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  چكيده 

قدرت  يرســپاه، به اعتراف دوســت و دشــمن باعث ارتقاء چشــمگ يروند رو به رشــد توان موشــك ير،اخ يســالها يط

سالم  يجمهور يبازدارندگ ست كه ا   يرانا يا سال   ينشده ا همراه بود كه از  يريچشمگ  يبا دستاوردها  يزن 94توان، در 

به عنوان دارندگان   ينو چ يهروس يكا،تنها سه كشور آمر تاكنوناشاره كرد. يوشكاز شهر م ييتوان به رونما يجمله آنها م

جهان هستند.    يبرتر موشك  ياز قدرتها يزكشور ن  3شدند كه هر   يشناخته م  يرزمينيپرتاب موشك ز  يسات تاس  يرسم 

س   ينا ي،شمس   1390اما در سال   ش يرزما ياندر جر و 1390سال   يرماهكرد. در ت يداپ يديكوچك عضو جد  يارباشگاه ب

  ييرونما يرانيا يكبالســت يپرتاب موشــك ها يلوهايســپاه پاســداران از ســ يهوافضــا يروي، ن6اعظم  يامبرپ يموشــك

سال    سپاه كرد. سداران در مهرماه  دوستان و دشمنان به     يخود را برا يموشك  يروين يها يياز توانا يدي، جلوه جد94پا

  يعيمتعدد و وس  يشده و شامل تونل ها و بخش ها   يستاس  يمتر 500مق سپاه كه در ع  يگذاشت و شهر موشك    يشنما

به سر    يك،شل  يآماده برا يطآن مستقر بوده و در شرا   رد يموشك  ياز پرتابگرها ياديز يارشد كه تعداد بس   ييبود، رونما

مناطق  يتبتواند امن ينكها يبرا يرانجنوب شـرق ا  يتبعد از عهده گرفتن امن يسـپاه پاسـداران انقالب اسـالم    .بردند يم

 يجادســپاه در ا يكه مجموعه اقدامات اســاســ يكار را به مردم همان مناطق واگذار كرده به طور ينكند، ا ينرا تام يمرز

  تيسساله دفاع مقدس ن 8 يكمتر از دستاوردها يدارپا يتامن

   دفاعي، موشك، سامانه هاي ملي امنيتسپاه، : هاي كليديواژه 
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  مقدمه

يكي از مسائل اساسي مطالعات اجتماعي و بنيان روابط اجتماعي محسوب مي شود و اين در حالي است كه  ملي منيتا

در حوزه جامعه شناختي خصوصا در جامعه شناختي اثبات گرا، كه تاكيد بر حفظ نظم هنجاري و قانوني دارد، كمتر به 

ل امنيت اجتماعي از نظريه اثباتي دوركيم استفاده شده است. مفهوم امنيت توجه شده است. لذا در اين مقاله براي تحلي

دوركيم مساله نظم هنجاري و ثبات اجتماعي را با مولفه هاي همبستگي و تعاون اجتماعي گره زده و نقش ارزش ها و 

تضادي، باورهاي جمعي را بنياد امنيت فرض كرده است. به نظر مي رسد در بازانديشي نظريه دوركيم چهار نوع امنيت 

رقابتي، تعاوني و وحدتي وجود دارد كه هر يك به تبع ماهيت شان در دو سنخ اصلي امنيت، يعني امنيت سطحي (رويين) 

و امنيت بطني (زيرين) طبقه بندي مي شوند. عالوه بر اين مبناي روش شناختي دوركيم به اين مساله توجه دارد كه شدت 

جازاتي است كه در وجدان جمعي تعريف شده است و قواعد حقوقي مستندترين هر نوع تخطي از نظم هنجاري وابسته به م

ابزار براي تعيين اهميت وضعيت نابساماني اجتماعي است. در اين نوشتار، طبق راي دوركيم سعي شده است تا امكان 

كر شود صرفا استفاده فراهم آورده و متذ "فراواني وقوع رخداد و اهميت رخداد"سنجش شدت ناامني اجتماعي را بر اساس 

(حافظ از رويكرد فراواني جهت سنجش ناامني ناقص بوده و تحليل نادرستي را از سطح و شدت امنيت بدست مي دهد 

). موضوع امنيت در ادوار گوناگون حول محور خاصي از جمله توانمندي هاي سخت افزاري معطوف 324-5:1385نيا،

 ي،اد ديگري مانند: امنيت اجتماعي، فرهنگي و... به وجود امده است (عبدالهبوده است. امروزه با پيشرفت هاي بشر ابع

1:1391 .(  

امنيت هر منطقه با توجه به موقعيت جغرافيايي و پتانسيل هاي موجود درآن از ويژگي هاي مخصوص به خود بر خوردار 

با توجه به شرايط خاص ايران از نظر  است كه در عين حال داراي همساني در موارد كلي امنيت با ساير مناطق مي باشد.

