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مقدمه
ابعاد داخلی، . گیري آن سهیم هستندامنیت ملی مفهومی است که متغیرهاي زیادي در شکل

در حال . دهدهاي آن، امنیت ملی هر کشور را شکل میامنیت و شاخصالمللییناي و بمنطقه
اي و که ابعاد منطقهشود، درحالینیت ملی در حوزه داخلی کشورها تأکید میحاضر، بر مفهوم ام

هایی مانند اپوزیسیون، اگر در ابعاد داخلی امنیت شاخص. آن نیز به همان اندازه مهم هستندالمللیینب
المللی بر سیستم گردد و در بعد بینهاي قومی و مذهبی، ابعاد جغرافیایی داخلی مطرح میاقلیت

اي نیز جایگاه آن کشور در در بعد منطقه. گرددالمللی تأکید میالملل و جایگاه کشور در بعد بیننبی
هاي وارداتی و صادراتی و متغیرهاي ژئوپلیتیکی، اي، گلوگاهمنطقه، مرزهاي کشور در سطح منطقه

نیت ملی این متغیرها نقش بسیار مهمی در ایجاد قدرت و ام.شودبررسی میژئواکونومیکی آن 
باشند که از کارکردهاي اقتصادي، سیاسی، نظامی ها میاز جمله این متغیرها، تنگه. کشورها دارند

اي و جهانی اي برخوردارند و از دیرباز تاکنون از لحاظ امنیتی از موضوعات مهم منطقهعمده
می به ایران فارس، نقش مههاي خلیجبدین لحاظ داشتن بخش شمالی تنگه هرمز در آب. اندبوده

شدت گره خورده هاي امنیتی، اقتصادي، استراتژیکی بخشیده که با امنیت ملی آن بهازنظر شاخص
منطقه از ساحل طوالنی در يکشورهایگرایران در این حوزه نسبت به داینکهبه لحاظ . است
.شودموضوع امنیت آن برجسته می،فارس برخوردار استخلیج

المللی تبادل بزرگراه بین«عنوانفارس و بهدروازه ورودي به خلیجیگاه در جاامروزه تنگه هرمز 
هاي اخیر حضور مستمر در جهان بسیار مورد توجه قرار گرفته و از دیگر سو، در سال» انرژي

فارس از سوي واحدهاي درون در محیط امنیتی خلیجیجادشدهآمریکا در این منطقه و تغییرات ا
هاي امنیت ملی ایران که در راستاي منافع د الگوي امنیتی در تناسب با استراتژياي، نیاز به ایجامنطقه
یدهايایران براي پیشگیري از تهد. ضرورت بسیار داشته است،بخش امنیت ملی کشور باشدینو تأم

بنابراین . نظام امنیتی این حوزه استآینده در تنگه هرمز، خواهان افزایش نقش و حضور فعال در
. تهاجمی امنیت ملی ایران حیاتی است- هاي تدافعینیت این حوزه در چارچوب استراتژيحفظ ام

در همین راستا، پرسش اصلی نوشتار این است که با توجه به تغییر در محیط امنیتی بعد از انقالب 
ایران در تنگه یابیاي به رهبري آمریکا و افزایش قدرتاسالمی، یعنی گسترش نقش هژمون منطقه

کارگیري چه نوع الگوي امنیتی در جهت تأمین امنیت ملی خود در حوزه رمز، ایران با بهه
نماید؟ فرضیه نوشتار این است که با تغییر در محیط امنیتی استراتژیک تنگه هرمز تالش می

یابی ایران در تنگه هرمز، اي و افزایش قدرتمانند گسترش هژمون منطقههایییژگیفارس با وخلیج
رسد این کشور نظر میمچنین تحوالت سیاسی جدید در پیرامون ایران یعنی عراق و عربستان بهو ه

.به سمت اتخاذ یک الگوي امنیتی جدید در تنگه حرکت کرده است
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گرفته مربوط به صورتيهاگفت که بیشتر پژوهشتوانیدرباره پیشینه این موضوع م
از همین رو، مقاله حاضر با تأکید . آن بوده استتاریخچه تنگه هرمز و مسائل تاریخی پیرامون

بر اتخاذ بازدارندگی با رویکرد تدافعی در تنگه هرمز و همچنین توجه به الگوهاي امنیتی 
اتخاذشده در تنگه هرمز از اوایل انقالب اسالمی ایران تا زمان حال حاضر، پژوهشی نو به شمار 

. رودیم

چارچوب نظري
الگوهاي امنیتی

اند، محیط ها همیشه در طول تاریخ در مناطق جغرافیایی خود با ناامنی مواجه بودهنانسا
هاي مختلف جغرافیایی، با نبوده است، هر کشوري بنا به موقعیتیزآمپیرامون ما همیشه صلح

ایران .اندهایی را در این مناطق تجربه کردهرو بوده و درگیريروبه) يمرزبرون(انواع تهدیدات 
طول تاریخ خود تهدیدات زیادي را پشت سر گذاشته است، لیکن این ابعاد جغرافیایی در 

که در طول جنگ کند، چنانکشور است که تهدیداتی را براي امنیت ملی کشور ایجاد می
در برابرطور ناخواسته طرفی در طول جنگ بهاعالم ایران مبنی بر سیاست بیبا وجودالملل بین

ـ کشورها در عرصهدولتیافتنرسمیتخاطربهامروزه. فقین قرار گرفتتهاجم و اشغال مت
از یکیمنزله بهملیاز امنیتو سؤالمدنظر بوده« ملی»با وصفیتمعموالً مبحث امنالمللیبین

را بهو سیاسیفکريو نیروهاياز تحقیقاتچشمگیري، حجمهر کشوريحیاتیهايسؤال
ستاي توجه به امنیت ملی کشورها، بحث از الگوهاي امنیتی در در را.داردمیخود معطوف

کشورها با توجه به وجود . گردداستراتژیکی کشور مطرح میيهاجهت ایجاد امنیت در حوزه
هاي استراتژیکی کشور به سمت اتخاذ الگوي امنیتی براي رفع تهدیدات گام تهدیدات در حوزه

پذیر نیست، بلکه از مقدورات امنیتی حداقلی طور مطلق آسیباي بههیچ جامعه.دارندیبرم
ها از گستره و عمق خطر بکاهد و آسیب بالقوه از آنیريگتواند با بهرهبرخوردار است، که می

. )151-146: 1386حسینی،(را مهار و در صورت امکان به یک نقطه قوت سیستم مبدل نماید 
اصلی امنیتی خاورمیانه تأثیر یرمجموعهیکی از دو زمنزلهبهفارس، خلیجالگوهاي امنیتی در 

هاي هر کشور است و امنیت جزء اولین اولویت. مستقیم بر امنیت ملی کشور ایران داشته است
هاي پایدار با جا که از امکان ائتالفاین اولویت اهتمام داشته است و از آنینایران در راه تأم

گرایانه، خودیاري و تالش براي موازنه قوا و همچنین بوده، رویکردهاي واقعهمسایگان محروم
هاي ایران براي عملی ساختن این اهتمام موازنه تهدید در قالب الگوي امنیتی بازدارندگی بدیل

