علم و دیپلماسی

ديپلماسي علمي و فنآوري
علي اكبر موسوي موحدي  ،1،2ابوالفضل كياني بختياري*

2

چکیده

همكاري هاي علمي و فنآوري دانشمندان ،روابط سياسي و بين الملل كشور ها را تحت تاثير قرار مي دهد .تاريخ مبين شواهد و نمونه هاي
است كه همكاري هاي علمي روابط ديپلماتيك و تبادل فرهنگي را تقويت نموده است .در قرن بيست و يكم توسعه مستلزم روابط فرد با
فرد يا به عبارتي مردم -با مردم است و همكاري هاي علمي و فنآوري اين رابطه را ممكن و ميسر مي نمايد .مقوله ديپلماسي علمي،
موضوع تازه اي نيست بلكه در عصر كنوني تاحدودي وسيع تر و عميق تر از گذشته شده و ضرورت آن ملموس تر شده است.
علم و فنآوري موتور محركه جوامع مدرن و محور اصلي در روند جهاني شدن است .به كمك ديپلماسي علمي مرزهاي جغرافيايي بدون
نياز به ديپلماسي عمومي و روابط سياسي كشورها در هم نورديده مي شود و هيچ مانعي در اين مسير پا برجا نمي ماند.
در اين نوش��تار س��عي شده است تا با بيان تعريف جامع از ديپلماسي علمي و فنآوري و كاركردهاي مهم آن و همچنين رويكرد كشور به
اين موضوع ،زمينه براي توجه و تمركز بيش از پيش تمامي متوليان و تصميم گيران موسسات علمي و فنآوري و دستگاههاي سياسي كشور
فراهم شود.
واژگان كليدي :ديپلماسي علمي و فنآوري ،همكاري هاي علمي بين المللي ،كاركردهاي ديپلماسي علمي ،علم؛ ابزار ديپلماسي ،كارگاه
ديپلماسي فنآوري.

* عهده دار مكاتبات ،تلفن /دورنگار ) +982188873109( :پست الكترونيكيInfo@fast-iran.ir :
 . 1مركز تحقيقات بيوشيمي و بيوفيزيك دانشگاه تهران -ايران.
 . 2بنياد پيشبرد علم و فنآوري در ايران؛ تهران ،ایران.
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كليات و تعاريف

ديپلماسي علمي و فنآوري عبارت است از استفاده از همكاري هاي
علم��ي ميان ملت و مليت ها براي رفع مش��كالت مش��ترك و ايجاد
مراودات بين المللي سهل و حساب شده مي باشد.
كارشناس��ان و صاحب نظران تعاريف متفاوت و متنوعي براي تبيين
و ش��رح واژه ديپلماسي علمي و فنآوري ارائه نموده اند ؛ ليكن طيف
اين واژه بس��يار گس��ترده و تمامي تعامالت رس��مي و غير رس��مي
علمي ،پژوهش��ي ،آموزشي ،فنآوري و نوآوري در سطوح مهندسي و
دانشگاهي را شامل مي شود[.]1
اين مطلب واضح اس��ت كه هرگونه تج��ارت فناوري و محصوالت
فناورانه را نمي توان ديپلماس��ي علم وفناوري دانس��ت .آن قسم از
مبادالت فناوري مهم است كه داراي وزن براي تاثير گذاري بر روابط
سياس��يميان كشورها باشد .حوزه هايي از فناوري وجود دارد كه به
طور ذاتي ماهيت بين المللي و بين موسس��ه اي دارند مانند فناوري
هوا و فضا ،فناوري زيس��تي  ،فنآوري نانو و فنآوري اطالعات؛ اما با
توس��عه كاربردفناوري در حوزه هاي مختلف زندگي اجتماعي و نيز
حياتي شدن اقتصاد براي كشورهاي مختلف بهخصوص كشورهاي
در حال توس��عه ،حوزه هاي ديگر فناوري نيز مي توانند در پيش��برد
سياست خارجييك كشور موثر باشند.

