
 

 

 
 

 مدیریت از استفاده با بازدارندگی افزایش الزامات ترین مهم شناخت پژوهشی: مقاله

 منطقه یک در فسیلی انرژی ترانزیت 
2نادری سعید، 1محمدحسین افشردی  

 51/30/89 :مقاله پذیرش                                                                    30/30/89: مقاله دریافت

 چكیده
 هرا استراتژیسر   موردتوجره  اخیرر  هرای  دهره  در تهدیردا   برا  مقابلره  بررای  که باشدمی هایی روش ازجمله بازدارندگی

 اعمرا   سرت   پیامردهای  از دشرمن  ترساندن منظور به ملی قدر  عوامل از استفاده بر متکی رویکرد این. اس  قرارگرفته

 برا  مقابلره  در آنران  نقر   و شرده  شناسرایی  قبرل  های زمان از تر وسیع بسیار ملی قدر  عوامل حاضر عصر در. اس  خود

 نکتره . دارنرد  ای  کننرده  تعیرین  نقر   گراز  و نفر   فسیلی های انرژی ملی، قدر  عوامل میان در. اس  شده تبیین تهدیدا 

 انررژی  باالی اهمی  دلیل به که اس  انرژی نوع این مصرف مناطق با تولید مناطق انطباق عدم خصوص، این در توجه قابل

 اسرتفاده  با بازدارندگی افزای  الزاما  ترین مهم شناسایی تحقیق، این هدف. دهدمی راهبردی ارزش آن ترانزی  به فسیلی

 متتلر   هرای  نظریره  از بازدارنردگی  هایمؤلفه ابتدا تحقیق، این در. اس  منطقه یک در فسیلی انرژی ترانزی  مدیری  از

 برا  میردانی  تحقیق در .اس  یافته انتقا  فسیلی انرژی ترانزی  مدیری  حوزه به مزبور های مؤلفه سپسو  گردیده استتراج

 درنهایر   و  بررسی ،موردنظر فرضیه تحلیلی - توصیفی تحقیق روش از استفاده و آنان از نظرخواهی و خبرگان به مراجعه

 منطقره  یرک  در فسریلی  انررژی  ترانزیر   مردیری   از اسرتفاده  برا  بازدارنردگی  افزای  الزاما  ترینمهم و هرسید یدتأی به

 .گردیدند معرفی و استتراج
 

 انرژی ترانزی  فسیلی، انرژی ژئوپلیتیک، بازدارندگی، :واژگان کلیدی
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 مقدمه
سعی کرده اس  با ایجراد   و آدمی بشر بوده موردتوجهبازدارندگی از موضوعاتی اس  که از دیرباز 

سوره انفا  نیز  68خود را در مقابل دشمنان حفظ کند. آیه  رعب و ترس و نتیجتاً کاه  تهدیدا ،
ها  حاضر قوه عصر در."استطعتم من قوه اعدوالهم ما و" :فرماید میناظر بر همین موضوع اس  که 
شده و نق  آنان در مقابله با تهدیدا  کشور  تر از گذشته شناسایی و عوامل قدر  ملی بسیار وسیع

این شده و  انداز مطرح در سند چشم جانبه در جمهوری اسالمی بازدارندگی همه. شده اس  مشتص
در  .عوامل قدر  ملی باید استفاده نمود  ه برای ایجاد بازدارندگی از همهکمطلب ناظر به این اس  
انرژی نفر    همچنین منابع عوامل جغرافیایی ازجمله موقعی  جغرافیایی و میان عوامل قدر  ملی،

 .ای دارندکنندهگاز نق  تعیین و
 .داردهرا قررار    هرای فسریلی کماکران در صردر انررژی      دهد نیاز جهانی به انرژیبرآوردها نشان می 
مناطق تولید با مناطق مصرف اسر    عدم انطباق توجه در این خصوص، نکته قابل (91: 2892اپک،)

دهد. مردیری  ترانزیر  انررژی،    ارزش راهبردی می که به ترانزی  و مسیرهای عبور انرژی فسیلی
کنرد.  انرژی فسیلی تولیدی از مناطق تولید به منراطق مصررف را مردیری  مری     وانتقا  و عرضه نقل

کننده در امنی  عرضه و تقاضای انرژی خواهرد   تأثیر تعیین ،و راهبردهای آن چگونگی این مدیری 
 –در جه  تأمین اهداف سیاسری   قدر  ملی عنوان بتشی از عوامل داش . مدیری  این عوامل به

طور مشتص افرزای  بازدارنردگی    که ازجمله این اهداف، به ژوه  بودهدفاعی محور اصلی این پ
مسئله این تحقیق شناسایی الزاما  افزای  بازدارنردگی برا   بنابراین  ؛اس در این پژوه  موردنظر 

 استفاده از مدیری  ترانزی  انرژی در یک منطقه اس .
هرای نظرری رهنمرود     سراخ  نترای  آن بتشری از زیر   اوالًاس  کره   جه  ازآناهمی  این تحقیق 
ه از عوامل جغرافیرایی  در بعد استفاد جانبه همهمبنی بر بازدارندگی  علیره(  ا... )رحم حضر  امام خمینی

انجام این تحقیق موجرب توسرعه ادبیرا  و دانر  بازدارنردگی برا رویکررد         اًثانی را تبیین نموده و
 :شدباسؤا  تحقیق به شرح زیر میلذا  برداری از عوامل غیرنظامی خواهد شد. ژئوپلیتیکی و بهره

 "منطقه چه هستند؟در یک ترین الزاما  بازدارندگی با استفاده از مدیری  ترانزی  انرژی  مهم"
الزاما  افزای  بازدارنردگی برا اسرتفاده از مردیری  ترانزیر        ترین مهمشناخ  تحقیق  اینهدف 

 اس . انرژی فسیلی در یک منطقه
ترین الزاما  بازدارندگی با استفاده از مدیری  ترانزی  انررژی   مهماس  ازفرضیه تحقیق عبار  

اند از: عبار که  منطقه( گاز فسیلی )نف  و

 گاز منطقه فسیلی نف  و توانایی مدیری  ترانزی  انرژی 

 گاز منطقه کنتر  ترانزی  انرژی فسیلی نف  و اعتبار در مدیری  و 
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 منطقه يك در فسیلی انرژی

  بازدارندگیوجود رابطه ادراکی بین طرفین 

 بازدارندگی شناخ  هدف و چالشگر 

 حسابگرانه( طرفین بازدارندگی) عقالیی برخورد منطقی و 

 مبانی نظری
از تحقیقا  موجرود بره بررسری     یک هیچبررسی پیشینه تحقیق بیانگر این اس  که  پیشینه تحقیق: -

به تعدادی از تحقیقا  مررتب    وجود بااین ؛اندرابطه مدیری  ترانزی  انرژی و بازدارندگی نپرداخته
. نترای  ایرن   شرود  مری اشراره  پرداختره،  بر امور امنی  ملری   ثیرا  آنتأ و انرژی فسیلی نق  به که

 عنروان  بره تواننرد  انرژی فسیلی و همچنین موقعی  ارتباطی جغرافیرایی مری   دهد مینشان  تحقیقا 
 عاملی از عوامل قدر  ملی در امنی  ملی مؤثر باشند.

