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مهم براي توسعه تی ص فر دیپلماسی علمی
 و روابط راهبردي المللیبین هاي علمیهمکاري

 1موحدي علی اکبر موسوي،  1،2،*رضا یوسفی

 چکیده 
دنبال حل آنهاست ماهیت بدون مرز دارد و غلبه بر چنین  مرگبار که علم بههاي  در دنیاي کنونی بسیاري از مشکالت نظیر پاندمی

  ی ک یتی ژئوپل  ي مرزها  يکه در فراسو   گذردمی  گذارانیاستیس و    مختلف  يهارشتهدانشمندان    نی ب  ي همکار  از مسیر  هاییچالش

الملل موسوم به دیپلماسی در حوزه روابط بینکنند. طی چند دهه گذشته به موازات دیپلماسی سنتی نوع جدیدي از  می  فعالیت

  در برگیرنده جامعه مدنی   ، گرایی فراگیرچند جانبه  ، تنوع  هاي مهمی همچونویژگی  دیپلماسی علمی جریان یافته است که داراي

فناوري    ،هاي علمیدر حوزه  مبادالت  انواعدیپلماسی علمی براي توصیف  . در واقع  استقدرت اثرگذاري باالیی    شهروندان و   و

این حوزه به سه    ، رود. با وجود تنوع باال کار میهپیشرفته ب  و تحقیقات  هاي آموزشیو نوآوري و مشارکت کشورها در برنامه

شورهایی  ک  ، طی چند دهه گذشته شود.  دیپلماسی براي علم و علم براي دیپلماسی تقسیم می  ، بخش عمده شامل علم در دیپلماسی 

فناوري بوده  کلیدي هاي  که در علم و  دیپلماسی  اندپیشتاز  بالقوه  نیز  از ظرفیت  بهره  به  علمی  همچنین    اند. بردهمیزان زیادي 

هاي رقیب  بلوكحتی  یا    و  بین کشورهاهاي علمی  و همکاري  راهبرديتوسعه روابط علمی    دهد کهتجارب گذشته نشان می

از   کاهش دهد.  ي ویرانگر را در عرصه جهانی ها ها و تنشهاي دیپلماتیک جلوگیري کند و احتمال درگیريتواند از شکستمی

در مواردي حل آنها از ظرفیت و توان علمی   است که  روهو متنوعی روب   متعددمعضالت    جهان با  ، امروزي   طدر شرایطرف دیگر  

  نوشتار بر   اینباشد.  ناپذیر میدیپلماسی علمی امري اجتناب  هايکارگیري ظرفیتهتنهایی خارج است و بو فنی یک کشور به

و مرجعیت    المللی در حوزه دیپلماسی علمینهادهاي بینتعدادي از  کشورها و  برخی  تجارب    و دستاوردها  ،مصادیق   ،اهمیت

 .پردازدمی علمی

گرایی چندجانبه  ،علم براي دیپلماسی  ،هاي علمی و فناوري همکاري   ،المللروابط بین  ،واژگان کلیدي: دیپلماسی سنتی
 ، مرجعیت علمی فراگیر
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 مقدمه

  هاي علمی از همکارياستفاده  )  SD(  1دیپلماسی علمی  اگرچه
مشارکت ایجاد  و  مشترك  مشکالت  حل  سازنده براي  هاي 

 اجماعو  آن  یف واضحی از  تعر   کمتر  تاکنون   است ولیالمللی  بین
این حوزه به  در واقع .شده است ارائه عانشذینف جامعه در مورد

به    اجتماعی متعددي را توجه بازیگران    عنوان یک گفتمان جدید
. دهندمی  که تفسیرهاي متنوعی از آن ارائه   است  نمودهجلب    خود

در    دیپلماسیاز    جدیدي  نوعبه عبارت دیگر دیپلماسی علمی  
بین روابط  توصیف  الملل  حوزه  براي  چتري  به  که    انواع است 

نوآوري  ،علمی  مبادالت و  همچSTI(  2فناوري  و  بیان    نین) 
 کار هب  ) HE(  3ي آموزشی پیشرفتههادر برنامه  کشورها  مشارکت 

از   براي دیپلماسی  جایگاهیعنوان  علم به  در همین راستا.  رودمی
مورد   وسیلههب  پیش   دهه  چندین جهان  کشورهاي  از  بسیاري 

  حوزه مشارکت   کی  یعلم  یپلماسید  .استفاده قرار گرفته است
  تیکه به درك بهتر و تقو  استدر حال رشد    یآموزش  ی وقاتیتحق

علم فناوریارتباطات  ب  ي،  امور  با    ي برا   یالمللنیو  مقابله 
جهان  یمل  معضالت دارد  یو   ی پلماسید  ).1](6-1[  اختصاص 

  است یو س  المللنیظهور در تقاطع روابط بیک حوزه نو  یعلم
ویژه از طریق  بهرا    کشورها   ي علمیها همکاري  کهاست    یعلم

متحد   ملل  سازمان  نیز را    4یونسکو  سازمان   نظیرنهادهاي 
بر    همچنین  ].7[  گیردمیدربر مبتنی  علمی  دیپلماسی 

اسچندجانبه فراگیر  رگرایی  مدنی  جامعه  و  شهروندان  که  ا ت 
همراه دیپلماسی اقتصادي، به    یپلماسیداین نوع    .شودمی  شامل

اي از دیپلماسی به زیرشاخه  5دیپلماسیدیپلماسی دیجیتال یا پارا  
قدیمی است که تا    و  اصطالح جدید در مقابل دیپلماسی سنتی

است شده  شناخته  امروز  آنکه    .به  از  دیپلماسی پیش  اصطالح 
به    شود  کار گرفتههب  در جوامع علمی و سیاسی  وضع وعلمی  

ابتکاراتی قدرت  «اصطالحا    هاکشوراز  برخی    در  چنین 
نرم«یا    »6هوشمند گذشته   .]8[  شدمی  گفته  »7قدرت    تجارب 
که  همچنین مواردي  در  که  است  داده   بزرگ   معضالت  نشان 

را متوقفپیشرفت و تحقق   دیپلماسی می  دیپلماسی سنتی  کند 

 
1 Science Diplomacy 
2 Science, Technology & Innovation (STI) 
3 Higher Education (HE) Science, Technology & Innovation (STI) 
4 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) 
5 Paradiplomacy 
6 Smart power  
7 Soft power 

ادامه همچنان  واقع  .یابدمی  علمی  دیپلمات  در  که    ها جایی 
رسیده   پایان به    ) کالسیک سنتی (  دهند که دیپلماسیمی  تشخیص

علمی  است دیپلماسی  ومی  ادامه  همچنان،  استمرار    یابد 
  ي ها تنش  دشوار همراه با   در شرایط  هاکشوري علمی  ها همکاري

 بار خسارتمشکالت جنگ و دیگر از بروز  طور بالقوهبه ،شدید
در دیپلماسی   نیز  نقش فرهنگ  جهتدر این    .نماید می  جلوگیري

