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در ارديبهشت1393 نمايشگاهي از توانمندي هاي نيروي 

سجاد مفیدی
هوافضاي س�پاه ب�راي بازديد مق�ام معظ�م رهبري و    گزارش 2

فرماندهي كل قوا تشكيل شد. محصوالت متعددي براي 
اولين بار در اين نمايشگاه در معرض ديد قرار گرفت كه امروز هر كدام از آنها در حوزه 
كاري خود جزو سامانه هاي برتر و مورد اتكا هستند. اين نمايشگاه براي اولين بار جهش 
توان رزمي پدافند هوايي نيروي هوافضاي س�پاه را با نمايش رادارها و س�امانه هاي 
موش�كي مختلف به نمايش گذاش�ت، از آن جمله سامانه س�وم خرداد است كه در 
30خرداد1398 موفق به منهدم كردن پهپاد فوق پيشرفته امريكايي گلوبال هاوك 
شد. دو رادار كاوش و بشير هم براي اولين بار در نمايشگاه مذكور در معرض ديد قرار 
گرفتن�د و امروزه ج�زو رادارهاي عملياتي و مهم نيروي هوافضاي س�پاه هس�تند. 

 »كاوش« نسخه ايراني يك رادار مشهور
در نمايشگاه سال1393 هر چند هيچ گونه مشخصاتي از اين رادار اعالم نشده اما شباهت بسيار 
باالي آن به يك رادار بسيار معروف خارجي گوياي اهداف طراحي آن است. در واقع رادار كاوش 
مشابه بومي رادار روسي كاستا- 2ئي2 است كه از اواخر دهه1380 در زمره تجهيزات پدافند 
هوايي ارتش جمهوري اسالمي ايران مشاهده ش��ده و از مهم ترين اجزای ايجادكننده توان 
كشف اهداف پنهانكار راداري )رادارگريز( در شبكه پدافند هوايي كشور سازنده، يعني روسيه 
هم است.  كاستا- 2ئي2 يك رادار جست وجو و مراقبت سه بعدي و تمام سمتي براي پوشش 
ارتفاعات پايين است كه براي كنترل آسمان و تش��خيص خودكاربرد، زاويه سمتي، ارتفاع و 
مشخص كردن مسير پرواز اهداف طراحي شده است و در باند UHF كار مي كند.  سخت افزارها 
و پردازشگرهاي اين رادار در يك كاميون مشابه كاميون حامل آنتن مستقر شده اند و منبع توليد 
انرژي الكتريكي از موتور ديزل، توان 23كيلوواتي مورد نياز آن را تأمين مي كند. مجموعه رادار 
از قابليت حمل بااليي توسط وسايل نقليه مختلف مانند هواپيماهاي ترابري نظامي برخوردار 
است و تعمير و نگهداري س��اده اي دارد.  اين رادار توانايي كشف اهداف كوچك و كم سرعت 
را نيز در فواصل مختلف دارد. طول موج اين رادار در محدود دس��ي متر بوده و توان پوش��ش 
بردهاي 5 تا 150كيلومتر را دارد. زاويه ارتفاعي تا 25درجه، پوشش سمتي 360درجه و ارتفاع 
پروازي اهداف تا 6هزارمتر ساير مشخصات عملكردي آن است. بنا بر اطالعات منتشرشده از 
سوي شركت صادرات تسليحات روس��يه، اين رادار اهداف پروازي در ارتفاع 100متري را در 
برد 41كيلومتر )با آنتن در ارتفاع 14مت��ر( و 55كيلومتر )با آنتن در ارتفاع 50متر( ردگيري 
مي كند. رادار كاس��تا- 2ئي2 توانايي ردگيري همزمان تا 50هدف را دارد.  دقت اين رادار در 
برد، 100متر، در ارتفاع 900متر و در زاويه س��مت، بهتر از يك درجه اس��ت و در مدت زمان 