اسرالمی ایرران کره توسر      امنی  اقتصادی جمهوری  انرژی در خاورمیانه و انداز چشم :او پیشینه 
 9906نتای  آن در سرا    و انجامدر مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد مصطفی آذری و ایلناز ابراهیمی 

نفر  جهران    کننرده  عرضهترین  اقتصادی دهد که غرب آسیا اس . نتای  تحقیق نشان می منتشرشده
دو موضوع دیگر نیز اهمی  دارد که هر دو به صادرا  نف  ایرن منطقره    متحده ایاال برای . اس 

هایی کره   و دیگری حجم عظیم واردا  کاالهای کارخانه ؛ یکی سالم  اقتصاد جهانیبستگی دارند
 :گیرنرد کره   وابسته هستند. محققین نتیجه می و سایر کشورهایی اس  که به نف  این منطقه از آسیا

وابستگی فزاینده جهان به صادرا  انرژی غررب آسریا و شرما  آفریقرا      مد  میانو  مد  وتاهکدر 
. در این بررسی محققین، به بررسی تأثیر عوامل دیگر چون وضرعی  جغرافیرایی و   یابد نمیکاه  

بر  و  آن پرداخته های آبراهکشورهای منطقه و همچنین  انتقا  انرژی درزمینهموجود  های زیرساخ 
 اند. تأکید داشته ها آنی  اهم

دریای خزر از ایران و ترأثیر آن برر    حوزه( گاز تحلیل ژئوپلیتیکی انتقا  انرژی )نف  و پیشینه دوم:
دانشگاه عالی دفراع   که رساله دکتری آقای دکتر ایرج رادمهر در امنی  ملی جمهوری اسالمی ایران

نفر    هرای  لولهعبور  :اس  که این گر بیاننتای  تحقیق  دفاع شده اس . 9908سا   در وملی بوده 
های حوزه خرزر  دهد تا نبض اقتصادی کشور ایران این توانایی را به کشور می جمهوری اسالمیاز 

امنیر    ،ملری  طراحران همچنرین   ؛قفقراز باشرد   پل ارتباطی آسریای مرکرزی و   را در دس  گرفته و
  دامنره  .گره بزنند تا حداکثر منافع ملی ما تحصریل گرردد   هرا با امنی  منطق ایرانجمهوری اسالمی 

برا پرژوه  حاضرر     جهر   ازاین و محدودشدهانتقا  انرژی آن  به حوزه دریای خزر و این تحقیق
توانرد بره    مری  در خصوص رابطه ژئوپلیتیک انرژی با امنی  ملری،  آمده دس  بهنتای   اما ؛تمایز دارد

 .پژوه  حاضر کمک کند
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ژئروانرژی ایرران کره توسر  حسرین        یر و موقعمنی  انررژی  ، امقاله علمی پژوهشی پیشینه سوم:
 وچرا    9901 ،ماره دوم، شر ژئوپلیتیک سا  ششم فصلنامه نصرتی در حمیدرضامتتاری هشی و 

در امنیر  انررژی،    مرؤثر انرد: از عوامرل   این مقالره پژوهشرگران نتیجره گرفتره     در اس . منتشرشده
و کشورهایی که در مسیر انتقرا  انررژی    کننده مصرفو  تولیدکنندهوابستگی متقابل بین کشورهای 

هرای   یهمکرار سازد که اطمینان از امنی  انرژی مسرتلزم   می خاطرنشانباشد. این امر  قرار دارند می
 .اس  صادرکننده کشورهایبا  واردکننده متقابل کشورهای

توس  دکتر  که بوده (چین و هند) امنی  انرژی شرق و ژئوپلیتیک انرژی ایران مقاله :پیشینه چهارم
 ،پژوهشری جغرافیرای انسرانی سرا  دوم    –نامه علمی  فصل صفوی و حسین مهدیان در سید یحیی
جمهروری  : یکی از ابزارهایی کره  اند گرفتهمحققین نتیجه  شده اس . رمنتش 9901بهار  ،شماره دوم

تواند به نحو مؤثری منرافع ملری خرود را برا آن ترأمین نمایرد ژئوپلیتیرک انررژی          ایران می اسالمی
تواند به یکی از  می ایراندر صور  بکار بردن راهبرد ژئوپلیتیکی مناسب  و ؛آن اس  فرد منحصربه
هرای انررژی برا    تبدیل شود. برقراری پیونرد  کنندگان بزرگ انرژی جهانهای پیوند با مصرفمحمل
نیرز بررای    تروجهی  قابرل المللی افزون بر منافع اقتصادی، منافع امنیتی  ورهای مهم در عرصه بینکش

 کشور خواهد داش .
 مفهوم شناسی -

در ادبیرا  سیاسری جهران     هرای اخیرر   از مفراهیمی اسر  کره در دهره     9یبازدارنردگ  بازدارندگی:
بعرد از جنرج جهرانی     ،«کرردن بازداشتن و توقی  »مفهوم بازدارندگی به معنای  .شده اس  مطرح

بره   ای یاف . ایرن مفهروم دارای سرابقه    عینی  9191در سا   آزمای  اتمی شوروی دوم و پس از
و ...  توان رد پای آن را در آثار دانشرمندانی ماننرد توسریدید، ماکیراو      عمر بشر اس  که می طو 
 (292: 9909 ،دیگران)بصیری و  .دید

ناظر به استفاده از همه توان ملی در مقابله با دشمنان اسرالم اسر .    راهبرداین جانبه:  راهبرد دفاع همه
-به تفکر درباره عواقب آن وامری  داشته باشد، سررا که قصد تهاجم در  یعواملی دشمن چنین وجود

عنوان هردف در   سازد در اینجاس  که اصل بازدارندگی به احتماالً از تصمیم خود منصرف می دارد و
 (902: 9976 اسدی،) کند. جانبه مفهوم پیدا می دفاع همه راهبرد

 بازدارندگی در قرآن:

 و» :اسر   آمرده  68 آیره  انفا  سوره در مسلمانان به تهاجم از دشمنان ممانع  برای کریم قرآن در
 آمرادگی )و برای « ... و و عدوکم عدواهلل به ترهبون التیل رباط من و قوه من استطعتم ما اعدوالهم
 و خودتران  دشمن و خدا دشمن تا کنید فراهم اسبان از و نیرو از توانید می هرچه دشمنان( با مقابله
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Deterrence 
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  ترانزيت مديريت از استفاده با بازدارندگی افزايش الزامات ترينمهم شناخت

 منطقه يك در فسیلی انرژی

 .بترسرانید  آن وسریله  بره  شناسرد  مری  را هرا  آن خداونرد  ولی شناسید، نمی شما که را اینان از غیر نیز
 تروان  حرداکثر  بایرد  دولر  » :اس  آمده «استطعتم ما» مورد در نور تفسیر در( 929: 9971 قرائتی،)

 ادامه در «.دهد اختصاص خدا دشمنان ترساندن و اسالمی نظام از دفاع( بودجه) تأمین برای را خود
 عقیردتی  نظرامی،  سیاسری  اقتصرادی،  فرهنگی، هایزمینه در مسلمانان دفاعی بنیه باید» اس : آورده

