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 چکیده
 تنگه هرمز ،امااست.  ی در جهانانرژ ی و ترانزیتتیامن یهاستمیسترین از مهم یکی تنگه هرمز

ای و های منطقهدولت نیتنوع بها و منافع مشکننده است. تفاوت اریبس یتیامن ستمیس کی یدارا
س ازد. ه د  می دهی چیآن را پ یتیامن ستمیو ساختار س عتیطب ییکایآمر یروهایحضور دائم ن

 ب رفارس را ب ا تررک ز خلیج یتیامن ستمیاست که س ییرهایمتغ نیترمهم لیمقاله تحل نیا یاصل

تحلیلی درصدد -توصیفی: این مقاله با روش روش .دهدشکل می منطقه یکیتیهای ژئوپلویژگی

پاسخ به این سؤال است که جایگاه ژئوپلیتیکی تنگه هرمز در راهبرد جره وری اس یمی ای ران 
دارد  یس ع تنگ ه هرم ز ب ر ط حاکمیها و شرامؤلفه ییمقاله حاضر ضرن شناسا چگونه است؟

ای و فرا ها منطقهن چالشیاز ا یپذیری ناشاز آسیب یریرا در جهت کنترل و جلوگ ییراهکارها
راس  ت  ا بن  درضباس کیل  ومتر و ض  ر  آن از ۱۵۸ هرم  ز دطول تنگ  هی  ای ارائ  ه نرامنطق  ه
ر راس تای درنتیجه بیشترین خط ساحلی آن د .باشدکیلومتر می ۱۸۰تا  ۵۶بین  ضران در شوریط
ف ارس و خلیجک یتیت ارزند ه در ژئوپلیران با دارا بودن موقعیا .قرارگرفته است ایران هایکرانه

ون د زدن من افع و یو پ یای و جه انت منطق هی نقش مؤثری در امن یفایتواند با ا، میتنگه هرمز
 .دیز تأمین نرایخود را ن یت ملی، منافع و امنیت جهانیخود به امن یت ملیامن
 

 ، جرهوری اسیمی ایرانهرمز تنگه منطقه، امنیت، کیژئوپلیت رهیافت :واژگان کلیدی

 مقدمه
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 انایر تهران،

*  Suroush.jnu@gmail.com 

 ایران دانشگاه آزاد اسیمی، استادیار گروه ضلوم سیاسی واحد المرد،. 2
 

 23/12/1398 تاریخ پذیرش:   1/8/1398 ت:تاریخ دریاف

 115-145  صص ر چها  دوره نه   شماره پ اپی سی و المل   رواب  ب یهافصلنامه پژوهش
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ان در ی م نف ت و گ از و آبزیر ضظ یای است که هرراه با ذخابستهنیم یایفارس درخلیج

آن ش امل  ییای جغراف یتوجهی از فضاقابلران قرار گرفته است و بخش یا یضلع جنوب

ت یت و ص یحی ت، حاکری در قلررو مالک یفوقان یها، هوا و فضار بستر، بستر، آبیز

هُرمز واقع در جنوب ایران و آبراه متصل کنندة خلیج فارس  تنگهران قرار دارد. یکشور ا

خل یج ف ارس و س ایر  هیحاشن تنگه کشورهای آزاد است. ای یهاآببه دریای ضران و 

، در کن ار کندیمکشورهای جهان در حوزه تجارت، کشتیرانی و انرژی را به هره متصل 

ت اریخی دارای  یه ادورههُرمز بطور خاص در طی  تنگهی، الرللبین یتنگناهاسایر این 

ب ه جایگ اه  اهرّیت ژئو استراتژیک، ژئو اکونومیک، ژئو پلتیک ب وده اس ت و ب ا توج ه

ای آبراه ه. ای ن تنگ ه کن دیمایفا  الرللبینی این تنگه، نقش مهری در سیاست الرللبین

فارس را به دریای ضران و دریای ضرب است که ایران و ضران را از یکدیگر جدا و خلیج

ها تنها کیلومتر( پهنا دارد، اما کشتی ۳۳.۸۰مایل ) 2۱ترین نقطه آن کیبار .کندمتصل می

تنگه هرمز در نظریات ژئوپلیتیکی جهت ازاین .توانند تردد کنندمایلی می 2یک پهنای  در

را  ۱)حاش یه زم ین( اندرلیرای دارد. بر اساس نظریه اسپایکرن، هرکس که جایگاه ویژه

در نظریه هارتلند )قل ب  یبا تغییرات اندرلیرکنترل کند، دنیا را کنترل خواهد کرد. نظریه 

ف نفت در جنوب ایران در آغاز قرن بیستم، توجه دولت ایران معطو  ب ه ا کشب( 2زمین

فارس متررک ز گردی د. ب ا ایران در خلیج یفارس شد. از این زمان به بعد منافع ملخلیج

کشور صورت گرفت.  یدر مناطق جنوب یهای زیادگذاریافزایش صادرات نفت سرمایه

ن بر حجم واردات کشور نی ز ک ه ضر دتاز از ایرا ینفت یموازات آن با افزایش درآمدهابه

ف ارس و جیخل ۱97۰که از آغاز ده ه طوریافزوده شد، به گرفتیمفارس صورت خلیج

 .کشور نام گرفت یتنگه هرمز شریان حیات

متحده، میزان انتقال نفت از تنگ ه هرم ز ب ه طبق برآورد اداره اطیضات انرژی ایاالت

که نفت در روز رسید، که در مقایسه با س ال م ییدی هزار بش ۵۰۰میلیون و  ۱۸رکورد 

درصد انتقال دریایی نفت خام جه ان  ۳۰رو، حدود درصد بیشتر بود. ازاین 9قبل از آن 

، «وُرتِکس ا»های نفتی برآورد شرکت تحلیل داده طبق .شوداز طریق تنگه هرمز انجام می

                                                             
1. The margin of land 
2. The heart Land 



117 

 

 

 

 

راهبططرد و الیطط ی 

امن تی ج. ا. ایران و 

جاییاه ژئط پل ت یی 

فطار)  تنیطه خل ج

 هرمز(

مییدی حدود  2۰۱7مز در سال گازی از مسیر تنگه هر عاناتیمیزان انتقال نفت خام و م

نیز ح دود  2۰۱۸ماهه نخست سال میلیون و دویست هزار بشکه در روز، و در شش ۱7

ب وده  به نقل از اداره اطیضات ان رژی آمریک ا میلیون و چهارصد هزار بشکه در روز ۱7

 .است

جره وری  ژئ وپلیتیکی تنگ ه هرم ز ب رای-هد  این مقاله بررسی جایگاه راهبردی

طور اخص، هرواره به لح ا  به تنگه هرمز طور اضم وبه فارسخلیج ایران است. اسیمی

الجیشی داشته و به هرین دلیل، بازیگران جویای قدرت، درصدد ترانزیتی، موقعیتی سوق

اند تا بر آن تسلط یابند زیرا مسلراز در صورت دستیابی ب ه چن ین م وفقیتی، دول ت بوده

ت وان ضل ت زمینه مین پیشفاتح در موقعیت برتر نسبت به رقبا قرار خواهد گرفت. با ای

درگیری هلند، پرتغال و بریتانیا در دوره استعرار برای تس لط ب ر ای ن آب راه جه انی را 

درستی متوجه شد. در آن دوره البته، بحث انرژی و نفت، چندان موضوضیت نداشت و به

های اس تعرارگر را ب ه ای ن خط ه ب وده ک ه ق درت ف ارسخلیج تنها، موقعیت ترانزیتی

ضنوان یک ی از ش دن نف ت ب هکشانده است. اما پ س از جن ج جه انی دوم و مطر می

ها، ه  ای زن  دگی بش  ر، بح  ث ان  رژی ه  م مزی  د ب  ر ضل  ت ش  د ت  ا ق  درتقطب

خ ود، )ب ا  ، با توج ه ب ه موقعی ت طبیع یایران بین،چشم بدوزند. دراین فارسخلیج به

دارد و یک ی از  فارسخلیج کیلومتر ساحل در ۱۸۰۰احتساب ساحل جزایر(، نزدیک به 

است. هرین موضوع، اهرم فش ار خ دادادی ب ه جره وری  تنگه هرمز دو دولت هرسایه

ن ی یح تبیالرللی داده است. مقاله حاضر ضرن تش راسیمی برای مقابله با فشارهای بین

و  یت جرع ی بات امنید که ترتکنن امر اذضان مییفارس بر اخلیج یکیت ژئواستراتژیامن

ن ام ر ی ناپذیر خواهد ب ود ک ه اک ضرورت اجتنابیفارس خلیج یبرا یکیژئواستراتژ

بر اساس ضوامل  یاشتراک یو هرکار ییو هرگرا یت جرعیامن یتواند بر اساس الگومی

راهب رد جره وری اس یمی ای ران هر ین اس ت مگ ر اینک ه ب ازیگران  باشد ییهرگرا

باشند.  اشیقانوندر جهت کوتاه کردن دست ایران از حقوق  ییهامنطقا و فر ییهامنطق

ونقل از طریق تنگ ه هرم ز که هرگونه تیش برای محدود کردن یا توقف حرلازآنجایی

شود، بس یار کننده مداخله نظامی دیده میآمیز توجیهضنوان یک اقدام تحریکوضو  بهبه

ق دامات ج دی انج ام ده د. در ض و ، ای ران نامحترل است که ایران در ای ن زمین ه ا

http://rahbordemoaser.ir/fa/tag/1/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC%20%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://rahbordemoaser.ir/fa/tag/1/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC%20%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://rahbordemoaser.ir/fa/tag/1/%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87%20%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2
http://rahbordemoaser.ir/fa/tag/1/%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87%20%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2
http://rahbordemoaser.ir/fa/tag/1/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC%20%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://rahbordemoaser.ir/fa/tag/1/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC%20%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://rahbordemoaser.ir/fa/tag/1/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://rahbordemoaser.ir/fa/tag/1/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://rahbordemoaser.ir/fa/tag/1/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC%20%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://rahbordemoaser.ir/fa/tag/1/%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87%20%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2
http://rahbordemoaser.ir/fa/tag/1/%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87%20%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2
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هایی خواه د ب ود ک ه مبن ای تفس یر زیاد به دنبال افزایش تدریجی محدودیتاحترالبه

سازمان ملل متحد است، که به ایران ب رای  ۱9۸2قانونی آن از کنوانسیون حقوق دریای 

حلی خود مایل دریایی فراتر از خط سا ۱2به گستردگی حداکثر  "های مرزیآب"کنترل 

دهد. هر کشتی که از مسیرهای شرال و شرق از تنگه هرمز برای دسترسی ب ه مجوز می

های داخلی ایران ضبور کند. بر اساس ای ن کند، باید از طریق آبفارس استفاده میخلیج

متحده کنوانسیون، ایران مجاز است تا مانع از ترانزیت آزاد برای کشورهایی مانند ایاالت

ونقل دریایی ای ران متحده مانع حرلاند، شود. اگر ایاالتن را تصویب نکردهکه کنوانسیو

زیاد ای ران تنگ ه هرم ز را ب ه روی دری انوردی احترالشامل محروالت نفتی ش ود، ب ه

 .ضنوان توجیهی برای آن، خواهد بستبه ۱9۸2متحده، با اشاره به کنوانسیون ایاالت

 

 چهارچوب نظری. 1

 پیشینه پژوهش. 1-1

ب ه ضن وان ی ک متغی ر ژئوپلیتی ک،  یانرژ (.۱۳9۸) یلیآج فیروزآبادی؛ یدهقان صادقی؛

را در روابط قدرت در نظام جهانی معاصر باز کرده و دسترسی به من ابع  یاژهیوجایگاه 

انرژی برای ترامی سطو  سلسله مراتبی قدرت جهان، اهریت ی اس تراتژیک پی دا ک رده 

یگران نظام جهانی به دنب ال تعریف ی معق ول از جایگ اه است. از این رو، هر یک از باز

