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رقابت قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای برای حضور نظامی در دریای سرخ؛ فرصت ها و 
تهدیدهای جمهوری اسالمی ایران

محمدجواد منصوری1

مقدمه

دریای سرخ به عنوان محل اتصال سه قارۀ آسیا، اروپا و افریقا و نیز گذرگاهی آبی در مسیر تجارت جهانی و دریانوردی، از تنگه باب المندب در جنوب 

تا خلیج عقبه و کانال سوئز در شمال کشیده شده و برای بازیگران منطقه ای و بین المللی اهمیت زیادی دارد. 10 درصد از تجارت جهانی و 40 درصد 

از تجارت اروپا با آسیا از این منطقه عبور می کند و 8 کشوِر عربستان و یمن در بخش شرقی، اریتره، سودان و مصر در بخش غربی، جیبوتی در بخش 

جنوبی، و رژیم صهیونیستی و اردن در بخش شمالی بر دریای سرخ مشرف هستند.

با وجود اینکه کشورهای مشرف بر دریای سرخ، بازیگران منطقه ای و قدرت های بین المللی از امنیت این گذرگاه دریایی سود می برند، این منطقه 

همچنان یکی از مناطق بسیار ناپایدار جهان است. کشورهای افریقایی حاضر در بخش غربی دریا با شرایطی بی ثبات دست وپنجه نرم می کنند. مصر، 

پس از گذشت 10 سال از بیداری اسالمی، دیگر از آن قدرت الزم برای برقراری ثبات و امنیت در منطقه برخوردار نیست. سودان در گیرودار دولت 

انتقالی وابسته است و با همسایگانش درگیری دارد. شرایط در اریتره و جیبوتی نیز همچنان نا بسامان است. سودان، مصر و اتیوپی بر سر مدیریت سد 

بزرگ النهضه با هم اختالف دارند. جیبوتی با میزبانی از پایگاه های نظامی  و جذب بازیگران خارجی، به همسایگان خود هشدار می دهد. ساحل 

شرقی دریای سرخ نیز با بی ثباتی و انتقال پیچیده ای روبه روست. جنگ یمن، رقابت کشورهای منطقۀ خلیج فارس، رکود اقتصادی ناشی از کاهش 
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قیمت نفت و تغییر شرایط پس از به رسمیت شناختن اسرائیل از جمله متغیرهای این بخش از دریای سرخ در شرایط کنونی است. از سوی دیگر، 

حضور دزدان دریایی سومالی در جنوب دریا، اسالم گرایان افراطی القاعده در یمن و الشباب در سومالی و همچنین مین گذاری های ناشی از جنگ 

یمن، نگرانی از حرکت آزاد دریانوردی را افزایش داده است. همۀ این عوامل بحران زا و بی ثبات ساز، زمینه را برای دخالت کشورهای دیگر و حضور 

ناوگان نظامی  خارجی فراهم ساخته است. 

1- زمینه های حضور و نفوذ نظامی در دریای سرخ

1-1- مقابله با ناامنی 

 تمامی  قدرت های 
ً
برای هر نیروی دریایی که آرزوی رسیدن به اقیانوس ها را دارد، دریای سرخ منطقه ای مهم است. ازاین روست که حضور تقریبا

منطقه ای و جهانی در دریای سرخ را شاهدیم. بهانۀ تمامی  این کشورها برای فعالیت نظامی  در دریای سرخ، مقابله با ناامنی است. بحرآن های سیاسی 

و شکل نگرفتن دولت های پایدار، زمینۀ گسترش شبه نظامیان مسلح خارج از کنترل دولت و ناامنی در مسیر حمل و نقل دریایی را فراهم ساخت. 

بنابراین، در سال های گذشته، با تقسیم دولت ها، افزایش فعالیت گروه های تروریستی و حمالت دزدان دریایی به کشتی های تجاری، بهانه برای 

حضور نیروهای نظامی  فراهم شد. 

2-1- جلوگیری از افزایش قدرت رقبا و برقراری توازن

کاهش قدرت مصر و درگیر شدن عربستان در جنگ یمن، زمینۀ حضور دیگر کشورهای منطقه را فراهم کرد. امارات به بهانۀ جنگ یمن و مقابله 

با حضور ایران، ترکیه و جریان اخوان المسلمین، حضور خود را در بنادر و سواحل افزایش داد و اقدام به جذب گروه های مسلح و تأسیس پایگاه 

نظامی کرد. در مقابل، قطر و ترکیه برای حفظ منافع اقتصادی و سیاسی خود در شمال افریقا و به دست آوردن اهرم فشار بر مصر و عربستان، فعالیت 

خود در بخش غربی دریا را شدت بخشیدند. افزون بر این، تالش چین و روسیه برای حضوریافتن در بنادر و دراختیارگرفتن آن ها و نیز تأسیس 

پایگاه های نظامی  در این منطقه، نگرانی امریکا و اروپا را افزایش داد؛ ازاین رو تمام قدرت های منطقه ای و بین المللی برای حضور در دریای سرخ 

رقابت شدیدی دارند. 

3-1- حفظ منافع اقتصادی و سیاسی 

عالوه بر مسیر تجارت دریایی آسیا به اروپا، حجم فعالیت اقتصادی در کشورهای شاخ افریقا افزایش یافته و قدرت های بین المللی هزینۀ زیادی برای 

حضور در این منطقه پرداخت کرده اند. در کنار حضور اقتصادی، برخی، حضور سیاسی خود را نیز ارتقا داده و دولت ها و جریانات هم سو با خود را 

 به کمک های مالی این دو کشور وابسته اند. قطر و 
ً
بر سر کار آورده اند. دولت یمن دست نشاندۀ امارات و عربستان است و مصر، اردن و سودان شدیدا

ترکیه نیز از دولت جیبوتی و سومالی حمایت می کنند؛ ازاین رو حاضر نیستند دستاوردهای خود را به راحتی از دست بدهند.
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4-1- تحوالت سیاسی سریع

تغییر دولت های مستقر در مصر و یمن در پی تحوالت مربوط به بیداری اسالمی و همچنین کناره گیری البشیر از قدرت در سودان از تغییرات بسیار 

مهم سیاسی در چند سال اخیر بوده است که افزایش نقش برخی قدرت  های منطقه  ای و بین  المللی را در پی داشته است. بحران در روابط ایران با 

کشورهای عربی حاشیۀ خلیج فارس، محاصرۀ قطر از سوی همسایگان، افزایش تحرکات ترکیه و نیز رقابت چین و روسیه با امریکا انگیزه را برای 

حضور نظامی در دریای سرخ افزایش داده است.