انواع فعاليت در حيطه ديپلماسي علمي

در ژانويه سال  2010ميالدي انجمن پيشبرد علم آمريكا [ ،]2با صدور
بيانيه اي س��ه حوزه ديپلماس��ي علمي و فنآوري را به شرح زير اعالم
نمود:
2
• علم و فنآوري در ديپلماسي
در اين حالت علم در راستاي شكل دهي و حمايت از اهداف سياست
خارجي بعنوان پشتوانه عمل مي نمايد.
3
• ديپلماسي براي علم و فنآوري
• در اين حالت دستگاه ديپلماسي همكاري هاي علمي و فنآوري بين
المللي را تسهيل مي نمايد.
4
• علم و فنآوري براي ديپلماسي
در اي��ن حالت همكاري هاي علمي و فن��آوري روابط بين المللي را
بهبود مي بخشد.
پيش از آنكه واژه ديپلماسي علمي و فنآوري وارد ادبيات علمي شود،
در آمريكا از اين موضوع تحت عنوان قدرت هوش��مند 5و يا قدرت
نرم  6نام برده مي شد[.]3
واژه قدرت نرم براي نخس��تين بار توسط «جوزف ناي» 7از دانشگاه
ه��اروارد در كتابي تحت عنوان « :الزام��ات رهبري :تغيير در ماهيت
1

6 . Soft Power
7 .Joseph Nye
8. Richard Armitage
)9 .International Council of Scientific Unions(ICSU
)10 . European Organization for Nuclear Research (CERN

قدرت در آمريكا» در سال  1995بكار برده شد.
وي ب��ه همراه ريچارد آرميتاژ 8در سلس��له مقاالتي ك��ه در روزنامه
واش��نگتن پست منتش��ر نمودند؛ تاكيد داش��تند كه در دنياي در حال
تغيير ،اين قدرت نرم است كه در تمامي زمينه هاي رهبري ،مديريت،
نظام��ي و اقتصادي كاربرد دارد و كش��ورهايي موفق هس��تند كه از
اين قدرت برخوردار باش��ند .بدين شكل مفهوم قدرت نرم جامعيت
يافت[.]4

