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 دهـچکی
 

بان بووده    در دهه اخیر همواره با تهدید امنیتی دزدی دریایی دست به گری جمهوری اسالمی ایران

هوای  های فرا انی شده است. بحران دزدی دریایی   حضور دزدان دریوایی در ب  متحمل خسارت

بوا توجوه بوه    های پیش ر ی اقتصاد ایران تبدیل شده است. ترین بحرانالمللی به یکی از اصلیبین

ی بزاد هوا سهم بیشتری از ترانزیوت ب   ب ردنعزم ایران در توسعه ترانزیت دریایی خود   بدست 

مورد توجه  ی مقابله با بنهابررسی پدیده دزدی دریایی   راه  توجه به موضوع امنیت دریانوردی 

هوای    بوه پیور ی از قنعناموه    المللیقرار گرفته است. ایران به مانند دیگر اعضای جامعه بین ایران

امنیتی علیه خود دانسوته  شورای امنیت تهدید دزدی دریایی به  یژه دزدان دریایی سومالی را تهدید 

  از طریق د  ارگان خود یعنی نیر ی دریایی ارتش   سوازمان بنوادر   دریوانوردی بوه تر یبوی از      

این مقاله در جسوتووی پاسو     نظامی برای مقابله با بن دست زده است. -اقدامات حقوقی، سیاسی

زدی دریایی چه راهکارهایی این سوال است  ه جمهوری اسالمی ایران در مقابله با تهدید امنیتی د

دهد  وه جمهووری اسوالمی ایوران از طریوق د       های این مقاله نشان مییافته را اتخاذ نموده است؟

ارگان خود یعنی نیر ی دریایی ارتش   سازمان بنادر   دریانوردی به عنوان متولی امر دریوانوردی  

سوته اسوت بوا سواز  ارهای حقووقی،      در دهه اخیر به مقابله با این تهدیود امنیتوی پرداختوه   توان   

به طور نسبی مهار  ند   عملکرد نسبتاً موفقی در این زمینه داشته  نظامی این تهدیدات را -سیاسی

 باشد.
 

دزدی دریایی، امنیت دریوانوردی، نیور ی دریوایی ارتوش جمهووری اسوالمی       واژگان کلیدی:  ▪

 ایران، سازمان بنادر   دریانوردی



 

 

 مقدمه

و  هاا ها، نفتکشاز طریق انواع کشتی المللی جهانحمل و نقل بین %90 امروزه بیش از

. یکی از موجبات اساسی خدشه به ایمنی و گیردسایر شناورهای مختص این امور صورت می

بیایار  پدیاده ای بیایارکهن و باا ساابقه ای      پدیده دزدی دریایی اسات   امنیت کشتیرانی،

به تهدیدی جدی برای روابط  دی تغییر شکل یافته وتا حدود زیا در دنیای امروزکه  طوالنی

اماروزه دزدی دریاایی و   . المللی تبدیل شده اسات اعضای جامعه بین اقتصادی میالمت آمیز

المللای تبادیل   الت جامعه بینضها مجددا به یکی از معمشخصا سرقت میلحانه علیه کشتی

محایط زییات    دریاانوردی،  امنیات  علیه حیات دریانوردان، عنوان تهدیدی جدی به شده و

همچنین بر روند کلی صنعت حمال و  ، گردددریایی و امنیت کشورهای ساحلی محیوب می

 گذارد.نقل دریایی تاثیرات منفی می

کاه باه شاکلی     در ساواحل ساومالی   2005از سال  به ویژه رشد فزاینده دزدی دریایی

ای جهاانی گونااگونی را باه    ها واکانش  های نوین پا به عرصه وجود گذاشته،جدید با فناوری

رود و جامعاه  المللای باه شامار مای    دنبال داشته است و تهدیدی علیه صال  و امنیات باین   

هاا و نهادهاای   المللی مجاز به توسل باه زور علیاه ایان پدیاده گردیاده اسات. ساازمان       بین

اساسای   المللی نیبت به موضوع دزدی دریایی واکنش نشاان داده و باه دنباال راه حال    بین

المللای در آاااز عملیاات دزدی دریاایی در     باین  جامعاه  ه با این پدیده هیاتند. هرای مواجب

سواحل سومالی، توجه چندانی به موضوع نداشت و صرفا برخی از کشورهای ذینفع باه طاور   

بتادری  باا وخیمتار شادن اوضااع، اعضاای جامعاه         کردناد. یکجانبه، دزدان را سرکوب مای 

ورود هماهنگ، منیجم، دسته جمعی و یکپارچه به موضاوع و   المللی دریافتند که بدونبین

از ایان رو اقاداماتی    توان به مصاف این پدیده شاو  رفات.  در نتیجه، همکاری تنگاتنگ نمی

جهت پیشگیری، مقابله و سرکوب دزدان معماول داشاتند و هار روزه تاا باه اماروز، چناین        

 ر به پیش برده اند.تتر و سازمان یافتهتر، هماهنگاقداماتی را گیترده
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های شورای امنیت ساازمان ملال متحاد قارار     دزدی دریایی بارها مورد تاکید قطعنامه

گرفته، برای اولین بار در تاریخ، شورای امنیت این مقوله را تهدید علیه صل  و امنیت بشری 

تلقی نمود و در چارچوب فصل هفتم منشور به طور خاص به آن توجه نمود. شورای امنیات  

 (1)قطعناماه  18به این مقوله توجه ویژه ای نشان داده و در این زمینه  2008به ویژه از سال 

دارد رخدادهای دزدی دریایی و راهزنای میالحانه   تصویب نموده است که در آنها عنوان می

های انیان دوستانه به مرد  ساومالی،  های سومالی، به دلیل تهدید تحویل موثر کمکدر آب

ها، وضعیت سومالی را وخیمتر کارده کاه ثماره    وردان و میافران و خدمه کشتیامنیت دریان

المللی در این منطقه است. عالوه بار شاورای امنیات، ساازمان     آن، تهدید صل  و امنیت بین

المللی دریانوردی در مورد مقابله با خطراتی که از سوی دزدی دریایی، ایمنی کشاتیرانی  بین

ز سالها پیش موضوع دزدی دریایی و چگونگی مقابلاه باا آن را در   کند، اتجاری را تهدید می

ناوامبر   15هایی چون قطعنامه مصاوب  دستور کار خود قرار داده و با تهیه و تنظیم قطعنامه

ناوامبر   4، قطعناماه  1991ناوامبر   6، قطعناماه مصاوب   1983ناوامبر   17، قطعنامه 1979

 2008، قطعنامه نوامبر 2007نوامبر  29ب ، قطعنامه مصو2001نوامبر  29قطعنامه  ،1993

های الز  را به کشورهای عضو در خصاوص  های متعدد، تالش نموده راهنماییو دستورالعمل

چگونگی پیشگیری و مقابلاه باا ایان پدیاده خطرناای و پیامادهای آن اراهاه داده و زمیناه         

رسد کاه  بین به نظر می المللی بین کشورها را دراین مورد فراهم نماید. در اینهمکاری بین

راهکارهاای حقاوقی،    هاا مقابله با افزایش دزدی دریاایی و راهزنای میالحانه علیاه کشاتی     

طلباد کاه بکاارگیری آنهاا از ساوی جامعاه       سیاسی، اقتصاادی و امنیتای گونااگونی را مای    

ثری در پیشاگیری و کااهش نارع صاعودی حماالت دزدان دریاایی در       ؤگاا  ما   المللی،بین

 خواهد بود.سرتاسر جهان 

المللاای و در چااارچوب بااه عنااوان یکای از اعضااای جامعااه باین   ایاران ، در ایان میااان 

هاای ماوثری در ایان زمیناه     المللی گا های بینهای شورای امنیت و لزو  همکاریقطعنامه

با دارا بودن ناوگاان بازرگاانی بازرز از ایان     برداشته است و باید توجه نمود که کشور ایران 

از ساایر   تردر رابطاه باا میااهل دزدی دریاایی بیشا     . ایران نییت نبوده و ثنیتهدیدات میت

المللی باه منظاور   های بینکشورهای حاشیه خلی  فارس به دلیل قرار گرقتن در مییر آبراه
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درگیر دزدان دریایی سومالی است و باه طاور    فروش نفت خود به کشورهای حوزه مدیترانه،

 دهاه اخیار  کناد و ایان امار در    ز ایان میایر عباور مای    کشتی ایرانای ا  یکمتوسط روزانه 

تااکنون دزدان دریاایی    وارد سااخته اسات و   هاای ایرانای  کشاتی  هرا ب فراوانی هایخیارت

برای رهایی از چنگاال دزدان  ایران  وهای ایرانی را بی نصیب نگذاشته اند ها و نفتکشکشتی

ها را تهدید و یی تعدادی از کشتیدزدان دریا .هایی شده استدریایی سومالی متحمل هزینه

نیروی دریایی جمهوری اسالمی ایاران در کناار ساازمان     گروگان گرفته اند، به خدمه آنها را

بنادر و دریانوردی به عنوان متولی امر دریانوردی در ایران در این زمینه نقش قابال تاوجهی   

بله با این تهدید امنیتی در حاوزه  ایفا نموده اند و راهکارها و تدابیر شدید امنیتی را برای مقا

 دریاها از جمله اقیانوس هند و خلی  عدن اتخاذ نموده اند.

در این راستا و با توجه به دیدگاه فوق این پژوهش در صدد پاسخگویی باه ایان ساوال    

است که جمهوری اسالمی ایران در مقابله با تهدید امنیتی دزدی دریایی چه راهکارهاایی را  

المللای ماورد   است؟ در قیمت اول، ابتدا دزدی دریایی به عنوان یک تهدید بیناتخاذ نموده 

توجه قرار گرفته و در قیمت بعد عملکرد نیروی دریایی ایران و همچناین ساازمان بناادر و    

دریانوردی مورد تحلیل قرار گرفته تا در واقع بتوان راهکارهای اتخااذ شاده توساط ایان دو     

های حقوقی ایران و در واقع خاال  و ناواقص   قیمت پایانی به چالشنهاد را ارزیابی کرد و در 

 حقوق داخلی در این زمینه نیز پرداخته شده است.