به عنوان یک ارزش    علمی  با  برقراريویژگی    با   ارتباط  جهت 
علم و تحقیق صداي  در واقع    اهمیت زیادي دارد.  جوامع دیگر
اساتی را  احس  دهند، در حالی که هنر و فرهنگمی  عقل را ارائه

بسیار کارآمد   طرف مقابل  متقاعد کردن   رايآورد که بمی  ارمغان به
 .[9] است

روابط ضرورت استفاده از دیپلماسی علمی در توسعه  
  بین کشورها راهبردي

و   راهبرديتوسعه روابط علمی    دهد کهمی  تجارب گذشته نشان 
علمی  ها همکاري کشورهاي  رقیب هابلوك حتی  یا    و  بین   ي 

شکستمی از  احتمال هاتواند  و  کند  جلوگیري  دیپلماتیک  ي 
 همچنین را کاهش دهد.    جهانیي در عرصه  هاو تنش  هادرگیري

  رو هو متنوعی روب  متعدد  معضالتجهان با    ،امروزي شرایط    در
یک    فنیتوان علمی و    و  است که در مواردي حل آنها از ظرفیت

 .  [10] استتنهایی خارج کشور به
اغلب چندوجهی هستند و دامنه   ي پیش روهاترین چالشبزرگ 

. از جمله این  استآثارشان از مقیاس محلی تا جهانی گسترده  
اساسی ها چالش بیماريمی  ي  از  همهها توان  آنها گیري  خطر  و 

اقتصادي که منجر   مشکالت  مشکالت آب، ،براي سالمت انسان 
شود، تبعیض نژادي گسترده، امنیت می  به نابرابري و فقر بیشتر

محیط    و سالمت  زیستی  تنوع  ،وهواییي آبها سایبري، بحران 
  اعتقاد بر آن است که با استفاده از علم ].12، 11[ زیست نام برد 

ي بهتر و ها حلتوان راهمی  جهانی  ي علمیهاو تقویت همکاري
بر  براي  تريسریع نمود.    غلبه  فراهم  پیچیده  مشکالت  در این 

کنونی   علمی  ها همکاريشرایط  یک   المللیبیني  ت ضرور  به 
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است  ناپذیراجتناب شده  جهان    .تبدیل  سراسر  در  دانشمندان 
ارزش و  را  هنجارها  دادهو  ایجاد  هایی  به  توسعه  که  میزان  اند 

که دانشمندان در سرتاسر جهان    باشند. زمانیمی  مشترك   زیادي
به پدیدهتخصص  افزایی با هدف هم متنوع و دسترسی  ها،  هاي 

وداده یکدیگر   ها  با  جهانی  سطح  در  شده  توزیع  امکانات 
 تر علمی جمعی به مراتب بزرگي هاکنند، تخصصهمکاري می

کارآمدتري  می  و  که حاصل  بهترمی  شود  م   تواند  بر    ثرترؤو 
محافظت  تري  مطمئن  هبه شیو  غلبه کند و از آینده جهان   مشکالت

از   بسیاري از مشکالت پیچیده جهانی و حتی ملی  حل . راهنماید
سیاست بین  همکاري  رشتهمسیر  دانشمندان  و  هاي  گذاران 

گذرد که در فراسوي مرزهاي ژئوپلیتیکی و در سطوح  می  مختلف
موضوع دیگري که به نفع دیپلماسی علمی مختلف فعالیت دارند.  

از مشکالت به  است، ماهیت بدون مرز بسیاري  ی است که علم 
بیماري مثال  براي  آنهاست.  حل  مرز ها دنبال  عفونی  ي 

گذاشتننمی اشتراك  به  توانایی  بنابراین    ي ها دستاورد  شناسند. 
هر  پژوهشی   در  مردم  سالمت  حفظ  سیاسی   سويبراي  مرز 
 . [13]ت حیاتی اس
دیپلماسی   ،راهبرديي علمی و روابط  ها توسعه همکاري  با هدف

مهمی  ها ظرفیت  واجد  زیر  بسترهايدر    اًعمدت  علمی براي  ي 
این    مهم آن دیپلماسی رسمی است که از  بستر. یک  تحقق است

طور تا دانشمندان به  کنندمی  فراهمرا  شرایطی  کشورها  رهگذر  
عنوان همکار و فرستاده علمی موجب تقویت  به  دائمموقت یا  

راههاپایه گشودن  و  خارجی  سیاست  علمی  همکاري هاي  ي 
بین میزبان   المللی علمی  کشورهاي  دوم   شوند.  در   مسیر 

ثر  ؤ برداري از ظرفیت دیپلماسی علمی در مشارکت دادن مبهره
در حوزه علم و    المللیي مهم بینهادانشمندان کشور در پروژه 

ي وابسته به سازمان ملل  هابا همراهی نهاد  اًهفناوري است که گا
شارکت کشورهاي مختلف همراه است. متحد نظیر یونسکو و با م

ي مهم علم هاکانون   بهعلمی    ياعضادانشجویان و    اعزام  همچنین
علمی  ي  هابراي دیپلماسی مردمی از طریق برنامه  جهان و فناوري  

در کنار    .گشایدمی  دیپلماسی علمی  در  را   سومیمشترك مسیر  
ذکر شدها مو  ت  برجسته  دانشمندان میزبانی    رد  دنیاأو  و    ثیرگذار 

ي  ها همکاري  تقویت  مهمی براي  مسیر  دانشجویان سایر کشورها
در حوزه  است  مشترك  علمی  باالخره    دیپلماسی  از و  حمایت 

ان و دانشجویعلمی    ياعضا   علمی مشترك   يهاو فعالیت  هابرنامه
  ها کارگاه   ،هاپژوهش و آموزش و برگزاري نشستي  هادر حوزه

یا   و  شروع  براي  مهمی  قلمروي  علمی  ي مشترك ها و کنفرانس
علمی    تداوم واقع  .سازدمی  فراهمدیپلماسی  همتا    در    با تبادل 

از جمله حضور در کنفرانس رایجهاهمتا،  پایه،    ترین ايترین و 
د همین    .است  یعلم  یپلماسیسطح  کشورراستا  در    ها برخی 
براي هامشوق جهت    یعلم  ئتیه  ياعضا   یی  دانشجویان  و 

و   فعالحضور  حوزه یهابرنامه  در  مشارکت  در  که  دارند    ی 
برنامه و    .گنجدمی  دیپلماسی علمی قالب  همچنین کشورها در 

  جاد یا   يبرا   یخارج  دانشمندان و    هاپلماتید  ازراهبردي    طرح
  ی مورد عالقه علم  يها نهیدر زم  یالمللنیب  يهايروابط و همکار

دانشگاه به  اینهاعالوه  ؛نمایندمی  دعوت  هامتقابل  توسعه    بر  با 
فعال  هادوره پروژه،    یمبتن  یعمل  يهاتیو   انیدانشجوبه  بر 

را ی  علم  ی پلماسید  مرتبط با  مشاغل  آموزند کهمی  را   ییهامهارت
همچنین.  کندمی   پشتیبانی کشورها  همکاري  این  هدف  ي  ها با 

