
133133

شــاخ آفریقــا عنــوان منطقــه ای در شــرق قــارۀ آفریقــا اســت کــه در مجــاورت فضاهــای دریایــی 
ــل  ــه داخ ــه ای ب ــورت زبان ــرار دارد و به ص ــرخ ق ــای س ــدب و دری ــۀ باب المن ــدن، تنگ ــج ع خلی
ژئوپلیتیــک،  اهمیــت  و  ارزش  دیربــاز  از  منطقــه  ایــن  اســت.  آمــده  پیــش  عــدن  خلیــج 
ژئواســتراتژیک و ژئواکونومیــک داشــته اســت و به دلیــل داشــتن ایــن ارزش هــا، بازیگــران 
ــد  ــد. در چن ــت در آن بوده ان ــور و فعالی ــرای حض ــاش ب ــواره در ت ــه ای هم ــه ای و فرامنطق منطق
ــع  ــا و به تب ــاخ آفریق ــورهای ش ــا کش ــط ب ــع رواب ــا قط ــش ی ــود کاه ــا وج ــران ب ــته، ای ــال گذش س
ــای  ــژه در فضاه ــه به وی ــن منطق ــر در ای ــورهای حاض ــی از کش ــواره یک ــا، هم ــش فعالیت ه کاه
ــی و  ــک بررس ــر ژئوپلیتی ــئله از منظ ــل مس ــرورت دارد دالی ــن رو ض ــت. از ای ــوده اس ــی آن ب دریای
تحلیــل شــود. در ایــن پژوهــش بــا روش توصیفي تحلیلــي و رویکــرد اســتنباطی و تحلیــل محتــوا 
ــاخ  ــران در ش ــور ای ــل حض ــی دالی ــن ژئوپلیتیک ــه تبیی ــه اي ب ــع کتابخان ــري از مناب ــا بهره گی و ب
آفریقــا و فضاهــای آبــی و ســاحلی ایــن منطقــه می پردازیــم. ایــن پرســش مطــرح اســت کــه در 
ــاخ  ــران در ش ــت ای ــور و فعالی ــرای حض ــا ب ــن ضرورت ه ــک، مهم تری ــم ژئوپلیتی ــوب مفاهی چارچ
آفریقــا کدامنــد؟ نتایــج پژوهــش نشــان می دهــد کــه مهم تریــن دالیــل ژئوپلیتیکــی بــرای حضــور 
و فعالیــت ایــران را می تــوان تأمیــن امنیــت تــردد دریایــی، حضــور بازیگــران رقیــب و خنثی ســازی 
ــه، ظرفیت هــای ژئواکونومیــک شــاخ آفریقــا، و موضــوع حــوزۀ نفــوذ و  برخــی اقدامــات خصمان

قلمروسازی دانست.
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1. مقدمه
ــی،  ــد جغرافیای ــف مانن ــای مختل ــتن ارزش ه ــا داش ــاره ب ــن ق ــرق ای ــه ای در ش ــا منطق ــاخ آفریق ش

ــی در  ــی و امنیت ــی، نظام ــک، سیاس ــادی، ژئواکونومی ــتراتژیک، اقتص ــردی، ژئواس ــک، راهب پلیتی ژئو

ســطح قــارۀ آفریقــا و در ســطح بین الملــل اســت. فضاهــای آبــی و خشــکی شــاخ آفریقــا ســاختار و 

ویژگی هایــی دارنــد کــه نکتــۀ قابــل توجــه دربــارۀ آن هــا، اهمیــت و نقــش مهــم هــر کــدام در عرصــۀ 

ــه  ــل ب ــی متص ــای آب ــت. فضاه ــا اس ــت در آن ه ــور و فعالی ــرای حض ــران ب ــاش بازیگ ــل و ت بین المل

ــدب و  ــۀ باب المن ــدن، تنگ ــج ع ــی خلی ــه یعن ــن منطق ــورهای ای ــا کش ــاورت ب ــا و در مج ــاخ آفریق ش

ــوالت  ــذار در تح ــی و تأثیرگ ــل دریای ــارت بین المل ــم تج ــیرهای مه ــدۀ مس ــرخ، دربردارن ــای س دری

ــادرات و واردات  ــرای ص ــا ب ــاخ آفریق ــم ش ــادر مه ــتقرار بن ــل اس ــن مح ــان و همچنی ــادی جه اقتص

کاالهــا از، یــا بــه کشــورهای آفریقایــی هســتند. ایــن فضاهــای آبــی به هــم پیوســته به دلیــل 

ــه ای و  ــران منطق ــه بازیگ ــورد توج ــواره م ــف، هم ــاد مختل ــت در ابع ــورداری از ارزش  و اهمی برخ

ــع  ــن مســئله ســبب شــده اســت هــر یــک از بازیگــران براســاس مناف ــوده و هســتند. ای فرامنطقــه ای ب

و اهــداف خــود در پــی حضــور در ایــن فضاهــا و توســعۀ روابــط بــا کشــورهای ســاحلی و هم جــوار 

ــران  ــن بازیگ ــر، مهم تری ــال حاض ــند. در ح ــتقیم باش ــا غیرمس ــتقیم ی ــورت مس ــا به ص ــرق آفریق در ش

ــدۀ  ــارات متح ــعودی، ام ــتان س ــران، عربس ــه، ای ــاحلی، ترکی ــی و س ــای آب ــن فضاه ــه ای در ای منطق

ــن  ــکا، ژاپ ــدۀ آمری ــاالت متح ــن، ای ــامل چی ــه ای ش ــران فرامنطق ــن بازیگ ــرائیل و مهم تری ــی و اس عرب

ــتند. ــی هس ــورهای اروپای ــی کش و برخ

ــاز از  ــی، از دیرب ــال بین الملل ــم و فع ــران مه ــی از بازیگ ــوان یک ــران به عن ــامی ای ــوری اس جمه

ــوق ســاحلی  ــت ســرزمینی و حق ــت حــق حاکمی ــرام و رعای ــوده اســت کــه ضمــن احت کشــورهایی ب

ــارت  ــیرهای تج ــت در مس ــطح امنی ــای س ــاد و ارتق ــه ایج ــک ب ــرای کم ــا و ب ــاخ آفریق ــورهای ش کش

ــی  ــای دریای ــود، در فضاه ــۀ خ ــه ای صلح طلبان ــی و منطق ــع مل ــت از مناف ــی و حفاظ ــل دریای بین المل

ــعۀ  ــواره توس ــه، هم ــن منطق ــورهای ای ــا کش ــاط ب ــته و در ارتب ــور داش ــا حض ــاخ آفریق ــاحلی ش و س

ــوان یکــی  ــران در شــاخ آفریقــا به عن ــرار داده اســت. اهمیــت حضــور ای ــه را مدنظــر ق روابــط دوجانب

پلیتیــک، ژئواکونومیــک، اســتراتژیک و ژئواســتراتژیک،  از مناطــق بــا ارزش در ابعــاد جغرافیایــی، ژئو

ایــن ضــرورت را ایجــاد کــرده اســت چگونگــی و دالیــل حضــور ایــن کشــور در شــاخ آفریقــا بررســی 

ــی و  ــف بررس ــاد مختل ــوان در ابع ــا را می ت ــاخ آفریق ــۀ ش ــران در منطق ــور ای ــود. حض ــل ش و تحلی

ــای آن از  ــور و فعالیت ه ــن حض ــی و تبیی پلیتیک ــد ژئو ــم، بع ــاد مه ــی از ابع ــه یک ــرد ک ــل ک تحلی
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ــوی  ــده از س ــای به کارگرفته ش ــت ها و راهبرده ــی و سیاس ــوالت جهان ــد تح ــت. رون ــر اس ــن منظ ای

بازیگــران مختلــف فعــال در عرصــۀ بین الملــل در دهه هــا و ســال های اخیــر نشــان داده اســت 

ــش  ــان بیش ازپی ــوالت جه ــت، تح ــده اس ــک ش ــی نزدی ــه دورۀ کنون ــته و ب ــان گذش ــه از زم هرچ

ــت و  ــرده اس ــدا ک ــدرت پی ــت و ق ــا، سیاس ــای جغرافی ــی مؤلفه ه ــا نقش آفرین ــک ب پلیتی ــی ژئو ماهیت

ــق و  ــی، تعل پلیتیک ــروی ژئو ــی، قلم پلیتیک ــد ژئو ــی، ک پلیتیک ــد وزن ژئو ــی مانن ــم و اصطاحات مفاهی

ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــده و م ــاد ش ــوالت، اج ــل تح ــرای تحلی ــی ب پلیتیک ــق ژئو عای

ــی  ــران در فضاهــای دریای ــت ای ــل حضــور و فعالی ــت و دالی ــم وضعی ــن پژوهــش می خواهی در ای

ــوع  ــش از ن ــن پژوه ــم. ای ــل کنی ــی و تحلی ــک بررس پلیتی ــر ژئو ــا را از منظ ــاخ آفریق ــاحلی ش و س

ــتنباطی و  ــرد اس ــی و رویک ــی  تحلیل ــا روش توصیف ــه ب ــت ک ــی« اس ــای »توصیفی تحلیل پژوهش ه

ــی،  ــای علم ــه، گزارش ه ــاب، مقال ــد کت ــه ای مانن ــع کتابخان ــری از مناب ــا بهره گی ــوا و ب ــل محت تحلی

ــور  ــل حض ــی دالی پلیتیک ــل ژئو ــن و تحلی ــه تبیی ــی ب ــر بین الملل ــانه های معتب ــل رس ــار و تحلی اخب

ایــران در منطقــۀ شــاخ آفریقــا و فضاهــای آبــی و ســاحلی ایــن منطقــه می پــردازد. در ایــن مقالــه در 

پلیتیــک، مهم تریــن دالیــل حضــور و  پــی پاســخ ایــن پرســش هســتیم کــه در چارچــوب مفاهیــم ژئو

ــد؟  ــا کدامن ــاخ آفریق ــران در ش ــت ای فعالی

پیشینۀ پژوهش  .2
در منابــع فارســی، بهــرام امیراحمدیــان )1381( در مقالــۀ »شــاخ آفریقــا و امنیــت ملــی ایــران« اهمیــت 

شــاخ آفریقــا را از نظــر راهبــردی بررســی و میــزان تأثیرگــذاری آن بــر امنیــت ایــران ارزیابــی کــرده اســت. 

