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473...فارسخلیجو ژئوپلتیکراهبرديسیاسی،ابعادبررسی

هرمزيتنگه: مورديمطالعهفارس؛خلیجو ژئوپلتیکراهبرديسیاسی،ابعادبررسی

2، اسما خاوش1دکتر علی اکبر جعفري

چکیده
ازحاضر،حالدروبویژهسردجنگازپسدنیايدرخاصطوربهوفارسخلیجوخاورمیانهمنطقه

دریايفارسخلیج.استبرخوردارجهانیهايکشوربرايزیاديبسیاراهمیتازاقتصاديوسیاسیلحاظ
ازیکی.شودمیمحسوبآنکلیدهرمزتنگهورودمیشماربههنداقیانوسبازويکهاستايبستهنیمه

راژئواستراتژیکوژئوپولتیکاهمیتواالترینمختلف،کشورهاينظرگاهازگذشتهيهازمانازکهمناطقی
درکهاستشکلیخمیدهدریاییباریکههرمزتنگه. استفارسخلیجمنطقهدارد،همچنانوداشته
دروشودمیمحسوبالمللیبینيهاتنگهترینمهمازواستشدهواقعفارسخلیجشرقیالیهمنتهی
فارسخلیجمیالدي،1970دههآغازاز.استشدهشناختهجهانمروروعبوريهاتنگهترینحیاتیردیف

تنگهوفارسخلیجدرایراندالیلیبهژئوپولیتیکی،ازدیدگاه. گرفتنامکشورحیاتیشریانهرمزتنگهو
:ازعبارتندکهاستبرخوردارحساسیموقعیتازهرمز

همه- 2.داردقراربلندتريسکويبرمنطقهکشورهايدیگربهنسبتجمعیتیونظامیلحاظاز-1
قلمروجزوهند،اقیانوسباختريگوشهو) عمان(مکراندریايز،هرمتنگهفارس،خلیجشمالیيهاکرانه
سایربامقایسهودراستبرخوردارحساسیموقعیتازهرمزتنگهوفارسخلیجدرایران.3. استایران

خلیجکشورنیرومندترینوبزرگترینایران. 4.داردراساحلیطولبیشترینفارس،خلیجکنارهکشورهاي
تنگهدلیل،همینبه. داردمنطقهایندرراحفاظتیمواضعوجغرافیاییگسترهیشترینبواستفارس
منطقهوجهانباایرانارتباطیدروازهحقیقتدرواستبرخوردارایرانبرايباالییبسیاراهمیتازهرمز

هرمزويتنگهیژئوپلتیکوراهبرديسیاسی،ابعادتاکوشدمیپژوهشایناساس،اینبر.شودمیشمرده
قراربررسیموردرادارندتنگهاینبهفارسخلیجمنطقهدرجهانیکشورهايکهايوابستگیهمچنین

.باشدمیتوصیفیتحلیلیصورتوبهتاریخیمطالعاتنوعازمقالهاین.دهد

هرمزيتنگهژئواستراتژیکوژئوپلتیکهرمز،يتنگهفارس،خلیج: ي کلیديهاواژه

a.jafari2348@yahoo.comاصفهان،دانشگاهتاریخدانشیارگروه-1

Asma.khavash@ yahoo.comاصفهاندانشگاه،فارسیجخلمطالعاتتاریخارشدکارشناسیدانشجوي-2
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همقدم
برکهاستجغرافیاییعواملازدستهآنژئواستراتژیک،وژئوپولیتیکاصطالحدوازمنظور

وموقعیتیکهرمزتنگهنظر،ایناز. گذاردمیتأثیراییمنطقهگرانکنشقدرتکاهشیاافزایش
بازیگرآنقدرتافزایشسبببازیگري،هرتوسطآنکنترلکهاستخاصجغرافیاییعامل

هرمزتنگۀطریقازجهان،مصرفینفتعمدةبخشصدورامر،ایندلیلترینمهماگرچه. ودشمی
وکاالصدوربازارراهبردي،موقعیتعامل؛سهدلیلبهفارسخلیجژئوپولیتیکیاهمیتامااست

خلیج؛راهبرديموقعیتلحاظاز. استگازونفتعظیمذخایربروجودعالوهنظامی،تجهیزات
طلبسلطهيهاقدرتتوجهموردهندوستان،بهدسترسیراهترینکوتاهعنوانبهدرگذشتهفارس،

، امروزهاما. دهدمیپیوندهمبهراآفریقاوآسیااروپا،قارهسهتاکنون،گذشتهازکهگونههمانبود
اهمیت.ددارانکارغیرقابلارزشآن،کنارهکشورهايبادررابطهفارسخلیججغرافیاییموقعیت

يهاگرایشبااسالمیيهادولتوجودمنطقهاینبودناسالمخاستگاهدلیلبهویژهبهموضوعاین
دیگرطرفاز. نمایدمیپیدابیشترياهمیتاسالمی،گرایشترینافراطیتااعتدالیاسالممتعدد؛از

صورتبهکند،میبطمرتهنداقیانوسباراخودکنارهکشورهشتفارسخلیجاینکهبهتوجهبا
اما.استبودهموردتوجهبزرگهايقدرتنظامیيهااستراتژيدرهموارهعملیاتی،منطقهیک

ایندرگازيونفتیعظیمذخایروجودغربی،کشورهايبرايفارسخلیجاهمیتدلیلترینعمده
درصد30واستجهاننفتشدهاثباتذخایردرصد60ازبیشدارندهفارسخلیج.استمنطقه
تنگهازجهانیکشورهايبهصادراتینفتازباالییحجم.دارداختیاردررانفتجهانیتجارت

