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چکیده

براساس اعالم اداره اطالعات انرژی آمریکا  23درصد نفتی که در سال  2009میالدی از راه دریا به بازارها ای ب ببینالمل للل ی انتق لا

یافته ،از طریق این تنگه بوده است .یعنی روزانه  51میلیون بشکه نفت از طریق تنگههه است ژتار ی هب زمره کیتیلپوئژ و ک ب یاهرازا      
بینالم لل ی صادر شده است .هدف پژوهش وصول به ارزش حیاتی تنگه هرمز برای جهان و نقش راهب هاگرذگ نیا رب ناریا یدر      
حساس است .از جمله اینکه پاتریک کالوسون ،اظهار داشته ... :اگر این تنگه برای مدتی طوالنی بسته شود ،اقتصاد جهاننی س طوق
خواهد کرد .روش تحقیق ،روش توصیفی -تحلیلی و با هدف کاربردی است و به جهت سابقه کهن آن از روش تاریخی نی هرهب ز   
گرفته شده است .حضرت امام (ره) در صحیفه میفرمایند :تحول حاصل شده است ،دنیا به هم خورده است ،انقالب پیدا شده است
جفارس چه بشود ،تنگی هرمز چ ،دشاب ه   
در دنیا ،و شما سرتان را زیر برف کردهاید و همان حرفهای سابق را میزنید :اگر در خلی 
یکنیم  ، ...بفرمایید در خلیج ببینید چه خبر است! نتیجهگیری میشود که این بیان خود گویای نق یدربهار ش    تنگههه هرم و ز
ماچه م 
معبر عزت و اقتدار ایران در خلیجفارس است و حاوی پیامی کوبنده برای استکبار جهانی است که هیچگاه هوس ورود به این معبر
استراتژیک و ژئوپلیتیک را در سر نپرورانند و حضورشان در خلیجفارس و یا تسلط بر تنگه هرم و کانلوه یبادرگ رد روضح ،ز   
مرگآور است.

واژگان کلیدی :تنگه هرمز ،استراتژیک ،ژئوپلیتیک ،خلیجفارس ،نقش راهبردی ایران.

 -1نصراله فالح تبار (نویسنده مسئول) na.fallahtabar@gmail.com
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مقدمه
ظ نظاممم و م نهی
تنگه هرمز به جهت موقعیت حساس و استراتژیک و ژئوپلیتی ییک ،خ فح یارب یتایح یربعم دو ظظظظظ ظظظظظ
اسالمی است و چنانچه خدشهای به آن وارد گردد ،امنیت ملی که یکی از ارکان و پایههاای مه ب روشک م ههه هههه حسا ببب
یگردد .در تعریف جدید امنیت ملی؛ این رهیافت با لحاظ کردن تغییر و تحوالت ایجاد شدهه
یآید ،با خطر مواجه م 
م
یشدن ،محلی شدن و بینالمللی شدن ،مفهوم امنیت مل للی را
در محیط داخلی و بینالمللی و چالشهای ناشی از جهان 
یدهد که در جا دوخ ی    حائززز
جرح و تعدیل نموده و آن را در اساس از جنبه نرمافزاری ،مورد تحقیق و نظر قرار م 
اهمیت است.
پر واضح است ،وقتی که دولت سلطهگر آمریکا خود به نقش راهبردی ایران در این تنگ نآ یتایح تیمها و ه
یسازد که
یکند و مطرح م 
برده و اعتراف م 

یپ    

 32درص رد هک یتفن د لاس       9002م هب ایرد هار زا یدالی     بازارهاای

بینالمللی انتقال یافته ،از طریق این تنگه بوده است ( ،)www.siasi.porsemani.ir,2015در اصل ،از ع دتقا و تز ار   
این تنگه استراتژیک و ژئوپلیتیک و نقش راهبردی ایران در این معبر ،س نخ راندهاند.
از طرفی ،آژانس اطالعات آمریکا پیشبینی نموده است که حجم صادرات نفت از این تنگه تا سال  0202به

 30تا

جفارسسس و تنگههه
 43میلیون بشکه نفت در روز افزایش خواهد یافت و این امر ناشی از امنیت ملی ایران است که خلی 
هرمز را نیز در بر دارد .در این راستا ،استفاده و کنترل نیروی نظاممی شا لم

اولوی ییتبخش ششی بههه تهدی ییدات محیط ططی،

اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی سامان مییابد .برخی از این تهدیدات ،برخ فال

گذشته ،شکل و ماهی ییت ابهامممآمی ییزی را

پدیدار ساخته و در شرایط ظهور وابستگی متقابل و ارتباط و نزدیکی روزافزون کشورها با یکدیگر ،تهدیدات امنیت تتی
به سوی شکل و ماهیت جهانی گرایش یافته و عرصه و قلمرو را فراگیر نموده ،به نحوی که تهدیدات هممم در قالب ب
ب
تهدیدات داخلی و هم در قالب تهدیدات بینالمللی خود را نمایان ساختهاند و ایران توانس یدربهار شقن هت     تنگههه
هرمز و عزت و اقتدار این معبر را در دنیا ،به منصه ظهور برساند.
موقعیت حساس ،استراتژیک و ژئوپلیتیک تنگه هرمز ،این تنگه را به صورت معبر ع دتقا و تز ا ب مأوت ،روشک ر ا    
یدانیم که موقعیت استراتژیکی ،موقعیتی است که با وقل هه ق رد ت ت
ت
نقش راهبردی ایران نمایان ساخته است .همچنین ،م 
کنترل جهانی را به دارنده آن بدهد ( )Shakuie,1990,244-245و ایران نیز به حق با درایت و سربلندی ،این تردق   
یکنددد و بازتا ببب فراا منطقهههای حفاظ تیعقوم زا ت   
استراتژیکی را حفظ و با چنگ و دندان از آن حراست م 

تنگههه

استراتژیک و ژئوپلیتیک هرمز ،سراسر گیتی را با مسائل و مشکالت آگاه ساخته و توانمندی ایران را در دنیا به اثبات
رسانده است.
مسأله تحقیق در راستای این مهم مطرح میشود که آیا ایران اسالمی همانگونه که در هشت سال دفاع مق کی سد   
وجب از خاک خود را از دست نداد ،از خلیجفارس و تنگه استراتژیک و ژئوپلیتیک هرمز و نقش راهبردی ای رد نار
این تنگه ،به همان صورت صیانت خواهد کرد؟ و یا این که هم اکنون قدرتمندتر از گذشته از تمامیت ارضی خویش
یکند؟
دفاع م 
این هدف نیز مورد توجه این تحقیق است که با امعان نظر به این که سلطه گ د و نار د رد ناشنم    همیشههه تا هب خیر   
خلیجفارس و تنگه هرمز و جزایر آن چشم طمع داشته و دارند و بهویژه به ارزش واالی تنگه هرمز و نقش راهب یدر

تنگه استراتژیک و ژئوپلیتیک هرمز بررسی21 ...

