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  8391 تابستان ،821-841 ،(3)9 ،انسانی علوم در ای رشته میان مطالعات فصلنامه

 فصلنامه .ایتراندرفنتاوریوعلتمسیاستهذااریدردیپلماست نقت بت ایرشته میانرویکردی(.6931)مریماجالل،صنیع
  .621-641،(9)3،انسمنی عنوم در ای رشت  هیمن هطملعمت

2001-4146:شاپا  

دسهرس ب مهنکاملمقال براساس.اخاشدهاستگانازنویسند«ایدرعلومانسان رشه مطالعاتمیان»حقانهشاراینمقال درفصلنام /نویسندگان
) .زاداستآقوانینکریهیوکامانز ) 

 دیپلماسی در ای به نقش رشتهرویکردی میان
 و فّناوری در ایرانسیاستگذاری علم 

 
یم صنیع   اجالل مر

 70/87/8931: پذیرش؛       81/70/8931: دریافت

 چکیده
هایمهعددیدرسیاستهذااریدرکنون پیشران همپیوسهایوب شبک پیچیدگ درجهان مطابقبانظری

کتارگیریهامستهلزمبت ذونذ تأثیرگتااریایتنپیشترانفهمروابطوچ.علموفّناوریتأثیرگاارند توسع
هعلتموفّنتاوریدرحتوز بنابراینرویکترد،درایتنمقالت مو توستوستع.ایاسترشه رویکردیمیان

 و علتم نخستت جایذتاه ب  دسهیاب .شودالملل بررس م سیاسهذااریدرفضایتعامالتسیاس بین
 شتناخت نیازمنتد جهتان، در شایسته  جایذتاه  بت  دستهیاب  نیتز و اآستی غرب جنوب  منطق در فّناوری

علموفّناوریازیکسو،ونظامدیپلماس ازسویدیذرهاِیکارکردهاوتعاملمیانکنشذرانحوزرشه میان
المللت وهدفاصل اینمقال تبیینچذونذ تأثیرگااریتعتامالتسیاست بین اساس، همین بر .است

اتختا .ایتراناستت استالم  جمهتوری در فّناوری و علم  توسع هایمرتبطبااس برسیاستنظامدیپلم
الملتلراهدستهیاب بت ایبینراهبردتعاملهوشمندان مبهن بردیپلماس فعالبرایحضوردرنظامشبک 

ضتور،درکنتارهایعلم وفّناوران برایحفت ایتنحراهبرددیذر،ارتقایسطحتوانمندی.توسع است
هایاثرگااردرنظتامالمللباهدفتبدیلشدنب یک ازگرهگسهرشتعامالتباسایرکنشذراننظامبین

هایبزرگنهوانندبرایحتافایترانازشودقدرتمجموع اینراهبردهاباعثم .ایاستجهان شبک 
ایوچارچوبنظریموردرشه میان العازحیثمفهوم رویکردحاکمبرمط.ایاجماسکنندنظامشبک 

همزمتانازنظریتاتجهتان شتدنونظتام.ایمانوئلکاسهلزاستتشبک  جامع اسهفادهمبهن برنظری
 .ایوبررس اسنادیاستکهابخان  هامطالعروشگردآوریداده.جهان والرسهیننیزاسهفادهشدهاست

 المللایبینسهذااریعلموفّناوری،دیپلماس ،نظامشبک تعاملهوشمندان ،سیا:ها کلیدواژه

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 

.ایرانتهران،کشور،علم سیاستتحقیقاتمرکزالملل،بینوابطردکهری. 


http://dx.doi.org/10.22631/isih.2017.2592.2992
http://dx.doi.org/10.22631/isih.2017.2592.2992
mailto:saniejlal@nrisp.ac.ir
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 مقدمه
.هادردوحتوزهسیاستهذااریواجراستتدسهیاب ب توسع علم وفّناوران مسهلزمتقویتتوانمنتدی

وابعتادگونتاگونآن«علموفّناوری»سیاسهذااریدرحوزهعلموفّناوریمسهلزمشناختوفهممهغیر
کنندهپیشرفتوتوسع جامع درشترایطمهحتولکنتون جهتان،مست ل ترینعاملتعیین اصل.است

درتحتوتتپرشتهابامتروزجهتان،نقت .چذونذ برخورداریازدان ،آموزشوپتووه استت
مندیازعلومسرعتب میزانبهرهبخش هم عواملطبیع ،اقهصادی،وراهبردیجایخودراب مزیت

ادهاستودرحالحا ر،برتریرقابه هرکشوری،بی ازآنکت ازراهمنتابعطبیعت بت ار وفنوند
رسیدهباشدیاب ظرفیتکنونِ صنعه مهک باشد،ب مزیترقابتتفّناورانت کشتوروابسته استتکت 

(.6916،4قا  نوری،)تجل آندرعر  محصوتت نو،باکیفیت،بادواموباقیمه ارزاناست
ایکننتدهده ب روندهایجوامعبشریهمتوارهنقت تعیتینعلموفّناوریدرتحولوشکل

فهماینتأثیرگااریمسهلزمبررس نق مهغیرهایمهفاوت استک ب شکلمسهقیم.داشه است
درجهتان مطتابقنظریت پیچیتدگ .وغیرمسهقیمبرروندهایتوسع علموفّناوریتأثیرگاارنتد

هایمهعتددیدرسیاستهذااریدرتوستع علتموفّنتاوریهمپیوسه کنون پیشترانایوب شبک 
وبین ایرشه کارگیریرویکردهایمیانفهماینمهغیرهاوروابطمیانآنهامسهلزمب .تأثیرگاارند
هایشترانزمانمهتأثرازپی،توسعۀعلم هم6تر،مطابقشکلاست،ب عبارتروشن پارادایم 

محیط ،فّناوران وارزش درسطوحتحلیتلمهفتاوِتمتداراقهصادی،سیاس ،اجهماع ،زیست
.قابلبررس است الملل استک درطیف ازعواململموسوناملموسمل ومداربین

          

         

      
       

      
     

      
       

           
     

      

      
         

        

               
 های توسعۀ علمی پیشران. 6شکل
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هاوفهتموتبیتیننقت پیشترانهایمهفاوتبترایکارگیریرشه بنابراینعالوهبر رورتب 
هایعلم مهفاوتبرایشناختوجوهمهفاوتواقعیتبهرهبترد بت عواملتغییر،بایدازپارادایم
هتادربازنمتای وجتوهعینت ،کّمت وملمتوس،وبرخت دیذتردراینمعناک برخت ازپارادایم

ازپاردایمهتادهندهبت واقعیتآشکارسازیوجتوهپنهتانونتاملموسشتکل هتایمؤثرنتد،متًالا
هتایانهقتادیبایتددرشتناخه ،وازپارادایمگرابایددرتبیینتحولروندتغییتراتجمعیتاثبات

گاهجمع شکلبررس نق اسهعاره .هابهرهبرددهندهب واقعیتهاووناخودآ
مًابتت ستتاحه بترایتتناستاسدرایتتنمقالت ،نقتت دیپلماستت درتوستع علتتموفّنتاوریب 

و«سیاستتتختتارج »کن دستتتکتتمدوحتتوزعمطالعتتات ایوحاصتتلبتترهمرشتته میان
هایمتؤثربترتوستعۀرو،ازمیتانپیشترانازاین.بررس شدهاست«سیاسهذااریعلموفّناوری»

الملل لحاظشدهودلیلاینانهخاب،نخستت،علم ،تعاملسیاس کشورباسایرکنشذرانبین
پووه علتموفّنتاوری دوم،المللوسیاستعلم وتخصص محققدرحوزعروابطبینسوابق

پووه علموفّناوریطت حتدوددهستالگاشته  وستوم،تجربۀزیسهۀمحققدرحوزعسیاست
درمتورددلیتلستوم.لزومتوج ب اینمو وسدرحوزعسیاسهذااریعلموفّناوریکشوراستت

درفرایندکل سیاسهذااریعلموفّناوریوتدویناسنادباتدسته کشتوردرشایان کراستک 
هایکل علموفّنتاوریوانداز،نقشۀجامععلم کشور،سیاستاینحوزهمشهملبرسندچشم

مًابتت یکتت ازالملتتل،ب هایتوستتع کشتتور،نقتت مناستتباتسیاستت ایتترانونظتتامبینبرنامتت 
یناهمیتوعدمقطعیترادارد،کمهرلحاظشتدهوایتنمو توسدرعمتلهای ک بیشهرپیشران

هایایرانباکشورهایسرآمددرحوزععلموفّنتاوریازیتسستو،وسببکندیآهنگهمکاری
رو،دستهیاب بت چتارچوبازایتن.همکاریباکشورهایدرحالتوسع ازسویدیذرشدهاستت

مهغیرهایعرص تعامالتسیاس رادرتوسع علتموفّنتاوریگریک نق تعاملِ مفهوم تبیین
درکشورتبیینوتشریحکنتد،گتام استتبترایشناستای چذتونذ نقت تعتامالتسیاست 

