
يبسمه تعال  

؟ا غربينده به سمت شرق ينگاه آ  

 يبرا يريگميارات و تصميدر غرب، اخت يم فناوريعظ يشرفتهايو پ يسال است که همزمان با انقالب صنعت ۱۵۰ش از يب
) ۱۹۴۵سال (دوم  ين تسلط، بعد جنگ جهانيا. بوده است يغرب يار معدود کشورهايدر اخت ياديا تا حد زيدن يکل کشورها

شرفته ياست و تنها کشور پيدن در کل يو صنعت يا ثابت شد که غرب، قدرت برتر نظاميچندان شد چراکه بر همه دن دو
  . دان خارج شدياز م ي، ژاپن بود که با دو بمب اتم)ير غربيو کال غ( يشرق

ن، کره و ژاپن و يچ يعنيا، يآس ي، بخصوص شرق و جنوب شرقييايآس يکشورها ،به بعد، اندک اندک ۱۹۷۵سال حدود از 
شرفت و رفاه داشتند و با ي، پيفناور يهاشاخصه يدر تمام ياديز يشرفتهايه پي، هند و ترکي، مالزياندونزپس از آنها، 

 يتا کشورها ياديهنوز فاصله ز يول. رنديار بگيا را در اختياز بازار کسب وکار در دن يتوانستند سهم مناسب ياديسرعت ز
افته از غرب را کسب کرده و يبلوغ  يهایاز خود نداشتند و فناور" يدانش فن"ن کشورها يال اداشتند چراکه اصو يغرب

ار رزان در يکار بس يروياد و نيار زيت بسيبودند و علت عمده آن هم جمع ياصوال تاجران خوب. کردنديم يسازيتجار
  .بود ييايآس يکشورها

اند که کردهآسيايي، همواره اينگونه عنوان مي يشرفت کشورهايانکار پ يها و برايز از طرف غربير آميدگاه تحقيک ديدر 

منظور از اين حرف اينست که اصوال آنها کارگران خوبي براي ما هستند و بجاي . "نيروي کار خوبي هستند) هاآسيايي(آنها "

  . !کندفکر، بيشتر بازويشان کار مي

ع تعداد يتوان در رشد سرين را ميو ا دا کرديخود را پ يجا ييايآس يورهادر کش ابتکاربه بعد، دانش و  ۱۹۹۰از حدود سال 
- ژهيگاه وي، جاييايا، مجالت آسيدن ين مجالت برتر علميامروزه در ب. ديفهم های معتبردانشگاهو مجالت و ي مقاالت علم

 ياز کشورها يشرفت در آنها حتيپ يهاموارد، شاخصه يبرتر جهان که در برخ يهان دانشگاهينطور در بيهم. اندافتهي يا
- ز بطور خارق العادهين يو تجار يصنعت يشرفتهاي، پيو دانش يعلم يشرفتهايهمزمان با پ. هم باالتر قرار گرفته است يغرب

حضور  ييايکشور آس ۷جهان هستند،  ين کشورهايکه شامل ثروتمندتر G20که مثال درگروه ياند بطورشرفت داشتهيپ يا
عربستان که متکي بر پول نفت  که البته با صرفنظر کردن از -هند و عربستانه، ي، ترکياندونزژاپن، کره، ن، يچ(دارند 

کشور برزيل،  ۴کشور،  ۲۰البته در بين اين  ).آسيايي را در دنيا نام برد يو صنعتکشور موفق تجاري  ۶است، ميتوان 
      . شوندي محسوب ميآرژانتين، مکزيک و آفريقاي جنوبي هم جزء کشورهاي غير غرب

  و اما نگراني غرب در اين بين چيست؟



دست بدهند که البته همينطور هم شده  اند که اندک اندک تسلط خود بر دنيا را ازنگران بوده ،ها در چند دهه اخيرغربي
رو هم دنبالهپيشرو در شکستن انحصار غرب هستند و البته کشورهايي مانند برزيل و مکزيک  ،کشورهاي آسيايي. است

تر آن محروم يا عقب اين کشورها داراي چند نقطه قوت مهم هستند که اصوال کشورهاي غربي از. همين جريان هستند
ها در کنار دانش فني و سپس فناوري قرار وقتي اين مولفه). معدني و نفتي( غني جمعيت، وسعت و منابع طبيعي: هستند

شود که يک رقيب جدي در شرق امروزه کمتر محصول صنعتي غربي يافت مي .شوندنظير ميگيرد، تبديل به قدرتي بيمي
ها به نظير چينيهجوم کم .ها به سمت غرب بود ولي امروز اينطور نيستهاي گذشته، همه نگاهدر دهه. نداشته باشد