یباشند ،باید استکبار جهانی و جهانخواران به خوبی بدانند ک ریا ه ا هب یمالسا ن
ایران در این تنگه نیز آگاه م 

شقن     

راهبردی تنگه هرمز وقوف کامل دارد و با درایت و سربلندی در بهرهبرداری هرچه بیشتر از این معب و کیژتارتسا ر
ژئوپلیتیک اقدام و روز به روز هم ارزشهای حیاتی آن را بازشناسی نموده و چون جان از آن حراست خواهد نمود.
یرسد ،ایران از تمامیت ارضی کشور ازجمله خلیجفارس ،بهویژه
یگردد که به نظر م 
فرضیه تحقیق بدین گونه بیان م 
تنگه استراتژیک و ژئوپلیتیک هرمز و نقش راهبردی آن ،قدرتمندتر از گذشته حراس تظافح و ت   

یکنددد .ب یهید
م مم 

است ،آبهای نیلگون خلیجفارس و تنگه هرمز و جزایر مربوط به ایران ،همه و همه پاره تن یکای ،عاجش مدرم ک    
یناپذیر این سرزمین است.
دلیر ،قهرمان و شهید پرور میهن اسالمی است و جزء جدای 
روش تحقیق این موضوع مهم ،به جهت ویژگیهای خاص تنگه استراتژیک و ژئوپلیتی و زمره ک

یدربهار شقن     

ایران ،روش توصیفی -تحلیلی و با هدف کاربردی است و با عنایت به موقعیت حسا هب ،نآ س    پیش ششینه تا نآ یخیر
توجه ویژه مبذول گردیده و با نگرش به تاریخ کهن خلیجفارس و زمینههای پایداری و استراتژیک و ژئوپلیتیک این
معبر ،از روش تاریخی نیز بهرهگیری شده است .از طرف  اب ،ی ا فتس ا زا هد و دوجوم کرادم    

نقشههههاای گونا ،نوگ

موقعیت ویژه این تنگه تبیین شده است.
یافتههای این پژوهش چنین حاصل گردیده که در سراسر گیتی بیش از  001تنگه میان اقیانوسها و آبراهها شناسایی
یهاا ،قطب ب
ب
س تع اد دد کشتت 
شده که عرض آنها کمتر از  40کیلومتر است .چنانچه امکان رتبهبندی این آبراهها بر اساس س
اقتصادی ،آسیبپذیری جغرافیایی و استفاده نظامی وجود داشته باشد ،تنگه هرمز با توجه به نقش راهبردی آن یکی از
 11تنگه مهم جهان است که برای غرب اهمیت اقتصادی و نظامی بسیار دارد .این تنگه همچون تنگههاای :فلوری ،اد
یآی یید
ُدُدِوِور ،موزامبیک ،کانال سوئز ،جبلالطارق ،باب المندب ،بسفر و داردانل از گذرگاههای مه ش هب یبآ م مممم مممممار م مم 
یباشنددد ،بهههخصو صصص
نهای متبوع خود حائز اهمیت م 
( ،)Analysis of the three islands, 1993: 16و برای سرزمی 
اینکه موقعیت استراتژیک و ژئوپلیتیک تنگه هرمز و نقش راهبردی ایران به این تنگه اعتباری مضاعف بخش رد و هدی
یرود .تنگههه هرم یسب زا ز ا  تاهج یر ا ززز زززز
اصل ،ورای نقش راهبردی آن معبر عزت و اقتدار میهن اسالمی به شمار م 
یباشددد .ام زا هزور
موقعیت جغرافیایی خاصی برخوردار است .لذا ،همیشه مورد توجه و طمع استعمار گران بوده و م مم 
یشودد
تنگه هرمز به جز شرایط استراتژیک و ژئوپلیتیک و نقش راهبردی آن ،بهعنوان گلوگاه اقتصاددی ای ییران ی ییاد م مم 
( www.bacity.ir -2014و .) Analysis of the three, islands, 1993: 1
در تنگه هرمز جزایر کوچک و بزرگ متعددی وجود دارد که در محدوده حاکمیت ایران ،یا عمان قرار دارند که بهطور
عمده عبارتاند از :المسندم ،ام الفیارین ،الغنم ،قوئین کبیر و قوئین کوچک ،توکل و بناتها .از طرفی ،برخی بههه لحاظ ظ
ظ
یکنددد ،از
یها از شمال آن عبور م مم 
حهای تفکیک تردد کشت 
صخرهای بودن و مجاورت با محور عمیق تنگه هرمز که طر 
ارزش استراتژیکی و کنترلی خوبی برخوردارند و به همین دلیل ،بعضی از آنها به پایگاههاای نظاممی تبدددیل شده هانددد
مانند الغنم.
در قسمت شمالی و غربی منطقه تنگه هرمز ،چند جزیره بزرگ که ارزش استراتژیکی فوقالعادهای نی ییز دارن دوجو ،د   
عاند ،این جزایر عبارتاند از :قشم ،هرمز ،الرک ،هنگا وموبا ،م سس سسسی،
دارد که همگی در قلمرو حاکمیت کشور ایران واق 
تنب بزرگ ،تنب کوچک و .) PGS.com, 2014(...موقعیت جغرافیایی تنگه هرمز در نقشههای ( 1تا  )4آشکار است.
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جفارس و مسیرهای حرکت دریایی
نقشه شماره ( :)1موقعیت تنگه هرمز در خلی 
Source: https://www.google.com: 100 km-/Scale:50 mi

