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مقدمه
پس از جنگ سرد ،قلمروهای ژئواستراتژیک ،چهرهای ژئواکونومیک به خود گرفت .به این معنا که در صحنة جهانی،
رقابتهای اقتصادی جایگزین رقابتهای نظامی شد .از اینرو ،در تقسیمبندیهای جغرافیای سیاسی ،مناطق جغرافیایی
براساس اهمیت اقتصادی طبقهبندی شدهاند و رقابتها دربارۀ این مناطق شدت گرفته است .سهچهارم کرۀ زمین را آب
فراگرفته است و براساس نظریة ماهان ،کشوری که آبها را در اختیار داشته باشد ،میتواند بر جهان حاکم شود .از آنجاکه
هدف اول راهبردی آمریکا تأمین امنیت تجارت دریایی است ،نیروی دریایی خود را توسعه داده است؛ بهطوریکه امروزه
تأمینکنندۀ امنیت دریاها محسوب میشود .از طرفی ،به این دلیل که هرگونه حملونقل دریایی که درواقع جزء مهمی از
ساختارهای ژئواکونومی جهان را تشکیل میدهد ،باید در بستری امن و باثبات شکل و توسعه یابد ،آمریکا بنا به نقش
ذاتیاش ،برای تأمین این امنیت در مناطق مختلف دریایی اقدام میکند.
اهمیت منطقة جغرافیایی شاخ آفریقا در دوران جنگ سرد ،از این جهت بود که این منطقه ،محلی برای رقابت دو
ابرقدرت بر سر نفوذ در آفریقا محسوب میشد .در عصر حاضر نیز پهنة دریایی آن محلی برای حملونقل دریایی است ،اما
فعالیت شدید دزدان دریایی بهخصوص با ملیت سومالیایی سبب شده است که مسیر تردد در خلیج عدن و نیز در شرق
سومالی یعنی اقیانوس هند ناامن شود .حمله به کشتیهای باربری و مسافربری و گروگانگیری خدمه و محمولهها با
استفاده از تجهیزات پیشرفتة ارتباطی و تسلیحات مدرن ،این پرسش را بهوجود میآورد که چرا با وجود تالشهای
دولتها در پیشگیری از این مسئله و اعزام ناوهای جنگی برای پشتیبانی از کشتیهای خود ،دزدی دریایی در این منطقة
مهم ژئواکونومیک بهویژه در منطقة شرقی سومالی در اقیانوس هند کاهش نیافته است .در این مقاله ،ضمن تحلیل
ژئوپلیتیکی دزدی دریایی در منطقة شاخ آفریقا ،به راهبرد آمریکا در این زمینه میپردازیم و دالیل افزایش ریسک تردد
دریایی و کاهش امنیت حملونقل در این منطقه علیرغم حضور نظامی آمریکا را بررسی میکنیم.