در منابــع خارجــی نیــز جفــری ِلِفبــر )2012( در مقالــۀ »ایــران در شــاخ آفریقــا: فراتــر از متحــدان ایــاالت 

ــن  ــینۀ ای ــه پیش ــی ب ــت. نگاه ــرده اس ــی ک ــا را بررس ــاخ آفریق ــران را در ش ــور ای ــوع حض ــده« موض متح

ــتقل و  ــی مس ــش علم ــه و پژوه ــی مطالع ــی و انگلیس ــع فارس ــون در مناب ــد تاکن ــان می ده ــوع نش موض

جامعــی انجــام نشــده اســت کــه حضــور و فعالیــت ایــران در شــاخ آفریقــا را در چارچــوب ژئوپلیتیــک 

ــان می دهــد.  ــام پژوهــش را نش ــرورت انج ــئله ض ــن مس ــد. ای ــل کــرده باش ــی و تحلی بررس

3. مبانی نظری

ژئوپلیتیک

پلیتیــک علــم مطالعــۀ روابــط متقابــل جغرافیــا، قــدرت و سیاســت و کنش هــای ناشــی از ترکیــب  ژئو
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پلیتیــک شــامل آن بخــش از معرفــت و  آن هــا بــا یکدیگــر اســت )Hafeznia, 2011: 37(. ژئو

ــا کــه رابطــۀ  ــن معن ــه ای ــا مؤلفــۀ  قــدرت اســت. ب ــد ب ــای سیاســی اســت کــه در پیون ماهیــت جغرافی

ــران  ــه بازیگ ــی ک ــه در حالت ــد. چ ــی می کن ــدرت بررس ــا ق ــد ب ــت را در پیون ــا و سیاس ــل جغرافی متقاب

بــرای تولیــد قــدرت بــه ارزش هــای جغرافیایــی توجــه می کننــد و چــه زمانــی کــه بازیگــران بــر پایــۀ 

قــدرت و ادراکــی کــه از خــود دارنــد بــا دیگــر بازیگــران در فضــای جغرافیایــی بــه تعامــل در قالــب 

ــل، ســلطه و زیرســلطه  ــرام متقاب ــی، جنــگ و صلــح، احت ــی و واگرای همــکاری و همــاوردی، همگرای

 .)Hafeznia and Kaviani Rad, 2014: 153-154( می پردازنــد

ژئوپلیتیکی تعلق 

پلیتیکــی عبــارت اســت از مکمل هــای فضایــی و جغرافیایــی مفــروض در مــاورای مرزهــا  تعلــق ژئو

کــه از نظــر ســاختاری تجانــس دارنــد و از نظــر کارکــردی تأمین کننــدۀ نیازهــا و کاســتی های 

در  جغرافیایــی  و  فضایــی  مکمل هــای  ایــن   .)Hafeznia, 2011: 120( هســتند  کشــور  یــک 

ــور  ــع آن کش ــا مناف ــوری ب ــا تص ــی ی یی واقع ــو ــه هم س ــت ک ــانی اس ــی و انس ــای طبیع یژگی ه و

پلیتیکــی واقعــی بــرای تأمیــن منافــع کشــورها عمــل می کننــد و کشــورهای  دارد. عائــق ژئو

 Hafeznia( ــد ــاش کنن ــود ت ــک خ پلیتی ــت وزن ژئو ی ــرای تقو ــد ب ــن راه می توانن ــف از ای مختل

 .)and Roumina, 2017: 9-10

ژئوپلیتیکی وزن 

ــک  ــی ی ــدرت مل ــر در ق ــی مؤث ــت و منف ــل مثب ــا و عوام ــل نیروه ــت از ثق ــارت اس ــی عب وزن ژئوپلیتیک

کشــور؛. بــه بیانــی، جمــع جبــری عوامــل قــدرت ملــی. وزن ژئوپلیتیکــی، موقعیــت یک کشــور یــا جایگاه 

آن را در مجموعــه ای از کشــورها یــا در سیســتم ژئوپلیتیــک جهانــی و منطقــه ای نشــان می دهــد و رابطــه ای 

مســتقیم بــا جایــگاه ژئوپلیتیکــی کشــور در سیســتم جهانــی و منطقــه ای دارد. یعنــی هــر چقــدر وزن بیشــتر 

ــر  ــا کوچک ت ــراز ی ــر، هم ت ــم از بزرگ ت ــورها اع ــر کش ــن دیگ ــور بی ــی کش ــار عموم ــگاه و اعتب ــد جای باش

ــای  ــدازه فرصت ه ــان ان ــه هم ــد ب ــش یاب ــتر افزای ــگاه، بیش ــار و جای ــدازه اعتب ــر ان ــود و ه ــتر می ش بیش

جدیــد قــدرت مرئــی یــا نامرئــی بــرای اثرگــذاری عینــی و ذهنــی بــر فرایندهــا، تصمیم ســازی ها، اقدامــات 

ــور  ــد و کش ــم می آی ــی فراه ــه ای و جهان ــایگی، منطق ــی و همس ــف محل ــای مختل ــا در مقیاس ه و رفتاره

ــش  ــرد و نق ــرار گی ــی ق ــای جمع ــا و کنش ه ــری فراینده ــت و رهب ــگاه مدیری ــج در جای ــد به تدری می توان

 .)Hafeznia, 2011: 109-111( ــد ــا کن ــوری ایف ــی مح ــی و بین الملل سیاس
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ژئوپلیتیکی کد 

ــه در  ــور ک ــک کش ــی ی ــت خارج ــی سیاس ــتور کار عملیات ــت از دس ــارت اس ــی عب پلیتیک ــد ژئو ک

 Hafeznia, 2011: 144( مــاورای مرزهــای خــود، مکان هــای جغرافیایــی را ارزیابــی می کنــد

ــت  ــی آن اس ــور اختصاص ــر کش ــی ه پلیتیک ــای ژئو Quoted from: Taylor, 1994: 330(. کده
ــران  ــی دیگ پلیتیک ــای ژئو ــر کده ــود ب ــداف خ ــع و اه ــه مناف ــیدن ب ــرای رس ــند ب ــورها می کوش و کش

ــردی  ــای راهب ــوان پیش فرض ه ــی به عن پلیتیک ــای ژئو ــد. کده ــرار دهن ــدف ق ــد و آن را ه ــر بگذارن اث

عناصــر و شــکل دهندۀ سیاســت خارجــی یــک کشــور نســبت بــه کشــور دیگــر را برنامه هــای 

ــت  ــود از اهمی ــی خ ــاس ادراک و ارزیاب ــور آن را براس ــک کش ــه ی ــد ک ــز می نامن ــی نی ــوری و ذهن تص

ــه  ــازند ک ــدی می س ــت تهدی ــز ظرفی ــود و نی ــای خ ــاورای مرزه ــی م ــای جغرافیای ــردی مکان ه راهب

ــد.  ــل می کنن ــی عم ــه ای و جهان ــی منطق ــطح محل ــه س ــی در س پلیتیک ــای ژئو ــد. کده ــد می کنن تولی

پلیتیکــی محلــی دارنــد و در ســطح منطقــه ای تعــداد زیــادی  بنابرایــن همــۀ کشــورهای جهــان کــد ژئو

 Hafeznia, 2011:( ــد پلیتیکــی دارن ــد کشــور کــد ژئو ــی فقــط چن از حکومت هــا و در ســطح جهان

 .)144-145

قلمرو، قلمروی ژئوپلیتیکی و قلمروســازی

ــد  ــادی مانن ــر م ــامل عناص ــی ش ــدرت اجتماع ــی و ق ــم زندگ ــزء مه ــن ج ــدۀ چندی ــرو در بردارن قلم

یــت اجتماعــی اســت  ــد هو ــی مانن ــرل فضــا و عناصــر نمادین ــد کنت ســرزمین، عناصــر کارکــردی مانن

پلیتیکــی عبــارت اســت از فضــای جغرافیایــی و انســان ها  )Anssi, 2003: 109(. قلمــروی ژئو

ــی،  ــی، فرهنگ ــر سیاس ــد متغی ــا چن ــک ی ــذاری ی ــوذ و تأثیرگ ــوزۀ نف ــه در ح ــه ک ــع مربوط و جوام

اقتصــادی، اجتماعــی، نظامــی، امنیتــی، تجــاری، تکنولــوژی و رســانه ای کشــور یــا بازیگــر قدرتمنــد 

ــوذ  ــوزۀ نف ــه در ح ــی ک ــی پیرامون ــای جغرافیای ــرزمین ها و فضاه ــورها و س ــی، کش ــه بیان ــرار دارد. ب ق

 .)Hafeznia, 2011: 114( پلیتیکــی آن نامیــده می شــود کشــور مرکــز قــرار دارد، قلمــروی ژئو

ســاک، مفهــوم قلمروســازی را از نگاهــی غیــر از نــگاه صــرف جغرافیایــی تعریــف می کنــد و 

