شدن خواست ملی ایران برای حل مسالمت آمیز بحران ها فضای
جذاب تازه ای را برای غرب ترسیم نماید که تشویق شود خود را
تا حدودی از اسارت توطئه های اسرائیلی و صهیونیستی رهایی دهد
و برای نخستین بار در تاریخ اخیر تالش کند منافع ملی و مصالح
استراتژیک و ژئوپولیتیکی خود را بر امیال اسرائیلی ترجیح دهد و
وارد تالش هایی شود برای رسیدن به توازنی شرافتمندانه با ایران.

هر یك از همسایگان عرب ایران در خلیج فارس را از استفاده بازرگانی
انحصاری و خودمختارانه از یكی از بنادر فراوان ایران در دریای خزر
بهرهمند ساخت .یك چنین وضعیتی اقتصاد و بازرگانی در غرب آسیا
را رونقی باورنكردنی می دهد و بهره اقتصادی فراوانی را نصیب همه
این كشورها خواهد ساخت و ایران را به قلب تپنده اقتصاد و ارتباطات
بازرگانی غرب آسیا تبدیل كرده و از موقعیتی بسیار واال در ژئوپولیتیك
قرن بیست و یكم برخوردار خواهد ساخت .بدخواهان ایران نیز ،به
جای تحریك شدن برای خرابكاری در این راستا ،توجه خواهند كرد
كه عملی شدن چنین طرحی مسئولیت های منطقه ای تازه و گسترده
ای را متوجه ایران خواهد ساخت و منافع ملی ایران را آنچنان باال برده
و حساسیت خواهد داد كه در مقام یك عامل بازدارنده بسیار نیرومند،
سیاست های داخلی و خارجی ایران را در چارچوب تازه ای نظم داده و
در دیالوگی مثبت با بقیه جهان قرار خواهد داد.

آذر ماه یک هزار و سیصد و نود و سه

عملیات مروارید و روز نیروی دریایی
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▪ ▪ژرفای ژئوپولیتیکی جنوبی ایران و تجارت از جنوب
به شمال
در جنوب ،نقش آفرینی ایران برای دورانی دراز دستخوش اثرگذاری
اختالفات گسترده سیاسی و جغرافیایی با همسایگان عربش بوده است
كه از آن میان اختالفات سرزمینی و مرزی دراز مدت با عراق و مساله
ادعاهای امارات متحده عربی نسبت به جزیره های ایرانی تنب و
ابوموسی مهمترین بوده است.
امنیت در خلیج فارس از آغاز قرن نوزدهم به صورت یک مسئولیت
انگلیسی در آمد که به صورت یک استراتژی حساب شده ،قبایل تابع
ایران و سرزمین های آنان را به امارات عربی تحت الحمایه بریتانیا
تبدیل کرد .بدیهی است که به سرانجام رساندن این پروسه مستلزم
ایجاد اختالفات سرزمینی و مرزی میان ایران و همسایگان عربش بود
تا امکان پیشرفت سیاست "تفرقه بینداز و حکومت کن" فراهم شود.