نقشه شماره ( :)2موقعیت طبیعی تنگه هرمز در خلیجفارس بین ایران ،عراق و عربستان سعودی
Source:www.google.com: :100 km/Scale: 50 mi

نقش استراتژیک و ژئواستراتژیک تنگه هرمز
استراتژی به معنای مهارت در علم لشکرکشی به کار برده شده است .استراتژی یعنی :علم و فن فرماندهی نظامی به
بترررین ش م طیار مک ننننن ( Lotfian, 1997,
کار گرفته شده ،برای مقابله با دشمن در صحنه نبرد ،تحت بهترین و مناس 

یکند :هنر تخص صی
 .)4,8لیدل هارت ،استراتژی را چنین تعریف م 
سیاسی (.)John,1990,29

براک و ر صحت یارب یماظن رازبا د ی فادها ل       

تنگه استراتژیک و ژئوپلیتیک هرمز بررسی23 ...

تعریف متداول در اندیشههای استراتژیک معاصر در آمریکا عبارت است از :علم ،فن ،یا طرح برای تش زیهجت ،لیک   
و به کارگیری نیروهای نظامی یک ملت یا یک اتحاد موقتی از ملتها ،ب نانمشد ربارب رد شعفانم ظفح روظنم ه       
بالفعل ،بالقوه یا صرف ًاًا تصوری (.) King,1960:14

نقشه شماره  :3موقعیت تنگه هرمز در خلیجفارس و دریای عمان و استانهای شمالی
Source: https://www.google.com: 100 km/Scale:50 mi

گ جهاننی دوم ،نظامی ییان آن را مطرح ح
ح
همچنین ،مطرح میگردد که ژئواستراتژی دانش جدیدی است که بعددد از جنگ گ
نمودهاند .در تعریف ژئواستراتژی علم کشف روابط بین عوامل جغرافیایی و استراتژی ،بهویژه استراتژی نظاممی اس .ت
یشود (.)Ezzati,1989: 2
در ژئواستراتژی ،عوامل جغرافیایی طبیعی و انسانی و روابط آنها با استراتژی مطالعه م 
لگیری و اجرای استراتژی اس سست؛ زی ییرا بههه نظررر
به عبارت دیگر ،ژئو استراتژی علم مطالعه زیربناهای جغرافیایی ،شک 
یها ،استراتژی قلمرو انتخاب نیست ،زیرا عوامل جغرافیایی اعم از طبیعی و انسانی ،نقش م ثؤ ررری در
بعضی از استراتژ 
گزینش و اجرای استراتژی دارند .برخی ،ژئواستراتژی را معادل ژئوپلیتیک دانستهاند که به بررسی روابط ب ببین عوامل ل
ل
یپردازد (.)Tosh Das Shiva,1986.P.1
جغرافیایی ،قدرت و استراتژی م 
شبین ننی
بدیهی است که عوامل جغرافیایی ،در تحلیل و تفسیر مسائل استراتژیک و در تفک ککر نظاممی ،تش خخخ یص و پ پپی 
ع غ اذ  ،،انرژژژی ،م او دد
چشماندازهای ژئواستراتژیک قدرتهای جهانی و منطقهای ،سهم عمدهای دارد .آگاهی بررر منابع ع
کانی،
لونقل هوایی و دریایی ،ایجاد و یا تغییر نقشه موازنههه
موقعیت جزایر و شبه جزایر ،تنگههای استراتژیک ،الگوهای حم 
قدرتهای منطقهای و سایر موارد ،پژوهشگر و تحلیلگر مسائل استراتژیک را در تبیین و
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جفارس و دریای عمان
شماره ( :)4موقعیت تنگه هرمز در خلی 
Source: https://www.google.com Scale -1:1, 500/000-

یکند و توانایی آنان را مضاعف میسازد.
تفسیر وضعیت کنونی و آینده ژئواستراتژیک مناطق جهان یاری م 
سیاستهای جغرافیایی یا ژئوپلیتیک ،در حقیقت نتایج جغرافیایی یک حقیقت است .به عبارت دیگر ،در ژئوپلیتی ییک
– که معنای لغوی آن سیاست زمین است – نقش عوامل محیط جغرافیایی در سیاست ملل بررسی میشود .توجه به
مبانی و اصول ژئوپلیتیک موجب کسب قدرت میشود ،چهبسا چنین کشوری بتواند بهعن او ننن ی ،دنمتردق روشک ک    
درصحنه سیاسی جهان نقش مهمی ایفاء کند (.) Ezzati,1992: 1
بو
دریاساالر ماهان 1840 - 1914 ،م با توجه به موقعیت و اوضاع جغرافیایی انگلس ات ننن و داشت ننن پایگاهههاای مناسب ب
نیروی دریایی قوی ،به تقویت قدرت دریایی اعتقاد پیدا کرده و معتقد شده که نظارت بر دریاها ،اولین گا د م ررر جهت ت
ت
کسب قدرت جهانی است؛ درنتیجه ،به ایاالت متحده امریکا توصیه کرد ک ککه چوننن از اوضا ارغج ع ففی ییایی مشابهههی باا
انگلستان برخوردار است ،در جهت کسب قدرت دریایی گام بردارد و بر همین اساس ،به نظر وی الزم بود امریک ککا بههه
حفر کانال پاناما و کنترل جزایر کارائیب و هاوایی اق اد ممم کند