جنوب شرق ايران و اهميت استراتژيك و -دسترسي به آب هاي آزاد و وجود بريدگي هاي طبيعي در سواحل جنوب

. روش هاي غير نظامي )1391(زرقاني، ژئوپولتيك اين منطقه تامين امنيت آن براي كشور از اهميت خاصي برخوردار است

فزايش امنيت در يك منطقه وجود دارد كه از جمله آنها مي توان به مواردي همچون: پدافند غير مختلفي براي ايجاد و ا

عامل، وجود ساكنين بومي، سرمايه گذاري هاي بين المللي و غيره اشاره نمود. اما همچنان حفظ امنيت با استفاده از سخت 

  افزارها بويژه تسليحات نظامي جايگاه خاص خود را دارد
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 لهمسئ انيب

ايران به لحاظ جغرافيايي از چنان شرايط دفاعي مستحكمي برخوردار است كه اگر ايران را يك دژ نظامي بناميم، اغراق 

العبوري است كه بسياري از آنها در بخشي هاي پيچيده و صعبايم. بخشي از مرزهاي ايران در برابر رشته كوهزيادي نكرده

اند، هايي چون موشك و هواپيما بر اين موانع فائق آمدهه در دنياي مدرن، سالحاز فصول سال پوشيده از برف است. البت

اما اهميت نظامي آنها همچنان چشمگير است. در عين حال، بخشي از مرزهاي ايران آبي اعم از مرزهاي رودي يا دريايي 

ابر بودن آسمان ايران اگرچه فرصت سازد. كم تر مياست. سواحل آبي، نظارت و كنترل نيروهاي ايران بر مرزها را آسان

دهد، اما بخشي از هواي ايران به داليلي چون طوفاني بودن و وجود ذرات گرد مناسبي در اختيار مهاجمين هوايي قرار مي

شود. شكست عمليات نظامي امريكا در طبس محصول همين فرصت جغرافيايي ايران و غبار معلق، مانع نفوذ دشمن مي

دهد. در زار بودن يا باتالقي بودن موانع مهمي در برابر نفوذ دشمنان قرار مياحل ايران به دليل شنبود. بخشي از سو

هاي بزرگي در عرصه فناوري نظامي مجموع، سرزمين ايران شرايط جغرافيايي خاصي دارد كه حتي امروزه نيز كه پيشرفت

روزه نزديكي و كنترل ايران بر تنگه هرمز يكي از نمودهاي به عمل آمده، همچنان براي امنيت ايران بسيار با اهميتند. ام

 زاتيو تجه تيقابل هايي نظير اياالت متحده نيز نگران كننده استمهم جغرافيايي دفاعي ايران است كه حتي براي قدرت

 كيو اقتدار  تيامروزه امن گريد انياست. به ب يو بازدارندگ تيامن شيآنها در افزا ياز توانمند يبخش ينظام يروهاين

 يمسلح و توان نظام يروهاياقتدار توسط ن نيا ياز جنبه ها يكياست كه  يجهان يساز حضور در عرصه ها نهيملت زم

از  يكياست كه  يبرخورداري از قدرت مل ازمندين يمل تيبرخورداري از امن گريد انيشود. به ب يم نيكشور تأم كي

به منظور  ييايدر ادتيرو قدرت و س ني). از ا1: 1391زاده و همكاران،  خياست (ش يقدرت نظام ،يمؤلفههاي قدرت مل

منافع جمهوري  نيتأم يكلفالت قاره، ناوگان تجاري و بطور  ريجزا ،يساحل ساتيو تأس يحفظ و دفاع از مرزهاي آب

