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اواخررر ۀرریس بیعررمی از دررگ ای دیریونی ررام ادیرر  احتدررااگ در ۀرر   

ح ررانگ ندررودار یرد رریس ح رر  ۀرررد بررا  ر رجررن ،رری   رریر  ح ررانگی بررن 

 س نق ۀ پا ا  خود رۀیی و کفۀ ترایوی ح ا  غرب را  رن تای و بگ ر یب ۀاخم

 

ا ن برهم خورد  توای  ایر ای  ک ۀو کرس ارض را ای خ ر ح   اتدگ نجا  دادی ای 

ۀوم د گری بن نظام ۀرما ن مییا  وۀیع تاخم و تای را بای ندرود کرن ۀرنو،رم اکتر رم 

 س ملت ام ح ا  را در اب ام آ  یه نگرم جرو برد

 

نوب یررادم کررن در کشررور مررا پررپ ای ۀررسرم ،رری  ۀرران ام د،رروار ح رر ی بررا ت ۀرریپ دونررم 

ک فرانپ بن بن ارمغا  آوردی  ربار د گر روینۀ امیی در برابر ا ن ملرم ۀرتدی یه یشروده 

،رری و دونتررگ ی ررر پو،ررا ،ررپار  ررانو  پررا بررن میرریا  ییا،ررم  امررا بررا یی،ررم  ررک دهررن ای 

 اۀاۀگیارم آ ی ضپف و ناتوانی ام جراوانگ برآ  غلبن کردس

  

اکتر م م ل  مردم اجغانعتا  با   س و نومییم و دنزده ای وایه هام بگ ادل ۀرنو،م 

دونم مواحن یرد یس دونم کن میراث بردار رژ د ام  بلگ بودی مرحع تو ع حل م ا شا  

 و نارۀا ی ام یی،تن محعوب یرد یس 

 

ن با جاصلن یرجتن دونم ای مردم و اجزا ا بگ ااتدادم بین دونم ومردمی  گانرن راهرگ کر

با گ مانی تا مردم بن م زل مقصود برۀ ی و بن نحوم پاۀرگگوم نیایم ری  ام آنرا  با،ریی 

ا جاد مؤۀعا  ون ادهام غیر دونتگ بود تا بتوان ی خرود کفرا گ و خرود تواند ری ۀراختن را 

 در پیا ییرنیس 

 

ی را ای  ک ۀو ضپف و ناتوانگ دونم در برابر معؤونیت ا ا و ای حانب د گری هجوم 

ی وبار ۀرما ن هام بزرگ داخلرگ در تبرانگ برا ۀررما ن هرام خرارحگی وضرع حیرا  بگ ب 



احتدرااگی ا تصررادم  شرر اکتر ررم حامپررن را در وضرپیم خفقررا  آورم  ررار داد کررن ا ررن 

 خود برام ،رلگیرم ب تر حامپۀ مینگ یمی ن ۀای یرد یس 

 

ینگی هرررر   ررری تو رررع حرررل تدرررام د،ررروار  ام ۀیاۀرررگی احتدرررااگی ا تصرررادم ای حامپرررۀ مررر

خو،بی انن خواهی بود اما در   ین وضپیمی ا ن ت  ا  راغ ۀبز اۀم بررام مرردم کرن برن 

 آ ی ونو صرف در ،پارها و یفتدان ا م رح اۀمی دنگرم ،ونیس 

 

حامپۀ مینگ کن ب ا بر توصیف نیبرانیعتگ آ  بن صور  آرمانگی  ک م  قۀ آیادی با ح  

د دونت را و حترگ حریا گ حوامرع را ای میرا  ا تصرادم کرن میتوانری اۀرتبیا –انتگاب ۀیاۀگ 

 (1برداردی خیلگ بن مف وم و جضیلم مینگ نزد ک میشودس)

  

