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 چکيده
صهاحب قهدر    ههاي شوهورهاي   ترین دغدغهه المللی یکی از مهمهاي بینآب حضور در به ویژه ،در دنیاي امروز دریاها

ایهران بها مرمهان    .ا.شبختانه امروزه جخوان اندازه داراي قدر  است. در حقیقت شسی شه بیوتر به دریا تسلط دارد، به هم است.
، نگاه خود را از دریاهاي خانگی شه همان خلیج مارس و دریاي عمان باشهد، بهه   )مدظله العالی(ايامام خامنه مرماندهی معظم شل قوا 

ههاي اخیهر   ي دریهایی راهبهردي در سها    المللی است. نیهرو ایران در ایفاي نقش بین.ا.دوردست برده شه نوان دهنده حضور ج
 گهام بهه گهام بهوده و از حضهور در      ،گذاشته شه خوشبختانه نتایج حاصل از این اقداما ظهور گیري را به منصه اقداما  چوم
یهران  ههاي نظهامی ج.ا.ا  این شه برگی زرین بهر توانمنهدي  بر امزونآمیز بوده و هر مرحله از آن یت مومق ،خلیج عدنحوزه منطقه 

. دغدغهه اصهلی   ایفهاي نقهش نمهوده اسهت    براي تأمین امنیت خطوط دریانوري و دریایی ثر ؤماي به عنوان مؤلفه مزون نموده،ا
خلهیج   المللهی حهوزه بهین  هاي شناور نهدااا در  براي تداوم عملیا  یگانمحقق، نبود الگوي مناسب براي ایجاد پایگاه پوتیبانی 

ههاي آمهار   گیهري از شهاخ   اي و بههره پرداخته شد. این تحقیق به روش موردي زمینهه باشد، شه در این تحقیق به آن می عدن
ههاي مربهوط بهه ابعهاد،     ههاي اامعهه آمهاري و داده   توصیفی مانند میانگین، نمودار و اداو  توزیع  مراوانی به توصیف ویژگی

بنهدي  اههت رتبهه   βهمچنهین ضهریب    ها پرداخته وضریب همبستگی چندگانه براي بیان درصد اطمینهان و ها و شاخ مؤلفه
هاي پایگاه پوتیبانی خلیج عدن استفاده و در نهایت براي تعیین نقهش و میهزان تهاثیر ههر یها از ایهن       ها و شاخ ابعاد، مؤلفه
ها، از آمارهاي همبستگی و براي تأییهد تهأثیر آنهها بهر الگهوي مناسهب  ایجهاد پایگهاه خلهیج عهدن و           ها و شاخ ابعاد، مؤلفه

در حهوزه   یبانیپوهت  گهاه یپا جهاد یا يالگهو گیهري و  انی بین آنها نیز از تحلیل عاملی استفاده شده است و در نهایت نتیجههمخو
 .  دیگردشناسایی شاخ   95مؤلفه و  6بعد، و  2عدن با   جیخل
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 مقدمه

الجیوهی در منطقهه آسهیاي    چند نقطه حیاتی و سهو  شه عالمان علم ژئوپلیتیا معتقدند 

انوب غربی واود دارد شه اگر شووري بهر ایهن منهاطق مسهلط شهود، از قهدر  و تهوان        

ههاي  باالتري در منطقه و اهان بهره خواهد برد؛ از دیرباز نیز تواه به این مناطق و شهاهراه 

شوورها داشت، بنهابراین ته ش بهراي نفهو  در منطقهه و       راهبرداوانی در اهانی اهمیت مر

المندب و شانا  سوئز همیوه واود داشته اسهت  تسلط بر تنگه هرمز، خلیج عدن، تنگه باب

ههاي  شند مانع نفو  رقیب خود در این مناطق شود. آمریکا و قهدر  و هر شووري سعی می

هها از طریهق نیهروي    تسلط بهر دریاهها و اقیهانوس   غربی سالیان طوالنی است سعی دارند با 

توان و قدر  اهانی خود را ارتقا داده و به نمایش بگذارند و روند انتقا   ،دریایی قدرتمند

 شهه سهایر   ین رو به هیچ واهه حاضهر نیسهتند   ا، از واپایش شنندانرژي و تجار  اهانی را 

آمریکها در  « گوگارسیاهدی»اه بزرگ رو شند. واود پایگآنها را با موکل روبه راهبرد هاشوور

و هههاي دریههایی مرانسههه و آمریکهها در ایبههوتی و همچنههین واههود پایگههاه اقیههانوس هنههد

عنوان پایگاه پنجم نیهروي دریهایی آمریکها و نیهروي واشهنش       بازیرمجموعه آن در بحرین 

ریزي هپای راهبرد هایی از این دست در منطقه، در چارچوب همینسریع این شوور و پایگاه

هها در منطقهه الهوگیري    از برتري و حضور سایر قدر ، بر تفو  بر دریاهاامزون شده شه 

مجاري  راهاقیانوس بزرگ هند و اطلس شه از  دواحاطه آسیاي انوب غربی در پیوند . شنند

مارس، دریاي عمان، خلیج عدن، دریهاي سهرو و در طهر     ها شامل خلیجآبی این اقیانوس

رانه، دریاي سیاه و دریاي اژه صور  گرمتهه اسهت، منطقهه را از ویژگهی     دیگر دریاي مدیت

  تواه سایر شوورها شده است.   موابمردي برخوردار شرده شه بهمنحصر

و سهایر   ، یمهن سهودان، اریتهره، ایبهوتی    ایران براي تقویهت حضهور در  ج.ا.هاي ت ش

و ش نهی   راهبهردي  شوورها و ازایر حاشیه دریاي سرو و خلیج عدن، در راستاي نگهرش 

ایهران، بهه   ج.ا.بنهابراین   شنهد. را بهه شهد  تهدیهد مهی     رژیهم صهیونیسهتی  است شه امنیت 

چند سها    درسودان، اریتره، اتیوپی و ایبوتی نگاهی ویژه داشته و عمان  یمن، شوورهاي 

 گذشته، به میزان این تواه امزوده است.  
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منطقه خلیج عدن و امزایش تغییهر  با تواه به اهمیت حضور نیروي دریایی راهبردي در 

حوزه مأموریت نیروي دریایی راهبردي ج.ا.ایران، ایجاد یا پایگاه مستقل براي پوتیبانی از 

باشهد. بنهابراین مسه له اصهلی     خلهیج عهدن روشهن مهی     هاي شناور حاضر در منطقهه یگان

ههاي  گهان بهراي تهداوم عملیها  ی   طراحی الگوي مناسب ایجاد پایگاه پوتیبانی  ،نویسندگان

، متناسب بها نیهروي دریهایی راهبهردي ارتهش ج.ا.ایهران       شناور ندااا در منطقه خلیج عدن

 باشد.  می

 

 . کليات1

 . بيان مسئله0-0

هاي شهناور  نیروي دریایی مأموریت دارد تا به صور  مستمر و مداوم با ترشیبی از یگان

بهد. پوهتیبانی از   سطحی، زیرسطحی و پروازي در منطقه راهبهردي خلهیج عهدن حضهور یا    

شد. براي استمرار و تهداوم حضهور   منطقه مأموریتی تاشنون توسط منطقه سرزمینی انجام می

باشد، یا پایگاه مراسرزمینی در یکی از ایهن منهاطق حاشهیه    در این منطقه راهبردي نیاز می

دد. هاي شناور و به ویژه گردآوري اط عاتی تأسیس گهر خلیج عدن، براي پوتیبانی از یگان

بنابراین دغدغه اصلی نویسندگان این است شهه در شهرایط حاضهر رمتهه رمتهه پوهتیبانی از       

هاي شناور سطحی، زیرسطحی و پروازي مستقر در منطقه خلهیج عهدن بها تواهه بهه      یگان

روز از نظهر   51الهی    61هاي شناور بهراي تهداوم ادامهه مأموریهت بهراي      هاي یگانظرمیت

ي انسانی متخص ، مواد غذایی و بسیاري از مسائل دیگهر بهه   اایی نیروقطعا  منی، اابه

ویژه گردآوري اط عا  شه شاربرد بسیار مهمی در تهداوم عملیها  خواههد داشهت دچهار      

موکل خواهد شد. براي پوتیبانی از این مأموریت ادید نیاز به یا پایگاه پوتیبانی مستقل 

ر و مهداوم  مسهائل پوهتیبانی از    و مراسرزمینی دارد تا بدون دغدغهه و بهه صهور   مسهتم    

هاي شناور را از ماصله نزدیکتر پیگیري و تأمین نماید شه در حها  حاضهر در نیهروي    یگان

دریایی راهبردي ارتش ج.ا.ایران چنین پایگاهی واود ندارد. بنابر این مس له اصهلی محقهق   

شناور نهدااا در   هايبراي تداوم عملیا  یگانطراحی الگوي مناسب ایجاد پایگاه پوتیبانی 



طراحی الگوي ایجاد پایگاه پوتیبانی در حوزه خلیج عدن براي....مقالة پژوهوی:                                          16

باشهد شهه در ایهن    متناسب با نیروي دریایی راهبردي ارتش ج.ا.ایران مهی  منطقه خلیج عدن

 تحقیق به آن پرداخته شده است.