  ي مشخص ها کشوربا سفارتخانه    راهبرديروابط  علمی و فنی  
  ، برتر  موختگان آ  دانش  نظیر  ارزشمندي  يهاییدارا   داراي  که

پیشرفته علمی  فن  یعلم  يبرتر  و  تجهیزات  برقرار   یو   هستند 
اینها ضرورينمایند.  می همه  کنار  گسترش  است    در  تا ضمن 

همکاري و  بینها روابط  علمی  استعداد  المللیي  و  ها  از 
 زمینه   تا  شودپشتیبانی    خوبیبه  نیز  برتر  انسانی  يهاسرمایه

 . گرددنفراهم    ي پیشرو در علم و فناوريها رت آنها به کشورجمها
  اکثر دانشمندان  با وجود آنکهدهد که  می  نشان   تجارب گذشته

آ  دانشگاهی وفاقد  سیاستگذاري  فرآیند  در  کافی  رار ق   موزش 
  وند یمشارکت در پگرفتن در معرض دیپلماسی علمی هستند ولی  

روابط   است.  شیافزا ن رو به  در سراسر جها   یپلماس یعلم و د  بین
سی شدن علم و علم و سیاست فراتر از پارادوکس دوگانه سیا 

و است  سیاست  شدن  این  علمی  با  از  دانشمندان  تعامل  رو 
آم   مداران سیاست بهتر  ادهبراي  جهتنسلسازي  آینده   هاي 

  ].15، 14[ جهانی ضروري است به مشکالت ثرترؤم رسیدگی
بینعلم  یپلماسید و  جدید  حوزه  یک  که  در  رشتهی  است  اي 

ها  ها و کارگاهدوره   قیاز طر  اًتاکنون عمدتبرخی کشورهاي دنیا  
با ولی    شده است  به دانشجویان و دیگر مخاطبان آموزش داده

کنونی ضروري است    يدر دنیا  این حوزهزیاد    توجه به اهمیت
نیز   علمی  دیپلماسی  دانشجویان درس  يها مهبرنا  درآموزش  ی 

  ي ها رتدانش و مهاگنجانده شود تا به این ترتیب    هاهمه رشته
المللی ي علمی بینها فعالیت  در  جهت مشارکت فعاالنه  يدیکل

 ].16[ گرددي بعدي منتقل هابه نسل
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   دیپلماسی علمی مهم انواع
برهه    نیا   ، با تهدیدات مشترك  کشورهاي جهان   از منظر مواجهه

شدن،    ی. جهاننیستبشر    خیدر تار  يگریدوره د  چیه  یرنظ  یزمان
شرایطی را ایجاد کرده    ع،یو حمل و نقل سر  یاز نظر ارتباط آن

که مرزها  گرید  است  به    همچنین  .ستندین  یاسیس  يمحدود 
و   ییغذا   تیامن  ،ییوهوا آب  راتییاز جمله تغ  یمشکالت جهان

است که    یفرامل  یپاسخ  ازمندین  ر،یگهمه  يهايماریو ب  ،يانرژ
فناور  يبرا  اساساً و  علم  به  آنها  همکاريحل  و  علمی  ها ي  ي 

ها  گرد هم آوردن دولت  يحال، برا   نی با ا   است.  نیاز  المللیبین
الزم    یجهان  یاسی اقدامات سی  فرامل  مشکالتبه    یدگیرس  جهت
علمی است دیپلماسی  حوزه  شد  اشاره  فوق  در  که  همانطور   .

حال   این  با  است.  زیادي  تنوع  ژانویه  داراي  انجمن   2010در 
انگلستان  علم  1سلطنتی  پیشرفت  انجمن    ) AAAS(   2آمریکا  و 

علمی« کاربردها  يبرا را    »دیپلماسی  در    يانعکاس  آن  مختلف 
 مطابق زیر   کلی  در سه شاخه  دوجانبه و چندجانبه  ،یسطوح داخل

است  فیتعر اول  :کرده  دیپلماسی شاخه  در  بر    است  3علم  که 
 رسانی و حمایت یی براي اطالعهاتواند توصیهمی  علماساس آن  

دیپلماسی براي  شاخه دوم    ⸲ از اهداف سیاست خارجی ارائه دهد
آن    است  4علم طی  علمی تواند  می  دیپلماسیکه  همکاري 

تسهیل  بین را  سوم    باالخره  و   ⸲ بخشدالمللی  براي  شاخه  علم 
آن   4دیپلماسی مطابق  که  علمی  است   باعث   تواندمی  همکاري 

ارتقاي سطحبهبود   بین  و  در    [17].گرددالملل  روابط    پیشتازي 
فناور نوآور  يعلم،  عرصه    يو  ودر  داشتن    در   جهانی  دست 

را براي  ثیرگذاري  أت  نرم وقدرت    خودخوديبه  فناوري کلیدي
آنجایی  کند.می  ایجاد  هاکشور از  دیگر  بیان  بکه  به  عنوان  هعلم 

س  وشود  می  شناخته  یجهان   منفعت  کی منافع  از    ی اسیاغلب 
 گاه یکه جااست  قدرت نرم    قدرت علمی  رودمی  فراترها  دولت

فرامل   يفرد منحصربه تعامالت  و    همچنین .  دارد  یدر  اعتبار 
 ی منف  يهاتواند با برداشتمی  شهرت حاصل از علم قابل اعتماد

حسن   شی به افزا   نجرمقابله کند و م  از یک کشور در سطح جهانی
 ی پلماس ید  یوقت  .گردد  متخاصم  يکشورها   ان ی در م  یاسیس  تین

  ي ها نگرش  وجود  رغمیعل  رد،یگمی  قرار  تی مورد حما  یعلم
شهروندان    دگاهیتواند بر دمی  ،در مورد یک کشور گسترده یفمن
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  ی در مقابل، وقت.  ]19،  18[  مثبت بگذارد   ریتأث  یخارج  هايکشور
روابط   حتی  تواندیم  شود،ی نم  یبانیپشت  یعلم  یپلماسید بر 

دوجانبه سطح  در  باشد  نیز  مشترك    ی علم  یپلماسید  .اثرگذار 
گفتگو و اجازه   جادیاعتماد، ا   جادیا   يرا برا   سازوکاريتواند  می

 در طول جنگ سرد  ،براي مثال  .کند  فراهمکشورها    نیب  یدسترس
در که  طوريبه  جریان داشتمؤثر در اوج خود    یعلم  یپلماسید

بس  ،و شوروي  آمریکا  يهاتنش  دیزمان تشد از   یکم  ار یتعداد 
  ي شورو  ریمتحده اجازه ورود به اتحاد جماه  االتی شهروندان ا 
  ي را برا ها  سفر و کار در کنار روس  يعلم مجراولی  را داشتند،  

اعتماد    جادیا   يبرا   روابط  ه بود و اینفراهم کردآمریکایی  محققان  
ارتباطات حفظ  تنش  و  مانع  که  وها ضروري  بیشتر    ي 

