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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 
 
 ۶۲/۰۸/۲۰۲۲                            مومن یرشب

 
 

 از جهان سوم به اول 
 

 و رونق اقتصادی آسیا سنگاپور
 

 نوشته لی کوان یو
 

 ترجمه استاد محمد فاروق کارمند 
 

 
 

است؛ انسان که موفق شد سنگاپور را از یک کشور جهان  « Lee Kuan Yew » نویسنده این کتاب لی کوآن یو
زمانی که لی زمام امور را در دست گرفت،   1959سومی به اول ببرد. شاید همین کافی باشد که بگویم در سال  

ی که او پس ازتقریبن سی سال رهبری هنگام  1990دالر بود و در سال   400سرانه تولید ناخالص داخلی سنگاپور  
 .سنگاپور کنار رفت به هزار دالر در سال رسیده بود
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علمی   قطور  کتاب  این  ؛ مترجم  باره مترجم  در  انیستیتوت  - کمی  پیشین  استاد  کارمند  فاروق  استاد محمد  تاریخی 
انیستیتوت علومی اجتماعی در دوران جمهوری دیموکراتیک اولین رییس    ( وپولیتخنیک کابل )زمان پریزدنت داود

در جمهوری افغانستان وزیرمشاور صدراعظم بود ؛انسان دانشمند ونهایت پرکار؛صادق وصمیمی است ؛من همیشه    و
از نشست با ایشان شان فیض بردم .استاد کارمند پیوسته در تالش این بوده تا کتب را ترجمه نماید که به وضعیت  

از کتاب پالن مارشال تجربه یک بازسازی موفق؛ 1382خود را در سال    کشور ما کمک نماید. او اولین ترجمه
بعد از بیست وسه سال  نوشته خانم پین فاندر هوفن هالندی آغاز نمود ؛ کارمند در مقدمه این کتاب می نویسد که »

لی خیلی  تاریخی ویک پروژه بزرگ همکاری بین المل-جنگ و ویرانی ؛اعمار مجدد افغانستان یک امر بغرنج ملی  
ها منوط به آن خواهد بود که بازسازی جاری در افغانستان بکدام عمق وکیفیت انجام خواهد انجامید «.کتاب هذا به 
زبان دری در زمان به چاپ میرسد که اعمار مجدد افغانستان در شرایط پیجیده امنیتی آغاز شده « ؛ بعد با وجود  

ومهم پرداخت ؛ و تا چاپ آن درد سر های وافر را هم متحمل   مشکالت صحی به ترجمه این کتاب بسیار با ارزش
گردید. استاد کارمند درین مورد مینویسد »ز جهان سوم به اول« با آنکه یک کتاب به شدت علمی ـ تاریخی است،  

ان  نویسی چنان جالب ساخته است که خواننده را مایل میسازد کتاب را مانند داست  اما نویسنده آن را به سبک خاطره
 .«عشقی در یک نفس تا آخر به خوانش بگیرد

 

ترجمه کتاب کار بسیار حساسی است چرا که مخاطب آن تنها یک یا دو نفر نیستند. حداقل صدها نفر هستند که از 
این کتاب استفاده می کنند ؛ استاد کارمند به نظر عقل قاصر من همه جهات ترجمه استادانه در نظر گرفته است. در 

ما   است.  روزگار  نفوذ کرده  تمام جنبههای زندگی بشر  در  بخاطریکه زبان  ؛  دارد  را  اهمیت خاص خود  ترجمه 
بین جوامع گستردهتر شده است؛مهمترین علل پیشرفت و  ارتباط  از بین رفته و  با ترجمه  سرحدات بین کشورها 

 .گسترش ارتباطات ترجمه است
 

: ی کوان ملقب به پدر سنگاپور در مقدمه این کتاب بر میگرددولی بیان کتاب جهان سوم به اول با این جمالت .خود ل
"این کتاب شرح تالشها و رنجهای بسیار برای یافتن شیوههای حفظ استقالل و روش بیمادر زیستن بدون مالزی  

فاه و  زندگی کردن است. ما ناگزیر بودیم با دشواریها و ناهمواریهای بسیار مقابله کنیم تا ظرف سه دهه، فقر را به ر
سالهایی پر از گرفتاری، آکنده از سردرگمی و در آمیخته با اضطراب و    1965ثروت مبدل گردانیم. سالهای بعد از  

با آن که انگلیس نیروهای خود را از    1971اضطرار بود؛ چرا که میکوشیدیم تا روی پای خویش بایستیم. در سال  
در    1973کمر شکن بیکاری غلبه کنیم، اما به ناگاه در سال    سنگاپور بیرون کشید آن قدر کار آفریدیم تا بر مشکل

داد.   افزایش  برابر  به چهار  را  نفتی  قیمت محصوالت  بهای  قرار گرفتیم که  نفت  بینالمللی  بحران  باد  تند  معرض 
میدانستیم بر این دشواری نیز چیره میشویم. پس از آن بود که سخت کوشی را پیشه کردیم، برنامهریزی کرده و 

ربندها را سختتر بستیم تا خود را مبدل به کشوری گردانیم که به جهت ارتباط تجاری محصور کشورهای منطقه کم
شود. و زمینه سرمایهگذاریهای کالن کشورهای صنعتی را در کشور ما فراهم آورد و نیز مرکزی موفق برای توزیع 

