گزارش میدانی خراسان از زیردریایی های ایران و ساخت تجهیزات دفاعی زیرسطحی

اینجا باید ژول ورن را فراموش کنید
جزئیاتی از توان زیردریایی های ایران و مقایسه آن با برخی زیر سطحی های دشمن
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گفته می ش��ود زیردریایی باالترین سطح فناوری را در میان
موتورهای س��اخت بشر دارد و اتفاقا یکی از بهانه های اصلی
ما برای تدوین ویژه نامه نیروی دریایی رونمایی از اولین زیر
دریایی ایرانی کالس نیمه سنگین ایرانی به نام «فاتح» بود.
اتفاق��ی که در صورت عملیاتی ش��دن م��ی تواند برگ زرین
مهمی در پیش��رفت علمی ایران و نشان اقتدار کشورمان در
عرصه فناوری های پیچیده ساخت تجهیزات نظامی به شمار
آید.
در روز دوم حضور ما در بندرعباس و پس از بازدید از ناوشکن
جماران س��ری هم به اس��کله ای زدیم که زیر سطحی های
نی��روی دریایی ارتش در آنجا پهلوگرفته اس��ت ،اس��کله ای
ک��ه زیردریایی های کالس طارق ش��امل طارق و نوح و زیر
دریایی های سبک غدیر نیز آن جا پهلوگرفته بودند.
▪ ▪زیر سطحی ها اولویت اول است
نق��ش تعیین کننده زیردریایی ها در نبردهای دریایی گذش��ته
و ظرفیت های باالی آن در مخفی ماندن از دید دش��من ،آن
را به یک س�لاح اس��تراتژیک تبدیل کرده اس��ت که حتی در
اختیار داشتن تعداد اندکی از آن در زمان صلح ،می تواند نقش
بازدارندگی مؤثر و در زمان جنگ ،نیز برتری های رزمی مؤثری
به همراه داشته باشد تا جایی که فرمانده معظم کل قوا نیز در
موارد مختلف با اشاره به اهمیت زیر سطحی ها در یگان های
نی��روی دریایی ،زیر س��طحی را با عنوان اولوی��ت اول و تاثیر
گ��ذار در دریا توصیف کرده اند .امروزه فقط  5کش��ور در دنیا
فناوری س��اخت زیردریایی های اتمی را دارند ولی کشورهای
بیشتری توان تولید زیردریایی های متعارف (غیر اتمی) را دارند.

از مزیت های عمده زیردریایی های غیر اتمی به اتمی ،س��ر
و ص��دای کمتر و مخفی بودن آن ها اس��ت .این زیردریایی
ها در چند رده(کالس) طبقه بندی ش��ده اند .نیروی دریایی
ارتش جمهوری اس�لامی  2زیر دریای��ی اصلی را در ناوگان
ش��ناوری خود به کار گرفته که یکی زیردریایی کالس سبک
غدیر اس��ت که در کشورمان س��اخته می شود و دیگری هم
زیر دریایی کالس س��نگین یا همان کالس «کیلو» اس��ت
که از روس��یه خریداری کرده ایم .تعداد زیادی از زیردریایی
ه��ای کالس غدیر نیز در اختی��ار نداجا قرار دارد و ما چندین
فرون��د آن را در بندر عباس و بندر جاس��ک دیدیدم 3 ،فروند
زیردریای��ی کالس کیلو یا کالس طارق نیز در اختیار نیروی
دریایی اس��ت که ب��ه نام های طارق ،ن��وح و یونس معروف
هستند.
زیردریایی کالس «کیلو» نوع��ی زیردریایی نظامی با موتور
دیزل��ی  -الکتریک��ی اس��ت که اولی��ن آن ها س��ال ۱۹۸۰
به خدم��ت نیروی دریایی ش��وروی درآم��د .در مجموع ۵۷
فروند از این زیردریایی س��اخته ش��ده اس��ت که  ۴۷فروند از
آن ها درنیروی دریایی  8کش��ور روس��یه ،چین ،هند ،ویتنام،
لهس��تان ،الجزایر ،رومانی و ایران فعال هس��تند .ایران سال
 ۱۹۹۱ق��راردادی به ارزش  ۷۵۰میلی��ون دالر برای خرید 2
فروند زیردریایی کالس کیلو با روس��یه به امضا رساند که تا
۲س��ال بعد به ایران تحویل ش��د .یک دستگاه دیگر نیز سال
 ۱۹۹۳خری��داری و به آن ها افزوده ش��د .این زیردریایی ها
نخستین ش��ناور زیرس��طحی نیروی دریایی ایران محسوب
می ش��دند و تا به امروز نیز با ارزش تری��ن زیردریایی های
این نیرو باقی مانده اند البته به گفته امیر عباس��ی جانش��ین

