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معاون هماهنگ کننده ارتش

نیروی دریایی؛ الگوی موفق
بی اثرکردن تحریم ها
دیــروز هفتم آذر  ،چهلمین سالگرد عملیات غرور
آفرین مروارید در سال  1359بود .عملیاتی که با
ایثار دریــادالن نیروی دریایی ارتش  ،تنها  67روز
پس از آغاز جنگ تحمیلی  ،طومار نیروی دریایی
عــراق را بــرای هشت سال آینده در هم پیچید و با
انهدام سکوهای نفتی االمیه و البکر نه تنها بنادر
عراق تا انتهای جنگ در محاصره ایران قرار گرفت
بلکه تا سال ها پس از جنگ هم نتوانست از خلیج
فــارس نفت صــادر کند .این مهم در حالی بود که
ایــران با مجاهدت نیروی دریایی و اسکورت ده
هزار کشتی و نفتکش ،هیچ گاه با توقف صادرات
نفت و واردات کاالهای خود در طول جنگ مواجه
نشد و اجــازه نــداد عــاوه بر جنگ نظامی  ،جنگ
اقتصادی نیز بر ای ــران عزیزمان تحمیل شــود .
40ســال از آن حماسه بــزرگ می گــذرد و به روح
بلند شهدای عملیات مروارید و سایر شهدای جنگ
تحمیلی درود می فرستیم اما در این سال ها نیروی
دریاییارتشجمهوریاسالمیایرانهمچوننهالی
جوان رشد کرد و به درختی تناور در عرصه دفاع از
آب های نیلگون ایران و حفظ منافع کشورمان در
آب های بین المللی بدل شده  ،درخت تناوری که
دیگر حوزه ماموریتی خود را خلیج فارس و دریای
عمان نمی داند و هزاران کیلومتر دورتر از ساحل
خودی به دفاع از امنیت و منافع اقتصادی کشور
می پردازد آن هم در شرایطی که در پس چهار دهه
تحریم تسلیحاتی سخت  ،چه در حوزه تجهیزات و
تسلیحاتوچهدرحوزهآموزشنفرات،قابلمقایسه
باگذشتههاینهچنداندورخودنیست.اینحضور
مقتدرانه در آب های آزاد پیامدهای مختلفی به
همراهدارد.اینکهایننیروباوجودتحریمهاتوانسته
به حدی از توانمندی در ساخت و ساز و آموزش
برسد که شناورهای سطحی و زیرسطحی خود را
در اقیانوس ها عملیاتی نگه دارد چیزی نیست که
از چشمان تیزبین کارشناسان خبره حوزه دریایی
دور بماند و این که ایران عزیز بدون ترس و با اعتماد
به نفس باال در کنار ناوشکن ها و ناوهای هواپیمابر
بیگانه در آب های بین المللی تحرک دارد از یک
خودباوری انقالبی برخاسته که توانسته انگیزه ای

به نیروهای بیشتر جــوان نداجا دهد تا در مقابل
عرضاندامهایپوشالینغربکمنیاورندوباتوکل
به خدا و اتکا به توان داخلی ماموریت مهم خود را
انجام دهند چرا که امروز صیانت و سیادت دریایی
در آب هــای بین المللی یک شاخص مهم برای
قدرت هر کشوری و میزانی برای امنیت تجارت و
حمل و نقل دریایی غیرنظامی به شمار می رود.
نیروی دریایی ارتش در بیش از یک دهه گذشته با
حضور در آب های آزاد و توسعه دیپلماسی دریایی
موفقشدباتامینامنیتدرخلیجعدنبهحفظروابط
اقتصادیکشورباجهانکمکبهسزاییداشتهباشد
و پرچم جمهوری اسالمی ایران را در میان باالترین
سطوح تکنولوژی دریایی کشورهای غرب و شرق
و ادعاهای نظامی آن ها باال نگه دارد که چیز کمی
نیست ضمن ایــن که استفاده از آخرین فناوری
های روز در حوزه شناورهای سطحی و زیرسطحی و
تسلیحات و موشک های پیشرفته که به عنوان دست
بلند دفاعی ایــران عمل می کنند توسط دشمن
قابل کتمان نبوده و همین تــوان ،بخش بزرگی از
بازدارندگی امروز ایران را سبب شده که می تواند به
عنوانیکعنصرمهمدرثباتوپایداریدرهمهبخش
هایدیگرکشوربهویژهاقتصادموردتوجهقرارگیرد.
