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فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،821-841 ،)3(9 ،تابستان 8391
میانرشته ایبت نقت دیپلماست درسیاستهذااریعلتموفنتاوریدرایتران.فصلنامه
صنیعاجالل،مریم(.)6931رویکردی 

هطملعمت هیمنرشت ای در عنوم انسمنی.621-641،)9(3،
شاپا2001-4146:

مطالعاتمیانرشه ایدرعلومانسان »ازنویسندگاناخاشدهاست.دسهرس ب مهنکاملمقال براساس

نویسندگان/حقانهشاراینمقال درفصلنام «
قوانینکریهیوکامانز
(
آزاداست) .

رویکردی میانرشتهای به نقش دیپلماسی در
ّ
سیاستگذاری علم و فناوری در ایران
مریم صنیعاجالل
دریافت8931/70/81 :؛

پذیرش8931/87/70 :

چکیده

مطابقبانظری پیچیدگ درجهانشبک ایوب همپیوسه کنون پیشرانهایمهعددیدرسیاستهذااریدر
ّ
علموفناوریتأثیرگاارند.فهمروابطوچذونذ تأثیرگتااریایتنپیشترانهامستهلزمبت کتارگیری
توسع 
ّ
رویکردیمیانرشه ایاست.بنابراینرویکترد،درایتنمقالت مو توستوستع علتموفنتاوریدرحتوزه

سیاسهذااریدرفضایتعامالتسیاس بینالملل بررس م شود.دسهیاب ب جایذتاه نخستت علتم و
ّفناوری در منطق جنوب غرب آستیا و نیتز دستهیاب بت جایذتاه شایسته در جهتان ،نیازمنتد شتناخت
ّ
علموفناوریازیکسو،ونظامدیپلماس ازسویدیذر
ایکارکردهاوتعاملمیانکنشذرانحوزه

میانرشه  ِ
است .بر همین اساس ،هدفاصل اینمقال تبیینچذونذ تأثیرگااریتعتامالتسیاست بینالمللت و
نظامدیپلماس برسیاستهایمرتبطبا توسع علم و ّفناوری در جمهتوری استالم ایتراناستت.اتختا 
ایبینالملتلراهدستهیاب بت 

راهبردتعاملهوشمندان مبهن بردیپلماس فعالبرایحضوردرنظامشبک 
ّ
وفناوران برایحفت ایتنحضتور،درکنتار
توسع است.راهبرددیذر،ارتقایسطحتوانمندیهایعلم
گسهرشتعامالتباسایرکنشذراننظامبینالمللباهدفتبدیلشدنب یک ازگرههایاثرگااردرنظتام
شودقدرتهایبزرگنهوانندبرایحتافایتراناز

جهان شبک ایاست.مجموع اینراهبردهاباعثم 
میانرشه ایوچارچوبنظریمورد
نظامشبک ایاجماسکنند.ازحیثمفهوم رویکردحاکمبرمطالع  
اسهفادهمبهن برنظری جامع شبک ایمانوئلکاسهلزاستت.همزمتانازنظریتاتجهتان شتدنونظتام
روشگردآوریدادههامطالع کهابخان ایوبررس اسنادیاست.

جهان والرسهیننیزاسهفادهشدهاست.
ّ
ایبینالملل 

کلیدواژهها:تعاملهوشمندان ،سیاسهذااریعلموفناوری،دیپلماس ،نظامشبک 
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.دکهریروابطبینالملل،مرکزتحقیقاتسیاستعلم کشور،تهران،ایران.
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ّ
دسهیاب ب توسع علم وفناوران مسهلزمتقویتتوانمنتدیهادردوحتوزهسیاستهذااریواجراستت.
ّ
ّ
سیاسهذااریدرحوزهعلموفناوریمسهلزمشناختوفهممهغیر«علموفناوری»وابعتادگونتاگونآن
ترینعاملتعیینکنندهپیشرفتوتوسع جامع درشترایطمهحتولکنتون جهتان،مست ل 

است.اصل 
چذونذ برخورداریازدان ،آموزشوپتووه استت.درتحتوتتپرشتهابامتروزجهتان،نقت 
مزیتبخش هم عواملطبیع ،اقهصادی،وراهبردیجایخودراب سرعتب میزانبهرهمندیازعلوم

وفنوندادهاستودرحالحا ر،برتریرقابه هرکشوری،بی ازآنکت ازراهمنتابعطبیعت بت ار 
ّ
رسیدهباشدیاب ظرفیتکنون ِ صنعه مهک باشد،ب مزیترقابتتفناورانت کشتوروابسته استتکت 
تجل آندرعر محصوتت نو،باکیفیت،بادواموباقیمه ارزاناست(قا نوری.)4،6916،
ّ
علموفناوریدرتحولوشکلده ب روندهایجوامعبشریهمتوارهنقت تعیتینکننتدهای
داشه است.فهماینتأثیرگااریمسهلزمبررس نق مهغیرهایمهفاوت استک ب شکلمسهقیم
ّ
علموفناوریتأثیرگاارنتد.مطتابقنظریت پیچیتدگ درجهتان
وغیرمسهقیمبرروندهایتوسع
ّ
شبک ایوب همپیوسه کنون پیشترانهایمهعتددیدرسیاستهذااریدرتوستع علتموفنتاوری
کارگیریرویکردهایمیانرشه ای وبین

تأثیرگاارند.فهماینمهغیرهاوروابطمیانآنهامسهلزمب
پارادایم است،ب عبارتروشنتر،مطابقشکل،6توسعۀعلم همزمانمهتأثرازپیشترانهای
اقهصادی،سیاس ،اجهماع ،زیستمحیط ّ
درسطوحتحلیتلمهفتاوتمتدار
،فناوران وارزش
ِ
مل ومداربینالملل استک درطیف ازعواململموسوناملموس قابلبررس است.

شکل .6پیشرانهای توسعۀ علمی
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بنابراینعالوهبر رورتب کارگیریرشه هایمهفاوتبترایفهتموتبیتیننقت پیشترانهاو
عواملتغییر،بایدازپارادایمهایعلم مهفاوتبرایشناختوجوهمهفاوتواقعیتبهرهبترد بت 
ّ
،کمت وملمتوس،وبرخت دیذتردر
اینمعناک برخت ازپارادایمهتادربازنمتای وجتوهعینت
ا
آشکارسازیوجتوهپنهتانونتاملموسشتکلدهندهبت واقعیتهتامؤثرنتد،متًالازپاردایمهتای

اثباتگرابایددرتبیینتحولروندتغییتراتجمعیتشتناخه ،وازپارادایمهتایانهقتادیبایتددر

بررس نق اسهعارههاووناخودآگاهجمع شکلدهندهب واقعیتهابهرهبرد.
ّ
بترایتتناستاسدرایتتنمقالت ،نقت دیپلماست درتوستع علتتموفنتاوریب مًابت ستتاحه 
ایوحاصتتلبتترهمکن دستتتکتتمدوحتتوزعمطالعتتات «سیاستتتختتارج »و

میانرشتته 

ّ
«سیاسهذااریعلموفناوری»بررس شدهاست.ازاینرو،ازمیتانپیشترانهایمتؤثربترتوستعۀ
علم ،تعاملسیاس کشورباسایرکنشذرانبینالملل لحاظشدهودلیلاینانهخاب،نخستت،
ّ
علتموفنتاوری دوم،
المللوسیاستپووه

سوابقعلم وتخصص محققدرحوزعروابطبین
ّ
تجربۀزیسهۀمحققدرحوزعسیاستپووه علموفناوریطت حتدوددهستالگاشته وستوم،

ّ
لزومتوج ب اینمو وسدرحوزعسیاسهذااریعلموفناوریکشوراستت.درمتورددلیتلستوم
ّ
سیاسهذااریعلموفناوریوتدویناسنادباتدسته کشتوردر
شایان کراستک درفرایندکل
ّ
اینحوزهمشهملبرسندچشمانداز،نقشۀجامععلم کشور،سیاستهایکل علموفنتاوریو

برنام ت هایتوستتع کشتتور،نق ت مناستتباتسیاس ت ای ترانونظتتامبینالملتتل،ب مًاب ت یک ت از
پیشرانهای ک بیشهر یناهمیتوعدمقطعیترادارد،کمهرلحاظشتدهوایتنمو توسدرعمتل
ّ
انباکشورهایسرآمددرحوزععلموفنتاوریازیتسستو،و
سببکندیآهنگهمکاریهایایر

همکاریباکشورهایدرحالتوسع ازسویدیذرشدهاستت.ازایتنرو،دستهیاب بت چتارچوب
ّ
علتموفنتاوری
مفهوم تبیینگریک نق تعامل ِ مهغیرهایعرص تعامالتسیاس رادرتوسع
درکشورتبیینوتشریحکنتد،گتام استتبترایشناستای چذتونذ نقت تعتامالتسیاست 
ّ
وفناوران کشور.بنتابراین،بایتدچیسته تعتامالت
بینالملل دردسهیاب ب اهدافتوسع علم

