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زرر
همهچيز درباره ناو جماران ،در �گفتوگو��يي صريح و بيپرده
با ناخدا علي غالمزاده،مسئول پروژه ساخت جماران

به افتخار

مردم
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زرر
در اتاقش فقط یک عکس کوچک از جماران بود .در تمام مدت مصاحبه هيچجا از خودش حرفي به ميان نياورد .میگفت کار
بچههای ایرانی اینطور بود .جماران را مال خودش نمیدانست .نمیخواست موفقیتش را مصادره کند .ناخدا علي غالمزاده،
عضو تیم بازسازی سبالن هم بوده .اما از سال  85مسؤول پروژه ساخت جماران شد .وقتی گفت مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها در
ساخت ناو جماران نقش مهمی داشتهاند خوشحال شدم :اينكه پایاننامه دانشجوها را میخوانده و صداشان میکرده تا دانشی
که به دست آوردهاند را عم ً
ال پیاده کنند .خوشحاليام از اين بابت بود که این پایاننامهها باالخره کاربرد واقعی خودشان را پیدا
کردهاند و در قفسه كتابخانهها خاك نخوردهاند.

زمينههاي ساخت
جماران
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قب�ل از پیروزی انقالب همه تجهیزات نظام�ی و دریایی ما از خارج وارد
میش�د .دو س�ال بعد از پیروزی انقالب جنگ شروع ش�د .ما را تحریم
کرده بودند .کس�ی چی�زی به ما نم�یداد .کارش�ناسهای خارجی هم
رفته بودند .اوایل جنگ حتي س�یمخاردار هم نمیتوانس�تیم بسازیم
و هیچ کش�وری هم آن را ب�ه ما نمیفروخ�ت .البته تجهی�زات نظامي
بس�یار پیش�رفتهای از آمريكاييها برايمان جا مانده بود که البته ما به
همهچی�زش مس�لط نبودیم .قبل از انقلاب اگر قطعهه�ای آنها خراب
میش�د بالفاصله بستهبندیش�ان میکردیم و میفرستادیم به کشور
سازنده .آنها هم تعمیر یا تعویض میکردند و برایمان پس میفرستادند.
ما فقط قطعه س�الم را میگذاشتیم سر جاش .فکر میکردیم سادهترین
تعمی�رات قطعاتمان را ه�م نمیتوانی�م خودمان انج�ام بدهیم .دانش
طراحی و س�اخت تجهیزات در داخل که اص ً
ال وجود نداشت ،آنها هم كه
حتي دانش تعمير قطعهها را به ما نمیدادند .در این تحریم باید خودمان
ش�روع میکردیم .بچههایی که به متخصصان خارجی كمك میکردند
و دورههای مقدماتی دیده بودند مش�غول تعمیر قطعات معیوب شدند.
با مهندسی معکوس شروع کردیم :قطعهها را باز و جزءجزء ميكرديم و
بعد از مطالعه آن ،بوردهای الکترونیکی را طراحی ميکردیم.
وقت�ی خارجیه�ا قطع�ات و دس�تگاههای الکترونیکی میفروش�ند
داخل�ش نقاط ضعف�ی میگذارند ب�رای روز مبادا ت�ا بتوانند درصورت
مقابله نظام�ی ،از آن نقطه به ما ضربه بزنند .م�ا در مطالعاتمان همه این
ضعفها را شناس�ایی کردیم و خودمان را ارتق�ا دادیم و تقویت کردیم.
بعد بوردها را س�اختیم و به جايي رسيديم كه کمکم توانستيم خودمان
تعمیر تجهیزاتم�ان را انجام بدهیم .بعد هم دس�تگاههای الزم و بهروز
خودمان را ساختیم.
اواخر جنگ که آمریکاییها رسم ًا وارد جنگ شدند و سهند و جوشن را
غرق کردند و به سبالن آس�یب جدی زدند ،ما سهتا از بهترین ناوهامان
از دس�تمان رفته بود .ن�او برای م�ا دریاییها مثل خانه اس�ت .ما ماهها
روی آب هس�تیم و با ناوم�ان انس میگیریم .وقتی ن�اوت را بزنند انگار
خانهات را روی س�رت خراب کردهان�د .همه به ناوی که توش هس�تند
چنین تعصبی دارن�د .در روی آب فرمانده و پایینترین پرس�نل ،البته
با رعايت حفظ سلس�له مراتب نظامی ،خیلی به هم مأنوس میشوند .از
حال هم خبر دارند .ش�ب و روزشان کنار هم اس�ت .سبالن برای همه ما
حس همین خانه را داشت .یدککش آورده بودش بندر .همه عزا گرفته
بودند .باید هرط�ور بود دوباره س�بالن را میس�اختیم .متخصصهای
نیروي دریایی را جمع کردیم .با همت بچهها س�بالن را بازسازی کردیم
و دوباره فرستادیم دریا.
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بیشتر
دانشگاههای
صنعتی و
بزرگ کشور
با ما همکاری
کردهاند.
اغلبشانهم
نمیدانستند
چی برای
جماران
ساختهاند و
از وسیلهای
کهساختهاند
کجا و در
کدامسیستم
استفاده
کردهایم