: 1371زاده،  يي(وفا اي برخوردار است ژهيو تيكننده داشته و از اهم نييكشور نقش تع يدر استراتژي دفاع رانيا ياسالم

 يهمچون ورود گروهها ييدهايتهد ،يرامونيكشورهاي پ يتيامن دارييو ناپا رانيخاص كشور ا طي). با توجه به شرا6

  است تيحائز اهم يبوم نيمدرن و كارآمد و همچن ينظام زاتيو ... استفاده از تجه ييايدزدان در ،يستيترور

  راهبردهاي امنيت ملي

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

ــادي، فرهنگي) و اعمال حكومت در امور داخلي و خارجي عليه نفوذ   . 2 ــي، اقتصـ ــياسـ حفظ قدرت (نظامي، سـ

 بيگانگان و جلوگيري از عمليات غيرقانوني دشمن كه به منظور تضعيف و يا سرنگوني حكومت و دولت باشد.

 ملت حفظ ارزشهاي داخلي از تهديدات خارجي.توان يك  . 3
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اينكه يك كشور چگونه احساس خطر حمله نظامي، فشار سياسي يا اقتصادي نكند و بتواند آزادانه پيشرفت و           . 4

 توسعه خويش را تعقيب نمايد.

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

 

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

  نظامي قدرت

 نيرويي تاكتيكي، نظامي نيروي ميگيرند. پيش در را راهبردي و تاكتيكي رويكرد عمده دو از يكي معموالً نظامي نيروهاي

 غلبه در سعي نبرد، همنطق در و نظامي مختلف و تاكتيكهاي عمليات اجراي با تخاصم، و نظامي درگيري زمان در كه است

 بدون و صلح زمان حتي در كه است نيرويي راهبردي، نظامي نيروي اما دارد نظامي اهداف به دستيابي و دشمن بر

 در تهديدي هرگونه رفع و وي بر خود تسلط گسترش و اشاعه در سعي ملي، منافع تهديد كننده كشور با نظامي درگيري

 براي ويژهاي نقش بحري، هاي استراتژي اتخاذ در ميتواند نظامي جايگاه لحاظ به ايران شرق دارد. جنوب اين خصوص

 اين طريق از ايران. نمايد برخوردار نظامي هاي فعاليت در اقيانوسي ميان تحرك قابليت و از توان را آن و نمايد ايفا ايران

 را خود فارس خليج حوضچه از و ودش تبديل اقيانوسي عملكرد ميان حوزه با نظامي قدرت يك به تواند مي آبي عرصه

 درياي ولي. كند نمي را فراهم دريايي قدرت يك به ايران شدن تبديل امكان فارس خليج حوضچه كه چرا. بكشد بيرون

 84 آذرماه در ايران نظامي قواي دريايي رزمايش برگزاري. باشند مي دارا ايران براي را امكاني چنين هند اقيانوس و عمان

 همچنين. باشد امر اين براي اي مقدمه تواند مي است فارس خليج هاي آب از خارج در ايران دريايي زمايشر كه اولين

 افزايش هند اقيانوس شمالي بخش بر را ايران كنترلي و نظارتي قدرت تواند مي توسعه آن و چابهار هوايي پايگاه وجود

 ).1ـ 5: 1391دهد (شيخ زاده و همكاران،  مي
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  در سواحل جنوب شرق كشور دفاعي-سامانه هاي موشكي 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 خشكي و  •

 يايي طوالني و متنوع و نيز حضور نيروهاي خارجي در منطقه؛در

 تراكم كم جمعيتي در بخش هايي از سواحل جنوب شرق كشور؛ •

وجود تأسيسات عظيم و دفاعي كشور و نقش ارزشمند فعاليت ها و صنايع نظامي و موشكي در بهبود مناطق  •

 توسعه نيافته،

 حمايت از كشورهاي همسايه؛ •

 ت دزدان دريايي در درياي عمان احتمال گسترش فعالي •

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

  رانيا يسپاه در خدمت قدرت بازدارندگ ينظام يتوانمند

ت موشكي،قدرت دريايي،عرصه زميني،بالگردها و جنگنده هاي پيشرفته وضعيت مناسبي دارد.در قدر در عرصه هوافضا،

آمادگي كامل  .كنار اين موضوع بايد نقش سپاه را درافزايش توانمندي هاي دفاعي ونظامي ايران راموردتوجه ويژه قرار داد