(Maritime continental Debate" -Ibid.1986. P.82-

) .211این امر نیز از نقش راهبردی ایران در تنگه هرمز حکایت دارد.
جفارس به وسیله یک دولت خارجی با نیروی دریایی قابل توجه
جفارس میگوید :کنترل خلی 
ماهان ،در خصوص خلی 
و کشتیهای جنگی که دارای بندر نظامی نیرومند باشد ،باعث تسلط بر تمام راههایی ک ککه بههه خاوررر دور ،هندوس ات ننن و
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جفارس از بسیاری جهات از جمله تنگه هرمز و نقش
یشود ،خواهد شد .نگرش خاص ماهان به خلی 
استرالیا منتهی م 
یباشد.
راهبردی ایران بر این گذرگاه حساس ،قابل توجه م 
مسائل ژئواستراتژیک تنگه هرمز از دیدگاههای مختلف
ت از
 -1وجود تنگه در مسیر انتقال نفت مورد نیاز غرب ،بهعنوان یک نقطه کنترل و اعمال فشار؛ زیرا قطع عبوررر نفت ت
یتوان به منافع استراتژیک امریکا و قدرت بحررری
یکند و م 
این معبر ،اهرمی است که جهان را با بحران سختی روبرو م 
آن آسیب وارد کرد). (Hafeznia, 2015, 89

 -2بهعنوان یک تکیهگاه دفاعی برای شبهجزیره عربستان؛ شبهجزیره عربستان سه نقطه کنترلی و دفاعی دارد که دفاععع
از شبه جزیره را آسان میکند .این سه نقطه عبارتاند از :تنگه هرمز ،تنگه باب المندب و کانال سوئز؛
 -3قرار داشتن تنگه هرمز در ابتدای دهلیز فالت ایران؛ تنگه هرمز در مسیر ارتباط به داخل فالت ایران واقع گردیده و
کترین راه ارتباطی اقیانوس هند به داخل فالت ایران از بندرعباس و ش ام للل تنگههه هرمززز
گترین و نزدی 
از طرفی ،بزر 
یگذرد؛
م
 -4واقع شدن در موقعیت مناسب برای ورود قدرت بری به شبه جزیره عربستان؛
 -5قرارداشتن در موقعیت بخش بحران به صحنه عملیات اقیانوس کبیر؛
تهاا ،براای
همچنین ،تنگه هرمز نقش نظامی را برای در امان ماندن از تهاجم نیروهای برون منطقهای ،بهویژه ابرق رد ت ت
جفارس بازی میکند .از این جهت ،تنگه باید هم از دید کشورهای منطقه و هم از دید کشورهای
کشورهای حوزه خلی 
ساحلی مورد توجه خاص قرار گیرد و از جهت زیر دارای اهمیت ویژهای است:
ت ای یین کش هرو اا از تجاوززز
 -1عنصر مثبت و مؤثر در حفاظت و حراست از امنیت منطقه؛ تنگه هرمززز براای حفاظت ت
یهای جغرافیایی ش ام للل و جنو ببب تنگههه و نی ییز
مستقیم قدرت بحری و نیز قدرت بری ،مکان مناسبی است ،زیرا ویژگ 
جزایر پیرامون آن ،زمینههای مناسبی را برای دفاع در مقابل نیروی مهاجم خارجی ،پدیدار میسازد.

 -2ارتفاعات ساحل شمالی به همراه دشت هرمزگان و نیز ارتفاعات ساحل جنوبی تنگه یعنی رئوس الجبال ،بر تنگه و
جفارس و تنگه هرمز و صحرای عربستان مسلط است و جزایر داخل تنگه یعنی قشم ،الرک ،هرمز ،هنگام،
سواحل خلی 
قوئین ،الغنم و المسندم نیز به آن قدرت مضاعف بخشیده است .لیکن عجب این است که عمان از حضوررر نیروهاای
یدهد (.)June,1981
بیگانه غربی در منطقه حمایت میکند و تسهیالت الزم را نیز در اختیار آنان قرار م 

جفارسسس را تهدی یید
 -3وابستگی عمان به امریکا بهعنوان یک ابر قدرت برون منطقهای که امنیت کشورهای حوزه خل للی 
یشود .مهاجمین
یکند ،باعث کاهش کاربری ژئواستراتژیک تنگه برای دفاع جمعی در مقابل تهاجم نیروی خارجی م 
م
جفارس و با تش خخخ یص
جفارس طی چهار و نیم قرن اخیر ،به منظور کاهش قدرت دفاعی ایران و کشورهای خلی 
به خلی 
یدهد ،با تسلط بر سواحل جنوبی آن ،امکان دفاع یکپارچههه
اینکه ،تنگه هرمز خط اولیه دفاع دریایی منطقه را تشکیل م 
جفارس را مخدوش کردهاند (.)Krimpoor, 1988,69
از خلی 
 -4نقش تنگه در برخورداری ایران از توان دریایی؛ تنگه هرمز نقش اساسی در برخورداری ایران از نی ییروی دری ییایی و
افزایش قدرت آن دارد .نقض ژئوپلیتیکی تنگه از سوی کشورهای ساحلی با توجه به اشتراک منافعشان باا خری ییداران
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یتواند در مسائل جهانی و منطقهههای تأثیرگ اذ ررر
نفت ،در امنیت کشتیرانی داخل تنگه و نیز در دفاع از امنیت منطقهای ،م 
باشد.

نقش تنگه هرمز در امنیت ملی
ی داخل یدهت ربارب رد شی د تا    
امنیت ملی یعنی توانایی یک ملت ب زا عافد یار    ارزشهای ی

جی ( Berkowitz,
خارج ج

یتوان اوضاع و احوال امنی خواند که سیاستمداران یا در ت نآ هک دنتسه شال ار
 .)1965,P.5امنیت را م 

