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مقدمه

 ،جهانیة صحن در که معنا این به .گرفت خود به ژئواکونومیک یا چهره ،ژئواستراتژیک یقلمروها سرد، جنگ از پس

 جغرافیایی مناطق ،سیاسی جغرافیای یها یبند میتقس در ،رو نیا از شد. نظامی یها رقابت جایگزین اقتصادی یها رقابت

 آب را زمین ۀکر چهارم  سه .تاس گرفته شدت مناطق این دربارۀ ها رقابت و اند  شده یبند طبقه اقتصادی اهمیت اساسبر

 آنجاکه از .دشو کماح جهان بر تواند یم ،باشد داشته اختیار در را ها آب که کشوری ،ماهان ةنظری اساسبر و است گرفتهفرا

 امروزه که یطور به است؛ داده توسعه را خود دریایی نیروی ،است ییدریا تجارت امنیت نیتأم آمریکا راهبردی اول هدف

 از مهمی جزء درواقع که دریایی ونقل حمل هرگونه از طرفی، به این دلیل که .شود یم محسوب دریاها امنیت ۀکنند نیتأم

 نقش به بنا آمریکا ،یابد توسعه و شکل ثباتبا و امن بستری در باید ،دهد یم تشکیل را جهان ژئواکونومی ساختارهای

 .دنک یم اقدام دریایی مختلف مناطق در امنیت این نیتأم برای اش،  ذاتی

 دو رقابت برای یمحل منطقه، نیا هک بود جهت این از ،سرد جنگ دوران در آفریقا شاخ جغرافیایی ةمنطق اهمیت

 اما ،است دریایی ونقل حمل برای محلی آن دریایی ةپهن زین حاضر عصر در .دش یم محسوب آفریقا در نفوذ سر بر ابرقدرت

 شرق در نیز و عدن خلیج در تردد مسیر که است شده سبب ییاسومالی ملیت با خصوص به دریایی دزدان شدید فعالیت

 با ها محموله و خدمه یریگ گروگان و مسافربری و باربری یها یکشت به حمله .دشو ناامن هند اقیانوس یعنی سومالی

 یها تالش وجود با چرا که آورد یم وجود  به را پرسش این ،مدرن تسلیحات و ارتباطی ةپیشرفت تجهیزات از استفاده

 ةمنطق این در دریایی دزدی خود، یها یکشت از پشتیبانی برای جنگی ناوهای اعزام و از این مسئله یپیشگیر در ها دولت

 تحلیل ضمن ،مقاله این در .است نیافته کاهش هند اقیانوس در سومالی شرقی ةمنطق در ژهیو به ژئواکونومیک مهم

 تردد ریسک افزایش دالیل و پردازیم  می زمینه این در آمریکا راهبرد به ،آفریقا شاخ ةمنطق در دریایی دزدی ژئوپلیتیکی

 .کنیم  می بررسی را آمریکا نظامی حضور رغم  علی منطقه این در ونقل حمل امنیت کاهش و دریایی

 

ینظریمبان

قایآفرشاختیموقعوسردجنگ

 سرخ دریای و عدن خلیج به شمال از و هند اقیانوس به شرق و جنوب از .دارد قرار قاره این شرق ةمنطق در آفریقا شاخ

 نظر اختالف آفریقا شاخ ییایجغراف ۀمحدود مورددر دارد. راهبردی ارزش ،المندب  باب ةتنگ وجود دلیل  به و شود یم محدود

 و شود  می محسوب آفریقا ۀقار یرفتگ  شیپ نیتر یشرق هک است یا رهیجز شبه گفت توان یم یلک حالت در اما ،دارد وجود

 جیبوتی، سومالی، شامل ،اند شده واقع منطقه این در هک ییکشورها است. ردهک یشرویپ عرب یایدر در لومترکی صدها

 منطقه این .ندنک یم محسوب آفریقا شاخ ةمنطق جزء زین را اینک و سودان ،دانانیجغراف از عضیب .هستند اریتره و اتیوپی

 اینکه به توجه با است. داده یجا خود در را نفر ونیلیم 028 بر بالغ یتیجمع و وسعت دارد لومترمربعیک 0،882،222 حدود

 انرژی خصوص به دریایی ونقل حمل جوار در گرفتنقرار الچر،کژئو عالئق بر  عالوه ،است خاورمیانه مجاورت در شاخ آفریقا

 های  گیویژ ةمجموع و است منطقه نیا مشخصات از ،تیحیمس زین و مسلمان تیثرکا حضور .است افزوده آن اهمیت بر

 .است زرعی لم و کخش یا هیناح آفریقا شاخ .باشد ای  فرامنطقه یها قدرت توجه مورد تاکنون گذشته از است شده سبب آن

 مختل سواحل در را یشهر بزرگ زکمرا لکیتش و استقرار امر نیا و ندارد وسیعی یساحل ةجلگ ،ایدر به یکینزد رغم  یعل

 .دهد یم نشان را آفریقا شاخ یشورهاک یلک یها شاخص از عضیب 0 جدول .(091 :0981 ،یریمش) است ردهک
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نام
شورک

مساحت
(km2)

تیجمع
ونیلیم)

(نفر

رشد
تیجمع

دررتبه
شاخص
توسعۀ
یانسان

سرانۀ
دیتول

ناخالص
(دالر)یمل

درصد
اننیشهرنش

بهدیام
یزندگ

(سالبه)

درصد
تیجمع

باسواد

 10 15 01 0022 011 %3/0 0/30 0،021،922 یوپیات
 51 50 00 822 011 %1/0 28/5 001،522 ترهیار
 51 50 15 0122 051 %9/0 11/2 09،022 یبوتیج

 91 12 91 522 - %0 28/02 591،522 یسومال

 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/et.html منبع:
 

 یها تیفعال نظامی یابزارها از استفاده با کردند یم تالش شرق و غرب ابرقدرت دو که  هنگامی ،سرد جنگ دوران در

 راهبردی، یها گذرگاه بر احاطه نیز و کمونیسم نفوذ دلیل  به آفریقا شاخ ةمنطق ،بخشند توسعه جهان سرتاسر در را خود

 آفریقا شاخ بر تسلط کشور، این دریایی حضور خأل به توجه با و رو نیا از .دش  می محسوب شوروی برای مهم مکانی

 ،بنابراین ؛آورد وجود  به منطقه آن در خود برای لجستیکی پایگاهی تا داد یم شوروی به را امکان این ،سومالی خصوص به

 و دورآ سرکار کودتایی طی را وی یادبارهز محمد از حمایت و مالی یها کمک تخصیص با 0359 سال در شوروی

 داشتناریاختدر تیاهم به توجه با کرد. فراهم کشور این در را کمونیسم و مارکسیسم ایدئولوژی از حمایت یها نهیزم

 بندر از استفاده -(بودن یبر) دیآ یم حساب به آن کیژئواستراتژ خأل جزء درواقع که -یشورو توسط ییایدر یها گاهیپا