مبانینظری
جنگسردوموقعیتشاخآفریقا
شاخ آفریقا در منطقة شرق این قاره قرار دارد .از جنوب و شرق به اقیانوس هند و از شمال به خلیج عدن و دریای سرخ
محدود میشود و بهدلیل وجود تنگة بابالمندب ،ارزش راهبردی دارد .درمورد محدودۀ جغرافیایی شاخ آفریقا اختالفنظر
وجود دارد ،اما در حالت کلی میتوان گفت شبهجزیرهای است که شرقیترین پیشرفتگی قارۀ آفریقا محسوب میشود و
صدها کیلومتر در دریای عرب پیشروی کرده است .کشورهایی که در این منطقه واقع شدهاند ،شامل سومالی ،جیبوتی،
اتیوپی و اریتره هستند .بعضی از جغرافیدانان ،سودان و کنیا را نیز جزء منطقة شاخ آفریقا محسوب میکنند .این منطقه
حدود  0،882،222کیلومترمربع وسعت دارد و جمعیتی بالغبر  028میلیون نفر را در خود جای داده است .با توجه به اینکه
شاخ آفریقا در مجاورت خاورمیانه است ،عالوهبر عالئق ژئوکالچر ،قرارگرفتن در جوار حملونقل دریایی بهخصوص انرژی
بر اهمیت آن افزوده است .حضور اکثریت مسلمان و نیز مسیحیت ،از مشخصات این منطقه است و مجموعة ویژگیهای
آن سبب شده است از گذشته تاکنون مورد توجه قدرتهای فرامنطقهای باشد .شاخ آفریقا ناحیهای خشک و لمیزرع است.
علیرغم نزدیکی به دریا ،جلگة ساحلی وسیعی ندارد و این امر استقرار و تشکیل مراکز بزرگ شهری را در سواحل مختل
کرده است (مشیری .)091 :0981 ،جدول  0بعضی از شاخصهای کلی کشورهای شاخ آفریقا را نشان میدهد.
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در دوران جنگ سرد ،هنگامیکه دو ابرقدرت غرب و شرق تالش میکردند با استفاده از ابزارهای نظامی فعالیتهای
خود را در سرتاسر جهان توسعه بخشند ،منطقة شاخ آفریقا بهدلیل نفوذ کمونیسم و نیز احاطه بر گذرگاههای راهبردی،
مکانی مهم برای شوروی محسوب میشد .از اینرو و با توجه به خأل حضور دریایی این کشور ،تسلط بر شاخ آفریقا
بهخصوص سومالی ،این امکان را به شوروی میداد تا پایگاهی لجستیکی برای خود در آن منطقه بهوجود آورد؛ بنابراین،
شوروی در سال  0359با تخصیص کمکهای مالی و حمایت از محمد زیادباره وی را طی کودتایی سرکار آورد و
زمینههای حمایت از ایدئولوژی مارکسیسم و کمونیسم را در این کشور فراهم کرد .با توجه به اهمیت دراختیارداشتن
پایگاههای دریایی توسط شوروی -که درواقع جزء خأل ژئواستراتژیک آن بهحساب میآید (بری بودن) -استفاده از بندر
بربرا در شمال سومالی مشرف به خلیج عدن ،زمینههای تسلط بر آبهای اقیانوس هند را فراهم میآورد .از اینرو،
شوروی با اعزام ناوها و زیردریاییهای خود وضعیت نظامیاش را در منطقة شاخ آفریقا توسعه داد .آمریکا بهمنظور
پیشگیری از نفوذ کمونیسم در این منطقه -که ممکن بود بهراحتی در تمام قاره شیوع یابد -با حضور در سومالی تالش
کرد از نفوذ شوروی در شاخ آفریقا جلوگیری کند .محمد زیادباره رئیس جمهور سومالی در سال  0311وارد جنگی علیه
اتیوپی شد که در آن ،کوبا از اتیوپی حمایت کرد و شوروی در عمل هیچ کمکی به سومالی نکرد .از اینرو ،زیادباره بندر
بربرا و موگادیشو را از شوروی گرفت و به آمریکا سپرد (گلی زواره980 :0910 ،؛ جعفری ولدانی )50 :0915 ،و بندر آساب
را که در آن زمان در اختیار آمریکا بود ،به شوروی واگذار کرد .از اینرو ،نیروهای شوروی در این بندر مستقر شدند که
عالوهبر دریای سرخ ،بر اقیانوس هند نیز احاطه داشت؛ زیرا این منطقه بهدلیل نزدیکی به خلیجفارس و تنگة هرمز از
اهمیت ویژهای برای شوروی برخوردار بود .در سال  0382دولت آمریکا سیاست خود را درقبال شاخ آفریقا به این صورت
توجیه کرد :نخست کمکگیری از کشور سومالی برای برگزاری مانور در اقیانوس هند ،دوم استفاده از کشورهای حامی
توافقنامة کمپ دیوید (کنیا ،سومالی و سودان) و سوم تشویق به کاهش خشونتها و پایان جنگهای داخلی بهمنظور
کاهش نفوذ شوروی (بهدلیل دامنزدن این کشور به آتش جنگ) .در دوران جنگ سرد ،این منطقه بخشی از کمربند
امنیتی شوروی بهشمار میرفت و اهداف راهبردی آمریکا و متحدان آن در این منطقه ،محاصرۀ شوروی ،جلوگیری از
پیشرفت نفوذ آن ،حمایت از امنیت اسرائیل و تأمین راههای انتقال سوخت از این حوزه به اروپا بود (حسینی:0988 ،
.)003 -008
عالوهبر نقشآفرینی قدرتهای فرامنطقهای ،منطقة شاخ آفریقا برخالف میزان وسعتش بحرانهای سیاسی و امنیتی
زیادی دارد که از میان آنها میتوان به وجود بحرانهای داخلی این کشورها مانند سودان (بحران جنوب و بحران
دارفور) ،سومالی (جنگ داخلی از سال  0330تاکنون) و تنشهای مرزی این کشورها با یکدیگر (اتیوپی با اریتره ،اریتره با
جیبوتی ،سودان با اتیوپی ،اتیوپی با کنیا ،سومالی با اتیوپی و کنیا و )...که به بروز درگیریهای نظامی بین این کشورها
منجر شده است ،اشاره کرد (حسینی .)001 -009 :0988 ،تحلیل رقابتهای دو ابرقدرت در این منطقه ،نشانگر تالش
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هریک برای نفوذ یا اتخاذ سیاستهایی برای نفوذنکردن دیگری بود .علیرغم اینکه شوروی حمایتهای خود را در جنگ
میان سومالی و اتیوپی از زیادباره دریغ کرد ،آمریکا نیز به هر بهایی حاضر به حمایت از سومالی نشد؛ بلکه تالش کرد از
طریق آرامکردن وضعیت و کاهش تنشها ،موقعیت خود را نیز ثبات بخشد؛ زیرا برژینسکی معتقد بود که شوروی ،آمریکا
را در قوسی از بحران از آفریقا تا خاورمیانه و آسیای مرکزی به چالش میکشد (یانگ.)081 :0981 ،
موقعیتژئواکونومیکشاخآفریقا
شاخ آفریقا بهدلیل قرارگرفتن در محورهای مهم دریایی اقیانوس هند و نیز خلیج عدن ،از اهمیت ویژهای برخوردار است.
عالوهبرآن ،وجود منابع آبزیان دریایی و نیز نفت در کشورهای این حوزه سبب شده است تا کشورهای فرامنطقهای ،در
راستای سیاستهای اقتصادی خود به اعمال قدرت در این سرزمینها بپردازند .با توجه به اینکه خلیج عدن ،منتهی به
دریای سرخ میشود که درواقع ،راه تردد آبی بهسمت مدیترانه و کشورهای اروپایی است ،چارچوبهای امنیتی این منطقه
با امنیت دریایی گره خورده است؛ بهنحویکه منافع اقتصادی بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی اقتضا میکند تا در
حوزۀ امنیت دریایی این منطقه سیاستگذاری کنند.
آفریقای شمال شرقی یا شاخ آفریقا ،بخش جدانشدنی خاور نزدیک بزرگ در معادلههای آینده بهشمار میرود و اولین
تولید این پیوند راهبردی ،ایجاد یک فضای امنیت منطقهای در میان کشورهای عضو است (عزتی .)30 :0980 ،درنتیجه،
هرگونه بینظمی قابلتعمیم به سایر مناطق است و ناامنیها در کشورهای دیگر این منطقه گسترش مییابد .ساختارهای
ژئوپلیتیکی شاخ آفریقا در هم تنیده است .ساالنه نزدیک به  02هزار کشتی در آبهای منطقة خلیج عدن تردد میکنند و
عالوهبر تردد قایقهای لوکس ،تفریحی و ماهیگیری دول مختلف بهویژه اروپایی 3 ،درصد از  1/1میلیون تن کل کاالی
تجاری که در کشتیرانی جهانی جابهجا میشود ،از این آبراهه میگذرد؛ بنابراین ،آبهای کشور سومالی ،کانال ترانزیتی
حدود  02درصد از نفت جهان را تشکیل میدهند و بهلحاظ داشتن موقعیت ممتاز ،مناطقی کامال راهبردی محسوب
میشوند (نظافت .)013 :0988 ،از لحاظ ژئواکونومیک ،این معبر راهبردی ،نقش مؤثری در تجارت جهانی دارد .ساالنه
 05هزار تا  02هزار کشتی سوخت و تجاری از تنگة بابالمندب عبور میکنند ،حدود  12درصد صادرات گاز مایع قارۀ
آسیا از خلیج عدن میگذرد و عبور  51درصد کل نفت صادراتی منطقة خلیجفارس به اروپا و  92درصد صادرات نفتی به
جهان از این معبر است .از لحاظ ژئوپلیتیک ،حساسترین نقاط این منطقه ،کانال سوئز و تنگة بابالمندب هستند.
حساسترین جزیره ،بریم متعلق به یمن است که در وسط تنگه قرار دارد و دریای سرخ را به دو قسمت تقسیم کرده و
معبری بهوجود آورده است که یک سوی آن قابلکشتیرانی و سوی دیگر آن پر از جزایر و غیرقابلدریانوردی است
(حسینی .)000 :0988 ،سومالی در مجاورت آبراه و معبر راهبردی جهان یعنی بابالمندب قرار دارد و با  9201کیلومتر
مرز دریایی در اقیانوس هند و خلیج عدن (یعنی طوالنیترین ساحل در بین کشورهای آفریقایی) بندرهای متعددی دارد
که سبب شده است بهترین شرایط را برای پهلوگیری کشتیهای نفتکش و تجاری داشته باشد .موقعیت راهبردی
سومالی ،وجود ذخایر طبیعی مانند اورانیوم ،سنگآهن ،گاز طبیعی و نفت سبب شده است تا این کشور همواره در کانون
توجه سیاستهای استعماری باشد (دانیالی)0932 ،؛ بنابراین ،بهنظر نمیرسد حتی پس از جنگ سرد ،آمریکا و روسیه،
فعالیتهای رقابتی خود را در این منطقه کاهش داده باشند .تنها تفاوت عملکردی رقابتهای جدید آن است که بر محور
نظامی صرف تکیه ندارد؛ بلکه اهداف اقتصادی را دنبال میکند.
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روشپژوهش
این پژوهش ،توصیفی -تحلیلی است و با استفاده از منابع کتابخانهای -اینترنتی و نیز بهرهگیری از نقشههای موجود و با
تحلیل جایگاه شاخ آفریقا در ساختارهای ژئواکونومیکی جهان ،به فعالیتهای دزدان دریایی که به افزایش ریسک
حملونقل دریایی در این منطقه منجر شده است ،میپردازد و عالوهبرآن ،راهبرد آمریکا بهعنوان تأمینکنندۀ امنیت
تجارت دریایی را در این منطقه بررسی و تحلیل میکند.