همچنین توجه بــه کــرانــه هــای راهــبــردی دریــای
عمان تحت عنوان ساحل مکران  ،از دیگر نقاط
درخشش نیروی دریایی ارتش در سال های اخیر
و با تدبیر مهم رهبری معظم انقالب بوده است که
پایه مهمی برای تمدن دریایی آینده ایران و توسعه و
رفع محرومیت های تاریخی از این منطقه به شمار
می رود و در عین حال برای کشور ثمرات اقتصادی
امنیتی ،فرهنگی و اجتماعی مهمی خواهد داشت .
امانقطهاوجوهنربزرگنیرویدریاییدراین40سال
بومی سازی امنیت دریایی است  .اقدامی که به مدد
متخصصانوپیشکسوتاننیرویدریاییمحققشده
و توانسته ایران را در این حوزه نه تنها به قدرت اول در
میانکشورهایمنطقهبدلکندبلکهباتامینامنیت
دریاییبومیبرایکشور،آنراتاابدازگزندهرتحریم
ومحدودیتنظامیدراماننگاهدارد.همانراهبردی
کهرهبریانقالببهتازگیدردیدارباسراننظامبهآن
اشاره داشتند و آن را چاره خالصی از فشار تحریم ها
بیان کردند  .در واقع نیروی دریایی با بومی کردن هر
آنچهازتجهیزاتوتسلیحاتوآموزشنیازداردباعث
شده تا برای تحریم ناپذیری ،الگویی موفق در کشور
ایجاد کند  .بر این اساس می توان از نحوه عملکرد
نیروهایمسلح،ازجملهنیرویدریاییارتشبهرهبرد
وتجربیاتشدربیاثرکردنتحریمهاراکهبهفرموده
رهبرانقالبراه«خوشعاقبت»دراینمسیراست به
کاربردوعمالتحریمهایاقتصادیراخنثیکرد.
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همراه با تصاویر و گزارش هایی جذاب و منتشر نشده
از جدیدترین توانمندی های نیروی دریایی ارتش

ویژه نامه «جهش امنیت دریایی»
روزنامه خراسان منتشر شد
 40ســال از عملیات غــرور آفرین
مــرواریــد در هفتم آذر  1359که
نیروی دریایی ارتش توانست در آن
با رشــادت دری ــادالن خــود ،نیروی
دریایی عراق را نابود کند و عمال از
آن نیرو تا پایان جنگ خبری نباشد
می گــذرد .نیروی دریــایــی ارتش
کــه روزگــــاری بـــدون مستشاران
آمریکایی و تجهیزات و شناورهای
غــربــی نــمـیتــوانــســت از آب هــای
ساحلی خــود بیرون بیاید  ،امــروز
رکوردهایی را در منطقه و فراتر از
خلیج فــارس و دریــای عمان بر جا
می گذارد که باورش برای دشمنان
ما سخت اســت هر چند مجبورند
باور کنند زیرا در ناوهای ایرانی به
همراه پرسنل آموزش دیده توسط
مربیان ایرانی و در مراکز آموزشی
نداجا در خلیج عدن ،دریای چین،
اقیانوس هند ،دریای مدیترانه و در
دهانه اقیانوس اطلس ،پرچم زیبای
ایــران عزیز را افراشته بر باالترین
نقطه ناوهای رزمــی کشورمان به
چشم خود دیده اند.امروز تعمیرات
اساسی کشتی ها و زیردریایی ها
کــه هیچ ،ساخت ناوشکن هــا هم
در داخــل اســت و توانسته ایــم به
باالترین فناوری جهان یعنی ساخت
زیردریایی دست یابیم .در کنار این
توانمندی بــزرگ و مثال زدنــی ،
این روزها نسیم خدمت و توسعه به
محروم ترین بخش کشورمان در
سواحل مکران نیز وزیدن گرفته و
حضور نیروی دریایی در این حوزه
تــوانــســتــه بـــرای بخشی هــر چند
کوچک از دردهــای مــردم آن دیار
مرهم باشد .امروز و پس از  40سال
از آغاز یک جنگ سخت تحمیلی و
البته عبرت آموز و پردرس  ،نیروی
دریــایــی در کــنــار وزارت دف ــاع به
معنای کامل کلمه توانسته در حوزه

تامین امنیت که مهم ترین کاالی هر
کشور بوده و بدون آن هیچ چیزی از
جمله اقتصاد در امان نخواهد بود
به خودکفایی باالیی در ساخت و
تعمیر تجهیزات و به ویژه شناورهای
سطحی و زیــر سطحی خــود برسد
تــا بتوانیم بگوییم تامین امنیت
نیز در کنار صدها کاال و محصول
استراتژیک دیگر بومی شده است.
