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 مقدمه

از  یکی ایمنطقه و ملی محلی، مختلف ابعاد در سیاسی واحدهای میان زاتنش روابط وجود

 از زمان امر این رود.می شمار به زمین کرة در انسان حکمرانی وجوه پایدارترین و نیترقدیمی

 هایبرهه همواره در و گرفت خود به بارزتری شکل وستفالیا قرارداد از بعد هاملت -دولت تشکیل

 بسیاری در که گشته روابط دوستانه جایگزین ،همسایه کشورهای میان خصمانه روابطزمانی  مختلف

عوامل  بین، این در (.190:1310)فرجی راد و قربانی نژاد،  است انجامیده نیز جنگ به موارد از

ها و ... ها، جزایر، خلیجها، کانالجغرافیایی که شامل موقعیت جغرافیایی، سرزمین یا قلمرو، تنگه

-تنگهاست.  کرده ایفا همسایه سیاسی واحدهای میان منازعه و تنش بروز در را ایاست، نقش عمده

 ها و دریاها هستندها در بین اقیانوسکه مسیرهای اصلی عبور کشتی یالمللنیب هایآبراه و ها

روابط  نیز و و سیاست خارجی ملی قدرت در که هستند استراتژیکی مهمی هایموقعیت ازجمله

 هرمز است.  تنگۀ های راهبردی در جهان،تنگه یکی از این دارند؛ ریتأث کشورها نیمابیف

دهد و پیوند میهم فارس و دریای عمان و اقیانوس هند را به ای است که خلیجهرمز آبراهه تنگۀ   

کند. این تنگه فارس به نقاط مختلف دنیا عمل میعنوان شریان حیاتی عبور نفت و انرژی خلیجو به

یی مؤثری ، عامل جغرافیاهای ارتباطی، اقتصادی، نظامی و ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکیبه دلیل ارزش

هرمز  تنگۀ گردد.می المللی محسوبای و بینهای منطقهای و جهانی و تنشقدرت منطقه در موازنۀ

هرمز  شدت به تنگۀ، کشور ایران بهبرای ایران دارای اهمیت فراوانی است؛ زیرا هم ازنظر اقتصادی

ل قدرت آفرین عنوان یک عاموابسته است و با امنیت ملی ایران پیوند خورده است و هم به

 ای برای سیاست خارجی کشور درپشتوانه عنوان ای برای ایران اهمیت زیادی دارد و بهمنطقه

 سازییا خنثی فشار اهرم عنوانبه آن از تواندمیج.ا.ایران و  شودیمالمللی محسوب بین عرصۀ

 در پایدار و امن را ای را کاهش داده و یک منطقۀمنطقههای تنش کند و استفاده خارجی فشارهای

تنگۀ هرمز برای نماید. ریزیپایه هرمزتنگۀ  ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیکی فارس بر مبنای اهمیتخلیج

 کشورهای منطقۀزیرا اقتصاد و حیات  ازلحاظ اقتصادی اهمیت حیاتی دارد؛نیز آن کشورهای کنارة

 هرمز وابستگی ت کالا به تنگۀو واردا وابسته و محدود به نفت است و از حیث صادرات فارسخلیج

تنها به راهبردی و ایجاد هرگونه تنش و ناامنی در آن، نه شدیدی دارند. مسدود شدن این تنگۀ

ناپذیر و زیان اقتصادی اقتصاد کشورهای غربی و صنعتی لطمه خواهد زد، بلکه خسارات جبران

نویسندگان این مقاله ابهام و . این امر برای فراوانی را به کشورهای منطقه تحمیل خواهد نمود

صورت مدون ایجاد نموده است که ای از عدم وجود یک کار علمی در راستای موضوع بحث بهدغدغه

ژئوپلیتیکی و  پژوهش حاضر با هدف تبیین اهمیت بنابراین است؛ قیتحقمبنای انجام این 

 :یاصل پرسش ی دارد تا بهسع در آن اقتصادی تنش – پیامدهای سیاسیهرمز و  کی تنگۀیژئواستراتژ
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پیامدهای سیاسی و در آن چه  چیست؟ و ایجاد تنشاهمیت استراتژیکی و ژئوپلیتیکی تنگه هرمز »

از  جهتنیبداین تحقیق  نیز پاسخ دهد. «؟دنبال دارده منطقه ای و جهانی ب ۀاقتصادی در عرص

هرمز  ی تنگۀکیژئوپلیتیکی و ژئواستراتژ جایگاه و اهمیت موقعیت تواندیماهمیت برخوردار است که 

گذاران ج.ا.ایران و سیاست سازانعنوان مبنای علمی برای تصمیمو به داده را مورد شناسایی قرار

 عدم شناخت از تواند منجر بهمی عدم انجام این تحقیق ای باشد.های منطقهرقابت و تنش درصحنۀ

نقش محوری جمهوری اسلامی ایران در حفظ،  ه واهمیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی این تنگ

های های تضعیف ج.ا.ایران در منطقه را فراهم نموده و هزینهزمینه گردیده، آنصیانت و کنترل 

 گزافی را به کشور تحمیل نماید.

 

 شناسی پژوهشروشالف( 

ذهنیت  و فرهنگ ایجاد پی در آن نتایج و و هدف، از نوع کاربردی است ازنظرپژوهش حاضر 

       گرفته کاره ب مفهوم این با سیاسی  و دفاعی  حوزة سازان تصمیم و مدیران آشنایی و مشترک

گیرد. می قرار کیفی - ی توصیفیهاپژوهش رویکرد در دستۀ ازنظرهمچنین  این پژوهش  شود. می

 فارسجیخلای و اینترنتی که در رابطه با کتابخانهمنابع با مطالعات عمیق  شدتلاش  در این پژوهش

 درک عمیقی از اهمیت و خصوصیات موضوع در ذهن پژوهشگر  ،باشدیمهرمز در دست  و تنگۀ

ی و واگرایی تحلیل )کلمات، ضمن بررسی همگرایشکل گرفته و مبتنی بر روش شناسی کیفی، 

های موضوع ا، به تبیین ویژگی( و با تحلیل محتوای مفاهیم یا همبستگی واحدههاهینظر جملات و

خبرگان و پایایی آن با استفاده از معیار  مبتنی بر تأیید پرداخته شود. روایی و پایایی تحلیل محتوا

آگاه به  یاسیسدفاعی و جغرافیای  اعمال رفت و برگشتی بین چند خبرة قابلیت اعتماد در پی

 منطقه ارزیابی و مورد تأیید قرار گرفته است.

 

 پژوهش نظری و پیشینة یمبان ب(

 پژوهش ةنیشیپ.1

 ملی امنیت تأمین آن در شمالی جزایر و هرمز تنگۀ نقش »»پژوهشی با عنوان  -علمی مقالۀ-

با  1311ی در سال ریباپ مسعود و آجرلومحمدجعفر که توسط آقایان « ایران  اسلامی جمهوری

انجام « دارد؟ ایران اسلامی جمهوری ملی امنیت تأمین در نقشی چه هرمز ۀتنگ »اصلی  سؤال

 اسلامی جمهوری و هرمز ۀتنگ امنیت که انددهیرسن به این نتیجه در پایان محققاگردیده است. 

 کرانه بیشترین داشتن با فارسجیخل ساحلی کشور هشت میان در قدرت نیترعنوان بزرگبه ایران

 ۀمنطق این امنیت تأمین برای تواندیم ایران دلیل همین به و است وابسته هم به متقابلطور به
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 بهره دفاعی هایپاشنه عنوانبه هرمز ۀدهان در فارسجیخل اقماری جزایر همچون امکاناتی از حساس

 بازیگرعنوان به را خود ای،رسانه و فرهنگی دیپلماسی، نرمقدرت  با سخت قدرت کنار در و گیرد

 بقبولاند یافرا منطقه یهاقدرت حتی و فارسجیخل ساحلی همسایگان به تنگه امنیت تأمین اصلی

 .بردارد گام خود ملی امنیت تأمین راستای در تنگه امنیت تأمین با تیدرنها تا

-های بینهرمز در مقایسه با تنگه اهمیت استراتژیکی تنگۀ »»پژوهشی با عنوان  -علمی مقالۀ-

 سؤالبا  1311که توسط ابراهیم عباسی، صغری طالبی و سید علی نجات در سال « المللی جهان 

انجام « ؟چیست المللی جهانهای بیناهمیت استراتژیکی تنگه هرمز در مقایسه با تنگه »اصلی 

استراتژیک جهان، به واکاوی بُعد  هاین در این تحقیق، ضمن بررسی تنگهمحققا گردیده است.

