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  »»بستن يا نبستنبستن يا نبستن: : تنگه هرمز، کدام استراتژیتنگه هرمز، کدام استراتژی««
  نيانيا  رضا حافظرضا حافظ  دکتر محمددکتر محمد: : ازاز

  ژئوپليتيک دانشگاه تربيت مدرسژئوپليتيک دانشگاه تربيت مدرساستاد جغرافيای سياسی و استاد جغرافيای سياسی و 
  وو    

  رئيس انجمن ژئوپليتيک ايرانرئيس انجمن ژئوپليتيک ايران
   تهران تهران--۱۳۹۰۱۳۹۰//۱۰۱۰//۲۲۵۵

  ::مقدمهمقدمه

ث انسداد تنگـه     ايران، بح  یالمللی در زمينه تحريم اقتصاد      هفته است که در پرتو مناقشات بين      سه  حدود  

المللـی در محافـل       هرمز از سوی برخی مقامات جمهوری اسالمی ايران مطرح شده و به يک مـسأله داغ بـين                 

 کـه ايـن خـود نـشان از اهميـت اسـتراتژيک تنگـه هرمـز در                   .ای و سياسی جهان تبديل گرديده است        رسانه

 و در   )م۱۹۸۰(ش. هــ    ۱۳۶۰ه  طرح انسداد تنگه هرمز موضوع جديدی نيست و در ده         . سرنوشت جهان دارد  

دوران جنگ عراق عليـه ايـران نيـز از سـوی برخـی مقامـات جمهـوری اسـالمی ايـران مطـرح گرديـد کـه                    

 . همراه داشت ای را به المللی و منطقه ها و اقدامات بين حساسيت

با توجه به اهميت موضوع در سرنوشت ايران و جهان، نويـسنده را بـر آن داشـت تـا نـسبت بـه واکـاوی                          

 .اجمالی موضوع و بيان اثرات هر کدام از دو استراتژی بستن و يا نبستن تنگه هرمز بپردازد

توضيح اين نکته ضروری است که نويسنده اين مطلب، اولين پژوهش را در زمينه نقش استراتژيک تنگـه                  

فـارس و نقـش       خلـيج «ش انجام داده کـه حاصـل آن در کتـابی تحـت عنـوان                . هـ   ۱۳۶۹هرمز در سال    

عالقمنـدان  .  منتـشر گرديـده اسـت      ، از سـوی انتـشارات سـمت       ۱۳۷۱در سـال    » تراتژيک تنگه هرمز  اس

 . ويژه فصل پايانی کتاب مطالعه بفرمايند توانند مسائل تنگه هرمز را در فصول مختلف آن به می

  

  ::مشخصات تنگه هرمزمشخصات تنگه هرمز

 .باشد  از مشخصات زير برخوردار میتنگه هرمز به عنوان يک پديده جغرافيايی

ای    در مقياس منطقه   از  اهميت استراتژيک برخوردار است زيرا دارای کارکرد اقتصادی، ارتباطی و نظامی             -۱

 و جهانی است؛

قـرار دارد و  ) در جنـوب (و عمـان  ) در شـمال  ( های سـرزمينی دو کـشور ايـران         تنگه هرمز در قلمرو آب     -۲

جنـوب  (ر، و از خـط مبـدأ دو کـشور            کيلومت ۹۰ترين فاصله يا عرض آن از خط ساحل دو کشور مزبور              کوتاه

يعنی کمتر از فاصـله مجمـوع   . باشد می)  مايل دريايی  ۵/۲۰( کيلومتر   ۳۸) جزيره الرک و شمال جزيره قوئين     



 ٢

بنابراين دريای سرزمينی دو کشور در داخل تنگـه هرمـز   .  مايل است۲۴عرض دريای سرزمينی دو کشور که       

 باشد؛  مايل دريايی می۱۶حدود  و طول منطقه تداخلی در با هم تداخل دارند

 اقتـصادی   -هـای منطقـه انحـصاری       کـه آب    ل درياها، تنگـه هرمـز بـه دليـل ايـن           لالم  از نظر حقوق بين    -۳

شود که عبـور از آن        المللی محسوب می     تنگه بين  نمايد،   آزاد اقيانوس هند متصل می     های  فارس را به آب     خليج

بـدون  هـای ديگـر       های تجاری و نظامی کشور      ها و هواپيما    يیدريا  ها، زير   بدين معنی که کشتی   . ترانزيتی است 

های ساحلی نبوده و تهديدی بـرای آنهـا           داميکه مخل نظم و امنيت کشور     اهای ساحلی م    کسب اجازه از کشور   

های ساحلی حـق تعليـق        توانند از آن گذر نمايند و کشور        محسوب نشود و عبور آنها پيوسته و سريع باشد می         

