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چکیده
با پایان یافت جنگ سرد ،منطقهگرایی نو به عنوان فرذیندی مهم در عرصه بی المللی رو به گسترش بوده است و
کشورها تالش میکنند سیاستهای منطقهگرایانه خود را به صورت دوجانبه و در قالب موافقتنامههای مشترک و
یا چندجانبه و نهادینه شده در قالب تشکی سازمانها و نهادهای منطقهای و یا به صورت موافقتنامههای
چندجانبه به منظور تحقق اهداف خود توسعه دهند .بیش  ،جمهوری اسالمی ایران نیز از ای قاعده مستثنی
نبوده و بررسی سیاستهای ذن در چند سال اخیر نمایانگر توجه ویژه جمهوری اسالمی ایران به گسترش
روابط با کشورهای مختلف قاره ذسیا در زیرمناطق مختلف از جمله شرق و جنوبشرق ذسیا ،جنوب ذسیا،
غرب ذسیا و ذسیای مرکزی است.
هدف اصلی از انجام ای

پژوهش ،بررسی ابعاد ،وجوه ،نوع و ویژگی دیپلماسی علم و فناوری جمهوری

اسالمی ایران با کشورهای اسالمی جنوبشرق ذسیا در قالب نگاه به شرق است .استدالل اصلی نویسنده ای
است که سیاست نگاه به شرق و گسترش روابط علمی و فناوری با کشورهای جنوبشرق ذسیا از اهمیت
راهبردی و استراتژی

در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران برخوردار نبوده است.

کلید واژگان :نگاه به شرق ،جمهوری اسالمی ایران ،جنوبشرق ذسیا ،مالزی ،اندونزی ،دیپلماسی علم و فناوری.
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.1مقدمه
در جهان امروز ،ذموزش بعد چهارم سیاست خارجی است .همکاری ذموزشی به منزله نوعی
سرمایهگذاری برای ذینده روابط دیپلماتی

میان ملتها محسوب میشود .از ذنجا که اغلب

نخبگان سیاسی از میان دانشگاهیان برگزیده میشوند ،گسترش اعطای بورسهای بی المللی و
پذیرش دانشجویان خارجی به منزله نوعی معرفی فرهنگ و جامعه خود به رهبران سیاسی و
مدیران ارشد ذینده کشورهای جهان است .همچنی روابط دانشگاهی میتواند موجب استحکام
روابط سیاسی و اقتصادی میان دولتها شود .ای گونه استدالل میشود که از نظر اقتصادی،
دیپلماسی علم و فناوری میتواند اقتصاد ملی کشورها را نجات دهد زیرا نخست ،باعث
افزایش سرعت توسعه علمی کشورها میشود؛ دوم انبوهی از تجارب و پیوندهای اقتصادی به
وجود میذورد و سوم تجارت ،صنعت ،علم و درذمد ناخالص ملی به منزله یکی از منابع
اقتصادی گسترش مییابد .از نظر فرهنگی ،مهمتری کارکرد دیپلماسی علم و فناوری ،گسترش
و صدور ارزشها ،اصول و معانی فرهنگ ملی کشورها به عرصه بی المللی است .استفاده از
مبادالت دانشگاهی برای توسعه فرهنگ ملی از اهمیت و اولویت ویژه برخوردار است
).(Mohseni Sahi and Mohseni Sahi ,2015:98
با پیروزی اصول گرایان در نهمی دورة انتخابات ریاست جمهوری ،دولت نهم روی کار ذمد .با
توجه به تأکید محوری اصولگرایان بر موضوع عدالت ،میتوان نام ای

دوره را دورة

اصولگرایی عدالتمحور نامید .سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در ای دوران در عی
برخی تغییرات ،بر تعهد به تداوم ،استوار بود؛ بنابرای ماهیت و مبنای سیاست خارجی دولت
نهم تداومیافتة دورههای قب سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران بود اما در چارچوب ای
اصول و مبانی فکری ،جهتگیری و اصول رفتاری ذن تفاوتهایی با دورههای پیش داشت؛
بدی صورت که شاهد تغییر جهتگیری سیاست خارجی از چارچوب فکری سیاست خارجی
اصالحطلبانه و مداراجویانه ،به رهیافت انقالبی و مهاجم بودیم .بر ای اساس ،دولت نهم سه
اص رفتاری شام اصولگرایی ،عدالتطلبی و صلحگرایی را سرلوحه رفتار خود در عرصه
سیاست خارجی قرار داد و متعاقب ذن بازتعریف روابط با غرب ،سیاست نگاه به شرق،
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گفتوگوهای انتقادی با ذمریکا ،گسترش روابط با کشورهای ذمریکای التی  ،تعام با شورای
همکاری خلیجفارس ،اصالح و تغییر سازمانهای بی المللی و بازنگری دیپلماسی هستهای را
در سیاست خارجی دنبال کرد).(Sazmand and Tabrizi,2012:2

بنابرای

یکی از محورهای سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران از دولت نهم به بعد

گسترش روابط با کشورهای ذسیایی در قالب سیاست نگاه به شرق بوده است .در ای مقاله
بخش از سیاست نگاه به شرق یعنی دیپلماسی علمی و فناوری جمهوری

تالش میشود ی

اسالمی ایران در قبال کشورهای منطقه جنوبشرق ذسیا به خصوص کشورهای اسالمی ایران
منطقه مورد واکاوی و ارزیابی قرار گیرد .بر ای اساس نخست به ای موضوع پرداخته میشود
که دیپلماسی علم و فناوری چیست و چه مؤلفهها ،ویژگیها و ابعادی دارد؟ دوم اینکه اهداف
و نمودهای ای

نوع دیپلماسی چیست ؟ سوم اینکه جایگاه دیپلماسی علم و فناوری در

سیاست نگاه به شرق جمهوری اسالمی ایران کجا است و باالخره اینکه دیپلماسی علم و
فناوری ایران در قبال کشورهای اسالمی جنوبشرق ذسیا یعنی مالزی و اندونزی چگونه
ارزیابی میشود؟
.1-1پیشینه پژوهش

برای بررسی پیشینه پژوهش منابع زیادی به زبان فارسی موجود نیست .از جمله مهمتری منابع
موجود میتوان به مقاله قدیمی( )2017با عنوان «کارکرد دیپلماسی علم و فناوری در جمهوری
اسالمی ایران و ایاالت متحده ذمریکا» اشاره کرد .نویسنده در ای پژوهش به ای نتیجه میرسد
که هر دو کشور دیپلماسی علم و فناوری را به عنوان یکی از ابزارهای قدرت نرم مورد توجه
قرار دادهاند اما متقاعد ساخت مخاطب از طریق جذابیت ،یکی از تفاوتهای بارز میان کارکرد
دیپلماسی علم و فناوری در ایران و ذمریکا است .همچنی