 

 . اهميت و ضرورت تحقيق0-2

 انجام این پژوهش بنا به دالیل و عوامل زیر از اهمیت باالیی برخوردار است:

ههاي اخیهر نیهروي    ههاي سها   پیوهرمت »مبنی بر اینکه  ی(العال)مدظلهاي( تأشید امام خامنه1)

دریایی محسوس و ملموس است؛ پیش از انق ب اس می، اهمیهت، عظمهت و حساسهیت    

هاي زیادي شرده شه البته هنوز بها  شد اما امروز نیروي دریایی پیورمتدریا نادیده گرمته می

بها دشهمنان و در عهین حها ،      دریا عرصه رویارویی قدرتمندانه .نقطه مطلوب ماصله داریم

هاي آزاد، اتصها  بهه چهارگوشهه    معالیت مؤثر و همکاري با دوستان است؛ دسترسی به آب

اهان از راه دریا و امکان دماع از شوور در بستر دریا از امله برشا  دریاست شهه مهردم و   

بنابراین تولیهد  باشد، بیانگر اهمیت موضوع می(. 15/15/1351) «مس والن باید به آن تواه شنند

سهازي نیاها  راهبهردي مقهام معظهم رهبهري، امهام        توانهد در پیهاده  ادبیا  در این حوزه می

 مؤثر باشد. (العالیمدظله)ايخامنه

نیروي دریایی امهروز  »انتظارا  مرماندهی معظم شل قوا از نیروي دریایی مبنی بر اینکه: 

بردي اسهت بهه چوهم یها نیهروي      در بسیاري از نقاط عالم و در شوور ما یا نیروي راه

و همچنهین بهر اسهاس تهدبیر      (.15/15/1351)« راهبردي به نیروي دریایی باید نگریسهته شهود  

هاي شناور در منطقه خلیج عدن بهدون وقفهه   مرماندهی ندااا، حضور مستمر و مداوم یگان

 باشد.نوانگر اهمیت پوتیبانی مناسب از این مأموریت می

ههاي  زم براي ایجاد ردیف خاص بوداه براي پوتیبانی از یگان( مراهم شدن زمینه ال2)

 شناور در منطقه خلیج عدن.

( مرماندهان بدون دغدغه و با اعتماد به نفس باال به مأموریهت عملیهاتی خهود ادامهه     3)

ههاي عمهومی و تخصصهی بهراي     اي به عنهوان پوهتیبانی و تهأمین نیازمنهدي    داده و دغدغه

 خلیج عدن به واود نخواهد آمد. هاي شناور در منطقه یگان
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هاي مناسب در تقویت اعتماد به نفس در بین مرمانهدهان  ریزيشننده در برنامه( شما1)

هاي شناور در دریاي عمان و سهواحل انهوب شهر  و حضهور مسهتمر در      اعزامی با یگان

 خلیج عدن.

 ضرور  این پژوهش عبار  است از:

خهوبی انجهام   ی اقه م عمهومی و تخصصهی بهه    رسان( تأمین نیروي انسانی و خدما 1)

 نخواهد شد.

( طراحی، اارا و توسعه عملیاتی اط عاتی شه به واسطه آن اط عا  الزم براي ااهرا  2)

گردد بهه منصهه ااهرا    عملیا  مراسرزمینی نیروي دریایی راهبردي در پهنه دریاها تولید می

 نخواهد رسید.

هاي شهناور شماشهان بهاقی    پوتیبانی از یگان( دغدغه مرماندهان در خصوص تأمین و 3)

 خواهد ماند.

هاي شناور مستقر در منطقه خلهیج عهدن شهه    ( یگان مس و  مستقیم پوتیبانی از یگان1)

 پاسخگوي موانع و موک   پوتیبانی باشد روشن نخواهد بود.

 بندي نخواهد شد.و بوداهریزي هاي عمومی و تخصصی به خوبی برنامه( نیازمندي9)

( بوداه و امکانا  رماهی و پوهتیبانی از شهناورهاي خلهیج عهدن ممکهن اسهت در       6)

 هاي دیگر هزینه گردد.بخش

هاي شهناور در منطقهه خلهیج    ( امکان پوتیبانی، استمرار حضور مستمر و مداوم یگان5)

 رو خواهد شد.عدن با چالش روبه

هاي شناور در منطقهه  انریزي براي پوتیبانی از یگ( امکان ایجاد ردیف خاص بوداه8)

 خلیج عدن مراهم نخواهد شد.

 

 . پيشينه تحقيق0-0

طراحی الگوي راهبهردي  »اي با عنوان ( در مقاله1111« )غ معلی رشید و همکاران( »1)

ضمن تبیین عوامل « ایحاد پایگاه هاي دریایی امهوري اس می ایران در غرب اقیانوس هند
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هاي ایجهاد پایگهاه   اد پایگاه برون مرزي موانع و چالشو ویژگی هاي راهبردي موثر در ایج

دریایی را شناسایی نموده و ومارغ از اینکهه  شوهور ایجادشننهده پایگهاه  دریهایی و شوهور       

مقصد  چه شوورهایی باشند در نهایت هوت بعد اثرگذار در ایجاد پایگاه دریایی شناسهایی  

 د.انهاي الزم را احصا نمودهو براي هر شدام مولفه

شهده، بیوهتر بهه تبیهین اایگهاه ژئهوپلیتیکی و       هاي دیگر مطالعهه ( همچنین مجموعه2)

هاي آن پرداخته و در ادامهه  ژئواستراتژیکی سواحل انوب شر ، غرب اقیانوس هند و تنگه

اي در راسهتاي ایجهاد امنیهت    ههاي منطقهه  روابط قدر  و اثرگذاري این روابط بر همگاري

گرمته و ازادبیا  تحقیقا  انجام شده استفاده است. ولی تفهاو   دریایی مورد بررسی قرار 

مرزي برخی شوورها در آن در این است شه تحقیقا  در نهایت به مرور پایگاه دریایی برون

منطقه و رقابت راهبردي ناشهی از ایجهاد پایگهاه در منطقهه پرداختهه اسهت. ولهی بررسهی         

زي و ارائه الگویی مناسب براي ایجاد پایگهاه  مرهاي  شوورمان در ایجاد پایگاه برونظرمیت

هاي دو بعد اساسی؛ ظرمیت و موقیعت راهبهردي و شهش   دریایی در خلیج عدن  با ویژگی

 آید.مؤلفه ادید از نوآوري این پژوهش به حساب می

 

 هاي تحقيق  . هدف0-0

 . هدف اصلي1-4-1

ههاي  وم عملیها  یگهان  طراحی الگوي مناسب براي ایجاد پایگاه پوهتیبانی بهراي تهدا     

 شناور نیروي دریایی در منطقه خلیج عدن.

 
 هاي فرعي. هدف1-4-2

ههاي شهناور نیهروي    ( شناسایی ابعاد ایجاد پایگاه پوتیبانی براي تداوم عملیا  یگهان 1)

 دریایی در منطقه خلیج عدن؛

اور ههاي شهن  هاي ایجاد پایگاه پوتیبانی بهراي تهداوم عملیها  یگهان    ( شناسایی مؤلفه2)

 نیروي دریایی در منطقه خلیج عدن؛
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ههاي شهناور   هاي ایجاد پایگاه پوتیبانی براي تداوم عملیا  یگهان ( شناسایی شاخ 3)

 نیروي دریایی در منطقه خلیج عدن؛

هاي ایجاد پایگهاه پوهتیبانی بهراي تهداوم     ها و شاخ ( تعیین ارتباط بین ابعاد، مؤلفه1)

 بندي آنها.ایی در منطقه خلیج عدن و اولویتعملیا  یگان هاي شناور نیروي دری

 

 تحقيق   يها. سؤال0-7

 اصلي . سؤال1-5-1

هاي شهناور نیهروي   الگوي مناسب براي ایجاد پایگاه پوتیبانی براي تداوم عملیا  یگان

 دریایی در منطقه خلیج عدن چیست؟

 
 فرعي يها. سؤال1-5-2

هاي شناور نیروي دریایی در منطقهه خلهیج   یگان( ایجاد پایگاه پوتیبانی براي تداوم عملیا  1)

 عدن داراي چه ابعادي است؟

هاي شناور نیروي دریایی در منطقهه خلهیج   ( ایجاد پایگاه پوتیبانی براي تداوم عملیا  یگان2)

 هایی است؟عدن داراي چه مؤلفه

منطقهه خلهیج    هاي شناور نیروي دریایی در( ایجاد پایگاه پوتیبانی براي تداوم عملیا  یگان3)

 هایی است؟عدن داراي چه شاخ 

ههاي ایجهاد پایگهاه پوهتیبانی بهراي تهداوم عملیها         ( چه ارتباطی بین ابعاد، مؤلفه، شاخ 1)

 هاي شناور نیروي دریایی در منطقه خلیج عدن واود دارد؟یگان

 

 هاي تحقيق. فرضيه0-0
 . فرضيه اصلي1-6-1

پوتیبانی در خلیج عدن عبارتند از: بعد ظرمیت و  ترین ابعاد ایجاد الگوي پایگاه( مهم1)

 بعد موقعیت.
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 هاي فرعي. فرضيه1-6-2

خلیج عدن عبارتند از: در  الگوي پایگاه پوتیبانیهاي بعد ظرمیت ایجاد ترین مؤلفه( مهم1)

 مؤلفه پوتیبانی، مؤلفه عملیاتی، مؤلفه اط عاتی و مؤلفه دیپلماسی دریایی. 

