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چکيده
در خليج فارس حدود 90 جزيره کوچک و بزرگ وجود دارد که 34 جزيره آن متعلق به ايران است. از اين  تعداد 17 جزيره  
از نظر حاکميت بر آبراه بين المللی تنگه هرمز و کنترل آن و همچنين کنترل تردد ناوگان بيگانه دارای اهميت ژئوپليتيکی و 
استراتژيکی می باشند. جزيره فارسی در مرکز خليج فارس در مختصات 10َ˚50 طول جغرافيايی و 59َ ˚27 عرض جغرافيايی، 

دورترين جزيره ايرانی به سرزمين اصلی می باشد.
اين جزيره عالوه بر اهميت سياسی، اقتصادی )داشتن منابع غنی نفت و گاز( و موقعيت توريسم دريايی دارای اهميت 
نظامی است. موقعيت جغرافيايی  جزيره فارسی باعث شده ناوگان پنجم آمريکا  مستقر در بحرين، برای خروج از خليج فارس 
به ناچار بايد از بين  داالن جزيره فارسی و ابوموسی عبور نمايند. بعالوه، اين جزيره به دليل قرار گيری در مرکز خليج فارس  
نقش مهمی در کنترل مسير تردد کشتی ها به مقصد مناطق غرب و جنوب غرب خليج فارس  بازی می نمايد. جزيره فارسی در 
زمان جنگ نفت کش ها موقعيت مناسبی را در خارج از تنگه هرمز برای مقابله به مثل در اختيار ايران می گذاشت.  هدف اين 
پژوهش آشنايی بيشتر با جزيره فارسی و اهميت آن است. اين جزيره از نا شناخته ترين جزاير ايران در خليج فارس می باشد 
ومنابع کمی در اين زمينه وجود دارد. نتايج تحقيق نشان می دهد که اين جزيره به لحاظ سياسی، اقتصادی، نظامی و قرارگيری 
در مسير تردد کشتيرانی بين المللی  در خليج فارس از اهميت استراتژيکی برخوردار است. گردآوری اطالعات از طريق مصاحبه 
حضوری و منابع کتابخانه ای انجام شده است واز نظر روش، ماهيتی توصيفی و تحليلی دارد. همچنين برای آماده سازی نقشه ها 

از نرم افزار فتوشاپ استفاده شده است.

واژه های کليدی: خليج فارس، جزيره فارسی، قدرت دريايی، جزيره العربی
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1-کليات 
ثابت  عوامل  از  جزاير  طبيعی،  گذرگاه های  تنگه ها، 
ژئوپليتيکی هستند كه در قدرت ملی، سياست خارجی  و 
استراتژی های بحری و بّری كشورها تأثير به سزايی دارند. 
در واقع نقش ژئوپليتيک و ژئواستراتژيک آنها برهم منطبق  
می گردد. بين كاربری  جزاير و قدرت دولت ساحلی  رابطه 
سطح  در  می تواند  مربوطه  دولت  و  وجوددارد  مستقيم  

محلی، منطقه ای و جهانی نقش فعال تری بازی نمايد.
 از مناطق مهم و دارای اهميت استراتژيک در خاورميانه، 
جزيره   90 فارس  خليج  در  است،  فارس  خليج  منطقه 
وجود دارد كه 34 جزيره آن متعلق به ايران و در محدوده 
قرار  خوزستان  و  بوشهر  هرمزگان،  استان  سه  جغرافيايی 
گرفته اند )گورابی وهمکاران 1390 :45(. از اين تعداد 17جزيره 
كرانه های  از  دفاع  برای  نظامی  و  اقتصادی  سياسی،  نقش 
جزيره  جزاير،  اين  از  يکی  می كنند.  ايفا  ايران  جنوبی 
عميق  آب های  مركز  در  فارسی  جزيره  دارد،  نام  فارسی 
مختصات 21 -10 -50 طول جغرافيايی  در  فارس  خليج 
ايران  دورترين جزيره  و 35- 59 -27 عرض جغرافيايی، 
بندر بوشهر قرار  به خاک اصلی كشور در 120 كيلومتری 
گرفته است و سالهاست بر مناسبات بين ايران و كشورهای 
متعارض منطقه ای و جهانی در حين گمنامی بدون آن كه 
نقش برجسته داشته يا شناسانده شود  به  عنوان يک  برگ 
برنده، برای ايران نقش مهمی بازی می نمايد. شواهد و قرائن 
آبی  خليج  پهنه  فارسی  در  از آن است كه جزيره  حاكی 
فارس به عنوان يک عامل جغرافيايی مهم به علت در اختيار 
داشتن ارزش های ارتباطی، اقتصادی و نظامی، در قرن 21 
نقش مؤثری را در افزايش قدرت ايران به خصوص انرژی  

بر عهده خواهد داشت. 
ناشناخته و مهم كشورمان  اين جزيره از جمله جزاير   
از  و  نشنيده  تاكنون  را  آن  نام  مردم  از  بسياری  كه  است 
بنابراين  ندارند.  اطالعی  خليج فارس  در  آن  موقعيت 
نگارندگان در اين تحقيق درپی شناساندن اهميت های اين 

جزيره غيرمسکون اما مهم كشورمان می باشد.

اين تحقيق در پی  پاسخ به اين پرسش است كه جزيره 
فارسی كه   از جزاير غير مسکون در خليج فارس است  چه 

نقش و جايگاهی برای جمهوری اسالمی ايران دارد ؟
گردآوری اطالعات از طريق مصاحبه حضوری با افرادی 
انجام  كتابخانه ای  منابع  و  اند  داشته  جزيره حضور  در  كه 
شده است و از نظر روش، ماهيتی توصيفی و تحليلی دارد. 
فتوشاپ  افزار  نرم  از  نقشه ها  آماده سازی  برای  همچنين 

استفاده شده است.

