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چ يك ده
دزدی و راهزنی دریا یی یکی از چالشهای عمده کشورها ا یی اس ومع هک ت م ًاًا اب  لمح د لقن و رررررر ررررررر ییی ا یی س اما .دنراد راک و ر     
انگیزههای سیاسی ناشی از فعالیتهای نامشروع دریا یی میتواند تروریسم دریا یی را پدید آورد .موقعیت ویژه شاخ آفریقا ب ژیو ه هه ههه
کشور سومالی که در راس آن قرار دارد نشاندهنده تاثیر گذاری آن بر ترددهای دریا یی است .این کشور از شمال به خلیج عد و ن
تنگه باب المندب مشرف و از شرق نیز به اقیانوس هند ارتباط دارد فلذا تردد کشتیها عمومًاًا از پهنههای آبی که این کشور بدانها ا
مشرف است صورت میپذیرد .مش الک ت ناشی از نابسامانیهای حاکمیتی که پس از س لا  1991در ا ییی ن کش پ رو ددد ییی د آمد تسا ه   
منجر گردیده که او ًالًال قلمروهای متعدد حاکمیتی در این کشور پدید آمده و نیز دولت قانونی این کشور توان اعم الص لا حح حححیت در
حوزه قلمروهای آبی خود را نداشته باشد .در این تحقیق به بررسی تحلیلی و توصیفی ،تاثیر دزدی و تروریسممم در ییی ا یی س امو للی بر
نقش حاکمیتی و صالحیتی دولتها در دریاها پرداخته شده و به تاثثیر جغرافی ییای سیاس سسی نابس  شرتسگ رد ناما

بب ب ببببی ثباتتی در ییی ا یی

یشود.
سومالی اشاره دارد همچنین ،تاثیر بی ثباتی دریا یی سومالی بر تغییر صالحیت دولتها در عرصه دریاها ارزیابی م 
نتایج حاصله بیانگر آن است که جغرافی ییای سیاس سسی نابس اموس روشک رد ناما للل للللی باع دش ث هه ههه ،فضا ای س زر ممینی ب کم ناونع ه م لل ل للللی
لجستیکی ،جهت توسعه فعالیتهای دزدان و تروریستهای دریا یی ایفای نقش نماید و بدین ترتی ییب امنی ییت در ییی ا یی را ب هرطاخم ا   
مواجه سازد.

ی ،حاکمیت
ی ،دزدی دری یا ی ی
واژگان كليدي :تروریسم دریایی ،جغرافیای سیاسی دریاها ،قلمروووهاای دری یا ی ی

دولتها ،سومالی

 -1سجاد کریمی پاشا یک (نویسنده مسئول) sajadkarimipashaki@gmail.com
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مقدمه
تهاا و
حمل و نقل دریایی و اهمیت ژئواکونومیک مسیرهاای ت در د  هک تسا هدوب یلماع هراومه ییایرد  د لو تتتتتتتت تتتتتتتت
سازمانهای تجاری دولتی و خصوصی را برای ایجاد و توسعه تجارت دریایی ترغیب مینماید .حجم انب ابم هو د تال   
دریایی از سویی و نیز حمل و نقل فرآوردههای نفتی و صادرات آن توسط کشورها ب ب ناهج فلتخم طاقن ه ا ثع      
شده است که این دسته از فعالیتها تاثیر به سزایی در جغرافیای سیاس ملا نیب ی ل  یل د یر اااا اااااهاا داش نییبت .دشاب هت    
تها در دریا با تهدید
یشوند قلمرو نفوذ دول 
چالشها و تهدیدات دولتها در دریاها و به عبارتی عواملی که باعث م 
مواجه شود از موضوعات مورد بحث در جغرافیای سیاسی دریاها است.
یتواند
شهای دولتها در امر حمل و نقل دریایی محسوب میشود که می ی
جرایم دریایی به عنوان یکی از عمده چال 

سیاستهای آنان را در کنترل قلمروهای دریایی تحت تاثیر قرار دهد .دزدی دریایی 1و تروریسم دریایی 2از مهمترین
تهاا
این جرایم محسوب گردیده که توسط گروههای تبهکار و یا تروریس مومع هک یقطانمرد ت ًاًا ح  الود تیمک ت تتتتت تتتتتت
یتواند امنیت و سالمت ترددهای دریایی را با مخاطره روب رب هوالع ..دزاس ور رگ نآ ووووو ووووووههاای
یشود م 
کمرنگ تر م 
یهاا را س یهدنامزا
تروریست که با اهداف سیاسی و نیز به دست آوردن منافع مالی اقداماتی چ تشک هب هلمح نو یییی یییی
میکنند میتوانند از طریق حفرههای امنیتی موجود منافع ملی کشور را در ابعاد ملی و منطق ققهای ی اب یناهج یتح ا
کهاای ب و ینزهار یالا
بهایی که دارای ریسک ک
مخاطره روبرو سازند .از جمله مهمترین آ 

ورت ر  مسی د یایر ی ا تس

   

    

بهای سومالی ،خلیج عدن و نیز پهنه آبی جنوب شرق آسیا و تنگه ماالکا ،خلیج گینه و ...را نام برد.
یتوان آ 
م
دو پهنه آبی شرقی و شمالی سومالی که از اهمیت ب ت رما رد ییازس ه ر حص تسا رادروخرب ییایرد دد نننننننن نننننننننهای از
فعالیتهای دزدان و تروریستهای دریایی را شامل گردیده که به ویژه در سالهای پس از  2005تا کن هب رجنم نو    
باال رفتن ریسک ترددهای دریایی شده است .حمالت صورت پذیرفته شده در کرانههای شرقی سومالی در اقی سونا
یهای سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی در کشور سومالی است که
هند و نیز در خلیج عدن نشأت گرفته شده از نابسامان 
یباشد ،از این رو این دسته از جرائم در
در واقع به دلیل عدم وجود دولتی واحد برای اعمال حاکمیت بر این کشور م 
دریاها به صورت ساماندهی شده هدایت میشود .از آنجائیکه گروههای تبهکار و ی سیرورت ا تت تتتهاای س یایلامو ی هب    
وسیله حمال تشک هب دوخ ت ییهای موجبات ناامنی در قلمروهای دریایی کشور سومالی را فراهم آوردهاند و ی هکنیا ا   
منافع ملی کشورها را در آبهای آزاد مورد هدف قرار میدهند ،بنابراین این مقاله با روش تحلیل فیصوت و ی ی و 

اب    

استفاده از منابع کتابخانهای و اسنادی و نیز بهرهگیری از نقشههای موجود به تاثیر و دزدی دریایی بر نق تیمکاح ش ی   
و صالحیت دولتها در دریاها پرداخته و نیز با بررسی جغرافیای سیاسی نابسامان این کشور ب هعسوت رد نآ ریثات ه    
یشود .این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این سواالت است که:
ناامنی در مسیرهای دریایی پرداخته م 
-1جغرافیای سیاسی نابسامان چه نقشی در گسترش بی ثباتی دریایی سومالی دارد؟
تها در عرصه دریاها کدام است؟
 -2تاثیر بی ثباتی دریایی سومالی بر تغییر صالحیت دول 

Maritime Piracy
Maritime Terrorism

1
2
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مبانی نظری
 جغرافیای سیاسی دریاهااز زمان گذشته تا کنون امپراطوریهای بزرگ و دولتهایی که دسترسی به دریاها داشتهاند تالش نموده تا با اس هدافت
از متون تاریخی و یا تعامل و گفتگو و حتی نزاع و درگیری حقوق خود را در کرانههای دریایی مشخص نمایند .اگر
چه این موضوع در گذشته بیشتر بر مبنای تمرکز بر حقوق ماهیگیری تمرکز داشت ،اما پس از تغییر در نقشه سیاسی
جهان خصوصًاًا بعد از وستفالیا و نیز به وجود آمدن کشورهای مستقل که پیش زمینهای از نقشه امروز جه هیاپ ار نا   
ریزی نمودند توجه به حقوق دریاها مد نظر دولتها قرار گرفت .شکل اولیه این توجه را میتوان در انجمن حق قو