یافته مقاله هدیسادات و

فریباسادات محسنی سهی( )2015با عنوان «تأثیر دیپلماسی علم و فناوری بر افزایش قدرت نرم
جمهوری اسالمی ایران» نشان میدهد که دیپلماسی علم و فناوری به عنوان بخشی از
دیپلماسی عمومی موجب الهامبخشی ،اعتبار و نفو شده و در نتیجه زمینهساز افزایش قدرت
نرم جمهوری اسالمی ایران میشود .صنیعاجالل( )2017هم در مقاله خود با عنوان «دیپلماسی
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علم و فناوری :راهبردی نو در توسعه کشورهای اسالمی» به راهکارهای مختلف حوزه
دیپلماسی علم و فناوری برای توسعه بیشتر کشورهای اسالمی اشاره کرده است و بر ای نظر
اس ت که پیشبرد دیپلماسی علم و فناوری در کشورهای اسالمی مستلزم توجه به ماهیت پیچیده
و در هم تنیده ارتباطات کنشگران در سطوح ملی و بی المللی است .داوودی( )2014در مقاله
«دیپلماسی علم و فناوری ایران در افغانستان :فرصتها و چالشها» ضم پرداخت به ابزارهای
اجرای د یپلماسی علم و فناوری ایران در افغانستان ،به راهکارهایی در زمینه تقویت دیپلماسی
علم و فناوری ایران در افغانستان هم پرداخته است .مقاله باقری و پهلوان شریف( )2015با
عنوان«تجزیه و تحلی مقایسهای وضعیت علمی ایران و مالزی به منظور شک گیری همکاری
علمی دوجانبه در حوزه مدیریت اسالمی؛ در جستجوی همگرایی اسالمی» ای یافته را ارائه
میکند که پتانسی

الزم و قوتهای متقاب

برای همکاری بی

دو کشور در حوزههای

سختافزاری و نرمافزاری است .حریری و ریاحی( )2015هم در مقاله خود با عنوان
«همکاریهای علمی ایران و کشورهای در حال توسعه و راهکارهایی برای ارتقا ذن»
همکاری های علمی ایران و کشورهای در حال توسعه اسالمی را در فاصله سالهای  2000تا
 2012بررسی کرده اند و به ای

نتیجه رسیدهاند که از میان هشت کشور ،مالزی در

همکاریهای علمی با جمهوری اسالمی ایران رتبه نخست را داشته است.
بنابرای بررسی پیشینه پژوهش نشان میدهد که در هیچکدام از منابع مورد بررسی به دیپلماسی
علم و فناوری جمهوری اسالمی ایران در قبال کشورهای اسالمی جنوبشرق ذسیا در قالب
سیاست نگاه به شرق پرداخته نشده است.
.2مفهومشناسی دیپلماسی علم و فناوری
امروزه دیپلماسی نوی انواع مختلفی به خود گرفته است که از جمله ذنها میتوان به دیپلماسی
عمومی ،دیپلماسی فرهنگی ،دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی علم و فناوری اشاره کرد .قدمت
دیپلماسی علم و فناوری به دوران پس از جنگ جهانی دوم(جنگ سرد) بازمیگردد .هرچند
پیش از مطرح شدن عبارت دیپلماسی علم و فناوری نیز از علم برای رفع تنشهای سیاسی
استفاده میشد .ای نوع دیپلماسی به بهرهگیری از همکاریهای علمی برای مشارکت گسترده
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بی المللی و دیپلماتی

اطالق میشود .نکته قاب توجه در ای نوع دیپلماسی ،ترویج همکاری

علمی میان کشورها بر پایه منافع مشترک ،حتی در زمان بیثباتی شبکههای دیپلماتی

بی

ملتها است).(Taslimi et al,2018:218

می توان گفت که دیپلماسی علم و فناوری بیانی دیگر از دیپلماسی عمومی است .در روابط
دیپلماتی

ضمانت اجرا وجود ندارد و از ای رو برای پایدار ماندن روابط باید از اهرمهای

متنوعی استفاده کرد .حوزههایی از فناوری مانند هستهای ،هوافضا ،و فناوریهای نظامی در ای
قسمت قرار میگیرند .در تقسیمبندی کلی میتوان چهار نوع از پدیدههایی را که حاص
خدمت رسانی علم و فناوری در دیپلماسی است شناسایی کرد :اهرم تشویقی ،اهرم تنبیهی،
بهبود روابط ،ایجاد وابستگی).(Niknami,2019:569

دیپلماسی علم و فناوری مفهومی چندبعدی در نظر گرفته میشود که میتوان هر سه بعد
سیاست ،اقتصاد و علم را در ذن مشاهده کرد .میتوان گفت دیپلماسی علم و فناوری طیف
گستردهای از تبادلهای رسمی یا غیررسمی در حوزههای فنی ،پژوهشمحور ،دانشگاهی و
فناورانه را دربرمیگیرد) .(Taheri and Esmaeili,2019:366به عبارت دیگر ،دیپلماسی علم و
فناوری به معنی«استفاده از همکاریهای علمی ،تعامالت و ارتباطات به مثابه ابزاری در جهت
ایجاد روابط بی المللی سازنده و شام اقداماتی از قبی تبادالت دانشگاهی میان کشورها و
پروژههای تحقیقاتی مشترک است) .(Edwards,2010:667درواقع به لحاظ تاریخی ،رابطه میان
علم و سیاست خارجی و دیپلماسی همیشه وجود داشته است .در قرن بیست و یکم هم
دیپلماسی علمی به رویکردی در رفتار سیاست خارجی کشورها تبدی شده و دو دلی برای
ای اراده مهم قاب

کر است:

سطح دوجانبه :رقابت از راه قدرت نرم در دوران بعد از جنگ سرد؛
سطح چندجانبه :افزایش نگرانیها در مورد مسائ جهانی محیط زیست ،بهداشت و امنیت

).(Niknami,2019:567

بنابرای می توان گفت دیپلماسی علم و فناوری از عناصر دیپلماسی عمومی است .دیپلماسی
علمی و فناوری ،اصطالحی است که هر دو وجه نقش علم در همکاریهای بی المللی را دربر
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میگیرد ،یعنی همکاری های علمی برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی و استفاده از دیپلماسی
برای به دست ذوردن نتایج علمی .ای امر نشان میدهد که دیپلماسی علمی ی

جزء حیاتی در

گستره دیپلماسی عم ومی است و بیانی از قدرت نرم است .در تعریف دیپلماسی علم و فناوری
باید گفت به تعامالت علم و فناوری میان ی