 طرور  بره  «بره  ترهبرون ») شود خنثی های  توطئه و بترسد ازهرجه  دشمن که باشد قوی چنان ...و
 را رزمری  امکانرا   تررین  پیشرفته زمان هر در» اس : آورده «قوه من» تفسیر در و (اس  آمده مطلق
 تبلیغی امکانا  چه ،نظامی و سیاسی قدر  چه ؛نکنید فروگذار چیز هیچ از و کنید آماده دفاع برای
 (.929همان: ) «تدارکاتی و
 بایرد  عصرر  هر در که حیاتی اصل یک به آیه، در اس : آمده فوق آیه خصوص در نمونه تفسیر در

. اسر   دشرمنان  برابرر  در کرافی  رزمری  آمادگی لزوم آن و کند می اشاره باشد، مسلمانان موردتوجه
 فرراهم  برا  اس ، این هدف»: فرماید می کرده و اشاره جنگی قدر  افزای  این از هدف به ازآن پس

 .«بترسانید را خودتان دشمنان و خدا دشمنان ابزار، این ساختن
 کلمره  .کنرد  مری  تطبیرق  کامالً مکانی و زمان و عصر هر بر که اس  وسیع قدری به آیه تعبیر: ها نکته

 هایی قدر  تمام که گیرد برمی در را عصری هر مدرن های ]بلکه[ وسیله جنگی وسایل تنها نه ،«قُوَّةٍ»
 و فرهنگری  اقتصرادی،  هرای  قردر   از بنرابراین،  ؛شود می شامل دارد اثر دشمن بر پیروزی در که را

 دارد دشرمن  برر  پیروزی در مهمی بسیار نق  و هستند مندرج« قُوَّةٍ» مفهوم در نیز ها آن که سیاسی
 دهرد  می نشان نیز اسالم بزرگ پیشوایان و (و آله و سلم علیه ا... صلی)پیامبر عملی سیره کرد. غفل  نباید نیز
 و «عام» ،«استَطَعتُم مَا»جمله  چراکه کردند، نمی غفل  فرصتی هیچ از دشمن با مقابله برای ها آن که

 شرامل  را نیرویری  هرگونه و کرده تقوی  را  آن عمومی  اس ، آمده نکره صور  به که« قُوَّةٍ»کلمه 
 مفسرران  از بعضری  را احتما  این «تُظلَمُونَ ال أَنتُم وَ»جمله  تفسیر در انتهای آیه شریفه در .شود می
 دشرمنان  برا  مقابلره  بررای  کرافی  نیرروی  اگر یعنی باشد، «تُرهِبُونَ»جمله  به عط  جمله که اند داده

 نتواهنرد  شما به کردن ستم و ظلم بر توانائی و کنند می وحش  شما به حمله از ها آن سازید فراهم
. بازدارندگی مرؤثر خواهرد شرد[   به تعبیر دیگر ] شود نمی واقع شما به ستمی و ظلم بنابراین ؛داش 

 (29: 9906شیرازی،  مکارم)
 :که آید برمی چنین قرائتی آقای و شیرازی مکارم آی  اله تفسیرهای مجموعه از

 بره  بایرد  پری   از بلکه له کند و آنگاه مقابله صور  گیرد؛نباید منتظر بود تا دشمن حم (9
 .باشد وجود داشته دشمن احتمالی های هجوم برای مقابله با آمادگی کافی حد

 بره  تا دس  ترساند را ها آن ها، توانایی از استفاده با تهاجم، باید از دشمن بازداشتن برای (2
 .نزنند اقدام این
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 را فرهنگری  اقتصرادی و  سیاسری،  نظرامی،  قردر   از اعم را نیرویی هرگونه« قوه» کلمه (9
 .اس  آمده نکره صور  به قوه کلمه و عام« استطعتم ما» جمله زیرا ؛شود می شامل

 اختیار در که توانی هر از دشمن ترساندن برای یعنی ؛اس  آمده مطلق طور به «ترهبون» (9
 .کرد استفاده باید مسلمین و اسالم به تهاجم از او بازداشتن منظور به هس 

 ال أَنتُم وَ» گیرد نمی صور  شما علیه ظلمی شما، اقداما  از دشمن ترسیدن صور  در (2
 .شد خواهد مؤثر بازدارندگی دیگر عبار  به ؛«تُظلَمُونَ

 :علیه()رحمت ا... بازدارندگی در فرمایشات امام خمینی

ما باید مهیا بشرویم.  »فرمایند:  در خصوص بازدارندگی در مقابل دشمنان می علیه()رحم  ا... امام خمینی 
ن آمهیرا شرد. چنانکره قرر    چه قوای دیگر، باید  افرادی و مهیا شدن یکی این اس  که با قوه، چه قوه

هایی که بنای خیرا    و مهیا شدنمان هم طوری باشد که با این مهیا شدن بترسند آن کریم دستور داده
امام راحل در مورد دفاع در مقابرل   (.62: 9902مرندی، ) شماهجمه دارند، دشمنانتان بترسند از قوه 

افراد این کشور  در تجهیز کلیه آحاد و: »دفرماین مطرح کرده و می را« جانبه دفاع همه»راهبرد  ،دشمن
تا رسریدن بره تشرکل واقعری و حقیقری بسری  و        و جانبه دفاع همهفرمو  خاص  اساس اصو  و بر

 (999: 29 ج )صحیفه امام، .«میلیونی، کوش  نمود ارت  بیس 
 :غرب ادبیات در بازدارندگی

 بره  گریزانردن،  معنای به که اس  آمده التین« 9دتره»ریشه  از غرب راهبردی ادبیا  در بازدارندگی
 بره  قررآن  در نیرز  «ترهبرون »معنرای   کره  اس  توجه قابل نکته این. اس  رماندن و انداختن وحش 
 خرود  دشرمنانه  عمرل  انجرام  از را دشمن که اس  موردنظر آن از کاربردی و اس  ترساندن معنای
 و متتلر   اقروام  و هرا  فرهنج در بازدارندگی تفکر داشتن عمومی  نشان از معناییهم این. بازدارد

 از آن تعاری  که نحوی به کرده؛ پیدا گسترش پیوسته واژه این انگلیسی کاربرد .اس  تاریخ طو  در
 حرزم  برانگیتتن برای تالش» وضعیتی تا تقریباً در هر احتمالی، خطر شناخ  از برخاسته «احتیاط»
 (29: 9906 فریدمن، الرنس. )گرف  بر در را« درد به تهدید طریق از احتیاط و

. اسر   شرده  تعریر   گونره  این بازدارندگی نونام جفری و ایوانز گراهام الملل بین رواب  فرهنج در
 شکل به مقابل طرف که درصورتی مجازا ، یا انتقام به مشروط تعهدی از اس  عبار  بازدارندگی

 مرورد  در آکسرفورد  فرهنرج  در .(9909، نونام و جفری ایوانز گراهام) نکند رفتار و موافق مطلوب
 از اسرتفاده  برا  دیگرر  برازیگران  رفترار  کنترر   برای تالش بر مبتنی سیاس » :اس  آمده بازدارندگی

 وسریله  بره  ای هسرته  های سالح استقرار با اما اس ، انسانی رفتار کلی اصل یک بازدارندگی. «تهدید
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 منطقه يك در فسیلی انرژی

 مطالعرا   آمریکرایی  رشرته  در ویژه به ،محوری نظری اندیشه به جهانی، دوم جنج از پس ها دول 
 (298 :9909، آکسفورد سیاسی علوم فرهنج. )شد تبدیل راهبردی

