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اندازه های این رده از زیرس��طحی ها شده از جمله توانمندی های
این زیرسطحی اس��ت.از دیگر ویژگی های غدیر باید چابكی الزم
برای انجام س��ریع مأموریت ها ،بازه ناوبری زیر سطحی طوالنی،
س��ونار اندازه كوچك ،دستگاه كنترل عمق خودکار ،سامانه هدایت
دس��تی ،هیدرولیك و خودكار ،قابلیت ناوبری در آبهای كم عمق،
طراحی بدنه برای به حداقل رس��اندن ص��دای خروجی از آن و به
کارگیری موتوره��ای دیزل الکتریک کارآمد برای همین منظور را
بر ش��مرد که امکان ردگیری و شناس��ایی آن توس��ط دشمن را به
حداقل رسانده است.
س��امانه نوی��ن پرت��اب اژدر نی��ز از ظرفیت های بس��یار مهم این
زیرس��طحی بوده و این س��امانه از دقت باالیی برای هدف گیری
برخوردار اس��ت به طوری که این زیر دریایی عالوه بر قدرت جابه
جایی س��ریع نیروهای ویژه رهگیری ش��ناورهای س��طحی و زیر
س��طحی دش��من و توانایی شناس��ایی اهداف نظامی دارای قدرت
غوص سریع و پنهان شدن از رادار نیز هست.
در واقع غدیر قادر اس��ت از میدان شناس��ایی دستگاه های سونار
( )sonar-evading technologyو راداره��ا ب��ه نوع��ی
بگریزد .زیردریایی غدیر در طی این س��ال ه��ا تحت بازبینی و به
س��ازی سامانه ها هم قرار گرفته و از س��امانه های تمام دیجیتال
در آن استفاده شده است .این کار ضمن افزایش اطمینان پذیری،
کاه��ش احتمال خرابی و افزایش زمان بین تعمیرات باعث کاهش
وزن و حجم س��امانه ها نیز شده اس��ت .البته در مورد سامانه های
پردازش��گر و نمایشگرها باید گفت عمر این تجهیزات از عمر خود
زیردریایی نیز بیشتر است.
▪ ▪روی آب آمدن در نزدیکی ناو هواپیمابر آمریکایی
زیردریایی کالس غدیر توانس��ته است در آب های خلیج فارس و
دریای عمان ناو هواپیمابر آمریکایی را شناسایی کند و در نزدیکی
آن روی آب بیای��د که ای��ن اقدام توانمندی باالی آن را در اختفا و
شناس��ایی نشدن توسط دش��من(با توجه به حساسیت بسیار باالی
آمریکایی ها به عبور واحدهای ش��ناوری از نزدیک خود) اثبات می
کند ،ویژگی که از طرف بدبینان به توان داخلی همواره زیر س��ؤال

رفته اس��ت .به عالوه حضور زیردریایی کالس غدیر در آب های
آزاد نش��ان از توان نیروی دریایی در توانمندس��ازی و بهینه سازی
ش��ناورهای زیر سطحی دارد .طی  5س��ال گذشته و با شرکت در
رزمای��ش های گوناگون و عملیات های جس��ورانه ،زیردریایی رده
غدیر نش��ان داده اس��ت که توانمندی ضربه زدن به هر دش��منی
با هر ن��وع تجهیزاتی را دارد .حس��گرهای مختلف به کار رفته در
غدی��ر ،کمیت مهم آگاهی از موقعیت صحنه نبرد را برای خدمه به
میزان باالیی رس��انده است و س��امانه کنترل آتش این زیردریایی
که داده های ورودی خود را از این حس��گرهای پیش��رفته و متنوع
دریافت می کند ،اطالعات پردازش ش��ده را بر روی نمایشگرهای
چندمنظ��وره رنگی برای خدمه نمایش می دهد ،کار تصمیم گیری
در ش��رایط نبرد توأم با برتری عددی دش��من را آس��انتر می کند
و غدیر را در درگیری با واحدهای س��طحی و زیرس��طحی دشمن
توانمند می سازد.