هرمز و نقش جغرافیایی ازنظر بعد  د ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی تنگۀتژیک در کنار بعاسترا

گسترش روزافزون  واسطۀدریاها به که اهمیتامروزه ازآنجایی که: اندارتباطی، به این نتیجه رسیده

ازپیش در ها بیشتر شده و تنگهها گستردهتجارت دریایی فزونی یافته است، رقابت در مورد آن

 اند.ها محوریت یافتهسیاست دولت

هرمز در سیاست  ۀتنگجایگاه ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی  »»پژوهشی با عنوان  -علمی مقالۀ-

اصلی  سؤالبا  1319، فرزاد محمد زاده ابراهیمی در سال که توسط مهناز گودرزی« ایران یامنطقه

چه جایگاهی  فارسجیایران در خل یاهرمز در سیاست منطقه ۀئوپلیتیک و ژئواکونومیک تنگژ »

هرمز از جایگاه  ۀاینکه تنگهای پژوهش نشان داد که با توجه به فتهانجام گردیده است. یا ،«دارد؟

عنوان یک برخوردار است و به و جهانی یادر سطح منطقه یاژهیژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی و

ایران دارای جایگاه مهم و  یا، در سیاست منطقهشودیمحسوب م فارسجیراه حیاتی در خلشاه

هرمز جهت مهار رقبای  ۀتنگاز اهرم کنترل بر  یریگبوده و ایران درصدد بهره یاکنندهنییتع

 خود بوده است. یاجهانی و منطقه

 

 نظری یمبان .2

  یتیکژئوپل .2-1

به معنای سیاست است. سائل بی « پلیتیک»به معنای زمین و « ژئو»مرکب از دو واژه  1ژئوپلیتیک

المللی، قدرت و مشخصات داند که میان سیاست بینروابطی می عصارة ژئوپلیتیک را مطالعۀ 1کوهن

ثیر به عنوان یک دانش، تأرا ئوپلیتیک ژهاگ فرینجن  .(10:1111)کوهن، شود جغرافیایی برقرار می

                                                           
1 Geopolitic 
2 Saul Bernard Cohen 
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سسات و به ویژه روابط آن را با دیگر کشورها ؤمن، را بر شخصیت سیاسی کشور، تاریخ آ جغرافیا

گونه تعریف نیا، ژئوپلیتیک را این حافظ (.Karabulut , 2005:29 )دهد مورد بررسی قرار می

ها با های ناشی از ترکیب آنسیاست و کنش علم مطالعه روابط متقابل جغرافیا، قدرت و»کند: می

 (.19-30: 1317نیا، )حافظ« یکدیگر

 1یژئواستراتژ .2-2

ژئواستراتژی علم کشف روابط استراتژی و محیط جغرافیایی است که به تعیین قلمرو جغرافیایی 

ارت عب به (؛1:1380)عزتی،  پردازدیمهدایت صحیح عملیات نظامی  منظوربهی نظامی هایاستراتژ

 Toshزیربناهای جغرافیایی، شکل گیری و اجرای استراتژی است ) دیگر، ژئواستراتژی علم مطالعۀ

Das Shiva,1986.P.1 .) 

 2ژئوپلیتیکی ةمنطق .2-3

ی یفضا -ای از کشورها و واحدهای سیاسیزمین و یا مجموعه ةاز بخشی از سطح سیار عبارت است

ترکیب عوامل سیاسی و جغرافیایی  بر اساسکه  تلفیقیجوار، اعم از فضای خشکی یا آبی یا هم

خاص دارای تجانس و هویت مشخص و یا کارکرد مشترک بوده و از سایر مناطق و نواحی مجاور 

. رهیو غعربی  ، منطقۀ دریای خزر، جنوب شرق آسیا، منطقۀفارسجیخل منطقۀ ؛ مانندمتمایز گردد

جغرافیایی متجانس از حیث ساختاری و یا کارکردی  یک منطقه یا فضای منطقۀ ژئوپلیتیک بر پایۀ

 (.111: 1317نیا، گیرد )حافظشکل می

 3تنش .2-4

شود که مردم ظن مربوط میای از ایستارها و تمایلاتی چون عدم اعتماد و سوءتنش به مجموعه واژة

گردند بلکه نمیخود موجب اختلاف خودیها بههای دیگر دارند. تنشگذاران در قبال طرفو سیاست

سازند تا در صورت تلاش برای دستیابی به اهداف ناسازگار، رفتاری مبتنی ها را آماده میتنها طرف

 خصومت به معمولاً تنش (.913 :1383گرفته یا از خود نشان دهند )هالستی،بر اختلاف در پیش

قربانی )دارد  اشاره ییجوانتقام یا یطلبسلطه میل و شاید منافع تضاد تصور ،سوءظن ترس، پنهان،

 (.198:1310نژاد و فرجی راد، 
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 ایهای منطقهتنش .2-5

در  کشورهای که در یک منطقه حضور دارند و از وزن ژئوپلیتیکی نسبتاً برابری برخوردار هستند،

کشور چار تنش بوده و با استفاده از عوامل ثابت و متغیر ژئوپلیتیک د متعددبرخی مواقع به دلایل 

کنند موضع و نقش برتر را در آن منطقه پیدا کنند. تلاش در جهت خود یا کشور دیگری تلاش می

 های جهانی، تسلط برقدرت تر منطقه، حضور و مداخلۀهای کوچکافزایش نفوذ بیشتر در کشور

ی، خارج استیس یهااختلاف در نگرشها، ی، ناامنی در تردد کشتیدیها و بنادر کلها، تنگهشاهراه

جویی در منطقه و اختلافات مذهبی و ایدئولوژیکی ها برای برتریاختلافات ارضی و مرزی، کشمکش

 (.1318، راد یفرج) باشدای میهای منطقهساز تنشبرخی از عوامل زمینه

 

 مورد مطالعه: منطقة شناخت ج(

 اهمیت خلیج فارس .1

 که ستا دنیا منطقۀ ترین المللی بین ژئواستراتژیکی، و ژئوپلیتیکی های نظریه لحاظ به فارس خلیج

 نقش ایفای برای را جایگاه مهمی ژئواکونومیکی منابع و ژئوپلیتیکی فضای انرژی، منابع سبب به

 مداوم حضور سان، بدین .کند می فراهم منازعه و کشمکش رقابت، همکاری، قالب در بازیگران

 ,Klare) بگیرد  قرار جهانی اهمیت کانون در فارس خلیج تا شده موجب جهانی بازیگران و ها قدرت

2008: 44). 