 ،رو نیا از .آورد  می اهمفر را هند انوسیاق یها آب بر تسلط یها نهیزم ،عدن جیخل به مشرف یسومال شمال در بربرا

 منظور  به آمریکا د.دا توسعه آفریقا شاخة منطق در را اش  نظامی وضعیت خود یها ییایردریز و ناوها اعزام با شوروی

 تالش سومالی در حضور با -یابد شیوع قاره تمام در یراحت به بود ممکن که -این منطقه در کمونیسم نفوذ از پیشگیری

 علیه جنگی وارد 0311 سال در یجمهور سومال سیرئ ادبارهیمحمد ز .کند جلوگیری آفریقا شاخ در شوروی نفوذ از کرد

 بندر بارهزیاد ،رو نیا از .دکرن سومالی به کمکی هیچ عمل در شوروی و کرد حمایت اتیوپی از کوبا آن، در که شد اتیوپی

 آساب بندر و (50 :0915 ولدانی، جعفری ؛980 :0910 زواره، گلی) سپرد آمریکا به و گرفت شوروی از را موگادیشو و بربرا

 که ندشد مستقر بندر این در شوروی نیروهای ،رو نیا از .کرد واگذار شوروی به ،بود آمریکا اختیار در زمان آن در که را

 از هرمز ةتنگ و فارس جیخل به نزدیکی دلیل  به منطقه این زیرا ؛داشت احاطه نیز هند اقیانوس بر ،سرخ دریای بر  عالوه

 به این صورت آفریقا شاخ قبالدر را خود استیس آمریکا دولت 0382 سال در .بود برخوردار شوروی برای یا ژهیو اهمیت

 یحام یشورهاک از استفاده دوم ،هند انوسیاق در مانور برگزاری یبرا یسومال شورک از یریگ کمک نخست رد:ک هیتوج

 منظور به یداخل یها جنگ انیپا و ها خشونت اهشک به قیتشو سوم و سودان( و یسومال ا،ینک) دیوید مپک ةنام توافق

 کمربند از بخشی منطقه این سرد، جنگ دوران در .(جنگ آتش به شورک نیا زدن  دامن لیدل  به) یشورو نفوذ اهشک

 از جلوگیری شوروی، ۀمحاصر منطقه، این در آن متحدان و آمریکا راهبردی اهداف ورفت   شمار می  به شوروی امنیتی

 :0988 )حسینی، بود اروپا به حوزه این از سوخت انتقال یها راه نیتأم و اسرائیل امنیت از حمایت آن، نفوذ پیشرفت

008- 003). 

 امنیتی و سیاسی یها بحران شوسعت میزان برخالف آفریقا شاخ ةمنطق ،یا منطقهفرا یها قدرت ینیآفر نقش بر  عالوه

 بحران و جنوب بحران) سودان مانند هاکشور این داخلی یها بحران وجود به توان یم ها  از میان آن که دارد زیادی

 با اریتره اریتره، با اتیوپی) گریکدی با کشورها این مرزی یها تنش و (تاکنون 0330 سال از داخلی جنگ) یسومال دارفور(،

 کشورها این بین نظامی یها یریدرگ بروز به که ...(و کنیا و اتیوپی با سومالی کنیا، با اتیوپی اتیوپی، با سودان جیبوتی،

 تالش گرنشان ،منطقه این در ابرقدرت دو یها رقابت تحلیل .(001 -009 :0988 حسینی،) کرد اشاره است، شده منجر
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 جنگ در را خود یها تیحما شوروی اینکه رغم  علی بود. دیگری نکردننفوذ برای ییها استیس اتخاذ یا نفوذ برای کیهر

 از دکر تالش بلکه ؛نشد سومالی از حمایت به حاضر بهایی هر به نیز آمریکا ،کرد دریغ زیادباره از اتیوپی و سومالی میان

 آمریکا شوروی، که بود معتقد برژینسکی زیرا ؛بخشد ثبات نیز را خود موقعیت ،ها تنش کاهش و وضعیت دنکر  آرام طریق

 .(081 :0981 یانگ،) کشد یم چالش به مرکزی آسیای و خاورمیانه تا آفریقا از بحران از قوسی در را

 

آفریقاشاخژئواکونومیکموقعیت

 است. برخوردار یا ژهیو اهمیت از ،عدن خلیج نیز و هند اقیانوس دریایی مهم یمحورها در گرفتنقرار دلیل  به آفریقا شاخ

 در ،ای  فرامنطقه کشورهای تا است دهش سبب حوزه این یکشورها در نفت نیز و دریایی آبزیان منابع وجود ،آنبر  عالوه

 به منتهی ،عدن خلیج اینکه به توجه با بپردازند. ها نیسرزم این در قدرت اعمال به خود اقتصادی یها استیس راستای

 منطقه این امنیتی یها چارچوب ،است اروپایی یکشورها و مدیترانه سمت  به آبی تردد راه ،درواقع که دشو یم سرخ دریای

 در تا دنک یم اقتضا آسیایی و اروپایی یکشورها از بسیاری اقتصادی منافع که ینحو به ؛است خورده گره دریایی امنیت با

 .کنند گذاری  سیاست منطقه این دریایی امنیت ۀحوز

 اولین ورود   شمار می  به آینده های  همعادل در بزرگ نزدیک خاور جدانشدنی بخش ،آفریقا شاخ یا شرقی شمال آفریقای

 ،جهیدرنت .(30 :0980 عزتی،) است عضو هایکشور میان در یا منطقه امنیت فضای یک ایجاد راهبردی، پیوند این تولید

 هایساختار .ابدی یم گسترش منطقه این دیگر کشورهای در ها  یناامن و است مناطق سایر به میتعم قابل ینظم یب هرگونه

 و کنند یم تردد عدن خلیج ةمنطق یها آب در کشتی هزار 02 به نزدیک ساالنه است. تنیده هم در آفریقا شاخ ژئوپلیتیکی

 کاالی کل تن میلیون 1/1 از درصد 3 اروپایی، ژهیو به مختلف دول گیریماهی و تفریحی لوکس، یها قیقا تردد بر  عالوه

 یتیترانز کانال ،سومالی کشور یها آب بنابراین، ؛گذرد یم آبراهه این از ،شود یم جا جابه جهانی یرانیکشت در که تجاری

 محسوب راهبردی      کامال  یطقامن ،ممتاز موقعیت نشتدا لحاظ  به و دهند یم تشکیل را جهان نفت از درصد 02 حدود

 ساالنه دارد. جهانی تجارت در یمؤثر نقش ،راهبردی معبر این ،ژئواکونومیک لحاظ از .(013 :0988 )نظافت، دنشو یم

 ۀقار مایع گاز صادرات درصد 12 حدود ،کنند یم عبور المندب  باب ةتنگ از تجاری و سوخت کشتی هزار 02 تا هزار 05

 به نفتی صادرات درصد 92 و اروپا به فارس جیخل ةمنطق صادراتی نفت کل درصد 51 عبور و گذرد یم عدن خلیج از آسیا