).832: 1386موسوي،(بوده است 
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بازدارندگی
ها و حیوانات مصداق انسانهاي زندگیبازدارندگی نوعی از رفتار است که در بسیاري از جنبه

یک واحد سیاسی در مقامکشورها کهیهنگام.اي طوالنی استدارد، و در این شکل داراي سابقه
یدآمیزهاي استراتژیکی خود با حضور تهدیا در حوزهشوندتهدید میالملل در عرصه بین

گران در مقابل مداخلهگردند، براي ایجاد رفتارهاي بازدارنده گر مواجه میهاي مداخلهقدرت
الگوي امنیتی کشور براي کاهش رفتار مثابهاتخاذ سیستم بازدارندگی بهيسواي، بهمنطقهبرون

).98: 1384قاسمی،(دارندینامطلوب واحد سیاسی مقابل گام برم
اصوالً بازدارندگی نوع خاصی از رابطه سیاسی بین واحدهاي درگیر در کنش متقابل با یکدیگر 

گیري ه در آن یکی از واحدها سعی بر نفوذ بر دیگري دارد تا از این طریق مانع شکلاست ک
طرف از منافع يسازاین موضوع از طریق تهدید به مجازات یا محروم.رفتارهاي نامطلوب آن شود

ترین گرایی مهمدر واقع. گرایی خواهد داشتاصول و مبانی این سیستم نیز ریشه در واقع. قرار دارد
منزلهبه همین سبب امنیت به. المللی استل، اصل آنارشی و فقدان اقتدار عالیه در سیستم بیناص

اي خود را متعهد به حفظ آن ترین معماي واحدها مطرح خواهد شد، چراکه هیچ مقام عالیهمهم
در این وضعیت، رفتارها بر اساس عنصر قدرت شکل یافته و بنابراین بسیاري از . نخواهد کرد

بازدارندگی بر ). 373: 1390قاسمی،(گردد عنوان امري نامطلوب تصور میتارهاي واحد رقیب بهرف
اصولی مانند تهدید به مجازات و ممانعت از عمل طرف مقابل است و معموالً زمانی صورت یهپا

طرف مقابل یک واحد سیاسی سعی براین داشته باشد که بهدرجایگاهگیرد، که طرف اول می
هاي ارزشمند آن واکنش نشان که اگر به انجام عمل خاصی ادامه دهد، با از بین بردن داراییبفهماند

شدن تهدید طرف شود، ترس کشور دوم از عملیخواهد داد، بنابراین آنچه باعث بازدارندگی می
تجربه ایران در طی جنگ تحمیلی نیز ). 40- 532: 1389عبداهللا خانی،(اول در صورت اقدام است 

زعماي کشور معتقد بودند که عراق از آنجا به ایران حمله . بر بازدارندگی بودیدمل مهمی در تأکعا
سازي نیروهاي مسلح و از دست رفتن ومرج حاکم بر کشور پس از انقالب، پاكنمود که هرج

هاي بزرگ از ایران این توهم را در ذهن رهبران عراق ایجاد کرده نظامی قدرت- حمایت سیاسی
غلبه بر ایران بنابراینشدت کاهش یافته است که توان بازدارندگی نیروهاي مسلح کشور بهبود

ازآن یکی از اقداماتی که براي افزایش توان بازدارندگی نیروهاي در طول جنگ و پس. حتمی است
هاي افزارها موشکیکی از این جنگ. نوین بوديافزارهامسلح اتخاذ شد تجهیز مجدد آن به جنگ

براي ما «: این مطلب استیداظهارات هاشمی رفسنجانی در دوران پس از جنگ نیز مؤ. الستیک بودب
ها ایران به این دلیل باید داراي این نوع موشک.هاي بالستیک یک عنصر بازدارنده هستندموشک

سیستم ).183- 5: 1382طارمی،(» باشد که حتی فکر حمله به ذهن همسایگان ما خطور نکند
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ترین سیستم استراتژیکی است، که کشورها براي مقابله با تهدیدات استراتژیک در ندگی رایجبازدار
هاي امنیتی الگوي بازدارندگی، استراتژي. کنندچرخه استراتژیک موجود به طراحی آن اقدام می

هاي نمایند، گاه حوزهامنیت ملی کشور در هر زمان مشخص میيهاگوناگونی را بر اساس مؤلفه
هاي ژئواکونومیکی و ژئوپلیتیکی کشور، گیرند و گاه حوزهتراتژیکی کشور مورد تهدید قرار میاس

.دارندیبراین اساس با توجه به نوع تهدید، کشورها به دنبال اتخاذ استراتژي متناسب با آن گام برم

هاي الگوي بازدارندگیاستراتژي
دشمن از حمله احتمالی است، و ساختن با توجه به هدف اصلی بازدارندگی که منصرف

هاي استراتژیک، کشورها در سیستم بازدارندگی خود از همچنین با توجه به انواع وضعیت
:اند ازها عبارتترین آنمهم. برندهاي مختلف بهره میاستراتژي

استراتژي تهاجمی
گرفت و هاي استراتژیک مبتنی بر تهدید متقابل شکل خواهنددر استراتژي تهاجمی بازي

تهاجم، در حوزه تهاجمی از مزیت - توسط کشورهایی کاربرد دارد که در معادله دفاع 
نقاط هدف یهایی استفاده خواهد شد که توان نابودکنندگدر این استراتژي از سالح. برخوردارند

تالفی «و » یرپذپاسخ انعطاف«را در عمق خاك دشمن خواهند داشت و معموالً از دو مدل 
.شوداستفاده می» گسترده

استراتژي تدافعی
است که در برابر ياگونهاي بهدر استراتژي دفاعی، هدف حفاظت از سیستم سیاسی یا منطقه

آن تضمین گردد و دشمن را به این نتیجه رهنمون نماید که حتی در صورت يحمالت دشمن، بقا
رفتار خواهد شد که حمله ياگونههو بیست نمودن آن نحمله به آن کشور یا منطقه قادر به تسلیم

هاي این استراتژي شامل دفاع بنديگونه. صرفه نباشد و از این طریق مانع حمله گرددبراي دشمن به
بر نیروي نظامی است، و دفاع مبتنی بر  تأسیسات و نقاط استراتژیک کشور یدنظامی که در آن تأک

).394: 1390قاسمی،(است 

هاي پژوهشیافته
فارس در شبکه ژئوپلیتیکی خاورمیانهاه خلیججایگ

شود که در این گستره ایران، هاي شبکه خاورمیانه محسوب میفارس یکی از خوشهخلیج
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ایران در حوزه کشورهایی قرار دارد . گیردیفارس را در برمعراق و کشورهاي همکاري خلیج
بدین . مرکزیت بینابینی داردهاي زیادي از شبکه قرار گیرد و حالتتواند بین خوشهکه می

فارس،غرب آسیا و حوزه هاي خلیجایران بین خوشه. شودمند میمعنی که از منابع بیشتري بهره
اي در شبکه منطقه. شمالی در آسیاي مرکزي و قفقاز در شبکه خاورمیانه قرار گرفته است

.هاي محلی صورت گرفته استبنديخاورمیانه قطب
دي بین ایران، عراق، عربستان، سوریه و حتی ترکیه در خوشه خاورمیانه بندر این میان قطب