 ها از داخل تنگه تعيين نمايند؛ یهای مشخصی را برای عبور کشت توانند مسير البته آنها می. ارندعبور آنها را ند

پذيرد کـه بـه تأييـد         آن صورت می   تردد    ها در تنگه هرمز از داخل طرح تفکيک         مسير اصلی عبور کشتی    -۴

مينی کـشور عمـان و      های سرز   المللی دريانوردی رسيده و در حال حاضر در قلمرو آب           يا سازمان بين  » يموآ«

ر، جريانـات   يابی آن در آنجا عمق مناسب و بيشتر، کوتـاهی مـسي            علت مکان . ين قرار دارد  ئدر شمال جزاير قو   

 باشد؛  و غيره میندیکش

ـاری از تنگـه هرمـز عبـور نمـوده و اقتـصاد                  ها و کشتی    کش   کشتی شامل نفت   ۵۵روزانه در حدود     -۵ ـای تج ه

  ؛نمايد جهان را تأمين مینفت مصرفی يک پنجم حدود هانی ارتباط داده و فارس را با اقتصاد ج ای خليج منطقه

ـای فـسيلی      ترين انبار انرژی    فارس به عنوان بزرگ      خليج  ترين مسير انتقال نفت و گاز منطقه        تنگه هرمز مناسب   -۶ ه

ـيج        ۴۰ درصد منابع نفت و      ۶۰در حدود   . به سراسر جهان می باشد     ـارس قـرار      درصد منابع گاز جهان در منطقه خل ف

 باشند؛ در جهان می) پس از روسيه ( ايران دومين،در گاز ودی اولين وسع عربستان ،دارد که در نفت

ـانگی، حمـل و        ،ترين منابع توليد انرژی در مصارف گوناگون بشر         از آنجائيکه نفت و گاز مهم      -۷  شامل مصارف خ

ـا، جوامـع و کـشور        سرنوشـت انـسان    باشند بنابراين   های نظامی و غيره می      نقل، صنعت، کشاورزی، فعاليت    ـای   ه ه

  ؛خورد فارس در حال و آينده عميقاً با تنگه هرمز پيوند می کننده و توليدکننده نفت و گاز خليج مصرف

کننده نفت و گـاز       نده و مصرف  کن  های توليد   اهميت استراتژيک تنگه هرمز عمدتًا تابعی از وابستگی کشور         -۸

هـای جـايگزين، توسـعه يابـد          ها و طـرح     ها، روش   بنابراين چنانچه مسير  . شدبا  عبور آن از تنگه هرمز می      زو ني 

 گه هرمز به شدت کاهش خواهد يافت؛اهميت تن

فـارس از امکـان انـسداد تنگـه هرمـز در اثـر منازعـات                  کننده نفت خليج    های صادر   دليل نگرانی کشور    به -۹

نتقال نفت از طريق خطوط لوله را به دريای         های جايگزين ا    ها پيش آنها طرح     ای، از سال    ای و فرامنطقه    منطقه

طور مشخص عربـستان      به(اند    های باال به اجراء گذاشته      مديترانه، دريای سرخ و دريای عمان آن هم با ظرفيت         

گی خود را به تنگه هرمز کـاهش        اند وابست   ترتيب آنها سعی کرده    بدين). سعودی، عراق و امارات متحده عربی     

 کشد؛  استراتژيک آنرا به چالش میتنگه هرمز و نقشاين پديده اهميت . هندد
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. کشور ايران از حيث صادرات و واردات نفت و کاال بيشترين وابستگی را در منطقـه بـه تنگـه هرمـز دارد            -۱۰

ها به تنگه هرمز و مشروط بـه ايجـاد نـاامنی در آن از                 بنابراين در صورت کاهش يا قطع وابستگی ساير کشور        

 ذيرترين آنها در منطقه خواهد بود؛پ  ن آسيبسوی ديگران، کشور ايرا

اقتدار و منزلت ژئوپليتيکی ايران در منطقه و جهان به دليل قرار داشتن بخش شمالی تنگـه اسـتراتژيک                    -۱۱

کننـدگان نفـت و گـاز در          کنندگان و مصرف     و توسعه وابستگی توليد    ءهای سرزمينی آن، تابع بقا      هرمز در آب  

کاهش وابستگی آنها به تنگه هرمز يا قطع آن باعـث کـاهش اقتـدار و                . باشد  یمنطقه و جهان به تنگه هرمز م      

نمايـد کـه ايـران وابـستگی ديگـر            منطق ژئوپليتيـک ايجـاب مـی      بنابراين  . گردد  منزلت ژئوپليتيک ايران می   

 های جهان به تنگه هرمز را يک سرمايه ژئوپليتيکی ملی در راستای منافع ملی و امنيت ملی خود بدانـد   کشور

