
 

 

 

 1400 تابستان ،74 ةشمار ،نوزدهم سال دفاعي، راهبرد علمي ةفصلنام

 
د لوتر خواهجهای دیگر وقتی آب و خاک برای ملتی تفاوت نکند، پنج قرن، شش قرن، هفت قرن از ملت»: فرمانده معظم کل قوا

 (۰۹/۰۹/۱۳۷۶) «کند.و حرکت می گذاردیعنی به دریا که رسید، پایش را به دریا میافتاد. 
  

های دریایی ج.ا.ایران در طراحی الگوی راهبردی ایجاد پایگاهپژوهشي:  مقالة

 غرب اقیانوس هند
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 4علیرضا فرشچي و 3اهلل سیاری، حبیب2پیمان جعفری طهراني ،1غالمعلي رشید

 

 17/03/1400تاريخ پذيرش:  18/01/1400تاريخ دريافت: 
 

 چکيده
های دوردست است کهه ززمه    یکي از ملزومات دستیابي به اقتدار دریایي، اتخاذ راهبردی مبتني بر استمرار حضور در آب

های اعزامي از طریق ایجهاد پایگهاه دریهایي در    حضور دوردست ناوگروهکنندة نیاز بهآن تدوین الگویي راهبردی است که تأمین
د باشد. در این مقاله جهت تحقق ایهن ههد ، در ابتهدا بهه اهمیهت اقیهانوس هنهد        یکي از کشورهای حاشی  غربي اقیانوس هن

ای در ایجاد پایگهاه در غهرب اقیهانوس هنهد     ای و منطقههای دیگر کشورها اعم از کشورهای فرامنطقهپرداخته و در ادامه تجربه
ای اسهت. قلمهرو زمهاني    زمینهه  -وردیای و روش آن متوسعه -کاربردیمورد بررسي قرار گرفته است. پژوهش حاضر از نوع 

گیهرد.  و قلمرو مکاني آن غرب اقیانوس هند و قلمرو موضوعي نیهز حهوزة قهدرت دریهایي را دربهر مهي       1414پژوهش تا افق 
ای و پیمایشي استفاده شده اسهت. ابزارههای   های کتابخانهآوری اطالعات از روشنفر است و برای گرد 4۹جامع  آماری تحقیق 

  بسهته اسهت.   پرسشهنام  های اینترنتي دانشگاهي، مصاحبه وها و وبگاهها، اسناد و مدارک سازماناطالعات شامل مقالهگردآوری 
جهت تحلیل عهاملي اسهتفاده شهده کهه از      SmartPLSجهت تحلیل کمي و  SPSSافزارهای ها از نرموتحلیل دادهدر تجزیه
مهرزی،  بهرون  ههای دریهایي  های راهبردی مؤثر در ایجاد پایگهاه مل و ویژگيدست آمده، محقق توانسته ضمن تبیین عوانتیجه به

های ایجاد پایگاه دریایي را شناسایي نموده و در نهایت به هشت بُعهد اثرگهرار در ایجهاد پایگهاه دریهایي دسهت       موانع و چالش
از اینکه کشور ایجادکنندة پایگاه و کشهور مقصهد    یافته و برای هرکدام از ابعاد نیز تعدادی مؤلفه متناظر را شناسایي کند، که فارغ

 روند.شمار ميهای دارای اهمیت برای ارائ  الگوی مفهومي ایجاد پایگاه بهچه کشورهایي باشند، ابعاد و مؤلفه
 

                                                                                                                                                     
 . دانشیار دانشگاه و پژوهشگاه عالي دفاع ملي و تحقیقات راهبردی )نویسندة مسئول(1

 peman202000@yahoo.com -پژوهي دانشگاه و پژوهشگاه عالي دفاع ملي و تحقیقات راهبردی. دانشجوی دکتری آینده2

 . استاد دانشگاه و پژوهشگاه عالي دفاع ملي و تحقیقات راهبردی3

 farshchy@outlook.com -. دکتری مدیریت راهبردی دانشگاه و پژوهشگاه عالي دفاع ملي و تحقیقات راهبردی 4
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ای، ابعهاد و  ای و فرامنطقهه ههای دریهایي منطقهه   های دریایي، قهدرت غرب اقیانوس هند، پایگاه واژگان کليدي:

 ایجاد پایگاه دریایي، الگوی راهبردی. هایمؤلفه

 مقدمه

ای حساس در جنوب غهرب آسهیا و در شهاهراه    عنوان کشوری که در منطقهج.ا.ایران به

سهوم مرزههای آن دریهایي اسهت، از دیربهاز      تأمین انرژی جهان قرار گرفته و نزدیک به یک

انهدازی بهر منهابع و    دسهت های استعمارگر قرار داشته و از آنجا که ایهن  هد  مطامع دولت

ناچار بایهد بها برخهورداری از راهبهرد دفهاعي      پریرد، بهمنافع ملي ما از راه دریا صورت مي

کشور باشد، زمین  دسهتیابي بهه اقتهدار دریهایي را      کننده امنیت مليدریایي مناسب که تأمین

 منظور ایجاد بازدارندگي فراهم آورد.به

ریایي، تداوم حضور است و این بهه معنهای آن اسهت کهه     های ایجاد قدرت دیکي از الزام

واسهط  آن بتهوان وسهعت و زمهان حضهور دریهایي را توسهعه        باید شرایطي را مهیا کرد که به

های دریایي اشهاره  توان به ایجاد پایگاهبخشید. از ملزومات شناخته شده ایجاد این شرایط، مي

 سازد.به بازگشت به پایگاه مادر را برطر  ميکرد که با تأمین ضروریات ادام  مأموریت، نیاز 

 

 . کليات1

 . بیان مسئله1-1

 فهارس، تنگه    اقیانوس هند، مجاورت بها خلهی    شمال واسط  قرارگرفتن درج.ا.ایران به

ای در منطقهه و  خزر از موقعیت ژئوپهولیتیکي و دریهایي ویهژه    عمان و دریای هرمز، دریای

ایهن موقعیهت دریهایي موجهب شهده تها تهدیهدهای         جهان برخوردار است. برخورداری از

ای، در این منطق  حساس گسترش یافته و ههر  دریاپایه با حضور گستردة نیروهای فرامنطقه

رو سازند. برابر آنچه که تهاری  بهر آن گهواه دارد،    آینه منافع و منابع کشور را با تهدید روبه

ر منهافع و منهابع کشهور را در سهر     انهدازی به  ای از دیرباز رؤیهای دسهت  نیروهای فرامنطقه

انهد )در گرشهته   اند و اگرچه در طول تاری  منابع غارت منافع کشور تغییر یافتهپرورانیدهمي

شهود(،  و امروزه آمریکا و متحدان او را شامل مهي  های پرتغال و انگلستان بودهشامل دولت



   1400تابستان ، 74، شمارة نوزدهمفصلنام  علمي راهبرد دفاعي، سال   

بهر قهدرتي کهه در دریها      ولي نیت آنها تغییر نیافته و این تأکیدی است بر ضهرورت تمرکهز  

 (۹:138۹)فقیهي، بتواند بازدارنده باشد.

های صیانت از منافع ملي در عرصهه دریها برخهورداری از    با نگرش به اینکه یکي از راه

های قدرت دریایي و تالش در جهت ارتقای آنها لفهؤاقتدار دریایي است، توجه به اجزا و م

جزای مؤثر در اقتهدار دریهایي کشهورها، ناوگهان     از اهمیت بازیي برخوردار است. یکي از ا

باشد و عوامل مختلفي در توان این نیرو اثر دارند. برخورداری نظامي و نیروهای دریایي مي

مرزی از جمله عوامل اثرگرار بر قدرت دریایي های بروننیروی دریایي یک کشور از پایگاه

ملي کشهور را فهراهم خواههد     های مختلف زمین  اعتالی قدرت کشورهاست که در عرصه

 (45:1386)نوربخش و ودادی، آورد.

های اخیر فرماندهي معظهم کهل قهوا تأکیهدهای بسهیاری در خصهو  اصهال         در سال

لهه و  اند، که بر اساس تهدابیر ابالغهي معظهم   سوی دریا داشتهنگرش دولتمردان ج.ا.ایران به 

ههای  زمین  حضهور فرامهرزی در آب  حرکت نوین نیروی دریایي راهبردی ارتش ج.ا.ایران، 

ههای موجهود   دوردست آماده گردیده است. اگرچه این حضور تاکنون با تکیهه بهر ظرفیهت   

تأمین گردیده، اما توسع  ایهن حضهور نیازمنهد ابهزار و لهوازمي اسهت کهه از راه پشهتیباني         

نگرش به اساس با پریر خواهد بود. بر این های دوردست امکانهای اعزامي در آبناوگروه

ههای آزاد جههان   گسترش حوزة مأموریتي نیروی دریایي راهبردی ارتهش ج.ا.ایهران در آب  

ویهژه  های دوردست بهه که این نیرو در عملیات در آبهایيویژه در اقیانوس هند و چالشبه

رو اسهت، برخهورداری از پایگهاه    در حوزة پشتیباني از واحدهای شناور خهود بها آن روبهه   

از کشورهای حاشی  غربي اقیانوس هنهد، در کنهار اثرگهراری راهبهردی بهر       دریایي در یکي

ای، اثر زیادی بر افهزایش عمهق عملیهاتي    امنیتي و همچنین سیاسي منطقه -معادزت دفاعي

های هند و ای ج.ا.ایران در مناطق دریایي اقیانوسعنوان دست بلند نظام( و قدرت منطقه)به

 اطلس خواهد داشت.  

ستا، این پژوهش در پي پاس  به این مسئله است که بر اسهاس چهه الگهویي    در همین را

ای کهه  گونهه های دریایي ج.ا.ایران در غرب اقیانوس هنهد را ایجهاد کهرد، بهه    توان پایگاهمي
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احداث پایگاه در کنار گسترش روابهط سیاسهي، وزن ژئهوپلیتیکي ج.ا.ایهران را نهه تنهها در       

 منطقه بلکه در جهان ارتقا دهد.

 . اهمیت و ضرورت تحقیق1-2

با نگرش به منافع راهبردی ج.ا.ایران در شمال اقیانوس هند و دریای سهر،، انجهام ایهن    

دلیهل دارابهودن مزایهای زیهر، از اهمیهت بهازیي       دریهایي بهه   منظور ایجاد پایگهاه به پژوهش

 برخوردار است:  

و ایجههاد  یههد دشههمنمقابلههه بهها تهد ةانگیهز  احضههور در ورای مرزههها بههسههاز ( زمینهه 1)

 بازدارندگي است.

ای منطقهه کشورهای  (لجستیکي) کنندهپشتیباني هایبرخورداری از ظرفیت ساز( زمینه2)

فراسرزمیني و افزایش عمق راهبهردی از فضهای بسهت  سهرزمیني بهه       حضور جهت تقویت

 محیط دریایي است.

اقیانوس هند )تها قطهب    های جنوبيها در آبساز پشتیباني از حضور ناوگروه( زمینه3)

 جنوب( و اقیانوس اطلس است.

قهدرت   سیاسي، اقتصادی، اجتمهاعي و فرهنگهي  ساز تقویت ابعاد ژئوپلیتیکي، ( زمینه4)

 گردد.مي ایران.ا.جملي 

ساز گسهترش دیللماسهي دفهاعي و صهدور پیهام انقهالب اسهالمي بهه منهاطق          ( زمینه5)

 گردد.دوردست مي

کشهوری  واسط  آن ج.ا.ایهران قهادر خواههد بهود     یي است که بهساز ارائه الگو( زمینه6)

 را از میان کشورهای موجود برای احداث پایگاه انتخاب نماید.مستقل  نسبتبهثبات و با

توجهي به انجام این تحقیق مضرات و پیامدهایي را در برخواهد داشهت کهه چکیهدة    کم

 شر  زیر است:  آن به

 های اعزامي به مناطق دوردست؛گروه( محدودسازی پشتیباني از ناو1)

 مرزی؛های برونها به مأموریتمدت ناوگروه( محدودیت در اعزام طوزني2)

 تبع آن قدرت ملي؛( محدودیت در تقویت ابعاد قدرت دریایي و به3)



   1400تابستان ، 74، شمارة نوزدهمفصلنام  علمي راهبرد دفاعي، سال   

 ویژه در بعد نظامي.ای به( محدودسازی قابلیت اثرگراری بر معادزت منطقه4)

 

 . پیشینة تحقیق  1-3

عنوان پیشینه مهورد مطالعهه   مقاله به 20رساله و  5پروژة تحقیقاتي،  5در تهیه این مقاله، 

اند که در این مجموعه، بیشهتر بهه تبیهین جایگهاه ژئهوپلیتیکي و ژئواسهتراتژیکي       قرار گرفته

های آن پرداخته شهده و در ادامهه، روابهط    سواحل جنوب شرق کشور، اقیانوس هند و تنگه

ای در راسهتای ایجهاد امنیهت دریهایي     های منطقهری این روابط بر همکاریقدرت و اثرگرا

مرزی برخي کشهورها  های دریایي برونمورد بررسي قرار گرفته و در نهایت به مرور پایگاه

شهده اسهت، ولهي از     در منطقه و رقابت راهبردی ناشي از ایجاد پایگاه در منطقهه پرداختهه  

مهرزی و ارائه  الگهویي مناسهب     اد پایگاه دریایي برونهای کشورمان در ایجبررسي ظرفیت

 برای ایجاد پایگاه، آثاری یافت نگردیده است.
 