. در این میان، ایران با واقع شدن در مرکز بیضی باشندیمدیپلراسی انرژی خود در جهان 

استراتژیک انرژی جهان و با در دست داشتن دومین منابع نفت خام و گاز طبیعی جه ان 

 .باشدیمر از جایگاه مهری در زمینه تحوالت انرژی جهانی برخوردا

ف ارس و تنگ ه ت خلیجیامنکه  سدینویم( در مقاله ۱۳97)ییتضامر ؛یضزت ؛یضاشور

از  یالرللی مختلف ای و بینمنطقه یاست که راهبردها ییرهایترین متغاز مهم یکیهرمز 

ده یآن ارائه گرد یای براهای فرا منطقهز قدرتیضرب منطقه و ن یران و کشورهایا یسو

تأمین  یمنطقه برا ین مشارکت هره کشورهان دو کانویت ایامن یران برایاست. راهبرد ا

 یای ب ه س رکردگهای ف را منطق هدات ق درتیدر مقابل تهد یها و بازدارندگت آنیامن

فارس و تنگ ه خلیج یتیل ساختار امنیو تحل ین مقاله بررسیا یکا است. هد  اصلیامر

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=314244
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=50586
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=314081
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 هرمز(

ای و همنطق  یب ا تأکی د ب ر نق ش راهب رد یبازدارن دگ یت یامن یالگو یهرمز در راستا

 ران است.یا یاسیم یالرللی جرهورنبی

با توجه به اینکه تنگ ه هرم ز از  که سدینویم مقاله ( در۱۳9۶گودرزی؛ محردزاده، )

ای و جهانی برخوردار است ای در سطح منطقهجایگاه ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی ویژه

ای ایران یاست منطقهشود، در سفارس محسوب میراه حیاتی در خلیجضنوان یک شاهو به

گیری از اهرم کنترل بر تنگه ای بوده و ایران درصدد بهرهکنندهدارای جایگاه مهم و تعیین

های تحقی ق ب ه ش یوه ای خود بوده است. یافت ههرمز جهت مهار رقبای جهانی و منطقه

  تحلیلی موردبررسی قرارگرفته است. -توصیفی

ار یبس یکه نقش ضامل خارج داردیمدر مقاله ضنوان  (۱۳9۵)ییرزایم؛زیجانس؛ضله پور

فرا  یگریضنوان بازسپتامبر به ۱۱کا پس از یترتیب که آمراینرسد. بهتر به نظر میپررنج

ک ه در  ین منافع متعددیچنک و هریت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیای و بنا به اهرمجروضه

حاکم بر  یتیامن یوت فضایپاتر یر استقرار سامانه دفاع موشکینظ یمنطقه دارد با اقدامات

 کرده است. یدیفارس را وارد فاز جدمنطقه خلیج

سازمان قدرترن د  یهای مناسب برازمینهکه  دینرایممقاله مطر   در (.۱۳94) یانکی

های ب القوه را ب ه ن زمین هی د ای منطقه آماده اس ت و تنه ا با یمتشکل از هره کشورها

ک یآفرینی هر تواند امکان نقشهایی مین هرکارییل کرد. چنیهای بالفعل تبدتوانرندی

 شتر کند.یبالرللی ای و بینرا در سطو  منطقه یاسیس ین واحدهایاز ا

انگر آن ی های پ ژوهش بیافت ه(.۱۳94)شکاسرایضرون ؛خداداد؛زادهیموس ؛ییوکشاه

ران ی قرار گرفته اس ت. ا یهای جهانهای قدرتفارس در مرکز کشرکشاست که خلیج

خود، ض رن کس ب درآم د، از  یانرژک یتیهای بالقوه ژئوپلتواند با استفاده از قابلیتمی

خود در هره ابعاد  یش قدرت ملیتوسعه و افزا یخود در راستا یش قدرت اقتصادیافزا

 د. یاستفاده نرا

منطق ه مه م  ف ارسخلیجکه  سدینویم(در مقاله ۱۳9۱)اسیم فرد؛پورنیحس؛یفتوح

در  یصورت آبراهت دارد و بهیانه موقعیاست که در شرق خاورم یکیو استراتژ یاقتصاد

ل ی فارس به دلجزیره ضربستان قرار دارد. خلیجران و شبهیان ایضران و در م یایامتداد در

و  یت مطل وب اقتص ادی موقع ییای ت جغرافی م نفت و گاز موقعیر ضظیدارا بودن ذخا

https://www.sid.ir/Fa/Seminar/SearchPaper.aspx?str=&journal=&subject=&writer=282198&year=&PDF=
https://www.sid.ir/Fa/Seminar/SearchPaper.aspx?str=&journal=&subject=&writer=211111&year=&PDF=
https://www.sid.ir/Fa/Seminar/SearchPaper.aspx?str=&journal=&subject=&writer=15583&year=&PDF=
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=98655
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=143197
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=63798
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=223790
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=223790
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=249190
https://www.sid.ir/fa/seminar/SearchPaper.aspx?str=&journal=&subject=&writer=65733&year=&PDF=
https://www.sid.ir/fa/seminar/SearchPaper.aspx?str=&journal=&subject=&writer=107804&year=&PDF=
https://www.sid.ir/fa/seminar/SearchPaper.aspx?str=&journal=&subject=&writer=179344&year=&PDF=
https://www.sid.ir/fa/seminar/SearchPaper.aspx?str=&journal=&subject=&writer=179344&year=&PDF=
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ن وج ود یو هرچن  یریگیو م اه یادیهای صن قطبیاز بهتر یکیاشتن و د یکیاستراتژ

ان ی شه موردتوجه جهانیواسطه ضبور نفت هرات غرب بهیان حیتنگه هرمز که منطقه شر

 بوده و هست.

فارس و تنگه هرمز در امنیت ایران با ( در مقاله تبیین ضلل اهریت خلیج۱۳9۳) ریطا

ر از زم ان کش ف و ص دو فارس منطقه خلیجکه  سدینویمتحلیل فرایند سلسله مراتبی 

ه ای سیاس ی، اقتص ادی و امنیت ی در ک انون توج ه چنین تح والت در نظامنفت، و هم

های جهان مبدل ک رده اس ت. موقعی ت حس اس و اس تراتژیک ای ران در منطق ه قدرت

ه  ا و ض  دم ثب  ات سیاس  ی در کش  ورهای مج  اور و وج  ود خاورمیان  ه و وج  ود بحران

رای امنیت یاسی با هرسایگان استراتژیک باضث به وجود آمدن تهدیدهایی بهای سچالش

 شود.جرهوری اسیمی ایران می

فارس، در خلیج یت جرعیامن یالگو در مقاله (.۱۳9۱)یخان ؛جعفر؛ ارجرند یجواد

و  یت جرع ی ب ات امنیترت ،ب هییبر ضوام ل هرگرا یک مبتنیسامانه مطلوب ژئواستراتژ

و  یت جرع یامن یس الگوک ضرورت بر اسای به ضنوانفارسخلیج یبرا یکیژئواستراتژ

 .پردازدیم ییبر اساس ضوامل هرگرا یاشتراک یو هرکار ییهرگرا

 

 تعریف مفاهیم. 1-2

بوده است. م   « هورموغ»هرمز بنا بر منابع تاریخی در قدیم  نام :ریشه لغوی تنگه هرمز

در گویش بومی استان هرمزگان به معنای نخل است. از سویی برخی معتقدن د ک ه ای ن 

تواند از ترکیب هور+موغ )موغستان( به معن ی آبراه ه موغس تان )ایال ت ق دیم میواژه 

” راهبرد“ واژه (.۱۳9۸دانشنامه اسیمی،باشد )جنوب ایران یا میناب کنونی( ساخته شده 

 ی کضنوان ار دور ب هیبس یهاگذش  تهشده، از  "یاس  تراتژ"ن یگزیجا یه در فارس  ک

رده اس  ت: کان یطور بمفهوم آن را این” فرهنج وبستر“مطر  بوده است.  یمفهوم نظام

از  یک یش و استقرار س پاه یجه، ضلم و هنر آرایدن به نتیرس یجنج برا یکراهبرد در “

ب ه  ”ژئو“مرکب از دو واژه  کیتیژئوپل .۱)دیکشنری وبستر( ”  ن متخاص  م اس  تیطرف

سیاس ت “هایی مانن د معادلبه معنای سیاست است. در فارسی،  ”پلیتیک“معنای زمین و 

                                                             
1. Dictionary international new, Webster 

https://www.sid.ir/fa/seminar/SearchPaper.aspx?str=&journal=&subject=&writer=66710&year=&PDF=
https://www.sid.ir/fa/seminar/SearchPaper.aspx?str=&journal=&subject=&writer=66710&year=&PDF=
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 هرمز(

ذکرشده است در  “سیاست شناسی  -جغرافیا ”و “ضلم سیاست جغرافیایی “، ”جغرافیایی

خارجی اس ت ک ه ه د  آن  رویکرد یا دیدگاهی برای سیاست “ژئوپلیتیک “اصطی ، 

های نظ امی برحس ب مح یط طبیع ی اس ت. گویی رفتار سیاسی و تواناییتبیین و پیش

ژئوپلیتیک با تفاوت مراتب، بی انگر ت أثیر قطع ی و جب ری جغرافی ا در بنابراین رویکرد 

برای اولین ب ار توس ط  “ژئوپلیتیک “(. واژه ۱۳۱:۱۳7۵،یس جک.هست ) وقایع سیاسی

به کار  ۱۸99های جغرافیای سیاسی راتزل بود، در سال رودولف کیلن که متأثر از اندیشه

ه ا مت أثر از ملت ، و اقتصادییاسیس ،یمنظا های،داشت که ویژگی گرفته شد. او ضقیده

(. ژئوپلیتی ک ت أثیر 7۳: ۱۳9۳ح اف  نی ا،باشد )اشکال فیزیکی و محیطی کشورشان می

جغرافیایی متع دد هس تند و یک ی از  ضوامل هاست،ضوامل جغرافیایی بر سیاست دولت

 (.۳9:۱۳۸9است )اصغر جعفر ولدانی، ها موقعیت جغرافیاییآن

 

 مبانی نظری. 1-3

بندی تقس یم ت وان چن ینفارس را میهای مربوط به ژئوپلیتیک تنگه هرمز و خلیجنظریه

، نظری ه آلف رد ”اندرلیر”، نظری ه اس پایکرن”هارتلن د”کرد. نظری ه س رهالفورد مکیندر

در اینجا ما فق ط ب ه نظری ه . ”کرربند شکننده”، اس. بی کوهن”قدرت دریایی”تایرماهان

هرچن ین از  وق رار دارن د  های ژئ وپلیتیکیارجحیت نظریه چون در اندرلیرهارتلند و 

را ک ه  انِی جوهای ترتیبات امنیتی سه نظریه و الگ و، الگ وی مش ارکت میان چارچوب

 :شوندیماختصار معرفی الرللی بیشتر مطر  هستند، را بهامروزه در مورد امنیت بین
 

 مبانی نظری ژئوپلیتیک. ۱نقشه شراره 
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هر کس منابع انسانی و فیزیکی اوراس یا  2. طبق نظریه سر هال مکیندر۱ندتئوری هارتل

تواند جهان را کنت رل کن د. ای ن بین آلران و سیبری مرکزی را در اختیار داشته باشد می

س پس در کت اب وی در  و ۱9۰4ای در س ال سرهالفورد مکیندر در مقاله توسط تئوری

ضنوان های اروپا و آسیا و افریق ا ب هقاره درنیمک (.2۰:۱۳۸4الهی،شد ) منتشر ۱9۱9سال 

طبق نظریه (. ۱2:۱۳92ضزتی، کرد )را به هرین نام معرفی شناخت و آنجزیره جهانی می

آلب وکر  “، کنترل تنگه هرمز به مفهوم کنترل چهار بخش یادشده خواهد ب ود. اندرلیر

ب ر س ه  ید که ه ر دولت فارس، معتقد بوبه اقیانوس هند و خلیج یدریادار مهاجم پرتغال