با   ین تپر ف آرمانگرا انن وخو،بی اننی بیو  در نظر دا،م حقا   حوامعی کار حامپۀ 

مینگ صرف روم کاغی با گ خواهی مانی  ی را حوامعی با ،را ط و اوضرا  مگتلرفی در 

 ار  انش ا گ خواه ی بود کن در برابر بن پا ا عرتاده ،ری  حامپرۀ مرینگ ادلررد خو ا د

  ی مگ اجراینیس 

 

ا ن کن تپر رف ای حامپرۀ مرینگ در حوامرع غربرگ  قریر برن حقیقرم نزد رک اۀرمی ۀرؤال 

 –د گر عرررمی امرررا در کشرررور هرررام ح رررا  ۀرررومی صررررف دا،رررتن حررر  انتگررراب ۀیاۀرررگ 

رن برخزفی یاهگ ح  انتگابی حانگ بررام ا تصادمی کارم را ای پیا برده ندیتوانیی بل

بن دام انیاختن و رد یم کرد  حقا قگ ای ینیه یگ میشودس ی را حوامع مینگ نوپا کن ه وی 

توا  ا عتاده ،ی  را نیا،تن و نیایم ی حدا ن و دۀتگیرم  رانو  انریی   رور در مقابلرن برا 

ن حوامعی حامپۀ مینگ نیایم ی دونم برخاۀتن و بن اۀتبیاد آ  نق ۀ پا ا  بگیارنیس در   ی

 ت مین روابط و تفاهم با دونم بن حام ر ابم اۀمس 

 

بن هر انیایه  گ کن ن اد ها و مؤ ۀعا  مینگی یمی ۀ پلورانیترن ۀراختن ینریه یرگ را م یرا 

ۀاینیی یمی ۀ آ  جراهم میگردد تا در تفاهم با دونمی  انوند یم و تابپیم  رانو  را تپدریم 

در  رار وب  ررک نظررام دموکراتیرک در آورنرری کرن ،رراخ  آ  نظررامی بگشر ی و دونررم را 

یمی ن داد  برام جپانیت ام مؤۀعا  غیر دونتگ و مینگ در پ لوم مؤۀعا  دونتگ اۀم 

و ای حررانبگ هررم حامپررۀ مررینگی نظررر بررن ا اصررر متشرررلۀ خررو ا کررن حرومررم  ررانو   ررک 

  مؤجر  میشرود ترا ا صر آ  اۀمی مپیارم را برام ت بیر   رانو  حصرول دا،رتن و برن آ

 اۀتقرارحرومم  انو  را م یا ۀایدس 



ا ن راهی راِه  ک روی و  ک ،بی  ک ماه و  ک ۀال نیعمی یمرانگیر اۀرمس  رک ۀرفر 

 میرانیرگ ۀاده نیعمی  ک مباریه و حیل اۀمس 

 

تپدیل ا ن امر کن مردم در تپیین ۀرنو،رم خرو ا ای موضرع برگ غرضرگ و برگ تفراوتگ 

آیراهگ آنرا  اۀرم  کرن ا رن خودآیراهگ مرردم رای ن راد هرام مرینگی  برآ  یی وابعتن بن خود

 مؤۀعا  غیر دونتگی احزاب و نیروهام تر گ پع ی و دموکراتیک بن وحود مگ آورنیس 

ن ادهام مینگ نعبم بن هرمرحع د گرم معؤونیم بیشتر دارنی تا در تفراهم برا دونرم کرن 

م را ای  وانین ناجیه جراهم ندرودهی ۀ   دموکراۀگ را بر ۀی ن میروبیی یمی ۀ آیاهگ مرد

 در ن ا  ن ۀاختن جره   و آداب دانگ مینگی یام ام مؤثرم را برداردس

  

بن نظر آیاها ی ا ن م مول یمانگ برن دۀرم مرگ آ ری کرن آداب دانرگ مرینگی برا هدرن ۀرای و 

بریا وۀپم  ابیس آداب دانگ مرینگ کرن مدیرزس ادریس حامپرۀ مرینگ اۀرمی ای نظرر ادوارد 

