جانشین فرمانده منطقه یکم دریایی والیت از چگونگی کنرتل  2میلیون کیلومرت مربع آب های آزاد می گوید

پاسخمتاسرادیویی
صهیونیستهادرکانالسوئز
را ندادیم
باتری زیردریایی ساخته ایم که روس ها خواهان آن هستند

تا مدار صفر درجه است .منطقه یکم دریایی(بندرعباس) و منطقه
دوم(جاسک) و سوم (کنارک) این محدوده را کنترل می کنند اما
بیشتر ناوگان های ما از منطقه یکم به این محدوده اعزام می
شوند و فرماندهی آن نیز با قرارگاه ناوگان جنوب کشور است.
ماموریت دوم ما دفاع از مرزهای آبی کشور و باز نگه داشتن
خطوط مواصالتی دریایی برای کشتی های خودی و بسته نگه
داشتن این خطوط برای دشمن در زمان جنگ و ضربه زدن به
منافع دشمن در دریاست .یکی دیگر از ماموریت های شاخص
نیروی دریایی اسکورت کشتی هاست که در واقع این ماموریت
به دلیل حضور تروریسم یا دزدی دریایی بیشتر خود را نشان داده
است .البته ما در گذشته های دور و قبل از سال  88که بحث
تروریسم دریایی شکل گرفت در دریا حضور داشتیم اما از سال 88
به این طرف این حضور پررنگ تر شد.
▪ ▪ ما قبل از  88هم مدار 10درجه را رد کرده بودیم؟

بله ما قبل از سال  88به کشور تانزانیا رفتیم که البته به جای
مباحث رزمی و اطالعاتی جنبه آموزشی داشت .منطقه یکم از یک
بعد در موقعیت بسیار استراتژیکی به نام تنگه هرمز قرار دارد که
هم از نظر اطالعاتی و هم از نظر عملیاتی ،یگان های ما اشرافیت
کاملی بر شرق و غرب تنگه هرمز و دریای عمان و اقیانوس هند
دارند و تردد های عبور بی ضرر را سامان می دهیم و همین االن
می دانیم چه استعداد رزمی از هر کشوری در خلیج فارس وجود
دارد و ورود و خروج و محل شان را می دانیم و اگر ضرورتی داشته
باشد آماده مقابله با هر نوع تهدیدی هستیم.

▪ ▪ با توجه به سابقه خدمتی که در جزایر خلیج فارس داشتید
وضعیت و اهمیت این جزایر را چگونه ارزیابی می کنید؟

به لحاظ سوق الجیشی این جزایر هرکدام شان مانند ناوهای
هواپیمابر محسوب می شوند و در راهبردی ترین نقاط خلیج
فارس مستقر هستند .البته قبال نیروهای ما حضور داشتند اما از
سال  73و با طرح برخی ادعاهای واهی ،طرحی توسط ستادکل
نیروهای مسلح اجرا شد که ما در قالب نیروهای پدافندی در
جزیره ابوموسی مستقر بودیم و من هم فرمانده گروهان بودم
و گردان های مختلفی از پدافند هوایی و نیروهای سپاه حضور
داشتند .محوریت برعهده منطقه یکم دریایی نیروی دریایی ارتش
بود و من برای ایجاد روحیه و انگیزه در نیروهای پدافندی برنامه
هایی را در محدوده گروهان اجرا می کردم از جمله طرح های
دفاعی پدافندی و آموزش های عملی و کیفی و معموال سربازان
عالقه مند شرکت در گروهان ما بودند .جزیره ابوموسی در آن سال
ها در اوج آمادگی بود و مسئوالن مدام برای بازدید می آمدند .آن
زمان محدودیت های زیادی وجود داشت و نیروهای زیادی هم
آمده بودند اما رفته رفته با حضور مسئوالن وضعیت جزایر رشد
پیدا کرد و االن هم که سپاه در آنجا مستقر است.