ــق  ــر مناط ــلط ب ــا تس ــیا ب ــردم و اش ــر م ــلط ب ــرای تس ــان ب ــردی انس ــازی راهب ــد: قلمروس یس می نو

ــرای  ــا ب ــه حکومت ه ــت ک ــی اس ــدرت اجتماع ــی از ق ــۀ جغرافیای ــاح اولی ــازی اصط ــت. قلمروس اس

ــک(  ــادی )ایدئولوژی ــادی و غیرم ــای م ــتفاده از ابزاره ــا اس ــی ب ــط خارج ــهروندان و رواب ــرل ش کنت

.)Agnew & Others, 2003: 111( قــدرت در مقیاس هــای مختلــف عملیاتــی می کننــد
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آفریقا منطقۀ شاخ 

شــاخ آفریقــا از نظــر موقعیــت جغرافیایــی یکــی از مهم تریــن مناطــق ژئواســتراتژیك در جهــان 

ــای  ــر دری ــه ب ــد احاط ــی مانن ــای مهم ــه از مؤلفه ه ــورداری منطق ــی از برخ ــت ناش ــن اهمی ــت. ای اس

ــارۀ  ــه و ق ــای مدیتران ــه دری ــد ب ــوس هن ــی اقیان ــوگاه ارتباط ــوان گل ــدب به عن ــۀ باب المن ــرخ و تنگ س

ــامی آفریقایی در  ــگ اس ــترش فرهن ــا و گس ــه آفریق ــاره ب ــن ق ــرب ای ــیا و غ ــا، دروازۀ ورود آس پ ارو

آفریقــای زیــر صحراســت )Pishgahifard and Alam, 2013: 136(. در یــک دهــۀ گذشــته، 

ــی  ــه یک ــاحلی آن را ب ــط س ــژه خ ــه و به وی ــن منطق ــا، ای ــاخ آفریق ــی در ش ــادی و امنیت ــوالت اقتص تح

 Van den Berg & Meester,( ــل کــرده اســت ــن مکان هــای ژئواســتراتژیک جهــان تبدی از مهم تری

ــرد  ــر می گی ــی را در ب ــره و جیبوت ــی، اریت پ ــومالی، اتیو ــور س ــار کش ــا چه ــاخ آفریق 4 :2019(. ش
ــارۀ  ــرق ق ــه ای در ش ــام منطق ــا ن ــاخ آفریق ــی، ش ــه بیان )Hassig and Abdul Latif, 2007: 7(. ب

ــکل از  ــی متش ــای آب ــی و فضاه پ ــره و اتیو ــی، اریت ــومالی، جیبوت ــور س ــار کش ــه چه ــت ک ــا اس آفریق

ــن منطقــه از  ــرد. ای ــر می گی ــای ســرخ را در ب تنگــۀ باب المنــدب و بخش هایــی از خلیــج عــدن و دری

پلیتیــک، ژئواکونومیــک، اســتراتژیک و  دیربــاز یکــی از مناطــق بــا موقعیــت برجســتۀ جغرافیایــی، ژئو

ــۀ  ــدن، تنگ ــج ع ــم خلی ــل به ه ــی متص ــی و دریای ــای آب ــت. فضاه ــوده اس ــان ب ــتراتژیک در جه ژئواس

باب المنــدب و دریــای ســرخ کــه در ســاحل بی واســطۀ محــدودۀ ســرزمینی و خشــکی شــاخ آفریقــا 

ــد.  ــدا می کنن ــر ج ــیا را از یکدیگ ــا و آس ــای آفریق ــن قاره ه ــه و همچنی ــن منطق ــده اند، ای ــع ش واق

ــا و  ــی در آن ه ــی بین الملل ــارت دریای ــردد و تج ــیرهای ت ــن مس ــل قرارگرفت ــی به دلی ــدوده آب ــن مح ای

وابســتگی بســیاری از کشــورهای جهــان بــرای عبــور و مــرور کشــتی های تجــاری و انجــام صــادرات 

ــوع  ــر ن ــوع ه ــا وق ــه ب ــه ای ک ــد. به گون ــژه ای دارن ــت وی ــش و اهمی ــان نق ــاد جه و واردات در اقتص

ناامنــی در ایــن منطقــه و اخــال در رونــد تــردد کشــتی های تجــاری، اقتصــاد جهــان دچــار نوســان و 

تأثیــرات منفــی خواهــد شــد. ایــن ارزش و اهمیــت درخــور توجــه، مناطــق ســاحلی آن هــا هــم بخــش 

شــرقی و محــدودۀ قــارۀ آســیا، و هــم بخــش غربــی آن در محــدودۀ قــارۀ آفریقــا را بــا ارزش و اهمیــت 

ــی،  ــاد جغرافیای ــژه ای در ابع ــگاه وی ــت و جای ــا موقعی ــاخ آفریق ــورهای ش ــروز کش ــت و ام ــرده اس ک

ــرای  ــا ب ــت و ارزش ه ــن اهمی ــد. ای ــتراتژیک دارن ــتراتژیک و ژئواس ــک، اس ــک، ژئواکونومی پلیتی ژئو

ــه ای و  ــران منطق ــیاری از بازیگ ــت بس ــده اس ــبب ش ــا س ــاخ آفریق ــاحلی ش ــی و س ــای دریای فضاه

ــن  ــند. ای ــر در آن بکوش ــت مؤث ــور و فعالی ــرای حض ــف ب ــق مختل ــداف و عای ــا اه ــه ای ب فرامنطق

ــت. ــرده اس ــش ک ــا را بیش ازپی ــاخ آفریق ــت ش ــگاه و ارزش و اهمی ــئله جای مس
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 Source: Maps of World, 20 September 2018  یقا نقشۀ 1: موقعیت جغرافیایی شاخ آفر

4. یافته های پژوهش
ایران، شاخ آفریقا و دالیل مطرح برای حضور در این منطقه

در حــال حاضــر، حضــور ایــران در کشــورهای منطقــۀ شــاخ آفریقــا در پایین تریــن ســطح خــود نســبت بــه 

حداقــل هفــت ســال پیــش قــرار دارد. روابــط ایــران بــا اریتــره و تأثیرگــذاری ایــران از ســال 2015 بــه بعــد 

بــا وعــده و پیشــنهاد امــارات متحــدۀ عربــی و عربســتان ســعودی بــرای کاهــش تأثیــر تحریم هــا بــر اریتــره 

ــۀ پیشــنهادهایی مبنــی بــر تأمیــن تجهیــزات نظامــی و ســرمایه گذاری در زیرســاخت های  و همچنیــن ارائ
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ایــن کشــور کاهــش یافتــه اســت. ســومالی و جیبوتــی نیــز در ســال 2016 روابــط دیپلماتیــک خــود را بــا 

ایــران قطــع کردنــد )Mishra, 2019(. تــا پیــش از ایــن، اریتــره و ســومالی شــرکا و متحدانــی اصلــی در 

منطقــۀ شــاخ آفریقــا و دریــای ســرخ بــرای ایــران بــه حســاب می آمدنــد. اســتفادۀ نیــروی دریایــی ایــران 

از بنــادر اریتــره و همچنیــن ســواحل ســومالی ســرمایه ای راهبــردی در ارتقــای موقعیــت دریایــی جمهــوری 

 .)Feierstein and Greathead, 2017: 2( اســامی ایــران در دریــای ســرخ و خلیــج عــدن بــود

در ارتبــاط بــا جیبوتــی، در ســفر رئیس جمهــور ایــران در ســال 2009 بــه جیبوتــی، مقامــات دو کشــور 

 Manjang, 2017:( پنــج قــرارداد همــکاری اقتصــادی و اعطــای خــط اعتبــاری بــه جیبوتــی را امضــا کردنــد

52(. چهــار ســند در زمینه هــای همــکاری وزارت امــور خارجــۀ دو کشــور، لغــو روادیــد سیاســی و خدمــت، 
ســند کمــک توســعه ای و ســند مربــوط بــه ســاخت مرکــز فنــی و حرفــه ای در جیبوتــی و ســندی هــم مربــوط 

Mehr News Agency, 27 Febru- )بــه اعطــای خــط اعتبــاری جمهوری اســامی ایــران بــه جیبوتــی بــود 

ary 2009(. رئیس جمهــور اریتــره نیــز در ســال 2008 در ســفر دو روزه بــه ایــران بــا رهبــر و رئیس جمهــور 
ایــران دیــدار و گفت وگــو کــرد. در ایــن ســفر، چهــار توافق نامــه بــا هــدف بهبــود روابــط سیاســی و اقتصــادی 

دوجانبــه از جملــه در زمینــۀ توســعۀ معامــات تجــاری و ترغیــب ایــران بــه ســرمایه گذاری در بخش هــای 

.)Lefebvre, 2012: 127-128( معــدن، کشــاورزی، صنعتــی و انــرژی اریتــره منعقــد شــد

در رابطــه بــا اتیوپــی کشــور دیگــر ایــن منطقــه، روابــط ایــران بــا ایــن کشــور در ســطح عــادی پیگیــری 

ــود  ــوی خ ــی از گفت وگ ــی در بخش ــران در اتیوپ ــامی ای ــوری اس ــفیر جمه ــور، س ــزاد خاکپ ــود. به می ش

بــا روزنامــۀ اتیوپیایــی در 23 فوریــۀ 2019 بــا اشــاره بــه مواضــع مشــترک ایــران و اتیوپــی در موضوعــات 

مختلــف ماننــد مبــارزه بــا تروریســم، جنــگ در یمــن، توافــق هســته ای ایــران و 1+5 دربــارۀ روابط سیاســی 

ــاس  ــت و احس ــوب اس ــیار خ ــر بس ــال حاض ــی[ در ح ــا اتیوپ ــا ]ب ــی م ــۀ سیاس ــت: »رابط ــور گف دو کش