تنگه باب الرندب، هرمز و ماالکا تسلط داشته باشد برجهان مسلط خواهد بود. این نظریه 

تا امروز هرچنان معتبر است. در میان سه تنگه مذکور، تنگه هرمز در مرکز قرارگرفت ه و 

ته تسلط بر این تنگه به مفهوم تسلط بر دو تنگه دیگر خواهد بود. به هرین دلیل درگذش 

 یقبل از هر اقدام کردندیم یبر اقیانوس هند مسلط شوند سع خواستندیمکه  یکشورهای

 (.۳۶:۱۳۸۶درایسدل، ) رندیگتنگه هرمز را در اختیار 

را در  ”اندرلیر”اینظری ه س رزمین حاش یه 4. ن یکیس اس پایک م ن۳اندرلیرتئوری 

ندر انتق اد نر ود. مکین در مکی ”هارتلند“خود مطر ، و بر نظریه ”جغرافیای صلح“کتاب 

ای ک ه ش امل یکی هیلی داخلی یا حاش یه“معتقد است اطرا  هارتلند دو ناحیه است: 

موقعی ت “هایی است که پشت به خش کی اوراس یا و در کن ار آب ق رار دارن د سرزمین

ام ا در . ”ای شامل بریتانیا، ژاپ ن، استرالیاس ت، دیگری حیل خارجی یا جزیره”ساحلی

شود که در محاص ره خوانده می اندرلیرایکرن این محدوده، سرزمین حاشیه یا بیان اسپ

(. اسپایکرن در گسترش ژئوپلیتیکی آمریکا نق ش 29-4۸:۱۳۸4هاست )تقوی اصل،آب

کش ور باسیاس ت  داشته است وی ضقیده داشت مطالعه موقعیت جغرافیایی یک برجسته

را  ان درلیرای ی ا ن ناحی ه حاش یه(. اس پایکر۵9: ۱۳92ضزتی،دارد )خارجی آن تطابق 

را در ای آنای بین هارتلند و دری ای حاش یهمنطقه اندرلیردانست، تر از هارتلند میمهم

                                                             
1. The Hartland Theory 
2. Sir hal ford makindr 
3. Theory of Rim land 
4. Nicolals spykman 



123 

 

 

 

 

راهبططرد و الیطط ی 

امن تی ج. ا. ایران و 

جاییاه ژئط پل ت یی 

فطار)  تنیطه خل ج

 هرمز(

ای را کنت رل کن د. گیرد. وی فرضیه خود را چنین ضنوان کرد: هر کس ناحیه حاشیهبرمی

 .(۱۳92ضزتی، زند )حاکم اوراسیا و چنین کسی سرنوشت دنیا را رقم می

 

 هاافتهیتحلیل . 2

های مطالع ه پدی ده منطقه است. در ای ن دی دگاه در ژئوپلیتیک واحد مطالعه تنگه هرمز

ه ای ای ک ه از زمانمنطقه “شود آن بررسی می ”حوزه جغرافیایی“سیاسی در چارچوب 

گذشته ازنظرگاه کشورهای مختلف واالترین دید ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک را داش ته و 

آن بخش جهان ک ه “ (.2۱:۱2:۱۳9۰ یذوالفقار)”فارس استان دارد، منطقه خلیجهم چن

ای است از چن د منطق ه ژئوپلیتی ک شود و در حقیقت مجروضهخوانده می "خاورمیانه"

شرال آفریق ا ک ه هری ک ب ه دلی ل  فارس است شامات،جداگانه و مترایز هرانند خلیج

منطق ه مش خص و مس تقل از دیگ ر  های محیطی خود، یکهراهنگی موجود در پدیده

فارس شاهد حضور و تسلط (. در قرون اخیر، خلیج۳44:۱۳79مجتهد زاده،)”مناطق است

های های دیرینه و استعراری روسدولت استعراری انگلیس در آنجا و نیز تداوم سیاست

فارس بوده که هرگی حاکی از اهریت ویژه های گرم خلیجیابی به آبتزاری برای دست

ف ارس وج ود از دالیل راهبردی و ژئوپلیتیکی خلیج یکی فارس است.راهبردی خلیج و

 (.27:۱۳۸۱تنگه هرمز است )اسدیان، 

 موقعیت ژئوپلیتیکی تنگه هرمز .2نقشه شراره 

 
(Source: U.S. Department of State) 

ق ف ارس را از طری گذرگاه آبی است که امکان دسترسی ب ه خلیج تنگه هرمز هران

شناسی است ک ه ادام ه آورد. این تنگه یک فرورفتگی از دوره سوم زمینضران فراهم می

کش ورهای  کند. ازآنجاکه ه مجزیره مسندم را قطع میهای جنوبی ایران به شبهکوهرشته
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اند و ف ارس وابس تهتوسعه به ص دور نف ت از خلیجکشورهای درحال یافته و همتوسعه

بگذرد، امنیت تنگه هرم ز اهری ت  نیاز جهان باید از این تنگهمورد بیش از نیری از نفت

شود که با افزایش ظرفیت گسترده صدور نف ت و گ از ای ن بینی میالرللی دارد پیشبین

وزارت  (.۱۳7۱منش ی، مجته د زاده،بران د ) بی رقیبفارس هرچنان تنگه، منطقه خلیج

ش ریان حی اتی در توزی ع و  متحده تنگه هرمز را در زم ره یک ی از ش شانرژی ایاالت

 (.2۰۱9کند )ای آی ای،بندی میدسته تجارت جهانی

 

 راهبردی تنگه هرمز: های ژئوپلیتیکی وجنبه. 2-1

ش ود ک ه ش امل های تنگه هرمز ب ه س ه بخ ش تقس یم میآب .۱اهریت ژئواستراتژیکی

ت ابع  های آزاد اس ت. ای ن تنگ ههای سرزمینی ضران و آبهای سرزمینی ایران، آبآب

مقررات ضهدنامه کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاهاس ت و در ش رایط ص لح، 

ای ران و ضر ان  های نظامی و بازرگانی از حق ضب ور ترانزی ت برخوردارن د.کلیه کشتی

ب رداری توانند از مناطق ساحلی خود هرگون ه بهرهضنوان دو کشور دو طر  تنگه، میبه

دو کشور دو سوی تنگه است اما در  ضهدهاین محدوده نیز بر انجام دهند و کنترل نظامی 

های دیگر کش ورها را ضررِ کشتیشرایط صلح، حق تعلیق یا اخیل در ضبور و مرور بی

ندارند. چراکه تنگه هرمز به دلیل موقعیت استراتژیکش طبق کنوانسیون حق وق دریاه ا، 

 در توان دنری دول ت ای ران یون،هران کنوانس واسطهبه گرچه الرللی است.یک تنگه بین

 کند ایجاد تردد محدودیت هرمز تنگه در خود غیر سرزمین هایبخش برای صلح شرایط

سوی تنگ ه، یعن ی ضر ان، کش وری ود کند اما با توجه به اینکه کشور آنمسد را تنگه یا

 کوچک با توان نظامی پایین است و بعیوه خط ساحلی کرتری در تنگه هرمز دارد، ضریز

کنندگی ندارد و بیشترین کنترل تنگه در دست ایران است و ایران با داش تن قدرت تعیین

تر در تنگه و وجود جزایر متعدد، ب رای کنت رل تردده ای ای ن آب راه خط ساحلی وسیع

 (.۳44:۱۳79)مجتهد زاده، تسلط باالیی دارد

 

 

                                                             
1. Geostrategic significance 
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فطار)  تنیطه خل ج

 هرمز(

 برای غربتنگه هرمز  استراتژیک اهمیت. 2-2

ک ل ذخ ایر نفت ی  درص د ۶۳بشکه نفت خ ود ک ه مع ادل  اردیلیم ۵۶۵فارس، با خلیج

درص د ک ل  ۵/2۸تریلیون مترمکعب گاز طبیعی که برابر  7/۳۰شده جهان است، شناخته

ت رین انب ار ان رژی جه ان ت رین و مهمتردی د بزر شده گاز دنیاست، بیذخایر شناخته

ده دوام خواهد داشت... های طوالنی در قرن آینشود. این موفقیت برای دههمحسوب می

متحده، اروپ ای غرب ی و ژاپ ن فارس را برای ایاالتای که نفت و گاز خلیجضامل ضرده

سازد، دشواری بسیار در جایگزین ساختن نفت و گ از واردات ی منطق ه بسیار حیاتی می

ضب دا  خ انی، ) توسط منابع دیگر انرژی مانند زمین، خورشید، دریا و هی دروژن اس ت

۱۳۸۳ :۱۳۸.)  

های گذشته ازنظر کشورهای مختلف واالترین دی د ژئ وپلیتیکی و ای که زمانمنطقه 

 تیس ا ف ارس اس ت )مظ اهری،ژئواستراتژیک را داشته و هرچن ان دارد، منطق ه خلیج

طلبانه اس ت ک ه از فارس بیانگر نوضی نگ رش توس عهسیاست آمریکا در خلیجآفتاب(. 

امریکا از دوران نیکسون ک ه س رآغاز  دولت شود.یطر  سردمداران کاخ سفید اضرال م

 مهار موازنه قوا ودو ستونی، –های استراتژی تاکنون منطقه بوده است، در حضور امریکا

و در ح ال حاض ر اس تراتژی  ق رارداده سرلوحه ک ار را برای حف  منافع خوددوجانبه 

. (2۵: 2۰۱4س  عید،اس  ت )ش  ین ک رده های پیحض ور مس  تقیم را ج ایگزین اس  تراتژی

 فارس با پایان یافتن جنج سرد و خروجل به اهدا  خود در خلیجیمتحده برای نایاالت

قطبی در جهان اقدام به پیاده کردن یک شوروی از گردونه رقابت و حاکم شدن نظام تک

سری استراتژی جدید ازجرله موازنه قدرت در خاورمیانه کرد که در س ایه ش عار نظ م 

کاخ سفید باگذشت زمان به ای ن  دولترردان .(۳۵: 2۰۱۳امین، ) افتینوین جهانی نرود 

تأمین سایر مطامعش ان ب ه ایج اد و  مندی از نفتسازی بهرهنتیجه رسیدند که برای بهینه

بهت رین ، واس طهالبت ه تح ت س لطه مس تقیم و بیو  دوراز جنجالفارس آرام و بهخلیج

وسته طالب جاری شدن صلح میان اضراب و هرین دلیل پی به باشد.استراتژی کاربردی می

اند. آمریکا بابیان اسرائیل و جلوگیری از قدرت یافتن کشورهای منطقه ازجرله ایران بوده

های دالیلی چون وجود حکومتی دیکتاتور در ضراق و مجهز بودن این کشور ب ه س ی 

ود را ای ن و  پیک ان حر یت خ یابی به سی  هستهکشتارجرعی و تیش برای دست



126 

 

 

 

 

 هفصلنام

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شططماره   نهطط دوره 

شطططماره  چهطططار  

 پ اپی سی و چهار  

 1398زمستان 

 
 

م اجرای ی ازده  ها دست داشتن ض راق دررأس هره بهانه در سوی ضراق تیزتر نرود وبه

 بعضی متحدان غربی، سپتامبر و رابطه رژیم ضراق با گروه القاضده مطر  شد که هرسو با

درراه س لطه  ترمحکمگامی  را سرنگون کرد تاضلیه آن کشور آغاز و حکومت آن یجنگ

. تنگ ه هرم ز دارای ۱(۵7: 2۰۱۱فری دمن،ب ردارد )ف ارس خلیجخ ود در  یوچراچونیب

را در ه ر دو اس تراتژی ب ری و بح ری وارد ای است که آناهریت ژئواستراتژیکی ویژه

 کند؛ زیرا تنگه هرمز مکرل هر دو استراتژی یادشده است.می

 

