه قرار گرفــت؟ آیا برنامه ای برای 
با کشورهای دیگر  برگزاری چنین رزمایشی 

دارید؟
- ما به طور مرتب با کشورهای منطقه از جمله 
عمــان رزمایش هایی را در طول ســال در منطقه 
دریاهای مشترکمان با رویکرد تامین امنیت خطوط 
کشتیرانی اجرا می کنیم. این رزمایش ها هم در روز 
اول اجرا با بازتاب جهانی رو به رو شــد اما امروز به 
یک روند تبدیل شده و هر دو طرف کار خود را به 
خوبی انجام می دهیم. فضای کرونا امسال ما را کمی 
 محدود کرده است که قطعا با جا افتادن این مسئله 
و رعایت پروتکل ها این رزمایش در ارتباط با امداد 

و نجات را اجرایی خواهیم کرد. 
اما رزمایش ســه جانبه ایران، چین و روســیه 
که برگزار شــد، اگر بخواهیم مثالی ساده برای آن 
بزنیم، اگر یک تیم معمولی فوتبال بخواهد یک بازی 
دوستانه با یکی از تیم های مطرح دنیا برگزار کند، 
شاید میسر نشود چون در  تراز آن تیم مطرح نیست 
و از ســوی آنها مورد قبول واقع نشود. این مسئله 
را اگر به مســائل دفاعــی و امنیت تعمیم بدهیم، 
وقتی یک رزمایشی بین سه قدرت بزرگ دنیا که 
دو تا از آنها پیشــتر اثبات شده بودند و جمهوری 
اســامی ایران هم در این فضا اگرچه اثبات شده 
بود اما در نمایش بیرونی هم نیاز به تثبیت بیشتر 
داشت، برگزار می شــود معنایش این است که در 
عقبه آن همکاری ها و توافقات فرهنگی، اقتصادی، 
اجتماعی و سیاســی پررنگ شده و شکل گرفته و 
حاال به یک نقطه تعاملی رسیده اند که نیروی های 
نظامی شــان کنار هم آن خط کشی های پررنگ را 

 ترسیم می کنند. 
 معنایش این اســت که تعامل ها سطح باالیی 

گفت وگوی اختصاصی کیهان با امیر دریادار خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش 
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