شود    يها درگیري همه    .[20]  شدمی  یتلق  ي محورمخرب  با 
گرفته نظر  در  علمی  دیپلماسی  براي  که  این    ،شودمی  مزایایی 

با نیز مواجه است.  معضالت   حوزه  دیپلماسی   معضالت  مهمی 
دیکته  توسط جهت داخلی  اهداف سیاست خارجی  کلی  گیري 

شود و موفقیت دیپلماسی علمی به سیاست خارجی خاصی می
مهم   معضالتاز    یکی  اند.ها انتخاب کردهبستگی دارد که دولت

علمیها همکاري  در مشترك  تع  ،ي  س  نیینحوه    است یاهداف 
مرتبط   يها تیفعال  ياست که برا  ياها و بودجهدولت  یخارج
  ی داخل   يها تیاولو  رییتغ  ای  هادولت   ریی. تغگذارندی م  اریدر اخت

دولت د  یک  کار  دستور   ر یثأت  یالمللنیب  یعلم  یپلماسیبر 
و کاربرد آن را بر    یعلم  يهاهمکاري  اهداف   ها دولتگذارد.  می

سال   یبررس  .کنندیم  فیتعر  »ی«محل  اًو گاه  یاساس منافع مل
د   2012 داد  یعلم  یپلماس یاز  نشان  کشور  استدر شش  که    ه 

یکسان    یعلم   یپلماسیمشارکت در د  يکشورها برا  یمنطق اساس
و   مرجعیت علمیو    برتريحفظ    ،سیاسیگسترش نفوذ    نیست.
  ا ی تان یبرکشورهاي    يبرا   يدیعامل محرك کل  کی   المللیبین  اعتبار

ا    المللی بوده ي علمی بینهادر همکاري  کایمتحده آمر  االتیو 
ژاپن عمدت  س،یکه سوئکه  در حالی  ،است آلمان و  از   اًفرانسه، 

و    دیجد  يبه بازارها  یدسترس  يبرا  یعنوان راهبه  يعلم و فناور
تحق  يهاشرفتیپ در  تول  قینوآورانه  و  توسعه  ترو  دیو    جیو 

   .[19] نندکیخود استفاده م شرفتهیپ يمحصوالت با فناور
سازوکارهایی نبود  ب  يوگوگفت  جادی ا   يبرا  همچنین    ن ی مؤثر 

دستیابی به اهداف   ،یخلدر سطح دا   مداران استیدانشمندان و س
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  ي ها حوزه  در کنار همه اینها  .کندیم  فیتضع  را  دیپلماسی علمی 
 یتیامن يها ینگران أمنش تواندیموجود دارد که  خاص یقاتیتحق
  ک یزیف   نظیر  ییهاحوزه در  پژوهش  باشد.  میزبان   يکشورها   يبرا 

م  ياهسته کاربردها   يولوژیکروبیو    ي برا  يا بالقوه  يکه 
براي   دارند  سمیترور   یحت  ای   یکیولوژیب   ای  ییایمیش  يها سالح

مواردي سطح تمایل به  در  مایه نگرانی است و    کشورهابرخی  
 دهد. می  کاهش   هادر این حوزه  ي گسترده جهانی را ها همکاري
  ر ی سا  در کنار مشکالت ویزا و  يتجار  يهامیتحروضع  همچنین  
  راو محققان    دانشمندان   و تبادل  سفر  یخارج  استیس  مشکالت

در مواردي    سازد.می  مواجه  ت جديمشکال  ي باا  ندهیبه طور فزا 
برخی  نیز در  اندکی  دادن  جهتها  دولت  تمایل    مشارکت 

 المللی دیده ي مشترك بینهاو محققان خود در برنامه  ان دانشمند
اطالعات    برخی  فاش شدن از    ترس  اًدلیل آن عمدت   شود کهمی

به    عدم بازگشت دانشمندان   نگرانی از  و یامربوط به کشورشان  
عدم ثبات و    ل یبه دل  یعلم  ی پلماسیدهمچنین  است.    کشور خود

تعر در  آن،  ف یاجماع  کاربرد  حوزه  و  با  کامل  تضاد    ي ها در 
انجام شده   ي هاو پروژه  کردهایاست. ابزارها، روتعارف  م  استیس

در   هادولت  یعلم  يها استیو س  یداخل  یاسیبه اندازه فرهنگ س 
الگوها    جادیا   يبرا  هاتالش  جه،یجهان متنوع است. در نت  سرسرا

نها  یعلم  یپلماسید  يبرا  »وهیش  نیبهتر«از    تیحما  ای  تیدر 
 است.  هودهیب

به موازات دیپلماسی  دستاوردهاي   دیپلماسی علمی 
 سنتی 

جماهیر   اتحاد  و  متحده  ایاالت  بین  غیرنظامی  علمی  تبادالت 
از دیپلماسی علمی    ايبرجستهشوروي در طول جنگ سرد نمونه  

هنگامی که ارتباطات دیپلماتیک    هادهد. این همکاريمی را ارائه
 کرد. می  به هم متصلهمچنان  رسمی متوقف شد، دو کشور را  

المللی  ایاالت متحده و روسیه با هم در ایستگاه فضایی بین  هامروز
بینو در پروژه تحقیقاتی و مهندسی گداخت هسته  1المللیاي 

)ITER  ( اولین    دهد کهمی  نشان   هابررسی  .[21]  کنندمی  همکاري

 
1 ITER, International Nuclear Fusion Research and Engineering Megaproject 

ITER المللی است که هدف آن تکرار فرآیندهاي همجوشی خورشید براي ایجاد انرژي در اي بینکالن تحقیقاتی و مهندسی گداخت هسته یک پروژه
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3 Evgeny Velikhov 
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در سال  -اجالس گورباچف ملموسی    1985ریگان  توافق  هیچ 
همراه نداشت ولی به موازات این نشست یک پروژه  به  سیاسی

فیزیکدان  دو  توسط  مشترك  طرف  تحقیقاتی  دو  آلوین  از   ،
ولیخوف  2تریولپیوس اوگنی  شد.   3و  بررسی  و صدا  سر  بی   ،

نتایج این پروژه اینک به بزرگترین مرکز آزمایش فیزیک پالسما  
) تبدیل شده است که از آن ITERدر محدوده مغناطیسی جهان (

همچنین  ].22)[3،  2(  شودمی  گورباچف یاد  -به ابتکار ریگان  
  سر این پروژه یک نبرد اداري بزرگ در دولت آمریکا درگرفت   بر
بود که شوروي از آن    آن همکاري  این  علیه  مخالفان  استدالل  و  

ولی در   کرد خواهدو دانش آمریکا استفاده براي سرقت فناوري 
 نهایت این پروژه به تصویب طرفین رسید. 

مثال   ) (CERN  4موسوم به سرن   اي اروپاسازمان تحقیقات هسته
این سازمان    برجسته دیگري از نتایج بارز دیپلماسی علمی است.

