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جایگاه همبستگی مرزی تنگه هرمز و منطقه خلیج فارس در امنیت ملی ایران
بعد از جنگ سرد «رهیافت ژئوپلیتیک یا قدرت محور»
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چکیده
در سطح بینالمللی خلیج فارس به دلیل اهمیت فوقالعادهاش در تأمیین انأژی جهأا ،وابسأگیی
صنایع پیشژو و کشورها توسعهیافگه به این یاده حیاتی به شدت یورد توجه ایأن قأدرتها ییباشأد.
تنیه هژیز تنها خژوجی خلیجفارس است و از آنجا که همه کشورها توسأعهیافگه و درحالتوسأعه بأه
صدور نفت از خلیجفارس وابسگهاند و بیش از نیمی نفت یورد نیاز جها ،باید از تنیه هژیز بیأررد ایأن
تنیه اهمیت بینالمللی دارد .ایژا ،بزرگتژین کشور خلیجفارس است و بیشگژین گسأگژه جغژافیأایی و
یواضع حفاظگی را در این ینطقه دارد به این دلیل تنیه هژیز از اهمیت بسیار بژخورد دار اسأت و در
حقیقت دروازه ارتباط ایژا ،با ینطقه و جها ،شمژده ییشود .ایأن یقالأه بأا روش توصأیفی -تحلیلأی
درصدد پاسخ به این سؤال است که یئوپلیگیک تنیه هژیز چه یزایایی بأژا ینأافع و اینیأت ایأژا ،در
ینطقه خلیجفارس و جها ،دارد؟ یافگهها پژوهش نشا ،ییدهد که تنیه هژیز در دهانأه خلیجفأارس
یوقعیگی را در اخگیار ایژا ،قژار داده که در تمایی یعادالت و یحاسبات یئوپلیگیکی توسأ کشأورها
یخگلف در یورد یوازنه قدرت ینطقها یا یورد ارزیابی و توجه قأژار ییگیأژد .همچنأین تنیأه هژیأز
ییتواند عایل وحدتبخش و زیینهساز همبسگیی یژز بین ایژا ،و کشورها ینطقه خلیجفارس باشد.
کلید واژهها
رهیافت یئوپلیگیک اینیت ینطقه همبسگیی یژز تنیه هژیز جمهور اسالیی ایژا.،

* عضو هیئت علمی دانشیاه علوم انگظایی ایین تهژا ،ایژا،
** عضو هیئت علمی دانشیاه علوم انگظایی ایین تهژا ،ایژا( ،نویسنده یسئول)
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مقدمه
هژیز2

خلیجفارس دریا نیمه بسگها است که بازو اقیانوس هند 1به شمار ییرود و تنیه
کلید آ ،یحسوب ییشود .ازآنجاکه هم کشورها توسعهیافگه و هم کشورها درحالتوسعه به
صدور نفت از خلیجفارس وابسگهاند و بیش از نیمی از نفت یوردنیاز جها ،باید از تنیه هژیز
ت تنیه هژیز اهمیت بینالمللی دارد .پیشبینی ییشود که با افزایش ظژفیت
بیررد اینی ِ
گسگژده صدور نفت و گاز این تنیه ینطقه خلیجفارس 3همچنا ،بیرقیب بماند .ازاینجهت
تنیه هژیز در نظژیات یئوپلیگیکی جاییاه ویژها دارد .بژ اساس نظژیه اسپایکمن هژکس که
ریملند(حاشیه زیین) 4را کنگژل کند دنیا را کنگژل خواهد کژد .نظژیه ریملند با تغییژاتی در
نظژیه هارتلند(قلب زیین )5یکیندر ارائه شده است .ینظور از ریملند کشورها ساحلی
شبه جزیژه واقع در غژب و جنوب اروپا و جنوب آسیا است .بژ اساس این نظژیه تنیه هژیز یژکز
ریملند است و بخش ها شمالی جنوبی غژبی و شژقی را به هم پیوند ییدهد .بنابژاین طبق
نظژیه ریملند کنگژل تنیه هژیز به یفهوم کنگژل چهار بخش یادشده خواهد بود« .آلبوکژک
دریادار یهاجم پژتغالی به اقیانوس هند و خلیجفارس یعگقد بود که هژ دولگی بژ سه تنیه باب
المندب هژیز و یاالکا تسل داشگه باشد بژجها ،یسل خواهد بود .این نظژیه تا ایژوز
ه مچنا ،یعگبژ است .در ییا ،سه تنیه یرکور تنیه هژیز در یژکز قژار گژفگه و تسل بژ این
تنیه به یفهوم تسل بژ دو تنیه دییژ خواهد بود .به همین دلیل در گرشگه کشورهایی که
ییخواسگند بژ اقیانوس هند یسل شوند سعی ییکژدند قبل از هژ اقدایی تنیه هژیز را در
اخگیار گیژند»(الهی )29 :1387
با کشف نفت در جنوب ایژا ،در آغاز قژ ،بیسگم توجه دولت ایژا ،یعطوف به خلیجفارس
شد .از این زیا ،به بعد ینافع یلی ایژا ،در خلیجفارس یگمژکز گژدید .با افزایش صادرات نفت
سژیایهگرار ها زیاد در یناطق جنوبی کشور صورت گژفت .به یوازات آ ،با افزایش
درآیدها نفگی ایژا ،بژ حجم واردات کشور نیز که عمدت ًا از خلیجفارس صورت ییگژفت
افزوده شد به طور که از آغاز دهه  1970خلیجفارس و تنیه هژیز شژیا ،حیاتی کشور نام

1. Indian ocean
2. Strait of Hormuz
3. Persian gulf
4. The margin of land
5. The heart Land
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گژفت  .بنابژاین با توجه به یطالب باال هژچند بژخوردار از یوقعیت یئوپلیگیکی خلیجفارس و
تنیه هژیز در زیژ ساخگار ینطقه بژا ایژا ،است .که باعث به وجود آید ،وضعیگی یمگاز
حساس و درعینحال خطژناک بژا یا ییشود .هما،طور که اشاره شد این وضعیت از یکسو
یگضمن اینیت ثبات و رشد اقگصاد است و از سو دییژ در بژدارندِ نااینی بیثباتی و عقیم
گرارد ،فژصتها و ظژفیتها است .هدف از نوشگن این یقاله بژرسی فژصتها و تهدیدها
است که یوقعیت یئوپلیگیکی خلیجفارس و تنیه هژیز فژارو ایژا ،ییگرارد .و همچنین نقش
قدرتها بزرگ «یطالعه یورد ایژیکا» در بژقژار اینیت ینطقه خلیجفارس و تنیه هژیز
خواهیم کژد.
مبانی نظری
از ییا ،چارچوبها تژتیبات اینیگی سه نظژیه و الیو را که ایژوزه در یورد اینیت
بینالمللی بیشگژ یطژح هسگند را بهاخگصار یعژفی ییشوند:
الف -الیو سیاست واقعگژایانه رقابگی یا الیو سنگی؛
ب -الیو ثبات هژیونیک؛
ج -الیو اینیت یشارکت جویانه(پور طالب .)5:1389
الف -الگوی سیاست واقعگرایانه رقابتی:1
این الیو بژ پایه تهدیدات آشکار و نها ،نظایی اسگوار است ایا وجود این تهدیدات به یعنی
نادیده انیاشگن حاکمیت ینافع یلی و نیژانیها اینیگی سایژ بازییژا ،نیست .در این الیو
تژکیبی چندقطبی از کشورهایی وجود دارد که دارا روابطی سیال و بژ اساس سود و زیا،
یقطعی هسگند که در طول زیا ،یمکن است تغییژ کند .در این الیو ینطق یوازنه قوا پریژفگه
شده است بهطورکلی هیچ کشور بهطور دائم دوست و یا دشمن شناخگه نمیشود .در یورد
همه کشورها سطوح یخگلفی از ینافع یشگژک یا یگعارض وجود دارد و وجوه یشگژک تقژیباً به
همه کشورها در هژ ینطقه اجازه ییدهد که بژ اساس شژای روز با یکدییژ یگحد شوند .به
طور کلی به نظژ ییرسد شیوه یوازنه قوا سنگی یا هما ،الیو سیاست واقعگژایانه رقابگی
بژا یدیژیت یسائل اینیگی در شژای زیژ نگیجه بهگژ بدهد:
1. A realistic, competitive policy pattern
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 کشورها تا حد دارا ارزشها و ینافع یشگژکی هسگند و ازاینرو تعژیفها یشابهی ازاینیت و ثبات یلی دارند؛
 کشورها به طژف یقابل خود اطمینا ،دارند و به نام گسگژش یجموعه خاصی از ارزشها نظمیوجود را بژهم نمیزنند؛
 کشورها به یوجودیت یخگار و یسگقل دییژ بازییژا ،احگژام ییگرارند؛ وجود جنبشها و ایدئولوی ها فژایلی و داخلی نقش کانو ،کشورها یسگقل بهعنوا،بازییژ اصلی را نفی نمیکند؛
اولویتها سیاسی کشورها بهطور یعقولی قابل پیشبینی و در طول زیا ،ثابت است و همینایژ باعث اعگمادساز ییشود (واعظی .)3-4:1385
ب -الگوی ثبات هژمونیک1؛
الیو دوم بژا ایجاد چارچوب اینیگی ینطقها الیو هژیونیک است که بژ اساس غلبه
ینافع یک یجموعه از کشورها بژ دسگه دییژ و کاربژد عملیاتی ابزارها نظایی و اقگصاد بژا
اعمال سیاست بازدارندگی طژاحی ییشود.
ال یشخص و از یکدییژ تفکیک ییشود .به
بژ اساس این الیو صف دوسگا ،و دشمنا ،کای ً
عبارت دییژ «هژ که با یا نیست بژ یاست»(پور طالب  .)8:1389در این الیو قدرت هژیونیک
با ایجاد رییمها بینالمللی و وادار کژد ،سایژ کنشیژا ،به تبعیت از اصول قواعد و هنجارها
بینالمللی آ،ها ثبات و تداوم اقگصاد آزاد را تضمین ییکند .یخگصات این تواناییها عبارتاند
از تسل در فناور یا اقگصاد پیشژفگه دارا بود ،اقگصاد رو به رشد و باالخژه حمایت قدرت
سیاسی از طژیق قدرت نظایی تا از طژیق بهژهگیژ از توانا خود سایژ اعضاء را بژا
همکار تحت قدرت هژیو ،خودش تژغیب کند .به ینظور احژاز یوقعیت هژیو ،کشور باید
عالوه بژ دارا بود ،قابلیتها تواناییها تصمیم و اراده کافی نیز بژا هژیو ،شد ،را داشگه
باشد .بژویلی 2عالوه بژ قدرت سیاسی نظایی اقگصاد داشگن ایدئولوی یشژوعیت بخش را
نیز از شژای ایجاد و تداوم هژیونیک ییداند(.اخبار .)47:1390