از ايـن رو اسـتراتژی بهينـه بـرای ايـران، منطقـًا              .  و توسعه وابستگی آنها به تنگه هرمز اصـرار بـورزد           ءو بر بقا  

 . باشد استراتژی تأمين امنيت عبور در تنگه هرمز می

 

  ::های دوگانه بستن يا نبستنهای دوگانه بستن يا نبستن  استراتژیاستراتژی

  

  : : استراتژی بستناستراتژی بستن: : الفالف

. باشـد   اين استراتژی به مفهوم انسداد تنگه هرمز و يا ايجاد اختالل و ناامنی در عبور و مرور از طريق آن می                    

که آيا ايران حق دارد به اينکار مبادرت ورزد؟ که اين موضـوع               يکی اين . در اينجا حداقل سه موضوع مطرح است      

که آيـا از نظـر اجرائـی     دوم اين. نظر نمايند هارباشد که آنها بايد اظ    الملل می   در صالحيت متخصصين حقوق بين    

ها  طور که در رسانه باشد که آن باشد؟ که اين موضوع نيز در صالحيت فرماندهان نظامی می پذير می اينکار امکان

که آيا انسداد تنگه هرمز به مـصلحت منـافع و امنيـت               سوم اين . دانند  پذير می   مطرح شده است انجام آنرا امکان     

باشد و آنها بايد ارزيابی و تـصميم الزم   مقامات سياسی کشور میباشد؟ که اينکار نيز در صالحيت         ن می ملی ايرا 

 . را اتخاذ نمايند

های تبليغاتی بازدارنده، با فرض اينکه به هر دليلی و تحت هر شرايطی ايران بخواهد  در اين جا فراتر از جنبه

 . شود های احتمالی اين کار اشاره می مبادرت به انسداد تنگه هرمز بکند، به پيامد

 های دريايی و ايجاد و توسعه بحران اقتصادی در جهان؛ افزايش احتمالی بهای نفت وگاز و نيز نرخ بيمه -۱

و گـاز در   کننـده نفـت     های توليدکننده و مـصرف      سريع کشور المللی و واکنش      ايجاد حساسيت شديد بين    -۲

 جهان؛

هـا و     هـا، رسـانه     المللی از سـوی طيفـی از مـردم، نهـاد            بينهای    نهادتوسعه فشار بر شورای امنيت و ساير         -۳

 برای رفع انسداد از تنگه هرمز؛بويژه آمريکا و اروپا ن های مختلف جها دولت



 ۴

هـای    در خـصوص تنگـه    ) ۱۹۸۲کنوانـسيون   (هـا     المللی حقوق دريا    متهم شدن ايران به نقض قوانين بين       -۴

 المللی؛ بين

المللـی و     ها و جامعه بـين      سازی تنگه هرمز به سوی ايران از طرف کشور          اامنگيری انگشت اتهام به ن      جهت -۵

  بسيج آنها عليه ايران؛نتيجتًا

 ؛های نظامی بيگانه در اطراف تنگه هرمز و پيدا شدن حالت جنگی در منطقه حضور و آرايش نيرو -۶

ر در تنگـه هرمـز و       های سرزمين آن کـشو      ها از آب    عمان به دليل عبور مسير کشتی     درگير شدن با کشور      -۷

   عمان عضو آن است؛کهفارس  های شورای همکاری خليج متعاقب آن توسعه تنش با کشور

 شورای امنيت با توجه به نقـش تنگـه هرمـز در سرنوشـت جهـان و منـافع                    ءنظر در بين اعضا     ايجاد اتفاق  -۸

 ها از جمله چين و روسيه؛ مشترک دولت

دام  انسداد از طرق مختلف از جمله اقـ        ضوع و اخذ تصميم رفع    متحد به مو    ورود شورای امنيت سازمان ملل     -۹

 ؛نظامی

قرار گرفتن ايران در برابر اقدام نظامی مـصوب شـورای امنيـت و قـرار گـرفتن احتمـالی رهبـری ائـتالف                         -۱۰

 مريکا و متحدان آن؛آالمللی در دست  بين

لمللی در تنگه هرمز و متعاقب آن ا های ائتالف بين های ايرانی و نيرو احتمال شروع درگيری نظامی بين نيرو -۱۱

تبديل شدن فضای جغرافيايی کشور ايران به صحنه عمليات نظامی و آسيب ديدن مردم، حکومت، تأسيسات و    

 های ملی ايران؛ سرمايه

 ،دشوار شدن موقعيت ايران برای ادامه جنگ احتمالی در شرايطی که طرف مقابل ايـران در اقـدام نظـامی      -۱۲

 لل باشد؛مشورای امنيت سازمان 

های جايگزين از جملـه       فارس برای توسعه مسير     های صادرکننده نفت در منطقه خليج       مصمم شدن کشور   -۱۳