2- بازیگران منطقه ای

1-2- امارات

دخالت امارات در امور کشورهای دریای سرخ، به خصوص پس از انقالب های عربی، از سال 2010 چنان افزایش یافت که می توان امارات را 

فعال ترین و بانفوذترین کشور خارجی حاضر در این منطقه دانست. حمایت از کودتای السیسی در مصر و مقابله با نفوذ اخوان المسلمین در کشورهای 

شمال افریقا، تالش برای نفوذ در سودان و اریتره و همچنین تجاوز نظامی  به یمن در قالب ائتالف عربی، زمینۀ حضور آن ها در امور دریای سرخ را 

فراهم آورد. از آن زمان به بعد، امارات در راستای تبدیل شدن به قطب تجاری منطقه و توسعۀ تجارت خارجی خود در شمال افریقا، تالش زیادی برای 

دراختیارگرفتن بنادر دریای سرخ و توسعۀ زیرساخت های نظامی  در آن ها انجام داد؛ ضمن اینکه اتحاد و همکاری با مصر، عربستان و اسرائیل باعث 

شد مانعی برای افزایش تحرکات خود در این منطقه نبیند. هدف اصلی امارات از فعالیت در دریای سرخ، عالوه بر گسترش حوزۀ قدرت ژئوپولیتیک، 

حفظ منابع اقتصادی، بهره برداری از بنادر و مقابله با قدرت های رقیب از جمله ایران، قطر، ترکیه و چین و همچنین برهم زدن توازن به نفع خود است.

 شش سال از تجاوز به یمن، اکثر بنادر مهم یمن از جمله بنادر مهم المخا و الخوخه و ذباب در ساحل غربی و بندر 
ً
امارات پس از گذشت تقریبا

عدن، المکال و الشحر در ساحل جنوبی را در اختیار دارد و در جزایر مهمی  همچون میون1 در میانۀ تنگۀ باب المندب و جزیرۀ سقطری در اقیانوس 

هند، تجهیزات نظامی  مستقر کرده است. اماراتی ها پس از شروع عملیات علیه یمن در سال 2015، ابتدا به دنبال ساخت پایگاه در جیبوتی بودند؛ 

ولی پس از اختالف جیبوتی با شرکت بنادر جهانی دبی2 در پادگان َعَصب، در اریتره حضور پیدا کردند و این منطقه را به مدت 30 سال از دولت اریتره 

اجاره کردند )Vertin,2019:2-3(. امارات نه تنها از َعَصب برای عملیات نظامی  و جابه جایی نیرو در یمن و شمال افریقا استفاده می کرد، بلکه 

به عنوان پایگاهی برای مقابله با حضور راهبردی ایران و ترکیه در دریای سرخ نیز از آن بهره می برد. اریتره همچنین در فوریه2020 با شرکت بنادر جهانی 

دبی برای ارتقای بندر مصوع به توافق رسید. شرکت بنادر جهانی دبی نقش مهمی در نفوذ امارات بازی می کند و بخشی از توسعه و تجهیز بنادر مصر، 

1. . Mayyun 

2.  Dubai Port World
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عربستان، سومالی لند و اریتره بر عهدۀ این شرکت است.

حضور امارات در سومالی و حمایت از مناطق خودمختار و جدایی طلبان این کشور، نقش آن ها در دریای سرخ را تقویت می کند. امارات در 

سال 2015 با هدف آموزش ارتش ملی سومالی، پایگاهی نظامی  در موگادیشو تأسیس کرد. پس از آن، امارات تالش کرد با سرمایه گذاری عظیم 

در بندر قدیمی  بربره در سومالی لند، کنترل تجاری و سیاسی و نظامی  این منطقه را در اختیار بگیرد. در سال 2016 امارات پیشنهاد کرد پایگاه هوایی 

بربره را که سال ها پیش شوروی ساخته بود، توسعه دهد و در ژوئن 2019 آن را تکمیل کرد. اماراتی ها همچنین بر اساس اجارۀ 25ساله، پایگاه نظامی 

 دریایی-هوایی چندمنظوره در این منطقه ساختند. شرکت بنادر جهانی دبی در سال 2017 مدیریت بندر بربره را بر عهده گرفت که 51 درصد آن، سهم 

 .)2020,al-ain.com( امارات، 30 درصد متعلق به هیئت بنادر سومالی لند و 19 درصدش برای اتیوپی است و مراحل پایانی خود را طی می کند

این اقداِم امارات و تنش در روابط سومالی با شورای همکاری باعث شد دولت سومالی در آوریل2018 روابط سیاسی خود با امارات را قطع کند و 

پایگاه موگادیشو را از امارات پس بگیرد. در مقابل، امارات روابط خود با اریتره و اتیوپی را تقویت کرد. امارات از بندر بربره برای آموزش جدایی طلبان 

سومالی لند و پشتیبانی از جنگ یمن استفاده می کند. در سال 2017 شرکت P&O امارات، مدیریت و توسعۀ بندر بوساسو را به مدت 30 سال و 

در دسامبر 2020 توسعه و تجهیز فرودگاه بوساسو را بر عهده گرفت )mogadishucenter.com,2020(. سومالی گرچه جزء کشورهای حاشیۀ 

دریای سرخ نیست، دروازۀ ورود به این دریاست و از این جهت از اهمیت زیادی برخوردار است. 

