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 جایگاه ژئوپلیتیکی تنگۀ هرمز در راهبرد دفاع دریای ایران

سهراب عسگری، استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران1 
دانشگاه  انسانی  علوم  دانشکده  سیاسی  جغرافیای  گروه  استادیار  حاجت،  قادری  مصطفی 

تربیت مدرس، تهران، ایران

دریافت: 1400-02-22                                                   پذیرش: 25-04-1400

                                                     صص:113-146

چکیده
با تشکیل نیروی دریایی در سال 1303 اعمال حاکمیت بر قلمروی دریایی کشور شروع شد. 

تصویب نخستین قانون مناطق دریایی ایران در سال 313 ، اعمال حاکمیت را قانونمند کرد. در 

دهه های بعد قانون مناطق دریایی ایران بازنگری شد. در تکمیل آن، حقوق و قوانین بین الملل 

دریاها مؤثر بود. موضوع قوانین دریایی کشور، همواره خلیج فارس و دریای عمان بوده است 

و تنگۀ هرمز به عنوان آبراه مهم جهانی از نظام حقوقی ویژه ای برخوردار نشده است. در نتیجه، 

عبور از آن دارای نظام حقوقی خاصی نیست و قوانین کنوانسیون 1982 حقوق بین الملل دریاها 

به تنگۀ هرمز نیز تعمیم داده می شود. تنش های سیاسی پیش آمده در دهه های اخیر و اقدامات 

خصمانۀ کشورهای متخاصم، سبب شده است بستن تنگۀ هرمز به عنوان اهرم بازدارندۀ تدافعی 

مورد توجه مسئوالن کشور قرار بگیرد. 

بررسی  ضمن  داده ایم،  انجام  کتابخانه ای  شیوۀ  به  که  تحلیلی  و  توصیفی  مقالۀ  این  در 

وضعیت و روند اقدامات ایران در عرصۀ قلمروهای  دریایی، به نقش ژئوپلیتیک تنگۀ هرمز در 

سیاست های دفاعی کشور می پردازیم که به عنوان متغییر مستقل در این پژوهش مطرح است و 

پیامد های  بستن تنگۀ هرمز نیز به عنوان متغییر تابع است. این پرسش مطرح است که تنگۀ هرمز 
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چه جایگاهی در راهبرد دفاع دریایی ایران داشته است و طرح  بستن تنگه از منظر راهبرد دفاعی 

دریایی چه پیامدهایی دارد؟ براساس یافته های پژوهش، طرح بستن تنگۀ هرمز توسط جمهوری 

لولۀ جایگزین،  است. ساخت خطوط  داشته  پی  در  زیادی  واکنش های  ایران، همواره  اسالمی 

جمله  از  تنگه  بازنگهداشتن  با  نظامی  نیروی  به کارگیری  تهدید  بین المللی،  مخالفت های  ابراز 

آن ها بوده است. 

کلیدواژه ها: ایران، تنگۀ هرمز، راهبرد دفاعی، ژئوپلیتیک، سیاست دفاعی.

 مقدمه
وابستگی انسان به دریا و حضورش در پهنه های آبی تاریخی طوالنی دارد. در این تاریخ طوالنی 

حضور، هم فعالیت های اقتصادی انجام داده و هم با تشکیل نیروی نظامی دریایی قلمروخواهی، 

قلمروسازی و قلمروهای دریایی را کنترل کرده و در مواقعی هم جنگ کرده است. اگرچه تفکیک 

دریاها  است  روشن  آنچه  دارد،  بیشتر  بررسی  به  نیاز  نظامی  اقدامات  از  بازرگانی  فعالیت های 

در سده های نزدیک، موازی با گسترش تجارت دریایی، در برنامه ریزی های نظامی نیز جایگاه 

خاصی یافته اند. حاکمیت در تنگه ها و قلمروهای  دریایی در گذشته تابع توان نظامی کشورهای 

ساحلی و توافق های دوجانبۀ بین المللی بود. توافق های بین المللی را بیشتر کشورهای کرانۀ تنگه 

انجام می دادند.

 قرارداد 1881 آرژانتین و شیلی در خصوص تنگۀ ماژالن، اعالمیۀ 1904 فرانسه و انگلیس 

دربارۀ عبور آزاد از تنگۀ جبل الطارق و کنوانسیون 1936 مونترو دربارۀ بغازهای ترکیه در بسفور 

و داردانل بین ترکیه و روسیه نمونه هایی از توافق های دوجانبۀ بین المللی برای کنترل عبور و مرور 

تنگه ها هستند )Churchill & Lowe,1997:157-158(. امروز گذر از تنگه ها تابع قوانین 

و مقررات بین المللی است. ضمن اینکه کشورهای کرانه ای نیز از حقوق مشخصی برخوردارند. 

در دهه های اخیر برای اعمال حاکمیت بر عرصه های دریایی و فعالیت در آن ها، کشورهای 

کرانه ای راهبردهایی را به کار گرفته  اند. هدف اصلی این راهبردها تأمین منافع ملی و ایجاد امنیت 

دریایی بوده است. پدیداری امنیت در کریدورهای دریایی به راهبردهای کشورهای دارای قلمرو 

ساحلی در قالب کنوانسیون های بین المللی مربوط می شود. ابزارهای الزم برای تحقق این مهم، 

قانون کارآمد و نیروی دریایی قوی است. امروز قدرت دریایی به ویژه برای کشورهای کرانه ای 

در موقعیت جغرافیایی ویژه بسیار مهم است. قدرت دریایی بخشی از مجموعۀ ساختاری کشور 

را  شکست  آن  نداشتن  و  پیروزی  آن  داشتن  می کند.  سامان مند  را  ملی  منافع  تعقیب  که  است 
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در  قوی، حضور  دریایی  نیروی  با وجود   .)Baylis & et al, 2003: 63( تضمین می کند 

آب های آزاد هم عملی می شود. از مفهوم دسترسی به آب های آزاد چنین استنباط می شود که این 

 .)Ezzati, 1994: 153( دسترسی با قدرت یک کشور رابطۀ اساسی دارد

ایران به عنوان یک کشور کرانه ای، ضمن تبیین رویکردها، ابزار و امکانات دفاعی برای اعمال 

حاکمیت بر قلمروهای دریایی خویش را فراهم کرده است. تنگۀ هرمز از عناصر مهم دریایی 

است که همواره در سیاست دفاع دریاپایه ایران نقش مهمی داشته است. تنگۀ هرمز به عنوان یک 

آبراه بین المللی در جنوب ایران از ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و نظامی اهمیت دارد. مزیت 

ژئوپلیتیکی تنگۀ هرمز چشم انداز جذابی را در زمینۀ امور دفاعی و نظامی ترسیم می کند. این 

در حالی است که در داخل کشور در مورد چگونگی اعمال حاکمیت دفاعی بر این تنگه به عنوان 

و  کیفیت  به  مربوط  اختالفات  این  بیشتر  و  دارد  دیدگاه وجود  اختالف  ژئوپلیتیکی  یک مزیت 

 )Hafeznia &Rabee, 2013: 346( است  امنیتی  و  دفاعی  راهبرد های  اعمال  چگونگی 

کید بر بستن تنگۀ هرمز در مجادالت کالمی پیامدهایی نیز برای ایران در پی داشته است.  و تأ

تقویت حضور نیروهای نظامی بیگانه در منطقۀ خلیج فارس و تهدید به استفاده از نیروی نظامی 

برای بازنگهداشتن تنگۀ هرمز و تالش برخی کشورهای کرانه ای برای ساخت مسیرهای جایگزین 

و کاستن از اهمیت تنگۀ هرمز از دیگر پیامدهای این تهدید بوده است. 

اعمال حاکمیت مناسب بر تنگۀ هرمز از جنبه های دفاعی ضرورت راهبردی برای ایران در 

حال و آینده محسوب می شود. بنابراین در این مقاله می کوشیم به این پرسش پاسخ دهیم که نقش 

تنگۀ هرمز در راهبرد دفاعی مناسب ایران کدام است و  بستن تنگه چه پیامدهای ژئوپلیتیکی برای 

منافع و امنیت ملی ایران دارد؟

روش پژوهش
از  پس  آوره ایم.  گرد  کتابخانه ای  شیوۀ  به  را  اطالعات  و  است  توصیفی تحلیلی  پژوهش  این 

جمع آوری اطالعات، داده های مرتبط را استخراج و در راستای پرسش محوری پژوهش تجزیه و 

تحلیل کردیم. ضمن تبیین مفاهیم اساسی پژوهش، وضعیت تنگۀ هرمز را از جنبه های گوناگون 

بررسی و به اهمیت ژئوپلیتیکی آن در ارتباط با راهبردهای دفاعی ایران اشاره کردیم.  
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مبانی نظری
راهبرد و راهبرد دفاعی دریاپایه

فرماندهی  نظامی،  مسائل  جنگ ها،  در  دور  گذشته های  از  که  است  واژگانی  از  راهبرد 

به کار  نظامی  راهبری  هنر  معنای  به  راهبرد  سنتی  مفهوم  در  است.  داشته  کاربرد  جنگ ها 

می رفت )Lotfian, 2014: 11(. راهبرد دیگر در قلمرو انحصاری نظامیان نیست و تنها به 

هدایت عملیات مسلحانه ختم نمی شود. در حا ل حاضر اشخاص غیرنظامی نیز مانند نظامیان، 

بیان دیگر،  به   .)Collins, 1994: 45( دنبال می کنند  را در سطح ملی  موضوعات راهبردی 

کاربرد واژۀ راهبرد تا حد زیادی از یک حوزۀ اختصاصی به کاربرد در حوزه های دیگر کشیده شده 

است. در سطح دیگر، از راهبرد بزرگ سخن گفته می شود. راهبرد بزرگ در واقع سطحی از راهبرد 

است که بین دو سطح راهبرد ملی و راهبرد نظامی قرار دارد و عالوه بر ابزارها، امکانات و منابع 

نظامی، سایر منابع و ابزارهای ملی را نیز با اهداف نظامی به کار می گیرد. این راهبرد که به منزلۀ 

حلقۀ واسط میان دو سطح راهبرد ملی و راهبرد نظامی عمل می کند، بیشتر با عنوان راهبرد دفاعی 

شناخته می شود )Hafeznia&etal, 2007: 8(. راهبرد دفاعی حد فاصل وضعیت جنگ و 

راهبرد  این  باعث می شود  و قدرت جنگی یک کشور  ابزارها  و  قوی بودن ساختار  صلح است. 

