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تحليل فضايي عملكرد سامانه هاي دفاع موشكي بومي ايران و تأثير آن بر امنيت 
  بندر)پسا(منطقه مورد مطالعه سواحل جاسك تا  GIS با استفاده از
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  چكيده 

كشور ايران با توجه به موقعيت ژئوپليتيكي و سوق الجيشي، از ديرباز با مشكالت خارجي رو به رو بوده 
است. با پيشرفت تكنولوژي و تغيير در تسليحات نظامي ايران نيز بر اساس استراتژي و دكترين دفاعي 

 از پاره اي تهديدات عليه امنيتدفاعي به صورت بومي، -هاي موشكيكشور توانسته است با ساخت سامانه
واحل دفاعي در س-هاي موشكيملي پيشگيري كند. بدين منظور مقاله حاضر به تحليل استقرار سامانه

هاي اطالعات جغرافيايي جنوب شرق كشور و تأثير آن بر امنيت در اين مناطق با استفاده از سيستم
)GIS تحليلي مي باشدكه براي تحليل -توصيفي) پرداخته است. روش تحقيق در اين پژوهش از نوع

استفاده شده است. شايان ذكر است كه پژوهش  Google Earthو  ArcGISافزارهاي اطالعات از نرم
حاضر بر اساس اطالعات حاصل از خبرگزاري هاي رسمي در خصوص موشك هاي دفاعي ايران انجام 

دفاعي بصورت -هاي موشكيش سامانهگرفته و سند خاصي در خصوص آنها وجود ندارد. در اين پژوه
سامانه  7اند. با استقرار متر استقرار يافته 100ترين نقاط نسبت به دريا با ارتفاع بيش از فرضي در نزديك

دفاعي و كاربرد موشك هاي با برد متفاوت بخش هاي گسترده اي از سواحل درياي عمان و تنگه هرمز 
حاكي از آن است كه با استقرار اين هفت سامانه دفاعي عالوه گيرند. نتايج تحقيق تحت پوشش قرار مي

بر تأمين امنيت ملي جمهوري اسالمي ايران در اين بخش، در زمان وقوع برخي حوادث كشور ايران 
تواند در محدوده برد موشك هاي مورد مطالعه اين پژوهش پشتيبان دفاعي كشورهاي دوست و مي

  همسايه نيز باشد. 
   

  سواحل جنوب شرق كشور، GIS، دفاعي، موشك، سامانه هاي ملي امنيت يدي:هاي كلواژه
   

  
  
 
 

  
  
  



  مقدمه -1
امنيت يك مفهوم عام است كه تمامي شئونات و ابعاد زندگي انسان را در بر مي گيرد و بنيادي ترين نياز 

). موضوع امنيت در ادوار 324-5:1385بشمار مي رود (حافظ نيا، ،جوامع و عاملي براي دوام زندگي اجتماعي
گوناگون حول محور خاصي از جمله توانمندي هاي سخت افزاري معطوف بوده است. امروزه با پيشرفت هاي 

  ). 1:1391 ي،عبدالهه وجود امده است (بشر ابعاد ديگري مانند: امنيت اجتماعي، فرهنگي و... ب
توجه به موقعيت جغرافيايي و پتانسيل هاي موجود درآن از ويژگي هاي مخصوص به امنيت هر منطقه با 

خود بر خوردار است كه در عين حال داراي همساني در موارد كلي امنيت با ساير مناطق مي باشد. با توجه به 
ب جنو-شرايط خاص ايران از نظر دسترسي به آب هاي آزاد و وجود بريدگي هاي طبيعي در سواحل جنوب

شرق ايران و اهميت استراتژيك و ژئوپولتيك اين منطقه تامين امنيت آن براي كشور از اهميت خاصي برخوردار 
. روش هاي غير نظامي مختلفي براي ايجاد و افزايش امنيت در يك منطقه وجود دارد كه )1391(زرقاني، است

اكنين بومي، سرمايه گذاري هاي بين از جمله آنها مي توان به مواردي همچون: پدافند غير عامل، وجود س
المللي و غيره اشاره نمود. اما همچنان حفظ امنيت با استفاده از سخت افزارها بويژه تسليحات نظامي جايگاه 

  خاص خود را دارد.
ه بيان ب قابليت و تجهيزات نيروهاي نظامي بخشي از توانمندي آنها در افزايش امنيت و بازدارندگي است.

اين  يكي از جنبه هاي امنيت و اقتدار يك ملت زمينه ساز حضور در عرصه هاي جهاني است كه امروزه ديگر
 ملي امنيت از برخورداريبه بيان ديگر  اقتدار توسط نيروهاي مسلح و توان نظامي يك كشور تأمين مي شود.