مجموعه از  جلسات  پس  همکارياي  تصویب  ی  با  و  ونسکو 
، فرانسه، آلمان،  بلژیک، دانمارك  شامل  کشور عضو   12رسمی  

یونان، ایتالیا ، هلند، نروژ، سوئد، سوئیس، انگلستان و یوگسالوي  
کشور عضو اروپایی    20در حال حاضر، سرن توسط    ایجاد شد.

از  می  اداره بسیاري  اما  به  شود  نیز  غیراروپایی  کشورهاي 
دانشمندان حدود در مجموع  هستند.  آن  ي مختلف درگیر  هاروش
سرن  سازمان  سسه و دانشگاه در سراسر جهان از امکانات  ؤم  608
آموزش و پژوهش علمی   جهانی  شبکه .) 4(  کنندمی  برداريبهره

شود نیز در سال  می  خوانده)  USERN(  5وسرن یکه به اختصار  
به    2015 تو  ایران  است.    سیسأابتکار  هدف شده  با  یوسرن 

گسترش آموزش و پژوهش علمیِ اخالق محور و بشر دوستانه 
مصالح   و  غیرنظامی  اهداف  براي  علم  پیشرفت  نهایت  در  و 

مشاورین علمی این    .رشته علمی ایجاد شده است  22عمومی در  
برندگان  نوبل و  برندگان جایزه    ،شبکه متشکل از دانشمندان برتر

مثال مهم دیگر در حوزه دیپلماسی   .) 5(  باشندمی  ایزه یوسرن ج
که سرآغاز آن به    است  ي علمی آمریکا و چینها علمی همکاري

بین دو زدایی و برقراري مجدد روابط سیاسی  زمان شروع تنش
دیپلماتیک  هنگامی  1979در سال    . گردد  میبرکشور   که روابط 
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، علم نقش برقرار شد  ًامجددرسمی بین چین و ایاالت متحده  
ایفا کرد. در آن هنگام هنري   هاتالش  این  گیريمهمی در شکل

چین   1کیسینجر با  خود  مذاکرات  براي  را  علمی  طرح  چندین 
کرد   گردید.درخواست  تصویب  نهایت  در  ابتکارات   که   این 

توانستند می  یی تمرکز داشت که هر دو کشورهابر حوزه  اًعمدت
  .]23[ در آن شرکت کنند

گذشتههمچنین   دهه  چند  محققانها سازمان   طی  جهانی،  ،  ي 
بهداشت   کشورهامقامات  پزشکان  عمومی،  و  دولتی  مقامات   ،

با    هابیماريثر در کنترل عفونت و درمان  ؤمبراي ایجاد اقدامات  
داشتههاهمکاري  همدیگر زیادي  ثمر  مثمر  این   اند.ي  بدون 

مشترك  ها تالش امروزهالمللیبیني  واکسن  ،  و   ها جهان 
بیماريهادرمان  براي  حاضر  حال  در  که  را  قبال هایی  که    اً یی 

در   غیره  و  آنفلوانزا  اطفال،  فلج  کزاز،  مانند سل،  بودند  کشنده 
در علمی  دیپلماسی  تاریخی،  لحاظ  از  نداشت.    کنترل  اختیار 

مانند  هابیماري ابوالسارسیی  طول  ،  در  همچنان  و  زیکا   ،
اکتشافات و   همچنین  .نقش داشته است  19-گیري کووید  همه

ي فضایی حوزه مهمی است که دیپلماسی علمی در ان  هابرنامه
در کنار موارد مطرح شده در   اي را ایفا کرده است.نقش برجسته

اوزون   هیکه ال  يمواد  خصوصمونترال در    1987پروتکل    فوق
تخر ت  ی نینماد  شینما  کنندمی  بیرا  به  ریثأاز  ابزار علم  عنوان 

 طیحفاظت از مح  با هدفچندجانبه    يگفتگو  يبرا   کی پلماتید
 ی تالش جمع  جهیآن، در نت  روع . از زمان شاست  یجهان  ستیز
 ه یکننده البیمواد تخر  استفاده از  یجیحذف تدر  يبرا   یالمللنیب

کاهش    میزان چشمگیري  به  این مواد مخرباوزون، استفاده از  
قدرتهمچنین    ].24[  است  افتهی و  ایران  اتمی  ي  هامذاکرات 

فرصتی بهره  را   بزرگ  ظرفیتبراي  از  دیپلماسی هابرداري  ي 
است  فراهمی  علم این  .کرده  همه می  رواز  کنار  در  توان 

سازي چشمه و قانونی طرح تکمیل و نهایی   مشروع درخواست  
گرا نظیر وریتمأ م  شگاه ملی جامع وزمایکه قلب یک آنور ایران  

بروکاون هازمایشگاهآ یا  آرگون  ملی  نمود.  باشد  ي  مطرح   را 
آ به  ما  کشور  مها زمایشگاههمچنین  و  ملی  گرایی موریتأي 

در   فناوري  يهاحوزهدیگري  و  علم  محاسبات    نظیر  مهم 
ارتباطات و هوش مصنوعی،   کوانتومی، نوترینو و ماده تاریک، 
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ژنومیکس نیز  ي نوین و  ها انرژي ي بنیادي،هامغزي، سلول  علوم
کهبه است  نیازمند  گزینهمی  شدت  عنوان  به  مهمی هاتواند  ي 

  ].25[  مطرح شودالمللی  ي بینهاجهت جلب و حمایت همکاري

 هاعلمی در سفارتخانه نمایندگان دیپلماسی 

اي  اي است که در آن افراد حرفهدیپلماسی علمی فضاي پیچیده 
پیشینه جمعهابا  همکاري  ایجاد  براي  مختلف  و می  ي  شوند 

بهبه بالقوه  هستند.طور  مشترك  عالیق  طرف   دنبال  یک  در 
دانشمندانی قرار دارند که ممکن است محققان فعالی باشند که  

عنوان مشاور یا دیپلمات براي ایجاد  ها را بهمسئولیتبرخی از  
ثیرگذاري یا نمایندگی منافع کشور  أالمللی و تهاي بینمشارکت

ممکن    ). از سوي دیگر2گیرند (دانشمند دیپلماتخود برعهده می
دیپلمات نوآوري هااست  و  فناوري  امور علم،  در  باشند که  یی 

(دیپلمات دارند  دانشمندان    ].26[  ) 3دانشمند  تخصص  چه 
دانش دیپلمات  چه  و  می  همگی  مند دیپلمات  تا تالش  کنند 

دیپلمات با  را  سیاسی دانشمندان  رهبران  و  دولتی  مقامات  ها، 
را در امور   نوآوري  و  فناوري  ،مرتبط کنند تا حضور و نفوذ علم

دهند.بین افزایش  کشور  الملل  مختلفها در  شغلی   ي  عناوین 
بسیار متفاوت   هادیپلماسی علمی به سفارتخانهنمایندگان اعزامی  

در ایاالت    ،4مشاوران علمیبه آنها    . براي مثال در فرانسهاست
  در اسپانیا   ،6فرستادگان علمییا   5هاي علمیوابسته  متحده آمریکا

هماهنگ یا  علوممشاوران  هند  7کنندگان  در  علم الب  و    8هاي 
و نحوه پرکردن آنها    هادر سفارتخانه  هااین پست  ).6(  گویندمی

