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چکیده
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مقدمه
ارتباط علمی به منزلۀ شبکه عصبی است که به تتهیل دانش تولید شده درون یک جام ه
علمی اص یا دانش به طور کل می پردازد ارتباط علمی زیرماموعه ای از ارتباط اجیماعی
است با توجه به وابتیگی عناصر اجیماعی می توانیم ارتباط علمی را فرنیندی پیچیده و دارای
ویوگی سیتیمی بدانیم که طی نن ،افراد ،موسته ها و انامن های علمی و پووهشی به تبادل
افکار ،نراء و نظریه های علمی و فنی می پردازند به عبارت دیگر ،ارتباطات یکی از اساسی ترین
بخش های نظام اجیماعی علمی است ارتباط علمی فرنیندی است که به موجب نن ،پیام های
علم ی از مناب فرسینده به گیرنده منیقل می شود دانشمندان به واسطه ایده ،فکر بدی  ،تدوین
و فرموله کردن سوال های پووهش ،حل متائل تاربی و نظری ،انیشار نیایج و دریافت یاز ورد
با یکدیگر ارتباط برارار می کنند از این رو ،در دهه های گذشیه نیز پووهشگران بر اهمیت
ارتباط علمی تاکید کرده اند (کفاشیان کا کی و لیلی)803 :8331 ،
به رغم جهتگیری های واگرایانه ،ارتباط وگیق و دیرینی میان روابط بین الملل و همکاریهای
علمی بینالمللی وجود دارد که نهاییا این ارتباط را به دیپلماسی علم و فناوری میصل کرده است
روابط بین الملل چیر گتیرده ای است که موارد مخیلفی از جمله تالیات همکاری های
علمی بین المللی را نیز شامل می شود حوزه و زمینه ای سیاست ارتباطات علمی وجود دارد که
نهادهای ملی و بین المللی میکوشند به موجب نن ،ارتباطات علمی را در هر دو سطح ملی و
بین المللی با اهداف مخیلفی ،تقویت ،ستت ،هدایت و یا محدود نمایند این حوزه از ارتباطات
علمی ،در سیاست ملی ،ظرفیت تاگیرگذاری بر توس ه بینالمللی و روابطبینالملل را به گونههای
مهمی دارا است (دیویس و پیمن)813 :8331 ،
دیپلماسی علم و فناوری از جمله مفاهیم نوپا و نوینی می باشد که با پیشرفت علم و فناوری
در همه حوزه ها به صوص در حوزه ها و ساحت های اگرگذار بر مناسبات سیاسی دولت ها و
همچنین نقش پررنگ علم و فناوری در حل چالش های جهانی مرتبط با افزایش جم یت ،محیط
زیتت ،غذا ،انرژی ،مناب و فقر که با توجه به روند رو به رشد جهانی شدن دیگر مشکل یک
کشور به تنهایی نبوده و نیازمند همکاری های بین المللی می باشند ،مورد توجه و عنایت عموم
ارار گرفیه است دیپلماسی علم فرایندی تلقی می گردد که در نن کشورها پیشرفت ها و
علایقشان را که در زمینه های علمی بین المللی با اسیفاده از رو های علمی کتب کرده اند،
نشان می دهند دیپلماسی علم و فناوری ،در صورتی که از دیپلماسی برای مواجهه با چالشهای
2

تکنوکراسیِ فناورانه :بازنماییِ نظری …

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جهانی ،تقویت همکاری ها بین کشورها و افزایش نفوذ یک کشور بر کشور دیگر اسیفاده شود ،از
نن جهت که می تواند شهرت و تصویر یک کشور را بهبود و ارتقاء بخشد ،می تواند عامل مهمی
برای تقویت ادرت نرم یک کشور باشد (ذوالفقارزاده و دیگران)4 :8331 ،
"دیپلماسی علمی و فناوری از عناصر دیپلماسی عمومی است دیپلماسی عمومی ،عنصر
حیاتی امنیت ملی است که نیازمند برنامه ریزی بلندمدت و راهبردی است دیپلماسی عمومی،
ارتباط با جوام ارجی به منظور دسییابی به اهداف سیاست ارجی است "(محتنی سهی،
)800 :8334
چهارچوب نظری
واژه دیپلماسی از ریشه یونانی  Diplomaبه م نای ورق تا شده اایباس شده که ممهور به
مهر بالاترین مقام بوده ،برای سران ممالک ارسال می گشیه و تاکنون نیز با فراز و نشیب های
تاکییکی و تکنیکی ادامه پیدا کرده است؛ اما در جهان میحول کنونی ،دیپلماسی دیگر در
موا یت سنیی ود محدود نمانده و اید و بندهای فراوانی بر نن اعمال گشیه است که از جمله
ننها می توان به :دیپلماسی عمومی ،دیپلماسی سایبری ،دیپلماسی شبکه ای ،دیپلماسی ماازی،
دیپلماسی دیاییالی ،دیپلماسی انرژی ،دیپلماسی ورزشی و حیی تله دیپلماسی اشاره نمود
(دیویس و پیمن)66 :8331 ،
با این حال ،اگرچه دیپلماسی سنیی یا رسمی همچنان م یبر ،و یرورت تحلیل و تبیین نن
برای درک هر نوت دیپلماسی دیگر محرز و مبرهن می باشد ،در این اتمت مفهوم دیپلماسی
عمومی محور شناسایی و مدار ارزیابی ارار گرفیه که در مقایته با دیپلماسی سنیی واجد تمایزات
و تفاوتهایبنیادین زیر است :دیپلماسیعمومی ،نشکار ،بین و علنی است و حالننکه دیپلماسی
رسمی و سنیی علی القاعده و اغلب پنهان و غیر فا می باشد؛ مخاطبان دیپلماسی عمومی،
افراد غیررسمی ،گروه های هدف اصی و عموم مردم جام ه در دل ملت های دیگرند و حال
ننکه ،مخاطبان دیپلماسی رسمی دولت ها هتیند؛ مویوعات دیپلماسی عمومی به رفیار و
تمایلات عموم مردم در دیگر کشورها مربوط می شود و حال ننکه ،دیپلماسی سنیی با رفیار و
سیاست های دولت ها سر و کار دارد (دیویس و پیمن)61 :8331 ،
دیپلماسی به عنوان روشی متالمت نمیز ،کم هزینه و در عین حال موگر ،نقش مهمی در
پیشبرد سیاست ارجی و تأمین مناف ملی کشورها دارد همراه با دگرگونی ها و تحولات بین
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المللی و تحول در سیاست دا لی کشورها ،دیپلماسی نیز در طول تاریخ دچار تحولات عمده ای
گشیه و اشکال مینوعی به ود گرفیه است در عصر وابتیگی های میقابل جهانی و تغییر
جهت ادرت از «ادرت سخت افزارانه» به «ادرت نرم افزارانه» ،اشکال نوینی از دیپلماسی ظهور
پیدا کرده است که به جای اتکاء به ابزارهای ادرت سخت ،از ابزارهای ادرت نرم اسیفاده می
کند ( داوودی)804 :8333 ،
دیپلماسی عمومی ،به واا ماموعه ای از ساز و کارهایی است که به واسطه نن ،سیاست
ارجی یک کشور برای عامه مردم نشکار می شود؛ ی نی مردم هدف اصلی هتیند و باید
اطلاعات را به نن ها منیقل کرد دیپلماسی عمومی ،م طوف به مخاطبان ارجی می باشد و
هتیه اصلی دیپلماسی نن ،ارتباط هدایت شده با افراد ارجی به منظور تأگیر گذاشین بر افکار
نن ها و سراناام بر دولت های ننها است (رفی و نیک رو )801 :8332 ،
تقتیم بندی های میفاوت دیگری از انوات دیپلماسی وجود دارد که در زیر به ت دادی از نن ها
اشاره می شود :دیپلماسی اایصادی ،دیپلماسی انرژی ،دیپلماسی هتیه ای ،دیپلماسی زیتت
محیطی ،دیپلماسی نم و هوایی ،دیپلماسی فرهنگی ،دیپلماسی چند ذی نف ی ،دیپلماسی
انتاامی و مگادیپلماسی
ماهیت و چیستی دیپلماسی علم و فناوری
هنگامی که از دیپلماسی علم سخن می رانیم ،از واژگانی اسیفاده می کنیم که تا پیش از
هزاره حایر وجود نداشیند همچنین ،با مویوعی سروکار داریم که این روزها مورد توجه ماام
واهیم کرد تا م نایی که برای این مفهوم ارائه شده