بنتابراین،بایتدچیسته تعتامالت.الملل دردسهیاب ب اهدافتوسع علم وفّناوران کشوربین
المللت یفوتعیینکرد اینکت تعتامالتسیاست بینهایآنراتعرالملل وشاخصسیاس بین

گتارد کتدامهایکالندرحتوزهعلتموفّنتاوریتتأثیرم هاوسیاستچذون براهداف،برنام 
هایکتالنعلتموایرادرسیاستتالملل اهدافتوستع راهبردهادرحوزهتعامالتسیاس بین

کند فّناوریدرسطحمل تأمینم 
ب اینمقدم هدفاصل اینمقال بررست چذتونذ تأثیرگتاارِینظتامدیپلماست باتوج 

هایمرتبطباتوسع علتموفّنتاوریبرسیاست(الملل مًاب نظاماجرای تعامالتسیاس بینب )
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فر ی اصل ایناستک اتخا راهبردتعاملهوشمندان درنظامدیپلماس منجربت .ایراناست
.شودوندتوسع علموفّناوریدرایرانم تسریعر

 
 چارچوب مفهومی
هایاجرای استک دسهذاهها،راهبردهاوبرنام الملل مجموع اهداف،روی تعاملسیاس بین

المللت بت اشباسایرکنشذرانبینرسم سیاستخارج هرکشوریبرایتنظیمروابطفرامل 
بترایتناستاس،.یابدرچارچوبنظامدیپلماس هرکشورتجل م اینتعامالتد.گیردکارم 

اولینگامدرایتنبررست ،.الملل بایدمفهومدیپلماس بررس شودبرایفهمتعاملسیاس بین
دیپلماس درمهونمخهلفتعاریفمهعتددداردوقتدمتآن.هایآناستشناختمبان وریش 

گیریجوامعبشری،بتاهتدفحتّلوفصتلواژهازابهدایشکلب بلندایتاریخاست یعن این
الملل،تاریخروابتطدیپلماتیتسرادرادبیاتروابطبین.کارگرفه شدهاستاخهالفاتبینآنهاب 

از)،ودورهمتدرن(6363تتا)،دورهکالسیس(6161تا)دورهقدیم:اندمشهملبرس دورهدانسه 
،هتاجری)شتودک باعنواندیپلماس نوینشتناخه م (تاکنون6363کنفرانسصلحپاریسدر

6934،41.)
هتایهتایسیاست ،نوآوریهتایستاخهارینظامالملتل،دگرگون تحولدرنظتامروابتطبین

ویوهدرحوزهاطالعاتوارتباطات،وارتقایستطحافکتارعمتوم موجتبتحتولدرفّناوران ب 
هتایدربینعواملگوناگون،تحوتتحوزهفّناوری(.6932رادمرد،)مفهومدیپلماس شدهاست

گویند،بایدنقط عطفمهمت اطالعاتوارتباطاترا،ک ب آنانقالباطالعاتوارتباطاتم 
اگرچ انقالبصنعه نقط آغازیبترایتحتوتتاساست در.درتحولمفهومدیپلماس دانست

نمخهلفاست،ایتنانقتالباطالعتاتوارتباطتاتاستتکت بتاهاوکنشذراروابطبیندولت
العتادهعلتموفّنتاوری،تترازآنهتاگستهرشخار گسهرشابزارهایاطالعات وارتبتاط ،ومهم

بتا.گون رادردیپلماس وروابطبینکنشتذرانمهیتاکتردهاستتموجباتتحول بزرگوانقالب
روشتد،بلکت تنهادیپلماس باتحولمعنای ومفهوم روب وقوسانقالباطالعاتوارتباطاتن 

(.6911حقیق ،)باگسهردگ مو وعاتومسائلمرتبطنیزمواج شد
دهدک اینمفهوممهناستببتامهغیرهتایمطالع سیرتحولدیپلماس درگارزماننشانم 

بترایمتااکرهدرراسته آمیزایحتلوفصتلمستالمتتأثیرگااردرماهیتتآن،ازابتزاریصترفاا
ایازابزارهایاقهصادی،فرهنذ ،اجهماع ،سیاس ،علمت وفّناورانت دراخهالفاتب مجموع 

(.6934،92هاجری،)ذرانتبدیلشدهاستراسهایتحققاهدافسیاستخارج ومنافعکنش
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 ،ابزارهتایگونتاگونایبرایدیپلماس ایجادکردهاست ازسویاینتحولمفهوم نق دوگان 
هاواهدافحوزهسیاستهایاقهصاد،فرهنگ،اجهماس،علموفّناوریبرایپیشبردبرنام ازحوزه

شتوندوازستویدیذتر،نظتامدیپلماست وستازوکارهایاجرایت حتوزهکارگرفه م خارج ب 
هتاازجملت وزهسیاستخارج برایپیشتبرداهتدافکشتورهاوتتأمینمنتافعآنهتادرستایرح

(.6930برات ،)شوندکارگرفه م اقهصادی،فرهنذ ،علموفّناوریب 
برایناساس،پیشبرددیپلماس درحالحا رمستهلزمتوجت بت ماهیتتپیچیتدهارتباطتاتبتین

.نوساینارتباطاتمبهن برمنطتقشتبک استت.الملل استکنشذرانمخهلفدردوسطحمل وبین
ایدیپلماس علتموفّنتاوری،یعنت شتبکۀتوانگفتبازیذرانمهعددیدرنظامشبک اساس،م براین

هتادرایتنچذتونذ تنظتیمروابتطمیتانگره.کنندآفرین م نق  مًاب گرهالملل ب مل وشبکۀبین
ددیدرهتایمهعتدرستطحملت گره.ایدرتحقتقاهتدافدیپلماست داردکننتدههانق تعیینشبک 

هتاسطوحتحلیلمهفاوتوجتودداردکت درچتارچوبحاکمیتتمّلت تنظتیمروابتطمیتانایتنگره
ازآنجتاکت درستطحمّلت منتابعقتدرتوثتروتدراخهیتاردولتتاستت،ایجتاد.پایراستامکان

المللت ترازایجادهماهنذ درفضایبتینهایمهفاوتب مراتبراحتهماهنذ میانبازیذرانوگره
هایمهفتاوتالملل درعرضیکدیذروباتوج بت توانمنتدیهادرفضایبیناست،زیراقدرتدولت

.الملل بسیاردشواراستبنابراین،ایجادهماهنذ درفضایبین.شودآنهاتعیینم 
ننتدکالمللدرآنفعالیتم الملل محیط استک واحدهاوبازیذرانسیاستبینفضایبین

المللونوسنظتامحتاکمبترآنونیتزنحتوهتوزیتعومهشکلازساخهارنظامبین(6932:23قوام،)
تنهافضای استتکت کنشتذرانسیاست درآنبتاهتمایننظامن .الملل استقدرتدرسطحبین

استعدادونتوسبراس.تعاملدارند،بلک ماهیه داردک برنوسعملکرداینکنشذرانتأثیرگااراست
المللت هایمهفاوت درستطحبینبازیذران،نحوهتوزیعقدرتبینآنهاوفراگیرینظام،تاکنوننظام

الملتل،ب باوربستیاریازاندیشتمندانعرصت روابتطبین(.6333،22 ،کمپالن)حاکمبودهاست
فروپاشت نظتامدوقطبت دراکنوندرحالط کردندورانگااریاستتکت بتاالمللهمنظامبین

.ویوگ بارزایننظامگسهرشروندجهتان شتدناستت .ابهدایده نودقرنبیسهمآغازشدهاست
نخستاینک ،:نظامجهان مانندهرنظامدیذریدوویوگ اصل دارد(.6932،41اجالل،صنیع)

رعنصربایدجایذاهآندرکتلنظتامبنابراین،برایدرککارکرده.هم عناصرآنارتباطمهقابلدارند
محمتدیالمتوت ،)بی خودجتوشوخوداتکاستتودوماینک ،حیاتایننظامکم.مشخصشود
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هایتاریخ دیذتردرایتناستتکت ایتننظتاموج تمایزنظامنوینجهان بانمون (.6911،31
 ،والرسلتی )شتمولدانستت جهانتوانآنرانظاممدرنکلجهانرادربرگرفه استوبنابراینم 

اقهصاددرونایننظام،مبهن برتقسیمکارواحداستتومرزهتایایتنتقستیمکتار(.6313،223
اصتل.گیترداینتقسیمکاربرمبنتایرابطت مبادلت شتکلم .پوشاندهارام هاوفرهنگهم ملت

(.2000،292والرسهین،)هدایهذرایننظامانباشتسرمای است
داریرابایدتعاملسازندهوحمایهذربتینستاخهارعلتتداوموپایدارینظامجهان سرمای 

درُبعتدسیاست ست (.6333،290والرستهین،)اقهصادی،سیاس وفرهنذ ایننظتامدانستت
تمرکتز:انتدازاینست عامتلعبارت.اندمًاب عواملحف ثباتسیاس نظامفعالعاملاصل ب 