بین المللی 1که در سال  1873م تاسیس شد که مباحثی چون دریای سرزمینی ،آلودگی دریایی ،بستر دریاه عبانم و ا   
تهاای دارای بند نآ رد ر
آن ،آبراههای بین المللی ،بهرهبرداری از معادن دریاها ،دزدیهای دریایی و صالحیت دولت ت

طرح گردید ) .(Pishgahifard,2006:3همچنان موسسه حقوق بین الملل 2ونیز در هم  یتاعوضوم هب لاس نا ا نآ ز

  

دست پرداخت .مدرسه حقوقهاروارد 3نیز در اوایل قرن بیستم تحقیقاتی درباره دزدیهای دریایی و دریای سرزمینی

منتشر کرد که ارزش همه این فعالیتها بعدها سبب شد تا در تبیین حقوق دولتها بر آبهاا م صاخ هجوت درو    
بگیرد.
اما علیرغم توجه به حقوق دریاها که عمومًاًا در کنوانسیونهای مختلف سازمان ملل متحد میتوان آنها را یافت توجه
یش ششود.
به قلمروهای کشورها در مناطق دریایی از موضوعاتی است که در جغرافیای سیاسی دریاها بدان پرداخته می ی
تعیین مرزها دریایی ،آلودگیهای زیست محیطی ،دزدیهای دریایی و ...همه به عن یناو

تهاای
چالش لود یارب ی تتت تتت

یگردند لذا جغرافيا يي سياسي درياها شاخه اي از جغراف هك تسا يسايس ياي
ساحلی محسوب م 

اتفر ر دودح و 

     

حاكميت و صالحيت دولتها نسبت به محيطهاي دريا يي و همچنين نقش عوامل و عناصر دريا يي در سياست دولتها و
روابط بين الملل را مورد مطالعه قرار م 
یدهد ) .(Hafiznia&Kaviani, 2005:137جغرافياي سياس هايرد ي اا ااا ،بخش
مهمي از مباحث جغرافياي سياسي را ش لما

یش تيكلام و تيمكاحرس رب شكمشك و هعزانم هرابرد هك دو        
می ی

یگ ري دد ،بح تفايرد كيتلپوئژ ث    
قلمروهاي دريا يي است .زماني كه اين منازعه در مرزهاي بين المللي دريا قرار می ی
مطرح است و پس از تفاهم ميان دولتها بر سر مرز كه تثبيت مرز را در پي دارد ،مطالعه در قالب جغرافياي سياسي
دريا صورت م 
یتوان
یگيرد()Pishgahifard,2006:eight and Nineبنابراین در چشم انداز جغرافیای سیاسی دریاها م 
اهداف زیادی از موضوعات سیاسی ،نظامی و اقتصادی را مد  رظن  قق ق ققققرار داد ک وشک یارب هب التبم ه ررررر ررررررهاای دارای
کرانههای دریایی میباشد .در نیمه دوم دهه  ، 1970جغرافیای سیاسی دریاها بیشتر از پیش م نانادیفارغج هجوت درو    
سیاسی قرار گرفت ،چرا که عالوه بر داشتن نقش عمده ی ژئوپلیتیکی ،وارد عرصه ژئواکونومیکی نیز شدهاند .دریاها
به لحاظ نقش آفرینی در حوزه ژئوپلیتیک ،بعد از نیمه دوم قرن بیستم از اهمیت بیشتر برخوردار شدندو در این میان
کشمکشها بر سر تصرف آنها بیشتر از گذشته فزون تفای ی (( ((( )Khaniha&Qorchi,2010:229از ای هک تسا ور ن    
1

International law Association
Institute of international Law
3
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2
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میتوان نوآوری این مقاله را بحث در مورد تاثیر دزدی دریاییی ب  یسایس یایفارغج ر د هایر اا اا ااااا ب روشک تیروحم ا    
سومالی دانست و نیز تحلیل این موضوع که اهمیت ابعاد امنیتی دزدی دریایی چه تاثیری بر روی جغرافی یسایس یا   
یگردد:
یگذارد .بنابراین پرداختن به موارد ذیل جزء اصلی این مقاله محسوب م 
دریاها م 
تها چگونه است؟
 -1حدود تملک و تصرف حیطههای دریایی از سوی دول 
یهای سیاسی دولتها چیست؟
 -2تاثیر دریاها بر تصمیمگیر 
ی ،ارتب طا یی ی ،نظ و یما
 -3ک کرا ر یحم د ططططط ه اا ای دری صتقا روما رد ییا اد یییییی ی
)(Balis,2005:184

نیب طباور

للملا

تسا هنوگچ

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟

 دزدی دریایی ،حقوق و تجاربیترین اشکال جرایم محسوب میشود که با دستیابی بشر به کران ننههاای
شاید بتوان گفت دزدی دریایی یکی از قدیم 
ساحلی و رونق کشتی رانی موجبات به چالش کشیدن حمل و نق زا مه ییایرد ل ُبُب ن و یربرفاسم دع ی تراجت ز       
ت ،غ ترا
دریایی گردید .تاریخ نشان میدهد که واژه دزدان دریایی عبارتی بود که برای فعالیتتتهاایی مث قرس ل تت تت

و

جنگ و جدال به همراه صدمه زدن به خدمه ،مسافرین و ....در مکانهایی چون جنوب شرق آسیا ،کارائیب ،اقی سونا
یشد.
هند ،دریای عدن و ...به کارگرفته م 

نقشه شماره )1مناطق آلوده جهان از حیث فعالیتهای دزدان دریایی
Source: Eurocrime.it

برای بسط و تبیین مبحث مربوط به جرائم دریایی الزم است که طبقه بندی ایندس  میارج زا هت م اذل ددرگ صخش     
یگیرند:
جرایم علیه کشتیها در چارچوب این چهار گروه قرار م 
تهای مختلف ی نادنمراک ا   
 -1ارتشاء :شامل اخاذی از کشتیها یا تبانی علیه کشتیهای دریایی بوسیله مامورین دول 
بنادر.
 -2سرقت دریایی :شامل حمالت به کشتیها در بنادر در حالی که کشتی لنگر یا پهلو گرفته است.
بهای سرزمینی ،تنگهها و دریاهای چهناور.
یهای در حال حرکت در آ 
 -3راهزنی دریایی :شامل عملیات علیه کشت 
 -4تروریسم دریایی :شامل جرائم علیه کشت 
یها بوسیله سازمانهای تروریستی)Dillon,2005:157( .
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شاید بتوان گفت که بیشتر جرایم نوع اول و دوم ،شامل سرقت اشیای ارزشمند از قبیل وسایل الکترونیک از محموله
کشتی ،وجه نقد ،اشیاء نفیس از کشتیهای تجارتی ،ملوانان ،مسافران و حتی سرقت تجهیزات کشتی اکثرًاًا در بنادر یا
در آبهای ساحلی صورت میپذیرد و لذا به طور قطع در محدوده صالحیت قضایی کشوری اس رد تقرس هک ت

  

یافتد که ارتکاب به اعم لا
تها عمدتًاًا در مناطق فقیر با سطح بیکاری باال اتفاق م 
آبهای آن صورت گرفته ،این سرق 
خالف یکی از راههای مبارزه با گرسنگی است (Pishgahifard,1999:321) .اما دو گونه راهزنی دریایی و تروریسم
سهاا و
دریایی وسعت جغرافیایی گسترده تری را شامل گردیده و از آبهاای س وشک ینیمزر رر رررهاا ت ونایقا قمع ا سسس سسس
بهای آزاد توسعه یافته است.
آ 