 از د یم مردم را بن ن اد ها گ مجعم میر ی کن حامپۀ مینگ را تشریل مییه یس  ،یلزی

تلقررگ و بردا،ررتگ ای وابعررتن یررگ بررن کررل حامپررنی بررن هدررن  شرررها و بگشرر ام آ  اۀررم  

بردا،تگ ای توحن و اش  بن خیر و خوبگ هدۀ حامپرن اۀرمس ،ریلز ت کیری میر ری کرن آداب 

دنعوی و »هم یروه یرا انن و هم ُکل یرا انن اۀمس دانگ مینگی هدزما ی هم جرد یرا اننی 

 را ماهیرم بیشرتر حامپرن اۀرمس اۀاۀرگ ترر ای هدرنی آداب دانرگ « مرا ب رجاه و ب بود کرل

خود خواهگ جردمی او را ترا حریم تحرم انشرپا  » مینگ را ۀلوک  ک ،گ  مییانی کن 

 « خودآیاهگ حدپگ او  رار مییهی

 

در اجمی متضدن ادبی نزاکرم و رجترار خروبی نرن  موصوفی آداب دانگ مینگ را در ا ن

جقط نعبم بن خو شا  و وابعتن یا ی هدرارا  و دوۀتا  میگو یی بن خصوص نعربم برن 

 (2اجرادم میگو ی کن ،گ  آن ا را ندیش اۀیس)

  

آنچن را کن ،یلز برام  ک حامپۀ مینگ م رح میر یی از ۀ مرردم نعربم برن ا رن حامپرن 

دانگ مینگ پیشرا می دا یس بیو  ،کی  ک حامپرۀ نضری  اجترۀ  میبا،ی کن در ،رل آداب

مینگی در وضپیم پیشرجتنی م د  نظررش خواهری برود کرن هدچرو حامپرنی خیرر و خروبگ 

هدن را در کل ارائن مییاردس ونگ نرتن  رگ کرن  ابرل د رم اۀرمی یررا ا آداب دانرگ مرینگ 

ل یرا انرن میگو  ریس هر  ری میبا،ی کن آ  را هدزما  جرد یرا انرنی یرروه یرا انرن و هرم ُکر

ا ن بحث ای حوصلۀ ا رن مقرال بیررو  اۀرمی ونرگ برن ارتبراو آمری موضرو  با ری یفرم کرن 

 آداب دانگ مینگ در حانم جرد یرا اننی خ را  حی گ را بن بار خواهی آوردس 



معئلن  گ را کن روم آ  با ی تدرکز کردی ارتباو و ت ثیر متقابل دونم با ن اد هام حامپۀ 

اۀمس  رگ ای وظا ف اۀاۀرگ دونرمی در برابرر ن راد هرام حامپرۀ مرینگی مؤۀعرا   مینگ

غیر دونتگی احزاب و ۀایمان ای ت مین ام یم آن اۀم کن مادس ۀوم اازمیۀ ح انگ حقرو  

بشررری آ  را تعررجیل ندرروده و آورده اۀررم کررن هررر کررپ حرر  ینرریه یررگی آیادم و ام یررم 

 (3،گصگ داردس)

  

نگ حقو  بشری دونم مرلف بن ت مین مصونیم اجرراد میبا،ریس بر وب  احرام اازمیۀ ح ا

برام احرام   ین وظیفن کن دونمی اازمیۀ ح انگ حقو  بشرر را پی رجترن اۀرمی مرلرف 

اۀم تا حرومم  انو  را معلط بعایدس در وا ع معرلط ۀراختن حرومرم  رانو ی وضرع و 

برر اراده و  ریر  یوریو را  احرام آ  بن ا ن نرتن ت کیی مییارد کن  گونن  رانو  بتوانری 

کررن هیچگونررن مپیررار و  اارریس ینرریه یررگ را ندیسی رنرریی غلبررن حاصررل ندا رری و یمی ررن ۀررایم 