 راهبرد اقتصادی. 2-2-1

چن ین موقعی ت ت و گ از و همخایر غنی نفذفارس ازنظر دارا بودن موقعیت ویژه خلیج

ضنوان یک بازار مطلوب اقتصادی، تغیی ر و تح والت سیاس ی استراتژیک و اهریت آن به

های اخیر منطقه که متکی بر ای دئولوژی اس یمی اس ت و بس ط و حرک ت آن در سال

آمار و ارقام ” شدت به این منطقه معطو  داشته است.کشورهای منطقه توجه جهان را به

توجهی از ذخ ایر ثاب ت ش دة نف ت و گ از نگر این واقعیت است که بخش قابلنفتی بیا

دیگر ح دود دوس وم ضبارتف ارس ق رار دارد. ب هطبیعی دنیا در کشورهای منطقه خلیج

چهارم از ذخایر گاز طبیعی جهان در این منطق ه نهفت ه ذخایر ثابت شدة نفت دنیا و یک

 کشورهای کلیه روابط اقتصادی یهقه و نیز پااست. نفت پایه کلیه روابط اقتصادی در منط

ای ب ا اقتص اد بنابراین پیوند اقتصادی منطقه (.۳۳: ۱۳۸9،پورطالب)”منطقه با جهان است

؛ اهد ماندجهانی در قالب انتقال کاال و مواد و نفت هرچنان به ضهده تنگه هرمز باقی خو

ت نقش اقتصادی لی در اهریای خلمنطقه هایمگر اینکه ضوامل امنیتی و نظامی و بحران

 (.۵۶: ۱۳9۳حاف  نیا،ونقل دریایی ایجاد کند. )حرل

ش ود، فارس بخشی از سیستم ارتباطی دنیایی محسوب می: خلیج2مواصیتی اهریت-

که هم کاربری اقتصادی تجاری دارد و هم حرل نفت و سوخت به آن وابس ته اس ت و 

 فارسیعنی خلیج ;دیآیمریایی به شرار نظامی داشته و جزئی از استراتژی د یکاربر هم

و بخ ش مرک زی  س وکیضرلیاتی استراتژی دریایی در شرال اقیانوس هن د از  شاخک

                                                             
1. Friedman 
2. Communication position 



127 

 

 

 

 

راهبططرد و الیطط ی 

امن تی ج. ا. ایران و 

جاییاه ژئط پل ت یی 

فطار)  تنیطه خل ج

 هرمز(

منطقه جنوب غرب آسیا از سوی دیگر است ک ه امک ان آزادی ضر ل نظ امی از س وی 

ه ا ران، قطر و ج ز آنضقدرت دریایی را در کشورهای پاکستان، ایران، ضراق، ضربستان، 

 ران،ی ص ادرات نف ت ا س هیبل ومبر  از مقا (.۱۱:۱۳۸۳)ضبدا  خانی،  دینرایم همفرا

 2۰۱9ژوئ ن  یال  2۰۱۸ هی و امارات از تنگه هرم ز از ژوئ تیضربستان، ضراق، قطر، کو

 ۱۵در ح دود  روزان ه .از تنگه هرمز را دارد یصادرات نفت را ضربستان سعود نیشتریب

 (.2۰۱9بلومبر ،۱کند )یمر بشکه نفت از تنگه هرمز ضبو ونیلیم

حف    براین اساس تنگه هرمز اهریت ارتباطی خود را از گذشته تاریخی تا به امروز

های ونق ل دری ایی ب ر س ایر سیس تمکرده است. و امروزه هم با توجه به رجحان حرل

ضنوان بخش ونقل، هرچنان اهریت ارتباطی خود را حف  خواهد کرد. تنگه هرمز بهحرل

 نوس بزر ،سیستم ارتباطی بین سه قاره آسیا، افریقا و اروپا، و هرچنین دو اقیامهم یک 

فارس و دریای ضران به خلیج ضدن، دریای هند و اطلس، ونیز شبکه ارتباط دریایی خلیج

 نراید. درواقع تنگه هرمز کانال انتقال و پخ شسرخ و دریای مدیترانه، ضرل نروده و می

های جغرافیایی و جوامع ضناصر فرهنگی و اجتراضی بین محیطها و کاال و مواد و ارزش

 شرق و غرب و جنوب و شرال آن بوده است.

 

 تنگه هرمز سیاسی -راهبردی. 2-2-2

جره وری برای حل مسائل امنیتی، سیاسی، استراتژیکی و اقتصادی در سایر نقاط جهان 

توان  د ده  د میف  ارس در اختی  ارش ق  رار میک  ه خلیج ییهافرص  تاز  اس یمی ای  ران

الرلل ی ب ه و بین یامنطق هاثرگذاری اقتدار خود را ب ر فرآین دهای  و نراید. یبرداربهره

نظام جهانی و رفت ار اضض اج جامع ه دهی بهضنوان محور شکلرا به آننرایش گذاشته و 

ترین کشور ایران با داشتن شرایطی نظیر بزر  .2(2۱: 2۰۱4هو ،) دینرامطر   الرللنیب

 اکث ر مذهبی در نفوذ ترین قدرت اقتصادی در کنار ضربستان،بزر  ت نظامی منطقه،قدر

ب ر نق اط اس تراتژیک منطق ه  تسلط سواحل طوالنی در منطقه، داشتن کشورهای منطقه،

گیری از جزایری که هرکدام ی ک س پر خ وب دف اضی تلق ی ازجرله تنگه هرمز و بهره

                                                             
1. Bloomberg Tanker Tracking 
2. Hoch 
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تع ار  ب  ا من افع امریک  ا  ی درک ه هرگ   خ  ارجی ض د اس  رائیل اس تیس ش وند،می

 کاس    تیآمرتع    ار  و تقاب    ل ای    دئولوژیکی ب    ا  یدارا ان    د،قرارگرفته

 توان د م دخل وروددی د آمریک ا می ای ران از از س وی دیگ ر (.2013/01/27والنسیا،۱)

رقبای در حال پی دایش آمریک ا  ایران با بیشتر بخصوص بسیاری از رقبا در منطقه باشد.

نه داشته و هریک از این کشورها از طریق ایران حض ور س ربلیک در روابط نسبتاز دوستا

 .اندداکردهیپمنطقه 

 

 راهبرد انرژی تنگه هرمز.. 2-2-3

بیشتر نفت و گاز صادراتی کشورهای ایران، ضربستان، امارات، کوی ت، ض راق بح رین،  

، 2۰۱7 شود که طبق آمارهای س القطر از طریق این تنگه به بازارهای جهانی ارسال می

درص د،  4۰رسد ک ه ح دود میلیون بشکه می ۱7.۵میزان این صادرات به حدود روزانه 

درصد ترام صادرات نفت جه ان را در  ۳۰کش و های نفتنفت صادرشده توسط کشتی

ت رین . به هرین دلیل این گذرگاه یک ی از راهبردی2(2۰۱۸ یجوال کریستین،) ردیگبرمی

براساس آمارهای رس ری، تنگ ه  .شودجهان محسوب میالرللی کشتیرانی مسیرهای بین

م ییدی ب وده  2۰۱7میلیون بشکه نفت خام در پایان سال  ۱۸.۵هرمز مسیر ضبور روزانه 

میلیون بشکه در روز(  ۵9درصد ) ۶۱است. براساس آنچه گفته شد، هشت مسیر دریایی 

میلیون  ۵9هرمز از این بین، سهم تنگه کنند که دراینجا میاز خرید جهانی نفت را جابه

 FSU, Suez Canal, Julyاست )درصد  ۶9درصد و سهم هفت مسیر دیگر  ۳۱بشکه، 

25, 2018 .) 

نفت صادراتی پنج کشور منطقه شامل ضربستان س عودی، ض راق، خطوط جایگزین: 

کند که چهار کشور ضربستان با امارات متحده ضربی، کویت و قطر از تنگه هرمز ضبور می

 ۳4درصد، درمجروع  4.۵درصد و کویت با  ۶درصد، امارات با  7.۵، ضراق با درصد ۱۶

درصد از نفت  97کنند. براساس آمارها، حدود درصد از نفت موردنیاز جهان را تأمین می

صادراتی منطقه از طریق تنگه هرمز و تنها سه درصد از آن از س ایر مس یرهای ازجرل ه 

                                                             
1. Valencia 
2. Kirsten Donovan (2019) 



129 

 

 

 

 

راهبططرد و الیطط ی 
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فطار)  تنیطه خل ج

 هرمز(

بین حدود شود. دراینجا میشورهای ضربی جابهشده توسط برخی کهای ساختهخط لوله

درصد نفت امارات متح ده  99درصد نفت ضراق،  9۸درصد نفت ضربستان سعودی،  ۸۸

کند که این مسیر ضربی و صددرصد نفت کشورهای کویت و قطر از تنگه هرمز ضبور می

جهان  ازیوردنهایی که برای تأمین نفت مکند. یکی از گزینهرا به شاهراه جهان تبدیل می

های اخیر ب ا هایی است که در سالشده، موضوع خط لولهبعد از بستن تنگه هرمز مطر 

در نظر گرفتن چنین شرایط از سوی برخ ی کش ورهای ضرب ی ایج اد ش ده اس ت. ام ا 

ها هم به لحا  نگهداری و احداث هزین ه هنگفت ی دهد این خط لولهمطالعات نشان می

انتقال نفت چندان تأثیری برای جبران کربود نفت نخواهند  دارند و هم به جهت ظرفیت

کیلومتری سومد که نفت خام را از طریق دریای س رخ  ۳2۰داشت، برای مثال خط لوله 

گذاری مشتر  بین شرکت نفت و گ از رساند، حاصل یک سرمایهبه دریای مدیترانه می

الرلل ی نف ت ری بینگذادرصد(، شرکت س رمایه ۱۵درصد(، آرامکو ) ۵۰ضرومی مصر )

درصد(  ۵درصد( و قطر پترولیوم ) ۱۵های چندگانه کویت )درصد(، شرکت ۱۵ابوظبی )

 یج وال کریس تین،ده د )توان د انتق ال میلیون بشکه نف ت می 4/2 تنهااست که روزانه 

براساس منابع آماری، ضربستان برای رهایی از مخاطرات احتر الی بس تن تنگ ه (. 2۰۱۸

ای به دریای سرخ کشیده است که روزانه ق ادر اس ت ی اخیر خط لولههاهرمز طی سال

ای را ت ا بن در جا کند. هرچنین امارات نی ز خ ط لول همیلیون بشکه نفت خام جابه 4.۸

میلیون بش که  ۱.۵فجیره در کرانه دریای ضران کشیده است که تنها قادر به حرل روزانه 

بشکه نفت خام صادراتی منطقه، در حال  میلیون ۱۸.۵نفت است. بر این است از مجروع 

درص د از ک ل  ۳۵میلیون بشکه خط لوله وجود دارد که این میزان  ۶/۶حاضر تنها برای 

 (.۱۸۵: ۱۳9۳جالینوسی و هرکاران،شود )جایی نفت از تنگه هرمز را شامل میجابه

 

 حقوقی در امنیت تنگه هرمز راهبرد. 2-2-4

ژن و تعی ین  ۱9۵۸ ونیکنوانس  ۱۶(4د ناشی از م اده )ها طبق قواضدر رژیم حقوقی تنگه

های تنگه جزئی از دری ای آزاد ها اصوالز منوط به این است که آبوضعیت ضبور از تنگه

های آزاد باش ند، تح ت بوده و یا بخشی از دریای سرزمینی محسوب شوند. اگر در آب

نگه در داخ ل دری ای های تگیرند. ولی اگر آبکنترل و نظارت دولت ساحلی قرار نری
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ضرر را خواهند های خارجی فقط حق ضبور بیسرزمینی یک و یا چند دولت باشد کشتی

منظور حفاظت از امنیت خود در موارد خاص موقت از و تواند بهداشت. دولت ساحلی می

 ضرر را محدود و یا تعلیق نراید.استثنائا حق ضبور بی

س وم مل ل متح د در جامائیک ا در س ال های دریایی در مذاکرات کنوانسیون قدرت

ض رر طب ق حق وق ضرف ی قدم فراتر گذاشتند و ادض ا کردن د ح ق ضب ور بییک ۱9۸2

 "ض رریبی"های تر از این است و مستلزم آزادی دریانوردی ب دون مح دودیتگسترده

ض رر فق ط یاد کردند. برخی  حق ضبور بی "حق ترانزیت"است، و از آن تحت ضنوان 

گی رد. البت ه شود و بلکه پرواز بر فراز منطقه دریایی را نیز در برمیشامل نری ها راکشتی