2- مبانی نظری 
امنيت

موضوع امنيت، پيشينه ای به قدمت جهان دارد . از ابتدای 
خلقت  هرچه زمان به جلو پيش می رود، برداشت و مفهوم 
با زندگی روزمره بشر آميخته  امنيت نمايان و  از  جديديی 
فرد،  يک  فيزيکی  تضمين  فقط  امنيت  ابتدا  در  می گردد. 
قبيله، دژو... بودوبيشتر محيط نظامی مد نظر قرار داشت . 
با پيشرفت علم و تکنولوژی مفهوم امنيت گسترده شده و 
ابعاد سياسی، اقتصادی و روانی نيزمورد توجه واقع گرديد 
)احمدی پور، 1376، 442(. در قران كريم نيز آمده است )الذی 

اطعمهم من جوع و امنهم من خوف( يعنی )آنکه به هنگام 
)سوره  داشت(  امانشان  در  بيم  از  دادو  طعامشان  گرسنگی 
قريش، آيه 4( امنيت خليج فارس زمانی  دارای ارزش است كه 

همه كشورهای منطقه بتوانند با آرامش اهداف خود را دنبال 
به همين جهت  است   مرتبه  و  دارای درجه  امنيت  نمايند 
است كه گفته می شود امنيت يک وضعيت نسبی است. هيچ 
فرد يا كشوری  نمی تواند مدعی برخورداری از يک امنيت  
صددرصد باشد. حتی اگر تمام عوامل  و امکانات مادی و 
معنوی نيز در اختيارش باشد )کاظمی 1372: 118(. والترليپمن 
در  كه  است  امنيت   دارای  وقتی  ملت  يک  می كند  بيان 
صورت اجتناب از جنگ بتواند ارزش های اساسی خود را 
حفظ كند و در صورتی كه اقدام به جنگ نمود قادر باشد 
همان ارزش ها را پيش ببرد )عزتی 1376 : 494 (. بنابراين امنيت 
دريايی نيز بخشی از امنيت ملی يک كشور به حساب می آيد 
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وارد شدن خسارات  باعث  آن  از  و غفلت  بی توجهی   كه 
جبران ناپذيری می شود.

به  نياز  خليج فارس  در  امنيت  برقراری  و  كنترل  برای   
ابزار و وسايلی است تا بتوان با به كارگيری  و استفاده بهينه 
از آنها دشمن را به زانو درآورد. به همين علت سپهبد علی 
رزم آرا در خصوص اهميت جزاير خليج فارس در برقراری 

امنيت بيان می كند:
جزاير جنوب قطعاتی است از پيکر كشور كه در دريای 
پهناور فارس قرار گرفته اين قطعات كوچک برای سالمت 
و حفاظت كشور پر ارزش و قيمتی است  خاصه آنکه يگانه 
راه آزادی ايران از دريای فارس و مصونيت و سيادت اين 

دريا در دست اين جزاير است )رزم آرا، 1320: 129(. 

3- اهميت  سياسی  جزيره فارسی
اهميت سياسی جزير فارسی به زمان گفتگوهای  مسئوالن 
شدن  مشخص  عربستان جهت  و  ايران  كشور  دو  بلندپايه 
كه  جزيره ای  تنها  برمی گردد.  م   1968 درسال  دريايی  مرز 
در خليج فارس مرزدريايی آن با مرز دريايی كشور همسايه 
تالقی می كند جزيره فارسی است. تعيين مرز بين دو كشور 
بايد براساس ترسيم خط منصف از ساحل دو كشور انجام 
می شد اما   به سه دليل از اين روش استفاده نگرديد 1- واقع 
شدن جزيره خارک در داخل آب های داخلی ايران و آغاز 
قلمروهای دريايی ايران ازآخرين نقاط اين جزيره به سمت 
دريا 2- وجود چاه های نفت مرجان و فريدون 3- ادعای  
مالکيت دو كشوربر جزاير فارسی و العربی . به اين ترتيب  
تيم مذاكره كننده با موافقت مقامات بلندپايه دو كشور برای 
دائمی  توافق  يک  به  يافتن  دست  و  مشکل  شدن  برطرف 
تركيبی  حل  راه  از   شود  دريا  عادالنه  تقسيم  به  منجر  كه 
)خط ميانه( استفاده نمودند. براساس توافق صورت گرفته 
تعلق  عربستان  به  العربی  وجزيره  ايران  به  فارسی  جزيره 
گرفت و حاكميت دو كشور بر جزاير مربوطه به رسميت 
شناخته شد. تعيين حدود فالت قاره بين ايران و عربستان در 
دوم آبان 1347 هجری شمسی با تحديد حدود فالت قاره 

و مبادله اسناد بين نماينده ايران )دكتر منوچهر اقبال( رئيس 
هيئت مديره و مدير عامل شركت ملی نفت ايران و )شيخ 
احمدزكی يمانی( وزير نفت عربستان مبادله و جزيره فارسی 
دارای دريای سرزمينی به عرض 12 مايل دريايی از حد پست 

ترين خط جزر برخوردار شد )پيشگاهی فرد 1384 : 65( .

                                             
ترسيم نگارندگان 1393    

نگاره 1: مرزسياسی جزيره فارسی و العربی

در  گرديده  مشخص   )1( شماره  نگاره  در  كه  همانطور 
منطقه ای از دريای سرزمينی كه دو جزيره با هم تداخل كند 
يک خط مرزی كه دريای ساحلی جزيره فارسی را از جزيره 
العربی جدا و در تمام طول خود از حد پست ترين جزر هر 
يک از دو جزيره به فاصله مساوی باشد در نظر گرفته  شده 
است. همچنين دو كشور حق مالکيت و بهره برداری از كف 
و زير كف منطقه مذكور در سمت خود را جهت عمليات 
اكتشافی و بهره برداری از منابع احتمالی به رسميت  شناختند. 
ايران و عربستان توافق كردند تا 500 متری مرزسياسی  دو 

جزيره از منابع زير بستردرياچيزی استخراج نکنند. 
                             