هاي بعد موقعیت ایجاد الگوي پایگاه پوتیبانی در خلهیج عهدن عبارتنهد از:    هترین مؤلف( مهم2)

 مؤلفه راهبردي و مؤلفه ژئوپلیتیکی.

 

 . روش تحقيق  0-5

اي انجههام شههده اسههت.  ایههن تحقیههق از نههوع شههاربردي بههه روش مههوردي زمینههه  

ي طراحی هاها و شاخ هاي تحقیق و تعیین میزان تأثیر ابعاد، مؤلفهتحلیل دادهوتجزیه

هاي شناور نیروي دریایی الگوي خلیج عدن و پایگاه پوتیبانی براي تداوم عملیا  یگان

گیهري از  در منطقه خلیج عدن از طریق پرسونامه و مصاحبه اسهتخراج شهد و بها بههره    

هاي آمار توصیفی مانند میانگین، نمودار و اداو  توزیع مراوانی بهه توصهیف   شاخ 

پرداخته شد. ها ها و شاخ هاي مربوط به ابعاد، مؤلفهو دادههاي اامعه آماري ویژگی

هها  ههاي سهؤا   هاي ارائه شده براي هر یها از گزینهه  در این آزمون ابتدا میانگین رتبه

 ها بررسی شدند. محاسبه شد و سپس ترتیب توالی میانگین رتبه

ن متغیرهاي در ادامه از تحلیل واریانس رگرسیون براي بررسی واود رابطه خطی بی

مستقل و وابسته و ضریب همبستگی چندگانه براي بیهان درصهد اطمینهان و همچنهین     

ههاي پایگهاه پوهتیبانی خلهیج عهدن      ها و شاخ بندي ابعاد، مؤلفهبراي رتبه βضریب 

هها و  استفاده شد. در نهایت براي تعیین نقش و میزان تاثیر هر یا از این ابعاد، مؤلفهه 

همبستگی و براي تأیید تأثیر آنها بر الگوي مناسب پایگاه خلیج ها، از آمارهاي شاخ 

 عدن و همخوانی بین آنها نیز از تحلیل عاملی استفاده گردید.
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 . ادبيات و مباني نظري تحقيق2

 . بررسي کشورهاي حوزه خليج عدن2-0
 . خليج عدن2-1-1

و از سوي غهرب بها    سومالیشه از سمت انوب با شوور  یمنخلیجی است در انوب 

و دریهاي سهرو و    المندببابباشد. از سمت غرب به همسایه می« ایبوتی»شوور شوچا 

آیهد. در  مرتبط است و ازیی از این اقیانوس بهه شهمار مهی    اقیانوس هندبا  شر از سمت 

هها پهیش   شوور یمن، شهر معرو  عدن قرار دارد شهه از سهده  حاشیه شمالی این خلیج در 

 صهنعا آمده و هم اشنون نیز پهس از  ترین شهر سرزمین یمن به شمار میبزرگترین و پررونق

شهه از نظهر موقعیهت     یهن خلهیج  تهرین شههر شوهور یمهن اسهت. ا     پایتخت این شوور، مهم

ناشی از برخهورداري  شه  آیداهان به شمار می راهبرديترین مناطق اغرامیایی، یکی از مهم

بر دریهاي سهرو و تنگهه بهاب المنهدب بهه عنهوان         تسلط مانند منطقه از پارامترهاي مهمی،

سهیا و آسهیاي   گلوگاه ارتباطی اقیانوس هند به دریاي مدیترانه و قهاره اروپها، دروازه ورود آ  

ههاي منطقهه آسهیاي انهوب غربهی و آمریقها و       انوب غربی به آمریقا، محل ت قهی تمهدن  

به همین دلیل، ایهن منطقهه،    باشد.آمریقایی می –خاستگاه رشد و گسترش مرهنگ اس می 

به ویژه در دوران نظام دو قطبی و انگ   هاي بزرگ،هاي نفو  قدر همواره یکی از شانون

 .(/https://fa.wikipedia.org/wiki) سرد بوده است

 
 يسومال. 2-1-2

 در قرارگههرمتن و ایههتیژئوپل ویهژه  تیههموقع ازي برخهوردار  لیههدل بهه ی سههومال شوهور 

ي شوهورها  ویهژه به و هاابرقدر  تواه مرشز همواره «المندبباب» يراهبرد تنگه مجاور 

 گریدي سو از و مارس جیخل به سوای از قایآمر شاو و المندبباب. است بوده رگراستعما

ی منتهه  اروپها  و ترانهه یمدي ایه در بهه پایهان  در شه است مرتبط سوئز شانا  و سروي ایدر به

 غهرب  ازیه موردني انهرژ  ری خها  و منابع عبور محلی المللنیب آبراه نیا شه آنجا از. گرددیم

 کها یآمر به ویهژه  و غرب اهان. باشدمی برخورداری نظام وي قتصادا باالي تیاهم از است

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%85%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%85%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3_%D9%87%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3_%D9%87%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/خلیج
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منطقه آسهیاي انهوب   ي انرژ ازمندین ،یاهان اقتصاد بر سلطه وی صنعت چرخه استمراري برا

ی آبي هاراه از استفاده راه، نیترارزان و نیترآسان ،منابع نیا بهی ابیدستي برا و است غربی

 از. قاسهت یآمر قهاره  زدن دور از تهر صهرمه  به المندبباب از عبور منظور نیاي برا شه است

 انگلسهتان  و پرتغها   همچهون یی اروپا استعمارگري شوورها 16 قرن لیاوا و 19 قرن اواخر

 در را خهود  نفهو   تها  شردنهد یمی سع همواره و داشتند قایآمر از منطقه نیا بهي اژهیو تواه

 کها یآمر و ایه تالیا ،يشورو مرانسه، امله ازي گریدي شوورها جیتدربه. دهند استمرار منطقه

 قلمهرو ي بنهد میتقسه  در آن بهارز  نمونهه  شه شدند امزودهی سومال استعمارگران ارگه به زین

. در اسهت  مواهده قابلی خوببه انگلستان و ایتالیا مرانسه،ي شوورها انیم دری سومالی سنت

تهوان مجموعهه   را مهی آن تهرین  امتداد سواحل سومالی ازایر شوچکی واقع است شهه مههم  

)نزدیکی بندر بربرا( و « شیت»)شه در ورودي خلیج ناگوار واقع است(، ازیره « باب»ازایر 

نیهز شهه در نزدیکهی    « بهااون »نام برد. مجموعه ازایر « سوقطره»و « الکوي»، «بهاما»ازایر 

الی بهه  تهرین ازایهر سهاحل شهرقی سهوم     اند از مهمسواحل شیسمائو تا پورحامو قرار گرمته

تهرین علهت اهمیهت    آیند. قرار گرمتن سومالی در مجاور  دریهاي سهرو مههم   حساب می

همین سبب از نیمه دوم قرن نوزدهم به بعد بهه دلیهل   راهبردي این شوور در منطقه است. به

اهمیت دریاي سرو در شوورهاي مسلط بر این دریا و به خصوص شوورهایی شه بر تنگهه  

ا را به سومالی نیهز معطهو  نمهود. علهت ایهن امهزایش تواهه        عدن مسلط بودند تواه آنه

اهمیت امتتاح شانا  سوئز بود شه دریاي مدیترانه را از طریق دریاي سرو و تنگهه عهدن بهه    

تهرین  زمان به بعد، تهاشنون از زمهره مههم   ساخت. این شانا  از همان اقیانوس هند متصل می

 .(3-11:1358، )قمویرود شمار میهاي دریایی اهان بهآبراه

توسعه تأسیسا  نظامی سومالی نسبت به بسیاري از شوورهاي آمریقایی چومگیر بهوده  

توسهط شهوروي و بهراي امنیهت سهواحل       1311است. نیهروي دریهایی سهومالی در سها      

هنگامی شه این شوور به استق   دست پیدا شهرد، ارتهش    1335گذاري گردید. در سا  پایه

بها اتیهوپی ایهن    « اودگهادن »ههاي  و قبل از انگ 1363د. در سا  نفر بو 9111آن مرشب از 

هزار  61داراي ارتوی بالغ بر  1351نفر رسید و طبق آمار سومالی در سا   23111تعداد به 
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هاي مهداوم  ترین دالیل امزایش تعداد نظامیان سومالی درگیريسرباز بوده است. یکی از مهم

یوپی از ارتوی نیرومندتر برخهوردار بهوده، سهومالی    بین آن شوور و اتیوپی بوده شه چون ات

 (.59:1358)قموی، شوشیده شه میزان امراد ارتش خود را گسترش دهد 

 
 . جيبوتي2-1-3

ایبوتی در منطقه شاو آمریقا در شنار خلیج عهدن روبهروي بهاب المنهدب و در دهانهه      

ههاي  ظهر قهدر   ویهژه از ن دریاي سرو واقع شده است و داراي اهمیت سو  الجیوهی، بهه  