هب تسد     

تهای خود در براب ای یجراخ دیدهت ر دا یلخ      
آورند یا آن را به دست آورده و حفظ نمایند تا قادر باشند از سیاس 
حفاظت کنند (.)Cohen,1972.P.1
یکنددد؛ زی ییرا
تنگه هرمز دارای اهمیت ژئواستراتژیک ویژهای است که آن را در هر دو استراتژی بری و بحررری وارد م مم 
ی جغرافی ییایی و حقوققی
یهای ی
تنگه هرمز مکمل هر دو استراتژی یاد شده است .در عین حال ،تنگه هرمز به دلیل ویژگ 
یشودد.
یگیرد و در آن نیز وارد م مم 
نالمللی ،در استراتژی هوایی و اتمی نیز مورد توجه قرار م 
خود ،بهعنوان یک تنگه بی 
بدیهی است ،هر قدرتی که کنترل تنگه و جزایر پیرامون و حاکمیت بر آنها را در اختیار داشته باشد ،قادر است موازنههه
نالمللی و منطقهای اعمال کند.
قدرت منطقهای و جهانی را به نفع خود تغییر دهد و اراده سیاسی خود را در صحنه بی 
یها نشان میدهد که ارزش ژئواستراتژیک تنگه هرمز جنبه ذاتی داشته و از سایر ارزشها پایدارتر است .یکی ی
ی
بررس 
از جنبههای ژئواستراتژیک تنگه که منشأ اعتباری دارد ،وجود نفت در منطقه خلیجفارس است که خود عامل نیازهای
یبخشد ( .)Nami, 2007: 77با توجه به
و ضروریات نظامی استراتژیکی جدیدی است که اهمیت جدیدی به تنگه م 
جفارسسس و
افزایش قیمت نفت در قرن  21و حیاتی بودن آن برای بقای سلطه دنیای صنعتی و در رأس آن امریکا ،خلی 
بهویژه تنگه هرمز هم چنان کانون توجه و مرکز منازعات بینالمللی باقی خواهد ماند .عبور ب ببیش از  % 40نف ماخ ت   
یدهد ،تا حدی که بر اساس نظر صاحب نظران ،تنگههه هرمز
کل دنیا از تنگه هرمز اهمیت آن را بیش از پیش نشان م 
مرکز ،مرکز جهان است ( .)Omeidvar & et.al. ,2009,341در اقتصاد جهانی نی ب برغ یتعنص یاهروشک ز ر یا      
جفارس و نیز صادرات کاالهای ساخته شده خ ب دو هه ههه با دنمتورث شورف راز     منطقههه
واردات نفتی خود از منطقه خلی 
خلیجفارس ،یعنی مناطق تجاری -صنعتی آزاد نظیر دبی ،جبل علی ،کیش ،قشم نی تارداص رد ز   

و واردات کاالالال به

تنگه هرمز وابستهاند (.)Hafeznia،1992,469
موقعیت ژئوپلیتیک تنگه هرمز
یالیه شرقی خلیجفارس واقع شده است و فالت ایران را از
تنگه هرمز باریکه دریایی خمیده شکلی است که در منته 
یدهددد .این هگنت   
شبه جزیره عربستان جدا میکند و آبهای خلیجفارس را به دریای عمان و اقیانوس هند پیوند م مم 
یک فرورفتگی از دوره سوم زمینشناسی است که ادامه رشته کوههای جنوبی ای هب نار    شبهههجزی ییره َسُمُم َس ْنْن َدَدعطق ار م   
جفارس وابستهههانددد
یکند .از آنجا که هم کشورهای توسعهیافته و هم کشورهای درحالتوسعه به صدور نفت از خلی 
م
ِت تنگه هرمز اهمیت بینالمللی دارد .پیشبین ننی
و بیش از نیمی از نفت مورد نیاز جهان باید از تنگه هرمز بگذرد ،امنی ِت
یرقی ییب بماند
جفارسسس همچنان ب بب 
یشود که با افزایش ظرفیت گسترده صدور نفت و گاز از این تنگه ،منطقه خلیج ج
م
).)Monshei & Mujtahidzade, 1992: 176-178
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طول این تنگه  18کیلومتر ( 401مایل در امتداد خط منصف) و عرض تنگه در باریکترین بخش (بین جزیره قوئئین
یباشد و در م لخد
کبیر و جزیره الرک)  83کیلومتر (  21مایل دریای) م 

تنگ ( ه ییعن ننی ب ببین خ هبد ط    – الک ککوه) ک ککه

د ( Mirhaydar,2008:
عترین بخش آن را تشکیل میدهد ،عرض تنگه به  96کیلومتر (  52.5مایل دریای) میرسد د
وسی 

