
 

 

 

 مسیر هللا داکترنجیب

دسجِبى کًٌْی دسگیشی ُبی لْهی ّهلی ّیب دسگیشی ُبی اسصػ ُب ُّْیت ُب 

دسسًّذ لْهی عبصی ّهلی عبصی هٌبعجبت عیبعی ثیي الوللی ثَ اهشهِن 

ایي هؾکل ثیؾتش دس دّلتِبی دْصٍ ؽشق . ّتؼییي کٌٌذٍ یی تجذیل ؽذٍ اًذ

تضبدُب ّدسگیشی ُبی لْهی دسکؾْسهب ًیض ثخؼ جذا . هصذاق ػولی داسد

هٌبعجبت دساهبتیک ّ آٌُگ ًبخْؽی کَ ثیي . ًبپزیش ایي فشایٌذ اجتوبػی اعت 

الْام کؾْسهب ّجْد داسد پیبهذ تئْسی ّپشاتیک ًبکبس آهذ دبکویت ُبی گزؽتَ 

پیؼ اصایي ثذث دس اطشاف هغبلَ هلی ثغیبس .پیشاهْى هغئلَ ی هلی هیجبؽذ

دجٌظشاى دس آغبص دَُ هجِن ثْد، تذلیل ّثشداؽت ؽوبسی اص فؼبالى عیبعی ّ صب

اص آى صهبى تب . چِبسم عذٍ ی کًٌْی دسعطْح هختلف جبهؼَ کوتش دسک هیؾذ

اکٌْى ّضؼیت هولکت هب طْسی ثْدٍ اعت کَ، یب ًظبم اصعْی ثیگبًَ ُب تؼیي 

هی ؽذٍ اعت ّیب گبُب یک لْم دّلت عبص دسدبکویت ثْدٍ ّ دیگشاى سا دس خْد 

هغبلَ هلی تبعطخ هغبلَ الْام  اصایي عجت ثذث. هغتذیل هیٌوْدٍ اعت

ثٌبثشُویي دلیل گًْبگًْی ُْیتِب ّ لْهیتِب اص تْجَ ثذّس . تٌضیل یبفتَ اعت

ًگِذاؽتَ ؽذٍ ّ هؾکالت هشدم دس ثشاثش ًظبم ّ ًظبم عبصاى الیٌذل هبًذٍ 

 . اعت



ثشخی اصهٌبطك کؾْس ثشای دکْهتِبی هشکضی ّهشدهبى هٌبطك دیگش تبٌُْص 

دسیي هٌبطك فمظ سُجشاى لْهی . لبثل ًفْر ثبلی هبًذٍ اًذهوٌْع الْسّد ّغیش 

آًِب لْاًیي دّلت ّ . ّلجیلْی ُن دسگزؽتَ ُّن دسدبل دبضشدکوشاًی هیکٌٌذ

ًفْر دکْهبت هشکضی سا ُشگض ًپزیشفتَ اًذ ّلی دستؼییي عشًْؽت ًظبم ًمؼ 

الغ ثبتْجَ ثَ ایي اًذیؾَ چٌیي ثٌظش هی سعذکَ، دسّ. اعبعی سا ایفب کشدٍ اًذ

 .عبلِبعت کؾْسثَ یک کٌفذاساعیْى الْام ّ لجبیل ؽجبُت پیذاکشدٍ اعت

 نظریۀ سیاسی وحل مسئله ملی 

هغئلَ هلی، عیبعت دبکویت ُبی ایذیبلْژیک ثشهجٌبی ایذیبلْژی  دسساثطَ ثَ

دسدمیمت دّلتِبی . ُوبیؼ ُبی ثضسگ دضثی ثْدٍ اعت ّفتْای سّدبًیْى ّ