 تررس  وسیله به عملی از ممانع  اس  آمده بازدارندگی تعری  در آمریکا ارت  نظامی فرهنج در
 (Department of defense Dictionary of Military and Associated Terms 2010.107) .آن پیامدهای از

 نرامطلوب  رفتار از ممانع  و تهدید یا منفی مجازا  بر منحصراً بازدارندگی فریدمن الرنس ازنظر
 هرای استراتژیس  اولین از. اس  قدر  رواب  از خاص موردی بازدارندگی بنابراین ؛اس  متمرکز

 هردف  لحظره  ایرن  ترا » :داش  اظهار 9196 سا  در که اس  9برودی برنارد زمینه این در آمریکایی
 از پرهیرز  باید اصلی هدف بعد به حاال از ؛اس  بوده ها جنج در پیروزی ما نظامی تشکیال  اصلی
 (22: 9906 ،فریدمن) .«باشد ها جنج

 مقالره  در تهرران  دانشرگاه  الملرل  بین رواب  استاد قاسمی فرهاد جغرافیایی: حوزه اساس بر بازدارندگی
بازدارندگی و  نوع، این در. اس  کرده مطرح را جغرافیا اساس بر بازدارندگی از دیگری نوع خود
 ازجملره  .گیررد  مری  شرکل  جغرافیایی منطقه دهنده تشکیل های حوزه و اجزا اساس بر آن های مد 

 (22 - 69 :9900 قاسمی،) .اس ای ای، بازدارندگی شبکهانواع بازدارندگی منطقه

 برین  پیوند و راهبردی های حوزه طراحی ای،منطقه بازدارندگی در گام ترین مهم ای:شبكه بازدارندگی
 و راهبرردی  هرای  حروزه  و واحردها  برین  پیونرد  اساسری  هدف، سازی شبکه عبارتی به. ها اس  آن

 هرا  حلقره  سایر آن، از خاص اینقطه به حمله صور  در که ای گونه به ؛اس  یکدیگر با ژئوپلیتیکی
 دشرمن  اقردام  هزینره  طریرق  ایرن  از ترا  برانگیرزد  را آنران  واکرن   و قرارگرفته تأثیر تح  نقاط یا

 هررای شرربکه الملررل بررین روابرر  حرروزه در (66: همرران) .شررود منصرررف حملرره از و یافترره افررزای 
 هرای شربکه  هرکردام  کره  هسرتند  گسترده های شبکه زمره در ژئوپلیتیک و ژئوکالچر ژئواکونومیک،

 بازدارنردگی  حروزه  در شربکه  کاربردهرای  تررین  مهرم  درمجمروع . گیرند برمی در را متعددی محلی
 :از اند عبار 

 متتل  های بحران در دشمن زمان هم ساختن درگیر درنتیجه و شبکه در اختال  ایجاد .9
 دشمن بر بازدارنده فشارهای افزای  درنتیجه و بحران در درگیر های طرف تعداد افزای  .2
 دشمن علیه ائتالف و اتحاد احتما  افزای  .9
 سطوح سایر به ایمنطقه و محلی سطح از ها بحران سرای  احتما  افزای  .9

 انرد  عبرار   که اس  عواملی دارای بازدارندگی پردازان، نظریه اغلب بگفته :بازدارندگی در مؤثر عوامل
 (990: 9906 فریدمن،) .اعتبار و ارتباط بازدارندگی، متاطب بازدارنده، یا مدافع: از
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 و منرافع  بره  تهراجم  قصرد  کره  اسر   برازیگری  چالشرگر  :چالشرگر  یرا  بازدارندگی ال ( متاطب
 نقراط  و هرا  ویژگری  شرناخ   خواهد او را از این کار برازدارد. مدافع می و دارد را مدافع های ارزش
 (299: 9902 تلریس، ) .اسر   مرؤثر  آن ابرزار  و بازدارندگی نوع انتتاب در چالشگر قو  و ضع 
 .دارد تأکیرد  بازدارنردگی  هرای  روش بر مقابل رژیم نوع و دول  ماهی  شناخ  تأثیر بر نیز لطفیان

 (979: 9979 لطفیان،)
 یرا  شرود  می عملی اوعلیه  تهدیدها دارد باور مقابل طرف آیا که اس  این اعتبار مسئله :9اعتبار ب(
 بررای  تنهایی به دوم ضربه توان وجود که اس  مفهوم این به ناظر اعتبار( 67: 9906 فریدمن،)خیر؟

 مهرم  بسیار توان این وجود به نسب  آن ساختن متقاعد بلکه نیس  کافی حمله از مهاجم بازداشتن
 کرار  ایرن  برای الزم سیاسی اراده و سازد وارد او بر ناپذیری جبران خسارا  باشدمی قادر که اس 
 موفقیر   اصرلی  کلیرد  اعتبرار، » معتقدنرد  نویسرندگان  برخری  (9900 روشن، رحیمی) .دارد وجود

 .(299 :9902بیلیس، جان ) «.اس  بازدارندگی
رسریدن پیرام بازدارنرده بره      بازدارندگی، موفقی  الزمه بازدارندگی، طرفین ج( ارتباط ادراکی بین

کالینز این مطلب را تحر   . اس اقدامات   احتمالی پیامدهای و ها توانایی از آگاهی چالشگر برای
ها و تصمیما  خود را توانمندی ،که مدافع درصورتیگوید کند و می مطرح می «اصل تبلیغ»عنوان 

کدام مؤثر واقع نتواهد شد و  نه ترس از تنبیه و نه شوق تشویق هیچ ،برای طرف مقابل افشا نکند
 (978: 9972نز، )کالی .عامل بازدارنده نتواهند بود

 ، آریرانپور ) ترابری یا ونقل حمل عبور گذر، معنای به لغ  در 2ترانزی  :فسیلی انرژی مدیریت ترانزیت
 و ریرزی  برنامره  دهی، سازمان رهبری، هدای ، انرژی ترانزی  مدیری  از منظور. اس  آمده( 9900
 اهرداف  تعیین راهبردی سطح در. اس  آن مصرف مراکز به تولید مراکز از انرژی وانتقا  نقل کنتر 

 .اسر   برخروردار  براالتری  اولوی  از کلی های سیاس  و راهبردها راه، نقشه انداز، چشم بلندمد ،
 زمرین  کرره  سرطح  در ها آن توزیع باشند و می توزیع خاص الگوهای دارای فسیلی های انرژی منابع

 جنروبی،  و مرکرزی  آمریکای آفریقا، شما  و غرب ،آسیا غربدر  عمدتاً نف  منابع. نیس  متعاد 
 فرارس  خلری   و ایرران  روسریه،  در عمدتاً نیز گاز ذخایر ؛اند پراکنده اروپا و شمالی آمریکای روسیه،

 (29: 9902 نیا، حافظ) .قرار دارند

رو  ازایرن  تفاو  مکان و فضا داشته و آن تولیدکنندگان با گاز و نف   عمده کنندگان مصرف بنابراین
 رشرد  گراز در  فر  و فسیلی ن انرژی بنیادی نق  دلیل کند. به ترانزی  این ماده موضوعی  پیدا می

محسروب   راهبردی مهم و های مقوله از آن بزرگ نظامی، ترانزی  های عملیا و  کشورها اقتصادی
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 منطقه يك در فسیلی انرژی