 تحقیق   یها. سؤال1-4

 اصلي . سؤال1-4-1

 غرب اقیانوس هند چیست؟ ج.ا.ایران در دریایي الگوی راهبردی ایجاد پایگاه
 

 فرعي یها. سؤال1-4-2

 مرزی چیست؟های دریایي برونایجاد پایگاه( تجارب موفق دیگر کشورها در 1)

مهرزی کدامنهد و چهه    های دریهایي بهرون  های اثرگرار در ایجاد پایگاه( ابعاد و مؤلفه2)

 ای بین آنها برقرار است؟رابطه

 های ج.ا.ایران در ایجاد پایگاه دریایي در غرب اقیانوس هند کدامند؟( موانع و چالش3)

 

 های تحقیق  . هدف1-5

 . هدف اصلي1-5-1

 غرب اقیانوس هند. در دریایي ج.ا.ایران تبیین الگوی راهبردی ایجاد پایگاه
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 های فرعي. هدف1-5-2

 های دریایي برون مرزی؛( شناخت تجارب موفق دیگر کشورها در ایجاد پایگاه1)

مرزی و روابهط  های دریایي برونهای اثرگرار در ایجاد پایگاه( شناخت ابعاد و مؤلفه2)

 بین آنها؛

 های ج.ا.ایران در ایجاد پایگاه دریایي در غرب اقیانوس هند.( شناخت موانع و چالش3)

 

 . روش تحقیق  1-6

های کمي و کیفي اسهتفاده شهده اسهت، بنهابراین     با توجه به اینکه در این تحقیق از داده

پژوهشهگران بها    ،پهژوهش رویکرد تحقیق، آمیخته است. همچنین با توجه به اینکه در ایهن  

شهده  طهر   مسئل پاس   ،ایلهئموقعیت مسو با برخورد با عملي منظم، دقیق و منطقي انجام 

غرب  های دریایي درپایگاه الگویي مناسب برای ایجاد ها،نظریهسازی بومي را یافته و از راه

اقیانوس هند ارائه نموده و به توسع  دانش موجود در این حوزه کمک نموده است، بنابراین 

 ای است.زمینه -ای و روش آن نیز موردیتوسعه -کاربردیپژوهش حاضر از نوع 

منظور دریافت نظر صاحبنظران، از بدنه  نیروههای مسهلو، وزارت امهور خارجهه و      به

نفههر از  16صههو  موضههوع پههژوهش، مصههاحبه بهها  سههازمان بنههادر و دریههانوردی درخ

صهورت  صاحبنظراني که دارای تجربه و دانش ززم درخصو  موضوع تحقیق باشند، بهه 

ها در محتواسازی پرسشنامه مورد های این مصاحبهجلس  حضوری انجام پریرفت و یافته

در سهه   ای وگزینهه صورت پن استفاده قرار گرفت. سلس پرسشنامه برابر طیف لیکرت به

شههناختي، اعتبارسههنجي ابعههاد ایجههاد پایگههاه دریههایي و بخههش، شههامل اطالعههات جامعههه

سؤال )در دو بخش دوم  53های مربوط به ایجاد پایگاه دریایي با تعداد اعتبارسنجي مؤلفه

چیزی که بایهد  ها با آن و سوم( تهیه شد. سلس این پرسشنامه جهت ارزیابي تطابق سؤال

نفر از خبرگان و صاحبنظران آشهنا   12صورت محدود بین رار گیرند، بهگیری قمورداندازه

گیهری  با موضوع تحقیق توزیع گردیده و پس از اعمال نظر نامبردگان و اطمینان از اندازه

گردیهد. روش  نفهر توزیهع    4۹آنچه کهه مهوردنظر اسهت، در سهطو جامعهه مشهتمل بهر        
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های کیفي با شمار و برای دادهرت تمامصوهای کمي این پژوهش بهگیری برای دادهنمونه

برفي انجام شده است. قلمرو زماني این پژوهش به بازة زماني بهین  استفاده از روش گلوله

و قلمرو مکاني آن به غرب اقیانوس هند و قلمرو موضهوعي نیهز بهه     1414تا  13۹6سال 

 گردد.حوزة قدرت دریایي محدود مي

اسهنادی و پیمایشهي گهردآوری شهده و در      -ایکتابخانهها با روش در این پژوهش داده

های علمي و پژوهشي، اسهناد و مهدارک معتبهر،    این مسیر از ابزارهایي چون مصاحبه، مقاله

بسهته اسهتفاده    های رسمي، منابع اینترنتي دانشگاهي و در نهایت پرسشهنام  بایگاني سازمان

 شده است.  

چیهزی کهه مهوردنظر     گیهری آن مینهان از انهدازه  روایي تحقیق از راه انجام مصاحبه و اط

 ۹32/0بها میهزان   « آلفای کرونبا،»دست آمده و پایایي تحقیق نیز از روش محاسب  است، به

 تأمین گردیده است.

وسیل  مطالع  منابع و مشهاهده، مهورد   های کیفي بهوتحلیل اطالعات نیز جهت دادتجزیه

 ده توسط پرسشنامه با استفاده از آمار توصهیفي شآوریتحلیل کمي و کیفي و اطالعات گرد

مورد توصیف و تحلیل کمي قرار گرفته و جهت تحلیل عوامهل )در     SPSS افزارتوسط نرم

اسهتفاده شهده    Smart PLSافهزار  ها( نیز از تحلیل عاملي با استفاده از نهرم قالب ابعاد و مؤلفه

 است.  

 

 . ادبيات و مباني نظری تحقيق2

 شناسيمفهوم. 2-1

 . غرب اقيانوس هند2-1-1

غرب اقیانوس هند، سواحل جنوبي ایران، عهراق، کویهت، عربسهتان سهعودی، بحهرین،      

قطر، امارات متحدة عربي، عمان، یمن، حوزة دریهای سهر، و شهرق قهاره آفریقها را دربهر       

در این منطقه عرص  رقابت دو رقیب دیرین هنهد و چهین    (Sam Bateman, 2016:2)گیرد.مي

گراری جهت ایجاد بنادر اقیانوسهي در  ای که آثار این رقابت در سرمایهگونهنیز قرار دارد، به

ههای  نمایان گردیده اسهت. تنگهه  « گوادر»و « چابهار»دو کشور ایران و پاکستان در دو بندر 
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در ایهن منطقهه از اهمیهت    « کانهال موزامبیهک  »ن و همچنی« المندبباب»و « هرمز»راهبردی 

 (Qamar Fatima&et.al, 2015:78)زیادی برخوردارند.
 . پایگاه دریایي2-1-2

دزیههل پشههتیباني )لجسههتیکي( و راهبههردی بههرای عملیههات دریههایي، بههه وجههود پایگههاه

ناوگان داشتن گیری، تعمیر و حفظ ناوگان و نگهناپریر است. از پایگاه برای سوختاجتناب

های راهبردی، یعنهي مواضهع   شود. داشتن پایگاههای مهم ارتباطي استفاده ميدر نزدیکي راه

شوند یا از طریهق آن انتقهال نیهروی    هم نزدیک ميها در آن بههایي که کشتينزدیک به آب

شود و تا اندازة زیادی حفظ و اعمال قدرت دریایي گیرد و یا پشتیباني ميرزمي صورت مي

توانهد بهدون وجهود    ای نمهي کند. واقعیت آن اسهت کهه ههیی نیهروی جنگنهده     سان ميرا آ

توان با وجهود متحهدی   هایي در خارج عمل کند، ولي درعین حال فقدان پایگاه را ميپایگاه

 (12:1383 همکاران، و )بیبلیسکه بنادر کافي در نقاط مناسب دارد، جبران کرد.

 
 . قدرت دریایي  2-1-۳

ههای بهین   ها و کشمکشدریاها چندان مورد توجه بشر نبوده و بیشترِ تعارضدر گرشته 

و قلمروهای دریایي مهورد منازعه  بسهیار     ها بر سر قلمروهای واقع در خشکي بوده،دولت

عنوان یک عامل منازعه به آن توجهه  محدود بودند. دریا اهمیت چنداني نداشت که بشود به

ای ههم نقهش   زندگي بشر داشت، نقش ارتباطي و تا اندازهکرد و بیشترین نقشي که دریا در 

اقتصادی در ارتباط با تأمین مواد غرایي بوده اسهت و چهون محهدودیت چنهداني در اینهها      

شدند. امها در یهک   ها هم کمتر بر سر این موارد با یکدیگر درگیر ميشد دولتاحساس نمي

ار تحول شده است؛ در گرشته مفهوم قرن اخیر تلقي از مسئل  قدرت در رابطه با دریاها دچ

بهود، ولهي امهروزه ابعهاد     ههای ارتبهاطي و نظهامي    قدرت در دریا بیشتر متمرکز بهر قابلیهت  

تری یافته است. امروزه قدرت دریایي یک کشور، تنهها متشهکل از نیهروی دریهایي     گسترده

ن تجهاری و  های جنگهي، شهامل ناوگها   بر کشتيهای قدرت دریایي افزوننبوده، بلکه مؤلفه

 باشد.نیز ميتسهیالت بندری غیرنظامي 
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 (125:13۹0)سیاری و طحاني، (: اجزای اصلي قدرت دريايي کشورها 1شکل شمارة )

 

 ی راهبردیالگو. 2-1-4 

 شوند:های کلیدی الگوی راهبردی به شر  زیر معرفي ميشاخص

تحقیقهاتي، طراحهي،   ههای  های محوری با تأکید بر قابلیت( حفظ و توسع  شایستگي1)

 بنیان.گرایي و مدیریت شبک  بزرگ توانا با قدرت کارفرمایي دانشسازی و نخبهیکلارچه

های خالقان  مقابله با تهدیهدها و  حلپردازی برای شناسایي راههای ایده( ایجاد کانون2)

 تعریف نیازها.

فهاتر طراحهي   ( ایجاد و تقویت مراکز خلق و توسعه محصوزت جدید با محوریهت د 3)

 های موردنظر است.های دانا برای دستیابي به سامانهکه نیازمند هسته

ترین زمان و پریری و چابکي در طراحي و تولید در سریع( افزایش حداکثری انعطا 4)

 با کمترین هزینه.

 های نخبگي و خبرگي کشور.  ها و ظرفیتگیری مناسب و پایدار از هم  توانمندی( بهره5)

 های حساس راهبردی.های دروني بر توسعه و تأمین فناوریمرکز منابع و سرمایه( ت6)

 های نرم و حوزه سایبر.( توجه دوچندان به نقش و اهمیت فناوری7)

)کشهمیری و  بنیهان. داری به کارفرمهایي دانهش  ( تغییر نقش ستادهای بازدستي از کارخانه8)

 (2:13۹1انعامي علمداری، 

 

اجزای اصلي 
قدرت دریایي

نظاميناوگان

علوم، صنايع و 
زيرساخت های 

دريايي

ناوگان 
تجاری
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 ساز. ارکان جهت2-1-5

ایي اسهت  تجویزی و رویکرده الگویغالب مکاتب با مفاهیم   ساز مشخصارکان جهت

 ههای به همین دلیهل اقهدام   یندی دارند وانگاه فر راهبردیریزی و مدیریت که به نظام برنامه

ر همین دلیل دکنند. بهرا بر یک توالي منطقي تعریف و اجرا مي راهبردیریزی یند برنامهافر

های موضوععنوان بههای کلیدی سازمان انداز و ارزشسازمان، چشم تیمأموربه اولین گام 

عنهوان  پژوهش، این ارکان بهه  دراین( 13۹5، )نصرتي کردکندی.پردازندساز ميارکان جهت کلیدی

 روند.شمار ميپیشران ایجاد پایگاه به

 

 های راهبردی. نظريه2-2

ر مطر  شده و شهش عنصه  « آلفرد ماهان»توسط اولین نظری  کالبدشکافي قدرت دریایي 

شهر   هبه وسیل  کشورها را بیان نموده که عناصر اصلي آن پایه برای کسب قدرت دریایي به

 زیر است:

 ( موقعیت دریایي بین یک یا چند دریا و اقیانوس؛1)

 ها؛( وسعت ساحل برای دسترسي به دریا و مقابله با تهاجم2)

 نظر قابلیت گسترش تأسیسات دریایي. ( وضعیت مناسب ساحلي از 3)

ههای دریهایي   ( روحی  دریانوردی مردم که بر فعالیت و توجه آنها نسبت بهه فعالیهت  4)

 گرارد؛ونقل و تجارت اثر ميمانند حمل

ههای دریهایي   ( جمعیت کافي از نظر تأمین نیروی انساني رزمنده در کشهور و پایگهاه  5)

 ماوراء مرزها؛

درخصو  توسهع  قهدرت دریهایي کهه ماههان بهرای آن اهمیهت        مشي دولت ( خط6)