را ضعیف  آن  کارآمدی  و  کارایی  نظامی  بنیان های  باشد و ضعف  برخوردار  مناسبی  کارایی  از 

خواهد کرد. این راهبرد با سیاست دفاعی کشور رابطه ای تنگاتنگ و مستقیم دارد. سیاست دفاعی 

دفاعی  دیپلماسی   .)Kalantari, 2015( ملی است  در سطح  و  نظامی  همان سیاست کالن 

به عنوان مکمل دیپلماسی سیاسی و نوعی قدرت نرم و با پشتوانۀ قدرت سخت در اختیار بخش 

آن  اهداف  تحقق  برای  ملی  امنیت  سیاست  هدایت کنندۀ  سرفصل های  براساس  است.  دفاعی 

استفاده می شود  آن  از  با دیگر کشورها  نظامی  و  دفاعی  مناسبات خارجی  در راستای گسترش 

.)Alidosti& rahmati, 2016: 105(

اهداف  برای کسب  امنیت ملی )راهبر ملی(  و  یا بخش مهم راهبرد  راهبرد دفاعی یک جز 

معنادار امنیت ملی به ویژه حفظ تمامیت ارضی، استقالل ملی، رفاه اقتصادی و حاکمیت ملی 

ابزارهای  است. راهبرد دفاعی به عنوان نقشۀ یک ملت یا دولت برای استفادۀ هماهنگ از همۀ 

قدرت کشور، نظامی و غیرنظامی در تعقیب اهداف امنیت ملی تعریف می شود. سیاست امنیت 

ملی به عنوان ترسیم کنندۀ اهداف امنیت ملی سه جنبۀ دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی دارد. آشکار 

امنیت کشور است  برای حفظ  ابزارهای سیاست خارجی  از  تنها یکی  نظامی  است که قدرت 
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دارند  ملی وجود  ارزش های  از  پاسداری  به هدف مهم  برای رسیدن  نیز  غیرنظامی  ابزارهای  و 

.)Lotfian, 2014: 76(
کشورها با توجه به میزان نقش آفرینی در عرصه های بین المللی از منابع گوناگون قدرت بهره 

می برند. قدرت اقتصادی، قدرت سیاسی و قدرت نظامی مهم ترین اشکال قدرت در دنیا به شمار 

می روند. قدرت دریایی قوی نمادی از واقع گرایی حاکم بر دنیاست. روشن است قدرت دریایی 

شامل نیروهای  دریایی و ساحلی، صنایع نظامی و غیرنظامی دریایی و همچنین مشارکت نیروهای 

زمینی و هوایی است )Iliopoulos, 2009: 5(. به بیان دیگر، امروز قدرت دریایی یک کشور 

برایندی است از ترکیب توان نظامی، قدرت اقتصادی و سیستم سیاسی فعال در جامعۀ جهانی. 

از این رو،  قدرت دریایی در راستای دستیابی به اهداف و منابع از راه راهبرد، کاربری می یابد. 

کشورهای دارای سواحل با آب های آزاد نیازمند راهبرد دریایی هستند. راهبرد دریایی به معنی 

روش ها و هنر حفاظت و توسعۀ قدرت دریایی و کاربرد آن برای تحصیل اهداف معین در زمان 

جنگ و صلح از سوی کشورهاست )Hafeznia & kaviani, 2014: 204(. راهبرد دریایی 

در حقیقت راهی برای استفادۀ هدفمند از قدرت دریایی است. قدرت دریایی در مفهوم محدود و 

نسبی آن توان یک ملت در دریا در شرایط خاص است. در مفهوم وسیع تر به معنای توانایی اعمال 

 .)Azgandi&Roshandel, 1992: 161( است  جهان  بزرگ  دولت های  مسائل  در  نفوذ 

راهبرد دفاعی نیز به دنبال استفاده از همۀ مؤلفه های قدرت ملی برای تأمین حداکثری منافع امنیت 

ملی است. 

قلمروخواهی و قلمروسازی دریایی

قلمروگرایی دریایی و تحدید حدود دریاها نخست در کشورهایی پدید آمد که وابستگی زیادی 

به دریا داشتند و منافع کشورها با هم تداخل پیدا می کرد. هر اندازه دریا و منافع درون آن اهمیت 

می یافت، به همان اندزه حساسیت ها برای تثبیت قلمرو بیشتر می شد. در قرن سیزدهم و چهاردهم 

نروژی ها، دانمارکی ها، انگلیسی ها و هلندی ها بر بخش هایی از دریای شمال و اقیانوس اطلس 

شمالی تحدید حدود کردند )Glasner&de Blij, 1989: 462(. با گسترش دامنۀ فعالیت های 

دریایی مانند ماهیگیری، کشورها اقدامات الزم را برای دستیابی به منابع غنی و سرشار ماهیان 

شروع کردند. ادامۀ این روند سبب هم پوشانی مناطق مورد ادعای کشورها شد. در دهۀ 1590 

دانمارک قانون دریای بسته را کنار گذاشت و اعالم کرد کمربندی از آب )ساحل( به عرض 8 مایل 

اطراف ایسلند، آب های سرزمینی دانمارک را تشکیل می دهد )Asgari, 2002: 30(. این اقدام 
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دانمارک سبب واکنش هایی از سوی دیگر کشورها شد. هر کشوری در تالش برای عملی کردن 

عنوان  با  معروف خود  اثر  هلندی  گروسیوس حقوقدان  در سال 1609 هوگو  بود.  راهبرد خود 

دریای آزاد را منتشر شد. هدف از انتشار این کتاب تأیید ادعاهای کمپانی هلندی هند شرقی برای 

تجارت در خاور دور، در مقابل ادعای پرتغال بر انحصار تجارت این منطقه در آن زمان بود. در این 

کتاب از نظریۀ آزادی دریاها تجلیل شده بود. در نتیجه، تهدیدی برای ادعاهای آن دورۀ انگلیس 

 .)Churchill & Lowe, 1997: 9( بر کنترل دریاهای اطراف بریتانیای کبیر تلقی می شد

اولین قانونی که در رابطه با قلمرو دریایی وضع شد، قانون تیررس توپ بود که در سال 1702 

وان بینکر شوک، قانون گذار هلندی آن را پیشنهاد کرد. به عقیدۀ او، گرچه دریا متعلق به همۀ 

حاکمیت  حق  خود  ساحلی  آب های  بر  باید  توپ  تیررس  اندازۀ  به  کشوری  هر  ملت هاست؛ 

داشته باشد )MirHaidar, 2002, 174(. این قانون مورد اقبال واقع نشد، چرا که با افزایش 

قدرت توپ امکان افزایش قلمرو وجود داشت. از سویی ادعاهای متفاوتی مطرح شد. برخی 

دادند  افزایش  مایل   12 تا  و  مایل   6 به  مایل   3 از  را  خود  ادعای  مورد  محدودۀ  کشورها  از 

)Asgari, 2002: 31(. با همۀ تالش های صورت گرفته، کشورهای کرانه ای به رویه یکسانی 
نرسیدند و اختالف نظرها همچنان باقی ماند. برای از میان  بردن هرج ومرج و تعیین حدی برای 

آب های سرزمینی، ابتدا جامعۀ ملل متفق در شهر الهه کنفرانس حقوق دریاها را در سال 1930 

برگزار کرد. سپس سازمان ملل متحد در سال های 1958 و 1960 در ژنو و در سال 1982 در 

شهر مانتگوبی )جامائیکا( سه کنفرانس برگزار کرد )MirHaidar, 2002, 174(. مورد آخر 

انظباط نسبی در مقررات دریایی را پدید آورد. قلمروگرایی دریایی در نظریه های ژئوپلیتیکی هم 

وارد شد.

 در سده های اخیر بحث حضور در دریا مبتنی بر دیدگاه های ژئوپلیتیکی بوده است. می توان 

گفت برجسته ترین نظریه در خصوص قلمروگرایی دریایی با رویکرد ژئوپلیتیکی از سوی آلفرد 

و  دریایی  قدرت  نظریۀ  به  دیگری  فرد  هر  از  بیش  او  شد.  مطرح   )1914-1840( ماهان  تایر 

بر  او  کرد.  ایجاد  مهمی  تغییرات  آمریکا  دریایی  نیروی  مشی  خط  در  و  داد  اهمیت  آن  راهبرد 

گذاشت  تأثیر  پرقدرت  به نسبت  کشورهای  دیگر  و  ژاپن  روسیه،  ایتالیا،  فرانسه،  دریایی  تفکر 

)Ezzati, 2001: 54(. ماهان اعتقاد داشت نظارت بر دریاها اولین گام در راه کسب قدرت 
برتر جهانی است. او برای کشورهای ساحلی دستورالعمل تقویت حضورشان را اعالم کرد. به 

عقیدۀ ماهان، در دنیای جدید تجارت و بازرگانی، موقعیت دریایی مناسب، مزایای اقتصادی و 

سیاسی زیادی دارد. در حالی که کشورهای محصور در خشکی از اهمیت کمتری برخوردارند 
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)Ezzati, 2001: 55( .مانند استراتژیست های واقع گرای دیگر، ماهان معتقد بود سیاست های 
بین المللی در اصل نزاع و درگیری بر سر این مسئله است که چه کسی آنچه می خواهد چگونه و 

در کجا به دست می آورد. نزاع می توانست در مورد قلمرو، منابع، نفوذ سیاسی، سود اقتصادی یا 

ارزش های هنجاری باشد )Iliopoulos, 2009(. ماهان گفت آنچه او با عنوان قدرت دریایی 

مطرح می کند موضوع اساسی در جهان بوده است و در جنگ های جدید نیز محور اصلی است. 

چشم  دریاها  ماورای  در  خام  مواد  تأمین  منابع  و  مصرف  بازارهای  از  نمی تواند  کشوری  هیچ 

بپوشد. بنابراین کسی که بتواند بر دریا حکمرانی کند می تواند هرکاری انجام دهد و   به راحتی 

کاال و مواد خام مورد نیاز مردم را جابه جا کند. حکمرانی بر دریا به معنای بیرون کردن دشمنان 

است  جنگی  کشتی های  با  همراه  قوی  دریایی  نیروی  داشتن  نیازمند  امکان  این  است.  آن  از 

.)Baylis & et al, 2003: 61(

 حاکمیت در تنگه های بین المللی

دریاها  به  توجه  دنیا،  در  اقتصادی  و  سیاسی  تحوالت  و  اخیر  سده های  به  نزدیک شدن  با 

قلمروسازی  به  اقدام  ساحلی  کشورهای  دریاها،  بر  حاکمیت  اعمال  برای  شد.  بیشتر  هم 

بود  نظامی  و  دفاعی  عامل  قلمرو،  ایجاد  برای  ساحلی  کشورهای  اصلی  انگیزۀ  ابتدا  کرده اند. 