سیاس بینالملل وشاخصهایآنراتعریفوتعیینکرد اینکت تعتامالتسیاست بینالمللت 
ّ
هایکالندرحتوزهعلتموفنتاوریتتأثیرم گتارد کتدام

هاوسیاست
چذون براهداف،برنام 
راهبردهادرحوزهتعامالتسیاس بینالملل اهدافتوستع ایرادرسیاستتهایکتالنعلتمو
ّفناوریدرسطحمل تأمینم کند 
تأثیرگتاارینظتامدیپلماست 
باتوج ب اینمقدم هدفاصل اینمقال بررست چذتونذ
ِ
ّ
علتموفنتاوری
برسیاستهایمرتبطباتوسع

(ب مًاب نظاماجرای تعامالتسیاس بینالملل )
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تسریعروندتوسع علموفناوریدرایرانم شود.
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تعاملسیاس بینالملل مجموع اهداف،روی ها،راهبردهاوبرنام هایاجرای استک دسهذاه
رسم سیاستخارج هرکشوریبرایتنظیمروابطفرامل اشباسایرکنشذرانبینالمللت بت
کارم گیرد.اینتعامالتدرچارچوبنظامدیپلماس هرکشورتجل م یابد.بترایتناستاس،
برایفهمتعاملسیاس بینالملل بایدمفهومدیپلماس بررس شود.اولینگامدرایتنبررست ،
شناختمبان وریش هایآناست .دیپلماس درمهونمخهلفتعاریفمهعتددداردوقتدمتآن
ّ
واژهازابهدایشکلگیریجوامعبشری،بتاهتدفحتلوفصتل

ب بلندایتاریخاست یعن این
درادبیاتروابطبینالملل،تاریخروابتطدیپلماتیتسرا

اخهالفاتبینآنهاب کارگرفه شدهاست.
مشهملبرس دورهدانسه اند:دورهقدیم(تا،)6161دورهکالسیس(تتا،)6363ودورهمتدرن(از
کنفرانسصلحپاریسدر6363تاکنون)ک باعنواندیپلماس نوینشتناخه م شتود(هتاجری،
.)41،6934
هتایستاخهارینظامهتایسیاست ،نوآوریهتای

تحولدرنظتامروابتطبینالملتل،دگرگون 

ّفناوران ب ویوهدرحوزهاطالعاتوارتباطات،وارتقایستطحافکتارعمتوم موجتبتحتولدر
ّ
دربینعواملگوناگون،تحوتتحوزهفناوریهتای
مفهومدیپلماس شدهاست(رادمرد.)6932،
اطالعاتوارتباطاترا،ک ب آنانقالباطالعاتوارتباطاتم گویند،بایدنقط عطفمهمت 
درتحولمفهومدیپلماس دانست.اگرچ انقالبصنعه نقط آغازیبترایتحتوتتاساست در
روابطبیندولتهاوکنشذرانمخهلفاست،ایتنانقتالباطالعتاتوارتباطتاتاستتکت بتا

ّ
گسهرشابزارهایاطالعات وارتبتاط ،ومهمتترازآنهتاگستهرشخار العتادهعلتموفنتاوری،
موجباتتحول بزرگوانقالبگون رادردیپلماس وروابطبینکنشتذرانمهیتاکتردهاستت.بتا
وقوسانقالباطالعاتوارتباطاتن تنهادیپلماس باتحولمعنای ومفهوم روب روشتد،بلکت 
باگسهردگ مو وعاتومسائلمرتبطنیزمواج شد(حقیق .)6911،
مطالع سیرتحولدیپلماس درگارزماننشانم دهدک اینمفهوممهناستببتامهغیرهتای
ا
ایحتلوفصتلمستالمتآمیز

تأثیرگااردرماهیتتآن،ازابتزاریصترفابترایمتااکرهدرراسته
ّ
وفناورانت در
اخهالفاتب مجموع ایازابزارهایاقهصادی،فرهنذ ،اجهماع ،سیاس ،علمت
راسهایتحققاهدافسیاستخارج ومنافعکنشذرانتبدیلشدهاست(هاجری.)92،6934،

اینتحولمفهوم نق دوگان ایبرایدیپلماس ایجادکردهاست ازسوی ،ابزارهتایگونتاگون
ّ
ازحوزههایاقهصاد،فرهنگ،اجهماس،علموفناوریبرایپیشبردبرنام هاواهدافحوزهسیاست

خارج ب کارگرفه م  شتوندوازستویدیذتر،نظتامدیپلماست وستازوکارهایاجرایت حتوزه
وزههتاازجملت 
سیاستخارج برایپیشتبرداهتدافکشتورهاوتتأمینمنتافعآنهتادرستایرح 
ّ
اقهصادی،فرهنذ ،علموفناوریب کارگرفه م شوند(برات .)6930،
برایناساس،پیشبرددیپلماس درحالحا رمستهلزمتوجت بت ماهیتتپیچیتدهارتباطتاتبتین
کنشذرانمخهلفدردوسطحمل وبینالملل است.نوساینارتباطاتمبهن برمنطتقشتبک استت.
ّ
برایناساس،م توانگفتبازیذرانمهعددیدرنظامشبک ایدیپلماس علتموفنتاوری،یعنت شتبکۀ
مل وشبکۀبینالملل ب مًاب گره نق آفرین م کنند.چذتونذ تنظتیمروابتطمیتانگرههتادرایتن
کننتدهایدرتحقتقاهتدافدیپلماست دارد.درستطحملت گرههتایمهعتددیدر
شبک هانق تعیین 
ّ
سطوحتحلیلمهفاوتوجتودداردکت درچتارچوبحاکمیتتملت تنظتیمروابتطمیتانایتنگرههتا
ّ
امکانپایراست.ازآنجتاکت درستطحملت منتابعقتدرتوثتروتدراخهیتاردولتتاستت،ایجتاد

هماهنذ میانبازیذرانوگرههایمهفاوتب مراتبراحتترازایجادهماهنذ درفضایبتینالمللت 
هادرفضایبینالملل درعرضیکدیذروباتوج بت توانمنتدیهایمهفتاوت

است،زیراقدرتدولت
آنهاتعیینم شود.بنابراین،ایجادهماهنذ درفضایبینالملل بسیاردشواراست.
فضایبینالملل محیط استک واحدهاوبازیذرانسیاستبینالمللدرآنفعالیتم کننتد

ومهشکلازساخهارنظامبینالمللونوسنظتامحتاکمبترآنونیتزنحتوهتوزیتع

(قوام)23:6932،
قدرتدرسطحبینالملل است.ایننظامن تنهافضای استتکت کنشتذرانسیاست درآنبتاهتم

تعاملدارند،بلک ماهیه داردک برنوسعملکرداینکنشذرانتأثیرگااراست.براساستعدادونتوس
بازیذران،نحوهتوزیعقدرتبینآنهاوفراگیرینظام،تاکنوننظامهایمهفاوت درستطحبینالمللت 
حاکمبودهاست(کمپالن.)22،6333 ،ب باوربستیاریازاندیشتمندانعرصت روابتطبینالملتل،
المللهماکنوندرحالط کردندورانگااریاستتکت بتافروپاشت نظتامدوقطبت در


نظامبین
ابهدایده نودقرنبیسهمآغازشدهاست .ویوگ بارزایننظامگسهرشروندجهتان شتدناستت.
(صنیعاجالل.)41،6932،نظامجهان مانندهرنظامدیذریدوویوگ اصل دارد:نخستاینک ،
هم عناصرآنارتباطمهقابلدارند.بنابراین،برایدرککارکردهرعنصربایدجایذاهآندرکتلنظتام
مشخصشود.دوماینک ،حیاتایننظامکموبی خودجتوشوخوداتکاستت(محمتدیالمتوت ،
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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.)31،6911وج تمایزنظامنوینجهان بانمون هایتاریخ دیذتردرایتناستتکت ایتننظتام
جهانشتمولدانستت(والرسلتی  ،

مدرنکلجهانرادربرگرفه استوبنابراینم توانآنرانظام
.)223،6313اقهصاددرونایننظام،مبهن برتقسیمکارواحداستتومرزهتایایتنتقستیمکتار
هاوفرهنگهارام پوشاند.اینتقسیمکاربرمبنتایرابطت مبادلت شتکلم گیترد.اصتل

