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  تنگه استراتژيک هرمز در دريای پارس

  روزبه پارساپور: نويسنده 

تنگه استراتژيک هرمز از مهم ترين تنگه های بين المللی محسوب ميشود که در رديف حياتی ترين تنگه های عبور و مرور جهان 

می ) مايل ٢۵(کيلومتر  ۴٠تنگه ميان اقيانوس و آبراه در جهان وجود دارد که عرض آنها کمتر از  ١٠٠بيش از . شناخته شده است 

آسيب پذيری جغرافيايی و استفاده نظامی  ،قطب اقتصادی  ،ی اين آبراه ها بر اساس تعداد کشتی ها چنانچه امکان رتبه بند، باشد 

 :تنگه ای که بسان دروازه های خاورميانه و شمال آفريقا عمل ميکنند ميتوان به اين تنگه ها اشاره نمود  ۵وجود داشته باشد اهميت 

دريايی خميده  تنگه هرمز باريکه.تنگه باب المندبو  تنگه بسفر و دادانل در ترکيه ، تنگه جبل اطارق ، تنگه هرمز در جنوب ايران

و اقيانوس هند ) عمان(دريای مکران  فارس را به های خليج کند و آب شکلی است که فالت ايران را از شبه جزيره عربستان جدا می

ُمَسْنَدم را  به شبه جزيره ايران های جنوبی ادامه رشته کوه شناسی است که زمين اين تنگه يک فرورفتگی از دوره سوم. دهد پيوند می

 دريايی تعيين شده ميان ايران و ای وجود ندارد؛ شايد بهترين معيار، مرز برای تعيين درازای تنگه هرمز معيار ويژه.کند قطع می

از (کيلومتر  ٨٤ترين فاصله تنگه هرمز  طوالنی. است) مايل دريايی ٨/١٢٤(کيلومتر  ١/٢٠٢مرزی  طول اين خط. باشد عمان

ک در شمال و ميان جزيره ايرانی الَر(ترين آن  ، کوتاه)جنوب های مسندم در ترين نقطه کرانه های بندرعباس در شمال تا شمالی کرانه

 کيلومتر برآورد شده است ٦/٣٣) که نام ديگر آن قوئين بزرگ است ــ در جنوب السالمه ــ جزيره عمانِی

های اخير، عبور و  های سنگين در دهه نفتکش با به کارگيری. کف دريا در تنگه هرمز شيب نسبتًا تندی در جهت شمالی ـ جنوبی دارد

 های نفتکش در راه کشتی ١٣٥٨تا سال . های مسندم منحصر شد هرمز در نزديکی کرانه تنگه شترين بخ ها به ژرف مرور اين نفتکش

در اين سال، دولت عمان به سازمان مشاوره .گذشت ای جزيره مسندم می های صخره هرمز، از ميان جزيره قوئين کوچک و کرانه تنگه
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 های های جزيره قوئين کوچک و صخره هايی را که از ميان صخره کشتیتواند سالمت  نمی اعالم کرد که) ايمکو(المللی  دريايی بين

تا مرزهای دريايی با ايران را به رسميت  کنند، تضمين کند و خواست تا مسير کشتيرانِی شمال جزيره السالمه جزيره مسندم عبور می

قوئين بزرگ و (ميان جزاير قوئين  ات هم درها در شمال و جنوب و به مواز مسير دريايی برای عبور نفتکش ٢از آن تاريخ .بشناسد

 .شد و مرزهای ايران و عمان در نظر گرفته) قوئين کوچک

  

  هرمز  ريشه های نامگذاری تنگه

يک اينکه گذشتگان نام هرمز را از اهورامزدا خدای يکتای ايرانيان . سوی قابل بررسی است  سهريشه نامگذاری تنگه هرمز از 

همچنين . اورمزد يا اهورامزدا از نام های بکار برده شده برای خداوند در دين ايران باستان است ،هرمزد  ،ارمزد . برگزيده اند 