لگیری دزدی دریایی
دیاگرام  )1عوامل موثر بر شک 
Source: Davis, 2009:34

دزدی دریایی :برای یافتن تعریف

یبایس او نیا ت ژژ ژژژههاا در
یحص حی  ینزهار زا  د یایر ی رت و  و ییایرد مسیر        می ی

کنوانسیونهای  1958و  1982حقوق دریاها بسط داد .کنوانسیون  1958ژن  هب عجار و د نک و دازآ یاهایر و ویسنا ن      
بهاایی
 1982سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها مقرر میدارد که کشتی ربایی عملی غیر قانونی است چ رد ه آ 
که در قلمرو کشورها قرار دارند صورت م 
یگیرد چه در آبهایی که در این قلم نتسین ور دد ددد ) .(simbar,2010:25بر
اساس ماده  101کنوانسیون حقوق دریاها ،دزدی دریایی عبارت است از:
الف) هرگونه عمل خشونت آمیز یا بازداشت غیر قانونی ،یا عمل خسارت بار که به وسیله خدم رفاسم ای ه ا کی ن    
کشتی یا هواپیمای خصوصی برای اهداف خصوصی در موارد زیر ارتکاب یافته است:
 -1در دریای آزاد علیه یک کشتی یا هواپیمای دیگر ،یا علیه اشخاص یا اموال واقع در این کشتی یا هواپیما.
 -2علیه یک کشتی ،هواپیما ،اشخاص و یا اموال در محلی خارج از صالحیت هر کشور.
ب) هر نوع مشارکت داوطلبانه در عملیات یک کشتی یا هواپیما با علم به حقایقی که آن را یک کشتی ی یامیپاوه ا   
یسازند.
راهزن م 
ج)هر عمل تحریک کننده یا عمل عمدی که اعمال مذکور در بن 
دهای الف و ب را تسهیل کند(Mousavi & et.al., .

)2011: 373

تروریسم دریایی :واژه تروریسم دریایی به نسبت راهزنی و س او ییایرد تقر ژژ ژژژهای مت رد .تسا رت رخا رد عقاو

  

یکند اهداف گروههای حمل نک ه ن و هد رارق    
شمایی کلی ،آنچه میان تروریسم دریایی و دزدی دریایی تفاوت ایجاد م 
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گرفتن آنها در ردیف گروههای تروریستی است .اما آنچه که باز هم اجماع بین المللی علیه آنان را ناممکن میس زا دد،
یباشد که با اینکه سالیان زیادی مبتالبه کشورهای جه نا
بحث تعریف تروریسم و مقبولیت آن توسط تمام کشورها م 
تهاای ارایه
است هنوز لیست واحدی از گروههای ترویستی توسط کشورهای جهان ارایه نشده است و غالب ًاًا سیل  تت تت
شده توسط برخی از مراکز اطالعاتی و امنیتی مورد قبول همه کشورها نیست .تروريستها تالشهاي دريا يي شان را
یكنند :حمالت عليه حمل و نقل دريا يي در جهت ايجاد رع شحو و ب
براي دستيابي به سه هدف عمده دنبال م 

ت،
تت تت

قاچاق سالح و كاالهاي ممنوعه ديگر ،و بدست آوردن مال از طر قي راهزني دريا يي  .اگرچه اين فعاليتها هن روطب زو   
اساسي راههاي دريا يي را مختل نكرده است اما تروريستها پيچيدگي و مه ييايرد تالمح رد ار يا هدنيازف ترا     
نشان دادهاند ايس ينارگن ثعاب هك س اترس رد ناراذگت سر ناهج 

سا هدش تتتتتتتت تتتتتتتت
ت ) (Taqa,2002:134گس ندش هدرت   

یتواند تاثیر ب د تراجت یور رب ییازس ه ر هب ییای   
صحنههای عملیاتی تروریستها در آبهای سرزمینی و آزاد م 

   

ل ،موسس یب تا مم مممهای نی نیا زا رثاتم ز    
خصوص تجارت انرژی داشته باشد همچنین با باال رفتن ریسک حمل و نقل ل
ییابد .حقوق بین المل روم رد نادنچ ل د    
موضوع گردیده و در مسیرهای دریایی با ریسک باال حق بیمهها افزایش م 
یگسترش نیافته است ،چرا که کشتیها چندان هدف مطلوب برای حمالت تروریستی نبوددهانددد
دریانوردی غیر نظام 
).(simbar,2010:24
در نظر گرفتن بخشي جداگانه براي تروريسم دريا يي بسيار سودمند است اما در حال حاضر ديوان بين المللي دريا يي
هيچ تعر في

خاصي براي تروريسم دريا يي و هيچ توضيحي در مورد چگونگي تمايز ميان راهزني دريا يي و تروريسم

دريا يي  ،ارائه نكرده است .گزارش ساليانه ديوان بين المللي در لاس رد يياي

یدهد رگ هك  ووو ووووههااي
 ۲۰۰۳نش نا می ی

یكننددد
تهاي خود اس هدافت می ی
حها براي انجام مأموري 
تروريستي بطور فزايندهاي از روشهاي پيچيده ،كشتيها و سال 
()Dillon,2005:161
جدول شماره  )1مقایسه تروریسم و دزدی دریایی
دزدی دریایی

تروریسم دریایی

ویژگیهای مشترک
یپذیرند.
تها که در قبال اقدامات خود هیچ مسئولیتی را نم 
افراد مستقل یا اعضای گروههای رسمی غیر وابسته به دول 
سطح خطر
یکشتیرانی و نشان دادن فضای رعب و وحشت در دریاها به وسیله حمله یا گروگانگیری و درخواست باج
تهدید امنیت عموم 
شهای عملیاتی و تاکتیکی
رو 
یها
یها با استفاده از حمالت چند جانبه و نیز استفاده از کمین جهت تصرف کشت 
توقیف کشت 
ابزارها
حهای برش و غیره
قایق ،اسلحه ،نارنجک و سال 
مبنای قانونی برای مقابله با تروریسم و دزدی دریایی
 1988کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی حمل و نقل؛
 1998پروتکل مقابله با اعمال غیرقانونی علیه سکوهای ثابت در فالت قاره
تفاوتها
اهداف
تصرف (یا حمله) یک به یک کشتی دولتی و یا خصوصی و یا افراد و یا اموال برای

دستیابی به اهد فا سسسیاس سسی ک اب ه    ب ریگراک ه ی تامادقا     

رسیدن به اهداف شخصی اغلب مالی و یا گرفتن باج از طریق گروگانگیری

تروریستی جهت باال بردن قربانیان و ایجاد ارعاب بیشتر

محدوده جغرافیایی فعالیت

تاثیر دزدی دریایی بر امنیت73 ...
تهاای دزدان
به طور کلی در یک محدوده جغرافیایی مشخص که تا حدودی فعالیت ت

فعالیت در مقیاس جهانی و در هم مک هک ینامز ره و نا

یشود
دریایی در آن پیش بینی م 

اقتضا نماید

   

وضعیت حقوقی
یدهد تا هر ناو نیروی دریایی نسبت به بازداشت دزدان
صالحیت جهانی ،که اجازه م 
بهای بین المللی ،مناطق آزاد و نیز دریای سرزمینی اقدام نمایند
دریایی در آ 

تروریستهای دریایی و کشورهایی که آنان تحت پرچم آن
کشور فعالیت

یکننددد در مع م نوناق تامازلا ضر للل ل لللللی
می ی

کشورهای دیگر و تحریمهای سازمان ملل قرار دارند
نیروها
عناصر خرابکار ،مزدوران ،مردم محلی