2-2- ترکیه

رشد اقتصادی و تجارت خارجی ترکیه با کشورهای افریقایی، حمایت از جریانات اسالم گرای سیاسی همچون اخوان المسلمین و افزایش تنش در 

روابط آن ها با عربستان و امارات و مصر و نیز رشد اندیشه های نوعثمانی گری، زمینۀ حضور آن ها را بیش از گذشته در دریای سرخ فراهم آورد. ترکیه 

در سال های گذشته برای حفظ منافع سیاسی و اقتصادی، حضور نظامی  خود را در این منطقه افزایش داد؛ به گونه ای که در حال حاضر برای برخی 

از کشورهای این حوزه از جمله مصر و عربستان و رژیم صهیونیستی، تهدید به شمار می آید. حمایت از جریان اخوان المسلمین مصر، لیبی، سودان 

و یمن، اجارۀ بندر سواکن از دولت البشیر، تأسیس پایگاه نظامی  در جیبوتی، حمایت از دولت سومالی و همکاری با قطر باعث شد ترکیه در مقابل 

ائتالف عربستان و مصر و امارات قرار بگیرد.

ترکیه اولین اقدام نظامی  خود را با هدف مقابله با دزدی دریایی در سال 2009 شروع کرد و به دنبال آن به ائتالف امریکایی CTF-1511 پیوست. 

ترکیه در سال 2017 به بهانۀ اقدامات بین المللی برای حل بحران سومالی و آموزش ارتش سومالی، پایگاه نظامی  در موگادیشو تأسیس کرد. این پایگاه 

با نام »ترکسوم«، بزرگ ترین پایگاه نظامی  ترکیه در خارج از این کشور است که پذیرای جنگنده های نظامی، کماندوها و تجهیزات نیروی دریایی است 

)البیک،2021(. ترکیه در سال 2017 پادگان نظامی  در جیبوتی تأسیس کرد. در همین سال، ترکیه مجوز بازسازی و مدیریت بزرگ ترین جزیرۀ سودان 

1.  Combined Maritime Forces 151
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aljazeera.( در ساحل دریای سرخ به نام »سوآکن« را از حکومت عمر البشیر به مدت 99 سال دریافت کرد که بعد از رفتن البشیر متوقف شد

net,2017(. ترکیه با کنترل این پایگاه به دلیل همسایگی با مصر و نزدیکی به عربستان می توانست توازن منطقه ای را به نفع خود تغییر دهد. ترکیه از 

طریق سازمان های بشردوستانه و امدادی و حزب اخوان، در یمن فعالیت می کند و تمرکز خود را بر استان های ساحلی مشرف بر تنگۀ باب المندب 

از جمله استان تعز قرار داده و نیروهای تحت حمایت آن، چند پایگاه نظامی  در تعز تأسیس  کرده اند که در تضاد با منافع انصارالله و امارات است. 

اخوانی های شبوه نیز در اوایل سال 2021 بندر قنا را برای مقابله با نفوذ امارات و به حاشیه راندن بنادر تحت کنترل آن ها راه اندازی کردند.

3-2- عربستان

عربستان سعودی با دراختیارداشتن بیشترین خط ساحلی در دریای سرخ، شش بندر اصلی از جمله بندر جده، جازان، ملک فهد، ملک عبدالله، 

باء را در این حوزۀ دریایی دارد. پایگاه دریایی ملک فیصل در جده یگانه پایگاه نظامی  سعودی ها و محل استقرار فرماندهی ناوگان غربی1 
ُ

ینبع و ض

این کشور است که وظیفۀ حمایت از منافع آن ها در دریای سرخ را بر عهده دارد. به نظر می رسد سعودی ها با وجود خط ساحلی طوالنی، تالش 

زیادی برای دراختیارگرفتن پایگاه نظامی  در خارج از مرزهای خود انجام نداده و سعی کرده اند از حضور متحدان خود از جمله امارات بهره ببرند. 

سعودی ها همچون اماراتی ها، در سال 2015 به دنبال امضای قرارداد با دولت جیبوتی برای تأسیس  پایگاه نظامی  در این کشور و مدیریت جنگ یمن 

از آنجا بودند؛ ولی اختالف دولت جیبوتی با امارات باعث شد نیروهای نظامی  عربستان و امارات از این کشور خارج شوند. پس از آن، ملک سلمان 

با رئیس جمهور اریتره برای امضای قراردادی 30ساله به منظور عملیات نیروهای نظامی  شورای همکاری، مذاکراتی انجام داد؛ اما بعد از حضوریافتن 

امارات در َعَصب، دیگر پیگیر آن نشد. 

با گسترش حمالت انصارالله به بنادر و تأسیسات نفتی عربستان، سعودی ها با برجسته کردن نقش ایران در این حمالت تصمیم گرفتند شرایط 

حضور نظامی امریکا و ایجاد ائتالف های نظامی جدید در ساحل دریای سرخ را برای مقابله با نفوذ ایران فراهم کنند؛ ازاین رو پیشنهاد حضور امریکا 

در بندر ینبع و پایگاه نظامی  در تبوک و الطائف را به آن ها دادند که مورد استقبال امریکایی ها قرار گرفت.

با توجه به حضور قدرت های منطقه ای و بین المللی از جمله ایران، ترکیه، چین و روسیه در دریای سرخ، سعودی ها در دوران ملک سلمان تالش 

کردند با اجرای طرح های بزرگ و پرهزینه و ایجاد ائتالف های سیاسی، وزن خود را باال ببرند؛ ازاین رو، دولت عربستان در سال 2018، تأسیس  رژیم 

دریای سرخ2 متشکل از هفت کشور مصر، سودان، جیبوتی، یمن، سومالی، اردن را با هدف برقراری ثبات در منطقه و تقویت امنیت و سرمایه گذاری 

و توسعۀ کشورهای عضو اعالم کرد )fa.alalamtv.net,1397(؛ هرچند این اتحادیه در اندازۀ نشستی خبری پیش رفت و در عمل، اتحادی میان 

این کشورها شکل نگرفت. عربستان در سند چشم انداز 2030 نقش مهمی  برای دریای سرخ در پیشبرد اهداف اقتصادی در نظر گرفته است که از 

1.  قیادة االسطول الغربي

2.  کیان البحر األحمر
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جملۀ آن ها می توان به طرح نیوم و توسعۀ گردشگری در قالب طرح دریای سرخ1 اشاره کرد. 