كاركرد هاي ديپلماسي علمي و فنآوري

علم بعنوان ابزار ديپلماس��ي چند دهه اي اس��ت كه درس��طح جهاني
بكار گرفته مي شود .اين نهضت با آغاز و تاسيس شوراي بين المللي
اتحادي��ه هاي علمي 9كه بعدها به ش��وراي بين المللي علم تغيير نام
داد ،آغاز شد[.]5
شوراي بين المللي علم امروز با مساعدت اتحاديه ها و مراكز علمي بين
المللي و اعضاي علمي بين المللي از ميان ملل گوناگون ،منابع و ابزار را
به سوي توسعه راه حل هاي علمي در مواجهه با چالش هاي جهاني از
قبيل تغييرات جوي ،توسعه پايدار ،تحقيقات بنيادي منطقه اي و جهاني
س��ازي علم رهنمون مي سازد .دانشگاه تهران عضو ملي شوراي بين
المللي علم از سال  1343مي باشد.
نمونه ديگر از كاركردهاي ديپلماس��ي علمي و فنآوري را مي توان در
تبادل علمي ميان دانشمندان آمريكايي و روسي در جنگ سرد مشاهده
نم��ود .اين مبادالت و همكاري ها بطور غير مس��تقيم هر دو كش��ور
را وادار مي نمود تا نس��بت به صدور ويزاي علمي براي دانش��مندان
متقاضي ورود به كش��ور متبوع اق��دام نمايند و بعدها همين مراودات
علمي زمينه را براي برقراري مجدد روابط سياسي و بين الملل كه رو
به افول و سردي گذاشته بود ،فراهم نمود[.]6
در حال حاضر آمريكا و روس��يه در ايستگاه هاي فضايي بين المللي با
همديگر همكاري مي نمايند .از نمونه هاي ديگر ساختارهاي ديپلماسي
10
علمي و فنآوري مي توان به تاسيس «سازمان تحقيقات هسته اي اروپا»
اش��اره نمود .اين س��ازمان با تصويب  12كشور عضو يونسكو شامل:
بلژيك ،دانمارك ،فرانس��ه ،آلمان ،يونان ،ايتاليا ،هلند ،نوروژ ،س��وئد،
س��وئيس ،انگلستان و يوگسالوي ايجاد ش��د و در حال حاضر توسط
 20عضو اروپايي اداره مي ش��ود؛ عالوه بر آن تعدادي از كش��ورهاي
غيراروپايي نيز در فعاليت هاي متعدد اين س��ازمان درگير مي باش��ند.
در حال حاضر بيش از  600موسس��ه علمي و دانش��گاهي در جهان از
امكانات سازمان تحقيقات هسته اي اروپا بهره مند مي شوند [.]7
ش��خصيت هاي علمي غير دولتي نيز در توس��عه ديپلماسي علمي و
فنآوري نقش هاي مهمي را ايفاء مي نمايند .براي مثال در سال 1957
1 . American Association for Advancement of Science (AAAS).
2. Science & Technology in Diplomacy
3. Diplomacy for Science & Technology
4. Science & Technology for Democracy
5. Smart Power
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يك مدافع حركت هاي انسان دوستانه بنام سايروس ايتين 1جلسه اي را
با دعوت از  22دانش��مند برجسته جهان در منطقه پاكواش كانادا برگزار
نمود هدف و انگيزه اصلي اين گردهمايي را احياء قطعنامه اي كه توسط
برتراند راسل و آلبرت آنشتاين در خصوص مبارزه با تهديدهاي تمدن
بشري صادر شده بود ،اعالم نمود[.]8
در قطعنامه مذكور كه ابتدا توس��ط اين دو دانش��مند و بعد ها توسط
افراد مشهور ديگري امضاء شد ،از دانشمندان جهان درخواست شده
است در خصوص تهديدات سالح هاي هسته اي براي تمدن بشري
موض��ع گيري نمايند و تنوي��ر افكار مردم بپردازن��د ،]9[ .بعدها اين
گردهمايي توس��عه يافت و عالوه بر جلب توجه دولتمردان مغزهاي
بس��ياري را از كشورهاي جهان با هدف س��اخت جهاني متفاوت به
كمك علم و فنآوري به خود جلب نمود.
در س��ال  1967موسسه علمي آمريكا تاسيس شد .هدف از ايجاد اين
موسسه مساعدت به دانشمندان آفريقا براي هم افزايي ،چاپ آثار آنها
و حماي��ت از حضور آنان در مجام��ع و كنفرانس هاي علمي عنوان
گرديد[.]10همچنين در س��ال  1996كشورهاي حوزه آركتيك 2گرد
هم آمده و ش��وراي آركتيك را با هدف توس��عه و حفاظت از محيط
زيست ايجاد نمودند.]11[ .
در عصر كنوني ،در بس��ياري از كش��ور هاي جهان ،توسعه منطقه اي
ساختارهاي علمي و فنآوري از اولويت ويژه اي برخوردار شده است.
در حال حاضر انجمن پيش��برد علم آمريكا« ،مركز ديپلماسي علمي»
را با هدف استفاده از علم و همكاري هاي علمي براي ارتقاء و درك
جهاني علم ايجاد نموده اس��ت .براي تحقق اين هدف مركز اقدام به
ايج��اد يك گردهمايي بين المللي براي دانش��مندان و تحليل گران و
سياس��تگذاران جهان نموده تا از اي��ن طريق بتوانند اطالعات ،دانش
و فرصت هاي علمي خود را به اش��تراك بگذارند .اين مركز در سال
 2012يك فصلنامه تحت عنوان علم و ديپلماسي ايجاد و منتشر نموده
است [.]12
عالوه بر آن ش��بكه علم و توسعه آمريكا يك بخش وسيعي از پايگاه
اطالعات خود را به مقاالت و رخداد هاي مهم در خصوص ديپلماسي
علمي اختصاص داده است [.]13

