
 

 

 

 

 

 

 

 

 فمِ  ٍ حمَق سیبسی، ػلَم هطبلؼبت

 1331 ثْبر، 1، ضوبرُ 5دٍرُ 

 211 -233 صفحبت 

Online ISSN: 6742-7724  

Print ISSN: 6352-6354  

www.irijournals.com 

 

 

 

 ایزاى کیفزی سیاست در اهٌیت علیِ جزاین جایگاُ

 (گذاری بوب ٍ ًظام علیِ تبلیغ هوٌَعِ، اهاکي بِ ٍرٍد جاسَسی،: هصادیق) 
 

 هظْزی آرش

 (کزدستبى) تْزاى تحمیمبت ٍ ػلَم داًطگبُ ضٌبسی جزم ٍ جشا حمَق ارضذ کبرضٌبس

 

 چکیدُ

، جزائن ػلیِ اهٌیت. یب حفظ آى ًخستیي ٍظیفِ حکَهتْب است اهٌیت اسبسی تزیي ًیبس ثطز است ٍ ثِ ّویي دلیل تأهیي

، جزائن ػلیِ اهٌیت. جزائوی ّستٌذ کِ ثز ضذ حبکویت ٍ توبهیت ارضی ثَدُ ٍ هصبلح ػبلیِ جبهؼِ را ّذف لزار هی دٌّذ

ب ایزاد صذهِ ثِ اتحبد اًجبم تَطئِ ٍیب ث، ایزاد صذهِ ثِ هصبلح هلی، اػوبلی است کِ اس طزیك ایجبد راثطِ ثب کطَرّبی خبرجی

در پژٍّص حبضز جزاین ػلیِ اهٌیت در . در جْت سزًگًَی ًظبم یب تغییز ارکبى آى اس راُ ّبی غیز لبًًَی ارتکبة هی یبثٌذ، هلی

هَرد ثحث ٍ ثزرسی ( جزاین تجلیغ ػلیِ ًظبم ٍ تْذیذ ثِ ثوت گذاری، ٍرٍد ثِ اهبکي هوٌَػِ، جزاین جبسَسی) چْبر هجحث

ًتبیج حبکی اس . تحلیلی استفبدُ ضذ -در جْت تحلیل ایي هفبّین ٍ دستیبثی ثِ اّذاف هَرد ًظز اس رٍش تَصیفیلزار گزفت 

ثِ هَضَع ٍ ًتیجِ ػول ًظز ، ثزای تؼییي جزائن ػلیِ اهٌیت، آى ثَد کِ در لبًَى ایزاى ٍ ثزطجك سیبست ّبی افتزالی ٍ کیفزی

یَُ کبر لَای ػوَهی اػن اس هٌبفغ سیبسی دٍلت ٍحمَق سیبسی ضْزًٍذاى آسیت ّزگبُ افؼبل ثشّکبر ثِ سبسهبى ٍض. هی افکٌٌذ

حمَلی در تؼزیف جبیگبُ جزائن ػلیِ ، ثزرسی رٍیکزدّبی ٍسیبست ّبی لبًًَی. ٍگشًذی ٍارد کٌذ جزم ػلیِ اهٌیت است

ئن ثِ صَرت هطخص تؼزیف ٍ ّن جزا، صزفبً حولِ ثِ هٌبفغ ٍآرهبًْبی دٍلت است، اهٌیتی ًطبى داد کِ در جزائوی کِ ّذف

هطخص ضذُ اًذ ٍ ّن هَاد لبًًَی هطخصی جْت جزم اًگبری ٍثزخَرد ثب ایي جزائن هطخص ضذُ است کِ ایي هَارد در طزح 

هتضزر ضذى کل آحبد هلت اس پیبهذّبی جزائن ػلیِ . ثِ خَثی هطخص است 1335جزائن سیبسی تصَیت ضذُ در اردیجْطت 

ّذاف ٍارسش ّبی هزدم ٍکل ًظبم ثبػث تَجِ ثیطتز ثِ ٍضَح ٍ ضفبفیت هَاد لبًًَی ٍ حمَلی اهٌیت ٍّذف گیزی ًبهحسَس ا

 . هَرد تأییذ دٍلت در جْت ثزخَرد ٍ کٌتزل جزائن ػلیِ اهٌیت است
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