 

 المللیالف( دزدی دریایی، تهدید بین

نگرانای جهاانی از    المللای، در دهه اخیر، یکی از میاهل مورد تاکید در معاهادات باین   

ترورییام دریاایی، قاچااق ماواد مخادر در دریاا،       المللی دریایی از جملاه  افزایش جرایم بین

ها و به ویژه دزدی دریایی است، به طوری کاه  قاچاق مهاجرین، راهزنی میلحانه علیه کشتی

المللای و همچناین از جملاه مهمتارین     باین هاای جامعاه   امروزه یکی از مهمتارین چاالش  

در ساواحل ساومالی و   های مجرمانه دزدی دریاایی  فعالیت موضوعات مورد توجه آن، توسعه

خلی  عدن و همچنین مقابله با بحران دزدی دریایی و راهزنی میلحانه و ریشه کان نماودن   

 .(Bueger,2015:26) باشدمی جرایم همراه آن
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های اخیر در مناطقی مانند خلی  عدن، وقایع دزدی دریایی در سال در واقع، با افزایش

ده اقیانوس آرا  و اقیانوس هند و به ویاژه از ساال   های پیوند دهنتنگه ماالکا، سنگاپور و آب

در سواحل سومالی، باعث شده است که کشاورهای دنیاا بایش از پایش باه اهمیات        2005

های پیچیده و بهم پیوسته امنیات  این پدیده نشان دهنده الیه مبارزه با این پدیده پی ببرند.

دزدی دریایی سومالی از زماان  (. 122: 1390چشمه خاور،(المللی در جهان کنونی است بین

به منزله تهدید جدی بارای جامعاه    21شروع نیمه دو  جنگ داخلی سومالی در اوایل قرن 

المللای چاون ساازمان    هاای باین  ، بیایاری از ساازمان  2005المللی ظاهر شد و از سال بین

یب هاای خاود را نیابت باه افازایش ضار      المللی دریانوردی و برنامه جهانی اذا نگرانای بین

 حمالت دزدان دریایی در این منطقه بحران زده جهان اعال  نمودند.

مورد  2000بیانگر این است که در دهه اخیر بیشتر از  مطالعات گوناگون در این زمینه

نفر شده  54اقدا  و حمله برای دزدی دریایی در جهان، انجا  گرفته که باعث مرز بیش از 

 2006ها گزارش شده است. در ساال  مله به کشتیمورد ح 266تعداد  2005است. در سال 

نفر نیز باه عناوان    188ها ربوده شده و تن از خدمه کشتی 77مورد، 239ها حمله به کشتی

مورد از حمالت دزدان دریایی به مرز افراد منجر شاده   15گروگان گرفته شده اند، اما تنها 

مورد رسیده اسات.   263ایش به درصد افز 10نیز میزان این حمالت با  2007است. در سال 

درصد رشد همراه باوده اسات.    35البته میزان حمالتی که در آنها از اسلحه استفاده شده، با 

مورد رسید، در حالی که ایان رقام در    64ها به در این سال تعداد خدمه مجروح شده کشتی

انادونزی   هاای بیشترین تعاداد حملاه در آب   2007مورد بود. در سال  17تنها  2006سال 

ماورد بااالترین میازان وقاوع دزدی      92خلای  عادن باا     2008گزارش شده است. در سال 

ماورد دزدی دریاایی در    111تعاداد   2008دریایی را به خود اختصاص داده باود. در ساال   

ماورد حملاه    306و در مجماوع   خلی  عدن و اقیانوس هند از طریق سومالی صورت گرفتاه 

دو برابر افازایش را نشاان    2007ش شده که در مقاییه با سال دزدان دریایی در جهان گزار

میلیاون دالر   2هزار تا  500، دزدان دریایی از این طریق رقمی بین 2008دهد. در سال می

دالر در ساال   600درآمد کیب نمودند. در حالی که در آمد سرانه هار ساومالیایی کمتار از    

 نمایاد هازار دالر در آماد کیاب مای     30است. هر دزدی دریایی به طاور متوساط حاداقل    
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، حماالت  2009المللای دریاانوردی در ساال    بنابر گزارش دفتر باین  (.72: 1391)اسالمی، 

 239دزدان دریایی در سراسر جهان برای سومین ساال متاوالی روناد افزایشای داشاته و از      

ح گار   رسید. تعداد سوانحی که در آنهاا از ساال   2009مورد در سال  406به  2006سانحه 

افازایش یافتاه کاه میاتقیما باه دزدان       2008استفاده شده، به میزان دو برابر سوان  ساال  

 120، دزدان ساومالی  2009دریایی سومالی مرتبط است. در این گزارش آمده که در ساال  

نفار باه    867فروند شناور را مورد ربایش قارار داده اناد و    47فروند کشتی را مورد حمله و 

هاای جناوبی دریاای    شدند. بیشتر حمالت دزدان دریایی ساومالی در بخاش  گروگان گرفته 

ساازمان   MSC.4/Cire.169 سرع، خلی  عدن و شرق سواحل عمان بوده است. سند شماره

هایی راجع باه اقادامات دزدی   با موضوع گزارش 2011آوریل  1المللی دریانوردی مورع بین

ری  کیفیت و کمیات ارتکااب حاوادز دزدی    ها به تشدریایی و راهزنی میلحانه علیه کشتی

پرداختاه اسات. بار     2010ها در دریا در طاول ساال   دریایی و راهزنی میلحانه علیه کشتی

و شاروع باه حماالت دزدی و راهزنای میالحانه علیاه        اساس این گازارش، تعاداد حماالت   

 International Maritime) المللای دریاانوردی  بین ها در دریا که به آیمو یا سازمانکشتی

Organization)  مورد افازایش   83مورد بوده که از  489حدود  2010گزارش شده در سال

باشد. نواحی آفریقاای شارقی و خااور دور باه ویاژه      برخوردار می 2009نیبت به آمار سال 

دریای چین جنوبی و به عالوه اقیانوس هند، آفریقای اربی)خلی  گینه(، آمریکای جناوبی و  

 (.97: 1389رات شاهد وقوع حمالت مذکور بوده اند)خبازی کناری، کاراهیب به ک

میلیاون دالر و در   58حادود   2009مقامات کنیایی درآمد دزدان دریاایی را در ساال   

 2005میلیون دالر برآورد کردند و این درحالی است کاه از ساال    238بیش از  2010سال 

و پیش بینای ساازمان جهاانی     ردهتاکنون دزدی دریایی در منطقه سومالی به شدت رشد ک

. در رشاد کناد   هاا دریانوردی این است که شااالن این عرصه و رقم رو به افزایش بااجگیری 

المللی دریانوردی، مجموع حماالت دزدان  گزارش مرکز اطالع رسانی دزدی دریایی دفتر بین

ه از ایان  حادثاه باوده کا    280مشتمل بر  2011ژوهیه  20دریایی در سراسر جهان تا تاریخ 

حادثه منجر به ربایش شناور توسط راهزنان شده است. بنابر این گزارش، درساال   29تعداد، 

های سومالی گزارش شده که از ایان  حادثه دزدی دریایی در محدوده آب 166حدود  2011
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نفار گروگاان    362مورد ربایش را شاهد هیتیم، به عالوه این که در این حاوادز،  21تعداد، 

خطار   (.62-64: 1391زاده، اناد )تقای  نفر نیز جان خود را از دسات داده  7اند و گرفته شده

دزدی دریایی: هماهنگ ساازی  "فزاینده این پدیده به قدری جدی بوده است که آیمو شعار 

ها خواسته بود که اقداماتی را در برگزیده بود و از همه کشور 2011را برای سال  "هاواکنش

المللای بارای   هاای ماوثر باین   وانین داخلی خود و همچنین همکاریراستای به روز رسانی ق

و همچناین در ساال    2011تر با این پدیده بکاار گیرناد. از اواخار ساال     مبارزه هرچه جدی

موارد وقوع دزدی دریایی در دنیا روند کاهشی باه خاود گرفتاه اسات. ایان کااهش        2012

ورها در منااطق پرخطاری چاون    های نیروی دریاایی کشا  حمالت به دلیل افزایش گشتزنی

کشاتی ماورد حملاه     297قریب به  2012سواحل سومالی و خلی  عدن بوده است. در سال 

نزدیک به سی درصد  2011حمله انجا  گرفته در سال  439قرار گرفته اند که در مقاییه با 

ر کشتی نیز مورد ربایش قارا  174تعداد  2012دهد. البته در همین سال کاهش را نشان می

ایان   (.4 و 5: 1393دهد)کاظمی، مورد را نشان می 2013گرفته اند. تعداد حمالت در سال 

های مورد حملاه یاا دیگاران    دهد که از سوی کشتیآمارها صرفا موارد حمله ای را نشان می

تعاداد کال   ، 2014المللی گازارش شاده اسات. همچناین در ساال      به اداره دریانوردی بین

فروناد   12فروند رسید که افزایش چشمگیری را نیبت به رقام   21 کشتیهای ربوده شده به

گروگاان گرفتناد کاه     442، 2014دزدان دریاایی در ساال   هاد،  دنشان می 2013در سال 

المللای بازرگاانی،   اتاق باین . دهدنشان می را ، افزایش2013نفر در سال  304نیبت به رقم 