تواننظام دردسهاننیروهایمسلطک ب تناسبازآنبرایبرقرارییااعادهثباتونظمدرنظام
 ووجتود(2000،611والرستهین،)شود تعهدایدئولوژیسب نظتامدرتمامیتتآناسهفادهم 
 ز،بیلیت)شتودپیرامون درنظام،ک متانعازدوقطبت شتدنوُپرتعتارضشتدنآنم مناطقشب 

6333،699.)
کننتدبت ست دسته مرکتز،پیرامتونوهابراساسنقشت کت درایتنستاخهارایفتام دولت

اندکت ازدوالملل هایمرکزحامیاناصل وحافظاننظامبیندولت.شوندپیرامونتقسیمم شب 
ولمرکتزایفتاکنند اول ایفاینق هوموناستتکت برخت ازدطریقبقاینظامراتضمینم 

هایمرکتزازایتندونقت دولت.هایبرترنظامجهان استکنندودوم ایفاینق قدرتم 
داریرارعایتتکنندک قواعدبازیدرنظامجهتان سترمای های اسهفادهم برایسرکوبدولت

تتعتامالتتوانتدبتاتقویتازاینمنظر،جهان شدنفقطم (.6313،19والرسهین،)کنندنم 
 (.6331 چیسدان،)دهدبینبازیذراندروننظام،یکپارچذ درون آنراافزای 

ایازدهدک درتحلیلاینساخهارمتابتامجموعت امانذاه ب تحوتتنظامجهان نشانم 
ننظام،بترایمک عالوهبرتأثیرپایریازساخهارکالتنیدهمواج همتحوتتورفهارهایپیچیدهودر

های صتورتپدیتدهاینتحوتتهرچنددربرخ متوارد،بت .یکدیذروبرکلنظامنیزتأثیرگاارند
هتمدهدک هم دریتسکتِلبت ترآنهانشانم رسند،اماپای دقیقجداازهمومسهقلب نظرم 

کتارگیریمنطتقشتبک توانبتابت  پیوسهذ رامهماینب .اندکنِ مداومپیوسه ودرتعاملوبرهم
دارِیمهکت بت هایسترمای ایرایک ازویوگ گیریجامع شبک شکل کاسهلز.جهان تبیینکرد

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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هایاطالعتات وویوهفّناوریای،ک محصولتوسع علموفّناوریوب نظامشبک .دانداطالعاتم 
هتاتترینایتنویوگ مهم.کنتدهتا،مهمتایزم یرنظامهای داردک آنراازساارتباط است،ویوگ 

اقهصادیک بی ازهترزمتاندیذتر.است«اقهصادفراگیرجهان »ونیز«اقهصاداطالعات »ظهور
هتا،ب معرفتودان ،اطالعات،فّناوریتزمبترایپتردازشایتناطالعتاتمهکت شتدهوبخ 

دارد،وکندودریسچرخ تولیدسودب همکتاریوامت لم بازارها،وافرادغن راب یکدیذرمهص
ویوگت .کنتدها،بازارهاوافرادفاقدامکاناتراازمحدودهعملکردهایسودآورخودطتردم بخ 

دیذرایننظام،ظهورتقابلمیاندوگروه استتکت یکت بت اطالعتاتدسهرست داردوتوانتای 
(.6910،61،کمستنز)یذریچنینموقعیه ندارندمندیازآنرادارد،ودبهره

هرشبک ازشمارینقتاطاتصتالیتاگتره،ماننتد.ایمهک ب منطقشبک استجامع شبک 
یابدوکنهرلبرشبک سلسل اعصاب،تشکیلشدهک سرمای درمیانآنهاجریانم  هایسیناپس

حن جهان عالمرابت دوقطتبکلت ،حضوراینپدیداردرص.شودشبک ازطریقآناعمالم 
تتدری بت ک گتروهدومب درحال .کنداعضایشبک ومحرومانازعضویتدرشبک تقسیمم 

کنندگانواقع نظتمشود،گروهنخستب صاحبانقدرتوکنهرلمسیرنابودیوانقراضراندهم 
،تعاملسیاس نظتامملت بتاکاسهلزایبنابرنظری جامع شبک (.63همان،)شوندم اموربدل
ایهایتوستع علتموفّنتاوریدربستهرنظتامشتبک الملل وتأثیرآنبترسیاستهذاارینظامبین

المللتعییننظام ک قواعدبازیرابرایبازیذراناصل درعرص بین.پایراستالملل تبیینبین
دارییمدارد،همچنانبرمبنایمنطقنظامسترمای هایآنهاتأثیرمسهقکندوبررفهارهاوکن م 

کند بااینویوگ جدیدکت فقتطصتاحباندانت واطالعتاتدریعن انباشتسرمای عملم 
المللدارند،اینگروهبت اعضتاینظامجدیدتوانای انباشتسرمای ودرنهیج بقارادرنظامبین

،دان ،اطالعاتوفّناوریبیناعضتااساسجریانسرمای شوندک برایتبدیلم درونِ شبک 
کشورهای ک توانهماهنذ بامنطقحاکمبرنظامنوینویتاکتاتی (.26همان،)شودادارهم 

.شتوندبرایارائ درشبک نداشه باشندازاینشبک حافشدهوب حاشی نظامجهان رانتدهم 
اصل درقبالایننظاموبازیذراناصل آناتختا کننتد سیاستتتوانندس رویکردکشورهام 

 درعرصت دیپلماست یهاوراهبردهتااستیراهبردتعاملمبهن براتخا س.تعامل،تقابلیاانزوا
کنندهنظمکنون ،ازمنظرسایربازیذراناستک  مناینک کشوررادرردیفکنشذرانتضمین

سیاستتقابلناظربرنپایرفهنقواعدنظام.ل کشوررانیزتأمینخواهدکرددهد،منافعمقرارم 
باتوجت بت وابستهذ مهقابتل.المللاستنینودرعرص نظامبیساخهاریزیر پیوتالشبرا

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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طورخودخواسه راهبردانزواراالملل،کشورهاب کشورهاونیازب ارتباطباسایربازیذراننظامبین
نکه مهمایناستک رویکردتعاملدرشترایط منجتربت پتایرشکشتوردر.کنندهخابنم ان

ایخواهدشدک آنکشوربهوانددرفرایندتولیدوتوسع علموفّناوریجهانمشارکتنظامشبک 
.کندوکاتی برایارائ ب سایربازیذرانداشه باشد

اعضتایاصتل همتانکشتورهای.شتوندسته تقستیمم امادرونشبک نیزکشورهاب س د
محصوتتمبهنت بتر.مرکزندوبیشهرینجریانسرمای واطالعاتبیناینکشورهاجاریاست

شدهاینکشورهادرشبک استک حامیانوحافظاناصلِ نظتامهایپیشرفه ،کاتیارائ فّناوری
دان وفّناوریتولیدکاتهتایصتنعه ومبهنت بترکشورهایمرکزباانهقال.اندایجهان شبک 

سو،وباتقسیمکاربتینستایرکشتورهابترایپیرامونازیسهایمهوسطب کشورهاینیم فّناوری
پیرامونراهایکالنعلموفّناوریازستویدیذتر،بقتایمنتاطقنیمت سرشکنکردنهزین پروژه

هایتوانندباتقویتتوانمندیپیرامونم ر،کشورهاینیم دراینساخها.زننددرونشبک رقمم 
گیترد،امیتدم پیراموندیذترشتکلعلم وفّناوران خودک درتعاملباکشورهایمرکتزونیمت 

ایجهتان همچنتاننیازمنتدحضتورعالوهبراین،نظامشتبک .سمتمرکزداشه باشندتحرکب 
نتولیدموادخامموردنیازبرایچرخ اقهصادجهتان ونیتزکشورهایپیرامون استک کارشا

.هایقبلاستتولیدکاتهایصنعه نسل
هتایویتوهبتااستهفادهازفّناورینکه مهمایناستک درایننظامدرعصرجهان شدنوب 

تقستیمنوینارتباط واطالعات ،کشورهایجهانب دودسه اعضایشبک ومحرومانازشبک 
هاوازسویدیذر،گسهرشوابستهذ بتینکشتورهاوتقستیمکتارمبهنت بترتوانمنتدی.اندشده

تخصصکشورها،خروجازشبک رامهرادفباازدستدادنفرصتتوسع برایکشوِرمحتروماز
کند یعن حضوردرشبک ،رمزبقایکشورهادرنظتامجهتان واستهفادهازحضوردرشبک م 

هاوقتدرتختوددرهرچندکشورهادرونایننظتامبتراستاستوانمنتدی.هایآناستیتظرف
.گیرندپیرامونقرارم سلسل مراتبمرکز،پیرامونوشب 

برهمیناساس،کشوریک خواهاندسهیاب بت توستع استت،عتالوهبترتنظتیممهغیرهتای
کتارگیریستویبت لتلاستتتتاکشتورراب المداخل ،نیازمنداتخا سیاسه فعالدرفضایبین