1. Hegemonic Stability Pattern
2. David Allan Bromley
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ج -الگوی امنیت مشارکت جویانه:1
بژ اساس این تئور اینیت ینطقها را صژفاً در چارچوب همکار بازییژا ،رقیب ایکا،پریژ
ییدانند .بژ اساس نیژش این تئور در حوزهها جغژافیایی که نشانههایی از ینافع اسگژاتژیک
وجود دارد رقابت بین بازییژا ،ینطقها و قدرتها بزرگ ایژ اجگناب ناپریژ تلقی ییشود.
در چنین شژایطی الزم است تا هژیک از نیژوها یادشده درصدد بژآیند تا اینیت ینطقها
خلیجفارس را بژ اساس «اجماع بازییژا »2،طژاحی کژده و الیوها رفگار یشارکگی را در
ساخگار اینیت ینطقها سازیا،دهی نمایند تنها تحت این شژای است که الیوها اینیگی به
ثبات ینجژ ییشود .بژ اساس این تئور قدرتها بزرگ یحور اصلی اینیت ساز در ینطقها
نمیباشند اینیت تحت تمثیژ یوجها یگنوع از یشارکت عملگژایی و همچنین همکار
ینطقها بژا ایجاد ثبات و تعادل حاصل خواهد شد(یگقی  .)89:1389نظژ نویسنده این
است که بهگژین الیو بژا تژتیبات اینیگی ینطقه خلیجفارس الیو اینیگی یشارکگی است.
پیشینه پژوهش
کگاب “خاورییانه نو :نظژیه و عمل” هالید و بوزا )1390( ،که توس عسیژ قهژیا ،پور
تژجمه شده است یکی از اثژات یهم پیژایو ،خاورییانه است که به صورت یجموعه یقاالت در
دو بخش نظژ و عملی تحوالت و یوضوعات یهم خاورییانه را بعد از جنگ سژد تا ایژوز
بژرسی ییکند .کگاب “خاورییانه نو :نظژیه و عمل” کمک ییکند نیاهی عمیقتژ به آینده
ینطقه خاورییانه بعد از خیزش یلتها اسالیی داشگه باشیم.
نظمها ینطقها ؛ اینیت ساز در جها ،نوین لیک و یورگا )1381(،که توس دکگژ
سید جالل دهقانی فیژوزآباد تژجمهشده است .این اثژ از نزدیکتژین نظژیات و تئور ها
است که در یطالعه یجموعهها اینیت ینطقها به نظژیه کپنهاگ و یجموعه اینیگی
ینطقها بوزا ،که در این پژوهش از آ ،بهژه گژفگهشده ییباشد .زیژا آ،ها نیز این نظژیه را
نقطه شژوع حژکت خود قژار داده و ییکوشند بهطور خاص یناطق اینیگی تعژیفشده ازجمله
خاورییانه را یورد یطالعه قژار دهند .لیک و یورگا ،این ادعا را بژرسی ییکنند که چژا در
دورا ،پس از جنگ سژد احگمال افزایش اهمیت ینطقها بیشگژ است.
1. Cooperative security model
2. Consensus of Actors
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“آینده جایعه یدنی در خاورییانه 1نیز کگابی است که یسائل فژهنیی جدید و یسائل فژهنیی
بویی و سنگی خاورییانه را یورد یطالعه قژار داده و تا حدود به پیشبینی ییپژدازد .نویسنده
در ادایه ضمن بژرسی جاییاه اسالم و دیوکژاسی در ینطقه عنوا ،همبسگیی یژز اسالمگژایا،
را یک تژکیب با گژایشها یگنوع در ییا ،جوایع یدنی ینطقه یعژفی ییکند .ایا یفهوم
جایعه یدنی در خاورییانه را به دلیل پدرساالر و یوروثی بود ،حاکمیت به سبک و یعنا
غژبی نمیداند بلکه جایعه یدنی تحتالشعاع وفادار به قبیله طایفه و خانواده قژار دارد.
“بهسو رییم اینیت ینطقها بژا خاورییانه"2عنوا ،کگابی است که به این نگیجه رسیده
که خاورییانه به سیسگمی ینطقه شمول بژا گفگیو و همکار در یورد یسائل اینیگی احگیاج
دارد .سیسگم یوردنظژ در چهار بخش یورد بژرسی قژارگژفگه است :یفاهیم اولیه :اینیت جایع؛
همکار اینیگی؛ نظام اینیت ینطقها ؛ عناصژ تشکیلدهنده نظام اینیت ینطقها بژا خاورییانه:
ابعاد سیاسی و نظایی آ،؛ یسائل توسعها اقگصاد و اجگماعی تمثیژگرار بژ ینطقه؛ اعگماد
ساز و کنگژل تسلیحات در نظام اینیت خاورییانها ؛ راهی پیش رو؛ آیادگیها الزم بژا
ساخت نظام اینیت خاورییانها .
“آینده یحی اینیگی در خاورییانه ”3کگابی است که توس یوسسه رند ینگشژ یافگه است.
نویسندگا ،بیا ،ییدارند که ایاالتیگحده آیژیکا بژا یقابله با اسالمگژاها خصوصاً پس از 11
سپگایبژ  2001تصمیم به انجام اصالحات سیاسی و اقگصاد در این ینطقه گژفت .کگاب
یرکور با اشاره به گژایشها و تمایالت نوظهور و افزایش احگمال بیثباتی در ینطقه بیا،
ییدارد :در آینده دور نما اینیت سیاسی در ینطقه خاورییانه چه خواهد بود؟ در این تحقیق
یطالعه گژایشها سیاسی اقگصاد و اجگماعی یوجود در خاورییانه جهت پیشبینی تهدیدات
آینده نسبت به اینیت ینطقه و تمثیژ احگمالی آ،ها بژ آیژیکا صورت گژفگه است.
“خاورییانه :تکایل یک نظم ینطقها ازهمپاشیده “4عنوا ،گزارشی است که یژکز کارنیی
در آ ،به بژرسی وضعیت ن ظم در خاورییانه پژداخگه است .در همین راسگا ابگدا به بژرسی
تحلیلی شکلگیژ نظام ینطقها خاورییانه پژداخگه و سپس بهطور یفصلتژ به دورا ،پس از

1. Augustus Richard Norton “Future of Civil Society in the Middle East Journal. v47, No. 2, 1993.
2. Towards a regional security regime for the Middle East
3. The Future Security Environment in the Middle East
4. The Middle East: Evolution of a Broken Regional Order
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بازییژا ،ینطقها

و خارجی خاورییانه در قبال این تحوالت

یازده سپگایبژ و رهیافتها
پژداخگه است.
یقاله “از درو ،و بیژو :،اینیت پایدار در خاورییانه و شمال آفژیقا ”1یقاله حاضژ به بژرسی
وضعیت اینیگی در خاورییانه پژداخگه است .به اعگقاد نویسنده آنچه سبب گسگژش نااینی در
خاورییانه شده است نایوفق بود ،یدیژیت شژایطی است که ینجژ به تهدیدات یحیطی
ییشود .اخگالفات و درگیژ ها دول ینطقه عدم توانمند بژا یدیژیت بحژا ،ینطقها و
یسائل یژبوط به اقلیتها از یهم تژین یوارد است که ینجژ به ایجاد نااینی در یحی
خاورییانه شده است.
یقاله “شکست و دوام :نظم یسل خاورییانه” 2به اعگقاد نویسنده حکویتها نظایی أ
ناسیونالیست دیکگاتور و حکویتها پادشاهی سنگی ساخگار سیاسی قدرت در خاورییانه را
تشکیل ییدهند .هیچ کدام از این دو نوع حکویت تاکنو ،یوفق نشده است که اقگصاد پیشژفگه
و توسعهیافگه یا جایعه آیوزشدیده دارا تحژک باال را ایجاد نماید .عالوه بژ این کشورها این
ینطقه یوفقیگی درزیینه نظایی یا دیپلماتیک نیز به دست نیاوردهاند .همین یسئله سبب شده
است که نظم واقعی نگواند در خاورییانه شکل بییژد.
“بیدار اعژاب؛ آیژیکا و دگژدیسی خاورییانه"3نیز کگابی است که توس یوسسه بژوکینیز
در تحلیل وقایع اخیژ خاورییانه ینگشژ یافگه است .کگاب حاضژ یجموعها از یقاالت تحلیلی
به قلم هجده کارشناس بژجسگه یسائل خاورییانه است که سعی کژدهاند رویدادها اخیژ
خاورییانه و شمال آفژیقا را بهیثابه یهمتژین تغییژ یئوپلیگیک سالها اخیژ یوردبژرسی قژار
دهند .این کارشناسا ،در تحلیلها خود به دنبال پاسخ به سؤاالتی ازایندست بودهاند :این
جنبشها چیونه شکل گژفگند؟ با توجه به این رویدادها آینده ینطقه و داللتها ضمنی
چنین آیندها بژا آیژیکا و دییژ کشورها جها ،چیونه خواهد بود؟
جک گلدسگو 4،نظژیهپژداز یعژوف انقالبها در یقالها ضمن اینکه این تحوالت(قیامها)
را انقالب ییناید به بژرسی ویژگیها یشگژک آ،ها ییپژدازد .و پس از بژرسی رییمها