درصد کاهش نیابت باه ساال     44ی و مورد حمله دزدان دریای 245از وقوع  2014در سال 

 13، چهار دریانورد کشاته،  2014در جریان حمالت دزدان دریایی در سال . خبر داد 2011

های تانکر بایش از هار کشاتی    نفر گروگان گرفته شدند. در این میان کشتی 9نفر مجروح و 

، در ساال  (. همچنین1393)باشگاه خبرنگاران جوان، دیگری آماج حمالت دزدان دریایی بود

ماورد   246، المللی دریانوردیهای دزدی دریایی اداره بینمرکز گزارشبنا به گزارش  2015

کاه یاک ماورد بیشاتر از      شده استی دریایی در آبهای جهان ثبت هاحمله مرتبط با دزدی

 موفاق   2015هایی که دزدان دریاایی در ساال   حمالت سال پیش از آن است. تعداد کشتی

 یاک  باه  میاان  این در که رسید فروند 203 به افزایش، درصد 11 با شوند اردو آنها به شدند



 15/  تهدید امنیتی دزدی دریاییایران و 

 

 2015 فروناد کشاتی در   15 ،. در مجماوع شادند  خنثای  نیز حمله 27 و شد شلیک کشتی

کمتر شده اسات. در جریاان ایان حماالت در      2014مورد سال  21ربوده شد، که نیبت به 

کااهش   2014نفار ساال    442باا   ییهکه در مقا دریانورد گروگان گرفته شدند271مجموع 

 (.1394)پایگاه تحلیلی خبری دریایی ایران،  یافته است

داشاته و پاا از    2011دزدی دریایی در دهه اخیر گیترش روزافزونی به ویژه تا سال 

روند نیبتا نزولی را طی کرده است. دزدی دریایی در سواحل ساومالی و خلای     2011سال 

ن پدیده است  وضعیت نابیامانی که سالهاست صال  و امنیات   عدن نقطه عطفی در تاریخ ای

های عدیده مواجه نموده است. این حقیقت بارهاا ماورد تاکیاد    المللی را با چالشجامعه بین

 ( کاه 75: 1389های شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفته)اسافاد  جهاانی،   قطعنامه

له را تهدید علیه صل  و امنیت بشاری تلقای   برای اولین بار در تاریخ، شورای امنیت این مقو

نمود و در چارچوب فصل هفتم منشور به طور خاص به آن توجه نمود. عالوه بر آن، سازمان 

المللی دریانوردی، در مقابله با دزدی دریایی نقش ویژه و ایر قابل انکااری را ایفاا کارده    بین

شاروع شاده   1990ی دریانوردی از سال المللاست. برنامه مقابله با دزدی دریایی سازمان بین

های اخیر، نقاش فعاال و ماوثری در    است و آیمو در خصوص مقابله با دزدی دریایی در سال

المللی و منطقه ای داشته است و اقدامات و تصمیمات مهمی ایجاد یک کانون هماهنگی بین

 2005در دساامبر   در مقابله و سرکوب دزدان دریایی سومالی اتخاذ نموده و برای اولین باار 

توجه شورای امنیت را به موضوع دزدی دریایی در سواحل سومالی جلب  979طی قطعنامه 

المللی دریانوردی در خصوص دزدی دریایی در شااع آفریقاا   اقدامات سازمان بین کرده است.

 های متعددی در این خصوص صادر کرده اسات به اوج خود رسید و قطعنامه 2005در سال 

 (.233: 1388ر، پو)قربان

تاوان باه اقادامات منطقاه ای     المللی، میهای بیندراین بین، عالوه بر اقدامات سازمان

هاای منطقاه ای بارای مقابلاه باا دزدی      همکااری "کشورها از جمله دو موافقتنامه الزا  آور 

و دساتورالعمل رفتااری    (2)(2006) "هاا در آسایا  دریایی و راهزنای میالحانه علیاه کشاتی    

های واقع در اقیاانوس  برای سرکوب دزدی دریایی و راهزنی میلحانه علیه کشتی (3)جیبوتی

کشور منطقه آفریقای شرقی، خلای  عادن و دریاای     17هند اربی و خلی  عدن متشکل از 
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المللای  ای نه چنادان کام بارای جامعاه باین     دستاوردی گران سنگ، با هزینه سرع اشاره کرد.

المللای، یعنای همکااری    اایت حقوق حاکم بر رواباط باین  حاصل گردیده وآن، تحقق هدف و 

تواند عاملی مفید در جهت همگرایی بیشتر اعضاای جامعاه   المللی کشورهاست که خود میبین

مقابله با افزایش دزدی دریایی و راهزنی  (Ambassadors Dialogue, 2012).المللی باشد بین

طلباد  اقتصادی و امنیتی گوناگونی را مای  ها راهکارهای حقوقی، سیاسی،میلحانه علیه کشتی

گا  موثری در پیشگیری و کاهش نارع صاعودی    المللی،که بکارگیری آنها از سوی جامعه بین

المللای باه ویاژه    حمالت دزدان دریایی در سرتاسر جهان خواهد بود. در این راستا، جامعه بین

های و نهادینه کردن همکاری باییت با تقویتسازمان ملل متحد و همچنین شورای امنیت می

گشتزنی نهادینه شاده در چاارچوب    های مختلف اطالع رسانی، اعال  خطر،المللی در حوزهبین

های تجاری، به توسعه همه جانبه المللی و استفاده از گارد امنیتی در کشتیهای بینکنوانییون

 سومالی بویژه خشکاندن بیترهای دزدی دریایی کمک نمایند.

 

 دی دریایی و امنیت دریانوردی جمهوری اسالمی ایراندز ب(

در ساالهای اخیار باه     المللای های بینبحران دزدی دریایی و حضور دزدان دریایی در آب

با توجه به عز  ایران در های پیش روی اقتصاد ایران تبدیل شده است. ترین بحرانیکی از اصلی

ی آزاد توجاه باه   هاا شتری از ترانزیات آب سهم بی آوردنتوسعه ترانزیت دریایی خود و بدست 

ماورد توجاه    بررسی پدیده دزدی دریایی و راههاای مقابلاه باا آن   و موضوع امنیت دریانوردی 

 (.96: 1394)عبدالحیینی، قرار گرفته است 2005جمهوری اسالمی ایران بویژه از سال 

 تهدیدات تانکری از و بر کاال هایکشتی از اعم بازرگانی بزرز ناوگان بودن دارا با ایران

 تهدیاد  را های ایرانیکشتی از تعدادی دریایی تاکنون دزدان و نییت دزدی دریایی میتثنی

اند. به طور کلی کشور ما هر روز با این میئله درگیار اسات   گرفته گروگان به را آنها خدمه و

کناد و  و به طور متوسط روزانه یک کشتی جمهوری اسالمی ایران از این منطقاه عباور مای   

المللای  درصد حمل و نقل باین  90بیش از  (.72 :1389 )سوری، یکی در حال برگشت است

پاذیرد. باه   درصد صادرات و واردات کشورمان از طریق دریا صورت می 80در دنیا و بیش از 

کانال سوهز  میلیون تن از نفت خا  ایران از مییر اقیانوس هند، خلی  عدن و نهایتاً 125عالوه 
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المللای و حفاظات از   شود. بر این اساس، تامین امنیت دریانوردی و تجارت بیننقل میحمل و 

ناوگان دریایی کشورمان از هجمه دزدان دریایی و راهزنان میل ، امری حیاتی و حااهز اهمیات   

شود باید از تنگه هرمز خارج شده و پا از عباور از  ای که از بنادر ایران صادر میمحمولهاست. 

سوی کشورهای اروپایی، آسیای جنوب و جنوب شرقی، قااره امریکاا و آفریقاا     هند بهاقیانوس 

ا در جناوب شارق آسایا دو حاوزه     کا المندب درخلای  عادن و ماال  منطقه باب دو حرکت کند.

اگر یک منطقه مثلث شکل بین بندر جاسک، تنگاه بااب    استراتژیک برای تجارت کشور است،

 و گیارد بگیریم، یک سو  تجارت جهانی در این مثلث شکل میالمندب، تنگه ماالکا را در نظر 

. عاالوه بار   های عبوری از این دوتنگه بیاتگی دارد نبض اقتصاد به برقراری امنیت برای کشتی

مناطق مهم و پرخطری چون آسیای جنوب شرقی، اقیانوس هند، انادونزی، ماالزی، سانگاپور،    

ریقاا منااطق پرخطاری چاون دریاای سارع و       تنگه ماالکا، دریای عرب، نیجریه و در شارق آف 

توان به رود میبه شمار می و خلی  عدن که مناطق مطلوب برای فعالیت دزدان دریایی سومالی

مناطق دیگری چون خلی  فارس و دریای عمان نیز اشاره کرد. خلی  فارس و دریای عمان جزو 

آیناد.  هم دنیا به شمار مای شوند و از جمله نقاط استراتژیک و ممناطق هفت دریا محیوب می

های سانگینی را  همچنین، حمالت دزدان دریایی در طول چند سال اخیر در این نواحی هزینه

این نظر نیز برای کشتیرانی کشور ماا   اند که ازهای حمل و نقل دریایی تحمیل کردهبه شرکت

مله و خدمه آنهاا  باشد. دزدان دریایی تا به حال به چندین کشتی پاکیتانی حنیز خطرنای می

 اند که در همیایگی ایران است.را به گروگان گرفته

دریایی که نفت خاا    شرکت ملی نفتکش ایران به عنوان یک شرکت حمل و نقل مهم

کند در معرض تهدیدات دزدان دریاایی قارار دارد، در   های نفتی و گاز را حمل میو فرآورده

نفت خا  کشورمان به کشورهای حوضه دریاایی  واقع، علت آن این است که مقادیر زیادی از 

شود و نزدیکترین راه این است که نفت خا  به کانال سوهز بارده شاود،   مدیترانه فروخته می