متمایز شبکه يهامختلف در خوشهيهااساس ایران با قدرتکه براین. گرددیمشاهده م
هاي محلی عراق، عربستان و شوراي فارس با قدرتدر خوشه خلیج. رو استخاورمیانه روبه
گر در شبکه مذکور دلیل وجود قدرت مداخلهطرفی بهرو است و ازفارس روبههمکاري خلیج

بودن شبکه خاورمیانه و ايخوشه). 304- 299: 1390قاسمی،(نوعی تهدیدات شکل گرفته است 
و عدم توازن عمومی قدرت در آن و سویکها از توزیع نامتوازن قدرت در هریک از خوشه

و به . فضاي ادغام در آن شده استها سبب عدم تشکیل ضعف پیوندهاي استراتژیک بین خوشه
فارس را به سمت سیستم بازدارندگی، موازنه قوا و این سبب فضاي مذکور، حلقه پیوندي خلیج

).315: 1390قاسمی،(سازد هاي محوري متمایل میقدرت

هاي امنیت ملیجایگاه تنگه هرمز در استراتژي
طور طبیعی به ود که دو دریاي مجاور را بهشاي از آب گفته میتنگه ازنظر جغرافیایی به باریکه

هاي موجود در اقیانوس هند نقش حائز اهمیتی را در تجارت دریایی تنگه. کندیکدیگر متصل می
منطقه اقیانوس هند داراي چهار .آیندشمار میالمللی بههاي بینترین تنگهمهممنزلهبهکنند و ایفا می

، تنگه )مرز ایران و عمان(المللی دریایی شامل تنگه هرمزینآبراهه مهم و بحرانی براي تجارت ب
. و کانال سوئز در مصر است) مرز جیبوتی و یمن(، تنگه باب المندب )مرز اندونزي و مالزي(ماالکا

تنگه هرمز به دلیل عبور . اي داردهاي استراتژیک جهان، تنگه هرمز اهمیت ویژهدر میان تنگه
در صد ترانزیت دریایی 40گاه استراتژیک جهان است، زیرا بیش از ترین گذرها، مهمکشنفت

15روزانه . تنگه هرمز یکی از نه آبراه کلیدي جهان است. گذردنفتی جهان از این تنگه می
میلیون بشکه نفت را از 4/17طور متوسط ها بهکشاین نفت. کنندکش از این تنگه عبور مینفت

مقدار نفتی که روزانه از طریق تنگه . کنندن، اروپا و آمریکا حمل میتنگه هرمز به هند، چین، ژاپ
میلیون بشکه 9/3و 5/3، 13: اند ازشود به ترتیب عبارتماالکا، باب المندب و کانال سوئز حمل می

دهد هاي مذکور نشان میدر روز و این مسئله اهمیت استراتژیک تنگه هرمز را در مقایسه با تنگه
المللی کشتیرانی ترین خطوط بینتنگه هرمز همچنین یکی از راهبردي). 40: 1389نی،جعفري ولدا(
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فارس را به اقیانوس هند و خطوط کشتیرانی این تنگه دریاي خلیجآید، شمار میدر جهان به
دهد و شاهرگ اقتصادي غرب و کشورهاي واقع در خاور دور به المللی در دریاي آزاد پیوند میبین

اي تنگه مزبور براي کشورهاي ساحلی و همچنین کشورهاي صنعتی اهمیت فزاینده.یدآشمار می
دارد، چراکه چرخ اقتصادي کشورهایشان به صادرات نفت از تنگه هرمز و همچنین امنیت انرژي آن 

تنگه با توجه به موقعیت ارتباطی خود، ینایاستبنابراین شریان حیاتی اقتصادي دن.وابسته است
با تنگهنیایوستگیو پفارسجیدر معادالت امنیتی موردتوجه بسیار قرار گیرد، وجود خلتواندمی

رونینماید، ازاهاي نظامی میصورت یک منطقه عملیاتی وارد استراتژياقیانوس هند آن را به
منظور اهمیت شبکه ارتباطی منشعب هاي بري و بحري هم در جهت اهداف نظامی و هم بهاستراتژي

اي هاي فرامنطقهاز دید قدرت. )2: 1390نیا،حافظ(اند ، جایگاه خاصی براي آن قائلفارسجیخلاز 
، دفاع از منافع حیاتی غرب در منطقه مستلزم حضور نظامی در منطقه است، متحدهیاالتهمچون ا

نظامی فارس، ارزش اساس تنگه هرمز به دلیل کانال انتقال نیروي دریایی به داخل خلیجاینکه بر
فارس توسط کشورهاي برداري از ذخایر نفتی منطقه خلیجدارد و از طرفی گسترش روند بهره

و ژاپن به وابستگی شدید به تنگه هرمز منجر گردیده و اهمیت تنگه هرمز، ارزش یکااروپایی، آمر
ي بزرگ هااي قدرتهاي برون منطقهعنوان نقطه حساس در سیاستاستراتژیکی بیشتري یافته، که به

).428: 1371نیا،حافظ(آید حساب میبه

لگوي امنیتی تنگه هرمز بعد از انقالب اسالمیا
فارس تغییرات استراتژیکی جدیدي را تجربه کرد که کامالً با وقوع انقالب اسالمی، منطقه خلیج

متحدان بزرگ ويهاایدئولوژي انقالبی موجبات نگرانی قدرتبرهیتک. با قبل از آن متفاوت بود
فارس از گسترش انقالب اسالمی از اي ایران را فراهم نمود و نگرانی کشورهاي منطقه خلیجمنطقه

الگوهاي امنیتی ایران ). 2: 1388رحیمی روشن،(کرد دوستانه با ایران جلوگیري میياایجاد رابطه
هاجمی در داخل و ت- بر دو بخش استراتژي دفاعیدیفارس و تنگه هرمز تأکدر این دوره در خلیج

اي مواجه بود و از طرفی گر برون منطقهقدرت مداخلهخارج بود، چراکه ایران در این زمان با
اي از جانب شوراي عربی در طیف مقابل ایران قرار گرفته بودند و دو تهدید درون منطقهيکشورها

فارس و تنگه در خلیجایران را . ا.گر امریکا، امنیت ملی جفارس و قدرت مداخلههمکاري خلیج
احساس ناامنی حکومت جمهوري اسالمی ایران نسبت به خطرات حضور . نمودهرمز تهدید می

اي آمریکا بود، که حکومت لزوماً استراتژي تهاجمی را در جهت گر برون منطقهقدرت مداخله
در کایآمرايمتحدان منطقهمنزلهبهآمادگی در مقابل هرگونه خطر بالقوه کشورهاي منطقه که 

گر سوءظن کشورهاي حوزه وجود قدرت مداخله. گرفتشدند به کار میمنطقه محسوب می
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دلیل اصلی اتخاذ این الگوي فارس نسبت به اهداف جمهوري اسالمی ایران در سطح منطقه،خلیج
ب با توجه به اهداف ارزشی انقال).25: 1386لطفیان،(امنیتی توسط ایران در این زمان بوده است

اسالمی و ساختار سیاسی کشورهاي مسلمان منطقه، اکثریت این کشورها رابطه خوبی با ایران 
مواضع ایران در یهجز سوریه، الجزایر و لیبی، در کنار عراق و علهمه کشورهاي عرب به. نداشتند