)MirHaidar&etal, 2007(. مفهوم حاکمیت یک مفهوم ایجابی است و به اعمال قدرت 
بر  ارادۀ حکومت  اعمال  قانونی  معنی چیرگی  به  و  دریا(  یا  قلمرو )خشکی  در یک  مقررات  و 

 در متون 
ً
ملت و سرزمین است )Mojtahed-Zadeh, 2002: 172(. حاکمیت1 را معموال

معین  ارضی  قلمروی  یک  بر  کنترل  و  نظارت  برای  دولت  انحصاری  حق  سیاسی  و  حقوقی 

بر مناطق دریایی  از خطوط مبدأ،  بعد  تعریف می کنند. در محیط دریایی، کشورهای ساحلی 

صالحیت دارند. تنگه ها نیز بخشی از قلمروهای دریایی هستند که از گذشته های دور حاکیمت 

تنگه ها   .)Jafari Valdani, 2010: 416( است  شده  اعمال  آن ها  بر  کرانه ای  کشورهای 

به عنوان گذرگاه های آبی بین المللی شناخته می شوند و بجز کشورهای صاحب تنگه یا واقع در 

در  هستند.  بی ضرر  گذر  حق  دارای  هم  دیگر  کشورهای  هستند،  حقوقی  دارای  که  تنگه  کرانۀ 

کنفرانس سال 1958 مقرراتی در زمینۀ عبور و مرور از تنگه ها وضع شد. طبق قواعد سال 1958 

تعیین وضعیت حق عبور از تنگه ها در اصل مشروط به این است که آب های تنگه جزو دریای 

آزاد باشند یا بخشی از دریای سرزمینی محسوب شوند؛ اگر در آب های آزاد باشند، کشتی های 

1. Sovereignty
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خارجی از همان آزادی های کشتیرانی برخوردارند که در هر نقطۀ دیگر آب های آزاد می توانند 

داشته باشند و در کنترل یا صالحیت دولت ساحلی قرار نمی گیرند، ولی اگر آب های تنگه در 

بی ضرر  عبور  فقط حق  خارجی  کشتی های  باشند،  دولت  یا چند  یک  دریای سرزمینی  داخل 

دارند )Churchill & Lowe, 1997:148 (. براساس براورد ادارۀ اطالعات انرژی آمریکا، 

در سال 2015، 58،9  میلیون بشکه نفت از راه دریا و نقاط کنترل جابه جا شده است. 

جدول 1: حجم عبور نفت و فراورده های نفتی از راه نقاط کنترل جهان در سال های 2011 تا 2016 )به میلیون بشکه(

201120122013201420152016تنگه ها

1716/816/616/91718/5هرمز

14/515/115/415/515/516ماالکا

3/84/54/65/25/45/5کانال سوئز

3/33/63/84/34/74/8باب المندب

تنگه های 
33/33/133/23/2دانمارک

2/92/72/62/62/42/4تنگه های ترکیه

0/80/80/80/910/9کانال پاناما

4/75/45/14/95/15/8دماغه امید نیک

تجارت دریایی 
نفت جهانی

55/556/456/556/458/9...

عرضۀ نفت 
جهانی و دیگر 

میعانات 
88/890/891/393/896/797/2

 Source: allahverdizadeh, 2019: 142

عالوه بر نفت و میعانات گازی، روزانه تعداد زیادی کشتی از تنگه های بین المللی تردد می کنند 

)جدول 2(.
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جدول 2: میزان عبور کشتی ها و محدودیت در تنگه های مهم جهان

تنگه
تعداد 

کشتی های 
عبوری در روز

تهدیدمحدودیتظرفیت مازاد

کریدورهای محدود50هرمز
باریک

مناقشات 
منطقهای

بسیار محدود135بسفر و داردانل
عمق محدود و 
حرکت کاروانی 

کشتیها

محدودیتها از 
طرف دولت 
ترکیه، خطر 

تصادف کشتیها
باب المندب و 

عمق محدود و بسیار محدود38سوئز
تروریسماندازۀ کشتی

قاچاق مواد عرض کممحدود400جبل الطارق
مخدر و انسان

عمق محدودمحدود600ماالکا

تروریسم، 
دزدی دریایی، 
خطر تصادف 

کشتی ها

خطر تصادف عمق محدودمحدود400دوور
کشتیها

محدود140تنگههای دانمارک
عمق محدود و 

عرض کم
بدون اهمیت

بدون اهمیتعمق بسیار کمبسیار محدود35پاناما

 Source: allahverdizadeh, 2019: 143

در نقش تنگه ها پس از تصویب مقررات کنوانسیون 1958در خصوص تنگه ها، درپیش گرفتن 

عبور  قبول  در  داشتند  اکراه  تنگه ها  کرانۀ  کشورهای  شد.  مشکالتی  بروز  سبب  ملی  رویه های 

کشتی های خارجی که ممکن بود بر امنیت، محیط زیست یا منافع اقتصادی آن ها تأثیر منفی 

بگذارند. از سویی کشورهای بزرگ نیز در تعقیب منافع خود، خواستار تضمین تداوم عبور پیوسته 

از تنگه های بین المللی بودند. منافع این دو گروه از کشورها در تضاد با همدیگر بود؛ در نتیجه 
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کنوانسیون سال 1982 حقوق بین الملل دریاها تدابیر جدیدی اندیشید. برای حل مشکل دو نوع 

عبور تصویب شد: عبور ترانزیت و عبور از مسیرهای مجمع الجزایری. طبق مادۀ 37 کنوانسیون 

1982 نظام عبور ترانزیتی شامل تنگه هایی است که مورد استفادۀ کشتیرانی بین المللی، بین بخشی 

از دریای آزاد یا منطقۀ انحصاری اقتصادی و بخش دیگری از دریای آزاد یا منطقۀ اقتصادی قرار 

در  که  بی ضرر  عبور  به جای  دیگر،  بیان  به   .)152Churchill & Lowe, 1997( می گیرد 

کنوانسیون  در  آسان تری  به نسبت  شرایط  با  ترانزیتی  عبور  اصطالح  بود،  آمده  کنوانسیون 1958 

گنجانده شد. به موجب مادۀ 38 کنوانسیون حقوق دریاها، عبور ترانزیتی شامل کشتی و هواپیما 

می شود و تحت هیچ شرایطی نباید مانعی از سوی کشور ساحلی حاشیۀ تنگه برای آن ایجاد شود 

دریاها  حقوق  کنوانسیون  در  بین المللی  تنگه های  از  گذر  بنابراین   .)Kazemi, 1995: 123(
به عنوان یک حق شناخته شده است. کشورهایی که  برای کشورهای دیگر  1982 سازمان ملل، 

صاحب تنگه نیستند می توانند از عبور بی ضرر بهره مند شوند که قانون بین الملل دریاها آن را حق 

دیگر کشورها می داند. حق عبور بی ضرر از بخشی از دریای سرزمینی کشور ساحلی و صاحب 

تنگه مجاز شناخته شده است )Ngantcha, 1990: 23(. کنوانسیون 1982 حقوق بین الملل 

دریاها برای کشورهای ساحلی تنگه های بین المللی حقوقی را در نظر گرفته است. همچنین این 

کشورها وظایفی در قبال این تنگه ها دارند. وظایف کشورهای ساحلی شامل این موارد است:

1. دولت ساحلی حق تعلیق عبور ترانزیتی را ندارد؛

2. دولت ساحلی موظف است خطرهای احتمالی دریانوردی در تنگه را به اطالع عموم برساند؛

کشورهای ساحلی این اختیارات را دارند:

1. حق بهره برداری از منابع اقتصادی دریا و بستر در قلمرو و تنگۀ بین المللی؛

2. حق تنظیم مقررات بهره برداری از منابع شیالت؛

3. حق وضع مقررات در امور بهداشتی، زیست محیطی، مهاجرتی و گمرکی؛

4. حق تعیین مسیرهای مشخص تردد و تفکیک تردد دریایی و نظارت بر رفت و آمد دریایی)با 

هماهنگی IMO(؛ 

5. حق انجام پژوهش های علمی و ایجاد تأسیسات بهره برداری از منابع به شرط آسیب نرساندن 

به کشتیرانی بین المللی؛

نفتی،  )آلودگی  خطرآفرینند  بالقوه  که  کشتی هایی  تردد  برای  دارد  حق  ساحلی  کشور   .6

رادیواکتیو و ...( مسیرهای مشخصی را در نظر بگیرد و آن ها را به حرکت از آن مسیرها وادار کند 

.)Hafeznia&kaviani, 2014: 186-187(
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کنوانسیون 1982 حقوق بین الملل دریاها به حق عبور بی ضرر کشتی و زیردریایی از تنگه 

به عنوان حق سنتی می نگرد، اما کشورهای ساحلی در دو سوی تنگه در مواردی می توانند نسبت 

به تعلیق عبور بی ضرر اقدام کنند. هرگونه اقدامی که سبب تهدید دولت ساحلی شود و کشتی 

تحقق نیافتن  به دلیل  می توان  حالتی  چنین  در  است،  بی ضرر  عبور  نظام  شامل  که  را  هواپیما  و 

 .)Churchill & Lowe, 1997: 135( بی ضرربودن از عبورش جلوگیری کرد

یافته ها  
ویژگی های ژئوپلیتیکی و راهبردی تنگۀ هرمز 

مهم ترین  و  جهان  مهم  تنگه های  از  و  دنیاست  در  نفت  صدور  گلگوگاه  مهم ترین  هرمز  تنگۀ 

تنگه در جنوب غربی آسیاست. این تنگه در رأس کریدورهای مهمی است که به سمت شرق 

و غرب جهان می روند یا انتهای کریدورهایی است که مبدأ آن ها شرق دور و اروپا و آمریکای 

شمالی است. تکمیل فرایندهای تجاری در کریدورهای پیش گفته با نقش آفرینی تنگه های دیگر 

امکان پذیر شده است. تنگۀ هرمز مانند تنگه های بسفر و داردانل و جبل الطارق و باب المندب 

نبود راه های بدل و شدت بهره برداری های  بار نفتی،  از آن ها، حجم  به دلیل کثرت عبور کشتی 

ویژگی های  مهم ترین   .)MirHaidar, 2002, 200( دارند  زیادی  بسیار  اهمیت  نظامی، 

ژئوپلیتیکی تنگۀ هرمز را می توان این گونه برشمرد:

1. قرارگرفتن در مرکز نظریۀ ریملند اسپایکمن، بدین معنی که تنگۀ هرمز بخش های شرقی، 

به معنای کنترل چهار  تنگه  این  پیوند می دهد و کنترل  بهم  را  غربی، جنوبی و شمالی ریملند 