 26-40ها اگر بخواهند این مییر را از جنوب آفریقا طی نمایند باین حاداقل   بنابراین کشتی

کشاد  زمانی که طول مای شود و کشد و سوختی که مصرف میروز رفت و آمدشان طول می

بییار باالست. خطرات و تهدیدات بر ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران که حمل بخشی از نفت 

باشد و این تهدیادات  خا  کشور را از مییر مناطق راهبردی شده بر عهده دارد بییار جدی می
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هاا  کشاحتماال گروگاانگیری نفات    -1هایی را در پی خواهد داشات: در نهایت پیامدها و چالش

گروگاانگیری نفات    -2ها رهاا شاوند.  این کشتی کشد تاوجود دارد که حداقل دو ماه طول می

دالر ارزش دارد و همچناین   50خا  صادراتی که در حال حاضر قیمات هار بشاکه آن حادود     

هاای دریاانوردان و یاا    نفر، گاهی مواقاع خاانواده   30 تا 25گروگانگیری خدمه هر کشتی بین 

ها هیاتند و ایان تهدیادات، مشاکالت عماده بارای پرسانل و        ی روی کشتیهای تعمیراتتیم

کناد و همچناین میااهل و مشاکالت بیماه ای      هاا ایجااد مای   هایشان و مالکان کشتیخانواده

هاا اضاافه   هایی که در آن منطقه هیتند را باید به آن افزود که حاق بیماه ایان کشاتی    کشتی

شود)ساوری،  طر هیتند حقوقشان دو برابر میشود و پرسنل چون در منطقه جنگی و در خمی

بر آن، فشارهای روحی وارده به خانواده این دریانوردان و مشاکالت پاا    عالوه (.63-64همان:

های مقابله با دزدی دریایی بارای کشاور ماا    از آزادی را نیز باید در نظر گرفت. یکی از دشواری

روز  92حادود   هزار کیلاومتر راه اسات و   از باب المندب تا بندرعباس بیش از سهاین است که 

آن هم در شرایط سخت کاه   کشد تا نیروهای ایران خودشان را به آن منطقه برسانند،طول می

داشته باشند. وقتای یاک    توقف ساعتیک این که داهم و میتمر در حال حرکت هیتند بدون 

نفار   8میئول به تعاداد  افتد، یک اتاق اضطراری و یک تیم های ما اتفاق میعلیه کشتی حمله

کشاتیرانی   وجود دارد که حتی اگر نیمه شب هم باشد و اگر در منزل هم باشاند، باه شارکت   

روند و مرتبا با کاپیتان و خدمه کشتی و یا با ناوهای نظاامی در ارتبااط هیاتند کاه بارای      می

ا را اتخااذ  ها کشتی مورد حمله اتفاقی نیفتد و در کمترین زمان تدابیر الز  برای نجات کشاتی 

باه   ایاران تاا   هحوالت دریانوردی و کشتیرانی بخصوص در یک دهه اخیر باعث شاد کنند. تمی

قدرتی تأثیرگذار در این عرصه تبدیل شود. ناوگان نفتکش ایران رتباه چهاار  جهاانی را از آن    

 (.28: 1391)محمد جعفری،  خود کرده است
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 مناطق رایج دزدی دریایی

 
 منبع:

http://media.lifehack.org/wp-content/files/2013/08/riskiest-areas-to-ship-where-the-pirates- 

rule-the-seas.jpg 
طق جهان شیوع پیادا کارده و باا توجاه باه موقعیات       دزدی دریایی تقریبا در تما  منا

های ایرانی ایان  المللی کشتیرانی برای کشتیجغرافیایی جمهوری اسالمی ایران و مییر بین

توجه به اهمیت این موضوع و توجه جهانی  با کند.خطر همواره کشتیرانی ایران را تهدید می

ن خود یعنی نیروی دریاایی ارتاش و   به این معضل، جمهوری اسالمی ایران از طریق دو ارگا

های موثری برداشته کاه در ایان قیامت ابتادا     سازمان بنادر و دریانوردی در این زمینه گا 

نقش و عملکرد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران در مقابله باا ایان پدیاده ماورد     

 گیرد.بررسی قرار می

 

http://media.lifehack.org/wp-content/files/2013/08/riskiest-areas-to-ship-where-the-pirates-%20rule-the-seas.jpg
http://media.lifehack.org/wp-content/files/2013/08/riskiest-areas-to-ship-where-the-pirates-%20rule-the-seas.jpg
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 ان در مقابله با دزدی دریاییج( عملکرد نیروی دریایی ارتش جموری اسالمی ایر

در دهه اخیر با توجه به خطرات جدی دزدان دریاایی بارای کشاتیرانی کشاور، نقاش      

طوری فزاینده گیترش پیدا کرده است، به  نیروی دریایی ایران در برقراری امنیت دریایی به

می منطقه عملیاتی نیروی دریایی تغییر یافته و نیروی دریایی جمهوری اساال آن صورت که 

 و نقش موثر و ارزنده خاود را  ساحلی به نیروی دریایی اقیانوسی تبدیل شده ایران از نیرویی

المللی نیز گیترش داده است های بینهای داخلی، در آبجهت برقراری امنیت عالوه بر آب

ایان راساتا،    در. نمایاد های تجاری کشور ایران و سایر کشورها را تضمین میو امنیت کشتی

های سرزمینی است و با توجه باه مناافع   از برقراری امنیت در آب امنیت دریایی فراتر امروزه

هااای هااای تجاااری و تحقیقاااتی در آبجمهااوری اسااالمی ایااران، برقااراری امنیاات کشااتی

هاا و  تاا کناون هزیناه    2005از ساال   (.1393:18باشد)کیانی، المللی امری ضروری میبین

برابر افزایش یافتاه اسات.    5های ایرانی ن دریایی برای کشتیهای ناشی از فعالیت دزدازیان

باه  هاای متعاددی   گاروه  ناو سالهای اخیر توانیتهنیروی دریایی جمهوری اسالمی ایران در 

دریاای   دریاهای آزاد در شمال اقیانوس هناد، بااب المنادب، خلای  عادن، دریاای سارع و       

. ناو خاری و ناوشکن یتمر داشته باشدهای این مناطق حضور مدر آب و اعزا  کندمدیترانه 

 باه  توجاه  باا  ایاران  کشور جنگی جنگی سبالن به کرات در خلی  عدن حضور دارد. ناوهای

 زده امنیتی تدابیر به دست عمان، دریای و هند اقیانوس در جهانی هایقدرت دریایی حضور

 باا  مقابلاه  جهات  را خاود  آماادگی  بیگاناه،  جنگای  هاای کشاتی  حضور بر کامل نظارت با و

 (.105پیشین:  اند)عبدالحیینی،کرده حفظ آنها احتمالی تهدیدات

دارد. با اقتصاد کشور رابطاه کاامال میاتقیم    در این زمینه  ارتش نیروی دریاییفعالیت 

 باشاد،  المللای هاای باین  هاا در آب اگر نیروی دریایی نتواند ضامن برقاراری امنیات کشاتی   

باا   کشورشوند و این یعنی چرخه اقتصادی مواجه میهای نفتکش و تجاری با مشکل کشتی

های تجاری و نفتکش جمهاوری اساالمی ایاران تحات     تمامی کشتی. شودمشکل مواجه می

نیاروی دریاایی   ، کنناد المللی تاردد مای  حمایت نیروی دریایی ارتش در دریاهای آزاد و بین

 ت خطاوط کشاتیرانی،  تاامین امنیا   به منظور تیلط اطالعااتی،  2008دسامبر  20در ارتش 

هاا،  های خلی  عدن و حفاظت از نفاتکش ، گشتزنی در آبنمایش اقتدار نیروی دریایی ایران
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ی عملیااتی در اجارای   هاا کیب آمادگی یگاان  های صیادی ایرانی،های تجاری و لن کشتی

دریای عماان  در ی دفاعی بر اساس راهبرد عملیاتی در محدوده تحت میئولیت خود هاطرح

درجه شمالی و همچناین آشانایی باا قادرت دریاایی و شاناخت        10انوس هند تا مدار و اقی

نخیاتین نااوگروه خاود را     های حوزه خلی  عادن، ی کشورهاو توانمندی هاسالح تجهیزات،

اعزا  کارد، نیاروی    به منطقه شاع آفریقاصالتی دریایی ابرای برقراری امنیت در خصوص مو

کشتی تجاری و نفتکش، آنهاا را از منطقاه    2000هی بیش از دریایی تا به امروز ضمن همرا

ها جهت برقراری امنیات دریاایی بایش از    که عالوه بر اعزا  ناوگروه تهدید خارج کرده است

حفظ امنیت این شناورها میتقر  تجاری جهت تیم تکاور نیروی دریایی در شناورهای 1000

اناد  هاا را داشاته  قصد تعرض به این کشاتی بار با دزدان دریایی که  150اند که بیش از شده

نیروی دریاایی ارتاش اماروز باا      اند.اند و باعث حفظ امنیت گردیدهدرگیری میلحانه داشته

هاای تجااری و   های مختلف توانیته است منطقه عبور کشاتی ها و تاکتیکبکارگیری تمرین

کیلاومتر   30تاا   20ض المللی به طول هزار کیلومتر و عرنفتکش را که در تقییم بندی بین

نیروی دریاایی ارتاش جمهاوری     نیهمچن (.1391)خاد  بیغم، است تحت پوشش قرار دهد

یمن، سواحل شمالی ساومالی تاا   ، کریدور امنیتی حد فاصل سواحل عمانیک  اسالمی ایران

کیلومتر طول دارد و ناو گروه  1300این کریدور امنیتی  تشکیل داده است. المندبتنگه باب

