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 علم و فناوری و رسانه

رویکردهای جدید در دیپلماسی علم و فناوری

چکیده
یکی از مهم ترین مباحث سیاستگذاری علم و فناوری، دیپلماسی علم و فناوری می باشد. دیپلماسی علم و فناوری قدمی است برای ارتباط علم و 
فناوری به سیاست خارجه کشور برای دستیابی به توسعه دوطرفه و استفاده از دیپلماسی برای توسعه علم و فناوری و تالش برای استفاده از علم 
و فناوری در جهت اهداف دیپلماتیک. بیش از دو دهه از مطرح شدن موضوع دیپلماسی علم و فناوری می گذرد و در این مدت، رویکردهای 
مختلفی به دیپلماسی علم و فناوری شکل گرفته است. در این پژوهش تالش می شود تا بررسی تجارب و رویکردهای کشورهای مختلف در 
حوزه دیپلماسی علم و فناوری و معرفی مراکز فعال در این عرصه، شاخص های رویکردهای نوین دیپلماسی علم و فناوری بیان شود. در ادامه، 
سیاست و برنامه های جمهوری اسالمی ایران برای تحقق دیپلماسی علم و فناوری و استفاده از این ابزار برای توسعه علم و فناوری و توسعه 

سیاسی بیان می شود و در انتها پیشنهادهایی برای پیشرفت و گسترش این حوزه ارائه می شود.

واژگان کلیدی: دیپلماسی علم و فناوری، سیاستگذاری علم و فناوری، نقشه جامع علمی، تجارب کشورها، نوع شناسی رویکردها.
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کلیات

ب��ا توجه به تحوالت س��ريع و پيچيدگ��ی روزافزون س��ازوكارهای 
ارتباطات بين الملل��ی در زمينه های مختلف ك��ه منحصر به مرزهای 
جغرافيايی كشورها نيست و نيز با توجه به پديدارشدن مفاهيم جديدی 
از ديپلماس��ی مانند ديپلماسی رسانه ای، ديپلماسی فرهنگی و... برای 
تنظيم مناس��بات بين المللی در حوزه علم و فناوری نيز مجموعه ای از 
ديدگاه ها، سازوكارها و عوامل مورد نياز است كه در مجموع می توان 
از آن به ديپلماسی علم و فناوری تعبير كرد ]1 و 2[. در ادامه به منظور 
آش��نايی با مفهوم ديپلماس��ی علم و فناوری، مطالبی موجز در تبيين 

معنای آن ارائه می شود.

تبیین مفهوم دیپلماسی علم و فناوری

ديپلماسی در يك معنا به عنوان هنر، تمرين و نظريه ارتباطات بين الملل 
كه هم ش��امل ارتباط سازی رس��می )دولتی( و غيررسمی است، معنا 
می ش��ود. نقش بالقوه علم برای سياس��ت خارجی توجه كشورهای 

متعددی را به خود جذب كرده است ]3[. 
زمانی كه اين پيگيری در عرصه سياس��ت خارجی باش��د )با توجه به 
بين المللی بودن علم و فناوری( می توان از شکل گيری عرصه ای به نام 

ديپلماسی علم و فناوری سخن گفت ]4[.
مفهوم ديپلماس��ی علم و فناوری در ادبيات مربوط به سياست گذاری 
علم و فناوری و نيز در حيطه ديپلماسی عمومی رواج فزاينده ای يافته 
اس��ت و مفهوم ديپلمات علمی نيز بر همين اساس مطرح شده است 
]5[ ب��ا اينکه از نظر ارائه تعريفی جامع ومانع هنوز ديپلماس��ی علم و 
فناوری مفهوم قابل بحثی دارد، در مجموع می توان آن را در چارچوب 
وس��يع تر ق��درت نرم تحليل ك��رد ]6 و 7[ و آن را ب��ه تعبير يکی از 
شركت كنندگان در همايش ديپلماسی علمی برگزارشده توسط انجمن 
س��لطنتی انگلستان در س��ال 2009، روش اس��تفاده از هويج به جای 

چماق دانست ]8[.
طبق تعريف كنس��ول سياس��تگذاری علم و فناوری ژاپن1  ديپلماسی 
علم و فناوری گامی برای تحقق ارتباط بين علم و فناوری با سياست 
خارجه برای دس��تيابی به توسعه دوطرفه و استفاده از ديپلماسی برای 
توسعه علم و فناوری و تالش برای استفاده از علم و فناوری در جهت 

اهداف ديپلماتيك است ]9[. 