 هرمز: جغرافیایی تنگة موقعیت .2

المللی از ارزش استراتژیک خاصی برخوردار است. این تنگه در عنوان یک آبراه بینهرمز به تنگۀ

 تنگۀ فارس قرار دارد.های اقیانوس هند در مدخل خلیججنوب غرب آسیا و در امتداد پیشرفتگی آب

و کم پیوندد می به هم ،اندفارس و دریای عمان را که دارای دو ماهیت حقوقی متفاوتخلیج ،هرمز

هرمز با مختصات  جزیرة عربستان و فلات ایران است. تنگۀترین منطقۀ دریایی بین شبهفاصله

طول شرقی، بین  دقیقۀ 10درجه و  09دقیقۀ عرض شمالی و  31درجه و  19یی جغرافیا

ست که فلات ایران را از خمیده شکلی ا قرارگرفته است. این تنگه، باریکۀ فارس و دریای عمانخلیج

ران( و اقیانوس هند فارس را به دریای عمان )مکهای خلیجکند و آبعربستان جدا می جزیرةشبه

 کیلومتر 180(. طول آن را در امتداد خط منصف 181:1311مجتهدین و همکاران، )دهدپیوند می

ترین فاصله، یعنی بین جزایر قویین هرمز در کوتاه اند. عرض تنگۀل دریایی( ذکر کردهمای 171)

کیلومتر و در بلندترین فاصله بین ساحل دو کشور یعنی از )نخل ناخدا( در  38 ،بیر و جزیره لارکک

هرمز در مجاورت  عمق تنگۀ کیلومتر است. 17ترین نقطه در کشور عمان، ساحل ایران تا شمالی

 (.181:1311نیا و ربیعی، حافظ) متر است 111المسندم  متر و در مجاورت جزیرة 39ره لارک جزی
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 هرمز: تنگة ژئوپلیتیکی اهمیت .3

عنوان چهارراه شرق و غرب، گذرگاه و محل به ،موقعیت ممتاز جغرافیایی خود واسطۀفارس بهخلیج

دنیای قدیم بوده است و به علت همسایگی با کشورهای نسبتاً مهم و  از اقوام و ملل یاریبرخورد بس

ه مورد توجه بوده است. هموار -در روزگار کنونیروزگار کهن و چه چه در  -داشتن منابع و ثروت

توان گفت: ارزش ارتباطی و فارس است. درواقع مییجهرمز نیز متأثر از اهمیت خل اهمیت تنگۀ

هرمز در  آفرین تنگۀرده است؛ یعنی عوامل ارزشفارس پیوند خوهرمز با مسائل خلیج اقتصادی تنگۀ

هرمز سطح اتصال اقتصاد واحد  رس قرار دارند و تنگۀفای در خلیجهای ارتباطی و اقتصادزمینه

فارس با اقتصاد جهان است که عبارت است از صادرات و واردات نفت و کالاهای ژئوپلیتیکی خلیج

(.این تنگه برای کشورهای ساحلی و همچنین 189:1388نیا، حافظ) غیرنفتی کشورهای منطقه

کشورهایشان به صادرات نفت از چراکه چرخ اقتصادی  ای دارد؛های صنعتی اهمیت فزایندهکشور

ها و کشتکشتی شامل نف 00هرمز و همچنین امنیت انرژی آن وابسته است. روزانه در حدود  تنگۀ

 ترین مسیر انتقال نفت و گاز منطقۀکند. این تنگه مناسبهرمز عبور می های تجاری از تنگۀکشتی

های تجاری حامل غلات، سنگ کشتی (.1:1317نیا،افظح) باشدفارس به سراسر جهان میخلیج

آن  فارس و بندرهای حاشیۀحیاتی خلیج معدن، شکر و محصولات دیگر نیز از طریق این کریدور

فارس و عراق نیز از طریق خلیج ی حاشیۀد. تسلیحات نظامی آمریکا در کشورهانگذرمانند دوبی می

های سوئز و این تنگه شباهتی به کانال (.171:1319ن، عزتی و همکارا) می یابداین تنگه انتقال 

اما  عبور کند؛ پاناما ندارد و در آن یک تانکر پانصد هزار تنی قادر خواهد بود از کنار یک کشتی

چنانچه این تنگه بسته شود، کشورهای صنعتی با کمبود عظیم نفت و بحران جهانی روبرو خواهند 

و  نیالنهرنیبهای های آسیایی را به مرکز تمدنمراکز تمدن هرمز (. تنگۀ111:1317خلیلی، )شد 

هویت  ازندةعنوان یکی از عوامل سهرمز به یوند داده است و نقش ارتباطی تنگۀمدیترانه و اروپا پ

شایان ذکر است  (.88:1310مجد زاده،  بحرینی و) استژئوپلیتیکی آن همچنان محفوظ باقی مانده 

 نقش عملاً  قدرتمند بازیگر یک به عنوان کشور این شد موجب، 1117سال در عراق به آمریکاZحمله

 بدیا استمرار فارس خلیج ۀمنطق در مریکاآ هژمونی حضور و بدهد دست از را خود ایمنطقه

(.(Freedman, 1991:195-209 

 ژئواستراتژیکی: یتاهم .4

عنوان هرمز ازلحاظ سیاسی، اقتصادی و امنیتی مزایا و اهمیت زیادی برای کشورمان دارد و به تنگۀ

دهد؛ فارس و دریای عمان را افزایش مییک مزیت استراتژیکی مهم نقش و جایگاه ایران در خلیج

 ردد:گهرمز شامل عوامل زیر می های استراتژیکی تنگۀترین جنبههم(. برخی از م11:1317)عالمی، 

یر انتقال نفت ترین مسکند و درنتیجه مناسبپنجم نفت مصرفی جهان را تأمین میدر حدود یک .1
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 .هرمز است فارس، تنگۀو گاز خلیج

 اروپا؛اتحادیۀقرار داشتن در مسیر انتقال انرژی موردنیاز غرب و  .1

 ایران؛فلات  شدن در ابتدای دهلیزعربستان و واقع جزیرةگاه دفاعی شبه. تکیه3

 ؛. موقعیتی برای ایجاد تسهیلات نیرو و لجستیک1

بحری و مکمل   دریایی ایجاد پیوستگی برای نیروی ریملند و عنوان حاشیۀتنگۀ هرمز به .0

بدیلی برای هرمز دارای موقعیت بی تنگۀ (.11:1317گردد )مؤمنی، استراتژی بری محسوب می

فارس به هرمز، خلیج کنترل یک قدرت خارجی بر تنگۀ ر باحمله به ایران یا صیانت از آن است. اگ

کشور در معرض حملات متعدد قرار  اینهای ایران خنثی و قابلیت یک دریای بسته تبدیل شود،

 در سمت شمال تنگۀ هرمز، حداقل هفت جزیرة(. ایران 111:1311و کلاری،  زاده یقلگیرد )می

عنوان هرمز، هنگام و لارک( به) هرمز وجود در تنۀدیدگاه نظامی، جزایر ماستراتژیک دارد که در 

پشتیبانی  عنوان جزیرةو جزیرة قشم به رهگیری های دفاعی در برابر هرگونه تهاجم و عملیاتسرپل

قشم و این  ستان هرمزگان و بندرعباس با جزیرةرود. ارتباط بسیار آسان اصورت عام به کار میبه

زاده و  )قلی کندتعامل مناسبی را در هنگام منازعه و دفاع برقرار میجزیره با جزایر پیش روی خود 

 (.113:1311کلاری، 

 هرمز برای جمهوری اسلامی ایران تنگة یتاهم .5

قتصادی ازنظر ا و شودارتباطی ایران با جهان و منطقه شمرده می تنگۀ هرمز در حقیقت دروازة

و  با امنیت ملی ایران پیوند خورده است این تنگه. هرمز وابسته است شدت به تنگۀکشور ایران به

قدرت  ن اهمیت فراوان داشته و در موازنۀای برای ایراعنوان یک عامل قدرت آفرین منطقهبه

ای برای سیاست خارجی کشور در صورت پشتوانهموقعیت ایران را تقویت نموده و به ،ایمنطقه

 ند از:ترین موارد اهمیت تنگۀ هرمز عبارتز مهمرخی اب المللی قابلیت کاربرد دارد.بین عرصۀ

 قرار داشتن در مسیر انتقال نفت موردنیاز جهان غرب.0-1

 جهان در است که هایی قدرت از مراتبی سلسله ساختار یک شامل کنونی، دنیای ژئوپلیتیک ساختار

 هرگونه میان این  در و شود می مطرح قدرت مناسبات اساس بر سیستم این واقع در و دارند وجود

 بر مبتنی مناسبات قدرت در اخلال ،داری سرمایه نظام حیاتی شاهرگ عنوان به انرژی برای تهدید

 بین اقتصاد سیاسی کلید و کانون ،انرژی :گفت توان می رو این از  .بود خواهد جهانی ژئوپلیتیک