 رانیکه از ا ینیروی دریایی ارتش، تما  شناورهای جمهوری اسالمی ایران و هر کشوررزمی 

از نیمه دو  ساال  که  کندمی همراهیبرای گذر از این کریدور امنیتی،  را تقاضای کمک کند

تاکنون، حضور میتمر نیروی دریایی ارتش موجاب شاد دزدان دریاایی نتوانناد باه       1387

باه  . ضمن اینکه این ناوگان تاا  اسالمی ایران آسیبی برسانند هیچیک از شناورهای جمهوری

 یی خاارجی از دا  دزدان شاده اسات. اکناون نیاز     هایکشتباعث نجات تعداد زیادی از  حال

 باااب و هنااد اقیااانوس شاامال در ناااوگروه 33 از اسااتفاده بااا ایااران ارتااش دریااایی نیااروی

 در های تجاری ایرانای را امنیت کشتیمین تا ایران مرزهای از دورتر کیلومتر 3000المندب،

 (.15:نیشیپ )کیانی،دریایی می شود دزدان از دستبرد دستورکار خود قرار داده و مانع

های تجاری متعدد با پرچم ایران از منطقه خلی  از سوی دیگر، با توجه به تردد کشتی

منطقاه خطار و    ها در زماان تاردد از  المللی برقراری امنیت کامل کشتیهای بینعدن و آب
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نیروی دریاایی ارتاش ایاران باه      ایجاد چتر امنیتی الز  بییار اهمیت دارد، در همین راستا،

فرادساتی  "راهبارد   ازهاای تجااری خاود    منظور مقابله با این پدیده و تامین امنیت کشاتی 

ه است. با توجه باه ایان کاه تاامین امنیات در      استفاده کرد "تاکتیکی و فرودستی راهبردی

باشاد،  های مدیریتی قاطعانه و اثار بخاش مای   ا امری مهم و میتلز  تدبیرها و تصمیمدریاه

نیروی دریایی ارتش در راستای ماموریت خود، این راهبرد را در دستور کاار خاود قارار داده    

نیاروی دریاایی    هایاولویت ها ازمهم امنیتی، اعزا  میتمر ناوگروه است. بر طبق این راهبرد

باا   خلی  عدن ناوگروه بعدی بازگشت یک ناوگروه از رت که بالفاصله بعد ازصواین  . بهاست

دراین اصل نیروی دفاعی با سرعت عمل و واکنش ساریعتر   شود.تما  قوا و امکانات اعزا  می

و درحقیقات فرصات نفاا     رودمی دزدان دریایینهایت قدرت تدافعی بیشتر به مصاف  و در

گیرد. ویژگی دیگر این راهبرد مهم که موجاب اهمیات   میآنان  کشیدن و جوالن دادن را از

 (. در مجماوع، 33: 1391) ارتاش، شود، میتمر بودن آن استآن می یافتن نقش آموزش در

فاراهم کارده تاا از     آناان این امکان را برای  ویژگی فرامکانی و راهبردی بودن نیروی دریایی

ند و رانادمان  نوسیعتری دنبال ک المللی اهداف خود را در سط های بینطریق حضور درآب

تر اجرا شود موفقیات نیاروی دریاایی    و هر چه این راهبرد دقیق دنکاری خود را بهبود بخش

حضاور نیاروی دریاایی در خلای      برطبق این راهبرد . برای مقابله با دزدان بیشتر خواهد بود

بین، یکی از اقادامات  . در این است "اقتدار، آموزش و مقابله با تهدید"عدن ترکیبی از مثلث 

هزار تن نفت خا  در قالب  230هادی حامل موفقیت آمیز نیروی دریایی، نجات کشتی ایران

المللی دریایی به ویاژه  دو میلیون و یک صد هزار بشکه نفت خا  بود که از سوی مجامع بین

، 2012در ساال  اجاالس مجماع    در المللی دریانوردی مورد تقدیر قرارگرفات و سازمان بین

از نیروی دریایی جمهوری اسالمی ایران در مقابله باا دزدان   المللیبیناین سازمان  کل دبیر

کشاورهایی مانناد روسایه، هناد، چاین و       (.30)کیاانی، پیشاین:  کردو تشاکر  دریایی تقدیر 

کشور با نظاارت نااتو بارای     35از در مقابله با دزدان دریایی میتقل جمهوری اسالمی ایران 

هاای  د و تاکنون نیز در این مییر به موفقیات نپردازبه مبارزه میدرخلی  عدن  تامین امنیت

 اند.چشمگیری دست یافته
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فاروردین   12فروردین تاا   7روز از  5که به مدت  (4) به گفته کاپیتان کشتی آگالنتاین

بهمراه خدمه در اسارت دزدان دریایی بودناد و باا حمایات و تاالش نیاروی دریاایی        1391

جات یافتند، یکی از ابتکاارات جمهاوری اساالمی ایاران بارای موفقیات در عملکارد        ارتش ن

در ساال   نیروی دریایی در مقابله با دزدان دریایی، ایجاد اییاتگاه امنیتای در دریاای سارع    

بوده که به نا  ایران نیز ثبت شده است، به این صورت که یک کشاتی تاداری دیاده     2009

های عبوری از ایران و اروپا شده به همراه نیروهای رزمی در این اییتگاه قرار دارد که کشتی

نیروهاا را   های ایرانی در بندر جاساک، بنادر عبااس   کنند، کشتیدر این نقطه نیروگیری می

دهند و در اییتگاه آنها ها را برای عبور از مناطق پرخطر یاری میرده و نیروها کشتیسوار ک

کنند این نیروهاا  هایی که به سمت چین حرکت میکنند، همچنین، برای کشتیرا پیاده می

هاای  شاوند. پاا از ایان ابتکاار، شارکت     ها در ساریالنکا پیااده مای   پا از اسکورت کشتی

ایجااد شادند کاه     2012های خدمات حفااظتی در ساال     شرکتالمللی به ناخصوصی بین

هاا قارارداد   ها را دارند، به این صورت که با کشاتی مجوز تامین نیروهای امنیتی برای کشتی

هاا، پوشاش امنیتای الز  را باه     بندند و با عرضه کاردن پرسانل میال  بار روی کشاتی     می

کنند که از آن پاا ایاران نیاز از ایان     هایی نیز دریافت میدهند و البته هزینهها میکشتی

ها حاهز اهمیت است ایان اسات   گیرد. نکته ای که در خصوص این شرکتها نیرو میشرکت

های حقاوقی اساتفاده از چناین نیروهاایی باشاند و      ها باید متوجه میئولیتکه این شرکت

ی کشاور  م،بنابراین الز  است تاییدیه مقامات ذی صالح مربوطه از جمله دولت صاحب پرچ

گیارد و یاا   که شرکت در آن ثبت شده است و کشورهایی که این عملیات در آنها صورت می

بار نقاش و اهمیات     کشاتی ناامبرده همچناین    تاان یکاپ شاود را اخاذ کنناد.   مدیریت مای 

و به روز کردن تجهیزات مورد اساتفاده بارای موفقیات    های نوین برای تربیت نیروها آموزش

چه نیروی دریایی کشور  هر واقع، در (.1393یایی تاکید کرد)مرادی،هر چه بیشتر نیروی در

تار  تر و مادرن ها در مقابله با دزدان دریایی پیشرفتهتر و تجهیزات و ابزار کشتیآموزش دیده

تارین  ترین و کارآماد باشد امکان موفقیت نیروی دریایی با کمترین هزینه و خیارت و بهینه

 شود.ر نهایت منجر به ریشه کن شدن دزدی دریایی میباشد که دروش چند برابر می
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های دریایی جمهوری اسالمی ایران در مقابله با دزدی دریاایی باه یاک رشاته     سازمان

تشکیل کاار گاروه مقابلاه باا دزدان دریاایی       -1 اقدامات عملی دست زده اند که عبارتند از:

ساتاد   ،نماینادگان وزارت خارجاه   با شرکتی دریایی و هاارگانو  هاسازمانمتشکل از کلیه 

و حمل کاال، با میائولیت   کشنفتی هاشرکتیر نیروهای امنیتی، و سانیروهای میل   کل

سازمان بنادر دریانوردی و بررسی کلیه میاهل و مشکالت موجود در جهت مقابلاه باا دزدان   

روی دریاایی  هاای نیا  حضور میتمر نااوگروه  -2 آنهاهای یتفعالدریایی و تهدیدات ناشی از 

یژه در خلای  عادن، کاه باا ایجااد کاناال امان        به وجمهوری اسالمی ایران در اقیانوس هند 

یات خاود   مأمورها، امنیت دریایی را در منااطق تحات   دریایی و حفاظت و حراست از کشتی

همکاری سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت امور خارجه و نیروهاای میال     -3کردند تأمین 

 (.21-22های گرفتار شده در دا  دزدان دریایی)کیاانی، پیشاین:  سازی کشتی در جهت آزاد

ها و نهادهای ذینفع موجاود در کشاور، باا    واقع، باید با همکاری و میاعدت تما  سازمان در

نیاروی دریاایی در مقابلاه باا      عملکارد  این پدیده مقابله شود و تهدیدات دزدان خنثی شود.