گوناگون ارار گرفیه است؛ بنابراین ،تلا
است را تبیین نماییم ،اما ورای این واژگان جدید ،به نظر می رسد که دیپلماسی علم ،در گذشیه
های دور ریشه دارد؛ تاریخ ،گواه پیوندهای باسیان میان علم و سیاست ارجی می باشد (برونو
روفینی)31 :8331 ،
بدین ترتیب ،دیپلماسی علم فرایندی است که دولت ها توسط نن ،ود و مناف ود را،
وایی پای حوزه های دانش که توسط رو علمی به دست نمده  -چه اکیتام این حوزه های
دانشی و چه به کارگیری و ارتباط ننها با یکدیگر -به نمایش می گذارند به کارگیری دیپلماسی
علم جایگاه ویوه ای در ماموعه اادامات دیپلماتیک داشیه به طوری که مییواند منار به حل
متائل جهانی ،افزایش همکاری ها میان کشورها و تقویت تأگیر یک کشور بر دیگری شود از
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این منظر ،دیپلماسی علم یک منب مهم ادرت نرم محتوم می شود که منار به ایااد تصویر
ادرتمندی از یک کشور می گردد در برداشیی موس از مفهوم دیپلماسی علم ،می توان نن را
نمایندهی مؤگری از ارز های محوری مانند بادگیری مبینی بر شواهد ،رویکرد باز و به اشیراک
گذاری در نظر گرفت دیپلماسی علم ،نقشی فزاینده در پردا ین به بتیاری از مهم ترین
چالش های کره ی زمین ایفا می کند چالش هایی از ابیل مدیریت متائل مشیرک جهانی،
ی ف نظام های سلامت عمومی و مخاطرات فروپاشی زیتت بوم ها دیپلماسی علم می تواند
برای تقویت مناف یک کشور نتبت به دیگری با کاهش تنش های بین المللی نیز مورد اسیفاده
ارار گیرد (دیویس و پیمن)81 :8331 ،
تمایز و تفاوت دیپلماسی علم با اشکال دیگر همکاری های علمی بینالمللی ،که رنگ و بوی
تااری داشیه و اغلب بدون مشارکت متیقیم دولت ها اتفاق می افیند ،رابطه ی متیقیم نن با
اهداف و مناف ملی می باشد همکاری های علمی بین المللی مبینی بر پیشرفت علم بوده و به
طور میداول یک پیشنهاد برد -برد برای بخش صوصی با شرکای غیر سیاسی المداد می شود
که در ایااد محصولاتی مانند داروهای بهیر ،نم پاکیزه تر ،بهداشت بهیر با بذرهای مقاوم در
برابر نفت ،مشارکت می کنند تمامی طرف های مربوطه از این همکاری سود می برند علاوه بر
این اساس به کارگیری دیپلماسی علم و فناوری ،یک متئله ی مشیرک و دو طرفه است که با
رابطه ای که محرک اصلی همکاری است ،همراه گشیه است (دیویس و پیمن)81 :8331 ،
بنابراین ،دیپلماسی علم فرنیندی است که هنگامی که صحبت از دانش اکیتابی به رو
علمی -کتب ،بهره برداری و ارتباط -در میان باشد ،دولت ها از طریق نن مناف ود را در
عرصه بین المللی نمایندگی می کنند دیپلماسی علم حرفه ای بتیار مهم به ویوه در متیرهای
دیپلماتیکی که می توانند برای حل متائل جهانی ،تقویت همکاری بین کشورها و بهره گیری از
نفوذ یک کشور بر دیگری اسیفاده شوند ،به شمار مینید (ناایی و جوادی)83 :8336 ،
دیپلماسی علم و فناوری از جمله مفاهیم نوپا و نوینی می باشد که با پیشرفت علم و فناوری
در همه حوزه ها به صوص در حوزه ها و ساحت های اگرگذار بر مناسبات سیاسی دولت ها و
همچنین نقش پررنگ علم و فناوری در حل چالش های جهانی مرتبط با افزایش جم یت ،محیط
زیتت ،غذا ،انرژی ،مناب و فقر که با توجه به روند رو به رشد جهانی شدن دیگر مشکل یک
کشور به تنهایی نبوده و نیازمند همکاری های بین المللی می باشند ،مورد توجه و عنایت عموم
ارار گرفیه است دیپلماسی علم فرایندی تلقی می گردد که در نن کشورها پیشرفت ها و
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علایقشان را که در زمینه های علمی بین المللی با اسیفاده از رو های علمی کتب کرده اند،
نشان می دهند دیپلماسی علم و فناوری ،در صورتی که از دیپلماسی برای مواجهه با چالش
های جهانی ،تقویت همکاری ها بین کشورها و افزایش نفوذ یک کشور بر کشور دیگر اسیفاده
شود ،از نن جهت که می تواند شهرت و تصویر یک کشور را بهبود و ارتقاء بخشد ،می تواند عامل
مهمی برای تقویت ادرت نرم یک کشور باشد (ذوالفقارزاده و دیگران)4 :8331 ،
تاریخ نگاریِ خدماتِ متقابل «علم» و «دیپلماسی»
تغییرات عمده سا یاری در نظام بین الملل در طول سه و نیم دهه گذشیه ،اصل حاکمیت
دولیی وسیفالی را با تردیدهایی مواجه سا یه است؛ اصلی که می گوید یک کشور -که از طرف
جام ه جهانی به رسمیت شنا یه شده است -کنیرل اانونی ،بی اید و شرط و انحصاری بر
المرو و جم یت ود اعمال می کند با پایان جنگ سرد در اوا ر دهه  10میلادی و روند رو به
رشد جهانی شدن ،بتیرهای سیاسی دنیا به شدت دچار تغییر گردید این تغییرات ظاهرا دنیا
را بتیار کوچک تر و درهم تنیده تر کرده است ،اما دنیایی که به دلیل کم رنگ شدن اسیقلال
کشورها و بروز درگیری های دا لی ،ظاهرا دنیایی تکه تکه و منفک از یکدیگر است در این
محیط جدید که چالش های مشیرک حول مویوعاتی نظیر امنیت غذایی ،دسیرسی به نم و
مدیریت سلامت ،ت امل اوی میان جوام علمی و فنی بین کشورها را الزامی سا یه ،علم نقش
مهم تری در نظام بین الملل بدست نورده است در نییاه ،یک دنیای جهانی شده ،دو وجهی
ادیمی میان علم و دیپلماسی را از میان برداشیه و منار به ظهور «دیپلماسی علم» شده که
لازمۀ نن همکاری علمی میان ملت ها به منظور مقابله با چالش های مشیرک فزاینده است
(ناایی و جوادی)82 :8336 ،
واژگانی که امروزه از نن ها اسیفاده می شود ،نباید به این حقیقت صدمه بزنند که مشارکت
علم در سیاست ارجی از یک تاریخچه طولانی بر وردار می باشد؛ درست همان گونه که نقش
دیپلماتیکی که برای سیاست ارجی درنظر گرفیه شده ،از تاریخچه ای طولانی بر وردار است
مشارکت علم در دیپلماسی ،چند ادم را تاربه کرده است؛ اگر سفرهای اکیشافی دریایی به
عنوان دوران پیشا تاریخ دیپلماسی علم المداد شوند ،در نن صورت ،شالوده دیپلماسی نوین
علم و فناوری ،در دوران جنگ سرد بنا شده است (برونو روفینی)10 :8331 ،
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تغییرات سا یاری عمده در نظام بین المللی طی بیش از سه دهه ی ا یر ،علامت سؤال
بزرگی را نتبت به اصل وسیفالی  -حاکمیت دولت  -به ذهن میبادر سا یه است اصل
وسیفالی بر این اسیوار است که یک دولت  -که در عرصهی بینالمللی به رسمیت شنا یه شده
است-به اعمال نظارت انحصاری ،کامل و اانونی بر یک سرزمین و مردم مشخد می پردازد با
پایان جنگ سرد در اوا ر دهه ی  8310و روند ت میق جهانی شدن ،شرایط سیاسی جهان به
شدت تغییر یافیه است به نظر می رسد که این تغییرات ،دنیا را به محیطی بتیار کوچک تر و
به هم پیوسیه تر تبدیل می سازد که البیه به دلیل کاهش اایدار دولت ها و افزایش تقابلات