 مؤثر عوامل. کند ایجاد المللی بین و ایمنطقه های بحران تواند می آن در اختال  که نحوی به شود؛می
        تعردد ذینفعران   -9 موردنیراز میرزان سررمایه    -2امنیر  مسریر    -9 :از اند عبار  انرژی ترانزی  در
 (97: 9918 ترکان،) .انتقالیگاز  مقدار نف  و -2نحوه مالکی   -9

انتقرا    ترانزیر  و  عامل دیگر که برای ترانزی  انرژی الزم اس  موقعی  ارتباطی اس . مسیرهای
 و ها فرص  از که کشورهایی. وابسته هستند کشورها ارتباطی موقعی  به المللی بین سطح در انرژی
 ترأمین  جهر   در متتلفری  برداری بهره توانند می ها آن سازی فعا  با برخوردارند ارتباطی های مزی 
 امنیتری  و دفراعی  سیاسری،  فضایی، اجتماعی، اقتصادی، نتای  زیرا ؛بنمایند خود ملی منافع و امنی 

 کشرورهای  دفراعی  هرای  هزینهتحلیل  و تهدید رفع برای طرفدار و همسو ائتالف و اتحاد تشکیل)
 تحر   انررژی فسریلی   ترانزی  مدیری  بنابراین (990: 9902 نیا، حافظ) ؛دارد همراه به را( وابسته
کشورهاس  و بر مزی  نسبی در اختیار داشرتن فاصرله برین مراکرز      ارتباطی موقعی  مستقیم تأثیر

 یکردیگر  بره  انررژی  مصررف  و تولید مراکز نیازمندی چه هر تولید با مراکز مصرف استوار اس  و
 ترانزیر   .داشر   خواهد گیریبهره برای بیشتری امکانا  و فرص  ترانزی  مدیری . باشد بیشتر

 صرور   جابجرایی  و لولره  خر   ،دریرایی  ریلری،  ای،جراده  ونقرل  حمل های انرژی فسیلی با روش
 .گیرد می

. انرد  داشته یاقتصاد جهان نق  مهمی در دیربازها از  تنگه ها و آبراهه ها و مسیرهای ترانزیتی انرژی: تنگه
کنتر  کنند و به همرین دلیرل    ها وآمدها را در آن دهند تا رف  ها به کشورهای مجاور امکان می تنگه

شده میزان  تهیه 9جدو  زیر که توس  اداره انرژی آمریکا .(90: 9969عزتی، ) دارندارزش راهبردی 
 دهد. های مهم جهان را نشان میعبور نف  و محصوال  نفتی از تنگه

 های مهم جهان از تنگه میزان عبور نف  و محصوال  نفتی :9 جدو 
 کشور 2899 2898 2881 نام تنگه
 و عمانایران  8/97 1/92 7/92 هرمز
 سنگاپور 2/92   ماالکا

 جیبوتی و یمن 9/9 7/2 1/2 باب المندب
 ترکیه - 1/2 0/2 بسفر و داردانل

 آمریکا و پاناما 0/8 7/8 0/8 پاناما
کانا  و خ  لوله ) سوئز

 سومید(
 مصر 0/9 9/9 8/9
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عنروان   شود نیز بایرد اضرافه نمرود. بره    به موارد فوق، مقدار گاز طبیعی مایع که با کشتی حمل می
انتقرا   اس  از طریق تنگه هرمز  گاز جار  جهانیت% 99 که قطرنمونه صادرا  گاز طبیعی مایع 

مجموعره تجرار  جهرانی     % 99کند مایع که از کانا  سوئز عبور می . همچنین گاز طبیعییابد می
 (bp.com: 2015) .گاز مایع اس 

هرا   آن کرده تاجهانی همیشه تالش  های های فسیلی، قدر  عبور انرژیدر  ها به دلیل اهمی  تنگه
 ورا در کنتر  خود داشته باشند. این امر از طریق حضور مستقیم و یا از طریق کشورهای وابسرته  

 از هر دو طریق صور  گرفته اس . یا

 شناسی تحقیق روش
 شرده  اسرتفاده تحلیلری در آن   -بردی اس  و از روش تحقیرق توصریفی   ای کارتحقیق حاضر از نوع توسعه

مدافع( ) بازدارندهبت  او  قلمرویی که طرف  :شودتقسیم می بت  دواس . قلمرو مکانی این تحقیق، به 
ایرن پرژوه     این منطقه بتشی از فضای جغرافیایی اس  که در صد دارد آن را مدیری  و کنتر  نموده وق

تواند بت  اعظمی از نیاز جهرانی را   مد  انرژی فسیلی نف  و گاز اس  و میبزرگ و طوالنیدارای منابع 
چالشگر در آن حضور دارند. بره   های طرفای اس  که نیازمند انرژی اس  و تأمین نماید. بت  دوم منطقه

 عری اسر .  گراز طبی  های فسیلی از نوع نفر  و  لحاظ موضوعی قلمرو این تحقیق محدود به ترانزی  انرژی
مدیری  و اقتصاد(، ) گازخبرگان امور راهبردی، سیاس  خارجی، انرژی نف  و  آماری این تحقیق را جامعه

جامعه آمراری، بره    به دلیل محدود بودن. اند داده تشکیل نفر 28به تعداد  راهبردی دفاعی امور ژئوپلیتیک و
ای و میردانی  های موردنیراز، کتابتانره   دادهروش گردآوری  و اندروش تمام شماری مورد مراجعه قرارگرفته

برای بررسری پایرایی و روایری بره     اس .  شده استفاده پرسشنامه برداری، مصاحبه و ابزارهای فی  از وبوده 
برا   آلفرای کرون آزمرون و بره لحراظ صروری از ضرریب       نظرا  خبرگی بره روش پری    محتوایی از لحاظ
ای هرای کتابتانره  هرای میردانی و یافتره   یافتره بره دو صرور     های تحقیرق یافته؛ همچنین شده اس  استفاده

  اند.هآمد دس  به

 :اس آمده  2در جدو  شماره  خبرگان از نظرخواهی  ینتا: میدانی های یافته

 ینتای  نظرخواهی در مورد الزاما  بازدارندگ :2جدو  

 متال  موافق فسیلی مدیری  ترانزی  انرژی با استفاده از یالزاما  بازدارندگ

 د ف د ف

 1/9 2 9/12 91   نف  و گاز منطقهی  و کنتر  ترانزیریمد ییتوانا -

 2/2 9 9/12 91   نف  و گاز منطقهی  و کنتر  ترانزیریاعتبار در مد -

 1/7 9 9/12 92 ین بازدارندگین طرفیب یوجود رابطه ادراک -

 6/2 9 9/17 97 او یهایژگی( و ویشناخ  از چالشگر )هدف بازدارندگ -

 6/2 9 9/17 97 ین بازدارندگی)حسابگرانه( طرف ییو عقال یبرخورد منطق -
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 عنروان  بره گانه فروق را   ان موارد پن یدرصد پاستگو 12  از یدهد، بیمالحظه جدو  فوق نشان م
 .کنند یم ییدتأ فسیلی ی  انرژی  ترانزیریبا استفاده از مد یبازدارندگ الزاما 

