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Abstract
There is a significant problem in the international system, where religions and the state
aren`t differentiated. One such state is the Islamic state of Iran, where religious identity is of
great importance as the local population is also the political elite in the Iranian government. My
interest in this topic has led, to the question of religion in Iran of the level of political ideology.
Political Islam eveates religious and cultural identity in Islamic society. The clergies in fluence
on the political decisions and try tu rule the society with the religious principles for which
religion is a sensitive issue. Western values are perceived as a threal to national security, that
leads to violations of human rights and neglect of values, that are calledliberal values.
In the present work, the issue of national security is discussed, namely the importance
of religious identity the Islamic state of Iran, and the impact of externat forces in the social and
political life. The topic is discussed in the context of the constructivism theory of international
relations, whether the Iranian political elite and the population have been able to place the
identity of the years with the liberal values. In the research process, the methodology of
qualitative research has been used specifically in the process of observation and method of
contents.
The research revealed that the Iranian political elite and the population at this stage, are
unable to resist the authority of the clergy. The Iranian people really have desire of several
changes. It is shown last president election where Rouhan`s main pre-election campaigh was
based on increasing human rights and democratic values. In the presidency he can not fulfill
the preelection promise, because he cann`t resist religious leaders.

Search keywords: Iran, Religion, Identity, Nacional security, Democracy, Political elite.

v

მადლობა
მადლობა მინდა გადავუხადო, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ყველა იმ
პროფესორ-მასწავლებლებს, რომლებმაც ამ ორი წლის განმავლობაში, გამიზიარეს
ცონდა და გამოცდილება.
განსაკუთრებულ მადლობას ვუხდი, სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელს,
პროფესორ

დავით

დარჩიაშვილს,

მეხმარებოდა, კომპეტენტური

რომელიც

რჩევებით

მთელი

სემესტრის

განმავლობაში

და მაჩვენებდა გზას, რათა ჩემი ნაშრომი

განმეხორციელებინა სწორი მიმართულებით. მადლობას ვუხდი ბატონ დავითს,
საკითხის დაინტერესებისათვის, მისი სალექციო კურსის,

თანამედროვე ეროვნული

უსაფრთხოების პოლიტიკა და სისტემა: კულტურულ-ინსტიტუციონალური ჩარჩო-ს
ფარგლებში, შევძელი ჩამოყალიბება, საკვლევ საკითხად შემერჩია, ირანის ეროვნული
უსაფრთხოება.
მადლობა მას გაწეული შრომისათვის და ყველა შეკითხვაზე ამომწურავი
პასუხისათვის, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ნაშრომზე მუშაობის პროცესში.

vi