 اقتصاد طور جدی  به انرژی یهاقیمت و تقاضا عرضه، در اختلال هرگونه و گرددمی محسوب الملل

ه کنترل و اعمال فشار ب عنوان یک نقطۀبه Jean, 2007: 2-1).) دهد می قرار تأثیر تحت را جهانی

دان، این منطقه بخش فارس و نیز بازار مصرف ثروتمنخلیج دلیل وابستگی جهان به نفت منطقۀ

به همین دلیل در فضای ژئواستراتژیک اروپای  ؛دهدونقل اروپا را تشکیل میحمل حساسی از شبکۀ
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 فارس و آبراهۀ تنگۀجخلی ژاپن و استرالیا نیز به نفت منطقۀگیرد. ازآنجاکه آمریکا، غربی قرار می

گیرد؛ به همین دلیل قرار می ها نیزاند، بنابراین این منطقه در فضای ژئواستراتژیک آنهرمز وابسته

که اهمیت استراتژیک خاصی نیز دارد، یاد  کنترل و اعمال فشار عنوان نقطۀاز تنگۀ هرمز به

 شود.می

 ایجاد پیوستگی برای نیروی دریایی بحری.0-1

اصلی نیروی دریایی با واحدهای مستقر در  سبی برای برقراری ارتباط بین بدنۀهرمز جایگاه منا تنگۀ

ویژه در خط دفاعی فارس را بهفارس است و اساسًا امکان دفاع از بخش شمالی خلیجداخل خلیج

ای دریایی ضمن حفظ ارتباط با آورد؛ درواقع نیروهقدرت بری به وجود می قدرت بحری در مقابله با

 فاو گسترش دهند. خود را تا دهانۀتوانند خط دفاعی خود در اقیانوس هند می عقبۀ

 
 (Google Earth ،1710:منبع ) فارسخلیجدر  هرمز تنگة موقعیت :1شکل 

 و لجستیک ایجاد تسهیلات تدارک نیرو. 0-3

فارس و داخل کشورهای منطقه به تدارک مستمر واحدهای رزمی دریایی و خشکی مستقر در خلیج

از قبیل مهمات و اسلحه، غذا و پوشاک عمدتاً با ناوگان دریایی نیاز دارند و تأمین نیرو و تدارکات 

 هرمز بگذرد. ن نیز برای تأمین آن باید از تنگۀپذیرد و ناوگاانجام می

 جویی در قواصرفه.0-1

نیاز  اقل نیروهرمز به حد فارس و سواحل آن در تنگۀترل خلیجهای بری و بحری برای کنقدرت

وی زیادی احتیاج فارس به استفاده از نیرملیات نظامی در داخل خلیجکه انجام عدارند، درصورتی

قدرت بحری  امکان تصرف تنگه را به ،های آزاد و عمیق اقیانوس هندهرمز به آب دارد. اتکای تنگۀ

فردی کرده هرمز آن را دارای خصوصیات منحصربه تنگۀ یدهد. مجموع امتیازات ژئواستراتژیکمی
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مجد  )بحرینی و هرمز جایگزین ندارد ویژه که تنگۀآن برخوردار است؛ بهاز  ایاست که کمتر تنگه

 (11:1310زاده، 

 و امنیت قدرت.0-0

ارتباطی داخل فلات  ترین مسیرهایشود و یکی از بزرگدهلیز جنوبی فلات ایران رو به تنگه باز می

بندرعباس، به مفهوم هرمز مسیر کرمان به بندرعباس است. کنترل و حفاظت از  ۀایران به تنگ

جنوبی آن را کاهش  ۀیپذیری و تهدید از حاشحفاظت از امنیت ایران است و این موضوع آسیب

به معنی حفظ پیوستگی سواحل جنوبی ایران و حفظ ارتباط  کنترل تنگه از سوی ایران .دهدیم

تر را راحت یرانواحدهای دریایی ایران است و حفظ این وحدت، امکان دفاع از سواحل جنوبی ا

 ۀت در خشکی و دسترسی به دریای بستمحدودی به معنی ایجاد از قلمرو ایران هحذف تنگ .کندمی

واحدهای سواحل دریای عمان  ها وایجاد وحدت فرماندهی بین پایگاه ینکهفارس است، ضمن اخلیج

 (101:1381نیا، حافظ) کردرا با مشکل روبرو خواهد  فارسجیخلو 

 هرمز بر تنگۀ تسلط. 0-9

آید که به او می  حساببه راهبردیفارس برای هر کشوری یک ارزش هرمز و خلیج ۀتسلط بر تنگ

هرمز به لحاظ  ۀدهد. خلاصه باید گفت که تنگدنیا را می ازیونقل انرژی موردنامکان کنترل حمل

علت برخورداری از مزایای ایران به . ای داردجهان، اهمیت ویژه راهبردیهای در میان تنگه راهبردی

برتری در مقایسه با عمان در  از موقعیت ر عهده دارد. ایران به دلایل زیرژئوپلیتیکی، نقش اصلی را ب

 هرمز برخوردار است: ۀتنگ

   وسعت زیاد؛ .1

 ؛نیهای فرهنگی و اعتقادی قدرت آفرجمعیت زیاد همراه با مشخصه .1

   طول ساحل بیشتر در تنگه؛ .3

 کیفی؛ نیروی نظامی کمی و .1

  ذخایر نفت و گاز زیاد؛ .0

فضا و توپوگرافی مناسب در ساحل شمالی تنگه برای گسترش و آرایش نیروهای نظامی مدافع . 9

 تنگه؛

 غرب و داخل تنگه؛ ،همراه با وحدت فرماندهی در شرق داشتن نیروی دریایی دائمی .0

نظیر قشم، هنگام، لارک،  ؛های دفاعی تنگه هستندهگاه تکیهک راهبردیبرخورداری از جزایر  .8

 ها؛هرمز، ابوموسی و تنب
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 :فارسجیخل تنگه برای کشورهای منطقة حوزة یتاهم .6

را در موارد  فارسجیخل دلایل اهمیت تنگۀ هرمز برای کشورهای منطقۀ حوزة توانیمی طورکلبه

 زیر خلاصه کرد:

 عربستان ةریجزشبه دفاعی گاههیتک.9-1

کند؛ این سه جزیره را آسان میکنترلی و دفاعی دارد که دفاع از شبه نقطۀجزیرة عربستان سه شبه

هرمز هم برای قدرت دریایی در  ب و کانال سوئز. تنگۀالمندباب تنگۀ هرمز، تنگۀ نقطه عبارتند از:

با قدرت بری و هم برای قدرت بری برای مقابله با قدرت دریایی نقش دفاعی مناسبی دارد.  همقابل

 یکا و غرب عموماً پیرامون سه نقطۀنیروهای دریایی آمر ،اگر توجه کرده باشیم بعد از بحران کویت

 عربستان را در حصار گرفتند. جزیرةمابین آن مستقر شدند و شبهمزبور و فی

 صادرات و واردات() اقتصاد ها به تنگۀ هرمز در حوزةمل این کشوروابستگی کا.9-1

هرمز وابستگی شدیدی  حیث صادرات و واردات کالا به تنگۀفارس از خلیج کشورهای منطقۀ   

جهانی نفت با کمبود  هرمز، بازارهای ۀتنگ در صورت بسته شدن :معتقدنددارند. کارشناسان اقتصادی 

دلار هم  107ای شوند و احتمال دارد که بهای نفت از مرز بشکهمیای مواجه میلیون بشکه 17

هرمز برای  ، تنگۀفارسجیخلد. با توجه به محصور بودن امارات متحده میان عمان، عربستان و بگذر

بتوان بر این اساس شاید  ؛این کشور از اهمیت حیاتی برای صدور انرژی یا ورود کالا برخوردار است

هرمز یا مسدود شدن آن از سوی کشورهای منطقه، امارات متحده  درگیری در تنگۀگفت در صورت 

 کشورها خواهد بود. نیرتریپذبیآسیکی از 

 هرمز ةتنگ درعربی  ةخطوط لول های جایگزینیطرح .7

دلیل به ، عربی و عربستان امارات متحدة ژهیوبه ،شا پیمانان عربآمریکا و هم اخیر در سالیان

