
  يبسمه تعال

  ؟خيرناو هواپيمابر؛ آري يا 

  زيردريايي؛ آري يا خير؟

سازد؟ آيا دانش طراحي آن را پرسيدند که چرا ايران، ناو هواپيمابر نميدر دوران تدريس، دانشجويان به دفعات سوال مي
   دانيم يا توانايي ساخت آن را نداريم؟ نمي

  : در اينجا الزم است توضيحاتي را ارائه کنم

دهند چنين افکار بزرگي را در اينکه دانشجويان ايراني، خواهان رشد و پيشرفت کشور خود هستند و اينکه به خود اجازه مي
و قدرت  يت مليکه به امن يد دانست که در مواردياما با. ذهن خود پرورش دهند بسيار درخور تقدير و تحسين برانگيز است

ناو  يمعروف، دارا ياز کشورها يبرخ"نکه يا. عمل کرد يديو تقل يد احساسينبا چ وجهيشود، به هيکشور، مربوط م يدفاع
هر و کاربرد عملياتي  يد ابتدا به فلسفه وجوديبا. ستين ياصوال حرف درست" ميمابر هستند پس چرا ما نداشته باشيهواپ

ناو هواپيمابر اصوال . بگيريم لزوم آن و کسب دانش طراحي و توانايي ساخت آن تصميمم و سپس در مورد يدقت کن يزيچ
براي کشورهايي مناسب است که از سرزمين مادري خود هزاران کيلومتر دورتر هستند و براي پشتيباني هوايي نيروهاي 

خود  ياست که منافع استعمار يابديهي است که اين نوع عملکرد، خاص قدرتهاي فرامنطقه. خود، نياز به ناو هواپيمابر دارند
 يم پس لزومين را ندارياست و قصد حضور در آنطرف کره زم ياگر تفکر ما دفاع يول. کنندنقاط دنيا دنبال مي را در اقصي
م يز را داشته باشيندارد که همان چ ي، لزوميزيمقابله با هر چ ي، برايدگاه دفاعياز د. ميفراهم کن ين ابزاريندارد که چن

ت يکه موقع يکند، به شرطيت ميکفا يلوگرميک ۷ يجيک گلوله آرپي، يتن ۷۰ يک تانک زرهيدفاع در برابر  يمثال برا
هزار  ۱۰۰مابر يک ناو هواپي. نطور استيمابر هم هميدر مورد ناو هواپ. ميخود را خوب بشناس ياتيط عمليو شرا يامنطقه

غرق  يمتر ۶اژدر  ۵فقط با  حات،يما و هزاران تن مواد منفجره و تسليفروند هواپ ۹۰هزار خدمه و ۶متر طول و  ۲۰۰با  يتن
در واقع همه متخصصان نظامي دنيا قبول دارند که اگر حفاظت کافي از يک ناو . شود، البته با شرطي که ذکر شدمي

به همين دليل، يک ناو . است! هواپيمابر نشود، به لحاظ ابعاد بزرگي که دارد يک سيبل متحرک و يک لقمه سهل الحلقوم
ها، حفاظت از آن را روي سطح، باالي رود بلکه ناوگاني از انواع ناوها و زيردرياييهايي به دريا نميهواپيمابر هرگز به تن

پس مسئله فقط داشتن يک ناو هواپيمابر نيست، مسئله، چگونگي محافظت از آن و . سطح و زير سطح دريا برعهده دارند
در اواخر جنگ، که  ييکايبا ناو آمر يرانيا يناوها يريدرگ تجربه. هاي گزاف آن استتوانايي تامين ناوگان همراه و هزينه

، در چنين مواردي کامال "هرچه بزرگتر، بهتر"اينکه . بودآموز تلخ اما درس ياشد، تجربه يرانيناو ا ۲منجر به غرق شدن 
کارايي " نبرد ناهمگون"توان در جاهاي موثرتري هزينه کرد که در هاي گزافي را ميآيد چنين هزينهبنظر مي. مردود است