  بین کشورها بسیار متفاوت است.   هاتوسط دانشمندان یا دیپلمات
علمی را   يها وابسته  برنامهآمریکا  ایاالت متحده    1950در دهه  

طور موقت دانشمندان  به  . بر اساس این برنامه آن کشوراجرا نمود
سفارتخانه در  تا    یشهارا  کرد  علمی ها همکاريمستقر  ي 

المللی را ارتقا و وجهه ایاالت متحده را قبل از سایر کشورها  بین
 دیگري   ی پس از آن، ایاالت متحده به مدلد. اندکنبهبود بخش

ي تخصصی این  هایی با آموزشهاروي آورد که در آن دیپلمات
فرانسه و ایتالیا دانشمندان فعال    همچنین  کردند.می  را پر  هاسمت

ممکن است از    کنند. دانشمندان می  اعزام  هاموریتأ این م  را براي
(وزارتخانه خود  اصلی  تحقیقاتیهامؤسسات  مراکز   یا   ، 
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به سفارتخانههادانشگاه به  ها)  یا  در اعزام شوند  محلی  صورت 
. این متخصصان مسئولیت برقراري  گردنداستخدام    هاسفارتخانه

  فناوري و نوآوري را دارند.ارتباط در موضوعات علم، تحقیق،  
بهاغلب    انگلستان  علمی  پیشینه  با  محلی  متخصصان  عنوان  از 

  استفاده ي شغلی  هاعلمی براي کار در کنار دیپلمات  يها وابسته
کارمندان دولتی را از وزارت علوم و فناوري و   نیز  چین  .کندمی
مبه از  دانشگاهؤندرت  یا  تحقیقاتی  .  گیردمی  کاربه  هاسسات 

این کشور دیپلمات  ندرتبه    همچنین  این  ها از  براي  ي شغلی 
 کند.می  استفاده هانقش

 تواند دیپلمات علمی شود؟ می چه کسی 

علمی   جامعه  با  بهتر  تعامل  براي  علمی  وابستگان  یا    مشاوران 
است الزم  میزبان  برخورداري  کشور  علمی   ضمن   ، مشروعیت 

جامعه    مورد احترام  تاد  نداراي دانش علمی و مهارت مناسبی باش
تجربه و مهارت در مذاکره و    بایدمی  آنها  .قرار گیرند  دانشگاهی

تجربه و آگاهی  چنین  هممشارکت تحقیقاتی و  برنامه    سازينهایی
ت عرصه  بینأدر  تحقیقات  مالی  باشند.   المللیمین  داشته  را 

است   ضروري  علمیهمچنین  از   دیپلمات  آگاهی  و  تجربه 
بین بتحقیقات  مبتنی  مشترك  المللی  تحقیقات  و  صنعت  ر 

در   و  دانشگاهی اطالعات  ارزیابی  و  براي کسب  قوي  ظرفیت 
  ي مربوط ها مین مالی در حوزهأ ي تهامورد دانش جدید و فرصت

عنوان یکی از  به  ثرؤتوانایی خدمت م   را به خوبی داشته باشند.
ارتباط و توان نوشتاري و و    اعضاي کنسولگري بیان و  قدرت 

ی در یک  اًترجیح   مدرك دکتراو داشتن    ي فردي مناسبها مهارت
اختصارهارشته  از به  که  از شود  می  خوانده  STEM1  یی  نیز 

  ].27)[8، 7( استي مهم یک دیپلمات علمی ها ویژگی

 وظایف مهم فرستادگان علمی 

  به   توان می  ي دیگر ها به کشور  فرستادگان علمی  مهم  ز وظایفا 
نظارت بر تحوالت فنی، علمی، نوآوري و سیاست مربوطه کشور  

شبکه  ،میزبان حفظ  و  تماسایجاد  از  کلیدي،    هااي  شرکاي  با 
بخشهاسازمان  صنعتیها،  دانشگاهي  و   یقتحقسسات  ؤم   ، ها، 

گردآوري گزارش براي    و  مالی  کنندهمینأي تها توسعه، سازمان 
باال  از مخاطبان سطح  دانشمندانطیف وسیعی  نظیر  داخلی  ،  ي 

نام برد. همچنین ضروري    را   سیاستگذاران و    ي صنعتیهاسازمان 

 
1 Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) 
2 Pierre Bruno Ruffini 

با ذینفعان براي کشف   ايتعامل فعاالنه  است که فرستادگان علمی
 در بخش علم، فناوري و نوآوري اري  ي جدید همکهاو ارائه راه

 ها مشارکت افراد کشور خود در نمایشگاهداشته باشند و شرایط  
.  را تسهیل کنند  زبان یکشور مدر سراسر  راهبردي    يهاو کنفرانس

فرانسه در روسیه و ایتالیا، پیر    علمیرایزن سابق    در همین ارتباط 
صورت زیر  را به  ایف مهم فرستادگان علمیظو،  2برونو روفینی 

فرستادگان علمی    کند:می  تشریح آوري و جمعاز وظایف مهم 
اطالعاتتجزیه به    وتحلیل  ي ها راهبردو    ها پیشرفتمربوط 
ارت   علمی، کشور،تسهیل  دو  علمی  جوامع  بین  ارتقاي    باطات 

میزبان- یعلمتصویر   کشور  در  خود  کشور  از    ، فناوري 
ارائه مشاوره علمی  و    ي رسمیهات أماندهی پذیرایی از هیساز

   ).9، 8، 6( باشدمی  خانهبه سفیر و سایر مقامات سفارت

 دیپلماسی علمی در حوزه هادیگر کشورتجربه  

المللی بین محققان  ، مبادالت بینمیالدي  در اوایل قرن هجدهم
شگفت طرز  سرزمینی   زیادآوري  به  مرزهاي  از  عبور  و  بود 

رهبران سیاسی    شد.نیاز اساسی تمایز عملکرد علمی تلقی میپیش
ویژه براي تصاحب  در اروپا در ابتدا از عبور علمی از مرزها، به

بعدها و طی  کردند ولی  می  شهرت و تحصیالت شخصی حمایت
و   هاروش  ،یافتتداوم  نیز    تا اواسط قرن بیستم  کهقرن نوزدهم  

 گردید به سود اقتصادي و امنیت ملی مرتبط    نتایج علمی خاص 
  ي علم هاحوزه  اي از ملی شدن مجددو این دوره منادي مرحله

ادامه داشت. این دوره  نیز اواسط قرن بیستم  که تا  شدو فناوري 
حدي تا  دانش    زیادي  زمانی  جریان  مرزها به  مانع  سوي    آن 

  بین المللی   مبادالت علمی  ًابه این سو مجدد  1950از دهه    .گردید
انگلستان داراي یکی از   ،ي جهان هادر بین کشور  شدت یافت.