1. From Within and Without: Sustainable Security in the Middle East and North Africa
2. Failure and Longevity: The Dominant Political Order of the Middle East.
3. Goldstone (2011).The Arab Awakening; America and the Transformation of the Middle East
4. Goldstone
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ینطقه ویژگیها هژ یک را بیا ،ییدارد .سپس به عوایل به وجود آورنده این انقالبها
اشارهکژده و شژای یوفقیت انقالب را بژرسی ییکند.
تعریف مفاهیم
یئوپلیگیک
تعژیف «یئوپلیگیک» :یئوپلیگیک یژکب از دو وایه «یئو» به یعنا زیین و «پلیگیک» به
یعنا سیاست است .در فارسی یعادلهایی یانند «سیاست جغژافیایی» «علم سیاست
جغژافیایی» و «جغژافیا -سیاست شناسی» ذکژشده است در اصطالح «یئوپلیگیک» رویکژد یا
دیدگاهی بژا سیاست خارجی است که هدف آ ،تبیین و پیشگویی رفگار سیاسی و تواناییها
نظایی بژحسب یحی طبیعی است .بنابژاین رویکژد یئوپلیگیک با تفاوت یژاتب بیانیژ تمثیژ
قطعی و جبژ جغژافیا در وقایع سیاسی ییباشد(جک .سی .)131:1375
وایه «یئوپلیگیک» بژا اولین بار توس رودولف کیلن که یگمثژ از اندیشهها جغژافیا
سیاسی راتزل بود در سال  1899به کار گژفگه شد .او عقیده داشت که ویژگیها نظایی
سیاسی و اقگصاد یلتها یگمثژ از اشکال فیزیکی و یحیطی کشورشا ،ییباشد(حافظ نیا
 )73 :1393اغلب به نظژ یی رسد که یسئوال ،سیاسی هژ نظایی در انگخاب فژهنگ سیاسی و
رفگار در عژصه بینالمللی آزاد تام دارند درحالیکه تصور کایالً نادرست است زیژا عوایل
جغژافیایی یکی از یحدودیت ها اصلی و اساسی در گزینش و انگخاب نوع سیاستها
بینالمللی ییباشد .توجه به یبانی و اصول یئوپلیگیکی ییتواند یوجب قدرتمند دولتها گژدد
و به آ،ها ایکا ،دهد تا نقش اساسی و بارز درصحنه سیاسی جها ،باز کنند .همچنین
یئوپلیگیک عبارت از یطالعه توزیع جغژافیایی قدرت بین کشورها جها(،هژسیج تویسژکانی
جعفژ  .)230:1388یئوپلیگیک تمثیژ عوایل جغژافیایی بژ سیاست دولتهاست عوایل
جغژافیایی یگعدد هسگند و یکی از آ،ها یوقعیت جغژافیایی است(جعفژ ولدانی  .)39:1389به
عقیده اسپایکمن یوقعیت جغژافیایی یک کشور با سیاست خارجی آ ،یطابقت دارد(عزتی
.)56 :1392
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تفاوت ژئوپلیتیک و جغرافیایی سیاسی
یفهوم یئوپلیگیک با جغژافیا سیاسی تفاوت دارد چژاکه یئوپلیگیک در طیف فژآیند تاریخی
با توجه به تغییژ انسا،ها یخگلف در یقگضیات زیانی و یکانی ثبات و دوام نداشگه است و
یفاهیم آ ،اعگبار اند و با یقگضیات زیا ،و یحی جغژافیایی شکل ییگیژند دگژگو ،ییشوند
و یورد تمیید و گاهی از بین ییروند .بژعکس یفاهیم جغژافیا سیاسی یانند یژز یهاجژت و
غیژه یفاهیمی همیشیی و پایه هسگند و در طول فژآیند تاریخی دگژگو ،و از بین نمیروند
(انصار  .)1:1383جغژافیا سیاسی اثژ تصمیمگیژ ها سیاسی را رو چهژه و اشکال
جغژافیایی یژبوط به یحی انسانی هم چو ،حکویت یژز یهاجژت ارتباطات توزیع نقل و
انگقال و غیژه یطالعه ییکند درحالیکه یئوپلیگیک به یطالعه اثژ عوایل جغژافیایی رو
سیاستها دگژگو ،شونده جهانی ییپژدازد(یجگهد زاده .)62 :1392
امنیت منطقه

1

یفهوم اینیت ینطقها از تژکیب دو وایه اینیت و ینطقه(پاتژیک ام  .)40:1380ییباشد
هژ دو وایهها پیچیده ا هسگند که شاید تعژیف یشخص و یشگژکی بژا آ،ها نباشد
بهطورکلی ییتوا« ،اینیت ینطقه» را اینجور تعژیف کژد که یجموعه از تمام تصورات و
تعبیژات اینیت یلی است که اعضا یک نظام ینطقها در زیا ،خاص آ ،را به کار ییبژند
بنابژاین اینیت یا نااینی را ییتوانند یجموع از سطوح کشمکش در یک ینطقه اعگبارات نظایی
و نهادها و اتحادیهها جمعی به دست آید(افگخار  .)4-26:1381بوزا ،اینیت ینطقها را
اینگونه تعژیف ییکند« :یک دسگه از کشورها با شبکها از رواب اینیگی یگمایز و یهم -که
تضمین ییکند اعضاء دارایی سطح باالیی از وابسگیی یگقابل اینیگی هسگند -توصیف ییکند؛
یک گژوه از کشورها که نیژانیها اولیه و اصلی آ،ها بهاندازه ا به هم وابسگه است که درواقع
تصور اینیت یلی آ،ها بهصورت یگمایز از یکدییژ یمکن نیست»(هاشمی .)139:1390
همچنین بار بوزا ،یعگقد است :یاهیت ارتباطی اینیت فهم الیوها اینیت یک دولت را
بدو ،درکی اساسی از وابسگیی یگقابل الیوها اینیت ینطقها که در آ ،وجود دارد نایمکن

1. Region security
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ییسازد(بوزا .)40:1378 ،در اینجا ینطقه بهعنوا ،یجموعها
جغژافیایی در نزدیکی یکدییژ واقعشدهاند(زیویاز .)47:1379

از دولتها که به لحاظ

بحث و یافتهها
تنگه هرمز
در یئوپلیگیک واحد یطالعه ینطقه است .در این دیدگاه یطالعه پدیدهها سیاسی در چارچوب
«حوزه جغژافیایی» آ ،بژرسی ییشود «ینطقها که از زیا،ها گرشگه ازنظژ گاه کشورها
یخگلف واالتژین دید یئوپلیگیک و یئواسگژاتژیک را داشگه و هم چنا ،دارد ینطقه خلیج فارس
است»(ذوالفقار .)21:1390
«آ ،بخش جها ،که "خاورییانه" خوانده ییشود و در حقیقت یجموعها است از چند
ینطقه یئوپلیگیکی جداگانه و یگمایز همانند خلیجفارس شایات شمال آفژیقا که هژیک به
دلیل هماهنیی یوجود در پدیدهها یحیطی خود یک ینطقه یشخص و یسگقل از دییژ
یناطق است»(یجگهد زاده  .)344:1379ینطقه خلیجفارس یکی از یناطق راهبژد یهم دنیا
یحسوب ییشود .البگه این ایژ جدید نیست بلکه از قژ،ها قبل ایژ شناخگهشده و یورد قبول
عام بوده است .در قژو ،اخیژ خلیجفارس شاهد حضور و تسل دولت اسگعمار انیلیس در
آنجا و نیز تداوم سیاستها دیژینه و اسگعمار روسها تزار بژا دستیابی به آبها
گژم خلیج فارس بوده که همیی حاکی از اهمیت ویژه و راهبژد خلیجفارس است .یکی از
دالیل راهبژد و یئوپلیگیکی خلیجفارس وجود تنیه هژیز است(اسدیا.)27:1381 ،
تنیه هژیز هما ،گررگاه آبی است که ایکا ،دسگژسی به خلیجفارس را از طژیق عما،
فژاهم ییآورد .این تنیه یک فژورفگیی از دوره سوم زیینشناسی است که ادایه رشگهکوهها
جنوبی ایژا ،به شبهجزیژه یسندم را قطع ییکند .ازآنجاکه هم کشورها توسعهیافگه و هم
کشورها درحالتوسعه به صدور نفت از خلیجفارس وابسگهاند و بیش از نیمی از نفت یوردنیاز