نقشه 1: مرز دريايی و خط مبدا دريايی ايران  و جزيره 
فارسی در خليج فارس       
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با توجه به موقعيت جزيره فارسی و العربی درصورت 
عدم توافق بر سر مالکيت جزيره های مذكور فرض های زير 

دور از ذهن نبود: 
فرض اول: مالکيت هر دو جزيره فارسی والعربی متعلق به 
مهم غرب  از ستون های  يکی  اين سال ها  ايران طی  ايران: 
موقعيت خود   از  ايران  شاه   اين وجود  با  بود.   منطقه  در 
در نزد كشورهای غربی استفاده می كرد و با اعمال نفوذ و 
نفوذ شوروی  و  كمونيسم  با  مقابله  توجيه  با  آنها   فشاربر 
خليج  در  بيشتر  امنيت  برقراری  و  منطقه  در  اقمارش  و 
فارس، مالکيت اين دو جزيره به ايران واگذار می گرديد. در 
اين صورت دريای سرزمينی اين دو جزيره و حتی منطقه 
انحصاری اقتصادی و يا فالت قاره در مرزهای دريايی ايران 
و عربستان به گونه ای ديگر ترسيم می گرديد. ازجمله ميدان 
گازی فرزاد كه به دو بخشA-B  بين دو كشور تقسيم شده  
نام  به  عربستان  سرزمينی  محدوده  در    A فرزاد  بيشتر  و 
و  گرفته  قرار  غربی  جنوب  شرقی  شمال  شکل  به  حصبه 
بخش ميدان گازی فرزاد  B در بخش شرقی خليج فارس با 
وسعتی حدود 3500 كيلومتر در محدوده دريای سرزمينی 
ايران )جزيره فارسی(، به طور كامل به ايران  تعلق می گرفت 
محدوده دريايی ايران نزديک تر به مناطق شرقی و نفت خيز 

عربستان مانند السفانيه و منيفه قرارمی گرفت .
فرض دوم: مالکيت هر دو جزيره به عربستان داده می شد، 
تردد  اطالعاتی  كنترل  بعالوه  اول   فرض  امتيازات  تمام 
كشتی ها به سمت كويت، عراق، ايران )خارک و بوشهر (و.. 

در اختيار عربستان قرار می گرفت.
و  جزاير  بر  مالکيت  مشکل  كه  صورتی  در  سوم:  فرض 
العربيه( مانند مرز دريايی  مناطق دريايی )جزيره فارسی و 
ايران و امارات متحده عربی  الينحل باقی می ماند، با پيروزی 
انقالب اسالمی در ايران و خارج شدن كشورمان از اردوگاه 
غرب اين احتمال وجود داشت كه موضوع  جزيره فارسی 
هم مانند جزاير تنب كوچک،  تنب بزرگ و ابوموسی مورد 
سوء استفاده  كشورهای منطقه وفرا منطقه ای حامی عربستان  

قرار گرفته و تا سال ها ادامه پيدا نمايد.

4- اهميت اقتصادی 
جزيره فارسی  دارای محيطی بکر و به لحاظ اقتصادی 

ازسه جهت دارای اهميت است كه عبارتند از :

4-1- توريسم دريايی 
داشته اند  حضور  جزيره  در  كه  افرادی  اظهارات  به  بنا 
توريسم  كننده  می تواند جذب  منطقه  زيبای  طبيعی  محيط 
دريايی باشد وبرای با ال بردن جذابيت می توان از هواپيماهای 

دوزيست و هاوركرافت استفاده نمود.

4 -2- انرژی 
اهميت ديگر جزيره به خاطر شناسايی منابع نفت وگاز 
فراوان اين منطقه است. حدود 5تا7 حلقه چاه در اين جزيره 
حفاری شده كه در حال حاضر پلمپ می باشند. بعد از پيروزی 
انقالب اسالمی و شرايط تحميلی بر ايران مانند بحران های 
داخلی، و سپس جنگ هشت ساله وتحريم های غرب شرايط 
سرمايه گذاری و اكتشاف و بهره برداری از منابع نفت و گاز در 
آب های سرزمينی اين جزيره در اولويت كاری برنامه ريزان 
در سطوح باالی تصميم گيری قرار نداشت. اما  از سال 2000 
ميالدی به بعد اين شرايط فراهم گرديد. بعد از اين كه چندين 

سازند نفت و گاز  در جزيره فارسی شناسايی شد.
بررسی ها حکايت از اين دارد كه اين جزيره كوچک و 
غير مسکون با در اختيار داشتن 508 ميليارد مترمکعب گاز 
طبيعی و 212 ميليون بشکه ميعانات گازی  ذخائرش حدود 
25 درصد بيشتر از توليد گاز بزرگترين شركت هند در جنوب 
اين كشور است  (www.entekhab.ir). اين حوزه هيدروكربنی در 
 B خليج فارس شامل ميدان نفتی بينالود و ميدان گازی فرزاد
است كه پس از كشف ذخاير هيدروكربنی در اين منطقه، در 
سال 2002 ميالدی قرارداد  توسعه اين ميدان با  مشاركت 

سرمايه گذاران خارجی امضا شد. 