4-2- قطر

کشورهای حاشیۀ خلیج فارس نه به دلیل قدرت سیاسی و نظامی،  بلکه به دلیل بحران های دائمی کشورهای حاشیۀ دریای سرخ در این منطقه نفوذ 

کرده اند. برخی کشورهای این منطقه نیز به ثروت شیوخ چشم دوخته اند و از رقابت های موجود بین کشورهای خلیج فارس، برای دستیابی به منابع 

اقتصادی و بقای حکومت خود استفاده می کنند. این رویکرد در پی بحران در شورای همکاری خلیج فارس و محاصرۀ قطر از سوی عربستان، 

امارات، بحرین و مصر آشکار شد. هرچند این این رویکرد برخی از دولت های این منطقه را از سقوط اقتصادی و سیاسی نجات داد، بهای آن، توقف 

تالش برای ایجاد رویکرد منسجم منطقه ای در مقابل کشورهای خلیج فارس بود.

قطر نیز همچون ترکیه در سال 2017 موفق شد مجوز ساخت بزرگ ترین بندر در طول خط ساحلی دریای سرخ را از سوی دولت سودان دریافت 

کند. قطر همچنین قراردادی به منظور توسعۀ بندر پورتسودان با دولت عمر البشیر به امضا رساند )alarab.qa,2017(. در سال 2018 نیز توافقنامۀ 

توسعۀ بندر سواکن را با دولت سودان امضا کرد؛ در حالی که با امارات بر سر نفوذ در سودان رقابت داشتند؛ اما این توافق با رفتن البشیر و وابستگی 

دولت انتقالی سودان به عربستان و امارات به جایی نرسید. قطر در سال 2017 خود را به عنوان میانجی صلح بین جیبوتی و اریتره مطرح و حدود 450 

نیروی نظامی  در مرز بین این دو کشور مستقر کرد؛ اما پس از گسترش بحران در شورای همکاری و حمایت جیبوتی و اریتره از عربستان، نیروهای 

خود را خارج کرد و روابط آن ها دچار تنش شد. در سومالی با فاصله گرفتن امارات از دولت رسمی این کشور، حضور قطر افزایش یافت و گفته می شود 

قطر از نیروهای سومالیایی برای جنگ لیبی بهره برده است. قطر در آگوست 2019 برای سرمایه گذاری در بندر هوبیو در سومالی با دولت این کشور 

به توافق رسید )Vertin:8(. قطر همچنین با حمایت از جریان اخواِن تعز در نزدیکی تنگۀ باب المندب و کمک به آن ها برای تأسیس  پایگاه نظامی 

 تالش می کند ضمن ضربه زدن به ائتالف سعودی-اماراتی، نفوذ خود در یمن را تقویت کند.

5-2- رژیم صهیونیستی

از نظر کشورهای مشرف بر دریای سرخ، رژیم صهیونیستی قدرتی است که نمی توان از آن چشم پوشی کرد؛ اما از این رژیم چندان هم استقبال 

نمی شود. با وجود اینکه این رژیم، خط ساحلی در شمال دریای سرخ دارد، در شورای جدید دریای سرخ پذیرفته نشده است. با وجود این، از 

زمان عادی سازی روابط اسرائیل با امارات متحده عربی و سودان، وزن این رژیم در معادالت منطقه ای افزایش یافته است. در سال 2012، رژیم 

صهیونیستی در مجمع الجزایر دهلک و مساوا در اریتره، بزرگ ترین پایگاه دریایی خارج از مرزهای خود را ایجاد کرد. بر اساس گزارش های موجود، 

ه مونت سوریا در ارتفاع 3هزار متری از سطح دریا و یک لنگرکاه کشتی در جزایر دهلک اریتره 
ّ
اسراییل چند پایگاه نظامی و یک ایستگاه شنود در قل

1.  مشروع البحر األحمر
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دارد که از طریق آن می تواند عملیات اطالعاتی خود را در جنوب دریای سرخ و خلیج عدن پیش ببرد. رژیم صهیونیستی از این جزایر به عنوان مرکزی 

برای رصد و کنترل کشتی رانی در دریای سرخ، تنگۀ با ب المندب و کشورهای عربستان، یمن و سودان و همچنین حرکت نفتکش ها و فعالیت های 

 .)2019:10,Melvin(ایران بهره می برد

6-2- مصر

مصر با 20 بندر در ساحل سرخ، بیشترین بندر را در این منطقه از آن خود دارد: 8 بندر تجاری، 5 بندر نفتی و معدنی و گردشگری، حداقل 3 بندر 

ماهی گیری صنعتی و 4 پایگاه نظامی . مصر پس از کودتای السیسی در محور عربستان و امارات و اسرائیل و در مقابل قطر و ترکیه و ایران قرار گرفت. با 

وجود این، به دلیل اوضاع داخلی، تالش کرد به صورت مستقیم وارد تنش های منطقه ای نشود. مصر در سال 2018، پایگاه برنیس را به عنوان بزرگ ترین 

پایگاه نظامی  خود در منطقۀ دریای سرخ و در نزدیکی مرزهای بین المللی جنوب و در شرق شهر اسوان افتتاح کرد. هدف استراتژیک از ساخت 

این پایگاه، حمایت و حفظ امنیت سواحل جنوبی مصر، حفاظت از سرمایه گذاری های اقتصادی و منابع طبیعی، مقابله با چالش های امنیتی در 

منطقۀ دریای سرخ و نیز تأمین امنیت دریانوردی جهانی از دریای سرخ تا کانال سوئز و مناطق اقتصادی مرتبط با آن در چهارچوب رویکرد 2020 