ضمن ابتدا،تري به خود گرفتاستراتژي ایران در این دوره شکل تهاجمی. فارس قرار گرفتندخلیج
نمود و در این راه براي هاي سیاسی و فرهنگی میبخش کمکهاي آزادياداره جنگ، به نهضت

و با )21: 1388رحیمی روشن،(هاي حامی عراق در منطقه اقدام هاي بزرگ و دولتفشار بر قدرت
ه  با هاي این تنگگذاري در عمق آبهاي نظامی در تنگه هرمز از طریق مینتوان تاکتیکبردنباال

و . بازرسی،کردندکه از تنگه هرمز عبور میرا هایی همچنین کشتی.کردمقابله میتوان نظامی عراق
. نمودعربستان و کویت حمله میيهاي عازم به بندرهاهاي تندرو به کشتیبا استفاده از قایق

اسالمی هاي تر ایران در برابر کشورهاي عرب منطقه، حمایت از جنبشالعمل تهاجمیعکس
فارس از سوي این کشورها تواند دلیل اصلی تشکیل شوراي همکاري خلیجمخالف آنان بود که می

هاي تعارض و اختالف در روابط ایران و کل کشورهاي زمینه). 68: 1384نیا و رومینا،حافظ(باشد 
به خود در این مقطع، منطقه آرایش ژئوپلیتیک جدیدي . کار منطقه توسعه بیشتري یافتمحافظه
هاي یکی از قطبدرمقامعربستان . اي ایران شدالمللی و منطقهکه موجب انزواي سیاسی بینگرفت

زننده وضع موجود در منطقه اطمینان و برهمعامل عدممنزلهبهقدرتمند، رویه رادیکال ایران را 
واکنش يروهایفارس و تنگه هرمز نآمریکا در مقابل سیاست تهاجمی ایران در خلیج. دانستمی

فارس و براي کمک به سریع را براي مقابله با تهدیدات ناشی از تحرکات تهاجمی ایران در خلیج
عنوان در این دوره تنگه هرمز بهبنابراین).146: 1371اسدي،(کشورهاي منطقه در نظر گرفت 

ز جنگ اساس رویکرد تهاجمی مدنظر بوده است و درواقع بعد اظرفیت بازدارندگی ایران بر
ساله به ظرفیت بازدارندگی ایران از منظر رویکرد تدافعی در تنگه هرمز توجه گردید که هشت

).76: 1377اردستانی،(رویکرد تدافعی سوق داد يسوتهاجمی بهکردیالگوي امنیتی ایران را از رو

دالیل تغییر در الگوي امنیتی جمهوري اسالمی ایران
رس بعد از انقالب اسالمیفادر محیط امنیتی خلیجییرتغ

دوران جنگ سرد را يهااي میان ابرقدرتپیروزي انقالب اسالمی موازنه قدرت منطقه
اقدامات بسیاري .اي را به واکنش وا داشتاي و فرامنطقهدگرگون ساخت و کشورهاي منطقه

سریع،نیروهاي واکنش یساي شکل گرفت؛ تأسدر واکنش به این تحول در موازنه قواي منطقه
کشورهاي عربی طرفاعالم دکترین کارتر از سوي آمریکا و تشکیل شوراي امنیتی از 
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فارس با حضور شش کشور شوراي همکاري خلیج.فارس نمونه اصلی این اقدامات استخلیج
این یژهترین کار وایجاد شد که مهم1981عربی این حوزه و بدون حضور ایران و عراق در سال

خصوص از سوي اي بهت براي کشورهاي عضو شورا در برابر تهدیدات منطقهشورا ایجاد امنی
اي ایران و ساله میان دو واحد منطقههشتبا شروع جنگ .اي ایران و عراق بودواحدهاي منطقه

یک منزلهعراق، کشورهاي عضو این شورا در طول جنگ همواره از اینکه ایران یا عراق به
پهنه تنگه هرمز از جنگ بیرون بیاید و آن موازنه قوایی را که فارس و قدرت مطلق در خلیج

تأثیر سلطه یک منطقه تحتیجهبرهم بزند و درنت،فرما بوده استتر میان این کشورها حکمپیش
، 1990حمله آمریکا به عراق در سال). 24: 1381کوردسمن،(قدرت واحد درآید، بیم داشتند 

اي خود را از دست بدهد یگر قدرتمند عمالً نقش منطقهعنوان یک بازموجب شد این کشور به
از ). Freedman,1991:195-209(فارس استمرار یافت مریکا در منطقه خلیجاو حضور هژمونی 

هاي فارس از قدرتهاي امنیتی اعضاي شوراي همکاري خلیجسوي دیگر با افزایش نگرانی
یق پیوندهاي استراتژیک بین کشورهاي اي همچون ایران، بسترهاي جدي را براي تعممنطقه

).21: 1389واعظی،(امنیتی مهیا کرد -ویژه در ابعاد نظامیفارس و آمریکا، بهجنوبی خلیج
ها، بر هاي خارجی وکشورهاي منطقه و منافع متضاد و ناسازگار آنبا در نظر گرفتن قدرت

محیط امنیتی ). 57: 1390قهرمانی،اخباري و (شود فارس افزوده میهاي امنیت در خلیجپیچیدگی
فارس و تنگه هرمز نسبت به سه دهه قبل تغییرات وسیعی داشته است، اهمیت روبه افزایش نفت خلیج

کناررفتن عراق از صحنه قدرت این منطقه، افزایش نقش ترانزیتی تنگه هرمز در منطقه و جهان،
). 214: 1386توپچی و فتاحی،(اند کردهیجادفارس، همگی تغییراتی راهبردي در این منطقه اخلیج

درواقع این منطقه . فارس از ساختار نامتوازن قدرت برخوردار استدر حال حاضر منطقه خلیج
هاي اي برتر با پتانسیلعنوان یک قدرت منطقهدر سطح اول ایران به. داراي ساختار سه سطحی است

اي وجود عنوان یک قدرت منطقهنیز عراق بهدر سطح دوم. عظیم اقتصادي و جغرافیایی قرار دارد
اي هاي ذاتی در آیندهاما با توجه به پتانسیل. هاي داخلی استدارد که در حال حاضر درگیر تنش

در سطح سوم مجموعه . اي باز خواهد گشتهاي منطقهچندان دور بار دیگر به صحنه رقابتنه
هریک از این مجموعه بخشی از . قرار دارديدفارس به رهبري عربستان سعوشوراي همکاري خلیج

سو نیستند بلکه دقیقاً علیه تنها هماند که نهفارس را به خود اختصاص دادهاي خلیجقدرت منطقه
شوند که فارس، در زمره واحدهایی محسوب میحوزه خلیج. شوندیکدیگر به کار گرفته می

تاکنون هیچ اند و داشتها طی سه دهه اخیر بیشترین حجم ستیز، درگیري و رویارویی نظامی ر
توان در فارس را میبازیگران سیاسی حوزه خلیج.اي به این میزان درگیر منازعات نبوده استمنطقه

زمره واحدهایی دانست که در شرایط همگونی و هماهنگی نسبی و بدون تضاد پردامنه به فضاي 
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وجود مدتیهمبستگی استراتژیک براي طوالنها بین آنگاهیچشوند و هرویارویی کشیده می
).135: 1387چی،پوستین(نداشته است 