رويكرد ديپلماسي علم و فنآوري در ايران

به لحاظ تاريخچه اي واژه ديپلماس��ي دانشگاهي براي نخستين با در
دانشگاه تهران و در اولين نشست آموزشي و هم انديشي مديران روابط
بين الملل دانش��گاهها و مراكز تحقيقاتي كش��ور توسط رياست وقت
دانشگاه تهران در سال  1386بكار برده شد .در آن نشست ديپلماسي
دانش��گاهي به بعنوان شفاف ترين ،سالم ترين و انساني ترين روابط

ميان ملت ها اشاره شد كه نبايد با مسائل سياسي آلوده شود؛ همچنين
اذعان گرديد كه براي جلوگيري از فشارهاي سياسي بايد اتحاديه بين
المللي دانش��گاه ها و تمامي دانشمندان جهان متحد شوند تا سدها و
موانع سياسي را بشكنند و روابط سالم ميان دانشمندان و دانشگاهيان
جهان به وجود آيد [.]14
در آن زمان معاونت بين الملل دانشگاه تهران بيش از  150تفاهم نامه
هاي علمي بين المللي را با كشورهاي پيشگام در علم و فنآوري منعقد
نموده بود .پس از آن نيز به سفارش سردبير فصلنامه سياست علمي
و پژوهشي رهيافت ،مقاله اي تحت عنوان «ديپلماسي در علم» نگاشته
شد تا گام مهمي در راستاي فرهنگ سازي و توسعه اين مقوله مهم در
ادبيات علمي كشور باشد [.]15
در خردادماه  1391نيز دانش��گاه صنعتي اميركبير همايش ملي « نقش
مديريت و توسعه علم و فناوري در استقالل صنعتي كشور» را برگزار
نمود .يكي از نشستهاي تخصصي اين كنفرانس « ديپلماسي فناوري
در شرايط تحريم» بود كه به لحاظ فرهنگ سازي اين مقوله ،در خور
توجه و تقدير اس��ت .براي اين نشس��ت تخصصي از سوي معاونت
علمي و فنآوري رياس��ت جمهوري و مركز همكاري هاي فنآوري و
نوآوري اين نهاد ،فراخوان مقاله با محوريت نقش ديپلماسي فناوري
در توسعة « ج.ا.ايران» ،صورت پذيرفت.
در سال 1392دانشمندان بزرگي از جمله پروفسور «پیتر آگري» ،برنده
جایزه نوبل ش��یمی در س��ال  2003میالدی ،دكتر «نیومن رایتل» پایه
گذار دیپلماس��ی فناوری ،عضو آكادمی علوم آمریكا به منظور بحث
و تبادل نظر در حوزه علم و فناوری در سفرچند روزه به ايران آمدند
و در دانشگاه شريف و دانشگاه علوم پزشكي تهران در نشست هاي
علمي ش��ركت نمودند و سخنراني ها در دانشگاه هاي تهران و ساير
موسسات ارائه دادند.
از طرف ديگر دفتر همكاري هاي علمي و فناوري رياس��ت جمهوري
كارگاه چند روزه در ارتباط با ديپلماسي علمي و فناوري در سال 1392
برگزارنمود .در اين نشس��ت معاون علم��ی و فناوری رئیسجمهور از
آمادگی معاونت متبوع برای همکاری با کش��ورهای در حال توسعه و
عضو جنب��ش عدم تعهد در حوزه علم و فناوری خب��ر داد و اين گام
مهم عملياتي در راس��تاي توسعه ديپلماسي علمي و فنآوري در كشور
محسوب مي شود.
يكي از دستاورد هاي مهم اين گردهمايي امضاي تفاهم نامه ای میان
وزارت امور خارجه و معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری،
بود كه طي آن مقرر شد دیپلمات هایی که دوره ارتقای «رایزن اولی»
را می گذرانند یک دوره يك روزه آموزش دیپلماس��ی فناوری را در
1. Syrus Eatok
2 . Arctic
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پارک فناوری پردیس بگذرانند.
دیپلمات ها باید به این مسئله توجه کنند که علم می تواند ابزار اصلی
دیپلماسی باشد .هر دانشمند یا دانشجویی که به کشور دیگری می رود
می تواند دیپلماتی محس��وب ش��ود که نماینده کشور خویش است.
ارتباط دانشگاه ها با هم خصوصا در زمینه تبادل دانشجو می تواند از
مهم ترین عوامل همکاری های علمی بین المللی باشد .به این ترتیب
ارتباطات قلبی میان ملت ها در آینده افزایش می یابد [.]16
دیپلماس��ی در علم به معنای در نظر گرفتن علم و فنآوري در مذاکرات
چند جانبه است که در سطح ملی و بین المللی مطرح می شود[.]17-19
عالوه ب��ر آن بيانيه اي موس��وم به بيانيه ته��ران  ،2012در پايان اين
گردهمايي صادر ش��د كه نخستین س��ند در حوزه علم و فناوری در
کشورهای درحالتوسعه به حس��اب میآید و مقدمهای برای توسعه
دیپلماسی علمي و فناوری بین این کشورها محسوب میشود.

