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 چکیذٌ
هَسد حولِ دصداى دسیایی اًذ وِ دس دسیا  ّایی تَدُ دسیاًَسد سٍی وطتی 5000دّذ وِ حذالل  ًطاى هی 2014آًالیض ٍ تشسسی دصدی دسیایی دس سال 

دّذ وِ اثش هٌفی دصدی دسیایی تِ خػَظ دس اعشاف  اًذ؛ ایي ًطاى هی ّا تحت فطاس فیضیىی یا سٍاًی تَدُ ًفش آى 1000اًذ وِ تیص اص  لشاس گشفتِ

اص حذ تاٍس تَدُ است. اص ایي سٍ الوللی تسیاس گستشدُ ٍ ّضیٌِ خلَگیشی اص دصدی دسیایی تیص  وطَس سَهالی تِ غٌؼت دسیاًَسدی ٍ حول ٍ ًمل تیي

دُ تش آى ضذین تا همالِ حاضش سا دس خػَظ اثشات هٌفی دصدی دسیایی دس غٌؼت دسیاًَسدی ٍ التػاد دسیا تِ ًگاسش دسآٍسین. عثك تحمیمات گستش

هٌاعمی وِ پذیذُ دصدی دسیایی  ّا خْت ػذم ػثَس اص ّای صیادی تِ غٌؼت دسیاًَسدی تحویل ضذُ است؛ اص خولِ ایٌىِ وطتی اًدام ضذُ، ّضیٌِ

ّای سَخت وطتی، تأخیش دس اسسال واال، افضایص  ضایغ است ًاچاس تِ تغییش هسیش وطتی ّستٌذ ٍ ایي تغییش هسیش هٌدش تِ افضایص ّضیٌِ

ّای دیگشی هثل  ِ  ّضیٌِگشدد. اها تِ هٌظَس پیطگیشی اص ٍلَع وطتی ستایی ت ّای هشتَط تِ ًگْذاسی وطتی ٍ حمَق پشسٌل وطتی ٍ ... هی ّضیٌِ

ّا ٍ یا اسىَست وطتی تَسظ ًاٍّای ًظاهی، هشاوض ضذ دصدی دسیایی، تدْیضات اهٌیتی ٍ تیوِ هٌاعك خٌگی  ّوشاّی گاسد هحافظتی وطتی

 تَاى اضاسُ ًوَد. هی

 

 ّای سشسام آٍس سَهالی، ّضیٌِ ایی، دصداى دسیاییدصدی دسیایی، غٌؼت دسیاًَسدی، حول ٍ ًمل دسیایی خْاًی، التػاد دسی: کلمات کلیذی

 

 مقذمٍ
وطَس سَهالی خضء فمیشتشیي وطَسّای خْاى است. لحغی ٍ خطه سالی اص یه عشف ٍ فمیش تَدى وطَس اص هٌاتغ دسیایی ٍ صهیٌی اص عشف دیگش  

اًذ.  ّا ًاچاس تِ تشن واس ضذُ ِ ٍ آىدٍلت سَهالی سا تِ صاًَ دسآٍسدُ است تِ عَسی وِ دٍلت ًاچاس ضذُ ًیشٍّای ًظاهی خَد سا تذٍى حمَق گزاضت

اًذ. دس اتتذا اهىاًات دصداى دسیایی تسیاس هحذٍد تَد ٍ تا اهىاًات خضئی هَفك تِ تسخیش  ّا ضذُ هشدم تشای اهشاس هؼاش ًاگضیش تِ حولِ تِ وطتی

ّای خَد سا هدْضتش  ّای وطتیشاًی وطتی وتضذ، تِ هشٍس صهاى ضش ّا تیطتش هی ّای تداسی ٍ ًفتىص ضذًذ سٍص تِ سٍص حولِ تِ وطتی وطتی هی

ّای خاسداس خغی ٍ حلمَی  ّای والى دسخَاستی خَد هدْضتش ضذًذ؛ تِ عَسی وِ دیگش سین وشدًذ. اص عشفی دصداى دسیایی تا تِ دست آٍسدى تاج