اعضای آموزش دی ییده از گروووههاای تروریستتی ،متع نابص
مذهبی

منابع
حهاای گ و مر
یهاای دیگررر ،سالح ح
قایق ،کشتی  -کشتی مادر براای قاایقه ،ا کشتت 

قایقهای مسلح که بههه م رجفنم داو هه ههه ،تجهی ییزات زی ییر آب ببی،

شدهنده ،مسلسل و نورافکن و...
حهای بر 
سال 

سالحهای گرم و سالحهای برشدهندهه ،نارنج زادنا ک    و
غیره مجهز شدهاند

ک ها
شها و تاکتی 
رو 
قهاا و
انجام حمالت در باریکههای آبی و آبهای مجمع الجزایری با اس ق زا هدافت اا ااای 

حمله به کشتیها و گروگانگیری و یا حمله ب ق ه اا ااایقهاا و

یهای (پایگاه شناور) برای سرقت ،دستگیری خدمه و مسافران برای مقاصد باج
ک شت 

کشتیهای با استفاده از جنگجویان انتحاری در نور قایقهای
مملو از مواد منفجره به منظور از بین بردن هدف

Source: Bezkorovainiy and Sokolyuk, 2012:14 & 15

یافتههای تحقیق
 موقعیت استراتژیک شاخ آفریقا   

بخش اعظمی از منطقه شاخ آفریقا با احاطه بر دریای سرخ و تنگه باب المندب ،گلوگ هب دنه سونایقا یطابترا ها

دریای مدیترانه و قاره اروپا و همچنین دروازه ورود آسیا و کشورهای جنوب غرب آسیا به آفریقا محسوب میش ششود.
ی ،اریترهه ،جیب ب هک یلاموس و یتو ه صاخ تیعقوم ظاحل   
این منطقه متشکل شده از کشورهای س ادو ننن ،اتی پو ی ی

    

جغرافیایی میتوان این منطقه را یکی از مهمترین مناطق ژئواکونومیکی جه قتنا ریسم ظاحل هب نا ا زین و یژرنا ل

    

تجارت دریایی قلمداد نمود .مسیرهای عبور انرژی به خ اقیرفآ تمس هب صوص ی ن و یقرش  ی اپورا ز یرد و ای

      

مدیترانه و همچنین دسترسی به دریای احمر از مسیر شاخ آفریقا بازگو کننده اهمیت این منطقه میباشد رب هوالع     .
این ،منطقه شاخ آفریقا بر خالف میزان وسعت آن ،بحرانهای سیاسی و امنیتی زیادی را در خود جای داده است که
در این راستا میتوان به وجود بحرانهای داخلی ای وشک ن رر رررهاا همانند وس  د  بونج نارحب(نا و د نارحب  ا روفر ))))) ))))))،
شهای مرزی این کشورها ب یپویتا(رگیدکی ا   
سومالی(جنگ داخلی که از سال  1199میالدی تا کنون ادامه دارد) و تن 
با اریتره ،اریتره با جیبوتی ،سودان با اتیوپی ،اتیوپی با کنیا ،سومالی با اتیوپی و کنیا و )....که منجر به بروز درگیره یا
نظامی بین این کشورها شده است ،اشاره نمود(Hosseini,2010:113-114).

 جغرافیای سیاسی نابسامان سومالیسومالی ،کشوری ساحلی است که در منطقه شاخ آفریقا و نی  قرش رد ز ق  اقیرفآ هرا قرا  ر د  .درا ا یاراد روشک نی

     

 637661کیلومتر مربع مساحت و نیز  3025کیلومتر نوار ساحلی است ک س راون لوط نیرتشیب ه ا نایم رد ار یلح      
کشورهای آفریقایی دارا میباشد .جمعیت این کشور  9558666نفر بوده و مرزهای این کشور در غرب به اتی پو ییی ،از
شمال و سمت غربی به جیبوتی ،از جنوب غرب به کنیا ،از شمال به خلیج عد  دنه سونایقا و ن در شر دودحم ق      
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یگردد .در حال حاضر حاکمیت سومالی انحصارًاًا در حد حقوق قانونی ق و هتشاد رار
م

ک نیا ششش ش شششششور فاقد تیمکاح    

صهای مرتبط با دولت مستقل ثابت محروم است.
دولت مرکزی رسمیت شناخته شده بوده و از هرگونه شاخ 
یکند زا یکی و    
خلیج عدن که در شمال سومالی قرار دارد ،مدیترانه و دریای س لصتم دنه سونایقا هب ار خر       می ی
خطرناکترین راههای آبی جهان و عمده ترین مسیر قاچاق انسان از سومالی به یم بوسحم ناهج طاقن رگید و ن      
میشود .ساالنه نزدیک به  20هزار کشتی در آبهای این منطقه تردد میکنند و ع درت رب هوال د یاق  ق ققققققققهاای ل کو سسس،
تفریحی و ماهیگیری از دول مختلف به ویژه اروپایی9 ،درصد از  7.7میلیون تن ک هک یراجت یالاک ل

یتشک رد      

یگذرد .آبهای سومالی کانال ترانزیتی حدود  20درصد از نفت جه ار نا
رانی جهانی جابجا میشود از این آبراهه م 
تشکیل میدهند و به لحاظ دارا بودن موقعیت ممتاز یک منطق ماک ه ًالًال رتسا هقطنم کی  ا بوسحم کیژت       

یش ششود
می ی

()Nezafat,2010:249
پس از سقوط حکومت زیادباره در سال  1991کشور سومالی دچار نزاعهای داخلی گردیده به گونهای که قلمروهای
یگردد .بر اساس جدیدترین نقشه مربوط به قلمروهای سیاسی در
حکومتی این کشور هر از چند گاهی دچار تغییر م 
سومالی ،جمهوری فدرال سومالی ،جمهوری سومالی لند ،امارت اسالمی سومالی و منطقه بی طرف در نقش هرامش ه   
 2مشخص شدهاند .همچنین دامنههای قلمروی گروههای سیاسی فعال ،فراتر از مرزهای این کشور ب روطنامه و هدو   
یشود در کشورهای غربی سومالی نیز ادامه یافته است.
که در این نقشه دیده م 
تا قبل از سال  1990مساله دزدی دریایی در کرانههای دریایی سومالی دارای اهمیت چندانی نبود .اما ای انعم نادب ن    
نیست که فعالیتهایی شامل سرقتهای مسلحانه و یا حمله به محمولههای دریایی وجود نداشت .ام لاس زا سپ ا   
 1990با توجه به سقوط دولت و ساختارهای حکومتی ،عمدتًاًا گروههایی که سابقًاًا ج گیهام ءز ی  یموب نار م بوسح
یگردیدند اقدام به فعالیتهای غیر قانونی چون دزدی دریایی نم ضوم نیا و هدو و رد ع در روشک ینیمزرس یای
م
سومالی به امری شایع تبدیل گردید .رشد تصاعدی شمار دزدی دریایی را میتوان از س لا

    
     

 2000ت هاشم نونک ا ده    

نمود .دلیل شیوع گسترده دزدی دریایی را در کشور سومالی میتوان به وجود فق و هدرتسگ ر تسیز یگدولآ زین      
محیطی آبها عنوان کرد که امکان بهرهبرداری از منابع جانوری دریایی از طریق م ودحم رایسب ار یریگیها د هدرک      
است .دزدان دریایی با حمله به کشتیها به سرقت محمولهها و نیز ربودن خدمه یا مسافران کشتی اقدام نموده ک رد ه
ینمایند .فعال ترین گروههایی که در زمین ییایرد یدزد ه   
قبال آزادی آنان از کشورهای متبوع ،اقدام به باج خواهی م 
فعالیت دارند گروههایی هستند که از قبایل مختلف بومی منطقه بوده که عبارتند از:
 -1از زیر قبایل عیسی محمود و لیلکاس که از قبیله بزرگ دارود م 
یباشد ()Eyl
 -2گاراساد از قبیله عمر محمود که از قبایل بزرگ دارود م 
یباشد ()Garacad
یباشد)Hobyo( .
گهاویه م 
 -3هوبیو از زیر قبایل هبرگدیر خود از قبیله بزر 
گهاویه م 
-4هاردهیر از زیر قبلیه هبرگدیر خود از قبیله بزر 
یباشد)Hardheere( .
یباشد(.(Hosseini,2010:127) )Mogadishu
گهاویه م 
 -5موگادیشو از زیر قبیله هبرگدیر خود از قبیله بزر 

تاثیر دزدی دریایی بر امنیت75 ...