چندگانه کردن  ۀاندیشای، ای و فرا منطقههرمز در اثر منازعات منطقه امکان انسداد تنگۀنگرانی از 

ژئوپلیتیکی و دور  بستبنبرای خروج از فارس به نقاط مختلف جهان مجاری صدور نفت از خلیج

و جمهوری  آمریکا تنش موجود بین در این راستا .انددادهرا در دستور کار قرار  هرمز زدن تنگۀ

اسلامی ایران از سویی دیگر،  و جمهوری فارسخلیججنوبی و بین کشورهای  سوکیسلامی ایران از ا

در شرایطی خاص، موجب  هرمز ۀتنگمواضع جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بستن برخی همراه به 

نفت در  ةصادرکنندهرمز برای کشورهای  ۀهای جایگزین آبراه تنگهای طرحهخواهد شد که هزین

مزیت اهرم استراتژیک و  است هرمز ۀتنگشود که پیامد آن کاهش اهمیت  ریپذهیتوجاین حوزه 

 ها،ساخت این کانال. (117:1313، کرمی)مدرس و  بودجمهوری اسلامی ایران کاسته خواهد 

هرمز را به شدت تقلیل داده و موقعیت استراتژیک جزایر ایرانی تنب برزرگ و کوچک  موقعیت تنگۀ
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 ، Sep, 2008 08 )دهد ن است، کاهش میدعی مالکیت آو بوموسی را که دولت امارات م

Hatoum.) 

 هرمز: مندان ژئوپلیتیک در رابطه با تنگةدانش یاتنظر. 8

 و هارتلند مناطق ةدربار مکیندر و اسپایکمن نظریات ازجمله ژئوپلیتیکی نظریات در هرمز تنگۀ

 ،است آسیا جنوب و اروپا جنوب و غرب در واقع جزیرهشبه ساحلی منظور کشورهای که ریملند

واقع  جهانی ریملند موقعیت در فارسخلیج ژئوپلیتیکی، کلاسیک نظریات دارد. در ایجایگاه برجسته

 و شرقی غربی جنوبی، شمالی، هایبخش و است ریملند مرکز هرمزتنگۀ  اساس بر این که است شده

 چهار بخش کنترل مفهوم به هرمز تنگۀ کنترل ریملند، نظریۀ طبق دهد. برمی پیوند هم به را

 های بزرگقدرت بین در ایفزاینده اهمیت تاریخ طول در و همیشه بنابراین بود؛ خواهد یادشده

 خواهد بیشتر برجسته مکیندر معروف نظریۀ از الهام با تاریخ طول در هرمزتنگۀ داشته است. اهمیت

 یافت خواهد دست فارسخلیج به یابد دست هرمز تنگۀ به که قدرتی هر که بود اعتقاد این بر که شد

 هر درنتیجه ؛افتی خواهددست  انرژی عظیم منابع به دست یابد فارسخلیج به که قدرتی هر و

عباسی و )شد  خواهد مسلط جهان اقتصاد بر داشته باشد، اختیار در را انرژی عظیم منابع که قدرتی

 (13:1311همکاران، 

 هرمز: تنگة و فارسجیخل در منطقة تنش عوامل .9

به اعتقاد بسیاری از اندیشمندان و  ،فارس که از هشت واحد سیاسی تشکیل شده استخلیج منطقۀ

ای به شکل یک طور فزایندهبه دنبال خروج نیروهای انگلیسی، به م1101پردازان از سال  راهبرد

فارس ایجاد خلیجای در ای، هویتی مستقل پیدا کرده و قابلیت نظم درون منطقهکلاف امنیت منطقه

این منطقه  ،درپیهای پیسوز در طول سه دهه و بروز بحراناما وقوع چهار جنگ خانمان شده است

ا بدل نموده است. لذا شناخت عمیق از عواملی که موجب بروز تنش در هرا به کانون ناامنی

های مناسب در حلراه زا و ارائۀگردد و بررسی ریشۀ اختلافات و عوامل تنشورهای منطقه میکش

در  یتواند به کاهش تردیدها و بهبود روند تفهیمات، اشتراک مساعی و همگرایها میجهت رفع آن

رس کمک کند و تصویر روشنی از تعاملات آتی کشورهای منطقه ترسیم فامیان کشورهای خلیج

سو با محیط خارجی خود و از سوی دیگر، با محیط البته باید اذعان کرد این منطقه از یک نماید.

ای، ورودی خود در تعامل قرار دارد و به این لحاظ، نظام منطقه« منطقه ساز»داخلی بازیگران 

عوامل تنش و  نیترمهم .(131:1317خلیلی، ) نمایدط مزبور دریافت میز دو محیساز را ابحران

 یامنطقهو فرا  یامنطقه رگذاریتأثعوامل  به دو دستۀ فارسجیخل حوزة یامنطقهمنازعه در نظم 

 :گرددیمتقسیم 
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 ای:منطقه تأثیرگذارعوامل .9-1

های حاکم در کشورهای ای و دولتمنطقهدر اثر ناکارکردی بین بازیگران  . ناسازگاری و واگرایی1

 منطقه؛

 مذهبی و هویتی؛ -قومی تعارضات .1

 . مناقشات ارضی و مرزی؛3

 های حاکم بر منطقه؛رژیم تیماه .1

 تسلیحاتی در منطقه؛ ۀابقمس .0

ای )عدم توافق جمعی کشورهای منطقه بر سر تأمین متعارض امنیتی بازیگران منطقه نگرش .9

 فارس(؛امنیت و وجود اختلاف در نگرش ج.ا.ایران و سایر کشورها نسبت به امنیت خلیج

 های متفاوت در سیاست خارجی؛گیریقدرت و جهت . منازعۀ0

 طقه؛های بزرگ خارجی در مورد مسائل من. دخالت دادن قدرت8

 ها و معاهدات رسمی؛احترام و رعایت کشورهای منطقه از پیمان عدم .1

 فارس در حل اختلافات کشورهای عضو این شورا.کفایتی شورای همکاری خلیجیب .17

 ای:فرا منطقه تأثیرگذار عوامل .9-2

حفظ جایگاه منظور به) اروپا در منطقه حادیۀها و اتویژه آمریکاییحضور نیروهای بیگانه به .1

 الملل(؛هژمونیک خود در نظام بین

منابع انرژی  :دو عامل واسطۀالمللی و علاقۀ وافر به حضور در آن بهازحد کنشگران بینتوجه بیش .1

 های جغرافیایی خاص؛و ویژگی

ای بر بازار منطقه نظام ریز)اثرگذاری چشمگیر این  فارسجیخلمیل به دستیابی به منابع انرژی  .3

 انرژی(؛

 بخش جنوبی هارتلند(؛) موسوم به هارتلند انرژی. با منطقۀ فارسجیخلمجاورت  .1

مساعی  ،فارسجیخلهای حضور آمریکا و اروپا، نفوذ روسیه در آب) ایهای منطقهقدرت. رقابت 0

 چین، هند و ژاپن برای کسب بهترین بازار مصرف(؛

 حضور و تقویت روابط سودمند با کشورهای منطقه؛ناتو در جهت  تلاش .9

طور مستقیم در جهت ایجاد عدم اعتماد و شکاف میان ج.ا.ایران و تلاش رژیم اشغالگر قدس به. 0

 (.131-189:1317کشورهای عربی منطقه )خلیلی، 

 صنعتی،نیازهای  رفع برای فارسجیخل نفت به غرب صنعتی دنیای وابستگی به لحاظ هرمزتنگۀ   

 اختیار در این تنگه است؛ مطرح ویژه فشار اعمال و کنترل نقطۀ یک عنوانبه خود خدماتی و دفاعی

 در تنگه این دهد، وی تغییر نفع به را استراتژیک موازنۀ تواندیم باشد، جهانی یهاقدرت از یک هر
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 بیشترین که بحری قدرت عنوانبه آمریکااست.  بوده جهانی یهاابرقدرت رقابت صحنۀ تاریخ، طول