درونی ،ماهییی از هم گتیخیه دارد در این محیط جدید که چالش های مشیرک  -نظیر
امنیت غذایی ،دسیرسی به نم و مدیریت سلامت  -نیازمند وجود ت املات اوی میان جوام
علمی و فنی میان کشورها می باشد ،اهمیت نقش علم در نظام بین المللی بیش از پیش نمایان
می شود در نییاه ،دنیای در حال جهانی شدن ،مرز بین دو مقوله ی ادیمی علم و دیپلماسی
را ،کمرنگ سا یه و ظهور دیپلماسی علم را تتهیل می کند ،که به موجب نن شکل گیری
همکاری های علمی در بین کشورها ،به منظور پردا ین به چالش های فزاینده ی مشیرک
یروری به نظر می رسد (دیویس و پیمن)83 :8331 ،
اما اولین نوشیاری که این واژه را بدین شکل مطرح نموده است مربوط می شود به نویتنده
ای ،به نام نلبرت نرومن که در سال  8311طی نگاره ای با نام "علم ،فناوری و دیپلماسی در
عصر به هم پیوسیگی" از نن با عنوان دیپلماسی علمی فناوری یاد می نماید ادبیات این مفهوم
اگرچه در حال حایر در کشورهای می ددی در حال رشد و نمو است ،لیکن این ادبیات در
نمریکا توس ه یافیه و در کشورهای انگلیتی زبان ننگلوساکتونی به طور گتیرده انیشار یافیه
است ( صدوق و بنیادی نائینی)23 :8331 ،
اما اگر بخواهیم نختیین دیپلمات علم و فناوری را پهنه ی تاریخ مثال بزنیم ،پادشاه هند
است که در  326سال ابل از میلاد متیح مقداری فولاد به اسکندر هدیه داد تا به واسطه
اسیفاده از این دیپلماسی بر یک مهاجم مقیدر پیروز شود صن یگران ماهر هندی نوعی از فولاد
را تهیه نمودند و نن را از طریق بازرگانان ایرانی به دست اسکندر رساندند اسکندر نیز از این
فولاد برای سا ت شمشیرهایی بتیار متیحکم اسیفاده نمود این گونه بود که صن یگران
هندی به صورت نا ودنگاه تمرین دیپلماسی علم و فناوری کردند حمایت دانشمندان از
همکاری های بین المللی در انگلتیان به سال  8123و زمانی که فیلیپ زولمن به سمت م اون
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ارجه انامن سلطنیی منصوم گردید ،باز میگردد نقش وی حفظ ارتباط متیمر با دانشمندان
ارج از مرزهای انگلتیان ،به منظور کتب اطمینان از این متئله بود که همکاران این انامن
با ن رین دسیاوردهای علمی منطبق شوند (ذوالفقار زاده و دیگران)63 :8334 ،
با افزایش نگرانی های سیاسی و فرهنگی در سراسر دنیا ،دیپلماسی سنیی ،ادرت نظامی و
فشارهای سیاسی و اایصادی جایگاه سابق ویش را در روابط بین الملل و ساحت های
دیپلماتیک از دست داده اند بلافاصله ب د از جنگ جهانی دوم ،به دلیل پیشرفت های وسی ی
که در علم از طریق پروژه های مقیاس وسی هزینه بر صورت گرفت و هم چنین نمایان شدن
طرات بمب های اتمی ،توجهات سیاسی زیادی به سمت علم و فناوری و روابط بین الملل
جلب شد (ذوالفقار زاده و دیگران)1 :8331 ،
دیپلماسی علم و فناوری در اوج جنگ سرد نقش محوری در کاهش تنش و ارتقا بر ی
روابط حتنه بین کشورهای کمونیتت و دنیای غرم ایفا کرد این نقش نفرینی با برنامه باروچ
در سال  8346به منظور بین المللی سازی کنیرل انرژی هتیه ای ،نغاز و با سخنرانی مشهور،
اتم برای صلح ،رئیس جمهور ایالات میحده ،نیزنهاور  ،در مام عمومی سازمان ملل در سال
 8313که از مبادلات علمی به عنوان یخ شکن روابط ایالات میحده و چین نام برد و باعث هموار
شدن روابط بین دو کشور گردید ،ادامه یافت در سال  8311انیشیین و راسله فیزیکدانان
برجتیه جماهیر شوروی و سراسر دنیا را برای شرکت در کنفرانتی در "پوگ وا " کانادا و
بحث پیرامون تهدیدهای جنگ اتمی دعوت کردند این کنفرانس در سال  8311برگزار و به
عنوان اولین حرکت غیردولیی در زمینه دیپلماسی علم و فناوری مطرح گردید ( ذوالفقارزاده و
دیگران)1 :8331 ،
ابعاد ثلاثۀ دیپلماسی علم و فناوری
همگرایی دو مفهوم «علم» و «دیپلماسی» در االب دیپلماسی علم و فناوری ،یک اصطلاح
کلان ایااد کرده که به عقیده «جام ه سلطنیی برییانیا» و «انامن پیشبرد علوم نمریکا» سه
نوت حوزۀ اصلی دیپلماسی علم و فناوری را به شرح زیر اعلام نموده اند (ناایی و جوادی:8336 ،
)22
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 علم در دیپلماسیب ضی از حوزه های سیاست ارجی را می بایتت با بهره گیری از علم تبیین نمود؛ حوزه
هایی که دیپلماتها را بر نن می دارند که در پی نظر واهی از جام ه علمی بروند بارزترین
مثال ها در این حوزه را می توان در مذاکرات بین المللی درباره متائل جهانی مشاهده نمود؛ در
راسیای پردا ین به متائلی مانند تغییرات نم و هوایی ،و امنیت غذایی یا انرژی ،دانش و
تخصد علمی از مشخصه های مورد نیاز دیپلمات ها و سیاستگذاران به شمار می رود علم و
تخصد علمی ،یک ابزار کمکی برای تصمیم سازی در حوزه سیاست ارجی هتیند و برای
دسییابی به اهداف ،دیپلماسی باید به نحو مؤگر و کارنمدی از علم بهره مند شود (برونو روفینی،
)33 :8331
مشاوره دانشمندان به دیپلمات ها برای پشییبانی و تغذیه اطلاعاتی جهت رسیدن به توافق
بر سر متائل بین المللی در جهت مناف ملی و مشیرک کشورها در حوزه ها هایی که جنبه
های علمی پیچیده ای دارند؛ مانند کنوانتیون تغییر نم و هوا در پاریس در سال  ،2081یا
همکاری بین المللی حمایت از مناب دریایی و غیره علم در دیپلماسی عبارت است از اسیفاده
از همکاری های علمی بین المللی برای مواجهه با مشکلات امنییی که بشر در ارن بیتت و یکم
با نن روبه رو است و سا ت یک شراکت بین المللی سازنده برای اینکه دانشمندان در این
رویارویی سهیم باشند (میرعمادی)80 :8336 ،
 دیپلماسی برای علمیک ب د دیپلماسی علم  -به طور دایق تر دیپلماسی برای علم  -به دنبال تتهیل همکاری
بین المللی است ،واه به دنبال اولویت های راهبردی بالا به پایین برای تحقیقات و واه در پی
همکاری های پایین به بالا میان دانشمندان و محققان فردی اگرچه دانشمندان و دیپلمات ها
م مولا پیشینه ی علمی میفاوتی دارند و نموز بتیار میفاوتی را تاربه می کنند ،اما حوزه
های زیادی وجود دارد که ت امل ننها را برای پیشبرد اادامات مهم علمی ،حیاتی می نماید .به
عنوان مثال ،در حالی که جام ه ی علم و فناوری تمایل زیادی به توس ه ی انرژی هماوشی در
مقیاس بزرگ و اابل گتیر دارد تا راهی برای تولید انرژی ارزان ،پاک و فراوان باشد؛ علاوه بر
چالش های فنی ،تحقیقات در این زمینه هزینه های گزافی دارد در نییاه در میان جام ه ی
فیزیکدانان تمایل بتیار زیادی به ایااد پلیفرم های تاربی بزرگ مقیاس چندملییی وجود
داشیه است که بیوانند بدون اتلاف بودجه از چنین فناوری پیشرفیه ای حمایت به عمل نورند
1
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جام ه ی علمی بینالمللی ،با ف الیت در سطح چندملییی ابیدا شامل چین ،اروپا ،ژاپن ،جمهوری