حدود 20دقيقه آماده به كار يا آماده حركت براي خروج از موضع مي شود. متوسط مدت زمان 
احتمال بروز خرابي در اين رادار 700ساعت بوده و دست كم 20روز به طور مداوم امكان فعاليت 
دارد.  اين رادار روسي توانايي كشف اهداف كوچك و كم سرعت را نيز در فواصل مختلف دارد. 
طول موج اين رادار در محدود دسي متر بوده و توان پوش��ش بردهاي پنج تا 150كيلومتر را 
دارد. زاويه ارتفاعي تا 25درجه، پوشش سمتي 360درجه و ارتفاع پروازي اهداف تا 6هزارمتر 
ساير مشخصات عملكردي آن است.  صرف نظر از مشابهت كلي رادار كاوش با كاستا- 2ئي2 از 
جمله استفاده از دو خودروي مرتبط باهم )يكي حامل آنتن و منبع توليد توان رادار و ديگري 
براي سخت افزارهاي جانبي و اتاق استقرار خدمه(، مشابهت در طرح كلي ساختمان فيزيكي 
آنتن رادار و جمع كننده هاي امواج، تفاوت هايي در برخي بخش هاي مكانيكي و سازه آن ديده 

مي شود. رادار كاستا و طبعاً كاوش با هدف بهبود قابليت كشف اهداف با سطح مقطع كم در 
ارتفاع پايين طراحي شده اند و استقرار آن روي يك برجك مرتفع هم براي بهبود ديد آن در 
ارتفاعات پايين است.  به عالوه با توجه به تجارب پيشين در طراحي و ساخت رادارهاي هم رده 
مي توان گمانه زني كرد كه رادار كاوش نسبت به كاستا از برتري هايي برخوردار باشد، از جمله 
توانايي كشف تعداد هدف بيشتر، مداومت كاري بيشتر و توان مصرفي كمتر. برد رادار كاوش 
در ويدئويي كه اخيراً توسط رسانه »ايما« از توان پدافندي نيروي هوافضاي سپاه منتشر شده، 

150كيلومتر عنوان شده است. 
 »بشير« آرايه فازي نوين سپاه

اين رادار نيز در نمايشگاه سال1393 نيروي هوافضاي سپاه مشاهده شد و سپس تصاويري از 

نماي نزديك آن در رسانه ملي به نمايش درآمد. رادار بشير داراي يك آنتن مسطح مستقر روي 
پايه است كه قابليت چرخش به صورت 360درجه را دارد و به نظر مي رسد از نوع آرايه فازي 
باشد. در مستند مورد اشاره برد رادار بشير بيش از 300كيلومتر و ارتفاع قابل پوشش با آن هم 
35كيلومتر مطرح شد. بشير با هدف كشف اهداف داراي سطح مقطع راداري كم شامل بمب 
و موشك رها شده از هواگردهاي دشمن و پهپادها و البته هواپيماهاي جنگنده دشمن ساخته 