 سواحل از را تنگه کنترل عملاً  عمان، المسندم ةریجزشبهدر  خود حضور با ،دارد هرمز تنگۀ به را نیاز

 یک عنوانبه ایران کنترل در حاضر حال در نیز تنگه شمالی است؛ بخش گرفته اختیار در آن جنوبی

 مباحث در تنگه این بالای اهمیت تبعبه دارد، قرار یامنطقهقدرت  یک و مستقل کشور

 را آن توانیم و شودیم نمایان یخوببه هرمز تنگۀ ژئوپلیتیکی ژئواکونومیکی، نقش و ژئواستراتژیکی

 به همیشه را بزرگ یهاقدرت توجه که داد لقب دنیا آبراه نیرترینظیب یا حتی نیرترینظکم عنوانبه

 یامنطقه قدرت یک به خود کردن تبدیل درصدد که ایران کشور برای و کرده خود معطوف سمت

 عنوانبه سیاسی هایگیریموضع در ازجمله زیادی موارد در و است برخوردار زیادی اهمیت است از

 پیشبرد در است توانسته کهرسدمی نظر به و شدهاستفاده آن از دولتمردان توسط قوت نقطۀ یک

 کهیدرصورت (.03:1381نامی، ) دینما شایانی کمک نیز ایران اسلامی جمهوری سیاسی اهداف بعضی

 نداشته را هرمز تنگۀ آفرینی قدرت پتانسیل از یبرداربهرهبرای  لازم قدرت ایران اسلامی جمهوری

کشور،  ةکنندفیتضع عوامل از یکی عنوانبه ایران ملی در امنیت منفی تأثیر بر علاوه پدیده این باشد

منفی مضاعفی بر  ریتأث هشود کمی آن در نفوذ و تسلط قدرتمند برای کشورهای دیگر رقابت باعث

 .(137:1311آجرلو و باپیری، ) گذاردامنیت ملی می

 هایافته لیوتحلهیتجز .11

 و جهانی برخوردار یامنطقهای در سطح ویژهستراتژیکی از جایگاه ژئوپلیتیکی و ژئوا که هرمز ۀتنگ

ای ایران در سیاست منطقهو  شودمحسوب می فارسجیخلیک شاهراه حیاتی در  عنوانبهاست، 

در این بخش از مقاله، خصوصیات بارز مربوط به است.  یاکنندهنییتعدارای جایگاه مهم و 

هرمز در قالب جدول زیر پس از تلخیص و  ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی تنگۀ خصوصیات

ی نهایی با بندجمعو همگرایی و واگرایی احتمالی این خصوصیات در  شدهیبنددستهی، سازفشرده

 رویکرد تحلیل محتوا تبیین گردیده است.
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 هرمزی خصوصیات ژئوپلیتیکی تنگة محتوا  تحلیل (1)جدول

بارز خصوصیات عنوان  منبع 

 اهمیت

 یتیکیژئوپل

فارس با اقتصاد جهان هرمز سطح اتصال اقتصاد واحد ژئوپلیتیکی خلیج تنگۀ -

است که عبارت است از صادرات و واردات نفت و کالاهای غیرنفتی کشورهای 

 .منطقه

هرمز و همچنین  رهای منطقه به صادرات نفت از تنگۀچرخ اقتصادی کشو-

 امنیت انرژی آن وابسته است.

های نظامی و دفاعی حیاتی اقتصادی دنیا است که در سیاست این تنگه شریان -

گر برون های مداخلهایران تهدید به بستن آن در مقابل فشارهای قدرت

 عنوان ابزار و اهرم متقابلی است.ای، بهمنطقه

فارس به سراسر خلیج ترین مسیر انتقال نفت و گاز منطقۀاین تنگه مناسب-

 .استجهان 

هرمز  های تجاری از تنگۀها و کشتیکشتکشتی شامل نف 00 روزانه در حدود-

 .کندیمعبور 

 نیا، )حافظ

189:1388) 

 

 راهبردیفارس برای هر کشوری یک ارزش هرمز و خلیج ۀتسلط بر تنگ

دنیا را  ازیونقل انرژی موردنآید که به او امکان کنترل حمل می حساببه

 .دهدمی

 نیا، )حافظ

189:1388) 

 

فارس و عراق نیز از طریق خلیج ات نظامی آمریکا در کشورهای حاشیۀتسلیح

 یابد.این تنگه انتقال می
 (.171:1319)عزتی 

المللی برای صدور محصولات هرمز راه دریایی مهم و مرکز بازرگانی بین نگۀت-

خشکبار، مواد غذایی، خاک سرخ، ماهی، میگو  مختلف ازجمله نفت، خرما، قالی،

 است. و مروارید

چنانچه این تنگه بسته شود، کشورهای صنعتی با کمبود عظیم نفت و بحران  -

 جهانی روبرو خواهند شد.

 (.111:1317خلیلی، )

 زمین به عمان و هند نیز است.هرمز گذرگاه انتقال فرهنگ و تمدن ایران تنگۀ -

آسیا، آفریقا،  مهم یک سیستم ارتباطی بین سه قارة عنوان بخشتنگۀ هرمز به -

ارتباط  بزرگ کبیر، هند و اطلس و نیز شبکۀاروپا و همچنین سه اقیانوس 

سرخ و دریای مدیترانه  لیج عدن، دریایفارس و دریای عمان به خدریایی خلیج

 کند.عمل کرده و می

و  نیالنهرنیبهای های آسیایی را به مرکز تمدنهرمز مراکز تمدنتنگۀ -

 مدیترانه و اروپا پیوند داده است.

)بحرینی و مجد زاده 

88:1310) 

های هرمز مرکز ریملند است و بخش ، تنگۀدر نظریات کلاسیک ژئوپلیتیکی-

 ریملند( دهد. )نظریۀقی را به هم پیوند میشمالی، جنوبی، غربی و شر

عباسی و همکاران، )

13:1311) 

عباسی و همکاران، )فارس دست خواهد یافت به خلیج ،ابدهرمز دست ی هر قدرتی که به تنگۀ-
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 (13:1311 )نظریه مکیندر(

فارس یجخل خاورمیانه مرکز دنیای قدیم است؛ مرکزی که در دل آن منطقۀ-

د آید، عوامل بیرونی در این منطقه پدی براثرآشفتگی که  هرگونهقرار دارد. 

 فون لوهازن( خواهد داشت. )نظریۀروپا و آفریقا ا پیامدهایی را برای دو قارة

-13: 1317،کار)چمن

9.) 

کند و درنتیجه پنجم نفت مصرفی جهان را تأمین میدر حدود یک هرمز تنگۀ

 هرمز واقع است فارس در تنگۀتقال نفت و گاز خلیجترین مسیر انمناسب

-3:1317نیا،  )حافظ

1) 

 هرمز تنگةی خصوصیات ژئواستراتژیکی تحلیل محتوا (2)جدول 

بارز خصوصیات عنوان  منبع 

 اهمیت

 ژئو

 استراتژیکی

 

حساب به یفارس برای هر کشوری یک ارزش راهبردهرمز و خلیج ۀتسلط بر تنگ-

 .دهددنیا را می ازیونقل انرژی موردنآید که به او امکان کنترل حملمی 

 ترین مسیرهایشود و یکی از بزرگجنوبی فلات ایران رو به تنگه باز می دهلیز-

 مسیر کرمان به بندرعباس است. ،هرمز ۀارتباطی داخل فلات ایران به تنگ

به مفهوم حفاظت از امنیت ایران است و این  کنترل و حفاظت از بندرعباس -

 دهد.میجنوبی آن را کاهش  ۀیپذیری و تهدید از حاشموضوع آسیب

در برخورداری ایران از نیروی دریایی و افزایش قدرت آن نقشی  هرمز ۀتنگ-

 .اساسی دارد

 (101:1381 نیا، )حافظ

 