)زمانی   1959تولید ناخالص داخلی در سال  دالر    400کاال، خدمات و اطالعات در کل منطقه شود. صعود ما از  
بود، سالی که تحوالتی عظیم در    1999دالر در سال    22000که از نخستوزیری کناره گرفته( و سرانجام به رقم  

قلمرو سیاست و اقتصاد جهان پدید آمد و به سخنی روشنتر ما مشکالت فقر جهان سومی را پشت سر گذاردیم. در 
هد تا هنر، فرهنگ و معیارهایی بیافریند که متناسب با زیر ساختهای جهانی باشد که  هر حال نسل دیگری میخوا

بنیادش نهادهایم.... این کتاب، از آن کتابهایی نیست که میگوید چگونه اقتصاد، ارتش یا یک کشور بسازید، بلکه تنها 
که چگونه بر آنها غالب آمدیم". کتاب   به شرح دردها و رنجهایی میپردازد که من و همکارانم با آن مواجه شدیم و این 

که با پیشگفتاری به قلم هنری کیسینجر همراه است در سه قسمت اصلی با این عناوین تدوین شده است: "دستیابی به 
 ."حقوق اساسی"، "در جست و جوی جایگاهی منطقهای و بین المللی" و "حرفهای ما قبل آخر

 

یل بعدی اش را از یک پایگاه مستعمراتی توسعه نیافته فاقد منابع طبیعی به لی کوان، جدایی سنگاپور از مالزی و تبد
یک ببر آسیایی »جهان اولی« رهبری کردو به عنوان یکی از تأثیرگذارترین چهرههای سیاسی آسیای جنوب شرقی  

دگرایی افراطی  باقیماندهاست. لیکوانیو رهبری حزب حاکم اقدام خلق را همچنان برای خود حفظ کرده است. او با فر
غرب مخالفت داشت و خواهان استقرار جامعهای مرفه و عاری از خشونت و فساد بود و تا حد زیادی به اهدافش  
دست یافت و توانست سنگاپور فقیر و عقبمانده را به یکی از ثروتمندترین کشورهای آسیایی تبدیل کند و این دولتشهر  

ی جهان سازد و آن را بهصورت یکی از »ببرهای اقتصادی« آسیا  را یکی از بزرگترین مراکز تجاری و اقتصاد
درآورد. وی نفوذ معنوی و سیاسی خود را حفظ کرده است و در جایگاه پیر خردمند کشور از مقامی واال برخوردار 
  است.لی کوان یو فردی دموکرات و هوادار دموکراسی نبوده و اعتقاد چندانی به آزادیهای فردی و بهخصوص سیاسی

نداشته است. وی و حزبش دولت و حکومت فرهمندی را در سنگاپور پایهگذاری کردهاند که از بدو استقالل تاکنون 
بدون هرگونه رقیب مطرحی یکسره کشور را اداره کرده اما نشانهای از نارضایتی جدی شهروندان یا فساد رایج در  
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نسانی در سنگاپور بسیار باال و در رده نهم جهان  حکومتهای مشابه در آن به چشم نمیخورد. نرخ توسعه نیروی ا
 .قرار داشته و از نظر نرخ فساد در رده پنجم کشورهای کمفساد پس از دانمارک، نیوزیلند، فنالند و سوئد قرار دارد

این اساس برداشتها و  لی کوان یو بهشدت به آنچه ارزشها و اصول آسیایی میخواند باور داشت و پایبند بود. بر 
امروزین بود، اگرچه همواره   ریف وی از مفاهیمی مانند آزادی و حقوق فردی متفاوت با فرهنگ غربی و تمدنتعا

به این مفاهیم اشاره داشته است.ه طور کلی میتوان دیدگاه لی کوان یو در خصوص مفهوم رهبری را دریافتی از  
تفاوت سنگاپور با دیگر کشورهای آسیایی    فرهنگ و آموزههای آسیایی دانست.ژورنالیست از لی کوان یو پرسید :

جهان سوم چیست ؟ اوگفت : ما مکاتب و مراکز علمی میسازیم و آنها فقط معبد و پرستشگاه میسازند، ما بودجه  
کشور را صرف تعلیم و تربیه میکنیم، آنها صرف خرید و ساخت سالح میکنند. ما با رأس هرم فساد مبارزه میکنیم،  

چک را زندانی میکنند اما به سردمداران فساد نزدیکی! این کتاب یک گزارش سیاسی نیست بلکه  ولی آنها دزدان کو
تجربه یک کشور است که از صفر آغاز نموده کتابی بسیار عبرت انگیز و آموزشی مخصوصاً برای اهل سیاست و 

ین کتاب را از نشرات عازم در  مدیریت ونسل جوان ما است . امید که مورد توجه قرار گیرد ؛عالقمندان می توانند ا
کابل بدست آورند.ودر احیر میخواهم به عالقمندان کتاب نوید بدهم که یک کتاب بسیار جالب وآموزنده دیگر لی کوان 
تحت عنوان »دیدگاه من به آینده جهان« با ترجمه استاد فاروق کارمند عنقریب در دسترس عالقمندان قرار خواهد  

قومی و  -ران صادق ودرود به ترجمانهای که به عوض دامن زدن به اختالفات سیاسیگرد . درود به همچو رهب
 ! تعصبات ؛وقت خود را سعی مسایل تعلیمی وعبرت انگبز برای نسل جوان میکنند
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