ّ ضوٌی خْاًذٍ   ال یک هْضْع اخاللی ّ فشػیپیؼ اص اهشّص هغبلَ هلی سا کبه

دکْهتِبی چپ ثَ طشح هغبلَ هلی ثبّس ًذاؽتٌذ ُّوَ اهْس سا دس دل . اًذ

چیضیکَ اهشّص پظ اصگزؽت عبلِب ُن دس عطخ ًظش ّ . هغبیل طجمبتی هیذیذًذ

 . ُن دس صهیٌَ ػول ؽذیذا دچبس تغیشات فشاّاًی ؽذٍ اعت

اگوبتیک ػول هیکٌذ، ثٌبثشیي دًجبلَ سّ چْى فلغفَ عیبعی کًٌْی ثیؾتش پش

ایي فلغفَ عیبعی دسساثطَ ثَ آًچَ گفتَ ؽذٍ، اػالم . عیبعت هیجبؽذ

ًخغت ؽؼبسُبی : گشدیذٍ ّ یب ّالغ ؽذٍ اعت، ثذیٌگًَْ هٌفؼل هیگشدد

. عیبعی عشدادٍ هیؾًْذ ّعپظ ثشثٌیبد داًؼ عیبعی تفغیش هیؾًْذ

لْژیک هذذّدیت ُبی عیبعی دسّالغ فلغفَ عیبعی ثجبی ّاثغتگی ایذیب

پیذاکشدٍ ّثیؾتش اصعبیشداًؼ ُب دساعبست سّصگزاساًی، ثذکٌؾی ُبی سّصهشٍ 

اخیشلشى   فلغفَ عیبعی دَُ. ّخْدًوبیی ُبی ژّسًبلغتیک دسآهذٍ اعت

یکی اصّیژگی ُبی ایي ثبصاسصدگی دسهٌبعجت .ثیغت اصدل ثبصاسثیشّى آهذٍ اعت

لْم ّهلت هیجبؽذ؛ عیبعت ًبعیًْبلیضم ثَ هغئلَ هلی ُوبًب هغبلطَ هفبُین 

ایي هغبلطَ ًَ . لْهی ثشاعبط ُویي اعتفبدٍ ًبجبیض ّ دسک غلظ اعتْاسهیجبؽذ

تٌِب دس عطخ اصطالح ًبعیًْبلیغن، ثلکَ دس همیبط اًذیؾَ عیبعی ًیض ثشای 

ثغیبسی اص سّؽٌفکشاى افغبًغتبى ٌُْص ًغجت ثَ . اُل ًظش ثغیبس سّؽي ًیغت

دسدبل دبضش هذبفل سّؽي فکشی . د ّالؼی ّ آگبُبًَ ًکشدٍ اًذهغبلَ هلی ثشخْس



دّثشخْسد هٌمطت دسصهیٌَ هلت داسًذ؛ اّلی هفبُین کٌَِ سا ثبهذتْی جذیذ؛ 

ثخبطشتذلیل ّتْضیخ ّالؼیت ُبی دگشگْى ؽذٍ ثکبس هی ثٌذد ّ دّهی تالػ هی 

ایي  .ّسصد تبثبدفع هذتْی ّ هفبُین کٌَِ ثَ ثشسعی ّالؼیت ُبی ًْ ثپشداصد

ثشسعی ّ ثشداؽت ثب داًؼ جبهؼَ ؽٌبعی عیبعی دس کؾْسُبی سّثَ سؽذ ّ 

ثشاعبط ثشخْسد اّلی هلت یک عبختبسهصٌْػی .تْعؼَ ًیبفتَ اًطجبق کبهل داسد

چٌیي . صْست هیگیشد  ّاصآى اعتفبدٍ اثضاسی ثْدٍ، ایجبد هیؾْد( عبختگی)