پس از اعالم ژانویه  1968سیاست انگلیسی خروج از خلیج فارس تا
انتهای سال  ،1971دوران امنیت ایرانی در خلیج فارس آغاز گردید .در
این دوران ده ساله که در سال  1981با ورود و استقرار نظامی ایاالت
متحده آمریکا در این منطقه پایان گرفت ،ایران توانست همه مسائل
و اختالفات سرزمینی و مرزی میان خود و کشورهای عربی همسایه
را حل و فصل نماید و توانست به حل مسائل و اختالفات سرزمینی و
مرزی میان همسایگان عربی در خلیج فارس کمک کند .در این راستا
مرزهای دریایی ایران و عربستان سعودی در سال  ،1968ایران و قطر
در سال  ،1969ایران و بحرین در سال  ،1972ایران و عمان در سال
 1975تبیین و تعیین شدند .مرزهای ایران و عراق در شط العرب در
سال  1975تبیین و تثبیت شدند در حالی که طی قرارداد  1971مرز
ایران و شارجه (امارات متحده عربی) در اطراف جزایر تنب و ابوموسی
مشخص شد .همچنین مرزهای دریایی عربستان سعودی و بحرین در
سال  ،1959قطر و ابوظبی در سال  1969تعیین شده به اضافه توافق
های رسمیت نیافته مرزی دریایی میان ایران و کویت از سال 1960
و ایران و دوبی و ایران و ابوظبی در سال  1974و توافق های حاصله
میان بحرین و قطر در نتیجه رای  2001دادگاه بین الملل (.)15
▪ ▪ارتباط جنوب به شمال
در همـان حال ،ایران می تواند راه ایجاد ارتباطی مستقیم به خزر
– آسیای مركزی را برای كشورهای عربی تولید كننده نفت در خلیج
فارس و دریای عمان هموار سازد :كشورهایی كه ممكن است به
درستی تصمیم گیرند منافع ملی خود را درمنطقه ای همسایه پی گیری
كنند كه گمان می رفت در بازار های جهانی گسترده ،رقیب منطقهای
آنان شود .کشور عمان درحال حاضر سرگرم توسعه سریع و گسترده
بندر صحار ،پایتخت باستانی آن کشور است که در دوران اقتدار ایران
"اومانا" خوانده می شد و نام کشور کنونی عمان از آن آمده است.
توسعه صنایع فوالد و آهن در این بندر آزاد بر اساس برنامه های پیش
بینی شده عمان را از راه بندر جاسک به بازار های آسیای مرکزی
خواهد رساند ( .)16همین پس کرانه های ایرانی مکران در دریای

عمان می تواند به عنوان پل سرزمینی ارتباط دهنده آسیای مركزی
به اقیانوس هند ،در گسترش تالش های بازرگانی هندوستان در آن
منطقه نقشی محوری داشته باشد .بازرگانی دریای هندوستان ،در حال
حاضر ،از بندرهای گرجستان و اوكراین استفاده می كند به اضافه
پیمودن صدها كیلومتر راه خشكی در روسیه تا بتواند به آسیای مركزی
دسترسی یابد .ایران پیشنهاد كرده بود كه هندوستان هزینه تاسیس
هفتصد كیلومتر راه آهن ارتباط دهنده بافق به مشهد را ،برای دسترسی
مستقیم به آسیای مركزی ،تامین نماید ( .)17دسترسی مستقیمی كه
می تواند مسیر آسیای مركزی  -اقیانوس هند را صدها كیلومتر كوتاه
تر سازد .این اقدام می توانست شبه قاره هند را در آسیای مركزی از
امتیاز ویژه ای نسبت به رقیبانش برخوردار سازد .نمایندگان هندوستان
و تركمنستان در تاریخ  22فوریه  1997یك قرارداد ترانزیت سه جانبه
را با ایران امضا كردند ،این قرارداد استفاده هندوستان از امكانات
جغرافیایی ایران برای دسترسی به آسیای مركزی را آسان ساخت.
كنفرانس سران اكو (سازمان همكاری اقتصادی) در اطالعیه پایانی
خود در تاریخ  14می 1997نیز احتمال تاسیس لوله های نفتی از راه
ایران را مورد توجه قرار داد.
▪ ▪تهدید بستن تنگه هرمز ضربه کاری بود برای شکست
تحریم های جدید
در آخرین منزلگاه تهدید های ژئواستراتژیکی غرب در خلیج فارس،
مسئول وقت روابط خارجی اتحادیه اروپا ،کاترین اشتون با اعالم اعمال
تحریم فروش نفت ایران از سواحل این کشور در خلیج فارس ،خواست
که آخرین ضربه مهلک را برای فلج کردن اقتصاد ایران وارد کند .در
دوران اخطار در زمینه اعمال این تحریم ها بود که فرمانده نیروی
دریایی جمهوری اسالمی اعالم کرد که در صورت اعمال این تحریم
های مهلک نیروی دریایی ایران تنگه هرمز را خواهد بست؟ در آن
دوران کارشناسان جغرافیای سیاسی و استراتژیک از جمله در کشور
خود ما فریاد برآوردند که این کار عملی نیست و هر گونه اقدامی از
سوی ایران در آن راستا منجر به بروز جنگ جهانی سوم خواهد شد.