تعريف ناو جماران ازنظر شما چيست؟ چه چیز این ناو مايه
افتخار است؟
ناو جم��اران از نظر ما نم��اد تجربه ،تخصص و تعه��د بچههای ایرانی
است .ارزشش این اس��ت .بعد از خشایارش��ا که اولین نیروی دریایی
کام ً
ال ایرانی را س��اخت ،دیگر نیروی دریایی ما کشتیهای جنگیاش
س��اخت داخل نبود .حاال پس از قرنها ما چیزی ساختهایم که کامالً
تولید خودمان اس��ت .چیزی س��اختهایم که بتوانیم با آن از مرزهای
دریاییم��ان دفاع کنیم .جماران باعث ش��د طمع دش��من به آبها و
س��رزمین ما کمتر شود .قدرت بازدارندگی بسیار خوبی برای ما ایجاد
کرد .جماران نماد همت و غرور و افتخار ماست.
ایده ساخت جماران از کجا آمد؟
س��ال  76مقام معظم رهبری آمدند بندرعباس .نمایشگاهی داشتیم
از دس��تاوردهای نیروی دریایی .ایش��ان در زمان جنگ ب��ا چند تا از
ناوشکنهای ما رفته بودند دریا .با نیروی دریایی آشنا بودند .تواناییها
را میدانستند .ضعفها را هم میش��ناختند .در قسمتی از نمایشگاه
ماکت یک ناوشکن پیش��رفته را برای تزئین گذاش��ته بودیم .ایشان
پرسیدند این چیست؟ گفتیم ماکت یک ناو قوی است و مشخصاتش
را گفتیم .ایشان گفتند داریم؟ گفتیم نه .گفتند پس چرا نمیسازید؟
خب ،برای ما ش��نيدن این حرف س��خت ب��ود .ما دانش س��اخت و
طراح��ی ن��او را نداش��تیم .فقط یک س��ری مهن��دس و متخصص
داشتیم .اما دستوری که صادر ش��ده بود باید اجرا میشد .با توجه به
اهمیت کار ،برای س��ریعتر و بهتر انجام شدن این مأموریت ،معاونت
مس��تقلی به نام «فرماندهی پروژه موج» در نیروی دریایی تش��کیل
ش��د .متخصصها کار را جدی گرفتند .خواس��تند چیزی بسازند که
از ناوه��ای قبلیمان هم بهتر باش��د .جمع ش��دیم .اول گفتیم «چه
بس��ازیم؟ چگونه بسازیم؟» قبل از اینکه دست بهکار بشویم هدفمان
را مشخص کردیم .باید مشخص میکردیم چه انتظارات عملیاتیاي
از این ناو داریم .چند مایل دریایی باید برود و برگردد ،چقدر س��وخت
میخواهد ،چه سالحهایی باید داش��ته باشد ،چقدر مهمات و آذوقه
میخواهد ،چندنفر پرسنل میخواهد ،چه تجهیزات الکترونیکیاي
باید داشته باش��د ،برای شرایط اضطراری وسیله امدادیاش چه باید
باش��د ...اینجا بود که تصمیم گرفتیم قابلیت حمل بالگرد هم داشته
باش��د .قابلیتهای دفاعی و تهاجمیاش را مش��خص کردیم .امکان
حمله همزمان از هوا و دریا و زیر دریا و خش��کی را پیشبینی کردیم.
اما بايد به اين س��ؤال كه چگونه بس��ازیمش ج��واب میدادیم .ما که
دانش طراحی نداشتیم .بزرگترین کارمان طراحی بوردها ،سامانهها،
دس��تگاهها و درنهایت بازس��ازی س��بالن بود .باید دانش طراحی را
داخل کش��ور تولید میکردیم .اينجا بود كه رفتیم سراغ دانشگاهها و
ازشان کمک گرفتیم .باالخره طراحی انجام شد و جماران را ساختیم
و تحویل تیمهای آزمایش��ی دادیم تا عملیاتی شدنش را اعالم کنند.
آنها هم جماران را بردند دریا و انواع آزمایشهای فنی را انجام دادند.