بحثویافتهها
دزدیدریاییدرشاخآفریقا
اگرچه دزدی دریایی ،واقعة جدیدی در دریاها بهحساب نمیآید ،شکلگیری نوع سازمانیافتة آن با بهکارگیری تجهیزات
پیشرفته و پشتیبانی لجستیکی ،حملهها را بهطور مستمر و با عمق بیشتر ،در کرانههای دریایی بهسوی کشتیهای تجاری
و تفریحی هدایت کرده است .کنوانسیون سال  0380دریاها ،قوانین بازدارندهای را بهمنظور پیشگیری و تعیین حیطة
صالحیت دولتها در مواجهه با این دسته از جرائم وضع کرد .برای یافتن تعریف صحیحی از راهزنی دریایی و تروریسم
دریایی باید این واژهها را در کنوانسیونهای سال  0318و  0380حقوق دریاها بسط داد .کنوانسیون سال  0318ژنو دربارۀ
دریاهای آزاد و کنوانسیون  0380سازمان ملل متحد دربارۀ حقوق دریاها مقرر میدارد که کشتیربایی ،عملی غیرقانونی
است؛ چه در آبهایی در قلمرو کشورها صورت گیرد و چه در آبهایی که در این قلمرو نیستند (سیمبر .)01 :0988 ،فارغ
از جامعبودن این دسته از قوانین و حدود ضمانت اجرایی آنها ،مطالعة فعالیتهای دزدان دریایی در منطقة شاخ آفریقا در
کرانههای شرقی سومالی یعنی اقیانوس هند و نیز از شمال در خلیج عدن قابلیت آن را دارد که سیاستهای کشورهای
فرامنطقهای مانند آمریکا را در منطقه مشخص سازد.
شاید بتوان ریشة دزدی دریایی سومالی را در حوادث پس از دوران جنگ سرد یافت .جدایی اریتره از اتیوپی و تشکیل
دولت مستقل در سال  -0339که ناشی از تحوالت پس از جنگ سرد و دخالت قدرتها بود -منظومة امنیت منطقة شاخ
آفریقا را پیچیدهتر کرد و توازن منطقهای را برهم زد .اخراج محمد زیادباره ،دیکتاتور سومالی در سال  0330توسط
نیروهای استقاللطلب سومالی نیز خشونت و نمایش قدرت گروههای مختلف را در این کشور رقم زد .سومالی از سال
 0330تا  ،0338شاهد چهار حکومت خودخوانده بود که هریک بر بخشی از این کشور مسلط شدند .انحالل ارتش و
مسلحشدن گروههای مختلف در این کشور ،جنگ داخلی را گسترش داد .نضجگرفتن جنبش محاکم اسالمی و استیالی
سریع آن بر پهنة سومالی با توجه به اکثریت جمعیت مسلمان این کشور از یک سو و جمعیت بزرگ سومالیاییزبان
مسلمان اتیوپی ،تهدیدی را متوجه حاکمیت مسیحی اتیوپی کرد .در این میان ،معمای ارتباط تشکیالت محاکم اسالمی با
القاعده و پیمان واشنگتن با آدیسآبابا ،دخالت نظامی در سومالی را نیز توجیه میکرد.
دزدان دریایی در منطقة جغرافیایی شاخ آفریقا ،منحصر به تابعیت یک کشور نیستند .اگرچه در این میان ،اتباع
سومالی ،نمونههای غالب محسوب میشوند ،افرادی نیز با تابعیت سایر کشورها در گروههای دزدان دریایی فعالیت
میکنند؛ بنابراین ،طبقهبندی دزدان دریایی نشانگر سه دستة مختلف است:
 .0دزدانی از کشورهای دیگر مانند هند ،چین ،کرۀ جنوبی ،اسپانیا ،ایتالیا و فیلیپین؛
 .0ماهیگیران سومالیایی در مواجهه و برخورد با ماهیدزدان سایر کشورها؛
 .9تبهکاران و گروههای خالفکار سومالیایی که از طریق گروگانگیری اقدام میکنند.
با توجه به جغرافیای سیاسی نابسامان سومالی و از آنجاکه این کشور در رأس شاخ آفریقا قرار گرفته است ،حوزۀ
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فعالیتی دزدان دریایی در آبراهة شمالی یعنی خلیج عدن و نیز پهنة آبی شرق آن یعنی اقیانوس هند تمرکز دارد .تردد
گستردۀ حملونقل دریایی در این مناطق سبب شده است تا موقعیت ژئواکونومیک این کشور حائز اهمیت شود .این در
حالی است که وجود منابع نفت و اورانیوم در سومالی ،اهمیتی مضاعف بدان داده است .از اینروست که کشورهای غربی
و نیز چین ،به حضور در این کشور گرایش دارند .با توجه به اینکه صحنة عملیات دزدان دریایی در منطقة شرق سومالی
چنان وسیع است که گاه تا آبهای شبهقاره نیز گسترش مییابد ،دزدان دریاییای از سایر کشورهای آفریقایی و حتی
غیرآفریقایی در منطقه فعالیت میکنند.
بررسی نحوۀ شکلگیری دزدی دریایی در کشورهای منطقه نشانگر وجود فقر و توسعهنیافتگی است و ساختارهای
ضعیف حاکمیتی ،از دالیل گسترش آن هستند .همچنین ساختارهای قبیلهای و قومیتی منطقه و نیز میل به دزدی دریایی
برای امرارمعاش موجب شده است که این جرائم بهعنوان یک فرهنگ جلوه کنند و جایگاه دزدان دریایی حتی تا حد
قهرمان ارتقا یابد .ریشة مشکالت این کشور ،حاکمیت نظام قبیلهای آن است .این نظام ،بر تمامی شئون و ارکان زندگی
روزمرۀ جامعة سومالی حاکمیت دارد .گذرنکردن جامعة سومالی از شکل قبیلهای و عشیرهای به شکل شهری ،مشکالت
عدیدهای را برای این کشور بهوجود آورده است (حسینی .)039 :0981 ،بررسی ساختارهای حاکمیتی سومالی نشان
میدهد پس از فروپاشی دولت زیادباره در سال  ،0330تاکنون دولت مستقلی حاکمیت این کشور را در دست نگرفته
است .هماکنون این کشور به ده قلمرو مستقل تقسیم شده است (انگلهارد )0200 ،که به دست قبایل اداره میشوند؛
بنابراین ،آیندۀ دولت و وحدت ملی با هالهای از ابهام روبهروست.