4-3 - منابع دريايی                                                                                                           
همانطور كه بيان گرديد يکی از جريان های سطحی به 
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ساعت  عقربه های  خالف  آن  جهت  كه  چرخشی  صورت 
اتفاق می افتد در توزيع  است و در نزديکی جزيره فارسی 
نقش  جزيره  اطراف  در  ماهی(  )انواع  دريايی  غذايی  مواد 
مهمی دارد. بنابراظهار افرادی كه در جزيره حضور داشته اند، 
گونه های فراونی از آبزيان در اطراف جزيره فارسی وجود 
دارد كه بر زيبايی اين محيط افزوده است. اما به دليل فاصله 
زياد اين جزيره با سرزمين اصلی كشور وعدم وجود ناوگان 
صيادی مناسب و عدم صرفه اقتصادی  برای تردد صيادان، 
مورد  كمتر  منطقه  اين  دريايی   توانايی های  از  بهره برداری 

توجه قرار گرفته است.

5- اهميت نظامی 
بار در  قدرت دريايی به مفهوم رايج آن براي نخستين 
سال 1894ميالدي توسط آلفرد تاير ماهان دريادار امريکايی 
به كار برده شد. او  شش شرط اصلی  موقعيت جغرافيايی، 
خصوصيات  جمعيت،  ساحل،  طول  طبيعی،  ويژگی های 
ملی، خط مشی حکومت را، برای يک قدرت جهانی جهت 
تسلط بر درياها الزم می دانست. )عزتی، 1371 : 55-54( از واژه 

می شود. و  شده  متنوعی  و  متعدد  تعاريف  دريايی  قدرت 
جامع ترين تعريف از قدرت دريايی عبارت است از مجموعه 
توانايی های يک ملت در استحصال منافع خويش از درياها 
و اقيانوس ها با بکارگيري آب های دنيا براي مقاصد سياسی، 
اقتصادي، و نظامی در زمان صلح وجنگ به منظور نيل به 
مقاصد و اهداف ملی)عزتی، 1389 80(. قدرت دريايی آن قدرتی 
است كه توانايی اجرای  سياست های دولت ساحلی را در 
دريا، در زمان صلح و جنگ فراهم سازد. يا به عبارت ديگر:
)موقعيت استراتژيکی × ناوگان دريايی = قدرت دريايی(.

قدرت  به  مربوط  مفاهيم  و  تعريف  در  كه  همانطور 
دريايی آمده، قدرت دريايی نشان دهنده استراتژی دريايی 
جهانی شان   و  منطقه ای  سياست های  راستای  در  دولت ها 
می باشد. ماهان با ارائه استدالل های منطقی  روشن ساخت 
كه ظهور و تداوم قدرت های بزرگ در جهان همواره با تکيه 
درياها صورت  نسبی  برتري  از طريق  و  دريايی  بر قدرت 
گرفته است و در نهايت نتيجه گرفت كه الزمه حکومت بر 

دنيا، حکومت بر درياهاست )زرقانی، 1386 :59 (.

ترسيم: نگارندگان، 1393 

      نمودار )1(: قدرت دريايی ايران بر اساس عوامل ثابت و متغير
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در  پايدار  امنيت  راستای  در  دريايی  قدرت   -1-5
خليج فارس 

 همانطور كه در نمودار شماره )1(  نشان داده شده برای 
در   فارس  خليج  در  ايران  دريايی  سيادت  و  قدرت  كسب 
هرشرايطی نيروی دريايی ايران در برقراری  كنترل  و امنيت 
دريا نيازمند عناصری است تا بتواند امنيت را به بهترين شکل 
ممکن برقرار كرده  و بااعمال قدرت خطوط مواصالتی دريايی 
ايران را باز و راه های مواصالتی بنادر و جزاير دشمن در زمان 
جنگ  درخليج فارس و همچنين مناطق غرب و جنوب غرب  
اين دريا )عراق،كويت ومناطقی ازعربستان( را مسدود نمايد.  

به  نياز  فارس  درخليج  امنيت  برقراری  و  كنترل   برای 
ابزار و وسايلی است شامل،  عوامل متحرک )شامل ناوگان 
دريايی كه از يگان های رزمی، غير رزمی شناور، پروازی و 
و مصنوعی  طبيعی  ثابت  عوامل  و   كنند(  پشتيبانی  عوامل 
مانند تنگه، جزاير،بنادر، مناطق كم عمق و سازه های انسان 
ساخت. هر چقدر ايران بتواند ناوگانی قوی و پوياتر برای 

خود مهيا نمايد يک امنيت نسبی برای تجارت دريايی خود 
فراهم آورده است. 

نقشه 2: موقعيت جزيره فارسی نسبت به مناطق اطراف خود  
در تصاوير گوگل

بخشی از عوامل  ثابت قدرت ايران كه در واقع همان 
دسته  دو  به  نظامی  اهميت  لحاظ   به  هستند  ايران  جزاير 
تنگه  نزديکی  در  كه  جزايری  اول  دسته  می شوند،  تقسيم 
تنگه  دليل  به  آنها  اهميت  از  اندوبخشی  گرفته  قرار  هرمز 

جدول )1( : ويژگی های  طبيعی جزيره فارسی
از نظرتوپوگرافی كاماًلمسطح وبدون ناهمواری يا تپه های طبيعی است

مساحت جزيره كمترازيک كيلومترمربع وحداكثر ارتفاع آن 3 متر است. بطوری كه از يک نقطه تمام سطح جزيره قابل مشاهده است
ازنظر زمين شناسی دنباله زاگرس جنوبی است. جزيره فارسی بر اثر حركات تکنونيکی به صورت مرجانی از آب بيرون زده است

باد غالب باد شمال است  با جهت شمال غربی از اوايل پائيزتابهار با سرعت متوسط 4 تا 11 نات می وزد و باعث تالطم و ايجاد امواج 
بلنددر دريا می شود

هنگام طوفانی شدن خليج فارس سواحل كم عمق اطراف جزيره پناهگاه مناسبی برای لنگر انداختن شناورها جهت در امان ماندن از امواج 
سهمگين است

در سواحل شمال و غرب  جزيره عمق آب تا فاصله يک كيلومتری كمتر از 5 متر و به صورت صخره ای است
جزيره  فارسی تقريبًا در قسمت های مركزی آب های عميق خليج فارس قرار گرفته كه عمق آب بيش از 50 متر است.