هنوز هم در حال آزمایش اس��ت .آزمایش تیراندازی و پرتاب موشک
و اژدر روی آن انجام میش��ود .همین االن جماران دریاس��ت و دارد
ارزیابی میش��ود که ما در کارهای آینده ضعفمان را هم بشناس��یم و
بهبودش بدهیم.
یعنی واقع ًا دانش س�اخت این ناو از دانش�گاههای خودمان
آمده؟
بله .ما درباره جماران دروغ نمیگوییم .ناو چیزی نیس��ت که بش��ود
مخف��یاش کرد .میرود ت��وی دریا و همه میبینن��دش .اگر بگوییم
خودمان ساختهایم و چیزی روی آن باشد که ساخت خودمان نباشد
همه میبینند .اگر بگوییم فالن قابلیت را دارد و در عمل نداشته باشد
همه میفهمند.
این دانش بومی هم شده؟ یعنی االن ما میتوانیم بگوییم به
دانش و تكنولوژي تولید ناو دست پیدا کردهایم؟
بیشتر دانش��گاههای صنعتی و بزرگ کش��ور با ما همکاری کردهاند.
اغلبش��ان هم نمیدانستند چی برای جماران ساختهاند و از وسیلهای
که ساختهاند کجا و در کدام سیستم استفاده کردهایم .پروژه حساس
ب��ود و حفاظت اطالع��ات بهخوبی رعایت میش��د تا کس��ی بویی از
تصمیم ما نبرد .من در یکی از دانش��گاهها مس��ؤول پروژه یکی از
دانشجویان کارشناسی ارشد بودم .نتیجه این پروژه االن یکی
از چندین دستگاهی اس��ت که روی جماران نصب شدهاند .نه
اس��تادان دیگر و نه خود دانشجو نمیدانستند ما با چیزی
که س��اختهاند چه میخواهیم بکنیم .اگر این پروژه
علنی میش��د ،کوچکترین تجهی��زات صنعتی
که ممکن بود در س��اخت جماران به ماکمک
کند هم تحریم میش��د .با یک سیس��تم
اطالعاتی بسیار قوی نگذاشتیم طرح
حتی در مرحله مطالعات هم برای
کسی روش��ن بشود و کسی
از س��اخت ناو بو ببرد.
در تم��ام نق��اط
کش��ور ،از همه

کارخانههای صنعتی که میتوانس��تند در س��اخت جماران به کار ما
بیایند اس��تفاده کردیم .هر تکه از جماران را بردیم جایی که بهتر بود
ساختیم .خست به خرج نداديم .نخواستیم همه کار را در داخل نیروی
دریایی و تنها انجام دهیم .بحث ش��خصی و س��ازمانی نبود؛ ملی بود.
میدانستیم باید از همه توان صنعتی و علمی کشور استفاده کنیم.
تمام سیس��تمهای رادار جماران ساخت خودمان است .سیستمهای
تسلیحاتی ناوشکن ساخت داخل اس��ت .بدنه ،روسازه ،دستگاههای
مخابراتی ،جنگ الکترونیک ،ش��نود و همه چیزه��اي ديگر جماران
ساخت ایران است.
ميگويند موتورها را از فرانسه خریدهاید ،ولی میللنگها