جها ،باید از این تنیه بیررد اینیت تنیه هژیز اهمیت بینالمللی دارد .پیشبینی ییشود که
با افزایش ظژفیت گسگژده صدور نفت و گاز این تنیه ینطقه خلیجفارس همچنا ،بیرقیب
بماند(ینشی یجگهد زاده  .)1371وزارت انژی ایاالتیگحده  1تنیه هژیز را در زیژه یکی از
1. DOE
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شش شژیا ،حیاتی در توزیع و تجارت جهانی دسگهبند ییکند(یا کور  .تویاسی :1390
 .)78بنابژاین این تنیه بژا ابژقدرتها و قدرتها جها ،اهمیت یئوپلیگیکی و یئواسگژاتژ
زیاد دارد .اهمیت عژض کم تنیه هژیز از این جهت است که در طول سه کیلویگژ یسافگی
که عژض تنیه بین  21تا  24یایل دریایی یگغیژاست بخشی از عژض آبها ساحلی در
کشور ایژا ،و عما ،بژ رو هم ینطبق ییشود و بنابژاین در فاصله بین آ،ها دریا آزاد وجود
ندارد .همین ایژ حساسیت بینالملل ی را در تنیه هژیز ایجاد کژده و یسئولیت سنیین اینیگی
را بژ دوش این دو کشور نهاده است .به همین دلیل دو کشور ایژا ،و عما ،از اهمیت راهبژد
و یئوپلیگیکی ویژها بژخوردارند بهگونها که دیوید نبوسام یعاو ،وزیژ ایور خارجه ایژیکا
در سال  1980در یک سخنژانی در دانشیاه «جژج تاو »،چنین گفت:
«اگژ جها ،دایژها یسطحی باشد و کسی بخواهد یژکز آ ،را بیابد بهیقین ییتوا ،گفت
که آ ،خلیجفارس است» .ایژوزه جایی در جها ،به اهمیت این ینطقه وجود ندارد که تمایی
توجهات را به یک نقطه و با عالیقی یکدست همسا ،کند .در حال حاضژ بژا ادایه سالیت
اقگصاد و ثبات جها ،جایی به اهمیت این یژکز وجود ندارد(باقژ  1389خبژگزار فارس).
با توجه به افزایش نفت در قژ ،بیستویکم و حیاتی بود ،آ ،بژا بقا سلطه دنیا صنعگی و
در رأس آ ،ایژیکا خلیجفارس باألخص تنیه هژیز همچنا ،کانو ،توجه و یژکز ینازعات
بینالمللی باقی خواهد یاند .عبور بیش از  40درصد نفت خام کل دنیا «بدو ،احگساب یواد
نفگی دییژ صادراتی» از تنیه هژیز اهمیت یئوپلیگیکی آ ،را بیشازپیش نشا ،ییدهد .تا حد
که بژ اساس نظژ صاحبنظژا ،تنیه هژیز یژکز جها ،است(.روزنایه کیها .)12:1386 ،بژ پایه
نظژیه اسپایکمن تنیه هژیز ریملند است و بخشها شمالی جنوبی شژقی و غژبی ریملند را
به همدییژ پیوند یی دهد .طبق نظژ ریملند کنگژل تنیه هژیز به یعنا کنگژل چهار بخش
ریملند خواهد بود .تنیهها هژیز باب المندب و کانال سوئز سهنقطه دفاعی شبهجزیژه
عژبسگا  ،است .در این ییا ،تنیه هژیز بژا نیژو دریایی در بژابژ نیژو زیینی وهم بژا
نیژو زیینی در بژابژ نیژو دریایی نقش دفاعی یناسبی دارد .بژا همین بعد از جنگ سال
 1991خلیجفارس نیژو دریایی ایژیکا پیژایو ،این سهنقطه جابهجا شدند و شبهجزیژه را در
یحاصژه خود گژفگند .نیاز اروپا کشوها درحالتوسعه و توسعهیافگه به نفت خلیجفارس و
بازارها ثژوتمند خلیجفارس باعث شد که تنیه هژیز بخش یهم و حساسی از شبکه حملونقل
دریایی جهانی را تشکیل ییدهد .خلیجفارس بیش از  60درصد ذخایژ اثباتشده نفت جها،
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است و  30درصد تجارت جهانی نفت را در اخگیار دارد .خ ساحلی ایژا ،در صدور این انژ ِی
نقش حیاتی باز ییکند .زیژا تانکژها و نفتکشها از یسیژهایی عبور ییکند که بسیار نزدیک
به خاک ایژا ،جزایژ تحت کنگژل و پاییاهها نیژو دریاییاش در خلیجفارس است .این
حساسیت باال و تهدیدها ایژا ،به انسداد تنیه هژیز در صورت هژگونه حمله نظایی علیه
ایژا ،اکنو ،یکی از دغدغهها کشورها پیشژفگه صنعگی بژا تضمین اینیت صدور انژی
شده است .اگژچه در صورت بسگه شد ،تنیه هژیز اسگفاده از یسیژها جاییزین ایکا،پریژ
است؛ ایا این یسیژها طوالنیتژ و پژهزینه هسگند(عزتی .)12:1391
جنبههای ژئوپلیتیکی تنگه هرمز
اهمیت ژئواستراتژیکی ،1اهمیت ارتباطی ،اهمیت اقتصادی:2
تنیه هژیز دارا اهمیت یئواسگژاتژیکی ویژها است که آ ،را در هژ دو اسگژاتژ بژ و
بحژ وارد یی کند؛ زیژا تنیه هژیز یکمل هژ دو اسگژاتژ یادشده است .همچنین تنیه هژیز
به دلیل ویژگیها جغژافیایی و حقوقی خود بهعنوا ،یک تنیه بینالمللی در اسگژاتژ هوایی
نیز یوردتوجه قژار ییگیژد .و اینکه یجموع جنبهها یئواسگژاتژیک تنیه باعث افزایش ارزش
و اهمیت یئوپلیگیکی آ ،شده و تنیه را در کانو ،رقابت قدرتها جهانی و ینطقها قژار داده
است .تنیه هژیز اهمیت ارتباطی خود را از گرشگه تاریخی تا به ایژوز حفظ کژده است .و ایژوزه
هم با توجه به رجحا ،حملونقل دریایی بژ سایژ سیسگمها حملونقل همچنا ،اهمیت
ارتباطی خود را حفظ خواهد کژد .تنیه هژیز بهعنوا ،بخش یهم یک سیسگم ارتباطی بین سه
قاره آسیا افژیقا و اروپا و همچنین دو اقیانوس بزرگ هند و اطلس ونیز شبکه ارتباط دریایی
خلیج فارس و دریا عما ،به خلیج عد ،دریا سژخ و دریا یدیگژانه عمل نموده و
یینماید .درواقع تنیه هژیز کانال انگقال و پخش کاال و یواد و ارزشها و عناصژ فژهنیی و
اجگماعی بین یحی ها جغژافیایی و جوایع شژق و غژب و جنوب و شمال آ ،بوده است .تنیه
هژیز به لحاظ فژاهم نمود ،ایکا ،حملونقل دریایی و ارتباط بین خانواده خلیجفارس با خانواده
جهانی درواقع اقگصاد ینطقها خلیجفارس را به اقگصاد جهانی پیوند ییدهد از آنجاییکه
حملونقل دریایی نسبت به سایژ سیسگمها حملونقل نظیژ هوایی خشکی و خ لوله از
1. Geostrategic significance
2. Economic significance
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هزینه کمگژ بژخوردار است بنابژاین پیوند اقگصاد ینطقها با اقگصاد جهانی در قالب انگقال
کاال و یواد و نفت همچنا ،به عهده تنیه هژیز باقی خواهد یاند؛ ییژ اینکه عوایل اینیگی و
نظایی و بحژا،ها ینطقها خللی در اهمیت نقش اقگصاد حملونقل دریایی ایجاد کند.
(حافظ نیا  .)56 :1393نظژیهها یژبوط به یئوپلیگیک تنیه هژیز و خلیجفارس را ییتوا،
چنین تقسیمبند کژد .نظژیه سژهالفورد یکیندر «هارتلند» نظژیه اسپایکمن «ریملند»
نظژیه آلفژد تایژیاها« ،قدرت دریایی» اس .بی کوهن «کمژبند شکننده» .در اینجا فق به
نظژیه هارتلند و ریملند چو ،در ارجحیت نظژیهها یئوپلیگیکی قژار دارند اشاره ییشود(حافظ
نیا .)118:1390
تئوری هارتلند ،1تئوری ریملند