 در ۱9۸2در کنوانس  یون  "ضب  ور ترانزی ت"و  "ض ررضب ور بی"ه ر دو رژی م حق  وقی 

ها تا چائی ک ه مق دور ب وده جامائیکا در کنوانسیون گنجانیده شده و حدود و شرایط آن

 اند.است ذکرشده

حق وق  ۱9۸2کنوانس یون  ۳7براساس م اده  "ضبور ترانزیت"ر رژیم حقوقی مبتنی ب

الرللی، بین بخشی از دری ای، آزاد هایی که مورداستفاده کشتیرانی بینتنگه"شامل  اهایدر

 است. "گیردیا منطقه انحصاری اقتصادی و بخش دیگری از دریای آزاد قرار می

( ییدیم  ۱97۳)۳۱/4/۱۳۵2م ورخ  2۵۰-۶7۰نامه ش راره موجب تص ویبایران به

حقوق دریاهای مل ل متح د  ۱9۸2 ونیکنوانسها قبل از تصویب وزیران یعنی سالهیئت

مایل را مشخص و در مجروضه  ۱2های سرزمینی خود بر مبنای خطوط مبنا و ضر  آب

ها نیز بر اساس آن ضرل معاهدات دبیرخانه سازمان ملل متحد به ثبت رسانیده بود و سال

 اقل تا ربع قرن مورد اضترا  و ادضای جدی قرار نگرفته بود.نروده است و حد

های جزایر ایرانی تنب بزر  و ها در ادامه از کنار آبمضافاز اینکه مسیر ورودی کشتی

گذرند و در شرایط اضطراری و ویژه، قابلیت کنترل و کوچک و نیز جزیره ایرانی فارور می

  تنگه هرمز که جداکننده ایران و ضران از ضر نیکرتر هدایت از جانب ایران را دارند.

مایل برای هر دو طر  نیست و لذا  ۱2مایل بوده و کافی برای اضرال  2۱یکدیگر است 

های سرزمینی دو طر  اس ت. تنگ ه هرم ز در م رز خط منصف بین دو ساحل حد آب

نسیون کشوری است که به کنوا ۱۵۵یکی از  ضران دریایی مشتر  ایران و ضران قرار دارد.
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راهبططرد و الیطط ی 

امن تی ج. ا. ایران و 

جاییاه ژئط پل ت یی 

فطار)  تنیطه خل ج

 هرمز(

در جامائیکا تصویب گردید ملحق شده  ۱9۸2ملل متحد درباره حقوق دریاها که در سال 

 (..UN.Org/Depts/los/index.htm  www سند دبیرخانه ملل متحد:است )
کننده در رکتمعاون حقوقی و پارلرانی وزارت امور خارجه و رئیس هیئت ایرانی ش

دسامبر  9اجیس نهائی سومین کنفرانس حقوق دریاها در مونتگوبی )جامائیکا( در تاریخ 

یک روز قبل از تصویب نهائی سند، ضیوه ب ر مطال ب گون اگون، در نط ق خ ود  ۱9۸2

 ازجرله گفته بود:

درباره حقوق معاهدات، طبیعی است  ۱9۶9کنوانسیون وین  ۳4نگرش به ماده  با .۱"

توانند از حقوق قرادادی ناشی از آن می اهایدرتنها کشورهای ضضو کنوانسیون حقوق که 

 "مند شوند.بهره

های حق ضبور ترانزیت ی از تنگ ه -وی سپس در نطق خود ازجرله تصریح کرده بود:

موض وع  -؛(۳۸قس رت دوم م اده  -الرللی )فصل س وم ونقل بینمورداستفاده در حرل

ترام مسائل مربوط به بستر دریاها و میراث  -؛)فصل پنجم(۰"یمنطقه انحصاری اقتصاد"

 .مشتر  بشریت )فصل یازدهم(

)در ۱9با در نظر گ رفتن م اده  2۱الرلل ضرفی، مقررات ماده به استناد حقوق بین -2

)در مورد حق صیانت کشورهای ساحلی( حق وق  2۵ضرر( و ماده مورد معنای ضبور بی

ها و وضع قوانین و مقررات ازجرله با امنیت سرزمینی آن کشورهای ساحلی را در ارتباط

ض رر در های نظامی ک ه قص د ضب ور بیالزامات راجع به کسب اجازه قبلی برای کشتی

 "دارد.های سرزمینی را دارند، )برای خود( محفو  میآب

از  پ س ۱9۸2جرهوری اسیمی ایران کلیت این کنوانسیون را با امضای آن در سال 

تصویب در جامائیکا موردحرایت قرار داده است، ولی هنوز به تصویب مجلس نرسانده و 

نامه ترتیبات و شریفات الحاق کامل به کنوانسیون را طی نکرده است. ایران هنوز موافقت

االجرا الزم ۱99۶مربوط به قسرت یازدهم کنوانسیون در خصوص بستر دریاها که از سال 

نامه دیگر اجرائی منضم به آن در به موافقت ۱99۸ته است ولی در سال شده است را نپذیرف

اس ت ق وت اجرائ ی یافت ه ملح ق ش ده  ۱99۶مورد ذخایر ماهیان دریایی که از س ال 

ق ایق تن درو س پاه  ۵ک ه در آن  2۰۰۸ژانویه  ۶طور مشخص واقعه به (.۱۳9۸منتظران،)

های دند ناش ی از تف اوت برداش تپاسداران و سه ناو آمریکائی در تنگه هرمز روبرو ش

الرلل و یا حقوق بین اهایدرحقوقی ایران و امریکا یا مسترسک قرار دادن موادی از حقوق 

http://un.org/Depts/los/index.htm 
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ب ر طب ق  "ضبور ترانزیتی"ها در حال ها مدضی بودند که ناوهای آنضرفی بود. آمریکائی

این ناوه ا ب دون آنکه از دید نیروی دریایی ایران، الرلل هستند و حالموازین حقوق بین

های سرزمینی ای ران کسب مجوز ضبور قبلی وارد قلررو تنگه دریایی ایران شده و به آب

 .( ۱۳9۰دبیری،بودند )تجاوز کرده 
 اض یم ک رد ک ه نف تکش 9۸تی ر  2۸سپاه پاس داران روز : توقیف نفتکش بریتانیایی

 "الرللی دریاییقررات بینردن قوانین و مضلت رضایت نکبه"را  "استینا ایرپرو"بریتانیایی 

م جرهوری اسی موضع (.۱۳9۸،ییسودا ؛۱۳9۸منتظران،است )در تنگه هرمز توقیف کرده 

ط ست که فقاایران به هنگام امضا اولیه در پایان کنفرانس مذاکرات حقوق دریاها این بوده 

 حق برخورداری از ح ق ضب ور ۱9۸2های متعلق به ملحق شوندگان به کنوانسیون کشتی

باشند. در مورد کشتی سایر کشورها حق را دارا می ونیکنوانس ۳۸ترانزیتی مندرج در ماده 

ضرر از های جنگی سایر کشورها به هنگام ضبور بیضرر اضرال خواهد شد. کشتیضبور بی

شده از طر  های سرزمینی ایران قبیز باید اجازه ضبور کسب نرایند. این ترتیبات اضیمآب

ویژه امریکا به چالش کشیده شده است. امریکا م دضی ح ق ی دریایی بههابعضی قدرت

 خود است. یضبور ترانزیت برمبنای حقوق ضرفی موردادضا

 

 :در حفظ امنیتجمهوری اسالمی ایران  راهبردیمسئولیت 

راری و برق ایران برایضرورت استفاده از نیروی  -2؛اهریت یک قدرت توازن جهان -۱

اده حف  امنیت از سوی ایران از نظری ه ق درت دری ایی اس تف یبرا تثبیت چنین توازنی.

 :شودیم

نی روی دری ایی را “مریکایی آ 2نظریه آدمیرال آلفرد تایر ماهان: ۱نظریه قدرت دریایی 

دریاه ای “مورد تأکید قرار داده است. به نظر آلف رد ماه ان ” ضنوان کلید قدرت جهانیبه

دهند بنابراین ها را به پیوند میان را از هم جدا کنند آنهای جهکه سرزمینجهان بیش از آن

ها به قدرت تسلط بر دریا بستگی دارد. های ماورای بحار و دفاع از آنتشکیل امپراتوری

شش ضامل  ایران بهوتحلیل قدرت دریایی تجزیه براساس .(۱۳۸۵: ۱۱7)نورائی، شفائی، 

 اند از:ضبارتماهان نظریه  قدرت دریایی

                                                             
1. sea power theory 
2. Admiral Alfred Thayer Mahan) 
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راهبططرد و الیطط ی 

امن تی ج. ا. ایران و 

جاییاه ژئط پل ت یی 

فطار)  تنیطه خل ج

 هرمز(

: اگر کشوری از موقعیت دریایی مناسبی برخوردار باشد و ایران وقعیت جغرافیاییم -۱

ه ا هایی که دشرن مرکن است از آنهای مهم و پایگاهاین امر با کنترل استراتژیک آبراه

 های طبیعیویژگی -2-؛ تر استبرای محاصره و تهدید استفاده کند هرراه باشد، مناسب

طبیعی، وضعیت ساحل و مشخصات فیزیکی آن اس ت. اگ ر های : هد  از ویژگیایران

کشوری دارای طول ساحلی زیادی باشد ولی به ضلت نامساضد بودن ساحل نتواند به ایجاد 

توان د دارای ارتباط ات ها و تأسیسات دفاع ساحلی اقدام کند چگونه میبندرها، لنگرگاه

کشور، باضث قدرت دری ایی و  زیاد در ضرق یهالنگرگاهبندرها و  دریایی مناسبی باشد؟

کسب ثروت است. اگر تأسیس ات بن دری از قابلی ت دف اضی خ وبی برخ وردار نباش د 

: منظ ور ای ران طول ساحل و وسعت قلر رو -۳-؛ناپذیر استها اجتنابپذیری آنآسیب

ماهان از وسعت قلررو، طول خطوط ساحلی یک کشور و قابلیت دفاع سواحل اس ت و 

گرفته است یا خیر؟ در این میان معابر ظور یک پدافند ضامل، اقداماتی انجاممناینکه اساساز به

 جرعی ت 4-؛ ترین ضواملی هستند که باید توجه ش وندآبی از مهم یهاگاههیتکنفوذی و 

: میزان جرعیت یک کشور یک ضامل مهم و فراوان است، زیرا توانایی ایج اد ی ک ایران

یاز بر آن، به میزان جرعیت آن کشور بستگی دارد. تنها نیروی دریایی و تأمین افراد موردن

ماوراج بحار را که نیروی نسبتاز بزرگ ی از نظامی ان و  یهاگاهیپابرخی از کشورها قادرند 

ضنوان یک قدرت دری ایی مط ر  کند، نگهداری و حرایت کنند و بهمدیران را تقاضا می

رغم داش تن ی ک موقعی ت ضل ی: اگر مردم یک کشور ایران خصوصیات ملی -۵ ؛باشند

مند به دریانوردی و بازرگانی با ملل دیگر نباشند، قدرت بزر  دریایی ایجاد دریایی ضیقه

آمیز، اولین ض رورت ب رای گس ترش شود. به نظر ماهان تجارت گسترده و مسالرتنری

مشی سیاسی دولت در مشی حکومت و رهبران سیاسی: خطخط -۶ ؛قدرت دریایی است

نگر و دارای خط و وسیله یک حکومت آیندهبرداری از منابع انسانی و طبیعی، تنها بهبهره

تنگ ه  برای امنیت ایران ابزارهای -7؛تواند از قوه به فعل درآیدمشاج اجرایی متهورانه می