بخش یاد شده است )Hafeznia&Rabee, 2013: 165(؛ 

2. وابستگی کشورهای حاشیۀ خلیج فارس به تنگۀ هرمز؛ 

کید بر نقش ارتباطی و سوق الجیشی تنگۀ هرمز؛ روزانه حدود 55 کشتی نفتی و تجاری  3. تأ

بزرگ و غول پیکر از دهانۀ تنگۀ هرمز عبور می کنند؛

4. اهمیت امنیت انرژی تنگۀ هرمز؛ روزانه 17،4 میلیون بشکه نفت از راه تنگۀ هرمز به جهان 

.)Reuters, july 2018( خارج صادر می شود

5. مسیر دریا و تنگۀ هرمز هنوز مناسب ترین گزینه برای صادرات نفت منطقه خلیج فارس 

است؛

جزو  کشورها  این  است.  فارس  خلیج  حاشیۀ  کشور  هشت  آبی  راه  تنها  هرمز  تنگۀ   .6

صادرکنندگان بزرگ انرژی جهان محسوب می شوند.
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تصویر 1: عوامل مؤثر در نقش آفرینی ژئوپلیتیکی تنگۀ هرمز 

                                                                                            

جغرافیای  اهمیت  است:  موضوعات  این  بر  توجه  بیشترین  هرمز  تنگۀ  ژئوپلیتیکی  تبیین  در 

تنگۀ هرمز، نقش بین المللی تنگۀ هرمز به ویژه در دو حوزۀ انرژی و امنیت. مدل مفهومی باال 

نشان دهندۀ عوامل مؤثر در وضعیت ژئوپلیتیکی تنگۀ هرمز است.

زیادی  بسیار  ارزش  از  دنیا  انرژی  بزرگ ترین مخزن  قرارگرفتن در گلوگاه  به دلیل  تنگۀ هرمز 

برخوردار است. تنگۀ هرمز در میان تنگه های دنیا اهمیت راهبردی دارد. این تنگه به دلیل عبور 

نفتی  و  دریایی  ترانزیت  از 40 درصد  بیش  زیرا  است،  تنگۀ جهان  راهبردی ترین  نفت کش ها، 

جهان از این تنگه می گذرد )JafariValdani, 2010: 50(. وزارت انرژی آمریکا تنگۀ هرمز را 

حیاتی ترین آبراه بین المللی نفتی دانسته است )Ruyters, july 2018(. تنگۀ هرمز در سطوح 

نقش  دارد.  امنیتی  و  نظامی  اقتصادی،  سیاسی،  کارکردهای  بین المللی  و  منطقه ای  مختلف 

تنگۀ هرمز در انتقال انرژی، موقعیت راهبردی آن را برجسته کرده است. این تنگه به دلیل میزان 

انرژی که روزانه از راه آن صادر می شود، سهم قابل مالحظه ای در امنیت انرژی جهان و امنیت 

واردکنندگان انرژی از منطقۀ خلیج فارس دارد. از این روست که عبارت شاهرگ حیاتی انرژی 

 .)Jafari Valdani, 1389: 50( دنیا برای توصیف تنگۀ هرمز به کار می رود

جدول 3: مقایسه اهمیت تنگۀ هرمز در زمینۀ صادرات نفت با دیگر تنگه های بین المللی

میزان صادرات کنونینام خلیج/کانال
)میلیون بشکه در روز(

پیش بینی سال 2030 سال 2004 

17/421/228/1تنگۀ هرمز

1315/823/7تنگه ماالکا

3/54/34/5تنگه باب المندب

3/94/74/8کانال سوئز

Source: Cordsman, June 2007

عالوه بر آنچه گفتیم، تنگۀ هرمز نقش ویژه ای در پیدایش ارزش های استراتژیک و ژئواستراتژیک دیگری 
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دارد که برخی از آن ها عبارت اند از:

1. قرارداشتن در موقعیت مناسب برای ورود قدرت بری به شبه جزیرۀ عربستان و تکیه گاه دفاعی شبه 

جزیرۀ عربستان و واقع شدن در ابتدای دهلیز فالت قارۀ ایران؛

2. قرارگرفتن در موقعیت پخش بحران به صحنۀ عملیات اقیانوس آرام؛

3. قرارگرفتن تنگه در مرکز نظریۀ ریملند اسپایکمن و پیوند دهندۀ بخش های شمالی، جنوبی، غربی 

و شرقی این نظریه؛

4. ایجاد تسهیالت تدارک نیرو و لجستیک؛

 .)Ajorlu&etal, 2013( 5. ایجاد پیوستگی برای نیروی دریایی و به عنوان مکمل راهبرد بری

منطقۀ ژئوپلیتیک خلیج فارس به دلیل داشتن منابع عظیم انرژی، اهمیت راهبردی دارد. تحوالت 

این منطقه با تحوالت جهان گره خورده است. این منطقه از افت وخیز اقتصادی در دنیای صنعتی تأثیر 

پذیرفته و اقتصاد دنیا نیز از موضوع امنیت منطقۀ خلیج فارس تأثیرات زیادی گرفته است. اهمیت 

ژئوپلیتیک منطقۀ خلیج فارس با وجود تنگۀ هرمز به اهمیت راهبردی ارتقا یافته است. در نتیجه، 

منطقۀ خلیج فارس که مجموعه ای از هشت کشور کرانۀ دریای پارس با یکی از حیاتی ترین آبرا ه های 

بین المللی است، هم در حال حاضر و هم در دهه های آینده همچنان در معادالت و مناسبات جهانی 

تأثیرگذار خواهد بود. 

افراز مرز دریایی ایران و عمان در تنگۀ هرمز 

تنگۀ هرمز عبارت  است  از فضای  بین  دو خط فرضی  که  اولی  دو نقطۀ  رأس  دبه  و دماغۀ الکوه  را در 

دریای  عمان  و دومی  رأس  الشام  یا شیخ  مسعود و جزیرۀ  هنگام  را در مدخل خلیج  فارس  به  هم  متصل  

می کند و طول  آن  در امتداد خط منصف  187 کیلومتر )104 مایل دریایی ( است. عرض  تنگه  که  در 

بیشتر منابع  موجود به  زبان  فارسی  بین  55 تا 95 کیلومتر ذکر شده  است در باریک ترین  بخش  یعنی  

بین  جزیرۀ  قوئین  کبیر و جزیرۀ الرک  تنها 38 کیلومتر )21مایل دریایی( است  و تنها در مدخل  تنگه ، 

یعنی  خط دبه  - الکوه  که  وسیع ترین  بخش  آن  را تشکیل می دهد این  عرض  به  96 کیلومتر )52/5 مایل  

 .)Mirhaidar, 1988( می رسد )دریائی

تنگۀ هرمز تنها آبراهی است که تا اقیانوس هند ادامه دارد و حمل ونقل دریایی را در سطح بین المللی 

از راه اقیانوس ها و دریاهای آزاد برای منطقۀ خلیج فارس ممکن می سازد. از این رو، مرزهای سرزمینی 

آب های ایران و عمان به اندازۀ 16 مایل دریایی تداخل دارند )Hafeznia, 2002: 338( )نقشۀ 1(. 

نقشۀ 1: محدودۀ تداخل آب های سرزمینی ایران و عمان
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Source: Mojtahedzade, 2001: 18

تخته  بیشتر  عمانی  طرف  جزایر  دارند.  متعددی  جزایر  عمان  و  ایران  کشور  دو  هرمز  تنگۀ  در 

سنگی و صخره ای هستند که عبارت ا    ند از: المسندم، ام الفیارین، الغنیم، قوئین بزرگ و کوچک، 

توکل و بنات ها. این جزایر به دلیل مجاورت با طرح تفکیک تردد کشتی ها ارزش راهبردی باالیی 

دارند. جزایر ایرانی نیز که در قسمت شمالی و غربی تنگه واقع هستند شامل الرک، هرمز، قشم، 

هنگام، ابوموسی و تنب های بزرگ و کوچک اهمیت بسیار زیادی دارند. با ادامۀ قلمروسازی در 

خلیج فارس و لزوم توافق کشورهای همسایه برای تحدید حدود، ایران و عمان وارد مذاکره شده و 

مرز دریایی دو کشور در تنگۀ هرمز افراز شد. این  خط مرزی  در حقیقت  خط منصف  تنگۀ هرمز 

است  که  با درنظرگرفتن  خط جزری  کرانه های  دو کشور در شمال  و جنوب  تنگۀ هرمز تعیین  شد 

و نسبت  به  کرانه های  یادشده فاصله ای  برابر دارد.

الرک  جزیرۀ   میان   دریایی ،  مایل   پانزده   طول   به   منطقه ای   به   مربوط  موجود  استثنای   تنها   

 )ایرانی( و قوئین  بزرگ  )عمانی( است  که  آب های  کرانه ای  دوازده  مایلی  دو کشور تداخل  پیدا 

می کنند. برخالف  دیگر قطعه های  مرز دریایی  تعیین  شده در خلیج  فارس، در تنگۀ هرمز همۀ  

جزایر ایرانی  و عمانی  مورد توجه  قرار گرفته  و خط کرانه ای  دو کشور از خط کرانه ای  جزایر دو 

کشور در شمال  و جنوب  محاسبه  شد )Mojtahedzade, 2001: 186(. این مرز آخرین مرز 

افرازشده در حکومت محمدرضا شاه پهلوی بود. طول این مرز 124،8 مایل دریایی است و از 
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و در دریای  فارس شروع می شوند  از خلیج  نقاط گردش  21 نطقه گردش تشکیل شده است. 