2

طبق نظژیه سژ هال یکیندر 3هژ کس ینابع انسانی و فیزیکی اوراسیا بین آلما ،و سیبژ
یژکز را در اخگیار داشگه باشد ییتواند جها ،را کنگژل کند .این تئور توس سژهالفورد
یکیندر در یقالها در سال  1904و سپس در کگاب و در سال  1919ینگشژ شد
(الهی  .)20:1384یکیندر قارهها اروپا و آسیا و افژیقا بهعنوا ،جزیژه جهانی ییشناخت و آ،
را به همین نام یعژفی کژد(عزتی  .)12:1382اساس تز یکیندر این بود که حوزه داخلی
اوراسیا ینطقه یحور سیاست جها ،است .این ینطقه توس یک حاشیه هاللی شکل یحاصژه
ییشود که خاورییانه در آ ،جا

دارد(.درایسدل  .)36:1386نیکالس اسپایکمن نظژیه

4

سژزیین حاشیها «ریملند» را در کگاب «جغژافیا صلح» خود یطژح و بژ نظژیه «هارتلند»
یکیندر انگقاد نمود .یکیندر یعگقد است اطژاف هارتلند دو ناحیه است« :یکی هاللی داخلی یا
حاشیها که شایل سژزیین هایی است که پشت به خشکی اوراسیا و در کنار آب قژار دارند
«یوقعیت ساحلی» دییژ حالل خارجی یا جزیژها شایل بژیگانیا یاپن اسگژالیاست» .ایا در
بیا ،اسپایکمن این یحدوده سژزیین حاشیه یا ریملند خوانده ییشود که در یحاصژه
آبهاست(تقو اصل  .)29-48 :1384اسپایکمن در گسگژش یئوپلیگیکی آیژیکا نقش
بژجسگه داشگه است و عقیده داشت یطالعه یوقعیت جغژافیایی یک کشور با سیاست خارجی
1. The Hartland Theory
2. Theory of Rimland
3. Sir hal ford makindr
4. Nicolals spykman
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آ ،یطابقت دارد(عزتی  .)59 :1392و قدرت را وسیلها بژا حفظ صلح ییدانست و بژ این
عقیده بود که قدرتها بزرگ بهتنهایی دارا وسایل تحمیل صلح هسگند .او اشاره کژد که
یئوپلیگیک نیژوها را در سطحی وسیع و در چارچوب جغژافیایی عژضه ییکند .اسپایکمن
ناحیه حاشیها یا ریملند را یهمتژ از هارتلند ییدانست ریملند ینطقها بین هارتلند و
دریا حاشیها آ ،را در بژییگیژد .و فژضیه خود را چنین عنوا ،کژد :هژ کس ناحیه
حاشیها را کنگژل کند .حاکم اوراسیا و چنین کسی سژنوشت دنیا را رقم ییزند(عزتی :1388
.)123
موقعیت ژئوپلیتیک ایران و اهمیت ژئوپلیتیکی خلیجفارس و تنگه هرمز
ایژا ،ازنظژ جغژافیایی و فژهنیی قلب خاورییانه است .پیشینه فژهنیی ایژا ،نسبت به
سایژ کشورها این ینطقه و هویت یرهبی آ ،و همچنین قابلیتها اقگصاد و عملی ایژا،
یوجب تمثیژگرار بالقوه هژ چه بیشتژ در ینطقه و حگی تحوالت جهانی شده است .ایژا،
بهعنوا ،پل ارتباطی ییا ،شژق و غژب عالم از دیژباز یوردتوجه کشورها و تمد،ها دنیا بوده
است .این نقش ارتباطی ییا،قارها و یجاورت با خلیجفارس و تنیه هژیز که یحل تژانزیت
یحموله ها نفگی است بژ اهمیت و نقش یؤثژ ایژا ،در نظژ ناظژا ،خارجی افزوده بهطور که
هژگونه تحول سیاسی در آ ،یوجب بژانییخگه شد ،حساسیتها جهانی ییگژدد.
کشور ایژا( ،که ایژوزه شاهد هسگیم) تنها بخش کوچکی از سژزیین تاریخی ایژا ،را
تشکیل ییدهد .سژزیین ایژا ،درگرشگه شایل پهنه وسیعی از طول و عژض جغژافیایی بوده
که طی قژ،ها بهعنوا ،قلمژو فژهنگ و تمد ،کهن ایژانی أ اسالیی شناخگهشده است .وسعت
این سژزیین بسیار پهناورتژ از سژزیین کنونی ایژا ،و شایل سژزیینها داخل فالت وسیع
ایژا ،و یا سژزیینها حاشیه فالت بوده است .از یهمتژین ویژگی این سژزیین اسگقژار آ ،در
ینطقه ا حائل است که بدا ،نقش بژجسگه گررگاهی بخشیده است .گررگاهی ییا ،قارهها
بزرگ جها ،ییا ،چند قلمژو بزرگ جغژافیایی و ییا ،چند حوزه دیژینه فژهنیی .به سبب
همین نقش در تعایالت دولتها یسیژها ارتباطی ییا ،قارهها کهن جها( ،چه از طژیق
راهها زیینی دریایی و اینک هوایی) بهطور اجگنابناپریژ از داخل و یا حاشیه این سژزیین
عبور ییکژده است .جاده ابژیشم و تجارت ادویه و سایژ اقالم و کاالهایی که یوردنیاز شژق و
غژب جها ،کهن بوده که چین و شبهقاره هند را به اروپا یگصل ییساخت از گرشگهها دور
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نقش بژجسگها به این سژزیین بخشیده بود .در سده گرشگه با گسگژش راهها دریایی و نیز
ینابع عظیم انژی خلیجفارس به عژصه رقابت ییا ،قدرتها بزرگ دریایی جها ،تبدیل
گشت .ایژوزه نیز با گسگژش روزافزو ،هوانورد و نیز یبادالت هوایی و اهمیت آسما ،ایژا،
بهعنوا ،کوتاهتژین کژیدور هوایی ییا،قارها عالوه بژ اینکه کاهش نیافگه بلکه افزو،تژ نیز
شده است .بنابژاین « یوقعیت گررگاهی ایژا ،به سبب نقش پژاهمیت که در یبادالت ینطقها
ایفا ییکند و همچنین اثژات عمیقی که بژ تحوالت سیاسی أ اقگصاد حوزهها وسیعی
همچو ،آسیا یژکز شبهقاره و اقیانوس هند بینالنهژین و آناتولی وارد ییکند تبدیل به
یک یوقعیت حساس یئوپلیگیکی گژدیده است»(ذوالفقار .)2:1386
از طژفی کشف ذخایژ عظیم سوختها فسیلی 1در بسگژ خلیجفارس و اعماق خاک
کشورها ینطقه و نیز اح گیاج و نیاز ضژور جها ،صنعگی به این ینابع یوجب تژدد هژروزه
تعداد زیاد شناور حایل یواد سوخگی از خلیجفارس و تنیه هژیز شده است و همین ایژ
یوقعیت یئوپلیگیکی ایژا ،را تبدیل به یک یوقعیت یئواسگژاتژیکی در جها ،ساخگه است
بهگونها که تعایل و انطباق یوقعیتها یمگاز یئوپلیگیکی و یئواسگژاتژیکی ایژا ،در این
ینطقه کشور ایژا ،را به یکی از نواحی پژاهمیت جها ،بدل کژده است.
در دورا ،جنگ سژد هم جوار ایژا ،با یژزها جنوبی اتحاد جماهیژ شورو و بلوک شژق
به رهبژ کمونیست از یکسو و حساسیت ینطقه نفتخیز خلیجفارس و خاورییانه و اهمیت
بسیار زیاد این ینطقه بژا بلوک غژب و جها ،صنعگی سبب شده بود تا ایژا ،بهعنوا ،یک
سژزیین حائل ییا ،این دو بلوک و اردوگاه ایدئولوییک از اعگبار خاصی بژخوردار باشد .ازاینرو
و با توجه به تحوالت اساسی در نظام اقگصاد سیاست و فژهنگ جهانی و پیوسگیی جوایع و در
هم تنیدگی سژنوشت سیاسی و اقگصاد بشژ ایژوز تحت تمثیژ ایواج جهانیشد ،تحژیکپریژ
و واکنش کشورها جها ،را نسبت به تحوالت غیژیگعارف در نظام بینالملل افزایش داده است.
بنابژاین با تمکید بژ حفظ اینیت و ثبات نظام جهانی هژ رویداد کماهمیگی که در گوشها از
جها ،رخ بدهد ییتواند بازتابها وسیع و گسگژدها از خود بهجا بیرارد .با عنایت به این
یطلب و نقش بژجسگه ایژا ،در تحوالت اخیژ ینطقه و نظام بینالملل تحوالت یژبوط به ایژا،
آنچه در سطح داخلی و چه بینالملل همواره از طژف قدرتها بزرگ و دولتها دییژ با
حساسیت و دقت زیاد پیییژ یی شود و نیژانی از احگمال وقوع هژ بحژانی یوجبات نااینی
1. fossil fuels
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در یسیژها بزرگ دریایی را فژاهم سازد و خصوصاً ضژورت توجه به اینیت نقاط اساسی یثل
تنیه هژیز بوده آنا ،را بژا درنگ به واکنش وا ییدارد« .این یوضوع بیانیژ این است که
جها ،همواره عالقه یند ثبات و اینیت ایژا ،بوده و از هژ کوششی که به این هدف دست یابد
پشگیبانی ییکند»(ذوالفقار .)2:1386
آنچه الزم به ترکژ است اشاره به تژکیب یوقعیتها چندگانه یگمایز در زیژ ساخگار
ینطقه بژا ایژا ،است که باعث به وجود آید ،وضعیگی یمگاز حساس و درعینحال خطژناک
بژا یا ییشود .هما،طور که اشاره شد این وضعیت از یکسو یگضمن اینیت ثبات و رشد
اقگصاد است و از سو دییژ در بژدارندِ نااینی بیثباتی و عقیم گرارد ،فژصتها و
ظژفیتهاست(پور طالب  .)33 :1395خلیجفارس بهعنوا ،یکراه آبی و دریایی از هما،
سپیدهدم تاریخ ارزش فژاوانی داشگه و بهیثابه بژخوردگاه تمد،ها بزرگ خاور باسگا،
پیشینها چندین هزارساله دارد «خلیجفارس با  565ییلیارد بشکه نفت خود که یعادل 63
درصد کل ذخایژ نفگی شناخگهشده جها ،است  30/7تژیلیو ،یگژیکعب گاز طبیعی که بژابژ
 28/5درصد کل ذخایژ شناخگهشده گاز دنیاست بیتژدید بزرگتژین و یهمتژین انبار انژی
جها ،یحسوب ییشود .این یوفقیت بژا دههها طوالنی در قژ ،آینده دوام خواهد داشت...
عایل عمدها که نفت و گاز خلیجفارس را بژا ایاالتیگحده اروپا غژبی و یاپن بسیار حیاتی
یی سازد دشوار بسیار در جاییزین ساخگن نفت و گاز وارداتی ینطقه توس ینابع دییژ
انژی یانند زیین خورشید دریا و هیدروی ،است»(عبداهلل خانی .)138 :1383
در سالها اخیژ علیرغم داغ شد ،بازار کشید ،لولهها نفت در این ینطقه به کنارهها
دریا سژخ این ینطقه همچنا ،اهمیت سیاسی و اقگصاد و تژانزیگی خود را در سطح باالیی
حفظ کژده است« .هما،گونه که خو ،در آبها دریا کوسهها را بژییانییزاند بو نفت هم
شژکتها انحصارگژ را بهسو خاورییانه کشاند روشن بود که نفت سژزیینها جنوب
خلیجفارس را هم بیشازپیش به گژدباد باز ها و هماورد ها سیاسی ایپژیالیسم گژفگار خواهد
کژد»(عبداهلل خانی .)11:1383
یوقعیت ویژه خلیجفارس ازنظژ دارا بود ،ذخایژ غنی نفت و گاز و همچنین یوقعیت
اسگژاتژیک و اهمیت آ ،بهعنوا ،یک بازار یطلوب اقگصاد تغییژ و تحوالت سیاسی سالها
اخیژ ینطقه که یگکی بژ ایدئولوی اسالیی است و بس و حژکت آ ،در کشورها ینطقه
توجه جها ،را بهشدت به این ینطقه یعطوف داشگه است« .آیار و ارقام نفگی بیانیژ این واقعیت
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است که بخش قابلتوجهی از ذخایژ ثابت شده نفت و گاز طبیعی دنیا در کشورها ینطقه
خلیجفارس قژار دارد .بهعبارت دییژ حدود دوسوم ذخایژ ثابت شده نفت دنیا و یکچهارم از
ذخایژ گاز طبیعی جها ،در این ینطقه نهفگه است .نفت پایه کلیه رواب اقگصاد در ینطقه و
نیز پایه کلیه رواب اقگصاد کشورها ینطقه با جها ،است»(پور طالب .)33 :1389
خلیج فارس پس از جنگ جهانی دوم نقش یؤثژ را در اقگصاد جها ،ایفا کژده است .چژخ
صنایع یدر ،پس از انقالب صنعگی از اروپا و یاپن گژفگه تا آیژیکا توس نفت خلیجفارس به
گژدش درآیده است .نظام اقگصاد غژب با کمک نفت کشورها این ینطقه توانسگه به
پیشژفت و تکنولوی ایژوزه بژسد .عالوه بژ این شژکتها عظیم نفگی بهویژه شژکتها
آیژیکایی با توجه به ضعف کشورها این ینطقه و تسل بژ ینابع نفگی آ،ها سودها هنیفت
و کالنی را به دست آوردهاند .در پی جنگ جهانی دوم و باال گژفگن خسارات و هزینهها جنگ
و نیز گسگژش سلطه آیژیکا در عژصه جهانی لزوم توجه به این ینطقه در دسگور کار
سیاسگمدارا ،واشنیگن قژار گژفت« .در اوایل دورا ،صنعگی شد ،و تا نیمه دوم قژ ،بیسگم
بهتدریج نقش نفت در تمیین انژی جها ،افزایشیافگه است و اینک یقام اول را در تمیین
اینیت انژی جها ،داراست»(شورا غیژدولگی رواب خارجه یوسسه فژهنیی یطالعات و
تحقیقات بینالمللی ابژار یعاصژ تهژا.)11 :1382 ،
آمریکا و اهداف آن در منطقه

1

ینطقها که زیا،ها گرشگه ازنظژ کشورها یخگلف واالتژین دید یئوپلیگیکی و
یئواسگژاتژیک را داشگه و همچنا ،دارد ینطقه خلیجفارس است .سیاست آیژیکا در خلیجفارس
بیانیژ نوعی نیژش توسعهطلبانه است که از طژف سژدیدارا ،کاخ سفید اعمال ییشود .دولت
ایژیکا از دورا ،نیکسو ،که سژآغاز حضور ایژیکا در ینطقه بوده است تاکنو ،اسگژاتژ ها –
دو سگونی یوازنه قوا و یهار دوجانبه –را بژا حفظ ینافع خود سژلوحه کار قژار داده و در حال
حاضژ اسگژاتژ حضور یسگقیم را جاییزین اسگژاتژ ها پیشین کژده است(سعید :2014
.)25