هاي تجاري و نفتکش از دریاي سرو به سمت اروپها و آمریکها   باشد. عبور شوتیبزرگ می

بر اهمیت شاو آمریقا و شوورهاي حوزه دریهاي سهرو امهزوده اسهت. حضهور بخوهی از       

نیروي دریایی مرانسه در این شوور بسیار شوچا اهان نیز به دلیل اهمیهت راهبهردي ایهن    

 .(9:1368از مؤلفین،  )گروهیشوور می باشد 

یهاب  ههاي مهین  گذاري در دریاي سرو پهیش آمهد، شوهتی   شه مس له مین 1581در سا  

روبی عازم بحر احمر شدند. ایبوتی شوهوري اسهت شهه از    مرانسوي از این بندر براي مین

دهنههده قههدر ، تنههها موقعیههت ممتههاز راهبههردي را داراسههت و از عوامههل  عوامههل توههکیل

دیگر قدر  شه امعیت، منابع زیرزمینی، صنعت، ایدئولوژي و رهبري  دهنده و مهمتوکیل

شهمار  باشد و به همین خاطر قدر  مهمی در اهان بهه باشد هیچکدام را دارا نمیقومی می

شود بسیار انهد   دنیاي خارج مخابره میرود. اط عا  و اخباري شه از این شوورها بهنمی

دسهت آورد. روابهط آن شوهور    سیاسهت مهومقیتی بهه    باشد و نتوانسته در اهانو ناچیز می

محدود به چند شوور نزدیا همسایه و بعضهی از شوهورهاي عضهو اامعهه عهرب اسهت.       

شهار موهغولند پیوهرمت    ودلیل امعیت شم شوور شه همیوه آنها نیز به تجار  و شسهب به

کهه  گهردد و بها تواهه بهه این    صنعتی نیز در این شوور شوچا شهاو آمریقها موهاهده نمهی    

شهمار رمتهه، ایبهوتی از ایهن     تکنولوژي نیز یکی از عوامل مهم توکیل و برتري قدر  بهه 

باشد. امعیت شم شوهور شهه از قبایهل و    لحاظ نیز بهره چندانی نبرده و داراي مومقیتی نمی

هاي مختلف توکیل شده و عدم اتحاد قبایل با یکدیگر نیز یکی از عوامل عدم قهدر   گروه
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باشهد. همچنهین   نفهري مهی   2511اشد. ایبوتی داراي یا ارتش شوچا بشامی ایبوتی می

نظامی در آن شوور واود دارد. اما امنیهت شوهور بهه وسهیله حضهور      نفر نیروي شبه 3111

چهار تا چهار هزار و پانصد تن از نیروهاي مرانسوي شه بهه حضورشهان در ایبهوتی ادامهه     

 .(25:1358)قموی، شود ه( تأمین میدهند )شامل یا اتحادیه از لژیون خارای مرانسمی

 
 . یمن2-1-4

شهمار رمتهه و بهه علدهت دارا بهودن      خیزترین مناطق شبه ازیره عربی بهه یکی از حاصل

موقعیت ویژه اغرامیایی و بنادر و ازایر مهم، در طو  تاریخ موردنظر استعمارگران بوده و 

شوور از لحاظ راهبهردي   صفحا  تاریخ این شوور را حوادث گوناگون پر شرده است. این

قهرار  « باب المنهدب »اي است، زیرا در بخش شما  غربی و شامل شرقی داراي اهمیات ویژه

ترین آبراه بهین شهر    گرمته و این تنگه بین دریاي سرو و اقیانوس هند واقع شده و نزدیا

باشد. این شوور یکی از نقاط حساس راهبردي مورد نظر شر  و غهرب اسهت.   و غرب می

تواند آنجها  قادر به واپایش دریاي سرو بوده و حتی می« المندبباب»ن با تسلط بر تنگة یم

 2را بهه  « المنهدب باب»ببندد. این ازیره، تنگه « بریم»را با دارا بودن ازیرة مهم و راهبردي 

 تقسهیم شهرده اسهت   « میهون »و آبراه غربی بهه نهام   « االسکندرباب»بخش آبراه شرقی به نام 

( موقعیت شوورهاي حوزه خلیج عدن به ویهژه شوهور   1در شکل شماره ) (.25:1351)شریملهو،  

 یمن نوان داده شده است.
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 (: کشورهاي حوزه خليج عدن0شکل شماره )

بهر ازیهره   امزایهد، امهزون  هاي راهبردي بر اهمیت آنها میواود بعضی ازایر با ویژگی

متهر   692رار دارد و بلندترین نقطه آن شیلومتري یمن ق 25شه در ماصله « زقر»ازیره « بریم»

هاي دریهایی آن منطقهه را مسهیر    از سطح دریا ارتفاع دارد، امکان واپایش و مراقبت معالیت

 سازد.می

به خهاطر  « ابل الطیر»باشد. ازیره نیز از اهمیت راهبردي برخوردار می« شمران»ازیره 

ر دیگهري نیهز هسهتند شهه داراي     اي اسهت. ازایه  اشرا  بر آبراه منطقه داراي اهمیت ویژه

باشند، به طورشلی با تواه به موقعیت راهکنوی )تاشتیکی( و راهبهردي  اهمیت راهبردي می

توان از آنها براي مقاصد نظامی و بهراي واپهایش شوهتیرانی در دریهاي سهرو      این ازایر می

 امزاید عبارتند از:استفاده نمود. عوامل دیگري شه بر اهمیت این شوور می

( نزدیکههی ایههن شوههور بههه شههاو آمریقهها، شههه در نیمههه دوم قههرن حاضههر، بههه علههت 1)

 ها در این منطقه بر حساسیت موقعیت آن امزوده است.هاي ابرقدر شومکش

 1565روزه سها    9از سوي نیروهاي ارتش مصر در انگ « باب المندب»( محاصره 2)

منیت یمن براي آن رژیهم داراي  یا تجربه تاریخی براي رژیم اشغالگر قدس بود، بنابراین ا

 اهمیت حیاتی است.
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( یمن شه از قسمت شما  با عربستان داراي مرزهاي موتر  است، امنیهت آن بهراي   3)

ههاي  باشهد و در طهو  سها    عربستان سعودي از نظر تولید و صدور نفت داراي اهمیت می

ان شهه دولهت   خواهطلبان در برابر امهوريحمایت عربستان سعودي از سلطنت 51-1562

هها در انهوب و بهرهم زدن    نمود، به علت تهرس از نفهو  مصهري   مصر از آنها حمایت می

 آرامش منطقه بوده است.

( به علت دارابودن سواحل طوالنی در دریاي سرو و دریاي عرب و نیز بهه علهت واهود    1)

 .(31:1358 )قموی امزایدبنادر مهمی مانند عدن، حدیده و محاء شه به اهمیت راهبردي یمن می

اي از سهه عامهل اغرامیها، مرهنهگ و     ههاي خهارای و منطقهه   اهمیت یمن براي قدر 

هایی شه درباره یمهن نگاشهته شهده    باها و شتشود. در گزارشامعیت این شوور ناشی می

یمهن شهه همانها اشهرا  بهر آبهراه راهبهردي         یتیکیبیوتر بهه اهمیهت اغرامیهایی و ژئهوپل    

رمین شریفین است، پرداخته شهده و بهه اهمیهت مرهنگهی و     المندب و همجواري با حباب

 در بعد نظامی عدن به سه دلیل مهم است:. شودامعیتی آن شمتر تواه می

تواند عملیا  زمینهی بها پوهتیبانی دریهایی     اي است شه عربستان میعدن تنها منطقه( 1)

ههاي  د عملیها  توانه هر چند عربستان از ناحیه انوبی خود نیز مهی  ؛علیه یمن صور  دهد

ههاي گذشهته عربسهتان از انصهارا  در منهاطق      شکسهت  ،اما به دو دلیل ،زمینی ترتیب دهد

شوهستانی بودن این مناطق بر خ   شویري و هموار بهودن منهاطق    همچنینشمالی یمن و 

 نیست.پذیر این امر امکان ،انوبی یمن

ه بها  هه ر یمهن در مواا نیروي دریهایی قهوي د   واود دسترسی عدن به دریا و عدم (2) 

توانند توازن نظامی عربستان شه نیروهاي سعودي به راحتی با ورود از دریا به این مناطق می

 در عدن را به نفع خود تغییر دهند.