شده است. توان جنگ الكترونيك باال از قابليت هاي رادار بشير عنوان شده است. 
رادارهاي آرايه فازي داراي توانمندي هاي بااليي هستند كه ناشي از به كار گيري فناوري هاي 
جديد است. در اين رادارها براي جست وجو در فضاي تحت پوشش سهم عمده به جاي گردش 
مكانيكي آنتن رادار بر عهده تغيير در زاويه انتشار امواج است.  در رادار بشير هم پويش محيط 
در صفحه افق با چرخش مكانيكي آنتن به انجام مي رسد كه ساختاري مرسوم در بسياري از 
رادارهاست. همچون بسياري از رادارهاي پيش��رفته، در رادار بشير پويش محيط در راستاي 
ارتفاعي با تغيير زاويه امواج به انجام مي رس��د.   اين رادارها از فناوري هاي پيشرفته اي مانند 
شكل دهي ديجيتالي پرتو و پويش )اسكن( ديجيتالي كه در آينده مي تواند به توليد آنتن هاي 
هوشمند منجر شود، توانمندي ردگيري حين جست وجو و تشخيص هدف متحرك بين عوارض 
زمين و اجزای الكترونيكي حالت جامد بهره مند بوده و با استفاده از پردازش موازي پرسرعت، 
قابليت هاي كم نظيري را به مجموعه نيروهاي مسلح كشور داده اند.  شكل آنتن همچنين نشان 
مي دهد در اين رادار از طول موج هاي كوچك تر مانند باندهاي L يا S استفاده شده است كه 
داراي دقت باالتري در تعيين موقعيت اهداف در مقايسه با باندهاي HF/VHF/UHF هستند 
اما همچنان براي جست وجو و رديابي اهداف معمولي و پنهانكار راداري در بردهاي متوسط 
و بلند استفاده مي شوند.  در رده كاري رادار بشير طراحي هاي مشابهي هم در نمونه هاي روز 
خارجي ديده مي شود. در رادار بشير ضمن مشابهت كلي طراحي رادار، آنتن و پايه آن و محل و 
شكل آنتن سامانه تشخيص دوست از دشمن، تفاوت هاي قابل توجهي نيز در همين بخش ها 
و اجزای جانبي نسبت به رادارهاي مشابه خارجي ديده مي شود. سطح يكپارچه آنتن، تفاوت 
تعداد المان هاي آنتن سامانه IFF و اجزای نصب شده در پشت و دو طرف جانبي آنتن از جمله 
اين اختالف هاست كه نشان دهنده بومي بودن طراحي رادار بشير ضمن الگوبرداري از رادارهاي 
مطرح و موفق خارجي است.  رادارهاي كاوش و بشير با توجه به ساخت داخل بودن هم امكان 
توليد به تعداد كافي و هم امكان به روزرساني مستمر و افزايش قابليت ها را دارند. به عالوه به 
عنوان يك محصول صادراتي هم رادارها از جمله تجهيزات پرمشتري در دنياي امروز هستند. 
از اين جهت اين رادارهاي پيشرفته و كم دردس��ر با در نظر داشتن مسائل حفاظت اطالعات 
صنعتي و دفاعي و اعمال تغييرات الزم نسبت به نمونه هاي در حال استفاده در داخل كشور 

جذابيت صادراتي بااليي دارند. 

به كارگي�ري  ب�ا 

محمدحسین الهی
   گزارش یک

در  زيردريايي ه�ا 
عمليات ه�اي نظام�ي، 
فصل جديدي در تاريخ نبردهاي دريايي رقم خورد. 
زيردريايي، مهم ترين عيب كشتي ها را ندارد كه آن 
هم به دلي�ل توانايي غوط�ه ور ش�دن در زير آب و 
مخفي ماندن از ديد چشم ها و برد مؤثر سالح هاي 
معمولي است. در بيش از 100س�ال گذشته توسعه 
زيردريايي ها ب�راي مقاصد نظامي ادام�ه يافته و با 
پيشرفت فناوري در زمينه مهندسي مكانيك دريا و 
بعداً افزوده شدن سامانه هاي ديجيتال و موشك ها، 
كارايي اين وسيله جنگي افزايش چشمگيري يافته 

است. 

نقش تعيين كننده زيردريايي ه��ا در نبردهاي دريايي 
و قابليت هاي باالي آن در مخفي ماندن از ديد دشمن 
و تركيب با تسليحات پيشرفته، امروزه آن را تبديل به 
يك س��الح راهبردي كرده اس��ت كه حتي در اختيار 
داشتن تعداد اندكي از آن مي تواند در زمان صلح، نقش 
بازدارندگي مؤثر و در زمان جن��گ، برتري هاي رزمي 

مؤثري به دنبال داشته باشند. 
پيش از انقالب برنامه اي براي خريد سه فروند زيردريايي 
وجود داشت اما با رسيدن موعد تحويل، خيانت دولت 
وقت در ماه هاي نزديك به انقالب يا در اولين ماه هاي 
پس از انقالب مبني بر لغو يكجانبه قرارداد س��بب شد 
دست ايران به اين سالح نرسد و البته مبالغ پرداختي 