در.المللبرایدسهیاب ب اهدافتوسع مل رهنمونکنتدهایدروننظامبینهاوفرصتظرفیت
هتایاصتل درشتبک مًابت یکت ازگرهاینساخهار،فقطبازیذران امکانبقادارندک بهوانندب 

های ک سایراعضایشبک رابت تتداومتوانمندیاینبازیذرانباید مندارابودِن.تعریفشوند
کند،باشناختقواعدبازیدراینساخهاِرپیچیده،تعامل مًبتتومبهنت حضورآنهانیازمندم 
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بنتابراین،اتختا رویکتردتعتامل در.بروابسهذ مهقابتلبتاستایراعضتایشتبک ایجتادکننتد
برهمینمبنتاشتناختمحتیط.دهندایشبک سو م دیپلماس ،کشورراب تعاملباسایراعض

.الملل اهمیتداردمل درکنارمحیطبین
ایازمهغیرهاوکنشذراندرترسیمچارچوبدیپلماتیسکشورهانق درسطحمل مجموع 

.ایازکنشذرانبرحوزهسیاستتختارج تأثیرگاارنتدکنند یعن دراینسطحنیزشبک ایفام 
هایمل ونظامباورهتای داردخارج هرکشوربی ازهرچیزریش دراصولوارزشسیاست

.ک نظامسیاس مل برپای آنهاشکلگرفه است
اول،ماهیتت:برهمیناساس،ماهیتسیاستخارج ایرانرابایدمهأثرازدومبنتادانستت

 تدیتبتانظتامستلط شتکلگرفتتوهایاسالم ونیتزایدئولوژیسانقالبک برپای آرمان
هایاصل ساخهارجدیدحاکمبرکشتورتبتدیلکترد دوم،گرای اسالم راب یک ازپای آرمان

گرایان درسیاستختارج ونیتزالملل ک لزوماتخا دیدگاه واقعواقعیاتمحیط مل وبین
اخهاریپیچیتدهوچنتدوجه رادرمجموساینعواملس.الزاماتجمهوریتنظامراایجابکرد

.ویوهدرحوزهسیاستخارج ونظامدیپلماس ایرانحاکمکردعرص سیاستب 
بایدگفتسیاستخارج درجمهوریاسالم ایران،نهیج تعاملپیچیدهوچندوجه بین

ذرانبازیذرانایتنعرصت طیتفوستیع ازکنشت.ایازمهغیرهاوکنشذرانمهنوساستمجموع 
دسهذاهرسم مهول سیاستخارج تاکنشذرانمهنفاندک باتکی بترنفتو وقتدرتختوددر

طورمستهقیموغیرمستهقیمتتأثیرهاوعملکردحوزهسیاستتختارج بت ها،بربرنام سایرحوزه
گرای راگرای وواقتعازسویدیذر،ماهیتنظامجمهتوریاستالم همزمتانآرمتان.گاارندم 

اینماهیتدووجه دراهداِفبرآمدهازقانوناساس مهجل استت.درونخودجایدادهاست
(.6932اجالل،صنیع)

پووهانبترایتوصتیفسیاستتختارج ایترانازبرایناساساستتکت مهفکترانوسیاستت
انازمنظتترعلیر تتاازغنتتدی،چهتتارگفهمتت.برنتتدهتتایمهعتتدددرمقتتاطعگونتتاگوننتتامم گفهمان

گرایوفرهنتتگگرا،محوریتتاعمتتلگرا،منفعتتتمحتتوریتتاآرمتتانگرا،ارزشگرایتتاواقتتعمصتتلحت
(.6934،3ازغنتدی،)برکشتورحتاکمبتودهاستت6914محورازابهدایانقالبتاسالسیاست

جانب پویابرایتحلیلسیاستختارج بترنقت نظتامالل رمضان نیزدرارائ مدلتعاملس روح
توانگفتدوجریتاندرمجموسم (.6914،63رمضان ،)کندالمللواو اسداخل اشارهم بین
ایتندو.کندگیریکشورهارادرسیاستخارج مشخصم همپیوسه ،سرنوشتوافقوجهتب 

ت،ایک مستهقلازتحتوتتروزاستکننده اتکشورهاویاموادتعیین(الف:اندازجریانعبارت
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ایندسه ازعواملبتاکنتدیمهحتول.هامانندسرزمین،منابع،جغرافیا،فرهنگو اتفرهنذ ملت
هتاوروحیتات،توانای (ب.شوند،امابرسیرحرکتسیاستخارج کشورهابسیارتأثیرگاارندم 

سف ومنطتقها،ماهیت،فلسو،وظرفیتگیریدولهمردانازیسکیفیتمدیریه ،سازمان وتصمیم
 (.6933،21القلم،سریع)نظامسیاس هرکشورازسوی دیذر

یک ،اصولثابتسیاستتختارج ،:ازاینمنظرسیاستخارج بردوسهوناصل اسهواراست
هتایجغرافیتایسیاست ونظتاماقهصتادیوفرهنتگعمتوم والملتل،ویوگ شاملساخهارنظامبین

درچنتینفضتای.تواندتغییترکنتدتنظامسیاس ودولهمردانآن،ک م سیاس کشور،ودیذریماهی
هایبسیار،امادربسیاریمتواردبتاایاستک سیاستخارج ایرانباتحوتتوفرازونشیبپیچیده

.گرایان حرکتکردهاستاصولثابتومشخصوباتلفیق مهغیرازُبعدآرمان ونیزواقع


 ها ل یافتهتجزیه و تحلی
ایاستکت کتارای رشه نظران،سیاستعلموفّناوریبیانذرنذرش میانبنابرباوربسیاریازصاحب

هتایاقهصتادی،بینان وجامعسیاسهذاارانازتعتامالتایتنحتوزهبتاستایرحوزهآندرگرودرکواقع
بترفراینتدسیاستهذااریعلتمودربینمهغیرهایمهعددتأثیرگتاار.اجهماع ،فرهنذ وسیاس است

:الملل ب دتیلزیربسیاراهمیتداردفّناوری،نق مهغیرسیاستخارج وتعاملسیاس بین
الملل علموفّناوریومحدودنبودندان ب مرزهاییسکشور ماهیتبین.6
نتتدیازمالملتتلنتتوینولتتزومعضتتویتدرونشتتبک بتترایبهرهایبتتودننظتتامبینشتتبک .2

الملل  هایکالنبیندسهاوردهایعلم وفّناوران سایرکنشذرانونیزمشارکتدرطرح
هایحوزهعلموفّناوریهایحوزهسیاستخارج بابرنام همپیوسهذ اهدافوبرنام ب .9

ریبترایمًابت ابتزاهایعلم وفّناوران ب کارگیریتوانمندیدرتعامل دوجانب مبهن برب 
گیتریازستازوکارهاینظتامدیپلماست هایحوزهسیاستخارج ونیتزبهرهپیشبردبرنام 

.برایکمسب توسع علم وفّناوران 
در.شتودایجهتان دیتدهم نمون اینتعاملدررفهاربسیاریازکنشذراندروننظامشتبک 

هایهاوبرنامت نندتابتااتختا سیاستتکعصرتوسع مبهن برعلموفّناوری،کشورهاتالشم 
کارگیریآنالملل ،درجهتجابعلموفّناوریگامبردارندوباب راهبردیدرسطحمل وبین

 (.2009، آنکهاد)ب توسع دستیابند
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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هایعلموفّناوریکشورهادربرگیرندهاطالعات ازو عیتکنون آنهابرایناساس،سیاست
سیاستعلتموفّنتاوریدرایتاتتمهحتدهامریکتا،انذلستهان،اوچشم ندازآیندهآنهاست،مًالا

بتت اهتتدافاقهتتدارملتت وابستته استتت گرای ،درمقابتتلایتتنمأموریتتت.فرانستت وهلنتتدعمیقتتاا
نفو گراست درژاپنسیاستعلتمو.سیاسهذااریعلموفّناوریدرآلمان،سوئیسوسوئداساساا

،همزمانبتا6314سالاز(.6916،10وری،قا  ن)گراستوهمنفو گرامأموریتفّناوریهم
وفّناوران درکنارانتواسهایعلم مو وسهمکاری ،«الملل هایبینسازمانهمکاری»تأسیس

متیالدیدرچتارچوب10ازاواسطده اینکشور.قرارگرفتژاپنهمکاریدیذردردسهورکار
دسهاوردهایبسیاریرادرزمین رشداجهماع ورفاهمدن باکشورهای«ب توسع کمس»برنام 

درحالتوسع ب اشهراکگااشتودرایتنمستیربستیاریازمحققتانعلتموفّنتاوریژاپنت بت 
(.2060 شورایسیاسهذااریعلموفّناوریژاپن،)هایدرحالتوسع اعزامشدندکشور