بومشناسیفعالیتدزداندریاییدرسومالی

شاخ آفریقا همواره شاهد فجایع طبیعی ،قحطی ،سیل و مانند آنهاست .هرچند طبیعیبودن بالیا باید یک بار دیگر با نگاه
منتقدانه بررسی شود؛ چراکه رویکردهای دولتهای استعماری غرب و عوامل متعدد دیگر ،انسانها را دربرابر آثار
خشکسالی آسیبپذیرتر کرده است (کاکس .)90 :0981 ،این منطقه ،باالترین سطح سوءتغذیه را در جهان دارد .در فاصلة
سالهای  0380تا  ،0330حدود دو میلیون نفر از ساکنان شاخ آفریقا ،بر اثر جنگ ،خشکسالی و بیماریهای مختلف جان
خود را از دست دادند .حتی بعضی از کارشناسانی که برای توسعه به آنجا میروند ،با ناامیدی از اصالح امور ،آنجا را ترک
میکنند.
ریشة دزدی دریایی در پهنة آبی سومالی و دریای عدن ،بیتردید به تحوالت داخلی سومالی در دو دهة گذشته
برمیگردد .این موضوع تأییدی بر این واقعیت است که بهتدریج ،بیشتر تهدیدهای امنیتی ،از داخل کشورها نشئت
میگیرد (عزتی )001 :0981 ،سومالی هرچند که کشوری کوچک با جمعیتی حدود  02میلیون نفر است ،در یکی از
حساسترین نقاط راهبردی دنیا به نام شاخ آفریقا قرار دارد که در دوران جنگ سرد ،نقش مؤثری در رقابت شرق و غرب
داشت .پس از سقوط زیادباره در سال  ،0330قلمروهای محلی به دست رؤسای قبایل برجسته اداره شدند .از آنجاکه
اقتصاد سومالی بهشدت عقبافتاده و ساختارهای آن سنتی است ،سرانة درآمد ناخالص ملی در این کشور بسیار اندک
است؛ بهطوریکه مردم همواره با بحران قحطی مواجهند .غالب درآمد مردم سومالی ،از کشاورزی و ماهیگیری بهدست
میآید ،اما کاهش منابع آبزیان دریایی بهدلیل دفن زبالههای شیمیایی و اتمی در آبهای شرقی این کشور توسط
کشورهای غربی و نیز وجود کشتیهای ماهیگیری غیربومی که به شیوههای پیشرفته ماهی صید میکنند ،سبب شده
است که درعمل بسیاری از ماهیگیران بیکار شوند .این موضوع ،به شکلگیری حملههایی به کشتیهای ماهیگیری و به
شکل توسعهیافته به کشتیهای باری و تانکرهای حمل سوخت منجر شده است.
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دالیل شکل گیری دزدی
دریایی در سومالی

دخالت همسایگان و قدرت
های فرامنطقه ای

عدم رفاه اجتماعی( عدم
توسعه یافتگی)

از بین رفتن منابع آبزیان
دریایی

نابسامانی سیاسی

نمودار.5دالیلشکلگیریدزدیدریاییدرسومالی

با بررسی عوامل ایجاد و گسترش پدیدۀ دزدی دریایی مشاهده میشود که هردو عامل ثابت و متغیر ژئوپلیتیک،
موجب تعمیق و گسترش این پدیده شدهاند .اوضاع ناپایدار و بیثبات این کشور ،نبود حکومتهای مقتدر ،رشد جمعیت،
جمعیت غیرماهر ،جنگهای داخلی ،بهرۀ وامهای دریافتی ،گسترش افراطیگریهای مذهبی ،توسعهنیافتگی و وجود
آوارگان از یک سو و نیز قحطی و خشکسالی ،کمبود منابع آب شیرین ،درگیریهای مرزی و دالیل متعدد دیگری سبب
پدیدآمدن و بسط دزدی دریایی شدهاند.
بررسی فعالیتهای دزدان دریایی در سومالی نشان میدهد دو صحنة کنش با پشتیبانی لجستیکی ساحلی برای
حملههای دزدان دریایی مورد نظر است:
.5اقیانوسهند :در شرق سومالی واقع شده و دربرگیرندۀ مناطق وسیع دریایی است که به شبهجزیرۀ هند منتهی
میشود .اگرچه این منطقه وسیع است ،دزدان دریایی در سالهای اخیر با بهکارگیری قایقها و کشتیهای پیشرفته
توانستهاند فعالیتهایی را در پهنة آن انجام دهند .این منطقه که بخش عمدۀ تجارت دریایی جنوب آسیا در آن صورت
میگیرد ،از لحاظ ژئواکونومیک جایگاه ویژهای در سیاستگذاری کشورها در عرصة تجارت دریایی دارد؛ زیرا محور تردد
دریایی به تنگة ماالکا و نیز منطقة انتقال تانکرهای انرژی محسوب میشود .عالوهبر عمق ژئوپلیتیک صحنة عملیاتی
دزدان دریایی در اقیانوس هند ،مناطق جنوبی قارۀ آفریقا نیز دردسترس اقدامات آنان است (نقشة .)0