17400000وکندمیعبورهرمزتنگهازنفتکش15متوسط،طوربهروزانه.کندمیعبورهرمز
آمریکا،بهفارسخلیجنفتمقداربیشترین.کنندمیحملخارجبهرافارسخلیجنفتازبشکه
برايتنگه،اینطریقازنفتعبورامنیتلذاشود؛میحملتنگهاینطریقازچین،وژاپناروپا،

برعالوه.استجهانکلیديآبراهنُهازیکیهرمزيتنگه. دارداساسیاهمیتجهانیاقتصاد
سببتنگۀهرمزي،افرامنطقههايقدرتبرايهرمزتنگۀژئوپولیتیکیوژئواستراتژیکیجذابیت

يهامزیتازهرمزتنگه. استشدهجهانومنطقهسطحدرعمانوایراناستراتژیکجایگاهارتقاء
. استبرخوردارایراناسالمیجمهوريبرايخاصیژئوپلتیکیواقتصادي، نظامی، ارتباطیوِیژه
. دارنداختیاردرراآننترلکهرمز،تنگۀجنوبیوشمالیسواحلداشتناختیاردرباعمانوایران

وایرانتاشدهموجبهرمز،تنگۀبهجهانصنعتیکشورهايوفارسخلیجکشورهايوابستگی
فارس،خلیجوروديراهدلیلبهتنگهاین.شوندبرخوردارمهمینقشازالمللبینصحنهدرعمان
بهاست،بودهاروپاییگرسلطهايهدولتتوجهموردگذشتهروزگارانازکهاستییهاآبراهازیکی

باکهبودمدعیآلبوکركنامبهشانزدهمقرندرغربدریاییسلطهکارگزارانازیکیکهطوري
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سهاینمیاندر.کردحکومتدنیابرتوانمیعدنوماالکاهرمز،استراتژیکتنگهسهبرتسلط
خواهددیگرتنگهدوبرتسلطمفهومبهگهتناینبرتسلطوگرفتهقرارمرکزدرهرمزتنگه، تنگه
تزریقنفتجهانی،اقتصادقلببهچوننامندمیجهاناقتصاديشاهرگراهرمزتنگه.بود
اینتمامیاقتصاداست؛برخوردارزیادياهمیتازآنايکنارهکشورهايبرايتنگهاین.کندمی

90صادراتکهايتنگه.شوددادهعبوربایدتنگهاینازکهاست؛نفتیوابستهنفتبهکشورها
طبیعیگازصادراتهمچنینو) جهاندریایینفتیتجارتدرصد40(فارسخلیجنفتدرصد
اینوژئواستراتژیکژئوپلتیکاهمیتتاشدهموجبفوقمسائل.داردبستگیآنبهخلیجاینمایع
.گیردقراربررسیموردپژوهشایندرمهمموضوعیکعنوانبهتنگه

فارسخلیجژئوپلتیک
تحتکهاستالمللیبینوژئوپلیتیکیمناسباتثقلمراکزترینمهمازیکیفارس،خلیج

يهازمانازکهمناطقیازیکی. )38؛1384ویسی،(داردقرارعربیوایرانیقلمرودويسیطره
وداشتهرااتژیکژئواستروژئوپولتیکاهمیتواالترینمختلف،کشورهايازنظرگاهگذشته

داخلی،ضعفومتشنجاوضاعباخیزنفتکشورهايتراکم. استفارسخلیجمنطقهدارد،همچنان
درعمدهتمایزنیزوافغانستانوپاکستانباژئوپولتیکیمجاورتخارجی،يهاقدرتبهبودنمتکی
سایربامقایسهدرطقهمناینمتمایزهايویژگیازفارسخلیجاقتصادي-سیاسیساختاروبافت

مهمازیکیفارسخلیجتردید،بدوناخیر،قرننیمدرحالهردر. استخاورمیانهحوزهمناطق
با. استبودهاستراتژیکمحاسباتوتیکیژئوپوليهادرنگرشجهانمناطقترینحساسوترین
اخیر،دههدويهادرگیريوهاجنگالملل،بینسطحدرجاريوعمیقيهادگرگونیبهتوجه

وهانگرشتوجهکانونترینمهمصورتبه: فارسخلیج، یکموبیستقرندرکهکردادعاتوانمی
نامزمینقلبیارتلندهاژئوپولتیک،تعبیرکالسیکبهودرآیداستراتژیکمحاسبات

مناطقدربراهآاقتصادي،اینيهاظرفیتویژهبهوطبیعیيهاویژگی. )1؛1386ذوالفقاري،(گیرد
نیمهنمونه،عنوانبه.استگذاشتهتاثیرژئواستراتژیکوژئوپلتیکاهمیتمیزانبرمختلفش،

هرمزتنگهحوالیدرفارسخلیجنقاطترینعمیق. استبرخوردارویژگیچنینازدریااینشرقی
دباراسهنقطدوبینفرضیخطبینهرمزتنگهمحدوده. رسدمیمتر100حدودبهکهاست

هنگامجزیرهومسعودشیخباالشامراسازدومفرضیخطوعماندریايدرالکوندماغهو) دبه(
بخشایناساس،همینبر. )28؛1386نامی،(استکیلو187حدواًمحدودهاینطولکهباشدمی
650حدودفارسخلیجچنینهم.استبرخوردارهمبیشترياهمیتازفارسخلیجدریاياز

60ازبیشاندکیرقماین. دارددراختیارراجهانذخایرنفتبشکهمیلیارد991ازبشکهمیلیارد
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مکعبمترتریلیون31همچنینفارسخلیج. استجهاننفتشدهشناختهذخایرکلازدرصد
خلیجبستردر. داردراجهاندرشدهشناختهطبیعیذخایرگازمجموعدرصد30یاطبیعیگاز