س��امانه های مخابراتی بس��یار پیش��رفته غدیر که همگی ساخت
صنایع داخلی هس��تند ،برقراری ارتباط با س��ایر واحدهای ش��ناور،
واحدهای هوادریا و مراکز فرماندهی و تبادل اطالعات را به صورت
ام��ن و در یک ش��بکه هماهن��گ و یکپارچه فراهم ک��رده اند که
موج��ب ارتقای کارایی و هم افزای��ی توان عملیاتی نیروهای عمل
کننده در فضای نبرد نامتقارن شده است.
▪ ▪عبورمخفیانهاززیرناوهایهواپیمابرآمریکا
به عنوان یك مثال مهم در این زمینه باید اشاره کنیم یگان های
نی��روی دریایی ارتش به عبور از زی��ر ناوهواپیمابر آمریكایی اقدام
کردند و آنها متوجه نشدند و بار دیگر از زنجیر لنگر یك ناو توسط
یگان های زیر س��طحی فیلمبرداری ش��د كه نشان دهنده فاصله
بس��یار كم با آنها بود .آن گونه که امیر شیرانی فرمانده منطقه دوم
والیت دریایی در بندر جاس��ک می گفت زیر دریایی غدیر در یک
ناوگروه نداجا به پاکس��تان اعزام ش��د و در آنجا به انجام ماموریت
خ��ود اقدام کرد که این رفت و آمد غدیر برای مقامات پاکس��تانی
جالب توجه بود.
▪ ▪زیردریاییهایبعثتوفاتح
اما بع��د از خرید زیردریایی های کالس س��نگین طارق و در کنار
س��اخت زیردریای��ی های کوچ��ک غدیر ،برای طراحی و س��اخت
زیردریایی های بزرگتر نیز اقدام ش��ده است که تا کنون صحبت از
۲نمون��ه در رده های وزنی ح��دود  500و حدود  1000تن به میان
آمده اس��ت .این زیردریایی ها همان زیردریایی های فاتح و بعثت
هستند که در مورد فاتح در آستانه بهره برداری قرار داریم ودر مورد
بعث��ت نیز طبق گفته امیر س��یاری فرمانده نیروی دریایی ارتش از
مرحله مطالعاتی عبور کرده ایم.
▪ ▪ویژگیهایزیردریاییفاتح
ام��ا زیرس��طحی  527تنی فاتح ب��ه عنوان ی��ک زیردریایی نیمه
س��نگین تلقی شده و تناژ آن در زیرس��طح نیز  593تن است .این
زیردریایی از نظر مش��خصات عملیاتی بس��یار برتر از غدیر است و
توانایی حرکت در عمق  200متر را به صورت عادی دارد و بیشینه
عمق قابل دس��تیابی برای آن نیز  250متر اس��ت .در طراحی این
زیردریایی متخصصان کشور سعی در حرکت به سمت بهینه ترین
حالت ممکن برای دس��تیابی به توانمندی رزمی بیشتر داشته اند از
ای��ن رو فات��ح دارای  4مقر پرتاب اژدرهای  533میلیمتری اس��ت
و توانای��ی حم��ل  8مین دریایی را نیز دارد .ای��ن زیردریایی دارای
۲اژدر رزرو است.
فات��ح توان دریانوردی به م��دت  35روز را دارد که از این نظر نیز
بهبود چش��مگیری نس��بت به زیردریایی غدیر مش��اهده می شود.
سرعت سطحی فاتح  11نات( 20/35کیلومتر بر ساعت) و در حالت

غوطه ور  14نات( 25/9کیلومتر بر س��اعت) است .این زیردریایی
توانایی حمل موش��ک های زیرسطحی ،موشک های دوش پرتاب
سطح به هوا و همچنین امکان حمل نیروهای تکاور و رساندن آنها
به نق��اط مورد نظر را نیز دارد .از نظ��ر وزن روی آب ،فاتح حدوداً
 4/5برابر س��نگین تر از غدی��ر  115تنی بوده و کیلوی  2350تنی
نیز حدوداً  4/5برابر فاتح است.