ولی این متخصص جغرافیای سیاسی و ژئوپولیتیک ایرانی (نگارنده)
در رسانه های داخلی و بین المللی عملی بودن طرح ژانویه 2012
( )1390نیروی دریایی جمهوری اسالمی در بستن تنگه هرمز را تایید
کرد .در تشریح علل این اعالم ،به ویژه در شبکه سرویس جهانی بی
بی سی (بهمن  )1390خاطر نشان کردم که:
تحریم فروش نفت صادراتی ایران از کرانه های ایرانی خلیج فارس
به معنی اقدام به قطع شریان حیاتی ملت ایران است و ملت ایران
این اقدام را "اعالن جنگ" علیه خود خواهد دانست و ایران مانند
هرکشوری در حالت جنگی به خود اجازه خواهد داد عبور و مرور نفت از
تنگه هرمز را با شلیک یک موشک به یک تانکر نفت کش قطع کند.
و عالوه بر آن به خود اجازه خواهد داد در شرایط جنگی همه پایانه های
نفتی عربستان و امارات را که بخواهند نفت فروخته شده خود را به جای
نفت تحریم شده ایران جای دهند،مورد حمالت موشکی قرار دهد.
این یک "بلوف" علمی حساب شده بود ،چون بر اساس آشنایی که
با روحیه برنامه ریزی های ژئوپولیتیکی و ژئو – استراتژیکی اروپا و
آمریکا داشتم ،می دانستم غرب هرگز حاضر نخواهد شد تا تحریم
های عملی نفتی علیه ایران را تا سرحد بروز در گیری های واقعی
نظامی در منطقه ای گسترش دهد که جغرافیا و شرایط استراتژیک
تماما به سود ایران است .همگان شاهد بودند که این بلوف حساب
شده ایرانی در مقابل بلوف استراتژیکی اروپایی تا آن اندازه کارساز
بود که خانم اشتون و یارانش در اتحادیه اروپا از فردای آن روز
تهدید به تحریم صدور نفت از سواحل ایرانی خلیج فارس را در
اعماق خاطره بلوف زدن های استراتژیکی غرب علیه ایران مدفون
کردند .در جبهه های دیگر ژئوپولیتیکی و ژئو – استراتژیکی دیگر،
به ویژه در عراق و سوریه نیز گردش امور غرب را به سوی ایجاد
موازنه های ژئوپولیتیکی با ایران هدایت کرد .نتیجه کار این بوده
است که بعد از انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری ایران و آشکار

▪ ▪مسائل امنیتی در خزر – آسیای مركزی
همان گونه که مسائل جغرافیایی منبع اصلی تهدید نسبت به امنیت
منطقه ای در خلیج فارس شمرده می شود ،مسائل جغرافیایی مانند
ژئوپولیتیك دسترسی به دنیای خارج و ژئوپولیتیك لوله های نفتی و
گازی می توانند از منابع اصلی نا امنی در منطقه خزر -آسیای مرکزی
شمرده شوند .در بررسی های ژئوپولیتیک جهان پس از فروپاشی نظام
دو قطبی ،نگارنده در نوشته های مفصل خود در سال های میانی دهه
 1990در نظر گرفتن یک منطقه ژئوپولیتیک بر اساس مدل سول
کهن  Saul Cohenرا از به هم آمیخته ای از سه منطقه مستقل
قفقاز ،خزر و آسیای مرکزی پیشنهاد داد :بر اساس این فرض آمیخته
ای از سه منطقه قفقاز ،خزر و آسیای مرکزی می تواند در مقام یك
گستره ژئوپولیتیک پهناور در آن واحد ،توسط دریای خزر ،از هم جدا
شده و به هم پیوند یابد .به گفته دیگر ،برای آسان ساختن زیربنای
جغرافیایی این گونه بررسی ها ،می توان از جمع آوردن سه بخش
یاد شده منطقه ژئوپولیتیک یگانه ای را فرض نمود و آن را منطقه
"خزر -آسیای مركزی" نام داد .عوامل چندگانه جغرافیایی و محیط
انسانی این روش ویژه تشخیص ،تعیین و تعریف "منطقه" را یاری می
دهد كه در همان حال ،می تواند رفرانس منطقه ای معقولی را در اختیار
گذارد كه برای مطالعه مسائل منطقه ای متمرکز در باره این گستره
پهناور سخت مورد نیازاست.