 (75:13۹4)سیاری و خانزادی، ای قائل بود.ویژه

)کهه از افسهران نیهروی دریهایي انگلسهتان       1«هربرت ریچموند»بعدها صاحبنظراني مانند 

بود(، در کنار بررسي نظری  ماهان، موارد جدیدی را به این نظریه اضافه نمهود کهه عبهارت    

                                                                                                                                                     
1. Sir Herbert Richmond 
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ریچموند معتقهد   .های ماوراء دریا و ناوگان تجاریها و سرزمینز: ابزار جنگ، پایگاهبودند ا

هایي در خهارج عمهل کنهد، امها     تواند بدون وجود پایگاهای نميبود که هیی نیروی جنگنده

توان با وجود متحدی که بنهادر کهافي در نقهاط مناسهب     کند که فقدان پایگاه را ميتأکید مي

 (12:1383 )بیلیس و همکاران،.دارد، جبران کرد

اههل کشهور انگلسهتان     1«جفری تیل»از دیگر صاحبنظران معاصر موضوع قدرت دریایي، 

بیهان   2«یکهم وقدرت دریایي؛ راهنمایي برای قهرن بیسهت  »است. وی در کتاب خود با عنوان 

واقع مطلب آن اسهت کهه اگهر کشهورهایي ماننهد پرتغهال، هلنهد و انگلسهتان کهه          »کند: مي

تواننهد بهه موفقیهت دسهت یابنهد، تنهها       جمعیت، منابع و جغرافیای محدودی دارند ولي مي

دلیل قدرت دریایي آنها بوده است. درحقیقت تنها برخورداری از قدرت دریایي است کهه  به

تواند توضیو دهد چگونه کشور کوچکي مانند بریتانیا که نیروی زمینهي ضهعیفي داشهته،    مي

خهود را اعمهال    ای که مایل بود، قدرتگي ایجاد کرده و به هر نقطهتوانست املراطوری بزر

وی معتقد است که سلط  بریتانیا بر جهان بر مبنای برتری جمعیتي یا اندازة فعالیهت  «. نماید

 (Till, 2018:18)اش بود.تجاری آن نبود، بلکه براساس قدرت دریایي

 تیک ایران،یجغرافیای سیاسي و ژئوپلظران ناز اندیشمندان و صاحب« نیاافظمحمدرضا ح»

های ژئوپلیتیکي مؤثر در قدرت ملي ، از عوامل اقتصادی، عوامل مولفه معتقد است که

جغرافیایي، عوامل سیاسي، عوامل علمي و فناوری، عوامل اجتماعي، عوامل فرهنگي و 

مل نظامي، وی در شاخه عوا( 148:13۹8)کالنتری و رسولي، گیرند.عوامل نظامي سرچشمه مي

 رییدچار تغ ها، اگرچهدر فناوریبا توجه به تحول را  یيایدر راهبردقدرت و  هایهینظر

ماهان را به  ی نظر ينتوانسته چارچوب کل معتقد است که هنوز این تغییرات ي، ولداندمي

 داننديها و عناصری مرا مرکب از سرچشمه یيایامروزه قدرت دربرهمین اساس، هم زند. 

جامعه و »منابع قدرت عبارت است از:  وها سرچشمه شود؛يآن منجر م رییگشکل که به

 مانندبا عناصری  يکه وقت ایدولت و جغراف استیمنابع، سبک حکومت و س ،یيایملت در

                                                                                                                                                     
1. Geoffrey Till 

2. Seapower: A Guide for the Twenty-First Century  
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-را به یيایقدرت در شود،يم بیو ابزار جنگ ترک هاگاهیپا ،يتجاری و جنگ هایيکشت

 (418:1384 ،و رومینا اینحافظ).«آورديوجود م

های پیشین است، در الگوی زیر نمایش داده راستا با نظریهنیا که همچکیدة نظری  حافظ

دهنهدة قهدرت دریهایي مهورد     های دریایي جزو عناصر تشکیلبرداری از پایگاهشده که بهره

 توجه قرار گرفته است.

 
 (: ارتباط بین منابع و عناصر قدرت دريايي2شکل  شمارة )

 

 . اهمیت اقیانوس هند2-3

موقعیت ژئوپلیتیک اقیانوس هند، این ظرفیت را برای آن ایجاد کرده که از چنهد راه بهه   

ها دسترسي داشته و بنابراین مسیر ارتباطي بین شهرق و غهرب کهرة زمهین را     سایر اقیانوس

ني تجهارت جهها   ٪۹5جهت محسوس است که بیش از  نماید. اهمیت این گفته از آنتأمین 

کند. یکي از کشورهای حاشی  اقیانوس هند، از مسیرهای مختلف آبي این اقیانوس عبور مي

های این اقیانوس آن است که به مانند بزرگراهي است کهه کشهورهای   ترین ظرفیتراهبردی

اروپایي را به غرب آسیا، هند، خهاور دور، اسهترالیا، آفریقها و حتهي قطهب جنهوب متصهل        

ذخهایر طهال    ٪40ذخایر اورانیوم، ٪60بیش از دوسوم ذخایر نفت دنیا، کند. اقیانوس هندمي

جامعة دریایي-
سبک و سياست حکومت-
جغرافيا-

منابع•

ناوگان نظامي-
ناوگان تجاری-
پایگاه ها-
ابزار جنگ-

عناصر•

قدرت دریایی
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که ذخایر نفتي ساحلي آفریقا و اندونزی نیز بهه  الماس دنیا را در بر دارد. در صورتي ٪۹8و 

چهارم منهابع نفتهي دنیها خواههد     این میزان افزوده شود، آنگاه منابع نفتي این اقیانوس به سه

و  ٪60، انگلهیس و آلمهان هرکهدام    ٪85دنیهاز خهود و ایتالیها    از نفت مور ٪۹0رسید. ژاپن

 (Qamar Fatima, 2015:88)کنند.نفت خود را از منطق  اقیانوس هند تأمین مي ٪50فرانسه

 ٪۹0اقیانوس هند همچنین منطق  مهمي برای دریانوردی و تجارت است. مقصد بهیش از  

از تجارت دریایي کشورهای حاشیه اقیانوس هند به کشورهای آمریکا، اروپا و ژاپهن اسهت و   

های بزرگ اقتصهادی جههان، منطقه     ای بسیار محدود است. از نگاه قدرتمنطقهتجارت درون

بها  (Yadav, 2005:49) اقیانوس هند بازار مصر  بزرگي برای محصوزت تکمیهل شهده اسهت.   

که از آنها یاد شد، کشورهای حاشی  این اقیانوس با دارابودن نزدیک يهایوجود تمامي ظرفیت

از تولید ناخالص داخلي جهان را در اختیهار دارنهد و    ٪10از جمعیت کل جهان، تنها  ٪35به 

تر اینکه ارتباط کشورهای محهاط بهر ایهن اقیهانوس بهیش از آنکهه بها کشهورهای         نکت  جالب

 (Menon Shivshankar, 2017:1) ن است.همجوار باشد، با سایر کشورهای جها

 

 های ديگر کشورها در ايجاد پايگاه در غرب اقیانوس هندتجربه .2-4

کننهدة روابهط سیاسهي    کنند، بلکه تسهیلهای نظامي را دنبال نميهای نظامي فقط هد پایگاه

باشهند. نتهای    شوند تا مسیرهای ارتباطي همواره فعهال  و اقتصادی نیز قلمداد گردیده و باعث مي

ههای نظهامي   کشهور میزبهان پایگهاه    130دهد که در سهطو جههان   مطالعات انجام شده نشان مي

تهرین شهبک    پایگهاه، گسهترده   850ها، آمریکها بها دارابهودن حهدود     هستند که از میان این پایگاه

انگلسهتان در  فرانسه و  (114:13۹۹)مسیبي و همکاران، خود اختصا  داده است.های نظامي را بهپایگاه

انهد کهه حضهور    خهود اختصها  داده  پایگهاه را بهه   200رتب  بعد از آمریکا، هرکدام نزدیک بهه  

انگلستان بیشتر در حوزة اقیانوس اطلس جنوبي و مدیترانه و حضور فرانسهه بیشهتر در اقیهانوس    

 (Lersch Bruna dos Santos, 2014: 95-127)آرام جنوبي و آفریقا است.

دهد های نظامي آمریکا پس از پایان جنگ جهاني دوم تاکنون نشان مياهروند ایجاد پایگ

های نظامي آمریکا پس از جنگ جهاني دوم افزایش یافته و ایهن افهزایش در   که تعداد پایگاه
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دوران جنگ سرد شتاب بیشتری به خود گرفته، ولي پس از پایان جنگ سرد و کاهش خطر 

ویژه در تعداد بیشتری از به 2001سلتامبر  11ز حادثه اما پس ا کمونیسم، کمي کاهش یافته،

خود گرفته ب ایهن تفهاوت   کشورهای آسیای مرکزی، غرب آسیا و آفریقا روند افزایشي به 

 (Zeijden Wilbert van der, 2009:3)اند.تر شدهها کوچکتر اما منعطفکه پایگاه

ای نظهامي ایجهاد شهده در    هه هعمل آمده درخصو  پایگها پژوهشگران، برابر بررسي به

غرب اقیانوس هند، به ایهن نتیجهه دسهت یافتنهد کهه کشهورهای چهین، فرانسهه، آمریکها،          

ارای دامهارات   وانگلستان، رژیم اشغالگر قدس، استرالیا، ایتالیا، ژاپن، ترکیه، هنهد، پاکسهتان   

ای رامنطقهه ای و فپایگاه نظامي در این منطقه بوده و بنابراین، این کشهورها براسهاس منطقهه   

ای بودن کشورهاست(، به دو بودن )دارابودن ساحل در اقیانوس هند، مبنای احتساب منطقه

 است. گروه تقسیم شده و تجرب  آنها در ایجاد پایگاه دریایي موردارزیابي قرار گرفته
 

 ای در ایجاد پایگاه دریایي در غرب اقيانوس هندهای کشورهای فرامنطقهتجربه .2-4-1 

 . چین2-4-1-1

را « جیبهوتي »مرزی خود در کشهور  چین توافق اولیه جهت احداث نخستین پایگاه برون

میلیهون   5۹0ای معادل جمهور این کشور انجام داد و با صر  هزینهبا رییس 2015در سال 

ای کار سهاخت اسهکله   2018افتتا  نمود و درسال  2017دزر، این پایگاه را در ژوییه سال 

کهه ههدایت آن را نیهز     1«بنهدر دورالهه  »متر را آغاز نمود. این پایگهاه در   330طول بزرگ با 

 5/0پیمانکار چیني برعهده دارد، در غرب شهر جیبوتي مستقر است. مسهاحت ایهن پایگهاه    

 400متر و برج مراقبهت اسهت و حهدود     400طول کیلومتر مربع بوده و دارای باند پرواز به

 (Brewster David, 2018:4)نفر چیني در آن حضور دارند.

دماغهه  »شود چین برای محافظهت از جریهان تجهارت انهرژی خهود از راه      بیني ميپیش

ای را برای احداث پایگاه در شرق آفریقا درنظر داشته باشهد  از غرب آفریقا، گزینه« امیدنیک

است. چین دارای روابط بسیار نزدیهک  « تانزانیا»گران این گزینه عقیدة بسیاری از تحلیلو به

                                                                                                                                                     
1. Port of Doraleh 



   1400تابستان ، 74، شمارة نوزدهمفصلنام  علمي راهبرد دفاعي، سال   

در  1«باگهامویو »سهاخت  نزانیاست و در همین اواخر، واپایش )کنترل( بندر تهازه و پایدار با تا

 (Brewster David, 2018:2-3)را برعهده گرفته است.« دارالسالم»کیلومتری شمال  50فاصل  

 

 . فرانسه2-4-1-2

این کشور از دیرباز نفوذ زیادی در منطق  غرب اقیانوس هند داشته، ولي تهأثیر نفهوذ آن   

تدری  کمتر شده و جای خود را به تأثیر نفوذ چین و هنهد در منطقهه داده   زمان به باگرشت

است. هرچند فرانسه مستعمراتي را در هند، موریس، ماداگاسهکار و سیشهل از دسهت داده،    

هههای جنههوبي فرانسههه )در و سههرزمین 3«مههایوت»، 2«ری یونیههون»ولههي همچنههان قلمروهههای 

ای از کنندة بخش عمدهاختیار دارد. امروزه آفریقا تأمین های جنوبي اقیانوس هند( را درآب

 خام و فلزات فرانسه بوده و بنابراین، این قاره برای فرانسه دارای اهمیت است.   نفت

ر دامي خهود  ارتباط نزدیک فرانسه با امارات موجب شده تا این کشور بتواند اولین پایگاه نظه 

ی تیهل،  )مهار ؛ (European Parliament, 2009:13)ا نمایهد. در ابوظبي برپه  200۹غرب آسیا را در سال 

مي بهه  جیبوتي نیز در گرشته مستعمرة فرانسه بهوده و هنهوز از لحهاق اقتصهادی و نظها     ( 18:13۹6

 (Paiva Bruno de, 2011:1-6)فرانسه وابسته است. 