 به توجه با ايران درباره مساله اين	است. طبعا  كشوري هر در مسلح نيروهاي الزامات جزو	در برابر تهاجمات احتمالي، 

نظام جمهوري اسالمي ايران از ابتدا مخالف .اي، ضرورت بيشتري برخورداراستاي و فرامنطقهمنطقه تهديدات باالي حجم

هر گونه تجاوز خارجي بود اما بواسطه اينكه در دوران دفاع مقدس در معرض تهاجم قرار گرفت به دفاع همه جانبه 

خود با دشمنان مذاكره  نظامي ها	رداخت. از اين روست كه ايران همواره اعالم كرده كه در بخش دفاعي و توانمندي پ

 اسالمي جمهوري كنوني شرايط در. سازد مي فراهم پيشرفت و		نخواهد كرد. چون وجود امنيت زمنيه را براي توسعه 

 بااليي هاي توانمندي ايران	ارد. از سوي ديگر برنامه موشكي ايران در حوزه زميني و دريايي پيشرفتهاي بسيار خوبي د

در حال حاضر .ه كه ما در طي سالهاي گذشته از قدرت بازدارندگي نظامي برخوردار باشيمشد باعث مساله اين و	 دارد

 قدرت موشكي، قدرت دريايي، عرصه زميني، بالگردها و جنگنده هاي پيشرفته وضعيت ايران در عرصه هوافضا،

 توجه	و نظامي ايران را مورد  دفاعي هاي توانمندي افزايش در را	موضوع بايد نقش سپاه  اين كنار	 در. دارد	مناسبي 
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 منطقه	 برتر نيروي را انقالبي نهاد	اسالمي در سخناني اين  انقالب پاسداران	 سپاه فرمانده جعفري سرلشگر. داد قرار	 ويژه

  .)1381،پور يمي(كر ي ايران نيز به آن معترفندواقعيتي كه البته رقبا .كرد اعالم

 اي پرآشوبرمز ثبات در منطقه

 

 محسوب دنيا كشورهاي	ايران جزو امن ترين  كشور	 خاورميانه و آسيا	ر منطقه پرتالطم غرب د كه دهد مي نشان	شواهد  

برگزاري رزمايش  .است بوده موثر اربسي	پاسداران انقالب اسالمي در ايجاد اين امنيت  سپاه نقش ترديد بدون و شود مي

 اسالمي جمهوري	هاي متعدد در طول سال جاري حاكي از آمادگي روزافزون سپاه پاسداران به عنوان بازوي اجرايي نظام 

 شمارترين تمرينپر و بزرگترين جزو شد برگزار بلوچستان و سيستان در 		اعظم كه در فرودين امسال  پيامبر رزمايش. دارد

هاي مستشاري در سوريه ي سپاه در حوزه پهپادي بود كه در عين حال، رصد دقيق تحوالت منطقه و تجارب فعاليتعمليات

توان پهپادهايي چون كرار، طي سالهاي اخير، مي.هاي آن داشته استو عراق، اثرات خاصي بر روي نوع نگاه و تمرين

رنشين ساخت كشورمان نام برد كه به طور تخصصي، را به عنوان نسل جديد پرنده هاي بدون س 129فطرس و شاهد 

از توليدات مدرن نيروي هوافضاي  129توان و ساختار ورود به صحنه نبرد را در اختيار دارند و حتي پهپادي چون شاهد 

سپاه پاسداران در ماههاي اخير، درخشش ويژه و جهاني داشته است و مي توان نشانه هاي اين دستاورد مهم فرزندان 

قالب را در ماههاي اخير، ملموس تر مشاهده كرد. در جريان اين رزمايش نيروي زميني سپاه با استعداد بسيار بااليي در ان

فروند از هواپيماهاي  10بيش از «بخش پهپادي وارد شد كه تا به امروز سابقه نداشته است. بر اساس اعالم مسئولين نزسا 

سپاه با پرواز در آسمان جنوب شرق كشور، منطقه رزمايش » شاهد«و » ابابيل«، » صادق«، »مهاجر«، »حماسه«بدون سرنشين 

 .نيروي زمين سپاه را رصد كردند

 مانور قدرت پهپادهاي ايراني

ها هم تراز ما تراز چهار كشور اول جهان هستيم ولي در برخي امور آمريكايي در پهپاد حوزه در ما سپاه هوافضاي نيروي