کشور با دیگر بازیگران بی المللی که در خدمت

پیشبرد سیاست خارجی ذن کشور قرار گیرد یا روابط سیاسی میان ی

کشور و دیگر بازیگران

بی المللی که زمینهساز تعامالت علم و فناوری شود ،دیپلماسی علم و فناوری میگویند

).(Mohseni Sahi,2015:100

در مجموع میتوان گفت دیپلماسی علم و فناوری مفهوم جدیدی در عرصه روابط بی المل
است که موضوع اصلی ذن استفاده از ظرفیت های علم و فناوری برای تحقق اهداف سیاست
خارجی است .دیپلماسی علم و فناوری دارای سه بعد است که یکی از ذنها استفاده از علم و
فناوری به عنوان ابزار دیپلماسی است .به عبارتی علم و فناوری به عنوان وسیلهای در اختیار
دستگاه دیپلماسی خواهد بود تا از طریق ذن به اهداف سیاست خارجی خود برسد .بعد دیگر
دیپلماسی برای علم و فناوری است ،یعنی از ظرفیتهای دیپلماتی
علم و فناوری کشور استفاده میشود .ای کار از طریق کم
علمی و فناوری و حمایت دیپلماتی

در جهت رشد و توسعه

به بازاریابی ،تأمی نیازمندیهای

در سازمانها و معاهدات بی المللی انجام میشود .بعد

سوم ای دیپلماسی در راستای قدرت نرم است .به ای معنا که از منابع علم و فناوری در
جهت تأ ثیرگذاری و ایجاد مطلوبیت برای مردم کشورهای دیگر استفاده شود .پس دیپلماسی
علم و فناوری ی

پدیده دو سویه است .یعنی هم دیپلماسی میتواند به علم و فناوری کم

کند و هم علم و فناوری به دیپلماسی خدمت کند).(Aghamohammadi,2015

طبق تعریف انجم سلطنتی بریتانیا سه وجه را میتوان برای دیپلماسی علم و فناوری در نظر
گرفت:
دیپلماسی برای علم

1

1.Diplomacy for Science
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علم در دیپلماسی

1

علم برای دیپلماسی

2

در دیپلماسی برای علم از ظرفیتهای دیپلماتی

در جهت رشد و توسعه علمی کشورها

استفاده میشود .در وجه دوم که علم در دیپلماسی نام دارد از علم و فناوری به عنوان ابزار
دیپلماسی استفاده میشود به عبارت دیگر علم وفناوری وسیلهای خواهد بود که دستگاه
دیپلماسی به منظور تحقق اهداف خود از ذن بهره میگیرد .در وجه سوم که علم برای
دیپلماسی است بر استفاده از دستاوردهای علمی و فناورانه برای بهبود دیپلماسی تأکید میشود

).(The Royal Society,2010

بر ای

اساس دیپلماسی علم و فناوری را میتوان مجموعهای نظاممند و ساختاریافته از

سیاستهای کالن ،راهبردها ،برنامهها و روشهای اجرایی دانست که کنشگران حوزههای
سیاست خارجی و علم و فناوری را درون شبکهای از تعامالت همافزا به هم مرتبط میسازند،
همزمان خطمشی و امکان بهکارگیری یافتهها و دستاوردهای علمی و فناورانه را برای پیشبرد
اهداف دیپلماتی

کشورها فراهم کرده و سازوکارها دستگاه دیپلماتی

را در راستای توسعه

علم و فناوری به کار میگیرند).(Sani Ejlal,2017:196

.3اهمیت و شاخصهای دیپلماسی علم و فناوری
در عرصه سیاست خارجی و روابط دیپلماتی  ،میزان توفیق و اثرگذاری ی

بازیگر بر دیگر

بازیگران به اهرمهایی که مورد استفاده قرار میگیرد بستگی دارد و همی اهرمها هستند که
تضمی کننده روابط بازیگران با یکدیگر قلمداد میشوند .نوع اهرمهایی که کشورها در قبال
یکدیگر به کار می برند متفاوت است و از ی
تا قب

زمان و مکان به زمان و مکان دیگر فرق میکند.

از جنگ جهانی دوم ،نظامیگری حرف اول را در روابط بی المل

میزد .پس از

شک گیری جنگ سرد تبلیغات نقش برجسته تری پیدا کرد .پس از ذن اقتصاد به وجه غالب
تبدی شد و امروزه هم علم و فناوری از اهمیت ویژهای در عرصه بی المللی برخوردار شده

1.Science in Diplomacy
2.Science for Diplomacy
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است .با گذر از دهه  1970و با توجه به تحوالتی که در فناوری و ارتباطات پدیدار شد ،روند
جدیدی به نام جهانی شدن ذغاز شد که از ویژگیهای ذن افزایش ارتباطات میان مردم و
کمرنگ شدن مرزهای سیاسی و افول حاکمیت های ملی بوده است .در ای دوره مفاهیمی مانند
دیپلماسی عمومی ،قدرت نرم ،دیپلماسی رسانهای ،دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی علمی و
فناوری رواج یافت).(Davoodi,2014:106

در همی راستا در دنیای امروز کشورهای صاحب فناوری سعی میکنند از دستاوردهای علمی
و فناورانه خود برای تحقق اهداف سیاست خارجی خود استفاده کنند .به عنوان مثال ایاالت
متحده از دیپلماسی علم و فناوری به عنوان ابزاری برای ایجاد وابستگی ،بهبود روابط با دیگر
کشورها و همسو کردن کش ورها با اهداف خود و ژاپ برای افزایش قدرت نرم خود در حوزه
روابط بی المل استفاده میکنند).(Sani Ejlal,2017:195

بنابرای روند جهانی شدن و همچنی شک گیری نظام ت چندقطبی قدرت در عرصه بی المل
سبب شده که ساختار قدرت شک

نوینی به خود بگیرد و مؤلفههای جدیدی به عنوان

ابزارهای قدرت به صحنه بیایند .امروزه دیگر خایر معدنی به عنوان مؤلفه ثروت و تعداد زیاد
نظامیان به عنوان مؤلفه قدرت محسوب نمیشوند .انقالب فناوری باعث شده که نوذوری،
خالقیت ،علم و فعالیتهای مغزافزاری به عنوان بزرگتری و پرقدرتتری سالح ،مد نظر
سیاستمداران دنیا قرار گیرد .بنابرای علم و فناوری میتوانند ابزارهای جایگزی مطلوبی برای
تعام و ایجاد ارتباطات بی المللی محسوب شوند .از ای رو نوذوری ،علم و دستاوردهای
فناورانه میتوانند سهم بالقوهای در سیاست خارجی کشورهای مختلف برای حضور در
عرصههای فراملی داشته باشند).(Davoodi,2014:106-107