کره ،روسیه و ایالات میحده) ،برنامه ریزی برای چنین پروژه ی جهانی را نغاز نمود (دیویس و
پیمن)21 :8331 ،
ف الیت های دیپلماتیک برای رسیدن به یک توافق بین المللی در جهت اسیقرار پروژه ای
بزرگ بین المللی علمی و برنامه های همکاری های بین المللی علمی مانند ایااد مراکز تحقیقاتی
مانند سرن در حوزه فیزیک نظری در مرز بین فرانته و سوئیس ایااد همکاری های فضایی
بین روسیه و نمریکا در تاسیس ایتیگاه های فضایی (میرعمادی)88 :8336 ،
 علم برای دیپلماسیاسیفاده از همکاری های علمی به عنوان یک ت امل سازنده و صلح نمیز در حوزه های
جغرافیایی که در نن روابط بین کشورها تنش زا است(مانند پروژه سزامی در اورمیانه) یا اصولا
همکاری وجود ندارد(مانند مورد تحقیقات مشیرک در حوزه اایانوس شناسی بین نمریکا و کوبا)
(میرعمادی)88 :8336 ،
بهبود روابط بین المللی به واسطه علم و فناوری ،م نای اصلی این بُ د و پارامیر می باشد
ت داد و کیفیت اداره سازمان های غیرانیفاعی که این ارتباط را برارار می نمایند ،و ت داد و
کیفیت اتحادیه های تخصصی برای بتط ارتباطات بین المللی میان کشورها به صوص توس ه
مهارت ها و دانش کشورهای درحال توس ه از جمله اصول مطروحه در این بُ د محتوم می
گردند زیرسا تهای موردنیاز برای ت هدات علمی بینالمللی شامل این موارد می شود :حمایت
دسیگاه سیاست ارجی ،ایااد سازوکارهای مرتبط با نموز عالی و تحقیقات ،توس ه سرمایه
گذاری های علمی ،نینده پووهی علمی و فناوری کشورها ،توس ه همکاری های مشیرک علمی
در دنیا و ف الیت های بین المللی مراکز نموز عالی کشورها در اجلاس جهانی نموز عالی که
در سال  8311در فرانته توسط یونتکو برگزار شد ،نموز  ،رکن اساسی حقوق هر انتان،
دموکراسی ،توس ه پایدار و صلح م رفی گردید که باید در دسیرس همگان ارار بگیرد (مقیمی
و دیگران)208 :8331 ،
در طول بیتت سال گذشیه کوشیده هایی در راسیای ظرفیت سازی پیشبرد دیپلماسی
علم و فناوری اناام گرفیه است؛ با این هدف در سال  2000برای اولین بار چهار دانشمند به
مدت  3سال به عنوان مشاور علمی در وزارت امور ارجه امریکا مشغول به کار گشیند زمانی
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همکاری های بین المللی دانشگاه ها به عنوان ابزار پیشبرد دیپلماسی علم و فناوری مطرح می
شود که به تأمین اهداف سیاسی کشورها منار شود (مقیمی و دیگران)202 :8331 ،
ش کژتابیِ این همان انگاریِ «دیپلماسی علم و فناوری» و «تعاملات علمی»
پیرای ِ
رابطه بین حوزه همکاری های علمی و فنی و دیپلماسی علم و فناوری رابطه عموم و
صوص مطلق است حوزه همکاری های علم و فناوری بین دولت ها محیط بر حوزه دیپلماسی
علم و فن اوری است و تفاوت نن ،اصد و انگیزۀ سیاسی در حوزۀ دوم است به همین دلیل
مرزهای بین حوزه همکاری های علمی و فنی و حوزه دیپلماسی علم و فناوری با رویکرد گتیرده
کم رنگ تر از رویکرد محدود است (میرعمادی)42 :8336 ،
همکاری علمی بین المللی و دیپلماسی علم ،ااداماتی هتیند که در عین وابتیگی و
اشیراک از ب ضی جنبه ها به یکدیگر ،از لحاظ تحلیلی از هم مازا می باشند اساسا ،همکاری
علمی بینالمللی به توس هی اکیشاف علمی مربوط می شود ،در حالی که هدف اصلی دیپلماسی
علم ،اغلب به کارگیری علم در جهت پیشبرد اهداف سیاست ارجی یک کشور یا مناف دا لی
نن است به عبارت دیگر ،همکاری علمی بین المللی از افراد و گروه ها نشأت می گیرد ،در حالی
که دیپلماسی علم ،در عین اینکه می تواند حاصل تلا های افراد باشد ،اغلب شامل ااداماتی
با رهبری دولت ها ،در حوزه ای از همکاری علمی ،می باشد از این رو ،همکاری علمی بین
المللی ،هم ممکن است شامل دیپلماسی علم باشد و هم نباشد (دیویس و پیمن)81 :8331 ،
برای ننکه بیوان یک پدیده را که در ذیل دیپلماسی علم و فناوری می باشد ،مورد شناسایی
ارار داد نیازمند ت ریف شا د هایی می باشیم در ایناا سه شا د کلان برای شنا ت پدیده
های دیپلماسی علم و فناوری بیان واهیم کرد:
 هدف سیاسیاگر مراودات علم و فناوری با ارج از کشور به طور مشخد هدف یا اهداف سیاسی را
دنبال نماید شاید بارزترین مثال در این اتمت ،تحریم علمی و فناوری یک کشور باشد که با
هدف سیاسی مشخد ،ی نی تغییر رفیار نن کشور ،صورت می گیرد همچنین مشاهده می
کنیم که کشور ژاپن با هدف کتب پرسییز و اعیبار در میان کشورهای در حال توس ه،
دیپلماسی علم و فناوری ود را در ت امل با این کشورها ت ریف نموده است یک هدف سیاسی
مشخد را که همان کتب پرسییو است ،دنبال می نماید (فیروزنبادی)18-13 :8330 ،
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 اثر سیاسیاگر مناسبات علم و فناوری با ارج از کشور اگرات مشخد سیاسی داشیه باشد در توییح
این شا د باید عنایت داشت که به طور طبی ی تمام مراودات ارجی یک کشور ،دارای اگرات
سیاسی واهد بود تنها متاله مهم این است که نیا این اگرات به صورت متیقیم از ت املات
نشات گرفیه اند یا اینکه به صورت غیر متیقیم ،برای مثال ،اگر یک ت امل بین الملل منار به
گرفین یک امییاز سیاسی باشد ،این یک اگر متیقیم تلقی می شود و اگر منار به تولید گروت
شود و ب د از بر افزایش ادرت یک کشور تاگیر بگذارد ،این یک اگر غیر متیقیم است و مد نظر
دیپلماسی علم و فناوری نخواهد بود (فیروزنبادی)18-13 :8330 ،
 بستر سیاسیشا د سوم برای تشخید دیپلماسی علم و فناوری این می باشد که مناسبات با کشور
دیگر به دلیل وجود بتیرهای سیاسی میان دو کشور باشد مثلا برگزاری نمایشگاه فناوری های
پیشرفیه ایران در سوریه ،به دلیل وجود بتیر و زمینه سیاسی و روابط نزدیک سیاسی میان
ایران و سوریه بوده است (فیروزنبادی)18-13 :8330 ،

پردازشِ مجالها و جدالهای دیپلماسی علم و فناوری
دیپلماسی علم و فناوری کارکردهای گوناگون و میفاوتی دارد در این اتمت به عمده ترین
کارکردها(فانکتیون)های این مقوله پردا یه می شود اسیفاده از دیپلماسی علم و فناوری به
عنوان اهرم تشویقی ،اهرم تنبیهی ،بهبود روابط ،ایااد وابتیگی ،بازاریابی ،تامین نیازمندی های
علمی و فناوری و نهاییا حمایت در عرصه سازمانها و م اهدات بینالمللی عمدهترین کارکردهای
دیپلماسی علم و فناوری می باشد (فیروزنبادی)63-13 :8330 ،
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اهرم تشویقی :هر ابزاری به صورت طبی ی می تواند به عنوان یک بتیه تشویقی مورد
اسیفاده ارار بگیرد ،این متئله در مورد علم و فناوری نیز بتیار کاربرد دارد به عنوان مثال در
سفر اوباما به هندوسیان ،ت دادی از تکنولوژی های نمریکایی که تا ابل از این انیقال نن برای
هند ممنوت بود ،توسط نمریکا نزاد شد اهرم تنبیهی :تنبیه برای تغییر رفیار یک کشور در