ستویتقویتتب »گزارش بتاعنتوان هذااریعلموفّناوریژاپنشورایسیاس2001درسال
براستاسنهتای ایتن.منهشرکردک درآنمفهومدیپلماس فّناوریمطرحشتد«دیپلماس فّناوری

ستازپیونتدعلتموزمین »کارگیریهراقدام استک گزارش،دیپلماس علموفّناوریناظربرب 
استهفادهازدیپلماست بترایرشتد»ویتا«اینیلب پیشرفتمهقابلفّناوریب سیاستخارج بر

هتتادرراستتهایاستتهفادهازعلتتموفّنتتاوریبتترایمقاصتتدبیشتتهرعلتتموفّنتتاوریوارتقتتایتالش
همچنین،درترکیت ،کت کشتوریدرحتالتوستع استت،(.2069 ،سونمهی)است«دیپلماتیس

ریزیشتدهاستتاوریمنعکسشدهوبترایآنبرنامت اهمیتنق دیپلماس درتوسع علموفنّ
خانۀعلم،ایمیانوزارتامورخارج ترکی ووزارتنام ،تفاهم2062درسال(.2064، چهین)

هایدیپلماس علموفّنتاوریترکیت امضتاشتدوبتدینمنظورتوسع فعالیتصنعتوفّناوری،ب 
،لنتدن(ایاتتمهحتده)آنجلسهایعلم ب شهرهایلوسایبرایاعزامدیپلماتمنظور،برنام 

درجهتگستهرس(هند)ودهل نو(روسی )،مسکو(کرعجنوب )،س ول(چین)،پکن(بریهانیا)
اهتدافایتن.هایدیپلماس علموفّناوریترکی درسراسردنیادردسهورکارقترارگرفتتفعالیت

وفّنتاوریکشتورهایپیشترووانهقتالآنبت مراکتزعلمت گیریازنهای علتمطرحعالوهبربهره
المللت مهمرکتزاستتهایعلموفّنتاوریایتنکشتوردرستطحبینداخل ،برمعرف توانمندی

 (.2061 شورایسیاسهذااریعلموفّناوریترکی ،)
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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جمهوریخلقچینیک دیذرازکشورهای استک درحوزهسیاستهذااریعلتموفّنتاوری
امتروزه،عتالوهبتربتازیذران.هایحوزهدیپلماس تأکیدکتردهاستتود،براسهفادهازظرفیتخ

هاومؤسستتاتتجتتاری،رستتم دولهتت ،بتتازیذرانغیررستتم ،ماننتتدمتتدیران،رهبتترانشتترکت
گیریسیاستخارج ودیپلماست هایغیردوله نیزنق مهم درشکلدانشذاهیان،وسازمان

درقانونعلموفّناوریجمهوریخلقچین یلتوستع فّنتاوری.کنندینایفام علموفّناوریچ
هاومراوداتعلموفّناوریخودراباکشورهایخارج وتأکیدشدهک دولتچینبایدهمکاری

ای،مؤسستاتآمتوزشهایتوستع الملل گسهرشدهتد،ومحققتانوستازمانهایبینسازمان
هایگونتاگونبتاجهماع ،فعاتنعلم وفنت راتشتویقکننتدتتابتاشتیوههایاعال ،سازمان

بنتابراین،(.2061 ،همیمشلی)هایاصل توسعۀعلموفّناوریدرجهانپیوندبرقرارکننتدجریان
(:2060یونسکو،)الملل چینباسایرکشورهادرچهارسطحتعیینشدهاستهایبینهمکاری
سطحپایینعلموفّناوری،کمبودسترمای وفقتدانتجربت .هایپیشرفه همکاریباکشور(الف

ترینعواملنیازچینب برقراریرابط واسهفادهازتجربیتاتکشتورهایمدیریه موفقازجمل مهم
ستویتولیتدکوشدتاسیاستتولیِدانبوِهمحصتوتتبتافّنتاوریپتایینراب چینم .پیشرفه است
یافه ،دولتچین منهمکاریباکشورهایتوستع .هایپیشرفه هدایتکندفّناوریمحصوتتبا

گاارانغربت هایدوجانب ،سترمای الملل ونیزهمکاریهایعلم وفّناوران بینمشارکتدرپروژه
یتتداومرو،بتراازایتن.گااریکردهاستدراینکشوررانیزملزمب انهقالفّناوریهمزمانباسرمای 

الملتلبتاهتدفجتابثتروتورشدوتوسع اقهصادیوهمچنینایفاینقش مهتمدرنظتامبین
بت همتیندلیتل،.یافه نیتازداردافزای قدرت،ب برقراریروابطمنطق وپایدارباکشورهایتوسع 
ارج اینکشتورهایسیاستخروابطپایدارباامریکا،ژاپنواتحادی اروپابخ مهم ازاولویت

مقامتاترغمبتدبین ایناولویتب شکل اهمیتپیداکردهکت بت .راب خوداخهصاصدادهاست
.ترینشریستجاریچینکشورامریکاستچین ب امریکا،بزرگ

.همکاریباکشورهایدرحالتوسع (ب
همکاریباهمسایذان(ج
.ایوجهان هایمنطق همکاریباسازمان(د

دهتدکت هتایپیشترفه ،نشتانم هایایاتتمهحده،بزرگهرینکشوردارندهفّناوریسیاست
دسهیاب سایرکشورهاب فّناوریدرچارچوبامنیتمل اینکشتورتعریتفشتدهاستت یعنت 

بتاصدورفّناوریب دیذرکشورهایاجلوگیریازدسهیاب یسکشورب فّناوری هاینتوین،کتامالا
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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.منافعوامنیتمل امریکاپیوندخوردهودرراهبردهایکالناینکشورلحاظشتدهاستتبحث
مودربحبوح جنگجهان اولب تصویبکنذرهرسید،6363ک در ،«تجارتبادشمن»قانون

هایخاص هایاقهصادیاینکشوراستک محدودیتترینقانوندرزمین تحریمرسید،قدیم 
راهبردمهارکمونیستمدومتین.کردندانامریکای باکشورهایمهخاصماعمالرابرتجارتشهرو

الملل ک وظیف کنهرلفراینتددستهیاب کشتورهابت عالوهبراین،تشکیلنهادهایبین.گاماست
هتایدارایکتاربردنظتام ودوگانت رابترعهتدهداشتهند،بت ویوهفّناوریهایحساسب فّناوری
الملل وباهمکاریسایرکشورهامنجرشدک یک ازهایکنهرل درسطحبینیمگیریرژشکل
مب پیشنهادایاتتمهحدهاستت6313ایدرالملل انرژیهسه هایآنتشکیلآژانسبیننمون 

(.2004:621 پارلبرگ،)
وراصتل دهدک اینکشورهادراینفضتا،محتتوسع نشانم ب بررس تجرب کشورهایرو

مًاب یک ازاعضایشتبک جهتان قترارسیاستخارج خودراتالشبرایتعریفنق خودب 
هتایختود،ستازوکارهایمهناستببتاگیریجمهوریخلقچینباتغییرعمل درجهت.اندداده

هت کتارگرفایرابرایرقابتدروننظامودسهیاب ب جایذاهقدرتجهان درشبک بت نظامشبک 
جمهوریفدراتیوروسی ،دومینکشوریاستک باحفت فاصتل امنیهت ختودازایتاتت.است

کیدبراسهقاللعملخود،ب  مًاب قدرت نودرجهان،تالشمهحدهومهحداناسهراتویک وباتأ
ستهمیتسقتدرتجهتان رادرونشتبککندتاباب م   کارگیریقواعدبازیدرنظامنوین،عمالا
گرای سیاستخارج اینکشورهاهمانندجمهوریاسالم ایران،بردوپای آرمان.دستآوردب 

بندیاهتدافحتوزهالملل واولویتایبینگرای بناشدهاست،اماشناختساخهارشبک وواقع
انسیاستخارج منجرب اتخا مجموع راهبردهای شدهک برمبنایسیاستتعاملباکنشتذر

کشورهای.هایدرونشبک وحافتهدیداتآناستگیریازفرصتدنبالبهرهالمللب نظامبین
شتر آستیا،هندوستهان،ترکیت وبستیاریدیذترازکشتورهایدرحتالتوستع بتاشر وجنوب

هاوتوانشان،کارگیریهم ظرفیتهاوراهبردهایسیاستخارج خودوباب بازتعریِفسیاست
(.6932اجالل،صنیع)مندیازمزایایآنهسهنددنبالبقایخوددرنظامنوینجهان وبهرهب 

المللت دراینفضایرقابه ک کشورها،اقهصادمبهن بردان رامحورتعامالتسیاس بین
هتارابترایالملتلفرصتتبازیتاب نق اندودرشرایط ک دورانگتاارنظتامبینخودقرارداده

هایخوددرسراسرجهانسرعتدرحالتحکیمپای کشورهافراهمکردهاست،والبه ایننظامب 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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گرایانت درتقابتلبتاهایآرماندنبالپیذیتریسیاستتسوب است،جمهوریاسالم ایرانازیس
اینقت های برایایفکارگیریظرفیتدنبالب داریجهان استوازسویدیذر،ب نظامسرمای 