در يك تعريف ديگر ديپلماسی علم و فناوری عبارت است از استفاده 
از همکاری ه��ای علمی و فناوری ميان ملت ها برای رفع مش��کالت 

مشترك و ايجاد مراودات بين المللی حساب شده ]10[.
در پايان در جمع بندی می توان بيان كرد كه ديپلماس��ی علم و فناوری 
مجموعه ای از استراتژی ها و تاكتيك هايی است كه در خدمت دستگاه 
سياس��ت خارجی يك كش��ور قرار می گيرد و ضمن بهره برداری اين 
دس��تگاه از دس��تاوردهای علمی و فناوری برای ارتقای ظرفيت های 
خود، باعث می ش��ود زمينه های توسعه و پيشرفت علم و فناوری در 

يك كشور و خلق ثروت و توسعه پايدار حاصل شود. 
زمان��ی كه در مورد همکاری ها و تجارت بين المللی علمی و فناورانه 
بح��ث می كني��م بايد به اي��ن نکته توجه كني��م كه تنها آن دس��ته از 
همکاری ها و تجارت هايی كه در راس��تای اهداف ديپلماتيك كشور 

باشد، در راستای ديپلماسی علم و فناوری قرار می گيرد ]11[.

مراک�ز فعال جه�ان در حوزه دیپلماس�ی علم و 
فناوری

س��رعت رش��د مقوله ديپلماس��ی علم و فناوری در مراكز مطالعات 
راهبردی و سياستگذاری جهان، به مراتب بيشتر از مراكز علمی است. 
به ديگر سخن، به دليل حساسيت باال و اهميت موضوع، بعد سياستی 

و عملی از بعد نظری و مفهومی آن پيشی گرفته است ]1[
ديپلماس��ی علم و فناوری ظرفيت های فراوانی را پيش روی مس��ائل 
و چالش ه��ای بين المللی قرار خواهد داد. بهره گي��ری از ابزار علم و 
فناوری به عنوان قدرت نرم برای دستيابی به اهداف موردنظر كشورها، 
سال هاست كه در دنيا رواج يافته است و راه اندازی سازمان های مهمی 
نظير DAAD در آلمان، بنياد كنفوس��يوس در چين و... گوشه ای از 
تالش های صورت گرفته كشورهای گوناگون برای استفاده از علم و 

فناوری جهت حفظ منافع خود است ]12[
در جدول صفححه بعد به طور خالصه مراكز فعال و پروژه های مرتبط 
با ديپلماس��ی علم و فناوری كه هرك��دام رويکردی جديد و نوين در 

عرصه ديپلماسی علم و فناوری محسوب می شوند، آورده می شود.
عالوه بر كش��ورهای مذكور كش��ورهای ديگر از جمله هند، برزيل، 
چين، روسيه و كانادا نيز گام های مهمی را در اين خصوص برداشته اند 
كه می ت��وان تجربه و انگي��زه خوبی برای ايران به منظور اس��تفاده از 

ديپلماسی علم و فناوری در سياست خارجی كشور باشد.

1.Council for Science and Technology Policy (CSTP)
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1.Initiative of Science and Technology Diplomacy
2.Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire
3.Synchrotron-light for Experimental Science and Applications 
in the Middle East

توضیح فعالیت مرتبط با دیپلماسی علم و فناوریعنوان فعالیت یا پروژهنام نهاد

ابتکار ديپلماسی علم و فناوری1سازمان ملل متحد

س��ازمان مل��ل برنامه ای تحت عنوان »ابتکار ديپلماس��ی عل��م و فناوری« را ارائه كرده اس��ت. هدف اين 
برنامه عبارت اس��ت از بس��يج تخصص های علمی و فناوری برای توان بخشی به ديپلمات ها و نمايندگان 
كش��ورها و تصميم گي��ری آگاهانه در موقعيت هايی ك��ه علم و فناوری نقش مهم��ی را ايفا می كند ]13[

اتحاديه اروپا

)CERN( پروژه سرن
ازجمله موجه ترين نمونه همکاری های علمی كه در اروپا اتفاق افتاد، درباره سازمان پژوهش های هسته ای 
است كه يکی از اولين همکاری های مشترك اروپايی بود كه دارای بيش از بيست كشور عضو می باشد. 