 )هرچند این مرودگاه نظامی نبوده( در ایهن اسهتان نیهز بهه عنهوان      مرودگاه مرشزي (3) 

تواند تسلیحا  تان با تصر  آن به راحتی میشه عربس شدهاي در نظر گرمته منطقه مرودگاه

هاي تکفیهري در انهوب   خود را به این مرودگاه انتقا  داده و به نوعی از شورشیان و گروه

 .(32:1358)قموی،  هاي نظامی را به عمل آوردیمن حمایت
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مطرح شده و شهش عنصهر   « آلفرد ماهان»اولین نظریه شالبدشناسی قدر  دریایی توسط 

شسب قدر  دریایی به وسیله شوورها را بیان نموده شه عناصر اصلی آن به شرح  پایه براي

 زیر است:

 موقعیت دریایی بین یا یا چند دریا و اقیانوس؛ 

 وسعت ساحل براي دسترسی به دریا و مقابله با تهاام؛ 

 وضعیت مناسب ساحلی از قابلیت گسترش تأسیسا  دریایی؛ 

 روحیه دریانوردي مردم؛ 

 امعیت 

      خط و موی دولت در خصوص تویعه قدر  دریاي شهه ماههان بهراي آن اهمیهت

 (.59: 1351)سیاري و خانزادي، ویژه اي قائل بود 
 . اریتره2-1-5

الیهه آن  مهرز اسهت و در منتههی   این شوور در ناحیه انوب شرقی با شوور ایبوتی ههم 

انوس هنهد متصهل   واقع شده شه توسط آن، دریاي سرو به خلیج عدن و اقیه « باب المندب»

باشهد،  اي، هموار و حاصهلخیز مهی  شود، غیر از قسمتی از سواحل دریاي سرو شه الگهمی

تهوان گفهت شهه ماقهد     هاي مرتفع مراگرمته است. بنهابراین مهی  سایر نقاط این شوور را شوه

هها پهیش مهورد هجهوم     هرگونه اا به اقتصادي است، با واود این، چنین سرزمینی از قرن

طلبههان شههه اسههتق   1551رار گرمتههه و صههفحا  تههاریخ آن شوههور، تهها سهها  بیگانگههان قهه

شدند و به پیروزي نهایی دست یامتند، از مبارزه و استقامت مهردم  « اسمره»پیروزمندانه وارد 

 .(15:1353)شریملو،  شندآن سرزمین حکایت می

د، رژیهم  یکی از شوورهایی شه موقعیت ژئوپلیتیکی اریتره بهراي آن اهمیهت زیهادي دار   

هاي گذشته، همواره در ت ش بوده شه در اریتهره  باشد. این شوور در سا اشغالگر قدس می

 ترین دالیل آن عبار  است از:اي داشته باشد شه مهمحضور معا  و گسترده

 گرایی در بعضی از شوورهاي همجوار به ویژه در سودان؛( مقابله با اس م1)

 در شما  شرقی آمریقا؛ هاي اس می( مقابله با انبش2)
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 ( واپایش و حفاظت از خطوط شوتیرانی متعلق به آن شوور؛3)

المللهی از  ههاي بهین  در دریاي سرو به سهوي آب « ای  »ها از بندر ( حرشت شوتی1)

 .(21:1353)شریملو، طریق دریاي سرو 

همچنین به دنبا  شکست حکومت سهابق اتیهوپی و بهه ثمهر رسهیدن اسهتق   اریتهره،        

ار  دماع این شوور اع م شرد، اشنون شه اریتره از اتیوپی نگرانی نهدارد و بها تواهه بهه     وز

شند و با تواه بهه  اي سنگین بر اقتصاد ضعیف آن شوور تحمیل میاینکه ارتش بزرگ هزینه

اوضاع سیاسی منطقه، نیازي به داشهتن ایهن حجهم از ارتهش نیسهت، بنهابراین آن دسهته از        

شوند تا در شارهاي اند، از خدمت مرخ  میوارد مبارزا  شده 1551ارتویانی شه از سا  

 تولیدي معالیت نمایند.

ماههه،   18، خدمت نظام در اریتره براي یا دوره یها سهاله تها    «منگیستو» بعد از مرار 

در « ابههه آزادیهبخش مهردم اریتهره    »سا  ااباري گردید. نیروههاي   11الی  18براي سنین 

نفر بوده و گفتهه   3111باشد. اعضاي نیروي دریایی اریتره در حدود هزار نفر می 89حدود 

قهایق   29هاي نیروي دریایی اتیوپی بهه اضهامه   مروند از شوتی 12الی  11شود شه حدود می

 (.165:1353)شریملو، مستقر هستند « اساب»و « مساوه»دار در خلیج قایق دشل 91مسلح و

 

 نفر از خبرگان 02جاد پايگاه پشتيباني از ديدگاه هاي ايها و شاخص. ابعاد، مؤلفه2-2

خبرگهان   دگاهیه د از یبانیپوهت  گهاه یپا جادیا هايشاخ  و هامؤلفه ابعاد،در ادو  زیر 

 شود: آورده می
 ها از نظر خبرگانها و شاخص(: ابعاد، مؤلفه0جدول شماره )

 شاخص مؤلفه ابعاد
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 شاخص مؤلفه ابعاد
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تسهی   مناسب )آب، بر ، ارثقیل، وسیله نقلیهه مناسهب، انبهار    شوور عمان داراي اسکله و  -
 باشد.قطعا  یدشی خواربار و شارشنان متخص ( 

شوور یمن داراي اسکله و تسهی   مناسب )آب، بر ، ارثقیل، وسهیله نقلیهه مناسهب، انبهار      -
 قطعا  یدشی خواربار و شارشنان متخص ( باشد.

   مناسب )آب، بر ، ارثقیل، وسیله نقلیه مناسب، انبهار  شوور ایبوتی داراي اسکله و تسهی -
 قطعا  یدشی خواربار و شارشنان متخص ( باشد.

شوور سومالی داراي اسکله و تسهی   مناسب )آب، بر ، ارثقیل، وسیله نقلیه مناسب، انبهار   -
 قطعا  یدشی خواربار و شارشنان متخص ( باشد.

ندي منی، تجهیزاتی، خواربهار، سهوخت و آب در صهور     شوور عمان توانایی پوتیبانی نیازم -
 نیاز داشته باشد.

شوور اریتره توانایی پوتیبانی نیازمندي منی، تجهیزاتی، خواربهار، سهوخت و آب در صهور      -
 نیاز داشته باشد.

شوور ایبوتی توانایی پوتیبانی نیازمندي منی، تجهیزاتی، خواربار، سوخت و آب در صهور    -
 اشد.  نیاز داشته ب

شوور سومالی توانایی پوتیبانی نیازمندي منی، تجهیزاتی، خواربار، سوخت و آب در صهور    -
 نیاز داشته باشد.

شوور عربستان توانایی پوتیبانی نیازمندي منی، تجهیزاتی، خواربار، سوخت و آب در صور   -
 نیاز داشته باشد.

ضرور  حتی اهت دریامت بیمار مصهدوم  توانایی ارائه خدما  بهداشتی و بیمارستانی در صور   -
 توسط بالگرد در نزدیکترین محل به پایگاه یا مرودگاه یا بیمارستان را داشته باشد.

 هاي یگان هاي شناور ندااا.داشتن توان تأمین نیازمندي -
 داراي انبارهاي مجهز به قطعا  منی یگان هاي شناور. -
 اشد.  مرهنگ اصیل ایرانی اس می بمرشز اشاعه  -

ت
رفي

ظ
تي 
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ا
 

 شوور ایبوتی، امکان دریامت و ارسا  پیام و ارتباط آسان با ناوگروه را داشته باشد. -

 شوور یمن، امکان دریامت و ارسا  پیام و ارتباط آسان با ناوگروه را داشته باشد. -

 باشد.شوور اریتره، امکان دریامت و ارسا  پیام و ارتباط آسان با ناوگروه را داشته  -

 شوور سومالی، امکان دریامت و ارسا  پیام و ارتباط آسان با ناوگروه را داشته باشد.   -

 شوور عمان، امکان دریامت و ارسا  پیام و ارتباط آسان با ناوگروه را داشته باشد. -

 شوور عربستان، امکان دریامت و ارسا  پیام و ارتباط آسان با ناوگروه را داشته باشد. -
 هاي الکترونیکی و مخابراتی را داشته باشد.ارتباطا  نظامی و سامانه وسایل -
 توان تأمین امنیت میزیکی و توان تأمین قطعا  و پوتیبانی از واحدهاي شناور را داشته باشد.   -
ها با امنیت بسهیار  ها و پیامتوانایی برقراري ارتباط مستقیم اهت انتقا  مستقیم براي انتقا  داده -

 تی براي بخش آن ین اخبار و اط عا  را داشته باشد.باال ح
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 شاخص مؤلفه ابعاد

تي
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 نگرش به آینده سیاسی شوور مورد نظر و روابط دیپلماتیا شوورمان با شوور هد . -
 هاي ارتباطی دریایی به آن شوور شه در شرایط بحران بتوان استفاده شرد.راه داشتن و آزادي راه -
هاي شهناور  در هر زمان مورد نیاز به بندر اهت پهلوگیري یگا هاتوانایی هماهنگی ورود یگان -

 را داشته باشد.

ت
قعي

مو
دي 

هبر
را

 

شوور سومالی، تسلط به باب المندب به عنوان تنگه راهبردي ورود به دریهاي سهرو و شانها      -
 سوئز دسترسی به آبهاي آزاد. 

به دریاي سرو و شانا  سهوئز  شوور یمن، تسلط به باب المندب به عنوان تنگه راهبردي ورود  -
 دسترسی به آبهاي آزاد.

شوور ایبوتی، تسلط به باب المندب به عنوان تنگه راهبردي ورود به دریهاي سهرو و شانها      -
 سوئز دسترسی به آبهاي آزاد.