 ن کنديدرجه تام ۱۰انوس هند و مدار يکه پهنه حضورمان را تا اق ييموثرتري داشته باشند مثال براي طراحي و ساخت ناوها
    اما چرا زيردريايي؟ . و ساخت زيردريايي يطراح يا بخصوص براي. )نيکره زم ينه آنسو(

 يماهايهواپ ترينچرا در بازار خريد و فروش تسليحات در دنيا، انواع مدرند که ياا تاکنون توجه کردهيآ: يک سوال جالب
 خريد و فروشخاص  ين کشورهايبه ندرت و آنهم فقط ب يليخ يليخ ييايردريز يشوند وليعرضه م يجنگنده و شکار

ساله  ۵۰علي رغم اصرار (يفروشد وليمو کشورهاي عربي ن اخود را به عربست يهان جنگندهيترشرفتهيکا، پيدارد؟ چرا آمر
جواب آن اينست که؛  .هم به آنها نيست؟ ييايردريک فروند زيحاضر به فروش  يحت!!) آنها به خريد زيردريايي به هر قيمتي

اقسام رديابهاي ديگر از فاصله  ها و انواع وتوسط رادارها و ماهوارهاز لحظه بلند شدن از سطح زمين ها ترين جنگندهپيشرفته
شوند و از آنجا که موشک ضد آن جنگنده را هم از قبل آماده دارند رديابي ميچند هزار کيلومتري  يحتيا کيلومتري چندصد 

که به زيرسطح  ايلحظهولي زيردريايي چطور؟ يک زيردريايي از . کنندها را خريد و فروش ميجنگنده ،هيچ نگرانيلذا بي
کنند و شود چراکه امواج الکترومغناطيسي در داخل آب نفوذ نميبسيار مشکل ميرود، شناسايي و رديابي آن بسيار آب مي

زيردريايي در زير آب، رديابي صوتي است که آن شناسايي تنها راه عملي . شودغير ممکن مياي رديابي راداري و ماهواره
ست کار از کار گذشته باشد و پذير نيست که البته ممکن اهم در برخي مواقع حتي از فاصله چند صدمتري هم امکان

پس احتمال غافلگيري توسط زيردريايي بسيار باالست . اژدرهايي بطور همزمان و شتابان از زيردريايي در حال حرکت باشند
فروشند که فردا ينم يک کشور عربيرا به  يزيهرگز چ. ستنديو طبيعي است که کشورهاي فروشنده به دنبال دردسر ن

 تصور کنيد که يک زيردريايي همانند يک صخره در کف دريا نشسته. افتنديا به زحمت بيند يايآن برناز پس  انخودش يروز
تواند آن را پيدا کرد؟ آيا همانند پيدا کردن سوزن کند؛ چگونه ميو اصول اختفاء را هم رعايت مي کنديا به آرامي حرکت مي

در ساخت ناو هواپيمابر به سمت طراحي و ساخت زيردريايي برود، آيا گذاري در انبار کاه نيست؟ لذا اگر ايران بجاي سرمايه
تر نيست؟ که البته به لطف خدا در ساليان اخير همين اتفاق هم افتاده و به دفعات در گزارشهاي تلوزيوني هم مشاهده معقول

ترين وسيله زيردريايي پيچيدهاين در حاليست که به اتفاق نظر تمامي طراحان و مهندسان معماري دريايي در دنيا، . شده
-حاال که مسير و هدف. نقليه دريايي است که سطح دانش وتکنولوژي آن، قابل مقايسه با هيچ کشتي و شناوري نيست

  .ايمگذاري درست انتخاب شده، هرچه در اين راه هزينه کنيم، خطا نکرده

که تفکري است که درست بودن يا نبودن راه را پس مسئله، دشواري طراحي و ساخت يا دانستن و ندانستن آن نيست، بل
  . نشان دهد

  هميشه سربلند باد ايران ما

               