مصر عنوان شد. از دیگر اهداف تأسیس برنیس، ایجاد پایگاه دائمی  برای نیروهای دریایی وابسته به ائتالف سعودی-اماراتی و اعالم تهدید به رقبای 

.)1398,farsnews.ir( منطقه ای از جمله ترکیه اعالم شد

3- بازیگران فرا منطقه ای

1-3- چین

 به این دلیل که اهداف بلندمدت آن ها 
ً
از منظر غربی ها و متحدان منطقه ای آن ها، حضور نظامی چین و روسیه بیشترین نگرانی ها را در پی دارد؛ اساسا

روشن نیست. چین قصد دارد به نیروی دریایی جهانی تبدیل شود و این بدان معناست که باید به دنبال تجهیزات و موقعیت های بیشتری برای پشتیبانی 

از نیروی دریایی خود باشد. افزایش ظرفیت های اقتصادی، گسترش تجارت خارجی چین با کشورهای غرب آسیا و شمال افریقا، ضرورت حفظ 

امنیت حمل و نقل دریایی این کشور به مقصد اروپا و ارائۀ طرح بلندپروازانۀ »یک کمربند، یک جاده« به منظور اتصال آسیا به افریقا زمینۀ حضور فعال 

چین در دریای سرخ و آبراهه های منتهی به آن از جمله اقیانوس هند و خلیج عدن را فراهم ساخته است.

چین برای اولین بار در سال 2008 ناوگان دریایی خود را برای مبارزه با دزدان دریایی به خلیج عدن فرستاد. سپس در آگوست 2017میالدی 

با امضای توافقی 25ساله، به صورت رسمی نخستین پایگاه نظامی خود را در خارج از این کشور، در جیبوتی افتتاح کرد. چین از این پایگاه برای 

پشتیبانی از ناوگروه های چینی که در عملیات حفظ صلح در سواحل یمن و سومالی حضور دارند، استفاده می کند. »ارتش آزاد خلق چین« وظیفۀ 

حمایت از این پایگاه را بر عهده دارد. این پایگاه تنها 6 مایل با پایگاه نظامی  امریکا فاصله دارد. چین همچنین در سال  2018 بندر چندمنظوره ای را 

در دوراله و در نزدیکی پایگاه دریایی خود تأسیس کرد. دریای سرخ بخشی از طرح کمربند و جاده چین است و تا به امروز چینی ها بیشترین سهم را 
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در سرمایه گذاری مستقیم خارجی به جیبوتی داشته اند. چین در این کشور، منطقۀ تجارت آزاد ایجاد کرده است که قرار است به بزرگ ترین منطقه از 

نوع خود در آفریقا تبدیل شود. چینی ها ساخت راه آهن جدید آدیس آبابا -جیبوتی را تأمین مالی کرده اند. این تحوالت نشان دهندۀ چشم انداز چین در 

.2020,Sola-Martin(  منطقه است

2-3- امریکا

امریکا حضور نظامی  خود در دریای سرخ را با هدف مقابله با اسالم گرایی افراطی پس از حادثه 11سپتامبر2001 افزایش داد. دولت جیبوتی در 

سال 2001 کمپ لیمونیر1 را به امریکا اجاره داد. این کمپ یگانه پایگاه دائمی  امریکا در این منطقه است که در جنوب فرودگاه بین المللی آمبولی در 

نزدیکی پایتخت جیبوتی واقع شده و میزبان نیروی دریایی، هوایی و زمینی امریکاست. امریکا در سال های 2012 و 2018 ظرفیت این پایگاه را 

توسعه داد. امریکا از طریق کنیا و جزیرۀ سیشیل و دیه گو گارسیا در اقیانوس هند بخشی از عملیات های نظامی خود علیه مخالفان و دزدان دریایی را 

انجام می دهد. ناوگان نظامی  امریکا مستقر در خلیج عدن فعال است و اقدام به کشف و ضبط محموله های موادمخدر و سالح می کند؛ به خصوص 

کشتی هایی که از مبدأ ایران به مقصد یمن می روند. امریکا از سال 2006 در سومالی حضور پیدا کرده است و در سال 2015 گزارش شد که عملیات 

پهپادی خود علیه تروریست ها را از فرودگاه کیسمایو انجام می دهد. پس از افزایش حمالت گروه الشباب، امریکا حضور نظامی  خود در سومالی 

را افزایش داد. امریکا در سال 2017 اقداماتی برای تجهیز کمپ باله دوگال در منطقۀ شابال در جنوب سومالی انجام داد که بیشترین حمالت به 

الشباب از اینجا انجام می شود. در ژانویه2019 امریکا اعالم کرد به دنبال کاهش حمالت الشباب، تعداد پهپادها و نیروهای خود را کاهش داده است 

)Melvin:20-22(. مقابله با نفوذ چین و روسیه یکی دیگر از بهانه های امریکا برای حضور نظامی  در این منطقه است. با کناره گیری عمر البشیر 

از حکومت سودان و تالش دولت انتقالی برای رفع تحریم های امریکا از یک سو و حضور نیروی دریایی روسیه در بندر پورتسودان از سوی دیگر، 

امریکایی ها تالش را برای حضور نظامی  در این کشور افزایش دادند و در 24فوریه2021، پس از دهه ها تحریم تسلیحاتی سودان، اولین کشتی نظامی 

.)2021,Amin( خود را وارد پورتسودان کردند

3-3- روسیه

 دزدان دریایی، تالش خود برای حضور در این منطقه را آغاز کرد. روس ها از سال 2017 تالش  
ّ

روسیه از سال 2008 با اعزام نیرو برای عملیات برضد

خود را برای تأسیس  پایگاهی در اریتره، یمن، جیبوتی و سودان شروع کردند؛ تا اینکه در سال 2021 موفق شدند رضایت سودان را به دست بیاورند 

و ناوچۀ دریاساالر گریگوروویچ برای اولین بار وارد بندر پورتسودان شد. به گفتۀ رسانه های روسی، این بندر برای ایجاد پایگاه نیروی دریایی روسیه 