توان عملکرد نیروی دریایی را باه  باشد و در این عرصه میمی دزدی دریایی بییار قابل توجه

طور نیبی موفقیت آمیز تحلیل کرد. عالوه بر آن، نیروی دریایی باه عناوان نیرویای مکمال     

باشد و با همکاری با ایان ساازمان توانیاته اسات دزدی     برای سازمان بنادر و دریانوردی می

هش دهد. در این بین، توجه به نقاش ساازمان   دریایی را در دهه اخیر به طور چشمگیری کا

 باشد.بنادر نیز قابل توجه می

 

 د( نقش سازمان بنادر و دریانوردی در مقابله با دزدی دریایی

سااازمان بنااادر و "تحاات نااا   1387کااه تااا سااال   "سااازمان بنااادر و دریااانوردی "

ییر نا  یافات. علات   شد، در این سال به سازمان بنادر و دریانوردی تغشناخته می"کشتیرانی

این تغییر نا  جلوگیری و اجتناب از اشتباه کردن موقعیات ایان ساازمان دولتای کاه دارای      

شارکت کشاتیرانی جمهاوری    "وظایف مهم حاکمیتی در زمینه کشتیرانی بازرگانی است، با 

که به فعالیت تجاری حمل و نقل دریایی اشتغال دارد، باوده اسات. ساازمان     "اسالمی ایران

 تاسیا شده و مهمترین وظایف آن عبارت است از:1339ر در سال بناد
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هاای  اداره امور بندری و امور کشتیرانی بازرگانی، ثبت و اعطاای تابعیات باه کشاتی    "

های صالحیت فنی و دریاایی باه   تجاری، تامین ایمنی کشتیرانی بازرگانی، اعطای گواهینامه

 "ی قوانین و مقررات بندری و دریایی کشاور افراد و واحدهای دریایی و تهیه و تنظیم و اجرا

 (.14: 1382 )مدیریت حقوقی سازمان بنادر و کشتیرانی،

 اساسی تغییرات ایرانی در دهه اخیر، موجب هایکشتی دزدی دریایی به حمالت افزایش

 در. پدیده شده است این با مبارزه برای دریانوردی و بنادر سازمان کالن هایگذاریسیاست در

 ساازمان  مشارکتی رویکرد به منجر ایرانی هایکشتی برای دزدان دریایی بالقوه تهدیدات واقع،

 شاده  دریاانوردی  المللای بین امنیت از حفاظت برای ایران اسالمی جمهوری دریانوردی و بنادر

 مقولاه  ایاران  اساالمی  جمهوری دریانوردی و بنادر سازمان ترجدید قوانین در همچنین، .است

 ایاران  شاده  اراهاه  آمارهای طبق بر که طوری به. است یافته تریمحوری جایگاه ییدریا امنیت

 در موارد اخیر سال چند و در کرده هاکشتی امنیت تأمین برای ملی عرصه در بییاری اقدامات

 (.109پیشین:  )عبدالحیینی، داشته است نظامی دخالت دریایی مقابله با دزدان در زیادی

المللی دریاانوردی را باه   نوردی نمایندگی کشور ایران نزد سازمان بینسازمان بنادر و دریا

 فعالیات در عرصاه دریاانوردی یکای از اعضاای فعاال ساازمان        سابقه زیادایران با عهده دارد، 

هاای  است و با توجه به موقعیت خاصای کاه در منطقاه دارد و همکااری     المللی دریانوردیبین

کشور اول عضاو ساازمان اسات کاه در      15ی دارد در جمع گیترده ای که با سازمان دریانورد

. همچنین، سازمان های فنی و مبادله اسناد تخصصی نقش موثری داشته و داردزمینه همکاری

زمیناه   شاود، مزبور که به عنوان مرجع ملی اداره امور دریایی بازرگانی کشور نیز شاناخته مای  

لیه نهادهای دولتی و حکومتی مربوط از قبیل های ضروری را در رابطه با کاقدامات و هماهنگی

هاای کشاتیرانی از   شورای امنیت ملی و نیروی دریایی از یکیاو و شارکت   وزارت امور خارجه،

المللی فاراهم  سوی دیگر، در مقابله با دزدی دریایی و پیامدهای انیانی، تجاری، سیاسی و بین

بله با این پدیده، جمهوری اسالمی ایران و (. بدین ترتیب، برای مقا15 )کیانی، پیشین: نمایدمی

در چاارچوب   باشاد مای بخصوص سازمان بنادر و دریانوردی که متولی امر دریاا و دریاانوردی   

تعهدات عرفی کنوانییون حقوق دریاها و همچنین به نمایندگی از ساوی ساازمان دریاانوردی    

هاای  ا ایان پدیاده در حاوزه آب   ی توانیته است تدابیر شدید امنیتی را برای مقابله با المللنیب
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المللی از جمله اقیانوس هند و خلی  عدن باا همکااری نزدیاک باا نیاروی دریاایی ارتاش        بین

 (.74: 1392)کیانی،  یران اتخاذ نمایدا مهوری اسالمیج

با توجه به آن چه دربااره موقعیات و وظاایف ساازمان بناادر و دریاانوردی در خصاوص        

ی ایرانی گفته شد، ارتباط دزدی دریایی با سازمان یاد شاده باه   هاکشتیرانی بازرگانی و کشتی

های سازمان بنادر در مقابلاه باا   گردد. به طور کلی مهمترین اقدامات و فعالیتخوبی روشن می

اطاالع   -1توان در چند مورد خالصه کرد: بحران ناشی از دزدی دریایی در سالهای اخیر را می

های کشاتیرانی ایرانای جهات    ها و شرکتالز  به مالکان کشتیهای رسانی فنی اراهه راهنمایی

هاای  های دریایی. اطالع رسانی و اراهاه دیادگاه  با دزدی پیشگیری و ایجاد آمادگی برای مقابله

کارشناسی به نهادهای دولتی و حکومتی مربوط از قبیل وزارت امور خارجه، شورای امنیت ملی 

های الز  برای مقابله با پیامدهای دزدی دریایی و نیز هنگیو نیروی دریایی به منظور ایجاد هما

اطالع رساانی   -2المللی. های دزدی شده و سرنشینان آن در سط  ملی و بینآزادسازی کشتی

و زمینه سازی برای اعزا  ناو و نیروهای محافظ از سوی نیروی دریایی جهت حفظ و حراست از 

و مقابله با حمالت دزدان دریایی که نتای  مطلوبی به  های ایرانی در حال عبور در منطقهکشتی

المللای دریاایی قارار گرفتاه اسات. در اینجاا       همراه داشته و مورد توجه و تقدیر ساازمان باین  

هاا و  شارکت در اجاالس   -3باشد. همکاری سازمان بنادر و نیروی دریایی ارتش قابل دری می

عنوان نماینده کشور و انعکااس مواضاع فنای،     المللی مربوط، بههای منطقه ای و بینکنفرانا

المللای در مقابلاه باا بحاران دزدی     المللی کشور در نحوه اتخاذ تصامیمات باین  سیاسی و بین

 (.46-47: 1389زاده، )توازنی دریایی و پیامدهای آن

 فرمانادهان  و اپراتورهاا  بارای  شاده  پیشانهاد  ریزی برنامه و عملیاتی راهکارهای طبق

 راه ساومالی،  در دریایی دزدان پی در پی حمالت از بعد دریانوردی و بنادر زمانسا ها،یکشت

تحات   کشتی از حفاظت راهکارهای. است نموده تدوین چنین کشتیها را، از حفاظت کارهای

 آن (5)"بهترین راهکارهای مدیریتی جهت مبارزه با پدیده دزدی دریایی در ساومالی " عنوان

 دارند که ها این امکان رایکشت اساس، این بر. شد خواهند واقع مؤثر که هیتند بنیادی قدر

 دزدان حماالت  رییاک  کاهش برای ای وسیله عنوان به انیانی نیروی یا اضافی تجهیزات از

 قاادر  بگذارناد،  کشاتی  یاک  عرشاه  باه  پاا  نتوانناد  دریایی دزدان اگر. کنند استفاده دریایی
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 باا  مقابله برای را زیر موارد باید هایتورالعمل کشتدس این طبق بربایند. راها آن بود نخواهند

 :کنند رعایت دریایی دزدی

 کشاتی  از حفاظات  روش ماؤثرترین  بهیناه  بانی کامل  دیده هوشیاری و بانی دیده -1

 ابتادا  هماان  در را ای حملاه  یاا  مشاکوی  حرکات  هار  تاوان یم طریق این از که چرا است،

 فرمانادهی  پال  دریایی، دزدان حمالت رت. دپرداخ دفاع به کامل آمادگی با و کرد شناسایی

 روی را خود سالح آتش دزدان حمله، یک اولیه مرحله در. است حمالت اصلی هدف معموال

 دزدان اگار . نمایناد  توقاف  باه  مجباور  را کشاتی  کنناد یم سعی و رفته نشانه فرماندهی پل

 دسات  باه  را فرمانادهی  لپا  کنتارل  کنندیم سعی معموال شوند، شناور وارد بتوانند دریایی

 .((Witherby, 2011:23-26بگیرند 

کنترل  آالت  ماشین نگهداری محل و تجمع محل فرماندهی، پل به دسترسی کنترل -2

 از تاوان یما  طریاق  ایان  از که چرا است، برخوردار زیادی بییار اهمیت از دسترسی مییرهای

 ماشاین  نگهاداری  محل یا تجمع محل به و شده شناور وارد دارند سعی که دریایی دزدان ورود

 و درهاا  هماه  اناداخت.  تاأخیر  باه  راآنهاا   ورود یاا  نماود  جلوگیری کنند، پیدا دسترسی آالت

 را آالت ماشین نگهداری محل و تجمع محل فرماندهی، پل به دسترسی امکان که هایییچهدر

 کنند. باز راآنها  نتوانند دریایی دزدان تا شوند ایمن خوبی به باید کنندیم فراهم

 اساتفاده  دار قاالب  سبک و بلند یهانردبان از معموال دریایی فیزیکی، دزدان موانع -3

  کارد  اساتفاده  شاناور  عرشه به دسترسی نمودن دشوار برای فیزیکی موانع از باید. کنندیم

 تساخ دشوار دریایی دزدان برای را شناور از آمدن باال ارتفاع، افزایش با توانیم مثال، برای

شود و امکان های کشتی نصب میتوان از شبکه ای از سیم خاردار فوالدی که در کنارهیا می

کند استفاده کرد. بییاری از این سایم خاردارهاا باه منباع     سوارشدن به کشتی را دشوار می