ذًذ تلىِ اص ًظش داًص دسیایی ًیض تِ سٍصتش ض تشی هی ّای تْتش ٍ لَی ّا ًثَد. تا گزضت صهاى ًِ تٌْا دصداى دسیایی هدْضتش تِ سالح خلَگیش آى

تشی پطت غحٌِ ّستٌذ ٍ دصدی دسیایی سا سّثشی  سسذ هَفمیت دصداى دسیایی غشفاً اص سٍی تدشتِ ًیست، تلىِ تاًذّای لَی ضذًذ تِ ًظش هی هی

اج هتؼلك تِ ووپاًی فشاّن وٌٌذُ وطتی هادس، تشیي سْن اص تاج گشفتِ ضذُ سا داسًذ. لسوت ػوذُ ت وٌٌذ ٍ خَد دصداى حولِ وٌٌذُ تِ وطتی ون هی

ّای تأثیشگزاس )هثثت  تٌذی لَیذص یه لیست غذ ًفشُ اص افشاد یا ضشوتووپاًی تْیِ وٌٌذُ اسلحِ ٍ ووپاًی تْیِ وٌٌذُ سَخت است. هؤسسِ سدُ

تاضذ  ذ؛ ًفش چْاسم آى لیست آلای گشت هحوذ هیتاض یا هٌفی( تش التػاد دسیایی تْیِ وشدُ است وِ ًفش اٍل آى لیست ٍصیش التػاد وطَس چیي هی

تاضذ. خالة است تذاًیذ وِ گشت هحوذ ّواى سئیس گشٍُ دصداى دسیایی است  ٍ سدیف ًَد آى لیست ضشوت وطتیشاًی خوَْسی اسالهی ایشاى هی

 وِ الذام تِ حولِ ٍ ستایص وطتی ایشاى گیالى تِ فشهاًذّی ایٌداًة واپیتاى هختاس هشادی وشد.

 

 یر دزدان دریایی بر اقتصاد ي صىعت دریاوًردیتأث
وٌٌذ تا تِ خایی تشسٌذ  ّا ساُ تسیاس عَالًی سا عی هی گستشُ فؼالیت دصداى دسیایی سَهالی تِ عشص تاٍسًىشدًی حیشت آٍسی ٍسیغ ضذُ است؛ آى

وٌٌذ. تا تِ  تش هی ًسثت گستشُ فؼالیت خَد سا ٍسیغ گیشًذ، دصداى ًیض تِ ّواى ّا اص سَهالی فاغلِ هی ّا ٍخَد داسد. ّش چِ وطتی وِ تشدد وطتی

ّای وطَس ٌّذ ّن اهٌیت ًذاسد. حتی حوالت ایي دصداى دسیایی دس دسیای ػواى ّن ٍخَد داضتِ است. حولِ تِ وطتی ٍلت خاغی  حذی وِ آب

یلَهتش اص سَهالی فاغلِ گشفتِ تَدم. الصم تِ و 2400تِ وطتی تٌذُ حولِ وشدًذ دس غَستی وِ  1391فشٍسدیي  7غثح سٍص  8ًذاسد ٍ دصداى ساػت 

روش است وِ اص هحل حولِ تا وطَس سَهالی تا احتساب ایٌىِ سشػت وطتی سا ون وشدُ تَدم تا ًیشٍی دسیایی استص خوَْسی اسالهی تِ ووه هي 

 سٍص ساُ تَد.  5تیایذ، 
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سا وِ تٌذُ دیذم حتی دهپایی یا وفص ّن ًذاضت. تمیِ سشتاصاى اٍ ًیض دس ّویي ٍضؼیت تَدًذ، حتی لثاس  دسیایی، آلای گشت هحوذئیس دصداى س

ّا سا  وٌٌذ ٍ وطتی ّا تذیي غَست است وِ فمظ دس دسیا واس هی هٌاسة ًیض ًذاضتٌذ ٍ اٍلیي چیضی اص هي گشفت دهپایی هي تَد. سیستن ایي

دٌّذ ٍ دٍتاسُ تشای ضىاس  ّای دیگشی وِ هٌتظش ّستٌذ ٍ واسضاى فمظ دس ساحل ّست تحَیل هی تشًذ ٍ تِ گشٍُ َاحل سَهالی هیستایٌذ ٍ تِ س هی

