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گاناه وشاور،    وشور، تمنوزگنایی با لحا  تيکیک وظایف بین قوا  ساه  ایار  نرام
اختارها و رونادها،  سا تيکیاک وارونیهاا(، یکپاارچگی    ونیا حکومت ) تخصصی

وجاوی فساای    مناب  یرآمد  یولت به مناب  یرآمد  غینرانتای وابساته باشاد، عادم    
سیاسی بن تمام نقاط سنزمینی ، یکپاارچگی سیاسای و    ایار  و سیاسی ، نيوذ نرام

)مسایایی  .« سیاسی نسبت به فنایندها  سیاسی نرن اعضا  جامعه همگنایی و اتياق
هاا    یروتا  سیاستپا   گابنیل الموند و لوسین (164-165:  1398و همکاراا, 

سیاسای و   ، نياوذ قادرت   اگن نرام سیاسی چهار مشکل اند وه گنفته ا  نتیجه مقایسه
سیاسای   ملی و نرام یکپارچگی؛ ایجای حس وفایار  و تعهد نسبت به ملت و مناف 

گیان  سیاسای و    ر امن قادرت و تصامیم  ها؛ مشاروت و سهیم شدا ی یر میاا تویه
ها  مختلف زندگی را حل وناد   ایجای روند توزی  مناب  و امکانات مای  و فنصت

پنسشای واه یر   (16-30: 1966)آلموناد و پاا ,    یاباد.  به توسعه سیاسی یست می
شوی، این است وه چاه   انداز مطنم می سیاسی یر سند چشم ارتباط با جایگاه توسعه

انداز وشور وجوی یاری؟  یک فن   سیاسی یر سند چشم ینورتی به وجوی توسعه
انداز حااوم اسات بناابناین     این پنسش این است وه توسعه اقتصای  بن سند چشم
واه   اناداز نباشاد. یرحاالی    شاید ینورتی به توجه به توسعه سیاسی یر سند چشام 

ماادنی  ی نهایهااا  حاااومیتی و جامعااهتوسااعه اقتصااای  باادوا وارآمااد  سیاساا
انداز، نقشه راه وشور است.  رهبن  سند چشم معرم نخواهدافتای ، به تعبین مقام اتياق

 9/4/1386یر ماور      نراام  واارگزاراا  و مسائو ا  جمهور، رئیس ییدار ایشاا یر
 ری را ایان  و باشاد  نران  یر اناداز  چشم سند ها، ریز  بننامه   همه یر»یاشتند:  بیاا
 ثباات  اگان . است موفقیت شنط ریز ، بننامه یر ثبات. ونند مالحره سطوم   همه
 طاول  یر حنوات  ایان  البته وه - نباشد یرست جهت یر استمنار و ریز  بننامه یر
 - یاری اساتمنار  و اسات  یکای  گیان   جهات  لکان  شاد،  خواهاد  هم تصحی  ،راه

. یرنرنبگینیاد  را ساال  بیسات . رساید  نخواهد نتیجه به وشور پیشنفت و سازندگی
 شوی می یایه مجلس به بویجه با وه ساله یک   بننامه - یاریم بننامه یک ما هنسال

 هاا،  بنناماه  ایان  یر تنااق   یاری امکاا نباشد، منرم گین  جهت باشد بنا اگن وه -
 یرسات  سااله  پانج  ها  بننامه ما. وند خنثی گینی، می انجام وه هم را ییوارها اصالً