صحنه بین الملل اسیفاده می شود در حال حایر تحریم های علمی و فناورانه بخش اابل
توجهی از تحریم ها را شامل می شود بهبود روابط :اسیفاده از مناسبات علمی برای بهبود
روابط سیاسی از موارد اابل تامل در این حیطه می باشد این رویکرد در روابط نمریکا با جهان
اسلام از سوی تیم اوباما مشاهده می شود ایااد وابتیگی :وابتیه کردن کشورهای دیگر به
کشور صاحب تکنولوژی یکی دیگر از کارکرد های دیپلماسی علم و فناوری المداد می شود
بازاریابی :دولت ها برای رسیدن به منف ت های اایصادی بیشیر از ظرفیت های روابط دیپلماتیک
برای کتب بازارهای جدید اسیفاده می کنند ،زمانی که این بازاریابی برای محصولات فناورانه
باشد ،دیپلماسی علم و فناوری وارد میدان می شود تامین نیازمندی های علمی و فناوری:
دیپلماسی علم و فناوری در این زمینه با ایااد ت امل نیازهای طرفین برای تحقیق و توس ه را
گتیر می دهد حمایت در عرصه سازمان ها و م اهدات بین المللی :دیپلماسی علم و فناوری
با براراری ت املات در سازمان ها ،همایش ها و م اهدات بین المللی س ی دارد از توانمندی
های دا ل حمایت و پشییبانی نماید (فیروزنبادی)63-13 :8330 ،
کشاکشِ آشتی خواهانۀ سیاستگر/دانشگر
دو انگاره «دیپلمات» و «دانشمند» از نناایی که دو نوت تیپ شخصییی با ارز ها و مناف
میفاوتی می باشند ،به دشواری می توان وجود هرگونه وجه اشیراک میان نن ها را میصور بود
(برونو روفینی )12 :8331
اگر بیوان ویوگی های یک دانشمند را در االب سه صیصۀ «جتت و جوی حقیقت»،
«عدالت» و «شفافیت» االب ریزی نمود ،در وصف «دیپلمات» نیز اینگونه می توانیم بیان کنیم
که از سه شا صه بر وردار هتیند ،این سه شا صه شامل :راهبرد ،فریبکاری و پنهانکاری می
باشند دانشمند به واسطه داشین ایده نلی که همانا پیشبرد علم است ،به گونه ای بی طرفانه از
انگیزه بر وردار می باشد دیپلمات اما ،به عنوان ادم دولت در عرصه روابط بین الملل از وی
واسیه می شود تا به نف کشور فریبکاری و پنهانکاری را پیشه ویش نماید اما در نهایت،
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دانشمند و دیپلمات که به لحاظ ماموریت می ارف و مرسوم ود در دو دنیای جدا ،میضاد و به
نوعی افقی ارار می گیرند ،برای علم و برای دیپلماسی ملزم به همزیتیی متالمت نمیز می
شوند که در نییاه دیپلماسی علم و فناوری از این وی یت مینااضنما منیج می شود (برونو
روفینی )11-14 :8331
«دیپلماسی علم» و معماریِ نظم علمی جهان در وضعیت پاندمی
شاید مهم ترین نییاه ای که تا ایناا می توان گرفت این است که این ویروس ،بیماری
ناشی از نن و بحرانی که در پی نن شکل گرفیه است ،به ویوح رنگ و بوی یک «متئلۀ
جهانی» و فراملی را دارد و بیش از هر وات دیگری به ما یادنور می شود که کشیی ای که نوت
بشر بر نن سوار است چندان هم بزرگ نیتت و ایدۀ «دهکدۀ جهانی» مارشال مک لوهان،
فیلتوف و نظریه پرداز ارتباطات و رسانۀ کانادایی ،باید دوباره در کانون توجه و تامل ارار گیرد؛
ایده ای که براساس نن ،انگارۀ ت املات فراملی و فرامرزی ،ممکن و حیی یرورت می یابد حام
و گتیردگی ت امل و ارتباطات میان جوام سبب شده است که ایده هایی مشابه مانند «اگر
پروانه ای »8توسط ادوارد لورنس طرح شوند که همانند رویکرد دهکده جهانی ،بیانگر این
واا یت اند که تغییرات بتیار سری می توانند عالم گیرد شوند ت املات جهانی گتیرده و همه
جانبه سبب انیشار مت ائل ،چالش ها و بحران ها به سرعت و در دامنه ای گتیرده می شوند در
یک جمله می توان چنین گفت؛ «بحران ها جهانی و فراملی اند» (بیانی)444 :8333 ،
این وی یت سبب می شود که نگاه های محلی ،گروهی و حیی ملی که در دوران پتامدرن
یا به ت بیری مدرنییۀ میا ر رونق یافی ه اند ،کم کم جای ود را به سَلفشان ،ی نی انگارۀ
جهانی و فراملی بدهند کووید 83-نتان داد که بتین مرزها ،ملی پنداشین متئله ،ارنطینه و
سایر راهکارهایی که در این مدت از سوی کشورهای مخیلف ،با شدت و ی فی میفاوت اعمال
شدند نیوانتیند زیاد کارنمد باشند و در مقابل ،این عضو انوادۀ کرونا همچنان در حال
پیشروی است با این وی یت باید ایده و نگر جهانی دیدن متئله را جایگزین کرد؛ به این
م نا که این رویداد ،متئله ای محدود به جام ه یا کشوری اص نیتت ،بلکه چالشی است که
تمام نوت بشر را به بوتۀ نزمایش نهاده است؛ لذا باید در پی سازوکاری جهانی و راهکارهایی در
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حد و اندازه فراملی و جهانی بود؛ به بیان دیگر ،یک بحران جهانی ،نیازمند راهکارها و
راهبردهای جهانی نیز است با توجه به مقیضیات و صوصیات عصری که در نن زندگی می
کنیم و با لحاظ کردن پدیده هایی همانند طرات زیتت محیطی ،مخاطرات مربوط به سلاح
اتمی ،نگرانی های بیولوژیک و طرات ناشی از سوءاسیفاده اطلاعاتی ،بیش از هر زمان دیگر
باید «مقیاس جهانی» متائل پیش رو را جدی گرفت (بیانی)441 :8333 ،
در چنین وی ییی که مبرهن گردید برای حل چالشهای جهانی-چون اپیدمی کروناویروس-
بایتیی مکانیتم و ر اهکاری جهانی نیز عریه گردد ،یکی از سازوکارهایی که هم جهانی است،
هم بینا-رشیه ای ،هم م طوف به علم و هم برای چالش های گذشیۀ زیتت جهان انتان مثمر
گمر بوده است« ،دیپلماسی علم و فناوری» می باشد دیپلماسی علم و فناوری با ایااد شبکه ای
گتیرده و جهانی از بازیگران دولیی و غیردولیی ،منطقه ای و فرامنطقه ای ،دانشگاهی و
غیردانشگاهی و در زمینه و سا یاری غیرحتاسیت برانگیز و با هدف یاری رسانی به نوت
بشر ،با تلفیقی از علوم گوناگون تنها ش به ای از دانش است که می تواند م مار نظم علمی
جهان در وی یت پاندمیک گردد
کروناویروس ،دیپلماسی علم و دُشوارۀ ملی گرایی
این وی یت سهمناک در سطح بین المللی سبب شد تا بتیاری از کشورها سیاست ایزوله
سازی ملی را در پیش گیرند نن ها مرزهای ود را بر همتایگان بتیند ،رفت و نمدهای هوایی
و زمینی و دریایی را بتیار و حیی اط کردند ،ورود کالاهای مصرفی و غیرمصرفی را محدود و
تحت کنیرل بتیار شدید بهداشیی ارار دادند و بتیاری از برنامه ها و همکاری های منطقه ای
و فرامنطقه ای را تا اطلات گانوی به حالت ت لیق درنوردند در این فضا هر کشوری تلا کرد
گلیم ود را از گلیم های همتایه کنار بکشد تا مبادا اربانی این مهاجم ناپیدا شود بدین
ترتیب ،درها بتیه شد و ت املات بین المللی به کمیرین میزان ود در هشیاد سال ا یر رسید
این پدیده ب ضا با احتاسات منفی دولت ها و ملت ها هم همراه بود؛ احتاساتی که راباء و
دشمنان پیشین ود را به حملات بیولوژیک میهم کرد و شیوت این ویروس را برنامه ای طراحی