عميق ترين نقطه نزديک جزيره 6 متر و در فاصله350متری جنوب آن است
زمانی كه سطح آب باال می آيد رادار سطحی به سختی می تواند جزيره را نشان دهد

دارای آب و هوای گرم و خشک -  بارش باران كم-  پوشش گياهی منحصر به بوته ها و علف های كم پشت می باشد
 سواحل جزيره فارسی با شيب ماليم درزير آب تا فاصله يک كيلومتری ادامه دارد

به دليل وسعت كم فاقد سکنه دائمی است

دورترين جزيره ايرانی به سرزمين اصلی و تابع بخش مركزی شهرستان بوشهراست
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هرمز است. دسته دوم جزايری كه در داخل خليج فارس و 
يا در مجاورت سواحل قرار دارند .يکی از عوامل  ثابت كه 
می تواند نقش مؤثری  در كمک  به ناوگان نظامی و تجاری 
)نفت و گاز( به كشورمان داشته باشد جزيره فارسی است. 

مأخذ: سازمان جغرافيايی نيروهای مسلح

نقشه 3 : توپوگرافی جزيره فارسی 

در  و  فارس  خليج  مركزی  آب های  در  فارسی  جزيره 
فاصله 65 مايلی )120 كيلومتری (جنوب غربی بندر بوشهر 
در مختصات21 -10 50  طول جغرافيايی و 35 - 59 ˚27 
نيروی دريايی در  از  يگانی  دارد و  قرار  عرض جغرافيايی 
آن مستقر می باشد. در فاصله 23 كيلومتری  جنوب جزيره 
فارسی جزيره العربی متعلق به عربستان است كه با سواحل  
نيروهای  جغرافيايی  )سازمان  دارد  130كيلومترفاصله  كشور  اين 
مسلح1381  : 233(. همچنين اين جزيره دارای فانوس دريايی 

بوده است و فاقد ايستگاه هواشناسی است اما در بيشتر منابع 
به اشتباه ذكرشده كه جزيره دارای ايستگاه هواشناسی است.

استراتژيکی جزيره  به داليل فوق  و موقعيت  با توجه 
فارسی، اهميت آن در دو مقطع زمانی قابل بررسی است:

قبل از پيروزی انقالب اسالمی  حکومت ايران بخشی از 
استراتژی بحری در منطقه خليج فارس به حساب می آمد. 
بر اساس دكترين نيکسون رئيس جمهور وقت امريکا ، ايران  
به عنوان ستون نظامی و عربستان سعودی ستون اقتصادی،  
بنای امنيت در منطقه خليج فارس را تشکيل می دادند. شاه 
ايران  طی سال های 1979- 1969 نقش ژاندارم منطقه را 
امريکا  دوستونی  سياست   .)92:  1371 )اسدی،  داشت  برعهده 
رژيم  سقوط  با  و  داشت  تداوم  منطقه  در  سال   10 حدود 

پهلوی اين سياست نيز از بين رفت. در اين دوره  به دليل 
حمايت های امريکا و غرب  از ايران  و عدم حساسيت های 
ايران  زمان  آن  سياست های  در  فارسی  جزيره  منطقه ای، 

نقشی غيرفعال داشت. 
جنگ  شروع  سپس  و  اسالمی  انقالب  پيروزی  از  بعد 
از  جلوگيری  برای  ارتش  دريايی  نيروی  تکاوران  تحميلی 
بيگانگان در آن مستقر شدند. در 22  اشغال جزيره توسط 
سپتامبر 1980 كه عراق جنگ دريايی را آغاز نمود و يک 
منطقه ممنوعه جنگی و درپی آن يک منطقه كاماًل انحصاری 
دريايی  در شمال خليج فارس برای خود ترسيم كرد )نقشه 
يک  دشمن  تهديدات  با  مقابله  برای  نيز  ايران   )3 شماره 
منطقه انحصاری دفاعی در اطراف سواحل خود ايجاد نمود. 
از شروع جنگ  بعد  را  فارسی  يافتن جزيره  اهميت  داليل 

بايد در موارد زير جستجو نمود.

5-2- قرارگيری  در مسير تردد دريايی
از سال 1967 كه تعيين مسير برای شناورها و طرح های 
تفکيک تردد در جهت تأمين امنيت دريانوردان وبهبود حمل 
نظارت  تحت  راهه های جهان  آب  تمام  در  دريايی  نقل  و 
همکاری  و  گرديد  آغاز  ايمو  دريايی  بين المللی  سازمان 
كشورهای ساحلی در ارائه پيشنهاد و تهيه طرح هايی كه در 
درياهای سرزمينی پياده می شود الزم گرديد تا كنون حدود 
90 طرح تفکيک تردد در سطح جهان تصويب شده كه از 
اين تعداد 4 طرح مربوط به خليج فارس می باشد. )ميرحيدر، 

 )145: 1367

محدود  و  فارس  خليج  طبيعی  ويژگی های  به  توجه  با 
و  زياد،   خور  آب  با  كشتی ها  برای  كشتيرانی  مسير  بودن 
عواملی مانند تردد زياد، كم بودن عمق آب، وجود نزم مه 
دريا، وجود جزاير  ناهمواری های كف  طوفان های شن،  و 
متعدد، سکوهای حفاری و نفتی  سبب شد، عبور كشتی های 
به  كه  تردد  تفکيک  طرح  مسيرهای  از  نفتکش ها  و  بزرگ 

دولت های ديگر ابالغ گرديده انجام شود. 
با توجه به اين كه عمق خليج  فارس 91 متر و عمق 



فصلنامه علمی - پژوهشي اطالعات جغرافیایي ) ( دوره23، شماره 91، پاییز93
 Scientific - Research Quarterly of Geographical Data (SEPEHR) Vo.23,No.91, Autumn 2014 / 106  