هم ملت
هدایهذرایننظامانباشتسرمای است(والرسهین.)292،2000،
علتتداوموپایدارینظامجهان سرمای داریرابایدتعاملسازندهوحمایهذربتینستاخهار
اقهصادی،سیاس وفرهنذ ایننظتامدانستت(والرستهینُ .)290،6333،
دربعتدسیاست ست 
عاملاصل ب مًاب عواملحف ثباتسیاس نظامفعالاند.اینست عامتلعبارتانتداز:تمرکتز
تواننظام دردسهاننیروهایمسلطک ب تناسبازآنبرایبرقرارییااعادهثباتونظمدرنظام
اسهفادهم شود تعهدایدئولوژیسب نظتامدرتمامیتتآن(والرستهین )611،2000،ووجتود
ُ
شتدنوپرتعتارضشتدنآنم شتود(بیلیتز ،
مناطقشب پیرامون درنظام،ک متانعازدوقطبت
.)699،6333
دولتهابراساسنقشت کت درایتنستاخهارایفتام کننتدبت ست دسته مرکتز،پیرامتونو

دولتهایمرکزحامیاناصل وحافظاننظامبینالملل اندکت ازدو
شب پیرامونتقسیمم شوند .
طریقبقاینظامراتضمینم کنند اول ایفاینق هوموناستتکت برخت ازدولمرکتزایفتا
دولتهایمرکتزازایتندونقت 
م کنندودوم ایفاینق قدرتهایبرترنظامجهان است .
برایسرکوبدولتهای اسهفادهم کنندک قواعدبازیدرنظامجهتان سترمای داریرارعایتت
نم کنند(والرسهین.)19،6313،ازاینمنظر،جهان شدنفقطم توانتدبتاتقویتتتعتامالت
بینبازیذراندروننظام،یکپارچذ درون آنراافزای دهد(چیسدان.)6331 ،
امانذاه ب تحوتتنظامجهان نشانم دهدک درتحلیلاینساخهارمتابتامجموعت ایاز
تحوتتورفهارهایپیچیدهودرهمتنیدهمواج ایمک عالوهبرتأثیرپایریازساخهارکالننظام،بتر
صتورتپدیتدههای 

یکدیذروبرکلنظامنیزتأثیرگاارند.اینتحوتتهرچنددربرخ متوارد،بت
جداازهمومسهقلب نظرم رسند،اماپای دقیقترآنهانشانم دهدک هم دریتسکتلبت هتم
ِ
همپیوسهذ رام توانبتابت کتارگیریمنطتقشتبک 
پیوسه ودرتعاملوبرهمکن مداوماند.اینب 
ِ
داریمهکت بت 

هایسترمای

ازویوگ
ایک
ر
ای

شبک
گیریجامع

شکل
جهان تبیینکرد.کاسهلز 
ِ
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

ّ
ّ
اطالعاتم داند.نظامشبک ای،ک محصولتوسع علموفناوریوب ویوهفناوریهایاطالعتات و
مهمتترینایتنویوگ هتا
یرنظامهتا،مهمتایزم کنتد .

ارتباط است،ویوگ های داردک آنراازسا
ظهور«اقهصاداطالعات »ونیز«اقهصادفراگیرجهان »است.اقهصادیک بی ازهترزمتاندیذتر
ّ
ب معرفتودان ،اطالعات،فناوریتزمبترایپتردازشایتناطالعتاتمهکت شتدهوبخ هتا،
بازارها،وافرادغن راب یکدیذرمهصلم کندودریسچرخ تولیدسودب همکتاریوامت دارد،و
بخ ها،بازارهاوافرادفاقدامکاناتراازمحدودهعملکردهایسودآورخودطتردم کنتد.ویوگت 
دیذرایننظام،ظهورتقابلمیاندوگروه استتکت یکت بت اطالعتاتدسهرست داردوتوانتای 
بهرهمندیازآنرادارد،ودیذریچنینموقعیه ندارند(کمستنز.)61،6910،

جامع شبک ایمهک ب منطقشبک است.هرشبک ازشمارینقتاطاتصتالیتاگتره،ماننتد
سیناپسهای سلسل اعصاب،تشکیلشدهک سرمای درمیانآنهاجریانم یابدوکنهرلبرشبک 

شبک ازطریقآناعمالم شود.حضوراینپدیداردرصحن جهان عالمرابت دوقطتبکلت ،
اعضایشبک ومحرومانازعضویتدرشبک تقسیمم کند.درحال ک گتروهدومب تتدری بت 
مسیرنابودیوانقراضراندهم شود،گروهنخستب صاحبانقدرتوکنهرلکنندگانواقع نظتم
اموربدلم شوند(همان.)63،بنابرنظری جامع شبک ایکاسهلز،تعاملسیاس نظتامملت بتا
ّ
علتموفنتاوریدربستهرنظتامشتبک ای
نظامبینالملل وتأثیرآنبترسیاستهذااریهایتوستع

بینالملل تبیینپایراست.نظام ک قواعدبازیرابرایبازیذراناصل درعرص بینالمللتعیین

م کندوبررفهارهاوکن هایآنهاتأثیرمسهقیمدارد،همچنانبرمبنایمنطقنظامسترمای داری
یعن انباشتسرمای عملم کند بااینویوگ جدیدکت فقتطصتاحباندانت واطالعتاتدر
نظامجدیدتوانای انباشتسرمای ودرنهیج بقارادرنظامبینالمللدارند،اینگروهبت اعضتای
ّ
،اطالعاتوفناوریبیناعضتا
درون ِ شبک ایتبدیلم شوندک براساسجریانسرمای ،دان
ادارهم شود(همان.)26،کشورهای ک توانهماهنذ بامنطقحاکمبرنظامنوینویتاکتاتی 
برایارائ درشبک نداشه باشندازاینشبک حافشدهوب حاشی نظامجهان رانتدهم شتوند.
کشورهام توانندس رویکرد اصل درقبالایننظاموبازیذراناصل آناتختا کننتد سیاستت
تعامل،تقابلیاانزوا.راهبردتعاملمبهن براتخا سیاستهاوراهبردهتای درعرصت دیپلماست 
استک  مناینک کشوررادرردیفکنشذرانتضمینکنندهنظمکنون ،ازمنظرسایربازیذران
قرارم دهد،منافعمل کشوررانیزتأمینخواهدکرد.سیاستتقابلناظربرنپایرفهنقواعدنظام
نالمللاست.باتوجت بت وابستهذ مهقابتل
وتالشبرایپ ریزیساخهارینودرعرص نظامبی 
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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کشورهاونیازب ارتباطباسایربازیذراننظامبینالملل،کشورهاب طورخودخواسه راهبردانزوارا
انهخابنم کنند.نکه مهمایناستک رویکردتعاملدرشترایط منجتربت پتایرشکشتوردر
ّ
نظامشبک ایخواهدشدک آنکشوربهوانددرفرایندتولیدوتوسع علموفناوریجهانمشارکت
کندوکاتی برایارائ ب سایربازیذرانداشه باشد.
امادرونشبک نیزکشورهاب س دسته تقستیمم شتوند.اعضتایاصتل همتانکشتورهای
مرکزندوبیشهرینجریانسرمای واطالعاتبیناینکشورهاجاریاست.محصوتتمبهنت بتر
ّ
فناوریهایپیشرفه ،کاتیارائ شدهاینکشورهادرشبک استک حامیانوحافظاناصل ِ نظتام
ّ
شبک ایجهان اند.کشورهایمرکزباانهقالدان وفناوریتولیدکاتهتایصتنعه ومبهنت بتر
ّ
فناوریهایمهوسطب کشورهاینیم پیرامونازیسسو،وباتقسیمکاربتینستایرکشتورهابترای
ّ
هایکالنعلموفناوریازستویدیذتر،بقتایمنتاطقنیمت پیرامونرا
سرشکنکردنهزین پروژه
توانندباتقویتتوانمندیهای

درونشبک رقمم زنند.دراینساخهار،کشورهاینیم پیرامونم 
ّ
وفناوران خودک درتعاملباکشورهایمرکتزونیمت پیراموندیذترشتکلم گیترد،امیتد
علم
تحرکب سمتمرکزداشه باشند.عالوهبراین،نظامشتبک ایجهتان همچنتاننیازمنتدحضتور
کشورهایپیرامون استک کارشا نتولیدموادخامموردنیازبرایچرخ اقهصادجهتان ونیتز
تولیدکاتهایصنعه نسلهایقبلاست.
ّ
نکه مهمایناستک درایننظامدرعصرجهان شدنوب ویتوهبتااستهفادهازفناوریهتای
نوینارتباط واطالعات ،کشورهایجهانب دودسه اعضایشبک ومحرومانازشبک تقستیم
شدهاند .ازسویدیذر،گسهرشوابستهذ بتینکشتورهاوتقستیمکتارمبهنت بترتوانمنتدیهاو