 

 . آمريکا2-4-1-3

عمان، قطهر و امهارات پایگهاه    گوگارسیا، جیبوتي، کویت، در غرب اقیانوس هند، بحرین، دیه

ناوگهان  »و همچنهین  « فرماندهي مرکزی نیروهای دریهایي » (Paiva Bruno de, 2011:2)نظامي دارد.

بها خهروج انگلهیس از منطقهه در      1۹71در بحرین قرار دارد. ایهن پایگهاه از سهال    « پنجم آمریکا

مریکا سهازمان یافتهه و نقهش    در قالب ناوگان پنجم آ 1۹۹5اختیار آمریکا قرار گرفته ولي از سال 

فارس را برعهده داشته است. فرمانده نیهروی دریهایي منطقه  اروپها،     محوری در جنگ دوم خلی 

                                                                                                                                                     
1. Bagamoyo 

2. La Reunion 

3. Mayotte 
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در جیبهوتي   1«لمهونیر »غرب آسیا، مسئول فرمانهدهي بحهرین و همچنهین کمه      آفریقا و جنوب

 (www.wikipedia/ Bahrain Naval Support Activity)است.

« قلمروی بریتانیایي اقیانوس هند»الجزایر ترین جزیره از مجمعبزرگ نام« گو گارسیادیه»

کیلومتر مربع بوده و پایگاه مشترک نظامي بریتانیا و آمریکاسهت   5/32است که مساحت آن 

نفر ساکن بومي این جزیره به جزایر موریس و سیشل توسط بریتانیا  2000که پس از انتقال 

در اختیهار   2016سهال تها سهال     50مهدت  ای بهه نامهافق، طي تو1۹73تا  1۹68های در سال

( تمدیههد گردیههده  2036سههال دیگههر )تهها سههال    20مههدت آمریکهها قههرار گرفههت و بههه  

 (www.wikipedia/Diego_Garcia)است.

 
 گوگارسیانقشة جزيرة ديه (:3شمارة )  شکل

 

 های آمریکا در منطقه ایفا کردهترین عملیاتبسیار مهمي در اجرای مهماین پایگاه نقش 

است. هدایت عملیات بالگردهای آمریکایي در صحرای طبس و همچنهین عملیهات نظهامي    

 (255:13۹7)شفیعي، در عراق و افغانستان از این جزیره اجرا شده است.

                                                                                                                                                     
1. Lemonnier 

http://www.wikipedia/Diego_Garcia


   1400تابستان ، 74، شمارة نوزدهمفصلنام  علمي راهبرد دفاعي، سال   

و  2001وی بوده، در سال در جیبوتي نیز که در گرشته یک پادگان فرانس« کم  لمونیر»

ههای بنهدری مجهاور، بهه     سلتامبر، با اجازة استفاده از فرودگهاه و ظرفیهت   11پس از حادثه 

روی آمریکا واگرار گردید. این کم  در مجاورت فرودگاه جیبهوتي قهرار داشهته و مقهر نیه     

عهین  ر داست و « فرماندهي آفریقای نیروهای امریکایي»رزمي مشترک شا، آفریقا با عنوان 

 حال تنها پایگاه دایمي آمریکا در آفریقا است.  

توسط کشور امارات سهاخته شهده و    1۹۹2در امارات در سال  1«ظفره»پایگاه هوایي 

گیهرد. ایهن پایگهاه در    زمان توسط امارات، آمریکا و فرانسه مورد استفاده قهرار مهي  هم

کیلهههومتری جنهههوب ابهههوظبي واقهههع شهههده و دارای دو بانهههد پهههرواز    32فاصهههل  

 (www.wikipedia/Al Dhafra Air Base)است.

فارس قرار دارد و ضمن راهبری در امارات نیز در خارج از خلی « فجیره»پایگاه دریایي 

هههای امریکههایي خههدمات پهلههوگیری ارائههه  توسههط امههارات، بههه شههناورها و زیردریههایي 

 (www.wikipedia/Fujairah Navy Base)کند.مي

در کویت یک پایگاه نظامي هوایي متعلهق بهه کویهت بهوده و      2«السالمعلي»اه هوایي پایگ

طهور  مایلي از مرز عهراق واقهع اسهت و بهه     23متری از سطو دریا و فاصله  144در ارتفاع 

 www.wikipedia/Ali Al Salem)زمان مورد استفاده نیروی هوایي آمریکها نیهز قهرار دارد.   هم

Air Base) 
ههایي هسهتند کهه در    نیز در زمهرة کمه    5«پاتریوت»و  4«عفریجان»، 3«بورینگ»های کم 

ترتیب ایستگاه اصلي انتقهال سهربازان آمریکهایي بهه عهراق یها سهایر        کویت قرار دارند و به

هههي و کشههورهای منطقههه، محههل دپههو و تعمیههرات بههالگردی و موتورپههول خودروهههای زر

 www.wikipedia/Afrijan Camp/ Buehring) غرب آسهیا هسهتند.  غیرزرهي در منطق  جنوب

Camp /Patriot Camp) 

                                                                                                                                                     
1. Al Dhafra 

2. Ali Al Salem 

3. Buehring 

4. Afrijan 

5. Patriot 

http://www.wikipedia/Al
http://www.wikipedia/Fujairah
http://www.wikipedia/Ali
http://www.wikipedia/Afrijan
http://buehring/
http://www.wikipedia/Patriot
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رودگاه نظامي متعلق به کشور عمان اسهت کهه در   در عمان یک ف« مصیره»پایگاه هوایي 

شرق این کشور در جزیرة مصیره واقع شده و توسط نیروی هوایي آمریکا نیز مورد اسهتفاده  

 (www.wikipedia/Masirah Air Base) .گیرد. این فرودگاه دارای دو باند پرواز استقرار مي

در قطر یک پایگاه نظامي متعلق به قطر است که با هزین  بهیش از   1«العدید»ه هوایي پایگا

برداری رسهیده اسهت. مهورد اسهتفاده     به بهره 2001یک میلیارد دزر ساخته شده و در سال 

زمان توسط نیروهای هوایي قطر و انگلسهتان نیهز   اصلي این پایگاه توسط آمریکاست که هم

های پروازی آمریکایي را نیهز  اه تعدادی از یگانشود. این پایگصورت مشترک استفاده ميبه

فرماندهي مرکزی نیروهای »و همچنین « فرماندهي مرکزی آمریکا»در خود جای داده و مقر 

در عملیات پرتاب موشک بهه سهوریه نقهش داشهته      2018است. این پایگاه در سال « هوایي

 (www.wikipedia/ Al Udeid Air Base)است.

 

 . انگلستان2-4-1-4

 ی منطقهسابق  تاریخي استعماری بریتانیا باعث شده تا این کشور در بسیاری از کشورها

ر منطقهه  درغم استقالل بسیاری از این کشورها، همچنان سیطرة خود را اثرگرار بوده و علي

در  بهر دارابهودن خهاک   افهزون حفظ نماید. انگلستان در حال حاضر در غرب اقیانوس هند، 

 ، در بحرین، قطر و کنیا دارای پایگاه نظامي است.«چاگوس»الجزایر قلمروی مجمع

در بحرین در محدودة بندری میناسلمان در منامه واقع است. ایهن  « جفیر»پایگاه دریایي 

 بهرداری قهرار  مورد بهره 1۹71توسط انگلستان ساخته و سلس تا سال  1۹34پایگاه در سال 

گرفته و سلس با اعالم استقالل بحرین، این پایگاه از سلط  بریتانیا رها شده است. انگلستان 

جای مانده از پایگهاه را  باقیماندة اراضي به 2015در فاز دوم حضور خود در منطقه، در سال 

بهرداری  عنوان پایگاه پشتیباني دریهایي مهورد بههره   به 2018بازسازی نموده و از آوریل سال 

 (www.wikipedia/HMS Jufair)ار داده است.قر

                                                                                                                                                     
1. Al Udeid 

http://www.wikipedia/Masirah
http://www.wikipedia/
http://www.wikipedia/HMS


   1400تابستان ، 74، شمارة نوزدهمفصلنام  علمي راهبرد دفاعي، سال   

کنیا نیز یکي از مستعمرات قدیمي بریتانیا بوده که پس از استقالل، انگلسهتان پایگهاه نیهروی    

در قسهمت   1«یهوکي نهان »همکاری، حفظ نموده اسهت. پایگهاه    نام زمیني خود را در قالب تفاهم

فهردی را بهرای آمهوزش و    های زمین در آن، شرایط منحصر بهه گيژمرکزی کنیا قرار داشته و وی

 (www.wikipedia/British Army Training Unit Kenya)دهد.ها در اختیار قرار مياجرای تمرین
 

 . رژيم اشغالگر قدس2-4-1-5

های هوایي کشورهای آذربایجان و قبهرس دسترسهي   این رژیم در حال حاضر به پایگاه 

اینکه کشهور اریتهره   داشته و در اریتره نیز دارای پایگاه دریایي و ایستگاه شنود است. نظر به

در اریتهره   2«امباسهویرا »در حوزة این تحقیق قرار دارد، بنابراین بهه بررسهي ایسهتگاه شهنود     

امبها  »متری بر روی کوه  3018ترین نقط  اریتره در ارتفاع این ایستگاه در مرتفع پردازیم. مي

واقع شده و وظیف  آن گردآوری اطالعات موردنیهاز بهرای پایگهاه دریهایي و پهایش      « سویرا

عملیات ائتال  عربي در یمن و پایش عملیات نیروی دریایي ج.ا.ایران و درنهایت واپهایش  

 The Palestinian) .  از راه سودان بهه رزمنهدگان فلسهطیني اسهت    )کنترل( مسیر انتقال سال

Information Center, 2014:1)  
کیلهومتری   135در اریتهره اسهت کهه در     3«دهالک»پایگاه دیگر این رژیم، پایگاه دریایي 

الجزایر دهالک واقع شده و مسئولیت آن نظارت راهبردی بر تنگه   شرق پایتخت، در مجمع

هایي که است. اسکله قدس اشغالگر میرژجلوگیری از تهدید منافع اقتصادی المندب و باب

در این پایگاه موجود است، در زمان جنگ سرد در اختیار نیروی دریایي شهوروی )سهابق(   

 اند.قرار داشته

                                                                                                                                                     
1. Nanyuki 

2. Emba Soira 

3. Dahlak 

http://www.wikipedia/British
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 و ايستگاه شنود رژيم صهیونیستي در اريتره (: موقعیت پايگاه4شکل شمارة )

(AHRONHEIM ANNA, 2017:1); (Pfeffer Anshel, 2012:2); (Stratfor, 2014:1) 

 
 ايتالیا. 2-4-1-6

صهورت مشهترک از   ایتالیا در امارات و جیبوتي دارای پایگاه است. ایتالیا در امهارات بهه  

نفر است که در  300نماید. پایگاه این کشور در جیبوتي نیز دارای استفاده مي« منهاد»پایگاه 

 www.wikipedia/List of Countries with).کنندهای سازمان ملل متحد مشارکت ميمأموریت

Overseas Military Bases/Italy) 
 
 اپن. ژ2-4-1-7

مرزی ژاپهن بعهد از   در جیبوتي دارای پایگاه نظامي است. این نخستین پایگاه برون ژاپن

ایهن پایگهاه در    (Paiva Bruno de, 2011:2)های ناشي از جنگ جهاني دوم اسهت. محدودیت

نفر و با پوشش ایفای نقش ضدتروریسم، بنها نههاده شهده و در     180با استعداد  2011سال 

المللهي آمبهولي   واقع است. هواپیماهای این پایگهاه در فرودگهاه بهین    1«آمبولي»نزدیکي شهر 

                                                                                                                                                     
1. Ambouli 

Eritrea 
* 

Emba Soira 

Mountain * Dahlak 

Archipelago 

https://www.jpost.com/Author/Anna-Ahronheim
https://www.haaretz.com/misc/writers/WRITER-1.4968252
http://www.wikipedia/List
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Eritrea_physical_map.svg
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برداشهته   میلیون دزر برای دولت ژاپهن هزینهه در   40مستقر هستند. ایجاد این پایگاه حدود 

 (Lersch Bruna dos Santos, 2014:120)است.
 