 .هستند المندب  باب ةتنگ و سوئز کانال ،منطقه این نقاط نیتر حساس ،ژئوپلیتیک لحاظ از است. معبر این از جهان

 و کرده تقسیم قسمت دو به را سرخ دریای و دارد قرار تنگه وسط در که است یمن به متعلق بریم ،جزیره نیتر حساس

 است دریانوردی  رقابلیغ و جزایر از پر آن دیگر سوی و کشتیرانی  قابل آن سوی یک که است آورده وجود  به معبری

 کیلومتر 9201 با و دارد قرار المندب  باب یعنی جهان راهبردی معبر و راهآب مجاورت در سومالی .(000 :0988 حسینی،)

 دارد متعددی یبندرها یی(آفریقا کشورهای بین در ساحل نیتر یطوالن )یعنی عدن خلیج و هند اقیانوس در ییایدر مرز

 راهبردی موقعیت باشد. داشته تجاری و کش نفت یها یکشت پهلوگیری برای را شرایط بهترین است شده سبب که

 کانون در همواره کشور این تا است شده سبب نفت و طبیعی گاز ،آهن سنگ اورانیوم، مانند طبیعی ذخایر وجود سومالی،

 ،روسیه و آمریکا ،سرد جنگ از پس حتی رسد ینم نظر  به بنابراین، ؛(0932 دانیالی،) باشد استعماری یها استیس توجه

 محور بر که است آن جدید یها رقابت عملکردی تفاوت تنها .باشند داده کاهش منطقه این در را خود رقابتی یها تیفعال

 .کند  می دنبال را اقتصادی اهداف بلکه ندارد؛ تکیه صرف نظامی
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پژوهشروش

 با و موجود یها نقشه از یریگ بهره نیز و اینترنتی -یا کتابخانه منابع از استفاده با و است یتحلیل -توصیفی پژوهش، این

 ریسک افزایش به که دریایی دزدان یها تیفعال به ،جهان ژئواکونومیکی یساختارها در آفریقا شاخ جایگاه تحلیل

 امنیت ۀکنند نیتأم عنوان به آمریکا راهبرد ،آنبر  عالوه و پردازد  می ،است شده منجر منطقه این در دریایی ونقل حمل

 .کند  می تحلیل و بررسی منطقه این در را دریایی تجارت

 

هاافتهیوبحث

آفریقاشاخدردریاییدزدی

 تجهیزات یریکارگ به با آن ةافتی سازمان نوع یریگ شکل ،دیآ ینم حساب به دریاها در جدیدی ةواقع ،دریایی دزدی اگرچه

 تجاری یها یکشت یسو به دریایی یها کرانه در ،بیشتر عمق با و مستمر طور به را اه  هحمل ،لجستیکی پشتیبانی و پیشرفته

 ةحیط تعیین و پیشگیری منظور به را یا بازدارنده قوانین ،دریاها 0380 سال کنوانسیون .است کرده هدایت تفریحی و

 تروریسم و دریایی راهزنی از صحیحی تعریف یافتن برای .کرد وضع جرائم از دسته نیا با مواجهه در ها دولت صالحیت

 دربارۀ ژنو 0318 سال ونیکنوانس د.دا بسط دریاها حقوق 0380 و 0318 سال یها ونیکنوانس در را ها واژه این باید دریایی

 یرقانونیغ عملی ،ربایی  کشتی که دارد یم مقرر دریاها حقوق ۀدربار متحد ملل سازمان 0380 کنوانسیون و آزاد دریاهای

 فارغ .(01 :0988 سیمبر،) نیستند قلمرو این در که ییها آب در چه و ردیگ صورت کشورها قلمرو در ییها آب در چه ؛است

 در آفریقا شاخ ةمنطق در دریایی دزدان یها تیفعال ةمطالع ،ها  آن اجرایی ضمانت حدود و قوانین از دسته نیا بودن  جامع از

 یکشورها یها استیس که دارد را آن قابلیت عدن خلیج در شمال از نیز و هند اقیانوس یعنی سومالی شرقی یها کرانه

 .سازد مشخص منطقه در را آمریکا دنمان یا منطقهفرا

 لیتشک و یوپیات از ترهیار ییجدا افت.ی سرد جنگ دوران از پس حوادث در را یسومال ییایدر دزدی ةشیر بتوان دیشا

 شاخ ةمنطق تیامن ةمنظوم -بود ها قدرت دخالت و سرد جنگ از پس تحوالت از یناش هک -0339 سال در مستقل دولت

 توسط 0330 سال در یسومال تاتوریکد ،ادبارهیز محمد اخراج زد. برهم را یا منطقه توازن و ردک تر دهیچیپ را آفریقا

 سال از یسومال زد. رقم شورک نیا در را مختلف یها گروه قدرت شینما و خشونت زین یسومال طلب استقالل یروهاین

 و ارتش انحالل شدند. مسلط شورک نیا از یبخش بر کیهر هک بود خودخوانده ومتکح چهار شاهد ،0338 تا 0330

 یالیاست و یاسالم مکمحا جنبش گرفتن  نضج داد. گسترش را یداخل جنگ ،شورک نیا در مختلف یها گروه شدن  مسلح

 زبان  ییایسومال بزرگ تیجمع و سو یک از شورک نیا مسلمان تیجمع تیثرکا به توجه با یسومال ةپهن بر آن عیسر

 با یاسالم مکمحا التکیتش ارتباط یمعما ،انیم نیا در د.کر یوپیات یحیمس تیمکحا متوجه را یدیتهد ،یوپیات مسلمان

 .دکر یم توجیه زین را یسومال در ینظام دخالت ،آبابا سیآد با واشنگتن مانیپ و القاعده

 اتباع ،میان این در اگرچه .نیستند کشور یک تابعیت به منحصر ،آفریقا شاخ جغرافیایی ةمنطق در دریایی دزدان

 فعالیت دریایی دزدان یها گروه در هاکشور سایر تابعیت با نیز افرادی ،ندشو یم محسوب غالب یها نمونه سومالی،

 است: مختلف ةدست سه گرنشان دریایی دزدان یبند طبقه بنابراین، ؛ندنک یم

 فیلیپین؛ و ایتالیا اسپانیا، جنوبی، ۀکر چین، هند، مانند دیگر یکشورها از دزدانی .0

 ؛کشورها سایر ندزدا  ماهی با برخورد و مواجهه در سومالیایی ماهیگیران .0

 .ندنک یم اقدام یریگ گروگان طریق از که سومالیایی خالفکار یها گروه و تبهکاران .9

 ۀحوز ،گرفته است قرار آفریقا شاخ رأس در کشور این آنجاکه از و سومالی نابسامان سیاسی جغرافیای به توجه با
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 تردد .دارد تمرکز هند اقیانوس یعنی آن شرق آبی ةپهن نیز و عدن خلیج یعنی شمالی ةآبراه در دریایی دزدان فعالیتی