در مجموع و در ی

نگاه کلی میتوان اهداف دیپلماسی علم و فناوری به شرح زیر دستهبندی

کرد:
ارتقای جایگاه و پرستیژ کشورها در نظام بی المل ؛
افزایش نفو و نمایش ذن در صحنه بی المل ؛
دستیابی به جایگاه مناسب علمی و فناوری در عرصه بی المل )(Ghadimi,2017:144؛
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بسترسازی محیط مناسب برای ایفای نقش مؤثرتر وزارت امور خارجه در توسعه علم و
فناوری در نظام ملی نوذوری؛
استفاده از دستاوردهای علم و فناوری به خصوص دانش فنی و محصوالت دانشبنیان به
عنوان ی

ابزار برای توسعه حوزه دیپلماسی کشور؛

ارائه تصویری مطلوب از توانمندیها و اقتدار ملی و کسب وجهه و حیثیت بی المللی به
عنوان کشوری توسعهیافته جهت پیشبرد اهداف دیپلماسی کشور؛
قرار گرفت

در مسیر تحوالت فناوری دنیا و بسترسازی برای انتقال فناوری با کم

دستگاه دیپلماسی رسمی؛
ایجاد و بهبود روا بط با کشورهای گوناگون به دلی حساسیت اندک مقوله علم و فناوری
در عرصه بی المللی و اثرگذار بودن در تمامی کشورها؛
ایجاد ارزش افزوده و کسب سود از طریق توسعه فعالیتهای علمی و فناوری در اثر
تعامالت علمی و فناوری با کشورهای مختلف).(Davoodi,2014:108

پس از بررسی اهداف ،نوبت به بررسی شاخصهای دیپلماسی علمی و فناوری میرسد .در
ی

جمعبندی کلی میتوان مهمتری شاخصهای دیپلماسی علمی و فناوری را به شرح زیر

ارائه کرد:
انعقاد و اجرای قراردادها و تفاهمنامههای علمی و ذموزشی؛
عضویت و مشارکت فعال در سازمانها و انجم های علمی بی المللی؛
اعزام دانشجو به خارج از کشور؛
جذب دانشجویان خارجی؛
اعزام اعضای هیئت علمی برای تدریس در دانشگاههای خارج از کشور؛
اعزام سفیران فرهنگی،
اعزام رایزنهای علمی؛
برگزاری کرسیهای ایرانشناسی و حمایت از کرسیهای زبان فارسی؛
کتب مشترک دانشگاهی؛
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برگزاری همایشهای بی المللی مشترک؛
پروژههای مشترک پژوهشی).(Mohseni Sahi,2015

.4جایگاه علم و فناوری در کشورهای اسالمی و ایران
بررسی وضعیت و جایگاه کشورهای اسالمی در سنجشهای معتبر بی المللوی حواکی از رشود
جایگاه برخی از کشورها است .ایران ،ترکیه و عربستان سعودی رشد پرشوتابی را بوه ویوژه در
زمینه تولید علم تجربه میکنند .به گفته معاون علمی و فناوری ریاسوت جمهووری ،جمهووری
اسالمی ایران در سال  ،1395به لحاظ ارائه مقاالت علمی در سطح جهانی رتبوه نخسوت را بوه
خود اختصاص داد و در بسیاری از فناوریهای نوی همچون نانو ،بیوتکنولوژی ،هوا و فضا و
پزشکی با فاصله معنادار از کشورهای اسالمی قرار دارد .همچنی بنا بر اعوالم روابوط عموومی
پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ،میزان رشد تولید علم دنیا در ای  16سال(از  2000تا )2016
برابر با  77درصد بوده در حالی که ای میزان برای کشورهای اسالمی برابر با  666درصد بووده
است و ای به معنای ذن است که میزان رشد علم در کشورهای اسوالمی بویش از  8برابور دنیوا
است .همچنی سهم تولید علم کشورهای اسالمی در سال  2000برابر  1/8درصود بوود کوه در
سال  2016به  7/9درصد رسید و در حقیقت سهم کشورهای اسالمی در طوول ایو مودت بوه
بیش از  4برابر افزایش یافته است .همانطور که بررسی شاخصهای توسعه علموی و فناورانوه
نشان میدهد کمیت تولید علم تنها یکی از شاخصهای رشد و توسعه علمی هر کشور بووده و
رشد کمیت تولید علم از شروط الزم برای توسعه علمی است اما شورط کوافی نیسوت .توسوعه
علمی توجه و تأکید به سایر شاخصها از جمله کیفیت تولیدات علمی و استنادات ،مشارکت و
دیپلماسی علموی ،اثرگوذاری فناورانوه علوم ،و اثرگوذاری اقتصوادی علوم از اهمیوت بسویاری
برخوردار است .بنابرای تأکید صرف بر کمیت تولید علم باعوث توسوعه علموی نخواهود شود

).(Sani Ejlal,2017:208-209

بر همی اساس دیپلماسی علم و فناوری یکی از عوام توسعه علمی و فناورانه کشورها است.
در حوزه همکاری کشورهای اسالمی به ابتکار نورسلطان نظربایف ،ریویس جمهوور قزاقسوتان،
در جریان نشست سازمان همکاری اسالمی در«استانبول» ترکیه ایده برگزاری اجالسی در حوزه
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علم و فناوری ارائه شد .بر ای اساس ،نخستی اجوالس همکواری اسوالمی در حووزه علوم و
فناوری با حضور سران تعدادی از کشورهای جهان شهریورماه  1396با هدف تعیی اولویتها،
اهداف و وظایف در عرصوه توسوعه علوم ،فنواوری و نووذوری در کشوورهای عضوو سوازمان
همکاری اسالمی در ذستانه قزاقستان برگزار شد .در ای اجالس برنامه  10ساله علوم و فناوری
جهان اسالم( )2016-2026تصویب شد .در ای سند مباحثی همچون تبوادل دانشوجو ،ارتقوای
رتبه دانشگاهها ،توسعه علوم جدید و اجرای مگاپروژههایی که اجرای ذن از توان مالی و نیروی
انسانی ی

کشور خارج است گنجانده شده است).(Sani Ejlal,2017:209

در ایران نیز برای نخستی بار در سال  ،1386واژه دیپلماسی دانشگاهی معادل دیپلماسی علموی
در دانشگاه تهران به کار بورده شود .در خورداد مواه  1390دانشوگاه صونعتی امیرکبیور هموایش
ملی«نقش مدیریت و توسعه علم و فناوری در استقالل صنعتی کشور» را برگزار کورد .یکوی از
نشسوتهووای تخصصووی ای و کنفوورانس «دیپلماسووی فنوواوری در شوورایط تحووریم» بووود .دفتوور
همکاریهای علمی و فناوری ریاست جمهوری کارگاه چند روزهای در زمینه دیپلماسی علموی
و فناوری با کشورهای در حال توسعه و عضو جنبش عدم تعهود در سوال  1392برگوزار کورد.
یکی از دستاوردهای مهم ای گردهمایی ،امضای تفواهمناموهای میوان وزارت اموور خارجوه و
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بود که طی ذن مقورر شود دیپلمواتهوایی کوه دوره
ارتقای«رایزن اولی» را میگذرانند ی