 ترکیه. 2-4-1-8

نفر را با آغاز بحهران بهین قطهر و     3000این کشور نخستین پایگاه نظامي خود به استعداد 

مهرزی  در قطر بنا نهاد. پس از این پایگاه، ترکیه دومهین پایگهاه بهرون    2016عربستان، در سال 

 www.wikipedia/List)نههاد.  بنها  2017مالي)موگادیشو(، در سال خود را در پایتخت کشور سو

of Countries with Overseas Military Bases/Turkey)  
 

 ای در ایجاد پایگاه دریایي در غرب اقيانوس هندهای کشورهای منطقه. تجربه2-4-2

 . استرالیا2-4-2-1

 24یک پایگهاه متعلهق بهه نیهروی ههوایي امهارات اسهت کهه در          1«المنهاد»هوایي پایگاه 

امهاراتي بهوده و    C-130کیلومتری جنوب دبي واقع شده که پایگهاه هواپیماههای هرکهولس    

زمان مورد استفادة کشورهای انگلستان، استرالیا و ایتالیا نیز هست. این پایگاه دارای یهک  هم

 (www.wikipedia/Al Minhad Air Base) ر است.مت 3۹53طول باند پرواز به
 

 . هند2-4-2-2

هند دارای یک پسهت شهنود و یهک ایسهتگاه رادار در شهمال ماداگاسهکار اسهت. هنهد         

برداری از یک سامان  راداری در جزیره مهوریس و همچنهین سیشهل    همچنین نسبت به بهره

است. تالش هند برای احداث پایگهاه نظهامي در کشهور سیشهل بها توجهه بهه        اقدام نموده 

 www.wikipedia/Countries)، مسهکوت مانهده اسهت.   2018مخالفت کنگره سیشل در سهال  

with Overseas Military Bases/India) 
 

 . امارات متحده عربي2-4-2-3

سال پس از کسب استقالل از سیطرة انگلستان، رویای توسهع    45این کشور کوچک فقط 

نظامي را در سر پرورانده و در چندین کشور غرب اقیانوس هند، پایگهاه نظهامي ایجهاد کهرده     

                                                                                                                                                     
1. Al Minhad 

http://www.wikipedia/List
http://www.wikipedia/Al
http://www.wikipedia/
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کیلهومتر پهس    150فاصل  در اریتره در ابتدای ورودی به دریای سر، و به« عصب»است. بندر 

رار دارد و در جنوب شرقي کشور اریتهره واقهع اسهت. اگرچهه امهارات      المندب قاز تنگه باب

دنبال احداث نخستین پایگاه خود در کشور جیبوتي بود، ولي پهس از بهروز تهنش میهان دو     به

انجامید، امارات تصمیم بهه مهراکره بها اریتهره، رقیهب       2015کشور که به قطع روابط در سال 

در بندر عصهب گرفهت. بهر ایهن اسهاس امهارات        ای جیبوتي جهت احداث پایگاه خودمنطقه

سال دریافهت   30مدت برداری نظامي از بندر عصب و پایگاه هوایي مجاور آن را بهاجازة بهره

های اساسهي  را نوسازی نموده و زیرساخت 1«اسمره»نمود و در ازای آن متعهد شد تا فرودگاه 

را برای اریتره ایجاد کند. استقرار امارات در این بندر موجب شد تا ائتال  عربي بتوانهد عهدن   

 (Mello Alex&et.al, 2016:1-9)بازپس گیرد. 2015را از مبارزان حوثي در سال 

نظهامي امهارات در   با ایجاد پایگهاه  « لندسومالي»جمهوری خودمختار نیز  2017در سال 

نامه  منعقهده، اراضهي موردنیهاز احهداث پایگهاه در       طبق موافقت موافقت نمود. 2«بربرا»بندر 

سال در اختیهار امهارات قهرار     25مدت قسمت شمالي شهر بربرا در مجاورت خلی  عدن به

یگهاه  داده شده تا نسبت به احداث پایگاه نظامي خود اقدام نماید و در پایان دورة قرارداد، پا

لنههد عههودت داده هههای ایجههاد شههده در آن، بههه دولههت سههوماليگههراریانضههمام سههرمایهبههه

 (www.BBC.Somaliland agrees to UAE military base in Berbera)شود.مي

سایت نظهامي  صورت پنهاني اقدام به برپانمودن یک به 2017دولت امارات همچنین در سال 

متعلق به یمن نموده، تها عملیهات نظهامي خهود در یمهن را پشهتیباني        3«مایون یا پریم»در جزیرة 

کیلهومتر   32المنهدب را کهه   ای بسیار حساس واقع شده و تنگه  بهاب  نماید. این جزیره در نقطه

   (www.wikipedia/perim);(Yemenpress, 2017:1).عرض دارد، به دو آبراه تقسیم نموده است

نمهودن  برابر اخباری که درستي آن به تأیید امارات نیز رسیده است، امارات نسبت به پیهاده 

، و در اختیهارگرفتن واپهایش )کنتهرل(    2017یمن در سال « سوکوترای»سرباز در جزیره  100

                                                                                                                                                     
1. Asmara 

2. Berbera 

3. Myun(Perim) 

http://www.bbc.somaliland/
http://www.wikipedia/perim
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اساس توافق بین امارات و یمهن )منصهور    بر 2018بندر و فرودگاه اقدام نموده است. در سال 

هادی(، امارات متعهد گردید تا از سایت سوکوترا برای آموزش نظامیان یمني استفاده نموده و 

 www.Aljazeera/Anger erupts on)واپایش )کنترل( بندر و فرودگاه را نیز بهه یمهن بازگردانهد.   

Yemen’s Socotra as UAE deploys over 100 troops) 
 

 ساز مؤثر در تبیین الگوجهت. مباني و ارکان2-5

انهد کهه   بندی مطالعات انجام شده، تعدادی رکن را شناسایي نمهوده پژوهشگران در جمع

شوند که فهرست آنها در بعد را شامل مي 8روند. این ارکان شمار ميپیشران ایجاد پایگاه به

های ایجاد پایگهاه اثرگرارنهد   ها و همچنین چالش( درج گردیده و بر مؤلفه1جدول شمارة )

( 5های موفق سهایر کشهورها را برابهر شهکل شهمارة )     زمین  ایجاد پایگاه با تکیه بر تجربهو 

 سازند.میسر مي

 های فرعي در ايجاد پايگاه دريايي(: رابطة هدف5شکل شمارة )
 

های ایجادشهده توسهط کشهورهای    های پایگاهاکتساب این ارکان، ازطریق مطالع  ویژگي

رب اقیانوس هند )که توضیحات آن در این تحقیق بیان گردیده ای در غای و فرامنطقهمنطقه

دست آمده از مطالع  گروهي انجام شهده در دانشهگاه فرمانهدهي و    همراه نتیج  بهاست(، به

های انجهام  ستاد آجا حاصل شده، که پس از دریافت نظرهای صاحبنظران در قالب مصاحبه

ساز مباني و ارکان جهت

 )ابعاد( ایجاد پایگاه

های ایجاد پایگاه لفهؤم

 دریایي

 ها و موانع ایجاد پایگاه دریایيچالش

 الملل(و بین )فرهنگی، اجتماعی، امنیتی، سیاسی

موفق ایجاد  هایتجربه

 پایگاه

دریاییایجاد پایگاه   
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در تدوین الگو برای احداث پایگاه دریهایي  ساز عنوان ارکان جهتشده، تدقیق گردیده و به

 اثرگرارند. این ارکان عبارتند از:  

 ( ضرورت حضور فرامرزی و افزایش عمق راهبردی ج.ا. ایران؛1)

 دهد؛ای را تحت تأثیر قرار مي( وجود نقاط گلوگاهي که معادزت منطقه2)

را تحهت تهأثیر قهرار    ( وجود معابر دریایي دارای اهمیت که امنیت و اقتصهاد منطقهه   3)

 دهد؛مي

( وجود روابط سیاسي پایهدار و ترجیحهان نزدیهک میهان ج.ا.ایهران و کشهور میزبهان،        4)

بهرداری از پایگهاه   ها در کشور میزبان، مهانعي در راه ادامه  بههره   ای که تغییر سیاستگونهبه

 نشود؛

نهدی کشهورمان از   م( وجود وابستگي کشور میزبان به ج.ا.ایران، تا نهافي امتیهاز بههره   5)

 پایگاه نشود؛

 ( ترجیحان دور بودن پایگاه از شهرهای بزرگ کشور میزبان )از جنب  امنیتي(؛6)

 برداری شناوری و احداث اسکله؛( قرار داشتن پایگاه در مجاورت دریا جهت بهره7)

 ( نزدیک بودن پایگاه به فرودگاه، یا وجود امکان احداث فرودگاه در محدوده پایگاه؛8)

شناسههي، توپههوگرافي، هیههدروگرافي، شههناختي، زلزلههههههای زمههین( رعایههت مالحظههه۹)

 ها در تعیین موقعیت پایگاه؛هیدرولوژی و مسیل

 ( برخورداری پایگاه از مزیت وجود عوارض طبیعي جهت پدافند غیرعامل؛10)

( در صورت وجود پایگاه سایر کشهورها در کشهور ههد ، تها حهد امکهان پایگهاه        11)

 ر از پایگاه سایر کشورها فاصله داشته باشد )از جنب  امنیتي(؛موردنظ

ههای بشردوسهتانه )جههت کهاهش     ( دارابودن ظرفیهت محیطهي بهرای انجهام اقهدام     12)

 المللي ناشي از حضور(؛ای و بینهای محیطي، منطقهمقاومت

 پریر بودن پایگاه؛( توسعه13)

 سالم؛( دسترسي مطمئن پایگاه به منابع انرژی و آب 14)

 عنوان ایستگاه رادار؛برداری بهآوری اطالعات و بهره( دارابودن ظرفیت گرد15)
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 ( دارابودن ظرفیت ایجاد پایگاه پشتیباني؛16)

 های آموزشي و تمرینات نظامي؛کنندة هد ( تأمین17)

 های زیر باشد:کنندة اولویتترتیب تأمینهای محیطي پایگاه به( ویژگي18)

 ي؛منافع امنیت -

 منافع اقتصادی )مصاحبه با صاحبنظران(؛             -

  (238:13۹5دافوس آجا،  26)مطالع  گروهي دورة منافع فرهنگي. -
 

 های ديگر کشورها در ايجاد پايگاه دريايي. تجربه2-6

عمهل آمهده بها صهاحبنظران     شده در بهاز و همچنهین مصهاحب  بهه    براساس مطالب ارائه

 دست آمده است:های ایجاد شده، نتای  زیر بههپایگادرخصو  تجارب 

-های دریایي ضمن آنکه از اثرات مثبت ژئوپلیتیکي، ژئواسهتراتژیکي، دفهاعي  ( پایگاه1)

کننهد، ولهي   کننده )لجستیکي( و سیاسي برای کشور متبوع خود حمایت ميامنیتي، پشتیباني

 ی کشورهای میزبان خود هستند.محیطي برااجتماعي و زیست -دارای آثار منفي فرهنگي

های دریایي در منهاطق حسهاس و راهبهردی و در کشهورهای نیازمنهد      ( بیشتر پایگاه2)

 ایجاد شده است.

ههای  گر رشد علم و فناوری و همچنین فعالیتهای دریایي تسهیل( در مواردی پایگاه3)

 اند.شمار رفتهتجاری و اقتصادی به

 اند.فزایش قدرت دریایي را فراهم نمودههای دریایي بستر ا( پایگاه4)

 کند.های بازیي را به کشور صاحب پایگاه تحمیل مي( احداث پایگاه هزینه5)

 ( مجوز احداث پایگاه در گرو سلردن تعهداتي)عمومان اقتصادی( به کشور میزبان است.6)

بهرداری از  بههره ههایي را بهرای   ( کشور میزبان پایگاه این اختیار را دارد تا محدودیت7)

 پایگاه احداث شده، ایجاد نماید.

دوستانه را توجیهي بر احهداث پایگهاه قهرار    ( بسیاری از کشورها ارائ  خدمات انسان8)

 اند.داده
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( بیشهترین تمرکهز ایجهاد پایگهاه در حهوزة مطالعهاتي ایهن تحقیهق، در ناحیه  تنگهه           ۹)

 المندب قرار دارد.باب

 

 پايگاه دريايي ها و موانع ايجاد. چالش2-7

ای از موانهع  از مطالع  منابع مورد استناد در ایجاد پایگاه دریایي سایر کشورها، مجموعهه 

پریری و منظور بررسي تطبیقآمده است. محقق به دستهای ایجاد پایگاه دریایي بهو چالش

عهدادی از  ههایي را بها ت  دست آمده با محیط ج. ا.ایران، مصاحبههای بهارتباط موانع و چالش

 دست آمده، در ادامه درج گردیده است.  خبرگان و صاحبنظران انجام داده که نتای  به

ها از دو دیدگاه موردارزیهابي  های ایجاد پایگاه دریایي، چالشدر ارزیابي موانع و چالش

شود که در ایجاد پایگهاه بها آنهها    ها و موانعي را شامل مياند. دیدگاه اول، چالشقرار گرفته

ها میسر نخواهد بود. دامنه  شهمول ایهن    رو بوده و فعالیت پایگاه بدون رفع این چالشروبه

محیطهي  های سیاسي، ژئوپلیتیکي، امنیتي، اقتصادی، اجتماعي و زیستها عمومان حوزهچالش

 گیرد.را در بر مي

ه و ززم سازی پایگاه بروز نمهود دنبال فعالدهد که بهرا پوشش مي هایيدیدگاه دوم چالش

ههای فرهنگهي، امنیتهي، اجتمهاعي و سیاسهي و      است مدیریت شوند و دامن  شمول آن حهوزه 

 ها عبارتند از:ترین این چالشبندی مهمگیرد. براساس این تقسیمالملل را در برميروابط بین

 
 ها و موانع ایجاد پایگاه دریایي. دیدگاه اول چالش2-7-1

 . حوزة سیاسي 2-7-1-1

اختیار داشتن اهرم فشار بر کشور میزبان جهت دستیابي به توافق سیاسهي بهرای   ( در 1)

 گرفتن بخشي از خاک آن کشور برای احداث پایگاه. دراختیار

( مخالفت سیاسي تعدادی از کشورهای غیرهمسو بها حضهور فرامهرزی ج.ا.ایهران و     2)

)کشهورهای حاشهی    از توسع  بیداری اسالمي و تقویت جبه  مقاومت  نگراني این کشورها

کشهورهای ضهعیفي هسهتند کهه غالبهان از مسهتعمرات پیشهین         غربي اقیانوس هند در ردیف



   1400تابستان ، 74، شمارة نوزدهمفصلنام  علمي راهبرد دفاعي، سال   

پیمانهان آنهان در   سادگي زیر فشار کشورهای غربهي و حتهي ههم   کشورهای غربي بوده و به

 منطقه تغییر رفتار مي دهند(.