برام  ک مشارکم ملگ را کن بر پا ۀ دموکراۀگ اۀتوار با،یی م یا ۀراید کرن ن راد هرام 

مینگ و مؤۀعا  غیر دونتگی ۀایمان ا و احزابی جپاالنن در آ  ،رکم ورینیس ا ن  رگ 

 ی  یمن ها گ اۀم ای اثر ییارم دونم بر جپانیم حامپۀ مینگسا

  

ا ررن یفتررۀ دکتررور امررین ۀرراحو در راب ررن بررن وضررپیم حامپررۀ مررینگ صرری  میر رری کررن یفتررن 

در میررا  داربعررت ام ،ررروج یس آ  در  –حررام ،ررگفتگ نیعررم کررن حامپررۀ مررینگ » اۀررم  

   رک انی شرۀ ثابرم ه وی ای صور   ک انی شۀ ییرا بن صور -باجت ام مت و  و متغیر

و تپصب آمیز بیرو  نیامیه اۀم  اۀتپدال و کاربرد آ  ای توصیفا  ۀادس ن ادهام غیر 

دونتگ و انجد  ا گ کن برام حفظ و  وام مشارکم دموکراتیک حی یی م ــم و حیاتگ تلقرگ 

اری،ر ا گ  رو  آیادم جرردمی وحری  ملرگی پلورانیعرمی -میشود تا بیا  تحلیــرـلگ اریش 

کررن  ررک جره رر  مررینگ پو ررا را حفررظ میر رری و برپررا میرریاردی در نوۀررا   -ونمارریم خشرر

 ( 4اۀمس)

 

دکتور ۀاحو کن ه وی باورم ی بن انی شۀ ثابرم حامپرۀ مرینگ نبروده و آ  را در حرال یریار 

میبی ریی مف روم رو،ررن و مپقرول مپ را گ را برررام آ  حعرتجو دا،رتنی ای  ررول حرگی کررین ) 

ب تر آنعرم کرن اادرال  ریر  » ( مگ آورد  ش ام حی یحامپۀ مینگ  تصورا  ک ن با بی 

در  ررار  رروب  ررک نظررام دموکراتیررک کررن ،رراخ  آ ی حرریا گ ن ادهررام حامپررۀ مررینگ و 

ن ادهام دونتگ اۀمی رهبرم و ک ترول ،ودس ا ن امر  و  ای م ظر مشارکم در  یر  

دموکراۀررگی نگر عررتن ،ررودی مپ ررا ا آنعررم کررن بررای گرا  دونررم و ن ادهررام درو   ررک 

پیوۀتن نایز رنی کن بن بای گرا  مینگ و ن اد هام مینگ احترام بگیارنریی ای آن را حدا رم 

ک  ی و در  ئر ی آن ا را ،ر ک و انبای خو ا  رار ده یس بن هدرین نحرو ،ر رونیانگ کرن 



در ن ادهام تحم حدا م دونرمی در  رک حامپرۀ محرتلط ینریه یرگ میر  ریی برن نا رار با ری 

 ( 5« )تدااگ را بسی رنی و  یر  را در میا  خود تقعیم ک  یستفاوت ام اح

 

ا ن  ک معئلۀ حیاتگ برام حامپۀ ما خواهی بودی تا دونتگ کن معرؤونیم حرل ت ا ضرا  و 

کشدرش ا را بر پا ن هام مشارکم ملگ پی رجتن اۀمی در ادل تا  رن حری میتوانری برن ا رن 

رهرا گ کشرور ای کشدرشر ا و ت ا ضرا  امر وجادار با گ بدانریس ن ادهرام مرینگ کرن بررام 

ا تصررادمی جقررر و جزکررم یده یررگی بررگ ااتدررادم و بررگ برراورم ارررض وحررود  –احتدرااگ 

کرده انیی مؤجقیرم خرود را در تفراهم برا دونرم احعراس میر  ری  ی ررا حامپرۀ مرینگ دارام 