اگرچه تحریم های ظالمانه آمریکا
در همه این  40سال علیه نیروهای
مسلح کشورمان ضربه ای سخت
و فــشــاری طــاقــت فــرســا محسوب
مــیشــد امـــا تــوانــمــنــدی صنعت
دفاعی کشورمان در هماهنگی با
جهادهایخودکفاییچونققنوسی
از خاکستر تحریم برخاست و حاال
مدعی هستیم که با بومی سازی
تجهیزات و تسلیحات مان به «امنیت
بومی تحریم ناشدنی» دست یافته
ایم.یک امنیت بومی که توانسته در
حوزه دریایی ما را به « جهش امنیت
دریایی » رهنمون سازد .رسیدن به
این مرحله از امنیت سازی و جهش
در تولید امنیت بومی  ،بهانه ای شد
تا با سر زدن به مراکز ساخت و ساز
در نداجا و گفت وگو با فرماندهان
ارشــد این حــوزه ها  ،گــزارش های
عینی را از آن چه بوده و شده است
در ویــژه نامه ای با عنوان « جهش
امنیت دریــایــی »گـــردآوریـــم .این
ویژه نامه به مناسبت هفتم آذر  ،روز
نیروی دریایی و چهلمین سالگرد
دفــاع مقدس منتشر و بــه صــورت
محدود توسط نیروی دریایی توزیع
خواهد شــد .خوانندگان عزیز ما
نــیــز مــی تــوانــنــد از طــریــق سایت
روزنامه خراسان به آدرس اینترنتی
www.khorasannews.com
به مطالب این ویژه نامه دسترسی
داشته باشند.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• ما و ملت ایران از پرستاران و پزشکان کمال تشکر
را داریم ولی ما و افراد دیگری هم در خط اول کرونا
هستند که مجاهدت می کنند؛ چقدر خوب بود
رسانه ها و جراید ضمن مصاحبه ،از ایشان قدردانی
وسختی کار اینان را به مردم اطالع رسانی کنند .با
تقدیم احترام ،کارگران وغساالن وروحانیان مستقر
در آرامستان ها.
••کدام را باور کنیم؟ پلمبو تعطیل کردنیکمغازه
فروش اجناس ۳۹تومانی در یکی از پاساژهای
ع خریدارانو عرض ه و توزیع
ت را یا ازدحامو تجم 
پایتخ 
گوشتمرغزیر فی و قیمت بازار در میدانبار بهمن
تهرانو رعایت نکردنفاصلههایاجتماعیتوسط
خریدارانآن را؟!
••هرچه فکر می کنم ،می بینم یک عده  ...حتی چند
برابر تعداد اعضای هیئت دولت نمی توانند مملکتی
را به این روز بنشانند! پس به احتمال قوی عمدی در
کار است.
••سازمان تامین اجتماعی درباره استراحت های
پزشکی جوابگو نیست .یعنی درسته سال ها بیمه
پرداخت کنی و برای یک ماه استراحت بگویند پزشک
نداریم؟ لطفا پیگیری کنید.