ایکشورمحتروماز
تخصصکشورها،خروجازشبک رامهرادفباازدستدادنفرصتتوسع بر
ِ
حضوردرشبک م  کند یعن حضوردرشبک ،رمزبقایکشورهادرنظتامجهتان واستهفادهاز
هرچندکشورهادرونایننظتامبتراستاستوانمنتدیهاوقتدرتختوددر

ظرفیتهایآناست.
سلسل مراتبمرکز،پیرامونوشب پیرامونقرارم گیرند.
برهمیناساس،کشوریک خواهاندسهیاب بت توستع استت،عتالوهبترتنظتیممهغیرهتای
داخل ،نیازمنداتخا سیاسه فعالدرفضایبینالملتلاستتتتاکشتورراب ستویبت کتارگیری
هایدروننظامبینالمللبرایدسهیاب ب اهدافتوسع مل رهنمونکنتد.در


هاوفرصت

ظرفیت
اینساخهار،فقطبازیذران امکانبقادارندک بهوانندب مًابت یکت ازگرههتایاصتل درشتبک 
توانمندیهای ک سایراعضایشبک رابت تتداوم

ابودن
تعریفشوند.اینبازیذرانباید مندار ِ
کند،باشناختقواعدبازیدراینساخهارپیچیده،تعامل مًبتتومبهنت 
حضورآنهانیازمندم 
ِ

بروابسهذ مهقابتلبتاستایراعضتایشتبک ایجتادکننتد.بنتابراین،اتختا رویکتردتعتامل در
دیپلماس ،کشورراب تعاملباسایراعضایشبک سو م دهند.برهمینمبنتاشتناختمحتیط
مل درکنارمحیطبینالملل اهمیتدارد.
درسطحمل مجموع ایازمهغیرهاوکنشذراندرترسیمچارچوبدیپلماتیسکشورهانق 
ایفام کنند یعن دراینسطحنیزشبک ایازکنشذرانبرحوزهسیاستتختارج تأثیرگاارنتد.
سیاست خارج هرکشوربی ازهرچیزریش دراصولوارزشهایمل ونظامباورهتای دارد
ک نظامسیاس مل برپای آنهاشکلگرفه است.
برهمیناساس،ماهیتسیاستخارج ایرانرابایدمهأثرازدومبنتادانستت:اول،ماهیتت
ایدئولوژیسانقالبک برپای آرمانهایاسالم ونیتز تدیتبتانظتامستلط شتکلگرفتتو
آرمانگرای اسالم راب یک ازپای هایاصل ساخهارجدیدحاکمبرکشتورتبتدیلکترد دوم،

واقعیاتمحیط مل وبینالملل ک لزوماتخا دیدگاه واقعگرایان درسیاستختارج ونیتز
الزاماتجمهوریتنظامراایجابکرد.مجموساینعواملساخهاریپیچیتدهوچنتدوجه رادر
عرص سیاستب ویوهدرحوزهسیاستخارج ونظامدیپلماس ایرانحاکمکرد.
بایدگفتسیاستخارج درجمهوریاسالم ایران،نهیج تعاملپیچیدهوچندوجه بین
مجموع ایازمهغیرهاوکنشذرانمهنوساست.بازیذرانایتنعرصت طیتفوستیع ازکنشتذران
دسهذاهرسم مهول سیاستخارج تاکنشذرانمهنفاندک باتکی بترنفتو وقتدرتختوددر
سایرحوزهها،بربرنام هاوعملکردحوزهسیاستتختارج بت طورمستهقیموغیرمستهقیمتتأثیر

م گاارند .ازسویدیذر،ماهیتنظامجمهتوریاستالم همزمتانآرمتانگرای وواقتعگرای را
دراهدافبرآمدهازقانوناساس مهجل استت
درونخودجایدادهاست.اینماهیتدووجه
ِ
صنیعاجالل.)6932،
( 
برایناساساستتکت مهفکترانوسیاستتپووهانبترایتوصتیفسیاستتختارج ایتراناز
گفهمانهتتایمهعتتدددرمقتتاطعگونتتاگوننتتامم برنتتد.ازمنظتترعلیر تتاازغنتتدی،چهتتارگفهمتان

مصتتلحتگرایتتاواقتتعگرا،ارزشمحتتوریتتاآرمتتانگرا،منفعتتتمحوریتتاعمتتلگرا،وفرهنتتگگرای
سیاستمحورازابهدایانقالبتاسال6914برکشتورحتاکمبتودهاستت(ازغنتدی.)3،6934،

روحالل رمضان نیزدرارائ مدلتعاملس جانب پویابرایتحلیلسیاستختارج بترنقت نظتام

بینالمللواو اسداخل اشارهم کند(رمضان .)63،6914،درمجموسم توانگفتدوجریتان

ب همپیوسه ،سرنوشتوافقوجهتگیریکشورهارادرسیاستخارج مشخصم کند.ایتندو
کنندهایک مستهقلازتحتوتتروزاستت،
اتکشورهاویاموادتعیین 

جریانعبارتانداز:الف)
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مانندسرزمین،منابع،جغرافیا،فرهنگو اتفرهنذ ملتها.ایندسه ازعواملبتاکنتدیمهحتول
م شوند،امابرسیرحرکتسیاستخارج کشورهابسیارتأثیرگاارند.ب)روحیتات،توانای هتاو
سو،وظرفیتها،ماهیت،فلسف ومنطتق


گیریدولهمردانازیس
کیفیتمدیریه ،سازمان وتصمیم
سریعالقلم.)21،6933،
نظامسیاس هرکشورازسوی دیذر( 
ازاینمنظرسیاستخارج بردوسهوناصل اسهواراست:یک ،اصولثابتسیاستتختارج ،
شاملساخهارنظامبینالملتل،ویوگ هتایجغرافیتایسیاست ونظتاماقهصتادیوفرهنتگعمتوم و

سیاس کشور،ودیذریماهیتنظامسیاس ودولهمردانآن،ک م تواندتغییترکنتد.درچنتینفضتای
پیچیدهایاستک سیاستخارج ایرانباتحوتتوفرازونشیبهایبسیار،امادربسیاریمتواردبتا

ُ
اصولثابتومشخصوباتلفیق مهغیرازبعدآرمان ونیزواقعگرایان حرکتکردهاست.

تجزیه و تحلیل یافتهها

فصلنامه علمی ـ پژوهشی

891

دوره نهم
شماره 3
تابستان 6331

ّ
ان،سیاستعلموفناوریبیانذرنذرش میانرشه ایاستکت کتارای 
بنابرباوربسیاریازصاحبنظر

آندرگرودرکواقعبینان وجامعسیاسهذاارانازتعتامالتایتنحتوزهبتاستایرحوزههتایاقهصتادی،

اجهماع ،فرهنذ وسیاس است.دربینمهغیرهایمهعددتأثیرگتااربترفراینتدسیاستهذااریعلتمو
ّفناوری،نق مهغیرسیاستخارج وتعاملسیاس بینالملل ب دتیلزیربسیاراهمیتدارد:
ّ
علموفناوریومحدودنبودندان ب مرزهاییسکشور 
ماهیتبینالملل

.6
.2شتتبک ایبتتودننظتتامبینالملتتلنتتوینولتتزومعضتتویتدرونشتتبک بترایبهرهمنتتدیاز
ّ
هایکالنبینالملل 

وفناوران سایرکنشذرانونیزمشارکتدرطرح
دسهاوردهایعلم
ّ
.9ب همپیوسهذ اهدافوبرنام هایحوزهسیاستخارج بابرنام هایحوزهعلموفناوری
ّ
وفناوران ب مًابت ابتزاریبترای
کارگیریتوانمندیهایعلم

درتعامل دوجانب مبهن برب
پیشبردبرنام هایحوزهسیاستخارج ونیتزبهرهگیتریازستازوکارهاینظتامدیپلماست 
ّ
وفناوران .
برایکمسب توسع علم
نمون اینتعاملدررفهاربسیاریازکنشذراندروننظامشتبک ایجهتان دیتدهم شتود.در
ّ
برعلموفناوری،کشورهاتالشم کنندتابتااتختا سیاستتهاوبرنامت های
عصرتوسع مبهن
ّ
راهبردیدرسطحمل وبینالملل ،درجهتجابعلموفناوریگامبردارندوباب کارگیریآن
ب توسع دستیابند(آنکهاد .)2009،
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

ّ
برایناساس،سیاستهایعلموفناوریکشورهادربرگیرندهاطالعات ازو عیتکنون آنها

ا
ّ
وچشماندازآیندهآنهاست،مًالسیاستعلتموفنتاوریدرایتاتتمهحتدهامریکتا،انذلستهان،

ا
فرانس ت وهلنتتدعمیقتتاب ت اهتتدافاقهتتدارمل ت وابستته استتت.درمقابتتلایتتنمأموریتتتگرای ،
ا
ّ
سیاسهذااریعلموفناوریدرآلمان،سوئیسوسوئداساسانفو گراست.درژاپنسیاستعلتمو
ّ
مأموریتگراستوهمنفو گرا(قا نوری.)10،6916،ازسال،6314همزمانبتا