گزينه دو ديگر اينکه نام پادشاهان ساسانی که خليج فارس را مرکز تجازی آن . روز اول از ماه ايران باستان نيز اورمزد می باشد 

نام آنها نام گذاری شده است و سوم اينکه شهر باستانی هرمز  همين روی اين تنگه به روزگار کرده بودند نيز هرمز بوده است و به

البته به . که امروزه برخی از آثار آن در استان هرمزگان ايران باقی مانده دليل نامگذاری اين تنگه استراتژيک در دنيای امروز باشد 

هرمزد همچنين . نی هرمز در کنار اين تنگه دليل نامگذاری آن می باشد ديدگاه بسياری از کارشناسان مربوطه قرار گرفتن شهر باستا

  : است که بدين شرح ميباشد ) ميالدی ٢٢۴-۶۵٢(نام پنج تن از پادشاهان ساسانی 

هشتمين پادشاه سلسله ساسانی ) م ٣٠٣-٣١٠(هرمز دوم ساسانی  ، پسر شاپور اول ساسانی) م ٢٧٣-٢٧۴(هرمز اول ساسانی 

-۵٩٠(هرمز چهارم ساسانی  ، پسر يزدگرد دوم و هفدهمين پادشاه ساسانی ) م ۴۵٧-۴۵٩(هرمز سوم ساسانی  ، نرسیمشهور به 

  .سی و يکمين پادشاه ساسانی ) م ۶٣٢( هرمز پنجم و  بيست و چهارمين پادشاه ساسانی) م ۵٧٩

  

  هرمزتنگه استراتژيک ژئو

حد فاصل . مايل دريايی عرض دارد  ٢١باشد و در کمترين قسمت آن  می) کيلومتر  ١٨٢( مايل دريايی  ١٠٠طول تنگه حدود 

در جنوب  ( و شبه جزيره مسندم عمان ) در شمال ( تنگه هرمز بين ايران . جزيره ايرانی الرک و جزيره عمانی قوين بزرگ است 

باتوجه به عرض کم . رمز را دارند مايل دريايی مالکيت سرزمينی در تنگه ه ١٢ايران و عمان هر دو ادعای . قرار گرفته است) 

شش جزيره . عمق تنگه هرمز به سوی سواحل ايران کم ميشود . مايل در کم ترين پهنای تنگه تداخل ارضی ايجاد ميشود  ٢١
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از دريای مکران  یدر منطقه ورود) تنب بزرگ و ابوموسی  ،تنب کوچک  ،هنگام  ،قشم  ،الرک  ،هرمز ( استراتژيک ايران 

به خليج فارس به صورت يک قوس منحنی شکل قرار گرفته است که به کمان دفاعی ايران در برابر تجاوزات احتمالی ) عمان(

از موقعيت ژئوپلتيکی و ژئواکونوميکی جزيره هرمز که در تنگه هرمز واقع شده است در روزگار امپراتوری  .شهرت گرفته است

و در زمان اشغال مناطق جنوبی )  ۴۵ – ١٣۴۴اقتداری ( به عنوان پايگاه ناوبری ) پيش از ميالد ٣٣٠–۵۵٠(بزرگ هخامنشيان 

تنگه هرمز در قرون .ايران توسط کشور پرتقال از آن به عنوان پايگاهی در محل اتصال خليج فارس به اقيانوس هند استفاده ميکردند 

دکترمعصومه طاهری  –جغرافيا و استراتژی ملی ايران (.وپا به شمار می رفته مسير عبور ادويه از بندر کاليگوت هند به ار ١٩-١٨

  )١۴٨موسوی صفحه 

امنيت و خليج فارس و داشتن بيشترين مرز آبی و وجود پيشينه هزاران سال دريانوردی خواهان  برايران همواره به دليل تسلط  

ود منابع بزرگ انرژی در خليج فارس به رگ حيات اروپا و آمريکا ولی از آنجا که وج.آرامش اين منطقه فوق استراتژيک بوده است