خلیج، ذخایرحجماینبهتوجهبا. استبرداريبهرهدستدرنفتچاهحلقه700ازبیشفارس
خلیجاقتصاديویژگیاین. )11- 12:1381ولدانی،جعفري(نامندمیجهانینفتانباررافارس
.استالمللیبینآبراهایناهمیتدالیلدیگرازفارس،

هرموزدریاییدریایی؛تنگهيهاتنگهاهمیت
دیربازازدلیلهمبنبه.دارنداستراتژیکیونظامیاقتصادي،ارتباطی،اهمیتدریاییيهانگهت
ازکنونتادوريهاازگذشتههاآن.اندبودهجهانیوايمنطقهيهاقدرتویژهبههاانسانتوجهمورد
بروزبهمنجرنهاآبستندارندومهمینقشنفتویژهبهحاضرحالدرالبتهوکاالنقلوحملنظر

گذارند،تاثیرکشورهاخارجیسیاستوملیقدرتدرهاتنگه.شدخواهدجهانیاقتصاددربحران
نظامیيهااستراتژيدروهستندمجاورشانخشکیدوبیناتباطبرقراريراهترینکوتاههمچنین

باهمهاآندرواستراتژیکژئوژئوپلتیکنتیجه،اهمیتدر.گیرندمیقرارتوجهموردوبحريوبرّي
راهاآندروآمدرفتتادهندمیامکانمجاورکشورهايبههاتنگه. شودمیمنطبقوهماهنگ

بهاستراتژیکيهاتنگه. )56؛1371عزتی،(دارنداستراتژیکارزشدلیلهمینبهوکنندکنترل
قدرتموازنهدروپلتیکیژئواقتصادي، اجتماعیهايارزشخاطربهجغرافیايعاملیکعنوان
درابزاريعنوانبهآنازهاتنگهاینبرحاکمهايقدرتودارندموثرينقشجهانیوايمنطقه

عصرآبیيهاگذرگاهترینحیاتیوترینحساسازیکی. کنندمیاستفادهخودخارجیسیاست
انتقالشاهراهترینمهمنعنوابهکهباشدمیهرمزتنگههرمزگاناستانسیاسیقلمرودرحاضر
ازجدیدمداركآمدندستبه).321: 1388، و همکارانامیدوار(شودمیمحسوبجهاندرانرژي
شدباعثهرموزتنگهویژهبهعماندریايوفارسخلیجشمالیسواحلدرسنگیپارینهبقایاي

پارینهدورانرسیبر. شودترروشنجنوبیپراکنشمسیريفرضیهدرمنطقهایناهمیتکه
مسیرمهاجرت« يفرضیهبراساس» ریز«و» جم«دشتبررسیدنبالبههرموزتنگهسنگی
استانفرهنگیمیراثاداره«همکاريومجوزبا1389تا1387يهاسالطی» جنوبی

مطالعهبراي» قشمجزیره«و» رودان«،»میناب«يمنطقهسهآنطیکهشدآغاز»هرمزگان
:اینکهفعالیت؛اینتاکیدمورديهایافتهاز. )327- 329؛1391نیا،تبریزوخیراندیش(شدندانتخاب

بودندکهمتمدنیقوماولیناحتماالواست،بودهکرخهوکاروندرههاآناصلیموطنکهعیالمیان
مسلطالنهرینبینبرتوجهیقابلمدتبرايتوانستندگزیدند،سکونتفارسخلیجسواحلدر

فارسخلیجبرخودسیاسیعمرپایانتافارسخلیجمختلفمناطقوبحرینتصرفازپس، شده
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کهبودنددودمانینخستیندیلمیان. )207؛1371نیا،حافظ(باشندداشتهحاکمیتهرموزوتنگه
بههان.شدندچیرههرموزوتنگهفارسخلیجيهاکرانهسراسردراسالمآئینگسترشازپس

ایندروپرداختندآنسازماندهیبهوبردندپیهرموزوتنگهفارسخلیجیاییدرنیروياهمیت
اسالمینخستینقرونهمانازهرموز.)40؛1381افشارسیستانی،(برداشتندايارزندهيهاگامراه
فارسخلیجاطرافوچینوهندکاالهايترانزیتمرکزعنونبههموارههاپرتغالیاخراجتا

توانستمیوداشتقرارمناسبیبسیارمکاندرهرموزشهر، اینبرعالوه.شدمیمحسوب
تبریزوخیراندیش(باشدداشتهکنترلتحترافارسخلیجتجاريودریاییمسیرهاي

.)59-60؛1391نیا،

:هرموزتنگهتاریخیپیشینهوپیدایش
آنبهکهشودمیمنتهیايتنگهبهخودمشرققسمتدرفارسخلیجخاك،پیشرويبراثر

وحایزشدهواقعالركوهرموزجزایروعباسبندرجنوبدرهرموزباب. گویندمیهرموزتنگه
درراسمتر90حدودتنهاکهتنگهاینتوسطفارسخلیج. )75؛1386انوري،(استبسیاراهمیت

سالمهجزیره.شودمیمتصلهندواقیانوسعماندریايبهداردعرضعباسبندرتاالمسندم
راهرموزتنگهبزرگیشکستگی.)67؛1388وارمغان،آزادبخت(استمعبراینبهجزیرهنزدیکترین

چینوارتباطهرموزتنگهپیدایش. داردوجودمتر100تا40بینعمانودماغهآوردهوجودبه
آزادبخت(استفارسخلیجشناسیزمینپیچیدهمسائلازساحلیيهارشتهباعمانيهاخوردگی

. استشدهخواندهگوناگوناسامیبهتاریخیمختلفادواردرهرموزتنگه. )6- 7؛1388ارمغان،و
پسآنازکه(جرونجزیرهبهخشکیدرکهنههرموزازهرموزملوكمهاجرتازقبلتاتنگهاین