فناوریهم
هایبینالملل » ،مو وسهمکاریهایعلم  ّ
وفناوران درکنارانتواس


سازمانهمکاری
تأسیس«
همکاریدیذردردسهورکارژاپنقرارگرفت.اینکشورازاواسطده 10متیالدیدرچتارچوب
برنام «کمسب توسع » دسهاوردهایبسیاریرادرزمین رشداجهماع ورفاهمدن باکشورهای
ّ
درحالتوسع ب اشهراکگااشتودرایتنمستیربستیاریازمحققتانعلتموفنتاوریژاپنت بت 
ّ
ایسیاسهذااریعلموفناوریژاپن.)2060 ،
کشورهایدرحالتوسع اعزامشدند(شور

ّ
درسال2001شورایسیاسهذااریعلموفناوریژاپن گزارش بتاعنتوان«ب ستویتقویتت
فناوری»منهشرکردک درآنمفهومدیپلماس ّ
دیپلماس ّ
فناوریمطرحشتد.براستاسنهتای ایتن
ّ
علموفناوریناظربرب کارگیریهراقدام استک «زمین ستازپیونتدعلتمو
گزارش،دیپلماس
ّفناوریب سیاستخارج براینیلب پیشرفتمهقابل»ویتا«استهفادهازدیپلماست بترایرشتد
تموفنتتاوریوارتقتتایتالشهتتادرراستتهایاستتهفادهازعلت ّ
بیشتتهرعلت ّ
تموفنتتاوریب ترایمقاصتتد
دیپلماتیس»است(سونمهی.)2069 ،همچنین،درترکیت ،کت کشتوریدرحتالتوستع استت،
علموفناوریمنعکسشدهوبترایآنبرنامت ریزیشتدهاستت
ّ
اهمیتنق دیپلماس درتوسع
،تفاهمنام ایمیانوزارتامورخارج ترکی ووزارتخانۀعلم،

(چهین .)2064،درسال2062
ّ
ّ
علموفنتاوریترکیت امضتاشتدوبتدین
صنعتوفناوری،ب منظورتوسع فعالیتهایدیپلماس
منظور،برنام ایبرایاعزامدیپلماتهایعلم ب شهرهایلوسآنجلس(ایاتتمهحتده)،لنتدن
(بریهانیا)،پکن(چین)،س ول(کرعجنوب )،مسکو(روسی )ودهل نو(هند)درجهتگستهرس
ّ
علموفناوریترکی درسراسردنیادردسهورکارقترارگرفتت.اهتدافایتن
فعالیتهایدیپلماس

ّ
طرحعالوهبربهرهگیریازنهای علتموفنتاوریکشتورهایپیشترووانهقتالآنبت مراکتزعلمت 

ّ
داخل ،برمعرف توانمندیهایعلموفنتاوریایتنکشتوردرستطحبینالمللت مهمرکتزاستت
ّ
ایسیاسهذااریعلموفناوریترکی .)2061 ،
(شور
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

)
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ّ
جمهوریخلقچینیک دیذرازکشورهای استک درحوزهسیاستهذااریعلتموفنتاوری
خود،براسهفادهازظرفیتهایحوزهدیپلماس تأکیدکتردهاستت.امتروزه،عتالوهبتربتازیذران
رستتم دوله ت ،بتتازیذرانغیررستتم ،ماننتتدمتتدیران،رهب ترانشتترکتهاومؤسستتاتتجتتاری،
دانشذاهیان،وسازمانهایغیردوله نیزنق مهم درشکلگیریسیاستخارج ودیپلماست 

ّ
ّ
ّ
علموفناوریچینایفام کنند.درقانونعلموفناوریجمهوریخلقچین یلتوستع فنتاوری
ّ
تأکیدشدهک دولتچینبایدهمکاریهاومراوداتعلموفناوریخودراباکشورهایخارج و
هایبینالملل گسهرشدهتد،ومحققتانوستازمانهایتوستع ای،مؤسستاتآمتوزش


سازمان
عال ،سازمانهایا جهماع ،فعاتنعلم وفنت راتشتویقکننتدتتابتاشتیوههایگونتاگونبتا
ّ
جریانهایاصل توسعۀعلموفناوریدرجهانپیوندبرقرارکننتد(همیمشلی.)2061 ،بنتابراین،

هایبینالملل چینباسایرکشورهادرچهارسطحتعیینشدهاست(یونسکو:)2060،


همکاری
ّ
الف)همکاریباکشورهایپیشرفه .سطحپایینعلموفناوری،کمبودسترمای وفقتدانتجربت 
مدیریه موفقازجمل مهمترینعواملنیازچینب برقراریرابط واسهفادهازتجربیتاتکشتورهای
ّ
محصتوتتبتافنتاوریپتایینراب ستویتولیتد
انبوه
پیشرفه است.چینم 
کوشدتاسیاستتولید ِ
ِ
محصوتتبا ّفناوریهایپیشرفه هدایتکند.دولتچین منهمکاریباکشورهایتوستع یافه ،
ّ
وفناوران بینالملل ونیزهمکاریهایدوجانب ،سترمای گاارانغربت 
مشارکتدرپروژههایعلم

ّ
دراینکشوررانیزملزمب انهقالفناوریهمزمانباسرمای گااریکردهاست.ازایتنرو،بترایتتداوم
رشدوتوسع اقهصادیوهمچنینایفاینقش مهتمدرنظتامبینالملتلبتاهتدفجتابثتروتو
افزای قدرت،ب برقراریروابطمنطق وپایدارباکشورهایتوسع یافه نیتازدارد.بت همتیندلیتل،
روابطپایدارباامریکا،ژاپنواتحادی اروپابخ مهم ازاولویتهایسیاستخارج اینکشتور
راب خوداخهصاصدادهاست.ایناولویتب شکل اهمیتپیداکردهکت بت رغمبتدبین مقامتات
چین ب امریکا،بزرگترینشریستجاریچینکشورامریکاست.
ب)همکاریباکشورهایدرحالتوسع .
ج)همکاریباهمسایذان
همکاریباسازمانهایمنطق ایوجهان .

د)
ّ
هایایاتتمهحده،بزرگهرینکشوردارندهفناوریهتایپیشترفه ،نشتانم دهتدکت 

سیاست
ّ
دسهیاب سایرکشورهاب فناوریدرچارچوبامنیتمل اینکشتورتعریتفشتدهاستت یعنت 
ا
صدورفناوریب دیذرکشورهایاجلوگیریازدسهیاب یسکشورب ّ
ّ
فناوریهاینتوین،کتامالبتا
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

بحث منافعوامنیتمل امریکاپیوندخوردهودرراهبردهایکالناینکشورلحاظشتدهاستت.
قانون«تجارتبادشمن» ،ک در6363مودربحبوح جنگجهان اولب تصویبکنذرهرسید،
رسید،قدیم ترینقانوندرزمین تحریمهایاقهصادیاینکشوراستک محدودیتهایخاص 
رابرتجارتشهروندانامریکای باکشورهایمهخاصماعمالکرد.راهبردمهارکمونیستمدومتین
عالوهبراین،تشکیلنهادهایبینالملل ک وظیف کنهرلفراینتددستهیاب کشتورهابت 

گاماست.
ّ
ّ
فناوریهایحساسب ویوهفناوری هتایدارایکتاربردنظتام ودوگانت رابترعهتدهداشتهند،بت 
یمهایکنهرل درسطحبینالملل وباهمکاریسایرکشورهامنجرشدک یک از
شکلگیریرژ 

نمون هایآنتشکیلآژانسبینالملل انرژیهسه ایدر6313مب پیشنهادایاتتمهحدهاستت
(پارلبرگ.)621:2004 ،
بررس تجرب کشورهایروب توسع نشانم دهدک اینکشورهادراینفضتا،محتوراصتل 
سیاستخارج خودراتالشبرایتعریفنق خودب مًاب یک ازاعضایشتبک جهتان قترار
گیریهتایختود،ستازوکارهایمهناستببتا
دادهاند.جمهوریخلقچینباتغییرعمل درجهت 

نظامشبک  ایرابرایرقابتدروننظامودسهیاب ب جایذاهقدرتجهان درشبک بت کتارگرفهت 
است .جمهوریفدراتیوروسی ،دومینکشوریاستک باحفت فاصتل امنیهت ختودازایتاتت
مهحدهومهحداناسهراتویک وباتأکیدبراسهقاللعملخود،ب مًاب قدرت نودرجهان،تالش
ا
م کندتاباب کارگیریقواعدبازیدرنظامنوین،عمالستهمیتسقتدرتجهتان رادرونشتبک 
ب دستآورد .سیاستخارج اینکشورهاهمانندجمهوریاسالم ایران،بردوپای آرمانگرای 
ایبینالملل واولویتبندیاهتدافحتوزه