اصلی  خطوط  مسير  است،  متر   73 تا   40 بين  تردد  مسير 
كشتيرانی از شرق به غرب نزديک به سواحل و جزاير ايران 

انجام می شود. 
قرار گرفتن جزاير تنب بزرگ، كوچک، فارو، ابوموسی، 
سيری و جزيره فارسی در مسير خطوط كشتيرانی به طرف 
تردد  تفکيک  به سبب طرح  فارس،  جنوب و غرب خليج 
دريايی براهميت استراتژيکی اين جزاير ايرانی افزود. )نقشه 
حركت  برای  ايران  اسالمی  جمهوری  دولت  و   )4 شماره 
اعمال  را  محدوديت هايی  جزاير  اين  سوی  به  كشتی ها 
می كند از جمله :1( كليه كشتی ها بعد از عبور از تنگه هرمز  
كه قصد حركت به سوی غرب خليج فارس را دارند بايد 
از 12 مايلی جنوب جزاير ابوموسی، سيری و از آن جا به 
و  كنند  عبور  فارسی  جزيره  غربی  جنوب  12مايلی  بعداز 
و  جنوب  از  بايد  كشتی ها  فارسی،  جزيره  از  عبور  از  بعد 
غرب خطوطی كه نقاط زير نقطه A با مختصات جغرافيايی 
55َ  ˚27  عرض شمالی و 53َ  ˚49 طول شرقی، نقطهB با  
مختصات 10َ  ˚29 عرض شمالی و 12َ  ˚49 طول شرقی 
نقطه C با مختصات 10َ  ˚29 عرض شمالی و 40َ    ˚48 
طول شرقی )دره ميرحيدر همان 146 (،  بعد از اين نقطه كشتی ها 

می توانند به طرف بنادر كويت حركت نمايند.   

مأخذ: ميرحيدر، دره 1369.

نقشه 4: جغرافيای سياسی طرح های تفکيک تردد در خليج 
فارس 

5-3- نقش افندی جزيره فارسی و مقابله با نيروهای 
فرامنطقه ای

 افزايش نقش افندی جزيره فارس در آن مقطع زمانی  
را بايد  در سه علت مهم زير جستجو نمود 1- آغاز جنگ 
نفتکش ها از طرف دولت عراق و حمله به تأسيسات دريايی 
و كشتی های تحت حمايت ايران 2- درخواست كشورهای 
و  امريکا  از  عربستان  و  كويت  مانند  خليج فارس  عربی 
اين كشورها   نفتکش های  اسکورت  برای  غربی  دولت های 
سعودی،  عربستان  نفتکش های  اسکورت  طرح  ارائه   -3
از  كه  ساير كشورهای  عرب حوزه خليج فارس  و  كويت 
و  امريکا طی1987  دفاع وقت  وزير  كاسپارواينبرگر  طرف 
1988، ارائه گرديد (,p : cordesman. 67) . حضور فيزيکی حدود 
66 كشتی جنگی از كشورهای بلوک غرب و حدود 8 كشتی 
جنگی از شوروی سابق )بلوک شرق( و تمركز  هرچه بيشتر 
ناوگان جنگی بيگانه در مناطق شمالی خليج فارس  و نزديک 
به عراق بر نقش افندی جزيره فارسی به دليل قرارگيری در 
مركز آب های عميق،  نزديکی به مسير تردد دريايی و مرزهای 
آبی عربستان افزود. به طوری كه رهبر معظم انقالب اسالمی 
)حضرت آيت اهلل خامنه ای( كه  در آن زمان رئيس شورای عالی 
فارسی  پدافندی جزيره  بودند در مورد تحکيم مواضع  دفاع 
دستورهای الزم را صادر نمودند )يزدانفام، 1387: 30(. نقش مهم 
اين جزيره برای مقابله با دشمنان باعث شد در چندين نوبت از 

سوی نيروی هوايی عراق مورد حمله قرار گيرد.   

نمودار 2: تعداد ناو جنگی کشورهای فرامنطقه ای در 
خليج فارس 1987 - 1988
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5-4- موقعيت گذرگاهی جزيره فارسی
تنب  ابوموسی،  فارسی،  جزيره  بين  داالن  يا  گذرگاه 
مهمترين  از  يکی  فارس  خليج  در  كوچک  تنب  بزرگ، 
داالن ها هم برای ايران و هم برای ناوگان دريايی امريکاست 
ايران،  اسالمی  جمهوری  دشمنان  از  حاضر  حال  در  كه 
بحرين(  )خليج  در  آمريکا  پنجم  ناوگان  زيرا  می باشد. 
متشکل از ناوهای هواپيمابر و رزمناو ها و ناوشکن ها هيچ 
كريدوری برای عبور ديگری از منطقه ندارد و  اجباراً  بايد 
از داالن بين جزيره فارسی و ابوموسی عبور نمايند. فاصله 
جزيره فارسی تا بحرين حدود195 كيلومتر و فاصله بحرين 
تا جزيره ابوموسی حدود 450 كيلومتر فاصله است )نقشه 
شماره 1( . همانطور كه استراتژيست ها عنوان نموده اند در 
حال حاضر شانزده گذرگاه استراتژيک در جهان وجود دارد 
)عزتی، 1389 :177(. از اين شانزده گذرگاه  پنچ گذرگاه دريايی 

در خاورميانه است كه يکی از اين داالن  ها  داالن جزيره 
فارسی و ابوموسی می باشد و هيچ راه جايگزينی هم برای 
آن با توجه به محيط طبيعی خليج فارس برای عبور مرور 
بر  به خود  اين عامل خود  ندارد و  ناوگان دريايی  وجود 

اهميت جزيره فارسی می افزايد.