ــیم«  ــته باش ــر داش ــا یکدیگ ــل ب ــور بین المل ــژه در ام ــری به وی ــط نزدیک ت ــم رواب ــه می توانی ــم ک می کنی

)Khakpour, 23 February 2019(. جمهــوری اســامی ایــران تــا پیــش از ســال 2015 روابــط خوبــی 

بــا کشــورهای منطقــۀ شــاخ آفریقــا یعنــی اتیوپــی، ســومالی، اریتــره و جیبوتــی داشــت، امــا از ایــن زمــان 

بــه بعــد و به دلیــل قطــع روابــط ســومالی، اریتــره و جیبوتــی بــا ایــن کشــور، نقش آفرینــی آن کاهــش یافتــه 

ــت   ــه رویکــرد سیاس ــا ب ــاخ آفریق ــران در ش ــگ ای ــارۀ حضــور کم رن ــر درب ــل توجــه دیگ ــۀ قاب اســت. نکت

ــه کار  خارجــی دولــت یازدهــم و دوازدهــم در جمهــوری اســامی مربــوط می شــود. از ابتــدای شــروع ب

ــا کشــورهای آفریقایــی در اولویــت سیاســت خارجــی  دولت هــای یازدهــم و دوازدهــم، توســعۀ روابــط ب

ــورهای  ــات کش ــرش مقام ــی، پذی ــفرهای خارج ــه س ــی ب ــت و نگاه ــته اس ــرار نداش ــا ق ــن دولت ه ای
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ــه  ــوع را ب ــن موض ــر ای ــای دیگ ــا دولت ه ــم ب ــم و دوازده ــای یازده ــط دولت ه ــن رواب ــف و همچنی مختل

ــد.  ــان می ده ــی نش خوب

ــت  ــران، در دول ــور ای ــر رئیس جمه ــانی دفت ــات و اطاع رس ــت ارتباط ــمی معاون ــزارش رس ــاس گ براس

ــی  ــفر خارج ــور 3۴ س ــی رئیس جمه ــن روحان ــن 1396، حس ــا 7 فروردی ــهریور 1392 ت ــم از 31 ش یازده

داشــته اســت. از ایــن تعــداد، 17 ســفر بــه کشــورهای قــارۀ آســیا، 11 ســفر بــه کشــورهای اروپایــی و 6 ســفر 

 Vice President for Communications and Information( ــت ــوده اس ــکا ب ــارۀ آمری ــورهای ق ــه کش ب

ــفر  ــۀ س ــری در زمین ــمی دیگ ــزارش رس ــاس گ of the Office of the President(A), 2017: 12-13(. براس
مقامــات خارجــی بــه ایــران و دیــدار بــا رئیس جمهــور، حســن روحانــی در طــول فعالیــت دولــت یازدهــم،  بــا  

38 رئیس جمهــور، 17 نخســت وزیر، 2 پادشــاه و 8 مســئول ســازمان های بین المللــی دیــدار کــرده اســت کــه 

از منظــر جغرافیایــی از ایــن 65 میهمــان خارجــی، 33 میهمــان از قــارۀ آســیا، 24 میهمــان از اروپــا، 4 میهمــان 

از قــارۀ آمریــکا و 4 میهمــان از آفریقــا بوده انــد. پذیــرش میهمانــان آفریقایــی شــامل دیــدار بــا رئیس جمهــور 

نیجریــه و نخســت وزیر الجزایــر در حاشــیۀ نشســت اوپــک گازی در 3 آذر 1394 و دیــدار دوجانبــه و امضــای 

Vice President for Communi- )ســند همــکاری بــا رؤســای  جمهور غنــا و آفریقــای جنوبــی بــوده اســت 

.)cations and Information of the Office of the President(B), 2017: 12-13

ــۀ  ــور خارج ــوی وزارت ام ــده از س ــای ارائه ش ــاس آماره ــز براس ــم نی ــت یازده ــه در دول ــر خارج وزی

ایــران بــه 73 کشــور جهــان ســفر کــرده اســت کــه 71 ســفر بــه کشــورهای منطقــه، 28 ســفر بــه اروپــا، 

ــت  ــوده اس ــن ب ــکای التی ــه آمری ــفر ب ــا و 8 س ــه آفریق ــفر ب ــیه، 11 س ــیا و اقیانوس ــرق آس ــه ش ــفر ب 18 س

دولت هــای  در  آمارهــا،  ایــن  براســاس   .)KhabarOnline News Agancy, 29 August 2017(

یازدهــم و دوازدهــم گســترش روابــط بــا کشــورهای آســیایی و اروپایــی در اولویــت بــوده اســت. در دولــت 

یازدهــم، وزیــر خارجــه 11 ســفر بــه آفریقــا داشــته و رئیس جمهــور هیــچ ســفری بــه کشــورهای ایــن قــاره 

ــز از چهــار ســفر انجام شــده، تنهــا دو  ــران نی ــه ای ــی ب نداشــته اســت. در موضــوع ســفر مقامــات آفریقای

ســفر منجــر بــه امضــای ســند همــکاری شــده اســت. در دولــت دوازدهــم نیــز تاکنــون تغییــر محسوســی 

در زمینــۀ گســترش روابــط بــا کشــورهای آفریقــا و در اولویــت قرارداشــتن ارتبــاط بــا ایــن قــاره دیــده نشــده 

اســت. به تبــع ایــن رویکــرد، در منطقــۀ شــاخ آفریقــا نیــز سیاســت خارجــی دولــت فعــال نبــوده اســت.

بــا وجــود ایــن، از آنجایــی کــه یکــی از چالش هــای مهــم بــرای ایــران و همچنیــن بســیاری از کشــورها 

در فضاهــای آبــی و ســاحلی خلیــج عــدن و تنگــۀ باب المنــدب دزدی هــای دریایــی در ایــن منطقــه اســت 



 فصلناهم مطالعات بنیادین و کارربدی جهان اسالم

142

سال چهارم، شمارۀ 12، تابستان 1401

میثم میرزائی تبار. تبیین ابعاد و عالیق ژئوپلیتیکی حضور ایران در شاخ آفریقا.

و یکــی از مناطــق اصلــی و کانونــی فعالیــت بــرای دزدان دریایــی نیــز محــدودۀ خلیــج عــدن و ســواحل 

کشــور ســومالی اســت، به دلیــل باالبــودن حجــم و شــدت تهدیــد بــرای ترددهــای دریایــی در ایــن منطقــه، 

کشــورها در تجــارت دریایــی در قالــب ائتــاف یــا خــارج از چارچــوب آن بــرای مقابلــه بــا ایــن پدیــده، 

عمــل کرده انــد. جمهــوری اســامی ایــران نیــز یکــی از کشــورهای فعــال در مبــارزه بــا دزدی دریایــی در 

خلیــج عــدن اســت )Mirzaei Tabar, 2020: 113(. براســاس اعــام امیــر دریــادار دوم ســید مرتضــی 

درخــوران، فرمانــدۀ یــگان تــکاوران نیــروی دریایــی ارتــش جمهــوری اســامی ایــران، از ســال 2009 تــا 

2018، ایــران در خلیــج عــدن 2218 کشــتی را حفاظــت کــرده و 20۴ مــورد درگیــری بــا دزدان دریایــی 

ــگاه برخــی مراکــز مطالعاتــی، عایــق  داشــته اســت )Fars News Agency, 9 October 2018(. از ن

ــه ای و  ــای منطق ــه رقب ــبت ب ــا نس ــطح فعالیت ه ــودن س ــود پایین ب ــا وج ــه ب ــن منطق ــران در ای ــع ای و مناف

فرامنطقــه ای بیشــتر در جهــت دســتیابی بــه ایــن چنــد هــدف اســت:

1. افزایش نفوذ در منطقۀ مجاور آبراهه های راهبردی؛

2. به حداکثررساندن نفوذ اقتصادی و نظامی در منطقۀ شاخ آفریقا در رقابت با عربستان سعودی؛

3. گسترش نفوذ با ترویج اعتقادات شیعه؛

ــورد  ــای م ــتیبانی از گروه ه ــرای پش ــتیکی ب ــز لجس ــک مرک ــوان ی ــا به عن ــاخ آفریق ــتفاده از ش ۴. اس

.)Feierstein, 2020: 1( ــه ــر منطق ــران در سراس ــت ای حمای

5. چالش های ایران در شاخ آفریقا
بــا توصیفــی کــه از وضعیــت روابــط و حضــور ایــران در آفریقــا و در فضاهــای آبــی و ســاحلی منطقــۀ شــاخ 

ــن  ــن، ای ــر ای ــاوه ب ــت. ع ــمگیر نیس ــه چش ــن منطق ــران در ای ــور ای ــر، حض ــال حاض ــد، در ح ــا ش آفریق

ــن مســیر وجــود دارد: ــز در ای چالش هــا نی

الــف( دزدی دریایــی: یکــی از مناطــق اصلــی و کانونــی فعالیــت بــرای دزدان دریایــی، محــدودۀ 
ــرای  ــد ب ــدت تهدی ــم و ش ــودن حج ــل باالب ــه به دلی ــت ک ــومالی اس ــور س ــواحل کش ــدن و س ــج ع خلی

ترددهــای دریایــی در ایــن منطقــه، کشــورها در تجــارت دریایــی در قالــب ائتــاف یــا خــارج از چارچــوب 

آن بــرای مقابلــه بــا ایــن پدیــده اقــدام کرده انــد. جمهــوری اســامی ایــران نیــز یکــی از کشــورهای فعــال در 