 آب، اسپری توان ازهمچنین می ،است کارآمد مانعی خاردار الکتریییته متصل هیتند. سیم

 ناازل  یاک  از اساتفاده  یاا  داغ نشاانی، آب  آتاش  هایلنگشروان ساز،  کف فو ، ایمانیتوره

 (.Ibid:27-34) استفاده کرد نیز دریایی دزدان ترساندن برای بخار تولید جهت کننده پخش

 آاااز  از را خدماه  تاوان یما  کشتی، سوت درآوردن صدا به جنگ افزار صوتی، که با -4

 دریایی دزدان هشدار از استفاده با توانیم که اینهمتر م و ساخت آگاه دریایی دزدان حمله
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 ممکان . باشاد یما  آن باه  پاسخ آماده و است آگاه حمله وقوع از کشتی که ساخت متوجه را

 راآنهاا   و شاده  دریاایی  دزدان پریشاانی  موجب کشتی سوت پیوسته درآوردن صدا به است

 پرخطار  منطقاه  باه  ورود از پایش  شاناور  مانور با تمرین -5 اند.شده رویت که سازد متوجه

 مانورهاای  روی بار  یو اثرگاذار  کشاتی  هاای یژگای و با آشنایی و بود خواهد سودمند خیلی

 (.41: 1392 کند )نظری،یم را ممکن سرعت دریایی عکا العمل با نهایت دزدان

از دیگر ابزارهاای ماوثر بارای     (6) دریایی با کارکرد برق فشار قوی دستگاه ضد راهزنی -6

باشد که یکی از ابتکارات جمهوری اسالمی ایران در زمینه مبارزه لوگیری از دزدی دریایی میج

های ناوگان تجااری ماورد اساتفاده قارار     باشد که در حال حاضر در کشتیبا دزدی دریایی می

المللای و  هاای باین  هاا در آب گیرد و نوعی شوکر است که جهت حفظ و حراست از کشتیمی

ها به ی گرانبهای آنها و ارتقای امنیت جان پرسنل ساخته شده است. این کابلهاحفظ محموله

کنناد و کنتارل   شوند که برق با ولتاژ باال ایجاد میها نصب میصورت سه ردیف در بدنه کشتی

تار را  باشد که وقتای آن را روشان کنناد تاا دو و نایم متار آن طارف       آن در دست فرمانده می

ها برخورد کند ولتااژ الکتریکای   ز بدن راهزنان دریایی که به این کابلسوزانند و هر قیمت امی

شود و موجب انقباض شدید عضالنی و فل  مانادن  به صورت تخلیه الکترونی به بدن منتقل می

پا از مدتی عضله درگیار مجاددا باه موقعیات قبلای بار        شود وآن قیمت از بدن دزدان می

اه مقابله با دزدان استفاده از نیروهای دریایی میال  بار   ثرترین رؤ(. م1393)صف آرا،  گرددمی

باشاد کاه تاا کناون بیایار      هاا از منااطق پرخطار مای    ها جهت اساکورت کشاتی  روی کشتی

ین دو ارگان کشور در راساتای مقابلاه باا ایان تهدیاد امنیتای نقاش        ا آمیز بوده است.موفقیت

اند ولیکن در کناار ایان   آمیزی داشتهقیتدر مهار تهدیدات، عملکرد موف اند وایفا نموده بیزایی

 ها باید به ابعاد حقوق داخلی در مقابله با این تهدید اشاره کرد.ارگان

 

 های حقوقی جمهوری اسالمی ایران در مقابله با دزدی دریاییه( چالش

دولت جمهوری اسالمی ایران در راستای حفاظات از ایمنای کشاتیرانی خاود و دفااع      

الت روزافزون دزدان دریایی و سارقان میل  در سواحل سومالی و خلی  مشروع در قبال حم

عدن، اقدامات قابل توجهی را به انجا  رسانیده است. قبل از پرداختن به قوانین داخلی ایران 



 29/  تهدید امنیتی دزدی دریاییایران و 

 

( و 1958الز  به ذکر است که ایران علیرام امضای کنوانییون ژنو در ماورد دریاهاای آزاد )  

المللای را باه   های بیناین کنوانییون (،1982د حقوق دریاها )کنوانییون ملل متحد در مور

المللای علیاه   تصویب نرسانده و به عضویت آنها در نیامده است و فقط عضو کنوانییون باین 

( و کنوانییون مقابله باا اعماال ایار قاانونی علیاه ایمنای دریاانوردی        1979) گروگانگیری

 (.58-560)کاظمی، پیشین:  باشد( می1988)

زمینه حقوق داخلی در ارتباط با بحران دزدی دریایی و مقابله با آن، قانون مجاازات   در

است که مفااد آن در نگااه    (7)متضمن موادی 1375اسالمی ایران در بخش تعزیرات مصوب 

اول ممکن است با برخی از مصادیق دزدی دریایی قابل انطباق به نظر برسد، اما بایاد دقات   

وجه به سیاق عبارات، ناظر به جر  راهزنی در طرق و شاوارع اسات و   داشت که این مواد با ت

ها در دریا ندارد. در اساس، هیچ یک ارتباطی با دزدی دریایی و راهزنی میلحانه علیه کشتی

 101 از مواد قانونی مندرج در حقوق موضاوعه ایاران باا تعریاف دزدی دریاایی وفاق مااده       

یت و در نتیجه در عرصه حقاوق داخلای ابهاماات و    کنوانییون حقوق دریاها قابل انطباق نی

و چاه مااهیتی بارای محاکماه مرتکباان دزدی دریاایی و        نواقص فراوانی چه از بعد شاکلی 

های همچنین مجازات آنها وجود دارد و همین نواقص باعث شده که در موارد چندی، دادگاه

ندانیته و از رسایدگی باه   ایرانی خود را صال  رسیدگی به بییاری از مصادیق دزدی دریایی 

اتهامات این متهمان خودداری ورزند و اما در حوزه قوانین و مقررات ماهوی نیز فقدان جار   

موجب گردیده که نظا  قضایی ایران نتواناد   "دزدی دریایی" انگاری جرمی میتقل با عنوان

در  (.10ان:)کااظمی، هما   ضمانت اجرایی متناسب را برای مقابله با دزدی دریایی بکار گیارد 

نتیجه بدیهی است با توجه به خال های حقوقی موجود در نظا  حقوقی ایران در زمینه جر  

انگاری دزدی دریایی از یکیاو و الحااق ایاران باه کنوانیایون و پروتکال مقابلاه باا اعماال          

المللی مربوطه از سوی دیگر، ( و سایر معاهدات بین1988) ایرقانونی علیه ایمنی دریانوردی

ورت وضع یک قانون خاص در مقابله باا بحاران دزدی دریاایی بایش از پایش احیااس       ضر

 (.191زاده، پیشین: )تقی شودمی

را تصویب نکارده   1982و  1958در بعد حقوق بین الملل، اگرچه ایران دو کنوانییون 

که از حیث صالحیت و جرایم احصا شاده   1989و  1979های است ولی تصویب کنوانییون
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هاای فاوق   باشاد. کنوانیایون  باشند حااهز اهمیات مای   های سابق میاز کنوانییونموسعتر 

توانند در هر دو حوزه شکلی و ماهوی، مقرراتی را برای اعمال صالحیت در باره مرتکباان  می

دزدی دریایی و همچنین محاکمه و مجازات آنها فراهم نماید. عالوه بار آن، شاورای امنیات    

در زمیناه همکااری باا دزدی دریاایی و      1982و  1958های نتعهدات مندرج در کنوانییو

المللی تحمیل نموده و ضمن اینکه های بینها و سازمانتعقیب و محاکمه آنها به کلیه دولت

ها در قالب فصل هفتم منشور صادر شده است برای کلیه کشاورها الز  االتبااع   این قطعنامه

 2015زمان ملل متحد همچناین در قطعناماه   باید در نظر داشت شورای امنیت سا باشد.می

، تما  کشورهای عضو سازمان را به جر  انگاری دزدی دریاایی و مقابلاه باا    (8)2011مصوب 

توجاه باه اهمیات     باا  (.138: 1394نماید )حیاین پاور،   آن در حقوق داخلی شان ملز  می

میاو باا دیگار    باالی این موضوع کلیه کشورها از جمله کشور ما در زمینه حقاوق داخلای ه  

 گرچاه  کشورها، باید هر چه سریعتر قانون ویژه مجازات دزدی دریایی را به تصویب برسااند. 

کشور ما وجاود نادارد اماا     حقوق داخلیملی و داخلی درباره این موضوع درمتاسفانه قوانین 

و  قوانین پایه دیگری وجود دارد که مراجع عاالی قضاایی مای توانناد از آن اساتفاده کنناد      

تواند با عناوین عامی مثل آد  رباایی، محارباه،   مورد باید گفت جر  دزدی دریایی می حیب

براساس  باشد.سرقت میلحانه، قتل و ضرب و جرح و اخالل در امنیت ملی قابل مجازات می

می توان علیه دزدان دریایی کاه از ساوی نیاروی دریاایی ارتاش جمهاوری        ،همین عناوین

د کشور شده اند، دادخواست تهیه و آنها را محکو  کرد زیرا آنهاا  اسالمی ایران دستگیر و وار

 (.140)حیین پور، همان:علیه حاکمیت ملی کشور اقدا  میلحانه کرده اند

جمهوری اسالمی ایران و سومالی یاک یادداشات تفااهم همکااری در زمیناه تقویات       

کشور بار اداماه    دو و کردند  امضا 1388در سال  های سیاسی، اقتصادی و فرهنگیهمکاری

المللای  ای و باین های مشتری پیرامون میاهل مورد عالقه دوجانبه، چندجانبه، منطقهرایزنی

بار اسااس    کید کردناد. أو همچنین کمک به بازگشت آرامش و ثبات به منطقه شاع آفریقا ت

طرفین در جهت کمک به صل  و امنیت پایادار، مباارزه باا ترورییام و     م، این یادداشت تفاه

. طارفین حمایات از   گیرندمیاعی جمیله خود را بکار  متعهد شدند که یده دزدی دریاییپد

در ساومالی را ماورد    اقدامات و ابتکار عمل اتحادیه آفریقا برای برقراری صل  و امنیت پایدار
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هاای  های انیان دوساتانه و همکااری  این یادداشت تفاهم بر اراهه کمک در. دکید قرار دادنأت

طاور کلای ایاران باا      به (.1388ه است)مهر، تاکید شد نیز دور دارو به سومالیبهداشتی و ص

های عمده حقوقی در بعد داخلی در زمینه دزدی دریاایی بایاد هرچاه ساریعتر     وجود چالش

 همیو با دیگر کشورها در زمینه مجازات دزدی دریایی قانون ویژه به تصویب برساند.