هم توسط سازنده يعني امريكا بلوكه شود. 
تصميم براي ساخت زيردريايي در ايران، به اوايل دوران 
جنگ تحميلي رژيم بعث عراق عليه ايران بازمي گردد. 
طرحي توسط شهيد چمران براي اين منظور در دست 
اقدام قرار گرفت اما با وجود تالش هاي جهادي به علت 
پيچيدگي هاي متعدد س��اخت زيردريايي ها به ثمره 
نهايي نرسيد. با پايان جنگ و فراهم شدن شرايط خريد 
خارجي، سه فروند زيردريايي رده كيلو)Kilo( در قالب 
قرارداد 10ميليارد دالري خريد سالح از شوروي و در 
آخرين سال هاي حيات اين كش��ور براي كشور تهيه 
ش��د كه به مرور تا ميانه دهه1990 تحويل ايران شد. 
در قس��مت هاي بعدي اين گزارش ب��ه معرفي كامل 

زيردريايي مذكور مي پردازيم. 
در سال هاي پس از جنگ تحميلي متخصصان نيروي 
دريايي ارتش )نداجا( و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي 
مس��لح با توجه به حريم دريايي گس��ترده كشورمان 
و تهديدات موج��ود از اين نواح��ي، توانايي طراحي و 
ساخت انواع شناورهاي نظامي و غيرنظامي را متناسب 
با محيط و شرايط دريا )عمق دريايي و عوارض دريايي( 

كسب كرده اند. 
قدرت ناشي از توان صنعت دريايي جمهوري اسالمي به 
عنوان يك بازوي بازدارنده دفاعي مؤثر توانسته است هر 
گونه تحرك و اقدام احتمالي نيروهاي بيگانه در حريم 
خليج فارس و درياي خزر را خنثي س��ازد و در نتيجه 
حوزه اي امن و مطمئن براي رشد، توسعه و اعتالي ايران 

اسالمي را فراهم ساخته است. 
ام��روزه فق��ط پنج كش��ور در دني��ا فناوري س��اخت 
زيردريايي هاي اتمي را در دست دارند ولي كشورهاي 
بيشتري توان توليد زيردريايي هاي متعارف)غيراتمي( 
را دارند. از مزيت هاي عم��ده زيردريايي هاي غيراتمي 
نس��بت به اتمي، س��ر و صداي كمت��ر و مخفي بودن 
آنهاس��ت. اين زيردريايي ه��ا در چن��د رده )كالس( 
طبقه بندي شده اند كه متخصصان دريايي كشورمان در 
رده هاي مختلف، اقدام به طراحي و ساخت نمونه هاي 
متناسب با شرايط اقليمي و تهديدات پيشرو كرده اند. 

  زيردريايي »ميدجت« چيست؟
نوع خاص��ي از زيردريايي ه��اي متعارف ي��ا ديزلي با 
تناژ كمتر از 500ت��ن، زيردريايي ميدج��ت نام دارد 
كه به دليل ابعاد كوچك، قابلي��ت حركت در آب هاي 
كم عمق را به خوبي دارد و بس��يار كم سروصداس��ت. 
رديابي اين زيردريايي ها از عمده ترين معضالت آينده 
نبرد زيرس��طحي براي قدرت هاي بزرگ نظامي است 
چراكه برخي كش��ورهاي در حال توس��عه نيز توانايي 
توليد اين زيردريايي ها را به دست آورده اند كه از جمله 

آنها ايران است. 
ب��ا تعريف دقيق ت��ر، ام��روزه زيردرياي��ي ميدجت به 
زيردريايي ه��اي كمتر از 150تن گفته مي ش��ود. اين 
وسيله معموالً با خدمه اي كمتر از 10نفر به كارگيري 
می ش��ود و داراي فضاي داخلي محدودي اس��ت. اين 
زيردريايي ه��ا براي ردياب��ي و انه��دام زيردريايي ها و 
كشتي هاي دشمن در فواصل نزديك طراحي شده اند، 
آنها آرام، سريع، داراي تسليحات مناسب و حسگرهاي 
پيشرفته هستند و با شليك موشك و اژدر از نيروهاي 
ديگر پش��تيباني مي كنند.  مرور تاريخ زيرسطحي ها 
نش��ان مي دهد زيردريايي هاي ميدجت، ارزان قيمت 
هستند و ساخت آنها نيز آسان است. اين زيردريايی ها 
ابتدا دو يا سه خدمه بيشتر نداشتند و در جنگ جهاني 
دوم به طور گسترده از طرف آلمان و ژاپن مورد استفاده 
قرار گرفتن��د. ايتاليايي ه��ا هم در دس��امبر1941 از 
زيردريايي ه��اي ميدجت براي حمله ب��ه نبردناوهاي 
انگليس��ي اس��تفاده كردند. آلماني ها نيز در سال هاي 
1945- 1944 صدها فروند از اين ن��وع زيردريايي را 