همهي در تعیهین   المللهي، عامهل م  ههای بهین  ( سابق  دولتمردان در نادیده گرفتن توافق3)

 شود.پایگاه تلقي مي کشور میزبان
 

 . حوزة ژئوپلیتیکي2-7-1-2

 ( توافق با کشور میزبان در تعیین موقعیت احداث پایگاه.1)

ههای  بیني ظرفیت ززم جهت توسع  محدودة جغرافیایي پایگاه متناسب با طر ( پیش2)

 توسعه.
 

 . حوزة امنیتي2-7-1-3

 ویژه کشورهای غربي( در مجاورت پایگاه.کشورها )بههای سایر ( حضور پایگاه1)

 ( استفادة مشترک برخي تأسیسات پایگاه با کشور میزبان )فرودگاه، اسکله، ...(.2)

 های عمراني احداث پایگاه.اطمینان در فعالیت( انتخاب پیمانکار قابل3)

 ور میزبان.های ایشان در کش( تأمین امنیت کارکنان ایراني و احیانان خانواده4)
 

 . حوزة اقتصادی2-7-1-4

شده با کشور میزبان در برابر واگراری اراضي پایگاه کهه ممکهن اسهت    ( تأمین اعتبار توافق1)

 های اقتصادی در خاک آن کشور توافق شده باشد.در قالب اجارة سالیانه یا اجرای فعالیت

چهارچوب توافهق   ( تخصیص اعتبار جهت احداث مسهتحدثات در حهریم پایگهاه در    2)

شهدة ایجهاد   گهراری اولیهه در الگوههای مطالعهه    انجام شده با کشور میزبان )میانگین سرمایه

 میلیون دزر بوده است(. 40پایگاه، حدود 

( درصورت دستیابي به توافق بها یکهي از کشهورها بهرای ایجهاد پایگهاه، ززم اسهت        3)

تا پایگاه قبل از تغییهر رفتهار کشهور     های ایجاد پایگاه را در مدت کوتاهي تأمین نمودهزینه

 میزبان برپا شود.
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 . حوزة اجتماعي2-7-1-5

های سیاسي داخلي در برابر حضور فرامرزی ج.ا.ایران که در شهرایط  ( مخالفت گروه1)

 کند.هایي را به کشور تحمیل مياقتصادی کنوني، هزینه

خاک آن کشور )که ممکن  ( مخالفت مردم کشور میزبان با حضور نظامي ج.ا.ایران در2)

 وسیل  تحریک کشورهای غربي نیز تشدید شود(.است به

 
 محیطي. حوزة زيست2-7-1-6

 (Zeijden Wilbert van der, 2009:4)( دسترسي به منابع انرژی و آب سالم.1)

 
 ها و موانع ایجاد پایگاه دریایيچالش دومدیدگاه . 2-7-2

 . حوزة فرهنگي2-7-2-1

المللي کشور صاحب پایگهاه لطمهه   پایگاه نظامي ممکن است به حیثیت بین( احداث 1)

 الملل باشد.طلبي آن کشور در انظار جامع  بینطلبي و جاهزده و نمودار انگیزة توسعه

های نظامي در محوط  بیرون از پایگهاه،  ( حمل سال  توسط کارکنان شاغل در پایگاه2)

 دهد.جامعه گسترش ميو حقارت ملي را در  احساس ناامني

 
 . حوزة امنیتي2-7-2-2

ویژه غرب( در منطقهه،  های سایر کشورها )به( تهدیدهای امنیتي ناشي از وجود پایگاه1)

 دهد.های استفاده از پایگاه را افزایش ميهزینه

ای ههای منطقهه  هها و مناقشهه  ساز توسع  ناآراميهای نظامي ممکن است زمینه( پایگاه2)

لنهد، رویهای تشهکیل کشهور     اث پایگاه امارات در جمهوری خودمختار سهومالي شوند )احد

 متحد سومالي را ضعیف نموده است(.

های نظامي فارغ از آنکه توسط کدام کشور و با چه نیتي بنا نهاده شهده  ( اصوزن پایگاه3)

 آور جنگ و خدشه بر پیکر صلو جهاني هستند.باشند، پیام
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 . حوزة اجتماعي2-7-2-3

های نظهامي  آور بروز مشکالت اجتماعي هستندر)عمومان پایگاههای نظامي پیام( پایگاه1)

مقری برای عدول از قوانین و مقهررات کشهور میزبهان بها برخهورداری از مصهونیت بهرای        

 اند(.کارکنان مهمان شده

 ( ادعای مالکیت اراضي دراختیار پایگاه توسط شهروندان کشور میزبان.2)

ههای  محیطي هستند )برخهي پایگهاه  آور بروز مشکالت زیستهای نظامي پیام( پایگاه3)

ههای  نظامي، مقری برای انجام آزمایشات تسلیحاتي یا آزمایش و نگههداری یها دفهن زبالهه    

 ای هستند(.تسلیحات هسته

 کنند.های ناشي از فعالیت پایگاه برای شهرونداني که در حاشی  پایگاه زندگي مي( مزاحمت4)
 

 الملل. حوزة سیاسي و بین2-7-2-4

تواند مانع از فعالیت پایگاهي شود کهه بها هزینه  گهزا      ( کشور میزبان هر لحظه مي1)

 برقرار گردیده است.

 ( فشارهای خارجي سایر کشورها بر کشور میزبان.2)

( ساختار حکومتي و دیدگاه سیاسي کشور میزبان مي تواند عاملي بازدارنده در برابهر  3)

ههای  های استبدادی در رتب  نخست و حکومتهای پایگاه باشد )حکومتده از ظرفیتاستفا

گرار از استبدادی به مردمسازری )دموکراتیک( در رتب  دوم، کمترین پایهداری را در  درحال 

 های انجام شده دارند.پایبندی به توافق

ههای پایگهاه   فیهت تواند منجر به محدودسهازی اسهتفاده از ظر  ( یکي از عواملي که مي4)

شههود، نبههود وجاهههت قههانوني بههرای عملیههاتي اسههت کههه نزدیههک بههه اجههرا خواهههد بههود  

ای انجهام  المللهي یها منطقهه   ههای بهین  که در پوشش سازمان ملهل یها سهازمان   هایي)عملیات

 شوند از وجاهت قانوني بازتری برخوردارند(.مي

داری از پایگاه مطالبهه نمایهد   برهایي را در بهره( ممکن است کشور میزبان محدودیت5)

)مانند همکاری نکردن ترکیه با آمریکا جهت استفاده از خاک ترکیه برای هجهوم زمینهي بهه    

 (Bilotskyi S., 2013:45)(.2003عراق در سال 
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 های ايجاد پايگاه دريايي. مؤلفه2-8

منتخهب  براساس مطالع  پیشینه و مطالع  محیطي غرب اقیانوس هند و تجرب  کشورهای 

ها و موانهع  های خارجي ایجادشده در این کشورها و همچنین چالشهمراه مطالع  پایگاهابه

مؤلفه را شناسایي کنند که متنهاظر   45اند در مجموع تعداد ایجاد پایگاه، پژوهشگران توانسته

ر ( بوده و جدا از اینکه کشور ایجادکنندة پایگهاه و کشهو  1با ابعاد مندرج در جدول شمارة )

آیند. این ابعاد و شمار ميمقصد چه کشورهایي باشند، عواملي بااهمیت برای ایجاد پایگاه به

ها موردسنجش قرار گرفته و رابطه  بهین آنهها تبیهین خواههد      وتحلیل دادهها در تجزیهمؤلفه

 گردید. 
 های ايجاد پايگاه دريايي(: ابعاد و مؤلفه1جدول شمارة )

 ابعاد ایجاد
 دریایيپایگاه 

 های متناظر هر بعدمؤلفه

 ژئوپلیتیکي

 بهره برداری از ظرفیت ایجاد پایگاه در توسعه روابط سیاسي -

وجود سایر عوامل ژئوپلیتیکي پایدار میان ج.ا.ایران و کشور میزبان )منظور عواملي است که  -
 خواهد بود( -مدت چه بلندمدت یا چه کوتاه-ساز حضورزمینه

 رب اقیانوس هنداهمیت منطق  غ -

 های دریایياهمیت طراحي الگوی راهبردی ایجاد پایگاه -

 گر(های سلطههای توافق با کشور میزبان جهت احداث پایگاه )با توجه به فشارهای قدرتپیچیدگي -

 الملل و تعامالت سیاسي جهت ایجاد پایگاه دریایينقش عوامل جغرافیایي در توسع  روابط بین -

 ژئواستراتژيکي

 

 قرار گرفتن پایگاه در نقاط گلوگاهي -

 های زمین در تعیین موقعیت پایگاهرعایت مالحظه -

 برخورداری پایگاه از ظرفیت پدافند غیرعامل -

 رعایت اختفای پایگاه )ترجیحان با ماهیت غیرآشکار( -

 ها(ي از فشار قدرتهای ناشگام در اجرای الگو )با توجه به محدودیتبهاهمیت حرکت گام -

 نقش عوامل محیط جغرافیایي در ایجاد پایگاه دریایي جهت گسترش حضور دریایي -

 های ناشي از نظام سلطهمحدودیت -

 امنیتي -دفاعي

 کنندة حضور فرامرزی ج.ا.ایرانتسهیل -

 امنیتي برمبنای افزایش عمق راهبردی ج.ا.ایران -ایجاد بازدارندگي دفاعي -

 نفوذ و سلط  دریایياعمال  -

 توجه به اصول حفاظت فیزیکي -

 امنیتي-های دفاعيایجاد ائتال  دفاعي یا دستیابي به پیمان -

 های مربوط به تأمین امنیت پایگاهچالش -
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 ابعاد ایجاد
 دریایيپایگاه 

 های متناظر هر بعدمؤلفه

 سیاسي

 ایجاد وابستگي سیاسي به ج.ا.ایران در کشور میزبان -

 ی دریایيتکیه بر دیللماسي دفاعي از راه مشارکت فعال در رویدادها -

 احیای تمدن دریایي -

 سازی در بعد سیاسيائتال  -

 گر بر کشور هد  در برابر ایجاد پایگاههای سلطهفشار سیاسي قدرت -

 -فرهنگي
 اجتماعي

 نزدیکي فرهنگي ناشي از اعتقادات مرهبي مشترک -

 ایراني -انتقال فرهنگ اسالمي -

 المللي ناشي از حضور در کشور میزبانبینای و های محیطي، منطقهکاهش مقاومت -

 مداری و تعامل متقابل با کشور میزبانتقویت حس عزت -

 محیطيهای زیستتوجه به الزام -

 دوستانه به مردم کشور میزبانارائ  خدمات انسان -

 نقش محور مقاومت در افزایش عمق راهبردی در دریا -

 ج.ا.ایران در خاک کشور میزبانهای بومي  با ایجاد پایگاه مخالفت -

 فناوری -علمي
 تبادل دانش و فناوری دریایي در راستای دستیابي به پیشرفت دریامحور -

هایي است که غیردریایي های مورد عالقه )منظور حوزهتبادل دانش و تجربه در سایر حوزه -
 هستند ولي بر محیط دریا اثرگرارند(

 -تجاری
 اقتصادی

 خطوط کشتیراني تجاریتأمین امنیت  -

 مرزیمحافظت از منافع برون -

 پریر بودن هزین  ایجاد پایگاهتوجیه -

 گراری کشور میزبانهای سرمایهمشارکت در پروژه -

 های بازی موردنیاز جهت احداث پایگاههزینه -

 آماد و پشتیباني

 ایفای نقش پایگاه مقدم پشتیباني -

 هادستیابي به پیشرفت در تبادل ناوگروهاستفاده از ظرفیت پایگاه جهت  -

 ارائه خدمات مستشاری به کشور میزبان و دیگر کشورهای منطق  استقرار -

 ای جهت پشتیباني از پایگاههای فرامنطقههای ایجاد شده توسط قدرتمحدودیت -

 برداری از پایگاههای ایجاد شده توسط کشور میزبان جهت بهرهمحدودیت -

 نظام سلطه در پشتیباني از پایگاهکارشکني  -

 