1. US goals in the region
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پس از گرشت نزدیک پنجاه سال و پشت سژنهاد ،وقایع یهم جهانی همچو ،فژوپاشی
نظام دوقطبی و وقایع ینطقها چو ،جنگ عژاق علیه ایژا ،و اشغال کویت توس عژاق و
حمله به عژاق توس ایژیکا این کشور باالتژین حضور نظایی و اینیگی را در ینطقه خلیجفارس
دارد و بهگونها که هماکنو ،با اشغال عژاق و افغانسگا ،ضمن بژخوردار از اسگقژارها
یخگلف در کشورها ینطقه پاییاه نیژو دریایی خود را در بحژین نیژو هوایی را در قطژ و
نیژو زیینی را در کویت قژارداد و ایکانات لجسگیک و پشگیبانی قابلتوجهی را در پاییاهها
خود واقع در عژبسگا ،دارد .و پیژایو ،یسائلی نظیژ دسگژسی به یک بازار بزرگ فژوش و یهمتژ
از آ ،رسید ،به عظیمتژین ذخایژ نفگی جها ،ییچژخد .ایاالتیگحده بژا نیل به اهداف خود
در خلیجفارس با پایا ،یافگن جنگ سژد و خژوج شورو از گژدونه رقابت و حاکم شد ،نظام
تک قطبی در جها ،اقدام به پیاده کژد ،یک سژ اسگژاتژ جدید ازجمله یوازنه قدرت در
خاورییانه کژد که در سایه شعار نظم نوین جهانی نمود یافت(ایین .)35 :2013
دولگمژدا ،کاخ سفید باگرشت زیا ،به این نگیجه رسیدند که بژا بهینهساز بهژهیند
از نفت و تمیین سایژ یطایعشا ،به ایجاد خلیجفارس آرام و بهدوراز جنجال و البگه تحت سلطه
یسگقیم و بیواسطه بهگژین اسگژاتژ کاربژد ییباشد .به همین دلیل پیوسگه طالب جار
شد ،صلح ییا ،اعژاب و اسژائیل و جلوگیژ از قدرت یافگن کشورها ینطقه ازجمله ایژا،
بودهاند .آیژیکا به وضوح جانبدار ینفعت طلبانه خود را از دول عژبی آشکار ساخگه که
بارزتژین آ ،حمایت همه جانبه اینیگی و نظایی بوده است .سژکوب عژاق در حمایت از کویت
اسگقژار دائم ناوها غولپیکژ در خلیجفارس بژا حمایت از ایارات یگحده عژبی یانور یشگژک
نظایی با کشورها حاشیه خلیجفارس و تسلیح آ،ها بژا افزایش توا ،بازدارندگی در بژابژ
تهدیدات ینطقها ازجمله این سیاستها حمایگی است .در یهار عژاق هدف غایی
سیاسگمدارا ،آیژیکایی به اسگضعاف کشاند ،و سلطه کایل بژ این سژزیین بوده که عمدتاً
بهینظور غارت نفت این کشور یطژح شد .آیژیکا با بیا ،دالیلی چو ،وجود حکویگی دیکگاتور
در عژاق و یجهز بود ،این کشور به سالحها کشگارجمعی و تالش بژا دستیابی به سالح
هسگها نوک پیکا ،حمالت خود را بهسو عژاق تیزتژ نمود و در رأس همه بهانهها دست
داشگن عژاق در یاجژا یازده سپگایبژ و رابطه رییم عژاق با گژوه القاعده یطژح شد که همسو
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با بعضی یگحدا ،غژبی جنیی علیه آ ،کشور آغاز و حکویت آ ،را سژنیو ،کژد تا گایی
یحکمتژ درراه سلطه بیچو ،و چژا خود در خلیجفارس بژدارد(فژیدین 1.)57 :2011
از سو دییژ اهمیت خلیجفارس بژا آیژیکاییا ،ازآ ،جهت است که:
 ینطقه خلیجفارس دارا بزرگتژین ذخایژ نفت است؛  -خلیجفارس به لحاظ اسگژاتژیکدنباله اقیانوس هند است؛ -خلیجفارس با درگیژ ها اعژاب و اسژائیل پیوند خورده است؛-
احساس خطژ از ناحیه اسالم سیاسی در کشورها ینطقه و روند روزافزو ،آ،؛ -وابسگیی چژخ
صنعت غژب به اینیت تژانزیت نفگی در این ینطقه(یجگهده زاده .)276:1379
کشور ایژا ،با داشگن شژایطی نظیژ بزرگتژین قدرت نظایی ینطقه بزرگتژین قدرت
اقگصاد در کنار عژبسگا ،نفوذ یرهبی در اکثژ کشورها ینطقه داشگن سواحل طوالنی در
ینطقه تسل بژ نقاط اسگژاتژیک ینطقه ازجمله تنیه هژیز و بهژهگیژ از جزایژ که هژکدام
یک سپژ خوب دفاعی تلقی ییشوند سیاست خارجی ضد اسژائیل که همیی در تعارض با
ینافع ایژیکا قژارگژفگهاند دارا تعارض و تقابل ایدئولوییکی با آیژیکاست .انعکاس این دیدگاه
را ییتوا ،در کگاب «فژاسو صلح» نیکسو ،دید .او یطژح ییکند در خاورییانه اصل بژا یا
اینیت اسژائیل است و سپس از عژاق بهعنوا ،تهدید نام ییبژد و ییگوید :تهدید عژاق یک
تهدید سختافزار است ایا خطژ ایژا ،بهیژاتب بیشگژ است چو ،خطژ ایژا ،ناشی از
ایدئولوییک بود ،آ ،است .که تبدیل به حادتژین یشکل در درازیدت گژدیده است(والنسیا
2.)95:2013از سو دییژ ایژا ،از دید آیژیکا ییتواند یدخل ورود بسیار از رقبا در ینطقه
باشد .بخصوص ایژا ،با بیشگژ رقبا در حال پیدایش آیژیکا رواب نسبگ ًا دوسگانه داشگه و
هژیک از این کشورها از طژیق ایژا ،حضور سمبلیک در ینطقه پیداکژدهاند .فعالیت روسها در
خلیج فارس (نیژوگاه بوشهژ) رواب دوسگانه ایژا ،و چین و رابطه ایژا ،با یاپن و آلما ،نیژانی
آیژیکا را افزایش ییدهد ( .هژچند اخیژاً تغییژاتی در رواب خارجی ایجادشده) شژای فوق
ایژا ،را از سایژ کشورها ینطقه یگمایز ییکند و بهعنوا ،یانع اصلی ایاالتیگحده درراه
چیژگی کایل بژ خلیجفارس است.
آیژیکا همانند هژ قدرت دییژ در جستوجو دستیابی به اهداف خاص جهانی است
که یا در جهت رفع نیازها یلی آ ،قژار دارد و یا اینکه تقویتکننده قدرت یلی آ ،در جهت
1. Friedman
2. Valencia
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حفظ یوقعیت یئوپلیگیکی بژتژ در نظام جهانی و بقا سیادت سیاسی نظایی در جها ،است.
آنچه یژبوط به رفع نیازها یلی آ ،ییشود و در ینطقه خلیجفارس قژار دارد یشخصاً سه چیز
است که یاهیگی اقگصاد دارند:
 -1نفت خلیجفارس که سهم ناچیز در اقگصاد ایژیکا دارد و ایژیکا ییتواند نیازها سوخگی و
انژی خود را از ینابع داخلی و یا ینطقها (ایژیکا یژکز و جنوبی) و نیز سایژ ینابع
بینالمللی تمیین نماید؛  -2ینابع کانی و اولیه صنعگی و کشاورز و فلزات اسگژاتژیک که در
ینطقه وجود دارد و سهم زیاد در رفع نیازها ایژیکا ندارد؛  -3بازار یصژف کاالها
آیژیکایی است .این هدف از شم ،باالتژ نسبت به یوارد دییژ بژخوردار است زیژا تولید
آیژیکایی درزیینه کاال و خدیات در عژصهها یخگلف یطژح بوده و بازار جرب در ینطقه
یئوپلیگیکی خلیجفارس دارد .این حوزه حدود  105ییلیو ،نفژ جمعیت دارد و حدود 3
درصد از تجارت جهانی را به عهده دارد .تولید ایژیکا درزیینه یاشینآالت تسلیحات نظایی
اکگشاف و اسگخژاج نفت خدیات فنی و یهندسی کاالها یصژفی نوساز فیزیکی و
فضایی سکونتگاهها ضلع جنوبی خلیج فارس و نظایژ آ ،زیینه جرب یناسبی در ینطقه
دارد .بنابژاین یالحظه ییشود که هدفها یلی ایژیکا در ینطقه خلیجفارس عمدت ًا
اقگصاد است ولی ییتواند از سو دولتیژدا ،آیژیکایی تفسیژ اینیگی شده و به عنوا،
جزئی از اسگژاتژ اینیت یلی آیژیکا یورد ادعا قژار گیژد .در فژآیند نفوذ ایژیکا در ینطقه
جنوب غژب آسیا نیز صژفنظژ از ضژورتها جنگ جهانی دوم از هدفها و جهتگیژ ها
اقگصاد بهژهبژدار شد و انییزهها اقگصاد و بس آ ،در ینطقه راه را بژا انییزهها
سیاسی و اینیگی در طی چند دهه گرشگه هموار نمود که هنوز هم ادایه دارد(اییژ :2013
 .)85هدفها اسگیالطلبی و بینالمللی ایژیکا در ینطقه نیز یشخصاً عبارتاند از:
 -1نفت خلیجفارس:1
که به لحاظ نیاز جها ،بهویژه قطبها قدرت ینطقها و قارها نظیژ یاپن اروپا اسگژالیا
و جز آ،ها و ایجاد وابسگیی آ،ها به خلیجفارس ییتواند فژصگی را بژا ایژیکا فژاهم کند تا از
طژیق کنگژل این ذخیژه بزرگ جهانی بگواند اراده سیاسی خود را در جها ،اعمال نموده و از
1. Persian gulf oil
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آ ،به عنوا ،اهژم فشار علیه اروپا و یاپن و سایژ نیازیندا ،اسگفاده کژده و شکل رابطه
سیاسی و اقگصاد خود را با آ،ها به نفع ینافع یلی ایژیکا تنظیم نماید.
 -2موقعیت ژئواستراتژیک:1
قژار گژفگن ینطقه در یجاورت قلمژو جغژافیایی اسگژاتژ بژ به عنوا ،رقیب ایژیکا و نیز
تفسیژ نظژیهها یئوپلیگیکی نیمه اول قژ ،بیسگم درباره نقش این ینطقه در تواز ،قدرت
جهانی دلیل عمدها بود که ایژیکا حضور و نفوذ خود را در ینطقه تقویت نماید .آ،طور که در
دههها گرشگه عمل نمود .در حال حاضژ نیز چنین شژایطی وجود دارد و اگژچه شورو
فژوپاشیده است ولی نیژانی ایژیکا از یحدود شد ،حوزه نفوذ و اسگیالطلبیاش در ینطقه به
دلیل گسگژش اقگدار رقبا ینطقها آ ،نظیژ جمهور اسالیی ایژا ،هند روسیه چین
باعث شده است که ایژیکا هم چو ،گرشگه حضور نظایی خود را در ینطقه جد بییژد و بژ
این باور باشد که خطژ گرشگه رفع نشده است بلکه ینابع تهدید تغییژ کژدهاند و لرا حضور
خود را بژ این اساس توجیه یینماید.
 -3موقعیت ارتباطی:2
خلیجفارس بخشی از سیسگم ارتباطی دنیایی یحسوب ییشود که هم کاربژ اقگصاد
تجار دارد و هم حمل نفت و سوخت به آ ،وابسگه است و هم کاربژ نظایی داشگه و جزئی
از اسگژاتژ دریایی به شمار ییآید; یعنی خلیجفارس شاخک عملیاتی اسگژاتژ دریایی در
شمال اقیانوس هند از یکسو و بخش یژکز ینطقه جنوب غژب آسیا از سو دییژ است که
ایکا ،آزاد عمل نظایی از سو قدرت دریایی را در کشورها پاکسگا ،ایژا ،عژاق
عژبسگا ،عما ،قطژ و جز آ،ها فژاهم یینماید.
 -4موقعیت سیاسی:3
بژا حل یسائل اینیگی سیاسی اسگژاتژیکی و اقگصاد در سایژ نقاط جها ،ایژیکا از
فژصتهایی که خلیجفارس در اخگیارش قژار ییدهد ییتواند بهژهبژدار نماید .و اثژگرار
اقگدار خود را بژ فژآیندها ینطقها و بینالمللی به نمایش گراشگه و آیژیکا را به عنوا ،یحور
شکلدهی به نظام جهانی و رفگار اعضاء جایعه بینالملل یطژح نماید .کاربژ خصیصهها
1. Geostrategic position
2. Communication position
3. Political position
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خلیجفارس در تنظیم رابط ه اعژاب و اسژائیل تشدید یناقشات جمهور اسالیی ایژا ،و اعژاب
ایجاد ائگالف بینالمللی علیه عژاق و نظایژ آ ،نمونههایی از کاربژ سیاسی خلیجفارس در
حفظ یوقعیت سلطهطلبی جهانی ایژیکا بهحساب ییآیند(هوک.)21 :2014 1
اهداف ایژیکا در ینطقه خلیجفارس بارها از سو یقامها سیاسی و صاحبنظژا ،یسائل
سیاسی و اسگژاتژیک بیا ،شده است« .هارولد بژاو »،وزیژ دفاع وقت ایژیکا در سال  1980م
درباره اهداف ایژیکا چنین ییگوید:
الف) تضمین دسگژسی به عژضه نفت کافی؛ ب) ایسگادگی در یقابل گسگژش و نفوذ شورو ؛
ج) ایجاد ثبات در ینطقه؛ د) توسعه فژآیند صلح در خاورییانه (حافظ نیا .)111:1393
در سال  1981م رییا ،رئیسجمهور وقت ایژیکا اهداف کشورش را در ینطقه بدین
شژح اعالم کژد:
 -1دسگژسی به نفت خلیجفارس و حفاظت از خطوط کشگیژانی؛  -2یگوقف کژد ،توسعهطلبی
شورو ؛  -3تقویت رواب تجار اقگصاد و سیاسی ایژیکا در ینطقه; -4دستیابی به نقاط
کلید و کشورها ینطقه که در پژویهها نظایی ایژیکا قژار دارند (حافظ نیا .)105:1393
نگایج یطالعات حدود شش یوسسه یعگبژ یطالعات یسائل بینالمللی و اسگژاتژیکی و سیاسی
اجماالً اهداف آیژیکا را در ینطقه خلیجفارس به شژح زیژ بیا ،نموده است:
الف) تمیین دسگژسی جها ،صنعگی به نفت و ذخایژ ینطقه؛ ب) یمانعت از کنگژل و سلطه
سیاسی و نظایی شورو و یا هژ قدرت یگخاصم با ایژیکا بژ ینطقه؛ ج) حفظ ثبات و اسگقالل
کشورها ینطقه خلیجفارس و تالش در یحدود کژد ،تهدید بنیادگژایی(انقالب اسالیی) و
حفظ اینیت دوسگا ،ایژیکا؛ د) حفظ رواب خوب با کشورها ییانهرو عژبی؛ ه) تمیین اینیت
اسژائیل؛ و) جلوگیژ از گسگژش نفوذ جمهور اسالیی ایژا ،در ینطقه بطور کلی اهداف
عمده ایژیکا در ینطقه یئوپلیگیکی خلیجفارس و تنیه هژیز را ییتوا ،در چهار زیینه اقگصاد
سیاسی اسگژاتژیکی و فژهنیی توضیح داد(حافظ نیا  )107:1371بهطورکلی اهداف عمده
ایژیکا در ینطقه یئوپلیگیکی خلیجفارس را ییتوا ،در چهار زیینه اقگصاد سیاسی
اسگژاتژیکی و فژهنیی توضیح داد.