 زیر درآمده اس : صور  به بعد از محاسبا ها    عاملیزان اهمیم
   نف  و گاز منطقهی  ترانزیریمد ییتوانا (9

 او یهایژگیشناخ  از چالشگر و و (2
 ین بازدارندگیطرف ییو عقال یبرخورد منطق (9

   نف  و گاز منطقهی  و کنتر  ترانزیریاعتبار در مد (9
 ین بازدارندگین طرفیب یرابطه ادراک (2

 یآزمون فرض الزاما  بازدارندگ :9جدو  

 یالزاما  بازدارندگ
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  نفر  و گراز   یر   ترانزیریمد ییتوانا -
 منطقه

 => 9گروه 
9 

6 8199 812 8 

   8106 90 9 < 2گروه 

   9188 99  جمع

گراز    نفر  و  یترانز  یریاعتبار در مد -
 منطقه

 

 81880 812 8121 92 9 => 9گروه 

   8179 98 9 < 2گروه 

   9188 92  جمع

 
ن ین طرررفیبرر یوجررود رابطرره ادراکرر   -

 یبازدارندگ

 

 818809 812 8192 99 9 => 9گروه 

   8162 26 9 < 2گروه 

   9188 98  جمع

 
شرررررناخ  از چالشرررررگر )هررررردف  - 

 (یبازدارندگ

 8 812 8198 9 9 => 9گروه 

   8118 97 9 < 2گروه 

   9188 99  جمع

ن یطرررف یرریو عقال یبرخررورد منطقرر  -
 یبازدارندگ

 81889 812 8129 98 9 => 9گروه 

   8176 99 9 < 2گروه 

    9188 99  جمع
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ن ین طررف یبر  یجرز وجرود رابطره ادراکر     شرده بره   محاسبه یداریدهنده آن اس  که معن   آزمون نشانینتا
بردان معناسر  کره در     ینتر اس  و ا کوچک 2/8 یدر سطح آلفا یداریه موارد از معنیدر بق یبازدارندگ

 یلر یاند عوامل فوق در حد کرم و خ که معتقد بوده یافراداو  )ان، گروه ین دو گروه پاستگوین موارد بیا
کره معتقرد    یرادافر دوم )هستند( و گروه  ی  انرژی  ترانزیریبا استفاده از مد یکم از الزاما  بازدارندگ

دار اسر ،  یهستند( تفراو  معنر   یاد از الزاما  بازدارندگیز یلیاد و خیاند عوامل ذکرشده در حد زبوده
 ر اس :یک از موارد به شرح زیب در هرینسب  دو گروه به شرح جدو  فوق و به ترت

دهنرد نسرب  گرروه     می  نف  و گاز منطقه، ارقام جدو  نشان ی  و کنتر  ترانزیریمد ییدر مورد توانا 
درصرد   09کره  اسر    ین معنر یر ن بره ا یر و ا اسر   99بره   06نسب   ینشتر اس  و ایدوم به گروه او  ب

  یریاستفاده از مرد با  یاد از الزاما  بازدارندگیز یلیاد و خیان معتقدند عامل ذکرشده در حد زیپاستگو
  نفر  و گراز   یر   و کنترر  ترانز یرین نسب  در مورد عامل اعتبار در مدیاس . امنطقه  ی  انرژیترانز

 18درصرد، شرناخ  از چالشرگر     62 یبازدارندگن ین طرفیب یدرصد، عامل وجود رابطه ادراک 79منطقه 
درصد بوده اس . 06 ین بازدارندگیطرف ییو عقال یدرصد و برخورد منطق

 یا کتابخانه های یافته

ز بره  یر ن یحضرور  یهاو مصاحبه یاکتابتانه  مطالعا  یها، نتا عالوه بر نظرا  خبرگان در پرسشنامه
 ر اس .یشرح ز

ای، دهد کره در مطالعرا  کتابتانره    تحقیق در خصوص این مؤلفه نشان می های یافته پاسخ: مؤلفه توانایی 
 توانرایی پاسرخ  وجرود  لرزوم  نظران حوزه بازدارندگی بره مؤلفره او  بازدارنردگی یعنری      صاحب  همه

ازجملره   دانسته وارندگی و این را شرط او  تحقق بازد هنظر داشتچالشگر اتفاق بازدارنده در تقابل با
 شود: به نظرا  زیر اشاره می

 یعملر  یبرا هیاول یها توانمندی از که بایستی آورد می یبازدارندگ عنوان تح  خود کتاب در دمنیفر
 (09: 9906 دمن،یفر) .باشد برخوردار خود دیتهد کردن

 کره  یتیمروقع  هر در آورد می او .داند می الزم یآمادگ اصل عنوان تح  را پاسخ ییتوانا ،نزیکال ام جان
 (961: 9976، نزیکال. )اس  دائمی یآمادگ درگرو صلح دارد وجود ای خصمانه دا یتهد

 تحقرق   یشررا  از را چالشرگر  هیر عل مردافع  پاسرخ  ییتوانا تهران، دانشگاه الملل بین رواب  استاد یمتق
 (9919 مرداد ،نگارنده با یحضور مصاحبه) .داند می یبازدارندگ

  یشررا  از یکی ،یبازدارندگ حوزه در پژوهشگر و تهران دانشگاه الملل بین رواب  استاد یقاسم فرهاد
 دشرمن  برر  تحمرل  غیرقابرل  خسرار   لیتحم در مدافع نزد پاسخ ییتوانا وجود را، یبازدارندگ تحقق
 (9919 شهریور نگارنده، با یحضور مصاحبه نیهمچن) و( 21:9900،یقاسم) .داند می
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 در را مردافع  ییتوانرا  ی،بازدارندگ حوزه در پژوهشگردوره دکتری داعا و  آموخته دان  یمیکر دیحم
 (9919 ریت ،یحضور مصاحبه) داند می یبازدارندگ تحقق الزاما  از دوم ضربه زدن

در این تحقیق منظور از توانایی پاسخ مدافع در اعما  مجازا  علیره چالشرگر، توانرایی مردیری      
، از قبرو   غیرقابرل کره چالشرگر را در صرور  اقردام      نحروی  منطقه اس  بهدر یک ترانزی  انرژی 

 های فسیلی نف  و گاز در شرایطی که مدافع تشتیص دهد بازدارد. دسترسی به انرژی
بازدارندگی به مؤلفره   ینظران و نویسندگان حوزه ای، همه صاحبر مطالعا  کتابتانهد مؤلفه اعتبار:

 نظر اتفاقپاسخ متقابل به چالشگر،  دادن دربرای بازدارنده  اعتباربازدارندگی یعنی لزوم وجود  دوم
بلکره   ؛داننرد  نمری تنهایی برای بازداشتن چالشگر از حمله کافی  داشتند و وجود توانایی پاسخ را به

بررای تحقرق    الزمری برای انجام ایرن کرار را شررط    الزم  به وجود اراده متقاعد ساختن آن نسب 
 شود: ازجمله به نظرا  زیر اشاره می که دانندبازدارندگی می

: بازدارنردگی موفرق نیازمنرد آن    اند آوردهدر خصوص اعتبار در بازدارندگی  همکاران بیلیس و 
هرای اقردام او بسریار بری  از دسرتاوردهای        برسد که هزینه باوربازدارندگی به این  طرفاس  
 .(299-297: 9902 ،دیگرانبیلیس و ) اس 