است (شيخ زاده و  نظامي قدرت ملي، قدرت هايمؤلفه از يكي كه است ملي قدرت از برخورداري نيازمند
 تأسيسات و آبي مرزهاي از دفاع و حفظ منظور به دريايي و سيادت درتاز اين رو ق). 1: 1391همكاران، 

 دفاعي استراتژي ايران در اسالمي جمهوري منافع مينأت كلي بطور و تجاري ناوگان قاره، فالت جزاير ساحلي،

 شرايط به توجه ). با6: 1371است (وفايي زاده،  برخوردار اي ويژه اهميت از و داشته كننده تعيين نقش كشور

هاي تروريستي، دزدان پيراموني، تهديدهايي همچون ورود گروه كشورهاي امنيتي ناپايداري و ايران كشور خاص
  ... استفاده از تجهيزات نظامي مدرن و كارآمد و همچنين بومي حائز اهميت است. دريايي و

از  اتيحبودن تسل يبر بوم يدتاكود. اشاره نم ي بوميتوان به موشك ها نظامي مياز جمله اين تجهيزات 
 طيكند چرا كه كشور در شرا يبرابر م ينآنها را چند يبررس يتاهم يزاتتجه ينبودن ا يروست كه بوم ينا

به تحليل فضايي و بصري سازي  GISدر اين مقاله با استفاده از  آنها را خواهد داشت. يدتوان تول يزن يبحران
به اين دليل   GISاستفاده از جنوب شرق ايران پرداخته خواهد شد. بومي درسواحل موشك هايتوان برخي از 

و  هاي نظامي افزايش پيدا كرده) در فعاليتGIS(هاي اطالعات جغرافيايي امروزه كاربرد سيستماست كه 
  تحليل عملكرد فضايي اين سامانه ها بدون علوم جغرافيايي غير ممكن مي نمايد.

 
  تحقيقپيشينه  -2

در تحقيقي به داليل وجود پايگاه هاي نظامي در درياي مكران پرداختند. نتايج  ،)1391براريان و درواري (
ن اي از توامكران بخش قابل مالحظهپايگاه نظامي در سواحل درياي با استقرار تحقيق حاكي از آن است كه 



نظامي جمهوري اسالمي ايران قبل از ورود به تنگه هرمز و خليج فارس قرار خواهد گرفت كه اين مسئله 
افزايش امنيت در نوار مرزي جنوب شرقي و متعاقب آن رغبت سرمايه گذاري در نواحي ساحلي را در پي خواهد 

به نقش نيروي دريايي در تأمين امنيت مرزهاي درياي عمان پرداخته  ايدر مقاله ،)1391( رادداشت. جهاني
است. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد كه حضور نيروي دريايي و راهبردي ارتش در سواحل درياي عمان 
موجب بر قراري و ارتقاء امنيت در اين منطقه گرديده است و به طور يقين عدم حضور و حتي كم رنگ شدن 

روي دريايي راهبردي در منطقه درياي مكران و مرزهاي امنيتي فرا دريايي آن موجب وارد شدن خلل حضور ني
نقش سواحل "در مقاله اي تحت عنوان  ،)1391(عبدالهي  غير قابل جبران به امنيت اين منطقه خواهد شد.
 سواحل نقش ژئوپليتيكي اتالش نمود ت "بهينه از اين سواحل مكران در امنيت منطقه و امنيت كشور و استفاده

هاي استفاده بهينه از اين سواحل را با هدف مكران را در امنيت منطقه و امنيت كشور واكاوي كرده و راهكار
پيشرفت همه جانبه منطقه ارائه دهد. لذا ابتدا به بررسي موقعيت شرق و جنوب شرق كشور و موقعيت سواحل 

بررسي سازكارها و قوانين مصوب  ستان و بلوچستان و در ادامه بهمكران با تمركز بر دو استان هرمزگان و سي
جمهوري اسالمي در ارتباط با استفاده بهينه از اين سواحل در راستاي منافع، امنيت و اقتدار ملي پرداخت. در 
پايان نيز فهرستي از نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديدات موجود و چند راهكار در ارتباط با توسعه سواحل 

ران، افزايش ضريب امنيتي اين سواحل، ارتقاي ميزان بهرمندي از آن در پيشرفت اقتصادي كشور و تثبيت مك
   اقتدار ملي جمهوري اسالمي ايران در منطقه جغرافياي درياي عمان و اقيانوس هند ارائه كرد.

 
  چارچوب نظري تحقيق -3

  اقتدار و امنيت ملي
 اراده اعمال در ملت يك توان است ارزيابي قابل مدرن پست ژئوپليتيك دنياي در "قدرت"عنوان به آنچه

 توانسته ملت آن اينكه مگر شود نمي محقق شرايطي چنين مرزهاست. آشكار است وراي در و درون در خود ملي

 مفهوم مجموعه اين .كند پيدا دسترسي دفاعي و اقتصادي سياسي، قانوني، ابزارهاي از اي مجموعه به باشد

 مجهز و ورزيده دفاعي نيروي پيشرفته، اقتصاد با توأم ساالرانه، مردم حكومتي نظام يك به اتكا در را ملي قدرت

 ايمنطقه ملي، پسنديده هاي خواسته از اندازي چشم در و دهد واقعيت را اي منطقه هاي الزم موازنه بتواند كه