نقشه شماره  )2وضعیت قلمروهای سیاسی در سومالی
Source: Engelhard, 2012

فعالیتهای تروریستی نیز یکی از مهمترین تهدیدها در سومالی است .به دلیل عدم وج دنمتردق یزکرم تلود دو     
یش ششود .ب تاعالطا ساسا ر    
فعالیت گروههای تروریستی در این کشور به صورت ب طنم زین و یمو قق ق ققققهای دنب لا می ی
استخراج شده از نقشههای تهدیدهای تروریستی در جهان در سالهای  2009 ، 2007 ، 2005که توسط موسسه Aon

تهای تروریستی شناخته شد وگ و ه نن نننههاای تروریس اینب یت د   
تدوین شده است ،سومالی با ریسک بسیار باالی فعالی 
گرایی اسالمی و نیز جدایی طلبی به همراه فعالی 
تهاای آدم رب یا ی  نایرج تدش هب نآ رد  داردد دد ددددد ( Terrorism risk
 )map, 2005&2007&2009آنچه حائز اهمیت است آن است ک  ییایرد یدزد ه یکی زا 

تهاای گروووههاای
یلاعف تتتت تتتت

تروریستی سومالی جهت تامین مالی است که از جمله این گروهها میتوان به گروه الشباب اشاره نمود ک هب مهتم ه    
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یباشد ( .)Popovic, 2012:3این گروه چند سالی اس هب المع هک ت
ارتباط با القاعده نیز م 

ییایرد نادزد زا عافد       

علیرغم رویه پیشین خود اقدام نموده است.

یهای به سرقت رفته در سراسر جهان و تعداد حوادث مربوط به دزدی دریایی در سومالی
نمودار  )1مقایسه تعداد کشت 
Source: Keyserlingk, 2012:12

یهابه نسبت دزدی (موفق) آنان در سومالی
نمودار  )2مقایسه عددی اقدام به سرقت کشت 
Source: Keyserlingk, 2012:44

بررسی تعداد آماری حمالت و دزدیهای صورت پذیرفته شده دریایی گویای رشد سریع فعالی رد ییایرد نادزد ت   
مناطق جغرافیایی شرقی و شمالی میباشد .از آنجائیکه دولت هیچ کنترل انتظامی بر روی فعالیتهاای دزدان دری یا ی
ندارد لذا حاکمیت دولت در مناطق دریایی کام ًالًال بی ثبات و بر اساس قلمروخواهی گروههای تروریستی و نی نادزد ز
یگردد .نقشه شماره  2به خوبی نشان میدهد که دزدان دریایی در فواصل زمانی از  2005تا  2010تا
دریایی تعیین م 
چهاندازه صحنه عملیاتی خود را توسعه دادهاند .به گونهای که خلیج عدن تا دریای ع و قرش رد بر

ات زین قمع    

اقیانوس هند این حمالت وجود داشته و از جنوب نیز ت  اینازنات لحاوس ا د یایرد نادز ی ار دوخ تیلاعف یلاموس         
توسعه دادهاند.
خلیج عدن :خلیج عدن واقع در شمال کشور سومالی که دریای مدیترانه و دریای سرخ را ب م دنه سونایقا ه تتت تتتت لص
ینماید ،یکی از خطرناکترین آبهای جهان و عمده ترین مسیر قاچاق انسان از سومالی به یمن و دیگر نقاط جه نا
م
میباشد .این خلیج یکی از مهمترین مناطق اقتصادی دنیا به لحاظ تجارت دریایی میباشد .در واقع راه نیل به س تم
شاخ آفریقا و نیز دسترسی به مصر و مدیترانه گذر نمودن از طریق این خلیج اس ب ههاربآ نیا .ت ه زا یکی ناونع    

  

آبراهههای تاریخی شاید قدمتی به دوران فراعنه مصر داشته باشد 35 .درصد هرازاب یارب تفن تراجت لک زا  ای       
اروپایی میبایست از طریق باب المندب عبور نموده و نیز در حدود  ،8از کل تجارت نفت جهان از این مسیر انتق ققال
م
ییابد )Murphy, 2012:6( .این منطقه در حال حاضر سرشار از تعارضات بالقوه و بالفعل اس زد هک ت د ایرد ی یی    

تاثیر دزدی دریایی بر امنیت77 ...

خود گویای این بی ثباتی میباشد .فعالیتهای گروههای تروریستی در سومالی و نیز القاعده در یمن و نی مادقا ز ات   
گروههای شبه نظامی اسالمگرا در دو کشور سومالی و یمن و نیز شبه جزیره عربستان چالشهای بسیاری را به لحاظ
افزایش ریسک حمل و نقل دریایی پدید آورده است .دزدان دریایی از عدم اش فار

 و نمی یتیمکاح لامعا و ن زی     

ینمایند این در حالی است که
سومالی سود جسته و در قلمروهای دریایی دو کشور اقدام به فعالیت دزدی دریایی م 
محمولههای به سرقت رفته و یا کشتیهای ربوده شده به منظور دریافت باج به مناطق ساحلی یمن و سومالی کشانده
یتوان به ش حر
یهای دزدی دریایی در خلیج عدن را م 
شده و تا زمان اخذ باج به عنوان گروگان حفظ میشود .ویژگ 
ذیل بر شمرد:
یها سازمان یافته است ( سازماندهی دزدان در مساحتی بیش از  500مایل)
 -1راهزن 
 -2راهزنیها توأم با گروگانگیری است که متفاوت با دزدی دری یا ی رد .تسا یتنس   یدارفا عقاو را ناگورگ هب         
یگیرند و در مقابل دریافت باج ،این افراد را آزاد م 
م
یکنند ).(Hosseini,2010

نقشه  )3دامنه جغرافیایی فعالیت دزدان دریایی سومالی از سال  2005تا 01 20
Source: Wikimedia.com

اگر چه حمالت دزدان دریایی از سراسر سواحل سومالی صورت میپذیرد ام لتناپ راتخمدوخ هقطنم ا ن  د ن شق هب   

   

سزایی در سازماندهی این حمالت دارد .از آنجائیکه این منطقه در تق ه سونایقا و ندع جیلخ نایم عطا ن هب و د

   

یبآ هنهپ و ندع جیلخ رب

    

عبارتی در راس شاخ آفریقا واقع شده است فلذا از لحاظ استراتژیک موقعیت مش فر

یباشد .ذخایر بزرگ آبزیان دریایی همچون ماهی مردم این منطقه را در امر دری یدرونا
شرقی کشور سومالی را دارا م 
ینمایند در گذشته غالب ریگ یهام ا    
یگردد که افرادی که در امر دزدی دریایی فعالیت م 
توانمند ساخته لذا مشاهده م 
بودهاند .مجموع فعالیتهای دزدان دریایی باعث شده است که چشم انداز زند  هقطنم یناسنا یگ د رییغت شوختس      
گردیده و از منطقهای فقیر به یکی از لوکس ترین مناطق کشور س یآ رد یلامو ددددد ک ردوخ نیرتدیدج نآ رد ه و وو ووووه ،ا
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یش ششود.
ی ،ب هتفرگ راک ه     می ی
تهاای دزدان دری یا ی ی
سالحها ،س امتخا نننهاا و ...از طریق مآرد دددددهاای ناش یلاعف زا ی تت تت
( )Cronjé,2010:48-49مجموع این فعالیتها باعث شده است که جوانان جویای کار در این منطق رگ هب ه ووو ووووههاای
دزدان دریایی بپیوندند از این رو دزدی دریایی در فرهنگ مردم به یکی از مشاغلی که موجب توسعه و رهایی از فقر
یشود.
بدل شده است ،تصور م 
 اقدامات بین المللی علیه دزدان دریایی سومالیفعالیتهای کشورها را علیه دزدان دریایی سومالی میتوان به دو دسته گروه بندی کرد .گروه اول که بر اساس قوانین
    

و مقررات مربوط به دریاها اقدامهای خود علیه دزدان دریایی معطوف داشتند و دوم اقد لصف ساسا رب هک یتاما
هفتم منشور ملل متحد به اجرا گذاشته شد.