.المللاستمًاب یک ازاعضایاصل شبک بینب 
نهای اینسیاستخارجِ دووجه رابایتددرتتاریختعتامالتسیاستتختارج جمهتوری

بررس روندهاورویدادهایست دهت .وجوکردالمللوکنشذرانآنجستاسالم ایرانبانظامبین
وسیاستتتختتارج جمهتتوریاستتالم ایتتران،گاشتته ازحیتتثچذتتونذ تعامتتلنظتتامجهتتان 

برخت بترایتنباورنتدکت .های معناداردرسیاستتختارج استتهاوگسستمدهندهتداونشان
همراهدسهرس ب منابعنفتوگتاززمینت تبتدیلایتنکشتوربت قتدرِتموقعیتاسهراتویسایرانب 

ایرانهنوزبترایتبتدیلشتدنبت هومتوندرکند،اماهوموندرمنطق جنوبغربآسیارافراهمم 
فتارستشکیلشورایهمکاریخلی (.30-6913،36صفوی،)های مواج استچال منطق با

دربرابترشتعاردرمقابلایرانوبرایکنهرلنفو اینکشور،یکت ازواکن  هتای بتودکت مستهقیماا
ارماهیتتنظتامجمهتوریاستالم درکنت(.6332،931رمضتان ،)رانقالبشکلگرفتصدو

گیریسیاستخارج مسهقل،موقعیتجغرافیتای ممهتازوحستاسوایران،برخ برآنندک جهت
هایستاخهاریالمللعاملایجتادمحتدودیتاهمیتژئوپلیهیسوژئواسهراتویسمنطق درنظامبین

 (.6911،294ر ای ،)شدیدبرایدسهیاب ب موقعیتهومونیسدرمنطق برایایراناست
باوجودهم تهدیداتوموانعازمیتانعوامتلفتو ،موقعیتتممهتازجغرافیتای واهمیتت

هایعلمت وفّناورانت الملتل،توانمنتدیژئوپلیهیسوژئواسهراتویسمنطق خاورمیان درنظامبین
نآنایترانرابت یکت ازایران،همراهباسیاستخارج مبهن برتعاملسازندهبانظاموبتازیذرا

.هایاصل درشبک جهان تبدیلخواهدکردبازیذرانوگره
آفرین درآنمسهلزماتخا راهبردیدیپلماتیتساِینظامجهان ،نق باتوج ب ماهیتشبک 

هتایحتاکمبترهایبرگرفه ازانقالباسالم ،براساسواقعیتاستک  منپاسداشتآرمان
هایشبک جهان ازخطرحتافازشتبک ورانتدهمًاب یک ازاعضاوگرهاندایرانراب شبک ،بهو

های ک دردهدبسیاریازمحدودیتنذاه ب روندهایگاشه نشانم .شدنب حاشی برهاند
گیریکنشتذراننظتاملشدهاست،نهیج مو تعالمللبرایرانتحمیهاازسوینظامبیناینسال

تترینایتنازجملت مهم.گرایان سیاستخارج ایرانبودهاستالمللدرمقابلاصولآرمانبین
:هاعبارتاستازمحدودیت

یافه هایسیاس ،نظام ،تبلیغات ،اطالعات وفّناورانت بیشتهرکشتورهایتوستع حمایت.6
رهایهمسای ازحکومتصدامدرعرا درجنگتحمیل علی جمهتوریجهانونیزبیشهرکشو
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گااردرهایمال وتجتاریعلیت مؤسستاتونهادهتایسترمای اعمالتحریم.2اسالم ایران 
تحریمصتدور.9هاوتمدیدسالیان آنها ایرانازسویدولتایاتتمهحدهوتشدیداینتحریم

مًاب مستیرانهقتالانترژی،جلوگیریازانهخابایرانب .4وران ب ایران کاتهایاسهراتویسوفّنا
هایجلتوگیریازورودایترانبت کنسرستیوم.1علیرغمبت صترف بتودنوامتنبتودنمستیرآن 

هایپیشترفه وجلوگیریازصدورفّناوری.1ویوهنفتوگاز هایمخهلفب الملل درحوزهبین
المللت هتایبیناعمالفشارب ایرانازطریقنهادهاورژیم.3هایعلومب ایران بسیاریازیافه 

ازجمل شورایامنیتسازمانملل،شتورایحقتو بشترستازمانملتل،ستازمانانترژیاتمت 
حمایتتلویح ازادعاهایمترزیوسترزمین علیت ایتران،ازجملت ادعاهتای.1الملل  بین

جلتوگیریاز.3گان تنببزرگ،تنتبکوچتسوابوموست  صوصجزایرس اماراتمهحدهدرخ
نفو ایراندرکشورهایهمسای وجلوگیریازمشارکتاقهصادیایراندربازستازیکشتورهای ،

قتراردادننتامایتراندرلیستت.60هایبستیار چونعترا وافغانستهانعلیترغموجتودزمینت 
 .هایحام تروریسمحکومت
توانمواردمشتاب بستیاریافتزود متواردیکت حتاک ازواکتن ینمجموع فشارهام ب ا

اینفشتارها.کشورهایحام و عکنون درنظامجهان درمقابلجمهوریاسالم ایراناست
تنهامهوقتفنشتده،بلکت الملتلنت گیریدورهگااردرنظامبینبافروپاش نظامدوقطب وشکل

گرچ بسیاریازبازیذراِنمتدع قتدرتدرنظتامجهتان تتالشایتاتت.هاستتشدیدنیزشد
اندوسیاستتتمهحتتدهبتترایحفتت هومتتون ختتوددرنظتتامنتتوینجهتتان رابتت چتتال کشتتیده

هادرونهاورقابتاند،اینتالشگرای اینکشوردنبالکردهجانب گرای رادرمقابلیسچندجانب 
برهمیناساس،رقابتتچتینبتاایتاتت.پایردهایآنصورتم رچارچوبالمللودنظامبین

هایکشورهایعضتوبترایمهحدهدرحوزهاقهصادویاتالشاتحادی اروپابرایتجمیعتوانمندی
مًاب قتدرتایجادنظامچندقطب ویاتالشروسی برایحف امنیتمل واسهقاللعملخودب 

منزل رقابتدروننظتامتلقت شتدهوتالشت  ب توسع اقهصادی،هم ب جهان درعیندسهیاب
 .شودبرایحافیاب حاشی وانزواراندنآنهانم 

های بترایجلتوگیریازاماآنچ تاکنوندرمقابلایرانصورتگرفه است،مجموع سیاست
نظرازصترف.آنبودهاستورودایرانب مجموع کشورهایفعالدرشبک نوینجهان وحاف

هابرایحافحمایتمسهقیموغیرمسهقیمازعرا درجنگعلی جمهوریاسالم ایران،تالش
ایرانب شکلنظام نبودهاست یعن ن شرایطاسهراتویسایرانازقبیلوسعتوجمعیتزیتاد،

همچونتنذ هرمز،ایتنهایاسهراتویس،گسهردگ مرزها،تنوسزیستمحیط ،تسلطبرگارگاه
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سرعتاینحکومتراازنظامکندک باهزین پایینوب هایبزرگفراهمم فرصترابرایقدرت
هاینظتام ونفتو ایتراندرالمللحافکنند،ون حمایتداخل ازحکومتت،توانمنتدیبین

کارگرفه شده،ابزارنترم برهمیناساس،ابزاریک تاکنونعلی جمهوریاسالم ایرانب.منطق 
ایتن.استک هدفآنب حاشی راندنوحافتدریج ایتنکشتورازمناستباتجهتان استت

شودوروندیفرسایش راپی رویجمهوریاسالم ایترانهاک طیف وسیعراشاملم روش
یافهت استت هتانمتودایازتحریمترینشکلخوددرقالتبمجموعت قراردادهاست،درسخت

هابترگیرینظامجمهوریاسالم ایرانآغازشدهوباگاشتسالهای ک ازابهدایشکلتحریم
هادرعرص سیاستخارج ایرانتبدیلشدهترینپیشرانشدتآنهاافزودهشدهوب یک ازمهم

لتلرابت المبااینمفروضک ایرانکشتوریاستتکت نظتامبین(.6939حسین مقدم،)است
داریاِیجهتان مبهنت بترسترمای چال کشتیدهودرتعتارضبتاقواعتدبتازیدرنظتاِمشتبک 

کنتد،نهیجت ایتناستتکت بایتدازشتبک حتافوبت حاشتی رانتدهشتودالملل رفهتارم بین
رهاعلی ایتراندتالشنمایندگانکنذرعامریکابرایحف ساخهارتحریم(.6932اجالل،صنیع)

های چتونبرنامت موشتک هایجدیدونیزتالشبرایحف فشارهابرایراندرحوزهقالبطرح
(.6934همشهریآنالین،)ایرانرابایددرهمینراسهاارزیاب کرد