ازلحاظ سیاسی، اقتصادی و امنیتی مزایا و اهمیت زیادی برای کشورمان دارد و -

فارس و را در خلیجعنوان یک مزیت استراتژیکی مهم، نقش و جایگاه ایران به

 دهد.افزایش مییای عمان در

های هرمز در ابعاد مختلف جغرافیایی، اقتصادی و امنیتی دارای مؤلفه تنگۀ-

رسیدن به اهداف راهبردی خود یاری  ای است که کشور را دراستراتژیکی برجسته

 رساند.می

 (.11:1317)عالمی، 

 

 اروپا قال انرژی موردنیاز غرب و اتحادیۀقرار داشتن در مسیر انت-

 .شدن در ابتدای دهلیز فلات ایرانعربستان و واقع جزیرةگاه دفاعی شبهتکیه-

ریملند و ایجاد پیوستگی برای نیروی دریایی بحری و  عنوان حاشیۀتنگۀ هرمز به-

 گردد.مکمل استراتژی بری محسوب می

 لجستیک. و نیرو تسهیلات ایجاد برای موقعیتی-

 (.11:1317)مؤمنی، 

یک دولت خارجی با نیروی دریایی  یلۀوسبههرمز(  تنگۀفارس )یجخلکنترل 

ی نظامی نیرومند باشد، سبب تسلط بر بندرهاناوگان جنگی که دارای  توجهقابل

 دیگردشود، خواهد یمکه به خاور دور، هندوستان و استرالیا منتهی  ییهاراهتمام 

 .آلفرد تایر ماهان( ریۀنظ)

 (.9-13: 1317،کار)چمن

 ، نقش برجستۀفارس و دریای عمانیجخلایران با داشتن سواحل طولانی در 

دول ابرقدرت شرق و رقابت میان  ی دارد که صحنۀامنطقهپدافند بحری را در 

عباسی و همکاران، )

13:1311) 
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 .اسپایکمن( غرب است )نظریۀ

ه و داشتها ابرقدرتمعادلات جهانی  در یفراوانفارس و دریای عمان اهمیت یجخل-

 کوهن( )نظریۀ کمربند شکنندة استاتحاد شوروی محل رقابت بحری آمریکا و 

عباسی و همکاران، )

13:1311) 

ر بدیلی برای حمله به ایران یا صیانت از آن است. اگهرمز دارای موقعیت بی تنگۀ-

بدیل فارس به یک دریای بسته تهرمز، خلیجبا کنترل یک قدرت خارجی بر تنگۀ 

 گیرد.های ایران خنثی و این کشور در معرض حملات متعدد قرار میشود، قابلیت

)قلی زاده و کلاری، 

111:1311.) 

سیاسی ایران با هرمز و موقعیت ایران، بر روابط  الجیشی تنگۀاهمیت سوق-

 کنندةفارس از یکسو و با کشورهای مصرفکشورهای صادرکنندة نفت و گاز خلیج

 گذارد.ی دیگر اثر مینفت از سو

)عزتی و همکاران، 

177:1319) 

های ورودی و خروجی آن هرمز که بر راه ترین جزایر استراتژیک در تنگۀساسح

 .اشراف دارند، در حاکمیت ایران است

: 1303، مجتهد زاده)

80.) 

ه دارای جزایر بسیار هرمز است ک های جهان، فقط تنگۀطق آبی و تنگهبین منا-

حیاتی است که این امر در جهت دفاع از تنگه، ساحل و مرزهای خشکی و  مهم و

 حاکمیت و امنیت کشور نقش اساسی دارد.

عنوان هرمز، هنگام و لارک( به) هرمز یدگاه نظامی، جزایر موجود در تنگۀدر د -

عنوان هگیری و جزیرة قشم بههای دفاعی در برابر هرگونه تهاجم و عملیات رسرپل

 رود.تیبانی به کار میپش جزیرة

قشم و این جزیره با  ستان هرمزگان و بندرعباس با جزیرةارتباط بسیار آسان ا-

 کند.جزایر پیش روی خود، تعامل مناسبی را در هنگام منازعه و دفاع برقرار می

و کلاری،  زاده یقل)

113:1311) 

 قدرت پتانسیل از یبرداربهرهبرای  لازم قدرت ایران اسلامی جمهوری کهیدرصورت

 ملی در امنیت منفی تأثیر بر علاوه پدیده این باشد نداشته را هرمز تنگۀ آفرینی

 کشورهای دیگر رقابت و کشور ةکنندفیتضع عوامل از یکی عنوانبه ایران

منفی مضاعفی بر امنیت ملی  ریتأثشود که آن می در نفوذ و تسلط قدرتمند برای

 گذارد.می

)آجرلو و باپیری، 

137:1311) 

 

 بحری دریایی نیروی برای پیوستگی ایجاد-

 و لجستیک نیرو تدارک تسهیلات ایجاد-

 قوا در ییجوصرفه -

مجد زاده،  )بحرینی و

11:1310) 
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 یامنطقه قدرت یک به خود کردن تبدیل درصدد که ایران کشور برای هرمز تنگۀ

 در پیشبرد است توانسته رسدمی و به نظر است برخوردار زیادی اهمیت است از

 .دینما شایانی کمک نیز ایران اسلامی جمهوری سیاسی اهداف بعضی

 استراتژیک موازنۀ تواندیم باشد، جهانی یهاقدرت از یک هر اختیار در این تنگه

 .دهد وی تغییر نفع به را
 (.03:1381)نامی، 

 
 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

 یریگجهینت (الف

های ژئوپلیتیکی آن مؤلفه اساس بریابی کشورها را عوامل قدرت کشورهای جهاندر تمام  معمولاً. 1

 شدتبهژئوپلیتیکی ۀمؤلفای و جهانی خود از این های منطقهدر سیاستکشورها دهند و قرار می

از عوامل  که است یالمللنیبهای ها و آبراههتنگه ،یکیتیژئوپل یهامؤلفهاین  ۀازجمل برند.بهره می

کشف نفت و به  ازجملهگردند. امروزه با وقوع تحولات جدید یابی بسیار مهمی محسوب میقدرت

 مورد بسیار المللی نیزهای بیننقش ژئواکونومیکی تنگه ،یفنّاور ۀعرص دردنبال آن تحولات شگرف 

 خود، منافع نیتأم جهت در مناطقو تسلط بر این  بزرگ هایقدرت ورود با و استگرفته قرار توجه

 به آن افزوده شد. ژئواکونومیکی و ژئوپلیتیکی بعد کنار در یاستراتژیک بعد
 موارد ارائه شده در رابطه با تنگۀشود، اغلب ملاحظه می یک و دو که در جداول شمارة گونههمان .1

عنوان هرمز مشتمل بر مفاهیمی هستند که بر اصول بنیادین و اساسی ژئوپلیتیک استوار بوده و به

های خاص از ارزش هرمز ۀتنگ :کننداظهار می اکثر این نظریات اند.دیدگاه و بعضًا نظریه مطرح شده

مینه همگرایی بوده و در این زبرخوردار  و ژئواستراتژیک ارتباطی، اقتصادی، نظامی و ژئوپلیتیک

بدون  اخیر، قرنمیدر نهرمز  ۀتنگو  فارسجیخلدارند. ویژگی مشترک این مفاهیم این است که 

و محاسبات  کیتیژئوپل یهاجهان در نگرش مناطق نیترو حساس نیترتردید، یکی از مهم

های جهان است و اوضاع حاکم بر آن ترین تنگهییکی از استراتژیک هرمز تنگۀ .استراتژیک بوده است

علاوه بر تولیدات نفت کشورهای تغییر یا حتی بحران کند. تواند اقتصاد جهان را دستخوش می

تجاری به ارزش  یهاتی، بخش اعظمی از ترانزکندیهرمز عبور م ۀکه از تنگ فارسجیمشرف بر خل
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معبر  نیترهرمز را به مهم تنگۀو این مسئله است که  ردیگیمیلیاردها دلار نیز از این معبر صورت م

 .دریایی در دنیا تبدیل کرده است

و  فارسجیخل ن احتمال زیاد است که تنش در حوزةقرار گرفت ای مورداشاره قبلاً . به دلایلی که 3

آن، آثار ناامنی تردد در حیاتی و بروز هرگونه  بستن و انسداد این تنگۀ هرمز ادامه پیدا کند. تنگۀ

ای، ناامنی در تردد های جهانی و منطقهقدرت ناپذیری از قبیل حضور و مداخلۀانو جبر زیانبار

اقتصادی و سیاسی بر کشورهای  ایم(، فشارای که در سالیان اخیر شاهد آن بودهمسئله)ها کشتی

ردات کالاهای فارس، افزایش قیمت نفت، تزلزل اقتصاد جهان، تحریم و محدود شدن واخلیج حوزة

انرژی در  اقتصادی و ،سیاسی یهابحرانو صدور نفت،  هایکشت ونقلحملمهم و صنعتی، اخلال در 

 سطح جهانی و ... را در پی خواهد داشت.