فرازهايي از بيانيه تهران 2012درباره ديپلماس�ي
علم و فناوري براي كشورهاي درحالتوسعه [.]20

ب��ا توجه ب��ه اينكه علم و فن��اوري در حال حاض��ر نقش مهمي در
ديپلماس��ي بينالمللي ايفا ميكند و هنوز در بس��ياري از كش��ورهاي
درحال توس��عه جهت اعمال ديپلماس��ي علم و فن��اوري آمادگي و
ظرفيت كافي وجود ندارد؛ ما شركتكنندگان اين كارگاه به نمايندگي
از كش��ورهاي آلمان،هند ،اندونزي ،ايران ،عراق ،اردن ،كنيا ،ماالوي،
مالزي ،ميانمار ،نپال ،نيجريه،پاكس��تان ،س��ريالنكا ،آفريقاي جنوبي،
اوگاندا ،اروگوئه و ونزوئال به اتفاق آرا اعالم ميداريم كه:
 .1كشورهاي درحالتوسعه با تبديل ديپلماسي علم و فناوري به بخشي
جداييناپذير از راهبرد روابط بينالمللي خود منتفع خواهند شد.
 .2رويك��رد چند وجهي مش��تمل ب��ر س��ازوكارهاي مختلف براي
ديپلماس��ي علم و فناوري ميتواند اتخاذ گردد كه ش��امل برنامههاي
همكاري دوجانبه ،چندجانبه و منطقهاي در علم و فناوري باشد.
 .3اين برنامهها ميتواند ش��امل حفظ مراكز تعالي فعلي و راهاندازي
مراك��ز تعالي جدي��د ،تبادل كاركن��ان علم و فناوري ،س��ازماندهي
جلس��ات ،همايشه��ا و كارگاهها در موضوع��ات مرتبط ،طرحهاي
مش��ترك ،حمايت از تروي��ج نوآوري و كارآفرين��ي در حوزه علم و
فناوري باشد.
 .4همكاري بينالمللي در زمينه علم و فناوري به طرز مؤثري به توسعه
علمي و اقتصادي كش��ورها كمك ميكند .كش��ورهاي درحالتوسعه
ممكن است گزينههاي موجود را از طريق انتخاب زمينههاي مناسب
و ش��يوههاي اجراي همكاري بينالمللي در راستاي اهداف و مقاصد
برنامهها و راهبردهاي توسعه ملي خود انتخاب كنند.
 .5پيشنياز همكاريهاي علم و فناوري عبارت است از برنامهريزيهاي
بلندمدت و تعهد سياسي به تخصيص منابع و بودجه الزم براي ارتقاي
تحرك كارشناس��ان ،برگزاري نشستها و اجراي طرحهاي تحقيق و
توس��عه مشترك با ديگر كش��ورها .تعامل صنعت و دانشگاه ميتواند