 . الگوی محاسبات آماری2-۹

های تحقیق ترسیم شده و رابطه  بهین   (، براساس سؤال6الگوی مندرج در شکل شمارة )

نمایهد. پژوهشهگران در راسهتای ترسهیم     ها در محاسبات آماری را ترسهیم مهي  ابعاد و مؤلفه
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هها را نیهز   تفاده نموده و تحلیل عهاملي داد اس SmartPLSافزار الگوی محاسبات آماری از نرم

 وتحلیل درج گردیده است.اند که نتای  آن در بخش تجزیهافزار انجام دادهتوسط همین نرم

 

 

 

 

 
 

 های تحقیقگیری( مبتني بر سؤال)الگوی اندازه (: الگوی محاسبات آماری6شکل شمارة )

 

 آنها ليوتحلهیتجز ی تحقيق وهاافته. ی۳

 هاتحلیل توصیفي دادو.تجزيه3-1

 SPSSافهزار  های تحقیق( با کمک نرمها )شامل ابعاد و مؤلفهتحلیل توصیفي دادهوتجزیه

، کشهیدگي اصهال    1هایي از جمله میهانگین، میانهه، انحهرا  معیهار    پریرفته و شاخصانجام 

ایهن  دسهت آمهده بهه   های انجام شده، نتیج  بهاند. در محاسبهمحاسبه گردیده 3و چولگي 2شده

 شر  است که:

ها نیهز در  ارند و تمامي دادهد+ قرار 1تا  -1ها در محدودة از داده ٪67/۹1( انحرا  معیار 1)

 ها قابل اتکا هستند.+ قرار دارند، بنابراین مي توان گفت که تمامي داده2ه تا 2محدوده 

ز ( آنگونه که از جدول باز مشخص است، شاخص کشیدگي در تمامي متغیرها غیهر ا 2)

اسهت،  شده قرار گرفته از محدودة تعریف وده و خارجب 3، که بزرگتر از 34و  32های مؤلفه

 شده قرار دارد. در محدودة تعریف

                                                                                                                                                     
1 .Standard Deviation : قدار از مقدار متوسط فاصله دارند.ها چه مدهد دادهنشان مي 

2 .Kurtosis Excess: ت به نسبای بودن یا مسطو بودن یک توزیع احتمالي یا بلندی توزیع یک متغیر میزان قله

 دهد.توزیع نرمال را نشان مي

3 .Skewness : ک متغیر نسبت به توزیع نرمال است.دهنده تمایل به راست یا چ  در توزیع ینشان 

الگوی راهبردی 

 پایگاه دریایی

مبانی و ارکان 

 ساز )ابعاد(جهت

های ایجاد مؤلفه

 پایگاه دریایی

 تجارب سایر کشورها

 پایگاههای ایجاد چالش
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کوچکتر از  34و  32های: ( آنگونه که از جدول باز مشخص است، چولگي در مؤلفه3)

، 23، 22، 15، 13، 12، 11ههای  و مؤلفهه  3، 2، 1و مردود بوده، و در متغیرهای:  ابعهاد   -2

بههوده و ززم اسههت بهها  -1؛ کههوچکتر از  82و  81، 53، 45، 44،  34، 33، 32، 31، 26، 24

 تلفیق نتای  بخش بعد، مورد ارزیابي قرار گیرند.

 

 هاتحلیل عاملي دادو. تجزيه3-2

تحت سهه آزمهون    SmartPLSافزار های متناظر آن، در محیط نرمهرکدام از ابعاد و مولفه

 اند:شر  زیر قرار گرفتهبه

 گیری انعکاسي؛پایایي الگوی اندازه( آزمون 1)

 گیری انعکاسي؛( آزمون روایي الگوی اندازه2)

 گیری انعکاسي.( آزمون کیفیت الگوی اندازه3)

هها، محقهق بهه ایهن نتیجهه      هدست آمده از تحلیل عاملي دادباتوجه به جمیع نتای  به 

د از الگهو حهر  گردنهد.    اند و بنابراین بایه دست یافته که تعدادی از متغیرها مردود شده

ههای  مؤلفهه »از   56و  41، 33، 14، 13، 12، 11ههای  متغیرهای مردودشده شهامل مؤلفهه  

انهد. شهکل   بوده« های ایجاد پایگاهچالش»از  85و  75های و همچنین مؤلفه« ایجاد پایگاه

و دهد کهه در آن توزیهع ابعهاد    را نشان مي SmartPLSافزار ( خروجي نهایي نرم7شمارة )

یافته شکل شهمارة  ( بسط7ها نمایش داده شده است. گفتني است که شکل شمارة )مولفه

 ( است.6)
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 های تحقیق(های متناظر سؤال(: الگوی نهايي محاسبات آماری )ابعاد و مؤلفه7شکل شمارة )

 

 گيری. نتيجه4

 بندی  . جمع4-1

ههای انجهام   منابع و مصهاحبه اصلي بر اساس مطالع   نویسندگان در پاسخگویي به سؤال

امنیتهي ج.ا.ایهران بها     -شده، به این نتیجه دست یافتند که روابط سیاسي، اقتصادی و دفهاعي 

برخي کشورهای حاشی  غربهي اقیهانوس هنهد، زمینه  ایجهاد پایگهاه در کشهورهایي چهون         

دت میسهر  مای میانمراتبي در بازهماداگاسکار و آفریقای جنوبي را با رعایت ترتیبات سلسله

 دست آمده است:های فرعي نتای  زیر بهسازد. اما در پاس  به سؤالمي

(: تجهارب سهایر کشهورها در ایجهاد پایگهاه دریهایي در غهرب        1سؤال فرعي )پاس  به 

 قیانوس هند حاکي از آن است که:

ای دارای اهمیهت ژئهوپلیتیکي و ژئواسهتراتژیکي بهوده و     ( منطقه اقیانوس هند، منطقه1)

 ای جهت احداث پایگاه است.ای و فرامنطقههای منطقهتوجه قدرتمورد

 نماید.( پایگاه دریایي بستر حضور دوردست فرامرزی را تأمین مي2)

 شود.( پایگاه دریایي باعث افزایش عمق راهبردی مي3)
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 سازد.( پایگاه دریایي زمین  دسترسي به نقاط حساس و راهبردی را آماده مي4)

 سازد.ای را آماده ميیایي زمین  رشد روابط منطقه( پایگاه در5)

های مواصهالتي دریهایي در فواصهل    ( پایگاه دریایي اشرا  اطالعاتي و نظارت بر راه6)

 نماید.دوردست را تأمین مي

 ساز رشد روابط تجاری در حوزه دریا باشد.تواند زمینه( پایگاه دریایي مي7)

 سازد.های مشترک و مرکب را آماده ميمایش( پایگاه دریایي بستر برگزاری رز8)

انضهمام  (: براساس مطالعات محیطي کشهورهای منتخهب بهه   2سوال فرعي)پاس  به 

انهد هشهت   های خارجي ایجاد شده در این کشورها، پژوهشگران توانسهته مطالع  پایگاه

ه ابعاد و مؤلف  متناظر را شناسایي کنند ک 45ساز( و بعد )با تکیه بر مباني و ارکان جهت

 شمول بوده و تابع کشور ایجادکنندة پایگاه یا کشور مقصد نیستند.هایي جهانمؤلفه

هها، و  وتحلیهل عهاملي داده  ها برمبنای نتهای  آمهار توصهیفي و تجزیهه    این ابعاد و مولفه

دست آمده باعهث  همچنین نتای  ناشي از توزیع اولی  پرسشنامه، سنجش گردیده و نتیج  به

دلیهل نتهای  ضهعیف ناشهي از     مؤلفهه بهه   ۹تمامي ابعاد موردتأیید قرار گیرنهد، ولهي   شد تا 

مؤلفه موردپریرش قرار گرفتند کهه نتیجهه در    36وتحلیل آنها حر  شوند. در نهایت تجزیه

 ( درج گردیده است.2جدول شمارة )

ظهور  من(، بهه 7نویسندگان در ادامه براساس الگوی نهایي محاسبات آماری )شکل شمارة 

های تحقیق و همچنین علهت  شده در سؤالهای درجتر رابط  بین ابعاد و مؤلفهتبیین مناسب

تخصههیص هرکههدام از ابعههاد بههه محههیط موردمطالعههه در غههرب اقیههانوس هنههد، نمههوداری  

اند که بیانگر الگوی طراحي ایجاد پایگاه دریایي در غهرب اقیهانوس   ساخته تهیه نمودهمحقق

 ( نمایش داده شده است.8در شکل شماره )هند است. این الگو 
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 های نهايي ايجاد پايگاه دريايي(: ابعاد و مؤلفه2جدول شمارة )

ابعاد ایجاد 
 پایگاه دریایي

ارتباط بُعد با غرب 
 اقيانوس هند

 های متناظر هر بُعدمؤلفه

 ژئوپلیتیکي

موقعیههت حسههاس در بههین 
دو گررگاه راهبردی: تنگه   

مجهاورت  المنهدب در  باب
شههها، آفریقههها و دماغههه   
 امیدنیک در جنوب آفریقا

 بهره برداری از ظرفیت ایجاد پایگاه در توسعه روابط سیاسي -

وجود روابط سیاسي پایدار و ترجیحان نزدیک میان ج.ا.ایران و  -
 کشور میزبان

وجود سایر عوامل ژئوپلیتیکي پایدار میان ج.ا.ایران و کشور میزبان  -
چه بلندمدت یا چه  -ساز حضوراست که زمینه)منظور عواملي 

 خواهد بود( -مدتکوتاه

 های مقاومتي در برابر ایجاد پایگاهچالش -

 ژئواستراتژيکي
دروازة ورود به قارة آفریقا 
از سمت شرق این قاره در 

 اقیانوس هند

 قرار گرفتن پایگاه در نقاط گلوگاهي -

 پایگاههای زمین در تعیین موقعیت رعایت مالحظه -

 برخورداری پایگاه از ظرفیت پدافند غیرعامل -

 رعایت اختفای پایگاه )ترجیحان با ماهیت غیرآشکار( -

 تقویت حضور دریایي -

 امنیتي -دفاعي

ایجهههاد دسهههت بلنهههد و   
گسههترش بُههرد راهبههردی و 
همچنین  بسط امتهدادهای  
عمقههي در حههوزة دفههاعي  
براساس حضور دوردسهت  

 در غرب اقیانوس هند

 کنندة حضور فرامرزی ج.ا.ایرانتسهیل -

امنیتي برمبنای افزایش عمق راهبردی  -ایجاد بازدارندگي دفاعي -
 ج.ا.ایران

 اعمال نفوذ و سلط  دریایي -

 توجه به اصول حفاظت فیزیکي -

 امنیتي -های دفاعيایجاد ائتال  دفاعي یا دستیابي به پیمان -

 های امنیتي ایجاد پایگاهچالش -

 سیاسي

مقابلهههه و اثرگهههراری بهههر 
هههههههههای سیاسههههههههت

اسههتعمارگرایان  غههرب در  
 شرق آفریقا

 ایجاد وابستگي سیاسي به ج.ا.ایران در کشور میزبان  -

 توسع  دیللماسي دفاعي از راه مشارکت فعال در رویدادهای دریایي -

 احیای تمدن دریایي -

 سازی در بعد سیاسيائتال  -

 ابر ایجاد پایگاهفشارهای سیاسي نظام سلطه در بر -

 -فرهنگي
 اجتماعي

های قرابت فرهنگي با ملت
کشههیدة شههرق آفریقهها سههتم

ههههای فهههارغ از گهههرایش
شهههان و ارتبهههاط مهههرهبي

نزدیهههک فرهنگهههي بههها   
ههای مسهلمان شهرق    ملت

 ویژه در تانزانیاآفریقا به

 نزدیکي فرهنگي ناشي از اعتقادات مرهبي مشترک -

 ایراني -انتقال فرهنگ اسالمي -

المللي ناشي از حضور ای و بینهای محیطي، منطقهکاهش مقاومت -
 در کشور میزبان

 مداری و تعامل متقابل با کشور میزبانتقویت حس عزت -

 دوستانه به مردم کشور میزبانارائ  خدمات انسان -

 نقش محور مقاومت در افزایش عمق راهبردی در دریا -
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ابعاد ایجاد 
 پایگاه دریایي

ارتباط بُعد با غرب 
 اقيانوس هند

 های متناظر هر بُعدمؤلفه

 فناوری -علمي
 تههأمین نیازهههای فناورانههه 
کشورهای شرق آفریقها در  
 رقابت با کشورهای غربي

تبادل دانش و فناوری دریایي در راستای دستیابي به توسع   -
 دریامحور

های موردعالقه )منظور تبادل دانش و تجربه در سایر حوزه -
 هایي است که غیردریایي هستند ولي بر محیط دریا اثرگرارند(حوزه

