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 Political  سياسی

  
ِ تيل فندرز در فرانکفورتر :ويسندهن   ٢٠٢١ روریبف ٢٠لگماينه، اِ
  ی حميد بھشت: ازرگردانب

  ٢٠٢١ فبروری ٢۵
  

  
ِتيل فندرز ِ 

  غرب وحشی، شرق موفق
  دِغروب غرب، پشتيبانی می يابن ِدر آسيا پيشگويان

  
  ازدحام مردم در بازار چينی ھا در سنگاپور

شمار ميھمانان به خاطر مقررات کرونا، . می رسد و به عواقب آن  ھا به ھمه گيرحثبدر ميھمانی شامی در سنگاپور 

 ديسيپلين، محدود و شامل بر چندين ديپلمات غربی، يک ژورناليست، صاحب يک شرکت و يک ِدر اين کالنشھر با

يکی از ديپلمات ھا . است ل پاندمی در شگرفو در کنترامريکاصاحب شرکت از ناتوانی اروپا و . روشنفکر بومی بود

 .ه از ماسک سخن می گويدبه ويژه در مورد استفاد  ھا در مقايسه با اروپائيان،ئیاز ديسيپلين بی نھايت آسيا
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 وی اين پاندمی موجب افول غرب و صعود آسيا بوده و اين بر ۀگفت به.  سخن ھا بر سر تحليل سنگاپور استۀاما ھم

اروپا غفلت ". يابد آسيا بسيار سريع تر از غرب بھبود می. فقط بايد به ارقام نگريست" او ۀ گفتبه. کسی پوشيده نيست

 پذيرفتن بود و بر اين باور نماند که در ھر صورت ۀبايد آماد. بيآموزد در آسيا"  عملکردھابھترين"نموده است که از 

  .را بھتر می داند غرب ھمه چيزھا

ً  غالبا- که به قرائت خويش پاندمی را قوی تر پشت سر خواھد نھاد  و نه فقط در چين- ھا در آسياحث باز اين قبيل 

کشورھای  نتقال می يابد که غرب در مبارزه با پاندمی بسيار بدتر از برخیسخنان، اين احساس ا در. صورت می گيرند

ميزان ظرفيت پر، قرنطينه ھای  بيمارستان ھای بيش از. ِصنعتی و در حال رشد آسيای جنوب شرقی عمل نموده است

  . حاکی از فقدان مديريت استامريکا در حال حاضر اوضاع اروپا و: نيمکرر و بلبشوی واکس

  
اقدامات .  خبری نيستءويتنام ھفته ھا و ماھھاست ديگر از ابتال  نظير سنگاپور، تايوان وئی آن در کشورھادر مقابل

موفقيت ھا انجاميده  ن، پيگيری تماس ھا و استفاد از ماسک به اينامرزھا، جدا نمودن مبتاليان از ساير ّجدی مانند بستن

ِحتا بازگشت مکرر سرايت، در کشورھا. است جنوبی و تايلند با آنچه در غرب مشاھده می  ريایو، کاپانج نظير ئیّ

  د بسيار فاصله دار،گردد

خود " ھژمونی ايدئولوژيک و روشنفکری "غرب بيش از پيش فقط با واقعيت ھای ذکر شده اين نظريه رشد می کند که

 ک پرفسوري. نام پانکاج ميشرا گفته بوده اين مطلب را پيش ترھا يک روشنفکر ھندی ب. دھد را از دست نمی

  ستريتس تايمز ازۀروزنام تازگی درنام کيشوره محبوبنی به سنگاپوری که از ديپلمات ھای سرشناس نيز می باشد ب

 و برخی از امريکا ۀمنظور او ناتوانی اياالت متحد. نام برد" شکست فاحش برخی از پيشرفته ترين جوامع دنيا"

  . است١٩ان ناشی از ابتالی به کويد در کاستن شمار متوفي  اروپاۀکشورھای عضو اتحادي

به . می بيند" وظايف"در مقابل " حقوق "ّحد جوامع غربی به محبوبنی يکی از علل آن را در ارزش نھادن بيش از