اين موسسه اهميت تأثير نهادهای بين الملل تحقيقاتی در پيگيری اهداف جهانی را نشان می دهد ]14[

سازمان تحقيقات هسته ای اروپا2

از نمونه های ديگر كاركردهای ديپلماسی علم و فناوری می توان به تأسيس سازمان تحقيقات هسته ای اروپا 
اشاره نمود. اين سازمان با تصويب  12كشور عضو يونسکو شامل: بلژيك، دانمارك، فرانسه، آلمان، يونان، 
ايتاليا، هلند، نروژ، سوئد، سوئيس، انگلستان و يوگسالوی ايجاد شد و در حال حاضر توسط 20 عضو 
اروپايی اداره می شود. در حال حاضر بيش از 600 موسسه علمی و دانشگاهی در جهان از امکانات سازمان 

تحقيقات هسته ای اروپا بهره مند می شوند ]15[

پروژه سزامی3خاورميانه

پروژه سزامی نشان دهنده مدلی برای ايجاد فرصت های آموزش و تحقيق و عاملی برای برقراری ارتباط 
با همکاری  با ديگر كشورها را فراهم كرده است ]4[. اين پروژه، يك پروژه بزرگ علمی بين دولتی 
كشورهايی همچون تركيه، فلسطين، پاكستان، اردن، اسرائيل، مصر، سوريه و بحرين می باشد. اين پروژه از 
نمونه های موفق ديپلماسی علم است كه با هدف ايجاد حلقه های علمی و پروراندن درك بهتر و فرهنگ 
صلح از طريق همکاری های علمی، پرورش ظرفيت های علمی و فنی و تعالی منطقه خاورميانه و محدوده 

مديترانه و همچنين جلوگيری از فرار مغزها راه اندازی شده است ]16[

آمريکا

دفتر مشاوره علم و فناوری 
وزارت خارجه آمريکا4

اين دفتر وظيفه تجهيز منابع موردنياز و نيز مشاوره در زمينه علم و فناوری به دفاتر مختلف وزارت خارجه 
را بر عهده دارد. تربيت نيروی انسانی متخصص برای وزارت امور خارجه آمريکا از ميان دانشمندان اين 
كشور از مأموريت های اين دفتر است؛ به طوری كه هر ساله حدود سی نفر به عنوان ديپلمات های علم و 

فناوری به وزارت خارجه اين كشور می پيوندند ]4[

انجمن پيشبرد علم آمريکا5

انجمن پيشبرد علم آمريکا، مركز ديپلماسی علمی را با هدف استفاده از علم و همکاری های علمی برای 
ارتقای جهانی علم ايجاد نموده است. اين مركز اقدام به ايجاد گردهمايی بين المللی برای دانشمندان و 
تحليلگران و سياست گذاران جهان نموده تا از اين طريق بتوانند اطالعات، دانش و فرصت های علمی را به 
اشتراك بگذارند. اين مركز در سال 2012 يك فصلنامه تحت عنوان علم و ديپلماسی ايجاد و منتشر نموده 

است و تجربه های علمی خود را به اشتراك می گذارد ]17[

وزارت امور خارجه فرانسهفرانسه

وزارت امور خارجه فرانسه در سال 2013، با انتشار سند راهبردی، كليات، پيشينه، اهداف و راهبردهای 
اصلی ديپلماسی علم و فناوری فرانسه را تبيين كرده است. وزارت خارجه فرانسه با 26 شعبه در كشورهای 
مختلف از بزرگ ترين شبکه ديپلماسی علمی برخوردار است. اين كشور در سال 2012 شبکه ای متشکل از 
255 نيروی خبره )مشاوران علمی و داوطلبان بين المللی(، حدود 62 مشاور فنی، 27 موسسه علوم انسانی- 
اجتماعی فرانسوی )با 150 محقق(، و بيش از يك صد برنامه همکاری علمی و تحقيقاتی را ساماندهی و 
مديريت كرد. سياست علم و فناوری فرانسه مانند يك هولدينگ اداره می شود كه در آن مراكز تحقيقاتی 