ارد تهدیردها عملری   د براور گوید: مسئله اعتبار این اس  که آیا طررف مقابرل    الرنس فریدمن می
گی مرؤثر  ابزارهای اقتصادی و سیاسی را در کسب اعتبار بیشتر بررای بازدارنرد   او ،شود یا خیر می
 (09: 9906 . )فریدمن،داند می
کالینز در خصوص اعتبار آورده اس : اصل اعتبار در بازدارندگی تنها زمانی قابرل تحقرق اسر      

 (967: 9976کالینز، ) .برسدشده منطقی به نظر  که تشویقا  و تنبیها  در نظر گرفته
اندازه کرافی قروی    گوید: مشکل تبدیل تهدید مشروط به تهدیدی که به باره می گراهام ایونز دراین 

شود. اعتبار مستلزم آن اس  که مردافع از توانرایی نظرامی الزم بررای انجرام       باشد اعتبار نامیده می
(288: 9909گراهام ایونز،) .باشدتهدید و اعما  آن برخوردار 

عنی تهدید واقعری و  ی: اعتبار گوید میاو  داند میاز الزاما  تحقق بازدارندگی  اعتبار را 9خاریافین
(21: 9900 به اینکه طرف مقابل از چنین توانایی برخوردار اس . )قاسمی، چالشگرباور 

-یمر  ای منطقره  در مورد اعتبار در بازدارندگیدانشگاه تهران  الملل بیناستاد رواب  فرهاد قاسمی 
 کره  قبلری  تعارضا  ورفتارها او  به  :ساختن مواضع مدافع به دو عامل بستگی داردمعتبر : »گوید

بره عقالیری    دوم بیانگر جدی  در عمل کردن به تهدیدا  اعالمی و انجام اقداما  ادعایی اس .
)قاسرمی،   «.سرازد  مری پذیر بودن آن را برای حریر  مشرتص    امکانکه بودن تهدید بستگی دارد 

 (19شهریور  حضوری با نگارنده و مصاحبه 971: 9918

                                                           
1
Kharyafin 
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مروارد الزم  از هرای   کرارگیری توانرایی  بهدر ابراهیم متقی در مصاحبه حضوری، اعتبار مدافع را  
متقی، مصاحبه حضوری برا نگارنرده:   ) کندمیه چالشگر اعالم یعلدفاعی بازدارندگی برای افزای  

مردیری  کرردن ترانزیر     در این تحقیق عبار  اس  از: معتبر بودن توانایی در  اعتبار (.19مرداد 
 .انرژی منطقه

 رابطه ادراکی بین طرفین بازدارندگی:  مؤلفه

بازدارندگی، مؤلفره سروم بازدارنردگی یعنری      ی حوزهنظران  ای، همه صاحبدر مطالعا  کتابتانه
 . ایرن رابطره  انرد  دانسرته را، برای موفقیر  بازدارنردگی الزم    رابطه ادراکی بین طرفین بازدارندگی

 نیرز و ... هرا  رزمرای  ، انجام ها اعالمیه، غیررسمی یا اعم از رابطه رسمیای تواند هر نوع رابطه می
در غیر ایرن   پاسخ به آن برساند. دردادنمدافع  یباشد که چالشگر را به درکی از توانمندی و اراده

افع قابلی  و اراده ضربه دوم را داشته باشد اما چالشرگر از ایرن موضروع    صور  در حالتی که مد
براره بره    صور  گیرد و بازدارندگی موفرق نشرود. درایرن    ای حملهممکن اس   ،اطالع نیافته باشد
 شود: می اشاره زیرنظران  نظرا  صاحب

بازدارنرده،   اگرر گویرد:   آورده اسر  او مری   «اصرل تبلیرغ  »کالینز این مطلب را تحر  عنروان    -9
کردام   خود را برای طرف مقابل افشا نکند، نه ترس از تنبیه و نه شوق تشرویق هریچ   یها توانمندی

 (978: 9976 کالینز،) شدمؤثر نتواهد 
به این موضوع پرداخته اس   دفعا  به بازدارندگیالرنس فریدمن در کتاب خود تح  عنوان  -2

هایی جردی را بیران نمروده اسر  و حتری اینکره        ه، لزوم ارسا  نشان09 و 22ازجمله: در صفحه 
 بایرد  هرا  نشرانه و درنهای  گفته که ارسا  مطرح کرده چگونه باشند تا مؤثر واقع شوند را  ها نشانه

 .(70 :9906فریدمن، ) واداردهدف را به درکی از موضوع 
 آگراه  وبا حریر   ارتباط یعنی برقراری رابطه » گوید باره می فرهاد قاسمی در مقاله خود دراین -9

و مصراحبه حضروری،    21: 9918)قاسرمی،  « ساختن او از قصد و نی  و حردود اعمرا  ممنوعره   
 (19شهریور 

طررف بازدارنرده در مردیری      ی ارادهدرک توانمنردی و   ،در این تحقیق منظور از رابطه ادراکری  
که چالشگر به این درک برسد که عبور آن از اعما   طوری ترانزی  انرژی منطقه موردنظر اس ، به

 ممنوعه، موجب عدم دسترسی به انرژی موردنیازش خواهد شد.
 مؤلفه، شناخت از هدف )چالشگر(

 هردف شرناخ    زوملر  بازدارنردگی بره   ی حروزه نظرران   ای، همره صراحب  در مطالعا  کتابتانره  
عنروان یکری از    هرای آن بره   منظور شناخ  صحیح از متاطب بازدارندگی و ویژگری  به چالشگر()

 شود: . ازجمله به نظرا  زیر اشاره میاند کرده اشارهالزاما  بازدارندگی 
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سیاسری کره در کشرورهای متاطرب      هرای  نظامشناخ  : گویند می باره دراین  رانهمکابیلیس و 
 ترأثیر ها در انتتاب نوع بازدارنردگی   و نقاط ضع  و قو  آن ها ارزشبازدارندگی وجود دارد و 

 (229: 9902، دیگرانبیلیس و نده دارد. )کن تعیین
گوید بررای جلروگیری از منازعره )تحقرق بازدارنردگی(      و می کرده اشارهکالینز نیز به اصل هدف  

نظامی را با دق  بیشتری بررسی کنند زیرا هریک  -ی بازدارنده باید اهداف سیاسیهااستراتژیس 
آورد عردم  یدمن درباره متاطبین بازدارندگی می( فر967 : 9976 کالینز،) داردبرخورد خاصی نیاز 

شناخ  دقیق از متاطبین ممکن اس  باعث شود اقداما  مدافع به هدر بررود و بازدارنردگی برا    
 (07: 9906)فریدمن،  .شودشکس  مواجه 

 چالشرگر نیازهرای   عبرار  اسر  از شناسرایی دقیرق    بازدارنردگی  در این تحقیق شناخ  هدف  
ی کره  اقردامات  یو یا نحروه  ها آن متاطب بازدارندگی( به انرژی نف  و گاز، شناسایی راهبردهای)

 .دهند میو امنی  عرضه آن انجام در تأمین انرژی 

 و پیشنهاد گیری نتیجه
اخیرر   قررن  درکه گفتره شرد بازدارنردگی از موضروعاتی اسر  کره        طور همان :گیری نتیجه -الف
اسر . تراکنون    شرده  ارائره و نظریا  متعرددی پیرامرون آن    قرارگرفته موردبررسیعلمی  صور  به