خواندني

گفـــــــــــــتوگــــــــــــــــــــو

اما عكس از نماي دورتر نشان ميدهد كه آرم شركت آلماني
روي جرثقيلي است كه كنار اسكله است و ربطي به ناو ندارد
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کامپیوترهای ناو جماران س�اخت داخل باش�ند یا نباش�ند.
مهم دانش اصلی ساخت ناو ،دانش دفاعی ،تهاجمی و حرکتی
است .برای ایرانی بودن این دانشها دلیل بیاورید.
چون خوانندههای ش��ما جماران را ندیدهاند شاید لمس کردن ایرانی
بودن آن برایشان سخت باش��د .حاال من چند دلیل میآورم که قبول
کنید .اگر به ش��ما ی��ک میللنگ و یک ش��فت و یک موت��ور بدهند
میتوانی خودرو بس��ازی؟ اینها بهتنهایی هیچی نیس��تند .اوج هنر
ما مهندس��ی سیستم بود .یعنی اس��تفاده از امکانات و ابزار به بهترین
شکل .برای مثال شما ممکن است یک گوشی موبایل داشته باشید و از
آن برای مکالمه استفاده کنید ،اما شاید کسی همان گوشی را باز کند و
سیستم مدارهاش را طوری تغییر بدهد که عالوه بر مکالمه ،به عنوان
دستگاه شنود هم از آن استفاده شود .کارخانهای که این گوشی را وارد
بازار کرده برای��ش چنین کاربردی در نظر نگرفته ب��وده .این هنر آن
شخص است .ما هم همین کار را کردیم .از چیزهایی که عادی بودند و
حساسیت ویژه نداشتند استفادهای کردیم که کسی باورش نمیشد.
من هم شنیدهام میگویند که برخی قطعاتش مال کشورهای غربی و
آمریکاست .ما همه این قطعهها را آوردیم ،مهندسی معکوس کردیم،
شناسایی و بومیسازی کردیم و در ناو اس��تفاده کردیم .اینها با آنچه
بودند زمین تا آس��مان فرق کردهاند .هيچكدام از کارخانههای تولید
خودرو دنیا وقتی میخواهند خودرو تولید کنند نمیروند دوباره چرخ
را اختراع کنند يا سیس��تمهای احتراق را دوب��اره اختراع کنند .اینها
نکات کلی است که دنیا از آن رد شده و اهمیتی ندارد.
یعن�ی قطعهه�ا را آوردی�م ،ول�ی خودم�ان هم�ه چیز را
ساختیم؟
ما هیچ چیزی را از صفر شروع نکردیم .امروز شما اینترنت را که بگردی
میتوانی بیشتر پیشرفتهای کشورهای صنعتی را جمعآوری کنی
و چیزهایی که در اختیار کس��ی نمیدهند را خودت کش��ف کنی .ما
باید از آنچه هس��ت اس��تفاده کنیم و آنچه به م��ا نمیدهند یا نداریم
را تولید کنی��م .از کتابه��ا و پایاننامهها و دس��تاوردهای داخلی و
خارجی اس��تفاده کردیم و خودمان جماران را ساختیم .اينكه اين كار
را دستكم بگيريم شبيه اين است كه كسي درباره یک شاهکار ادبی از
چارلز دیکنز بگوید« :اينكه کار خاصی انجام نداده ،تمام کلماتی که در
این کتاب هس��ت تکراری است؛ دیکنز هیچ لغت خاصی در این کتاب

نیاورده که به آن بگوییم شاهکار ».البته كه کلمات تکراریاند ،اما هنر
نویس��نده نحوه چینش آنها در کنار هم اس��ت که حاصل ایده و فکر و
نبوغ او است .در جماران هم در بخشهایی که میگویند خارجی است
این اتفاق افتاده.
ما تمام ناوهای همکالس با جماران را مطالعه کردیم .همه جزئیاتشان
را ماهها بررس��ی کردی��م .نقاط قوت و ضع��ف آنها را ش��ناختیم و با
نیازهای خودمان تطبیق دادیم .جماران را طوری س��اختیم که از آنها
کم نداش��ته باشد .با این مطالعات اس��ت که میگوییم جماران برتر از
ناوهای همکالس خودش است.
در مقایسه با سبالن این ناو چه نسبتی دارد؟
از س��بالن برتر است .البته تجهیزات سبالن را هم بهروز کردهایم ،ولی
جماران نقاط قوتی دارد که ناوهای دیگرمان ندارند :همزمان میتواند
چند هدف متحرک هوایی (هواپیما ،هلیکوپتر و موشکهای دشمن)،
چند هدف متحرک دریایی (ناوها و ناوچهها و قایقهای تندرو دشمن)،
چند هدف متحرک زیرسطحی (زیردریايیها و اژدرها) و چند هدف
روی خشکی دشمن (توپخانه و سایت موشکی) را بزند .قابلیت حمل
بالگرد دارد .سیستمهای موشکی و تسلیحاتش بهینه شده و افزایش
برد داده شدهاند .جنگ الکترونیک سبالن هم از جماران بهتر نیست.
البته سبالن ناو  35سال پیش است!
بله ،ول��ی ما در آن زم��ان چون همپیم��ان انگلیس و آمری��کا بودیم
تجهیزات نظامی درجه اولشان را در اختیار ما میگذاشتند .با این حال
ما هم��ه آنها را مطابق با نیازهای امروز تغيي��ر دادهايم و برای مقابله با
ناوهای سال  2010دشمن آماده کردهایم.
ما در این ش�ماره مجلهم�ان به ناو بیس�مارک آلمانیها در
جنگ جهانی دوم هم پرداختهایم .آلمان حدود هش�تاد سال
پیش بیس�مارک را میس�ازد که پش�ت آمریکا و انگلیس از
ابهتش میل�رزد و ناو هود را که جواهر نیروی دریایی انگلیس
بوده در چند دقیقه غ�رق میکند .میخواهم بگویم اگر آنها
 80سال قبل چنین چیزی ساختهاند ما هشتاد سال بعد هنوز
هم آن را نس�اختهایم .پس س�اخت جماران چ�را باید باعث
افتخار باش�د؟ یعنی االن هم ما با کشورهای پیشرفته هشتاد
س�ال فاصله داریم؟ چرا ما باید فکر کنیم که میتوانیم با آنها
مقابله کنیم؟
ما زمانی که ش��روع به س��اختن کردیم نرفتیم بر اس��اس گذشته ناو
بس��ازیم که حاال چیزی که س��اختهایم توان مقابله با تجهیزات امروز
دنیا را نداشته باشد .ما ناوهای ابرقدرتها را مطالعه کردیم .تجهیزات
دریایی مرت��ب تغییر میکرد .ما هم در طول این س��الها همهچیز را
بهروز میکردیم و دس��تگاهایی که دیگر کاربردی نداشتند را با مدل
جدیدی که س��اخته بودیم جایگزین میکردیم .هشتاد سال قبل نه
جنگ الکترونیک بود ،نه هلیکوپتر ،نه سیس��تم موشک .ما االن اینها
را در بهترین سطح روی جماران گذاشتهایم .االن سایتهای مختلف
خارجی ناوهای همکالس جماران را باهم مقایس��ه کردهاند .ناوهای
آمریکا و انگلیس و فرانس��ه و رژیم صهیونیس��تی که به لحاظ نظامی
توانمندتر از بقیه هستند را با جماران مقایسه کردهاند .هیچ کاستی در
جماران مشاهده نمیشود.
روی آب كه نمیتوانی درباره قدرت��ت دروغ بگویی .ما دریاییها یک
ناو را ک��ه از دور میبینیم ت��ا  80درصد توان رزمیاش را شناس��ایی