نقشۀ.5دامنۀجغرافیاییفعالیتدزداندریاییسومالیازسال2554تا2555
منبعStratfor, 2012 :
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.2خلیج عدن :خلیج عدن ،منتهی به تنگة راهبردی بابالمندب است که به دریای سرخ و نیز کانال سوئز متصل
میشود .این خلیج ،از مهمترین محورهای حملونقل دریایی بهخصوص در بخش انرژی محسوب میشود و روزانه
کشتیهای زیادی برای حمل محمولههای خود به کشورهای اروپایی ،از آن میگذرند .از اینرو ،اهمیت ژئواکونومیک
خلیج عدن غیرقابلانکار است .این خلیج ،یکی از خطرناکترین آبهای جهان و عمدهترین مسیر قاچاق انسان از سومالی
به یمن و دیگر نقاط جهان بهشمار میرود .همچنین یکی از مهمترین مناطق اقتصادی دنیا بهلحاظ تجارت دریایی است.
درواقع ،راه نیل به شاخ آفریقا از این خلیج میگذرد و دسترسی به مصر و مدیترانه نیز از این طریق صورت میگیرد .این
آبراهه بهعنوان یکی از آبراهههای تاریخی ،شاید قدمتی به درازای دوران فراعنة مصر داشته باشد 91 .درصد از کل
تجارت نفت برای بازارهای اروپایی باید از بابالمندب عبور کند .همچنین حدود  8درصد از کل نفت جهان ،از این مسیر
انتقال مییابد (مورفی .)5 :0200 ،با توجه به اینکه سواحل شمالی سومالی مشرف به این خلیج است و از آنجاکه یمن نیز
بهعنوان کشور شمالی این خلیج ،خود ریسک دزدان دریایی را دارد ،کنترل این صحنة عملیاتی برای این کشور دشوار
است .با توجه به پراکندگی فعالیتهای دزدان دریایی در مناطق دریایی کشورهای مشرف بر این خلیج مانند یمن،
سومالی ،جیبوتی و داشتن پایگاههای لجستیکی برای انتقال محمولهها یا گروگانها ،اغلب فعالیت دزدان دریایی در این
منطقه سیال است .همچنین اگرچه گذرگاه امن تردد کشتیها در خلیج عدن در آبهای یمن است ،تاکنون امکان کنترل
کامل و پاکسازی منطقه از فعالیتهای دزدان دریایی فراهم نشده است.

بهمثابۀصنعتیپرسود
دزدیدریایی 
دزدی دریایی ،یکی از پرسودترین تجارتهاست .از این نظر ،آن را مشابه صنعت نرمافزارهای کامپیوتری تلقی کردهاند.
نیویورکتایمز در مقالهای برآورد کرد که در سال  ،0228درآمد دزدان دریایی بیش از  12میلیون دالر بوده است و پیشبینی
کرده بود که این رقم در سال  0223به بیش از چهار برابر افزایش مییابد .اطالعات بهدستآمده از کشتیهای ربودهشده نشان
میدهد دزدان دریایی برای بازگرداندن کشتیها و خدمة آنها ،بهازای هر کشتی  0میلیون دالر مطالبه کردهاند و در برخی
موارد ،این رقم تا  1میلیون دالر هم رسیده است .براساس ارزیابی گزارشهای خبری ،در سال  0223تقریبا هرروز یک کشتی
ربوده شده است .دزدان دریایی سومالی توانستند در سال  ،0223بین  82تا  002کشتی را بربایند و برای بازگرداندن کشتیها و
خدمة آنها درآمدی بالغبر  022میلیون دالر کسب کنند .نیویورکتایمز مدعی بود که مسئوالن رسمی ایالت پانتلند ،احتماال
بیش از یکسوم این مبلغ ،معادل  51میلیون دالر را از دزدان دریایی میگیرند ( 01آوریل .)0223
دزدان دریایی ،بهطور معمول از قایقهای ماهیگیری استفاده میکنند .هزینة ساخت و نگهداری هریک از این قایقها حدود
سه میلیون دالر است .با هر قایق بزرگ ،چهار تا پنج قایق تهاجمی نیز وجود دارد .هزینة خرید ،ساخت و تهیة موتورهای آنها
بهویژه هزینة سوخت نیز برای دزدان دریایی وجود دارد که اگرچه سوخت را بیشتر از کشتیهای بهسرقترفته تأمین میکنند،
مجموع این هزینهها برای  12قایق نیز بهطورکلی حدود چهار میلیون دالر است که فقط یک بار صورت میگیرد .همة این
کشتیها و قایقها ،از  ،GPSرادار و سونار استفاده میکنند که هزینة حدود  122هزار دالر برای نصب آنها را نیز باید به این
هزینهها افزود .همة آنها از تلفنهای ماهوارهای دریایی که در دورترین نقاط و بدترین شرایط آبوهوایی قدرت آنتندهی
دارند ،استفاده میکنند .هزینة تهیة آنها و مکالمة ماهانة آنها حدود  522هزار دالر است .تهیة سالح و مهمات ،هزینة اصلی
دزدان دریایی است .برای تهیة سالحهای فردی ،درمجموع حدود  2/1میلیون دالر ،تیربارهای بزرگتر درمجموع بیش از 0
میلیون دالر و برای تهیة موشکاندازهای کوچک حدود  0/1میلیون دالر هزینه میشود .تهیة مهمات حدود  2/1میلیون دالر و
تغذیه و اسکان  122دزد دریایی و  022گروگان نیز ساالنه حدود  0/1میلیون دالر هزینه دارد ( 01آوریل .)0223
اگر مجموع این هزینهها را ساالنه  82میلیون دالر بدانیم ،با احتساب  022میلیون دالر درآمد سال  002 ،0223میلیون دالر
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سود نصیب دزدان دریایی شده است .ارزش این رقم ،زمانی بیشتر نمود مییابد که آن را با درآمد سرانة  522دالری در سال
برای هر سومالیایی مقایسه کنیم .در سال  ،0200درآمد ناشی از بازگرداندن کشتیها اندکی کاهش یافت (حدود  052میلیون
دالر) ،اما باز رقم بزرگی در این زمینه است (جدول  01( )9آوریل  .)0223پیشبینی میشود این رقم در سال  0201به 122
میلیون دالر برسد .چنین اختالف درآمدی میان دزدان دریایی و دیگران موجب گسترش این پدیده میشود .برآوردها نشان
میدهد هر دزد دریایی در پنج سال فعالیت ،بین  058،222تا  931،222دالر درآمد دارد .این درحالی است که اگر این فرد به کار
دیگری غیر از دزدی دریایی بپردازد ،در کل دورۀ حیات شغلیاش ،درآمدش حداکثر به  01122دالر میرسد (باودن.)1 :0200 ،
برهمیناساس برآورد میشود که تعداد دزدان دریایی ،ساالنه بین  022تا  122نفر افزایش یابد .همچنین برآوردها نشان میدهد
تعداد دزدیهای دریایی افزایش مییابد .مجموعة عوامل ثابت و متغیر سومالی ،موجب سهم بیشتر این کشور در این فرایند شده
است .در سال  0229حدود  1درصد مجموع حمله به کشتیها در سراسر جهان توسط دزدان دریایی سومالی صورت گرفت .این
رقم در دو سال  0223و  0202به  12درصد رسید ( 193از ( )811کیسرلینگک .)01 :0200 ،جدول  0تعداد دزدیهای دریایی