مبــارزه بــا دزدی دریایــی در خلیــج عــدن اســت. دزدی دریایــی در ایــن منطقــه، هماننــد کشــورهای دیگــر، 
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تهدیــدی بــرای تــردد کشــتی ها و تجــارت دریایــی ایــران نیــز بــه حســاب می آیــد و پیامدهــای منفــی آن 

ــوردی،  ــی، افزایــش هزینه هــای حمل ونقــل و دریان ــی در مســیرهای تجــاری بین الملل ــد ایجــاد ناامن مانن

 .)Mirzaei Tabar, 2020: 113-114( ــت ــی اس ــای دریای ــرخ بیمه ه ــش ن افزای

ــه ای  ــش هزین ــدن، چال ــج ع ــی در خلی ــت دزدان دریای ــده از فعالی ــی برآم ــد ناامن ــن پیام مهم تری

ــه دزدان  ــه ب ــت هزین ــامل پرداخ ــد ش ــه می توان ــت ک ــران اس ــه ای ــورها و از جمل ــرای کش ــادی ب و اقتص

دریایــی، افزایــش حــق بیمــۀ دریایــی در مســیرهای کشــتیرانی، اســتفاده از تجهیــزات امنیتــی و گاردهــای 

ــرار از  ــرای ف ــتی ها ب ــرعت کش ــش س ــفر، افزای ــدت س ــدن م ــتی و طوالنی ترش ــیر کش ــر مس ــلح، تغیی مس

ــب و  ــۀ تعقی ــش هزین ــه، افزای ــۀ خدم ــل هزین ــوخت، تحمی ــرف س ــش مص ــی و افزای ــت دزدان دریای دس

حبــس دزدان دریایــی، عملیــات نظامــی بــرای حفاظــت از کشــتی ها یــا مواجهــه بــا دزدان دریایــی باشــد 

.)BIMCO, 2013: 14-30(

ب( پایین بــودن ســطح روابــط یــا قطــع روابــط ایــران بــا کشــورهای شــاخ آفریقــا 
و حــوزۀ دریــای ســرخ: در محــدودۀ شــمالی خلیــج عــدن، یمــن درگیــر جنــگ اســت و جنــوب آن 
ــن ســطح  ــای ســرخ، عربســتان ســعودی در پایین تری ــرار دارد. در شــرق دری ــران ق ــان ای در دســت مخالف

ــه  ــه ب ــران در منطق ــک ای ــۀ ی ــمن درج ــرائیل دش ــرار دارد و اس ــران ق ــا ای ــط ب ــع رواب  قط
ً
ــا ــا تقریب ــط ی رواب

ــش در  ــدارد. روابط ــک ن ــط دیپلماتی ــومالی رواب ــا س ــران ب ــدن، ای ــج ع ــوب خلی ــد. در جن ــاب می آی حس

ــره،  ــط اریت ــرخ، رواب ــای س ــرب دری ــت. در غ ــع اس ــی قط ــا جیبوت ــدب ب ــۀ باب المن ــی تنگ ــاحل غرب س

 .)Mirzaei Tabar, 2020: 114-115( ــا قطــع اســت ــن ســطح ی ــران در پایین تری ــا ای ســودان و مصــر ب

پ( حضــور و تأثیرگــذاری رقبــای ایــران در کشــورهای حــوزۀ خلیــج عــدن، تنگــۀ 
ــۀ  ــدن، تنگ ــج ع ــاحلی خلی ــای س ــا: در فضاه ــاخ آفریق ــرخ و ش ــای س ــدب و دری باب المن
باب المنــدب و دریــای ســرخ دو دســته رقبــا و کشــورهای منطقــه ای و فرامنطقــه ای مخالــف سیاســت های 

ــن در  ــوب یم ــدن، جن ــج ع ــمالی خلی ــواحل ش ــد. در س ــوذ دارن ــور و نف ــران حض ــامی ای ــوری اس جمه

جبهــۀ مخالــف ایــران قــرار دارد. در ســواحل شــرقی دریــای ســرخ، عربســتان ســعودی در حــال حاضــر 

رقیــب جــدی و مخالــف منطقــه ای ایــران اســت و هم زمــان در کشــورهای آفریقایــی ســاحل غربــی ایــن 

دریــا نفــوذ و اثرگــذاری دارد و بــرای خنثی کــردن تأثیرگــذاری ایــران می کوشــد. اســرائیل در ســاحل شــرقی 

دریــای ســرخ رقیــب و دشــمن جــدی ایــران اســت کــه در ســال های اخیــر در کشــورهای آفریقایــی ســاحل 

ــی از  ــش داده و یک ــود را افزای ــادی خ ــی و اقتص ــی و اطاعات ــوذ امنیت ــدب نف ــۀ باب المن ــا و تنگ ــن دری ای
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برنامه هــای آن مقابلــه بــا نفــوذ ایــران اســت. ایــن رژیــم عــاوه بــر موقعیــت جغرافیایــی و ســاحلی خــود 

ــت آن، اهــداف اقتصــادی،  ــرای امنی ــا ب ــن دری ــه ای ــوط ب ــاالی مســائل مرب ــت ب ــای ســرخ و اهمی در دری

ــال  ــه دنب ــن منطق ــی ای ــای آب ــا و فض ــاخ آفریق ــورهای ش ــور در کش ــرای حض ــز ب ــی را نی ــی و امنیت سیاس

ــر  ــال های اخی ــه در س ــت ک ــران اس ــب ای ــران رقی ــر از بازیگ ــی دیگ ــی یک ــدۀ عرب ــارات متح ــد. ام می کن

نفــوذ خــود را در کشــورهای آفریقایــی ســاحلی خلیــج عــدن، تنگــۀ باب المنــدب و دریــای ســرخ تشــدید 

کــرده و از متحــدان عربســتان ســعودی در جنــگ علیــه یمــن بــوده اســت. امــارات متحــدۀ عربــی اهــداف 

سیاســی، اقتصــادی و امنیتــی را از حضــور در فضاهــای آبــی از خلیــج عــدن تــا دریــای ســرخ و کشــورهای 

ــن کشــور یکــی از متحــدان اصلــی عربســتان ســعودی و  ــی کــه ای ــد و از آنجای ــال می کن ســاحلی آن دنب

ــداف  ــن اه ــگ یم ــه در جن ــان ک ــت، همچن ــه اس ــر گرفت ــرائیل از س ــا اس ــود را ب ــط خ ــم رواب ــی ه به تازگ

ضدایرانــی را پیگیــری کــرد، در شــرایط کنونــی هــم همــراه بــا اســرائیل در ایــن زمینــه عمــل خواهــد کــرد. 

ترکیــه نیــز کــه رقیــب منطقــه ای ایــران بــه حســاب می آیــد در ایــن فضاهــای آبــی و کشــورهای ســاحلی 

آفریقایــی آن، نفــوذ دارد و تأثیــر گــذار اســت. 

ترکیــه در رقابــت و تقابــل بــا امــارات متحــدۀ عربــی و عربســتان در ایــن فضاهــای آبــی و کشــورهای 

شــاخ آفریقــا اســت. به تبــع، بــرای معرفــی تفکــر و اندیشــۀ خــود در ایــن فضاهــا، رقابــت بــا جمهــوری 

اســامی ایــران را نیــز در برنامــه دارد. بــه بیانــی، ترکیــه در ایــن فضاهــا به دنبــال افزایــش نفــوذ سیاســی و 

ترویــج تفســیر خــود از اســام بــرای دردســت گرفتن رهبــری جهــان اهــل ســنت اســت. در میان کشــورهای 

ــدب  ــۀ باب المن ــدن، تنگ ــج ع ــی خلی ــاحلی و آب ــای س ــذاری در فضاه ــوذ و تأثیرگ ــه ای دارای نف فرامنطق

ــن  ــران، در ای ــامی ای ــوری اس ــی جمه ــمن اصل ــوان دش ــکا به عن ــدۀ آمری ــاالت متح ــرخ، ای ــای س و دری

ــری  ــه ای دیگ ــورهای فرامنطق ــه کش ــس و فرانس ــه انگلی ــی از جمل ــورهای اروپای ــگاه دارد. کش ــه پای منطق

هســتند کــه تجربــه نشــان داده اســت سیاســت های موافقــی بــا ایــران ندارنــد. هرچنــد اهــداف مختلفــی 

بــرای حضــور آمریــکا و کشــورهای اروپایــی ماننــد انگلیــس و فرانســه و تأســیس پایگاه هــای نظامــی ایــن 

ــن  ــت، بنابرای ــه ای اس ــع فرامنطق ــاع از مناف ــداف، دف ــی از اه ــود دارد و یک ــا وج ــاخ آفریق ــورها در ش کش

ــد در  ــا می توان ــاخ آفریق ــاحلی در ش ــورهای س ــی و کش ــای آب ــران در فضاه ــور ای ــوذ و حض ــا نف ــه ب مقابل

 .)Ibid: 115-117( ــد ــته باش ــود داش ــورها وج ــن کش ــت های ای ــه و سیاس برنام

ــا و  ــاخ آفریق ــا ش ــاط ب ــخص در ارتب ــۀ مش ــرد و برنام ــف راهب ــا ضع ــود ی ت( نب
فضاهــای ســاحلی آن در خلیــج عــدن و دریــای ســرخ: یکــی از چالش هــای موجــود در ارتباط 
ــدب  ــۀ باب المن ــدن، تنگ ــج ع ــی خلی ــاحلی و آب ــای س ــران در فضاه ــور ای ــت حض ــازی ظرفی ــا فعال س ب
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ــد در  ــت. هرچن ــر اس ــال های اخی ــرکارآمده در س ــر س ــای ب ــی دولت ه ــگاه و دیپلماس ــرخ ن ــای س و دری