براي مقابله با نيروهاي متفقين در اروپا ساختند. 
 ژاپني ها در برخي مواقع از اين زيردريايي ها به عنوان 
يك اژدر داراي سرنشين استفاده مي كردند و آن را به 
اهداف خود مي كوبيدن��د و از آنها در پايان جنگ براي 
محافظت از جزاير خود اس��تفاده هاي بسياري كردند. 
تالش ديگر نيز استفاده انگليسي ها از زيردريايي هاي 
كوچ��ك ميدج��ت ب��راي مقابل��ه ب��ا زيردريايي ها و 
كشتي های دشمن بود. اين زيردريايي ها دو نفره بودند 
و قابليت هاي تهاجمي خوبي داش��تند. همچنين اين 
زيردريايي هاي كوچك براي فلج كردن خطوط تجاري 

شمالي به سمت شوروي به كار گرفته شدند. 
  »نهنگ« اولين زيردريايي حرفه اي ايران

شرايط محيطي خليج فارس با عمق چندده متر، تنگه 
هرمز و آب هاي ساحلي ايران، چندان مناسب استفاده 
بهينه از زيردريايي هاي روس��ي و البته قدرتمند كيلو 
نيست و نيازمند زيردريايي با طراحي خاص خود است. 
نهنگ اولين طرحي بود كه در داخل با مشاركت وزارت 
دفاع و دانشگاه ها به ثمر رس��يد و به عنوان گام اول، به 

صورت تحقيقاتي وارد خدمت در نداجا شد. 
با تجربيات كسب شده از نهنگ، زيردريايي »غدير« با 
الگوبرداري از يك طرح خارجي در خط توليد قرار گرفت 

و تعداد زيادي از آن به خدمت ارتش درآمد. 
  »غدير« ايران

ايران ب��راي محافظت از س��واحل گس��ترده خود نياز  
بسياري به زيردريايي دارد، به خصوص سواحل ايران 
در خليج فارس ك��ه از پرتنش ترين درياه��اي دنيا در 
چند دهه گذشته بوده اس��ت. از طرفي سرمايه گذاري 
چند ده ميليارد دالري ايران در زمينه نفت و گاز در اين 
دريا در جريان بوده و مهم ترين منبع تأمين انرژي جهان 
در اين منطقه است، از اين رو بايد امنيت در اين دريا به 

نحو شايسته و مطمئني از سوي ايران تضمين شود. 
خليج ف��ارس از جمله درياهاي كم  عمق دنياس��ت كه 
زيردريايي ه��اي بزرگ امكان حض��ور در آن را ندارند. 
با توجه به محدوديت ابع��اد زيردريايي در اين دريا، به 
نظر مي رسد زيرسطحي رده ميدجت به عنوان بهترين 

گزينه براي عمليات در آن مطرح باشد. 
زيردريايي ه��اي كوچك كالس غدير ني��روي دريايي 
ارتش جمهوري اسالمي ايران نيز به دليل طراحي خاص 
خود به شكل بسيار مطلوبي براي منطقه خليج فارس 
مناسب هستند و توانايي عملياتي بااليي را در اختيار 
اين نيرو مي گذارند، البته در طراحي اين زيردريايي و 
برنامه هاي ارتقای آن شرايط اقليمي تنگه هرمز و درياي 