قوانین و مقررات بازدارنده دریایی :همانطور که در شرح ماده  101کنوانسیون  1982از تعریف دزدی دری یا ی نایب    
یدارد ک عقاورد ه   
شد و نیز ماده  15کنوانسیون ژنو که تعریفی مشابه از دزدی دریایی در مورد دریاهای آزاد ارایه می ی
یآید:
دزدی دریایی به کارگیری تعاریف و محدودیتهای ذیل به دست م 
الف :هرگونه عمل خشونت آمیز غر قانونی یا توقیف ،یا هر گون هک تراغ لمع ه

یصوصخ فادها یاتسار رد

      

توسط خدمه یا مسافرین یک کشتی خصوصی یا یک هواپیمای خصوصی ارتکاب یافته و هدایت شده باشد.
ب :علیه یک کشتی خصوصی یا هواپیمای خصوصی و یا علیه اشخاص و اموال موجود در این کشتیها و هواپیماهاا
یهای آزاد؛
در دریا 
ج :علیه یک کشتی ،هواپیما ،اشخاص و یا اموال در محلی که در حوزه صالحیت هیچ کشوری نباشد.
د :هر گونه همکاری داوطلبانه در عملیات یک کشتی یا یک هواپیما با علم بر اینکه آن وسیله یک کشتی یا هواپیمای
دزدان دریایی است.
ه :هر عملی که منتهی به تحریک و آماده سازی برای انجام اعمال مورد اشاره در بندههای الف و ب فوق شود.
همچنین دیوان بین المللی دریایی 1طی تعریف که در سال  2009ارایه نمود دزدی دریایی را :عمل س و ندش راو

ای    

تالش برا سوار شدن به هرگونه کشتی با هدف انجام دزدی یا هرگونه جرم دیگر و با هدف یا احتمال ب ندرب راک ه    
زور برای پیشبرد این عمل ،تعریف نمود )Rinehard,2012:2( .لذا کشورها به منظ ریگشیپ رو ی و 

اب هلباقم یدزد     

بها ،با یکدیگر همک .دنیامن یرا   
دریایی در آبهایی که در صالحیت قانونی هیچ کشوری نمیباشد و یا در دیگر آ 
از این رو غالب کشورهایی که دارای خطوط کشتی رانی با مسیرهایی از قسمت شرق قاره آفریق ندع جیلخ ای و ا     
بودند با اعزام ناوها و کشتیهای مسلح تالش نمودند تا امنیت کشتیهای خود را تامین نمایند که در ای ات دنیارف ن    
کنون برخوردهای متعددی با دزدان دریایی گزارش شده است.
شورای امنیت و فصل هفتم منشور ملل متحد :بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد ،مسئولیت اولیه حف حلص ظ   
و امنیت بین المللی و همچنین توسل به قوه قهریه برای اعاده صلح بر عهده شورای امنیت ملل متحد هدش هتشاذگ     
است (Hosseini,2010) .بر این اساس ش لاس رد تینما یارو   

 5 ، 2008قطعنام  هناگادج ه (( ((( - 1844 - 1838 - 1814
1

. International maritime Bureau

تاثیر دزدی دریایی بر امنیت79 ...

 ) 1846علیه دزدی دریایی تصویب نمود و نیز بر اساس درخواست رئیس جمه رب ینبم یلاموس رو عدم ییاناوت       
دولت در تعقیب و باز داشتم دزدان دریایی قطعنامه شماره  1851نیز تصویب گردید که از نظ افم ر د تیمها زئاح      
است .در خليج عدن كه ناوگان بين المللي ناچار به عبور از كي

یتواننددد در
ت ،دزدان در ياي ييي می ی
كريدور بار سا كي تت تت

بهاي بين المللي حمله كنند و سريعًاًا به آ 
آ 
بهاي سرزميني سومالي برگردنددد .د ّوّوم ژوئن

 ، 2008ش اب تينما يارو    

تصويب قطعنامه شماره  1816به اين مساله پاسخ داد؛ اين قطعنامه به دولتها اجازه داده در برابر دزدان دريا يي حتي
در آ 
بهاي تحت حاكميت سومالي اقدامات الزم را انجام دهند .در اين قطعنامه قيد شده كه اين امر با رضايت دولت
یتواند از دزدي دريا يي جلوگيري و يا ب نز تشگ ا ييييييي  ،امن آ تي بببهااي
سومالي تصويب شده چون سومالي خود نم 
ساحلي خود را تامين كند 16 .دسامبر  ، 2008شوراي امنيت قطعنامه شماره  1851را تصويب كرد  لصفم هك وو ووو پ شي
نويس آن توسط دولت آمر كي ا و در هفتههاي آخر دوره رياست جمهوري بوش تهيه و تنظيم شد وب ه د همانعطق نيا    .
كه اجازه استفاده از نيروهاي نظامي را به عملياتهاي زميني در قلمرو سومالي نيز تسري و توسعه داده ،به مدت كي
یدهد به منظور سركوب اقدامات دزدي دريا يي و سرقت مسلحانه در در دقا هنوگ ره اي ام     
سال به دولتها اجازه م 
مقتضي و مناسب در سومالي را انجام دهند .نگراني ساير اعضاي شوراي امنيت ،آمر كي ا را برآن داشت كه پيش نويس
قطعنامه پيشنهادي خود را كه اشاره به انجام عمليات در قلمرو هوا يي سومالي داش اكيرمآ هچ رگا دريگب سپ ت       
استدالل م 
ت تج ماظن مادقا زيو ييييييي عل هي
یكند كه آثار قطعنامه به جاي خود باقي و استفاده از قلمرو هوا يي مجاز است ت
دزدي دريا يي در آبهاي تحت حاكميت دولتهاي ديگر كي

اقدام بي سابقه از ط فر

اروش ييييي امن اريز ؛تسا تي    

قطعنامههاي شوراي امنيت پاس 
خها يي فراتر از حقوق بين الملل عرفي را تجويز كرده واين مساله براي دولتها يي