 در این .شود اهمیت حائز کشور این ژئواکونومیک موقعیت تا است شده سبب مناطق این در دریایی ونقل حمل ۀگسترد

 غربی یکشورها که روست نیا از .است داده بدان مضاعف اهمیتی ،سومالی در اورانیوم و نفت منابع وجود که است حالی

 سومالی شرق ةمنطق در دریایی دزدان عملیات ةصحن اینکه به توجه با .دارند گرایش کشور این در حضور به ،چین نیز و

 حتی و ییآفریقا یکشورها سایر از یا ییایدر داندز ،ابدی یم گسترش نیز قاره شبه یها آب تا گاه که است وسیع چنان

 .کنند یم فعالیت منطقه در ییآفریقاغیر

 یساختارها و است یافتگین توسعه و فقر وجود گرنشان منطقه یکشورها در دریایی دزدی یریگ شکل ۀنحو بررسی

 دریایی دزدی به یلم نیز و منطقه قومیتی و یا لهیقب یساختارها همچنین .ندهست آن گسترش لیدال از ،یتیحاکم فیضع

 حد تا حتی دریایی دزدان جایگاه و دنکن جلوه فرهنگ یک عنوان به جرائم نیا که است شده موجب امرارمعاش برای

 یزندگ انکار و شئونتمامی  بر ،نظام نیا است. آن یا لهیقب نظام تیمکحا ،شورک نیا التکمش ریشة .یابد ارتقا قهرمان

 التکمش ،یشهر شکل به یا رهیعش و یا لهیقب شکل از یسومال ةجامع نکردنذرگ دارد. تیمکحا یسومال جامعة ۀروزمر

 نشان سومالی حاکمیتی یساختارها بررسی .(039 :0981 حسینی،) تاس آورده وجود  به شورک نیا یبرا را یا دهیعد

 نگرفته دست در را کشور این حاکمیت مستقلی دولت تاکنون ،0330 سال در زیادباره دولت فروپاشی از پس دهد یم

؛ شوند یم اداره قبایلبه دست  که (0200 ،هارد انگل)شده است  تقسیم مستقل قلمرو ده به کشور این اکنون هم .است

 ست.رو  هروب ابهام از یا هاله با ملی وحدتو  دولتۀ آیند بنابراین،



یسومالدرییایدردزدانتیفعالیشناسبوم

 نگاه بابار دیگر  یک دیبا ایبال بودن  یعیطب هرچند .ستها آن مانند و لیس ،یقحط ،یعیطب عیفجا شاهد همواره قایآفر شاخ

 آثار برابردر راها   انسانعوامل متعدد دیگر،  و غرب یراستعما یها دولترویکردهای  چراکه؛ شود یبررس منتقدانه

 ةفاصل در .دارد جهان در را هیسوءتغذ سطح نیباالتر ،منطقه نیا .(90: 0981 س،کاک) است کرده رتریپذ بیآس یسالکخش

 جان مختلف یها یماریب و یسالکخش جنگ، اثر بر ،قایآفر شاخ نانکسا از نفر ونیلیم دو حدود ،0330 تا 0380 یها سال

 کتر را آنجا امور، اصالح از یدیناامبا  ،روند یم آنجا به توسعه یبرا هک یارشناسانک از یعضب یحت .ندداد دست از را خود

 .کنند یم

 گذشته ةده دو در سومالی داخلی تحوالت به دیترد یب عدن، دریای و سومالی آبی ةپهن در دریایی دزدی ةریش

 نشئت شورهاکداخل  از ،یتیامن یاهدیتهد شتریب ،جیتدر به هک است تیواقع نیا بر یدییتأ موضوع نیا .گردد یمرب

 از یکی در است، نفر میلیون 02 حدود جمعیتی با کوچک کشوری که هرچند سومالی (001 :0981 ،یعزت) ردیگ یم

 غرب و شرق رقابت در یمؤثر نقش سرد، جنگ دوران در که دارد قرار آفریقا شاخ نام به دنیاراهبردی  نقاط نیتر حساس

 آنجاکه از د.شدن اداره برجسته قبایل رؤسای به دست محلی قلمروهای ،0330 سال در بارهزیاد سقوط از پس داشت.

اندک  بسیار کشور این در ملی ناخالص درآمد ةسران ،است سنتی آن یساختارها و افتاده  عقب شدت به سومالی اقتصاد

 ستد  به ماهیگیری و کشاورزی ، ازسومالی مردم درآمد غالب .ندمواجه قحطی بحران با همواره مردم که  طوری  به ؛است

 توسط کشور این شرقی یها آب در اتمی و شیمیایی یها زباله دفن دلیل  به دریایی آبزیان منابع کاهش آید، اما  می

 شدهسبب  ،ندنک یم صید ماهی پیشرفته یها وهیشه ب که یربومیغ ماهیگیری یها یکشت وجود نیز و غربی یکشورها

 به و ماهیگیری یها یکشتبه  ییاه  هحمل یریگ شکل به ،موضوع این شوند. بیکار ماهیگیران از بسیاری عملدر که است

 است. شده منجر سوخت حمل یتانکرها و باری یها یکشت به افتهی توسعه شکل
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یسومالدرییایدریدزدیریگشکللی.دال5نمودار

 

 ،یکتیژئوپل ریمتغ و ثابت عامل دوهر هکشود   مشاهده می ییایدر یدزدۀ دیپد گسترش و جادیا عواملبا بررسی 

 ت،یجمع رشد مقتدر، یها حکومت نبود شور،ک نیا ثبات یب و داریناپا اوضاع .اند شده دهیپد نیا گسترش و قیتعم موجب

 وجود و یافتگین توسعه ،یمذهب یها یگریافراط گسترش ،یافتیدر یها وام ۀبهر ،یداخل یها جنگ ماهر،ریغ تیجمع

سبب  یگرید متعدد لیدال و یمرز یها یریدرگ ن،یریش آب منابع کمبود ،یسالکخش و یقحط زین و سو یک از آوارگان

 .اند  دهش دریایی دزدی بسط و آمدنپدید

برای  ساحلی لجستیکی پشتیبانی با شنکة صحن دو دهد یم نشان سومالی در دریایی دزدان یها تیفعال بررسی

 :است نظر مورد دریایی دزدان یاه  هحمل

 منتهی هند ۀریجز شبهبه  که است دریایی وسیع مناطق ۀرندیدربرگ و واقع شده سومالی شرق در :هنداقیانوس.5

 پیشرفته یها یکشت و ها قیقا یریکارگ به با اخیر یها سال در دریایی دزدان ،است وسیع منطقه این اگرچه .شود  می

 صورت آن در آسیا جنوب دریایی تجارتبخش عمدۀ  که منطقه این دهند. انجام آنة پهن در راهایی   فعالیت اند توانسته

 تردد محور زیرا ؛دارد دریایی تجارتة عرص در کشورها یگذار استیس در یا ژهیو جایگاه ژئواکونومیک لحاظ از ،ردیگ یم