عمان نيز در نظر گرفته شده است. 
خط توليد اين زيردريايي در شهريور ماه 1385 افتتاح 
ش��ده و هزينه توليد هر يك از آنه��ا در آن زمان 17 تا 
18ميليون دالر بوده اس��ت. رش��ته هاي دانش��گاهي 
مورداس��تفاده در طراحي و س��اخت زيردريايي غدير 
شامل مكانيك، الكترونيك، فيزيك، ناوبري، مخابرات، 
رايانه، تسليحات، شيمي، اقيانوس شناسي، هيدروليك 
و نيوماتيك اس��ت كه حاصل فعاليت آنها سامانه هاي 
گوناگون��ي مانند س��امانه هيدروليك، س��امانه هواي 
پرفشار، سامانه تقس��يم آب، كنترل هيدرواستاتيك، 
تصفيه و تهوي��ه هوا)جذب دي اكس��يدكربن و تأمين 
اكسيژن(، س��امانه خاموش كردن آتش، نجات خدمه 

و سامانه هاي توليد توليد توان شامل موتور ديزل براي 
س��طح آب و موتور الكتريكي يا س��امانه هاي مختلف 

مستقل از هوا)AIP( در زير آب است. 
  مشخصات زيردريايي غدير

غدير براي آب هاي خليج فارس و درياي عمان طراحي 
ش��ده و داراي قابليت ب��اال در غوص و صع��ود و مانور 
اس��ت. اين زيردريايی تنها در مدت 30ثانيه از اسكله 
جدا می ش��ود و از اين نظر توانايي باالي��ي در ورود به 
حالت عملياتي دارد. اين زيردريايي 29متري كه تناژ 
جابه جايي آن 115تن است، قابليت قرارگيري در بستر 
دريا را دارد و در اين وضعيت سامانه هاي راداري توانايي 

ردگيري آن را ندارند. 
شرايط خاص آب خليج فارس و پديده هاي فيزيكي به 
خصوص عمق آن در طراحي اين زيردريايي لحاظ شده 
است، از جمله چگالي باالي آب آن كه در ابتداي ورود 
زيردريايي هاي روس��ي به ايران مشكالتي را در فصول 
گرم س��ال براي آنها ايجاد مي كرد. همچنين جزر ومد 
آب در خليج فارس ه��م مدنظر قرار گرفته اس��ت كه 
دو ب��ار در روز اتفاق می افتد و تف��اوت ارتفاعي معادل 
س��ه تا چهار متر ايجاد مي كند. اين تغيي��رات ارتفاع 
آب، چگالي اليه ه��اي آب دريا را تغيي��ر می دهد و در 
نتيجه آن هم وضعيت اليه ه��اي صوتي و هم وضعيت 
تعادل زيردريايي تحت تأثير ق��رار مي گيرد. با آگاهي 
از اين ش��رايط، زيردريايي غدير نش��ان داده از كارايي 
بس��يار بااليي براي اجراي عمليات در آب هاي جنوبي 

كشورمان برخوردار است. 
اين زيرس��طحي كاماًل بومي كه عرض بدنه آن حدود 
دو متر و75سانتيمتر است، قابليت شليك اژدر كاليبر 
533ميليمتري از دو مقر جلويي، رهاسازي انواع مين 
دريايي، حمل نيروهاي تكاور و موشك هاي دوش پرتاب 
را دارد و امكانات الزم براي خروج نيروهاي غواص در زير 

آب براي اجراي عمليات در آن قرار داده شده است. 
در سال هاي مختلف، نمونه هاي جديدتر غدير به مرور 
به تجهيزات پيش��رفته تر مجهز ش��دند، به طوري كه 
اين زيردريايي امروزه مجهز به س��امانه هاي شناسايي 
پيش��رفته اس��ت و توان ش��ليك موش��ك هاي كروز 

