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ویژه نامه
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زیر دریایی غدیر در حال عبور از مقابل زیر دریایی طارق

ویژه نامه

▪ ▪بازدیدخبرنگارخراساناززیردریایییونس
در بازدید ما از زیر س��طحی های نداجا فرصتی دست داد تا سری
ه��م به داخل زیر دریایی یونس بزنیم که در حال تعمیر بود اگرچه
این بازدید باید بدون انعکاس خبری و تصویری انجام می ش��د اما
همین قدر بگویم که کار در زیر دریایی اگر مش��کل ترین کار دنیا
نباشد مسلما از سخت ترین های آنهاست .در آن جا گپ و گفت
کوتاهی با جانش��ین فرمانده زیر س��طحی یونس داش��تم که البته
نخواست نامش برده شود.
وی م��ی گفت در زیر دریایی ما موریت  70روزه داش��تیم و این

▪ ▪حقوق یک فرمانده ارشد زیر دریایی چقدر است؟
به جانش��ین فرمان��ده یونس می گویم حقوق ش��ما به عنوان یک
افسر ارشد در زیر دریایی چقدر است و جواب می گیرم ۲میلیون و
۱۰۰هزار تومان در زمان غیر ماموریت و باز می پرس��م این انگیزه
مالی برای این کار س��خت و پرخطر نمی ش��ود و جواب می دهد
باالخره یک عده باید سختی بکشند تا عده زیاد تری راحت زندگی
کنند و این رمز کار سخت و خطرناک ما در زیر دریایی برای حفظ
و حراست از مرزهای آبی و منافع ایران اسالمی است .وضعیت در
م��ورد زیر دریای��ی غدیر از یونس هم بدتر اس��ت البته زیر دریایی
غدی��ر در اعماق کم ب��ه ماموریت می پردازد اما حتی نتوانس��تیم
داخل آن ش��ویم زی��را دریچه و داالن عمودی که به س��مت کف
زیر دریایی می رود به اندازه من بزرگ نبود و ش��اید من به اندازه
آن الغر نبودم اما ش��نیدم که در ای��ن زیردریایی 7یا  8نفر حضور
دارند و رفت و آمد در آن بیش��تر خمیده صورت می گیرد و محلی
نیز برای قضای حاجت وجود ن��دارد اما همین زیر دریایی کوچک
در م��واردی می تواند همچون قایقهای تندرو در روی آب ،بس��یار
کشنده و اثرگذار باشد.
عبور زیر دریایی هایی کوچک غدیر از مقابل غول آهنی طارق و ادای
احترام کارکنان آن به واحد بزرگتر زیر سطحی و مقایسه ابعاد آن ها در
کنار هم از صحنه های جالب بازدید ما بود که شکار دوربین عکاسی شد.