شده برای مهار رایب دانتت این نغاز رواج ناسیونالیتمی جدید بود که هم بر حراست از ود
در چهارچوم مرزهای سرزمینی و اتخاذ سیاست دفاعی و حیی تهاجمی در ابال این بیماری
تاکید دارد و هم از دشمن تراشی های ایدئولوژیک بهره می گیرد (ماحوزی)31-31 :8333 ،
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اما در این میان تنها مکانیتم و سازوکاری که توانتیه وَرای ااموس ناسیونالیتم ،کانالی را
جهت براراری مناسبات و همکاری های بین المللی فراهم کند و موجبات عدم اموشی موتور
روابط بین الملل گردد« ،دیپلماسی علم و فناوری» است این مدرن-مگا دیپلماسی با پوشش
ارار دادن تحقیقات سلامت-محور و پزشکی متیر همکاری های تحقیق و توس ه در جهت
مبارزه با اپیدمی کروناویروس را مهیا نموده و تتری بخش روندها و فرنیندهای همکاری دسیه
جم ی جهانی برای دسییابی به دارو و درمان کووید 83-شده است دیپلماسی علم و فناوری-
در االب دیپلماسی تحقیقات سلامت -یکی از م دود مدل های دیپلماسی است که توانتیه در
وی یت پاندمیک با رویکردی انیرناسیونالیتیی به یاری جهان و بشریت بیاید و به کارکرد و
کارویوه ود بیش از پیش نمود و تالی بخشد
مراوداتِ کلینیکال و پلتفر ِم دیپلماسی
کلینیک ،نظامی از روابط ادرت را ایااد کرده بود دریک سو ،پزشکان ارار داشیند که به
مشاهده میپردا یند و سوی دیگر فرودسیانی که ننچه طلب می کردند به ابوه شدن شان منار
می شد ،البیه مرفهین ود پزشک و محل محل درمان را انیخام می کردند ،تفوق نن ها تثبیت
می شد ،ولی باز هم در یک نظام روابط ادرت ،پزشک باید سیاسیی را شکل دهد که نن را به
وسیلۀ «نگاه» اعمال کند؛ نگاه چشمی که «می داند و تصمیم می گیرد ،چشمی که ت یین
تکلیف می کند» و نتخه می پیچد از این حیث هناارساز هم پزشکی ،اسیاندارد شهروند
بهناار و انحراف اجیماعی را تبیین می کند (همایون و بنی اسد)833 :8333 ،
گزاره های فوق از دیدگاه جام ه شناسی سیاسی نشان می دهد که «کلینیک» ،مفهوم،
نهاد و مکانی است که کاملا با «امر سیاسی» در االب مناسبات دانش-ادرت در ارتباط است
حال که با ت بیری فوکویی «کلینیک» پیوندی وگیق با امر سیاسی پیدا نمود این اتصال صرفا
در ااموس سیاست دا لی باای نمی ماند «کلینیک» و «سیاست» دمات میقابل ود را از
سیاست دا لی به سیاست بین المللی نیز منیقل می کنند و در چهارچوم رویکردهای سه گانه
دیپلماسی علم و فناوری-دیپلماسی برای علم ،علم برای دیپلماسی و علم در دیپلماسی -همکاری
هدفمند ود را کانالیزه می کنند تحقیقات سلامت-محور از ظرفیتهای دیپلماتیک در راسیای
تحقیق و توس ه اسیفاده می کنند ،دسیگاه دیپلماتیک از طریق مناسبات کلینیکال در پی
دست یابی به اهداف و مناف سیاسی در نظام بین الملل می باشد و نهاییا دانش پزشکی و
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کلینیکی در راسی ای نگاهی سازی اهداف سیاست ارجی با ابزار علمی در مورد تصمیم گیری
دربارۀ چالش های بهداشت جهانی به دیپلمات ها توصیه هایی را عریه می کنند
ی علم و سلامت در زمانۀ اپیدمی کرونا
دیپلماس ِ
در دوران کرونا ،دیپلماسی بهداشت ،دیپلماسی پزشکی و سلامت ،دیپلماسی سایبری و
دیاییالی ،دیپلماسی فناوری ،دیپلماسی محیط زیتت و غیره فراتر از مفاهیم غالب و سنیی در
منطقه همانند دیپلماسی جنگ و بحران ،منازعه ژئوپلییک ،تروریتم ،امنیت انرژی و غیره ،م نا
و یرورت بیشیری می یابند همکاری در این حوزه ها از حتاسیت کمیری هم در محیط پر
تنش سیاست ارجی و بین الملل کنونی بر وردارند بی تردید در دوران پتا کرونا ،بر ارز
توس ه سازمان های همکاری منطقه ای در حوزه های جدید و با تمرکز بر دولت های ادرتمند
همانند ایران افزوده می شود (برزگر)8333 ،
در زمانۀ کووید 83-نگاهبانی از تلا های کادر درمان از ملزومات ساحت سیاست می
باشد اشیراک توام با شفافیت اطلاعات بین سازمان بهداشت جهانی و کشورها باید مورد ترغیب
ارار بگیرد
دیپلماسی علم و فناوری در زمانۀ همهگیری جهانی( )pandemicکروناویروس ،از طریق
همکاری های بین المللی چگونه در مدیریت بحران بهداشت جهانی ایفای نقش می کند؟ این
مکانیتم بینا-رشیهای برای حل و فصل بحرانهای بین المللی چه فرصت ها و چالش هایی پیش
رو دارد؟ تاارم بین المللی در پاندمی های گذشیه ،به چه صورت در نیل به سازوکار مناسب در
وی یت کنونی یاری رسان هتیند؟ و همگی سوالاتی است که پاسخ نن را باید در ادبیات
نظری «دیپلماسی علم و فناوری» کاوید
در دیپلماسی علم ،اسیفاده از تحقیقات سلامت به عنوان یک پلیفرم ،جنبه های منحصر به
فردی دارد :از نناایی که موجب بهبود زندگی انتان ها می شود ،همه اشخاص می توانند از هر
یک از موفقیت های نن به ره ببرند و بر لاف نییاه یک کنفرانس ریاییات ،همه افراد اادر
واهند بود تاگیر اهداف و نیایج نن را درک کنند (دیویس و پیمن)8331 ،
نوت و میزان اگرگذاری دیپلماسی علم و فناوری در زمانۀ همه گیری جهانی کروناویروس با
مراج ه به پرونده های ابولا ،ننفولانزای ( MERS ،H1N1نشانگان تنفتی اورمیانه) و
نمود و تالی بیشیری پیدا می کند از این رو س ی می شود -هر چند به گزیده – به هر یک از
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این اپیدمی-پاندمی ها پردا یه و سپس از گریزگاه نن ها ،وفاق و فراق «دیپلماسی علم» و
«کووید »83-را مورد کنکا ارار دهیم (چهرنزاد)8333 ،
البیه در این میان ،رفیار توام با تشیت اتحادیه اروپا در ایااد توازن بین مناف ملی اعضاء و
مصالح تشکیلات فرامرزی ود ،تردیدهایی در حوزه همکاری های بهداشیی و سلامت محور بین
المللی ایااد کرده است که در ادامه به بخشی از این چالش ها نیز اشاره واهد شد
عموما اتحادیه اروپا در راسیای دیپلماسی علم (به طور ویوه دیپلماسی سلامت جهانی) در
پاندمی های گذشیه از رویکردی همبتیه و یگانه پیروری کرده است؛ این رهیافت اتحادیه اروپا
که میاگر از کشاکش بین وطن دوسیی دولت-ملت ها و جهان وطن گرایی نهادهای بین المللی
می باشد در وی یت همه گیری کووید 83-نیز عیان است وهله اول که تواعمان با غافلگیری
این نهاد گردید میواترا به ایتیگاه «ناسیونالیتم کُرونایی» در این ااره رسید و ش ار ملی گرایانۀ
«نختت کشورم» به گفیمان غالب کشورهای عضو تبدیل شد مرحله سوم -دایقا جایی که
اکنون در نن ایتیاده ایم -ظهور و بروز واکنش اتحادیه اروپا شروت می شود و از ابزارهایی برای
اادام هماهنگ(مثلا حمایت بانک مرکزی اتحادیه اروپا از بدهی های عمومی) رونمایی می کند
نهاییا و در ترمینال پتا-بحران سلوک سا یاری و کوکارکردی های این نهاد مورد واکاوی و
نسیب شناسی ارار می گیرد که البیه ماددا این سیکل تکرار شده است (چهرنزاد)8333 ،