5-5- جزيره فارسی اهرمی برای مقابله با دشمن در  
خارج از تنگه هرمز

 فا صله بين تنگه هرمز تا جزيره فارسی حدود هفتصدو 
پنجاه كيلومتر است. همين بعد مسافت و حضور عراق در 
شمال خليج فارس، در زمان جنگ تحميلی و فاصله 640 
كيلومتری تنگه هرمز تا بحرين محل استقرار ناوگان پنجم 
وحتی  تحميلی  جنگ  زمان  در  چه  را  فرصت  اين  امريکا 
در رويارويی با مسائلی كه ممکن است بين ايران و رقبای 
منطقه ای و فرا منطقه ايش اتفاق بيفتد، بوجود آورده كه جزيره 
فارسی يک برگ برنده برای جمهوری اسالمی ايران خواهد 
بود . زيرا براساس تعريفی كه از تنگه های بين المللی صورت 
گرفته عبور ترانزيت از اين تنگه ها شامل آزادی  كشتی رانی  
و  سرعت  با  و  پيوسته  بايد  عبور  و  است  برفراز  پرواز  و 

بدون ضرر انجام گيرد و دولت های حاشيه تنگه نمی توانند 
امنيتی يا علل ديگر عبور ترانزيت را معلق كنند.  به داليل 
برنده ای  برگ های  باوجود  بنابراين   همان:30(  فرد،  )پيشگاهی 

حساسيت های  بروز  از  می توان  فارسی   جزيره  همچون 
جهانی نسبت به گزينه مسدود نمودن  تنگه هرمز كاست.

5-6- موقعيت مناسب برای جنگ  نامتقارن و مين 
شرايط  فارسی  جزيره  اطراف  محيط  عمده  دليل  دو   
مناسبی را برای جنگ نامتقارن و مين  در اختيار كشورمان 
مانند  وفصلی  مداوم  بادهای  وزش  يکی  می دهد.  قرار 
بادشمال، قوس، سهيلی با جهت جنوب غربی باعث تالطم 
كه  چرخشی  صورت  به  سطحی  وجريان های  دريا،  آب 
جهت آن خالف حركت عقربه های ساعت  است در جنوب 
غربی جزيره فارسی ايجاد می شود. اين ويژگی طبيعی باعث 
می شود مين هايی كه در آب های اين منطقه كاشته شوند، به 
قسمت های غرب و جنوبی خليج فارس انتقال يابند. عالوه 
بر آن طوفان شن و  بروز مه و نزم1 ميدان ديد را )از800 
از نظر كشتی رانی و  تا 3 كيلومتر( كاهش می دهد، كه  متر 
فارسی  جزيره  بين  كه  دارد  بسيار  اهميت  نظامی  عمليات 
از  ماه  چند  برای  امريکا(  ناوگان  استقرار  )محل  بحرين  و 
سال اتفاق می افتد. جمهوری اسالمی ايران در زمان جنگ 
سطحی  جريان های  ممتاز  طبيعی  ويژگی  از  نفتکش ها 
انجام  عمليات های  چرخشی اطراف جزيره فارسی جهت 
تالفی جويانه  به شکل مناسب استفاده نموده و حتی از قبول  
استفاده از مين های دريايی در اين منطقه سرباز زده و اين 
شايد  است.  نموده  كشورها   ديگر  و  عراق  متوجه  را  كار 
يکی از مهمترين عمليات های جنگ مين  در خليج فارس 
تبليغاتی  برد  و  گرفت  نفتکش ها  صورت  جنگ  زمان  در 
جهانی  برای ايران داشت، برخورد نفتکش كويتی الرخاء با 
نام بريچتون  با پرچم آمريکا، در مرداد سال 66  كه توسط 
يک ستون از كشتی های نظامی امريکايی اسکورت می شد 

1- توده ای از ذرات ريز و غبار ومانند آن در فضای مجاور سطح زمين ايجاد می شود 
وميدان ديد را تاحدود يک كيلومتر كاهش می دهد.
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در فاصله 13 مايلی جزيره فارسی در نزديکی بويه1 دريايی 
هارقوس با مين برخورد و حفره بزرگ 43 متری در بدنه آن 

ايجاد گرديد.  )يزدانفام، همان: 7 (

5-7-  مساحت جزيره 
 محيط جزيره فارسی حدود 1/5 كيلومتر و مساحت آن 
كمتر از يک كيلومترمربع باشد. به دليل كوچکی جزيره امکان 
ايجاد باند هواپيما در آن وجود ندارد. با اين ويژگی  دشمن 
به صورت طوالنی  نه می تواند  نه می تواند آن را غرق كند 
مدت آن را اشغال نمايد.  كوچک بودن جزيره  فارسی برای 

كشورمان از نظر نظامی يک حسن به شمار می رود.

5-8- نزديکی به مرز دريايی عربستان
و  ايران  بين  دريايی  مرز   فاصل  حد  فارسی  جزيره  
سرزمين  تا  جزيره  اين  فاصله   . است  گرفته  قرار  عربستان 
اصلی  عربستان  يعنی مناطق شرقی و نفت خيز اين كشور در 
بعضی نقاط  كمتر از 100 كيلومتر، تا ادمام 175 و تا منطقه  

خفجی در نزديکی مرز كويت 170 كيلومتر فاصله دارد. 

نتيجه گيری 
قدرت دريايی  ايران  از دو دسته عوامل ثابت و متغير 
در خليج فارس تشکيل شده است. منطقه خليج فارس و 
جزاير استراتژيک آن در ابعاد اقتصادی، سياسی، ژئوپليتيکی، 
ارتباطی ونظامی  نقش بسيار  مهی را در سرنوشت سياسی، 

نظامی )افندی و پدافندی( كشورهای ساحلی دارند. 
بين كاربری جزاير و قدرت دولت ساحلی رابطه مستقيم  
باشد  قدرتمند  قدر دولت ساحلی قوی و  دارد. هر  وجود 
بيشتر  فارس  خليج  و  هرمز  تنگه  بر  قدرت  اعمال  امکان 
برايش فراهم خواهد شد ونقش مؤثرتری در  اعمال سياست 
 های منطقه ای و بازی در صحنه بين المللی خواهد داشت. 