 

 گیرینتیجه

ثیرات آن بر امنیات جمهاوری اساالمی ایاران     أدی دریایی و تدر این مقاله پیرامون دز

هاا باه یکای از    مالحظه شد که طی دهه اخیر دزدی دریایی و راهزنی میلحانه علیه کشاتی 

المللای را بارای مقابلاه باا ایان      های بینالمللی تبدیل شده که همکاریمعضالت جامعه بین

زیادی در این راستا صورت گرفته که پا  المللیکند و تاکنون اقدامات بینپدیده ایجاب می

های دزدی دریایی در چند ساال اخیار شااهد کااهش و     از دوره ای روند صعودی در فعالیت

هیاتیم. کشاور    2011روند نزولی این پدیده به ویاژه در ساواحل ساومالی از اواخار ساال      

مرکازی از   سومالی واقع در شاع آفریقا و جنوب خلی  عدن به علل: نداشتن حکومت مقتادر 

کیلاومتر(، مااهیگیری ایرقاانونی     3300) ، طوالنی باودن ساواحل ایان کشاور    1991سال 

های سمی و شایمیایی مانناد رادیواکتیاو،    های سومالی و دفع زبالهکشورهای مختلف در آب

ای آن در ایان  های بیمارساتانی و ماوارد مشاابه و حتای از ناوع هیاته      فلزات سنگین، زباله

ترین منطقه بارای دزدان دریاایی   سال جنگ داخلی، مطلوب 17ه دلیل مناطق و همچنین ب

ترین وضعیت ممکن به سار  بحرانی رود. مرد  سومالی در بدترین ودر دهه اخیر به شمار می

المللی و حتی گزارش ساازمان ملال متحاد بارهاا     های مختلف و معتبر بینبرند و گزاشمی

شدار داده و مجامع جهانی را به کماک فراخواناده   نیبت به اوضاع بد انیانی در این کشور ه

المللای دریاانوردی   است. برای مقابله با دزدی دریایی نقش سازمان ملل متحد و سازمان بین

های متعددی در این زمینه صادر کارده اناد و از   باشد که تا کنون قطعنامهایر قابل انکار می

المللی بارای مقابلاه باا دزدی دریاایی     نهمه کشورها خواسته اند تا یک سازوکار همکاری بی

المللی و درگیر باا ایان   ایجاد کنند. از طرفی، کشور ایران به عنوان یکی از اعضای جامعه بین

ها را تهدیدی علیه امنیت ملی و میئله، میئله دزدی دریایی و راهزنی میلحانه علیه کشتی
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ردان ایرانی با این پدیده دست باه  ها و دریانوامنیت دریانوردی خود دانیته و تاکنون کشتی

های فراوانی شده اند و جمهوری اسالمی بیش ها و خیاراتگریبان بوده اند و متحمل هزینه

از پیش دریافته که باید برای مقابلاه باا دزدی دریاایی چاه در بعاد داخلای و چاه در بعاد         

 پیشگیرانه و درمانی دست بزند. المللی به یک رشته اقداماتبین

در بعد داخلی باید به اصاالح قاوانین داخلای و رفاع ابهاماات و ناواقص قاوانین         ایران

المللای و در قالاب   المللی به عنوان یکی از اعضای جامعاه باین  حقوقی بپردازد و در بعد بین

تاکنون به اعزا  نیروی دریایی ارتش خود به منظور گشتزنی و  المللی،همکاری با جامعه بین

مبتکار   رانیا ا المللی پرداخته اسات. های بینها و دریانوردان در آبیمراقبت از امنیت کشت

هایی برای مقابله با دزدی دریایی در جهان بوده است. از طرف دیگر، راهکارهایی را مکانییم

برای مقابله با دزدی دریایی توسط سازمان بنادر و دریانوردی که متاولی امار دریاانوردی در    

این بین، نقاش نیاروی    در در این راستا دارد تدوین کرده است. باشد و نقش مهمیایران می

دریایی ارتش و سازمان بنادر و دریانوردی و همین طور کشتیرانی جمهوری اساالمی ایاران   

باشد و دو سازمان به صورت مکمل و در کنار هم به دفاع تهدیادات دزدی   ایر قابل انکار می

موع جمهوری اسالمی ایاران در زمیناه مباارزه باا     دریایی در این سالها پرداخته اند و در مج

دزدی دریایی در دهه اخیر عملکرد موفقیت آمیزی داشته و توانیته تاا حادود زیاادی ایان     

المللی باه ویاژه   های بینپدیده را مهار کند و این عملکرد موفق نیز بارها مورد توجه سازمان

ار آن، بایاد در نظار داشات کاه بارام      المللی دریانوردی قرار گرفته است. در کنسازمان بین

 های موفقیت آمیز، جمهوری اسالمی ایران در مقابلاه باا دزدی دریاایی، باه آماوزش     فعالیت

نیروهای انیانی خود و همچنین تجهیاز امکاناات و مجهاز کاردن      تر هر چه بیشترتخصصی

 کماکان نیاز دارد. برای مقابله با دزدی دریایی های خودکشتی

ه کشورهایی است که تا به حال از دزدی دریایی خیاراتی را متحمل شده ایران از جمل

تاوان باه   هاا مای  است. جهت پیشگیری از پدیده دزدی دریایی عالوه بر ایمن سازی کشاتی 

اساتفاده از   -1هاای ایرانای و دریاانوردان ایرانای اشااره کارد:       نکات زیر برای امنیت کشتی

طق پرخطر و واکنش سریع باه حماالت اتفااقی.    هلیکوپترهای نظامی جهت گشتزنی در منا

محاکماه و پیگارد    -3هاای پرخطار.   های نظامی ایاران در محادوده آب  گشتزنی کشتی -2
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اساتفاده از   -4قانونی دزدان دریایی برای ممانعت از تبدیل ایان پدیاده باه قاچااق و تارور.      

اساتفاده از   -5زاد. هاای آ های تجاری ایرانی و خارجی در آبسربازان میل  بر عرشه کشتی

 -7اساتفاده از نگهباناان دریاایی.     -6 های کشورهای دیگر در مبارزه با دزدی دریایی.برنامه

آموزش نیروهای میل  جهت مواجهه با دزدان دریایی کاه در کناار ایمان ساازی و تجهیاز      

 ثیر زیادی در مقابله با دزدی دریایی داشته باشد.أتواند تها میکشتی
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 نوشت:پی

                                                                 
ماورع   1814، قطعناماه  2007مصوب  1722شورای امنیت سازمان ملل متحد در مقدمه قطعنامه  .1

، قطعنامه 2008اکتبر  7مصوب  1838، قطعنامه 2008ژوهن  2مورع  1816، قطعنامه 2007می  15

 30ماورع   1897، قطعناماه  2008دساامبر   16مورع  1851، قطعنامه 2008دسامبر  2مورع  1846

، 2011آوریاال  11مااورع  1976، قطعنامااه 2010نااوامبر  23مااورع  1950، قطعنامااه 2009نااوامبر 

 2018، قطعناماه  2011اکتبار   24ماورع   2015، قطعناماه  2011سپتامبر  30 مورع 2010قطعنامه 

، 2011جوالی  29مصوب  2002، قطعنامه 2011نوامبر  22مورع  2020، قطعنامه 2011ع اکتبر مور

 2125، قطعناماه  2013ناوامبر   12ماورع   2124، قطعناماه  2012فوریاه   22مصوب  2036قطعنامه 

که بر اساس فصل هفتم منشور ملل  2014نوامبر  12مصوب  2184و قطعنامه  2013نوامبر  18مورع 

هاای ساواحل   کرده عنوان می دارد رخدادهای دزدی دریاایی و راهزنای میالحانه در آب   متحد صادر 

های انیان دوستانه به مرد  ساومالی، امنیات دریاانوردان و    سومالی، به دلیل تهدید تحویل موثر کمک

تار کارده کاه ثماره آن، تهدیاد صال  و امنیات        ها، وضعیت سومالی را وخایم میافران و خدمه کشتی

 در این منطقه است. المللیبین

2. The Regional Cooperation Agreement on combating Piracy and Armed 

Robbery against Ships In Asia(RECCAP) 
3. Code of Conduct concerning the Repression of Piracy and Armed Robbery 

against Ships in the Western Indian Ocean and the Gulf of Aden 
4. Agrigentine 

5. Best Management Practices for Protection against Somalia Based Piracy 

(BMP4) 
6. High Voltage Unti Piracy System 

 قانون مذکور(. 683و  185راجع به راهزنی در طرق و شوارع )یا مواد  653 ماده .7
 .2011اکتبر  24ای امنیت مصوب شور 2015ی اجرایی قطعنامه 9رجوع شود به بند  .8

 

 

 