شوور عربستان، تسلط به باب المندب به عنوان تنگه راهبردي ورود به دریاي سهرو و شانها     -
 بهاي آزاد.سوئز دسترسی به آ

شوور اریتره، تسلط به باب المندب به عنوان تنگه راهبهردي ورود بهه دریهاي سهرو و شانها        -
 سوئز دسترسی به آبهاي آزاد

ها و بنادر آن براي  انتقا  تجهیزا  نظامی  به مناطق دلخهواه، ثبها    موقعیت مناسب  مرودگاه -
 نسبی سیاسی در ایبوتی.

ین مقاومت، موامقت ایبوتی بهراي حضهور نیروههاي نظهامی     امکان تعویض حکومت با شمتر -
، آلمهانی، ژاپنهی، قطهري و آمریکهایی در     شوور )در حا  حاضر نیروهاي مرانسويبیگانه در آن 

 ترین دالیل اهمیت راهبردي این شوور هستند.ایبوتی  مستقر  هستند( از مهم

اي مسهتقر در آن بهه   نطقهه ههاي اصهلی شوهور ایبهوتی و نیروههاي مرام     وابستگی زیرسهاخت  -
سازي و توزیع سوخت در قالهب پایانهه   سوخت، باعث ایجاد امکانا  دریامت، نگهداري،  خیره

تهرین عامهل رشهد اقتصهادي و     توانهد اصهلی  بندري سوخت دالره گردیده است و سوخت، مهی 
 این شوور باشد. ترین هد  حساس و حیاتی نظامی در آیندهمهم

 اند.ج.ا.ایران با شوورهایی شه براي ایجاد پایگاه مناسب شناخته شدهبررسی تاریخی روابط  -

ت
رفي

ظ
 

يي
ريا

ي د
اس

لم
ديپ

 

 ها و مس ولین بخش خصوصی.رسانی به وزارتخانهتوانایی شما -

 المللی در محدوده مناطق دریایی.توانایی اعما  قوانین و مقررا  ملی و بین -
 و دیپلماتیا.سیاسی  توانایی قدر  مذاشره و قابلیت -

اي شه بها یها اعمها  نفهو      ایجاد رابطه دوستانه با شوورهاي مورد نظر و غیرشکننده به گونه -
 ساده از سوي شوورهاي دشمن این رابطه از بین نرود.

 

 . الگوي مفهومي2-0
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با در نظر گرمتن وضعیت ژئوپلیتیا، تهدیدا  )نظامی و غیرنظامی( و همچنین مصهاحبه بها   

بُعهد   2خبرگان شووري و لوکري به ویژه مرمانهدهان اعزامهی بهه خلهیج عهدن،       صاحبنظران و

مؤلفه ایجاد پایگاه پوتیبانی در خلیج عدن شهامل پوهتیبانی، اط عهاتی،     5)موقعیت و ظرمیت( و

عملیاتی، دیپلماسی دریهایی، راهبهردي و ژئهوپلیتیکی شناسهایی گردیهد. بها درنظرگهرمتن ابعهاد         

ههاي هریها   ها و شهاخ  اي( مؤلفهبزارهاي تحقیق )میدانی و شتابخانهشناسایی شده، از طریق ا

 ( نوان داده شده است.2از ابعاد استخراج گردیدند شه در ادو  شماره )
 

 (: الگوي مفهومي تحقيق2جدول شماره )

 شاخص مولفه ابعاد 

ين
ه ب

طق
 من

در
ي 

بان
شتي

ه پ
گا

پاي
اد 

يج
ل ا

وام
ع

دن
 ع

يج
خل

ي 
ملل

ال
 

ت
رفي

ظ
 

ني
يبا

شت
پ

 

 انایی پوتیبانی قطعا  منی و تجهیزا ،تو

 توانایی پوتیبانی  مواد مصرمی خواربار، سوخت و آب،

 هاي منی و تعمیراتیتوانایی ارائه شما

 توانایی ارائه آموزش به نیروي دریایی شوورهاي دوست

 تواناییارائه شما هاي  امدادي و پوتیبانی

 هاي دارو و درمانتوانایی ارائه شما

 ائه خدما  غواصیتوانایی ار

 هاي بور دوستانه و شما به مردم در هنگام وقوع ب یاي طبیعیتوانایی ارائه شما

 توانایی انبارداري، توزیع و تأمین

تي
ليا

عم
 

ههاي آزاد )گسهترش در سهطح دریاهها، نمهایش      توانایی حضور مؤثر و معها  در آب 

 یی دوست و میزبانی از آنها(بخوی، بازدید از نیروهاي دریاپرچم، اقتدار ملی و الهام

 -دریهاي عربهی   -هاي  مورد نظر در خلیج عهدن توانایی دسترسی آسان به  آب

 تنگه باب المندب و دریاي سرو  

 هاي دریایی در مناطق دریایی مورد ع قه و بین المللیتوانایی انجام گوت

 ها و تمرینا  دریایی دواانبه و چنداانبهتوانایی انجام رزمایش

 یی انجام عملیا  دریایی موتر توانا

 توانایی برقراري امنیت دریایی 
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 شاخص مولفه ابعاد 

تي
عا

طال
ا

 

 توانایی گردآوري اط عاتی  

 توانایی انتقا  اط عا   

 توانایی استفاده از وسایل ارتباطا  نظامی و سامانه هاي الکترونیکی ومخابراتی  

 توانایی برقراري امنیت  اط عاتی  

يي
ريا

ي د
اس

لم
ديپ

 

 ها و مس ولین بخش خصوصیخانهرسانی به وزار شماتوانایی 

 المللی در محدوده مناطق دریایی توانایی اعما  قوانین و مقررا  ملی و بین

 سیاسی و دیپلماتیا   توانایی قدر  مذاشره و قابلیت

 هاي شلیدي در پوتیبانی مؤثراز اهدا  سیاست خارای توانایی قدر  و قابلیت

ت
قعي

مو
 

دي
هبر

را
 

 اه به مسائل سیاسی و روابط دیپلماسی شوورها با نگاه به آینده تو

 بینی تقریبی از آینده سیاسی شوور موردنظرپیش 

 هاي ج.ا.ایران  دارا بودن قرابت نظام حکومتی و همسویی با نگرش و دیدگاه

 دارا بودن موقعیت راهبردي براي شوورمان از نظر نفو  سیاسی در این شوور 

 ویی امکار مس ولین نظام حکومتی آن شوور با شوور ما دارا بودن همس

 همسو بودن در شرایط بحران به عنوان یا پایگاه اهت استفاده راهبردي  
کي

يتي
وپل

ژئ
 

 امکان دسترسی  نزدیا به یگان هاي شناور خلیج عدن 

 امکان دسترسی به تجهیزا  و اق م مورد نیاز 

 هاي راهبردي ر تنگهامکان  اشرا  اط عاتی و سیطره الزم د

 داراي مرودگاه مناسب بر اي امداد و پوتیبانی در حداقل زمان

 هاي ملی شوورهاي منطقههاي ژئوپلیتیکی و ظرمیتتوانایی استفاده بهینه از قابلیت

 داشتن ثبا  سیاسی 

 وزن ژئوپلیتیکی باال

 

 آنها ليوتحلهیتجز ي تحقيق وهاافته. ی3

 مختلهف ي هابرمبناي ویژگی دهندگانپاسخ درصد وی راوانم به رااع ارقام در خصوص

از  .شهد  ارائهه ی مراوانه  اهدو   قالهب  مانند سطح تحصی  ، سنوا  خدمتی و دراهه، در 

 هاي:پرسونامه توزیع شده در بین اامعه آماري با ویژگی 91 مجموع

 دند.( شسانی شه به عنوان مس و  یگان عملیاتی به مأموریت خلیح عدن اعزام گردی1)
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سا  سابقه خدمت عملیاتی، پوهتیبانی، اط عهاتی و آموزشهی     21( شسانی شه  داراي 2)

 اند.در سطح شارشناس ارشد در حوزه نیروي دریایی انجام وظیفه نموده

تحلیل قرار گرمت. با تواه به آمار توصهیفی  ومورد تجزیه دریامت و پرسونامه 91تعداد

دهندگان معتقدند ابعهاد ظرمیهت و   دد شه بیوتر پاسخگربه دست آمده، این نتیجه حاصل می

 موقعیت به میزان زیادي در الگوي ایجاد پایگاه پوتیبانی در حوزه خلیج عدن موثر است.

 

 . آزمون فرضيه0-0

 شود.پرداخته می اثبا  مرضیه اصلی پژوهش بهاز طریق آمار استنباطی 
  
 . فرضيه اصلي تحقيق3-1-1

: بعهد ظرمیهت و   ایجاد پایگاه پوتیبانی در حوزه خلیج عبارتند از مهمترین ابعاد الگوي  

 بعد موقعیت.