دوره ذمووزش دیپلماسوی فنواوری را در پوارک فنواوری

پردیس بگذرانند .بیانیهای موسوم به بیانیه تهران  ،2012در پایان ای گردهمایی صادر شود کوه
نخستی سند در حوزه علم و فنواوری در کشوورهای در حوال توسوعه بوه حسواب مویذیود و
مقدمهای برای توسعه دیپلماسی علمی و فناوری بی ای

کشورها است).(Ghadimi,2017:144

.5مروری بر سیاست نگاه به شرق جمهوری اسالمی ایران
در جمهوری اسالمی ایران سه دیدگاه راجع به نگاه به شورق وجوود دارد .دیودگاه اول حووزه
شرق را حوزه جغرافیایی ایدئولوژی

و تاحدودی مقاب مجموعه غرب تعریف میکند .در ای

دیدگاه سیاست خارجی ایوران درخصووص کشوورهای ذمریکوای التوی نیوز در دایوره شورق
میگنجد که دیدگاهی ارزشمحور و ایدئولوژیخواه در مقاب با نظم و هنجارهای کنونی غربی
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نظام بی المل  ،اروپا و ذمریکا است .دیدگاه دوم ،دیدگاهی کوامالً ایودئولوژی گورا بوه معنوای
شرق در برابر غرب است که یادذور دوران دوقطبی نبرد شرق و غرب بوده که ای بار از زاویوه
نگاه اسالم گرای جمهوری اسالمی ایران مطرح و تقسیمبندی شوده اسوت و کشوورهای جهوان
اسالم را نیز شام می شود .در مقاب دیدگاه سومی وجود دارد کوه شورق را بوه معنوای حووزه
تمدنی شرق با زاویه دید منطقهای و همسایگی نگاه میکند که دیدگاهی عمو گرایانوه بووده و
مؤلفه های همگرایی حتی در قالب اتحاد و ائتالف را داراست و بوا تعریوف مشوخص هوویتی،
مکانی و جغرافیایی از شرق میتواند منافع جمهووری اسوالمی ایوران را توأمی

کنود) Adami,

 .(2010:89ذنچه که در ای مقاله مد نظور اسوت برداشوت سووم از مفهووم نگواه بوه شورق بوا
رویکردی عملگرایانه است.
در دوران بعد از انقالب اسالمی سیاست نگاه به شرق معلول دو عام کلی بوده اسوت :اولوی
عام به تمای نداشت ایران برای پذیرش نظم موجود بی المللی باز میگردد .بعد از فروپاشوی
اتحاد شوروی و تحکیم جایگاه ذمریکا به عنوان پیروز ظواهری جنوگ سورد و توالش ذن بورای
شک دادن به نظمی جدید ،سیاست خارجی ایران به تبع اصول و ارزشهای خود نمیتوانسوت
نظم و سازوکارهای بی المللی نوی را بپذیرد .در نتیجه به چالش کشیدن ای وضعیت جدید که
در گروی ائتالفی قدرتمند بود ،ایران را ناگزیر میسواخت توا در مسویر همکواری و تعامو بوا
کشورهایی حرکت کند که هرچند در گذشته در بلوک شرق قرار داشتند؛ اما در موقعیت کنوونی
از نظم بی المللی مبتنی بر ی جانبهگرایی ذمریکا ناراضی بودند .از ای نظر ،ذرمان شوک گیوری
ترتیبات بی المللی با همکاری تمامی کشورها و نهادها سبب توجه هر چه بیشتر ایران به شورق
میشد).(Hunter,2010:117

همچنی شرایط منطقهای نیز به نوعی محرک توجه ایران به شرق بود .انزوای هویتی جمهووری
اسالمی ایران در خاورمیانه و تحرک زیاد قدرتهای بزرگ در منطقه ذسیای مرکزی زمینوههوای
همکاری فراگیر ایران را با کشورهای ای منطقه از میان می برد .از ای جهت ،همگرایی ذسیایی
میتوانست به عنوان ی

حوزه هویتی فراگیر با حضور شرکای قویتر پوششوی بورای بازیوابی

هویتی و رفع انزوای ناخواسته در محیط پیرامونی برای ایران باشد ای دو عام کلی نشوان موی
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داد که سیاست نگاه به شرق با توجه به ماهیت نظام سیاسی حاکم بر ایران ی

توجیه منطقوی و

ضمنی داشت.
از لحاظ تاریخی اگر در فاصله وقوع انقالب اسالمی تا زمان دولت اصالحات سیاست نگاه به
شرق فقط رویکردی در زیر سایر راهبردهای کالن سیاست خارجی ایران مورد نظر بود ،از سال
 1384با روی کارذمدن احمدی نژاد در ایران به عنوان رئیس جمهور ،در نتیجه چندی عامو از
شک کلی نهفته در سیاست خارجی ایران به رویکردی راهبردی تبدی شد که در چارچوب ذن
بر گسترش روابط با کشورهایی همچون چی  ،روسیه و هند تأکید می شد .اولی عام مؤثر در
ای تغییر به سیر تحوالت سیاست خارجی ایران در سال های پیش از  1384بواز مویگوردد .در
دید مقامات دولت جدید سیاست نگاه به غرب یا تنشزدایی در دوره ریاست جمهووری محمود
خاتمی به ویژه در بحث مذاکرات هستهای با پاسوخ مناسوبی هموراه نشود .درحوالیکوه دولوت
اصالحات در مذاکرات هستهای با تعلیق غنیسازی اورانیوم و تأکید موداوم بور گفوت وگوو بوه
دنبال اعتمادسازی با غرب و دریافت پاسخ مناسب از سوی ذنها بود؛ اما رویکرد بویتفواوتی و
دفع وقت غرب سبب شد تا با تغییر مقامات در ایران بیاعتمادی بوه پیشونهادها و رویکردهوای
غرب در مذاکرات هستهای به وجه اصلی تبدی شود .از ایو نظور ،چوالشهوای بوی المللوی و
منطقهای ،سیاست خارجی ایران را در پرتو برنامه هسوتهای بوه سومت نگواهی متموایز از پویش
تشویق کرد .در کنار ذن ،برخالف خاتمی که به همکاریجویی و اعتمادسازی به عنووان عواملی
برای تغییر رفتار غرب مینگریست ،در دید تصمیمگیران دولت احمودینوژاد تهدیود ذمریکوا و
غرب ی