 عملیاتیة صحن ژئوپلیتیک عمقر ب  عالوه .دشو یم محسوب انرژی یتانکرها انتقالة منطق نیز و ماالکاة تنگ به دریایی

 .(0ة نقش) است آنان اقدامات دسترسدر نیز آفریقا ۀقار جنوبی مناطق ،هند اقیانوس در دریایی دزدان

 

 
2555تا2554سالازیسومالییایدزداندرتیفعالییای.دامنۀجغراف5نقشۀ

 Stratfor, 2012: منبع

دالیل شکل گیری دزدی 
 دریایی در سومالی

 نابسامانی سیاسی
از بین رفتن منابع آبزیان 

 دریایی

عدم ) عدم رفاه اجتماعی
(توسعه یافتگی  

دخالت همسایگان و قدرت 
 های فرامنطقه ای
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 متصل سوئز کانال نیز و سرخ دریای به که است المندب  بابراهبردی  ةتنگ به منتهی ،عدن خلیج عدن:خلیج.2

 روزانهو  شود یم محسوب انرژی بخش در خصوص به دریایی ونقل حمل یمحورها نیتر مهم از این خلیج، .شود یم

 ژئواکونومیک اهمیت ،رو نیا از .گذرند یم آن از ،اروپایی یکشورها به خود یها محموله حمل برای زیادی یها یکشت

 سومالی از انسان قاچاق مسیر نیتر عمده و جهان یها آب نیتر خطرناک از یکی ،خلیج این است. انکار رقابلیغ عدن خلیج

 .است دریایی تجارت لحاظ  به دنیا اقتصادی مناطق نیتر مهم از یکی نیچنهم .رود  شمار می  به جهان نقاط دیگر و یمن به

 این .گیرد  طریق صورت می این از زین ترانهیمد و مصر به یدسترس و گذرد  میاز این خلیج  آفریقا شاخ به نیل راه ،درواقع

 کل از درصد 91 باشد. داشته مصرة فراعن دوران یدرازا به قدمتی شاید ،تاریخی یها آبراهه از یکی عنوان به آبراهه

 مسیر این از ،جهان نفت کل ازدرصد  8 حدودکند. همچنین  عبور المندب  باب ازباید  اروپایی بازارهای برای نفت تجارت

 نیز یمن آنجاکه از و است خلیج این به مشرف سومالی شمالی سواحل اینکه به توجه با .(5 :0200 مورفی،) ابدی یم انتقال

 دشوار کشور این برای عملیاتی ةصحن این کنترل را دارد، دریایی دزدان سکیر خود ،خلیج این شمالی کشور عنوان به

 یمن، مانند خلیج این بر مشرف یکشورها دریایی مناطق در دریایی دزدان یها تیفعال پراکندگی به توجه با .است

 این در دریایی دزدان فعالیت ، اغلبها گروگان یا ها محموله انتقال برای لجستیکی یها گاهیپا داشتن و جیبوتی سومالی،

 کنترل امکان تاکنون ،است یمن یها آب در عدن خلیج در ها یکشت تردد امن گذرگاه اگرچه همچنین است. سیال منطقه

 است. نشده فراهم دریایی دزدان یها تیفعال از منطقه یساز پاک و کامل

 

پرسودیصنعتۀمثاببهییایدریدزد

 .اند کرده یتلق یوتریامپک یافزارها نرم صنعت مشابه را آن ،نظر نیا از .ستها تجارت نیپرسودتر از یکی ،ییایدر یدزد

 ینیب شیپ و است بوده دالر ونیلیم 12 از شیب ییایدر دزدان درآمد ،0228 سال در هک کرد برآورد یا مقاله در مزیتا ورکیوین

 نشان شده ربوده یها یکشت از آمده دست به اطالعات .ابدی یم شیافزا برابر چهار از شیب به 0223 سال در رقم نیا هک بود دهکر

 یبرخ در واند  دهکر مطالبه دالر ونیلیم 0 یشتک هر یازا  به ،ها آن ةخدم و ها یکشت بازگرداندن یبرا ییایدر دزدان دهد  یم

 یشتک کی هرروز    با یتقر 0223 سال در ،یخبر یها گزارش یابیارز اساسبر .است دهیرس هم دالر ونیلیم 1 تا رقم نیا ،موارد

 و ها یکشت بازگرداندن یبرا و ندیبربا را یشتک 002 تا 82 نیب ،0223 سال در توانستند یسومال ییایدر دزدان .است شده ربوده

        احتماال  ،پانتلند التیا یرسم مسئوالن هک بود یمدع مزیتا ورکیوین .ندنک سبک دالر ونیلیم 022 بر بالغ یدرآمد ها آن ةخدم

 .(0223 لیآور 01) رندیگ یم ییایدر دزدان از را دالر ونیلیم 51 معادل ،مبلغ نیا سوم کی از شیب

 حدود ها قیقا نیا از کیهر ینگهدار و ساخت ةنیهز .ندنک یم استفاده یریگیماه یها قیقا از معمول طور  به ،ییایدر دزدان

 ها آن یموتورها ةیته و ساخت ،دیخر ةنیهز .دارد وجود زین یتهاجم قیقا پنج تا چهار بزرگ، قیقا هر با .است دالر ونیلیم سه

 ،ندنک یم نیتأم رفته  سرقت  به یها یکشت از شتریب را سوخت اگرچه که دارد وجود ییایدر دزدان یبرا زین سوخت ةنیهز ژهیو به

 نیا ةهم .ردیگ یم صورت بار کی فقط هک است دالر ونیلیم چهار حدود یطورکل  به زین قیقا 12 یبرا ها نهیهز نیا مجموع

 نیبه ا دیبا زین را ها  آن نصب یبرا دالر هزار 122 حدود ةنیهز هک ندنک یم استفاده سونار و رادار ،GPS از ،ها قیقا و ها یکشت

 یده  آنتن قدرت ییهواو  آب طیشرا نیبدتر و نقاط نیدورتر در هک ییایدر یا ماهواره یها تلفن از ها آن ةهم .افزود ها  نهیهز

 یاصل نةیهز ،مهمات و سالح ةیته .است دالر هزار 522 حدود ها آن ةماهان ةالمکم و ها آن ةیته ةنیهز .کنند  یم استفاده ،دارند

 0 از شیب مجموعدر تر بزرگ یربارهایت دالر، ونیلیم 1/2 حدود مجموعدر ،یفرد یها سالح ةیته یبرا .است ییایدر دزدان

 و دالر ونیلیم 1/2 حدود مهمات ةیته .شود  یم نهیهز دالر ونیلیم 1/0 حدود کوچک یاندازها موشک ةیته یبرا و دالر ونیلیم

 (.0223 لیآور 01) دارد نهیهز دالر ونیلیم 1/0 حدود ساالنه زین گروگان 022 و ییایدر دزد 122 انکاس و هیتغذ