تقریباً    (10).  باشدمی  ي علم و نوآوريهاترین سیستمالمللیبین
بریتانیا    46 علمی  انتشارات  از  نویسنده  درصد  یک  داراي 
استبین نوآوري  وابسته  و  المللی   بریتانیا در هاي شبکه علم و 

شهر سراسر    47کشور و    28ها در  ها و کنسولگريخانهسفارت
هاي  طی یک دهه گذشته این کشور صندوق  جهان مستقر هستند.

با بودجه   ) 2014(در سال  صندوق نیوتن  مانندجدیدي   ابتدا    را 
اندازي  میلیون پوند راه  150  با  و اینک  يمیلیون پوند  75  ساالنه

تنها در زمینه تحقیق، هاي جهانی نهکرده است تا امکان همکاري
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 به چین درحوزه تجر  . [28]  ود بلکه در زمینه نوآوري نیز فراهم ش
علمی است.  دیپلماسی  توجه  درخور  به   نیز  چین  رویکرد 

بینها همکاري بهي  یک  المللی  فزایندهبه  راهبردعنوان  اي طور 
  المللی اي از ارتباطات بین، شبکهًااست. چین اخیر  گسترش یافته

گسترش داده  را    ي گوناگون ها از جنبه  سیستم نوآوري  علمی و
از تحقیقات دانشگاهی مشترك گرفته تا انتقال    . این کشوراست

سرمایه و  خارجیفناوري  مستقیم   حمایتخوبی  به  گذاري 
در حوزه همکاريدر خ  . (11)دکنمی چین  ي  ها صوص تالش 

، کارشناس چین در شوراي روابط  1علمی بین المللی آدام سگال
  است   هداشتکنگره بیان    بهدر شهادت خود    خارجی ایاالت متحده،

یکی از نقاط قوت بزرگ چین تمرکز لیزري بر شکل دادن به   که
 .[29]  تتعامالت خارجی براي خدمت به اهداف نوآوري ملی اس 

م   اقدامات  گذشته  دهه  چند  طی  نیز  حوزه ؤترکیه  در  ثري 
در    1950ترکیه از اواسط دهه  دیپلماسی علمی انجام داده است.  

بزرگ  هابرنامه مقیاس  در  تحقیقاتی  اروپایی  ي  سازمان  مانند 
شرکت  ) ESA(  2اي (سرن) و آژانس فضایی اروپاتحقیقات هسته

پروژه  در  همچنین  است.  بینهاکرده  علمی  قطب  ي  در  المللی 
به ناظرجنوب  پروژه  و  عنوان  در    ) SESAME(  3سزامی  در 

عت و فناوري و  نص  خانهوزارت  دو.  خاورمیانه شرکت داشته است
نقش اساسی در دیپلماسی علمی آن کشور    وزارت امور خارجه

  ي علم و فناوري و نوآوري ترکیه ایفا هاو سیاستگذاري در حوزه
ترکیهشو  .  (12)دکننمی فناوري  و  علمی  تحقیقات   4راي 

TÜBİTAK)  سال در  که  به  1963)  شد،  یک  تأسیس  عنوان 
مشاوره و آژانس  علمی  مسائل  مورد  در  ترکیه  دولت  براي  اي 
) سازمان  (TÜBA  5آکادمی علوم ترکیه  کند.می  تحقیقاتی عمل

 دنیا   کشور  40ز بیش از  آکادمی ا   50دیگري است که با بیش از  
برقرار   ي مهمیها ارتباط  کشورهاي عضو اتحادیه اروپا  از جمله

با تقویت روابط با سایر کشورها  آکادمی علوم ترکیه . تسکرده ا 
ي خارجی ها از طریق حفظ روابط دوجانبه با آکادمی  هاو سازمان 

 
1 Adam Segal 
2 European Space Agency 
3 The Synchrotron-Light for Experimental Science and Applications in the Middle East (SESAME) 
4 Scientific and Technological Research Council of Turkey 
5 Türkiye Bilimler Akademisi 
6 Yunus Emre Institute 
7 AAAS, American Association for the Advancement of Science 
8 Science & Diplomacy 
9 International Council of Scientific Unions 
10 International Science Council (ISC) 

سازمان  با  چندجانبه  روابط  بینهاو  با ي  همچنین  و  المللی 
برنامه تبادل دانش هاسازماندهی  تقویت  براي  تبادل دوجانبه  ي 
 ایفا   آن کشوراي در گسترش دیپلماسی علمی  علمی، نقش بالقوه

بازیگر نسبتاً جدید در  )، یک (YEI 6مؤسسه یونس امره کند.می
عمدتًا دیپلماسی   مؤسسهاین    دیپلماسی علمی ترکیه است. اگرچه

ترویج را  ترکیه  فرهنگی  و  ارتقاي می  عمومی  با  اخیرًا  اما  کند 
آن کشور  در دیپلماسی علمی    علمی و فناوري ترکیه  يهاظرفیت

اقدامات و دستاوردها در   یشترینب.  [30]  مشارکت داشته است  نیز
داده  نسبت  آمریکا  متحده  ایاالت  به  علمی  دیپلماسی   حوزه 

)  (7AAASآمریکا  انجمن پیشرفت علم  در همین راستا  شود.می
را در آن کشور تأسیس کرده است که هدف    مرکز دیپلماسی علم

 المللیآن استفاده از علم و همکاري علمی براي ارتقاي درك بین
   ).14، 13( و تضمین رهبري جهانی آن کشور است

و   انجمناین   سیاست  تحلیلگران  و  دانشمندان  از  مجمعی  نیز 
را علم و فناوري  سیاستگذاران را ایجاد کرده است که اطالعات  

را کشف المللی  بیني همکاري  هاو فرصت  گذارندمی  به اشتراك 
علم و   نیز فصلنامه 2012در سال  انجمناین  کنند.می و پیشنهاد
است    8دیپلماسی کرده  منتشر  دیپلماسی را  کنفرانس  میزبان  و 

 آمریکا   شبرد علمیانجمن پ  همچنین  .است  در آن کشور  نیزعلمی  
جایزه اعطا   ايساالنه  علمی  دیپلماسی  حوزه  فعاالن  به  نیز    را 

 کند. می

 ي بین المللی در دیپلماسی علمیهانقش سازمان 

زمینه همکاري علمی مشترك در سال یکی از اولین اقدامات در  
   (ICSU)  9ي علمیها المللی اتحادیهبا ایجاد شوراي بین  1931

نام گرفته است انجام   )ISC(  10که اکنون شوراي بین المللی علوم
در    1343عنوان کرسی ملی از سال  دانشگاه تهران به  .ه استشد

اش را با نیز همکاري  اکنون هم  این شورا عضویت داشته است و
المللی علوم از طریق مشارکت  شوراي بین  دهد.می  ادامهشورا    آن 

المللی، منابع و ابزارهایی را براي توسعه ي علمی بین هابا اتحادیه
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برايهاحلراه علمی   کند می  هدایت  یجهانمهم    معضالت  ي 
علم   همچنین  ).15( پیشرفت  انجمن  همکاري   آمریکا  با 

AAAS)  ،( جهان علوم  را برنامه نیز   ) TWAS(  1آکادمی  اي 
  ها و جوایز ها، دورهها، کارگاهکند که شامل سخنرانیهدایت می