عمان خاتمه می یابند. کرانه های تنگۀ هرمز در شمال و جنوب واقع هستند. شکل هاللی تنگه و 

وضعیت شیب و ژرفای آن، ویژگی خاصی به آن داده است. ژرفای آب در محل خط مرزی میان 

31 متر تا 99 متر است. ایران با توجه به وجود جزایر ایرانی در میان تنگۀ هرمز و محاسبۀ خط 

کرانه های همۀ جزایر ایرانی و عمانی، طبق قرارداد مرزی سال 1974، دارای مالکیت سیاسی و 

.)Hafeznia&Rabee, 2013: 53( جغرافیایی بر قسمت اعظم تنگۀ هرمز است

نقشۀ 2: مرز دریایی ایران و عمان در تنگۀ هرمز 

Source: Mojtahedzade, 2001: 111
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تفکیک گذر در تنگۀ هرمز: عبور ترانزیتی یا بی ضرر؟

گذر از تنگۀ هرمز در گذشته از قاعدۀ عرفی براساس معلومات ملوانان و با راهنمایی و هدایت 

فنی  ابزارهای  عهدۀ  بر  وظیفه  این  تکنولوژی،  پیشرفت  با  می گرفت.  صورت  محلی  بلدهای 

به دست مهندسان امور دریانوردی قرار گرفت. امروز مسیرهای دریایی پرتردد برای گذر کشتی ها 

دارای تفکیک ترافیک هستند. مانند همۀ تنگه های بین المللی، در تنگۀ هرمز نیز مسیر تفکیک 

است.  کرده  اعالم  و  تأیید  دریانوردی  بین المللی  سازمان  و  است  شده  مشخص  شناورها  گذر 

مسیر عبور کشتی ها و زیردریایی ها در تنگۀ هرمز تابعی است از شکل و عمق تنگه. شیب تنگه 

قابل توجه است.  افزایش در دهانۀ دریای عمان  این  افزایش می یابد و  به شرق  از سمت غرب 

عمق تنگۀ هرمز نیز متفاوت است و کف تنگه در جهت شمالی و جنوبی دارای شیب متقارن 

و متعادلی نیست، بلکه شیب تند آن در ساحل جنوبی )به لحاظ ساحل کوهستانی و صخره ای 

در شبه جزیره المسندم( و شیب مالیم آن در ساحل شمالی قرار دارد. بدین ترتیب، عمیق ترین 

نقطۀ آن در مجاورت ساحل جنوبی واقع است. به همین دلیل مسیر طرح های تفکیک تردد در 

مجاورت ساحل جنوبی قرار دارد. عمق آب در مجاورت جزیرۀ الرک 36 متر و در مجاورت 

جزیرۀ المسندم 144 متر است. تنگۀ هرمز هاللی شکل است که قوس آن رو به شمال و به طرف 

قرار گرفته  ایران  در قسمت  آن  منطقۀ ساحلی  بیشترین  نتیجه،  در  دارد.  قرار  ایران  داخل فالت 
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است. در تنگۀ هرمز، برخالف خلیج فارس عمق آب محدودیتی ایجاد نمی کند، زیرا از دهانۀ 

تنگه تا مخرج آن همه جا عمق آب از 30 متر بیشتر و در مسیر اصلی نفتکش ها و در داخل طرح 

تفکیک ترافیک عمق آب بین 76 و 213 متر متغییر است. اما در تنگۀ هرمز عوامل دیگری مانند 

فاصله که ناشی از شکل تنگه است، جریان های کشندی و سطحی و سرانجام عامل سیاسی و 

امنیتی در مکان گزینی طرح مؤثر بوده اند. عامل فاصله از مهم ترین عوامل در تعیین مسیرهای 

برای رساندن محموله های خود  ایجاب می کند شناورها  اقتصادی  دریایی است. رعایت اصل 

به مقصد از کوتاه ترین فاصله استفاده کنند، ولی گاهی به دالیل دیگری مانند امنیت دریایی و 

.)Mirhaidar, 2010: 182( سیاسی ناچار هستند راه خود را دورتر کنند

از مجموع 90 طرح تفکیک تـردد در سـطح جهـان، دو طـرح آن بـه تنگـۀ هرمـز اختصاص 

دارد كه نمايانگر فشردگی تردد در اين آبراه است. در ايـن طـرحهـا سه مسیر موازی و هم عرض 

از  را  به عنوان منطقۀ تفکیک، دو مسیر رفت وبرگشت  در نظر گرفته شده است كه مسیر زمانی 

است.  به طرف شرق یک طرفه  مسیر جنوبی  و  به طرف غرب  مسیر شمالی  هم جدا ميكند. 

شناورها  و  است  دريایی  مايل  یک  تفکیک  منطقۀ  و  رفت وبرگشت  مسیر  دو  از  هریک  عرض 

آب هـای سرزمینی  در  تردد  تفکیک  دو طرح  از  یکی  تفکیک شوند.  منطقۀ  وارد  نیستند  مجاز 

تنب  جزاير  اطراف  در  دوم  طرح  میگذرد.  بزرگ  قوئین  جزيرۀ  شمال  مایلی  یک  از  و  عمـان 

بزرگ و تنب كوچک و فارور قرار دارد و اين جزاير دو مسیر رفت و برگشت را از هم جدا میكند 

)JafariValdani,2010:50( )نقشۀ 3(.
نقشۀ 3: تفکیک تردد کشتی در تنگۀ هرمز 

Source: Hafeznia, 1992: 406
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مسیر  دو  بین  حائل  منطقۀ  یک  و  رفت وبرگشت  مسیر  دو  از  تفکیک  طرح  هرمز  تنگۀ  در   

تشکیل شده است. در حال حاضر، این طرح در یک مایلی شمال جزیرۀ قوئین کبیر در منطقۀ 

دریای سرزمینی کشور عمان قرار دارد. فاصله و کوتاهی مسیر، عمق آب، وضعیت جریان های 

هستند.  طرح  این  جغرافیایی  مکانیابی  اصلی  عوامل  از  امنیتی  جنبه های  و  دریایی  کشندۀ 

بین جزایر مسندم  از آب های داخلی عمان،  از سال 1979  قبل  تنگۀ هرمز  تردد  طرح تفکیک 

به محل کنونی  آیمو  با هماهنگی  و  به دلیل اصرار دولت عمان  که  قوئین صغیر عبور می کرد  و 

انتقال یافته است )Hafeznia, 1992: 406(. با توجه به اینکه تنگۀ هرمز تنگه ای بین المللی 

نیز  آن  ایجاد و تداوم  امنیت و چگونگی  قرار دارد، بحث  ایران و عمان  بین دو کشور  است که 

شده  گفته  کنند.  پیگیری  و  تعقیب  باید  تنگه  کرانه ای  کشور  دو  که  بین المللی  است  موضوعی 

به وضعیت کشور  با توجه  افراز مرز دریایی دو کشور،  تنگه در سال های  امنیت  است موضوع 

عمان و درگیری آن با نیروهای چپگرای ظفار، براساس تفاهم نامۀ امنیتی به ایران سپرده شده بود 

 .)Mojtahedzade, 1994: 83(
به طور کلی، حقوق بین الملل دریاها برای عبور آبراه های بین المللی دو حالت عبور بی ضرر و 

عبور ترانزیت را به رسمیت شناخته است. مفهوم عبور ترانزیت طبق مادۀ 37 کنوانسیون 1982 

به  را  اقتصادی  انحصاری  منطقۀ  یا  آزاد  دریای  از  که بخشی  بین المللی است  تنگه های  خاص 

بخش دیگری از دریای آزاد یا منطقۀ انحصاری اقتصادی مرتبط می کنند. براساس اجرای نظام 

عبور ترانزیتی در تنگۀ هرمز:

1. زیردریایی ها هنگام عبور از آن ملزم به دریانوردی در سطح آب با پرچم افراشته  هستند؛

2. هواپیماها می توانند از فراز آن پرواز کنند؛

مواقع  در  جزء  آن  تعلیق  دیگر،  بیان  به  یا  ترانزیتی  عبور  از  جلوگیری  حق  عمان  و  ایران   .3

اضطراری به شرط اعالن صریح و بدون تبعیض را ندارند.

در زمان بروز جنگ، ایران می تواند شرایط ویژۀ گذر از تنگه را اجرا کند و مانع عبور شناورهای 

نیروهای دشمن شود. این حق حتی در زمان صلح طبق مقررات بین المللی به کشور ساحلی داده 

شده است که از هرگونه عبوری که معارض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و استقالل سیاسی 

باشد، در تنگۀ هرمز یا دریای سرزمینی و منطقۀ نظارت ایران جلوگیری کند. عبور ترانزیتی در 

تنگه های بین المللی به هیچ عنوان و در هیچ شرایطی قابل تعلیق و توقف نیست، مگر اینکه عبور 

از وضعیت ترانزیتی خارج شده باشد که در این صورت عبور تابع رژیم بی ضرر خواهد بود. عبور 

ترانزیتی حقی است که کشورهای دیگر در تنگه ها دارند و شامل شناورهای سطحی، عمقی و 
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پرنده ها می شود. وضعیت حقوقی تنگۀ هرمز به علت نبود قوانین موضوعۀ خاص دو یا چندجانبه 

تابع شرایط زمان است:

1. در زمان صلح، قوانین بین المللی دریایی که در عرف جاری جامعۀ بشری مقبولیت عام 

دارند، مانند کنوانسیون حقوق دریاها یا کنوانسیون های الحق آن مجری خواهد بود.

2. در زمان جنگ، به ویژه حالتی که یکی از طرف های درگیر آن دولت ساحلی حاشیۀ تنگه 

به حالت  تنگه ها  قوانین و عرف متداول زمان صلح در مورد  ایران، بدون تردید  باشد، یعنی 

تعلیق در خواهد آمد و وضعیت حقوقی تنگۀ هرمز تابع قوانین و عرف عادات مربوط به زمان 

.)Kazemi, 1995: 127( جنگ در این خصوص خواهد بود

راهبرد دفاع دریایی ایران در اعمال حاکمیت بر قلمروهای دریایی و تنگۀ هرمز 

سابقۀ نیروی دریایی در ایران به پیش از اسالم باز می گردد. داشتن کرانه های طوالنی در دریای 

پارس بندرسازی، کشتی سازی و بازرگانی  دریایی را ضروری می ساخت. از سوی دیگر قدرت 

برتربودن تشکیل نیروی دریایی کارامد را الزامی می کرد. در این زمینه بود که ایران در عهد کهن 

به نیروی  دریایی مجهز شد. داریوش یکم بزرگ ترین بحریه ای را که تا آن روز در جهان همانند 

نیرویی شگرف  و  پهناور شد  و  به عهد خشایار شاه گسترده  این سازمان  و  آورد  پدید  نداشت، 

یافت )Madani, 1978: 101(. در حمله به یونان، نیروی  دریایی ایران 1200 کشتی جنگی و 

3000 کشتی حمل ونقل داشت )Pirnia, 2016: 101(. در لشگرکشی خشاریار شاه به روم، 

نیروی دریایی به عنوان یکی از مهم ترین نیروهای جنگی شرکت داشت. نخستین حضور قانونمند 

ایران در قلمروهای  دریایی کشور به دورۀ رضا شاه باز می گردد. او پس از به قدرت رسیدن، تالش 

کرد قلمروهای آبی را هم ساماندهی کند. این تالش در راستای جلوگیری از اعمال خودسرانۀ 

نیروهای انگلیسی و دیگر نیروهای خارجی و به دست آوردن حقوق حقه ایران در اعمال حاکمیت 

بر قلمروهای  دریایی خود و همچنین برخورداری از حقوق مشابه دیگر کشورها در این زمینه 

به تردد غیرمجاز کشتی های جنگی بریتانیا در  ایرانی از سال 1302 بارها نسبت  بود. مقامات 

که  شد  آن  خواستار   1302 آبان  در  ایران  بودند.  کرده  اعتراض  آبادان  و  خرمشهر  ایرانی  بنادر 

.)Asgari, 2002: 40( کشتی های جنگی انگلیسی بدون اطالع قبلی وارد بنادر ایرانی نشوند

خزر  دریای  و  فارس  خلیج  هرمز،  تنگۀ  عمان،  دریای  دریایی:  حوزۀ   چهار  داشتن 

)Amiri, 2020( سبب تشکیل نیروی دریایی ایران در اسفند 1303 شد. شکل گیری نیروی 
دریایی در دورۀ رضا شاه و تشکیل نخستین کنفرانس حقوق دریاها در سال 1930 در الهه، لزوم 
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اقدام دولت ایران برای قانون گذاری در خصوص مناطق و قلمروهای  دریایی کشور را ضروری 

ساخت. نخستین قانون مناطق دریایی ایران با عنوان قانون تعیین حدود آب های ساحلی و منطقۀ 

نظارت دولت شاهنشاهی در دریاها، در 24 تیر 1313 به تصویب مجلس شورای ملی رسید 

)Asgari, 2002: 40(. قانون مناطق دریایی ایران که چگونگی حضور و اعمال حاکمیت بر 
قلمروهای  دریایی ایران را مشخص می کند، از سال 1313 تاکنون روندی تکاملی داشته است. 