 ملت اراده آمدن جمع در توان مي را ملي اقتدارترتيب  بدين بخشد. مي تحقق كند، پيگيري ملت آن جهاني و

مقتدرانه سرزمين  اراده براي انتخابات مكانيزم طريق از حكومت به مردم رأي قدرت انتقال راه از حكومت نزد
 براي جمعي صفت و ويژگي يك ژئوپليتيكي مفهومي عنوان به ملي قدرت ).79: 1386تعريف كرد (مجتهدزاده، 

 دولت يك و كشور يك با رابطه در فردي صفت يك عنوان به همزمان و نمايد مي منعكس را ملت يك افراد

 جامعه، آن توانائي هاي برآيند از مي شود نگريسته ملت يا جامعه يك قالب در وقتي كند. قدرت مي پيدا تجلي

 يك شكل در كه داده را ملتي تشكيل كه انسان هايي مجموعه بنابراين شود. مي پايدار آن كلي و عمومي قدرت

 آيد مي بدست آنها شده تركيب قواي برآيند از كه باشند مي قدرتي داراي اند كرده پيدا سياسي كشور سازمان

 عبارتست ملي قدرت گفت، توان مي ملي قدرت تعريف در .ملت دانست يا كشور آن ملي قدرت را آن توان مي و

 دولت يا كشور نام به و سياسي جغرافيايي واحد يك قلمرو در كه معنوي و مادي هاي توانائي از اي مجموعه از:



 كه است وسيله هدف؛ هم و است اي وسيله هم يعني است وجهي دو اي پديده ملي قدرت در واقع دارد. وجود

 كنند. مي استفاده خود ملي امنيت و ملي اهداف اغراض سياسي، تحصيل براي آن از سياسي رهبران و هادولت

 برگزيده كشور رهبران سياسي سوي از كه است ملي استراتژي در ملي قدرت كاربردي اصلي تجلي و عيني شكل

 اهداف به دستيابي براي سياسي رهبران توسط ملي قدرت كاربردي بهينه الگوي ملي استراتژي شود. در مي

 ).253: 1384شود (حافظ نيا،  مي متجلي و متعين آنها ملي

 منافع"است  آفرين نقش ملت يك زيستن بهتر و بقا حفظ در كه عناصري و ها پديده همه از اي مجموعه

 ملي رفاه ديگري امنيت ملي، است: يكي استوار اصل سه بر ملي منافع .شود مي خوانده كشور يا ملت آن "ملي

 در مادي پارامترهاي است. فقط شده پذيرفته دنيا جاي همه در تعريف اين ملي. شخصيت يا عرق سومي و

 و افكار يا ايدئولوژي آن از منظور و است ملي منافع جزء هم ملي عرق است. كار نرفته به ملي منافع تعريف
 در هم باز بخشد. مي ملي و شخصيت هويت آنها به و شود مي ملت يك انسجام باعث كه است هايي انديشه

 امر اين بكنند. زيرا معامله سوم موضوع سر بر نيستند حاضر وجه هيچ به كه است طور اين دنيا كشورهاي همه

 قدرت و اقتدار آنها به و سازد مي را ها ملت هويت كه دارد ملت يك هاي ارزش و ايدئولوژي با ارتباط مستقيمي

 است روي اين از يابند. حضور خود ملي شخصيت و هويت با حفظ الملل بين نظام عرصه در بتوانند تا دهد مي

كه داراي انواعي است كه  دارد مستقيم ارتباطي جوامع در اجتماعي امور با ملي منافع شود مي مالحظه كه
 ).1391است (اعظمي و فرشته منش، » قدرت ملي«و » امنيت ملي«، »وحدت ملي«مهمترين انواع آن شامل 

در آخر امنيت ملي را مي توان چنين تعريف نمود: امنيت ملي آن عرصه از سياست است كه يك كشور مستقل 
ركات كند تدااي دفاع مير برابر حمله نظامي بيگانه يا در برابر ارعاب ناشي از احتمال وقوع چنين حملهاز خود د

الزم براي امنيت ملي، حفظ و آمادگي نيروهاي مسلح را شامل مي شوند ليكن در سطح وسيعتر امنيت ملي 
  ).240: 1383 تضمين هر چيزي است كه به نوعي با احتمال وقوع جنگ ارتباط دارد (ليسپت،

  
  راهبردهاي امنيت ملي

 هاي حياتي كشور، مورد تهديد جدي نباشند.حفظ و يا ايجاد وضعيتي كه در آن منافع و ارزش .1

حفظ قدرت (نظامي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي) و اعمال حكومت در امور داخلي و خارجي عليه نفوذ  .2
 منظور تضعيف و يا سرنگوني حكومت و دولتبيگانگان و جلوگيري از عمليات غيرقانوني دشمن كه به 

 باشد.

 هاي داخلي از تهديدات خارجي.توان يك ملت حفظ ارزش .3

اينكه يك كشور چگونه احساس خطر حمله نظامي، فشار سياسي يا اقتصادي نكند و بتواند آزادانه  .4
 پيشرفت و توسعه خويش را تعقيب نمايد.

