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 :چکیده

سال پطتَاًِ ػويق از تجربيات فكري ٍ ػولي در ابؼاد  اهرٍزُ ًظام جوَْري اسالهي در ايراى با سي

سالِ كطَر كِ در آى بر تَسؼِ  اًداز بيست  گًَاگَى داخلي ٍ خارجي ٍ ًيس با ٍجَد سٌد راّبردي چطن

ؼِ پايدار كطَر تأكيد ضدُ ّاي استراتصيك براي تَس گسيٌِ بِ ػٌَاىآٍري  جاهغ ٍ پايدار داًص، اقتصاد ٍ في

ػٌَاى يك هدل ٍ الگَي حاكويتي هَفق براي كطَر ايراى بِ اثبات  است، ًِ تٌْا تحكين ٍ تثبيت خَد را بِ

ّاي گًَاگَى  جاًبِ در ػرصِ رساًدُ ٍ از هرحلِ تالش براي بقا ػبَر كردُ است، بلكِ براي حضَر ّوِ

ّاي  ّا ٍ رٍيكرد دت هستلسم تَجِ ٍ ترجواى ػولي ًگرشاي ٍ جْاًي ـ بِ ض الوللي ـ اػن از هٌطقِ بيي

لحاظ  از آًجايي كِ ّوَارُ بِ. ّاي هتٌاسب است ّا ٍ استراتصي گراياًِ در اسٌاد راّبردي بِ سياست تَسؼِ

الولل ٍ  ّاي سياسي ًظام بيي ارتباط تٌگاتٌگي كِ ضرايظ خاظ هَقؼيت هكاًي كطَر ايراى با رًٍد

ٍ رضد ٍ تَسؼِ را در آى هستلسم ايجاد فضاي باز شئَپليتيكي ًوَدُ است، از يكسَ  استراتصي جْاًي داضتِ

ي در تأهيي  تر كٌٌدُ ّا ٍ ػولكردّا در حَزُ سياست خارجي آى ّويطِ از ٍضؼيت تؼييي چگًَگي رفتار

از اّويت بِ هٌد بَدُ ٍ  الوللي بْرُ ّاي بيي ارتباط ايي كطَر با ػرصِ ّا ٍ هٌافغ، هيساى ٍ ًَع سطح ّسيٌِ

ازسَي ديگر، پايداري . هراتب باالتري در دستيابي بِ اّداف اساسي ٍ تَسؼِ پايدار كطَر برخَردار است

ّاي گًَاگَى، درضرايظ كًٌَي ايي كطَر را در  حاكويت جوَْري اسالهي ٍ تجربيات هتؼدد آى در ػرصِ

ضرٍري ساختِ  با تأكيد بر ػاليق ارزضيكارگيري يك الگَ يا هدلي بَهي ٍ هلي  قرار دادُ است بِهَقؼيتي 

 .است
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