فارسساختار قدرت در خلیج- 1شکل

عنوان کشوري که همواره با ایران در تقابل ژئوپلیتیکی بوده، جنبه تهدیدآمیز داشته عراق به
چراکه عراق .ن بر این تنگه دارداین کشور همواره سعی در کاهش قدرت و حاکمیت ایرا.است

تر نسبت به ایران براي کسب قدرت فارس خود را محقدر رقابت با ایران بر منطقه خلیج
).150: 1378مجتهدزاده،(اي دانسته است منطقه

بودن ساختارهاي سیاسی و فارس عربستان است،که به علت مشابهسطح دیگر قدرت در خلیج
ها تالش فارس با این کشور و همچنین ضعف این دولته خلیجاقتصادي کشورهاي عرب حوز

نموده است تا در قالب عقد قراردادهاي امنیتی با آنان نفوذ خود را هر چه بیشتر در منطقه حفظ کند 
هاي عربی را زیر چتر حمایتی و با در دست گرفتن نقش رهبري منطقه و جهان عرب، سایر دولت

کشوري وهابی، همیشه مخالف حضور درمقام این کشور ). 156- 155: 1385مدنی،(خود قرار دهد 
این کشور همواره سیاستش ).424: 1386الهی،(قدرتمند ایران در منطقه و باالخص تنگه هرمز است

را بر کاهش نقش ایران بر کنترل تنگه هرمز بنا نهاده و یافتن مسیرهاي جایگزین براي صدور نفت 
ت، چراکه تنگه هرمز جایگاه ژئوپلیتیکی ایران را در منطقه و جهان باال ازجمله این اقدامات بوده اس

تنها راه منزلهفارس به ایران و این تنگه بهوابستگی کشورهاي حوزه خلیجیجهخواهد برد و درنت
در محیط یجادشدهدر پی تحوالت ا). 142: 1378مجتهدزاده،(ترانزیتی منطقه افزایش خواهد یافت 

که برآیند آن تضعیف موقعیت این کشور و ایجاد شد هایی کشور، دگرگونیپیرامونی این
اي چون مصر، تونس و خطر سقوط دیگر متحدین همچون بحرین است رفتن متحدین منطقهدستاز

شوراي همکاري 
فارسیجخل عراق

ایران
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مداخله نظامی در بحرین، است وسوق داده یدآمیزکه این کشور را به سمت اقدامات تهاجمی و تهد
ستراتژي تهاجمی نسبت به سوریه ازجمله اقداماتی است که این کشور براي تبلیغات علیه ایران و ا

استوجود این تحوالت باعث گردیده. تغییر در معادالت در محیط پیرامونی خود انجام داده است
تا عربستان تالش نماید جایگاه خود را نسبت به ایران بهبود بخشیده و در چارچوب اتحادها و 

.فارس بکاهداي از قدرت و نفوذ ایران در پهنه خلیجو فرامنطقهايهاي منطقهائتالف

ايیابی هژمون منطقهافزایش گستره قدرت
اي خاورمیانه و خوشه پیوندي هاي بزرگ، شبکه منطقهبا توجه به رقابت استراتژیک بین قدرت

ا در این صحنه مریکا نقش مهمی راتبدیل به صحنه عملیات شده است که در این میان فارسخلیج
مریکا در منطقه، پیوند با برخی کشورهاي عربی در قالب اتحاد و اسازي بر عهده دارد، افزایش پایگاه

و متحدهیاالت فارس به صحنه عملیات استراتژیک اتبدیل خوشه خلیجبیانگرهمگی یرهائتالف و غ
مریکا در دوران پس از ادهد که شواهد ساختاري نشان می). 315: 1390،قاسمی(اهمیت آن است 

,Rosecranceبرخوردار شده است چشمگیريجنگ سرد از قدرت نظامی و توانمندي ساختاري 

که این کشور است مریکا، باعث شده االملل از سوي ایفاي نقش هژمون سیستم بین). (65 :1992
در نگرش ). krauthammer, 1986: 16(تر از گذشته از منافع ملی خود داشته باشد تعریفی بسیار وسیع

به لحاظ کیفیت متفاوت این . گر استوجود کشورهاي چالش،مریکا خطر مواجه با تهدیدا
چگونگی مبارزه با . شدت تهاجمی را در پیش گرفته استمریکا نگرشی بهاتهدیدات است که 

یش قدرت و تکیه وسیع به نما،دهنده استراتژي تهاجمی استهاي شکلتهدید که یکی از ستون
سیاست مهار از اولویت برخوردار نیست و برتري قدرت . یابداعمال آن را مطلوب و ضروري می

بر اساس استراتژي تهاجمی وزیر امور خارجه ). Wohl forth, 1999: 7(مریکا اولویت اساسی است ا
یی سیاست چندجانبه گرا. از ضرورت تصاعد فشار علیه کشورهاي چالشگر حمایت کردیکاآمر

یکی دیگر از ،که مبتنی بر اعمال فشار بوده استیانهفارس و خاورمهاي خلیجمریکا در قبال بحرانا
اي از مریکا وارد مرحلهادر این شرایط ). (Rice, 2002: 9شود مریکا محسوب میاهاي تهاجمی گزینه

علیه کشورهاي سازي گردیده است که قادر به انجام هرگونه عملیات و اقدامات نظامی قدرت
اي توان بازتاب برتري نظامی مؤثر در برخورد با کشورهاي منطقهاین امر را می. پیرامونی است

هاي تابعه را در راستاي الملل، تسلط بر سیستمعنوان هژمون سیستم بینمریکا بهابه عبارتی . دانست
مریکا ادر تحقق اهداف تواند کند، چراکه یک سیستم تابعه میاهداف هژمونی خود ارزیابی می

فارس با کارکرد خود یعنی تولید نفت و تنگه هرمز و با کارکرد سیستم تابعه خلیج. ضروري باشد
را یافارس به اقیانوس هند، فعالیت صنعتی سیستم تابعه اروپا،آسارتباطی خود یعنی اتصال خلیج
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و مسیرهاي دریایی، عمالً حوزه نفوذ طیهاي ارتباسازد و امریکا با تسلط بر منابع، راهپذیر میامکان
فارس و نقطه راهبردي تنگه هرمز را در فرایند ، خلیجیکامرااساس براین. دهدخود را گسترش می

گردد گر در این سیستم تابعه محسوب میقدرت مداخلهدرجایگاهکنترل خود حفظ کرده است و 
اي، تنگه هرمز تنها راه یک قدرت برون منطقهمنزلهبهمتحدهیاالتبراي ا). 82- 80: 1384قاسمی،(

هاي ها و پتانسیلدر بر دارنده ظرفیتمتحدهیاالتاین تنگه براي ا. فارس استدریایی غرب به خلیج
:باشدزیر می

تواند با پایگاه استراتژیک خود در دیگو گارسیا در از طریق تنگه هرمز آمریکا می) 1
اقیانوس هند ارتباط یابد؛

باب المندب و ز شبه جزیره عربستان که دفاع از آن مستلزم کنترل بر سه تنگه هرمز،ا) 2
؛، حفاظت نمایدسوئز است

