سخننخست

ضرورت توسعه ديپلماسي علمي و فنآوري
امروزه؛ برای حل مشکالت اقتصادی ،سیاسی و امنیتی جهان ،دولتها ب ه توسعه ديپلماسي علمي و فنآوري با هدف نزديك سازي
همكاري ملتها با یکدیگر روی آوردهاند .دیپلماسی علم در دنیای پرتنش امروز ،از اهميت بااليي برخوردار است .ارزش این
مسئله به حدی است که کشورهای مختلف ،در حا ل سرمایهگذاری وسیع برای افزایش مناسبات خود با سایر کشورها هستند .به
نظر میرسد ،با توجه به برنامهریزی هدفمند دولتها در این زمینه ،اين موضوع در آینده نزدیک ،به عاملي مهم و اثر گذار در
برتری و رتبه سنجي علمي کشور ها بدل خواهد شد؛ كما اينكه در حال حاضر اين معيار در رتبه بندي دانشگاههاي جهان،
بسيار موثر است .دیپلماسی دانشگاهي ،علمي و فناوری می تواند زمینه های انتقال دانش و فناوری را به کشورها فراهم
آورد .دانشمندان و محققان برای انجام طرح های تحقیقاتی و تربيت نيروي انساني پژوهشگر ،نیاز به دانش فني ،مواد اولیه و
تجهیزات خاص دارند که بعضا" از کشورهای دیگر وارد می شود و تعامالت علمي و دانشگاهي ،زمينه اين هم افزايي را
تسهيل مي نمايد.
اعمال ديپلماسي علم و فناوري ،مستلزم تالش تمامي كشورها در زمينه سياستگذاري ،ظرفيتسازي و مشاركت است و
پيشنياز ايجاد اين نوع ديپلماسي ،برنامهريزيهاي بلند مدت و تعهد سياسي به تخصيص منابع و بودجه الزم براي ارتقاي
فعاليت هاي كارشناسي ،برگزاري نشستها و اجراي طرحهاي تحقيق و توسعه مشترك با ديگر كشورها است.
بدون شك پيشرفتهاي علم و فناوري ايران ،ميتواند به منبعي براي الهام بخشي ،نه تنها در جهان اسالم ،بلكه در كشورهاي در
حال توسعه تبديل گردد .ديپلماسي علم و فناوري ميتواند نقش بسيار مهمي در تبديل شدن ايران به مرجعيت علمي و فناوري
در كشور هاي در حال توسعه ايفا نمايد .برای این منظور طراحی برنامههای آموزشی ویژه در دیپلماسی علم و فناوری برای
دیپلماتها ،سیاستگذاران ،دانشگاهیان ،انجمن هاي علمي ،روزنامهنگاران و دیگر افراد مرتبط در مورد نقش علم و فناوری در
رقابتپذیری بینالمللی و توسعه مهارتها برای مشارکت فعال در گفتوگوهای علم و فناوری از اهميت بااليي برخوردار است.
رويكرد توسعه ديپلماسي علمي و فنآوري در جمهوري اسالمي ايران بويژه در شرايطي كه تحريم هاي نابرابر ،باعث ايجاد موانع
جدي درمسير ارتقاي علم ،فنآوري و نوآوري كشور نخبه پرور ايران مي گردد ،حركت مهمي است كه مي بايد هوشمندانه
برنامه ريزي و هدايت شود تا به نتايج مطلوب كه همان مشاركت در توليد علم و فنآوري جهاني و شكستن برخي حصارها و
محدوديت هاي بين المللي است؛ نائل آيد.
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