وواقعگرای بناشدهاست،اماشناختساخهارشبک 

سیاستخارج منجرب اتخا مجموع راهبردهای شدهک برمبنایسیاستتعاملباکنشتذران
گیریازفرصتهایدرونشبک وحافتهدیداتآناست.کشورهای


دنبالبهره
نظامبینالمللب

شر وجنوب شتر آستیا،هندوستهان،ترکیت وبستیاریدیذترازکشتورهایدرحتالتوستع بتا
بازتعریفسیاستهاوراهبردهایسیاستخارج خودوباب کارگیریهم ظرفیتهاوتوانشان،
ِ
صنیعاجالل.)6932،
ب دنبالبقایخوددرنظامنوینجهان وبهرهمندیازمزایایآنهسهند( 
دراینفضایرقابه ک کشورها،اقهصادمبهن بردان رامحورتعامالتسیاس بینالمللت 
خودقراردادهاندودرشرایط ک دورانگتاارنظتامبینالملتلفرصتتبازیتاب نق هتارابترای
کشورهافراهمکردهاست،والبه ایننظامب سرعتدرحالتحکیمپای هایخوددرسراسرجهان
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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هایآرمانگرایانت درتقابتلبتا


دنبالپیذیتریسیاستت
است،جمهوریاسالم ایرانازیسسوب
کارگیریظرفیتهای برایایفاینقت 

نظامسرمای داریجهان استوازسویدیذر،ب دنبالب
ب مًاب یک ازاعضایاصل شبک بینالمللاست.
نهای اینسیاستخارج ِ دووجه رابایتددرتتاریختعتامالتسیاستتختارج جمهتوری
اسالم ایرانبانظامبینالمللوکنشذرانآنجستوجوکرد.بررس روندهاورویدادهایست دهت 
گاشتته ازحیتتثچذتتونذ تعامتتلنظتتامجهتتان وسیاستتتختتارج جمهتتوریاستتالم ای تران،
هاوگسستهای معناداردرسیاستتختارج استت.برخت بترایتنباورنتدکت 

دهندهتداوم


نشان
قتدرت
موقعیتاسهراتویسایرانب همراهدسهرس ب منابعنفتوگتاززمینت تبتدیلایتنکشتوربت
ِ
هوموندرمنطق جنوبغربآسیارافراهمم کند،اماایرانهنوزبترایتبتدیلشتدنبت هومتوندر
منطق باچال های مواج است(صفوی.)30-36،6913،تشکیلشورایهمکاریخلی فتارس
ا
درمقابلایرانوبرایکنهرلنفو اینکشور،یکت ازواکن هتای بتودکت مستهقیمادربرابترشتعار
صدورانقالبشکلگرفت(رمضتان .)931،6332،درکنتارماهیتتنظتامجمهتوریاستالم 
ایران،برخ برآنندک جهتگیریسیاستخارج مسهقل،موقعیتجغرافیتای ممهتازوحستاسو
المللعاملایجتادمحتدودیتهایستاخهاری

اهمیتژئوپلیهیسوژئواسهراتویسمنطق درنظامبین
شدیدبرایدسهیاب ب موقعیتهومونیسدرمنطق برایایراناست(ر ای .)294،6911،
باوجودهم تهدیداتوموانعازمیتانعوامتلفتو ،موقعیتتممهتازجغرافیتای واهمیتت
ّ
وفناورانت 
الملتل،توانمنتدیهایعلمت

ژئوپلیهیسوژئواسهراتویسمنطق خاورمیان درنظامبین
ایران،همراهباسیاستخارج مبهن برتعاملسازندهبانظاموبتازیذرانآنایترانرابت یکت از
بازیذرانوگرههایاصل درشبک جهان تبدیلخواهدکرد.
اینظامجهان ،نق آفرین درآنمسهلزماتخا راهبردیدیپلماتیتس
باتوج ب ماهیتشبک ِ
استک  منپاسداشتآرمانهایبرگرفه ازانقالباسالم ،براساسواقعیتهتایحتاکمبتر
شبک ،بهواندایرانراب مًاب یک ازاعضاوگرههایشبک جهان ازخطرحتافازشتبک ورانتده
دهدبسیاریازمحدودیتهای ک در

شدنب حاشی برهاند.نذاه ب روندهایگاشه نشانم 
هاازسوینظامبینالمللبرایرانتحمیلشدهاست،نهیج مو تعگیریکنشتذراننظتام


اینسال
المللدرمقابلاصولآرمانگرایان سیاستخارج ایرانبودهاست.ازجملت مهمتترینایتن


بین
محدودیتهاعبارتاستاز:

ّ
حمایتهایسیاس ،نظام ،تبلیغات ،اطالعات وفناورانت بیشتهرکشتورهایتوستع یافه 

.6
جهانونیزبیشهرکشورهایهمسای ازحکومتصدامدرعرا درجنگتحمیل علی جمهتوری

اعمالتحریمهایمال وتجتاریعلیت مؤسستاتونهادهتایسترمای گااردر

اسالم ایران .2
ایرانازسویدولتایاتتمهحدهوتشدیداینتحریمهاوتمدیدسالیان آنها .9تحریمصتدور
ّ
کاتهایاسهراتویسوفناوران ب ایران .4جلوگیریازانهخابایرانب مًاب مستیرانهقتالانترژی،
علیرغمبت صترف بتودنوامتنبتودنمستیرآن .1جلتوگیریازورودایترانبت کنسرستیومهای
ّ
بینالملل درحوزههایمخهلفب ویوهنفتوگاز .1جلوگیریازصدورفناوریهایپیشترفه و

هتایبینالمللت 

بسیاریازیافه هایعلومب ایران .3اعمالفشارب ایرانازطریقنهادهاورژیم
ازجمل شورایامنیتسازمانملل،شتورایحقتو بشترستازمانملتل،ستازمانانترژیاتمت 
بینالملل  .1حمایتتلویح ازادعاهایمترزیوسترزمین علیت ایتران،ازجملت ادعاهتای

اماراتمهحدهدرخصوصجزایرس گان تنببزرگ،تنتبکوچتسوابوموست .3جلتوگیریاز
نفو ایراندرکشورهایهمسای وجلوگیریازمشارکتاقهصادیایراندربازستازیکشتورهای ،
چونعترا وافغانستهانعلیترغموجتودزمینت هایبستیار .60قتراردادننتامایتراندرلیستت
حکومتهایحام تروریسم.

ب اینمجموع فشارهام  توانمواردمشتاب بستیاریافتزود متواردیکت حتاک ازواکتن 
کشورهایحام و عکنون درنظامجهان درمقابلجمهوریاسالم ایراناست.اینفشتارها
گیریدورهگااردرنظامبینالملتلنت تنهامهوقتفنشتده،بلکت 

بافروپاش نظامدوقطب وشکل
تشدیدنیزشدهاست.گرچ بسیاریازبازیذر ِانمتدع قتدرتدرنظتامجهتان تتالشایتاتت
مهحتتدهبترایحفت هومتتون ختتوددرنظتتامنتتوینجهتتان راب ت چتتال کشتتیدهاندوسیاستتت
هاورقابتهادرون


اند،اینتالش
چندجانب گرای رادرمقابلیسجانب گرای اینکشوردنبالکرده
رچارچوبهایآنصورتم پایرد.برهمیناساس،رقابتتچتینبتاایتاتت

نظامبینالمللود

مهحدهدرحوزهاقهصادویاتالشاتحادی اروپابرایتجمیعتوانمندیهایکشورهایعضتوبترای
ایجادنظامچندقطب ویاتالشروسی برایحف امنیتمل واسهقاللعملخودب مًاب قتدرت
جهان درعیندسهیاب ب توسع اقهصادی،هم ب منزل رقابتدروننظتامتلقت شتدهوتالشت 
برایحافیاب حاشی وانزواراندنآنهانم شود.
اماآنچ تاکنوندرمقابلایرانصورتگرفه است،مجموع سیاستهای بترایجلتوگیریاز
صترفنظراز

ورودایرانب مجموع کشورهایفعالدرشبک نوینجهان وحافآنبودهاست.
حمایتمسهقیموغیرمسهقیمازعرا درجنگعلی جمهوریاسالم ایران،تالشهابرایحاف
ایرانب شکلنظام نبودهاست یعن ن شرایطاسهراتویسایرانازقبیلوسعتوجمعیتزیتاد،
گسهردگ مرزها،تنوسزیستمحیط ،تسلطبرگارگاههایاسهراتویس،همچونتنذ هرمز،ایتن
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فرصترابرایقدرتهایبزرگفراهمم کندک باهزین پایینوب سرعتاینحکومتراازنظام
بینالمللحافکنند،ون حمایتداخل ازحکومتت،توانمنتدیهاینظتام ونفتو ایتراندر