آخرین و کامل ترین قانون با عنوان قانون مناطق دریایی جمهوری اسالمی ایران در خلیج فارس 

و دریای عمان در 31 فروردین 1372 تصویب شد.

در اوایل دهۀ 1350 و در راستای تکمیل فرایند حاکمیت بر قلمروهای دریایی و قانونمندشدن 

آن، کنترل تنگۀ هرمز و افراز مرز دریایی از سوی ایران مورد توجه جدی قرار گرفت. برای اعمال 

حاکمیت در تنگۀ هرمز ابتدا ضرورت داشت مرز دریایی ایران و عمان تحدید شود. پس از انجام 

مذاکرات، در 24 تیر 1353 مرز دو کشور تعیین شد. این خط مرزی در حقیقت خط منصف 

تنگۀ هرمز است که با درنظرگرفتن خط جزری کرانه های دو کشور در شمال و جنوب تنگه تعیین 

شد و نسبت به کرانه های یادشده فاصله ای برابر دارد. تنها استثنای موجود مربوط به منطقه   ای 

به طول پانزده مایل دریایی میان جزیرۀ الرک در ایران و جزیرۀ قوئین بزرگ در عمان است که 

آب های سرزمینی دوازده مایلی دو کشور تداخل پیدا می کند )Asgari, 2002: 120(. از آنجا 

تعیین شد،  در ظفار  دولت عمان  به سود  ایران  نظامی  درگیری  گرماگرم  در  دریایی  مرز  این  که 

دولت عمان موافقت کرد که هم زمان با تعیین مرزهای دریایی دو کشور در تنگۀ هرمز، تفاهم 

دیگری با ایران امضا کند که به موجب آن دو دولت به همکاری مشترک برای حفظ امنیت تنگۀ 

هرمز متعهد شدند. ایران به موجب تفاهم امنیتی تنگۀ هرمز با عمان، فقط حافظ امنیت این تنگه 

 .)Mojtahed zade, 2000: 187-188( شناخته شد

در تعقیب تقویت حضور ایران در تنگۀ هرمز، پس از افراز مرز دریایی دو کشور در تنگۀ هرمز 

و در پی کمک ایران به سلطان قابوس در سرکوب شورشیان ظفار، عزم ایران برای حفظ امنیت 

تنگۀ هرمز نمود پیدا کرد. در اوایل سال 1975، وزیر امور خارجۀ عمان اعالم کرد ایران و عمان 

برای انجام عملیات دریایی مشترک به منظور امن و آزاد نگهداشتن خطوط ساحلی دو طرف به 

توافق رسیده اند )Mojtahed zade, 2001: 27(. همچنین گفته شد كه عمان به ايران اجازۀ 

ساخت پايگاه دريايي در يكي از جزاير اين كشور در نزديكي تنگۀ هرمز )احتماال جزيـرۀ غـنم( 

)JafariValdani, 2010(. در سال های پس از انقالب اسالمی نیز قلمروهای  را داده است 

دریایی مورد توجه واقع شد. به موضوع حفاظت از قلمروها )خشکی و دریا( و دفاع از آن ها در 
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لزوم  به  به طور کلی  کید و تصریح شده است. در اصل 176  تأ قانون اساسی  برابر دشمنان در 

پاسداری از تمامیت ارضی کشور و در تبصره های 1 و 2 این اصل به موضوع سیاست دفاعی 

اشاره شده است؛ به ویژه تبصرۀ 1 که به تعیین سیاست های دفاعی و امنیتی کشور اشاره می کند 

)قانون اساسی، اصل 178(.

از  موضوع  این  اهمیت  است.  شده  کید  تأ کشور  دریایی  نیروی  تقویت  و  توسعه  بر  همواره 

گستردگی کرانه ها در جنوب کشور ناشی می شود. امنیت چنین گستره ای ضرورت بی بدیلی است 

که همواره بدان توجه شده است. راهبرد دفاعی ایران و تقویت نیروهای مسلح در همۀ برنامه های 

کید بوده است. از جمله در برنامۀ پنجم توسعه ضمن اشاره به  توسعۀ اقتصادی و اجتماعی مورد تأ

ضرورت های تقویت امنیت کشور بر تقویت حضور و ارتقای زیرساخت ها برای گسترش حوزه 

و استقرار مؤثر در حوزه های آبی و حفاظت از خطوط دریایی با توجه بر آب های آزاد )بند 2( با 

کید  هدف پاسخ گویی به ضرورت های دفاعی نوین در بحث دریاها )Arghavani, 2012( تأ

خاص شده است. 

قدرت  تراز  در  دفاعی  توان  افزایش  به  نیز  اجتماعی کشور  اقتصادی  توسعۀ  برنامۀ ششم  در 

منطقه ای و تأمین منافع و امنیت ملی در مادۀ 106 اشاره شده است که بند 1-11 به قدرت دریایی 

کشور مربوط می شود. در این بند توسعۀ ناوگان نیروی دریایی با تجهیز به شناورهای سطحی، 

زیر سطحی سنگین، یگانه های پروازی دریا پایه و تسلیح آن ها به سامانه های کشف، شناسایی 

توسعه،  ششم  برنامۀ  )قانون  کارآمد  و  روز  به  و  پیشرفته  سالح های  و  آتش  کنترل  و  ردگیری  و 

مادۀ 106( ضروری دانسته و به صورت قانون برنامه تصویب شده است. عملی کردن مقررات و 

قوانین تصویب شده و اعمال حاکمیت در قلمروهای دریایی کشور نیازمند نیروی دریایی توانمند 

تأثیرگذار در  از نیروهای موفق و  ایران  و کارامد است. امروز نیروی دریایی جمهوری اسالمی 

منطقۀ خلیج فارس است. نیروی دریایی در مجموع دارای نزدیک به 50000 کارکنان )ارتش و 

سپاه( همراه با تجهیزات قابل توجه و پایگاه های دریایی مختلف است. در سال های اخیر، ایران 

نیروهای خود را در بیش از 70 بندر در طول 1300 مایل ساحلی خود پراکنده کرده است. در 

.)nationalinterest: 2020( نتیجه، شبکۀ دست نیافتنی قدرتمندی را ایجاد کرده است

نیروی  دریایی جمهوری اسالمی ایران امروز یکی از نیروهای دریایی قوی در منطقۀ خلیج 

نیروی دریایی سپاه  و  ارتش  نیروی دریایی  از  ترکیبی است  نیرو  این  فارس و خاورمیانه است. 

که هرکدام تشکیالت نظامی و پایگاه های خود را دارند. جدول 4 پایگاه های دریایی جمهوری 

اسالمی ایران در قالب دو نیروی ارتش و سپاه را نشان می دهد. 
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جدول 4: پایگاه های نیروی دریایی ایران

نداجانداسا

محل استقرارمنطقهمحل استقرارمنطقه

منطقۀ یکم صاحب الزمان 
)عج(

بندرعباسمنطقۀ یکم امامتبندرعباس

جاسک/بوشهرمنطقۀ دوم والیتبوشهرمنطقۀ دوم نوح نبی

کنارکمنطقۀ سوم نبوتماهشهرمنطقۀ سوم امام حسین)ع(

انزلیمنطقۀ چهارم امام رضاعسلویهمنطقۀ چهارم ثارالله

منطقۀ پنجم امام محمد 
باقر)ع(

بندر لنگه
ستاد مرکزی نیروی دریایی 

ارتش
تهران

بندرعباسستاد فرماندهی
قرارگاه مقدم ناوگان جنوب 

ارتش
بندرعباس

Source:Amiri, 2020

از سال 1313 تاکنون تحدید حدود قلمروهای دریایی و تقویت حاکمیت قانونی بر خلیج فارس 

و دریای عمان در جهت راهبرد دفاعی ایران بوده است. با توجه به گستردگی کرانه های کشور 

و  کیان  از  و حفاظت  دریایی  در عرصه های  قدرتمند  عمان، حضور  دریای  و  فارس  در خلیج 

جهانی  راهبرد  کلید  دریایی  قدرت  اسپایکمن  اعتقاد  به  است.  بی بدیل  راهبردی  آبی  پهنه های 

است )Ezati,2002:18(. در این زمینه تقویت نیروی نظامی دریاپایۀ کشور همواره مورد توجه 

بوده است که پیشتر اشاره شد. 

تجزیه و تحلیل
چالش ژئوپلیتیکی بستن نظامی تنگۀ هرمز 

تنگۀ هرمز به دلیل ریخت طبیعی و شکل آنکه هالل بیرونی تنگه در سمت ایران قرار می گیرد. 