نامازمتاثرآنواسامینداشتهمستقلینامقدیم،وجغرافیاییتاریخیمتوندر)شدخواندههرموز
بهنمیشناخته،درستیبهرافارسخلیجظاهراکههرودوت. استبودهعماندریايوفارسخلیج

وحديخواندهاریترهجایکراهنداقیانوسوعماندریايفارس،خلیجواکتفاکردهاریترهنام
کهخودازايکتیبهدرنیزهخامنشیاولداریوش. استنشدهقایلعمانوبحرپارسدریايبراي

نکردهاشارههرموزتنگهبهوکردهبسندهپارسدریاينامبهتنهاگذاشتهجابهسوئزکانالدر
آبرفتگیپیشصورترابهفارسخلیجهکاتوس،نقشهجملهازکهن،جغرافیاییيهانقشه.است

.)31؛1381زعیمی،(اندنبردهنامهرموزتنگهازامادهد،مینشانخشکیدر
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هرمزتنگهاهمیتتاریخیوطبیعیايجغرافی
اسـت شدهواقعفارسخلیجشرقیانتهايدرکهاستشکلیخمیدهدریاییباریکههرمزتنگه

46/69تنگـه ایندرفارسخلیجمعبرنتنگتری. کندمیجداعربستانجزیرهشبهازراایرانوفالت
خـط محاسـبه وهرمـز تنگـه میانـه درانیایرجزایروجودبهتوجهباایرانکشور.داردپهناکیلومتر

که«1974ژوئیه20درمورخوعمانایرانمرزيقراردادطبقعمانیوایرانیجزایرهمهيهاکرانه
اعظـم قسـمت درجغرافیاییوسیاسیمالکیتداراي» استدرآمدهاجرابه1975مه28تاریخاز

خـط دوبـین فضـاي جغرافیـایی نظرازکهتنگهاین. )53؛1392ربیعی،ونیاحافظ(استتنگهاین
مسـعود شـیخ یاالشامراسنقاطوسویکازعماندریايدرالکوهدماغهوالدبهراسنقاط(فرضی

ارزشباالمللیبینآبراهکند،میوصلهمبهرا) دیگرسويازفارسخلیجابتدايدرهنگاموجزیره
درآنوطـول رودمـی شـمار بـه جهـان شـمار تانگشـ يهـا تنگـه جـزو کهاستزیاداستراتژیکی
خلـیج مـدخل عنـوان بـه تنگـه، ایـن . )73؛1366حیدر،میر(استکیلومتر187منصفامتدادخط

حـداقل عـرض وکیلومتر158حدودطولباتنگه،این.داردمنطقهحوادثبرايویژهتأثیرفارس،
شـمار بـه جهـان يهاگذرگاهترینکاستراتژیازیکیمتر،115عمقوکیلومتر180حداکثرو56
بـین رانـی کشـتی خطـوط وهنـد اقیـانوس ) مکـران (عماندریايراهازرافارسخلیجکهآیدمی

حیـات شـاهرگ استراتژیک،خاصموقعیتعلتبهآبراهایندهد،میپیوندآزاددریاهايبهالمللی
ازفارس،خلیجخروجیووروديهراعنوانبهو .)1؛1381رفیعی،(آیدمیحساببهجهاناقتصادي
ازجهانمصرفینفتدرصدچهلحدودروزانهکهجاآناز. استبرخوردارژئواستراتژیکیموقعیت

منطقـه درراهـا نفـتکش مـرور وعبورامکانگذرگاه،اینبرسلطهواحاطهکند،میعبورتنگهاین
تجـاري ومالیاقتصادي،توازندرچراییوچونبیوحساسبسیارنقشآبراه،این.آوردمیفراهم
امنیـت وسالمتکهرخداديهروکندمیایفامنطقهساحلیکشورهايوصنعتیکشورهايکلیه

قـرار خطرمعرضدرراکشورهااینمنافعنسبتهمانبهنماید،تهدیدناحیهایندررادریانوردي
بنـابراین، وبـوده هنداقیانوسبهفارسلیجخساحلیارتباطیراههرمز،تنگهچنینهم.دادخواهد

ــواره ــههم ــورتب ــهص ــاتیايمنطق ــتراتژيدرعملی ــااس ــايه ــوردمینظ ــهم ــودهتوج ب
متصـل هنـد اقیـانوس وعمـان دریـاي بـه تنگهاینتوسطفاسخلیج.)100؛1372دولتیار،(است
دهانـه درتوانـد مـی کهايودهمحدونبودهمساعدهاکشتیعبوربرايتنگه،اینکمعرض. شودمی

عمـق درمحـدوده ایـن . کندمینتجاوزمتر15از، گیردقراربزرگيهاکشتیاستفادهموردهرموز
. گیـرد قرارجنگیبزرگناوهاياستفادهموردتواندمیکهعمقییعنی، شدهواقعمتر85تا60بین

وروديمعبـر سـر بربزرگوتنبفارورجزیرهدو. استمعبراینبهجزیرهنزدیکترینسالمهجزیره
وآزادبخـت (انـد گرفتـه قـرار هرمـوز دهانـه خروجـی معبـر جنـوب درابوموسـی وسیريوجزیره
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هـم وفـارس خلـیج اطـراف سـاکنان وایـران کشورتنفسیراههرمزتنگه. )68-67؛1388ارمغان،
، نـامی (انـد ملـزوم وزمالفـارس خلیجوهرمزتنگهاست؛آزاددریايبهدسترسیاصلیراهچنین
اسـت شدهواقعآسیاغربجنوبدرکهاستالمللیینبمهميهاتنگهازیکیهرموز).30: 1386
ارتبـاطی نقـش تـاریخ طـول درجغرافیاییعاملاین. دهدمیپیوندهنداقیانوسرابافارسوخلیج