خصوص از ها که بهمریکا در منطقه و گسترش روزافزون این پایگاهاهاي نظامی برپایی پایگاه) 3
یاالتحضور گسترده اسازینهزم،گیرندمریکا قرار میافارس در اختیار سوي کشورهاي عربی خلیج

.گردددر تنگه هرمز میمتحده
مریکا، این کشور سامانه پدافند موشکی خود را با ادر راستاي اتخاذ استراتژي تهاجمی از سوي 

. فارس مستقر نموده استهدف مقابله با تهدیدات موشکی جمهوري اسالمی ایران در خلیج
و xموشکی و عناصر اصلی آن مانند رادار، باند مریکا هدف از استقرار پدافنداکارشناسان نظامی 

. دانندهاي رهگیر، را تقویت توان پدافندي این کشور در برابر تهدیدات موشکی ایران میموشک
فارس را تقویت نماید، مریکا تالش کرده است که توان دفاعی کشورهاي حوزه خلیجادر این راستا، 

دفاع موشکی پیشرفته به کشورهاي عربی و يهاسامانهشامل تالش براي فروش این مقوله نیز که 
توان گفت می). 17: 1391قربانی،(فارس است گسترش توان دفاعی هوایی ناوهاي مستقر در خلیج

هاي همکاري را در مورد چندین مسئله حلآمریکا از وابستگی امنیتی سایر کشورها سود جسته و راه
ساختار بنابراین ). 174: 1383ولفورث،(کند ا تحمیل میمربوط به حفظ منافع خود بر این کشوره

هاي خود الملل کنونی مانع از آن است که رقباي بالقوه در صدد تلفیق تالشتک قطبی سیاست بین
متحدهیاالتچراکه تمایلی به جلب دشمنی متمرکز ا.آمیز آمریکا بر آیندبراي مهار موقعیت تفوق

میلیارد دالري براي 23مریکا اعالم کرده است که یک قراردادا. فارس ندارنددر منطقه خلیج
نشانگر نفوذ سویکفارس در نظر گرفته است که از فروش سالح به کشورهاي عرب منطقه خلیج

مریکا در بازار تسلیحاتی این منطقه و از سوي دیگر نشانه جایگاه خرید تسلیحاتی از اصنایع نظامی 
به عراق 2003واقعیت این است که پس از حمله . این کشورهاستهاي دفاعیمریکا در سیاستا

.بیشتر شده استیهاي دائمجهانی در پایگاهيهامریکا و سایر قدرتاحضور 
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افزایش نقش استراتژیک تنگه هرمز
فارس در موقعیت ریملند جهانی واقع شده است هاي کالسیک ژئوپلیتیکی، خلیجدر نظریه

یابی به هارترند تواند زمینه را براي دستبه قدرت برتر در این منطقه میشدنیلرو تبدو از این
سازد هاي الزم براي گسترش دایره قدرت را فراهم میتسلط بر آن زمینهیجهدرنت. هموار سازد

.(O'Sullivan, 1986: 30-31) ،در دوران معاصر، با ورود فاکتورهاي جدید به مباحث ژئوپلتیکی
جفري کمپ بسیار » بیضی استراتژیک«اي گردیده و در نظریه اهمیت ویژهاین منطقه داراي

بیضی استراتژیک انرژي از لحاظ جغرافیایی ). 250: 1383کمپ،(است قرار گرفتهمورد توجه 
این بیضی، . شودفارس و دریاي خزر، در کنار برخی کشورهاي آسیاي مرکزي، میشامل خلیج

و تنگه هرمز تنها خروجی براي نقل و انتقاالت انرژي از این که ایران در مرکز آن قرار دارد
ها به استفاده هاي آزاد و نیاز آنکشورهاي آسیاي مرکزي به آبنداشتندسترسی. منطقه است

دهد از تنگه هرمز براي انتقال انرژي، این تنگه را در موقعیت ویژه ژئوپلیتیکی قرار می
تنگه هرمز جایگاه مهمی را در مبادالت انرژي .)282: 1385،میرشکارانو پور، علويخسروي(

میلیون بشکه تولیدات نفتی ازجمله نفت و گاز طبیعی، از طریق این 2روزانه . کنددنیا ایفا می
ترین صادرکنندگان گاز صادرات گازي بزرگ. گرددتنگه به دیگر نقاط جهان ارسال می

.شودو اروپا ارسال میتنگه به آسیاطبیعی جهان یعنی قطر نیز از این
نفت وارداتی چین از طریق تنگه . فارس هستندکشور ژاپن و چین از عمده خریداران نفت خلیج

فارس، دریاي عرب، اقیانوس هند به چین منتقل هرمز از طریق خطوط دریایی در سراسر خلیج
ماالکا و دو تنگهبراي این کشور امنیت خطوط دریایی در مسیر نفت وارداتی خود که از. شودمی

در حال حاضر، چین Associationfor Asian .2012).(گذرد در اولویت اساسی قرار داردهرمز می
.بیش از هر کشوري تمایل به ارتباط با دو کشور ساحلی تنگه هرمز یعنی ایران و عمان دارد

2012-1990يهابین مهرومومفارس واردات نفت چین از منطقه خلیج
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ژاپن . ژاپن این است که عرضه امنیت انرژي را در تنگه هرمز براي خود تضمین نمایدتالش
مریکا ا، رابطه مستحکم بین حالینباا. داردمتحدهیاالت اي با ایران و اروابط دوجانبه و دوستانه

.گذاري در صنعت انرژي ایران، منصرف نکرده استو ژاپن، این کشور را از سرمایه
این ،کنددرصد از واردات منابع انرژي ژاپن از تنگه هرمز عبور می75بیش از کهییازآنجا

).Blumental, 2005: 56(شدت نگران مسئله امنیت عرضه انرژي از این تنگه است کشور به

استراتژي تدافعییريکارگبه: گوي امنیتی بازدارندگی در تنگه هرمزال
فارس، امکان دسترسی به سه حوزه خلیجاي جنوب غرب آسیاست کهایران قدرت منطقه
ایران، . تواند نقش ترانزیتی براي اعضاي سه حوزه را بازي کندو میدارد اقیانوس هند و خزر را 

دست اعضاي منطقه و هاي آن باید بهاي دانسته که امنیت سایر حوزهفارس را یک واحد منطقهخلیج
گر همچنین ایران از حضور نیروهاي مداخله.جام پذیرداي انگر فرامنطقهدوراز نیروهاي مداخلهبه

چون در سراسر ،کندکه عمدتاً دشمنان و رقباي آن هستند براي امنیت ملی خود احساس خطر می
تلقی اشیپوشی از آن ناقص امنیت ملاین مدل یگانه ژئوپلیتیکی داراي منافع حیاتی است و چشم

اي که امنیت ملی اي و برون منطقهبه وجود تهدیدات منطقهبا توجه ).155: 1385مدنی،(گردد می
فارس با قدرت ایران را در تنگه هرمز مورد چالش قرار داده و با عنایت به اینکه در منطقه خلیج

شوند، مریکا محسوب میامریکا مواجه هستیم و از طرفی نیز کشورهاي این منطقه متحد اگر مداخله
مواجه گرطقه، ایران عمالً با یک توازن تهدید در مقابل قدرت مداخلهیابی هژمون در منبا قدرت