ارزش همكاريه��اي بينالمللي را باال برده و در جهت جذب بودجه
بخش خصوصي براي طرحها ارتقا يابد.
ي از منابع خارجي براي دستيابي به
 .6كس��ب ،انطباق و جذب فناور 
پيشرفت ملي و رقابت بينالمللي الزم است .همچنين ،در اختيار داشتن
و دستيابي به زيرس��اختهاي تحقيقاتي در كشورهاي درحالتوسعه
براي رشد كلي كشور مفيد تلقي ميشود.
 .7همكاريه��اي بينالمللي علم و فناوري ميتواند براي ارائه كمك
فني به ش��ركتهاي كوچك و متوسط در كش��ورهاي درحالتوسعه
مورد استفاده قرار گيرد .رويههاي مناسب و موفقيتآميز شركتهاي
كوچك و متوس��ط را ميتوان در كشورهاي درحالتوسعه انتقال داد
و شبيهس��ازي كرد .ش��ركتهاي كوچك و متوسط براي فعاليتهاي
تحقيق و توسعه و مراعات مالكيت فكري نياز به حمايت دارند .بدين
منظور ميتواند يك صندوق بدون بهره تأسيس گردد.
 .8كش��ورهاي درحالتوسعه ميتوانند نيازهاي خود به ظرفيتسازي
در زمينه علم و فناوري را كه از طريق همكاريهاي بينالمللي محقق
ميشود ،تعيين نمايند.
 .9طراحي برنامههاي آموزش��ي خاص در ديپلماس��ي علم و فناوري
براي ديپلماتها ،سياستگذاران ،دانشگاهيان ،روزنامه نگاران و ديگر
افراد مرتبط در مورد نقش علم و فناوري در رقابتپذيري بينالمللي
و توسعه مهارتها براي مشاركت فعال در گفتگوهاي بين دولتي علم
و فناوري سودمند خواهد بود.
 .10كش��ورهاي درحالتوس��عه ميتوانند جهت اج��راي برنامههاي
آموزشي با تمركز خاص بر ظرفيتسازي نيروي انساني واجد شرايط
در زمين��ه ديپلماس��ي علم و فناوري از نهاده��اي آموزش عالي خود
حمايت به عمل آورند.
 .11اعمال ديپلماسي علم و فناوري مستلزم تالش تمامي كشورها در
زمينه سياستگذاري ،ظرفيتس��ازي و مشاركت است .اين تالشها
ممكن اس��ت پيرو ارزشهايي باشد كه روح علم را حفظ مينمايند؛
يعني باز بودن ،اشتراك دانش ،گفتگو ،رفاه جامعه و حل مسئله.
 .12كشورهاي درحالتوسعه در گروه كشورهاي عدم تعهد ميتوانند
سازوكارهاي بيندولتي را براي پرورش و به اشتراكگذاري استعدادها
و تخصص موجود در جوامع علم و فناوري خود توسعه دهند.
 .13در شرايط و حوزههاي داراي تضاد بالقوه ،تالشهاي كشورها در
زمينه ديپلماس��ي علم و فناوري ميتواند از حوزههاي موردعالقه دو
جانبه آغاز شود.
.14ضم��ن آنكه ابعاد فن��ي در همكاريهاي عل��م و فناوري حياتي
هس��تند ،به دليل تنوع منطقهاي ،شعوبات اجتماعي و اقتصادي نيز در
خصوص رشد و توسعه از اهميت برخوردار ميباشند.
 .15رايزنان و فرس��تادگان علم��ي ميتوانند بهمنظور ارائه اطالعات در
خصوص ظرفيتهاي علم و فناوري كشور خود،آغاز گفتگو با كشور
ميزب��ان درباره همكاري در حوزههاي مورد عالقه دوجانبه ،و تس��هيل
همكاري در اجراي پروژهها به مأموريتهاي ديپلماتيك اعزام گردند.
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 .16چارچوبي بر اس��اس نيازها و انتظارات كشورهاي درحالتوسعه
ب��راي اعمال ديپلماس��ي علم و فن��اوري ميتواند توس��ط كميتهاي
تعيينشده از سوي جنبش عدم تعهد  ،)NAM( 1ايجاد گردد.
 .17شركتكنندگان به شدت توصيه مينمايند كه در آينده رويدادهاي
مشابهي به عنوان وسيلهاي براي تقويت و ارتقاي روابط بين كشورهاي
درحالتوس��عه در مورد علم ،فناوري و نوآوري در كشورهاي عضو
جنبش عدم تعهد برگزار شود.