ًغجیت، هصٌْػیت  ثشخْسد ثٌبم تئْسی پغبهذسى هلت کَ دسّالغ دسثشگیشًذٍ ی

ثشخْسد دّهی هلت ساهؾبسکت تبسیخی، صاییذٍ .ّاثضاسیت هیجبؽذ، یبدهی گشدد

ؽذٍ، راتی ّثٌیبدی داًغتَ ّچٌیي هی پٌذاسًذ کَ ایي هؾبسکت ثَ گًَْ ی 

ایي ثشخْسد ثیبًگشًبعیًْبلیضم هؾِْد لْهی ثْدٍ ّ . طجیؼی ثْجْد هی آیذ

ؾَ اػ ثشیي ثٌیبد اعتْاس اعت کَ لْهی هیجبؽذ؛ اًذی  خْاعتبسایجبد دّلت تک

هلت ثشثٌیبد لْم ثْجْد هیبیذ ّدسطْل تبسیخ ثَ چٌبى ؽکل عبختبسی خْد تْفیك 

عیبعت ُبی لْهی سادساهتذاد تبسیخ .هی یبثذ کَ ثٌبم دّلت هلی یبد هیؾْد

عیبعی دسک کشد ّفِویذ؛ طجیؼی ثْدى ثَ  –هیتْاى هبًٌذ یک سًّذ طجیؼی 

ُب ثَ طْس خْدجْػ ثْجْد هیبیٌذ، هیؾگفٌذ ّپژهشدٍ هفِْم آى اعت کَ اتٌْط 

عیبعی ثْدى . هی ؽًْذ،سّی ُوذیگش اثش هی گزاسًذ ّ یگ دیگشسا کٌبسهی صًٌذ

ایي دسک ثَ ایي هؼٌی هیجبؽذ کَ تالػ ُبی صْست هیگیشد کَ ثَ سًّذ 

خْدجْؽی ُب ًظن ثجخؾٌذ ّآًشا دیگشعبصی ًوبیٌذ ّ لْم سا دسلبلت فشالْهی 

هتکی ثشایٌکَ ثٌیبد تئْسیک عیبعت هلی ّلْهی ساکذام اًذیؾَ .ذّهلی ثشیضً

تؾکیل هیذُذ، دّ ّسیبًت گؾبیؼ سًّذ عیبعی دسهٌبعجت ثَ هلت ُب ّالْام 

دس ّسیبًت تذول ّؽکیجبیی دیبلْگ هیبى الْام هتکی ثش .اهکبى پزیش هیجبؽذ

یغت ، ّثَ لْل هؼشّف ثیگبًَ ُوغفشی ً"هبًٌذ هب ًیغت –هبًٌذ هب اعت "اصل

کَ اهشّصثیبیذ ّفشدا ثشّد ثلکَ ُوغفشی اعت کَ اهشّصهیبیذ ّفشدا ُن هیجبؽذ، 

، "ثیگبًَ –خْد "ّدسدبلت ػذم ؽکیجبیی ّتذول دیبلْگ هیبى الْام هتکی ثَ 

 .اعتْاساعت" ثِتشاعت –اصهب " ، "ثذ اًذ –خْة اًذ، ثیگبًَ ُب  –خْدی ُب "

 :ت تْجَ ًوْدٍ اعتدسدًیبی اهشّصی دّدیذگبٍ دسهْسد هلت خیلی جل



 هلت لْهی       ·

 هلت ؽِشًّذی       ·

فشٌُگی ، هؾبسکتی اعت کَ سیؾَ  –هلت لْهی ثَ هثبثَ یک همْلَ لْهی 

ُبی ًبؽی اصآى داسد؛ تئْسی ّپشاتیک   ُبی تبسیخی ّطجیؼت جٌیتیک ّّیژٍ گی

ًبعیًْبلیضم لْهی اصُویي ثشداؽت عشثلٌذ کشدٍ ّ دسهیبى اؽکبل سادیکبلیضم 

عیبعی کَ هتْجَ دّلت عبصی ثشاعبط اصل  –جشیبى اجتوبػی ( ساعت

یب لْم " ُغتَ"لْم  لْهی ثْدٍ ّ ثخبطشتثجیت ُژهًْیت اجتوبػی –فشٌُگی 

 .الًَ داسد )ثکبسگشفتَ هی ؽْد " هلیت دّلت عبص"یب " فشادعت"

. هلت تک لْهی یب هلت اتٌیکی جْالًگبٍ ًخجگبى عیبعی لْهی هیجبؽذ

لْهی ّاژٍ ی صیجبیی اعت کَ دساسّپب ّکؾْسهب هْد ؽذٍ اعت ّلی ًبعیًْبلیضم 

ًبعیًْبلیضم تک لْهی دسجْاهغ کثیشااللْام دسدمیمت . پیبهذآى فبؽیضم هیجبؽذ

 .خْد هٌؾآ ظِْسپذیذٍ ی فبؽیضم فشٌُگی دسدًیبی هذسى اعت

 0555ُشگبٍ ُوَ الْام داسای دّلت ُبی هلی تک لْهی ثبؽٌذ پظ دسجِبى ثبیذ 

دسلشى ثیغت یک دك هلل دستؼییي عشًْؽت . دّلت هلی ثْد 055ثجبی دّلت 

خْیؼ ًَ ثشای هلت ُبی تک لْهی ثلکَ ثشای هلت ُبی ُوؾشًّذاى ثشعویت 

الصم خْاُذ ثْد تب صبدجبى اًذیؾَ دسساثطَ ثب تشّیج هفِْم . ؽٌبختَ ؽذٍ اعت

گ ثِن اگشلْم ثَ ؽکل طجؼیی ثشثٌیبد فشٌُ.هلت تک لْهی ثغیبس هذتبط ثبؽٌذ

جْػ هی خْسد، هلت ثیبًگشّدذت اجتوبػی ّعیبعی هیجبؽذ کَ پیؼ صهیٌَ 

ی هْجْدیت جبهؼَ ی ؽِشًّذی سا دسهٌبعجبتؼ ثب دّلت هطبلجَ هیکٌذ؛ ثَ گًَْ 

ای کَ هٌبفغ دّلت ّجبهؼَ ؽِشًّذی ثبُن هطبثمت داؽتَ ثبؽذ، یب اگشدلیمتش 

 .ثگْیین هٌبفغ ُشدّیکغبى هیجبؽذ

هلت ثَ هفِْم هجوْػَ ی  –ذی اعت آًجبهلت اعت ُشکجب جبهؼَ ؽِشًّ

اصعبختبسُبی ؽِشًّذی ّدّلتی کَ ؽِشًّذاى آًشا ثَ هثبثَ هظِشاسادٍ ّ هٌبفغ 

هلت ثَ هفِْم ؽِشًّذی آى ًَ صهیٌَ ثلکَ پیبهذ سؽذ جبهؼَ . خْد ایجبد هیکٌٌذ

سؽذ هلت ثَ هفِْم ؽِشًّذی آى تْام ثب جبهؼَ ی . ی ؽِشًّذی هیجبؽذ



صهیٌَ سا ثشای تذول ّؽکیجبیی دسگفتوبى هیبى الْام ّایجبد ُْیت ؽِشًّذی 

 .ّادذ هلی دسیک جبهؼَ ی چٌذیي لْهی هغبػذ هیغبصد

  

 