مام يا بخشي از جمعيت، دارايي يا خاك خود به سر حالتي كه ملتي فارغ از تهديد از دست دادن ت .5
 برد.

 



  
  )330-332: 1385حافظ نيا، ( ابعاد امنيت ملي -1شكل

  
 دفاع) و ملي (آمايش، بحران امنيت متغيرهاي رابطه

 ايگونه به مسلح نيروهاي سازماندهي شودمي باعث كشور، يك دفاعي سازمان ساماندهي به آمايشي رويكرد

 زير موارد باعث زيرا نمايد، فراهم كشور براي را دفاعي قابليت و حداكثر امنيت كه يابد استقرار (محيط) فضا در

 گردد:مي

 پذيري آسيب حداقل و دفاع قابليت حداكثر تأمين براي نظامي واحدهاي بهينه استقرار .1

 محيطي هايقابليت از بهينه استفاده .2

 بازدارندگي و ثبات ايجاد .3

 ).6: 1391(طحاني و فراست،  منطقي و معقول صورت به تهديدها با مقابله .4
  
  نظامي قدرت

 نظامي نيروي گيرند.مي پيش در را راهبردي و تاكتيكي رويكرد عمده دو از يكي معموالً نظامي نيروهاي

 و نظامي مختلف هايو تاكتيك عمليات اجراي با تخاصم، و نظامي درگيري زمان در كه است نيرويي تاكتيكي،
 نيرويي راهبردي، نظامي نيروي اما دارد نظامي اهداف به دستيابي و دشمن بر غلبه در سعي نبرد، منطقه در

 گسترش و اشاعه در سعي ملي، منافع تهديد كننده كشور با نظامي درگيري بدون و صلح زمان حتي در كه است

 تواندمي نظامي جايگاه لحاظ به ايران شرق دارد. جنوب اين خصوص در تهديدي هرگونه رفع و وي بر خود تسلط

 اقيانوسي ميان تحرك قابليت و از توان را آن و نمايد ايفا ايران براي ايويژه نقش بحري، هاي استراتژي اتخاذ در

 حوزه با نظامي قدرت يك به تواند مي آبي عرصه اين طريق از ايران. نمايد برخوردار نظامي هاي فعاليت در

 فارس خليج حوضچه كه چرا. بكشد بيرون را خود فارس خليج حوضچه از و شود تبديل اقيانوسي عملكرد ميان

 امكاني چنين هند اقيانوس و عمان درياي ولي. كند نمي را فراهم دريايي قدرت يك به ايران شدن تبديل امكان

 دريايي رزمايش كه اولين 84 آذرماه در ايران نظامي قواي دريايي رزمايش برگزاري. باشند مي دارا ايران براي را

 هوايي پايگاه وجود همچنين. باشد امر اين براي اي مقدمه تواند مي است فارس خليج هاي آب از خارج در ايران



دهد  مي افزايش هند اقيانوس شمالي بخش بر را ايران كنترلي و نظارتي قدرت تواند مي توسعه آن و چابهار
 ).1ـ 5: 1391(شيخ زاده و همكاران، 

  
  كشور در سواحل جنوب شرق دفاعي-هاي موشكيسامانه كاربرد  ضرورت

نظر به توان بومي ايران در توليد موشك ها مي توان به موارد زير در خصوص ضرورت استفاده و استقرار 
  آنها اشاره نمود:  

مسئله دفاع از كشور، امنيت و اقتدار جمهوري اسالمي ايران با توجه به تنوع همسايگان، مرزهاي  .1
 حضور نيروهاي خارجي در منطقه؛ نيزخشكي و دريايي طوالني و متنوع و 

 كشور؛ شرق سواحل جنوبي در بخش هايي از جمعيت كمتراكم  .2

ها و صنايع نظامي و موشكي در بهبود وجود تأسيسات عظيم و دفاعي كشور و نقش ارزشمند فعاليت  .3
 مناطق توسعه نيافته،

 حمايت از كشورهاي همسايه؛ .4

  احتمال گسترش فعاليت دزدان دريايي در درياي عمان .5

خليج تأمين امنيت منطقه و نيز جلوگيري از حمالت احتمالي كشورهاي فرامنطقه اي مستقر در  .6
  فارس و درياي عمان.

  

هاي دهد. اين سامانهاند را نشان مياعي كه به صورت بومي ساخته شدههاي دف، برخي از موشك2شكل 
اي قابل شليك هستند و عالوه بر سرعت بااليي كه دارند از دقت بسيار زيادي نيز به راحتي از هر نطقهدفاعي 

طور ها بعملكرد و مهندسي آنها، برخوردارند. به دليل استفاده از تكنولوژي بومي در ساخت اين نوع از موشك
از ساخت اين تجهيزات و سالح هاي كشورهاي غير دوست به همين منظور، كامل براي دشمن روشن نبوده و 

  دفاعي هراس دارند.
  