1- بويه:يکی از عاليم كمک ناوبری جهت اخطار به كشتی ها و شناورها به 
منظور ايجاد امنيت دريانوردی دران منطقه نصب شده است كه مجهز به چراغ، 

سوت و دستگاههايی برای انعکاس امواج راداری می باشند. 

بخشی از عوامل ثابت قدرت دريايی ايران را همان جزاير 
طبيعی خليج فارس  تشکيل می دهند كه 34 جزيره كوچک 
از  دارد.  قرار  ايران   حاكميت  و  مالکيت  تحت  وبزرگ 
استراتژيکی  و  نظامی  اهميت  دارای  جزيره   17 تعداد  اين 
در  كه  است  فارسی  جزيره  جزاير،  اين  از  يکی  می باشند. 
مركز خليج فارس در 10َ  ˚50 طول جغرافيايی و 59َ   ˚27 
عرض جغرافيايی  قرار گرفته و دورترين جزيره ايرانی به 
سرزمين اصلی می باشد و همچنين در 65 مايلی جنوب غربی 
بندر بوشهر قرار دارد. جزيره فارسی با توجه به موقعيت و 
بکر بودنش به داليل سياسی،  اقتصادی )انرژی و توريسم(، 
نظامی و قرارگيری در مسير تردد دريايی از اهميت بااليی 
برخوردار می باشد. اين جزيره همانند بيشتر جزاير ايران طی 
دوم  دردور  است.  داشته  نظامی  صرفًا  اخيرنقشی  قرن  نيم 
جنگ نفتکش ها از 1985 تا 1989 اين جزيره دارای اهميت 

فراوانی برای كشورمان بود. 
با توجه به تنش بين ايران و حاميان فرامنطقه ای عراق 
كه با حدود 80 ناو جنگی در خليج فارس حضور پيدا كرده 
بودند؛ موقعيت و شرايط دريايی جزيره فارسی به يگان های 
دريايی اين اجازه را می داد تا به اهداف مورد نظر در منطقه 
غرب و جنوب غرب خليج فارس به راحتی دسترسی داشته 
باشند. مهمتر از همه قرارگيری اين جزيره در مسير كريدور 
ورودی و خروجی ناوگان پنجم آمريکا متشکل از ناوهای 
هواپيمابر و رزمناو ها و ناوشکن های مستقر در خليج فارس 
)بحرين( است كه هيچ كريدوری برای عبور ندارند و بايد 
در  نمايند.  عبور  ابوموسی  و  فارسی  جزيره ی  بين  ازداالن 
و  ورود  مسير  در  ايرانی  جزاير  از  زنجيره  ای  كه  صورتی 
به  آنها  دهيم عماًل  قرار  كنار هم  را  فارس  خروجی خليج 
عنوان يک ناو بزرگ غرق نشدنی برای ايران خواهند بود. 

نقش ديگر اين جزيره نقش اقتصادی می باشد. 
منابع نفت و گاز شناسايی شده اين جزيره  دارای 508 
ميليارد مترمکعب گاز طبيعی و 212 ميليون بشکه ميعانات 
از  بيشتر  اين جزيره حدود 25 درصد  است. ذخائر  گازی 
توليد گاز بزرگترين شركت هند در جنوب اين كشور است. 
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اين جزيره عالوه برانرژی  به دليل محيط طبيعی زيبا شرايط 
توريسم دريايی را دارد.

پيشنهادات   
- گسترش مصنوعی جزيره فارسی از طريق وصل نمودن 
صخره ها، با اين كار شرايط رابرای پهلو گرفتن كشتی های 

بزرگ تر می توان فراهم نمود.
- ايجاد تأسيسات صيد و صيادی با توجه به منابع غنی صيد 

در اطراف جزيره. 
ماهی های  سازی  منجمد  برای  يخ سازی  كارخانه  -ايجاد 

صيد شده.   
-احداث كارخانه كنسروسازی در جزيره.

- نصب دستگاه آب شيرين كن جهت استفاده افراد مستقر 
در جزيره .  

- تبديل جزيره به پايگاه مهمی برای  صيادی، در مركز خليج 
فارس.

مانند  اطراف جزيره  ديدنی  و  به محيط جذاب  توجه  با   -
عالقه مندان  برای  را  شرايط  می توان  آب  زير  صخره های 
ساحلی  و  دريايی  ورزشی  تفريحات  جهت  طبيعت  به 
پژوهشگران علوم جغرافيايی، زمين شناسان و محققان علوم 

جانورشناسی )جذب توريست( مهيا نمود.   
- ايجاد خطوط كشتی رانی بين جزيره فارسی و بندر بوشهر   
به يک  تبديل آن  اين جزيره و  پايگاه توريستی در  ايجاد   -
منطقه توريستی با داير نمودن زيرساخت های الزم برای باال 
بردن جذابيت و كاهش زمان تردد افراد توريست و بازديد كننده 
با استفاده از هواپيماهای آب نيشن )دوزيست( و هاوركرافت.  
- تشويق سرمايه گذاری بخش خصوصی با كمک دولت. 

نيروهای  به  دولتی  شده  داير  تأسيسات  سهام  واگذاری   -
مسلح مستقر در جزيره به مرور زمان.  

- واگذاری به وزارت نفت جهت اكتشاف و بهره برداری از 
ذخاير جزيره.

به تکميل  با مصاحبه خود  آقای عبدالحميد فتحی كه  *از 
اين پژوهش كمک كردند  تشکر می كنم.
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