در فوریه  ،2003ماموران سازمان بهداشت جهانی( )WHOتوسط کارکنان بیمارسیان
هانوی از یک بیماری تنفتی عایب با بر شدند که منار به مرگ یک متافر هنگ کنگی
شده بود ب دا مشخد شد که فرد مبیلاء در همان هیلی ااامت داشیه است که همزمان افراد
دیگری نیز به این ا یلال تنفتی دچار شده بودند در  82مارس WHO ،2003در ژنو ،درباره
یک بیماری جدید به نام سندرم تنفتی حاد( )SARSبه جهان هشدار داد به واسطه مدا لۀ
شبکه جهانی هشدار و پاسخ سازمان بهداشت جهانی و شبکه هوشمندی جهانی بهداشت
عمومی ،اطلاعات بیشیری درباره این سندرم جدید ،نشکار شد در ماه های ب د WHO ،به
عنوان واسط ارتباطات و همکاری و منب اطلاعات اصلی درباره شیوت جهانی سارس ،نقشی
کلیدی ایفاء نمود
منحصر به فرد بودن تاربیات دربارۀ این بیماری همه گیر ،از این جهت بود که گروه های
علمی و دولیی سلامت در سراسر جهان به منظور یافین راه حلی برای نن ،با یکدیگر به
همکاری پردا یند نن ها تا کشف یک ویروس کرونا به عنوان عامل اصلی بیماری با مراکز
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کنیرل و پیشگیری از بیماری( )CDCایالات میحده ،همکاری کرده و روند بررسی ویروس ها و
م رف های نامربوط را تتهیل نمودند؛ تا اینکه یک ابزار تشخیصی اولیه سا یه شد که به
ت یین توالی کامل ژنوم ویروسی سارس در  82نوریل منار گردید در ماه می ،محققان هلندی،
با اسیفاده از نمونه های حیوانی ،به طور اط گابت کردند که ویروس سارس موجب این بیماری
بالینی اص شده است همچنین در ماه می ،موستۀ ژنوم سنگاپور ،اطلاعات مربوط به توالی
ت دادی از افراد ارنطینه را منیشر کرد و به وسیلۀ این اطلاعات ،ابزار تشخید سارس سا یه و
تحت لیتانس  ROCHEدر سراسر جهان توزی شد سازمان بهداشت جهانی ،به همه طرف
ها توصیه نمود به همکاری پیرامون هدف مشیرک تشخید و کنیرل این بیماری بپردازند و نن
ها را به این امر ترغیب و تشویق نمود بدیهی است که دسیرسی به فناوری های جدید و
ادرتمند در زمینۀ ت یین توالی ،نقش مهمی در این صوص ایفا نمود ،اما بدون شک میزان
هماهنگی و همکاری بین المللی نیز یک عامل مهم محتوم می شد به اشیراک گذاری نمونه
ها بین مراکز متئول در دولت ها ،دسیرسی نزادانه به اطلاعات مهم  DNAو جریان اطلاعاتی
هماهنگ -ازجمله نگاهی از موفقیت ها -روند درمان را تتری کرد «بحران سارس» ،مثالی از
دیپلماسی تحقیقات سلامت در موگرترین حالت ود بود گروه های علمی در هر کشور ،به
منزلۀ موتوری برای نونوری و اکیشاف بودند که به صورت داوطلبانه اجازۀ هماهنگی ف الیت ها
را به سازمان جهانی بهداشت داده بود (دیویس و پیمن)8331 ،
همکاریهای بینالمللی جهت ایااد و تقویت سیتیمهای سلامت یکپارچه و اوی و نیز
ظرفیتسازی برای نمادگی در مقابل بحرانها ،دسیرسی عادلانه و همگانی به دمات بهداشیی
با کیفیت ،حق عمومی تامین تولیدات پزشکی و انیقال تکنولوژی تولیدات سلامت و همگی
در کنیرل اپیدمیهایی چون سارس ،ابولا ،ننفولانزای ( MERS ،H1N1نشانگان تنفتی
اورمیانه) نقش به غایت مهمی را ایفاء نموده است بدین جهت ،دیپلماسی علم و فناوری برای
کنیرل کووید 83-نیز می تواند تتری بخش و مهمیرین کاتالیزور باشد و جهان و می لقات نن
را در بحران کنونی ناات دهد
وجه مهم دیگری که در این رزمایش –بهداشیی -می بایتت مورد تاکید ارار گیرد ،نوت
رابطه و مراوده بین سازمان بهداشت جهانی و سایر کشورها می باشد در هنگامۀ شیوت اولیۀ
کووید 83-که در جمهوری لق چین( )PRCکشف و مشاهده گردید ،دبیرکل سازمان
بهداشت جهانی بدون کوچکیرین فوت وات با رئیس جمهور چین ملااات کرد مقصود از این
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مذاکره و گفیگو ایااد و سا ت اطمینان از وجود درهای باز برای اشیراک داده ( Data
 )Sharingبین سازمان بهداشت جهانی و جمهوری لق چین و همکاری و همیاری متیمر
برای اادامات «مهار» بود به رغم تلا های سازمان بهداشت جهانی برای براراری ارتباط با
همه دولت ها ،این نهاد بین المللی از سوی انامن جهانی پزشکی به دلیل به کناری گذاردن
تایوان از گفیگوهای مربوط به بهداشت جهانی مورد انیقاد شدید ارار گرفیه است اکنون
«متئله تایوان» محک و سناش مهمی از اسیقلال و بی طرفی سازمان بهداشت جهانی می
باشد ( گلچا)8333 ،
نتیجه گیری
همان طو ر که در مین مقاله اشاره شد ،تحولات بین المللی در ارن حایر دیگر و صرفا در
چنبرۀ دولت ها به عنوان بازیگران یکیا نظام بین المللی نمی باشد؛ علاوه بر دولت ها ،کنشگران
غیررسمی از جمله دانشگاه ها ،نهادهای علمی و نکادمیک در بتیر و پلیفرمی که علم و فناوری
کانون نن می باشد به ت امل با کشورها و نهادهای بین المللی هم تراز می پردازند از این رو
«علم» و «سیاست» به صورتی میقابل به یاری همدیگر شیافیه و کارکردهای یکدیگر را تتهیل
می نمایند این مقاله س ی کرده است در االب دیپلماسی علم و فناوری فرصت ها و چالش هایی
که همکاری بین المللی برای ساحت علم ،فناوری و سلامت فراهم می کند را تبیین نماید
ماهیت ارتباطات علمی ،بررسی مفهوم دیپلماسی و گونه های نوین نن ،چیتیی دیپلماسی علم
و فناوری ،بررسی سبقۀ دمات میقابل علم و فناوری ،پارامیرهای سه گانه دیپلماسی علم و
فناوری ،مولفه های میمایزکننده دیپلماسی علم و فناوری از ت املات علمی ،کارکردهای دیپلماسی
علم و فناوری ،ماال ها و جدال های دیپلماسی علم و فناوری ،اندرکنش دیپلماسی علم و مقوله
جهانی شدن ،همزیتیی متالمت نمیز سیاسیگر و دانشگر و نهاییا دیپلماسی علم و سلامت در
زمانۀ اپیدمی کرونا ،مویوع ات و محورهایی بودند که در این نگاره مورد بررسی و کندوکاو ارار
گرفیند
نمونۀ به کارگیری دیپلماسی علم و فناوری در اپیدمی های گذشیه ای چون ابولا ،ننفولانزای
( MERS ،H1N1نشانگان تنفتی اورمیانه) نشان داده است که متیر اسیمداد از یکدیگر
در فضای ننارشیک بین المللی از طریق پلیفرم دیپلماسی علم برای بیماری کووید 83-نیز
فراهم است و این حیطه ظرفیت ها و پیانتیل های ویوه ای در ا ییار کنشگران سلامت ارار
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می دهد پیشنهاد این تحقیق واکاوی مادد پاندمی های گذشیه جهان برای تدوین و تکوین
مدلی برای کنشورزی دیپلماتیک برای زمانه کروناویروس می باشد تا به وبی نشان داده شود
که این اپیدمی نیز نیوانتیه چراغ روابط بین الملل را امو نماید هر چند واکنش نابهنگام
اتحادیه اروپا در مقابل اعضاء درگیر کرونا ود تردیدهایی برای نمود محدودیت ها ارائه کرد اما
با همه این تفاسیر و مطابق با ننچه که گفیه شد دولتها ملی عمل میکنند اما ویروس مرز