در سالهای  0221و  0202و نیز برآورد سال  0201را نشان میدهد.
سالهای2551و2555وبرآوردسال2551
یهای 
جدول.2دزد 
سال

2551

2555

2551

تعداد دزدیهای دریایی

015

111

522

منبع:

Bowden, 2011:4


باجهایپرداختیبهدزداندریاییدرمنطقۀشاخآفریقاسال2555
جدول .3
نامکشتی

تاریخحمله

تاریخآزادسازی

روزهایاسارت

نوعکشتی

باجپرداختی
(میلیوندالر)

متلواتور
ایزومی
ایاماس ریور
روک آفریکانا
یورک
هانیبال 0
جان مونی
ارینه اسآل
تور نکسوس
بلوگا نومینیشن
آسفالت ونچر
رنور
جین چون تسای
شمارۀ 58

 1جوالی 0202
 02اکتبر 0202
 01دسامبر 0202
 00آوریل 0202
 09اکتبر 0202
 00نوامبر 0202
 1دسامبر 0202
 3فوریة 0200
 01دسامبر 0202
 00ژوئن 0200
 08سپتامبر 0202
 00دسامبر 0202

 05ژوئن 0200
 05فوریة 0200
 0مارس 0200
 3مارس 0200
 3مارس 0200
 00مارس 0200
 01مارس 0209
 1آوریل 0200
 00آوریل 0200
 09آوریل 0200
 01آوریل 0200
 09آوریل 0200

035
010
51
990
091
002
33
11
028
80
033
099

تانکر شیمیایی
بار عمومی
بار عمومی
بار عمومی
تانکر آلپیجی
تانکر شیمیایی
محمولههای فله
تانکر نفت
بار عمومی
بار عمومی
تانکر قیر
محمولههای فله

1/31
1/12
9
0/02
1/12
0
1
09/12
1
1
9/52
5

 92مارس 0202

 0می 0200

931

کشتی ماهیگیری

8

توضیح :جدول فوق توسط مؤسسة تحقیقاتی رانسمس پیداین در سال  0200با ذکر تمام عناوین منتشر شده است
منبعBowden and Basnet, 2011: 22 :


راهبردآمریکادرسومالی
وقوع تهدیدهای جدید را باید ناشی از سیاستهای جدید قدرتهای جهانی دانست .با دقت در روابط ابرقدرتها در دوران جنگ
سرد مشخص میشود همراه با اعمال سیاست مهارکانتین منت 0برای جلوگیری از نفوذ کمونیسم در کشورهای جهان ،تهدیدهای
1. Containment