▪ ▪ علت جدا شدن ماموریت سپاه و ارتش و جدا شدن
دریای عامن و خلیج فارس چه بود؟

آذر ماه یک هزار و سیصد و نود و سه

عملیات مروارید و روز نیروی دریایی
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جوانی ،ورزیدگی و البته لهجه آذری اولین نکاتی است که در
ابتدای برخورد با جانشین فرمانده مهم ترین منطقه نظامی ما
در سواحل به چشم می خورد اما کمی که صحبتهای مان گل می
اندازد تازه می فهمی که این امیر پرسابقه و در عین حال جوان
ارتش چه کوله باری از تخصص و تسلط بر مباحث مربوط به
دریا را حمل می کند .امیردریادار دوم رضا عباسی با  45سال
سن از سال  1390جانشین فرمانده منطقه یکم دریایی والیت
در بندر عباس است که هدایت بسیاری از عملیاتهای مهم نیروی
دریایی هم از همین منطقه است  .این منطقه همچنین شاهد
حضور انواع تجهیزات سطحی ،زیر سطحی و هوادریای نیروی
دریایی ارتش است و ساخت مهم ترین تجهیزات نداجا نیز در
کارخانجات نیرو در منطقه یکم دریایی صورت می گیرد .امیر
عباسی را در غیاب فرمانده منطقه یکم ،دریادار آزاد که همراه با
فرمانده نیروی دریایی به چین رفته بود ،عرص روز اول حضورمان
در بندرعباس مالقات کردیم و او نیز با رویی خوش بیش از یک
ساعت پاسخ گوی سواالت ما شد ،سواالتی که البته در برخی
مواقع برای شنیدن پاسخ های شان مجبور شدیم با ضبط
خاموش ادامه دهیم .عباسی از خاطراتش در مورد برخوردهایی
که با کشتی های آمریکایی و نیروی دریایی رژیم صهیونیستی
داشته اند گفت .در عین حال وضعیت نیروی دریایی در حوزه
عملیات ،اطالعات و ساخت و سازها را بسیار خوب توصیف کرد
و به دستاوردهای بزرگ نیرو در سال های اخیر از جمله ساخت
ناوشکن ها و ناوچه ها ،زیر دریایی ها و تامین سایر نیازهای نیرو و
انجام رزمایش های مشرتک با کشورهای خارجی اشاره ای داشت.

▪ ▪ لطفا برای رشوع توضیحی در مورد حوزه فعالیت و
ماموریت های منطقه یکم نیروی دریایی ارتش بفرمایید.

منطقه یکم دریایی یکی از بی نظیرترین یگان های عملیاتی نیروی
دریایی و ارتش در سطح خاورمیانه است که هم به لحاظ نیروی
انسانی گسترده ای که دارد و هم از نظر تجهیزات متنوعی که در
خودش جای داده و از بابت گستردگی ماموریتی که به آن محول
شده این خاصیت را دارا می باشد .در واقع منطقه یکم نیروی دریایی
ارتش ویترینی از انواع مختلف تخصص ها و تجهیزات نظامی
دریایی است .این منطقه متشکل از یگان های رزمی ،یگان های
پشتیبانی رزمی و یگان های پشتیبانی خدمات رزمی است و از نظر
تنوع یگان های سطحی ،زیرسطحی ،موشکی ،پروازی ،تکاوران
دریایی و انواع مختلف تخصص هایی که در ماموریت ها مورد
نیاز است را شامل می شود .ماموریتی هم که به منطقه یکم واگذار
کردند برگرفته از ماموریت کلی نیروی دریایی مبنی بر صیانت از
دریا و صیانت از منافع ملی و منابع ملی ما در دریاست .ما در جاهایی
منابع و در جاهایی منافع داریم ،مثال در آب های آزاد به دلیل انجام
تجارت جهانی و تردد کشتی ها و نفتکش های ما نیروی دریایی
اجرای ماموریت می کند .ما بیش از  2میلیون و  600هزار کیلومتر
مربع محدوده و شعاع عملیاتی داریم که بخشی را تا مدار 20درجه
به عنوان اشراف عملیاتی تعریف می کنیم و اشراف اطالعاتی ما نیز

البته من اصالح بکنم که جدا نشدند بلکه ماموریت ها را مکمل
هم کردند قبال به این شکل نبود ولی االن وضعیت بهتر شده چون
تداخل ماموریت پیش نمی آید و ما مکمل هم هستیم .تجهیزات
و تاسیساتی که آن ها دارند یک قابلیت دارد و مال ما هم نوع
دیگری است و االن هم در حوزه اطالعاتی و هم در عملیات کامال
به صورت مکمل عمل می کنیم در واقع وظایف تفکیک شد اما
تکمیل کننده هم هستیم.
▪ ▪ نحوه تعامل شام با سپاه چگونه است؟

ما جلسات مختلفی با هم داریم .فرمانده کل قوا هم که از منطقه
یکم در اول مردادماه  90بازدید داشتند در جلسه مشترکی که همه
فرماندهان ارتش و سپاه حضور داشتند فرمودند که این مودت و
برادری وجود دارد اما تاکید من باز هم ادامه این همدلی است.
چون ما از این همکاری در دفاع مقدس هم استفاده زیادی بردیم
و پیروز شدیم و پیروزی با سختی بیشتری به دست آمد.
▪ ▪ اما سپاه شناورهایی که شام دارید از جمله زیر
سطحی های سنگین و ناوشکن ها را ندارد و سبک تر
است .این آمادگی وجود دارد که در لحظه نیاز از  ۲قابلیت
استفاده شود؟

بله حتما وجود دارد .پس از تفکیک ماموریت ها ،برد شعاع عملیاتی
یگان های ما بیشتر است و آن ها هم یگان های سبک تر با
انعطاف بیشتردارند که در نتیجه ما مکمل یکدیگر به گونه ای
عمل می کنیم که هیچ گونه شکاف عملیاتی و اطالعاتی ایجاد
نمی شود و مثل دو یگان همجوار عمل می کنیم.

