
 چکیده
تعداس اًقالب تِ ٍیژُ طی جٌگ تحویلی تالش ّای هْوی تزای افشایص تَاى دفاعی ٍ تزًاهِ ّای ًظاهی 

اًجام ضد کِ هْن تزیي هحَر ایي تالش ّا؛ دستیاتی تِ فٌاٍری هَضک ّای پیطزفتِ تَد.اس آًجا کِ اهزٍسُ 

ِ افشایص قاتلیت ّای تَاًوٌدی هَضکی اصل اساسی کطَرّا در راّثزد تاسدارًدگی است تَجِ ایزاى ت

هَضکی خَد در راستای افشایص تَاى ٍ گستزُ تاسدارًدگی دفاعی؛ اهزی تدیْی هحسَب هی ضَد؛ سیزا 

ایزاى یکی اس هجْشتزیي کطَرّای دارای فٌاٍری هَضکی در سطح جْاى است کِ ایي تَاى هلی در سطح 

دفاعی کطَر است. تز ّویي اساس  هٌطقِ هٌحصز تِ فزد تَدُ ٍ اس هثاًی اصلی تاسدارًدگی در دکتزیي

ٍ تاثیز آى در دیپلواسی هٌطقِ ای  4831ّدف اس ایي پژٍّص تزرسی سیاست دفاع هَضکی ایزاى اس سال 

جوَْری اسالهی ایزاى است کِ رٍش تحقیق تکار گزفتِ ضدُ تز اساس ّدف کارتزدی ٍ تزاساس هاّیت 

ًتایج ایي تحقیق ًطاى داد کِ تحلیلی هثتٌی تز هطالعات اسٌادی ٍ رٍش تحلیل هحتَا هی تاضد.  –تَصیفی 

در « خَداتکایی»، الوللی ضدُ سًی جوَْری اسالهی ایزاى در هذاکزات تیي ّز آًچِ تاعث افشایص تَاى چاًِ

اهٌیتی ایزاى -دفاعی فٌاٍری هَضکی تِ عٌَاى یک اتشار کارآهد در راّثزد .حَسُ تَاى دفاعی کطَر است

ًَعی تاسدارًدگی هؤثز اهٌیتی ، جایگاّی هحَری دارد.افشایص قاتلیت ّای هَضکی تعٌَاى فٌاٍری تَهی

ایجاد خَاّد کزد کِ تِ ٍاسطِ آى تاسدارًدگی ّوِ جاًثِ ایزاى تقَیت ضدُ ٍ دستیاتی تِ اّداف استزاتژیک 

هطی هکتثی در پیص گزفتِ ضدُ  ًظز گزفت خط ٍ ّوچٌیي تا دراهٌیتی هطلَب هحقق خَاّد ضد.–دفاعی 

هیتَاى ارتثاط ، اس طزف جوَْری اسالهی جْت صدٍر اًقالب اسالهی تِ خارج اس هزسّای خَیص

تٌگاتٌگ هَجَد تیي سیاست خارجی)تَسعِ طلثی( جوَْری اسالهی ٍ طزح تَسعِ هَضکی آى را دریافت 

هی اتشاری هْن در سیاست خارجی ایي کطَر است ٍ هی تَاى اظْار ًوَد کِ ساهاًِ هَضکی جوَْری اسال

 دیپلوات ّای جوَْری ایزاى در دیپلواسی هٌطقِ ای تا دست پز ٍارد ضًَد.کِ سثة هی ضَد 
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