رسد ، به نظر میایران های موجود برای جرهوری اسیمیو منطقه. با توجه به ظرفیت هرمز

رو، باید دید که از حیث نظامی، چه ، نظامی باشد. ازاینتنگه هرمز ابزار مدنظر برای امنیت

 ، جهت امنیت منطقه و تنگه هرمز وجود دارد:ایران هایی برایتوانرندی

تر مرورزمان، پیشرفتهها، مسلراز بهایی دارد. این مینهزارمین دری ۵ ایران :مین دریایی

(؛ 2۰۱۸های ضبوری سخت خواهد بود )گلوبال پاور،ها برای کشتیاند و شناسایی آنشده

http://rahbordemoaser.ir/fa/tag/1/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://rahbordemoaser.ir/fa/tag/1/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://rahbordemoaser.ir/fa/tag/1/%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87%20%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2
http://rahbordemoaser.ir/fa/tag/1/%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87%20%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2
http://rahbordemoaser.ir/fa/tag/1/%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87%20%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2
http://rahbordemoaser.ir/fa/tag/1/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://rahbordemoaser.ir/fa/tag/1/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://rahbordemoaser.ir/fa/tag/1/%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87%20%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2
http://rahbordemoaser.ir/fa/tag/1/%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87%20%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2
http://rahbordemoaser.ir/fa/tag/1/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://rahbordemoaser.ir/fa/tag/1/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://rahbordemoaser.ir/fa/tag/1/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://rahbordemoaser.ir/fa/tag/1/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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های دری ایی های دماون د و جر اران، ازجرل ه توانرن دیناوچه ناوشکن : ناو و ناوچه-

ه ای قایق : ق ایق تن درو-؛اندس ازی ش دهاست که بومی ایران کیسیک نیروهای نظامی

ها و اندازه سرضت باالی این قایقه به کاتیوشا هم مجهزند. با توجه بهتندرویی است که گا

باالس ت ها پ ایین و ق درت ض ربه زدن آن، بس یار پذیری آنها، آسیبنسبتاز کوچک آن

افزار هم جزو ادوات کیسیک جنج دریایی این جنج : زیردریایی-(؛2۰۱۸گلوبال پاور،)

 ۳۳درمجروع، حداقل  ایران، ایران زند کهیبیزنس اینسایدر تخرین م  شود.محسوب می

نیروه ای  چالش ب رای ترین: بزر موشک-؛ ر داردزیردریایی کوچک و بزر  در اختیا

ب ر  ای ران یموشک توانرندیخواهد بود.  "موشک" داشتن تنگه،ی جهت باز نگهایران ضد

گلوب ال اس ت )شده  امریکا -محور ریا  رانیکس پوشیده نیست و چنان باضث نگهیچ

 .۱(2۰۱۸،پاور
 

 در تنگه هرمز ایران نظامی راهبرد توانرندی. ۱جدول شراره 

سرضت )کیلومتر بر  وزن د )کیلومتر(بر موشک نام

 ساضت(

کرار )پهپاد 

 انفجاری(

 9۰۰ (موشک تن )با حرل ۱ ۱۰۰۰

 سرضت صوت ۰.۰۸ 2۵ 2۵ کوثر

 ۰.۰۸ ۱2۰ 2۵ ظفر

 ۰.۰۸ ۱2۰ ۳۵ نصیر

 ------ ------ ۶۰۰ مقتدر

 ------ ------ 7۰۰ یا ضلی

 مافوق صوت )کیهک جنگی( ۶۵۰ ۳۰۰ فارسخلیج

 مافوق صوت --------- ۳۰۰ ۱۱۰فاتح 

(Stratford Worldview,2018) 

های سطح ب ه دری ای خ ود اس تفاده کن د،  موشک درواقع، ایران اگر تنها بخواهد از

اگ ر  امریک ا منظور در اختی ار خواه د داش ت. در مقاب ل،کیلومتر فضا برای این  ۱۸۰۰

                                                             
1. Global Fire Power 

http://rahbordemoaser.ir/fa/tag/1/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://rahbordemoaser.ir/fa/tag/1/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://rahbordemoaser.ir/fa/tag/1/%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82%20%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88
http://rahbordemoaser.ir/fa/tag/1/%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82%20%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88
http://rahbordemoaser.ir/fa/tag/1/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://rahbordemoaser.ir/fa/tag/1/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://rahbordemoaser.ir/fa/tag/1/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://rahbordemoaser.ir/fa/tag/1/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://rahbordemoaser.ir/fa/tag/1/%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9
http://rahbordemoaser.ir/fa/tag/1/%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9
http://rahbordemoaser.ir/fa/tag/1/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://rahbordemoaser.ir/fa/tag/1/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://rahbordemoaser.ir/fa/tag/1/%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9
http://rahbordemoaser.ir/fa/tag/1/%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9
http://rahbordemoaser.ir/fa/tag/1/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://rahbordemoaser.ir/fa/tag/1/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://rahbordemoaser.ir/fa/tag/1/%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%20%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6
http://rahbordemoaser.ir/fa/tag/1/%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%20%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6
http://rahbordemoaser.ir/fa/tag/1/%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://rahbordemoaser.ir/fa/tag/1/%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://rahbordemoaser.ir/fa/tag/1/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://rahbordemoaser.ir/fa/tag/1/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://rahbordemoaser.ir/fa/tag/1/%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9
http://rahbordemoaser.ir/fa/tag/1/%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9
http://rahbordemoaser.ir/fa/tag/1/%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9
http://rahbordemoaser.ir/fa/tag/1/%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9
http://rahbordemoaser.ir/fa/tag/1/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC%20%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://rahbordemoaser.ir/fa/tag/1/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC%20%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://rahbordemoaser.ir/fa/tag/1/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC%20%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://www.realcleardefense.com/authors/stratfor_worldview/
https://www.realcleardefense.com/authors/stratfor_worldview/
http://rahbordemoaser.ir/fa/tag/1/%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9
http://rahbordemoaser.ir/fa/tag/1/%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9
http://rahbordemoaser.ir/fa/tag/1/%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://rahbordemoaser.ir/fa/tag/1/%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7


135 

 

 

 

 

راهبططرد و الیطط ی 

امن تی ج. ا. ایران و 

جاییاه ژئط پل ت یی 

فطار)  تنیطه خل ج

 هرمز(

 ۱۸۰۰را ت أمین کن د، بایس تی  ف ارسخلیج ه ا درکشبخواهد کامیز ضبور و م رور نفت

هاس ت. ط ی روز زیر نظر داشته باشد. امری ک ه نزدی ک ب ه غیرمرکنکیلومتر را، شبانه

 ۱۸7م ورد،  ۳4۰شده اس ت. از انجام موشک ها، باهم، بیشترین حرله فارسخلیج جنج

اطیق تئوری ق درت دری ایی ب ه  (.۱۳97،یآباداست )شرسشده انجام موشک حرله با

، که موقعیت جغرافی ایی استشده نظریه ماهان پایه گذاشته اساسبر  ایران در این مقاله

در امنیت خود و منطقه نیروی  ستیبایمایران با داشتن شرایط یادشده . ویژه است ایران

.ایران شکل آدو الگوی امنیتی مورد نظر  . براساس موارد فوق ضه باشدفعال حتی بیمناز

 :ردیگیم

 

 هرمز تنگهدر  .ایرانآج. انقالبی منیتیا یلگوا. 2-2-5

 سیاس ت ب هرا  دخ و یج ا یپهل و ی مرژ نظامی یپلراسید ،سیمیا بنقیا یوزپیر با

 هرگون هو  یخ تر مه  ب هرا  دموج و یهاسازه مترا سیمیا بنقیداد. ا انیرا نقیبیا

 مس ائل لقب ارا در  سیاس ت هر ینو  دکرو رد  نفی تشد بهرا  رکشو رمودر ا خلهامد

 دموج و ض عو حف  سیاست صلا یمبنا بر که نرودیم لنباد هرمز تنگهو  رسفا خلیج

 حالت الذو  دبو زهحو یندر ا خلهگرامد رتقد هرگونه با مقابله  هد یعنی. یافت امقو

 ل تدو یاب ر چن ین ه م. گرفت شکلدوران  ینا جیرخا سیاستدر  یبیشتر تهاجری

. گرف ت ارق ر لویتدر او هرمز تنگه نزیتیاتر نقشو  رسفا خلیج یدقتصاا مسائل انیرا

 ی مدر رژ که کنترلی انمیزاز  لیو د،بو قفوا منطقهدر  هرمز تنگه هریتا به انیرا لتدو

 یپهلو یمرژ گسترده تقابل یتژارستا که اچر ،شد کاسته شدیم لضراا تنگه ینا بر گذشته

 ینا نتیجه. دنبو سیمیا یرجرهو لقبو ردمو یمرژ ینا توسط مختلف طنقادر  خلهامدو 

 جیرخ ا یه اگاهیپا متر ا تعطیل یو  هارکشو به نظامی هاییونیر امضزو ا لغو سیاست

در  انی را یهااستیس سیمیا بنقیا عقوو با .دبو نگازربا سمهند موقت لتدو توسط

 س یمیا بنق یاز ا قب ل یه ادورهدر  گر. ایافت تغییر یچشرگیر شکل به هرمز تنگه

 زهح و ی ندر ا منی تا دیج اا جه ت گ ر خل هامد یهاقدرت با گاهی یمرکز حکومت

 س یمیا حکوم تو  فتر بیناز  یرهرکا ینا سیمیا بنقیاز ا بعد نرودیم یرهرکا

 زهح ودر  منی تا دیج اا یاب ر بیگان ه یهاقدرت با یرهرکا یا کترمشا هرگونه انیرا
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 پ اپی سی و چهار  

 1398زمستان 

 
 

و  رحض و هرگونه با تهاجری یهااستیس قالبدر  بهو  دنرو نفیرا  خویش فیاییاجغر

 .(4۰: ۱۳9۵،یزوار میرزاخانی؛نرود ) مقابله بیگانه یهاقدرت خلهامد

 

 (1398نگارنده )از  1الکوی مفهومی 

 
 

ز ا منطق ه یژن رو ا ادم و لانتقا بیشترو  ستا رسفا خلیج جیوخر تنها هرمز تنگه

 س و ی کو از  س تا تنگ ه لشرا ساحلی رکشو انیر. اردیگیم رتصو تنگه ینا طریق

 ه ر از ب یش یگ رد یس وو از  باشد شتهدا انبد طمربو مسائلرا در  باال ستد تواندیم

 س تا یا منطقه رکشو تنها انیر. اشد هداخو رمتضردر آن  منیانا وزبراز  ییگرد رکشو

 امقدا نبیگانگا نظامی یهارمانو به کنشدر وا ر بز یهاقدرت رتنظاو  کرک ونبد که

 .دینرایم رسفا خلیجدر  ندگیزداربا یابر مشابه یهانیترر به

 

 1الگوی امنیت مشارکتی. 2-2-6

ای ی  ا مش  ارکتی از ترکی  ب دو واژه امنی  ت و منطق  ه )پاتری  ک مفه  وم امنی  ت منطق  ه

ای هستند ک ه ش اید تعری ف مش خص و های پیچیدههباشد هر دو واژیم (.4۰:۱۳۸۰ام،

 جوری تعریف کرد کهرا این ”منطقهامنیت “توان طورکلی میها نباشد بهمشترکی برای آن

در  ایمنطق ه ملی است که اضضای یک نظام تصورات و تعبیرات امنیت از ترام مجروضه

توانند مجر وع از س طو  می برند بنابراین امنیت یا ناامنی رارا به کار میزمان خاص آن