  
  هاي موشكي (دفاعي) كوتاه برد بومي ساخت ايرانانواع سامانه -2شكل 

  تهديدات خارجي 



پايگاه هاي نظامي در پيرامون كشور اشاره از جمله تهديدات خارجي مي توان به استقرار ناوها و برپايي 
ر حضو نمود كه هر زمان قابليت ايجاد تنش دارند. از جمله اين پايگاه ها در سواحل جنوبي ايران مي توان به

  ). 4و  3هاي امريكايي حاضر در منطقه اشاره نمود (شكل هاي نيروها و پايگاه
  

  
 منطقه خليج فاسنيروهاي نظامي آمريكا در در كشورهاي  -3شكل 

http://persiangulfstudies.com  
  

  
 پايگاه هاي نظامي آمريكا در خاورميانه -4شكل 

http://persiangulfstudies.com  
  



  دريايي در درياي عمان وجود دزدان
 مهم و استراتژيك نقاط جمله از كه شوند،مي محسوب دريا هفت مناطق جزو عمان درياي و فارس خليج

 يافته گسترش نيز فارس خليج نواحي به اخير سال چند طول در دزدان دريايي حمالت آيند. مي شمار به دنيا

  فعاليت دزدان دريايي در درياي عمان را نشان مي دهد. 5شكل  ).Sterio, 2010است (
  

 
  )Report of the Atlantic, 2012( فعاليت دزدان دريايي در درياي عمان -5شكل

  
 ساحلي تهاجمات و هامانند: يورش آورد، خواهد بار به نيز ديگري مخرب هايپديده خود با دريايي دزدي

 محسوب خطر ساحلي كشورهاي امنيت براي خود فعاليت گسترش توانند بامي جنگي هايسالح بودن دارا با (كه

  ).Moller, 2008كنند ( حمله كشورها برخي به و شوند
 
 ايران اسالمي جمهوري ملي امنيت در تأمين شرق جنوب سواحل نقش

 بر و تسلط سواحل به دسترسي اسپايكمن و ماهان آلفرد نظير بزرگي هاي ژئوپليسين نظريات براساس

و  است و جهاني اي منطقه در سطح قدرت اصلي هاي از شاخص استراتژيك و مهم هاي و تنگه دريايي آبراهاي
 برتري نقش بين الملل نظام عرصه بازيگران ديگر به نسبت تواند مي باشد امتيازاتي چنين داراي كه هر كشوري

 قدرت و كسب رسيدن براي الزم شرط كه است خارج جهان سمت به داالني منزله به همچنين نمايد، ايفا را

 باشند جايگاه و ارتقاء جهاني قدرت به دستيابي در پي كه كشورهايي لذا .شود مي و جهاني محسوب اي منطقه

و از  نمايند مي تعريف خود تعقيب و قابل هاي بنيادي هدف جزء را سواحل و دراختيار گرفتن دريا بر تسلط
معدود  از ايران اسالمي جمهوري .كرد نخواهند فروگذار نزديك و دور اهداف به رسيدن براي اهرمي هيچ

 وجه كه بوده ژئوپليتيكي و ژئواكونوميكي ژئواستراتژيكي، هاييويژگي داراي توأمان كه دنياست كشورهاي

 و شرق بين ارتباطي پل به را ايران خصايص اين بودن دارا كما اينكه است، سواحل داشتن آن بارز و مشترك
 ملي امنيت اي در تأمين كننده تعيين بسيار نقش جنوب كيلومتري 2000 سواحل. است كرده تبديل غرب

 با تا باشد ساز فرصت تواند مي هم طوالني و سواحل استراتژيكي موقعيت داشتن كه جهت اين از دارد، كشور

 داشته زايي تهديد كاركرد و هم قرارداد و رفاه توسعه امنيت، در مسير را كشور ها اين فرصت از گيري بهره



 و سواحل هاي ويژه كار نمايد. ديگر پذيري مواجه آسيب و مخاطره با را كشور ارضي تماميت و امنيت، باشد
 اصلي عسلويه و بنادر انرژي منطقه بوشهر، ايهسته نيروگاه نظير و توليدي اقتصادي حياتي، واحدهاي پراكنش

 خود به كشور ارضي و تماميت ملي امنيت تأمين معادالت در را مضاعفي آفريني جنوب، نقش در سواحل

  ).3-4: 1391همكاران، داده است (شيخ زاده و  اختصاص
  

  روش تحقيق -4
تحليلي مي باشد، كه اطالعات مورد نياز با استفاده از  –روش تحقيق در پژوهش حاضر از نوع توصيفي

هاي معتبر بدست آمده است. ها و خبرگذارياي و با مراجعه به كتب، مقاالت، سايتكتابخانه –روش اسنادي
و...)  Buffer ،Distance ،Viewshedهايي نظير (و از مدل ArcGISافزارهاي همچنين براي تحليل اطالعات از نرم