همچنین جهت شیب آنکه از شمال به جنوب افزایش می یابد، در عملیات های نظامی کالسیک 

امکان  کشورمان،  کرانه های  سمت  به  تنگه  عمق  کاهش  می شود.  محسوب  مزیت  متعارف  و 

نیروهای  می شود  سبب  ویژگی  این  نیز،  پدافندی  وضعیت  در  می آورد.  فراهم  را  آفندی  اقدام 

کنند.  استفاده  قابلیت  این  از  بتوانند  دشمن  حملۀ  با  برخورد  و  تنگه  از  صیانت  برای  زمینی 

همچنین  و  مربوطه  آبراه  امتداد  در  راهبردی  بنادر  به واسطۀ  هرمز  تنگۀ  بر  حاکمیت  و  کنترل 
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در  دارند،  قرار  آن  به  نزدیک شدن  مسیر  در  و  هرمز  تنگۀ  در  مناسبی  نقاط  در  که  ایرانی  جزایر 

هرمز،  چون  جزایری  فارس  خلیج  ورودی  در  ایران  می شود.  انجام  راحتتر  عمان  با  مقایسه 

الرک، قشم، هنگام، تنب بزرگ و ابوموسی را دارد که بر روی کمان تدافعی طبیعی قرار دارند 

)MojtahedZadeh, 2001: 19( که از اهمیت راهبردی برخوردارند. راهبرد مفروض ایران 
بهره گیری از ارزش راهبردی این جزایر با نگهداری میزانی از نیروی دفاعی در آنجا است. خط 

منحنی فرضی که این جزایر را به یکدیگر وصل می کند، نشان می دهد خطوط کشتیرانی تنگۀ 

هرمز تا چه حد می تواند تحت پوشش کارامد نیروهای دفاعی ایرانی مستقر در این جزایر قرار 

.)Mojtahed-Zadeh, 1996: 37( داشته باشد

تهدید بستن تنگۀ هرمز و جلوگیری از تردد کشتی های خارجی و جلوگیری از بازرگانی دریایی 

در منطقۀ خلیج فارس یکی از عناصر آلترناتیو در راهبرد دفاعی جمهوری اسالمی ایران در چند 

دهۀ اخیر بوده است. تهدید به بستن تنگۀ هرمز بارها از سوی نظامیان و برخی افراد غیرمسئول 

در سیاست خارجی کشور مطرح شده است، اما مهم ترین تهدیدها در مواقع خاص و از سوی 

برخی مقامات بلندپایه کشور مطرح شده است که بازتاب های قابل توجهی در دنیا داشته است. 

سابقۀ تهدید به بستن تنگۀ هرمز به اوایل دهۀ 1360 باز می گردد. در مهر 1362 نخستین بار اکبر 

هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجلس و نمایندۀ امام خمینی در شورای عالی دفاع، در نمازجمعۀ 

تهران دربارۀ بستن تنگۀ هرمز گفت: »ما با کشتی هایمان تنگۀ هرمز را نمی بندیم ما یک دیوار 

آتش درست می کنیم با توپ های 130 که خودتان می دانید چقدر داشته ایم. وقتی که روزی دوبار 

روی تنگۀ هرمز آتش درست کنیم در خود بندرعباس اگر ما توپ های 175 میلیمتری را بگذاریم 

که 48 کیلومتر برد دارد، و گلوله هایش را وسط تنگه بیندازیم چه کسی می تواند از آن تنگه عبور 

کند؟ ما تنگۀ هرمز را با کالشینکف هم می توانیم ببندیم« )Qudsonline, 1398(. موضوع 

بستن تنگۀ هرمز را بار دیگر هاشمی رفسنجانی در سال 1366 مطرح کرد. او در گفت وگو با ایرنا 

در 9 فروردین 1366 گفت: »برای بستن تنگۀ هرمز نیازی به موشک نیست و ایران می تواند آن 

را با توپخانه ببندد. به هر صورت اگر تنگۀ هرمز بسته باشد یا نه، سراسر خلیج فارس زیر تیر 

 .)Ana, 1397( »هواپیماها، هلی کوپترها، کشتی ها، ناوچه ها و توپخانه های ماست

با پایان جنگ و فروکش کردن تنش های منطقه ای موضوع بستن تنگه مطرح نشد. در 8 سال 

دورۀ دولت خاتمی و بهبود روابط ایران و جهان و طرح گفت وگوی تمدن ها از سوی رئیس دولت 

حلقۀ  تنگ ترشدن  با  هم زمان  نیامد.  پیش  هرمز  تنگۀ  بستن  طرح  به  نیاز  عمل  در  اصالحات، 

تحریم ها علیه ایران در اواخر دولت احمدی نژاد و ایجاد اجماع بین المللی برای اعمال تحریم 
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نفتی با هدف به صفر رساندن فروش نفت جمهوری اسالمی، محمدرضا رحیمی، معاون اول 

رئیس جمهور وقت در 6 دی 1390 در سومین همایش بین المللی ارتقای توان داخلی هشدار 

داد: »اگر بنا باشد نفت ایران را تحریم کنند یک قطره نفت از تنگۀ هرمز عبور نخواهد کرد. ما 

عالقه ای به دشمنی نداریم، اما غربی ها نمی خواهند نقشه های خود را رها کنند. دشمنان زمانی 

بنشانیم«  خود  سرجای  را  آن ها  قدرت  همۀ  با  که  داشت  خواهند  بر  خود  توطئه های  از  دست 

او  شد.  بیان  روحانی  رئیس جمهور  سخنرانی  در  زمینه  این  در  مورد  آخرین   .)Ana, 1397(
سخنانی بیان کرد که به نظر بسیاری، منظور او بستن تنگۀ هرمز بوده است. در 13 آذر 1397، 

روحانی در جمع مردم سمنان اعالم کرد: »آمریکا بداند که ما نفتمان را می فروشیم و خواهیم 

فروخت و او نمی تواند جلوی فروش نفت ایران را بگیرد؛ بدانید که اگر روزی آمریکا بخواهد 

 .)Isna, 1397( »جلوی صادرات نفت ایران را بگیرد، نفتی از خلیج فارس صادر نخواهد شد

تنگۀ هرمز با وجود تهدیدهای رسمی و غیررسمی، تاکنون به طور کامل مسدود نشده است، 

اما اقدام برای جلوگیری از تردد کشتی های برخی از کشورها از تنگۀ هرمز را می شود به عنوان اقدام 

در عملی کردن  بستن تنگۀ هرمز به صورت موردی و محدود تلقی کرد. در چندین مورد، ایران 

با توقف کشتی های متخاصم، راه را برای انجام اقدامات خصمانۀ آن ها بست. با شروع جنگ 

تحمیلی، نیروی دریایی ایران، با صدور اطالعیه ای در خصوص وضعیت آب های سرزمینی کشور 

و نحوۀ گذر شناورهای خارجی بیانیه ای صادر کرد: با توجه به تجاوز عراق به ایران اسالمی، بدین 

وسیله همۀ مرزهای آبی نزدیک سواحل ایران، منطقۀ جنگی اعالم می  شود و کشور ایران اجازۀ 

حمل کاال به بنادر عراق را به هیچ یک از کشتی ها نخواهد داد. برای امنیت کشتیرانی در خلیج 

فارس اعالم می دارد باید مسیرهای زیر رعایت شود: کشتی ها پس از عبور از تنگۀ هرمز، مسیر 

خود را طوری تغییر دهند که از 12مایلی جنوب جزیرۀ ابوموسی، 12 مایلی جنوب جزیرۀ سیری، 

جنوب چراغ دریایی کیبل بنک و از 12 مایلی جنوب غربی جزیرۀ فارسی عبور کند. ایران تعهدی 

در برابر سرپیچی کنندگان از این اعالمیه نخواهد داشت )Ettelaat, 2020(. در این زمینه در 21 

مرداد 1360 جهموری اسالمی ایران در مدخل تنگۀ هرمز، کشتی دانمارکی Elsa Cat را توقیف 

کرد که تجهیزات نظامی به مقصد عراق حمل می کرد .)Mumtaz, 1373: 10( جلوگیری از 

گذر شناورهای عراقی یا شناورهای خارجی حامل بار به مقصد عراق از تنگۀ هرمز، در راستای 

محاصره دریایی عراق بود. از سال 1364 به بعد، نیروی دریایی ایران به طور منظم، کشتی های 

فرماندهی  گفتۀ  به  بنا  کرد.  بازرسی  را  عراق  مقصد  به  قاچاق جنگی  کاالی  به حمل  مشکوک 

نیروی دریایی جمهوری اسالمی ایران، تا پایان دی 1365 بیش از 1000 کشتی بازرسی شده بود 
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)Mumtaz, 1373: 10(. بازرسی کشتی های مشکوک به حمل کاالی قاچاق جنگی به مقصد 
عراق تا پایان جنگ و امضای قطعنامه ادامه یافت.

غربی ها به ویژه مقامات نظامی آمریکا در خصوص توان نظامی ایران برای مسدودکردن تنگه 

اعتراف دارند و به این مسئله اشاره کرده اند. دانیل دوالن، فرماندۀ نیروی دریایی ایاالت متحده 

در سال 2012 گفته بود مین ها، راکت ها، زیردریایی ها و قایق های تندرو مسلح ایران می توانند 

تنگۀ هرمز را غیرقابل تردد کنند. او در مقالۀ خود نوشته بود: زرادخانۀ تهران شامل دستیابی به 

 بیش از 1000 فروند قایق 
ً
هزاران مین دریایی، اژدرها، صدها موشک کروز پیشرفته و احتماال

تنگۀ حیاتی هرمز متمرکز شده اند  این سالح ها در نزدیکی  بیشتر  سریع و کارایی سریع است. 

.)nationalinterest, 2020(
امیدواری جمهوری اسالمی ایران به استفاده امنیتی یا به بیانی ناامن سازی تردد در تنگۀ هرمز 

طی  که  است  بازدارنده  یا  دفاعی  ابزاری  به عنوان  بزرگ  قدرت های  احتمالی  تهاجم  شرایط  در 

تنگۀ هرمز و قطع  امکان  بستن  به  نیم نگاهی  30 سال گذشته، همواره مسئوالن نظام اسالمی 

صدور نفت داشته اند )Zarrin Mah, 1387(. این راهبرد دفاعی به عنوان یک راهبرد آلترناتیو 

در  تغییر  به منزلۀ  آن  عملی شدن  است.  نشده  عملی  تاکنون  اما  است،  بوده  توجه  مورد  همواره 

از  دور  که متضرر شده اند  از سوی کشورهایی  واکنش های شدید  بروز  و  کنونی است  ترتیبات 

انتظار نیست. چه بسا این موضوع سبب همگرایی آنان شود و اقدام مجوز دار شورای امنیت را در 

پی داشته باشد. چنانچه تصمیم ایران برای بستن تنگۀ هرمز جدی و عملی شود در آن صورت 

پیامدهایی در پی خواهد داشت که تا حدی جبران ناپذیر خواهند بود. در شرایط کنونی که بنادر 

مهم کشور در کرانه های خلیج فارس قرار دارند و همچنین سکوهای صدور نفت ایران نیز در پهنۀ 

خلیج فارس ساخته شده اند، تنگۀ هرمز به مثابۀ شریان حیاتی کشور است و بستن تنگۀ هرمز به 

معنای قطع این شریان است. 