هك

در ارتباط با دزدي دريا يي سابقه و مشكالتي دارند اين نگراني را ايجاد كرده كه قطعنامهها ممكن اس ار يا هقباس ت   
ايجاد كنند كه به حاكميت سرزميني آنها خدشه وارد كند .متون پيوست قطعنامهها و بيانيههاي اعضاي شوراي امنيت
یشود و هيچ گون وقح رد يا هقباس ه ق نيب      
تصريح و تا يك د دارند كه قطعنامهها صرفًاًا در وضعيت سومالي اعمال م 
یكند .در حقيقت ،خود دولت انتقالي سومالي اين اقدامات را خواسته و ب آ ا ننن موافق رك ت د هه ههه و
الملل عرفي ايجاد نم 
یتواند با اين معضل برخورد كند .وانگهي ،قطعنامهها ضروري دانسته كه هر گونه
مساله اي است كه خود سومالي نم 
اقدام در خاك سومالي بايد توسط دولت موقت مّلّلي آن كشور تا يي د شود و مطابق حقوق بش لملا نيب هناتسود ر لي     
ت قلم ور
باشد .اين شرط اخير ،يعني مطابقت اقدامات انجام شده با حق للملا نيب هناتسود رشب قو ييييييييييي  ،مم سا نك تت تت
یاند .در حق قو
عمليات احتمالي به موجب قطعنامه را خيلي محدود كند .دزدان دريا يي رزمنده نيستند بلكه غير نظام 
یتوان غير نظاميان را مورد هدف قرار داد مگر در دفاع مشروع و به شرط ضرورت مقامات
بين الملل بشر دوستانه نم 
نظامي اياالت متحده آمر كي ا هميشه هشدار دادهاند كه هر گونه اقدام زميني عليه دزدي در ياي ييي  ،مم  تسا نك ت تافل    
غير نظامي در بر داشته باشد .قطعنامه شماره  1851به صراحت قلمرو تعقيب مجاز را ب هداد هزاجا و هعسوت مه زا     
بهااي س بيقعت ينيمز ورملق تمس هب اج نآ زا و يلامو
بهاي در آ هب دازآ ياي بب بب
دزدان دريا يي از آ 

نوش دد ددد د دد ددددددددد.

)(Kontorovich, 2011همچنین در خصوص صالحیت محاکمه دزدان دری یا ی دش ریگتسد  ههه هههه ،ای حت عوضوم ن ت    
صالحیت جهانی قرار داشته که کشورهای میتوانند بر اساس قوانین و مقررات خود نسبت به مجازات دزدان دریایی
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اقدام نمایند .هر چند که بر اساس توافقات برخی از کشورها دزدان دریایی دستگیر شده جهت محاکمه به کشور کنیا
یشوند اما برخی از کشورها نیز مجرمین را به کشور خود جهت محاکمه انتقال دادهاند.
عودت داده م 
 دزدی دریایی در سومالی و چشم انداز جغرافیای سیاسی دریاهاتوسعه و شیوع دزدی دریایی در کشور سومالی و مناطق پیرامونی آن عمدتًاًا به دلیل عدم وجود من اصتقا عبا د مزال ی   
جهت امرار معاش ساکنان و نیز عدم اعمال حاکمیت دولت به دلیل ساختار بی ثبات آن میباشد .همچنین ص یب دی   
به زا یلاموس یا   
رویه منابع آبزیان دریایی توسط سایر کشورها از جمله اروپایی و نیز تخلیه زبالههاای اتم آ رد ی ب ب
یهاای دری یا ی
دیگر عوامل موثر در گسترش فقر و ایجاد و توسعه دزدیهای دریایی شده است .از این رو تاثیر دزد 
در کرانههای دریایی سومالی و نیز فرا تر از آن که حتی تا بیش از  1000مایل دریایی نیز در عمق اقی ه سونا نن ننند نیز
یرود بر جغرافیای سیاسی دریاها به لحاظ اعمال حاکمیت کشورها و نیز نظارت آنها ب یسم ر رر رررهاای حم و ل
پیش م 
ینمایند به شرح ذیل دسته بندی میگردند:
یهایی که تحت پرچم دولت خاصی فعالیت م 
نقل دریایی و کشت 
یها
 -1تغییر در مسیر حمل و نقل کشت 
 -2به کارگیری ناوگانهای نظامی جهت پشتیبانی
 -3تعقیب دزدان دریایی حتی در آبهای سرزمینی
لگیری تروریسم دریایی
 -4توانایی بالقوه شک 
یبا ناوگانهای خارجی
 -5امکان وقوع درگیریهای پراکنده توسط نیروهای بوم 
 -6آلودگی محیط زیست
 -1تغییر در مسیر حمل و نقل کشتیها :شرکتهای کشتی رانی با توجه به تهدیدهای موجود در مسیرهاای حم و ل
ینمایند که مسیرهای کم ریسک را انتخاب نمایند .از آنجائیک ار ریسم رد رییغت هنوگ ره ه یج      
نقل دریایی سعی م 

مستلزم هزینههایی چون هزینه سوخت و نیز هزینههای بیمهای 1است لذا هر مسیری نمیتوان به عنوان مسیر مق نور
یباشد.
به صرفه انتخاب شود و عالوه بر آن پهنه آبی شرقی این کشور غالبًاًا در دسترس دزدان دریایی م 

 -2به کارگیری ناوگانهای نظامی جهت پشتیبانی :چند سالی است که برخی از کشورهای جهان جهت ارتقای امنیتی
تردد کشتیهای خود اقدام به اعزام ناوهای جنگی به مناطقی که دارای ریسک دزدان دریایی میباشند در خلیج عدم
و آبهای شرق آفریقا نمودهاند که در این میان میتوان به ناوگان کشور امریکا ،انگلستان ،روسیه ،فرانسه ،هند ،ژاپن،
ایران ،چین و ...اشاره نمود .از سویی حضور این کشتیهای نظامی مشکالتی را برای کش لامعا ظاحل هب نمی رو     
حاکمیت بر روی مناطق دریایی خود به وجود آورده است .از این رو کشور یمن مخ فلا

د روضح نیا ر لحاوس     

یرسد یکی از دالیلی که دولت یمن با حضور فعال ناوگان نظامی خارجی در سواحل خود به
خود میباشد .به نظر م 
یکند ،وجود عایدات مالی م 
بهانه مغایرت با قانون اساسی این کشور مخالفت م 
یباشد(Hosseini,2010:155-114).

 .1شرکت های بیمه ای نیز در این مسیر از درآمد های باد آورده ای بهره مند شدهاند به طوری که قب ًالًال هر کشتی برای عبور یک بار از خلیج عدن 50 0
یداد ولی اکنون این مبلغ به  20هزار دالر تغییر کرده است و این خود نشان از میزان در آمد حاصله ناشی از بحران دزدی
تا  600دالر حق بیمه م 
دریایی می باشد(Hosseini,2010:252).
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یهاای
بهای ساحلی :فرایند تعقیب و گریز دزدان دری یا ی تشک و اهوان طسوت  یییی یییی
 -3تعقیب دزدان دریایی حتی در آ 
جنگی اگر چه با مجوز رئیس جمهور سومالی در آبهای سرزمینی این کش رمش زاجم رو د تسا هدش ه ا نیا ام        
  

موضوع با تثبیت دولت مرکزی میتواند در آینده لغو گردد همچن یایرد نادزد بیقعت(تامادقا زا هتسدنیا نی ی رد )

خلیج عدن میتواند با نقض حریم حاکمیت دریایی کشور یمن یا سایر کشورها به غیر از سومالی به صورت عمد یا
غیر عمد همراه باشد که امکان بروز اختالفات سیاسی را دامن خواهد زد.ع زد نآ رب هوال د ایرد نا ی اب ی

هب هجوت       

شناخت منطقه پایگاههایی نیز در کشورهای همجوار ساحلی دارند که در زم ارف نا ر دوخ عفن هب تصرف نیا زا    

    

