
 

 
 

 دکترنجیب هللا مسیر

 
 

دسیي سّص ُا تاصُن تک تیتی اصقصیذٍ ی قذست، ستاعی قْهی سا دسکْسٍ رّب  
تاسیخ ادتیات سیاسی تَ استذالَ گشفت، ایي تک تیت ُواى ساختاس ًظام 
. فذسال گًَْ ّ جاتجاکشدى ًیشّی ُای ائتالف ّ ایساف دس ضوال کطْس هیثاضذ

ْاُاى؛ تاصُن هٌِذسی ًْ تا تاصُن ّدی هٌضل تشای اقتذاسگشایاى ّ تواهیت خ
 .پیاهذ ُای ًْ تشای دیگشاى

اگشهشاد اص جٌگ تاضذ ّ تذاّم تذشاى، ! اها ایي تاس صیشًام آصادی ّ خْدهختاسی   
جٌگ اقْام تشسشقذست تْجیَ پزیشتشیي ضگشد صهاى هاخْاُذتْدکَ تاُضیٌَء کن 

سا ًطاًَ ُای ضِشت ّ لقوَ ی چشب قذست . هشاد تضسگ تذست خْاُذ آهذ
 .دسهیذاى تگزاس ّ تگْ؛ ُشقْهی تَ اًذاصٍ ی صّس خْیص اصاى تِشٍ تگیشد

قذست "سشاى قثائل ّ سُثشاى قْهی هاًٌذ دسًذگاى ّ دطی تَ تي صخوی  
آًچَ پیص خْاُذ آهذ ُشگض پیص تیٌی ًطذٍ . دولَ ّسخْاٌُذضذ" هلت

آًگاٍ قاعذٍ تاصی، گستشش تذشاى، ساُثشد جٌگ ّ دکویت هیذاى سا . است
 .ًیشّی ُای تیگاًَ تذّش خْاٌُذ گشفت

آًست کَ ( هطشح ضْد)ًخستیي پشسطیکَ دسیي ساستا هیتْاًذ پیص آیذ   
اًگیضٍ ایي دگشگًْی دسًظام دقْقی سیاسی کطْسچست؟ ساختاس جذیذ 
هذیشیت تشای دل کذاهیي پشاتلن ُا پیطٌِاد هیگشدد؟ پاسخ تایي پشسطِا سا 

( هْافقاى ّ هخالفاى ) اس ّ ًاساصگاساى هیتْاى دس چطن داضت گًْاگْى ساصگ
 :ایي پیطکص تَ تشسسی گشفت



ًاساصگاساى چٌیي هی پٌذاسًذ کَ خْد هختاسی ُا گام ًخست دسساٍ جذایی  .1
اص پیکیش دّلت یگاًَ تْدٍ کَ فشجاهص خْد اسادیت ( هٌاطق)خْاُی تخطِا 

 .تخص ُای خْدهختاس هیثاضذ( دّلت هستقل)دّلتی 
ذ کَ خْد هختاسی ُا هٌثاب تْسعَ هذیشیت، تقسین تاّسداسً  ساصگاساى .2

قذست ّ هِاس فشّپاضی هولکت، تَ دسگیشی ُای قْهی ّ هزُثی پایاى هی 
تخطذ ّ یگاًَ ساٍ دل تشای دفظ یکپاسچگی ّ دشاست اصتواهیت اسضی کطْس 

 .است
ًاساصگاسی تا . تذیٌگًَْ سخي تشسش چٌذپاسچگی ّ یگاًگی کطْساست 

جذایی ّ ساصگاسی تا یگاًگی؛ دسدالیکَ ُشدّ تیاى یک خْاست هیثاضذ، دستشاتش 
 .ُن قشاسهیگیشًذ

تشای ایٌکَ گشٍ ایي هعوا سا تگطائین، الصم خْاُذ تْد کَ اتضاس یگاًَ گش ّ تخص 
اُویت هقْلَ ُای یگاًگی هلی،  آّس هلت ّ سشصهیي سا تخْتی تطٌاسین ّ

سشصهیي، خْدهختاسی، خْدگشداًی، جذایی خْاُی، آصادی ّ پیواى  یکپاسچگی
 .تذاًین  پیْستي ًْ فشاهشصی سا تَ دسستی

دسادتیات سیاسی هاٌُْصفِن هٌاسة اصّاژگاى ستاًذاسد ّجْد ًذاسد، تاصی    
اًَ آًاًیکَ؛ ًَ تا ّاژٍ ُا ّهفاُین تشای تَ کشسی ًطاًذى تیاى سفسطَ هات

تَ اتضاس اغْای   دسپی دقیقت، تلکَ دستالش ساًذى ّ کٌاسصدى دشیف اًذ؛
 .ل ضذٍ استیفیلسْفاًَ تثذ

قذست سا جذایی " تقسین"آًِائی کَ ًوی خْاٌُذقذست سا تقسین ًوایٌذ،   
دشیف " جذایی خْاُی"خْاُی هیٌاهٌذ، ّآًِایی کَ قذست هی خْاٌُذ تا اتضاس

ُن دسهطاسکت ّ ُن   تیچاسٍ قْم کَ. تا قذست سا تقسین ًوایذ سا تِذیذ هیکٌٌذ
دسجذائی خْاُی ًاآگاُاًَ، اتضاسگًَْ هْسد تِشٍ تشداسی سشاى قثیلَ ّ سُثشاى 
قْهی قشاسهیگیشد، تاغشیْ ّغشّستَ هیذاى جٌگ قْهی آّسدٍ هیطْد، تا دستاسیخ 

ًستَ هی پٌذاسًذ ّ اقْام ًا دا. لقة قْم ّ قثیلَ آصاد ّ قِشهاى سا تخْد تگیشد
قذست تَ   تشپایَ آى پٌذاضت هیخْاٌُذ سشاى قثائل ّ سُثشاى قْهی سا دسًثشد

 .پیشّصی ّکاهشاًی تشساًٌذ
 ".هي تقشتاًت ایي چَ ًیشًگ است؟    جٌگ تْصلخ ّصلخ تْجٌگ است"

 ! ضگفتاکَ اصگشدش سّصگاس، ُن دصد ّ ُن کذخذا، خذا هی گْیٌذ  
کَ، خذای دصد ّکذ خذا  ایي پشسص پاسخ ًیافت اهاایي گشٍ ًاگطْدٍ هاًذ ّ

 یکی است
 

 

 

 