وٌذ ٍ هختع چاًِ صًی  گشدًذ. حتی وسی ٍخَد داسد وِ دس خطىی ًطستِ ٍ تسیاس سٍاى ٍ سلیس تِ صتاى اًگلیسی غحثت هی تؼذی تِ دسیا تشهی

وٌذ. خالة  سی اػالم هی تی س تا ایطاى غحثت وشدم، حتی ضخػی ٍخَد داسد وِ خثش دصدیذُ ضذى وطتی سا تِ خثشگضاسی تیتاضذ ٍ هي چٌذ تا هی

ای داسد. اگش وطتی ستَدُ  است وِ اص یه گشٍُ دٍاصدُ ًفشُ حولِ وٌٌذُ تِ یه وطتی یه ًفش ًوایٌذُ غاحة وطتی هادس است ٍ هٌافغ خذاگاًِ

ّا خَاّذ تَد. تِ  تیافتذ ٍ یا دس ػولیات ًظاهی اص دست دصداى سٍی وطتی دس آٍسدُ ضَد ٍضؼیت ٍخیوی دس اًتظاس آىضذُ تِ دست دصداى دیگشی 

م گفتٌذ ّویي خاعش ّش عَس ضذُ تایذ وطتی سا تِ همػذ تشساًٌذ تا خاى خَد سا تِ خغش ًیاًذاصًذ. ایطاى دس سٍصّایی وِ تٌذُ دس اساست ایطاى تَد

ًفش تَدًذ وِ ّش وذام تشای حولِ تِ  3000ّا  وطتی سا ستَدُ ٍ تِ سَاحل سَهالی تشدُ است. تِ گفتِ ایطاى آى 37 سال گزضتِ 13وِ دس 

ّای خاسداس وطتی تَد ٍ ّوِ افشادی وِ تٌذُ اص ایطاى  ّای صخوی داضتٌذ وِ حاوی اص ػثَس اص سین ّا یه گشٍُ تطىیل دادًذ. دصداى تذى وطتی

سٍصی وِ تٌذُ  5ضَد. دس  ّا هاًغ هحسَب ًوی وشدًذ وِ سین خاسداس تشای آى ِ تسخیش وطتی ضذًذ یا خیش، تأییذ هیپشسیذم وِ آیا هَفك ت هی

ضذ ایطاى سا  ّا تَدم هتَخِ ضذم وِ داًص دسیاًَسدی ًیض داسًذ. سئیس دصداى آلای گشت هحوذ تسیاس تیض َّش تَدًذ ٍ تِ ساحتی ًوی گشٍگاى آى

ّا هتَخِ ضًَذ هسیش حشوت وطتی سا تغییش دادُ ٍ تِ عشف ًیشٍی خَدی ایستگاُ ثاتت  تَدم وِ ضثاًِ تذٍى ایٌىِ آى فشیة داد. هي تِ ایي فىش

وشد. هي وِ سشػت وطتی سا تا حذ  ای داضت ٍ سشػت ٍ خْت وطتی سا سٍصاًِ چٌذ تاس تشسسی هی هحوذ خی پی اس هاَّاسُ حشوت وٌن ٍلی گشت

تشیي اختالف سشػت  وشد. وَچه گشُ دسیایی سا اص هي دسخَاست هی 13.5گشفتن ٍ هشتثاً سشػت  تاصخَاست لشاس هی هوىي ون وشدُ تَدم هشتثاً هَسد

وشد چٌیي حدن ٍسیؼی اص وطتی  خا تثشًذ ًسثت تِ خی پی اس خَد سا تِ عَس واهل تشسسی هی ٍ هسیش ٍ فاغلِ تا ضْشی وِ لشاس تَد ها سا تِ آى

ّا  ّای وطتیشاًی تشای هثاسصُ ٍ خلَگیشی اص ستَدُ ضذى وطتی ی ضذیذی سٍی التػاد خْاى گزاضتِ است. ضشوتستایی تَسظ یه ًفش تأثیش هٌف