▪ ▪ژئوپولیتیكدسترسی
"ژئوپولیتیک دسترسی" اصطالحی است ژئوپولیتیکی بر گرفته از
وضعیت جغرافیایی و استراتژیک منطقه اوراسیا در تحوالت پس
از فروپاشی شوروی پیشین .نگارنده برای اولین بار به فارسی در
کتاب "جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی" (انتشارات سمت –
تهران  )1381و به انگلیسی زیر عنوان The Geopolitics of
 Accessدر کتاب ( Bridging A Gapانتشار -IB Tauris
لندن و نیویورک )2003 -مورد استفاده قرار داد .منظور از این اصطالح
شرح این واقعیت بوده است که همه كشورهای جدا شده از اتحاد
شوروی پیشین در قفقاز ،خزر و آسیای مركزی كشورهای محاصره
شده در خشكی هستند و بی بهره از دسترسی مستقیم یا آسان به راه
های دریایی بازرگانی بین المللی .قزاقستان ،تركمنستان ،و جمهوری
آذربایجان همراه با روسیه و ایران در دریای خزر هم كرانه اند .این
جغرافیای ویژه می تواند بازرگانی دریایی میان پنج كشور كرانه ای
را تشویق نماید .ولی چنین پیشرفتی نمی تواند مساله عدم دسترسی
دریایی به بازارهای جهانی را حل كند .در چارچوب پیشنهاد تعاریف
منطقه "خزر – آسیای مرکزی بود که نگارنده تنها راه عملی حل
مشکل جغرافیایی "دسترسی" را در ایده ارتباط دادن همه جمهوری
های آن منطقه و افغانستان به خلیج فارس و دریای عمان از راه
گسترش شبكه هایی از راه و راه آهن و لوله های نفتی و گازی پیشنهاد
داد .یکی از چشمگیرترین جنبه این پیشنهاد واگذار کردن یک بندر
کوچک از بنادر فراوان ایران در خلیج فارس و دریای عمان به هر
یک از کشورهای محاصره شده در خشکی ژرفای ژئوپولیتیک شمالی
ایران بود .با آنکه برخی از کشورهای منطقه از این پیشنهاد استقبال
کرده بودند و قرقیزستان حتی رسما آمادگی خود را در استقبال از این
طرح عظیم که به آسانی می توانست جغرافیا را به بزرگترین امکان
ژئوپولیتیکی ایران در منطقه تبدیل کند آنچنان که هیچ قدرت منطقه
ای یا فرامنطقه ای نتواند اندیشه "انزوای ایران" را در خزر – آسیای
مرکزی واقعیت دهد ،متاسفانه ضعف عمومی چیره بر دولت وقت مانع
از بهره برداری ایران از این امکان بزرگ ژئوپولیتیک شد.
برخی از تحوالت در دهه  1990و پس از آن در رابطه با تسهیل دست
رسی منطقه خزر – آسیای مرکزی به خلیج فارس از راه ایران امیدوار
کننده بود .در دسامبر  1991قزاقستان و ایران قراردادی را امضاء كردند
كه جمهوری های آسیای مركزی را از امكان ارتباط دادن شبكه راه
آهن خود به خلیج فارس از راه ایران برخوردار می ساخت ( .)18قرارداد
دیگری كه در همان سال میان ایران و اتحاد از میان رونده شوروی
امضاء شد ،عبور اقوام تركمن ،ارمنی و آذری از مرزهای دو كشور تا
ژرفای  45مایل در ایران و جمهوری آذربایجان ،ایران و ارمنستان ،و
ایران و تركمنستان را مجاز ساخت .در ژوئن  1995ایران ،تركمنستان
و ارمنستان قرارداد سه جانبه ای را برای گسترش بازرگانی زمینی میان
سه كشور امضاء كردند ( .)19ماه مارس آن سال شاهد به هم پیوستن
شبكه راه آهن آسیای مركزی به شبكه راه آهن ایران بود .این دو
شبكه راه آهن در ماه مارس  1996در حضور شماری زیادی از سران
دول منطقه یا نمایندگان آنان ،به هم وصل شدند .سران كشورهای