تهدید وجودی و استراتژی

بود که با تغییر رفتار ایوران انتظوار تغییور رفتوار غورب و

شک گیری مناسبات عادالنه امری بیهوده دانسته میشد .نتیجه ای تفاوت رویکرد و پاسخ هوای
دریافتی از طرف غرب زمینههای هنی تقویت نگاه به شرق در حوزه روابط خوارجی ایوران را
فراهم ذورد).(Arghavani,2015:24

بنابرای منطقه گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در قالب سیاست نگاه به شرق
بهعنوان رویکردی نه چندان جدید در سیاسوت خوارجی ایوران از سوال  1384و بعود از روی
کارذمدن دولت نهم وزن بیشتری به خود گرفت .هر چنود ایو رویکورد پویشتور نیوز مودنظر
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دولتهای پیشی بود امّا شرایط خاص حاکم بر موقعیت ایوران در مقطوع فعلوی و جودالهوای
موجود در حوزههای موضوعی بهویژه با غرب اثورات ایو سیاسوت را بویش از پویش نمایوان
ساخته است .سیاست مزبور بیش از ذنکه واجد یو

چوارچوب نظوری و مبوانی مشخصوی در

حوزة عم باشد عمدتاً سمت و سوی انعکاسی و واکنشی داشوته اسوت؛ بوهطووریکوه وقتوی
مذاکرات ایران با غرب در خصوص برنامة هستهای بوه نتوایج مطلووب نرسوید ،گورایش قابو
مالحظهای در دولت احمدی نژاد برای بازنگری در رویکردهای سیاسوت خوارجی ،توجوه بوه
منطقه گرایی در سیاست خوارجی و برقوراری ارتبواط نزدیو تور بوا کشوورهای شورقی تحوت
عنوان«نگاه به شرق» مالحظه شد) .(Ahadi and Saghafi Ameri,2008:11در دولوت یوازدهم
هم به رغم اینکه بور تعامو سوازنده بوا جهوان ،منوافع مشوترک ،احتورام بوه سوایر کشوورها و
سازمانهای بی المللی ،خنثیسازی تهدیودات ،بهبوود چهوره ایوران ،اعتمادسوازی و در نهایوت
خدمت در راستای تحقق اهداف چشمانداز ایران که همان رشد و پیشرفت کشور اسوت تأکیود
شد) (ִ Rezaei and Torabi,2013:145اموا در عمو بیشوتری تأکیود بور بهبوود چهوره ایوران،
اعتمادسازی و مذاکره با ذ مریکا و بهبوود روابوط بوا کشوورهای اروپوایی در چوارچوب برجوام
گذاشته شد و توازن در برقراری مناسبات با کشورهای مختلف غرب و شرق رعایت نشد .اگور
مروری به سیاست خارجی ایران در شرایط پسابرجام نیوز داشوته باشویم مویتووانیم بوه هموی
جمع بندی برسیم که پس از خروج ذمریکا از برجام مجدداً گسترش روابط با کشورهای ذسیایی
در دستور کار دستگاه دیپلماسی قرار گرفته و بیشتر مورد توجه بوده است.
.6دیپلماسی علم و فناوری جمهوری اسالمی ایران در قبال کشورهای اسالمی جنوبشترق
آسیا
اگر بخواهیم دیپلماسی علم و فناوری جمهووری اسوالمی ایوران در قبوال کشوورهای اسوالمی
جنوب شرق ذسیا یعنی کشورهای انودونزی ،موالزی و برونئوی را بررسوی کنویم بایود از طریوق
دادههای مستند ای بررسی صورت بگیرد .متاسفانه در فرذیند انجوام پوژوهش دادهای در موورد
کشور برونئی وجوود نداشوت و بنوابرای در فرذینود انجوام پوژوهش ،ایو کشوور از فهرسوت
کشورهای مورد بررسی حذف شد .دادههایی هم به صورت پراکنده درباره همکاریهای علمی
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و فناوری ایران و کشورهای مالزی و اندونزی بهدست ذمد که بور اسواس ذن داده مطالوب ایو
مبحث تنظیم شده است.
بوور اسوواس دادههووای موجووود در فاصووله سووالهووای  2000تووا  )1379-1391(2012میووزان
همکاری های ایران و مالزی در تولید مودارک علموی  2406موورد بووده و در بوی کشوورهای
درحال توسعه اسالمی ،مالزی رتبه نخست را داشته است ،اما همکاریهای ایران و اندونزی در
تولید مدارک علمی  33مورد بوده که  27مورد ذن مربوط بوه دولوتهوای نهوم و دهوم اسوت.
اندونزی در ای فهرست در رتبه هفتم قرار دارد و هفتمی شری
فهرست کشورهای در حال توسعه اسالمی و هفتاد و هفتمی شری

جمهوری اسوالمی ایوران در
علمی ایوران در فهرسوت

جهانی محسوب میشود .همچنی در همی مقطوع پژوهشوگران دانشوگاههوای کشوور موالزی
بیشتری میزان همکاری را با پژوهشگران ایرانی داشتهاندکه ایو میوزان بورای دانشوگاه پووترا،
دانشگاه ماالیا و دانشگاه فناوری مالزی به ترتیب  471 ،938و  321موورد بووده اسوت) Hariri

 .(and Riahi, 2014:78-81بررسیها نشان میدهد یکی از دسوتاوردهای مهوم برجوام افوزایش
گفت وگو و همکاری با کشورهای مختلف جهان در چارچوب سیاستهای توسوعه اقتصوادی،
علمی و فرهنگی بود که ای امر به ویژه در حوزه های علمی و پژوهشی در کشورهای جنووب
شرق ذسیا از روند رو به رشدی برخوردار شد .بوه گوزارش اداره کو روابوط عموومی وزارت
علوم به نق از ایرنا ،برجام به عنوان ی

توافق جهانی سبب شد تا فضا بورای گفوت وگوهوا و

حرکت برای همکاریهوای منطقوهای و بوی المللوی در مسویر همووارتری پویش رود .بررسوی
فعالیتهای علمی ،تحقیقاتی و دانشگاهی در جنوب شرق ذسیا حاکی از گسترش همکاریهای
علمی ،ذموزشی و پژوهشی ایران در ای بخش بوده است.
.6-1امضای تفاهم نامهها و قراردادهای همکاری علمی  -دانشتگاهی میتان ایتران و کشتورهای
جنوبشرق آسیا