کشورهای فرصت طلب و جنگجو که به تازگی پای به  ،جان می دهد و قطع آن به معنی سقوط کشورهای اروپايی و آمريکايی است 

ی خود دراين منطقه هميشه ايرانی عرصه گيتی گذاشته اند خواهان نا امنی و تسلط به کشورهای جنوبی خليج فارس هستند تا جايی برا

پاتريك آالوسون پژوهشگر مسائل خاورميانه در موسسه خاورنزديك واشنگتن در يک نشست خبری نيز به اين امر اشاره .باز کنند 

ود، درصد نفت مورد نياز جهان از شاهراه حياتي هرمز ، اگر اين تنگه براي مدتي طوالني بسته ش ٤٠با توجه به عبور : نمود که 

خليج  بادر ميان کارشناسان اقتصادی و نظامی مرتبط .)8503190083:فارس نيوز شماره خبر(اقتصاد جهاني سقوط خواهد آرد

زيرا مهمترين گلوگاه حمل و نقل نفت جهان . تنگه هرمز اتفاق نظر دارند  جهانی همگی بر اهميت ژئواستراتژيک –فارس در جهان 

  . محسوب ميشود

ميليون و  ١٨امارات متحده عربی در آل  عربستان، عراق، آويت، قطر وايران،  آشورهای حاشيه خليج فارس يعنی ٢٠٠۶در سال 

ميليون بشكه از طريق تنگه هرمز به بازارهای جهانی ارسال  ١٧اين ميزان  هزار بشكه نفت در روز صادر نمودند آه از ٢٠٠

درصد آل  ۵۵ذخيره نفت،  ميليارد بشكه ٧٢٨آشورهای مذآور با . می دهدميزان يك پنجم مصرف نفت دنيا را تشكيل  اين. گشت

ميليارد فوت مكعب گاز طبيعی توسط تانكرهای حمل گاز مايع از اين تنگه به  ۵/ ٣همچنين بيش از . نفت دنيا را در خود جای داده اند

  .اروپا و آمريكای شمالی ارسال می گردد مقصد آسيا،

عمان را به دليل کشور دولت های ايران در طول تاريخ . يار مهم برای کشور ايران برخوردار بوده استتنگه هرمز از جايگاهی بس

برای نمونه ميتوان اعزام نيرو نظامی و تجهيزات . داشتن مرز آبی مشترک در تنگه هرمز به عنوان کشوری دوست خطاب کرده اند 

سربازان شورشی ظفار تحت حمايت انديشه های کمونيستی چين .را اشاره کرد ١٩٧۵جنگی ايران به منطقه ظفار عمان در سال 
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شورش فوق با همکاری  – ١٩٧۵و همچنين آشتی ايران و عراق در سال  ١٩٧٣ی آشتی ايران و چين در سال وعراق بودند و در پ

  )٢۶ –١٣٨٠مجتهدزاده . (پايان گرفت  ١٩٧۵ايران در سال 

در  ها سرآغاز پايان بخشيدن به استعمار پرتغالی در آغاز قرن دهم، شاه اسماعيل اول صفوی در ايران حکومت مرکزی تشکيل داد که

را  ها را در خليج فارس شکست داد و آنان با همکاری نيروی دريايی بريتانيا، پرتغالی 1030 شاه عباس بزرگ در. خليج فارس بود

خليج فارس دوباره پس از اشغال اروپاييان در  به اين ترتيب، جزيره و تنگه هرمز و سراسر. از جزيره هرمز بيرون راند ١٠٣١در 

 ايران بزرگترين و نيرومندترين کشور خليج فارس است و بيشترين گستره جغرافيايی و.ايران قرار گرفت ، اختيار  کشور اصلی اش

برخوردار است و در حقيقت دروازه ارتباطی  هرمز از اهميت بسياري مواضع حفاظتی را در اين منطقه دارد، به همين دليل تنگه