در فرصت ميان گفتوگو

اقتصاد تكنولوژيهاي
نظامي

در بازار ،قیمت یک ترانزیس�تور س�اده با کاربری مختلف برابر نیست.
مثال یک ترانزیس�تور تجاری و ترانزیس�تور نظامی قیمتهاشان یکی
نیس�ت .قیمت یک ترانزیس�تور نظامی ده تا پانزده برابر بیشتر از یک
ترانزیستور تجاری است.
این مس�أله در هم�ه تجهیزات نظام�ی صدق میکند .اگر ی�ک ناو برای
کش�ور س�ازنده  100دالر تم�ام ش�ود ،به کش�ورهای دیگ�ر  1500دالر
میفروش�د ،یعنی پان�زده برابر قیمت تمامش�ده .به دلی�ل تکنولوژی
خاصی ک�ه در تجهیزات نظامی ب�ه کار رفته و دانش حساس�ی که برای
ساخت این تجهیزات به کار گرفته ش�ده قیمت را باال میبرند .با در نظر
گرفت�ن تمامي هزینهه�ای مختلفی که ب�رای تولید داخل�ی و مقابله با
تحریم و حفاظت اطالعات و تولید دانش انجام دادیم قیمت تمامش�ده
جماران در مقایس�ه با ناوهای همکالس یا حتی ناوهای کوچکتر بسیار
پایینتر است .یعنی اگر ما این ناو را با  300دالر ساختیم ،قیمت رایج آن
در بازار  1500دالر است.
در واق�ع همه هزینههام�ان یکپنجم قیمت یک ناو شدهاس�ت .ضمن
اینکه حتي اگر قیمتش بیش�تر از این هم میش�د اهمیتی نداشت ،چرا
که آثار مفید تولید ناوشکن در کشور قابل انکار نیست .ما صنایع کشور
را فع�ال کردهایم ،دانش�گاهها و مراک�ز تحقیقاتی را ب�ه کار گرفتهایم،
دانش�مندانمان را فعال کردهایم ،اش�تغال ایجاد کردهایم ،دانش تولید
کردهایم ،صنعت را ب�ه حرکت در آوردهایم .در آخر ه�م به ملت اعتماد
بهنفس و غرور ملی دادهایم؛ چیزی که با خرید ناوشکن ایجاد نمیشود.
خیلی از کشورها هس�تند که تجهیزات نظامی پیش�رفتهای دارند ،اما
حسی که در مردم ما با ساخت جماران ایجاد شد در هیچکدام آنها وجود
ندارد.
نکت�ه دیگ�ری که در س�اخت این ناوش�کن وج�ود دارد این اس�ت که
مش�خصات فن�ی و تواناییهايش را خودم�ان فقط میدانیم و کش�ور
س�ازندهای وجود ندارد که در مواقع حس�اس بداند چط�ور باید به این
ن�او ضربه بزند و عم ً
ال با یک کش�تی ناش�ناخته مواجه میش�ود که جز
تجهیزاتی که روی آن قرار دارد چیز دیگری ازش نمیداند.
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اگر کسی
چیزی به
ما داده بود
قطعاً در
رسانههاشان
اعالم
میکردند،
نه اینکه در
حد شایعه
بین مردم
پخشکنند
تا غرورشان
را خدشهدار
کنند