جفارس در حوالی تنگه هرمز است که حدود  001متر است .محدوده تنگه هرمز بین خط
 .)202عمیقترین نقاط خلی 
فرضی بین دو نقطه رأس دبا (دبه) و دماغه الکون در دریای عمان و خط فرضی دوم از رأس الشام با شیخ مسعود و
یباشد که طول این فضا را  187کیلومتر گفتهاند (.)Nami,2007,28
جزیره هنگام م 
موقعیت ژئواستراتژیک تنگه هرمز و واقع شدن آن در کانون تالقی دو موضع دفاعی (قدرت بحری  -قدرت بررری)
مواضع دفاعی قدرت بحری در مقابل قدرت بری و قدرت بری در مقابل قدرت بحری ،در منطقه خلیجفارس و تنگه
ک از
هرمز برهم بوده و تنگه هرمز در این خط دفاعی ،نقش مرکزی و نقطه سر پل را دارد و کنترل آن توسط هر یک ک
دو قدرت ،موازنه استراتژیک را به ضرر دیگری برهم م 
یزند (.)Hafeznia, 2009: 440
یدهد که تنگه استراتژیک و ژئوپلیتیک هرمز در راستای نقش راهبردی ایران اسالمی ،ب برغ یار
تحقیقات نشان م 
بهویژه استکبار جهانی ،اهمیت اقتصادی و نظامی درخور توجهی دارد .درواقع ،تنگه هرمز کانال انتقال و پخش کاال و
مواد و ارزشها و عناصر فرهنگی و اجتماعی بین محیطهای جغرافیایی و جوامع شرق و غرب و جنو ببب و ش آ لام ننن
یدهد .کشورهای منطقه هم در صادرات
جفارس را به اقتصاد جهانی پیوند م 
بوده است .از طرفی ،اقتصاد منطقهای ،خلی 
کاال و نفت و هم در واردات کاال و نیازهای غذایی و رفاهی و صنعتی و بهداشتی و تسلیحاتی ،به تنگه هرمز وابستهاند.
در اقتصاد جهانی نیز کشورهای صنعتی غرب که حدود 53درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص دادهانددد ،براای
جفارس و نیز صادرات کاالهای ساخته شده خود به بازار ف نمتورث شور دد ددد منطقه ،،بههه
واردات نفتی خود از منطقه خلی 
تنگه هرمز به شدت نیازمندند.
جفارس ،دو کشوررر ای ییران و عمان،،
در راستای موازنه قدرت منطقهای و تنگه هرمز؛ در بین هشت کشور حاشیه خلی 
بهاای
حهای تفکیک تردد دریایی نیز از داخل آ 
ساحل شمالی و جنوبی تنگه هرمز را به خود اختصاص دادهاند و طر 
لونقل دریایی آن ،در امکان و اختی ییار ای یین
یگذرد ،پس طبیعی است که قدرت کنترل و نظارت بر حم 
سرزمینی آنها م 
ت بههه عما ،ن
دو کشور باشد .بدیهی است ،ایران به دلیل برخورداری از مزایای استراتژیکی و ژئوپلیتیکی خا بسن ص تت تت
جفارسسس را در اختی ییار
قادر است از موقعیت برتری برخوردار شود .در واقع ،تنگه هرمز کنترل اقتصاد کش هرو اای خلیج ج
یدهد .نتایج برون منطقهای و وابستگی
ایران قرار داده است و در موازنه قدرت منطقهای موقعیت را به نفع ایران تغییر م 
نالمللی نیز ایفای نقش کنددد و از آن بهههعن او ننن یک
جهانی به تنگه هرمز ،باعث شده است که ایران بتواند در صحنه بی 
جفارسسس،
ت نفت تتی خلیج ج
ق بههه تأسیسات ت
عامل پشتیبان و بهعنوان یک ابزار بسیار مهم برای کاهش فشارهای جنگ گگی ع ار ق ق
جفارس و تنگه
استفاده و اعالم نماید ،در صورت ضرورت نسبت به بستن تنگه هرمز اقدام خواهد کرد .همچنین ،خلی 
هرمز از نظر میزان واردات و صادرات کاالهای گوناگون برای ایران و سایر کشورهای جهان به خصوص کش یاهرو
حاشیه خود جنبه حیاتی دارد.
طی نیمه اول سال  2015در برابر بیش از  10میلی ییارد دالر واردات ای ییران از ش ش وضع روشک ش وراا اا ااااای همکاررری
خلیجفارس ،حدود  2میلیارد دالر ایران به این کشورها صادرات داشته است .به گزارش ایسنا ،می ییزان مبادلههه تجاررری
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ایران با کشورهای عضو شورای همکاری خلیجفارس در نیمههه نخست

 2015در مجموععع ،در حالللی ب ودح ه ددددد 12

ت  .د ر شش
میلیارد دالر رسیده که این میزان در نیمه نخست سال  2014بیش از هشت میلی ییارد دالر بودده است ت

ماهههه

ابتدایی سال  ، 2014ایران در مقابل بیش از  6/5میلیارد دالر واردات از شش کشور امارات ،بحرین ،عربس ،نامع ،نات   
قطر و کویت ،به میزان بیش از  51میلیارد دالر نیز به این کشورها صا زا .تسا هتشاد تارد زو رظن نننن ن ننننننی نی ییز می ییزان
واردات ایران از این کشورها در نیمه نخست سال  2015بیش از  9/2میلیون تن و در م هباشم تد    سال

6/8 ، 2014

میلیون تن انواع کاال بوده است .صادرات نیمه نخست سال  2015به ای یین کش اهرو نیز  4/2میلی ییون تن تدم رد و   
مشابه سال  3/2 ، 2014میلیون تن انواع کاال بوده است .براین اساس ،بیشترین میزان صادرات ایران از میان این شش
کشور ،به کشور امارات متحده عربی بوده که طی شش ماهه اول سال ،بیش از سه میلیون تن انواع کاال به ارزش 17
میلیارد دالر از ایران به کشور امارات صادر شده است).) Mardomsalari.com,2016
در اصل ،جزیره هرمز از جهات گوناگون بهویژه از نظر استراتژیک و ژئوپلیتیک و نیز سوقالجیشی ،از اعتبار ویژهای
نها به این تنگه عزت و اقت راد وی ییژهای بخش .تسا هدی
برخوردار است و همه ای 

   در ژئوپلیتی ییک ،رابطه جغرافی ییا و

ل جغرافی ییای طبیع ععی و
یشودد .از آنجاایی ک ککه ب ببین عوامل ل
سیاست و تأثیر عوامل جغرافیایی در سیاست ملل مطالعه م مم 
تهای داخلی و خارجی ،رابطه وجود دارد و دولتهاا ب روط ه   
تهای دولتها اعم از سیاس 
جغرافیای انسانی با سیاس 
ییابددد.
یکنند ،بنابراین ،مطالعات ژئوپلیتیکی اهمیت وی ییژه م مم 
تگذاری م 
عموم با مالحظه اوضاع جغرافیایی خود سیاس 
یدانند (.)Yadgari,1938,39
عدهای ژئوپلیتیک را رابطه بین اوضاع جغرافیایی و سیاست خارجی کشورها م 

جی کش هرو اا بههه جاا
ت خارج ج
ل جغرافی ییایی بررر سیاست ت
برخی معتقدند :ژئوپلیتیک مطالعه آثار و نتایجی است که عوامل ل
یپردازد و
یگذارد .به عبارت دیگر ،ژئوپلیتیک را دانشی میدانند که به مطالعه جغرافیایی روابط بین سران قدرتها م 
م
یدهد ). (Sullivan,1986,p2.
تها به جغرافیا م 
نقش اساسی را در برخورد بین مل 
واقع شدن تنگه هرمز همراه با ارزشهای ژئواستراتژیک آن در سطح تماس اهداف دو قدرت بری و بحری و نیز قرار
یهای نظامی دو قدرت بررری و بحررری م رو دد
گرفتن در کانون بخش مرکزی ریملند ،باعث شده که همواره در استراتژ 
نالمللی ،از گذشتههای دور حفظ
توجه قرار گیرد .از طرف دیگر ،تنگه هرمز نقش ارتباطی خود را بهعنوان یک آبراه بی 
جفارس به کشورهای صنعتی و غیر صنعتی ،در رفع نیازهای نظامی ،خدماتی ،رفاهههی و
کرده است و با انتقال نفت خلی 
صنعتی آنها نقش مهمی دارد (.)Argansky,1976,168
جفارس و تنگه هرمز
جدول شماره ( :)1وضعیت صادرات و واردات از خلی 
سال   