1. Hoch
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آمریکا و ایران پس از انقالب اسالمی
رابطه ایژا ،و ایژیکا بعد از پیژوز انقالب اسالیی در شدیدتژین شکل خود خصمانه بوده
است و دولتها دو کشور سعی بژ نفی یکدییژ داشگهاند..
تضاد ایژا ،و ایژیکا دو ینشم دارد:
أ پیوندها صمیمانه ایژیکا با رییم شاه و حمایت بیدریغ از آ ،در بژابژ خشم یژدم ایژا ،در
فژآیند پیژوز انقالب اسالیی و تداوم این حمایت پس از پیژوز انقالب
 تضاد در ایدئولوی دو کشورتغییژ در این الیو رابطه بین دو کشور بسیار بعید به نظژ ییرسد ییژ اینکه در عوایل و
خصیصهها تولیدکننده این تضاد تغییژ رخ دهد که بژوز چنین تحولی نیز بعید است .زیژا
چن ین رویداد به یفهوم تحول در هویت هژ یک از طژفین خواهد بود؛ یعنی اینکه یثالً ایژیکا
از خصلت سلطه طلبی و اسگکبار خود دست بژدارد که این به یفهوم رها کژد ،اهداف یلی و
ینافع و اقگدار یلی آ ،یی باشد و یا یثالً ایژا ،از یواضع ایدئولوییکی و اهداف یلی خود دست
بژدارد .بنابژاین بژوز تحول در رواب خصمانه ایژا ،و ایژیکا بعید به نظژ ییرسد و تنها بژوز
تحول در یاهیت یواضع و اهداف هژ یک از طژفین و یا بژوز تحوالت بینالمللی و یناسبات
قدرت و نظام یئوپلیگیک جهانی ییتواند به بژوز تحولی در این رابطه ینجژ گژدد .همچنین بژوز
تحول در سطح قدرت یلی هژ یک از طژفین ییتواند چنین رابطها را تحت تمثیژ قژار دهد.
تفاوت در سطح قدرت یلی ایژیکا و ایژا ،یگمسفانه به تحمل یصائب و سخگیهایی از سو
یلت ایژا ،ینجژ شده است .البگه این ریاضت کشی و ایثار یلی تا حد کشش دارد و بژا
جلوگیژ از آسیبپریژ یلت ایژا ،و تن داد ،به عقبنشینی از یواضع اصولی خود درنگیجه
رابطه خصمانه یزبور حاالت و سناریوها زیژ یگصور ییباشد:
الف -انگظار بژوز تحول در یاهیت و یواضع ایژیکا در جهت انقالب اسالیی و یا تجزیه اقگدار
یلی آ،؛ ب -انگظار سقوط قدرت ایژیکا در سیسگم یئوپلیگیک جهانی؛ ج -انگظار بژوز تحول در
نظام جهانی و تحول در الیو پخش فضایی – جغژافیایی قدرت جهانی؛ د -ارتقا سطح قدرت
یلی ایژا ،به ینظور کسب تواز ،قدرت به طور نسبی و حمایت از ینافع یلی جمهور اسالیی
ایژا ،در سطح یلی ینطقها و بینالمللی طبیعی است که یوارد الف ب و ج از کنگژل ایژا،
خارج بوده و تن داد ،به آ ،تا اندازها در کوتاهیدت خوشخیالی خواهد بود یضافاً اینکه
تضمین بژا جهتگیژ تحوالت احگمالی در راسگا ینافع ایژا ،نیز دیده نمیشود لرا
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جمهور اسالیی ایژا ،حالت چهارم را ییتواند تا اندازها به عنوا ،یطمئنتژین راه انگخاب
نماید و این ایژ نیز بسگیی به هنژ رهبژا ،و دولگمژدا ،ایژا ،دارد که چیونه پایهها قدرت
یلی را درک نموده نسبت به شکوفایی و ارتقا آ ،همت گمارند و اسگژاتژ ها و خ یشیها و
سیاست ها یناسبی در اداره ایور کشور چه در سطح داخل و چه در سطح خارج از یژزها
بژگزینند .این ایژ نیز یسگلزم بژوز تحول اساسی در بینشها نیژشها روشها و ینشها
است(ریضانی .)5 :2017
یگمسفانه در سالها پس از پیژوز انقالب اسالیی فژصتها بسیار خوبی از دست
جمهور اسالیی ایژا ،خارجشده است و دولتیژدا ،آ ،نگوانسگهاند از آ ،بهژهبژدار نمایند و
اگژ تحول یزبور رخ ندهد بیم آ ،ییرود که هم چو ،گرشگه فژصتها یوجود و یا جدید از
دست بژوند .باید توجه داشت که کشش ریاضت و ایثار یلی نایحدود نیست .ادایه دارد(حافظ
نیا .)1389
نتیجهگیری
یئوپلیگیک رابطه ییا ،قدرت (کنونی و آینده) و هدف را  -در ییدا ،سیاست  -بژ یبنا
جغژافیا طبیعی و سیاسی بژرسی ییکند .یئوپلیگیک جهتدهی تمایی عناصژ قدرتی را بژ
اساس پهنه و دادهها جغژافیایی بژ رو سیاست آشکار ییکند .یئوپلیگیک یعنی پویایی
جغژافیا بهواسطه تمایی عناصژ آ ،و نگیجه بخشی همه این عناصژ وقگیکه به آ،ها ارزش
ییدهیم .یئوپلیگیک کانو ،قدرت جهانی و ینطقها را بژ رو جغژافیا طبیعی و به عبارتی
بژ رو پهنه جغژافیا بهصورت یگقابل یورد ارزیابی قژار ییدهد و در ییدا ،سیاست رابطه
ییا ،قدرت و هدف را بژقژار ییکند .و زیینه سیاست اینیگی و تژقی یک دولت گژوهی از
دولتها و یا یک ینطقه را تشکیل ییدهد .وقگی خطوط نفگی از یژزها بینالمللی ییگررند
دولتها یخگلف این فژصت را یییابند تا از این راه یالیات کسب یا به دالیل سیاسی جژیا،
انگقال نفت را یگوقف کنند بهطورکلی حملونقل از نفتکشها انعطافپریژ بیشگژ دارد
ایا بعضی از یسیژها از ییا ،گررگاهها حیاتی ییگررد و اگژ زیانی یکی از این گررگاهها
یسدود شود اسگفاده از نفتکشها بیفایده خواهد بود و تنیه هژیز یکی از گررگاهها حیاتی
است .تنیه هژیز جزئی از خاک ایژا ،است جزو جغژافیا و ظژفیت دفاعی ایژا ،یحسوب
یی شود شژای یطلوب ازنظژ جمهور اسالیی ایژا ،باز بود ،تنیه انجام تژدد بدو ،اخگالل
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در این تنیه و این بود ،این گررگاه راهبژد است و بارها هم بژ این یسئله تمکید شده که
کشورها ینطقه حاشیه خلیجفارس ییتوانند بدو ،دخالت نیژوها فژا ینطقها اینیت
خلیجفارس تنیه هژیز را تمیین کنند .ایژوزه یکی از راهها بقا کشورها و تضمین اینیت
آ،ها در عژصه بینالمللی ایجاد و تعمیق حلقههایی است که یک کشور را با سایژ کشورها پیوند
خواهد زد بهعبارتدییژ داین زد ،به وابسگیی یگقابل یکی از یهمتژین راهها تضمین اینیت
یلی است .آنچه یسلم است ایژا ،در ینطقه خلیجفارس و تسل بژ تنیه هژیز جاییاه
ینحصژبهفژد دارد ایا تالش بژا اسگفاده از این یوقعیت در شژای کنونی که بهنوعی بی
اطمینانی به بژنایهها و اهداف ایژا ،در سطح بینالمللی ینجژ شده است چندا ،بیاشکال
نیست .در حقیقت ایژا ،خود باید زیینهها را بژا درگیژ کژد ،سایژ کشورها در ینطقه فژاهم
و شژای را بژا وابسگیی هژچه بیشگژ کشورها به اسگفاده از تنیه هژیز ایجاد کند چژاکه تنها
راه خژوجی از خلیج فارس به دریا عما ،اقیانوس هند و سایژ نقاط جها ،از تنیه هژیز است
و ینطقه خلیجفارس نزدیک به یکسوم نفت جها ،را تولید ییکند و بیش از نیمی از ذخایژ
خام جها ،را دارد و ینبع غنی از ذخایژ گاز طبیعی در دنیا یحسوب ییشود نفت و گاز
طبیعی از خلیج فارس به اقصی نقاط جها ،یخصوص ًا به آسیا اروپا غژبی و ایاالتیگحده
آیژیکا صادر ییشد ازنظژ تاریخی اسناد یوجود در سازیا،ها دریانورد جها ،و سازیا ،یلل
یگحد ینطقه به نام خلیجفارس شناخگهشده است ایا اعژاب از زیا ،عبدالناصژ با حمایت غژب
در تالش بژا سوءاسگفاده و نامگرار آ ،به خلیج عژبی بودند که با واکنش ایژانیا ،سژاسژ
جها ،یواجه شدند .تصویژ نهایی نقشه یئوپلیگیک و یئواکونوییک یعاصژ اهمیت ویژها دارد
به همین دلیل این ینطقه بیش از یناطق دییژ در یعژض سلطهجویی و دخالتها بییانیا،
قژار ییگیژد این ینطقه باوجود حضور چشمییژ در بازارها جهانی انژی هنوز جایی
یگناسب با توا ،بالقوه خود پیدا نکژده است ضمن اینکه آیار و ارقام بازار جهانی نفت نشا ،از
آ ،دارند که باوجود پیشژفتها فناور در بیست سال آینده تقاضا ایاالتیگحده بژا نفت
یداوم افزایش خواهد یافت بژ این اساس آیانس اطالعاتی انژی آیژیکا پیشبینی کژد تقاضا
ایاالتیگحده بژا نفت در فاصله سالها  2002تا  2025چهل درصد افزایش یابد البگه این
افزایش تقاضا تنها یخگص ایاالتیگحده نیست و تمام کشورها توسعهیافگه و حگی درحال
توسعه را نیز شایل ییشود پیشبینی ییشود که تقاضا نفت در این دو گژوه کشور 62
درصد افزایش یابد .در حال حاضژ پیشژفت و توسعه جوایع انسانی که یگضمن دگژگونیها
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ظهور یسائل نوپدید توسعه ارتباطات رشد آگاهی تغییژات نهایی و پیدایش تعارضها و
بژخوردها ییا ،ابعاد یخگلف زندگی بشژ است ضژورت یواجه عالمانه و بژ اساس تحقیقات
عمیق و هدفمند با یشکالت و یعضالت را ایجاب ییکند.
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علیژضا ( .)1381سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران تهژا :،نشژ قویس.