را ندادهاند و خودتان ساختهاید؟
ما برای سیس��تم رانش ناو با کش��ورهای مختلف وارد مذاکره شدیم.
برای تأمین تجهیزات از چند راه وارد ش��دیم .اگر وس��یلهای در بازار
موجود بود که نیاز م��ا را رفع میکرد آن را میخریدیم .تولید قطعاتی
که در بازار موجود است منطقاً کار صحیحی نیست .اما همین قطعهها
اگر تحری��م بودند یا گران بودن��د و به ما نمیدادند ،میرفتیم س��راغ
س��اخت و تولید داخلی آن .اگر کس��ی چیزی به م��ا داده بود قطعاً در
رسانههاشان اعالم میکردند ،نه اینکه در حد شایعه بین مردم پخش
کنند تا غرورشان را خدش��هدار کنند .اگر چنین چیزی بود لحظهای
مکث نمیکردند .البته همه تالشش��ان را هم کردند .اولین عکسی که
از جماران گرفته ش��د را برداش��تند و به دروغ گفتند آرم یک شرکت
آلمانی روی تأسیسات جماران است ،در حالی که آرم آن شرکت روی
جرثقیلی بود که کنار اس��کله اس��ت و ربطی به ناو نداشت .فقط چون
نزدی��ک ناو بود از زاویه آن عکس خاص ،انگار این جرثقیل بخش��ی از
ناو است.
خیلیها دنبال این هستند که یک چیزی پیدا کنند و به دروغ بگویند
مال خودمان نیست ،اما چیزی پیدا نمیکنند .ما یکی از پیشرفتهترین
جعبهدندههایدریاییرابرایجمارانساختهایم.چیزیکهمیگویند
فرانسوی است ،موتوری است که بهتنهایی قابلیت استفاده ندارد .اگر
یک ناو با همه تجهیزات کامل داش��ته باش��ید که فقط موتور نداشته
باش��د و بخواهید این را روی آن ن��او کار بگذارید ،حرکت نمیکند .ما
اینها را از خارجیها خریدیم و همین را هم بومی کردیم و دانش��ش را
تولید کردیم و در جماران استفاده کردیم.
بگذاري�د كمي ش�يطنت كنم .اینک�ه ما به م�ردم بگوییم
همه تجهیزات این ناو ایرانی اس�ت کار آس�انی است .اما باید
این را اثبات کرد .مث ً
ال وقتی میگویید  90درصد دانش�گاهها
در این پ�روژه همکاری کردهان�د جواب خوبی اس�ت .اینکه
پایاننامههای�ی ک�ه قرار ب�ود ت�وی کمدهای دانش�کدهها
خاک بخورند بیرون آورده ش�دهاند و ازش�ان استفاده شده
امیدوارکننده اس�ت .اینه�ا ایرانی بودن جم�اران را ملموس
میکند .اما میخواهم برای این که میگویید هیچ کس در هیچ
جای دنیا نمیتواند ادعا کن�د قطعات جماران را به ما فروخته
دلیل بیاورید .م�ن ميفهمم كه مث ً
ال مهم نيس�ت كه مانیتور

با انتشار اين عكس برخي ،آرم شركت آلماني كه درگوشه
تصوير ديده ميشود را نشانه ايراني نبودن جماران دانستند

گفـــــــــــــتوگــــــــــــــــــــو

بخشي از بدنه ناو جماران در بندر عباس ساخته شد

جماران هر روز دريا ميرود و تيمهاي مختلف تجهيزات
نظامي و دفاعياش را آزمايش ميكنند

برايساختپروانههابهترينطراحانومتخصصانمشغول
شدند و پس از ساخت قطعات به بندرعباس منتقل شدند

كارگاههايساختتجهيزاتدرنقاطمختلف
كشورمشغولعملياتطراحيوساختبودند

دماي داخل ناو گاهي به
70درجه سانتيگراد ميرسيد

تجهيزاتالكترونيكيورادارهايناوكامالبهروز
و ساخت ايران است

همه مراحل ساخت ناو بادقت كنترل ميشد
تا كوچكترين خطايي در اجرا پيش نيايد
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مقداد منتظري