سال    

درصد تغییرات عملکرد

92 31

93 31

نسبت به سال گذشته

فراورده

عملکرد

برنامه

عملکرد

برنامه

گاز مایع

0/76

2/84

28 / 32

0/ 19

0/22

86 / 89

- 71 / 81

درصد تحقیق

درصد تحقیق

بنزین موتور

3/76

4/ 66

78 / 69

4/75

8/48

51 / 74

24 / 59

نفت گاز

0/76

2/ 43

27 / 80

0/48

5/ 89

14 /22

25 / 47

Source: mardomsalari.com,2016

یهای حقوقی عبور از تنگه هرمز با توجه به خصوصیات تنگه و اعمال نظر قدرتهاای جهاننی در کنوانس سسیون
ویژگ 
تهاای منطقهههای و
نالملل دریاها در سال (  ،) 1982تنگه هرمز را در کانون توجه قدرتهای جهاننی و ق رد ت ت
حقوق بی 
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ح سا تخ ههه
کشورهای ساحلی آن قرار داده و بهطور بالقوه آن را به صورت یک نقطه بحرانی و حساس در جهاننن مطرح ح
است ،نقطهای که نقش راهبردی و پراهمیت آن متعلق به میهن اسالمی است.
جفارس و تنگه هرمز
جدول شماره ( :)2محصوالت عهده صادراتی کشور در  8ماهه نخست سال  2014از خلی 
وزن (هزار تن)

ردیف

شرح تعرفه

1

پروپان مایع شده

2

متانول

3

پلی اتیلن با چگا زا رتمک یل   

94

قیمت دالری

قیمت هرتن

(میلیون دالر)

(دالر)

1463

375 1

940

2467

974

004

575

925

1609

درصد
4

بوتان مایع شده

996

924

928

5

قیر نفت

1649

827

205

6

محصوالت از آهن یا فوالد

798

865

217

7

سنگ آهن هماتیت دانهبندی

7765

015

66

8

اوره

1446

062

813

9

سیمان پورتلند

28 07

614

59

262

204

1533

10

پلی اتیلن با چگا زا رتشیب یل   

94

درصد
11
12

سایر کاالها

26541

37 3 15

578

مجموع

50960

22718

446

Source: mardomsalari.com,2016

نتیجه گیری و پیشنهادها
تحقیقات صورت گرفته ،نشان از ارزش استراتژیک و ژئوپلیتیک تنگه هرمز دارد ،به خصوص این که نقش راهبردی
جفارس مای ییه
یباشد و برای کشور ایران و کشورهای حاشیه خلی 
ایران بر این معبر حیاتی و حساس ،بسیار پراهمیت م 
عزت و اقتدار است.
افراد شایسته و اندیشمندان بزرگ ورای هر دین و مذهب یا مسلکی ک مه ،دنتشاد ه ه از کی  هاربآ ا و کیژتارتس     
ژئوپلیتیک س نخ به میان آوردهاند و از اقتدار ،حاکمیت ،صیانت ،حراست ،فرمانروایی مقتدرانه و صلح ح
حآمی ییز ب و نآر
موقعیت ویژهاش ،به گفتگو نشستهاند .اسناد و مدارک موجود از فخر و مباهات ،علم ،هنر ،فرهنگ ،تمدن ،تجا و تر
یکنند.
جفارس بحث م 
بازرگانی ،وفاق ،دوستی و مودت تنگه هرمز و خلی 
فرضیه پژوهش در بررسیهای انجام شده بدین صورت به اثبات رسیده است که تنگه هرمز پاره تن ریا ا و ن

نیگن   

یباشد .اس دان
یقیمتی است که نامش به درازای تاریخ و حتی تمدن بشری م 
خلیجفارس ،در واقع میراث گرانبها و ذ 
و مدارک موجود در ایران و سراسر جهان ،در مورد تنگه استراتژیک و ژئوپلیتیک هرمز و نقش راهبردی ایران ب نآ ر
و خلیجفارس ،سرشار از واقعیتهای انکارناپذیری است که نقش راهبردی ایران در این تنگه برای دوست و دش نم
مبرهن م 
یباشد و کشور ایران همانند هشت سال دفاع مقدس ،از این تظافح و عافد هگنت     

م مم 
ینمای یید و حت رد ی

یهای نرمافزاری و سختافزاری ،بیش از گذشته آن را محور مراقبت قرار داده است.
برنامهریز 
پیشنهادهای مطرح شده این است که اندیشمندان ،اساتید دانشگاهها و دانش یمالسا یروهمج نادرمتلود و نایوج     
ایران باید در مورد آگاهسازی هر چه بیشتر مردم غیور این مرزوبوم و مردم جهان اقدام نماین و تظافح و د

تنایص    

کامل از این معبر حساس به جد صورت گیرد و با کشورهای منطقه خلیجفارس همکاری تنگا رقرب یگنت ار و ددرگ 
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نالمللی برخورد قاطع انجا .دوش م    تنگههه هرم رد نآ مام و ز    پهنههه
با خدشهدار کنندگان این گذرگاه از بعد ملی و بی 
سرزمین ایران به وسیله مردان و زنان قهرمان و قهرمانپرور خود برای همیشه تاریخ حفاظت شده و خواهد شد و با
عنایت خداوند متعال ،آبهای نیلگونش عرصه صلح و دوستی است .بیگانگا هک دننادب زین ن