براساس اطالعات ارائه شده توسط رایزنی علمی ایران در جنووبشورق ذسویا ،طوی سوالهوای
 1395و  42 ،1396تفاهمنامه و قرارداد همکاری علمی و پژوهشی میان دانشگاههوای ایوران بوا
کشورهای ایو منطقوه بوه خصووص کشوورهای موالزی و انودونزی امضوا شوده اسوت .ایو
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تفاهمنامه های همکاری ،تضمی کننده بسوتر رسومی و حقووقی بورای ذغواز دوره جدیودی از
همکاریهای علمی ،پژوهشی و تحقیقاتی در سالهای ذتوی در حووزههوای مختلوف را فوراهم
کرده است ،به ویژه اینکه در تمامی ای تفاهمنامهها ،هدف عموده ،اجرایوی کوردن پوروژههوای
مشترک علمی و در وهله دوم تبادل استاد ،محقق و دانشجو ،تعریف شده است.
ای تفاهمنامهها که برای ی

بازه زمانی پنج ساله تعریف شده اند ،طیف وسیعی از دانشوگاههوا

و مراکز علمی -تحقیقاتی ایران را تحت پوشش قرار میدهد .دانشگاههای تهوران ،الزهورا(س)،
صنعتی شریف ،مازندران ،صنعتی امیرکبیر ،علوم پزشکی تهوران ،عالموه طباطبوایی ،پیوام نوور،
خواجه نصیرالدی طوسی ،شیراز ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درموانی کرموان و
دانشگاه ذزاد اسالمی ،دانشگاههای طرف ای تفاهمنامههای علمی هستند .پارک علوم وفنواوری
یزد ،انجم ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات ،پایگاه استنادی علووم جهوان اسوالم و پایگواه
استنادی علوم جهان اسالم نیز از دیگر مراکز علمی -پژوهشی طرف تفاهمنامه با دانشوگاههوای
جنوبشرق ذسیا محسوب میشوند) .(https://www.msrt.ir/fa/news/38415/به عنووان مثوال
در ای میان دانشگاه تهران با  5دانشگاه اندونزی از جمله دانشگاه انودونزی ،دانشوگاه سووماترا
اوتارا ،دانشگاه دیپونگورو ،دانشگاه باندونگ و  7دانشگاه از کشور مالزی یعنی دانشگاه موالزی،
دانشگاه تون عبدالرزاق ،دانشگاه پوترا ،دانشگاه تکنولوژی موالزی ،دانشوگاه کبانگسوان موالزی،
دانشوووگاه پرتانیوووان موووالزی ،دانشوووگاه ماالیوووا تفووواهمناموووه همکووواری امضووواء کووورده
است).(https://international.ut.ac.ir/fa/grid

.6-2دوسویه شدن روند بازدیدهای علمی و دانشگاهی به سوی ایران

شاخص دیگر ،تغییر جهت در راستای دو سویه شدن همکاریها و بازدیدهای علموی و تقاضوا
از سوی کشورهای اسالمی جنوبشرق ذسیا به سمت ایران بوده است .در همی راستا فقط در
سال  96حداق  15هیات علمی و دانشگاهی از دانشگاههای منطقه جنوبشرق ذسویا از مراکوز
علمی ،دانشگاهی و پارکهای علم و فناوری ایران بازدید کوردهانود کوه سوفرهای وزیور علووم
اندونزی به ایران به همراه روسای دانشگاه برتر ای کشور ،روسای دانشگاههای پووترا)،(UPM
و یو.اس.ام( (USMمالزی ،رئیس مؤسسه بی المللی مطالعات پیشرفته اسالمی موالزی) (IAISو
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شماری دیگری از مسئوالن دانشگاههای منطقه از جمله ایو بازدیودهای دانشوگاهی در کشوور
هستند).(https://www.msrt.ir/fa/news/38415/

.6-3راهاندازی کرسی و رشته زبان فارسی در دانشگاه پوترا مالزی

راهاندازی کرسی و پس از ذن رشته زبوان فارسوی در دو مقطوع کارشناسوی ارشود و دکتورا در
دانشگاه پوترا مالزی یکی از مهمتری اقدامات در حوزه دیپلماسی علموی و فنواوری ایوران در
منطقه جنوبشرق ذسیا محسوب میشود .در سال  2016به همت رایزنی علمی ایران در شورق
ذسیا ،کرسی زبان فارسی با اعزام ی

استاد زبان از ایران و استقرار وی در دانشگاه پوترا موالزی

راه اندازی شد .ای اقدام سبب شد که زبان فارسی در کنار سایر زبانهای رایج در دانشگاههوای
مالزی تدریس شود .اکنون به طور متوسط در هری

از دانشگاههای بزرگ و دولتی مالزی بیش

از  10زبان خارجی تدریس میشود و ای اقدام می تواند زبان فارسی را به عنوان زبوان علوم و
فرهنگ غنی تمدن ایرانی در منطقه گسترش دهد.
در بهم  1396نیز هیات امنای دانشگاه پووترا موالزی بوا پیشونهاد راهانودازی دورههوای فووق
لیسانس و دکتری زبان فارسی به عنوان دو رشته علمی و دانشگاهی موافقوت کورد و براسواس
برنامهریزی صورت گرفته ،تدریس ای رشته در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتورا از شوهریور
 )2018(1397در دانشگاه پوترا مالزی ذغاز شده است .دانشگاه پوترا موالزی در واقوع نخسوتی
دانشگاه در ای منطقه است که در مقطع فوق لیسانس و دکتری زبان و ادبیات فارسوی فعالیوت
میکند و عالقهمندان به زبان فارسی در منطقه شرق ذسیا مویتواننود ایو رشوته را بوه صوورت
ذکادمی

مورد پیگیری قرار دهند .وزارت علوم تحقیقات و فنواوری بوه عنووان متوولی اصولی

توسعه زبان فارسی در خارج از کشور ،اکنون دارای  60کرسی دائمی زبان فارسوی در بویش از
 35کشور جهان است ).(http://www.ibna.ir/fa/longint/286499/

