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چکیده
ّش حکَهت ٍ ًظبمِ سیبسی ثشای ًیل ثِ اّذافی ًظیش استقالل ،توبهیت اسضی ،اهٌیت ٍ هقبثلِ ثب تْذیذاتً ،یبص
ثِ ًیشٍی هسلحی قَی ،سبصهبىیبفتِ ٍ کبسآهذ داسدً .یشٍّبی هسلح ّش کشَسی ثِ ػٌَاى سکي اصلی قذست
ًظبهی ٍ هؤلفِای هْن دس تأهیي اهٌیت ٍ هٌبفغ هلّی ّستٌذ کِ ایي هَضَع دس صهشُی اٍلیي ٍظبیف ّش
حکَهتی تلقی هیشَدً .یشٍّبی هسلح ثِ ػٌَاى یک ًْبد اجتوبػی ثب ػولکشد ٍ خصلتّبی چٌذگبًِ ،یکی اص
هْنتشیي ًْبدّبی اجتوبػی ثِ شوبس هیآیذ کِ ػوذُ ًیشٍّبی آى جَاًبًی ّستٌذ کِ تحت ػٌَاى خذهت
ٍظیفِ ػوَهی ثِ ػضَیت هَقت آى دس هیآیٌذ ٍ حس ٍفبداسی هلّی دس هقبثلِ ثب تْذیذات ػلیِ استقالل
سیبسی ٍ توبهیت اسضی کشَس دس آىّب ایجبد هیشَد .دس ًظش گشفتي ًیشٍّبی هسلح ثِ ػٌَاى یک گشٍُ
صبحت قذست ٍ داسای ًفَر ٍ تأثیشگزاسی آًبى ثش سیبست ٍ اثؼبد گًَبگَى قذست هلّی چِ اص ثؼذ دسٍى

سبختبسی ٍ چِ اص ثؼذ ثشٍى سبختبسی ثش ظشفیتّبی هلّی ٍ ًقش خذهت سشثبصی دس آى ،هیتَاًذ ساُ گشبی
یبفتي ًتبیج ثوشثخش آى ثشای جبهؼِی هلّی ثبشذ .ضوي آًکِ ّوَاسُ یکی اص هظبّش قذست کشَسّب دس ػشصِ
ًظبم ثیي الولل ،تَاى تسلیحبتی ٍ ًیشٍی اًسبًی ثَدُ است .جستبس حبضش ثشآى خَاّذ ثَد کِ ثش اسبس َّیت
شٌبسی ٍ جبیگبُ شٌبسی خذهت ًظبم ٍظیفِ ػوَهی دس چبسچَة دٍ پبساداین اص سِ پبساداین آیٌذُپژٍّی یؼٌی
پبساداینّبی تفسیشی ٍ اًتقبدی ثِ آیٌذُی خذهت هقذس سشثبصی دس گستشُی افضایش قذست هلّی تَجِ داشتِ
ثبشذ.

واشههای کلیدیَّ :یت شٌبسی ،جبیگبُ شٌبسی ،آیٌذُ پژٍّی سشثبصی ،قذست هلّی
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