جمعبندي و نتيجه گيري

بر اس��اس سند چش��م انداز  1404جمهوري اسالمي ايران بايد الهام
بخش در جهان اس�لامباش د توجه به اين بعد قدرت و بدون توسعه
ديپلماس��ي علم و فناوري دش��وار به نظر مي رسد .لذا اين تعامالت
در س��طوح موسسات علمي و دانش��مندان برجسته مي بايد به شيوه
هدفمند آغاز و گسترش يابد.
اولي��ن نكته قابل توجه كه داراي اهميت نيز ميباش��د ،نوپا بودن اين
پديده در كش��ور ماست .شايد براي بسياري از افراد شركت كننده در
آن نشست ،اصطالح ديپلماسي فناوري  ،اصطالح جديدي محسوب
مي شد .كشور مي بايد در راستاي تقويت اين حركت و حركت هاي
مشابه تالش نمود.
به طور قطع توليد ادبيات جديد بايد مبتني بر تجربه و بررسي نمونههاي

متعدد باشد .بدون استفاده از تجارب موفق پيشرفتي حاصل نمي شود،
لذا در اين نوشتار بصورت گذرا به چند نمونه موفق از حركت هاي
ترويج ديپلماس��ي علمي و فنآوري اشاره شد و در اين خصوص مي
بايد با عمق بيشتر اين نمونه ها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و از
شيوه هاي عملي آنها در اين خصوص الگو برداري شود.
بدون ش��ك پيش��رفتهاي علم و فن��اوري ايران ميتوان��د به منبعي
براي الهام بخش��ي نه تنها در جهان اسالم بلكه در جهان سوم تبديل
گردد .اگر هدف الهام بخش��ي را الگو برداري بدانيم ،ديپلماسي علم
و فناوري ميتواند حركتهاي بس��يار مهمي در تبديل شدن ايران به
مرجعيت علمي و فناوري در جهان اس�لام انجام دهد .در اين راس��تا
طراحی برنامههای آموزشی خاص در دیپلماسی علم و فناوری برای
دیپلماتها ،سیاستگذاران ،دانش��گاهیان ،روزنامهنگاران و دیگر افراد
مرتب��ط در مورد نقش علم و فن��اوری در رقابتپذیری بینالمللی و
توس��عه مهارتها برای مش��ارکت فعال در گفتوگوهای بین دولتی
علم و فناوری از اهميت بااليي برخوردار مي باش��د .رويكرد توسعه
ديپلماس��ي علمي و فنآوري بويژه در شرايطي كه تحريم هاي نابرابر،
باعث ايجاد موانع جدي درمس��ير ارتقاي عل��م ،فنآوري و نوآوري
كش��ور نخبه پرور ايران مي گردد ،آغاز خجسته اي است كه مي بايد
هوش��مندانه برنامه ريزي و هدايت شود تا به نتايج مطلوب كه همان
مشاركت در توليد علم و فنآوري جهاني است؛ نائل آيد.

1. The Non-Aligned Movement
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