مختلف در نهادها و دولت، برنامه ها و طرح های خود را ارائه می دهند ]18[

سوئيس

بنياد علوم ملی سوئيس6

سوئيس، ديپلماسی علمی مبتنی بر نوآوری را تصويب كرده است. كشور سوئيس در رويکرد بين المللی 
علم و فناوری، رويکردی هوشمندانه، ماهرانه و بسيار اثربخش را نشان می دهد. دولت سوئيس يك برنامه 
چهارساله برای حمايت از فعاليت های بين المللی حوزه علم و فناوری تهيه كرد كه در آن كشورهای چين، 
هند، روسيه و آفريقای جنوبی اولين اولويت های منطقه ای سوئيس محسوب می شوند؛ كشورهای برزيل، 
ژاپن، كره جنوبی و شيلی اولويت های دوم اين كشور هستند. بنياد علوم ملی سوئيس )SNSF( و آژانس 
ترويج نوآوری و استادان دانشگاه وظيفه توسعه بيشتر اين چارچوب را دارند. در حال حاضر اين كشور 

17 مشاور علمی در 13 سفارتخانه سراسر جهان استخدام كرده است ]19[

شبکه دانش سوئيس

يکی ديگر از ويژگی های برجسته سوئيس برای ارتقای ديپلماسی علم و فناوری می باشد. شعبه های اين 
بايد  پايگاه شبکه دانش سوئيس  بنگلور، فرانسيسکو و... قرار دارند. هر  شبکه در شهرهای شانگهای، 
موفقيت خود را در بازار محلی به اثبات برساند و حاميان خصوصی را برای مشاركت و برنامه های خاص 
كه برای كشورهای ميزبان در نظر گرفته شده است، جذب كند و فعاليت های خوبی را برای بازاريابی 

تحقيقات، محصوالت و فرهنگ سوئيس انجام دهد ]20[

4. Office of the Science & Technology Adviser(STAS)
5. American Association for the Advancement of Science 
(AAAS)
6.Swiss National Science Foundation
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توضیح فعالیت مرتبط با دیپلماسی علم و فناوریعنوان فعالیت یا پروژهنام نهاد

شبکه ملی نوآوریانگليس

در انگليس، ديپلماسی علم و فناوری با موج بی سابقه ای از عالقه و حمايت های مديريتی و سياستی پس 
از سال 2000 مواجه شد. اين كشور شبکه مشاوران علمی خود را به مناطق بسيار مهم به شدت گسترش 
داده و تقويت كرد. انگليس برای پيشبرد فعاليت های خود، طيف وسيعی از مطالعات پيش بينی را راه اندازی 
كرد. به عالوه، اين كشور سازمان جديدی تحت عنوان شبکه علم و نوآوری )SIN( ايجاد كرد. SIN صد 
كارمند علمی را استخدام كرد، بيشتر آن ها ديپلمات های حرفه ای با درجه علمی باال بودند، به عالوه 70 
كارمند برنامه های محلی در 24 كشور و 39 منطقه در سراسر جهان. تا به امروز اين شبکه تحت مديريت 
دپارتمان تجارت، نوآوری و مهارت ها است. اين شبکه، ديپلماسی علم را اولين اولويت خود می داند كه 

به طور نزديك با همکاری علمی در كشورهای كليدی علمی دنبال می شود ]21[

سرويس تبادالت دانشگاهی آلمان
آلمان1

از گذرگاه  كه  اروپاست  در  فعال  نهادهای  قديمی ترين  از  آلمان  دانشگاهی  تبادالت  همچنين سرويس 
تبادالت دانشگاهی به دنبال تغيير است. شعار اين موسسه، تغيير از طريق تبادل است و از طريق ابزارهای 
متعددی چون اعطای بورس های تحصيلی، پژوهشی، فرصت های مطالعاتی، برگزاری نمايشگاه های علمی 