منطق .برهمیناساس،ابزاریک تاکنونعلی جمهوریاسالم ایرانب کارگرفه شده،ابزارنترم
استک هدفآنب حاشی راندنوحافتدریج ایتنکشتورازمناستباتجهتان استت.ایتن
روشهاک طیف وسیعراشاملم شودوروندیفرسایش راپی رویجمهوریاسالم ایتران

ایازتحریمهتانمتودیافهت استت 

قراردادهاست،درسختترینشکلخوددرقالتبمجموعت 
تحریمهای ک ازابهدایشکلگیرینظامجمهوریاسالم ایرانآغازشدهوباگاشتسالهابتر

شدتآنهاافزودهشدهوب یک ازمهمترینپیشرانهادرعرص سیاستخارج ایرانتبدیلشده
است(حسین مقدم.)6939،بااینمفروضک ایرانکشتوریاستتکت نظتامبینالملتلرابت 
ایجهتان مبهنت بترسترمای داری
چال
ِ
کشتیدهودرتعتارضبتاقواعتدبتازیدرنظتامشتبک  ِ
بینالملل رفهتارم کنتد،نهیجت ایتناستتکت بایتدازشتبک حتافوبت حاشتی رانتدهشتود

صنیعاجالل.)6932،تالشنمایندگانکنذرعامریکابرایحف ساخهارتحریمهاعلی ایتراندر
( 
قالبطرحهایجدیدونیزتالشبرایحف فشارهابرایراندرحوزههای چتونبرنامت موشتک 

ایرانرابایددرهمینراسهاارزیاب کرد(همشهریآنالین.)6934،
پیشین تحریمهایامریکاعلی ایرانب 6310موبحرانگروگانگیریدرسفارتاینکشوردر
ایرانبازم گردد(ریزه  .)12:6332 ،پسازآندرجریتانجنتگعترا علیت ایتران،امریکتا
اینتحریمهادرزمانریذتان در6313مبتااتهتامحمایتت

فروشاسلح ب ایرانراممنوسکرد.
درقانونمصوبایتنتحریمهتاآمتدهاستتکت بت دلیتل

ایرانازتروریسمبینالملل بیشهرشد.
بین المللورفهارتهاجم ایراندرخلتی فتارس،ارائت مجموعت ایاز
حمایتایرانازتروریسم 
کاتهاوخدماتب اینکشورممنوساست(سایتوزارتدادگستهریایتاتتمهحتده .)2060،
امادرزمانریاستجمهوریکلینهون ،در6331مبتاو تعمحتدودیتهای علیت شترکتهای
درطرحهتاینفتتوگتازایترانراداشتهند،تحریمهتای

نفه امریکای ک قصتدسترمای گااری
اقهصادیبیشهریعلی ایرانتصویبوپسازآنهرسالتمدیدشدوحه بت شترکتهایستایر
کشورهانیزتسریدادهشد(کمتزه .)2:2003 ،قطعنامت هایشتماره6393،)2001(6131
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

()2001(6191،)2001(6109،)2003(6343،)2001و.)2003(6113ازمیتتتانایتتتن
تحریمهای راعلی جمهوریاسالم ایتران

قطعنام هاس قطعنام شماره6343،6393و6109
و عکردهبودند،اماآخرینقطعنام یعن قطعنام شماره6323ک در3ژوئن2060ممصتادف
تحریمهتای

ریکت لقتب«
با63خرداد6913ب تصویبرسید،دامنۀگستهردهتریداشتت،ب طو 
فل کننده»راب آندادهاند(اسنادرسم حکومتبریهانیا.)2069 ،
ّ
تصویبسند«برجام»نیزب مًاب یکت ازمهمتتریننقتاطعطتفدیپلماست علتموفنتاوری
جمهوریاسالم ایرانقابلبررس است.اگرچ عادیسازیروابطایرانباکشورهایمطترحدر
نالمللدرچارچوبسندبرجامپی بین شده،درعملازمنظترروابتطبینالملتلرژیتم
نظامبی 
ّ
حقوق حاکمبراینسندناظربرپای ،مراقبتوکنهرلمسهمرفعالیتهایعلم وفناورانۀایران
استوازهمینروهمچنانمراوداتبخ هایگوناگونجامعۀایرانوجامعتۀجهتان و تعیت
بانسهاوسرمای گاارانخارج درهمکاریباایرانب شیوهایمحهتاطو
عادیپیدانکردهاست .
هتایتعیینشتده

محافظ کاران عملم کنند.دلیلاینمحافظ کاریناظربرآناستتکت تحریم
علی ایرانمشهملبرتحریمهایاولی وثانویۀمتال واقهصتادیامریکتاتیت هاوپیچیتدگ های
بسیارداردوبرجامفقطب تحریمهایهسه ای،یعن تحریمهایمال واقهصادیو عشدهبترای
تضعیفبرنامۀهسه  ایایران،مانندممنوعیتخریدنفتایرانپایاندادهیتااجترایآنرامهوقتف
تحریمهتای

کردهاست.امنیه بتودنهمکاریهتایجهتانوایترانونیتزخطتربرگشتتپایری 
و ع شدهعلی ایرانازجمل مصادیقنق پیشرانسیاس استتکت باعتثشتدههمکاریهتای
ّ
وفناورانۀکشورباسایرکشورهاوبت ویوهکشتورهایسترآمددرحتوزع
بلندمدتاقهصادی،علم
ّ
علموفناوریباکندیمواج شود.
ّ
ازمنظرسیاسهذااریعلموفناوریمفادسندبرجامب شکل تنظیمشدهک انهقالهرشکل 
ّ
وفناوریرا،ک ّ
ظنکاربرددوگان داشه باشد،پیچیدهودشوارکتردهاستت.بت عبتارت
ازدان
روشنتر،ازحیثساخهاراجرای درسندبرجام«کمیسیونمشهرکبرجام»درنظرگرفه شتدهکت 

ّ
کارکرداصل آنکنهرلصادراتکاتهاوخدماتعلم وفناوران دارایمصرفمسهقیمهسته ای
یادوگان ب ایراناست.براساسبند63قطعنامۀ(2296مصتوبۀنشستتشتمارع3411شتورای
امنیتسازمانمللدرتاریخ20ژوئی )2061ونیزپیوستت4ایتنقطعنامت ،ایترانملتزمشتده
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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ّ
درخواستخودرابرایوارداتتمام اقالم،تجهیزات،مواد،کاتها،خدماتوفناورهایمندرج
درفهرستکاتهایدارایمصرفدوگان ونیزسایراقالم ک طبقتشخیصدولتت یربتطبت 
فعالیتهایمهعارضبابرجامکمسم کند،ب کارگروهخریدتعیینشدهدراینقطعنامت تحویتل

دهد (آژانسبینالملل انرژیاتم .)2069،پسازموافقتکارگروهخریدبادرخواستایران،
ّ
مجوزبهرهمندیازکاتوخدماتعلم وفناوران صادرم شود(شتورایامنیتتستازمانملتل

مهحد.)1،13،2061 ،
شایان کراستک دوسندماکورازلحاظروششناس تدوینوطراحت مفهتوم وعملت 
ّ
علموفناوریقابلبررس است.درایناسنادب شتیوع

آنب مًاب نمون هایموفقاسناددیپلماس
ّ
تاوریدارایمصترفدوگانت پی بینت ،طراحت و
دقیقوپیچیدههم فرایندهایخلقدان یافن ِ
سپسب همراهمصادیقعین تعریفعملیات شدهوهمچنینزمینتۀروزآمدستازیایتناستنادو
تعیینمصادیقجدیدنقضتعهداتبینالملل درآنمشخصشدهاست.

