
 شخصیت و سرنوشت

 محمود سریع القلم

 زند شخصیت فرد، سرنوشت او را رقم می

المللی مقایسه کنید، خواهیدد دیدد کده اولدی  دمن       اگر رفتار چین و کره شمالی را در صحنه بین

اینکه دومین کشور هزینه کننده نظامی است ولی با تولید، کار، زحمدت، فکدر و همکدارد، در  دی     

کندد کده مدا     اولی تبلیغ می. امی، در  ی اثبات خود استدومی با ادبیات و عملکرد نظ. قدرت است

اولی بدا  . دومی اصرار دارد راحت  ذیرفته شود. میلیارد نفر به دنبال معاش معقول هستیم ۳،۱براد 

دومدی اداهراب بدا    . دهدد  دهد و تصویر خود را با قدرت سخت شکل نمی قدرت نرم، خود را نشان می

سدال زحمدت    ۱۳اولدی  . خواهد به رسمیت شناخته شدود  ر میافزا قدرت نرم آشنا نیست و با سخت

اد در  دی   دومی با ابزار نظامی و کالهک هسدته . کشید تا به قدرت دوم اقتصادد جهان مبدل شود

. کندد  المللدی رراحدی مدی    اد و بین اولی با قدرت اقتصادد، قواعد جدید منطقه. کسب احترام است

 .شود آنچه که موجود است میتواند قاعده بسازد، مانع  دومی چون نمی

منظور از شخصیت . ها همه شخصیتی دارند که نسبتاب با ثبات است ها و کشور ها، گروه افراد، سازمان

کنند؟ چقدر از یک تا صد یک مو دو  را   چیست؟ چقدر حوصله دارند؟ چقدر به دیگران گوش می

چقدر احساسی و هیجدان  . ف شونداند و نه آنکه فقط تا ده بررسی کرده و متوق دقیق محاسبه کرده

بدرد   زده هستند؟ چقدر به تأیید دیگران نیاز دارند؟ چقدر عالقمندند تغییر کنند؟ چقدر زمدان مدی  

شود ده سال، بیست سال و یا بیشدتر صدبر کدرد؟ شداید      تا به یک مو و  واکنش نشان دهند؟ می

و مزاج افراد و کشورها را بده   بتوان گفت اینها مسائل فکرد هستند ولی در عین حال روحیه، درون

 .Character is destiny: المثل معروف هستند که گذارند و همه نماد  رب نمایش می

 اصل همکاری  هدا،   ترین اصل در شخصیت افراد و کشور کنیم، مهم اما ما در جهانی که زندگی می

ندوآورد، رقابدت،    جنوبی، یادگیرد، تولیدد،  دولت کره. آن رود سکه همکارد، یادگیرد است. است

اثرگذارد و همکارد شهروندان خود را اصل قرار داده و با ریفی از روشدها، ایدن خصوصدیات را بده     

کره جنوبی که باالترین سرعت اینترندت در جهدان را دارد برنامده    . یک شخصیت تبدیل کرده است

لود کردن یدک فدیلم   ، سرعت اینترنت را هزار برابر کند تا دان(۰۲۰۲)ریزد کرده تا  نج سال دیگر 
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شدود بدراد هوا یمداد     شرکت بوئینگ که امسال صد ساله می. دو ساعته، یک ثانیه به رول انجامد

میلیارد  ۵۳فارس،  هاد هوا یمایی حوزه خلیج نفر مسافر از ررف شرکت ۷۲۷خود با  ۷۷۷Xجدید 

هدا   این هوا یماصدها شرکت کوچک و بزرگ باید با هم همکارد کنند تا . است  دالر سفارش گرفته

، متخصصدین خدواب و   Nikeیک شرکت دکوراسیون داخلی در سدیاتل بدا همکدارد    . ساخته شود

هاد هوا یما ارائده نمدود،  دمن اینکده      هاد جدیدد را براد راحتی صندلی مربیان ورزشی، رراحی

 .کیلو کاهش داد ۷،۰کیلو به  ۳۰وزن صندلی را از 

ا دیگران قبل از اینکه در فکر افراد باشد در وجدود  حس و شخصیت همکارد، هماهنگی و تجانس ب

که در یک دوره  بزرگترین سرمایه مردم شرق آسیا، شخصیت همکارد آنهاست. ناخودآگاه آنهاست

در برابدر شخصدیت همکدارد شدرق     . ساله، قدرت مالی جهان را از غرب به آسیا انتقال داده اند ۰۳

. کندد  صیتی که افراد متفاوت از خود را حذف میشخ: اد است شخصیت متوسط خاورمیانهآسیایی، 

خیلدی بدا   . خواهد و نه همکارد بدا آنهدا را   تبعیت افراد را می. کند مرتب انسانها را تقسیم بندد می

به جاد آنکه از موفقیدت دیگدران بیداموزد، بده ردور ناخودآگداه ناراحدت        . توانایی افراد کارد ندارد

زده، احساسدی،   گدردد و عمومداب غدم    ی دالیل ناکدامی مدی  شخصیتی که بیرون از خود در . شود می

شود که درصد قابل تدوجهی از   این فضاد آشفته باعث می. هیجان زده و از همه بدتر عصبانی است

خشونت، جنگ، درگیرد و قتل در سطح جهانی در این منطقده باشدد و خدارجی هدا هدم در ایدن       

 .سی خود بگردندمحیط آلوده و تقابلی، به دنبال منافع مالی و سیا

رلبد کما اینکه فدردد کده  رخدور اسدت، روزد سده بسدته سدیگار          یشرفت، شخصیتی خاص می

. تواندد سدالم باشدد    کند، نمدی  شناسد و ورزش نمی کشد، حریمی براد خوردن قند و چربی نمی می

کرنون سیساتم، شصیایت همکاری       . یرفتگی، داشتن یک سیستم است کرنون توسعه

توان خریج از یاستگویی   اعتمارد هاه    شرفت   توسعه یرفتگی یک جرمعه یا نمیپی. یردگیر  است

/ گفتاری    ناه   سرختری / سیستمیتر چنین شصییتی هه صویت . یکدیگر شهر ندان آن تیوی کرد

 یرفتگی یقم نصواهد خوید  سرخته نشود، سرنوشتی هه نرم پیشرفت   توسعه نیحیتی
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