 دالر ونیلیم 002 ،0223 سال درآمد دالر ونیلیم 022 احتساب با م،یبدان دالر ونیلیم 82 ساالنه را ها نهیهز نیا مجموع اگر
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 سال در یدالر 522 ةسران درآمد با را آن هک ابدی یم نمود شتریب یزمان ،رقم نیا ارزش .است شده ییایدر دزدان بینص سود

 ونیلیم 052 حدود) افتی اهشک یکاند ها یکشت بازگرداندن از یناش درآمد ،0200 سال در .مینک سهیمقا ییایسومال هر یبرا

 122 به 0201 سال در رقم نیا شود یم ینیب شیپ .(0223 لیآور 01) (9 جدول) است نهیزم نیا در یبزرگ رقم باز اما (،دالر

 نشان برآوردها .شود یم دهیپد نیا گسترش موجب نگراید و ییایدر دزدان انیم یدرآمد اختالف نیچن .برسد دالر ونیلیم

 ارک به فرد نیا اگر هک است یحالدر نیا .دارد درآمد دالر 931،222 تا 058،222 نیب ،تیفعال سال پنج در ییایدر دزد هر دهد  یم

 .(1 :0200 باودن،) رسد یم دالر 01122 به ثرکحدا درآمدش اش،  یشغل اتیح ۀدور لک در ،بپردازد ییایدر یدزد از ریغ یگرید

 دهد  یم نشان برآوردها نیهمچن .ابدی شیافزا نفر 122 تا 022 نیب ساالنه ،ییایدر دزدان تعداد هک دوش  یم برآورد اساس  نیهمبر

 شده ندیافر نیا در شورک نیا شتریب سهم موجب ،یسومال ریمتغ و ثابت عوامل ةمجموع .ابدی یم شیافزا ییایدر یها یدزد تعداد

 نیا .گرفت صورت یسومال ییایدر دزدان توسط جهان سراسر در ها یکشت به هحمل مجموعدرصد  1 حدود 0229 سال در .است

 ییایدر یها یدزد تعداد 0 جدول .(01: 0200 نگک،یسرلیک) (811 از 193) دیرسدرصد  12 به 0202 و 0223 سال دو در رقم

 .دهد یم نشان را 0201 سال برآورد زین و 0202و  0221 یها سال در
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2555سالقایآفرشاخمنطقۀدرییایدردزدانبهیپرداختیهاباج.3جدول

یپرداختباج
 (دالرونیلیم)

 یکشتنام حملهخیتار یآزادسازخیتار اسارتیروزها یکشتنوع

 متلواتور 0202 یجوال 1 0200 ژوئن 05 035 ییایمیش تانکر 31/1

 یزومیا 0202 اکتبر 02 0200 ةیفور 05 010 یعموم بار 12/1

 وریر اس  ام یا 0202 دسامبر 01 0200 مارس 0 51 یعموم بار 9

 کانایآفر روک 0202 لیآور 00 0200 مارس 3 990 یعموم بار 02/0

 ورکی 0202 اکتبر 09 0200 مارس 3 091 یج  یپ  آل تانکر 12/1

 0 بالیهان 0202 نوامبر 00 0200 مارس 00 002 ییایمیش تانکر 0

 یمون جان 0202 دسامبر 1 0209 مارس 01 33 فله یها محموله 1

 آل  اس نهیار 0200 ةیفور 3 0200 لیآور 1 11 نفت تانکر 12/09

 نکسوس تور 0202 دسامبر 01 0200 لیآور 00 028 یعموم بار 1

 شنینینوم بلوگا 0200 ژوئن 00 0200 لیآور 09 80 یعموم بار 1

 ونچر آسفالت 0202 سپتامبر 08 0200 لیآور 01 033 ریق تانکر 52/9

 رنور 0202 دسامبر 00 0200 لیآور 09 099 فله یها محموله 5

 0202 مارس 92 0200 یم 0 931 یریگیماه یکشت 8
 یتسا چون نیج

 58 شمارۀ

 است شده منتشر عناوین تمام ذکر با 0200 سال در پیداین رانسمس تحقیقاتیة سسؤم توسط فوق جدول توضیح:

 Bowden and Basnet, 2011: 22 :منبع



یسومالدرکایآمرهبردرا

 جنگ دوران در ها ابرقدرت روابط در دقت با .دانست یجهان یها قدرت دیجد یها استیس از یناش دیبا را دیجد یدهایتهد وقوع

 یدهایتهد ،جهان یکشورها در سمیکمون نفوذ از یریجلوگ یبرا 0منت نیکانتمهار استیس اعمال با همراه دشو یم مشخص سرد

                                                                                                                                               
1. Containment 



 5331،پاییز3،شمارة84هایجغرافیایانسانی،دورةپژوهش145

 

 کایآمر زین سرد جنگ از پس .بود ابرقدرت دو یها رقابت از یناش ،درواقع که آمد دیپد جهان در یمقطع صورت به زین یگرید

 ،رو نیا از .کنند درک را کشور نیا حضور ضرورت کشورها که است آن مندازین جهان سرتاسر در خود یرهبر میتحک منظور به

 ن،یبنابرا ؛دارند وجود شهیهم و روند ینم نیب از گاه چیه ،هستند یریشگیپ قابل ایدن سرتاسر در دهایتهد از یبعض نکهیا رغم  یعل

 در یسومال یبررس با .شود یم یناش ها قدرت به مراجعه ضرورت و شدن  برجسته از ،دهایتهد نیا از یاریبس که کرد عنوان توان یم

 لیدل  به کشور نیا کهدارد  وجود ومیاوران مانند یمعدن ریذخا زین و نفت منابعکشور،  نیدر ا که افتیدر توان  یم قایآفر شاخ رأس

 ،کایآمر از ییها شرکت ،رو نیا از .دنک ییاجرا را ها آن یها پروژه نتوانسته ها آن از یبردار بهره یبرا الزم یفناور و هیسرما داشتنن

 یراهبرد معابر و ها راه  آب مجاورت در یسومال .هستند منابع نیا از یبردار بهره یبرا ییقراردادها انعقاد خواستار ،انگلستان و نیچ

 یبندرها یدارا عدن، جیخل و هند انوسیاق در ییایدر مرز لومتریک 9951 با ،کشور نیا .دارد قرار فارس جیخل ةمنطق و جهان

 خود سواحل رشتیب در را یتجار و کش نفت یها یکشت یریپهلوگ یبرا یعیطب طیشرا نیبهتر است شده سبب که است یمتعدد

 سنگ قلع، ،آهن سنگ ۀنشد استخراج میعظ ریذخا وم،یاوران مانند در آن یعیطب ریذخا وجود ،یسومال یراهبرد تیموقع .باشد داشته

 که است شده سبب کشور نیا مردم در یاسالم یقو داتااعتق وجود موازات به ،نفت و یعیطب گاز نمک، مس، ت،یبوکس گچ،