 .شود ايران با جهان و منطقه شمرده می

تنگه بين المللی گذرگاه دريايی است که يک قسمت از دريای آزاد را به مناطق ) ١٩٨٢(کنوانسيون حقوق درياها  ٣٨ بر اساس ماده

به دليل وجود قلب حيات کشورهای اروپايی و آمريکايی در خليج فارس تنگه هرمز ايران شامل . اقتصادی مرتبط سازد  –انحصاری 

زيردريايی ها و هواپيماها از اين منطقه بر اساس حفظ منافع ملی  ،بور کشتی های جنگی به همين روی ع. قانون اين ماده شده است 

آنکه کشوری البته عمان به دليل  .کنترل نظامی اين تنگه بر عهده دو کشور ايران و عمان است . کشورهای اطراف آزاد است 

نقش مهمی نمی تواند داشته باشد و در عمل بيشترين و همچنين فقدان منطقه مناسب طبيعی در تنگه هرمز است تکه  کوچک و دو

تنگه را نيز در طول تاريخ اين نام  به همين روی است که کنترل در اختيار ايران است که بيشترين مرزهای آبی را در اختيار دارد و

کشورهای  ،ايران بر اين مناطق آبی  متاسفانه با وجود همه شواهد بين المللی بر حقانيت تاريخی و ملی.به نام ايرانيان ثبت کرده اند

و تحريک  در خليج فارس از هيچ تالشی برای تضعيف حقوق قانونی ايران و فرانسه استعمار انگلستان ،سود جو همچون آمريکا 

   .کشورهای جنوبی حوزه دريغ نکرده اند

تن مرد و زن و کودک  ٢٩٠ه منجر به کشته شدن ناو آمريکايی به هواپيمای مسافربری ايران و سقوط آن کتجاوز  ميتوان برای نمونه

آبهای آزاد در خليج فارس است که دست همه کشورهای جنگجو  قانون هواپيمای نامبرده حاصلمتاسفانه تجاوز به . بيگناه شد نام برد 

کتاتوری صدام حسين در همچنين حمايت بی دريغ آمريکا از دي.را برای تجاوز به حقوق ملتهای کهن و ريشه دار منطقه باز ميگذارد

و يا دخالت مستمر در امور داخلی هزار نفر ايرانی شد  ۵٠٠عراق در جهت حمله نظامی به ايران که منجر به کشته شدن بيش از 

به داليل پايمال شدن حقوق ملی ايرانيان  .منطقه ژئوپولتيک خليج فارس استحاصل حظور چنين کشورهايی در کشورهای خاورميانه 

که خليج فارس بخش اصلی ا توسط چنين کشورهايی که تمايل دارند برای هميشه در منطقه خليج فارس حضور داشته باشند ايرانيان 
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بدهند و از  بايستی تمام تالش و کوشش خود را برای پاسداری از مرزهای آبی خليج فارس انجامزتماميت ارضی آنها محسوب ميشود 

کشورهای و تحريک آخرين تکنولوژی نظامی برای دفاع در برابر کشورهايی که آبهای کشور خود را رها کردند و برای دخالت 

  . ديگر راهی اين منطقه شده اند به کار ببرند 

 در اين منطقه می گرددکه حاصل حضور چنين کشورهايی و جنگهای فرسايشی و کشتار مردمان بيگناه جدای از مسائل غير انسانی 

  . تخريب اکوسيستم دريای پارس نيز از ديگر مشکالت ايجاد شده توسط اين کشورهاست  ،

آن خورشيدی اعالم آرد آه يک زير دريايی  ١٣٨٧اواخر سال  ناوگان پنجم نيروي دريايي آمريكا مستقر در بحرينبرای نمونه 

 ٩٥در تنگه هرمز باهم برخورد داشته اند و بيش از ) اس نيواورلئان اس يو( و يک ناو جنگی آمريکايی) اس هاتفورت اس يو(کشور 

   .هزار ليتر سوخت ديزل وارد آبهای تنگه هرمز شده است 

  

 