ــاد  ــژه در ابع ــی به وی ــای بین الملل ــی در آب ه ــور و نقش آفرین ــرد حض ــام، راهب ــی نظ ــطح کان مدیریت س

ــن  ــی در ای ــر حضــور فعال ــز در ســال های اخی ــران نی ــی وجــود دارد و نیروهــای نظامــی ای نظامــی و امنیت

ــژه در چنــد ســال گذشــته  ــا ایــن فضاهــای ســاحلی و آبــی  دولت هــا به وی ــاط ب ــه داشــته اند، در ارتب زمین

ــی  ــش غرب ــه در بخ ــن منطق ــاحلی ای ــورهای س ــی کش ــا برخ ــط ب ــراری رواب ــک و برق ــۀ دیپلماتی در عرص

ــت  ــرد سیاس ــم، رویک ــم و دوازده ــای یازده ــته اند. در دولت ه ــبی نداش ــرد مناس ــی آن، عملک و آفریقای

ــی و  ــوده اســت و آمارهــای ســفرهای مقامــات ایران ــی نب ــا کشــورهای آفریقای ــط ب خارجــی، توســعۀ رواب

ــی  ــا، نقش آفرین ــن دولت ه ــت. در ای ــوع اس ــن موض ــای ای ــز گوی ــورها نی ــن کش ــا ای ــط ب ــت رواب وضعی

ایــران در ســواحل آفریقایــی خلیــج عــدن، تنگــۀ باب المنــدب و دریــای ســرخ کــه تــا قبــل از ســال 2015 

روابــط خوبــی بــا کشــورهای منطقــۀ شــاخ آفریقــا از جملــه ســومالی، اریتــره و جیبوتــی و همچنین ســودان 

برقــرار بــود، از ایــن زمــان بــه بعــد و بنــا بــه دالیــل مختلــف بــا قطــع روابــط مواجــه شــده اســت. شــدت 

و ضعــف در پیگیــری روابــط بــا کشــورهای ســاحلی ایــن مناطــق دریایــی نشــان می دهــد کــه در ســطح 

سیاســت خارجــی و کان مدیریــت دولتــی، دیپلماســی و برنامــۀ مشــخص و مؤثــری وجــود نــدارد و ایــن 

 .)Ibid: 118-119( ــد ــاب می آی ــه حس ــی ب ــش مهم ــوع چال موض

6. تجزیه و تحلیل

تحلیل ژئوپلیتیکی عالیق ایران در شاخ آفریقا

ــاخ  ــال در ش ــه ای فع ــه ای و فرامنطق ــران منطق ــر بازیگ ــا دیگ ــه ب ــته در مقایس ــال گذش ــد س ــران در چن ای

آفریقــا، حضــور و فعالیــت چشــمگیری در ایــن منطقــه نداشــته اســت. بــا وجــود ایــن، انکارناپذیــر اســت 

کــه ایــران عایقــی در شــاخ آفریقــا نداشــته یــا نــدارد. حضــور ایــران در فضاهــای آبــی و ســاحلی آفریقــا 

ــی از  ــت. یک ــک اس ــر ژئوپلیتی ــل از منظ ــل تحلی ــر قاب ــال های اخی ــدود، در س ــورت مح ــد به ص هرچن

ــدۀ  ــا پدی ــه ب ــی و مقابل ــردد دریای ــت ت ــن امنی ــا تأمی ــاخ آفریق ــی ش ــای آب ــران در فضاه ــور ای ــل حض دالی

ــیاری از  ــران و بس ــرای ای ــز ب ــده ای چالش برانگی ــی پدی ــت. دزدی دریای ــه اس ــن منطق ــی در ای دزدی دریای

ــدب  ــۀ باب المن ــدن و تنگ ــج ع ــردد در خلی ــال ت ــا در ح ــاری آن ه ــتی های تج ــه کش ــت ک ــورهایی اس کش

ــی  ــت ژئوپلیتیک ــا ماهی ــده ای ب ــه پدی ــذاری آن، ب ــاد و تأثیرگ ــدن ابع ــا گسترده ش ــی ب ــت. دزدی دریای اس

تبدیــل شــده اســت. ایــن پدیــده در موقعیــت مکانــی و فضایــی و جغرافیایــی دریایــی انجــام می شــود کــه 

ــادی و  ــد اقتص ــژه در بع ــارت ها به وی ــل خس ــا و تحمی ــال در تردده ــل از آن و اخ ــی حاص ــل ناامن به دلی
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انســانی، سیاســت ها و راهبردهــای بســیاری از کشــورهای جهــان را متأثــر کــرده اســت کــه تجــارت آن هــا 

ــور  ــورها، حض ــیاری از کش ــه بس ــه ای ک ــت. به گون ــاخ آفریقاس ــاور ش ــای مج ــردد در آب ه ــه ت ــته ب وابس

ــد.  ــه می کنن ــی توجی ــا دزدی دریای ــارزه ب ــوان مب ــا عن ــا را ب خــود در شــاخ آفریق

ــت  ــا هوی  ب
ً
ــوال ــبه نظامی معم ــمی و ش ــای غیررس ــه، گروه ه ــن منطق ــی در ای ــان دزدی دریای عام

ــا اقدامــات تهدیدآمیــز خــود و چالشــی کــه در ترددهــا ایجــاد می کننــد، قــدرت  آفریقایــی هســتند کــه ب

ــا  ــا ب ــارزۀ دولت ه ــند. مب ــش می کش ــه چال ــمی ب ــران رس ــوان بازیگ ــا را به عن ــال ارادۀ دولت ه ــوان اعم و ت

ــکاری  ــای هم ــکل گرفتن الگوه ــا و ش ــی دولت ه ــرای قدرت نمای ــی ب ــه عامل ــز ب ــی نی ــدۀ دزدی دریای پدی

ــی  ــکل گیری گروه های ــل ش ــی از دالی ــن، بخش ــر ای ــاوه ب ــت. ع ــده اس ــل ش ــا تبدی ــان آن ه ــت می و رقاب

ــی  ــده ای ژئوپلیتیک ــد پدی ــق و رش ــۀ خل ــه زمین ــی دارد ک ــۀ ژئوپلیتیک ــز ریش ــی نی ــوان دزدان دریای ــا عن ب

ــا  ــاخ آفریق ــاحلی ش ــی و س ــای آب ــه فضاه ــبت ب ــران نس ــد. ای ــم می کن ــی را فراه ــوان دزدی دریای ــا عن ب

ــی و  ــل  فضای ــوان مکم ــه را به عن ــن منطق ــی دارد و ای ــق ژئوپلیتیک ــا تعل ــی آن ه ــردد دریای ــیرهای ت و مس

جغرافیایــی بــرای بهره گیــری از مزیت هــای راهبــردی، اقتصــادی و تجــاری آن در آن ســوی مرزهــای خــود 

ــدن و  ــج ع ــی در خلی ــا دزدی دریای ــارزه ب ــتقل در مب  مس
ً
ــا ــور تقریب ــل حض ــور به دلی ــن کش ــد. ای می دان

تنگــۀ باب المنــدب در پــی مخابــرۀ پیــام تــوان راهبــردی و عملیاتــی در مبــارزه بــا ایــن پدیــده بــه جهــان و 

ارتقــای وزن ژئوپلیتیکــی خــود و در تــاش بــرای ایجــاد تــوازن ژئوپلیتیکــی بــا دیگــر بازیگــران منطقــه ای 

و فرامنطقــه ای فعــال در ایــن منطقــه اســت. 

ــب و خنثی ســازی  ــا حضــور بازیگــران رقی ــت در شــاخ آفریق ــه فعالی ــران ب ــۀ ای ــرای عاق ــل دوم ب دلی

ــل  ــون، تبدی ــته تاکن ــال های گذش ــا از س ــاخ آفریق ــت. ش ــه اس ــن منطق ــه در ای ــات خصمان ــی اقدام برخ

بــه فضایــی بــرای فعالیــت بازیگــران منطقــه ای و فرامنطقــه ای و شــکل گیری الگــوی رقابــت میــان آن هــا 

شــده اســت. عربســتان ســعودی، امــارات متحــدۀ عربــی، ایــاالت متحــدۀ آمریــکا، برخــی از کشــورهای 

ــن  ــد. در ای ــا بوده ان ــاخ آفریق ــران در ش ــرای ای ــب ب ــران رقی ــه از بازیگ ــوارد ترکی ــی م ــی و در برخ اروپای

میــان، رقابــت عربســتان ســعودی و امــارات متحــدۀ عربــی بــا ایــران پررنگ تــر اســت. ایــن نــوع رقابــت 

را می تــوان رقابــت ژئوپلیتیکــی دانســت کــه ایــن کشــورها بــا برســاخت ژئوپلیتیکــی نفــوذ و تأثیرگــذاری 

ایــران در منطقــه به عنــوان تهدیــد، وارد عرصــۀ تقابــل غیرمســتقیم بــا ایــن کشــور شــده اند. ایــران همــواره 

ــوازن  ــظ ت ــاد و حف ــن ایج ــه، ضم ــن منطق ــود در ای ــی خ ــش وزن ژئوپلیتیک ــا افزای ــت ب ــرده اس ــاش ک ت

ــته  ــود داش ــم انداز خ ــز در چش ــی را نی ــری ژئوپلیتیک ــیر برت ــت در مس ــی حرک ــا، حت ــا رقب ــی ب ژئوپلیتیک

باشــد. در ســال های اخیــر، رقبــای جمهــوری اســامی ایــران در شــاخ آفریقــا، ایجــاد چالــش ژئوپلیتیکــی 
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ــاش  ــواره در ت ــران هم ــه ای ــد ک ــری کرده ان ــز پیگی ــور را نی ــن کش ــرای ای ــی ب ــزوای ژئوپلیتیک ــرد ان و راهب

