در حالی در صبح یک روز میانه پاییز روبه روی امیر دریادار
دوم افشین رضایی حداد در محل فرماندهی ناوگان شامل
کشور در بندر انزلی نشستیم که می دانستیم مسائل
نظامی در دریای خزر بسیار حساس و با اهمیت است و
هر کالم و حرکت نسنجیده ای می تواند به ایجاد بحرانی
لفظی میان کشورهای ساحلی این بزرگ ترین دریاچه
جهان که گفته می شود از مجموع خلیج فارس و دریای
عامن نیز بزرگ تر است بینجامد .بیش از  ۲دهه از
فروپاشی اتحاد شوروی و تقسیم شوروی در ساحل خزر به
4کشور ترکمنستان  ،روسیه  ،قزاقستان و آذربایجان می
گذرد و این کشورها به همراه ایران همچنان در تکاپوی
تعیین حدود و رژیم حقوقی مختص این دریاچه بزرگ
هستند  ،اتفاقی که اگرچه پیرشفت های خوبی در رسیدن
به آن صورت گرفته اما هنوز راه درازی تا پایان دارد .
در این میان حفظ امنیت این پهنه آبی بزرگ و راهربدی
نیز اهمیت بسیاری برای کشورمان دارد  .نیروی دریایی
جمهوری اسالمی ایران با عنوان ناوگان شامل کشور و
منطقه چهارم دریایی  ،در این حوزه حضور خوبی داشته و
توانسته با تحرک بهوسیله شناورهای سطحی خود امنیت
مناسبی را نیز در محدوده حاکمیتی کشورمان ایجاد کند .
الحاق دومین منونه ناوشکن ایرانی کالس جامران با عنوان
دماوند به این ناوگان  ،بهانه ای بود برای دیدار از منطقه
و گفت وگو با فرمانده با تجربه و موسپید کرده آن که با
رویی خوش پذیرای ما و سواالت خراسان شد .هرچند از
ابتدا می دانستیم که حساسیت منطقه می تواند تحفظ
بسیاری را در مصاحبه ما حاکم کند که کرد .

آذر ماه یک هزار و سیصد و نود و سه

عملیات مروارید و روز نیروی دریایی

ویژه نامه

بهمناسبتسیوچهارمینسالگرد

گفت وگو با امیر دریادار دوم افشین رضایی حداد فرمانده ناوگان شامل کشور

پاشنه آشیل امنیت خزر حضور
کشورهای ثالث است
مترین مشرتک نظامی ایران و روسیه در خزر برای اولین بار در تاریخ ایران برگزار شد
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