گاهی صبح
پرواز میکردم
اصفهان و
بعدازظهر
میرفتمشیراز
برای بازدید
از روند تولید.
کار را متمرکز
نکردیم .هم به
دالیلامنیتی
و هم به دلیل
استفاده از همه
توان کشور
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این اولین
تجربه ما است،
اما آخرین
آنهانیست.
همزمان
در نقاط
مختلفکشور
پروژههای
دیگری در
حال انجام
است که بهتر و
برتر از جماران
خواهند بود

میکنی��م .پس اگ��ر دروغ بگوییم فقط خودمان را گ��ول زدهایم .من
خواهش میکنم شما هم این مقایس��هها را برای خوانندگانتان چاپ
کنید که مستند باشد.
س�اخت یک ن�او ،آن هم در زمانی که دش�منان م�ا تعداد
ناوهاشان ش�ماره ندارد چه س�ودی دارد؟ يك جماران تنها
چطور میخواهد از خلیج فارس دفاع کند؟
ش��ما از کجا میدانید همین یکی را س��اختهایم؟ ابرقدرتهایی که
ناو هواپیمابر میس��ازند تجربه ساخت صدها ناوشکن را داشتهاند .ما
هم ش��روع کردهایم .این اولین تجربه ما است ،اما آخرین آنها نیست.
همزمان در نقاط مختلف کش��ور پروژههای دیگ��ری در حال انجام
اس��ت که بهتر و برتر از جماران خواهند بود و در زمان کوتاهتری هم
ساخته خواهند شد .االن سازه و بدنه در حال ساخت است و تجهیزات
نظامی و الکترونیکی در آخرین ماهها برای روزآمد بودن تولید و نصب
میش��وند .ما نگاهمان به نیروهای دریایی سایر کشورهای پیشرفته
است .باید بتوانیم با آنها مقابله کنیم.
چ�ون دما و رطوبت هوا برای س�اخت کش�تی در س�احل
غالب کش�ورها مناس�ب نیست کش�ورهای پیش�رفته هم
ناوهاش�ان را میدهند به دو یا سه کش�ور بسازند .ما هم مثل
این کش�ورهاییم و مث ً
ال دمای بندرعباس در ماههای متمادی
و س�اعتهای طوالنی روز بسیار گرم است .شما برای ساخت
کشتی و ناو چطور با این مشکل کنار میآیید؟ هر چقدر هم به
یک نف�ر پول بدهید نمیرود در دمای  50-60درجه و رطوبت
 90درصد جوشکاری کند .این کارها چطور انجام شد؟
بله .در دنیا این کار را میکنند .همین ناوچه پیکان ما که قبل از انقالب
از انگلیس خریدیم هفت کشور برای ساختش همکاری کرده بودند.

آنها صرفه اقتص��ادی و تجربه و زمان را در نظ��ر میگیرند .میبینند
کدام کش��ور در کدام بخش تخصص دارد و کدام کشور کدام خدمت
را با کیفیت مناسب و قیمت کم عرضه میکند .بعد قرارداد میبندند
و درنهایت خودشان ناوشان را تجهیز میکنند و میبرند کشورشان.
اما کس��ی برای ما این کار را نمیکند .کوچکترین قطعه حس��اس را
برای ما تحریم کردهاند .نمیگذارند از امکاناتشان استفاده کنیم .پس
مجبوریم در همین آب و هوا کار کنیم .حاال فرض کنید جوشکار باید
با زبان روزه و در گرمای تابس��تان ،در طبق��ه پایین جماران کارش را
میکرد .دمای هوا را نمیش��د اندازه گرفت .نمیشد دست به بدنه ناو
زد .سعی میکردیم تا جایی که میشد به نیروها فشار نیاید ،اما خیلی
اوقات هم ناچار بودیم .باید ناو را میساختیم؛ راهی نداشتیم .یا نباید
میس��اختیم و میگفتیم توی این آب و هوا نمیش��ود کار کرد و قید
ناو و کش��تی و دریا و امنیت آبی را میزدیم ،یا باید س��ختی را تحمل
میکردیم .ممکن است هزینه بیشتری هم برای تولید داخلی بدهیم،
اما باید این کار را میکردیم تا بتوانیم از کش��ورمان در مواقع حساس
دفاع کنیم.
بالفاصله بعد از ساخت جماران ،همین کشورهایی که کوچکترین
قطع��ات اس��تراتژیک را به م��ا نمیدادند آمدند و پیش��نهاد فروش
ناوش��کن دادن��د .بعد از انق�لاب خیلی از اق�لام را برای م��ا تحریم
کردهان��د .اما به محض اینك��ه قطعهای را در داخ��ل تولید میکنیم
تحریم آن برداش��ته میشود و میآیند پیش��نهاد فروش میدهند.
در طول این س��الها همیش��ه اینطور ب��وده .آنها دلش��ان برای ما
نس��وخته .میخواهند کاری کنند ک��ه ما دانش تولید را بهدس��ت
نیاوری��م .میخواهند با قیمت پایینتر چی��زی را که خودمان تولید
کردهایم بهمان بفروشند تا دیگر تولید نکنیم .سراغ تولید مدلهای