    تنگههه اس و کیژتارت

ژئوپلیتیک هرمز و نقش مقتدرانه و راهبردی ایران بر این معبر حیاتی ،آن را به دژ خللناپذیری مبدل سا لد هک هتخ   
مردمانش بر نقطه نقطه آن حک گردیده و بداندیشان و سلطه گران در مورد هر گزند و تجاوز به آن ،راهی به مردابی
هولناک و مرگبار دارند.
دستاوردهای پژوهشی مقاله
یشود:
در این پژوهش نکات ارزشمندی حاصل گردیده که به شرح زیر به آن پرداخته م 
یکنم که ب کی رطاخ ه    
جفارس سفارش م 
یفرمایند« :من به سران کشورهای خلی 
 -1حضرت امام (ره) ،در صحیفه م 
عنصر ورشکسته سیاسی ،نظامی ،اقتصادی بیش از این خود و مردم کشورتان را تحقیر نکنی هب لسوت اب و د دا نم     
امریکا ضعف و ناتوانی خود را برمال نسازید و از گرگها و درندهها برای ثباتی و حفظ منافع خود اس .دیبلطن دادمت   
یترین وفاداران و دوستان خود را قربانی م 
ابرقدرتها آن لحظهای که منافعشان اقتضاء کند شما و قدیم 
یکنند و پیش
آنان دوستی و دشمنی و صداقت ارزش و مفهومی ندارد ،آنان منافع خود را مالک قرار دادهاند و به صراحت و همه
یگویند» .این بیان مستحکم ،هدایتگر کشورهای حاشیه خلیجفارس است ک دزن ندشن ریقحت ه     
جا از آن س نخ م 
استکبار جهانی ،بهویژه امریکا و قربانی نشدن پیش آنها ،وحدت و رمز پیروزی کشورهای پیرام نو

جفارسسس و
خلیج ج

یرساند.
اقتدار همیشگی بر این آبراه عظیم جهانی و تنگه هرمز را به منصه ظهور م 
جفارس به تنگه هرمز و خطوط کشتیرانی آن ،راه را برای همبستگی باز و آنان را
 -2نیاز مشترک کشورهای منطقه خلی 
لگی ییری
یتوانددد پای ییه شکل ل
یهای استراتژیک ،ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیکی تنگه هرمز ،،م مم 
یدهد و ویژگ 
به هم پیوند م 
تشکل منطقهای و با پیشگامی میهن اسالمی ایران باشد.

یکههه
جفارس به صدور نفت و ورود و صدور کاال از تنگه هرمز ،بهطور 
 -3ضرورت و وابستگی کشورهای منطقه خلی 
فقط ایران در شش ماهه اول ساللل  2015در برابر ب ببیش از  10میلی ییارد دالر واردات از ش ش وضع روشک ش وراا اا ااااای
جفارس ،حدود  2میلیارد دالر به این کشورها صادرات داشته است.
همکاری خلی 
 -4نیاز شدید غرب ،بهویژه اروپا و ژاپن و امریکا به نفت و بازار مصرف ،تنگه هرمز را به صورت معبری اس کیژتارت
و ژئوپلیتیک برای حمل و نقل نفت در آورده و از طرفی ،ضمن وقوف کامل آنها به نقش راهبردی ایران نس هب تب   
یها ،ب دتقا ه ا رد ناریا ر
این تنگه و نیز به جهت عبور ناوها و هواپیماهای جنگی و زیردریای 

نیا    

نقطههه حیا یپ یت   

بردهاند.
جفارس وابستهاند ،ل اذ تنگههه
 -5کشورهای صنعتی غرب برای رفع نیازهای صنعتی ،دفاعی ،خدماتی خود به نفت خلی 
هرمز بهعنوان یک نقطه کنترل و نظارت و اعمال فشار قدرتمند نمایان گردیده است.
ش اس تارت ژژژیک و
 -6تنگه هرمز بهعنوان یک پدیده جغرافیایی خا هتشذگ زا ،ص    تابهههحاللل و ب راد هدنیآ یار ااااای نقش ش
یباشد.
ژئواستراتژیک است و بر مسائل اقتصادی و ارتباطی و نظامی جهان تأثیرگذار م 
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 خود به خود چشم طمع رقابت قدرتهای جهانی برای کنترللل، استمرار نقش استراتژیک و ژئوپلیتیک تنگه هرمز-7
یگردد که تفکری عبث و
 و تسلط بر آن را در پی دارد و هرازگاهی ندایی و تحریکی از آنها آشکارا و پنهان مطرح م
.بیهوده بیش نیست
 سال در زیر لگامهای ظلم و001 یها و نزدیک به
  سال تحت سیطره پرتغال711 – خلیجفارس و تنگه هرمز بیش از8
ستم کشور استعمارگر انگلیس قرار داشته و زیانهای قابلتوجهی به ایران و سایر کشورهای حوضه خلیجفارس وارد
   

  خود را موظف م مم، لذا کشورهای پیرامون خلیجفارس و تنگه هرمز،ساختهاند
یداننددد ک مزال تسایک و تیارد اب ه
.چوجه این سلطه گری دوباره پدیدار شود
  بههی،نگذارند

 قادر است قدرت کنترل جهانی را به دارنده آن که،– تنگه استراتژیک و ژئوپلیتیک هرمز به جهت موقعیت ویژهاش9
   

یتواننددد از این اب یناهج لرتنک تردق
  کشورهای پیرامون خلیجفارس نیز م مم، بنابراین.ایران اسالمی است بدهد
 بهره الزم را ببرند،همکاری تنگاتنگ با جمهوری اسالمی ایران

ی از
    بهرههگیری ی

ب و نادند و ا

 – جهانیان بهویژه قدرتهای منطقهای میداننددد ک ریا ه ا اب و هنادنمتردق ن گنچ10

 سال8     از خلیجفارس و جزایر آن بهویژه تنگههه هرم نامه ز ند،یهای نظامی بهویژه موشکی خود قادر است
 توانمند
. حراست نماید و بر وجب به وجب آن افتخارآفرینی نماید،دفاع مقدس
اطمینان کامل داریم که استکبار جهانی بر این امر واقف است که حضور در این فضای جغرافیایی که نقش راهب یدر
 ایران بر آن روز به روز مستحکمتر و مقتدرانهتر م
    هیچ سودی ب رد نانآ یار، جز مرگ و نابودی و خسارت،یگردد
.پی نخواهد داشت
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