145

پژوهشهایجغرافیایانسانی،دورة،84شمارة،3پاییز5331


دیگری نیز بهصورت مقطعی در جهان پدید آمد که درواقع ،ناشی از رقابتهای دو ابرقدرت بود .پس از جنگ سرد نیز آمریکا
بهمنظور تحکیم رهبری خود در سرتاسر جهان نیازمند آن است که کشورها ضرورت حضور این کشور را درک کنند .از اینرو،
علیرغم اینکه بعضی از تهدیدها در سرتاسر دنیا قابلپیشگیری هستند ،هیچگاه از بین نمیروند و همیشه وجود دارند؛ بنابراین،
میتوان عنوان کرد که بسیاری از این تهدیدها ،از برجستهشدن و ضرورت مراجعه به قدرتها ناشی میشود .با بررسی سومالی در
رأس شاخ آفریقا میتوان دریافت که در این کشور ،منابع نفت و نیز ذخایر معدنی مانند اورانیوم وجود دارد که این کشور بهدلیل
نداشتن سرمایه و فناوری الزم برای بهرهبرداری از آنها نتوانسته پروژههای آنها را اجرایی کند .از اینرو ،شرکتهایی از آمریکا،
چین و انگلستان ،خواستار انعقاد قراردادهایی برای بهرهبرداری از این منابع هستند .سومالی در مجاورت آبراهها و معابر راهبردی
جهان و منطقة خلیجفارس قرار دارد .این کشور ،با  9951کیلومتر مرز دریایی در اقیانوس هند و خلیج عدن ،دارای بندرهای
متعددی است که سبب شده است بهترین شرایط طبیعی برای پهلوگیری کشتیهای نفتکش و تجاری را در بیشتر سواحل خود
داشته باشد .موقعیت راهبردی سومالی ،وجود ذخایر طبیعی در آن مانند اورانیوم ،ذخایر عظیم استخراجنشدۀ سنگآهن ،قلع ،سنگ
گچ ،بوکسیت ،مس ،نمک ،گاز طبیعی و نفت ،بهموازات وجود اعتقادات قوی اسالمی در مردم این کشور سبب شده است که
سومالی در کانون توجه کشورهای قدرتمند منطقهای و فرامنطقهای قرار بگیرد که حفظ آن ،بهمنظور تأمین راههای نقلوانتقال
انرژی به منطقة مدیترانه و کشورهای اتحادیة اروپا ،برای آمریکا ضرورتی راهبردی است (حسینی.)003 :0981 ،
آمریکا با اعمال سیاستهای خود در سومالی ،در پی منافع چندگانة امنیتی ،سیاسی و اقتصادی است .مسئلة هژمونی،
اهمیت ژئوپلیتیک سومالی و منطقة شاخ آفریقا در کنار گذرگاههای راهبردی جهان و منطقه ،وجود ذخایر طبیعی اورانیوم
و شاید نفت زیاد ،در کنار وجود بنیادگرایان همپیمان با القاعده ،موجب توجه این کشور به سومالی شده است .هرچند
خاطرۀ شکست سیاسی آمریکا در عملیات نظامی بازگشت امید 0که در سال  0330آغاز شد ،بهکارگیری نیروهای نظامی
در امور مربوط به سومالی را با تردید همراه کرد و خروج نیروهای نظامی را از این کشور رقم زد ،در نگاه آمریکا ،شرایط
سومالی ،بستر مناسبی برای رشد بنیادگرایی اسالمی و حضور افراد سازمان القاعده فراهم آورد که این موضوع قابلیت آن
را دارد که گزینههای نظامی را در آینده مدنظر آمریکا قرار دهد؛ بنابراین ،با احساس خطر جدی از حضور اسالمگرایان و
تأثیری که این حضور بر مسائل شاخ آفریقا و کشورهای متحد و همچنین امنیت غرب دارد ،به تقویت موضع دولت موقت
و انتقالی سومالی دربرابر اسالمگرایان و حمایت از ایفای نقش قدرتهایی مانند اوگاندا و اتیوپی در تحوالت سومالی
پرداخته است (رمضانی بونش .)0932 ،چارچوب کلی سیاستهای آمریکا درمورد منطقة راهبردی شاخ آفریقا ،برپایة
معیارهای امنیتی بود .اگرچه ساختارهای امنیتی ،پس از جنگ سرد برمبنای ژئواکونومی استوار شده است ،رقابتهای
قدرتها در این منطقه هنوز ادامه دارد؛ بهنحویکه فعالیتهای دزدان و تروریستهای دریایی در شرق و شمال سومالی،
بهچالشکشیدن قدرت تأمینکنندۀ امنیت تجارت جهانی یعنی آمریکاست .از سوی دیگر ،این موضوع خود دلیلی برای
حضور دائمی تفنگداران دریایی آمریکایی در منطقه است؛ بنابراین ،در راستای اجرای طرحهای استقرار نیرو در مناطق
مهم ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی ،پروژۀ آفریکوم 0توسط پنتاگون در منطقة شاخ آفریقا اجرا شد .این پروژه ،از طرحهای
بلندمدت ،راهبردی و پرهزینة آمریکاست که برپایة آن باید چندین مقر فرماندهی مرکزی برای عملیاتهای نظامی
آمریکا در نقاط حساس شمال و شاخ آفریقا دایر شود (شفیعی و رضایی .)13 :0983 ،عالوهبر فعالیتهای نظامی آمریکا
در شاخ آفریقا ،اجماع بهمنظور حضور نظامی ناتو و اتحادیة اروپا و سایر کشورها برای مبارزه با تروریسم و دزدی دریایی
براساس قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد بهوجود آمده است.
تعدادی از عوامل را باید در زمان بررسی دزدی دریایی مدرن از منظر ژئوپلیتیک مدنظر قرار داد که درواقع ،به
1. Operation Restore Hope
2. Africom
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محدودیتهای پیشروی آمریکا در مبارزه با دزدی دریایی اشاره دارد و نیز علل گسترش دزدیهای دریایی را مطرح
میسازد .این عناصر حیاتی عبارتاند از:
 .0بهوجودآوردن احساس خطر بیشتر در دزدان دریایی درهنگام ارتکاب جرم که این احساس خطر باید از طریق
عواقب ناشی از برخورد ،شامل دستگیری ،زخمیشدن یا کشتهشدن منتقل شود (مارک)0200 ،؛
 .0فراهمآوردن شرایط بازدارندگی که بهطور قطع ،پیش از ارتکاب جرم دشوار است؛ بهخصوص زمانی که
ساختارهای سیاسی و حاکمیتی کشور موطن دزدان دریایی متزلزل باشد.
عالوهبر عوامل منحصر بر کنش و واکنشهای دزدان دریایی ،فعالیتهای بنیادگرایان اسالمی و نیز شائبههایی
درمورد وجود شاخههای القاعده در بعضی از کشورهای شمال آفریقا بهخصوص سومالی وجود دارد .بعضی از گروههای
افراطگرای اسالمی با بهکارگیری تروریسم دریایی ،ضمن ناامنکردن منطقه ،درجهت تأمین مالی خود گام برمیدارند .این
موضوع بهویژه در ایالت خودمختار پانتلند روبهرشد است .آنها از همان روش طالبان برای گسترش نفوذ خویش بهره
گرفتهاند .از اینرو ،بیشتر این افراد برای امرار معاش خود راه دیگری ندارند .مجموعة عوامل زیر ،ضمن تأثیرگذاری بر
ژئوپلیتیک منطقه ،بر سیاستهای آمریکا در شاخ آفریقا تأثیر گذارده است:
 .0دزدیهای دریایی؛
 .0تروریسم دریایی؛
 .9تأمین امنیت دریایی؛
 .1کنترل وضعیت اسالمگرایی افراطی؛
 .1مقابله با شاخههای القاعده در شاخ آفریقا؛
 .5مقابله با نقش سنتی روسیه در شاخ آفریقا.