 وانتقال نقل یها راه نیتأم منظور  به ،آن حفظ که ردیبگ قرار یا  فرامنطقه و یا منطقه قدرتمند یکشورها توجه کانون در یسومال

 .(003 :0981 ،ینیحس) است یراهبرد یضرورت کایآمر یبرا ،اروپا ةیاتحاد یکشورها و ترانهیمد ةمنطق به یانرژ

 هژمونی، ةمسئل .است اقتصادی و سیاسی ،امنیتی ةچندگان منافع یپ در ،سومالی در خود یها استیس اعمال با آمریکا

 اورانیوم طبیعی ذخایر وجود منطقه، و جهانراهبردی  یها گذرگاه کنار در آفریقا شاخ ةمنطق و سومالی تیکیژئوپل اهمیت

 هرچند است. شده سومالی به کشور این توجه ، موجبالقاعده با مانیپ هم انیادگرایبن وجود کنار در ،زیاد نفت شاید و

 نظامی یهاروین یریکارگ به ،دش آغاز 0330 سال در که 0امید بازگشت نظامی عملیات در آمریکا سیاسی شکست ۀخاطر

 شرایط ،آمریکا نگاه در زد، رقم کشور این از را نظامی نیروهای خروج وهمراه کرد  تردید با را سومالی به مربوط امور در

قابلیت آن  موضوع این که آورد همفرا القاعده سازمان افراد حضور و اسالمی بنیادگرایی رشد برای مناسبی بستر ،سومالی

 و انیگرا اسالم حضور از جدی خطر احساس با بنابراین، ؛دهد قرار آمریکا مدنظر آینده در را نظامی یها نهیگزرا دارد که 

 موقت دولت موضع تقویت به دارد، غرب امنیت همچنین و متحد کشورهای و آفریقا شاخ مسائل بر حضور این که یریتأث

 سومالی تحوالت در اتیوپی و اوگاندا مانند ییها قدرت نقش ایفای از حمایت و انیگرا اسالم برابردر سومالی انتقالی و

 ةپایبر ،آفریقا شاخراهبردی  ةمنطق مورددر آمریکا یها استیس کلی چارچوب .(0932 بونش، رمضانی) است پرداخته

 یها رقابت ،است شده استوار ژئواکونومی مبنایبر سرد جنگ از پس امنیتی، هایساختار اگرچه بود. امنیتی هایمعیار

 ،سومالی شمال و شرق در دریایی یها ستیترور و دزدان یها تیفعال که ینحو به ؛دارد ادامه هنوز منطقه این در ها قدرت

 برای دلیلی خود موضوع این ،دیگر سوی از .ستآمریکا یعنی جهانی تجارت امنیت ۀکنند نیتأم قدرت کشیدن  چالش  به

 مناطق در نیرو استقرار یها طرح اجرای راستای در بنابراین، ؛است منطقه در ییآمریکا دریایی تفنگداران دائمی حضور

 یها طرح از ،پروژه این .دش اجرا آفریقا شاخة منطق در پنتاگون توسط 0آفریکوم ۀپروژ ژئواکونومیکی، و ژئوپلیتیکی مهم

 نظامی یها اتیعمل برای مرکزی فرماندهی مقر چندینباید  آن ةپایبر که ستآمریکا ةنیپرهز وراهبردی  ،بلندمدت

 آمریکا نظامی یها تیفعال بر  عالوه .(13 :0983 رضایی، و )شفیعی دشو دایر آفریقا شاخ و شمال حساس نقاط در آمریکا

 دریایی دزدی و تروریسم با مبارزه برای کشورها سایر و اروپا ةاتحادی و ناتو نظامی حضور منظور  به اجماع ،آفریقا شاخ در

 است. آمده وجود  به متحد ملل سازمان امنیت شورای یها قطعنامه اساسبر

 به ،درواقع که داد قرار مدنظر ژئوپلیتیک منظر از مدرن دریایی دزدی بررسی زمان درباید  را عوامل از تعدادی

                                                                                                                                               
1. Operation Restore Hope  

2. Africom 
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 مطرح را دریایی یها یدزدگسترش  علل نیز و دارد اشاره دریایی دزدی با مبارزه در آمریکا روی  پیش یها تیمحدود

 از: اند عبارت حیاتی عناصر این سازد.  می

 طریق از دیبا خطر احساس این که مجر ارتکابهنگام در دریایی دزدان در بیشتر خطر احساس آوردنوجود  به .0

 ؛(0200 مارک،) دشو منتقل شدن  کشته یا شدن  زخمی دستگیری، شامل برخورد، از ناشی عواقب

 که زمانی خصوص به ؛است دشوار مجر ارتکاب ازپیش طور قطع،   به که بازدارندگی شرایط نآورد  فراهم .0

 باشد. متزلزل دریایی دزدان موطن کشور حاکمیتی و سیاسی هایساختار

 ییها شائبه نیز و اسالمی بنیادگرایان یها تیفعال دریایی، دزدان یها واکنش و کنش بر منحصر عوامل بر  عالوه

 یها گروه از یعضب .وجود دارد سومالی خصوص به آفریقا شمال کشورهای از یعضب در القاعده یها شاخه وجود مورددر

 این .دارند یبرم گام خود مالی نیتأم جهتدر ،منطقه دنکر  ناامن ضمن ،دریایی تروریسم یریکارگ به با اسالمی یگرا افراط

 بهره شیخو نفوذ گسترش یبرا طالبان روش همان از ها آن .است رشد  بهرو پانتلند خودمختار ایالت در ویژه  به موضوع

 بر گذاریریتأث ضمن زیر، عوامل ةمجموع ندارند. یگرید راه خود معاش امرار یبرا افراد نیا شتریب ،رو نیا از اند.  گرفته

 :است گذارده ریتأث آفریقا شاخ در آمریکا یها استیس بر ،منطقه ژئوپلیتیک

 ؛دریایی یها یدزد .0

 ؛دریایی تروریسم .0

 ؛دریایی امنیت نیتأم .9

 ؛افراطی ییگرا اسالم وضعیت کنترل .1

 ؛آفریقا شاخ در القاعده یها شاخه با مقابله .1

 .آفریقا شاخ در روسیه سنتی نقش با مقابله .5

 

سمیتروربامبارزهازیبخش،ینیآفرسمیترور

 انکاس و غذا نیتأم ضمن و دنبر  می یگرید یجا به را ها یکشت ،ییایدر یدزد از پس دزدان دهد  میها نشان   بررسی

 جمله از برتر یها قدرت زاتیتجه و اناتکام هک است یحال در نیا .ندنک یم پول یتقاضا ها آن یآزاد یبرا ،ها گروگان

 رممکنیغ را ها یکشت و دزدان ماندن  یمخف انکام ،ها ماهواره و فضا قیطر از یحت و هوا ،کیخش ا،یدر در آمریکا

 و شود یم ینظام یها یریدرگ وارد زین شورک نیا ،آمریکا منافع افتادنخطر  به صورتدر هرچند ،گرید یسو از .دساز یم