هاي استراتژیک نابرابر است، هر دو هاي استراتژیک در این منطقه از نوع بازياست، بنابراین بازي
با اقدامات خود در مقابل یکدیگر در ياگر برون منطقهطرف، کشور چالشگر و قدرت مداخله

.یابندزن تهدید دست میتواینوعمنطقه، به

الگوي امنیتی بازدارندگی با استراتژي تدافعی ایران در تنگه هرمز
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اي، گر و متحدان منطقهلحاظ ایجاد توازن تهدید و ماهیت تهدیدات از سوي قدرت مداخلهاز
یران انظر نظامی،ازنقطهبنابراین. هاي تهدید، ماهیتی نظامی استماهیت توازن تهدید از سوي طرف

این افزایش داده است، چشمگیريطور فارس بهدر چند سال اخیر توان دفاعی خود را در خلیج
فارس و استقرار سپر دفاع مریکا در خلیجایابی افزایش قابلیت نظامی ایران در مقابله با افزایش قدرت

فارس خلیجهايفارس و افزایش توان تهاجمی این کشور در گستره آبمریکا در خلیجاموشکی 
مریکا موجب ایجاد فضاي تهدیدآمیز در پیرامون مرزهاي ازیرا که استقرار این سامانه از سوي . است

مریکا، برداشتی ابرداشت ایران از افزایش توان نظامی . گرددفارس و تنگه هرمز میایران در خلیج
فارس و تنگه هرمز در خلیجایران .ا.گردد که تهدیدي اساسی علیه امنیت ملی جتهاجمی ارزیابی می

العمل ایران به این تهدیدات بر پایه الگوي بازدارندگی ارزیابی و در مقابل عکس. شودمحسوب می
مفهوم اساسی بازدارندگی ایران، به معناي جلوگیري از تحقق رفتارهاي نامطلوب کشور . گرددمی

:Moss, 2009(اي وي استمریکا و متحدان منطقهاگر مداخله اساس که نوع تسلیحات اینبر). 34
.نظامی ایران بیشتر ویژگی دفاعی دارد، رفتار ایران نیز بر پایه استراتژي تدافعی شکل خواهد گرفت

اي از جزایر مهم براي کشورمان است تنگه هرمز فقط یک گذرگاه آبی نیست بلکه مجموعه
فارس و دریاي فع ایران در خلیجکه باوجود آن، توان دفاع از مرزهاي جنوبی کشور و حفظ منا

در . عالوه بر اینکه در منطقه شأن ژئوپلیتیکی ایران را باال برده است. کندعمان را دو چندان می
المللی افزایش خواهد خارج از منطقه با وابستگی جهانی به تنگه هرمز نقش ایران را در صحنه بین

بی به تنگه هرمز براي صادرات کاالهاي نفتی داد، و از طرف دیگر، نیاز و وابستگی کشورهاي عر
که از این مزایاي استراتژیک در برخورداري از دهدیخود، ایران را در موقعیتی قرار میرنفتیو غ

ایران با در .را داشته باشديبردارالمللی حداکثر بهرهاي و بینامنیت ملی خود در سطح منطقه
یتکیلومتر طول ساحل، از موقع1200با حداقلاختیار داشتن قسمت شمالی تنگه هرمز و 

فارس برخوردار است که نقش مهمی را در ارتقاي الگوي بازدارندگی ژئوپلیتیک برتر در خلیج
انرژي دنیا و ینجایگاه کشور را در تأمیجهکند، درنتگر ایفا میایران در مقابل قدرت مداخله

ط بر جزایر استراتژیک تنگه هرمز وکنترل عبور و تسلکنترل این مسیر استراتژیک باال برده است،
اي در بین کشورهاي منطقه افزایش داده قدرت منطقهدرمقاممرور از تنگه هرمز، موقعیت ایران را 

و ظرفیت استاز عوامل جغرافیایی که باعث موقعیت برتر ایران در تنگه هرمز شده.است
:گردد، موارد زیر را شامل میبردبازدارندگی ایران را در این حوزه باال می

وسعت زیاد ساحل در قسمت شمال تنگه هرمز که در اختیار ایران است؛)1
نیروهاي نظامی دریایی و زمینی و داشتن نیروي دریایی در شرق و غرب و همچنین در )2

داخل تنگه هرمز؛
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.هاي فنی و تکنیکی نظامی براي کنترل تنگه هرمزداري از تواناییبرخور)3
شده در فارس خود یک اصل ثابتاز امتیاز جغرافیایی تنگه هرمز براي حفظ امنیت خلیجاستفاده

آید، بنابراین ایران این امتیاز جغرافیایی را شمار میاستراتژي تدافعی جمهوري اسالمی ایران در منطقه به
فعی ایران در خلیجعنوان بخشی از استراتژي تداو بهگیردیشده به کار میک واکنش کنترلمنزلهبه

یجهنتو بردن قدرت مانور ایران در منطقه خواهد کرد که کمک بسیاري به باالشودفارس محسوب می
.(Barzegar, 2007: 7-8)بخش امنیت ملی ایران در منطقه و جهان خواهد شد ینآن تأم

تنگه هرمزهاي نظامی ایران درقابلیت
گر می ایران در تنگه هرمز در مقابل قدرت مداخلهاتخاذ الگوي بازدارندگی جمهوري اسال

امنیت ینهاي نظامی ایران را در راستاي اتخاذ استراتژي تدافعی و همچنین تأممریکا پتانسیلا
تنگه هرمز جزئی از خاك ایران است، بخشی از جغرافیا و ظرفیت . سازدملی ایران برجسته می

گر در آن در حال افزایش ضور قدرت مداخلهاي که حعنوان منطقهدفاعی ایران است و به
ایران نیاز به بنابراین. هاي نظامی در این حوزه بسیار حائز اهمیت استاست، توجه به ظرفیت

.هاي دفاعی ویژه در تنگه هرمز داردظرفیت
مریکا به اقدامات زیر مبادرت اگر ایران در جهت ایجاد بازدارندگی در مقابل قدرت مداخله

:ستورزیده ا
فارس، و اعزام چندین هزار سرباز به این جزایر؛استقرار نیروهاي نظامی خود در جزایر خلیج)1
هاي ضد کشتی در هاي گشت زنی مجهز به موشکهاي ضدکشتی و قایقاستقرار موشک)2

این جزایر؛
اندازي هاي ضدکشتی پیچیده و مهمات جنگی و نصب و راهاي از مینایران با مجموعه)3

ضدهوایی مختلفی از جزایر مشرف به تنگه هرمز و همچنین در امتداد شمال تنگه هايموشک
زنی در تنگه هرمز مبادرت ها و هواپیماهاي نیروي دریایی ایران به گشتهرمز با کشتی

.ورزدمی
:گرددهاي نظامی ایران در تنگه هرمز در موارد زیر خالصه میدر حال حاضر ظرفیت

هاي کروز ضدکشتیموشک
اي از ترین سالح ایران در تنگه هرمز موشک ضد کشتی آن است، که مجموعهمهم
هاي دریایی را هدف هایی است که از راه دور بدون قرار گرفتن در معرض دید، کشتیفناوري