داشـته عهـده بهآسیاشرقوبجنوجنوبباخصیبوهاللمدبترانهواروپارابینمهمیوبازرگانی
والمندب،سوئز،بسـفر بـاب (. تنگـه شـش ازیکیهرموزيتنگه.)61؛1388وارمغان،آزادبخت(است

روآنقـوس کـه استشکلهاللیايوناحیهاستالمللیبینومهم) وتیرانالطارقجبلداردانل،
اختیـار درآنساحلیمنطقهنبیشترینتیجهدروداردقرارایرانفالتداخلطرفبهوشمالبه

درعربسـتان جزیـره شـبه خشـکی پیشـرفتگی نمایـانگر کههرموزتنگهجنوبیساحل. استایران
جزیـره شـبه بـه آنشـمالی بخـش کـه دادهراتشـکیل الجبالرئوسجزیرهشبه، ستهاآبداخل

مکـان ایـن لـذا ودهشمیختمتنگهسواحلبهابریشمبزرگراه.)10تا؛بینصیري،(رودمیالمسندم
آنوازالنهـرین بـین وبحـرین ، عربسـتان ، ایـران شـمال وچینوهندبینتجاريتبادلراهچهار

اولـین ، پرتغـالی استعمارگرانورودباحاضرعصردر. استشدهمیمحسوبمدیترانهسواحلطریق
يهـا هـدف رینتـ اساسـی ازیکـی هرمـوز وبـود هرمـوز گردیـد، واقـع آنـان توجهموردکهمکانی

.)277؛1388ارمغان،وآزادبخت(گردیدمحسوبها آناستراتژیکی

هرمزتنگهژئوپلتیک
درکشـورهاى کـه آنجـا ازواسـت شدهواقعفارسخلیجشرقىالیهمنتهىدرکههرمزتنگه

جهـان نیـاز موردنفتازتوجهیقابلدرصدواندوابستهفارسخلیجازنفتصدوربهتوسعهحال
افزایشباکهشودمىبینىپیش. داردالمللىبیناهمیتهرمزتنگهامنیتبگذرد،هرمزتنگهازباید

منشـی (بماندرقیببىهمچنانفارسخلیجمنطقهتنگه،اینازگازونفتصدورگستردهظرفیت
اتحادیهعضوکشورهايآمریکا،نیزايفرامنطقهکشورهايبیندر.)176-177؛1371مجتهدزاده،و

وابستهتنگهاینبهخودغیرنفتیکاالهايصادراتونفتوارداتدرجنوبیکرهوچینژاپن،اروپا،
متحـده امـارات وعربستانقبیلازکشورهاییاخیرهايسالدرکهاستذکربهالزمالبته. هستند

راهرمـز تنگهازیرغراهیازخودنفتعبوربرايجایگزینهايطرحایجادولولهخطساختعربی
هزینـه، پـر هـاي طـرح ایـن اما. دهندکاهشراخودوابستگیحدوديتااندتوانستهواندکردهآغاز
نقـش همچنـان آینـده درهرمـز تنگـه وببـرد بـین ازراآنهـا وابسـتگی کامـل، طـور بهتواندنمی

هـاي آبدیگر،سوياز. )126-127؛1368کاظمی،(کردخواهدحفظراخودراهبرديوژئوپلیتیکی
قـرار ایرانساحلیوداخلیهايآبدرفارسخلیجابتدايدرهرمزتنگهالمللیبینکشتیرانیقابل
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هـاي داالنکنتـرل وبـوده برخـوردار آناصـلی مـدخل بـر حاکمیتاعمالقدرتازایرانلذا. دارد
صـورت آنهـا طریـق ازبایدلزامااالمللیبینکشتیرانیوشدهمنتشرومعینآیموتوسطکهدریایی
دریـایی قـدرت خالصـه بطـور . )114-115؛1372دولتیار،(داردقرارایرانحاکمیتحوزهدرگیرد،
کـه اسـت ایشانبرايهرمزتنگهيهامزیتازناشیمنطقهدربیگانگانحضورهرمزودرتنگهایران
:عبارتندازهاآنترینمهم

غربجهاننیازموردنفتانتقالمسیردرداشتنقرار-1
عربستانجزیرهشبهدفاعیگاهتکیه-2
ایرانفالتدهلیزابتدايدرشدنواقع-3
عربستانجزیرهشبهبهبرّيقدرتورودبرايمناسبموقعیتدرداشتنقرار-4
کبیراقیانوسعملیاتصحنهبهبحرانپخشموقعیتدرگرفتنقرار-5
بحريیدریاینیرويبرايپیوستگیایجاد- 6
لجستیکونیرووتداركتسهیالتایجاد-7
هواییودریاییویزهيهاواحدعبوربرايتنگهحقوقیوجغرافیاییتناسب-8
.)24:1383هنرزاده،(بحرياستراتژيمکملعنوانبهتنگه-9

هرمزتنگهژئواستراتژیک
قدرت(دفاعیعموضدوتالقیکانوندرآنشدنواقعوهرمزتنگهژئواستراتژیکموقعیت

وفارسخلیجمنطقهدربريقدرتمقابلدربحريقدرتدفاعیمواضع) بريقدرت–بحري
وداردراپلسرنقطهومرکزينقش، دفاعیخطایندرهرمزتنگهو، بودهبرهمهرمزتنگه

، نیاظحاف(زندمیبرهمدیگريضرربهرااستراتژیکموازنه، قدرتدوازیکهرتوسطآنکنترل
بابحرياستراتژيیعنیدهد؛میتشکیلرااستراتژيدوتماسسطحتنگهاین. )440: 1388
عظیمذخایروجود. داردرابرّيقدرتبامقابلهوخشکیمجاورتدرحضورامکانتنگهکنترل