 دارد، وجود دفعات به یشورو یفروپاش از پس و ریاخ یها دهه یط ژهیو به ،معاصر خیتار در ییها اتیعمل نیچن ةسابق

 مجوز ،یسومال ینیسرزم یها آب به ورود با یحت ،ییایدر دزدان با مقابله مورددر ملل سازمان متعدد یها قطعنامه صدور

 ،ییایدر دزدانبا  مبارزه یراب یجهان اقدام و تکمشار فراوان یها طرح است. ساخته فراهم زین را اقدام نیا یالملل نیب

 است. ردهک نیتضم زین را آن یجهان تیمشروع

 داده شورهاک به ییایدر دزدان هیعل را یا گسترده اتیعمل قدرت ،0810 ةقطعنامویژه  به و 0815، 0805 یها قطعنامه

 را ها  اتیعمل نیا یجراا زین ها یکشت از حفاظت یبرا یتیچندمل ائتالف لیکتش ،گرید یسو از .(30 :0983 ،تروس) است

 کی در هک است یرزم شناور 12 بر مشتمل یناو رزم CTF-151 .شود یم دهینام CTF-151 مانیپ نیا .است دهکر لیتسه

 آمریکا است. عدن جیخل و یسومال یشرق سواحل در ییایدر دزدان برابردر ها یکشت از محافظت مأمور ،یتیچندمل ائتالف

 .دنک یم اقدام اهتهدید علیه و است ائتالف نیا عضو زین

 موضوع حل انکام ،یالملل نیب یها تیحما و نیقوان نظر از هم و یافزار سخت اناتکام و ینظام ةاحاط نظر از هم

 با لکمش نیا تواند ینم ها لیپتانس نیا با چگونهآمریکا  هک آید  پیش می سؤال نیا حال نیباا ؛دارد وجود ییایدر یدزد
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 از هک است یکیتکتا یا مسئله ،ماندن  ناامن و بودن  ناامن گرفت جهینت توان یم .کند حل را ییایدر دزد نفر 0222 ثرکحدا

 منطقه اتیحیتسل و ینظام -یتجار یها تیفعال ،گرید یسو از و دنک یم توجیه منطقه در را ها قدرت حضور ةادام سو یک

 شده برجسته ،هستند ییها یژگیو نیچن یدارا هک زین یگرید موضوعات و شورهاک در ،راهبرد نیا .بخشد یم استمرار را

 .(مخدر مواد با مبارزه موضوع ای افغانستان تیوضع مانند) است

 یحاتیتسل عیصنا به پول حالت، نیا در است. بودن  جنگدر مهم ست.ین مهم جنگ در یروزیپ ،آمریکا یامپراتور یبرا

 گرید یکی ،شود تمام یکی اگر و شود ینم تمام آمریکا جنگ ،لیدل نیهم به .رود یم یتیامن یها دستگاه سمت  به قدرت و

 ةبهان به ها قدرت یکیزیف حضور به هک است ییها برنامه از یکی ینیآفر  سمیترور ،درواقع .(0200 کریگ،) شود یمآغاز 

 .بخشد یم تیمشروع سمیترور با مبارزه

 

یریگجهینت

 به نفوذ راه راهبردی، مقیاس در که دشو یم محسوب آفریقا شاخ کشورهای برای ضعفی ،سومالی یا رهیجز شبه شکل

 امنیت بحث با امروزه ،موضوع این .بود نخواهد مواجه روشنی انداز چشم با سومالی ۀآیند بنابراین، ؛آورد یم فراهم را آفریقا

 آلی، منابع انرژی، ةمسئل با ،آینده انداز چشم در است ممکن و است خورده پیوند دریایی تروریسم و دزدان و دریایی

 .دکر ینیب شیپ متفاوت سناریو دو در توان یم را منطقه نیا ۀندیآ د.نک برقرار ارتباط .و.. اسالمی بنیادگرایی

 گسترش ،یگرینظام رشد ،یحاتیتسل یها رقابت ،ینیسرزم التکمش ،متزلزل و فیضع یها حکومت ،اول سناریو در

 از تر مهم و عربستان ونیافراط ژهیو به و انهیخاورم یستیترور یها گاهیپا از یریرپذیتأث با یا لهیقب و ینژاد یها یریدرگ

 گسترش آن تبع به و یا منطقه یها یناآرام انکام ،یانسان و یاجتماع ةتوسع ،یاقتصاد یها شاخص بودن  نییپا همه

 قدرت جادیا و منطقه دادن  نشان  ناامن در آمریکا هدف ،تیدرنها که داشت خواهد همراه  به را ییایدر دزدان یها تیفعال

 د.رسان خواهد اثبات به خود حضور هیتوج یبرا را نرم

 ینیب شیپ ها یریدرگ و ها خشونت از استنک ت،یجمع نترلک و آموزش به مشروط منطقه، انداز چشم ،دوم سناریو در

 و منطقه یشورهاک یبرا اشتغال و توسعه یها شاخص بهبود سو یک از ،ها شرارت نیا از استنک راه تنها دیشا و شود یم

 به را شورهاک یالملل نیب تعهدات و باشند داشته احاطه شورک قلمرو بر هک باشد مقتدر یها حکومت وجود ،گرید یسو از

 است. مناطق این مردم اجتماعی رفاه سطح ارتقای به جهانی ةجامع توجه مستلزم نیز موضوع این .رسانندب انجام

 محلی بازیگران که ستمعنا  بدان این و داشت خواهد ادامهتا مدتی  سرد جنگ دوران مانند ،ها قدرت ینظام تقابلنبود 

 یها هیاتحاد و ها مانیپبرقراری  اگرچه .ابدی یمافزایش  آفریقا شاخ ةمنطق در نیز ها تنشآن،  تبع به و شوند  بیشتر می

 املک حذف یامعن  به ها تیفعال این ،است مثبت رویکردی دریایی تروریسم و دزدی با مبارزه زمینة در جهانی یا یا منطقه

 از استنک ژهیو به و ها یناآرام شدت هشاک فقط ،راتییتغ نیا ندیابر .بود نخواهد دریایی دزدان یها تیفعال از ناشی یناامن

 آمریکا د.نباش داشته یناامن رشد یبرا یمساعد طیشرا هک است یگرید مناطق به ها آن انتقال ای ییایدر یها یدزد

 و دزدان فعالیت از ناشی یتهدیدها که زمانی تا جهان، دریایی تجارت هایمسیر و مناطق بر نظامی اشراف رغم  علی

 یک سو از ،دوگانه سیاستی مالعا با ندک  می تالش نسازند، مواجه خطر با را کشور این منافع دریایی یها ستیترور

 وابسته خود به ،است دریایی دزدان حمالت از ناشی تهدیدهای رفع به متکی نحوی به اقتصادشان که را جهان هایکشور

 د.ساز نیتأم آفریقا شاخة منطق در را خود منافع دیگر سوی از ورد دا نگاه
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