نمیشناسد از این رو یک بینش ،رو  ،منش و برنامه مبینی بر همکاری جهانی لازم و یروری
به نظر می رسد که دیپلماسی علم و فناوری در االب دیپلماسی سلامت جهانی نن را فراهم
کرده است
هرچند در مورد عملکرد سازمان بهداشت جهانی( )WHOبه عنوان مهم ترین نهاد بین
المللی دیپلماسی سلامت در بزنگاه های اپیدمی-پاندمی نقدهای زیادی وارد است؛ سازمانی که
باید ود را ورای ایدئولوژی های دولت ها ت ریف نماید و براساس پروتکل های متیقلانه
کنشگری نماید ،ولی نحوه غیریکتان با کشورهای درگیر کروناویروس این کارکرد و کارویوۀ
 WHOرا مورد دشه ارار داده است

فهرست منابع
الف) منابع فارسی
ناایی ،داود و جوادی ،محمود ( )8336دیپلماسی علم؛ مفاهیم ،رویکردها و تجارب ،تهران :نشر
حقوق یار
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برزگر ،کیهان ( 1 ،8333اردیبهشت « )8333دیپلماسی هوشمند در عصر کرونا» ،روزنامه شرق
بنیادی نائینی ،علی ،صدوق ،محمود(« )8336شناسایی عوامل موگر بر توس ه دیپلماسی علم و
فناوری» ،مطالعات قدرت نرم ،سال  ،1شماره 81
بیانی ،فرهاد (« )8333نظام علم جهانی؛ یک انیخام یا یک یرورت؟» ،در جستارهایی در آموزش
عالی ،علم و بحران کرونا در ایران ،تهران :پووهشکده مطال ات فرهنگی و اجیماعی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری
چهرنزاد ،س ید ( 26 ،8333فروردین) «ماالها و جدالهای «دیپلماسی علم» در وی یت پاندمیک
(کویید ،»)83-برگرفیه از لینک زیر:
http://irdiplomacy.ir/fa/news/1990727/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%8
4-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%D
B%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA%D9%90%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%DB%8C%DA%A9%DA%A9%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B9-

داودی ،علی اصغر (« )8333دیپلماسی علم و فناوری ایران در افغانتیان :فرصت ها و چالش ها»،
پژوهش های راهبردی سیاست ،سال  ، 3شماره 88
دیویس ،لوید و رابرت جی پیمن ( )8336دیپلماسی علم روزی نو یا صبحی کاذب؟ ،ترجمه جواد
مشایخ ،عفت نوروزی ،س یده صارمی ،تهران :موسته دمات فرهنگی رسا
روفینی ،پیر برونو ( )8331علم و دیپلماسی بعد جدیدی از روابط بین الملل ،ترجمه سید مهدی
اائمی ،تهران :پووهشکده مطال ات فرهنگی و اجیماعی
ذولفقازاده ،محمدمهدی و دیگران (« )8334تاربه دیپلماسی علم و فناوری در دنیا :کاوشی در نهادها،
اولویت ها و اادام های چند کشور منیخب» ،سیاستنامه علم و فناوری ،دوره  ،1شماره 8
ذولفقازاده ،محمدمهدی و دیگران (« )8331نقش دیپلماسی علم و فناوری در بهبود چالش های
شرکت های دانش بنیان» ،فصلنامه رشد فناوری ،سال  ،82شماره 41
رفی  ،حتین و نیکرو  ،ملیحه (« )8332دیپلماسی عمومی و ادرت نرم با تاکید بر ادرت نرم ایران
در عراق» ،پژوهشنامه روابط بین الملل ،دوره  ،6شماره 22
رفی  ،حتین و نیکرو  ،ملیحه (« )8332دیپلماسی عمومی و ادرت نرم با تاکید بر ادرت نرم ایران
در عراق» ،پژوهشنامه روابط بین الملل ،دوره  ،6شماره 22
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صدوق ،محمود و بنیادی نائینی ،علی ( )8331آشنایی با دیپلماسی علم و فناوری ،تهران :نشر
نینده پووه
صنی اجلال ،مریم (« )8336دیپلما سی علم و فناوری :راهبردی نو در توس ه کشورهای اسلامی»،
فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام ،سال ششم ،شماره 23
عبدالحتین زاده ،محمد ( )8334رویکردهای جدید در دیپلماسی علم و فناوری ،نشریه نشاء علم،
شماره 8
فیروزنبادی ،مرتضی ( )8330بررسی مفهومی دیپلماسی علم و فناوری و ترسیم وضع موجود در
جمهوری اسلامی ایران ،تهران :م اونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
ادیمی ،اکرم ( « )8336کارکرد دیپلماسی علم و فناوری در جمهوری اسلامی ایران و ایالات میحده
نمریکا» ،فصلنامه سیاست ،دوره  ،41شماره 8
کفاشیان کا کی ،مایبی و لیلی ،محتن (« )8331نقش ارتباط علمی در فرنیند تولید دانش در
علوم انتانی» ،پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی ،سال  ،3بهار و تابتیان
کولایی ،الهه و عزیزی ،حمیدریا (« )8336دیپلماسی علمی ایران در روابط با گرجتیان» ،فصلنامه
سیاست ،دوره  ،41شماره 4
گلچا ،ننمول ( 82 ،8333اردیبهشت) «دیپلماسی سلامت جهانی در هنگامۀ کووید ،»83-ترجمه س ید
چهرنزاد برگرفیه از لینک زیر:
https://www.irthink.com/coronavirus-diplomacy/

گلشن پووه ،محمودریا ( )8311جمهوری اسلامی و قدرت نرم؛ نگاهی به قدرت نرم افزاری
جمهوری اسلامی ایران ،تهران :م اونت پووهشی دانشگاه نزاد اسلامی
ماحوزی ،ریا (« )8333کرونا ویروس و دوگانه ناسیونالیتم و انیرناسیونالیتم» ،در جستارهایی در
ابعاد فرهنگی و اجتماعی بحران ویروس کرونا در ایران ،تهران :پووهشکده مطال ات فرهنگی و
اجیماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
محتنی سهی ،هدی سادات و محتنی سهی ،فریبا سادات (« )8334تاگیر دیپلماسی علم و فناوری بر
افزایش ادرت نرم جمهوری اسلامی ایران» ،نشریه مدیریت در دانشگاه اسلامی ،سال  ،4شماره
8
مقیمی ،طلی ه؛ نراسیه ،حمیدریا و محمد انی ،کامران (« )8331مدل پیشبرد دیپلماسی علم و
فناوری در کشور از زاویه مطال ات میان رشیه ای نظام های نموز عالی و سیاست ارجی؛ مورد
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مطال ه دانشگاه صن یی واجه نصیرالدین طوسی» ،فصلنامه میان رشته ای در علوم انسانی،
دوره  ،1شماره 4
موسوی زارت ،جواد و دیگران (« )8336بررسی و تحلیل جایگاه علم و فناوری در عرصه ادرت سخت،
نرم و هوشمند» ،فصلنامه ژئوپلیتیک ،سال  ،83شماره 3
موسوی موحدی ،علی اکبر و کیانی بخییاری ،ابوالفضل (« )8331دیپلماسی علمی و فناوری» ،نشریه
نشاء علم ،سال دوم ،شماره 2
میرحتینی ،عبدالحمید و محمدی دوسیدار ،حتین (« )8333دیپلماسی علمی به مثابه ادرت نرم»،
مطالعات قدرت نرم ،سال  4شماره 88
میرعمادی ،طاهره ( )8336مقدمه ای بر دیپلماسی علم و فناوری ،تهران :مرکز مطال ات سیاسی و
بین المللی وزارت امور ارجه
نوروزی ،عفت و دیگران (« )8331ارائه چارچوبی تحلیلی برای مفهوم دیپلماسی علم و فناوری» ،تهران:
ششمین کنفرانس بین المللی و دهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
همایون ،محمدهادی و بنی اسد ،ریا ( )8333آزمون کرونا؛ دیدگاه ها و راهبردها ،تهران :انیشارات
دانشگاه امام صادق(ت)
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