ضدكش��تي را نيز دارد. اي��ن قابليت در قالب س��امانه 
جاس��ك2 امكان ش��ليك موش��ك كروز نص��ر با برد 
35كيلومتر و س��رجنگي قابل توجه 130كيلوگرمي 
را به اين زيردريايي مي ده��د. در نتيجه هر زيردريايي 
غدير مي تواند شناورهاي دش��من را در محدوده اي به 
عرض 70كيلومتر تهديد كند، در نتيجه تنها 15فروند 
زيردريايي غدير مي تواند مح��دوده اي به عرض بيش 
از هزاركيلومت��ر را تحت پوش��ش موش��ك هاي كروز 
ضدكش��تي قرار دهد. در آينده موشك هاي دوربردتر 
هم ان��دازه با نصر كه قابليت ش��ليك از غدي��ر را دارند 
جايگزين آن می شوند كه بردهاي 90 تا 150كيلومتري 

دارند. 
 قدرت جابه جايي س��ريع نيرو، رهگيري ش��ناورهاي 
سطحي و زيرسطحي دشمن، قابليت شناسايي اهداف 
نظامي و حمل نيروهاي تكاور و مدت زمان ماندگاري 
مناسب در زير آب كه با ابتكارات خاص ايراني، فراتر از 
حد و اندازه هاي اين رده از زيرسطحي ها شده از جمله 

توانمندي هاي اين زيرسطحي است. 
از ديگر ويژگي هاي غدير می ت��وان چابكي الزم براي 
انجام س��ريع مأموريت ها، ب��ازه ناوبري زيرس��طحي 
طوالني، سونار اندازه كوچك، دس��تگاه كنترل عمق 
خودكار، سامانه هدايت دستي، هيدروليك و خودكار، 
قابليت ناوبري در آب هاي كم عمق، طراحي بدنه براي 
به حداقل رساندن صداي خروجي از آن و به كارگيري 
از موتورهاي كمسر و صداي ديزل الكتريك كارآمد براي 
همين منظور را برشمرد كه امكان ردگيري و شناسايي 

آن را توسط دشمن به حداقل رسانده است. 
  قابليت هاي عملياتي غدير

زيردرياي��ي كالس غدير توانس��ته اس��ت در آب هاي 
خليج فارس و درياي عمان ن��او هواپيمابر امريكايي را 
شناس��ايي كند و در نزديكي آن ب��ه روي آب بيايد كه 
اين اقدام توانمندي باالي آن را در اختفا و شناس��ايي 
نشدن توسط دش��من )با توجه به حساس��يت بسيار 
باالي امريكايي ها به عبور واحدهاي شناوري از نزديك 
خود( اثب��ات مي كند؛ ويژگي اي ك��ه از طرف بدبينان 
به توان داخلي همواره زير س��ؤال رفته است. به عالوه 

حضور زيردريايي كالس غدير در آب هاي آزاد نش��ان 
از توان نيروي دريايي در توانمندسازي و بهينه سازي 
ش��ناورهاي زيرس��طحي دارد.   س��امانه نوين پرتاب 
اژدر ني��ز از قابليت هاي بس��يار مهم اين زيرس��طحي 
اس��ت. اين س��امانه از دقت بااليي ب��راي هدف گيري 
برخوردار اس��ت، به طوري كه اي��ن زيردريايي عالوه 
بر قدرت جابه جايي س��ريع نيروهاي وي��ژه، رهگيري 
شناورهاي س��طحي و زيرسطحي دش��من و قابليت 
شناس��ايي اهداف نظامي داراي قدرت غوص س��ريع 
و پنه��ان ش��دن از رادار ني��ز اس��ت. در واق��ع غدير 
 قادر اس��ت از ميدان شناس��ايي دس��تگاه هاي سونار

  )sonar- evading technology(  و راداره��ا ب��ه 
نوعي بگريزد. 