  نخستین پیامد بستن تنگۀ هرمز توقف فروش نفت ایران خواهد بود. همچنین قطع واردات 

کشور از تنگۀ هرمز نیز از دیگر پیامدهای بستن تنگه توسط نیروی دریایی ایران خواهد بود. اقتصاد 

ايران با تنگۀ هرمز پیوند خورده است. امروزه سرنوشت اقتصاد ايران را تنگۀ هرمز تعیین میكند. 

تنگۀ هرمز شاهرگ اقتصاد ايران است. حدود 80 درصد تجارت خارجي ايران از راه تنگۀ هرمز 

انجام می شود. همۀ نفت ايران از تنگۀ هرمز صادر مي شود. ايران برخالف بسیاری از كشورهای 

وابسته  هرمز  تنگۀ  بـه   
ً

كامال آن  اقتصاد  نظر  اين  از  و  ندارد  نفت  انتقال  لولۀ  فارس خط  خلیج 

است )Jafari Valdani, 1389(. تهدید پیوسته به بستن تنگۀ هرمز باعث می شود کشورهای 
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صادرکنندۀ نفت به فکر ایجاد یا یافتن مسیر جایگزین برای صدور نفت خود باشند؛ مانند خط 

لولۀ حبشان-فجیره که در امارات متحدۀ عربی به طول 360 کیلومتر در این کشور کشیده شده 

است تا نفت خام را به کرانۀ این کشور در دریای عمان برساند. برای ساخت این خط لوله 3،3  

بی اثرکردن  را  پرهزینه  این طرح  اجرای  دلیل  اماراتی  و مسئوالن  است  هزینه شده  میلیارد دالر 

 .)oilandgasmiddleeast, 2020( تهدید ایران برای بستن تنگۀ هرمز اعالم کرده بودند

تهدید بستن تنگۀ هرمز را آمریکایی ها همواره جدی گرفته اند؛ در نتیجه اقداماتی در این زمینه 

انجام داده اند. آمریکا حدود 35 هزار نیروی نظامی و مجهز در پایگاه های خود در خاورمیانه 

دارد که تعداد 13 هزار نفر آن ها در کویت و حدود 5 هزار نفرشان در بحرین مستقر هستند. پایگاه 

العدید یکی از پایگاه های مجهز این کشور در منطقۀ خلیج فارس است. هدف اصلی این نیروها 

حفظ امنیت انرژی و به ویژه باز نگهداشتن تنگۀ هرمز در برابر تهدیدهای ایران اعالم شده است 

)nationalinterest, 2017(. اگر بستن تنگۀ مدت زیادی ادامه یابد، به طور حتم تنش های 
در  آمریکایی ها  همواره  نیز  گذشته  در  همچنانکه  کرد.  خواهد  بروز  آمریکا  و  ایران  بین  نظامی 

برخورد با مسائل ایران نوعی خشونت نهادینه شده در رفتارشان وجود داشته است. عملیات انهدام 

 )Zarinmao, 2008( سکوهای نفتی، غرق ناو 275 تنی جوشن، غرق ناوهای سهند و سبالن

از این موارد هستند. 

 نتیجه
ایران با داشتن سواحل طوالنی در دو سوی )شمال و جنوب( خود، جزو کشورهای دریایی مهم 

منطقه محسوب می شود. به همین دلیل، طراحی های راهبردی دریاپایه در حوزه های نظامی و 

به شمار  اجتناب ناپذیر  آن ضرورتی  برای  کارامد  قانون گذاری  با  فنی همراه  و  اقتصادی  دفاعی، 

برای  مناسب  راهبرد های  داشتن  نیازمند  همواره  ایران  که  است  معنی  بدین  مسئله  این  می رود. 

بهره گیری از فرصت اقتصادی و نظامی دریا و همچنین اعمال حاکمیت قانونی و هوشمندانه بر 

مناطق دریایی خود است. 

تنگۀ هرمز یکی از عرصه های مهم تالقی قدرت نظامی و قدرت دیپلماسی و قوانین و مقررات 

جمهوری اسالمی ایران است. در این صحنۀ ویژه، اندازه و تأثیرگذاری هر یک از عوامل پیش گفته 

ناشی از شرایط زمانی و نوع تصمیم های گرفته شده است. رویکردهای مطرح شده در مورد راهبرد 

مؤثر و کارآمد ایران برای تأثیرگذاری و حضور قدرتمند در خلیج فارس و دریای عمان با نقش 

محوری تنگۀ هرمز، مؤید این است که بنیادهای بی بدیل دفاعی از یک سو از وضعیت سیاسی 
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در  استکباری  قدرت های  از جهت گیری  متأثر  دیگر  از سوی  و  تأثیر می پذیرد  منطقه  نظامی  و 

خصوص ایران است. در نتیجه، امنیت تنگۀ هرمز با قدرت دفاعی به ویژه قدرت دفاعی دریاپایه 

رابطۀ مستقیم دارد. مفهوم دفاع در عصر کنونی که حاکمیت ایدۀ واقع گرایی را به روشنی می توان 

بنیان های  تقویت  این زمینه،  در  نظامی کشورها عملی می شود.  تقویت ساختار  با  دید،  آن  در 

اقدامات خصمانه خواهد  و  نقشه های شوم  دفع  کارامد سبب  راهبردهای  به کارگرفتن  با  دفاعی 

شد. بهره گیری از عناصر مهم و راهبردی مانند تنگۀ هرمز در سیاست دفاعی کشور در مواردی 

نتیجه بخش بوده و سبب شده است دشمنان عقب نشینی کنند، اما باید توجه داشت اصرار بر 

تداوم این راهبرد و در نهایت بستن تنگه در بلندمدت نتایج منفی در پی خواهد داشت. ارزش و 

اهمیت تنگه به بازبودن و برقراری کامل امنیت و کنترل عبور و مرور شناورهاست. از طرفی تعلیق 

کنوانسیون و  بستن تنگۀ هرمز با این استدالل که ایران به کنوانسیون حقوق بین الملل دریاهای 

سازمان ملل متحد نپیوسته درست نیست، چرا که در تصویب قوانین دریایی کشور مصوب سال 

1372 با درنظرگرفتن محدودیت ها، مقررات و شرایط کنوانسیون بوده است. 

نکتۀ مهمی در مورد بستن تنگۀ هرمز این است که تنگۀ هرمز بین ایران و عمان واقع است و 

براساس خط منصف، نصف تنگه در آب های سرزمینی ایران و متعلق به ایران و نصف دیگر آن 

در آب های عمان و متعلق به عمان است. از سویی طرح تفکیک تردد در آب های عمان اجرا شده 

است. بنابراین پرسشی که مطرح می شود این است آیا کشور ما صالحیت الزم برای چنین اقدامی 

در آب های سرزمینی عمان را دارد یا خیر؟ آیا در کنوانسیون حقوق بین الملل دریاها چنین اقدامی 

پیش بینی شده است؟ البته که در کنوانسیون به هیچ وجه اجازۀ دخالت و اقدام به هیچ کشوری 

در قلمروی دریایی کشور دیگر داده نشده است. اگر اقدامی صورت بگیرد باید با نظر مساعد و 

اجازۀ رسمی طرف مقابل باشد که در آن صورت باید در راستای امنیت ملی باشد. 

قوانین  هرمز،  تنگۀ  کنترل  و  خارجی  کشتی های  عبور  ساماندهی  خصوص  در  رفتار  مبنای 

داخلی،  دریایی  مقررات  کنار  در  است.  جهانی  شدۀ  پذیرفته  مقررات  و  هنجارها  و  داخلی 

کنوانسیون 1982 حقوق بین الملل دریاها رهنمودهای ویژه ای در این خصوص دارد. عالوه بر 

آن، دستگاه دیپلماسی کشور نیز از کارامدی درخور توجهی برخوردار است. واقعیت های جهان 

سیاسی کنونی حاکی از پیشگام بودن گزینه های دیپلماتیک است. بستن تنگۀ هرمز گزینۀ نهایی 

است و بدین معناست که دیگر راهی جز بستن باقی نمانده باشد. 

یکی از منابع اقتدار و منزلت ژئوپلیتیکی ایران در منطقه و جهان، قرارداشتن بخش شمالی 

به جمهوری  تنگه  از  این بخش  تعلق  به طور کلی  و  راهبردی هرمز در آب های سرزمینی  تنگۀ 
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اسالمی ایران است. وابستگی تولیدکنندگان نفت وگاز در منطقۀ خلیج فارس و مصرف کنندگان 

نفت وگاز در جهان به تنگۀ هرمز اهمیت آن را از حد یک گذرگاه بین المللی ساده فراتر می برد. در 

چنین شرایطی، آنچه ارزش و منزلت ژئوپلیتیکی کشور را در منطقه و جهان افزایش خواهد داد، 

برقراری امنیت بادوام و جریان امن انرژی از این تنگه است.

 پیشنهادات
در راستای تقویت راهبرد دفاعی کشور و حفاظت از قلمروهای آبی این اقدامات باید مورد توجه 

قرار بگیرد: 

1. تالش برای صادرات نفت ایران خارج از محدودۀ تنگۀ هرمز و استفاده از کرانه های دریای 

عمان؛

2. برنامه ریزی و آمایش دفاعی امنیتی مبتنی بر دفاع شبکهای در استفاده از عرصه های آبی 

کشور؛

3. تقویت نیروی دریایی کشور و ارتقای توانمندی و قابلیت های آن در راستای نوسازی و برد 

عملیاتی؛ 

4. استفاده از تنگۀ هرمز در راستای امنیت آفرینی و تقویت وزن ژئوپلیتیکی کشور؛

همکاری  سازمان  یک  شکل دادن  راستای  در  هرمز  منطقه ای  سازوکار  سازمان دهی   .5

دسته جمعی منطقه ای مبتنی بر واقعیت های منطقه؛ 

6.  انحصار اظهارنظر در خصوص تردد در تنگۀ هرمز در سطوح عالی نظامی و سیاسی و 

پرهیز از سخنان نسنجیده و تهدیدکنندۀ ارزش تنگه از سوی دیگران؛ 

کید بر دیگر ابزارهای بازدارنده و اجتناب از تالش برای بستن تنگۀ هرمز به عنوان آخرین  7. تأ

تاکتیک و براورد واکنش نیروهای جهانی و منطقه ای؛

بر آن در چارچوب مقررات و  به منظور تقویت حاکمیت کشور  8. تعیین نظام حقوقی تنگه 

قوانین بین المللی؛ 

و  دقیق  پایش  و  دریانوردی  به سازمان جهانی  ابالغ  و  زیستی  استانداردهای محیط  تبین   .9

مستمر دستورالعمل های صادرشده.
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