برنامه ریزی شده است )ir.sputniknews.com,2021(. روسیه برای توسعۀ حضور نظامی  فرامنطقه ای، توافقنامه ای 25ساله با سودان برای ساخت 

پایگاه دریایی در این کشور امضا کرد. این پایگاه ظرفیت پذیرش کشتی های اتمی  و300 نیرو دارد. این توافق 25ساله در صورت رضایت طرفین 

1.  Lemonnier Camp
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به طور خودکار تا 10 سال دیگر تمدید می شود )alhurra.com,2020(. گفته می شود کشتی های نیروی دریایی روسیه می توانند از اسکلۀ دریایی 

 .)28:Vertin( چین در جیبوتی استفاده کنند. روسیه و اریتره در دسامبر 2018 برای استقرار تجهیزات نظامی  در یکی از بنادر اریتره به توافق رسیدند

روس ها همچنین با ارزیابی حمایت از جدایی طلبان جنوب یمن به دنبال تأسیس پایگاه نظامی  در طول ساحل خلیج عدن هستند.

3-4- انگلیس

بخشی از نیروهای انگلیسی در کمپ لیمونیر امریکا در جیبوتی و بخشی از نیروهای آن ها نیز در کنیا حضور دارند. از سال 2017 مرکز آموزش امنیتی 

انگلیس، آموزش ارتش ملی سومالی در همکاری با سازمان ملل و اتحادیه افریقا را آغاز کرد )Melvin:19(. انگلیسی ها در قالب همکاری مشترک 

با امریکا برای همکاری نظامی با کشورهای منطقه و حضور در سواحل یمن بسیار تالش می کنند.

5-3- فرانسه

فرانسه از دوران استعمار خود در سال های 1883-1887 در جیبوتی حضور نظامی  داشت؛ تا اینکه جیبوتی در 1977 استقالل یافت. با وجود این، 

فرانسه پایگاه و بخشی از نیروهای خود را در جیبوتی نگه داشت. نیروهای فرانسوی در فرودگاه آمبولی، فرودگاه چابلی و یک پایگاه دریایی مستقر 

هستند. این پایگاه دریایی نقش مهمی  در پشتیبانی از نیروی دریایی این کشور و متحدانش ایفا می کند. این پایگاه میزبان نیروهای اسپانیایی و آلمانی 

است. مجلس فرانسه در سال 2018 و به بهانۀ حضور چین و اهمیت روزافزون تنگۀ باب المندب، خواستار افزایش حضور نظامی  در این منطقه 

شد. فرانسه همچنین از طریق دریای سرخ از بخش های خارج از کشور خود در رئونیون1 و مایوت2در جنوب غربی اقیانوس هند پشتیبانی می کند  

.)6:Ibid(

 Réunion .1

 Mayotte .2
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نقشۀ پراکندگی حضور نظامی کشورهای مختلف در حوزۀ دریای سرخ

4- فرصت ها و تهدیدهای جمهوری اسالمی ایران

در سال های اخیر، حضور ایران در حوزۀ دریای سرخ و کشورهای مشرف بر آن بسیار کاهش یافته است. ایران در حال حاضر، روابط مناسبی با 

کشورهای مشرف بر دریای سرخ ندارد و اکثر آن ها با ایران قطع رابطه کرده اند و درصدد ممانعت از حضور ایران در این منطقه هستند. در این مدت، 

روابط دیپلماتیک ایران و عربستان، به خصوص پس از روی کارآمدن ملک سلمان در سال 2017، قطع شد. اندک روابط ایران و مصر با کودتای 

السیسی به بن بست رسید. عمر البشیر با پیوستن به ائتالف سعودی-اماراتی و اعزام نیرو به یمن، ارتباط خود را با ایران قطع کرد و دولت انتقالِی پس 

از وی نیز تمایلی برای برقراری این رابطه نشان نداد. عدم پیگیری سیاست های ایران در جیبوتی به کاهش سطح روابط منجر گردید و متحدان ایران در 

یمن، هدف تجاوز خارجی کشورهای منطقه قرار گرفتند. برخی دیگر از عوامل کاهش حضور ایران، تمرکز سیاست خارجی ایران بر موضوع هسته ای 
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و چانه زنی با کشورهای غربی، درگیرشدن در تنش های کشورهای متحد از جمله عراق و سوریه و لبنان و نیز کاهش تجارت خارجی و تبادالت 

اقتصادی با افریقا در پی تحریم های اقتصادی است.

1-4- فرصت ها

حقیقت آن است که در حال حاضر به دلیل تغییر رویکرد سیاست خارجی و عدم پیگیری سیاست های گذشته، بسیاری از فرصت های جمهوری 

اسالمی  برای حضور در دریای سرخ از دست رفته و شرایط بسیار دشوار است؛ با وجود این می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1-1-4- حضور متحدان راهبردی 

یکی از متحدان راهبردی جمهوری اسالمی  ایران در دریای سرخ »جنبش انصارالله« یمن است که به عنوان یکی از اضالع محور مقاومت به حساب 

می آید. این جنبش سیاسی پس از گذشت 6 سال توانسته است در مقابل تجاوزات خارجی مقاومت کند و در عرصۀ بین المللی خود را بشناساند و در 

قالب »دولت نجات ملی« وارد عرصۀ حکمرانی شود. دولت نجات هم اکنون حدود 40 درصد از خاک یمن و کنترل 70 درصد از جمعیت یمن را 

در اختیار دارد و بنادر الحدیده و صلیف در ساحل شرقی دریای سرخ تحت کنترل آن است. جنگ یمن ماه های آخر خود را طی می کند و جمهوری 

اسالمی  باید با حمایت از انصارالله و تثبیت حضور آن ها در مناطق شمالی و آیندۀ سیاسی یمن، برای حضور نظامی  در دریای سرخ و برقراری توازن 

و اهرم فشار بر رقبای منطقه ای و فرامنطقه ای کمال بهره را ببرد؛ ضمن اینکه ایران با جریان اصیل اخوان المسلمین در مصر و سودان پیوندی دیرینه دارد 

و کنارگذاشتن اختالفات، زمینۀ تعامل بیشتر با آن ها را فراهم می سازد.