زيردريايي غدير در اين سال ها تحت بازبيني و بهسازي 
سامانه ها هم قرار گرفته و از سامانه هاي تمام ديجيتال 
در آن اس��تفاده ش��ده اس��ت. اين كار ضمن افزايش 
اطمينان پذيري، كاه��ش احتمال خراب��ي و افزايش 
زمان بين تعميرات باعث كاهش وزن و حجم سامانه ها 

نيز شده است. 
در س��ال هاي گذش��ته و با ش��ركت در رزمايش هاي 
گوناگون و عمليات هاي جسورانه، زيردريايي رده غدير 
نشان داده است توانمندي ضربه زدن به هر دشمني با 
هر نوع تجهيزاتي را دارد، از آن جمله ش��ليك موشك 
كروز از زيرسطح است كه بدون شناسايي شدن امكان 
آسيب زدن به ناوگان دشمن را فراهم مي كند. همچنين 
شناس��ايي ناوگان امريكا از فاصله بس��يار نزديك كه 
ويدئوي آن هم منتشر شده از شاهكارهاي زيردريايي 

غدير است. 
حس��گرهاي مختلف به كاررفته در غدير، كميت مهم 
آگاهي از موقعيت صحنه نبرد را براي خدمه به ميزان 
بااليي رسانده است و سامانه كنترل آتش اين زيردريايي 
كه داده هاي ورودي خود را از اين حسگرهاي پيشرفته 
و متنوع دريافت مي كند، اطالعات پردازش شده را روي 
نمايش��گرهاي چندمنظوره رنگي براي خدمه نمايش 
می دهد كه كار تصميم گيري در ش��رايط نبرد توأم با 
برتري عددي دشمن را آس��ان تر می كند و غدير را در 
درگيري با واحدهاي س��طحي و زيرس��طحي دشمن 

توانمند مي سازد. 
سامانه هاي مخابراتي بسيار پيشرفته غدير كه همگي 
ساخت صنايع داخلي هستند، برقراري ارتباط با ساير 
واحدهاي شناور، واحدهاي هوادريا و مراكز فرماندهي 
و تب��ادل اطالعات را ب��ه صورت امن و در يك ش��بكه 
هماهنگ و يكپارچه فراهم كرده اند كه موجب ارتقای 
كارايي و هم افزايي توان عملياتي نيروهاي عمل كننده 

در فضاي نبرد نامتقارن شده است. 
در بحث آم��وزش خدمه نيز با توجه به تجارب بس��يار 
خوب نداجا در كاربري زيرسطحي ها، نيروهاي جوان 
مورد آموزش هاي كامل قرار گرفته اند و با آماده شدن 
شبيه ساز متحرك زيردريايي غدير كار آموزش خدمه 
اين نوع زيرسطحي با كيفيت بسيار بيشتري به انجام 
مي رس��د.  تعداد زيردريايي هاي رده غدير كه تاكنون 
به صورت عملياتي درآمده اند، بر اس��اس اخبار رسمي 
اعالم شده از رس��انه ها بيش از 16فروند بوده است كه 
ضمن افزايش چش��مگير س��يادت و تكمي��ل راهبرد 
دفاع همه جانبه نيروی دريايي كشورمان امكان حضور 
زيردريايي هاي رده س��نگين »طارق« ايران را نيز در 
آب هاي دوردست فراهم كرده است، از اين رو درستي 
راهبرد طراحي و ساخت اين زيردريايي هاي سبك به 
تعداد زياد و تجهيز آنها به آخرين فناوري ها و تسليحات 

موجود در كشور اثبات مي شود. 
مدت هاس��ت با به كارگيري اين تجهيزات بومي، هيچ 
يگاني وارد خليج فارس نمي ش��ود، مگر آنكه اش��راف 
اطالعاتي كاملي در مورد آن باشد و هيچ واحد نظامي از 
كشورهاي سلطه گر در منطقه نيست، مگر اينكه از محل 
آنها به طور دائم آگاهي وجود دارد. يگان هاي زيرسطحي 
كش��ور عزيزمان كاماًل نيروهاي بيگانه را تحت كنترل 
دارند و از فواصل بسيار نزديك و حتي كمتر از يك يا دو 
كيلومتر آنها را رهگيري مي كنند؛ فاصله اي كه حتي در 
صورت اقدام به شليك اژدرهاي معمولي قطعاً فرصتي 

براي واكنش به دشمن نخواهند داد. 

زيردريايي هاي موجود در ايران )قسمت اول(

سيطره 1000كيلومتري ايران از زير آب

مروري بر رادارهاي ساخت ايران)قسمت سوم(
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