)متغیر الگوي ایجاد پایگاه پوتیبانی در حوزه خلیج عهدن براي بررسی واود رابطه میان 

وابسهته توسهط    همچنین میزان پیوگویی متغیهر  ،وابسته( و ابعاد یادشده )متغیرهاي مستقل(

الگوي ایجهاد پایگهاه پوهتیبانی    شدام از ابعاد بر  ثیر هرأمیزان ت هاي مستقل و در نهایتمتغیر

سهه   مهو   انجهام مراحهل  با  .شودپرداخته میبه انجام رگرسیون خطی در حوزه خلیج عدن 

 نیب یهمبستگ زانیم شننده انیب چندگانه، یهمبستگ بیضر ستون آید.دست میبه  خروای

 نیا. باشدمی مستقل يرهایمتغ ه خلیج عدن( ووابسته )الگوي پایگاه پوتیبانی در حوز ریمتغ

الگهوي پایگهاه    بهر  ابعهاد  زیهاد  ریدهنهده تهأث  نوان باشد شهمی درصد 55زان یم به یهمبستگ

 ریه متغ ییوهگو یپ مقدار شنندهانیب ن،ییتع بیضر ستون. پوتیبانی در حوزه خلیج عدن است

الگهوي پایگهاه    تهوان مهی  ددرصه  51 دقت با یعنی. باشدمی مستقلهاي ریمتغ توسط وابسته

 لیه تحل .نمهود  فیتعر ابعاد در شده بیانهاي ریمتغ يرو از پوتیبانی در حوزه خلیج عدن را

 وابسهته  و مسهتقل ههاي  ریه متغ نیبه  خطهی  رابطه واود بررسی منظوربه رگرسیون انسیوار

 دسهتکم  شهه  آن اسهت  انگریباشد و بمی 19/1 از شمتر احتما  مقدار ریز یخروا در. است
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 بهرازش  یونیرگرس و مد  است وابسته ریمتغ با یخط رابطه يدارا مستقلهاي ریمتغ از یکی

   .باشدمی داریمعن شده
 (: ضرايب0جدول شماره )

 الگو

 ضرایب غيراستاندارد ضرایب استاندارد

T 
مقدار 

 Beta B احتمال
انحراف 

 استاندارد

 ثابت
 

151/31 521/8 251/3 598/1 

 111/1 612/9 116/1 693/1 181/1 بعد ظرفيت

 119/1 238/1 166/1 535/1 115/1 بعدموقعيت

 

 و وابسهته  ریمتغ بر آنها ریتأث زانیم و مستقلهاي ریمتغهاي بی( ضر3شماره ) در ادو 

 یتمهام  شهه  شهود مهی  موهاهده  .شودمی انجام بیضرا تا تا يداریمعن یبررس نیهمچن

 مطلهب  نیه ا انگریه ب امر نیا. باشدمی 19/1 از کترشوچ ادو  در شده درج احتما ، ریمقاد

 الگو وارد رهایمتغ یتمام و شودمی رد صفر با یرگرسیون بیضرا يتساو مرض شه باشدمی

الگوي پایگاه پوهتیبانی در حهوزه    بر پژوهش در شده یبررس ابعاد یتمام واقع در. شوندمی

در   Beta ستون اعداد به تواه با .دشومی اثبا  یاصل هیمرض نیبنابرا .گذارنداثر خلیج عدن

 :گرددادو  نتایج زیر حاصل می

   115/1 + بعد موقعیت181/1الگوي پایگاه پوتیبانی در حوزه خلیج عدن= بعد ظرمیت 

 بعدي بر رتبه در 115/1ر و بعد موقعیت با عدد یتاث نیوتریب 181/1با عدد  ظرمیت بُعد

 .تأثیر دارند نالگوي پایگاه پوتیبانی در حوزه خلیج عد

 (2و بارتلت 0. تحليل عاملي تأييدي )انجام آزمون کي.ام. ا0-2ُ

در الگهوي پایگهاه پوهتیبانی در حهوزه خلهیج       Bartlettو  KMOدر خصوص نتایج آزمون  

شنهد و از ایهن   شوچا بودن همبستگی ازیی بین متغیرها را بررسی می KMOعدن، شاخ  

غیرهاي تحقیق، تحت تاثیر واریانس موهتر  برخهی   شند شه آیا واریانس متطریق موخ  می

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
1. KMO 

2. Bartlett
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این شاخ  در دامنه صهفر تها یها قهرار دارد. اگهر       هاي پنهانی و اساسی است یا خیر.عامل

اسهت( انهدازه نمونهه بهراي      6/1مقدار شاخ  نزدیا به یا باشد )به طور معمو  بهاالتر از  

ههاي  عهاملی بهراي داده   صهور  نتهایج تحلیهل   باشهد و در غیهر ایهن   تحلیل عاملی مناسب می

موردنظر چندان مناسب نیستند. آزمون بارتلت نیز براي بررسی شناخته شهده بهودن یها نبهودن     

شود. مرض صفر آن زمهانی اسهت شهه مهاتریس همبسهتگی بهین       ماتریس همبستگی انجام می

 نداشهته و در  باشد شه در این صور  متغیرها با هم ارتباط معنهاداري متغیرها ماتریس یا می

ها براساس همبستگی متغیرهها بها یکهدیگر واهود نهدارد.      نتیجه امکان شناسایی و تأیید عامل

باشد، تحلیل عاملی براي شناسهایی   19/1بنابراین اگر مقدار احتما  آزمون بارتلت شوچکتر از 

شهود.  ساختار )الگوي عاملی( مناسب است، زیرا مرض یکه بودن ماتریس همبسهتگی رد مهی  

باشهد و  مهی  511/1عهدد   KMOشود، مقدار شهاخ   در ادو  باال مواهده می گونه شههمان

هها بهراي   دههد شهه داده  است شه این دو نوان مهی  19/1مقدار احتما  آزمون بارتلت شمتر از 

 باشد.  تحلیل عاملی و شناسایی ساختار )الگوي عاملی( مناسب انجام تحلیل عاملی می

، در انهدازه  KMOنباط می شود شه مقدار شهاخ   از ارقام درج شده در اداو  باال است

باشد شه ایهن دو بیهانگر   می 19/1قابل قبو  بوده و مقدار احتما  آزمون بارتلت نیز شمتر از 

 باشند.انجام تحلیل عاملی تأییدي میبراي ها مناسب بودن داده

 صهور  پیوسهت آورده شهده    ها انجام و بهه تحلیل اط عا  مربوط به شاخ وتجزیه

دست آمده، به منظور اطمینان وتحلیل اط عا  بههاي یادشده و تجزیهبر آزموناست. امزون

نیهز   Bartlettو  KMOههاي  بیوتر از نتایج حاصله تحلیل عاملی تأییدي با استفاده از آزمهون 

 باشد.انجام گردید شه نتایج به شرح زیر مؤید مناسب بودن میزان همبستگی بین متغیرها می
 

 Bartlettو  KMOهاي (: نتايج تحليل عاملي تأييدي با استفاده از آزمون0شماره )  جدول

پایگاه  الگويابعاد 

 پشتيباني در خليج عدن

 موقعيت ظرفيت

111/1 192/1 



طراحی الگوي ایجاد پایگاه پوتیبانی در حوزه خلیج عدن براي....مقالة پژوهوی:                                          36

پایگهاه   الگهوي در این قسمت بهراي بررسهی صهحت متغیرهها و عوامهل وارد شهده در       

شود. براي انجام این تحلیهل  عاملی تأییدي میپوتیبانی در خلیج عدن، اقدام به انجام تحلیل 

 استفاده شده است.. AMOSاز نرم امزار 

پایگاه پوهتیبانی در خلهیج عهدن اثرگهذار      الگويدر خروای او ، تمامی ابعاد مس له بر 

پایگاه پوهتیبانی در خلهیج عهدن بهر      الگويهایی شه از اند. این نتیجه را بر اساس پیکانبوده

دهنهده  یامت گردیده است. بر روي هر پیکان عددي نوشته شده شه نوهان ابعاد رسم شده در

باشهد. ایهن   پایگاه پوتیبانی در خلهیج عهدن مهی    الگويمیزان همبستگی میان بعد مربوطه و 

 الگهوي شننده تأثیر مستقیمی است شه ابعاد بر روي میزان به دلیل دارابودن مقدار مثبت، بیان

 ارا هستند.  پایگاه پوتیبانی در خلیج عدن د

پایگاه پوتیبانی در خلیج عهدن   الگويدر خروای بعدي )ادو ( میزان تأثیر هر بعد بر 

 الگهوي ( یا واحد امزایش یابهد،  1موخ  گردیده است. به عنوان مثا  اگر بعد موقعیت )

تهوان ا عهان   یابد. به طهور شلهی مهی   واحد امزایش می 115/1پایگاه پوتیبانی در خلیج عدن 

پایگهاه   الگهوي تواه به تمامی نتایج به دست آمده، مهد  طراحهی شهده بهراي      داشت شه با

 باشد.پوتیبانی در خلیج عدن مناسب می

دهد شهه در ایجهاد پایگهاه در حهوزه بعهد ظرمیهت،       نتیجه مطالعا  انجام شده نوان می

پوتیبانی از اهمیت بیوتري برخوردار بوده و در این مؤلفه، شاخ  امکهان تهأمین شارشنهان    

 متخص  باالترین اهمیت را داراست.