گیریدرسفارتاینکشوردرموبحرانگروگان6310هایامریکاعلی ایرانب پیشین تحریم
پسازآندرجریتانجنتگعترا علیت ایتران،امریکتا(.6332:12 ،زه ری)گرددایرانبازم 

مبتااتهتامحمایتت6313در هادرزمانریذتاناینتحریم.فروشاسلح ب ایرانراممنوسکرد
دلیتلهتاآمتدهاستتکت بت درقانونمصوبایتنتحریم.الملل بیشهرشدایرانازتروریسمبین

ایازالمللورفهارتهاجم ایراندرخلتی فتارس،ارائت مجموعت بینحمایتایرانازتروریسم
(.2060، سایتوزارتدادگستهریایتاتتمهحتده)کاتهاوخدماتب اینکشورممنوساست

هایهای علیت شترکتمبتاو تعمحتدودیت6331،در امادرزمانریاستجمهوریکلینهون
هتایهتاینفتتوگتازایترانراداشتهند،تحریمدرطرحگاارینفه امریکای ک قصتدسترمای 

هایستایراقهصادیبیشهریعلی ایرانتصویبوپسازآنهرسالتمدیدشدوحه بت شترکت
6393،(2001)6131هایشتمارهقطعنامت (.2003:2 ،کمتزه )کشورهانیزتسریدادهشد

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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ازمیتتتانایتتتن(.2003)6113و(2001)6191،(2001)6109،(2003)6343،(2001)
های راعلی جمهوریاسالم ایترانتحریم6109و6393،6343هاس قطعنام شمارهقطعنام 

ممصتادف2060ژوئن3ک در6323یعن قطعنام شمارهبودند،اماآخرینقطعنام و عکرده
هتایتحریم»کت لقتبریطوتریداشتت،ب ب تصویبرسید،دامنۀگستهرده6913خرداد63با

(.2069 اسنادرسم حکومتبریهانیا،)اندراب آنداده«کنندهفل 
تتریننقتاطعطتفدیپلماست علتموفّنتاوریمًاب یکت ازمهمنیزب «برجام»تصویبسند

سازیروابطایرانباکشورهایمطترحدراگرچ عادی.جمهوریاسالم ایرانقابلبررس است
الملتلرژیتمبین شده،درعملازمنظترروابتطبینالمللدرچارچوبسندبرجامپی ننظامبی

هایعلم وفّناورانۀایرانحقوق حاکمبراینسندناظربرپای ،مراقبتوکنهرلمسهمرفعالیت
هایگوناگونجامعۀایرانوجامعتۀجهتان و تعیتاستوازهمینروهمچنانمراوداتبخ 

ایمحهتاطوگاارانخارج درهمکاریباایرانب شیوههاوسرمای بانس.دانکردهاستعادیپی
شتدههتایتعیینکاریناظربرآناستتکت تحریمدلیلاینمحافظ .کنندکاران عملم محافظ 

هایهاوپیچیتدگ هایاولی وثانویۀمتال واقهصتادیامریکتاتیت علی ایرانمشهملبرتحریم
شدهبترایهایمال واقهصادیو عای،یعن تحریمهایهسه بسیارداردوبرجامفقطب تحریم

ایایران،مانندممنوعیتخریدنفتایرانپایاندادهیتااجترایآنرامهوقتفتضعیفبرنامۀهسه 
هتایتحریم پایریهتایجهتانوایترانونیتزخطتربرگشتتامنیه بتودنهمکاری.کردهاست

هتایشدهعلی ایرانازجمل مصادیقنق پیشرانسیاس استتکت باعتثشتدههمکاریو ع
ویوهکشتورهایسترآمددرحتوزعبلندمدتاقهصادی،علم وفّناورانۀکشورباسایرکشورهاوبت 

.علموفّناوریباکندیمواج شود
نظیمشدهک انهقالهرشکل ازمنظرسیاسهذااریعلموفّناوریمفادسندبرجامب شکل ت

بت عبتارت.داشه باشد،پیچیدهودشوارکتردهاستت ازدان وفّناوریرا،ک ظّنکاربرددوگان 
درنظرگرفه شتدهکت «کمیسیونمشهرکبرجام»تر،ازحیثساخهاراجرای درسندبرجامروشن

ایران دارایمصرفمسهقیمهسته کارکرداصل آنکنهرلصادراتکاتهاوخدماتعلم وفّناو
یشتورا3411مصتوبۀنشستتشتمارع)2296قطعنامۀ63براساسبند.یادوگان ب ایراناست

ایتنقطعنامت ،ایترانملتزمشتده4ونیزپیوستت(2061ژوئی 20امنیتسازمانمللدرتاریخ
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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،خدماتوفّناورهایمندرجدرخواستخودرابرایوارداتتمام اقالم،تجهیزات،مواد،کاتها
ربتطبت درفهرستکاتهایدارایمصرفدوگان ونیزسایراقالم ک طبقتشخیصدولتت ی

شدهدراینقطعنامت تحویتلکند،ب کارگروهخریدتعیینهایمهعارضبابرجامکمسم فعالیت
خریدبادرخواستایران،پسازموافقتکارگروه(.2069، الملل انرژیاتم آژانسبین) دهد

شتورایامنیتتستازمانملتل)شودمندیازکاتوخدماتعلم وفّناوران صادرم مجوزبهره
 (.2061،13،1 مهحد،

شناس تدوینوطراحت مفهتوم وعملت شایان کراستک دوسندماکورازلحاظروش
درایناسنادب شتیوع.اوریقابلبررس استهایموفقاسناددیپلماس علموفنّمًاب نمون آنب 

بینت ،طراحت ودقیقوپیچیدههم فرایندهایخلقدان یافّنتاورِیدارایمصترفدوگانت پی 
سپسب همراهمصادیقعین تعریفعملیات شدهوهمچنینزمینتۀروزآمدستازیایتناستنادو

 .شخصشدهاستالملل درآنمتعیینمصادیقجدیدنقضتعهداتبین
الملل انرژیاتم وکشتورصتادرکنندهکتاتحتقتحقیتقوبررست عالوهبراین،آژانسبین

تتازمتانلغتو)سالاستت60طولدورهرسم کارگروهخرید.دربارهمصرفنهای کاترادارند
منیتتایایرانازمتواردمو توسبحتثشتورایاوپسازآنمس ل برنامۀهسه (2296قطعنام 

هتایامنیهت تأسیسکارگروهخریدب اینمعناستک تایسدهت دیذترکنهرل.خارجخواهدشد
همچنانبرروابطایرانوجهانحاکماستواینمو توسازآنحیتثحتائزاهمیتتاستتکت 
مؤسساتعلم وفّناورانۀکشوردرصورتنیازب وارداتکاتهایدارایمصترفدوگانت ،حهت 

ایونظام ،بایدازکارگروهماکورمجتوزدریافتتکننتدوایتنفراینتدبت هایغیرهسه  درزمین
.بروپیچیدهاستشرح ک گفه خواهدشدبسیارزمان

شتورایامنیتتستازمانملتلمهحتد،)هایایراندرکارگروهخریتدفرایندبررس درخواست
:ب شرحزیراست(2061

:شتامل)انکت دربردارنتدعتمتام اطالعتاتمًبهت  تروریدرگامنخست،درخواستایر
توصیف ازمورد نام،آدرس،شمارهتلفن،وآدرسایمیتلنهتادصتادرکننده نتام،آدرس،شتماره
تلفن،وآدرسایمیلنهادواردکننده اعالماسهفادهنهای موردنظرومحلاسهفادهنهای ،ب همراه

سازمانانرژیاتمت ایترانیتامرجتعمربتوطدرایتران،مبنت بترامضایگواه اسهفادهنهای ب 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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تصدیقاسهفادهنهای  کرشدهدردرخواستت ودرصتورتامکتان،شتمارهگتواه صتادرات ،
دانت واست،ب دولهت کت بت دنبتالمشتارکتدرانهقتال(تاریخقرارداد،جزئیاتحملونقل

شود فّناوریب ایراناست،ارسالم 
شتدهمجتازورگامدوم،دولتهمکارچنانچ تشخیصدهتدکتاتیتاختدماتدرخواستد

دارایکاربرددوگان استوچنانچ موافتقبت همکتاریاستت،درخواستتمتاکوررابت همتراه
کند الملل انرژیاتم ارسالم اطالعاتمًبه ب آژانسبین

گیریدربارهطترحفرصتتبررس وتصمیمروزکاریبرای90درگامسوم،کارگروهخریدتا
دارد درصورت ک دولتهمکارتأییدی رسم تماماعضایکارگروهخریدرادریافتکند،یتادر

روزکاری،هیچمخالفه ازاعضایکارگروهخریددریافتتنکنتد،90صورت ک درپایانمدت
.شودطرحبرایتصویبتوصی م 