ــت.         ــوده اس ــا ب ــردن آن ه ــه و خنثی ک ــرای مقابل ب

یــک دلیــل دیگــر بــرای حضــور ایــران در فضاهای آبــی و ســاحلی شــاخ آفریقــا، ظرفیت هــای اقتصادی 

و ژئواکونومیــک ایــن منطقــه اســت. بخشــی از منطقــۀ شــاخ آفریقــا شــامل فضاهــای آبــی خلیــج عــدن، 

ــرار  ــا ق ــی در آن ه ــی دریای ــارت بین الملل ــیرهای تج ــه مس ــت ک ــرخ اس ــای س ــدب و دری ــۀ باب المن تنگ

دارنــد و در ابعــاد اقتصــادی و ژئواکونومیــک مهــم و تأثیرگــذار بــرای کشــورهای مختلــف جهــان از جملــه 

ــردد کشــتی های تجــاری و صــادرات و واردات کاالهــای بســیاری از کشــورهای جهــان  ــران هســتند. ت ای

ــی و مســیرهای بین المللــی دریایــی آن هــا انجــام می شــود.  ــران از مســیر ایــن فضاهــای آب و همچنیــن ای

ایــن مســئله ســبب شــده اســت ایــران نســبت بــه منطقــۀ شــاخ آفریقــا و به ویــژه فضاهــای آبــی و مســیرهای 

دریایــی آن تعلــق ژئوپلیتیکــی و ژئواکونومیکــی داشــته باشــد. ایــن فراینــد در درون خــود، ترکیبــی از عناصر 

سیاســت، اقتصــاد، جغرافیــا و قــدرت را دارد و بــه آن ماهیتــی ژئواکونومیــک و ژئوپلیتیــک بخشــیده اســت. 

در ایــن مســئله، رفتــار ایــران ماهیتــی ژئواکونومیــک و به تبــع آن، ژئوپلیتیــک دارد؛ یعنــی بــا نقش آفرینــی 

ــوب،  ــن چارچ ــت در ای ــکل گیری رقاب ــن ش ــدرت و همچنی ــا و ق ــاد، جغرافی ــت، اقتص ــای سیاس مؤلفه ه

مســئله ماهیــت ژئواکونومیــک پیــدا کــرده و ژئواکونومــی نیــز در چارچــوب مفهومــی ژئوپلیتیــک تعریــف 

می شــود. ایــران بــا درک تعلــق ژئوپلیتیکــی و ژئواکونومیــک نســبت بــه شــاخ آفریقــا، فضاهــا و مکان هــای 

ــورهای  ــا کش ــاری ب ــادی و تج ــادالت اقتص ــارت و مب ــود در تج ــاز خ ــدۀ نی ــه را رفع کنن ــن منطق ــی ای آب

ــد کــه  ــای ســرخ می دان ــا اســتفاده از مســیرهای دریایــی خلیــج عــدن، تنگــۀ باب المنــدب و دری دیگــر ب

بهره گیــری بهینــه و بــدون تهدیــد از ایــن ظرفیــت ژئواکونومیــک می توانــد در توســعۀ اقتصــادی و تجــاری 

ــران  ــد. ای ــن باش ــل نقش آفری ــۀ بین المل ــه و در عرص ــی آن در منطق ــای وزن ژئوپلیتیک ــور و ارتق ــن کش ای

بــا ترســیم و اجــرای راهبــردی ژئوپلیتیکــی در ارتبــاط بــا فضاهــای آبــی شــاخ آفریقــا، و محــور قــراردادن 

ــن  ــک ای ــادی و ژئواکونومی ــای اقتص ــد از مزیت ه ــک می کوش ــاری و ژئواکونومی ــادی، تج ــداف اقتص اه

منطقــه بــرای افزایــش قــدرت ملــی و وزن ژئوپلیتیکــی و ایجــاد تــوازن ژئوپلیتیکــی بــا رقبــای منطقــه ای 

ــیرهای  ــه مس ــاز ب ــل نی ــر، به دلی ــورهای دیگ ــیاری از کش ــد بس ــران مانن ــه ای ــد. البت ــری کن ــود بهره گی خ

تجــارت دریایــی شــاخ آفریقــا بــرای تــردد کشــتی های خــود و انجــام واردات و صــادرات، بــه ایــن منطقــه 

نوعــی وابســتگی ژئوپلیتیــک و ژئواکونومیــک دارد. 

ــوذ و قلمروســازی  ــش حــوزۀ نف ــا افزای ــران در شــاخ آفریق ــرای حضــور ای ــۀ تأثیرگــذار چهــارم ب مؤلف

ــون، همــواره  ــروزی انقــاب اســامی تاکن ــران از زمــان پی ــن منطقــه اســت. جمهــوری اســامی ای در ای



 فصلناهم مطالعات بنیادین و کارربدی جهان اسالم

148

سال چهارم، شمارۀ 12، تابستان 1401

میثم میرزائی تبار. تبیین ابعاد و عالیق ژئوپلیتیکی حضور ایران در شاخ آفریقا.

ــاب محمــدی )ص(  ــل اســام ن ــج آموزه هــای اصی یکــی از برنامه هــای سیاســت خارجــی خــود را تروی

ــت آوردن  ــرای به دس ــا ب ــا و ملت ه ــه دولت ه ــک ب ــدف کم ــا ه ــامی ب ــاب اس ــای انق ــدور ارزش ه و ص

ــوع را  ــن موض ــت. ای ــرار داده اس ــلطه گر ق ــورهای س ــلطۀ کش ــا س ــه ب ــی و مقابل ــتقال داخل ــت اس و تقوی

ــت  ــی دانس ــت خارج ــران در سیاس ــامی ای ــوری اس ــی جمه ــی اختصاص ــد ژئوپلیتیک ــک ک ــوان ی می ت

ــای  ــت. ملت ه ــرده اس ــف ک ــی آن را تعری ــی جهان ــه ای و حت ــی، منطق ــطح محل ــور در س ــن کش ــه ای ک

ــع آن،  ــامی و به تب ــاب اس ــای انق ــم و آموزه ه ــال مفاهی ــرای انتق ــداف ب ــی از اه ــز یک ــا نی ــاخ آفریق ش

تأثیرگــذاری، نفــوذ و قلمروســازی جمهــوری اســامی ایــران در ایــن منطقــه هســتند. ایــن مســئله در کنــار 

ــری در  ــن هــدف، نقــش مؤث ــز دارد و تحقــق ای ــی ژئوپلیتیکــی نی ویژگی هــای سیاســی فرهنگی آن، ماهیت

ارتقــای وزن ژئوپلیتیکــی ایــران و همچنیــن ایجــاد تــوازن ژئوپلیتیکــی بــا رقبــای منطقــه ای و فرامنطقــه ای 

ایــران دارد کــه در پــی ترویــج تفکــر و ایدئولــوژی حکومتــی خــود در شــاخ آفریقــا هســتند.    

7. نتیجه 
در طــول ســال های اخیــر و به طــور تقریبــی از ســال 2015، روابــط دوجانبــۀ ایــران بــا بیشــتر کشــورهای 

شــاخ آفریقــا بــه دالیــل مختلــف دچــار کاهــش یــا قطــع مناســبات سیاســی و دیپلماتیــک شــده اســت. 

ــان ایــران و کشــورهای اتیوپــی، ســومالی، اریتــره و جیبوتــی  ــا پیــش از ســال 2015، روابــط خوبــی می ت

ــای  ــۀ رقب ــه و مداخله جویان ــات خصمان ــل اقدام ــتر به دلی ــد و بیش ــه بع ــان ب ــن زم ــا از ای ــود، ام ــرار ب برق

ــی و عربســتان ســعودی و پیشــنهاد و اعطــای  ــه امــارات متحــدۀ عرب ــران از جمل خارجــی و منطقــه ای ای

کمک هــای مالــی بــه ســومالی، اریتــره و جیبوتــی در ازای قطــع ارتبــاط بــا ایــران، ایــن کشــورها روابطشــان 

ــج  ــی خلی ــای دریای ــران در فضاه ــن ای ــال ای ــور فع ــود حض ــا وج ــر، ب ــال حاض ــد. در ح ــع کرده ان را قط

ــن کشــور در منطقــۀ شــاخ آفریقــا  ــر ای ــی مؤث ــی، از نقش آفرین ــدۀ دزدی دریای ــا پدی ــارزه ب ــرای مب عــدن ب

ــت یازدهــم و دوازدهــم  ــر، رویکــرد سیاســت  خارجــی دول ــه در ســال های اخی کاســته شــده اســت. البت

ــا حضــور  ــر علــت شــده اســت و یکــی از دالیــل کاهــش حضــور ی ــز مزیــد ب در جمهــوری اســامی نی

کم رنــگ ایــران در شــاخ آفریقــا بــه ایــن مســئله مربــوط می شــود؛ بــه ایــن معنــا کــه از ابتــدای شــروع بــه 

کار دولت هــای یازدهــم و دوازدهــم، توســعۀ روابــط بــا کشــورهای آفریقایــی و از جملــه کشــورهای شــاخ 

ــرار نداشــته اســت.  ــن دولت هــا ق ــا در اولویــت سیاســت خارجــی ای آفریق

ــدۀ دزدی  ــوان پدی ــه را می ت ــن منطق ــر در ای ــال های اخی ــران در س ــش روی ای ــای پی ــن چالش ه مهم تری

دریایــی کــه چالشــی بــرای بســیاری از کشــورهای دیگــر جهــان هــم بــوده اســت، پایین بــودن ســطح روابــط 
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یــا قطــع روابــط ایــران بــا کشــورهای شــاخ آفریقــا و حــوزۀ دریــای ســرخ، حضــور و تأثیرگــذاری رقبــای ایــران 

ــا ضعــف  ــود ی در کشــورهای حــوزۀ خلیــج عــدن، تنگــۀ باب المنــدب و دریــای ســرخ و شــاخ آفریقــا و نب

راهبــرد و برنامــۀ مشــخص در ارتبــاط بــا شــاخ آفریقــا و فضاهــای ســاحلی آن در خلیــج عــدن و دریای ســرخ 

دانســت کــه هــر یــک بــه ســهم خــود حضــور و فعالیــت ایــران را در ابعــاد مثبــت یا منفــی متأثــر کرده اســت. 