 عوامل از برداری بهرهنظریا  بازدارندگی بر اساس استفاده از عوامل نظامی بوده، اما در این تحقیق 
برر ایرن    .بروده اسر    مدنظرجغرافیایی  موقعی  و انرژی مانندعوامل جغرافیایی  ازجمله رنظامیغی

:شد بینی پی اساس سؤا  و فرضیه تحقیق به شرح زیر تهیه و 

 "منطقه چه هستند؟در یک ترین الزاما  بازدارندگی با استفاده از مدیری  ترانزی  انرژی  مهم"
ترین الزاما  بازدارندگی دفاعی با استفاده از مدیری  ترانزی   مهمفرضیه تحقیق عبار  اس  از:

اند از: عبار  منطقه( گاز انرژی فسیلی )نف  و

 گاز منطقه فسیلی نف  و توانایی مدیری  ترانزی  انرژی -

 گاز منطقه کنتر  ترانزی  انرژی فسیلی نف  و اعتبار در مدیری  و -

 بازدارندگیوجود رابطه ادراکی بین طرفین  -

 بازدارندگی شناخ  هدف و چالشگر -

 حسابگرانه( طرفین بازدارندگی) عقالیی برخورد منطقی و -
مدیری   محی  وعام  صور  بهبازدارندگی  الزاما  وادبیا  موضوع، عوامل  بامطالعهدر ادامه 

و عوامل بازدارندگی به این محی  انتقا  داده قرار گرفتند  موردبررسی گاز وترانزی  انرژی نف  
مبتنی بر مصاحبه با خبرگان،  نتای  تحقیق درنهای شد و عوامل جدید به نظر خبرگان گذاشته شد 

گانه  های میدانی مؤید این مطلب اس  که موارد پن و اسناد و همچنین بررسیای مطالعا  کتابتانه
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ترین الزاما  افزای  بازدارندگی با استفاده از مدیری   شده در فرضیه تحقیق ازجمله مهم مطرح
 صور  زیر اس . ترانزی  انرژی نف  و گاز در یک منطقه هستند. ترتیب تأثیرگذاری الزاما  به

 توانایی مدیری  ترانزی  انرژی نف  و گاز منطقه (9

 او یهایژگیو و( یبازدارندگ هدف) چالشگر از شناخ  (2

 یبازدارندگ نیطرف( حسابگرانه) ییعقال و یمنطق برخورد (9

 منطقه گاز و نف  یانرژ  یترانز کنتر  و  یریمد در اعتبار (9

 یبازدارندگ نیطرف نیب یادراک رابطه وجود (2

 .مورد تأیید قرار گرف  ولی ترتیب اهمی  الزاما  تغییر کرد فرضیه تحقیق درنتیجه
پیشنهادها: -ب  

نظامی با های غیرعوامل قدر  ملی در حوزهگی و ادامه مطالعا  در خصوص بازدارند منظور به
 .گردد میتوجه به نتای  این پژوه  پیشنهادهای زیر ارائه 

 متون اسالمی بر مبنایآن  و ابعاد نظری بازدارندگی های جنبه مطالعه و تحقیق روی (9

یرنظامی غهای مطالعه و تحقیق روی ابعاد بازدارندگی با توجه به قابلی  و ظرفی  (2
 ی ایرانجمهوری اسالم

 عوامل توسعه مدیری  ترانزی  انرژی ترین مهمشناخ   (9

 های ژئوپلیتیک انرژی در تنگه هرمزبررسی تداوم ارزش (9

 

  



 
29  

  ترانزيت مديريت از استفاده با بازدارندگی افزايش الزامات ترينمهم شناخت

 منطقه يك در فسیلی انرژی

 فهرست منابع:
 "قرآن کريم"  -

 لوح فشرده نشر آثار امام خمینی، موسسه تنظیم و ،"مجموعه آثار"  (،9906)علیه(. ا..)رحم  امام خمینی  -

 تهران،  اسالمیه دارالکتب، دوم چا ، "نمونه تفسیر" ، (9906)دیگران و ناصر شیرازی، مکارم -

 :فارسیمنابع  -الف

 رایانه جهان ،تهران، 9900، مترجمین نسته ،"پیشرو آريان پور فرهنگ " (،2881) آریان پور -

مجموعه مقاال  چهارمین ،"  علیه( ...ا )رحمت های دفاعی امام خمینی انديشه"  (،9976اسدی، هیب  اله ) -

 9، دفتر دوم، ج سیاسی وزار  دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح –گردهمایی سازمان عقیدتی 

 موسسه نشر و ترجمه نظار  ،"صنعتی فرا عصر در قدرت سنجش"  (،9909) دیگران و تلیس اشلی -

 تهران تهران، معاصر ابرار المللی بین تحقیقا  و مطالعا  و فرهنگی

 "الملل فرهنگ روابط بین"  (،9909، جفری )نونام ؛گراهام، ایوانز -

 ابرار سسهمؤ خبیری، کابک ترجمه ،"معاصر جهان در استراتژی"  ،(9902) دیگران و بیلیس، جان -

 تهران ،معاصر

تحقیقا  راهبردی  مرکز ،"گاز ودفاعی در قراردادهای انتقال نفت  مالحظات"  ،(9918) اکبرترکان،  -

 تهران دفاعی،

 ، مشهدپاپلی انتشارا  ،او  چا  ،"ژئوپلیتیك مفاهیم و اصول"  (،9902) محمدرضا ،نیا حافظ -

، (سم ) ها دانشگاه انسانی علوم کتب تدوین و مطالعه سازمان، "ژئوپلیتیك"  (،9972)اهلل عز  عزتی، -

 تهران چا  دوم،

 ،"هند( چین و) انرژی شرقامنیت  ژئوپلیتیك انرژی ايران و"  (،9901) دیگران و صفوی، سید رحیم -

 ، تهرانشماره دوم. سا  دوم امه جغرافیای انسانی،فصلن

 مطالعا  پژوهشکده آرایی، طالبی و پور قهرمان ترجمه ،"بازدارندگی" (، 9906الرنس ) فریدمن، -

 تهران راهبردی،

فصلنامه  ،"ای جمهوری اسالمی ايران الزامات تئوريك بازدارندگی منطقه"  (،9900فرهاد ) قاسمی، -

 شماره سوم او ، سا  المللی رواب  خارجی، بین
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 "نور تفسیر " ،محسن قرائتی، -

 ، ترجمه، تهران"استراتژی نظامی" (، 9972ام ) جان کالینز، -

 مهدی سید ترجمه ،"خاورمیانه استراتژيك جغرافیای"  ،(9909) رابر  کاوی، هار ؛جفری کمپ، -

 تهران ،راهبردی مطالعا  پژوهشکده ناشر. حسینی

 ،"ای هسته گیری باج بازدارندگی، ،اتمی تسلیحات تداول مختلف هاینظريه" (، 9979) سعیده لطفیان، -

 ، تهرانتهران دانشگاه سیاسی و علوم حقوق دانشکده مجله

 نشر میزان، تهران احمدی، حمید مترجم ،"آکسفورد سیاسی علوم فرهنگ"  (،9909) ایان لین، مک -

 منابع خارجی -ب 
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