و فناوری اين هدف را دنبال می نمايد ]22[

ژاپن
آژانس علم و فناوری ژاپن2/ 

آژانس همکاری های بين المللی 
ژاپن3

ديپلماسی علم و  تقويت  »به سوی  با گزارش  ژاپن در سال 2008  فناوری در كشور  ديپلماسی علم و 
فناوری« شورای سياستگذاری علم و فناوری اين كشور مطرح شد. اين سند راهبردی، ضمن بررسی 
مفاهيم بنيادين ديپلماسی علم و فناوری و تأكيد بر نقش های جديد علم و فناوری در عصر حاضر، با 
توجه به نقاط قوت، ظرفيت ها و چالش های ژاپن، به بررسی و ارائه پيشنهادهايی در دو سطح سياستی 
و راهبردی می پردازد. توجه به رويکرد قدرت نرم در برقراری ارتباط با ساير كشورها، به ويژه كشورهای 
آفريقايی و جنوب شرق آسيا، از نقاط متمايزكننده ديپلماسی علم و فناوری در اين سند می باشد. آژانس 
علم و فناوری ژاپن5و آژانس همکاری های بين المللی ژاپن6 از جمله نهادهای مهم و فعال در ديپلماسی 

علم و فناوری اين كشور هستند]23[

پروژه مركMERC4رژيم صهيونيستی

با  روابط  عادی سازی  برای  سياسی اش  تالش های  كنار  در  تا  است  كرده  تالش  صهيونيستی  رژيم 
كشورهای منطقه از ابزار علم و فناوری برای بهبود وجهه اش در ميان ملت های مسلمان استفاده كند. 
يکی از مهم ترين بخش های اين اقدام، استفاده از برنامه همکاری منطقه ای خاورميانه )MERC( است. 
اين برنامه يك برنامه تحقيقاتی رقابتی است كه از همکاری ميان دانشمندان اسراييلی و عرب حمايت 
می كند. اين برنامه از سال 1993 به ساير كشورهای عربی منطقه از جمله كرانه باختری رود اردن، نوار 

غزه، مصر، مراكش، لبنان و تونس گسترش پيدا كرد.
در سال 2007 مرك بيش از 100 پروپوزال دريافت كرد كه به طور مستقيم ميان اسرائيلی ها و فلسطينی ها 
و ساير محققان عرب شکل گرفته است. در سال 2011 سی وهفت پروژه فعال ذيل مرك وجود داشت 

كه 17 مورد از آن ها با همکاری مؤسسات كرانه باختری و نوار غزه بوده است ]24[

1.  The German Academic Exchange Service (Deutscher Akad-
emischer Austausch Dienst - DAAD)
2. Japan Science and Technology Agency (JST)
3.Japan International Cooperation Agency (JICA)

4.Japan Science and Technology Agency (JST)
5. Japan International Cooperation Agency (JICA)
6.The Middle East Regional Cooperation Program

سیاست و برنامه های ایران در خصوص دیپلماسی 
علم و فناوری

برای داشتن ديپلماس��ی علم و فناوری موفق می بايست ظرفيت های 
درس��ت كشور را به خوبی ش��ناخت و بتوان از آن ها استفاده نمود. بر 
اساس سند چشم انداز 1404، جمهوری اسالمی ايران بايد الهام بخش 
در جهان اسالم باشد. توجه به اين بعد سند چشم انداز، بدون توسعه 
ديپلماسی علم و فناوری سخت خواهد بود.رويکرد ديپلماسی علم و 

فناوری و نوآوری می بايس��ت هوشمندانه برنامه ريزی و هدايت شود 
تا به نتايج مطلوب كه همان مشاركت در توليد علم و فناوری جهانی 

است نائل آيد.
فناوری ه��ای علمی می تواند به عنوان اب��زاری ديپلماتيك در ارتباط با 
ساير كش��ورها درآيد. جدای از به تصوير كشيدن يك الگوی موفق، 
انتقال تجربه ها و گس��ترش هم��کاری در زمينه س��اخت پروژه های 
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علمی يادشده، باعث همکاری ايران در منطقه و فراتر از آن در سطح 
بين المللی می ش��ود. ديپلماس��ی علمی كه به نوعی توان جذب ديگر 
كشورهاست، به دو شکل می تواند در خدمت كشور قرار گيرد. يکی 
از طريق نشان دادن ايران به عنوان يك الگوی علمی و فناوری، كه در 
آن توان و قدرت علمی در سطح بااليی است. ديگری ارتباط مستقيم 