های جرعی ب ه دس ت آی د نظامی و نهادها و اتحادیه اضتبارات کشرکش در یک منطقه،

ز  آیک دسته ”کند:گونه تعریف میای را اینامنیت منطقه بوزان (.4-2۶:۱۳۸۱)افتخاری، 

کن د اضض اج دارای ی ک ه تض رین می -ای از روابط امنیتی مترایز و مهمکشورها با شبکه

کند؛ یک گروه از کشورها که توصیف می -سطح باالیی از وابستگی متقابل امنیتی هستند

                                                             
1. Cooperative security model 
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 هرمز(

ای به هم وابسته است که درواق ع تص ور امنی ت اندازهها بههای اولیه و اصلی آننگرانی

(. باری ب وزان ۱۳9:۱۳9۰هاشری،)“صورت مترایز از یکدیگر مرکن نیست ها بهملی آن

طی امنیت، فهم الگوه ای امنی ت ی ک دول ت را ب دون درک ی معتقد است: ماهیت ارتبا

ن امرکن  وج ود دارد ای ک ه در آناساسی از وابستگی متقاب ل الگوه ای امنی ت منطق ه

ها که ب ه لح ا  ای از دولتضنوان مجروضه(. در اینجا منطقه به4۰:۱۳7۸بوزان،سازد )می

اس اس ای ن تئ وری  ب ر (.47:۱۳79اند )زیوماز،شدهجغرافیایی در نزدیکی یکدیگر واقع

دانن د. ب ر پذیر میهرکاری بازیگران رقیب امکانای را صرفاز در چارچوب امنیت منطقه

هایی از من افع اس تراتژیک های جغرافیایی ک ه نش انهاساس نگرش این تئوری در حوزه

 ناپذیر تلقیهای بزر ، امری اجتنابای و قدرتوجود دارد، رقابت بین بازیگران منطقه

شود. در چنین شرایطی الزم است تا هریک از نیروهای یادش ده درص دد برآین د ت ا می

طراح ی ک رده و الگوه ای  “ ۱اجراع ب ازیگران“فارس را بر اساس ای خلیجامنیت منطقه

دهی نرایند تنها تحت ای ن ش رایط ای سازمانرفتار مشارکتی را در ساختار امنیت منطقه

های ب زر  شود. بر اساس این تئوری ق درتبات منجر میاست که الگوهای امنیتی به ث

ه ای متن وع از باشند امنیت تحت ت أثیر موجای نریمحور اصلی امنیت سازی در منطقه

ای برای ایجاد ثب ات و تع ادل حاص ل گرایی و هرچنین هرکاری منطقهمشارکت، ضرل

لگو ب رای ترتیب ات (. نظر نویسنده این است که بهترین ا22-۱: ۱۳۸9متقی،شد )خواهد 

 فارس الگوی امنیتی مشارکتی است.امنیتی منطقه خلیج

 

 (1398نگارنده )از  2الکوی مفهومی 

 
 

انتظار ب روز تح ول در ماهی ت و  -الف سناریوهای متصور بر اساس الگوهای فوق:

انتظ ار س قوط  -ب مواضع امریکا در جهت انقیب اسیمی و یا تجزیه اقتدار مل ی آن؛

انتظار ب روز تح ول در نظ ام جه انی و  -ج امریکا در سیستم ژئوپلیتیک جهانی؛قدرت 

                                                             
1. Consensus of Actors 
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ارتقای سطح قدرت ملی  -د جغرافیایی قدرت جهانی؛ –تحول در الگوی پخش فضایی 

طور نسبی و حرایت از منافع ملی جرهوری اسیمی منظور کسب توازن قدرت بهایران به

م وارد  ک ه بستن تنگه هرم ز.-راست  یعیطب الرللیای و بینمنطقه ،یسطح مل ایران در

م دت ای در کوتاهران خ ارج ب وده و ت ن دادن ب ه آن تاان دازهینترل اکب و ج از  ،الف

. مسلراز، تا زمانی که فشار بسیار زیاد نشود، ۱(۵: 2۰۱2رمضانی،بود )خیالی خواهد خوش

های دوره جن ج و ضرلی نخواهد شد زی را هزین ه فارسخلیج سناریوی جنج جدید در

ای توان د تاان دازهران حالت چهارم را مییا یاسیم یلذا جرهور بسیار باالست. ازآنپس

به هنر رهبران و دولتر ردان  یبستگ زین امر نید و ایترین راه انتخاب نراضنوان مطرئنبه

 یو ارتق ا ییوفاکنسبت به ش  ،نروده  را در یهای قدرت مله چگونه پایهکران دارد یا

شور کدر اداره امور  یهای مناسبها و سیاستمشیها و خطآن هرت گرارند و استراتژی

م ب روز ز مس تلزی ن امر نینند. ایچه در سطح داخل و چه در سطح خارج از مرزها برگز

 ها استها و منشروش ،هانگرش ،هادر بینش یتحول اساس

 

 گیرینتیجه

ایران ازنظر جغرافیایی و فرهنگی، قلب خاورمیانه است. پیشینه فرهنگی ایران نسبت ب ه 

های اقتصادی و ضرل ی چنین قابلیتسایر کشورهای این منطقه و هویت مذهبی آن و هم

تر در منطقه و حتی تح والت جه انی ش ده چه بیش ایران موجب تأثیرگذاری بالقوه هر

ضنوان پل ارتباطی میان شرق و غرب ضالم از دیرباز موردتوجه کش ورها و است. ایران به

فارس و تنگه ای و مجاورت با خلیجقارههای دنیا بوده است. این نقش ارتباطی میانتردن

نقش م ؤثر ای ران در نظ ر های نفتی است، بر اهریت و هرمز که محل ترانزیت محروله

که هرگونه تحول سیاسی در آن موجب برانگیخته ش دن طوریناظران خارجی افزوده، به

کشور ایران )که امروزه شاهد هستیم( تنها بخش کوچکی  گردد.می های جهانیحساسیت

دهد. سرزمین ایران درگذشته شامل پهنه وس یعی از سرزمین تاریخی ایران را تشکیل می

ضنوان قلر رو فرهن ج و تر دن که ن ها بهو ضر  جغرافیایی بوده که طی قرناز طول 

است. وسعت این سرزمین بسیار پهناورتر از سرزمین کنونی  شدهشناخته ایرانی   اسیمی

                                                             
1. Ramazani 
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های حاشیه فیت ب وده های داخل فیت وسیع ایران و یا سرزمینایران و شامل سرزمین

ای حائل است که بدان نقش استقرار آن در منطقهترین ویژگی این سرزمین مهم از .است

های بزر  جهان، میان چند قلررو برجسته گذرگاهی بخشیده است. گذرگاهی میان قاره

 .بزر  جغرافیایی و میان چند حوزه دیرینه فرهنگی

ه ای که ن ها، مسیرهای ارتب اطی می ان قارهبه سبب هرین نقش در تعامیت دولت

ناپذیر از داخل طور اجتنابهای زمینی، دریایی و اینک هوایی( بهچه از طریق راهجهان )

کرده است. جاده ابریشم و تجارت ادویه و سایر اق یم و یا حاشیه این سرزمین ضبور می

قاره هند را به اروپا و کاالهایی که موردنیاز شرق و غرب جهان کهن بوده که چین و شبه

ای به این س رزمین بخش یده ب ود. در رجستههای دور نقش بساخت از گذشتهمتصل می

ف ارس ب ه ضرص ه های دریایی و نیز منابع ضظیم انرژی خلیجسده گذشته با گسترش راه

های بزر  دری ایی جه ان تب دیل گش ت. ام روزه نی ز ب ا گس ترش رقابت میان قدرت

ین ترضنوان کوت اهروزافزون هوانوردی و نیز مبادالت هوایی و اهریت آس ران ای ران ب ه

تر نی ز ش ده اس ت. که کاهش نیافته بلکه افزونای، ضیوه بر اینقارهکریدور هوایی میان

ای ایف ا موقعیت گذرگاهی ایران به سبب نقش پراهریت که در مبادالت منطق ه“بنابراین 

ه ای وس یعی چنین اثرات ضریقی که بر تحوالت سیاسی   اقتص ادی حوزهکند و هممی

کن د، النه رین و آن اتولی وارد میقاره و اقی انوس هن د، بینبههرچون آسیای مرکزی، ش

از طرفی کشف ذخ ایر ضظ یم . تبدیل به یک موقعیت حساس ژئوپلیتیکی گردیده است

فارس و اضراق خا  کشورهای منطقه و نیز احتیاج و های فسیلی در بستر خلیجسوخت

داد زیادی شناور حام ل نیاز ضروری جهان صنعتی به این منابع موجب تردد هرروزه تع

فارس و تنگه هرمز شده است و هرین ام ر موقعی ت ژئ وپلیتیکی مواد سوختی از خلیج

ای که تعامل گونهایران را تبدیل به یک موقعیت ژئواستراتژیکی در جهان ساخته است به

های مرتاز ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی ای ران در ای ن منطق ه، کش ور و انطباق موقعیت

در دوران جن ج س رد  ن را به یکی از ن واحی پراهری ت جه ان ب دل ک رده اس ت.ایرا

جواری ایران با مرزهای جنوبی اتحاد جر اهیر ش وروی و بل و  ش رق ب ه رهب ری هم

ف ارس و خاورمیان ه و اهری ت خیز خلیجسو و حساسیت منطقه نف تکرونیست از یک

ضنوان شده بود تا ایران ب ه بسیار زیاد این منطقه برای بلو  غرب و جهان صنعتی سبب
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یک سرزمین حائل میان این دو بلو  و اردوگاه ایدئولوژیک از اضتبار خاصی برخ وردار 

رو و با توجه به تحوالت اساسی در نظام اقتصاد، سیاست و فرهنج جهانی و ازاین باشد.

پیوستگی جوامع و در هم تنیدگی سرنوشت سیاسی و اقتصادی بشر امروز تح ت ت أثیر 

پذیری و واک نش کش ورهای جه ان را نس بت ب ه تح والت شدن، تحریکمواج جهانیا

الرلل افزایش داده است. بنابراین با تأکی دی ب ر حف   امنی ت و غیرمتعار  در نظام بین

توان د ای از جه ان رخ بده د، میاهریتی ک ه در گوش هثبات نظام جهانی هر رویداد کم

جای بگذارد. با ضنایت به ای ن مطل ب و نق ش به ای از خودهای وسیع و گستردهبازتاب

الرلل، تحوالت مربوط به ایران چ ه در برجسته ایران در تحوالت اخیر منطقه و نظام بین

ه ای دیگ ر ب ا های ب زر  و دولتالرلل هرواره از طر  قدرتسطح داخلی و چه بین

حرانی موجبات شود و نگرانی از احترال وقوع هر بحساسیت و دقت زیادی پیگیری می

موضوع بیانگر این است که جهان  نیا .ناامنی در مسیرهای بزر  دریایی را فراهم سازد

مند ثبات و امنیت ایران بوده و از هر کوششی که به این هد  دست یاب د هرواره ضیقه

سو متضرن امنیت، ثب ات و طور که اشاره شد این وضعیت از یکهران .کندپشتیبانی می

ها ثباتی و ضقیم گذاردن فرصتی است و از سوی دیگر در بردارندِ ناامنی بیرشد اقتصاد

 .هاستو ظرفیت

 

 منابع

موقعیت ژئوپلیتیک ایران و » .(۱۳9۰). نیحس ضطاا  و مختاری، محرد؛ ضبدی، اخباری،

، «”مطالع ه م وردی خاورمیان ه”های امریکا برای تثبیت هژمونی خود در جهانتیش

 .۱-2۳ صص ،7۵ شراره ،یایی انسانیهای جغرافپژوهش

 .انتشارات سرت :تهرانخلج فارس و مسائل آن، (. ۱۳۸۱). اسدیان، بیژن

 :ته ران مراحل بنیادین اندیشهه در مطالعهات امنیهت ملهی، (.۱۳۸۱). اصغر ،افتخاری

 .مطالعات راهبردی پژوهشکده

 شرقومس.، چاپ دهم، تهران: نفارس و مسائل آنخلیج (.۱۳۸7الهی، هرایون. )

ه ینشر ،ران قبل و بعد از انقالب اسالمییا یکتیق ژئوپلیتطب (.۱۳۸۳). نیحس ،یانصار

 است روز.یس
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 مطالعات راهبردی، پژوهشکدهها و هراس، ترجمه مردم، دولت(. ۱۳7۸). باری ب وزان

 پژوهشکده مطالعات راهبردی. :تهران

و اه دا  سیاس ت خ ارجی ای فارس و امنی ت منطق هخلیج (.۱۳۸9). اکبرباقری، ضلی

خبرگ زاری ف ارس، س ایت بان ک مق االت جه ان اس یم  جرهوری اسیمی ایران،

 کشورهای اسیمی.