پیش��رفتهاش نرویم .به فکر تولید دانشش نباشیم .اما االن این اتفاق
افتاده .دانش تولید ناوش��کن در مراکز تحقیقاتی و دانش��گاههای ما
نهادینه شده .هسته طراحی با شناخت متخصصان مختلف در تمام
کش��ور کار طراحی و تولید را بین آدمه��ای مختلف پخش کرد .من
گاهی صبح پرواز میکردم اصفهان و بعدازظهر میرفتم شیراز برای
بازدی��د از روند تولید .کار را متمرک��ز نکردیم .هم به دالیل امنیتی و
هم به دلیل اس��تفاده از همه توان کشور .مث ً
ال سازه فوالدی ناوشکن
را به بلوکهای مختلف تقس��یم کردیم .برای س��رعت دادن به کار،
طراحی بخشهای آسانتر را ش��روع کردیم .همزمان ساخت را هم
ش��روع کردیم .حین تولید قلق کار و ضعفهامان را پیدا میکردیم.
بعد هر بخش را در نقطهای از کش��ور طراحی کردیم و ساختیم و در
پایان به بندرعباس منتقل کردیم.
یک میلیون و چهارصد هزار قطعه در جماران اس��تفاده شده که اگر
بین هفتاد میلیون نفر تقس��ییم شود تقریباً هر شصت نفر در ساخت
یک قطعه دخیل بودهاند .واقعاً اينطور بود.
میخواه�م بدانم آی�ا این دان�ش و فن�اوری و قطعاتی که
میگویید در داخل تولید میکنی�م میتواند به ما امید بدهد
که در ساخت نفتکشها و کشتیسازی تجاری هم پیشرفت
کنی�م؟ آیا ارتباط�ي بین این حوزهه�ا برای انتق�ال دانش و
فناوری وجود دارد؟
بله .ما در گزارشی که خدمت مقام معظم رهبری دادیم اعالم کردیم
که دانش ساخت همه شناورها در کشور نهادینه شده .حاال منوط به
این اس��ت که س��ازمانهای مرتبط که نیاز به این فناوری دارند وارد
بشوند و حمایت کنند و مذاکره کنیم.
میخواهم جملهای را که رهبر در روز افتتاح برای ناو نوشتند بخوانم.

ایشان نوشتند «نسلهای آینده به خطشکنی و اعتماد به نفس
ش�ما افتخار خواهند کرد ».یعنی ایشان میگویند شاید االن قدر
کار شما درست دانسته نشود ،اما روزی خواهند گفت که این آدمها با
این امکانات اولین ناوشکن تمامایرانی را چطور ساختند .برای مثال،
یک نکته مهم س��اخت آلی��اژ بدنه بود .جنس موادی ک��ه بتوانند در
ش��رایط مختلف در دریا مقاومت کنند .ما نمیدانس��تیم باید از چه
آلیاژی اس��تفاده کنیم .اما فرمول را تولید کردیم .حاال از این آلیاژ در
قسمتهای مختلف صنعتی استفاده میشود.
س�وخت ناو جم�اران از نوع رایج اس�ت؟ و اگر هس�ت آیا
قابلیت ای�ن را دارد که در آینده با س�وخت اتمی هم حرکت
کند یا نه؟
س��ؤال ش��ما را اینطور جواب میدهم که خیلی کارها را خود ما در
داخل میتوانیم بکنیم ،فقط کافی است به خودمان اعتماد کنیم  .ما
ایرانیها بسیار باهوش��یم ،فقط کافی است این هوش و استعداد را در
مسیر درست هدایت کنیم.
و حرف آخر
تکتک مردم ایران در س��اخت این پروژه س��هیم بودهاند .من از همه
مردم تشکر میکنم .از سیستمهای اطالعاتی خودمان تشکر میکنم.
از مهندس��ین نیروی دریایی تش��کر میکنم که در آب و هوای بسیار
گرم ،بدون هیچ چشمداشتی کار کردند .ما فقط ازشان تشکر کردیم.
پاداشهایی که به بعضیشان دادیم در حد  50تا  100هزار تومان بود
که برای چنین پروژهای با این وسعت و سختی اص ً
ال قابل بیان نیست.
خود ما هم نمیتوانیم آنها را که همه چیزش��ان را فقط برای س��اخت
این ناوشکن گذاشتند درک کنیم .فقط برای غرور مردم.