ه هرمز و نيز کاهش اهميت استراتژيک آن و نتيجتًا کاهش تدريجی            گخطوط لوله، و کاهش وابستگی آنها به تن       

ر تنگه هرمـز و در نقطـه مقابـل افـزايش            اقتدار و منزلت ژئوپليتيکی ايران و از دست رفتن سرمايه ملی ايران د            

 ؛پذيری ايران به دليل بيشترين وابستگی به تنگه آسيب

ر خـصوص رفـع   های پيشگام در اجرای مصوبات شورای امنيت د      افزايش اعتبار و منزلت ژئوپليتيکی کشور      -۱۴

 انسداد از تنگه هرمز؛

ی جغرافيـايی جهـان و نيـز منـابع     هـا  ضهکنندگان انرژی به منابع انرژی فسيلی ساير حو    رو آوردن مصرف   -۱۵

 .های غيرفسيلی جديد توليد انرژی
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  استراتژی نبستن و تأمين امنيت تنگه هرمزاستراتژی نبستن و تأمين امنيت تنگه هرمز: : بب

 باشد که در اظهارات اين استراتژی به مفهوم پيشگامی ايران در تأمين امنيت عبور و مرور در تنگه هرمز می              

نتـايج محتمـل    .  خارجه آن انعکاس داشت    اخير وزير دفاع جمهوری اسالمی ايران و سخنگوی وزارت امور         

 :اين استراتژی عبارتند از

فارس تحت هر شرايط و       تجلی اقتدار نظامی ايران مبنی بر توانايی تأمين امنيت تنگه هرمز و منطقه خليج              -۱

 در برابر هر نوع تهديدی از بيرون؛

ها در ارتباط با تنگه       و کشور ها    المللی در پذيرفتن مأموريت حفاظت از منافع مشترک ملت          ايفای نقش بين   -۲

 المللی؛ به عنوان يک پديده بين

ای و    کنندگان برون منطقه    تنگه هرمز به سوی متجاوزين و مداخله      گيری انگشت اتهام تهديد امنيت        جهت -۳

هـای   نهـاد  ها و نتيجتًا جلوگيری از قرار گرفتن ايران در برابر ساير کشور       بسيج افکار عمومی جهانيان عليه آنها و      

 ؛المللی بين

بهبود محبوبيت و تصوير دولـت ايـران در افکـار     المللی و ثبات اقتصاد جهانی و کمک به صلح و امنيت بين  -۴

 ؛جهانمصرف کنندگان و توليد کنندگان انرژی در عمومی 

فـارس از     های فسيلی منطقـه خلـيج       کننده انرژی   کننده و مصرف    های صادر   ايجاد اطمينان خاطر در کشور     -۵

 ؛های جايگزين تنگه هرمز  امنيت پايدار در تنگه هرمز و متوقف شدن طرحطريق تضمين

 ها به تنگه هرمز و تضمين بقای سرمايه ژئوپليتيکی تنگـه هرمـز بـرای ايـران و             تداوم وابستگی ساير کشور    -۶

 ؛ منزلت ژئوپليتيکی ايران در منطقه و جهانءارتقا نتيجتًا تداوم و

المللی  ی بينها گيری تهديدات و ائتالف ای شکله طريق زدايش زمينهتضمين امنيت و منافع ملی ايران از      -۷

 يه ايران؛لع

ـين   نياز مشترک امنيتی تنگه هرمز برای شکل دادن بـه همگرائـی منطقـه             گيری از     بهره -۸ المللـی در   ای و حتـی ب

 ای؛ گان برون منطقهکنند ست مداخلهزدائی از د ايران و بهانه فارس، و ايجاد ترتيبات امنيتی به محوريت کشور خليج

کمک به ثبات و پايداری توسعه اقتصادی ايران از طريق پايداری ارتباط اقتصاد ملی ايران با اقتصاد جهانی                   -۹

 ؛به دليل پايداری امنيت در تنگه هرمز که اقتصاد ايران بيشترين وابستگی را به آن دارد

 ؛الملل به دولت ايران پيشگيری از ايجاد اتهام نقض حقوق بين -۱۰

کمک بـه   نيز  فارس و     های منطقه خليج    آميز و روابط حسنه بين ايران و کشور         توسعه فضای صلح  کمک به    -۱۱

 .امنيت و توسعه اقتصادی اين منطقه

  
  



 ۶

  ::نتيجهنتيجه

تـأمين و  «های احتمالی دو اسـتراتژی مزبـور، رجحـان اسـتراتژی دوم يعنـی       با بررسی و مقايسه بازتاب  

 . دهد  خود را نشان می»ی ايران تضمين امنيت عبور در تنگه هرمز از سو

  