اری، ا گ میبا،ی کن در دورندای حزل خوب مشرل بوده و دونم را در کدبود  ا ا مید 

 رۀا  خواهی بودس اری، ا گ را در ادلررد حامپۀ مینگ میتوا    ین رده ب یم کرد  

ا تصرادم -برام ارتقام کیفیم کار و ادلی حامپۀ مینگ میتوانی برنامرن هرام احتدرااگ  •

را کن برام تدام ۀ وح کشور مؤثر م داردی در  ک پزتفورم مشترک بن دونم پیش  اد 

 ک یس 

امپۀ مینگ کن برر مب رام تواند ری ۀراختن و تصردیم مرردم مشرگ  برنامن هام کارم ح  •

میشودی با تحلیل ای وا پیا  موحود و حعتجو کرد  در یی،رتنی اامرل ا جراد بیر ا حی ری 

برررام ،رر رونیا  برروده کررن ا ررن بیرر ا را میترروا  در ارصررن هررامی توۀررپۀ ا تصررادمی 

 کار یرجمس  آجر  ش ام جره گگی اخز  و اقزنیم حامپن و روا  ، اختگ بن

 رگ ای اری،ر ا گ کرن میتروا  در حامپرۀ مرینگ در اجرمی تقو رۀ ااتدراد برن نفرپ اۀرمس   •

ی رررا در حامپررنی آنچررن کررن بیشررتر ای هررر اریش مپ رروم خی،ررن دار یرد رریه و ح گ ررام 

دوامیار آ  را تا ۀرحی نابودم کشانییهی ااتداد برن نفرپ در وحرود هرر انعرا  ا رن حامپرن 

 میبا،یس 

د،وار و خفقا  آور ح  ی اکتر م م ل  حامپن را در وابعتن یگ هام بگ حی ،را ط   •

و حصر کشرانییس کدر رام بشردوۀرتانۀ مؤۀعرا  برین اندللرگ و ملرل ح را ی حامپرن را ترا 

حیم ذنیل ۀاخم کن مرض تگیمی دام گیر مردم ،ی و ا ن روحینی ااتداد بن نفپ اجرراد 

و مپتدرری ،رری  بررن خررو ای در راهبرررد هررام وغرررور آن ررا را پامررال کررردس تواند رری ۀرراختن 

حامپۀ مینگی ،راهرار بزریرگ اۀرم کرن ترا حریم مرردم را برن روحیرۀ امیریوارم پررورش 

 دادهی برام آن ا ااتداد بن نفپ را خل  میر ی تا در حل مشرل ،ا  معتقزنن ادل ک  یس 

یا  در  رگ د گر ای اری، ا گ کن بتوا  آ  را برن حعراب آوردی ۀر یم ۀراختن ،ر رون  •

جپانیت ام ا تصادم میبا،ی کن ا ن جپانیت ای نیایم یم و پررابلم تشررل ۀررما ۀ احتدرااگ و 

،رررلگیرم آ  را رجررع میر رری و در نتیجررۀ تشرررل ۀرررما ۀ احتدررااگ ی بررن تواند رریم حامپررن 

اجزوده ،یه و ا ن اریشی خود خزم دونم را در یمی ۀ مرلفیت را ا پرر میر ریس هدچ را  



مپن بر ۀ   بل ی را ت مین کررده و در تصردیدگیرم مرردم نقرا جپرانگ یمی ۀ مشارکم حا

 را ا فا مییاردس 

معئلۀ ارتباوا  ،اخصگ اۀم کن در ح را  امررویی مپیرار پیشررجم محاۀربن میشرودس   •

 پ گ ارتباو خوب و دۀترۀگ بن اوزاا ی ا اصر حیراتگ در تحررک احتدرااگ میبا،ر ی 

 بگشگ ای مرلفیم دونم بن وحن ب ترم انجام مییابیس کن حامپۀ مینگ آ  را م یا ۀاختن و 

حامپۀ مینگ نزوماً روحیۀ نقاد بود  را در  لدرو جره ر ی روانش اۀرگی تپلریم وتربیرن   •