دوبحريقدرتبرايراتنگهژئواستراتژیکاهمیتآن،ازحفاظتضرورتوفارسخلیجدرنفت
مرزدروهنداقیانوسدربحريقدرتبامقابلهوگسترشبراينیزبرّيقدرت.کندمیچندان
نیازهرمزتنگهبهبحريقدرتبرفشاراعمالجهتاينقطهعنوانبهنیزوبحرياستراتژيقلمرو
منطقهدرفعالحضورمستلزم، امریکااتمیيهازیردریاییتهدیدکاهشاینکهویژهبهدارد

مایل12سرزمینیمالکیتادعايدوهرعمانوایران). 494؛1388، نیاحافظ(استهنداقیانوس
ارضیتداخلتنگهپهنايکمتریندرمایل21کمعرضبهباتوجه.دارندراهرموزتنگهدردریایی
استراتژیکجزیرههفت.شودمیکمایرانسواحلسويبههرموزتنگهعمق.شودمیایجاد
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دریايازوروديمنطقهدر)ابوموسیوکوچکتنببزرگ،تنبهنگام،قشم،الرك،هرموز،(ایران
دفاعیکمانبهاندکهگرفتهقرارشکلمنحنیقوسیکصورتبهفارسخلیجبه)عمان(مکران
تنگهامنیتی،دالیلبه. )45؛1344اقتداري،(استگرفتهشهرتاحتمالیتجاوزاتبرابردرایران
روایرانفالتجنوبیدهلیزکهمعنیبدین. استبرخوردارایرانبرايايویژهبسیارگاهجایازهرمز

مسیرتنگۀهرمز،بهایرانفالتداخلارتباطیمسیرهايترینبزرگازیکیوشودمیبازتنگهبه
واستایرانامنیتازحفاظتمفهومبهبندرعباس،ازحفاظتوکنترل. استبندرعباسبهکرمان

سويازتنگهکنترل.دهدمیکاهشراآنجنوبیحاشیۀازتهدیدوپذیريآسیبموضوع،این
واستایراندریاییواحدهايارتباطحفظوایرانجنوبیسواحلپیوستگیحفظمعنیبهایران،
ایران،قلمروازتنگهحذف. کندمیترراحتراایرانجنوبیسواحلازدفاعامکانوحدت،اینحفظ

کهاینضمناست،فارسخلیجبستهدریايبهدسترسیوخشکیدرمحدودیتایجادمعنیبه
مشکلبارافارسخلیجوعماندریايسواحلواحدهايوهاپایگاهبینفرماندهیوحدتایجاد
آنقدرتافزایشودریایینیرويازایرانبرخورداريدرهرمز،تنگهبنابراینکرد؛خواهدروبرو
کم،وسعتدلیلبهمسندم،جزیرهشبهیعنیتنگۀهرمزدرعمان، عکسبر. دارداساسیینقش

وجزایرنبودواصلیسرزمینباسرزمینیپیوستگیعدمنامناسب،توپوگرافیبودن،کوهستانی
امکانواستمناسبنظامیواستراتژیکیارزشفاقدعملیاتی،واحدهايبرايمناسبسواحل

حافظ(نداردراآندرهماهنگدفاعیونظامیعملیاتاجرايوماندهیفروحدتایجاد
کاملهرمزتنگهمسائلبررسیبدونفارس،خلیجاستراتژیکاهمیتبحث.)471؛1384نیا،

این.داردمنطقهحوادثبرايویژهتأثیرفارس،خلیجمدخلعنوانبهتنگه،اینزیرابود؛نخواهد
دریايراهازرافارسخلیجکهآیدمیشماربهجهانيهاگذرگاهینتراستراتژیکازیکیتنگه،
بهآبراهایندهد،میپیوندآزاددریايالمللیبینرانیکشتیخطوطوهنداقیانوس) مکران(عمان
.)1؛1381رفیعی،(آیدمیحساببهجهاناقتصاديحیاتشاهرگاستراتژیک،خاصموقعیتعلت

عبارتی،به.استبرخوردارژئواستراتژیکیموقعیتازفارس،خلیجخروجیووروديراهعنوانبهو
بستگیهرمزتنگهامنیتووجودبهوآزادگرمآبراهیکعنوانبهفارسخلیجاهمیتواعتبارتمام
کهجاآناز. استجهانیاستراتژيدراعتباريفاقدهرموز،تنگهوجودبدونفارسخلیجودارد

اینبرسلطهواحاطهکند،میعبورتنگهاینازجهانمصرفینفتدرصدهلچحدودروزانه
وحساسبسیارنقشآبراه،این.آوردمیفراهممنطقهدرراهانفتکشمروروعبورامکانگذرگاه،

ساحلیکشورهايوصنعتیکشورهايکلیهتجاريومالیاقتصاد،توازندرچراییوچونبی
بهنماید،تهدیدناحیهایندررادریانورديامنیتوسالمتکهرخداديهروکندمیایفامنطقه
.)100؛1372دولتیار،(دادخواهدقرارخطرمعرضدرراکشورهااینمنافعنسبتهمان
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دولتعهدةبرهاکشتیمروروعبوربرنظارتالمللی،بینکشتیرانیمقرراتاولاصلطبق
ومخابراتیخدماتارائههزینۀداردحقایراندولتمقررات،نهماسوماصلطبقواستایران
استراتژیکاهمیتبراهمیتطرحاینوجودآن،ازگذشته.کنددریافتراناوبريکمکعالئمنصب
جزایراینسويبههاکشتیحرکتبرايایراندولتدلیلهمینبه. استافزودهمذکورجزایر