2-1-4- بی ثباتی سیاسی و بحران های دائمی 

کشورهای دریای سرخ از بی ثباتی داخلی و درگیری با یکدیگر رنج می برند و شرایط سیاسی ناپایدارشان آن ها را به سمت کشورهای دیگر سوق 

می دهد. اختالف سودان و مصر، جنگ یمن و عربستان، شرایط اقتصادی نامناسب اریتره و جیبوتی و اردن از جمله عواملی است که می توان از 

آن ها برای نفوذ استفاده کرد. ضمن اینکه تحوالت سیاسی ناگهانی همچون کودتا و انقالب و تغییرات پی درپی کابینه ها زمینۀ وابستگی دولت ها به 

کشورهای خارجی را فراهم می سازد.

3-1-4- بهره برداری از رقابت قدرت های رقیب

از سویی، کشورهای منطقه ای برای نفوذ در دریای سرخ با یکدیگر رقابت سختی دارند و برای حذف رقبای خود ائتالف تشکیل داده اند و ائتالف 

عربستان-امارات-اسرائیل در مقابل ائتالف قطر-ترکیه قرار دارد. از سوی دیگر، رقابت چین و روسیه با امریکا و کشورهای اروپایی به دریای سرخ 

کشیده شده و هریک به دنبال تقویت حضور اقتصادی و نظامی  خود در این منطقه هستند. هرچند ایران در هیچ کدام از این ائتالف ها قرار نگرفته است، 

فرصت خوبی است که از فضای اختالف و رقابت آن ها برای گسترش حوزۀ نفوذ، به خصوص در کشورهای شمال افریقا استفاده کند.
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4-1-4- بحران اقتصادی

اکثر کشورهای مشرف بر دریای سرخ شرایط اقتصادی مناسبی ندارند و با دولت های ورشکسته به کار خود ادامه می دهند. اقتصاد جنگ زدۀ یمن و 

تالش برای حضور در بازسازی این کشور و نیز وابستگی جیبوتی و اریتره و سودان به کمک های خارجی، شرایط خوبی برای همکاری فراهم می سازد.

2-4- تهدیدها

در حالی که 13 کشور خارجی غیرمشرف بر دریای سرخ، حضور سیاسی و نظامی و اقتصادی در این منطقه دارند،کاهش فعالیت ایران می تواند به 

دوری طوالنی مدت و در نتیجه حذف آن از این منطقه بینجامد؛ در حالی  که می دانیم آن ها حضور ایران در این منطقه را برنمی تابند و برای حذف ایران 

از این صحنه تمام تالش خود را به کار می گیرند. 

1-2-4- رویکرد سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران

حضور ایران تحت تأثیر سیاست خارجی دولت و نیز محدودیت های ناشی از تحریم، در عرصۀ دریای سرخ بسیار کاهش یافته است و در مقابل، رقبا 

از این فرصت استفاده کرده و حضور خود را افزایش داده اند. ایران از میان 8 کشور مشرف بر دریای سرخ فقط با اردن و اریتره و مصر روابط دیپلماتیک 

محدود دارد؛ اما رقبای ایران از جمله امارات، قطر، ترکیه و اسرائیل در تمامی کشورهای این منطقه نفوذ کرده اند. 

2-2-4- کاهش تجارت خارجی و ضعف دیپلماسی اقتصادی

امروزه روابط اقتصادی و تجارت خارجی با کشورهای دیگر از جمله ابزار فشار و نفوذ به حساب می آید. ترکیه، امارات، قطر و چین با رشد اقتصادی 

داخلی و پیوند با کشورهای مشرف بر دریای سرخ توانسته اند حتی در امور داخلی آن ها دخالت کنند؛ اما در مقابل، ضعف در حوزۀ اقتصاد و کاهش 

تبادالت خارجی که بخش عمده ای از آن در نتیجۀ تحریم اقتصادی روی داد، زمینۀ کاهش نفوذ ایران در کشورهای این منطقه را فراهم ساخته است.

3-2-4- افزایش تبلیغات و تحرکات منفی علیه ایران

مخالفان حضور ایران در دریای سرخ با ائتالف سازی، افزایش گشت زنی های دریایی و تبلیغات منفی رسانه ای برای مقابله با حضور ایران بسیار تالش 

می کنند و هدفی جز دور کردن ایران و تحریک افکار عمومی  و دولت های منطقه برای اقدام علیه ایران ندارند. آن ها مدام ایران را به گسترش ناامنی، از 

جمله حمایت از شبه نظامیان حوثی، قاچاق سالح و موادمخدر از طریق کشتی های تجاری، فعالیت غیرقانونی در عرصۀ ماهی گیری، مین گذاری و 

اقدامات خراب کارانه در کشورهای منطقه متهم می کنند که آخرین نمونۀ آن، اتهام به ایران در خصوص تالش برای حمله به سفارت امارات در اتیوپی 

 .)2021,Walsh( یا حمایت ایران از شبه نظامیان الشباب سومالی برای حمله به نظامیان امریکایی بود
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4-2-4- عادی سازی کشورهای منطقه با اسرائیل

از بین کشورهای مشرف بر دریای سرخ تنها یمن، جیبوتی و عربستان روابط رسمی  با اسرائیل برقرار نکرده اند؛ هرچند به صورت غیررسمی  با اسرائیل 

ارتباط دارند. از سال های دور، اسرائیل در شمال دریای سرخ حضور داشت و از ناحیۀ جنوب احساس نگرانی نمی کرد و بیشترین حساسیت آن  مقابله 

با ارسال سالح برای مبارزان فلسطینی و حمایت از کشتی های تجاری خود بود. اما عادی سازی روابط اسرائیلی ها با کشورهای منطقه، زمینۀ تحرک 

آزاد نیروی دریایی آن ها در جنوب دریای سرخ و ائتالف با مصر، عربستان و امارات برای مقابله با حضور ایران را فراهم می کند.