عالوهبراین،آژانسبینالملل انرژیاتم وکشتورصتادرکنندهکتاتحتقتحقیتقوبررست 
دربارهمصرفنهای کاترادارند.طولدورهرسم کارگروهخرید60سالاستت(تتازمتانلغتو
قطعنام )2296وپسازآنمس ل برنامۀهسه ایایرانازمتواردمو توسبحتثشتورایامنیتت
خارجخواهدشد.تأسیسکارگروهخریدب اینمعناستک تایسدهت دیذترکنهرلهتایامنیهت 
همچنانبرروابطایرانوجهانحاکماستواینمو توسازآنحیتثحتائزاهمیتتاستتکت 
ّ
وفناورانۀکشوردرصورتنیازب وارداتکاتهایدارایمصترفدوگانت ،حهت 
مؤسساتعلم
درزمین هایغیرهسه  ایونظام ،بایدازکارگروهماکورمجتوزدریافتتکننتدوایتنفراینتدبت 
شرح ک گفه خواهدشدبسیارزمانبروپیچیدهاست.
فرایندبررس درخواستهایایراندرکارگروهخریتد(شتورایامنیتتستازمانملتلمهحتد،
)2061ب شرحزیراست:
درگامنخست،درخواستایرانکت دربردارنتدعتمتام اطالعتاتمًبهت  تروری(شتامل:
توصیف ازمورد نام،آدرس،شمارهتلفن،وآدرسایمیتلنهتادصتادرکننده نتام،آدرس،شتماره
تلفن،وآدرسایمیلنهادواردکننده اعالماسهفادهنهای موردنظرومحلاسهفادهنهای ،ب همراه
گواه اسهفادهنهای ب امضایسازمانانرژیاتمت ایترانیتامرجتعمربتوطدرایتران،مبنت بتر
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

.بااسهنادب مو وسسندهای

و

تصدیقاسهفادهنهای  کرشدهدردرخواستت ودرصتورتامکتان،شتمارهگتواه صتادرات ،
تاریخقرارداد،جزئیاتحملونقل)است،ب دولهت کت بت دنبتالمشتارکتدرانهقتالدانت و
ّ
فناوریب ایراناست،ارسالم شود 
درگامدوم،دولتهمکارچنانچ تشخیصدهتدکتاتیتاختدماتدرخواستشتدهمجتازو
دارایکاربرددوگان استوچنانچ موافتقبت همکتاریاستت،درخواستتمتاکوررابت همتراه
اطالعاتمًبه ب آژانسبینالملل انرژیاتم ارسالم کند 
درگامسوم،کارگروهخریدتا90روزکاریبرایبررس وتصمیمگیریدربارهطترحفرصتت
دارد درصورت ک دولتهمکارتأییدی رسم تماماعضایکارگروهخریدرادریافتکند،یتادر
صورت ک درپایانمدت 90روزکاری،هیچمخالفه ازاعضایکارگروهخریددریافتتنکنتد،
طرحبرایتصویبتوصی م شود.
درخواستت
اگردرپایانمهلت90روزکاری،طرحبرایتصویبتوصی نشدهباشتد،بنتابت
ِ
دستکمدوعضوازکارگروهخرید،ظرفمدت1روزکاری،طرحب کمیستیونمشتهرکارجتاس
ِ
روزکاریبااجماسدربارهتصویبآنتصمیمگیریکند.درغیرایتن

م شودتاکمیسیونظرف60
صورت،طرحبرایعدمتصویبتوصی خواهدشدواعضایبرجامک باطرحمخالفتکردهاند،
بایداطالعاتمرتبطبامخالفتخودراب شکلمناسبب کمیسیونمشهرکارائت دهنتد.دولتت
همکارتوصی کمیسیونمشهرکراحداکًرط 41روزکاری،اززمان ک طرحوتماماسنادمًبه 
روریب کارگروهتحویلشده،ب شورایامنیتسازمانمللمهحداعالمخواهدکرد.
باتوج ب نکاتگفه شدهم توانگفتبرجامجلوعآشکاریازپیچیدهشدنوامنیهت شتدن
مو وسهمکاری هایایترانونظتامجهتان استتوایتنمو توسحاصتلفراینتدیطتوتن در
نذریعادیستازیآن

همکاریایرانوکشورهایاصل نظامجهان است.ازاینرو،ازمنظر 
آینده
نیازمندتفکریپیچیده،عمیقوبلندمدتاست.
جمعبندی و پیشنهادها

ّ
وفناورانت مستهلزمتقویتتتوانمنتدیهادردوحتوزهسیاستهذااریو
دسهیاب ب توستع علمت
اجراست.مطابقنظری پیچیدگ درجهانشبک ایوب همپیوسه کنون پیشرانهایمهعتددیدر
ّ
علموفناوریتأثیرگاارند.فهماینمهغیرهاوروابطمیانآنهامسهلزمبت
سیاسهذااریبرایتوسع
کارگیریرویکردهایمیانرشه ای وبینپارادایم است.بت عبتارتروشتنتتر،توستعۀعلمت 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

.
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ّ
همزمانمهأثرازپیشرانهایاقهصادی،سیاس ،اجهماع ،زیستتمحیط ،فناورانت وارزشت در
سطوحتحلیلمهفاوتدرمدارمل ومداربینالملل استتکت درطیفت ازعوامتلملمتوس و
ناملموس قابلبررس است.
دستآمدهدرس دهۀگاشه درکشورم توانگفتتازمیتانپیشترانهای
برمبنایتجاربب  
کننتدهایاستت بت عبتارت

مهنوستأثیرگااربرتوسعۀعلموفناوری،پیشرانسیاس عامتلتعیین
ّ
دیذر،توسعۀعلم وفناوریکشورمهغیریوابسه بت ارادعنظتامسیاست درداختلوارادعنظتام
جهان درفضایبینالملل است .ایجادهمنتوای وهمستوی میتانفضتایملت وبینالمللت 
ّ
موجبتقویتآهنگتوسعۀعلم وفناوران ،وتقابلورویاروی بانظامجهتان موجتبکنتدی
آهنگاینمو وسدرداخلکشورشدهاست مرورمفادستندبرجتاموپیوستتهایآنواجمتاس
نظرمل ب منظورپایبندیکشورب رعایتفرایندهایدیدهشدهدراینسندبیانذراهمیتتپیشتران
هایلحاظشدهدرسندمتاکور،

رغممحدودیتهاوپیچیدگ 

ماکوراست.ب عبارتروشنتر،ب 
ارادعنظامحکمران کشوربرپیشبرداینمو وسبرایدسهیاب ب منافعملت کشتورشتکلگرفهت 
است،وازسویدیذرنظامجهان نیزبرایعادیسازیروابطمیاناعضایاصتل وتعیینکننتدع
ایننظامباایران،وتحققاهدافبلندمتدتمتوردنظتر،مشتارکتدربرنامت هایتوستع علتمو
ّفناوریرادرسطوحگوناگونپایرفه است.براستاسنکتاتگفه شتدهپیشتنهادهایاصتل ایتن
مطالع ب شرحزیراست:
الف)طراح زیرساختحقوق تحققبرجام.باتوج ب پیچیدهبودنفرایندهااجرای برجتام
تزماستمو وسازلحاظحقوق شفافسازیشودتاچذونذ مشتارکتنهادهتا،مؤسستاتو
هایتوافقصورتگرفه وایجادفرایندهایپایتدار


مندیازفرصت
افرادحقوق وحقیق برایبهره
ّ
ومسهمرهمکاریمیانایرانوکشورهایسرآمددرحوزععلموفناوریمشخصشود.
ب)طراح فرایندمشارکتمؤسساتعلم ّ
وفناورانت واجهماعتاتعلم تتخصصت درتحقتق
ّ
علموفناوریایرانونظامبینالمللاست.تحققمفاد
اهدافبرجام.برجامجلوعنویندیپلماس
ا
اینسندطبعامسهلزممشارکتنهادهتایعلمت وتخصصت استت.ازایتنرو،بایتدبرنامتۀملت ِ 
ّ
وفناورانۀکشورتعیینشود.
مشارکتمؤسساتعلم
ج)طراح نظامرصدوپای همکاریایرانونظامجهان درچارچوبسندبرجاموتعیتین

نذریدیتدهبان تحتوتتمترتبطبتا


ازمنظرآینتده
عدمقطعیتهایکلیدیبامشارکت ینفعان.

برجامازحیثشناسای فرصتها،تهدیدها،نقاطقوتو عفوهمچنتینمشتارکت ینفعتان
درتعیینپیشرانهای ک بیشهریناهمیتوبیشهرینعدمقطعیترادارند ،روریاست.
د)طراح آیندههایبدیلتحققاهدافومنافعملت کشتوربراستاسستندبرجتامازطریتق
مشارکت ینفعان.برایداشهنمو ع کنشذران وپی دسهان درتحقتقوشتکلده بت آینتده
ّ
عیتهایکلیدیهموارهطیفت 
برجامدرحوزععلموفناوریتزماستبراساسشناسای عدمقط 
ازسناریوهاطراح شودومهناسبباهرسناریوبسته هایاجرایت تزمتهیت شتودتتاکشتوردر
موقعیتمنفعالن قرارنذیرد.
هت)برنام ریزیبرایتحققآیندعمطلوبمشهملبرتعیینراهبردها،سیاستتهاوبرنامت های
مطلتوبازمیتانستناریوهایتعیینشتدهبت کمتس ینفعتان

اقدام.تزماستبرایتحققآیندع
برنام ریزیتزمصورتگیرد.
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