هاکشتیمرورعبوربرايهرمزتنگهدر.)669؛1368مهاجرانی،(ستاداشتهاعمالراهاییمحدودیت
وهرمزتنگهوروديدهانهدرنخستطرح. استدرامدهاجرابهترددتفکیکطرح3ها،نفکشو

عمانسمتبهآنخروجیداالن. داردقرارالحدراسمایلیچندوعمانکشورساحلیآبهايدر
درتردنیزتفکیکومیانیطرح. استفارسخلیجبههاکشتیرودوبرايمسیرنزدیکترینووبوده

خروجبرايجنوبیمسیروورودبرايشمالیمسیروداردقرارعمانسرزمینیدریايآبهاي
اهمیتحائزتفکیکطرح.)80-81؛1381زعیمی،(استشدهگرفتهنظردرفارسخلیجازهاکشتی
. باشدمیایرانسرزمینیدریايدرکهاستفارورتنبحطرکهداردوجودهرمزتنگهدردیگري
وتنبجزایرشمالدر، باشدمیغرببهشرقازهاکشتیحرکتبرايکهطرحاینشمالیمسیر
اختصاصشرقبهغربازهاکشتیحرکتبرايکهدیگريجنوبیمسیر. استگردیدهواقعفارور
گرفتنقراربهتوجهباعمانکشورمشابهدارد،رارقتنبوفارورجزایرجنوبکهاستشدهداده
واخذمخابراتیخدماتوعالئمنصبونظارتمسئولیتایرانسرزمینیدریايفارورـتنبطرح

.)124: 1368کاظمی،(گیردمیانجامایرانتوسطنیزمربوطهايهزینه
اولاصلطبقایران،سرزمینیهايآبدرفارور-تنبطرحشمالیمسیرقرارگیريدلیلبه

همانسوماصلطبقواستایرانعهدهبرهاکشتیبرترددنظارتالمللی،بینکشتیرانیمقررات
دریافتراناوبريکمکعالئمنصبومخابراتیخدماتارائههزینهتواندمیکشوراینمقررات،

شعاعازعمان،سرزمینیهايآبدرهرمز،تنگهترددتفکیکمیانیطرح. )582؛1367دره،(کند
يهاآبتداخلحدودیعنیجزیره،مایلیدهشعاعتاوکبیرشروعقوئینجزیرهمایلییک

ومزبوربرطرحنظارتمسولیتالملل،بینحقوقنظرازبنابراین.داردامتدادوعمانایرانسرزمینی
عمانبابوطمرهايهزینهاخذومخابراتیخدماتارائهناوبري،کمکعالئمنصب
سرزمینیهايآبداخلکلیطوربههرمز،تنگهترددچوندیگرازسوي.)82؛1381زعیمی،(است
بهتوجهباولیاست،آنبرنظارتمسئولعمدتاًعماندولتحقوقی،نظرازدارد،قرارعمان

طبقاست،وعمانایرانکشوردومیاندرواقعوالمللیبینايتنگههرمزتنگهکهاین
نظارتوازتنگۀهرمزدفاعمسئولیتشده،منعقددولتدوبین1974مارسدرکهاينامهموافقت

طبقاما. )S. H. Amin،1981 :35.(استدولتدوعهدهبرمشتركطوربهآندریاییترددبر
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بهآندریاییترددبرنظارتوهرمزتنگهازدفاعمسئولیتم،1974مارسدرکشوردوموافقتنامه
.)582؛1367دره،(استعمانوایرانعهدهبرمشتركطور

هرمزتنگهبرایرانحاکمیتحقوقیمبانی
عرفی،قواعدسريیکازمتشکلهرمزتنگهوفارسخلیجبرایرانحاکمیتحقوقیمبناي

ایرانداخلیقوانینودریاهاالمللیبینحقوقم1982کنوانسیونپایهبروملیقوانینوالمللیبین
عماندریايوفارسخلیجدرایراندریاییمناطققانونوش1338ش،1313هايسالمصوب
آبهايمبدأ،خطواستالمللیبینايتنگهحقوقینظرازهرمزتنگه.استش1372مصوب
قابلآندرساحلیسکويواقتصاديانحصاريمنطقهنظارت،منطقهسرزمینی،دریايداخلی،

ازحقهرمزتنگهدردریاییشناورهايدریاها،حقوقم1982کنوانسیونموادطبق.استاساییشن
ایراناسالمیجمهوري. نیستتعلیققابلصلحدرزمانکهعبوريحق. برخوردارندترانزیتیعبور

امضايهنگامامااست،پذیرفتهراهرمزتنگهدرترانزیتعبورحقم،1982کنفرانسجریاندر
کشورهايمورددرفقطراعبورحقاینکهکرداعالم، تفسیرياياعالمیهدروانسیون،کن

-کردهامضاءراکنوانسیونکهکشورهایییعنی.)28؛1372دولتیار،(پذیرفتخواهدعضوکنوانسیون
کنوانسیونمادهبهنگرشبا... ":داشتبیانخوداعالمیهازبخشیدرایراننمایندگیهیات.اند

دریاهاحقوقکنوانسیونعضوکشورهايتنهاکهاستطبیعیمعاهدات،حقوقدربارهوینم1969
.)176؛1368کاظمی،("شوندمندبهرهآنازناشیقرارداديحقوقازتوانندمی

هرمزوتنگهنفت
شناختهنفتیذخایرکلدرصد63معادلکهخودنفتبشکهمیلیارد565بافارس،خلیج«
شدهشناختهذخایرکلدرصد5/28برابرکهطبیعیگازمترمکعبتریلیون7/30است،جهانشده
برايموفقیتاین. شودمیمحسوبجهانانرژيانبارترینمهموبزرگترینتردیدبیدنیاست،گاز