 -تجاری
 اقتصادی

تبهادل   سهازی جههت  زمینه
تجاری با کشورهای شهرق  
آفریقا و سلس حضهور در  

 بازار کل آفریقا

 تأمین امنیت خطوط کشتیراني تجاری -

 مرزیمحافظت از منافع برون -

 پریربودن هزین  ایجاد پایگاهتوجیه -

 گراری کشور میزبانهای سرمایهمشارکت در پروژه -

آماد و 
 پشتیباني

های ناشهي  تأمین نیازمندی
حضور ناوگان نظامي در از 
هههههای دوردسههههت و آب

همچنههین تسهههیل روابههط  
 تجاری

 ایفای نقش پایگاه مقدم پشتیباني -

 هااستفاده از ظرفیت پایگاه جهت توسع  تبادل ناوگروه -

ارائ  خدمات مستشاری به کشور میزبان و دیگر کشورهای منطق   -
 استقرار

 های میزبان در استفاده از پایگاهمحدودیت -
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 های متناظر آن(: الگوی تبیین رابطة هرکدام از ابعاد با مؤلفه8شکل شمارة )

 7-2های ایجاد پایگهاه برابهر آنچهه کهه در بنهد      و چالش موانع (:3سوال فرعي)پاس  به 

گیهرد کهه   هایي را دربر مهي اند. گروه اول چالشدرج گردیده است، به دو گروه تقسیم شده

ههای سیاسهي،   هاحداث پایگاه با آنها مواجه خهواهیم شهد کهه حهوز    ابتدا به ساکن در زمان 

شهوند. گهروه دوم   محیطهي را شهامل مهي   ژئوپلیتیکي، امنیتي، اقتصادی، اجتماعي و زیسهت 

گیرند کهه پهس از احهداث پایگهاه بها آنهها روبهرو خهواهیم شهد و          هایي را در برميچالش

 شوند.الملل را شامل ميبین های فرهنگي، امنیتي، اجتماعي و سیاسي و روابطحوزه
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 . پیشنهادها4-2

سنجي ایجاد پایگاه دریهایي در غهرب اقیهانوس    باتوجه به سؤال اصلي پژوهش که امکان

اند که زمین  ایجاد پایگهاه  هند را هد  قرار داده است، پژوهشگران به این نتیجه دست یافته

خواههد بهود، بنهابراین بهرای      پهریر دریایي از راه بسترسازی برای حضور غیرنظهامي امکهان  

 گردند:ارائه مي دستیابي به این هد  پیشنهادهای زیر

سازی بهرای حضهور در سهواحل کشهورهای غهرب اقیهانوس هنهد در قالهب         ( زمینه1)

خصهو  بها محوریهت مرکهز     دوسهتانه بها مقدمه  انجهام پژوهشهي در ایهن      خدمات انسان

 های مجلس شورای اسالمي، مهیا شود.پژوهش

سهازی  های ج.ا.ایران در کشورهای غرب اقیهانوس هنهد، زمینهه   همکاری سفارت ( با2)

دریهایي( در کشهورهای یادشهده بها محوریهت      صنایع ویژه های اقتصادی )بهحضور فعالیت

 های امور خارجه و صمت مهیا گردد.وزارتخانه

بنادر ( مسیرهای کشتیراني )تجاری( به مقصد غرب اقیانوس هند با محوریت سازمان 3)

 و دریانوردی احیا گردد.

های فرامرزی ج.ا.ایران با محوریت ستاد کهل نیروههای مسهلو و بها اجهرای      ( ناوگرو4)

سهازی  سفرهای دریانوردی، حضور خود در سواحل و بنادر غرب اقیهانوس هنهد را عهادی   

 نمایند.
 

 

***** 

 

 

 

 

  



  اقیانوس هندهای دریایي ج.ا.ایران در غرب طراحي الگوی راهبردی ایجاد پایگاهمقال  پژوهشي:                         52

 فهرست منابع

 الف. منابع فارسي
، ترجمه  کابهک   استراتژی در جهاان معاصار  (، 1383بیلیس، جان، ویرتز جیمز، کوهن، الیوت گری اس ) .1

 خبیری، تهران: انتشارات پژوهشکدة مطالعات راهبردی  

(، حضور نظامي فرانسه و استراتژی دفاعي در غرب اقیانوس هنهد: فرانسهه چهه اههدافي     13۹6تیل، ماری ) .2

 . 16۹، سال هجدهم، شمارة فارس و امنیتفصلنامة خلیجدارد؟،  21برای قرن 

(، تحلیل ظرفیتهای ژئوپلیتیک سهواحل جنهوب شهرق ایهران در     1384نیا، محمدرضا، رومینا، ابراهیم )افظح .3

 . 6، شمارة 3، دورة مجلة جغرافیا و توسعهراستای منافع ملي )فضای موردغفلت(، 

های نظهری و  ، انتشارات دفتر پژوهشدی جهانهای راهبرتنگه(، 13۹4اله، خانزادی، حسین )سیاری حبیب .4

 مطالعات راهبردی نداجا.

تههران: انتشهارات    ای درياايي، راهبردهاای قادرت منطقاه   (، 13۹0اهلل، طحاني، غالمرضا )سیاری، حبیب .5

 دافوس آجا.

، اهمیت دريا با نگاهي به ژئوپلیتیک دريای عمان و شامال اقیاانوس هناد   (، 13۹7شفیعي محمدهادی ) .6

 تهران: انتشارات دانشگاه و پژوهشگاه عالي دفاع ملي و تحقیقات راهبردی  

 ، تهران: انتشارات موسس  عیالم.ايران درياييهزارساله قدرت تاريخ پنج(، 138۹فقیهي محمدرضا ) .7

 یالگو و جانبه همه دفاع کردیرو ؛يمل دفاع راهبرد(، 13۹1کشمیری سیدمحمد، سهراب انعامي علمداری ) .8

 .32، شمارة الملليهای سیاسي و بینفصلنامة رهیافت، شرفتیپ يرانیا -ياسالم

.ا.ایهران بهر راهبهرد دفهاعي آن،     (، بررسي نقش عوامل ژئوپلیتیکي ج13۹8اله، رسولي، مهدی )کالنتری فتو .۹

 .65، سال هفدهم، شمارة فصلنامة راهبرد دفاعي

هاای درياايي در ساواحل    يابي پايگاهالگوی مناسب مکان (،13۹5دافوس اجا ) 26مطالعه گروهي دوره  .10

 فرماندهي و ستاد آجا.  ، دانشگاه مکران

ها (، بررسي تاثیر رهنامه13۹۹اصغر، کریمي، وحید، محمدی الستي، مسعود )بلندی عليمسیبي، رحیم، بیک .11

، سهال  صلنامة راهبرد دفااعي فهای ثابت در منطقه پیراموني ج.ا.ایران، و راهبردهای آمریکا در ایجاد پایگاه

 .72هجدهم، شمارة 

، ماهناماة عصار کیفیات   ساز استراتژیک سازماني چیسهت؟،  (، ارکان جهت13۹5نصرتي کردکندی، پرویز) .12

 . 37شمارة 

 ، تهران: سازمان بنادر و کشتیراني.  تاريخ دريانوردی ايرانیان(، 1386نوربخش حسین، ودادی، حمید ) .13

 

 

 



   1400تابستان ، 74، شمارة نوزدهمفصلنام  علمي راهبرد دفاعي، سال   

 انگلیسيب. منابع 

1. AHRONHEIM ANNA (2017), HOUTHI MISSILES CAN HIT COVERT 

ISRAELI BASES IN ERITREA, THE JERUSALEM POST 

2. Bateman Sam (2016), Cooperation is key to securing maritime security in the 

Indian Ocean, Australian National Centre for Ocean Resources and Security, 

University of Wollongong 

3. Bilotskyi S. (2013), International Legal Problems of Foreign Military Presence, 

Institute of International Relations (Taras Shevchenko National University of 

Kyiv) 

4. Brewster David (2018), China’s new network of Indian Ocean bases, available at 

wikimedia commons 

5. Rogers James (2009), The Status and Location of the Military Installations of the 

member states of the European Union, Policy Department External Policies, The 

paper is available at 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies.do?language =EN 

6. Lersch Bruna dos Santos, Josiane Simao Sarti(2014), The establishment of 

foreign military bases and the international distribution of power, The United 

Nations Disarmament and International Security Committee 

7. Mello Alex, Michael Knights(2016) , How Eritrea’s Assab port became a major 

UAE naval base, Washington Institute for Near East Policy 

8. Menon Shivshankar(Apr.2017), Security in the Indian Ocean, Institute of South 

Asian studies(ISAS) 

9. Paiva Bruno de (2011), France: National Involvement in the Indian Ocean 

Region, Strategic Analysis Paper, Australia’s Global Interests  

10. Pettyjohn Stacie L., Jennifer Kavanagh(2016), Political challenges to the US 

overseas military presence, Rand corporation 

11. Pfeffer Anshel(2012), Both Iran and Israel Have Military Bases in Eritrea, 

Haaretz  

12. Qamar Fatima, Asma Jamshed (2015), The Political and Economic Significance of 

Indian Ocean, Research Journal of South Asian Studies, Vol30,No2 

13. Alwaght (2014), Tel Aviv spies on region from its base in Eritrea Island, Stratfor 

US Intelligence Website 

14. Thompson Leonard (2001), A History of South Africa, Yale University Press 

15. Till Geoffrey (2018), Sea Power: A Guide for the Twenthy-First Century, 

Routledge 

16. Yadav, Arind Kumar (2005), The Strategic and Economic Importance of the 

Indian Ocean for India and South Africa, paper at Jawaharlal Nehru University 

17. Yemenpress (J017), New details on the UAE military base in the island of 

Mayun Yemen, British Military site Jane’s 

18. Zeiden Wilbert van der (2009), Foreign military bases and the global campaign 

to close them, available at transnational institute at www.tni.org 

19. Afrijan Camp available at www.Afrijan Camp- wikipedia.com 

20. AlDhafra Air Base available at www.Al Dhafra Air Base- wikipedia.com 

21. AliAl Salem Air Base available at www.Ali Al Salem Air Base- wikipedia.com 

https://www.jpost.com/Author/Anna-Ahronheim
https://www.haaretz.com/misc/writers/WRITER-1.4968252
http://www.wikipedia/Al
http://www.wikipedia/Ali


  اقیانوس هندهای دریایي ج.ا.ایران در غرب طراحي الگوی راهبردی ایجاد پایگاهمقال  پژوهشي:                         54

22. Anger erupts on Yemen’s Socotra as UAE deploys over 100 troops available at 

www.Aljazeera/ Yemen’s Socotra 

23. AlMinhad Air Base available at www.Al Minhad Air Base- wikipedia.com 

24. AlUdeid Air Base available at www.Al Udeid Air Base- wikipedia.com 

25. Bahrain Naval Support Activity available at www.Bahrain Naval Support 

Activity- wikipedia.com 

26. Somaliland agrees to UAE military base in Berbera available at 

www.BBC.Somaliland agrees to UAE military base in Berbera.com 

27. British Army Training Unit Kenya available at www.British Army Training Unit 

Kenya- wikipedia.com 

28. Buehring Camp available at www.Buehring Camp- wikipedia.com 

29. Diego Garcia available at www.Diego Garcia- wikipedia.com 

30. Dwyer Camp available at www.Dwyer Camp- wikipedia.com 

31. Forward Operating Base Delhi available at www.Forward Operating Base Delhi- 

wikipedia.com 

32. Forward Operating Base Geronimo available at www.Forward Operating Base 

Geronimo- wikipedia.com 

33. Fujairah Navy Base available at www.Fujairah Navy Base- wikipedia.com 

34. HMS Jufair available at www.HMS Jufair- wikipedia.com 

35. Japan Self-Defence Force Base Djibouti available at www.Japan Self-Defence 

Force Base Djibouti-wikipedia.com 

36. Jebel Ali Port available at www.Jebel Ali Port- wikipedia.com 

37. List of Countries with Overseas Military Bases/India available at www.List of 

Countries with Overseas Military Bases/India- wikipedia.com 

38. List of Countries with Overseas Military Bases/Italy available at www.List of 

Countries with Overseas Military Bases/Italy- wikipedia.com 

39. List of Countries with Overseas Military Bases/Turkey available at www.List of 

Countries with Overseas Military Bases/Turkey- wikipedia.com 

40. Masirah Air Base available at www.Masirah Air Base- wikipedia.com 

41. Patriot Camp available at www.Patriot Camp- wikipedia.com 

42. perim available at www.perim- wikipedia.com 

43. Largest Israeli base established in Eritrea available at www.The Palestinian 

Information Center, Largest Israeli base established in Eritrea, 2014 

 

http://www.wikipedia/Al
http://www.wikipedia/
http://somaliland/
http://www.bbc.somaliland/
http://www.wikipedia/British
http://buehring/
http://www.wikipedia/Buehring
http://dwyer/
http://www.wikipedia/Dwyer
http://forward/
http://www.wikipedia/Forward
http://forward/
http://www.wikipedia/Forward
http://fujairah/
http://www.wikipedia/Fujairah
http://hms/
http://www.wikipedia/HMS
http://japan/
http://www.wikipedia/Japan
http://www.wikipedia/
http://list/
http://www.wikipedia/List
http://list/
http://www.wikipedia/List
http://list/
http://www.wikipedia/List
http://masirah/
http://www.wikipedia/Masirah
http://patriot/
http://www.wikipedia/Patriot
http://www.wikipedia/perim