از . بيشتر است" وظايف " برای اينگونهئی پذيرائیخوشبختانه در غالب جوامع آسيا "اين پرفسور سنگاپوری ۀنوشت

 با نظريات" آيا چين برنده است؟"و " آيا غرب باخته است؟" مانند ئیسال ھا پيش در کتاب ھازبان چنين مردی که از 

صعود چين را  وی. ، شنيدن اين سخنان شگفت انگيز نيستبرد فرا می خواندنّبرای خويش خودآگاھی غرب را به 

  .تّتاريخی غيرعادی اس ۀبازيابی نظامی ھزاران ساله می يابد که در آن حاکميت غرب يک پديد
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جوانی نيز وجود دارد که برای پاسخ به پرسش ھای آينده ديگر به  با اينحال در اين کالنشھر آسيای جنوب شرقی نسل

 نھد که نه فقط جھان اين نظريه را مبنا می"  مائیسياآ ۀآيند"ّ جمله پراک خانا که در کتابش از. سوی غرب نمی نگرد

 است می کوشد اثبات المان و امريکا ھندوستان و رشد يافته در ۀزاد ّانا کهخ. می گردد بلکه خود آسيا نيز"  ترئیآسيا"

ايفا می نمايند  به نظر او نقشی را که تکنوکرات ھا در سياست آسيا. ھا دائم از غرب فاصله می گيرند ئینمايد که آسيا

  . کندوی پيروی ازآن را به دموکراسی ھای غرب توصيه می  .ِمدل آنجاست ۀن کنندييبخش تع

مقايسه می کند که حرکت پرھايش ) آشوب(تئوری خائوس  ۀپروان ّخانا ويروس کرونا را در يکی از مقاالت خويش با

. آورد وجود میه داشته باشد، با اين تفاوت که اين ھمه گير حامل ضربه ايست که يک زلزله ب ّمی تواند عواقب جدی

ر گرانيگاه از غرب به شرق می ييتغ ۀنگرند بلکه آن را شتاب دھندسان سرچشمه نمی ه روشنفکران آسيا به اين پاندمی ب

ِکه امسال مجمع اقتصاد جھانی در داووس برف گرفته صورت نمی گيرد،  اثبات اين تحول را در اين می توان ديد. دانند
  . در سنگاپورتسگبلکه در ماه ا

تظاھر  "تازگی از اين کالنشھر داشت بهی که بتصميم را در ديدار ی اين مجمع، کالوس شواب، اينالمانبنيانگذار 

شواب در . نمود توصيف"  که در دھه ھای اخير اين منطقه يافته استئی و اقتصاد جغرافيائیجغرافيا اھميت سياست

 سالی خواھد بود که برای ٢٠٢١مطابق آنھا   اشاره کرد کهئیمصاحبه ای که با ستريتس تايمز داشت به پيش بينی ھا

لحاظ قدرت خريد از آنچه مربوط به ساير بخش ھای جھان مربوط است بيشتر  ر توليد نا خالص داخلی آسيا بهاولين با

  .خواھد بود

  نيزالماندر . و دستکم سقوط نسبی غرب را به پيش می رانند" ئیقرن آسيا " ھا نيستند که گفتمانئیبنابراين فقط آسيا

ياد آوری است که پس از مجمع اقتصاد  اين نيز قابل. مطرح گشته اند "آموزش از آسيا "انبوھی از مقاالت مربوط به

اين کنفرانس يک سال پيش تحت . ندازندپاندمی مجبور گشتند به عقب بي خاطره جھانی، کنفرانس امنيتی مونيخ را نيز ب

 ّبی و حتابرگزار شده و اين پرسش را مطرح ساخت که آيا جھان، کمتر غر) بدون غربی( “westlessness„ عنوان

  .غرب، کمتر غربی نمی گردد

  Beyond Westlessness  عنوانِجازی جايگزين در اين جمعه تحت مۀکه يک برنام اين

ه اتحاد فرا آتالنتيک ب ر دولت در واشنگتن برایييبرگزار می گردد به خاطر اميدی است که تغ) از غير غربیفراتر (

  .غرب را نمی بينند نفکران آسيا بازگشتر روشييدر حال حاضر در اين تغ. وجود آورده است

 

 

 