سمآفرینی،بخشیازمبارزهباتروریسم
تروری 
بررسیها نشان میدهد دزدان پس از دزدی دریایی ،کشتیها را به جای دیگری میبرند و ضمن تأمین غذا و اسکان
گروگانها ،برای آزادی آنها تقاضای پول میکنند .این در حالی است که امکانات و تجهیزات قدرتهای برتر از جمله
آمریکا در دریا ،خشکی ،هوا و حتی از طریق فضا و ماهوارهها ،امکان مخفیماندن دزدان و کشتیها را غیرممکن
میسازد .از سوی دیگر ،هرچند درصورت بهخطرافتادن منافع آمریکا ،این کشور نیز وارد درگیریهای نظامی میشود و
سابقة چنین عملیاتهایی در تاریخ معاصر ،بهویژه طی دهههای اخیر و پس از فروپاشی شوروی به دفعات وجود دارد،
صدور قطعنامههای متعدد سازمان ملل درمورد مقابله با دزدان دریایی ،حتی با ورود به آبهای سرزمینی سومالی ،مجوز
بینالمللی این اقدام را نیز فراهم ساخته است .طرحهای فراوان مشارکت و اقدام جهانی برای مبارزه با دزدان دریایی،
مشروعیت جهانی آن را نیز تضمین کرده است.
قطعنامههای  0815 ،0805و بهویژه قطعنامة  ،0810قدرت عملیات گستردهای را علیه دزدان دریایی به کشورها داده
است (تروس .)30 :0983 ،از سوی دیگر ،تشکیل ائتالف چندملیتی برای حفاظت از کشتیها نیز اجرای این عملیاتها را
تسهیل کرده است .این پیمان  CTF-151نامیده میشود CTF-151 .رزمناوی مشتمل بر  12شناور رزمی است که در یک
ائتالف چندملیتی ،مأمور محافظت از کشتیها دربرابر دزدان دریایی در سواحل شرقی سومالی و خلیج عدن است .آمریکا
نیز عضو این ائتالف است و علیه تهدیدها اقدام میکند.
هم از نظر احاطة نظامی و امکانات سختافزاری و هم از نظر قوانین و حمایتهای بینالمللی ،امکان حل موضوع
دزدی دریایی وجود دارد؛ بااینحال این سؤال پیش میآید که آمریکا چگونه با این پتانسیلها نمیتواند این مشکل با
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حداکثر  0222نفر دزد دریایی را حل کند .میتوان نتیجه گرفت ناامنبودن و ناامنماندن ،مسئلهای تاکتیکی است که از
یک سو ادامة حضور قدرتها را در منطقه توجیه میکند و از سوی دیگر ،فعالیتهای تجاری -نظامی و تسلیحاتی منطقه
را استمرار میبخشد .این راهبرد ،در کشورها و موضوعات دیگری نیز که دارای چنین ویژگیهایی هستند ،برجسته شده
است (مانند وضعیت افغانستان یا موضوع مبارزه با مواد مخدر).
برای امپراتوری آمریکا ،پیروزی در جنگ مهم نیست .مهم درجنگبودن است .در این حالت ،پول به صنایع تسلیحاتی
و قدرت بهسمت دستگاههای امنیتی میرود .به همین دلیل ،جنگ آمریکا تمام نمیشود و اگر یکی تمام شود ،یکی دیگر
آغاز میشود (کریگ .)0200 ،درواقع ،تروریسمآفرینی یکی از برنامههایی است که به حضور فیزیکی قدرتها به بهانة
مبارزه با تروریسم مشروعیت میبخشد.

جهگیری
نتی 
شکل شبهجزیرهای سومالی ،ضعفی برای کشورهای شاخ آفریقا محسوب میشود که در مقیاس راهبردی ،راه نفوذ به
آفریقا را فراهم میآورد؛ بنابراین ،آیندۀ سومالی با چشمانداز روشنی مواجه نخواهد بود .این موضوع ،امروزه با بحث امنیت
دریایی و دزدان و تروریسم دریایی پیوند خورده است و ممکن است در چشمانداز آینده ،با مسئلة انرژی ،منابع آلی،
بنیادگرایی اسالمی و ...ارتباط برقرار کند .آیندۀ این منطقه را میتوان در دو سناریو متفاوت پیشبینی کرد.
در سناریو اول ،حکومتهای ضعیف و متزلزل ،مشکالت سرزمینی ،رقابتهای تسلیحاتی ،رشد نظامیگری ،گسترش
درگیریهای نژادی و قبیلهای با تأثیرپذیری از پایگاههای تروریستی خاورمیانه و بهویژه افراطیون عربستان و مهمتر از
همه پایینبودن شاخصهای اقتصادی ،توسعة اجتماعی و انسانی ،امکان ناآرامیهای منطقهای و بهتبع آن گسترش
فعالیتهای دزدان دریایی را بههمراه خواهد داشت که درنهایت ،هدف آمریکا در ناامننشاندادن منطقه و ایجاد قدرت
نرم را برای توجیه حضور خود به اثبات خواهد رساند.
در سناریو دوم ،چشمانداز منطقه ،مشروط به آموزش و کنترل جمعیت ،کاستن از خشونتها و درگیریها پیشبینی
میشود و شاید تنها راه کاستن از این شرارتها ،از یک سو بهبود شاخصهای توسعه و اشتغال برای کشورهای منطقه و
از سوی دیگر ،وجود حکومتهای مقتدر باشد که بر قلمرو کشور احاطه داشته باشند و تعهدات بینالمللی کشورها را به
انجام برسانند .این موضوع نیز مستلزم توجه جامعة جهانی به ارتقای سطح رفاه اجتماعی مردم این مناطق است.
نبود تقابل نظامی قدرتها ،مانند دوران جنگ سرد تا مدتی ادامه خواهد داشت و این بدانمعناست که بازیگران محلی
بیشتر میشوند و بهتبع آن ،تنشها نیز در منطقة شاخ آفریقا افزایش مییابد .اگرچه برقراری پیمانها و اتحادیههای
منطقهای یا جهانی در زمینة مبارزه با دزدی و تروریسم دریایی رویکردی مثبت است ،این فعالیتها بهمعنای حذف کامل
ناامنی ناشی از فعالیتهای دزدان دریایی نخواهد بود .برایند این تغییرات ،فقط کاهش شدت ناآرامیها و بهویژه کاستن از
دزدیهای دریایی یا انتقال آنها به مناطق دیگری است که شرایط مساعدی برای رشد ناامنی داشته باشند .آمریکا
علیرغم اشراف نظامی بر مناطق و مسیرهای تجارت دریایی جهان ،تا زمانی که تهدیدهای ناشی از فعالیت دزدان و
تروریستهای دریایی منافع این کشور را با خطر مواجه نسازند ،تالش میکند با اعمال سیاستی دوگانه ،از یک سو
کشورهای جهان را که اقتصادشان به نحوی متکی به رفع تهدیدهای ناشی از حمالت دزدان دریایی است ،به خود وابسته
نگاه دارد و از سوی دیگر منافع خود را در منطقة شاخ آفریقا تأمین سازد.
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