 
   

 پايگاه پشتيباني در خليج عدن الگوي هاي بعد ظرفيت درها و شاخص(: ابعاد، مؤلفه7جدول شماره )

 شاخص ها مؤلفه
ميزان همبستگي 

(Beta) 

 پشتيباني
071/1 

 291/1 امکان ایجاد اسکله مناسب

 291/1 )بر ( امکان تأمین تسهی   مناسب 

 913/1 تأمین شارشنان متخص    امکان 

 281/1 امکان پوتیبانی قطعا  یدشی 

 183/1 امکان پوتیبانی نیازمندي منی  
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 شاخص ها مؤلفه
ميزان همبستگي 

(Beta) 

 111/1 امکان تأمین خواربار و اق م راهبردي 

 151/1 امکان تأمین سوخت و آب 

 251/1 امکان تأمین دارو و خدما  پزشکی

 155/1 امکان دریامت و نگهداري مهما 

 198/1 هاي شناور کان پوتیبانی عمومی از یگانام

 359/1 هاي شناور در دریاامکان پوتیبانی هوایی از یگان

 156/1 امکان تعمیر و نگهداري در دریا و ساحل

 153/1 امکان ارائه مواوره منی و تخصصی

 عملياتي
215/1 

 135/1 هاي آزاد  امکان حضور مؤثر و معا  در آب

 111/1 کی به شوورهاي دوست  امکان  نزدی

 281/1 امکان دسترسی آسان به  دریاهاي  مورد نظر در خلیج عدن 

 239/1 امکان دسترسی آسان به  مناطق دریایی شما  اقیانوس هند

 111/1 المندب  امکان دسترسی آسان به  تنگه باب

 115/1 امکان دسترسی آسان به  دریاي سرو  

 156/1 ها و تمرینا  دریایی دواانبه و چنداانبهزمایشایجاد ظرمیت انجام ر

 191/1 ایجاد ظرمیت انجام عملیا  دریایی موتر  و مرشب 

 121/1 ایجاد و امزایش عمق عملیاتی ندااا

 156/1 شما به حضور اثرگذار در منطقه

 153/1 تبدیل شدن ندااا به عنوان یکی از بازیگران اثرگذار در منطقه

 تياطالعا
057/1 

 695/1 امکان تأمین امنیت اط عاتی از واحدهاي شناور

 963/1 امکان طراحی و ااراي عملیاتی اط عاتی

امکان توسعه عملیاتی اط عهاتی بهراي ااهراي عملیها  مراسهرزمینی در پهنهه       
 دریاها 

158/1 

 952/1 المندباشرامیت به منطقه خلیج عدن و تنگه باب

 156/1 ها با امنیت بسیار باال  ها و پیامتباط و انتقا  دادهامکان برقراري ار

 615/1 امکان گردآوري اط عاتی

ديپلماسي 
 دريايي

027/1 

 211/1 ها و مس ولین بخش خصوصیخانهرسانی به وزار امکان شما

 192/1 هاي سیاست خارایهاي شلیدي در پوتیبانی مؤثر از هد برخورداري از قابلیت

 936/1 ن شما به تقویت دیپلماسی دماعی و سیاسی شوورامکا
 286/1 امکان  توسعه دیپلماسی دماعی صنایع دریایی 

 111/1 سیاسی و دیپلماتیا   امکان ایجاد ظرمیت مذاشره و قابلیت
 296/1 برخورداري از ظرمیت امتدادهاي عمقی براي اعما  دیپلماسی نظامی



طراحی الگوي ایجاد پایگاه پوتیبانی در حوزه خلیج عدن براي....مقالة پژوهوی:                                          38

 شاخص ها مؤلفه
ميزان همبستگي 

(Beta) 

 156/1 سی دماعی آموزشیبرخورداري از ظرمیت دیپلما
 231/1 برخورداري از ظرمیت روابط دوستانه بین ج.ا.ایران و شوور میزبان

اي و هها و معاههدا  منطقهه   هها، همهایش  تقویت اایگاه ج.ا.ایهران در سهازمان  
 المللی دریاییبین

386/1 

عهدن نیهز    پایگاه پوهتیبانی در خلهیج   الگويهاي تحقیق در ارتباط با تحلیل دادهوتجزیه

پایگهاه   الگهوي مبین آن است شه مؤلفه عملیهاتی پهس از پوهتیبانی بیوهترین اهمیهت را در      

ههاي ایهن مؤلفهه، امکهان تهأمین شارشنهان       پوتیبانی در خلیج عدن داراست. در بین شاخ 

 .متخص  نیز بیوترین اهمیت را داراست
 پايگاه پشتيباني در خليج عدن گويالهاي بعد موقعيت در ها و شاخص(: ابعاد، مولفه0جدول شماره )

 هاشاخص هامؤلفه
ميزان همبستگي 

(Beta) 

 راهبردي
169/1Beta= 

 

 119/1 داشتن بنادر مهم و راهبردي

سازي و توزیع سوخت به عنهوان  ایجاد امکانا  دریامت، نگهداري،  خیره
 ترین عامل رشد اقتصادياصلی

155/1 

 151/1 انوس هندیدر غرب اقپایگاه ن یژه ایت ویموقع

 531/1 پایداري سیاسی دولت مرشزي

 335/1 هاي ج.ا.ایراندارابودن قرابت نظام حکومتی و همسویی با نگرش و دیدگاه

 312/1 دارابودن موقعیت راهبردي براي شوور ایران از نظر نفو  سیاسی در این شوور

 318/1 امکان توسعه تأسیسا  نظامی

 212/1 ییقایو آمر یعرب هايمیرژر مربوطه براي راهبردي شوو گاهیاا

 262/1 خلیج عدنبر آبراه منطقه  یتاشرام يهایژگیو راهبردي با ریازا داشتن

ها و بنهادر آن بهراي انتقها  تجهیهزا  نظهامی بهه       موقعیت مناسب مرودگاه
 مناطق دلخواه

118/1 

 315/1 عربی با شوورموتر   يمرزها داشتن

 ژئوپليتيکي
321/1Beta= 

 

 111/1 هاي مرشزيهاي راهبردي بر آبتسلط  بر گذرگاه

 126/1 اي و اهانیهاي راهبردي منطقهتسلط بر گذرگاه

 162/1 موقعیت ژئوپلیتیکی مناسب

 288/1 داشتن بنادر مهم در شما  اقیانوس هند

 111/1 تسلط بر منطقه ژئوپلیتیا و ژئواستراتژیا دریاي سرو

 151/1 ا اقیانوس هند و خلیج عدنمجاور  ب
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 هاشاخص هامؤلفه
ميزان همبستگي 

(Beta) 
 152/1 تسلط بر منطقه ژئوپلیتیا و ژئواستراتژیا دریاي سرو

پایگاه پوهتیبانی در خلهیج عهدن نیهز      الگويهاي تحقیق در ارتباط با وتحلیل دادهتجزیه

پایگهاه پوهتیبانی در خلهیج     الگويبیانگر آن است شه مؤلفه راهبردي بیوترین اهمیت را در 

هاي این مؤلفه، پایداري سیاسی دولت مرشزي نیز بیوهترین  راست و در بین شاخ عدن دا

 .اهمیت را داراست

 

 گيري. نتيجه4

 بندي  . جمع0-0

دههد  نوان می ي شه طی شد،مرایندالگوي ایجاد پایگاه پوتیبانی در حوزه خلیج عدن با 

میهزان  عمل آمد، شه به هاي آماريآزموناز پوتوانه علمی و منطقی خوبی برخوردار است و 

 شهامل براي الگوي ایجاد پایگاه پوتیبانی در حوزه خلیج عدن  در نظر گرمته شده ابعادتأثیر 

ظرمیت و موقعیت، در اندازه خیلی زیاد مورد تأیید و تأشید قرار گرمت و بیهانگر آن اسهت   

راحی الگهوي  در سیر تدوین و طباشد. شه الگوي تدوین شده از قابلیت باالیی برخوردار می

 هها مؤلفهي بنددسته و نمودن موخ ایجاد پایگاه پوتیبانی در حوزه خلیج عدن، نسبت به 

یی هاداده و آني مبنا برو  نییتع ابعاد از ایهري هامؤلفهالگو اقدام گردید. ي هاشاخ  و

نیهز موهخ  گردیهد.     مؤلفهه  ههر ي هها شاخ ه، آمد دستبه قیتحقي ابزارها ریسا از شه

الگوي ایجاد پایگاه پوتیبانی در حوزه خلیج عدن به شرح مندرج در شکل شهماره   تیدرنها

  شاخ  تدوین گردید. 95مؤلفه و  6بعد،  2( با  1)
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 عدن جيدر حوزه خل يبانيپشت گاهيپا جاديا يالگو(: 0شکل شماره )

 . پيشنهادها0-2

اوم با  ستاد ارتهش و  ( نیروي دریایی راهبردي ارتش ج.ا.ایران با پیگیري مستمر و مد1)

 سازي الگو اقدام نمایند.ستادشل نیروهاي مسلح نسبت به پیاده

( تحقیقی در خصوص تدوین راهبردهاي ایجاد پایگاه پوتیبانی در حوزه خلیج عهدن  2)

 انجام شود.  

( نیروي دریایی راهبردي ارتش ج.ا.ایران با توکیل شارگروه تخصصی بها تواهه بهه الگهوي     3)

 بت به تعیین مکان ایجاد پایگاه پوتیبانی در حوزه خلیج عدن اقدام نمایند.ارائه شده نس

***** 
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