ماهنامه فارس، گانه و نقش ایران در امنیت خلیججزایر سه»(. ۱۳۸9). ا پورطالب، رو 

 .فارسفارس و امنیت مرکز مطالعات خلیجخلیج

دف  اضی ح  وزه  ل ژئ  وپلیتیکی، امنیت  ی، اقتص  ادی،مس  ائ»(. ۱۳۸9). ا پورطال  ب، رو 

 فارس و امنیت.ماهنامه خلیج، «فارسخلیج

: ته ران از افغانستان تا گرجسهتان،: رانید ایجد یکتیژئوپل (.۱۳۸4). تقوی اصل، ضط ا

 وزارت خارجه.

آمریک ا در  انِیواگرانقش » (.۱۳9۳). یگانه طباطبایی، هنگامه؛ البرزی، احرد؛ جالینوسی،

دوره  ،فصلنامه مطالعات جهان ،«فارس و تهاجم نظامی آمریکا به ض راققه خلیجمنط

 .2۰۵-2۳۱ صص ،۱ش  اول،

پژوهشنامه ، «ژئوپلیتیک تنگه هرمز رابطه ایران و ضران»(. ۱۳۸9). جعفری ولدانی، اصغر

 سال پنجم، شراره سوم. علوم سیاسی،

، ترجر ه حس ن پس تا، المللنیبفرهنگ روابط  (.۱۳7۱). جک. سی. پلینوو روی آلتون

 .فرهنج معاصر :تهران

 :، ته رانفارس و نقهش اسهتراتژیک تنگهه هرمهزخلیج (.۱۳9۳). محردرضا حاف  نیا،

 سرت.

 ۱۳9۰آذر  2۳  ست؟ا آیا بستن تنگه هرمز حق قانونی ایران (.۱۳9۰). محردرضا دبیری،

 .تاریخ دیپلراسی ۸۸44: کد 4۳ :۱9 |

جغرافیایی سیاسهی خاورمیانهه و اهما  (. ۱۳۸۶). درایسدل آالسدایر، بلیک جرالد اچ

 خارجه.انتشارات وزارت امور  :چاپ پنجم، تهران میرحیدر، ، ترجره درهّآفریقا

http://www.irdiplomacy.ir/fa/news/category/63/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-
http://www.irdiplomacy.ir/fa/news/category/63/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-
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 یهافرصهتدها و یهتهد ایهران و آمریکها  فهارس خلیج(. ۱۳9۰) .ذوالفقاری، مهدی

 روزنامه جرهوری اسیمی ایران. ،یاسالم یجمهور یفرارو

س پاه پاس داران انق یب  :داود ضلرایی، تهران ترجره، ایامنیت منطقه (.۱۳79). زیو ماز

 .اسیمی، دانشکده فرماندهی و ستاد

ی؛ ضرونی ا س راکش، حری د. مه د ،خداداد؛نیحس  ،زاده یموس  ؛لیاس راض ،ییوکشاه

)با تأکید بر قدرت نفت و  یک انرژیتیفارس در ژئوپلگاه و نقش خلیجیجا»(. ۱۳94)

 ،۵ش راره ،2دوره مه ر، ،فارسخلیج یاسیو س یمطالعات فرهنگ ،«ا(یگاز غرب آس

 . ۱۳-۳۰ صص

بس        تن تنگ        ه هرم        ز در  (.۱۳97). ضل        ی ،یآبادرسش        
http://rahbordemoaser.ir/fa/allnews 

الرلل ی اب رار شورای غیردولتی روابط خارجی موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین

 .۱۳۸2معاصر تهران،

 یهاس تهیبا» .(۱۳9۸)ی. ه ادی آجیل  ؛س ید ج یل دهق انی فیروزآب ادی ؛اکبر ،صادقی

صلنامه مطالعات روابهط ف ،«الرللبیندیپلراسی انرژی ایران در نظام اقتصاد سیاسی 

 .7۳-۱۰۵ صص ،۱۳9۸ زییپا ،4۳، شراره ۱۱دوره  الملل،بین

فارس و تنگه هرمز در امنی ت ای ران ب ا تبیین ضلل اهریت خلیج. »(۱۳9۳). محرد طایر،

 به ار، ،27ش  ،۱۰دوره  نهون نظهامی،علوم و ف، «ahpتحلیل فرایند سلسله مراتبی 

 .۱۳۱-۱۶2 صص

ل ساختار یو تحل یبررس» (.۱۳97)ا. دیش ،ییمرتضا ؛الهضزت ،یضزت ؛غیمرضا ،یضاشور

با تأکید بر نقش  یبازدارندگ یتیامن یالگو یفارس و تنگه هرمز در راستاخلیج یتیامن

 یای رافغ)ج یانسهان یایهنو در جغراف یهانگرش، «یالرللای و بینمنطقه یراهبرد

 .۱9۱-2۱4 صص، 2ه شرار ، ۱۰ دوره بهار، ی(: انسان

ها، تهدیههدات و : فرصهت1الملهل کتهاب امنیههت بین (.۱۳۸۳). ضب دا  خ انی، ضل ی

تهران: مؤسس ه چاپ اول،  اسالمی ایران، جمهوری های فراروی امنیت ملیچالش

 .تهران معاصرالرلل ابرار فرهنگی و مطالعات و تحقیقات بین

 انتشارات سرت.: تهران ژئوپلیتیک،(. ۱۳92). ا ضزت ضزتی،

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=143197
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=63798
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=223790
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=223790
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=8295
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=8295
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=8295
http://prb.iauctb.ac.ir/?_action=article&au=647983&_au=%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1++%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C
http://prb.iauctb.ac.ir/?_action=article&au=647983&_au=%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1++%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C
http://prb.iauctb.ac.ir/?_action=article&au=609313&_au=%D8%B3%DB%8C%D8%AF+%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84++%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://prb.iauctb.ac.ir/?_action=article&au=609313&_au=%D8%B3%DB%8C%D8%AF+%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84++%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://prb.iauctb.ac.ir/?_action=article&au=557038&_au=%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C++%D8%A2%D8%AC%DB%8C%D9%84%DB%8C
http://prb.iauctb.ac.ir/issue_115625_116377.html
http://prb.iauctb.ac.ir/issue_115625_116377.html
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=314244
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=50586
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=314081
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=4396
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=4396
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalListPaper.aspx?ID=66204
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalListPaper.aspx?ID=66204
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ف ارس و نق ش لیجخ» .(۱۳9۱)ه. فاطر  ،اس یم ف رد ؛میمر،پورنیحس  ؛ص رد ،یفتوح

ها و ت، چالشیو امن یمرز یاهرها یش ملیهما« ،ت کشوریژئوپلیتیکی آن در امن

 .دانشگاه سیستان و بلوچستان ،افت هایره

ف ارس حوزه خلیج ین کشورهایای در بمنطقه ییالزامات هرگرا» (.۱۳94). دیوح یانکی

دوره  به ار، ،فارسخلیج یاسیو س ینگرهمطالعات ف، «یانرژ یپلراسیبا تأکید بر د

 .4۱-۵۶ صص ،۳شراره  ،2

جایگاه ژئوپلیتیکی و ژئواکون ومیکی تنگ ه » (.۱۳9۶). فرزاد مهناز؛ محردزاده، گودرزی،

 پ ائیز، ،2۱ش  ،۶دوره  ،فصلنامه سیاست جهانی، «ای ای رانهرمز در سیاست منطقه

 .۱۰۳-۱24 صص

های متع  ار  امنی  ت س  ازی در و نظری  ه معض  ل امنیت  ی»(. ۱۳۸9). متق  ی، اب  راهیم

. ۱۳۸9به ار  مجله دانشکده حق وق ضل وم سیاس ی.فصلنامه سیاست،  ،«فارسخلیج

 .۱-22 صص ،۱. شراره 4۰دوره 

های ایرانی مطالعهه روابهط های ژئوپلیتیک و واقعیتایده .(۱۳79). مجتهدزاده، پیروز

 .نینشر  :تهران جغرافیا و سیاست در جهان دگرگون اونده،

 ش راره ، روزنام ه کیه ان،تنگه هرمهز هارتلنهد جههان(. 2۸/۶/۸۶). رضامحردی، غیم

۱۸9۰۳. 

اهریت استراتژیک تنگه هرمز از منظر حقوق  (.۱۳9۸). حسین ،و بادینلو تورج ،محردی

در وب    ی  ضق    ل و اندیش    ه:  )ب    ا تاکی    د ب    ر ان    رژی( الرل    لبین

http://turajmohammadiii.blog.ir/ 

بررسی انس داد تنگ ه هرم ز از س وی ای ران از نگ اه حق وق  (.۱۳97) .جاوید ،منتظران

 /http://npps.ir :گذاری ضرومی، انتشار در شبکه مطالعات سیاستالرللبین

، انتش ار در ش بکه بررس ی حق وقی توقی ف کش تی انگل یس (.۱۳9۸) .اویدج ،منتظران

 /http://npps.ir :گذاری ضرومیمطالعات سیاست

 ترجر ه ای امنیت سازی در جهان نهوین،های منطقهنظم (.۱۳۸۰). مورگان پاتری ک ام

 .مطالعات راهبردی پژوهشکده :ی، تهرانسید جیل دهقان

https://www.sid.ir/fa/seminar/SearchPaper.aspx?str=&journal=&subject=&writer=65733&year=&PDF=
https://www.sid.ir/fa/seminar/SearchPaper.aspx?str=&journal=&subject=&writer=107804&year=&PDF=
https://www.sid.ir/fa/seminar/SearchPaper.aspx?str=&journal=&subject=&writer=107804&year=&PDF=
https://www.sid.ir/fa/seminar/SearchPaper.aspx?str=&journal=&subject=&writer=179344&year=&PDF=
https://www.sid.ir/fa/seminar/SeminarList.aspx?ID=154
https://www.sid.ir/fa/seminar/SeminarList.aspx?ID=154
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=98655
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=8295
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=8295
http://turajmohammadiii.blog.ir/
http://www.npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182289
http://www.npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182289
http://www.npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182289
http://www.npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182289
http://www.npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182289
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 یرو بر یالرللبین اتتأثیر» (.۱۳9۵). ضبدالحرید سید زواری، رسول؛ میرزاخانی سییب،

 یهاقدرتو  هرمز تنگه بر حاکم منیتیا یلگوهاا خلیدا یارگذ سیاست ییندهاآفر

-47 صص پائیز، ،۱۱شراره  سال سوم، فصلنامه سیاست، ،«یامنطقهافرو  یامنطقه

۳۱. 

فصهلنامه  ،«فارس: موانع و س ازوکارهاامنیت پایدار در خلیج»(. ۱۳9۰). هاشری، فاطره

 سال هفتم، شراره اول.ژئوپلیتیک، 

ژئوپلیتی ک ق درت ن رم »(. ۱۳۸۸). ل یی مجتبی؛ جعف ری، حسین؛ تویسرکانی، هرسیج،

 .2۳-4۵ صص سال چهارم، شراره دوم، پژوهشنامه علوم سیاسی،، «ایران

ه ای سیاس ت معاون ت پژوهش فارس،ترتیبات امنیتی خلیج(. ۱۳۸۵). محرود واضظی،

 خارجی.
Webster's Third New International Dictionary of the English Language, 

Unabridged was published in September 1961. It was edited by 
Philip Babcock Gove and a team of lexicographers who spent 757 

editor-years and $3.5 million. Wikipedia. 

A Lobel. (2018). Middle East, such diagnoses—and the impossibility of 
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