تَاى  ّای تاستشی دس ًضدیىی سَاحل سَهالی هی ّای ٌّگفتی سا پشداخت وٌٌذ. تا دس ًظش گشفتي تشدد ساالًِ تؼذاد ػظیوی اص وطتی ًاچاسًذ ّضیٌِ

تاضذ وِ ایي ّضیٌِ خذا  دالس هی 25000یي ساُ پشداخت وشد. ّضیٌِ تمشیثی یه تاس ػثَس اص هٌغمِ خغشًان حذالل حذس صد وِ چِ تْایی تایذ دس ا

ّا ًاچاس تَدًذ اص یه یا دٍ وطتی تِ ػٌَاى ایستگاُ ثاتت استفادُ  ّای لثل ضشوت تاضذ. تا دس ًظش گشفتي ایي وِ اص سال اص حمَق پشسٌل گاسد هی

ًفش اص پشسٌل گاسد  50ّا ًخَاٌّذ داضت. ّضیٌِ استخذام ٍ ّتلیٌگ  وطتی آف ّایش ضذُ ٍ ّیچ دسآهذی تشای آى ضشوت وٌٌذ وِ دس ٍالغ آى دٍ

ّای خاسداس ٍسیغ )لیوت توام ضذُ تشای  ّا تِ ٍسایلی چَى سین ّا سشسام آٍس خَاّذ تَد. تدْیض وشدى وطتی ّا تشای ضشوت خْت ّوشاّی وطتی

ّا  تاضذ(، اتػال ٍ ًگْذاسی سیستن تشق فطاس لَی اعشاف وطتی هَخة ضذُ تا ّضیٌِ دالس هی 6000دالس تا  1200اص سین خاسداس تا ػوش دٍ سال 

ّا تِ عَس واهالً هحسَس اص سَاحل  ضًَذ، ًاضی اص فاغلِ گشفتي وطتی ّای وطتیشاًی هتحول هی ای وِ ضشوت غیش لاتل تاٍس ضَد. ّضیٌِ ػوذُ

 هایل دسیایی اص سَهالی فاغلِ تگیشًذ. 1400وٌٌذ تایذ  اهشیىای خٌَتی تِ سوت خلیح فاسس حشوت هی ّایی وِ اص سَهالی است. وطتی
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ّا اص چٌذ هایلی سَاحل سَهالی تَد. ایي فاغلِ گشفتي اص هٌغمِ خغشًان یه  دس غَستی وِ اگش دصداى دسیایی ٍخَد ًذاضتٌذ هسیش حشوت وطتی

دالس  140000دالس تشای یه وطتی، دس هدوَع ٍ عی یه ّفتِ  20000اًذاصد، تا تَخِ تِ ّضیٌِ هتَسظ سٍصاًِ  ّفتِ ٍسٍد وطتی سا تِ تأخیش هی

تاضذ ٍ  تي هی 28ّضیٌِ اضافی تِ یه وطتی تحویل خَاّذ ضذ وِ هثلغ لاتل تَخْی خَاّذ تَد. هػشف سٍصاًِ یه وطتی فلِ تش تِ عَس هتَسظ 

 دالس است. 196000دالس ٍ یه ّفتِ هسیش عَالًی اضافی تشاتش تا  28000دالس است وِ سٍصاًِ  1000ّش تي سَخت تشاتش تا  لیوت 

 

 
  : مًقعیت کشتی ایراوی اگالوتیه در زمان ربًدٌ شذن3شکل 
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 دّذ. تػَیش صیش وطتی ایشاًی اگالًتیي سا ًوایص هی

 

 
 اگالوتیه: کشتی ایراوی 4شکل 

 
وٌٌذ. وِ ایي  ّا علة هی ّا هثالغ تسیاس ٌّگفتی خْت آصاد ساصی وطتی دصداى دسیایی پس اص هستمش وشدى وطتی ستَدُ ضذُ اص غاحثاى وطتی

ضَد ٍ تاتَخِ تِ ًَع وطتی ٍ ًَع تاس وطتی ٍ ّوچٌیي هَخَدی همذاس سَخت وطتی تِ  ّای تداسی اص دٍ هیلیَى دالس ضشٍع هی هثلغ تشای وطتی