  استفاده شده است. Google Earthو نيز 
همچنين الزم به ذكر است كه تحقيق حاضر، براساس فرضيات و با استفاده از منابع غيررسمي نظير 

  ها و... انجام گرفته است.خبرگذاري
  

  منطقه مورد مطالعه -5
كيلومتر و در مجاورت درياي عمان و خليج فارس قرار  1480ساحلي جنوب ايران به طول تقربيمنطقه 

رود كه از شمال به سواحل ايران و از دارد. درياي عمان در جنوب شرق ايران ادامه اقيانوس هند به شمار مي
كيلومتر و طول  320گذرد. عرض آن حدود السرطان ميجنوب به كشور عمان محدود و از جنوب مدار رأس

. اين مناطق عموماً كم عرض و باريك بوده، اما سواحل و بنادر )1391(علمداري،  كليومتر است 560آن حدود 
هاي افغانستان و پاكستان و قرار ن به دليل موقعيت ژئوپولتيكي جنوب شرقي ايران و همجواري با كشورآ

هاي آسياي مركزي و افغانستان داراي جايگاه هاي آزاد جهان براي كشورگرفتن در مسير دسترسي به آب
باشند. بندرهاي ايران در درياي عمان شامل جاسك، اي و بين المللي مياي، براي گسترش مبادالت منطقهويژه

   ).1:1391، (زرقانيشوندهاي آزاد شناخته ميچابهار و كنارك است. كه به عنوان بنادر آب
 600است.  الملليبين و ايمنطقه ملي، سطح سه داراي اقتصادي هايظرفيت به لحاظ كشور شرق جنوب

 بر اين منطقه تسلط و(برخوردار ازبنادري همچون چابهار،كنارك وجاسك)  مكران سواحل آبي مرز كيلومتر

 به نزديكي و پاكستان و افغانستان كشور دو با همجواري جهان، آبي هايراه تريناستراتژيك و مهمترين از يكي

 ).2:1391است (عبدالهي، بخشيده منطقه اين به خاصي ويژگي ايران، شرقي ضلع شمال محصور هايجمهوري
 با گذرگاهي و جهان است استراتژيك حوزه پنج از يكي و هند اقيانوس استراتژيك حوزه جزء عمان درياي

(سازمان  باشدمي شرقي جنوب و جنوبي آسياي سراسر قاره، شبه آسيا، شرق جنوب خاورميانه، به سمت اهميت
 كريدور سه از كريدور دو مسير در بلوچستان و سيستان استان اينكه به ). باتوجه12-13: 1371برنامه و بودجه، 

 شرق جنوب توسعه طرح ترانزيتي به عنوان محور منطقه اين تا ميشود موجب دارد، قرار دنيا بزرگ ترانزيتي

- امن تاريخي، تهاجمات اعتبار به ايران، شرقي جنوب خشكي مرزهاي). 6-8: 1389شود (شريفي كيا،  ناميده

 شمال تهاجمات قبال در اطمينان ايران دريچه مرزها اين درحقيقت شود.مي محسوب ايران براي قلمرو ترين



پور، شود (كريميمي محسوب مرز ترينامن نيز پاكستان براي اعتبار همين با مرزها اين همچنين است. غربي
 فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، هايمؤلفه زمينه در رشد و توسعه زيربناي امنيت، آنجايي كه از ). لذا36 :1381

  ).2: 1391هستند (عبدالهي،  پايدار امنيت عامل توسعه مهمترين بالقوه مكران، سواحل است، ...و
  

  
  منطقه مورد مطالعه -6شكل

  
  يافته هاي تحقيق -6

 كشور يك ثروت و قدرت افزايش موجب اي ويژه طور به آنها بر تسلط كه دارد وجود خاصي نقاط جهان در

 مباحث همچنين و سياست خارجي مشي خط گيري شكل در ثرؤم متغيرهاي از يكي ترديد شوند. بدون مي

 كشورها ملي منافع امروزه اگرچه است آن مختلف ابعاد و اي منطقه محيط كشور، هر دفاعي سيات و استراتژيك

 با ارتباط در بينانه واقع ملي منافع كه داشت نظر در بايد اما است، سياسي گيري تصميم براي ترين معيار مهم

 تواندمي نظامي جايگاه لحاظ به ايران شرقو جنوب  جنوب سواحل .شود مي تعريف ها دولت اقدام و ظرفيت

 اقيانوسي ميان قابليت تحرك و توان از را آن و نمايد ايفا ايران براي ايويژه نقش مجري هاياستراتژي اتخاذ در

 حوزه با نظامي قدرت يك به تواند مي عمان آبي عرصه طريق از ايران نمايد. برخوردار نظامي هاي فعاليت در

 فارس خليج حوضچه كه چرا بكشد بيرون را خود فارس خليج حوضچه از و شود اقيانوسي تبديل ميان عملكرد

 هند اقيانوس و عمان درياي ولي كند فراهم نمي را راهبردي دريايي قدرت يك به ايران شدن تبديل امكان

