انتقال دانش وفن به کشور عقب نگهداشته شدۀ خود نه تنها وظیفۀ ملی بلکه
وجیبۀ اخالقی ودینی نیز است.
نوشته :ع .کریم نوجو
 ۲فبروری ۲۱۰۲

پس از جنگ دوم جهانی وتارو مار شدن دستگاه فاشیستی آلماان ناازی جهاان نم ا
وارد دو اردوگاااه گردیاادر دررای ییاای ایااا ا متکاادک امرییااا وک ااور ای نضااو
پیمان ناتو ودیگاری هاه ر باری اتکااد شاوروی وک اور ای نضاو پیماان وارساا هاا
تمام امیاناا اقتصادیر نظامی وسیاسی قارار داشاتند .ایا دو مرجاق قادرا جهاان
جنگ زده را ها دنبال نمودن ا داف ما یت نوی که خص ت ایدیولوژیک داشات در
زیر چتار جناگ سارد در پای هرتاری اای ناوی وکسا امتیاازاا هاه سساات تیدیاد
اقمار وصدور سرمایه هرای واهسته کردن م تهای فقیار وتکیایم موا اق اقتصاادیر
فر نگاای ونظااامی گردیدنااد .ه ااوش شاارت واتکاااد شااوروی هات قی ا راه رشااد یاار
ساارمایه داری یااک ت ااداد ک ااور ااارا در امرییااای تاای ر افریقااا وآساایا خصوصا
شرت میانه کمک ای اقتصادی زیار هناایی را تاامی نماود کاه هاا ت یار دولات اا ی
م ی هه یر م ی وفاسد تاثیراا مثبت ای کمیها نیی از میان رفت وستی در ه ضی
سا ا نناصر چپاول گر وفرصت ط که در دولات نواوو ومقاام داشاتند م اام ا
ای زیر هنا ا را هه زیان جام ه ومواد گرو ای وشصصای خاود ساازماند ی نمودناد
وم تی ازی گرو ای فاسد هه می ونر ا ود ل ای منطقه مبدل گ ته اناد .پاس هاه
م سظه رسید کاه دکتاوری راه رشاد یار سارمایه داری در زیار ر باری دولتهاای
ااای هاایر
یاار م اای ودموکراتیااک یااک تارهااا ناکااام ونااا کااار آمااد هاارای جه ا
اجتمااانی واقتصااادی هااه اثباااا رسااید .امااا در ناادک از ک ااور ااا کااه از لکااا مااالی
وتصنییاای هی ااتر هااه ک ااور ای هاایر صاان تی وپی اارفته واهسااته هودنااد هااا ج ا ت
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سرمایه ای نگوت تکو ا تیناالوجییی وفنای را موفقاناه در جواماق خاود تطبیا
نموده ومینمایند .هایر تاری نامار دریا انی ااف ساریق ایاااد کاادرم ی ن مای-
فنی وفرا گیری پر شاتات فا آوری اای زماناه وی ونصاری میباشاد ر ک اور ای
جنوت آسیا چون کوریاای جناوهیر چای ر ویتناامر سانگاپورر مالیییاا وانادینییا ر ناد
ماای راه راموفقانااه طاای مییننااد .ایااران در هساایاری مااوارد هااا مااا
وهنگالااه دی ا
م ی ا ناشی از تکریمها هه ک ور خود کوا مبدل شده است .مای ک اور ا دانا
وف را از جوامق پی رفته وصن تی مستقیم و یر مستقیم آموختند ونس های جدیاد را
خود شان در یک پروسا رفیت سازی آماده مینمایند.
اما ها تادسف در میان اف ان ا ایا اسساای خاود کواایی در نرصاا ن ام وفا آوری
خی ی نا چیی وستی هه ناو پدیاده اای مثبات وترقای آور ر ناا نااریهاا وه ضا
اخ ا ت منواای را هااا خااود انتقااال مید ناادم کمیاات زیاااد م تااادی در شااهر ای هاایر
آنهااایی انااد کااه از ایااران هاااز گ ااته انااد ر امااا اسااتند کسااانییه مهارتهااای زرانتاای
وتصنییی را هه ویژه در سااختمان فارا گرفتاه وهاه سیا کاار گاران ماا ر مصاروف
م ا ر استند.
توقق جام ه از می یون ا اف ان که در اروپا وامرییای شمالی منکی مهاجر اقامت
دارند اینست که ازی فرصت هی نظیر اساتوادک انظمای نماوده اسات داد اای خاودرا
در جهت فرا گیری دان وف که شرط اساسی پی ارفت وترقای اسات هیاار اندازناد
وای دست آورد را سصاوا مندانه هه نس های ف ی وآیندک ک ور ه ک یدک خود قرار
د ند تا جام ه از نگاه کاادر ن مای -فنای متیای هصاود وراه شاتاهان ترقای وت االی را
مانند سایر جوامق طی نماید.
ف آوری ای جنوت آسیا هه شمول چی از هرکت هاز گ ت مهاجری وط دوسات
ودان آموزان آنها از ک ور ای صن تی وپی رفته میباشد.
شاد هاشید.
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