 State of Maritime Piracy 2014, Assessing the Economic and Human"سسذ. تا هشاخؼِ تِ گضاسش  هیلیَى دالس ّن هی 35تا 

Cost " تیلیَى دالس ٍ  3تشاتش تا  2013تیلیَى دالس تَدُ است ٍ دس سال  2.3دس ساتغِ تا دصدی دسیایی تشاتش تا  2014هثلغ  ول ّضیٌِ ضذُ دس سال

ًفش ٍ دس سال  60تشاتش تا  2013ًفش، دس سال  349تشاتش تا  2012تیلیَى دالس تَدُ است. پشسٌل ستَدُ ضذُ دس سال  5.7تش تا تشا 2012دس سال 

ّای خاسداس،  ّای تداسی اهىاًات هختلفی تشای خلَگیشی اص ٍسٍد دصداى دسیایی تِ وطتی داسًذ هثل سین ًفش تَدُ است. وطتی 17تشاتش تا  2014

ّوچٌیي تشفٌذّایی تشای خلَگیشی اص ًضدیه ضذى دصداى دسیایی هثل افضایص سشػت ٍ یا تغییش هسیش وطتی خْت ػذم ٍسٍد تِ  گاسد ًظاهی ٍ

تیلیَى دالس  3/1تِ اًذاصُ ی  2014ضَد وِ دس سال  هٌاعك ٍخَد دصداى دسیایی وِ ایي توْیذات تشای حول ٍ ًمل دسیایی تسیاس گشاى توام هی

تاضذ ًاچاسًذ تیوِ خٌگی خشیذاسی ًوایٌذ  ّا تا ٍسٍد تِ هٌغمِ خغشًان  تا تَخِ تِ ایٌىِ خٌگ خضء استثٌائات تیوِ هی تیتَدُ است. غاحثاى وط

 State of Maritime Piracy 2014, Assessing the Economic"تش خَاّذ ضذ. تش عثك آهاس گشفتِ ضذُ دس  وِ تسیاس گشاى ٍ ّضیٌِ

and Human Cost " سسذ. ّضیٌِ اص دست سفتي اهَال ضخػی دسیاًَسداى، ّضیٌِ غشاهت  هیلیَى دالس هی 41تِ  2014تشای سال تِ عَس تمشیة

 دسیاًَسداى ًیض سلن لاتل تَخْی داسد.

 
 َای دریایی در جُان : شیًع دزدی5شکل 
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دٌّذُ  سًگ ًطاى دّذ ٍ ًماط ون سا تا ًماط تیشُ ًوایص هی 2010تا  1991ّای  ّای دسیایی اتفاق افتادُ عی سال هَلؼیت خغشافیایی دصدی 5ضىل 

 تٌادس اغلی وطَسّا ّستٌذ. ّواًغَس وِ دس ضىل هطَْد است سَهالی یىی اص هٌاعمی است وِ دصدی دسیایی دس آى تِ دفؼات سخ دادُ است.

 

 
 مقایسٍ شیًع دزدی دریایی در جىًب شرقی آسیا ي خلیج عذن: 6شکل 
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 2000-2003َای  : حمالت دزدان دریایی در مىطقٍ سًمالی در سال7 شکل

 

ای است وِ دس آى حولِ دصداى دسیایی  گش هٌغمِ دّذ. ّش ًمغِ سیاُ ًوایاى ضىل تاال تَسؼِ دصدی دسیایی سا دس هٌغمِ سَهالی دس آفشیما ًطاى هی

 دّذ. ویلَهتشی  اص ساحل سَهالی سا ًطاى هی 1000ٍ  500ادُ است. هٌاعك دسیایی هطخع ضذُ تش سٍی تػَیش تِ تشتیة هشص سخ د
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 گیری وتیجٍ

اًذ وِ دس دسیا هَسد حولِ دصداى دسیایی  ّایی تَدُ دسیاًَسد سٍی وطتی 5000دّذ وِ حذالل  ًطاى هی 2014آًالیض ٍ تشسسی دصدی دسیایی سال 