  .كنند مي فراهم ايران براي را امكاني چنين
  

  ايران ميدان و شعاع ديد موشك هاي كوتاه برد
 عبارتند از: ساحلي، مناطق امنيت تأمين راستاي در مؤثر عوامل

 ساحلي نوار امنيتي (مبدأ) به مراكز نزديكي ميزان  

 امنيتي مراكز نزديكترين به ساحلي مناطق دسترسي فاصله كوتاهترين 



 2: 1391دسترسي (هادي پور و همكاران،  زمان كوتاهترين.(  
 ترين ارتفاع بيش ازلذا بر همين اساس به طور فرضي موقعيت قرارگيري سامانه هاي موشكي در نزديك

سامانه  7شود، با استقرار نيز مشاهده مي 7متر به دريا در نظر گرفته شده است. همانطور كه در شكل  100
كيلومتر، كل درياي عمان و نيز  300ترين نقطه به دريا و با برد متر به باال و در نزديك 100موشكي در ارتفاع 

ايران قرار مي گيرد كه اين امر مي تواند يك تهديد جدي براي  تنگه هرمز در تيررس موشك هاي كوتاه برد
ها و هواپيمابرهاي كشورهاي فرامنطقه اي در منطقه تلقي شود. همچنين اين وسعت از منطقه حضور ناوگان

كه تحت پوشش موشك هاي كوتاه برد ايران قرار دارد باعث مي شود تا مانع از تحركات احتمالي كشورهاي 
  امنيت ملي جمهوري اسالمي ايران شود. همسايه عليه

  

  
  به دريا و بيشتر نسبت متر 100 يارتفاعنقاط هاي موشكي كوتاه برد در نزديكترين شعاع ديد سامانه -7شكل 

 

توانند هدف را رهگيري مي )كيلومتر 21برد ( كوتاه برد يهادهد كه موشكرا نشان مي مناطقي 8شكل 
متر و در نزديكترين  100سامانه موشكي و دفاعي در ارتفاع بيشتر از  7كه به طور فرضي تعداد  و منحدم نمايند

شود تعداد نيز مشاهده مي 1همانطور كه در جدول  .نقطه به دريا و در مكان هاي مهم و حياتي اسقرار يافته اند
اند، نظير: صاعقه، رعد، طوفان و... هاي كوتاه برد كه بطور بومي توسط ايران ساخته شدهكنوع از موش 18
ها زياد نيست اما داراي سرعتي زياد هستند و برد اين نوع موشك كيلومتري شليك شوند. 21 توانند تا بردمي

 ها براياين نوع از موشك توانند هدف را مورد اصابت قرار دهند.با كمترين ضريب خطا و بصورت نقطه زن مي
جلوگيري از حمله احتمالي شناورهاي سريع دشمن بسيار مناسب است و ميتوانند قبل از رسيدن دشمن به 

  ساحل به طور كامل و سريع دشمن را در دريا زمينگير نمايد.
  

 كيلومتر) 21(برد  انواع موشك هاي كوتاه برد -1جدول

مكان فرضي
 موشك ها

 محدوده ديد و برد موشك هاي دفاعي مورد مطالعه



 
 

  
  كيلومتر 21فاعي موشك هاي بومي ايران برد د -8شكل 

  )نگارندگان(منبع: 
  

كيلومتر را نشان مي دهد. يكي از ويژگي هاي مهم اين موشك  60تا  30، انواع موشك ها با برد 2جدول 
از اين موشك ها براي نابودي انواع شناورهاي سطحي و زيرسطحي مي توان استفاده ،  ودن آنهاستها بومي ب

  كيلومتر است را نشان مي دهد. 60تا  30ها با برد ، مناطقي را كه تحت نفوذ اين نوع از موشك 9كرد. شكل 
  

  كيلومتر) 60-30انواع موشك هاي كوتاه برد (برد  -2جدول

 رديف موشكنام  رديف نام موشك رديف نام موشك

      

 1 1صاعقه  7 2طوفان 13 شفق

 2 2صاعقه  8 ميثاق 14 توسن

 3 1رعد  9 دهالويه 15 تندر

 4 2رعد  10 حاصب 16 كوثر

  T  5 رعد 11 1فلق  17 1آرش استاندار 
 6 1طوفان  12 2فلق  18 آرش برد كوتاه



                 
  

  

  
  كيلومتر 60 -30فاعي موشك هاي بومي ايران برد د -9شكل 

  )نگارندگان(منبع: 
  

و نور را نام برد  69، تندر 1كيلومتر مي توان زلزال  170تا  130از انواع موشك هاي كوتاه برد با برد 
  ). 3(جدول 

هاي ، نيز مشاهده مي شود اين موشك ها با بردي كه دارند مي توانند ناوگان10همانطور كه در شكل 
اي نظير ناوهاي امريكايي، انگليسي و... را مورد اصابت قرار دهند. كشورهاي فرامنطقهدريايي و ناوهاي هواپيمابر 

قسمت هايي از كشورهاي حوزه خليج فارس نظير كشور عمان در تيررس اين نوع از موشك حتي با اين برد 
ايي و يا همچنين كشور ايران مي تواند در بعضي مواقع بحراني نظير حمله دزدان دريها قرار مي گيرند. 