با هدف قرار C-701باشند، موشک نوع هاي باالیی میها داراي قابلیتدهد، این موشکقرار می
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ک و استقرار در خارج از مرزهاي کشور مورد استفاده پایدار در طی یک هاي کوچدادن کشتی
هاي عمان و تهدید قادر به ضربه زدن به اهداف در آبC-704درگیري نظامی است، موشک 

این موشک .C-601موشک نوع . گرددهاي دریایی است که پرتاب آن از زمین آغاز میکشتی
شود و در طی ابل است، ولی سیستم مدرنی شناخته نمیدرصد داراي احتمال ضربه به طرف مق70

این موشک C-802موشک نوع . ساله، توسط ایران علیه منافع عراق به کار گرفته شدجنگ هشت
هاي نظامی استفاده یک سالح در طرحمنزلههاي بزرگ است و بهدادن موشکقرارقادر به هدف

وفارس و تنگه هرمز گسترش یافته است لیجشود که در حال حاضر نیز در سراسر سواحل خمی
عنوان یکی از بهنیز در حال حاضر ؛نسخه ایرانی آن با نام نور توسط ایران توسعه داده شده است

موشک بالستیک نوع دیگر،. گردددر اختیار ایران در تنگه هرمز محسوب مییدابزارهاي تهد
به کار گرفته شد که در اهداف دور فارس فارس است که این موشک در جنگ خلیجخلیج

.(Barzegar, 2007: 7-8)قابلیت اجرا دارد

ضد کشتیيهاپدافند در برابر موشک
هاي شلیک سریع یا هاي ضدکشتی با استفاده از توپاقدامات پدافندي در برابر موشک

هاي موشکدر این روش، ابتدا موشک مورد نظر توسط . گیرداي صورت میهاي دفاع نقطهموشک
کننده توانست از دیوار گردد و اگر موشک حملهاي، رهگیري و منهدم میپدافند هوایی دفاع نقطه

اي عبور نماید، توسط حصار نهایی سیستم دفاعی شناور مدافع که هاي پدافند نقطهدفاعی موشک
مریکایی آهاي ملکان فاالن کس توپ. هاي شلیک سریع خودکار است منهدم خواهد شدشامل توپ

.(Barzegar, 2007: 7-8)باشند ها میهایی از این نوع توپهلندي نمونهیرو گل پ

هازیردریایی
شود که در سواحل شمالی بسیار کوچک و کوتاه استفاده میهايیردریاییفارس از زدرخلیج

، این کندیی شناساا آنها را تواند ترادار مییسختفارس امکان مانور دارند و بهعمق خلیجکم
، براي عملیات کرده استطراحی آن را که یوگوسالوي سابق » Cillo-clas«ها موسوم به زیردریایی

ها داشتن این سالحاختیارایران با در.شودمیفارس استفاده عمق خلیجهاي کمضد کشتی در آب
ایران به هايایییردریز. را به خود در تنگه هرمز خواهد دادینظامیريحفظ یک درگییتوانا

ها در عمق آب افزایش یافته است هاي جدید نیز مجهز هستند که وحدت زمان حضور آنموشک
(Barzegar, 2007: 7-8).
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گیرينتیجه
این تنگه . از ارزش استراتژیک خاصی برخوردار استالمللیینعنوان یک آبراه بتنگه هرمز به

قرار فارسیجهاي اقیانوس هند در مدخل خلبدر جنوب غربی آسیا و در امتداد پیشرفتگی آ
هاي ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی ایران در تنگه هرمز، کشور را به سمت وجود ویژگی.دارد

چراکه ایران در بردارنده بیشترین . برداتخاذ الگوي امنیتی بازدارندگی با استراتژي تدافعی پیش می
حوزه بر ینترین سواحل در ااستراتژیک و طوالنیمزایاي ژئوپلیتیکی با توجه به داشتن عمق 

در پاسخ به فرضیه باید عنوان نمود که با توجه به عناصر گفته شده در این تنگه، . خوردار است
عنوان گزینه دوم گیرد و مسیر غیر از آن بهکل صادرات ایران از این حوزه استراتژیک صورت می

ایران تنها از این مسیر به بازارهاي جهانی منتقل خواهد براي ایران وجود ندارد و ترانزیت انرژي
دهد و در دفاع از امنیت فارس تشکیل میازطرفی این تنگه، خط دفاعی ایران را در خلیج. شد

فارس درآمدهاي کشور نیز به انتقال و فروش انرژي به خارج از خلیج. کشور اهمیت باالیی دارد
وجه به حضور گسترده قدرت هژمون در منطقه، تغییر یافتن محیط ایران با تبنابراین.وابسته است

یابی ایران در منطقه، سیستم بازدارندگی فارس و تنگه هرمز و قدرتایران در خلیج.ا.امنیتی ج
گر ایجاد خواهد نمود که براساس آن ایران از استراتژي تدافعی خود را در مقابل قدرت مداخله

کند و افزایش نقش و حضور ایران ها را تهدید نمیامنیت سایر دولتعامدانهیعنیکندیپیروي م
واقع انتخاب استراتژي در. گیردرا در منطقه فقط براي افزایش نسبی امنیت ملی خود در نظر می

و نیز تحوالت متحدهیاالتآمده از سوي اهدف بازدارندگی در مقابل تهدیدات پدیدتدافعی با
هاي توانایی ایران در زمینه. بوده است2003فارس در بعد از سال خلیججدید در محیط امنیتی 

بخش منافع ینتواند تأمکه می. نظامی و تاکتیکی، توانایی بازدارندگی بیشتري را به آن خواهد داد
امنیت ملی ایران به ینبنابراین این تنگه عامل مهمی در تأم. و امنیت ملی کشور در این حوزه گردد

ها توسط نیروي دریایی ارتش در چند سال اخیر در شرق تنگه برگزاري رزمایش. آیدشمار می
هرمز، دریاي عمان، خلیج عدن و شمال اقیانوس هند، قدرت و توان دفاعی و بازدارندگی 

توان کنترل تنگه هرمز را از سوي ایران به نسبت جمهوري اسالمی ایران را در منطقه باال برده و
جمهوري اسالمی ایران به دلیل برخورداري از توان دفاعی مناسب در . ه استبیشتري مهیا کرد

مندي از وسعت ساحلی باال در طول تنگه هرمز، توان باالیی را در عرصه دریا و هم به دلیل بهره
ها در تنگه هرمز در ارتباط با شناخت نقاط قوت و فرصت. کنترل این آبراه براي خود قائل است

هاي ژئوپلیتیکی و برداري مناسب از ویژگیتواند شرایط الزم براي بهرهمیامنیت ملی کشور
ترین حوزه جغرافیایی بازدارندگی بزرگفارسجیخل.ژئواکونومیکی این تنگه را فراهم آورد

تمام حوزه . روداي آن به شمار میقدرت منطقهنیتربزرگرانیجمهوري اسالمی ایران است و ا
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شود و با تمامی دیگر واحدهاي سیاسی منطقه هم زو قلمرو ایران محسوب میشمالی این منطقه ج
.تواند در راستاي امنیت ملی خود کسب نمایدبنابراین بیشترین منافع را می. مرز است
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