5-2-4- همکاری مشترک نظامی-امنیتی علیه ایران

روی کارآمدن انصارالله به عنوان هم پیمان ایران، تهدیدی برای آمریکا و متحدان آن ها به حساب می آید؛ ازاین رو آن ها معتقدند حضور ایران در مسیر 

حمل و نقل تجاری و انرژی در دریای سرخ و کنترل تنگۀ هرمز و باب المندب، قدرت ویژه ای در اختیار آن ها قرار می دهد. به همین منظور، تالش خود 

را برای قطع ارتباط ایران با دریای سرخ افزایش داده اند. افزایش ُبرد موشک های انصارالله و شروع حمالت آن ها به تأسیسات نفتی عربستان، نگرانی 

آن را بیشتر کرد و زمینه را برای همکاری نظامی و امنیتی بیشتر فراهم ساخت. در حال حاضر، همکاری مشترک امنیتی و نظامی  با هدف جلوگیری از 

تقویت حضور ایران در جریان است و این احتمال وجود دارد که در آینده ای نزدیک، اتحادیۀ نظامی  با حضور اسرائیل، مصر، امارات، عربستان، اریتره 

و سودان در دریای سرخ شکل بگیرد. 

6-2-4- احتمال تغییر ائتالف های منطقه ای 

حمایت ترامپ از عربستان و اماراِت در محاصرۀ قطر و نیز تنش در روابط ترکیه با مصر و امارات و عربستان، زمینه  ساز همکاری قطر و ترکیه در مقابل 

عربستان و امارات از سال 2017 شده بود؛ اما با تغییر دولت در امریکا و ازسرگیری روابط قطر با همسایگان پس از نشست العال و همچنین بهبود 

روابط ترکیه با عربستان، احتمال تغییر ائتالف های منطقه ای و همکاری ائتالف های معارض برای افزایش فشار بر ایران وجود دارد. برای نمونه، پس 

از ازسرگیری روابط دولت هادی در یمن با قطر، اخباری از همکاری عربستان با ترکیه برای جلوگیری از سقوط مارب و نجات اخوانی ها منتشر شده 

است.

نتیجه گیری

سه عامل مهم جغرافیا، قدرت و سیاست با یکدیگر پیوند دارند و امروزه یکی از عوامل کاهش یا افزایش قدرت هر کشور در حوزۀ جغرافیای سیاسی، 

دسترسی به دریاها و آب های آزاد است. در حال حاضر با گسترش تجارت خارجی و ضرورت حفظ منابع اقتصادی در مناطق دوردست و افزایش 

رقابت کشورهای مختلف برای بسط قدرت خود، ضرورت حضور نیروی نظامی  در خارج از مرزهای ملی افزایش یافته است. ازاین رو، دریای سرخ 

در توالی قدرت دریانوردی ایران از خلیج فارس به دریای عمان و اقیانوس هند و از آنجا به خلیج عدن و تنگۀ باب المندب و رسیدن به دریای مدیترانه 
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از اهمیت زیادی برخوردار است؛ ضمن اینکه ورود جمهوری اسالمی  به رقابت منطقه ای و تالش برای گسترش اندیشۀ سیاسی و حمایت از متحدان 

خود، ضرورت افزایش تحرکات سیاسی و نظامی  را ایجاب می کند. در شرایط کنونی که رقابت های منطقه ای و بین المللی در این حوزۀ دریایی افزایش 

یافته است، جمهوری اسالمی  برای جبران کم کاری سال های گذشته در حوزۀ دریای سرخ، راه سختی در پیش دارد. از یک سو، ائتالف قطر و ترکیه 

و جریان اخوان المسلمین و ائتالف عربستان، مصر، امارات و اسرائیل شرایط منطقه ای را دشوار کرده است و از سوی دیگر، رقابت امریکا و اروپا با 

روسیه و چین فرصت های نفوذ را محدود ساخته است. ازاین رو مقامات جمهوری اسالمی  باید به این نکته پی ببرند که برای تأمین امنیت دریانوردی 

کشتی های ایرانی، حمایت از متحدان خود در یمن و شمال افریقا و نیز ورود به صحنۀ اروپا و شاخ افریقا نیازمند تقویت حضور نظامی  و سیاسی در 

این منطقه هستند. در حال حاضر، کشورهای این منطقه از جمله عربستان، مصر و اسرائیل در همکاری با امریکا و انگلیس با دراختیارگرفتن جزایر 

و بنادر راهبردی و نمایش قدرت نظامی  و اتهام زنی های متعدد، ایران را به عنوان عامل بی ثباتی منطقه ای و تهدیدی برای دریانوردی بین المللی معرفی 

کرده اند و مانع فعالیت آزاد ایران می شوند. بندر الحدیده و صلیف را محاصره کرده و سایر بنادر ساحل غربی یمن را از کنترل انصارالله درآورده اند. به 

نفتکش ایران در دریای سرخ تجاوز کردند و کشتی های ایرانی را بازرسی کردند. هرازگاهی به بهانۀ قاچاق سالح و موادمخدر از جانب ایران به مقصد 

یمن و کشورهای افریقایی، کشتی ها را توقیف می کنند و با حمایت مالی خود از سیاستمداران و دولتمردان، آن ها را به فاصله گرفتن بیشتر از ایران دعوت 

می کنند. ازاین رو ضروری است و پیشنهاد می گردد گشت زنی های دریایی، مانورهای نظامی  دریایی، اعزام ناوهای نظامی  و زیردریایی های پیشرفته، 

تبلیغات گسترده پیرامون آن ها و در نهایت دراختیارگرفتن بنادر و تأسیس پایگاه نظامی  دریایی در کشورهای مشرف بر دریای سرخ در دستورکار مقامات 

جمهوری اسالمی  قرار گیرد.
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