  رديف نام موشك
 1 2آرش

 2 1نصر

 3 )4آرش برد بلند (

 4 شلمچه

 5 3فجر

 6 عقب

 7 1صياد



كشورهاي مخاصم عالوه بر تأمين امنيت ملي خود از همسايگان خود نظير كشورهاي پاكستان، عمان و... نيز 
  دفاع كند. 

  
  كيلومتر) 170 -130انواع موشك هاي كوتاه برد (برد  -3جدول

                         

  

  
  كيلومتر 170 -130فاعي موشك هاي بومي ايران د برد -10شكل 

  )نگارندگان(منبع: 
  

و خليج فارس داراي  2، زلزال 5هاي فجر شود، موشكنيز مشاهده مي 4همانطور كه در جدول شماره 
مي توانند درياي عمان و نيز كشورهاي  اين موشك ها )، كه4(جدول  كيلومتري هستند 300تا  180برد 

هاي دفاعي كمك مي كند تا ايران بتواند هرگونه همسايه را تحت پوشش خود قرار دهند. وجود اين سامانه
اي نظير كشور امريكا، هاي دريايي كشورهاي فرامنطقهرا چه از طريق ناوها و ناوگانتهديدي عليه امنيت ملي 

- ، برد موشك11هاي امريكا در كشورهاي منطقه صورت بگيرد دفع نمايد. شكل هانگليس و... و همچنين پايگا

دهد. همانطور كه مشاهده مي شود اين نوع از موشك هاي كوتاه برد كيلومتري نشان مي 300را تا ي دفاعيها

  رديف نام موشك
 1 1زلزال 

 2 69تندر 

 3 نور



 كشورهاي امارات، عمان و پاكستان را تحت پوشش خود دارند كه اين باعث مي شود تا در زمان وقوع خطر
هاي و تجهيزات سنگين و نيمه سنگين هستند)، وقوع جنگ از طرق برخي دزدان دريايي (كه داراي سالح

كشورهاي همسايه و نيز ناوها و پايگاه هاي امريكا و كشورهاي غربي حاضر در منطقه، كشور ايران بتواند از 
  خود در برابر حمالت دشمن دفاع نمايد.

  كيلومتر) 300 -180(برد  انواع موشك هاي كوتاه برد -4جدول
                               

  

  
  كيلومتر  300 -180فاعي موشك هاي بومي ايرانبرد د -11شكل 

  )نگارندگان (منبع:
  
  

  

  

  رديف نام موشك

 1 (دومرحله اي)5فجر

 2 2زلزال 

 3 خليج فارس



  
  كيلومتر) 300 -21( فاعي موشك هاي بومي ايرانبرد د -12شكل 

  

  نتيجه گيري -7
و چون هنوز سرزمين (كشور)، دولت و ملت شكل  شداز ديرباز امنيت يك امر مهم براي انسان تلقي مي

نگرفته بود و معنايي نداشت، امنيت تنها در معناي امنيت شخصي و دفاع از خود در برابر حمالت حيوانات و... 
اي پيدا كرده و و ملت ها، امنيت معنا و مفهوم تازه معنا و مفهوم پيدا مي كرد. اما بعد از شكلگيري كشورها

و شي سوق الجي موقعيتشود. كشور ايران در تري يافته است كه از آن به عنوان امنيت ملي ياد ميشكل كلي
كه در اين ميان مناطق جنوب شرق كشور به لحاظ دارا بودن موقعيت ، قرار دارد جهان حساس در منطقه و

ز ترين نقطه دريايي كشور ابه عنوان امن هاي جهانو همچنين كليد اقتصاد آسيا به ديگر قاره ژئوپليتيكي
كشورهاي هاي دريايي و هواپيمابرهاي ناوگان از سوي ديگر نظر به اينكهموقعيت خاصي برخوردار است. 

و  بر لزوم پاسداريار دارند مانند امريكا، انگليس، فرانسه و... در خليج فارس و درياي عمان استقراي فرامنطقه
فاع دهاي لذا بر همين اساس تحقيق حاضر به نقش استقرار سامانه. تأمين امنيت اين مناطق افزوده مي شود

اي هابتدا براي استقرار سامانه .پرداخته استدر جنوب شرق كشور و تأثير آن بر امنيت ملي ايران  موشكي
به دريا  نسبت متر 100ترين مناطق با ارتفاع بيش از زديكبه طور فرضي نموشكي در جنوب شرق كشور، 

 7با استقرار اين  سامانه موشكي به صورت فرضي در مناطق حساس مستقر شدند. 7انتخاب شد. كه تعداد 
 تا برد دفاعي سامانه موشكي كل درياي عمان و تنگه هرمز در ميدان ديد و در تيررس موشك هاي كوتاه برد

  كيلومتري قرار مي گيرد.  300
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