اسدیا ،بیژ .)1381( ،خلیج فارس و مسائل آن تهژا :،انگشارات سمت.
اسکندر ینشی و پیژوز یجگهأد زاده ( .)1371جغرافیای سیاسی تنگه هرمز :توسعه تدریجی نقش
ایران تهژا :،سمت.
افگخار اصغژ ( .)1381مراحل بنیادین اندیشهه در مطالعهات امنیهت ملهی تهأژا :،پژوهشأکده
یطالعات راهبژد .
انصار

حسین (« .)1383تطبیق یئوپلیگیک ایژا ،قبل و بعد از انقالب اسأالیی» نشهریه سیاسهت

روز 31خژداد.
بار بأوزا .)1378( ،مهرد  ،دولتهها و ههراس تژجمأه پژوهشأکده یطالعأات راهبأژد

تهأژا:،

پژوهشکده یطالعات راهبژد .
باقژ علیاکبژ (« .)1389خلیجفارس و اینیت ینطقها و اهداف سیاست خأارجی جمهأور اسأالیی
ایژا »،خبرگزاری فارس سایت بانک یقاالت جها ،اسالم کشورها اسالیی.
«بژرسی نظژیهها یئوپلیگیکی ینطقه خاورییانه» ( )1390پژوهشنامه سایت پژوهشنایه دیژوز ایژوز
فژدا در حوزه ایژا ،و خاورییانه.
پور طالب روحاهلل (« .)1389جزایژ سهگانه و نقش ایژا ،در اینیت خلیجفارس ماهنامه خلیجفارس و
امنیت دوره 8شماره 4صص.19-7
پور طالب روحاهلل (« .)1389یسائل یئوپلیگیکی اینیگی اقگصاد

دفاعی حوزه خلیجفارس» ماهنامه

خلیجفارس و امنیت .دوره  9شماره 5صص.34-22
تقو اصل عطا ( .)1384ژئوپلیتیک جدید ایران :از افغانستان تا گرجستان تهأژا :،وزارت ایأور
خارجه.
جعفژ ولدانی اصغژ (« .)1389یئوپلیگیک تنیه هژیز و رابطه ایأژا ،و عمأا »،پژوهشهنامه للهو
سیاسی سال  5شماره  3صص.68-35
جک .سی .پلینو و رو

آلگو .)1371( ،فرهنگ روابط بینالملل تژجمه حسن پسگا تهژا :،فژهنأگ

یعاصژ.
حافظ نیا یحمدرضا ( .)1393خلیجفارس و نقش استراتژیک تنگه هرمز تهژا :،انگشارات سمت.
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حافظ نیا یحمدرضا ( .)1371خلیجفارس و نقش استراتژیک تنگه هرمز تهژا :،انگشارات سمت.
حافظ نیا یحمدرضا (« .)1389تعژیفی نو از یئوپلیگیأک فصألنایه تحقیقأات جغژافیأایی» فصهلنامه
ژئوپلیتیک شماره  3دوره 6صص.43-32
هژسأأیج حسأأین؛ تویسأأژکانی یجگبأأی؛ جعفأأژ

لأأیال (« .)1388یئوپلیگیأأک قأأدرت نأأژم ایأأژا»،

پژوهشنامه للو سیاسی سال  4شماره  263دوره 6صص.59-44
درایسدل آالسدایژ و بلیک جژالأد اچ ( .)1386جغرافیایی سیاسهی خاورمیانهه و اهماف آفریقها
تژجمه درّه ییژحیدر چاپ پنجم تهژا :،انگشارات وزارت ایور خارجه.
ذوالفقار یهد (« .)1390خلیجفأارس؛ ایأژا ،و آیژیکأا؛ تهدیأدها و فژصأتها فأژارو جمهأور
اسالیی» رهآورد سیاسی شماره.15
یهد ( .)1386یئوپلیگیک خلیجفارس و ایژا ،روزنامه رسالت  26اسفند.

ذوالفقار

زیو یاز ( .)1379امنیت منطقههای تژجمأه داود علمأایی تهأژا :،سأپاه پاسأدارا ،انقأالب اسأالیی
دانشکده فژیاندهی و سگاد.
عبداهلل خانی علأی ( .)1383کتاب امنیت بینالملل  :1فرصتها ،تهدیدات و چالشهای فهراروی
امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران چاپ اول تهژا :،یؤسسأه فژهنیأی و یطالعأات و تحقیقأات
بینالملل ابژار یعاصژ تهژا.،
عزتی عزتاهلل ( .)1382ژئوپلیتیک در قرن بیست و یکم چاپ دوم تهژا :،انگشارات سمت.
عزتی عزتاهلل ( .)1392ژئوپلیتیک تهژا :،انگشارات سمت.
تویاس (« .)1390تنیه هژیز و تهدیدات دریایی» نشریه مخاطب خاص یجمأع رسأانها

یارکوز
اطلس.

یگقی ابژاهیم (« .)1389یعضل اینیگی و نظژیهها یگعارض اینیت ساز در خلیجفارس» فصهلنامه
سیاست شماره  1دوره 40صص.344-320
یجگهد زاده پیژوز (« .)1377نیاهی به بژخأی یفأاهیم در جغژافیأا سیاسأی و یئوپلیگیأک» مجلهه
دانشکده حقوق و للو سیاسی شماره  1055دوره 42صص.197-121
یجگهد زاده پیژوز ( .)1379ایدههای ژئوپولوتیک و واقعیتهای ایرانی مطالعه روابط جغرافیها و
سیاست در جهان دگرگون اونده چاپ اول تهژا :،نشژ نی.
اخبار

یحمد؛ عبد

عطااهلل و یخگار

حسأین (« .)1390یوقعیأت یئوپلیگیأک ایأژا ،و تالشهأا

ایژیکا بژا تثبیت هژیونی خود در جها،؛ یطالعه یورد خاورییانأه» پژوهشههای جغرافیهایی
انسانی شماره  75دوره بهار صص.112-87
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.18903 » روزنامه کیهان شماره، «تنیه هژیز هارتلند جها.)86/6/28( غالمرضا

یحمد

 نظمهای منطقهای امنیت سازی در جهان نهوین تژجمأه سأید جأالل.)1380(  پاتژیک ام،یورگا
.  پژوهشکده یطالعات راهبژد:،دهقانی تهژا
 یوانع و سأازوکارها» فصهلنامه ژئوپلیتیهک: «اینیت پایدار در خلیجفارس.)1390( هاشمی فاطمه
.1  شماره7 سال
. نشژ قویس:، خلیجفارس و مسائل آن چاپ هشگم تهژا.)1384( ،الهی همایو
. نشژ قویس:، خلیجفارس و مسائل آن چاپ دهم تهژا.)1387( ،الهی همایو
. یعاونت پژوهشها سیاست خارجی:، ترتیبات امنیتی خلیجفارس تهژا.)1385( واعظی یحمود
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