غدیر دارای  2پرتابگر  533میلیمتری برای شلیک اژدر است و از 6
پرتابگر اژدر  533میلیمتری برخوردار است اما فاتح به عنوان برادر
بزرگتر غدیر دارای  4پرتابگر اژدر است و درنتیجه توانایی تهاجمی
فاتح در آغاز درگیری دو برابر غدیر و دوس��وم کیلو است و هر سه
فروند فاتح مع��ادل دو فروند کیلو خواهند بود .در مورد تعداد مین،
قابلیت فاتح برای حمل  8عدد برابر با یک س��وم زیرسطحی های
کیلو اس��ت که می تواند در قالب رویکرد کشور در استفاده کمتر از
مین های دریایی بگنجد.
از جمله نکات قابل مقایس��ه دیگر بین فاتح و کیلو ،س��رعت آنها
اس��ت که س��رعت روی آب هر دو تقریبا یکی اس��ت ولی کیلو در
آب به س��رعت  17نات( 31/45کیلومتر بر س��اعت) دست می یابد
در حالی که فاتح با  14نات یعنی  82درصد س��رعت کیلو حرکت
می کند.
همچنین بیشینه عمق قابل دستیابی کیلو  300متر و عمق عملیاتی
آن  240متر است که برای فاتح این مقادیر به ترتیب  250و 200
متر اس��ت از این رو زیرسطحی کوچکتر و بسیار سبک تر فاتح در
این زمینه به  83درصد توانایی کیلو رسیده است .از نظر طول مدت
مأموری��ت نیز منابع خارجی ب��رای کیلو  45روز را ذکر کرده اند اما
زیردریای��ی فاتح تا  35روز می تواند به دریانوردی بپردازد بنابراین
در این کمیت فاتح به حدود  78درصد یعنی بیش از دو سوم توان
کیلو دس��ت یافته است در حالی که بس��یار سبک تر و از نظر ابعاد
نیز کوچک تر از آن است.
▪ ▪برد 6700کیلومتریفاتح
می ت��وان برد فاتح را بی��ش از  6700کیلومتر تخمین زد که عدد
قابل توجهی اس��ت و این زیردریایی را برای اجرای مأموریت های
فراتر از آب های نزدیک و حضور در ش��مال اقیانوس هند و حتی
خلیج عدن توانمند نش��ان می دهد .برای جمع بندی این مقایس��ه
بای��د گفت زیردریایی فاتح هر چند تنه��ا  23درصد وزن روی آب
کیلو را دارد اما درعمده مش��خصات فنی به بیش از  75درصد(سه
چهارم) تا بیش از  80درصد(چهار پنجم) توانایی زیردریایی مطرح
کیلو دست یافته است .بخشی از این موفقیت مدیون به کارگیری
تجهیزات پیش��رفته در فاتح اس��ت که بس��یار کوچکتر و سبک تر
از نمون��ه های موجود در زیردریایی خارجی کیلو اس��ت و طراحان
ایرانی بهترین اس��تفاده ممکن با مقدورات فعلی را از فضای داخلی
فاتح کرده اند .س��امانه های به کارگرفته شده در فاتح مانند غدیر
از ان��واع جدید و ب��ا فناوری های نوین هس��تند که ضمن کاهش
خدمه مورد نیاز ،کاه��ش احتمال بروز عیب ،افزایش فاصله زمانی
بین تعمیرات و همچنین س��ادگی عیب یاب��ی و تعمیر را به همراه
داشته اند.
فاتح با برخورداری از حس��گرهای پیش��رفته در عین کاهش اثرات
راداری و صوتی خود و سامانه های ارتباطی امن برای تبادل داده با
واحدهای س��طحی و هوایی دیگر به جزئی از شبکه دفاعی دریایی
ایران تبدیل ش��ده اس��ت و با توجه به ساخت بومی آن در قیاس با
نمونه های خارجی هم رده ارزانتر نیز خواهد بود.
امیر س��یاری فرمانده نداجا نیز به ما گف��ت فاتح می تواند عملیات
هایی تا خلیج عدن و دریای س��رخ را به انجام برس��اند که با این
اقدام دس��ت نی��روی دریایی ارتش برای اس��تفاده بهینه از کالس
های مختلف زیر س��طحی در ماموریت های ب��رد نزدیک و میانه
و دور بازتر خواهد شد.