•• خسته مون کردین از بس به همسان سازی
بازنشستگان تامین اجتماعی اعتراض کردین .چقدر
بگم که میزان بازنشستگی توی تامین بستگی به
پرداخت حق بیمه داره؟ چرا الکی حقوق بازنشستگان
تامین اجتماعی را با کشوری ها و لشکری ها مقایسه
می کنید؟
••کاش یکی روی سرقت کابل تلفن ها نظارت کند.
به تازگی سیم دزدی زیاد شده .ما هم هرچه تماس
می گیریم هیچ کسی به دادمان نمی رسد .این همه
مالیات می دهیم ولی انگار فقط باید صرف پرداخت
حقوق آقایان شود .هیچ کسی به فکر مردم نیست.
•• تاکسیرانی محترم! خودروهای شخصی سواری
که اکثرشان به قول خودشان یا بازنشسته یامغازه دار
یا کارمند هستند و اوقات بیکاری شان بدون تعرفه
وعوارض ومالیات مسافرکشی می کنند این کار آن ها
شرعا صحیح نیست و دست بردن در روزی قشرمظلوم
تاکسی های زرد است.
•• دیروز زنگ زدم مطب یک دکتر فوق تخصص برای
گرفتن وقت .منشی گفت برای اسفند وقت داریم!

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

ماندم چه جواب بدم؟ بیمار ما از درد شدید ناله
میکند .بعد باید چهار ماه تو نوبت باشیم که پزشک
محترم 5دقیقه بیمار ما را ویزیت کند! شما را به خدا
این قدر بازار دکترها را گرم نکنید.
•• المپ ال ای دی  ۳وات چراغ خوابی در بولوار
حجاب خریدم  20هزارتومان یک چهارراه جلوتر در
همان روز خریدم هشت هزار تومان .این است بازار
افسار گسیخته.
•• این وام ودیعه رهن مسکن که بانک ها قراره بدهند
برای 30میلیون وام ،ضامن کارمند می خواهد .از کجا
بیاریم؟ آقای مسئول! اگر می خواهی گره ای باز کنی
لطفا گره بزرگ تر درست نکن!
••سهام عدالتم رو سه ماهه فروختم اما بانک سپه پولی
واریز نکرده.
•• آقای واعظی گفته اند مردم تحت فشار تحریم و کرونا
هستند اما بهتره بگویید مردم بیشتر تحت سوءمدیریت
و ناکارآمدی دولت ،دل بستن به برجام بی ثمر و
هزاران ...شما هستند.
••می شه بفرمایید در شهر مشهد که وضعیت قرمزه در
یک سازمان دولتی در یک اتاق که هشت نفر پرسنل
دارد چند نفر باید بیایند سرکار؟ چون هرروزه 5تا6
نفر سر کارهستند.
•• بابت فاصله اجتماعی ،کسبه را تعطیل کردند اما با
بی کفایتی بعضی ها ،صف مرغ درست شده و در صف
مرغ ،ضدانقالب پرورش می دهند!
•• از هـر تعطیلی کـه دولت محتـرم اعالم مـی کنه توی
کشـورم تـرس دارم! چـون قیمـت هـا چنـد برابـر مـی
شـه! ایـن چنـد روزه تعطیلـی بـا ایـن کـه میـدان هـای
میـوه و تـره بـار بـاز بـوده قیمـت میـوه هـا سـر بـه فلـک
کشـیده اسـت.
•• تکلیـف کسـبه ای کـه رعایـت مـی کننـد و بـه دلیـل
رعایـت نکـردن برخـی افـراد و کاهـش تاثیـر طـرح و
تمدیـد احتمالـی محدودیـت هـا متضـرر مـی شـوند
چیسـت؟ یک عـده فرصـت طلـب و قانـون شـکن برای
همه مشـکل سـاز می شـوند و هیـچ مرجع پاسـخگویی
وجـود نـدارد.
•• زمانی که یک عده سودجو ،جوجه های یک روزه را
معدوم می کردن دولت تدبیر و امید برخوردی نکرد.
حاال هم مرغ بشه  50هزار تومان چه فرقی برای دولت
و مجلسی ها دارد؟ آن ها مرغ مصرف نمی کنن....