ــوان  ــا کشــورهای شــاخ آفریقــا، نمی ت ــران ب ــط ای ــا قطــع رواب ــژه کاهــش ی ــا وجــود ایــن چالش هــا و به وی ب

حضــور و نقش آفرینــی ایــران در فضاهــای آبــی و ســاحلی ایــن منطقــه و نبــود عایــق و تعلــق ژئوپلیتیکــی 

ایــن کشــور را نســبت بــه شــاخ آفریقــا انــکار کــرد. بــه ایــن معنــا کــه ایــران بــا وجــود چالش هایــی کــه در 

شــاخ آفریقــا بــا آن مواجــه بــوده اســت، همچنــان در ایــن منطقــه عایقــی دارد. ایــن عایــق نیــز به واســطۀ 

نقش آفرینــی عناصــر جغرافیــا، سیاســت و قــدرت ماهیتــی ژئوپلیتیکــی دارنــد. البتــه بــا اضافه شــدن عنصــر 

اقتصــاد و پیگیــری اهــداف اقتصــادی و تجــاری، موضــوع ماهیتــی ژئواکونومیــک نیــز دارد. 

بررســی ها و تحلیل هــا دربــارۀ حضــور و فعالیــت ایــران در شــاخ آفریقــا نشــان می دهــد کــه از منظــر 

ــاحلی  ــی و س ــای دریای ــور در فضاه ــن کش ــور ای ــرای حض ــی ب ــل اصل ــت و عام ــار عل ــک، چه ژئوپلیتی

ــی در  ــدۀ دزدی دریای ــا پدی ــه ب ــی و مقابل ــردد دریای ــت ت ــن امنی ــرد: تأمی ــان ک ــوان بی ــا می ت ــاخ آفریق ش

خلیــج عــدن، حضــور بازیگــران رقیــب در شــاخ آفریقــا و خنثی کــردن برخــی اقدامــات خصمانــۀ آن هــا، 

ظرفیت هــای اقتصــادی و ژئواکونومیــک منطقــۀ شــاخ آفریقــا و افزایــش حــوزۀ نفــوذ و قلمروســازی در ایــن 

ــای  ــتند. از ویژگی ه ــن هس ــک نقش آفری ــای ژئوپلیتی ــل، مؤلفه ه ــن عوام ــک از ای ــر ی ــه. در درون ه منطق

ژئوپلیتیکــی تأمیــن امنیــت تــردد دریایــی و مقابلــه بــا پدیــدۀ دزدی دریایــی این هــا هســتند: شــکل گیری 

الگوهــای همــکاری و رقابــت میــان دولت هــا بــرای مبــارزه بــا دزدی دریایــی و قدرت نمایــی آن هــا، ریشــۀ 

ژئوپلیتیکــی داشــتن شــکل گیری و رشــد دزدان دریایــی، تعلــق ژئوپلیتیکــی ایــران نســبت بــه شــاخ آفریقــا 

ــاری  ــادی و تج ــردی، اقتص ــای راهب ــری از مزیت ه ــرای بهره گی ــی ب ــی و جغرافیای ــل  فضای ــوان مکم به عن

ــا  در آن ســوی مرزهــا، تــاش ایــران بــرای ارتقــای وزن ژئوپلیتیکــی خــود و ایجــاد تــوازن ژئوپلیتیکــی ب

 مســتقل در مبــارزه بــا دزدی دریایــی در خلیــج 
ً
دیگــر بازیگــران فعــال در شــاخ آفریقــا بــا حضــور تقریبــا

عــدن و تنگــۀ باب المنــدب و مخابــرۀ پیــام تــوان راهبــردی و عملیاتــی در مبــارزه بــا ایــن پدیــده بــه جهــان. 

ــا  ــۀ آن ه ــات خصمان ــی اقدام ــردن برخ ــا و خنثی ک ــاخ آفریق ــب در ش ــران رقی ــور بازیگ ــل حض عام

ــی  ــت ژئوپلیتیک ــت و رقاب ــوی رقاب ــکل گیری الگ ــود دارد: ش ــی را در دورن خ ــای ژئوپلیتیک ــن ویژگی ه ای

میــان بازیگــران فعــال در شــاخ آفریقــا بــا ایــران، برســاخت ژئوپلیتیکــی نفــوذ و تأثیرگــذاری ایــران در ایــن 

ــرای افزایــش وزن  ــران ب ــا متخاصــم، تــاش ای ــد از ســوی بازیگــران رقیــب ی ــوان یــک تهدی منطقــه به عن
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ــا و حرکــت در مســیر برتــری ژئوپلیتیکــی  ــا رقب ژئوپلیتیکــی خــود، ایجــاد و حفــظ تــوازن ژئوپلیتیکــی ب

ــران در شــاخ  ــای جمهــوری اســامی ای ــزوای ژئوپلیتیکــی رقب ــرد ان و ایجــاد چالــش ژئوپلیتیکــی و راهب

آفریقــا. در عامــل ظرفیت هــای اقتصــادی و ژئواکونومیــک منطقــۀ شــاخ آفریقــا، ژئواکونومــی در چارچــوب 

ــتگی  ــی وابس ــک و نوع ــی و ژئواکونومی ــق ژئوپلیتیک ــران تعل ــود، ای ــف می ش ــک تعری ــی ژئوپلیتی مفهوم

ژئوپلیتیــک و ژئواکونومیــک نســبت بــه شــاخ آفریقــا و فضاهــای دریایــی ایــن منطقــه بــرای رفــع نیازهــا در 

تجــارت و مبــادالت اقتصــادی بــا کشــورهای دیگــر بــا اســتفاده از مســیرهای دریایــی آن دارد. بهره گیــری 

ــعۀ  ــد در توس ــی می توان ــردی ژئوپلیتیک ــرای راهب ــیم و اج ــا ترس ــک ب ــت ژئواکونومی ــن ظرفی ــه از ای بهین

اقتصــادی و تجــاری و ارتقــای وزن ژئوپلیتیکــی و ایجــاد تــوازن ژئوپلیتیکــی بــا رقبــا نقش آفریــن باشــد. 

در عامــل افزایــش حــوزۀ نفــوذ و قلمروســازی، ترویــج آموزه هــای اصیــل اســامی و صــدور ارزش هــای 

ــا نظــام  ــه ب ــت اســتقال و مقابل ــرای تقوی ــه دولت هــا و ملت هــا ب ــا هــدف کمــک ب انقــاب اســامی ب

ســلطه یــک کــد ژئوپلیتیکــی اختصاصــی جمهــوری اســامی ایــران در سیاســت خارجــی اســت و ایــران 

در تــاش بــرای تأثیرگــذاری و قلمروســازی، افزایــش وزن ژئوپلیتیکــی و ایجــاد تــوازن ژئوپلیتیکــی بــا رقبــا 

در شــاخ آفریقــا اســت کــه ماهیتــی ژئوپلیتیکــی دارنــد. به نظــر می رســد بــرای بهره گیــری بهینــه و مؤثــر 

ایــران از ظرفیت هــای ژئوپلیتیــک و ژئواکونومیــک منطقــۀ شــاخ آفریقــا و حضــور فعال تــر در ایــن منطقــه، 

ضــرورت دارد جمهــوری اســامی ایــران ایــن برنامه هــا و راهبردهــا را مدنظــر قــرار دهــد:

1. حضــور نظامــی دائمــی و مســتمر در فضاهــای دریایــی خلیــج عــدن، تنگــۀ باب المنــدب و دریــای 

ســرخ بــرای حفاظــت از  امنیــت مســیرهای دریایــی و کشــتی های تجــاری خــود؛

2. برقــراری و توســعۀ روابــط بــا کشــورهای ســاحلی شــاخ آفریقــا یعنــی ســومالی، اریتــره، جیبوتــی و 

اتیوپــی در ابعــاد مختلــف، ماننــد سیاســی، اقتصــادی، فرهنگــی، علمــی؛

ــورهای  ــا کش ــی ب ــاف دریای ــکیل ائت ــژه تش ــه ای به وی ــی منطق ــکاری و همگرای ــرای هم ــاش ب 3. ت

ــع مشــترک؛ ــا مناف دوســت و ب

ــاخ  ــام و ش ــورت ع ــا به ص ــت در آفریق ــور و فعالی ــارۀ حض ــد درب ــرد هدفمن ــه و راهب ــن برنام ۴. تدوی

ــاص؛  ــورت خ ــا به ص آفریق

ــمی و  ــران رس ــای بازیگ ــدات و توطئه ه ــا تهدی ــه ب ــرای مقابل ــه ب ــی همه جانب ــورداری از آمادگ 5. برخ

غیررســمی رقیــب و معانــد در فضاهــای دریایــی و ســاحلی شــاخ آفریقــا.
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یقا مدل 1: تحلیل ژئوپلیتیکی حضور ایران در شاخ آفر

قدردانی

ــا از حمایت هــای دانشــگاه تربیــت مــدرس و مرکــز مطالعــات آفریقــا  نویســنده بــر خــود الزم می دانــد ت

در ایــن دانشــگاه تشــکر و قدردانــی کنــد.
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