▪ ▪زیردریایی هایی که موشک انداز می شوند
امیردری��ادار امیری معاون تحقیق��ات و جهاد خودكفایی ارتش نیز
خاطر نش��ان می کند :در هر  4ن��وع زیردریایی غدیر ،طارق ،فاتح
و بعثت ،برای موش��ك انداز كردن آن ها اقداماتی ش��ده است كه
بتوان از زیرسطح ،اهداف سطحی را در "برد موشكی" مورد اصابت
قرار داد.
وی م��ی گوید :زیردریایی ها انواع مختلفی دارند كه برخی اتمی و
برخی هم دیزل الكتریك هستند كه زیردریایی های كالس طارق
ما از نوع دوم محسوب می شوند .وقتی یك واحد زیردریایی مدت
زمان��ی حدود  8یا  10یا  12س��اعت زیر آب بماند ،بالطبع از حجم
باتری آن كم ش��ده و مجبور است برای شارژ مجدد ،باال بیاید كه
این باال آمدن ،یك تهدید محس��وب می شود اما زیردریایی های
دارای پیل س��وختی به واسطه حجم اكس��یژنی كه در خود ذخیره
می كنن��د ،می توانند مدت زمان زیادی (درح��دود  20تا  30روز)
زیر آب بمانند.
وی ب��ا بی��ان این كه برنامه هایی برای ب��ه كارگیری این علوم در
زیردریایی ه��ای بوم��ی خودمان مانند فاتح و بعثت نیز در دس��ت
اس��ت ،افزود :ما به دنبال س��اخت زیردریایی هایی با پیل سوختی،
قابلیت شلیك موشك و با نویز كم هستیم كه قابل كشف نباشند.
به نظر می رس��د نیروی دریایی ارتش در خصوص اس��تفاده از زیر
دریایی ها به مراحل خوبی رس��یده اس��ت و می تواند در آینده به
داش��تن یگانی متنوع و به روز از زیرس��طحی ها امید زیادی داشته
باشد.
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▪ ▪زیردریاییمرموزبعثت
در مورد زیر دریایی ایرانی کالس س��نگین بعثت تاکنون اطالعات
چندانی منتش��ر نش��ده اما آن چه تاکنون درز کرده است نشان می
دهد این زیردریایی 1200تنی اس��ت و به گفته امیر سیاری مرحله
مطالعات خود را پشت سر گذاشته است .همچنین امیر امیری معاون
جهاد خودکفایی ارتش نیز در گفت و گویی اعالم کرده بود با وجود
زیردریایی های س��بك كالس "غدیر" و زیردریایی های سنگین
كالس "طارق" ،ما نیازمند یك حلقه واصل میان این دو بودیم كه
ب��رای این امر دو زیردریایی كالس متوس��ط بومی با نام "فاتح" با
تناژ  500و "بعثت" با تناژ  1200تن تعریف ش��د و متخصصان ما
در نیروی دریایی با توجه به ش��ناختی كه از زیردریایی های طارق
دارند و تبحری كه در س��اخت زیردریایی های غدیر دارند ،تلفیقی
از ای��ن دو تجربه را در طراحی و س��اخت ای��ن  ۲زیردریایی مورد
استفاده قرار دادند.
امیری ادامه داد :البته فعال تمركز اصلی ما بر زیردریایی فاتح است
ام��ا همزمان ب��ا آن ،فاز طراحی بعثت نیز در حال انجام اس��ت كه
انش��اءا ...همزمان با به آب انداختن اولی��ن نمونه فاتح ،امیدواریم
طراحی بعثت هم تمام ش��ود و طی یك زمان بندی دقیق ،ش��اهد
به آب اندازی این زیردریایی  1200تنی نیز باش��یم .با این سخنان
به نظر می رس��د در آینده ای نه چندان دور باید در انتظار رونمایی
زیردریایی بعثت نیز در واحدهای زیر سطحی نیروی دریایی ارتش
باشیم.

درحالی اس��ت که در بیش��تر س��اعات و روزها زی��ر آب در حال
غواصی به س��ر می بریم .زندگی میان تخت های کوتاه ،استفاده
از غذای کنس��روی و س��رد برای مدت های طویل و حرکت در
راهروی انباشته از لوله و سامانه های مختلف که خراب شدن هر
ک��دام از آن ها و تعمیر نکردن به موق��ع می تواند به مرگ همه
حدود  80نفر خدمه این غول س��یاه زیر دریاها بینجامد از سختی
های کار اس��ت .هیچ روزنه ای در زی��ر دریایی هنگام حضور در
عمق آب وجود ندارد و باید کامال ذهن تان را ازداس��تان های ژول
ورن و فیل��م ها و کارتون هایی ک��ه از زیر دریایی به عنوان یک
وس��یله تفریحی و جالب برای دی��دن کف دریاها دیده اید در مورد
زیر دریایی نظامی پاک کنید.

▪ ▪پیشرفت ایران در فناوری های موجود در زیر دریایی
در ح��وزه فن��اوری های موجود در زیر دریایی نیز پیش��رفت های
خوبی داشته ایم به گونه ای که بنابر صحبت امیر عباسی جانشین
فرمان��ده منطقه یکم دریایی در بندر عب��اس در حوزه باتری های
زیردریایی کالس سنگین ،پس از این که روس ها حاضر به تامین
این باتری ها نشدند ،ارتباط ما با دانشگاه باعث شد در تولید باتری
زیردریایی به خودکفایی کامل برس��یم به گونه ای که امروز روس
ها دنبال خرید باتری از ما هستند.