فارس خلیج ۀعادی در منطق ةمبارزه و رقابت دائمی به یک پدیدگذشته منازعه،  ۀطی چند ده .1

و جمهوری  متحدهالاتیاتوان به روابط پرتنش بین تبدیل شده است. از میان عوامل موجود، می

شدن ناامناحتمال وجود دارد که  نیا .اشاره کرد هرمز ۀتنگاسلامی ایران و تهدید به بستن 

جمهوری  هرمز باعث آغاز تلاش کشورهای منطقه در جهت تضعیف جایگاه و تنگۀ فارسجیخل

دنبال این هستند که این ائتلاف  مریکا و کشورهای غربی سخت بهایران در منطقه شود و آاسلامی 

احتمالی این امر به نفع ایران نخواهد بود و به حل مشکلات شود که  تشکیلدر جهت مقابله با ایران 

ی بسیار فعال به یک دیپلماس فارسجیخل جهت کاهش تنش در حوزةکمکی نخواهد کرد. ایران در 

و تلاش برای کاهش و یا  فارسجیخل در این راستا، توسعۀ روابط با کشورهای حاشیۀ .نیازمند است

 .در چارچوب اصول نظام جمهوری اسلامی ایران بسیار مهم است نیمابیفی هاکدورترفع 

انتقال انرژی از آن با امنیت صورت  اقتصادی و هرمز تا زمانی راهبردی است که جریان . تنگۀ0

پذیرد و در صورت ناامن شدن این تنگه برای زمان طولانی و با ایجاد بار روانی مبنی بربستن این 

، گرددیمعلاوه بر اینکه موجب افزایش تنش بین ج.ا.ایران و کشورهای منطقه  ،متناوب طوربهتنگه 

بسیاری از کشورهای غربی و گزین خواهد انداخت. ی جایهاروشسایر کشورها را به فکر استفاده از 

را دیگری  نیگزیهایی که مسیرهای جاطرح ۀکوشند با ارائآمریکا میةمتحدالاتیها ادر رأس آن

هرمز کاسته و  ۀگیرد، از اهمیت تنگرس در نظر میفاخلیج ةجهت انتقال انرژی کشورهای حوز

انرژی از این مسیر در مواقع بحران کاهش بدهند و درواقع با این عمل  نیوابستگی خود را به تأم

استراتژیک از جهان  ۀمل ایران را در تسلط بر این منطقکه ابتکار ع آن هستندخواستار  ینوعبه

کشور در مواقع بحران محدود کنند. بدین  برندة عنوان برگعنوان یک عامل برتر جغرافیایی و بهبه

 منافع اقتصادی بلکه منافع امنیتی خود را نیز از دست خواهد داد. تنهانهترتیب ایران 
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 باید ملی خود قدرت افزایش ضمن ایران اسلامی جمهوری :که گفت توانیم راهکار یک عنوانبه. 9

 نظامی تجلی اقتدار باعث کار این چراکه ؛باشد هرمز تنگۀ امنیت تأمین استراتژی اجرای پیشگام

 در را ایران جمهوری اسلامی المللینیب نقش پذیرش و شد خواهد فارسجیخل منطقۀ در ایران

یافتن به  دست. آورد ارمغان خواهد به هرمز تنگۀ در کشورها و هاملت مشترک منافع از حفاظت

باعث برقراری امنیت توسط کشورهای منطقه و  یجمعمشترک یک پیمان امنیت دسته یهانهیزم

. با توجه به عامل جغرافیایی، اقتصادی و استراتژیک شودیناکارآمد شدن عوامل خارجی در منطقه م

ت منطقه، نظام برای پاسداری از امنی نیتری، منطقفارسجیکشورهای خل ۀمشترک میان هم

 .در برگیرد ن شرکت هیچ کشور دیگریبدورا  یاکشورهای کرانه ۀسیستمی خواهد بود که هم

 

 پیشنهادها

با نخبگانی که در این حوزه  و مصاحبه شدهانجامهرمز و تحقیقات  تنگۀ وضعیت با توجه به مطالعۀ

 :گرددیمموارد ذیل جهت تحقیقات آتی پیشنهاد  ،اندداشته و مطالعهتجربه 

 با هدف کاهش تنش در این تنگههرمز  ر تنگظی افزایش نقش جمهوری اسلامی ایران دراهکارها .1

 .ردیقرار گ و مطالعهی موردبررس

 . تشکیل یک ائتلاف امنیت جمعی با حضور کشورهای منطقه در جهت کاهش حضور بیگانگان در1

 .ردیقرار گ و مطالعه قیموردتحقاین منطقه 

و  بین چابهار ژهیوبه -به سواحل عمان فارسجیخل کلان از منطقۀ یهایگذارهیسرما. انتقال 3

 مورد بررسی قرار گیرد. به دریای عمان فارسجیخلنفتی از  یهاانهیپا انتقالو  -جاسک
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 منابع

 یفارسمنابع  الف.
 ملی امنیت تأمین آن شمالی جزایر و هرمز تنگه نقش» .(1311آجرلو، محمدجعفر و باپیری مسعود )

 ، پائیز81، سال بیست و یکم، شماره دفاعی مجله سیاست، «ایران اسلامی جمهوری

مسدود ها و امکان بررسی آزادی عبور از تنگه» .(1310) زاده خاندانی، بهروز بحرینی، علی و مجد-

 1 شماره، ، فصلنامه مطالعات راهبردی علوم انسانی«المللنیبکردن تنگه هرمز در حقوق 

 نظامی اهمیت مورد در جهان ژئوپلیتیک اندیشمندان نظریات» .(1381) محمدجعفر کار،چمن

 10-1صص  ،1 شماره ،اسلام از بعد ایران نامهتاریخ نامهفصل ،«فارسخلیج

 تهران: سمت ،فارس و نقش استراتژیک تنگه هرمزیجخل(. 1381) محمدرضا نیا،حافظ

 مجموعه، فارسیجخل در رانیا ینیآفرنقش یکیتیژئوپل یمبان .(1388) محمدرضا ،یانحافظ

 ییایجغراف مؤسسه: تهران ،فارسیجخل شیهما نیمهچهارد مقالات

 : انتشارات پاپلیمشهد ،اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک .(1317یا، محمدرضا )نحافظ

انجمن نامه فصل ،«تنگه هرمز، کدام استراتژی؟ بستن یا نبستن» .(1317) محمدرضا نیا،حافظ

 .ایران ژئوپلیتیک

 ، انتشارات سمت.فارسخلیج استراتژیک نقش .(1311) حسین ربیعی، و محمدرضا نیا، حافظ

دانشگاه عالی  :تهران ،راهکارها و هاتیاولو فارس؛جیخل در تیامن .(1317) نیمحمدحس ،یلیخل

 دفاع ملی

 .13، شماره پیشگامان ،«ایران ملی امنیت حفظ در هرمز تنگه نقش» .(1317) حمزه عالمی،

اهمیت استراتژیکی تنگه هرمز در مقایسه » .(1311) یعلطالبی، صغری و نجات، سید  ؛عباسی، ابراهیم

 13، شماره های سیاسینامه علمی تخصصی پژوهشفصل ،«المللی جهانهای بینبا تنگه
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