وزکاری،طرحبرایتصویبتوصی نشدهباشتد،بنتابت درخواستِتر90اگردرپایانمهلت
روزکاری،طرحب کمیستیونمشتهرکارجتاس1کمدوعضوازکارگروهخرید،ظرفمدتدسِت

درغیرایتن.گیریکندروزکاریبااجماسدربارهتصویبآنتصمیم60شودتاکمیسیونظرفم 
اند،هدشدواعضایبرجامک باطرحمخالفتکردهصورت،طرحبرایعدمتصویبتوصی خوا

دولتت.بایداطالعاتمرتبطبامخالفتخودراب شکلمناسبب کمیسیونمشهرکارائت دهنتد
روزکاری،اززمان ک طرحوتماماسنادمًبه 41همکارتوصی کمیسیونمشهرکراحداکًرط 
.نیتسازمانمللمهحداعالمخواهدکرد روریب کارگروهتحویلشده،ب شورایام

توانگفتبرجامجلوعآشکاریازپیچیدهشدنوامنیهت شتدنباتوج ب نکاتگفه شدهم 
هایایترانونظتامجهتان استتوایتنمو توسحاصتلفراینتدیطتوتن درمو وسهمکاری

ستازیآننذریعادیآیندهرو،ازمنظرازاین.همکاریایرانوکشورهایاصل نظامجهان است
.نیازمندتفکریپیچیده،عمیقوبلندمدتاست

 
 بندی و پیشنهادها جمع

هادردوحتوزهسیاستهذااریودسهیاب ب توستع علمت وفّناورانت مستهلزمتقویتتتوانمنتدی
هایمهعتددیدرهمپیوسه کنون پیشرانایوب مطابقنظری پیچیدگ درجهانشبک .اجراست

فهماینمهغیرهاوروابطمیانآنهامسهلزمبت .سیاسهذااریبرایتوسع علموفّناوریتأثیرگاارند
تتر،توستعۀعلمت بت عبتارتروشتن.است وبینپارادایم  ایرشه کارگیریرویکردهایمیان

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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شت درمحیط ،فّناورانت وارزهایاقهصادی،سیاس ،اجهماع ،زیستتهمزمانمهأثرازپیشران
و الملل استتکت درطیفت ازعوامتلملمتوسسطوحتحلیلمهفاوتدرمدارمل ومداربین

 .قابلبررس است ناملموس
هایتوانگفتتازمیتانپیشترانآمدهدرس دهۀگاشه درکشورم دستبرمبنایتجاربب 

ایاستت بت عبتارتکننتدهمهنوستأثیرگااربرتوسعۀعلموفناوری،پیشرانسیاس عامتلتعیین
دیذر،توسعۀعلم وفّناوریکشورمهغیریوابسه بت ارادعنظتامسیاست درداختلوارادعنظتام

المللت ایجادهمنتوای وهمستوی میتانفضتایملت وبین.الملل استجهان درفضایبین
مجهتان موجتبکنتدیموجبتقویتآهنگتوسعۀعلم وفّناوران ،وتقابلورویاروی بانظا

هایآنواجمتاسآهنگاینمو وسدرداخلکشورشدهاست مرورمفادستندبرجتاموپیوستت
شدهدراینسندبیانذراهمیتتپیشترانمنظورپایبندیکشورب رعایتفرایندهایدیدهنظرمل ب 

درسندمتاکور،شدههایلحاظهاوپیچیدگ رغممحدودیتتر،ب ب عبارتروشن.ماکوراست
ارادعنظامحکمران کشوربرپیشبرداینمو وسبرایدسهیاب ب منافعملت کشتورشتکلگرفهت 

کننتدعسازیروابطمیاناعضایاصتل وتعییناست،وازسویدیذرنظامجهان نیزبرایعادی
توستع علتموهایایننظامباایران،وتحققاهدافبلندمتدتمتوردنظتر،مشتارکتدربرنامت 

شتدهپیشتنهادهایاصتل ایتنبراستاسنکتاتگفه .فّناوریرادرسطوحگوناگونپایرفه است
:مطالع ب شرحزیراست

باتوج ب پیچیدهبودنفرایندهااجرای برجتام.طراح زیرساختحقوق تحققبرجام(الف
کتنهادهتا،مؤسستاتوسازیشودتاچذونذ مشتارتزماستمو وسازلحاظحقوق شفاف

گرفه وایجادفرایندهایپایتدارهایتوافقصورتمندیازفرصتافرادحقوق وحقیق برایبهره
.ومسهمرهمکاریمیانایرانوکشورهایسرآمددرحوزععلموفّناوریمشخصشود

درتحقتقتخصصت تطراح فرایندمشارکتمؤسساتعلم وفّناورانت واجهماعتاتعلم (ب
تحققمفاد.المللاستبرجامجلوعنویندیپلماس علموفّناوریایرانونظامبین.اهدافبرجام

مسهلزممشارکتنهادهتایعلمت وتخصصت استت رو،بایتدبرنامتۀملتِ ازایتن.اینسندطبعاا
.مشارکتمؤسساتعلم وفّناورانۀکشورتعیینشود

ریایرانونظامجهان درچارچوبسندبرجاموتعیتینطراح نظامرصدوپای همکا(ج
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بان تحتوتتمترتبطبتانذریدیتدهازمنظرآینتده.نفعانهایکلیدیبامشارکت یعدمقطعیت
نفعتانها،تهدیدها،نقاطقوتو عفوهمچنتینمشتارکت یبرجامازحیثشناسای فرصت

.شهرینعدمقطعیترادارند، روریاستهای ک بیشهریناهمیتوبیدرتعیینپیشران
هایبدیلتحققاهدافومنافعملت کشتوربراستاسستندبرجتامازطریتقطراح آینده(د

ده بت آینتدهدسهان درتحقتقوشتکلبرایداشهنمو ع کنشذران وپی .نفعانمشارکت ی
هایکلیدیهموارهطیفت عیتبرجامدرحوزععلموفّناوریتزماستبراساسشناسای عدمقط

هایاجرایت تزمتهیت شتودتتاکشتوردرازسناریوهاطراح شودومهناسبباهرسناریوبسته 
.موقعیتمنفعالن قرارنذیرد

هایهاوبرنامت ریزیبرایتحققآیندعمطلوبمشهملبرتعیینراهبردها،سیاستتبرنام (ته
نفعتانشتدهبت کمتس یمطلتوبازمیتانستناریوهایتعیینتزماستبرایتحققآیندع.اقدام
.ریزیتزمصورتگیردبرنام 
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 .قومس:تهران.هم گیری هم و جهت چمرچوب: سیمست خمرجی جمهوری اسالهی ایران(.6934)ازغندی،علیر ا

طترح] بررسی هفهوهی دیپنممسی عنم و فاموری و ترسیم وضع هوجود آن در جمهوری اسلالهی ایلران (.0931)، هسعود براتی
.معاونتعلموفناوریریاستجمهوری:تهران.[پووهش 

دانشتذاه(.رستال دکهتری)0111ملی و آیال   دانگلهمد در ایلران المننلی شل ن آهلوع  علبی (.6939)مقدم،محمدحسین 
.،قزوین،ایران(ره)الملل امامخمین بین
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.949-910،(2)29.سیمست خمرجی

پووهشذاهعلومومعارفدفتاسمقتدس،برگرفهت .مسی عنمی و ص ور انقالب اسالهیدیپنم(.6932بهمن63)رادمرد،محمد
http://www.dsrc.ir/View/article.aspx?id=2853از

ستازمانچتا :تهتران(.چتا اول)ان اع ایران آیا د، در افق چگلم(.6911)ر ای میرقائد،محسن ومبین دهکردی،عل 
.وزارتفرهنگوارشاداسالم 

(.علیر اطیب:مهرجم)چمرچوبی تحنینی برای بررسی سیمست خمرجی جمهوری اسالهی ایران(.6914)الل رمضان ،روح
.نشرن :تهران

مرکزتحقیقتات:تهران.ادایم ائتالفبمعبیای نظری و پمر: سیمست خمرجی جمهوری اسالهی ایران(.6933)القلم،محمودسریع
.اسهراتویس

دانشتذاهامتام:تهتران(.چتا اول) مرجی جمهلوری اسلالهی ایلرانکملب شلامفی سیمسلت خل(.6913)صفوی،ستیدحمزه
(.س)صاد 

(.رستال دکهتری) المننلی بلر توسلع  عنلم و فالموریبررسی نقش تعمهل نظمم سیمسی هنی و بی (.6932)صنیعاجالل،مریم
.هآزاداسالم ،واحدعلوموتحقیقات،تهران،ایراندانشذا

:تهتران. نرا در ای  وژی ول ا ا و ت من ن  وردی ه    ع طمل ، ه موری ا و ف  م ن ع  زی ری   مه رن و ب  ذاری گ ت مس ی س (.6916)قا  نوری،سیدسپهر
.آتنا
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برگرفه از.آمریکاتحریمجدیدعلی ایرانو عکرد(.21/60/6934)همشهریآنالین
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