در بخش هواپيماهاي بدون سرنشين پنهان كار و بمب افكن ها مصداق دارد و در واقع آمريكايي ها هستند و اين موضوع 

در تالش هستند در اين بخش همطراز ما شوند. فرمانده هوافضاي سپاه با اشاره به خطوط توليد پهپاد بمب افكن هاي 

دانست و گفت: اين » نهراسيدن از تهديدها»تاورد را به عنوان جديدترين پهپاد رزمي ايراني، دس» صاعقه«خانواده سيمرغ، 

پهپاد كه در شعاع دوربرد و فواصل دور دست قادر است، چهار نقطه و هدف را با بمب هاي هوشمند نقطه زن با دقت 

ي جديدترين پهپاد ايران در سر» مورد اصابت قرار دهد و سالم به محل پرواز بازگردد، جديدترين پهپاد ايران است. صاعقه
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سيمرغ است و بعد از اين هم قرار نيست متوقف شويم، كار دفاع از كشور مانند دوچرخه سواري است كه اگر بايستيم 

دشمن در مسير دشمني به پيش مي رود و ما هم بايد براي تقويت بنيه خود براي دفاع برابر دشمن، مسير .خواهيم افتاد

را نقطه حيرت و عصبانيت » سيمرغ«آمريكايي يا همان  RQ170 ادخود را ادامه بدهيم. سردار حاجي زاده توليد پهپ

آمريكايي ها دانست و افزود:سيمرغ ايراني بحمداهللا در مقياس و اندازه هاي مختلف براي انجام ماموريت هاي متنوع توليد 

 .شده است

 آسمان امن ايران

 سه مدت به كه بود	 7ي مدافعان آسمان واليتاز ديگر تحوالت حضور سپاه پاسداران در رزمايش مشترك پدافند هواي

در رزمايش مشترك پدافند هوايي مدافعان .برگزار شد، با موفقيت به كار خود پايان داد كشور جنوب عمومي منطقه در روز

هاي پدافندي سپاه و بسيج با محوريت منطقه پدافند هوايي بوشهر و مشاركت نيروي هوايي ارتش و يگان 7آسمان واليت

هاي ناهمتراز، ها در رزمهاي پدافند هوايي، توانمندي يگاندمي در منطقه عمومي جنوب كشور، آمادگي دفاعي يگانمر

هاي پدافند هوايي نيروهاي مسلح و تبعيت آنها از شبكه يكپارچه فرماندهي و كنترل پدافند هوايي، رزم هماهنگي سامانه

هاي ارائه شده و فلگيري، توانايي تصميم گيري، نحوه و كيفيت آموزشها و عدم غاو واكنش به موقع نيروها و سامانه

  .ها مورد ارزيابي عملياتي قرار گرفتاستقالل تاكتيكي يگان
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  انواع موشك سپاه -2شكل

اي هاي پدافند هوايي موشكي و توپخانههاي موشكي ارتفاع بلند، متوسط و كوتاه، سامانهاي، سايتمنطقهكنترل و فرماندهي 

باني نيروهاي مسلح و بسيج مردمي، هاي ديدهباني نيروي زميني و هوايي، پستهاي پدافندي و ديدهسپاه پاسداران، سامانه

و سيار، هواپيماهاي طرح پدافند هوايي و پهپادهاي رزمي و شناسايي هاي شنود الكترونيكي و رادارهاي بومي ثابت سامانه

عمل مي با هماهنگي كامل و به صورت يكپارچه و منسجم توانمندي هاي رزمي و عملياتي خود را تحت نظارت 

اكبر عملكرد تاكتيكي، توان تصميم گيري و ميزان هماهنگي عملياتي نيروهاي جوان مستقر در قرارگاه حضرت علي .كنند

 نظام گاه هر كه است داده نشان	تجربه .دارند(ع) كه در كنار نيروهاي باتجربه و پيشكسوت پدافند هوايي مشاركت 

متخاصم مورد تحريم قرار مي گيرد، عزم و اراده نيروي هاي مسلح و بويژه  كشورهاي سوي	 از ايران اسالمي جمهوري

 )1379،ي(صفو بيشتري پيدا مي كند ندي ها دفاعي و نظامي جديت سپاه پاسداران انقالب اسالمي براي افزايش توانم

