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 چکیده
تولید و گسترش قدرت در عرصه نظامی باا موورتار ربردارد تو اوه مودا ی در دورب       

بمنیتی بترب  قربر گرفر.  ؤبلی  -گذبرب  دفاعی  در د تور کار  یا رپساجنگ تومیلی 
تسلیوات مود ی وبجد چه بمتیازبت و مزبتاتی رستند که  دود بتن ب ر که میکه مطرح 

تو اوه قادرت تو ا      عنوب  نقطه ثقا    را به در بین وجوه مختلف قدرت نظامی، مودک
قادرت  و  راا  ربردارد    تشرتح وتژگای  ؛بترب  بنتخاب دد؟ بنابربتن ردف پژورش حاضر

. روش پاژورش  بتارب  ب ار   ب اممی   بازدبرندگی تسلیوات مود ی با تمرکز بر جمهاور 
ب  ب ر. در پا خ به  ؤبل  دیوه کتابخانه توصیفی و منابع گردآور  بطمعات به -تولیلی 

راا    راا باا دبرب باود  وتژگای     دود بتن ب ر کاه موداک   ب  که مطرح می بصلی، فرضیه
 راا   گانه درنهاتر بهترتن گزتنه برب  کشور  رمچو  بتارب  باا وتژگای    ربردرد  رشر

منظور نی   ژئوپلیتی ی خود ب ر، چرب که بتن بمر منجر به تولید و تو وه قدرت نظامی به
 از  دربرببر ددمنا  و رقداا  خاود ب ار، بتان برمیار زماانی        به بازدبرندگی و موبزنه

ب ر. نتاتج حاص   ددت بمنیتی قربرگرفته دود که ب ا اً بترب  در مویطی به دوچندب  می
را  عدم وجود پدبفناد   را  مود ی با وتژگی رد، تسلیوات و  امانهد بز توقیق نشا  می

را  کشتارجموی، کمک به فربتناد بنقامب در نشارش باه بماور       مؤثر، قابلیر حم   مح
بلمللی، تثدیر و تقوتر مؤلفه عمق ربردارد ، بمتیاازبت فنای،     نظامی، بفزبتش بعتدار بین

هار  جا  فضااتی بهتارتن تسالیوات در   ر امهرا  بزرگ و پیشدرد برن پذتر  قدرت آ یب
 دوند.  و  بترب  موسوب میبتجاد بازدبرندگی و موبزنه دربرببر رقدا بز
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