 و ۀیاۀمی پرورش مییهی کن تپدیم و یعترش ا ن روحینی اری،د ی اۀمس 

محدریارغو ی  رگ ای اری، ام حامپۀ مینگی پلورانیتن برود  )ترتریرا رگ( آ  اۀرمس   •

 رگ ای حامپن ، اۀا  کن ،رل نیبرانیعتگ حامپۀ مینگ را بن باد انتقاد میگیردی در مورد 

پلورانیترن برود  حامپرۀ مرینگ اظ ررار میریارد کرن حامپرۀ مررینگ حی ریی نزومراً با ری ترتریرررا 

با،یس ا ن امرر برن اجرراد ،ر رونی احرایه مییهری کرن برن یروه رام  رومگی جره گرگ و د  رگ 

 ( 6هدن آیاد  ا گ کن الیمۀ  ک نظام دموکراتیک اۀمی تپل  دا،تن با، یس) مگتلف با

بن نظر ومی اریش ترتریرا گی م    انپ اف پی رم آنعم کرن راه رام متپریدم بررام 

بیررا  اری،رر ام د  ررگ و جلعررفگ وهدچ ررا  تلفیرر  تجررارب روحررانگ بررا ن رراد هررام ۀیاۀررگ 

 ۀروالر)دنیایرا( وحود داردس 

د گررر ای اری،رر ام حامپررۀ مررینگی بررن وحررود آورد  یمی ررۀ کررار برررام ،رر رونیا   ررگ   •

اۀم کن در حقیقم بگشگ ای وویفۀ دونم را انجام مییهی  ی را براۀاس اازمیۀ اۀزمگ 

کار حقگ اۀم کن با ی دونم و حامپن بررام هرر کعرگ کرن  رادر برن انجرام آ  » حقو  بشر

 ( 7«)اۀمی تضدین ک یس

 

د گرر حامپرۀ مرینگی  ررگ هرم تررو ی آداب دانرگ مرینگ بررام ،ر رونیا  ای مرلفیت ام   •

میبا،یس در حقیقمی آداب دانگ مینگی صورتگ ای ااتدادی احتررام  را ،ر اخم متقابرل اۀرم 

کن حامپۀ مینگ بن ا ن وۀریلنی خرزم برگ ااتدرادم مرردم نعربم برن دونرم را ای میرا  برر 

 مییاردس 

ا ارادس مردم را تدتیل ندا ری کرن ا رن اراده برن ،ررل حامپۀ مینگ بن نحوم تزش میر ی ت  •

مشررارکم مررردم در انتگابررا  انپررراس مییابرری و در وا ررعی بگشررگ ای مرلفیررم دونررم انجررام 

مییابیس ماده  رگ ای اازمیرۀ ح رانگ حقرو  بشرر صرراحم دارد کرن اۀراس و م شرا   ریر  

 ( 8ابا  بیا  یرددس)حروممی ارادس مردم اۀم  ا ن اراده با ی بن وۀیلۀ بریزارم انتگ

و حامپررنی ترر ثیر متقابررل بررر « دموکراتیررک»اری،رر ام بر،رردرده نشررا  مییهرری کررن دونررم 

 ری گر دارنی کن میتوان ری در حرل ت ا ضرا  معرلط برر وضرع کشروری ای ا رن تر ثیری ۀرود 

ی ادم برییرنیس حامپۀ مینگ ی ر حدا ۀ  انونیم کن دونم مرلف بن احرام آ  اۀمی یرام 

بی  اهیاف خو ا برمییارد و دونم نیز کن مرلف بن احرام وظا فگ برام مؤثرم در ت 



ب بود حیا  کشور اۀمی در حدا ۀ حامپرۀ مرینگی برخرگ ای مرلفیت را ا را در هدررارم 

 ا ن ن اد ها ادلگ میعایدس 

 

                 پانبشررررررت ا
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