برايرافارسخلیجگازونفتکهايعمدهعامل. داشتخواهددوامآیندهقرندرطوالنیهايدهه
نفتساختنجایگزیندربسیاردشواريسازد،میحیاتیبسیارژاپنوغربیاروپايمتحده،تایاال

عبداهللا.»(استهیدروژنودریاخورشید،زمین،مانندانرژيدیگرمنابعتوسطمنطقهوارداتیگازو
یاتیحو21قرندرنفتقیمتوتقاضاافزایشاحتمالونوساناتبهتوجهبا.)138: 1383خانی،
همهرمزتنگهویژهبهوفارسخلیج، امریکاآنراسدروصنعتیدنیايسلطهبقايبرايآنبودن
کلخامنفت% 40ازبیشعبور. ماندخواهدباقیالمللیبینمنازعاتمرکزوتوجهکانونچنان

احبصگفتهاساسبرکهحديتادهدمینشانپیشازبیشراآناهمیتهرمزتنگهازدنیا
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ترینمهمهرموزتنگه. )341؛1388،و همکارانامیدوار(استجهانمرکزهرمز،تنگهنظران،
یعنیفارسخلیجحاشیهکشورهاي2006سالدر. شودمیمحسوبجهاننفتونقلحملگلوگاه
نفتبشکههزار200ومیلیون18کلدرعربیمتحدهواماراتقطر،کویتعراق،عزبستان،ایران،
جهانیبازارهايبههرموزتنگهطریقازبشکهمیلیون17میزان،اینازنمودندکهصادردرروز
728بامذکورکشورهاي.دهدمیتشکیلرادنیانفتمصرفپنجمیکمیزاناین.گشتارسال

ازبیشهمچنین.انددادهجايخوددررادنیانفتکلدرصد55نفت،ذخیرهبشکهمیلیارد
اروپاآسیا،مقصدبهتنگهاینازمایعگازحملتانکرهايتوسططبیعیگازعبمکفوتمیلیارد3/5
برخوردارایرانکشوربرايمهمیبسیارجایگاهازهرموزتنگه.گرددمیارسالشمالیآمریکايو

درمشتركآبیمرزداشتندلیلبهراعمانکشورمعاصر،دورانطولدرایرانيهادولت. است
ونظامینیروياعزامبهتوانمینمونهبراي. استشناختهدوستکشوريعنوانهبهرموزتنگه

تنگه. )26؛1380زاده،مجتهد(کرداشاره1975سالدرعمانظفارمنطقهبهایرانجنگیتجهیزات
بافارسخلیجخانوادهبینارتباطودریایینقلوحملامکاناتنمودنفراهملحاظبههرمز

درپرتوودهدمیپیوندجهانیاقتصادبهرافارسخلیجايمنطقهاقتصادواقعدرجهانی،خانواده
اقتصاددرباره. شوندمیمتجلیتنگهاینبهفارسخلیجمنطقهکشورهايمشتركنیازپیوند،این

وکاالوارداتدرهمونفتوکاالصادراتدرهممنطقهکشورهايکهگفتبایدايمنطقه
اند،وابستههرمزتنگهبهتسلیحاتیوبهداشتیوصنعتیورفاهیوغذایینیازهاي

ترکیههايتنگهالمندب،بابسوئز،کانالماالگا،يهاتنگهکناردرتنگهاین.)166:1380جودت،(
چهاردرخامنفتترانزیتوانتقاليهاشاهراهمهمترینازدانماركوپاناما،)داردانلوبسفر(

نفتبشکهمیلیون19تا17روزانهانتقالباتنهاییبههرمزتنگهاین،وجودبااستجهانگوشه
)ww.mehrnews.com(استجهاننفتطالییآبراهشکبدون

گیرينتیجه
بهوداشتهفراوانیارزشتاریخدمسپیدههمانازدریاییوآبیراهیکعنوانبهفارسخلیج

ایران.داردسالههزارچندینومعتبرايپیشینهخاورباستان،بزرگهايتمدنبرخوردگاهمثابه
ایندرکههرمزتنگه. داردفارسخلیجمنطقهدرراحفاظتىمواضعوجغرافیایىگسترهبیشترین

وجهانبادریااینحاشیهکشورهايوالبتهایرانارتباطىدروازهحقیقتدراستشدهواقعمنطقه
ویژهداردبهايویژهاهمیتجهاناستراتژیکيهاتنگهمیاندرتنگهنای.شودمىشمردهمنطقه

ازشودویکیمیمحسوبآزاديهاآببهدسترسیبرايمجراییعنوانبهمنطقه،کشورهايبراي
وژئوپلتیکیلحاظبهجهتهمینبهوبودهجهانانرژيوکاالانتقالمسیرهايترینحیاتی
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جهاننفتیونقلحملگلوگاهترینمهمهرموز،تنگه.باشدمیوانیفرااهمیتدارياستراتژیکی
دراینانسدادهرگونهدرصورتکهچراداشتخواهدراخوداهمیتونقشنیزآیندهدرواست
اینبهاگر.گرفتخواهداوجبحراناقتصاديرابطهامکانعدمونفتعرضهکاهشعلتبهتنگه

استراتژیکیجدیدموضوععنوانبهرااسالمیوبیداريصولیاگراییاسالمجریاناتمسائل،
جاريقرندرهرموزتنگهژئواستراتژیکوژئوپلتیکاهمیتماندگاريکهدیدخواهیمبیفزاییم،
جداگانهپژوهشیدرشودمیپیشنهادکهموضوعیاست،برخوردارباالییبسیاراهمیتازهمچنان

. گیردقراربررسیمورد
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