 ایجاد پلی بین دنیاي علم و دیپلماسی   است و هدف همه اینها
آکادمی علوم   و  المللی علومشوراي بین  الوه برع (16). دباشمی

نقش مهمی در زمینه دیپلماسی علمی    نیز  یونسکوسازمان  ،  جهان 
  شود می  که در زیر معرفی  کند که بر اساس سه مزیت نسبیمی  ایفا

  ، ؛ دستور جهانی یونسکو براي علم 2مشروعیت  ) 1  بنا شده است:
از زمان تأسیس آن در سال    جهانی   صلح این 1946و توسعه   ،

سازمان را به مهد دیپلماسی علمی مدرن تبدیل کرده است. یکی 
، ایجاد سرن در اوایل یونسکو  آمیزاز اولین دستاوردهاي موفقیت

نهادي   بخاطریونسکو    3راعتبا)  2  بود.  1950دهه   تخصص 
سابقه و  و  گسترده  اندازي  راه  در  طوالنی  طرحاي  ي ها اجراي 

شده  به  نوآورانه شناخته  برجستهخوبی  از  یکی  ترین  است. 
نور سنکروترون  ایجاد    این سازمان ابتکارات   در  سزامیچشمه 

؛ یونسکو دیپلماسی علمی را  4جهانی بودن )  3  خاورمیانه است.
ارتقا خود  جهانی  دستور  اساس  شبکه می  بر  طریق  از  و  دهد 

ازگسترده گرداوري  یششرکا  اي  در  مهمی  سهامداران    نقش 
سرتاسر   در  هاگیرندگان و دیپلماتمختلف، دانشمندان، تصمیم

 ). 17( داردجهان 

 هاي مستمر دانشمندان و دیپلماتهااهمیت نشست

 دارد ی  عس  بسیار متفاوتی هستند. علم  دو حوزه  علم و دیپلماسی
  که درحالی  ،دهدمی  پردازد و معرفت کامل را هدف قرارببه یقین  

 کند. می  دیپلماسی در شرایط عدم اطمینان و دانش ناقص عمل
همکاريمی  دانشمندان  حوزه  در  فناوري ها توانند  و  علم  ي 

توانند می ها دیپلمات ي مشورت دهند وها به دیپلمات المللیبین
محدودیتواقعیت و  دانشمندان  ها  براي  را  ژئوپلیتیکی  هاي 

ها  آینده نزدیک، هم دانشمندان و هم دیپلماتدر   تشریح نمایند.
با موضوعات پیچیده و نوظهور مانند چاره اي جز درگیر شدن 

ندارند.    را   ها و امنیت/نظارت سایبريهوش مصنوعی، کالن داده
روشنگري در خصوص   هاثمره گفتگو بین دانشمندان و دیپلمات

 
1 World Academy of Sciences   3 Credibility 
2 Legitimacy     4 Universality 

ي  ها ظرفیتثر از  ؤگیري متحوالت آینده در علم و فناوري و بهره
  دیپلماسی علمی است.

 دیپلماسی علمی و مرجعیت علمی

د  يمعنابه  یعلم  تیمرجع   ا ی فرد    کی به    گران یمراجعه مستمر 
به رسم  و  آن شناخ  تیسازمان   ي پرداز هینظر   مرجع  عنوان به  تن 

اجتماع  که  است  علمی توسعه  علم  ياقتصاد  ، یبه    جامعه   یو 
مرجعیت علمی یک رکن اساسی براي پیشرفت    شود.می  منجر

جایگاه نوبه خود  نیز به  دیپلماسی علمیدیپلماسی علمی است و  
دارد.  یمهم علمی  مرجعیت  ارتقاء  یک   در  علمی  مرجعیت 

ارکان  از  یکی  که  است  علمی  آن ها منظومه  و  ي  ملی    مقبولیت 
است.   ملی  فرا  علمی  مرجعیت  دیپلماسی  مهم  زوایاي  از  یکی 

است علمیعلمی،  آثار  به  نوآوري  و  علمی  در    باشدمی  ناد  که 
محفلهاکتاب مقاالت،  بینها،  و  ملی  در سطح  علمی   المللی ي 
المللی موجب  دیپلماسی علمی و روابط خوب بین  .یابدمی  تجلی

  ها نظریهورود    و به این ترتیب  شودمی  معرفی بهتر مرجع علمی
ي علمی در هاي درسی و استنادهاو مکاشفات علمی در کتاب

 گردد.می المللی تسهیلسطح بین

 سخن آخر 

ظرفیت به  ویژه  توجه  کنونی  شرایط  دیپلماسی ها در  بالقوه  ي 
بهره  توان علمیعلمی و  منافع آن در راستاي توسعه  از  ،  مندي 

الزم در همین راستا    اهمیت زیادي دارد.کشور  و فناوري    نوآوري
جامعه علمی  اعضاي    هم  و  ها دیپلمات  سطح آمادگی هم  تا  است

دوره برگزاري  آموزشی خاصهابا  و    تخصصی  ي هاکارگاه  ،ي 
مهم همچنین    .ارتقا یابدهایی در حوزه دیپلماسی علمی  کنفرانس

برگزاري    هادیپلمات  تا  است ضمن  علمی  جامعه  اعضاي  و 
مشکالت پیشرو و راهکارهاي   ،اندیشی با همدیگرجلسات هم
طور مستمر المللی را بهي علمی بینها کننده همکاريمهم تسهیل

نمایند. نشست  بررسی  و  ادواري  ي  ها برگزاري  دانشمندان  بین 
پیرامون   هادیپلمات گفتگو  علمی  هافرصت  و  همکاري  ي 

بهرهبین به  شایانی  کمک  م المللی  ظرفیتؤبرداري  از  ي  ها ثرتر 
کرد.   خواهد  علمی  انتخاب دیپلماسی  و  گزینش  در  باال  دقت 
نمایندگی در  علمی  خارجهانمایندگان  داراي   از  ي  که  کشور 

تخصصیهاتوانمندي علمی    باال  ي  مشروعیت  محافل  در  و 
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نیزدانشگاهی   بهره  باشند  به  شایانی  از    بهینهبرداري  کمک 
گذاري در علم  سرمایه  کهآنجاییاز    پیشرو خواهد نمود.  هافرصت

 ، زندمی  را براي کشور رغم  و بیشماري  و فناوري منافع بلند مدت
و دانشمندان    با مشارکت  تخصصی  يها هگروکار ضروري است  

فناوريهاحوزه  در  هادیپلمات و  علم  بمنطب  و  ي  ي  ها نیاز  ا ق 
مذاکرات سیاسی   به موازات  همچنین  .ایجاد شوداساسی کشور  

ي  ها با کشورهاي پیشرو در علم و فناوريسطوح باال    و تجاري
این   در دستور کار  نیز  گذاري شدهي مهم هدفهاحوزهي،  کلید

ي دیپلماسی هاظرفیت  از  قرار گیرد تا به این ترتیب  هاکار گروه
   .شودبرداري بهره خوبیبه ملی منافعبراي  علمی 
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