یکنند.
استفاده م 
 -4توانایی بالقوه شکلگیری تروریسم دریایی :چنانچه ابزار امرار معاش بومیان سومالی محدود گردد میتواند آنها را
به سمت به کارگیری تروریسم وا دارد به این معنا که دزدی دریایی یکی از ابزارهای امرار معاش برخ رم زا ی د رد م   
سومالی میباشد و گاهًاًا این دزدان در افکار عمومی مردم سومالی به مثابه قهرمانان میباشند لذا تنها برخورد نظامیباا
تهاای آن تامادقا تهج رد ار نا    
آنان ،میتواند اهداف آنها را به سمت تروریس یغت م ی یلاعف ینعی دهد ریسم ر تتتتتت تتتتتت
خرابکارانه مانند بمب گذاری ،غرق نمودن کشتیها و یا حتی حمله به اسکلهها و نیز حمالت کور و ....تغییر جهت
دهد.
 -5امکان وقوع درگیریهای پراکنده توسط نیروهای بومیبا ناوگانهای خارجی :تعقیب و گری نیا ییایرد نادزد ز    
موضوع را نشان داده است که وجود پایگاههای سرزمینی در داخ  زا لیابق تیامح زین و یلاموس روشک ل د دز ان      
یهاایی با پش تهج رد یمدرم هناوت    
ینماید .از این رو امکان بروز درگیری ی
دریایی امکان دستگیری آنان را سخت م 
رهایی دزدان دریایی و یا مقابله یا تعقیب آنان توسط کشتیهای خارجی وجود دارد .این موض ضقن یوحن هب عو     
یباشد.
حریم حاکمیت سیاسی کشور سومالی م 
 -6آلودگی زیست محیطی :از آنجائیکه دزدان دریایی یا تروریستهای دریایی التزامی به قوانین مل نیب و ی    المللی
یدهند رد اریز    
ندارند لذا در حمالت خود احتمال به وجود آوردن یک فاجعه زیست محیطی را مد  رارق رظن  ننن ننننمی ی
حمله به یک تانکر حامل مواد نفتی و اشغال آن احتمال صدمه دیدن کشتی وجود دارد و حت نآ لاغشا زا سپ ی و
درخواست باج ،چنانچه مذاکرات منتج به نتیجه و یا کسب منافع برای گروگان گیران نباشد یفالت بیسآ هنوگره      
جویانه به کشتی و یا غرق کردن آن فاجعهای زیست محیطی به همراه خواهد داشت.
نتيجه گيري
دزدی دریایی به عنوان یکی از مهمترین تهدیدهای دریایی در زمان معاصر ارزیابی میشود که به دلیل ضعف ق نیناو
و نیز وقوع آن در قلمروهای دریایی کشورهای دیگر یا آبهای بین المللی امکان برخورد قاطع ب  هب ار نانآ ا د لیل     
وسعت صحنه عملیات کاهش میدهد .موقعیت جغرافیایی کشور سومالی که در مسیر تردد حم ایرد لقن و ل ی رد ی
شاخ آفریقا قرار دارد این مساله را خاطر نشان میکند که امنیت مسیرهای دریایی در منطقه تامین نمیشود مگر آنکه
دولت سومالی بتواند بر آبهای خود اعمال حاکمیت نماید .این موضوع با توج سبان تیعضو هب ه ا و یسایس نام    
یهای ب برفاسم و یربرا ری   
شهای بین المللی برای تامین امنیت کشت 
اقتصادی این کشور درهالهای از ابهام است .تال 

  

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال هشتم ،شماره سوم ،تابستان 5931
 82فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

تهای موفق دزدان دریایی را منجر گردید ب هاگچیه اما ه ه یانعم      
اگرچه مثمر ثمر واقع شده و کاهش نسبی عملیا 
بهای شرقی سومالی نیست.
کاهش قطعی و یا برچیده شدن ریسک دزدی دریایی در خلیج عدن یا آ 
ح لوص
جدول شماره  2نشاندهنده آن است که تالشها برای مقابله با دزدان دریایی در منطقه خلیج عدن منجر ب  ه ح ح
یباشد ام نآ فالخ رب ا
نتایج مثبت شده و روند حمالت و دزدیها در این منطقه با کاهش چشمگیری مواجه م 

  

رد

پهنه آبی شرق سومالی در اقیانوس هند این حمالت با توسعه صحنه عملیات که گاه تا قلمروهای دریایی شبه جزیره
یرسد افزایش یافته است.
هندوستان نیز م 
جدول شماره  )2مناطق و آمار حمالت دزدان دریایی سومالی از  2007تا 11 20
2011

2010

2008

2007

37

530

17 1

92

13

خلیج عدن

2009

160

31

س و ما ل ی

931

08

91

1

-

4

-

3

-

-

1

-

-

Source: ICC IMB,2011:5-6

عمان

*

اقیانوس هند

با توجه به توسعه فعالیتهای دزدان دریایی در مناطق شرقی سومالی و همچنین به کارگیری توان لجس یکشخ یکت   
در منطقه خودمختار پانتلند در راستای پوشش دریایی حمالت ،لذا دزدان دریایی ب فح زا هدافتسا ا ررر ررررههاای موج دو
سیاسی و عدم اشراف امنیتی و انتظامی دولت بر قلمروهای خود ،پایگاههای دری یا ی نیمزرس و  ی داجیا دوخ یارب       
نمودهاند که حتی این پایگاهها در کشورهای همجوار نیز توسعه پیدا کرده است .بنابراین جغرافیای سیاس ماسبان ی ان   
سومالی توانسته است انسجام لجستیکی به منظور حمالت دزدان و تروریستهای دریایی سومالی را میسر سازد و از
این رو اختالفات در فضای سرزمینی و قلمروهای محلی باعث توسعه حفرههای سیاسی و امنیتی شده که در پن نآ ها
یآورند.
افراد به سمت جرایم دریایی روی م 
همچنین اگر چه تامین امنیت مسیرهای دریایی در آبهای سومالی یا آبهای همجوار آن بوسیله حضور ناوگانهای
نظامی امری موثر است اما هزینههای موجود و نیز پشتیبانی لجستیکی این اقدامات را در دراز مدت با چش یزادنا م   
یسازد .از سوی دیگر محدود شدن منابع مالی دزدان دریایی که از طریق نا امن شد یتایلمع هنحص ن    
مبهم روبرو م 
یآید میتواند آنان را به سمت تروریسم دریایی سوق دهد ب هک انعم نیا ه اب
توسط ناوگانهای نظامی به وجود م 

   

توجه به وجود اندیشههای بنیادگرایانه اسالمی در کشور سومالی و نیز وجود شاخههای القاعد نیا روشک نیا رد ه     
یآورد تا افراد بومی برای امرار معاش نقش مزدور یا نیروهای جهادی را پذیرا گردیده و اقدامات
امکان را به وجود م 
ینماید که منافع ملی خود را از ط قر
کور علیه کشتیها ترتیب دهند .از این رو صالحیت کشورها در دریاها اقتضا م 
یهای متب  رارق رظن دم اب عو د ندا     
مختلف تامین نمایند بنابراین در راستای مقابله و پیشگیری از عملیات علیه کشت 
یها و ناوهای جنگی ب مادقا هقطنم ه    
کنوانسیون  1982و نیز مصوبات شورای امنیت سازمان ملل متحد به اعزام کشت 
کرده و یا از شرکتهای امنیتی در خصوص پشتیبانی کمک گرفتهاند از این رو ت یایرد یتابث یب ریثا ی ر یلاموس  ا   
یهای متبوع  -2اس ان رارقت وو وووهاای جنگ رد ی
میتوان -1 :سیاستگذاری دولتها در خصوص پشتیبانی نظامی از کشت 
پهنههای آبی شرق و شمال سومالی -3همکاری فی مابین برای کاهش ریسک حمالت دزدان دری یا ی  -4اس زا هدافت
* آمار به حمالت دزدان دریا یی سومالی مربوط می باشد.
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 اس ویسناونک زا هدافت نن نننهاای ضد-5 قوانین و مصوبات شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تعقیب دزدان دری یا ی
.تروریستی جهت اعمال در عرصه دریاها دانست
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