با كشورها و صدور علم و انديشه است. 
يعنی ارتباطات علمی می تواند گس��ترش ارتباطات و موجب ترويج 

انديشه را به دنبال داشته باشد ]25[
در س��ند چش��م انداز چند عبارت ح��اوی پيام هايی درب��اره هر نوع 
هم��کاری بين الملل��ی به طوركلی هس��تند كه آن ه��ا را می توان مبين 
رويکرد ديپلماسی علمی كشور دانس��ت. نه نکته در سند چشم انداز 
موجود اس��ت كه می تواند تعيين كننده جهت گي��ری مطلوب و مورد 
انتظار ساير اسناد كالن و در پی آن ها اسناد پايين دستی و برنامه اجرايی 

دانست ]26[.
محدوديت هايی همچون منابع محدود، حساسيت به مسائل موردبحث 
و تغييرات سياس��ی می توان��د به صورت جدی بر ديپلماس��ی علم و 
فناوری اثر بگذارد. موانع قانونی مانند محدوديت های ويزا می تواند از 
ديگر محدوديت های عملی برای ديپلماسی علمی باشد. برخی ديگر 
از چالش ها عبارت اند از: نوپا بودن پديده ديپلماس��ی علم و فناوری 
در ايران و عدم وجود نگاه يکسان به مقوله ديپلماسی علم و فناوری 

در ايران.
برخی پيش��نهادها برای توس��عه و پيش��رفت حوزه ديپلماسی علم و 

فناوری و بهره برداری از مزايای آن عبارت اند از:
گفتمان س��ازی برای ديپلماس��ی علم و فناوری به منظور آشنا شدن 

آحاد علمی جامعه با اين اصطالح،
اعطای تسهيالت به شركت های دانش بنيان برای ورود به عرصه های 

بين المللی،
همکاری مي��ان وزارت امور خارجه و هماهنگی الزم ميان آن ها با 

محوريت علم و فناوری،
استفاده از ظرفيت های شركت های دانش بنيان و همچنين استفاده از 

ظرفيت سازمان های مردم نهاد،
همکاری های علمی ميان دانشمندان، نخبگان، و اساتيد دانشگاه ها 

ميان كشورهای مختلف.
لح��اظ كردن رويکرده��ای مبتنی بر ديپلماس��ی علمی در تعريف 

دوره های آموزشی و برنامه ها و متون درسی دانشگاهی،
تعريف "پيوس��ت ديپلماسی علمی" برای كليه طرح های پژوهشی 
كه به نوعی ش��امل مس��ائل همکاری در س��طح بين الملل هستند و يا 
به صورت غيرمستقيم پيامدها و پيام هايی در سطحی فراتر از مرزهای 

كشور دارند
تعريف »پيوست ديپلماس��ی علمی« برای كليه ی مبادالت فناوری 

خصوصاً در زمينه ورود فناوری های مختلف،

برنامه ريزی برای عضويت در مجامع بين المللی از موضع تأثيرگذاری 
بر خط مش��ی ها و برنامه های كلی تعريف "پيوست ديپلماسی علمی" 
ب��رای كليه ی همايش ه��ا، كارگاه ها و گردهمايی ه��ای بين المللی در 

زمينه های مربوط به علم، فناوری، پژوهش و آموزش عالی،
لحاظ كردن رويکردهای مربوط به ديپلماسی علمی در اختصاص 

بودجه های مربوط به پژوهش و فناوری در سطح ملی،
لحاظ كردن رويکردهای ديپلماس��ی علمی در اعزام دانشجويان به 

خارج از كشور، جذب اعضای هيئت علمی و جذب پژوهشگران،
تالش برای ايجاد تشکل ها و مجامع علمی جديد در سطح منطقه ای 

و بين المللی 
جهت دهی شركت دانشجويان، اعضای هيئت علمی و پژوهشگران 
كش��ور در مجامع علمی خارجی بر اساس خط مشی كلی ديپلماسی 

علمی كشور

وب سایت ها

http://www.livescience.com
http://scidevnet.wordpress.com
www.unctad.info
www.e-ir.info
http://public.web.cern
http://www.aaas.org/
www.snf.ch
http://www.swissnex.org
https://www.gov.uk
http://www.sciencediplomacy.org
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