               .است اي، مثالي از اين تغيير بزرگبازارهاي جهاني و صنايع مختلف، از هر نوعي و در هر زمينه

ا يشرفتها ياز پ يريد غرب به جلوگيتنها ام. ها باشديا در دست شرقينده دنيغرب، آ يو تقالرغم انکار  يد عليآيبنظر م
اسناد افشا بوده که به اعتراف  يجنوب يکايو آمر ييايآس ين کشورهايدر ب يو خارج يجاد جنگ داخلينابود کردن آنها، ا

نداشته است چراکه  يج چندانينتا يشده ول يريگيسال گذشته به شدت پ ۵۰ظرف  يهدفگذارن يخودشان، اشده 
آنها همواره از  .بکنند ييا اختالفات داخل چ جنگير هيل را نتوانستند درگين، هند و برزيموثر مانند چ مهم و يکشورها

دهد که فرهنگ همزيستي و نشان ميسال گذشته  ۴۰۰ يخيروند تار يکال بررس. اندوحشت داشته" همگرايي شرقي"
به همين علت است که در شرق، کشورهاي بسيار . ها بوده استغربي ها بسيار بسيار بيشتر اززندگي مسالمت آميز در شرقي

که  شودزياد ديده مي حکومتهاي و شود ولي در غرب، در مساحتهاي اندک، کشورهاپهناور با جمعيتهاي زياد ديده مي
حکومتهايي که تحمل  بين خودشان است؛ مردمان و تاريخ اروپا، سراسر جنگ و خونريزي در. انددر جنگ بودههمواره باهم 

در شرق، هميشه اوضاع آرامتر و جنگها نسبت به غرب، خيلي . جنگ بودند دائم با يکديگر در نزاع و يکديگر را نداشتند و
جهاني اول و دوم بود  در اروپا همين جنگهاي ناپلئوني، جنگچند نمونه معروف از جنگهاي بزرگ . کمتر بوده است خيلي

ميليون نفر  ۵۰ميليون و در جنگ جهاني دوم ۲۰فقط در جنگ جهاني اول . که ميليونها انسان بيگناه را به کام مرگ فرستاد
قالب صنعتي در پس از ان!. هاي جنگ در طول تاريخ بشر باشدرسد بيشتر ازکل تعداد کشته شدهکشته شدند که بنظر مي

دوم، آنها سعي کردند براي تسلط بر دنيا، اختالفات در بين خود را کاهش داده و تفرقه  ياروپا و بخصوص پس ازجنگ جهان
اختالف "ها از ديرباز معروف بوده است که و جنگ در کشورهاي شرقي را توسعه دهند، چه اينکه اين سياست انگليسي

سال گذشته تا چه حد در کشورهاي  ۱۰۰و ميبينيم که اختالفات سياسي، قومي و مذهبي از راز همين". بيانداز و حکومت کن
ف، يضع يکشورها. آسيايي، آفريقايي و آمريکاي جنوبي پيگيري شد که امروزه با مدارک افشا شده، واضح و بديهي هستند

از اهداف مهم  يکي. دور نگه داشتند ، خود را از جنگيبزرگ شرق يبازهم کشورها يمدت شدند ول يطوالن ير جنگهايدرگ
 يبرا يديرا تهد يشرق ياد کشورهايت و وسعت زيت بوده است چراکه همواره جمعيبزرگ و پرجمع يه کشورهايآنها، تجز
  . انددانستهيم يت غربيکوچک و کم جمع يکشورها

يابد و نفوذ آنها در غرب هم کاهش ميهاي نظامي و سياسي در هر حال، با افول قدرت اقتصادي غرب، خودبخود، جاه طلبي
  . ساير کشورها براي ايجاد تفرقه و اختالف کاسته خواهد شد



يکديگر و پرهيز از جنگ  ها در صورت حفظ فرهنگ ديرينه زندگي مسالمت آميز بارسد، شرقيبنابراين آنچه واضح بنظر مي
 .يا را ظرف کمتر از نيم قرن آينده در اختيار خواهند داشتآينده دن ،بطور قطعو تفرقه و ادامه پيشرفتهاي علمي وصنعتي، 

تر از کشورهاي غربي خواهد بود چراکه آنها حداقل، نگاه از باال براي کشور ما هم در آينده، تعامل با کشورهاي شرقي، ساده
  . دنبه پايين به ساير ملل دنيا ندار

              .ر آينده شرقي دنيا، حرفي براي گفتن داشته باشيمپس بجاست که با شتاب بيشتر علمي و صنعتي در کشورمان، د