ی اص ًفش وطتِ ضذًذ ٍ تؼض 7ًفش تشای هذتی گشٍگاى تَدُ ٍ  476اًذ.  ّا تحت فطاس فیضیىی یا سٍاًی تَدُ ًفش آى 1000اًذ وِ تیص اص  لشاس گشفتِ

دّذ وِ اثش هٌفی دصدی دسیایی تخػَظ اعشاف وطَس سَهالی ٍ غٌؼت  اًذ. ایي ًطاى هی سال هَسد ضىٌدِ تَدُ 4ّا تشای تیطتش اص  گشٍگاى

 الوللی تسیاس گستشدُ ٍ ّضیٌِ خلَگیشی اص دصدی دسیایی تیص اص حذ تاٍس تَدُ است.  دسیاًَسدی ٍ حول ٍ ًمل تیي

ّا خْت ػذم ػثَس اص  وٌذ؛ اص خولِ ایٌىِ وطتی ّای صیادی سا تِ غٌؼت دسیاًَسدی تحویل هی ی دسیایی ّضیٌِعثك تحمیمات اًدام ضذُ، دصد

ّای سَخت  ّا ضایغ است ًاچاس تِ تغییش هسیش وطتی ّستٌذ ٍ ایي تغییش هسیش هٌدش تِ افضایص ّضیٌِ هٌاعمی وِ پذیذُ دصدی دسیایی دس آى

تَاى  ّا هی گشدد. اص خولِ اّن ایي ّضیٌِ ّای هشتَط تِ ًگْذاسی وطتی ٍ حمَق پشسٌل وطتی ٍ ... هی ّضیٌِوطتی، تأخیش دس اسسال واال، افضایص 

 تِ هَاسد صیش اضاسُ ًوَد:

 ّا ٍ یا اسىَست وطتی تَسظ ًاٍّای ًظاهی  ّضیٌِ ّوشاّی گاسد هحافظ وطتی -1

 ّا تِ تدْیضات اهٌیتی  ّضیٌِ تْیِ ٍ تدْیض وطتی -2

 ّا دس هٌاعك خغشًان ػت وطتیّای اصدیاد سش ّضیٌِ -3

 ّا تشای فاغلِ گشفتي اص دصداى دسیایی ّضیٌِ تغییش هسیش وطتی -4

 ّای خذاگاًِ ٍ هخػَظ هٌاعك خٌگی ّضیٌِ خشیذاسی تیوِ -5

 ّای واسگشی ٍ تؼویشات ّضیٌِ -6

 اف ػولیات ًظاهی الصهِ تا دصداى دسیاییضّای گ ّضیٌِ -7

 ّای پشداخت ضذُ تِ دصداى دسیایی تاج -8

 لؼات ٍ تحمیماتّضیٌِ هغا -9

 ّای ضذ دصدی دسیایی ّضیٌِ تِ ٍخَد آهذى ساصهاى -10

 گشدد: ّای ًاضی اص ایي پذیذُ ساّىاسّای صیش اسائِ هی ّا ٍ یا خثشاى صیاى ّوچٌیي تِ هٌظَس خلَگیشی اص ٍسٍد دصداى دسیایی تِ وطتی

 ّا ٍ یا اسىَست وطتی تَسظ ًاٍّای ًظاهی  ّوشاّی گاسد هحافظ وطتی -1

 ّا تِ تدْیضات اهٌیتی  تدْیض وطتیتْیِ ٍ  -2

 ّا دس هٌاعك خغشًان اصدیاد سشػت وطتی -3

 ّا تشای فاغلِ گشفتي اص دصداى دسیایی تغییش هسیش وطتی -4

 تِ هٌظَس عشاحی الذاهات پیطگیشاًِ دس خػَظ ایي پذیذُ هغالؼات ٍ تحمیمات -5

 ّای ضذ دصدی دسیایی ساصهاى ووه تِ ایداد -6

 
 تشکر ي قذرداوی

 ًژاد فش ٍ واپیتاى هْشداد تالشی  س اص ّوشاّی واپیتاى هسؼَد فالحتا ووال سپا
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