  

  



 

 4، شماره1، دوره1398بهار جغرافيا و روابط انساني،                       

584 

 

  نتيجه گيري

ايران به عنوان قدرتمندترين كشور موشكي در منطقه، سرمايه گذاري در اين حوزه را از همان سالهاي ابتدايي دفاع مقدس 

كرد كه اين يگان فكرش را نمياي با حمالت موشكي رژيم بعث آغاز كرد و شايد كسي هم و در جهت تامين توان مقابله

دهه بعد، مهمترين عامل بازدارندگي و ركن ركين در  2نوپا بدون هيچ تجربه و پشتيباني سازماندهي شده اي، كمتر از 

دكترين دفاعي ايران باشد اما با سرمايه گذاري ايران در اين حوزه و نيز تالش و مجاهدت خاموش فرزندان گمنام انقالب، 

امر محقق شده و حاال جمهوري اسالمي انبوهي از موشكهاي بالستيك كوتاه برد، ميان برد و دوربرد را در سالهاست اين 

ترين آنها بدانيم، در كنار آن را دقيق» فاتح«را قدرتمندترين و » سجيل«را شناخته شده ترين،  «شهاب«اختيار دارد كه اگر 

نيز اشاره كرد كه مجموع » عماد«و البته » خليج فارس«، »هرمز»، «قيام«، »قدر«بايد به موشك هاي ديگري نيز نظير نظير 

پاه پاسداران انقالب اسالمي با توصيه به  ،دهندهاي ويژه را تشكيل ميآنها كلكسيوني از موشكهاي متعدد با ماموريت

نخبگان سياسي كشور،  بازخواني دقيق رهنمودهاي مقام معظم رهبري توسط اقشار و آحاد مختلف ملت به ويژه خواص و

  .بر محور قراردادن گفتمان قانون مداري و حفظ امنيت و آرامش در شرايط فعلي تاكيد شده است

پاسداران انقالب اسالمي و بسيجيان غيرتمند و غيور همراه با نيروهاي امنيتي و انتظامي با الهام از فرامين فرماندهي معظم 

مصصم هستند با اقتدار و صالبت محيط زندگي و كار مردم را از لوث وجود فتنه كل قوا و تبعيت همه جانبه از معظم له 

افروزان و اغتشاشگران پاك و با برقراري امنيت و نظم پايدار در سطح جامعه اجازه ندهند كام ملت حماسه ساز و نجيب 

 ايران بيش از اين تلخ گردد

  منابع

  پاپلي تمشهد: انتشارا ،تيكاصول و مفاهيم ژئوپلي،1385،حافظ نيا، محمدرضا •

اولين  ،ژيك سواحل مكرانتاه استراگبررسي و تحليل نقش و جاي،1391زاذه،رقاني، هادي و معصومه قلي ز •

  توسعه سواحل مكران و اقتدار دريايي جمهوري اسالمي ايران يهمايش مل

يايي راهبردي و توسعه نيروي در،1391،شيخ داده، رجبعلي؛ عليرضا نورا؛ سهيال سليمي و امين مهاجر شيخي •

  مكران، اولين همايش ملي توسعه سواحل مكران و اقتدار دريايي جمهوري اسالمي ايران واحلس

 اقرمحمد ب، تاالمجموعه مق ،يجغرافيا، كاربردهاي دفاعي، امنيتسخنراني در همايش ،1379،صفوي، سيد يحيي •

  )اه امام حسين (عگران، دانشگچوخاچيزاده مقدم و دي
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اين  زنقش سواحل مكران در امنيت منطقه و امنيت كشور و راهكارهاي استفاده بهينه ا، 1391،علي عبدالهي، •

  .اولين همايش ملي توسعه سواحل مكران و اقتدار دريايي جمهوري اسالمي ايرانواحل،س

ران: ه، دانشنامه دكتري، ت»ستان و بلوچستانتحليل ژئوپليتيكي نواحي بحراني سي،1381،كريمي پور، يداهللا •

  تربيت مدرس هماندانش

 مه، پايان نا»ر در برنامه ريزي استراتژيك در صنايع دريايي ايرانثبررسي عوامل مؤ،1375،وفايي داده، محمدرضا •

 كارشناسي ارشد

 