.6-4عضویت  8دانشگاه ایرانی در اتحادیه آسایهل

اتحادیه دانشگاههای جنوبشرق ذسیا «ذسوایه » بوه عنووان مهومتوری اتحادیوه علموی منطقوه
جنوبشرق ذسیا است که بیش از  60سال سابقه فعالیت دارد .دبیرخانه ای اتحادیوه در کشوور
تایلند بوده و بیش از  240عضو دارد که عمدتاً از کشورهای منطقه جنوبشورق ذسویا هسوتند،
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هرچند در سالهای اخیر دانشگاههایی از اروپا و ذمریکا به عضویت ذن در ذمدهاند.
اتحادیه دانشگاهها و موسسات ذموزش عالی جنوبشرق ذسیا(ذسایه ) ساالنه دو نشسوت دارد
و ریاست دوساالنه ذن در نشست هیات امنای ای اتحادیه به یکی از اعضای ذن اعطاء میشود.
یکی از اقدامات رایزنی علمی جمهوری اسالمی ایران در منطقه جنووبشورق ذسویا ایو بووده
است که موفق به عضویت  8دانشگاه ایرانی در ای اتحادیه منطقهای شده است .هومچنوی  ،در
نشست نوامبر  2016ای اتحادیه در مالزی ،و با موافقت هیئت امنای ای اتحادیه ،ریاسوت ایو
اتحادیه دانشگاهی برای اولی بار از دست دانشگاههای کشورهای منطقه خوارج و بوه دانشوگاه
ذزاد اسالمی داده شد .در همی راستا در ماه نوامبر سوال (2018ذبوان  )1397نشسوت اتحادیوه
دانشگاهها و مؤسسات ذموزش عالی کشورهای جنوبشرق ذسیا(ذسایه ) به ریاست و میزبانی
دانشگاه ذزاد اسالمی در تهران با حضور نمایندگان بیش از240دانشگاه عضوو اتحادیوه برگوزار
شد).(https://www.tabnak.ir/fa/news/786828/

در همی راستا ،میزان رشد تولیدات علمی بی ایران و کشوورهای عضوو ذسوایه از  2012توا
 2017گسترش قاب توجهی داشته است .به عنوان نمونه در ای پژوهشها  17982پژوهشگر و
محقق فعالیت کردهاند که  9336پژوهشگر ،ایرانی و  8646پژوهشگر هوم از کشوورهای عضوو
ذسایه بودهاند .از میوان پژوهشوگران کشوورهای ذسوایه  5045 ،پژوهشوگر از موالزی2132 ،
پژوهشگر از ژاپ  430 ،پژوهشوگر از تایلنود 613 ،پژوهشوگر از سونگاپور 125 ،پژوهشوگر از
ویتنام 108 ،پژوهشگر از اندونزی و  145پژوهشگر از فیلیپی

.(and Ideris,2018

بودهانود) Ghanbari Baghestan

.6-5تولیدات مشترک علمی

در مقالهای که در اجالس اتحادیه دانشگاههوا و موسسوات ذمووزش عوالی جنووبشورق ذسویا
«ذسایه » در توکیو ژاپ در سوال  2018ارائوه شود بوه میوزان تولیودات علموی میوان ایوران و
کشورهای منطقه در فاصله سال های  2012تا  2017اشاره شده بود .بر ایو مبنوا رایوزن وقوت
علمی جمهوری اسالمی ایران در منطقه جنوبشرق ذسیا که خود نگارنده ای مقاله بوود اشواره
کرد که بررسیها نشان میدهد ایران و مالزی تا پایان سوال  2017تعوداد  5هوزار و  569تولیود
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علمی مشترک داشتند که توسط محققان ایرانی و مالزیایی تدوی شده و ایو میوزان ،رشود 32
درصدی را نشان میدهد .برای اساس ،مالزی سومی شری

بی المللی ایران در تولید و انتشار

مقاالت علمی مشترک است .وی حضور دانشجویان و دانشذموختگان ایرانی را باعث ایجواد و
تقویت همکاری و همبستگی بدنه دانشگاهی و ذموزشی عالی دو کشور دانست و افزود :بورای
تولید ای میزان سند علمی مشترک بی دو کشور ،در مجموع بیش از  10هزار و  600محقق از
دو کشور مشارکت داشتهاند که از ای میزان ،پنج هزار و  45محقق از موالزی و  5هوزار و 557
محقق از ایران بودهاند.
طبق ای ذمار ،اعتبار علمی کسب شده از مح تولیدات علمی مشوترک بوی دو کشوور صورفاً
برای ایران نبوده است ،بلکه مالزی نیز از ذن نفع بسیار باالیی برده به طوری کوه ایوران پوس از
انگلیس ،استرالیا و ذمریکا چهارمی شری

بی المللی ای کشور در انجام تحقیقوات مشوترک و

تولید و انتشار اسناد علمی است .در مجموع ،ک تولیدات علمی مشوترک بوی ایوران و موالزی
طی ای دوره 46 ،هزار و  976دفعه مورد استناد/ارجاع قرار گرفته است که ای میزان بوه طوور
متوسط  87درصد باالتر از شاخص استاندارد جهانی بوده است .بوا توجوه بوه اینکوه شواخص
استاندارد جهانی در خصوص استناد یا ارجاع) (FWCعدد  1اسوت؛ ایو نشوان موی دهود کوه
مقاالت علمی مشترک ایران و مالزی  87درصد بیشتر از استاندارد جهانی مورد استناد و رجووع
قرار گرفته است).(Riazi et al,2019:649

به عالوه در بی سایر کشورهای منطقه ،بیشتری تولیدات علمی مشترک ایران پس از مالزی بوا
کشورهای تایلند(  823تولید علمی مشترک) ،سنگاپور( 533تولید علمی مشترک) ،ویتنوام(214
تولید علمی مشترک) ،اندونزی(134تولید علمی مشترک) و فیلیپی ( 100تولید علموی مشوترک)
بوده است که هرکدام نیز به ترتیب 302/2درصود101/7 ،درصود1500 ،درصود 850 ،درصود و
337/5درصد رشد نشوان مویدهود) ;https://www.tabnak.ir/fa/news/786828/ ;Ghanbari

 .(Baghestan and Ideris,2018نکته حائز اهمیت ای است که در انجام پژوهشهای مشوترک
و انتشار تولیدات علمی بی ایران و کشورهای منطقه جنوبشرق ذسیا حدود  18هزار محقوق/
استاد /دانشجو مشارکت داشتهاند که از ای میزان 9 ،هزار و  336نفر از ایران و  8هوزار و 646
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نفر از کشورهای منطقه جنوب شرق ذسیا و عمدتاً کشورهای مالزی ،اندونزی ،سنگاپور و تایلند
بودهاند).(Ghanbari Baghestan and Ideris,2018

.6-6تالش برای جذب دانشجویان منطقه جنوبشرق آسیا برای تحصیل در ایران در قالب بورسیه
و آزاد

در چارچوب گسترش همکواری هوای علموی میوان ایوران و کشوورهای منطقوه و نیوز جوذب
دانشجویان بی المللی ،تاکنون  24دانشجوی خارجی از کشورهای منطقه جنوبشرق ذسیا برای
ادامه تحصی در مقاطع کارشناسوی و کارشناسوی ارشود در رشوتههوای زبوان فارسوی ،فنوی و
مهندسی ،مدیریت و  ITو نیز رشتههای پزشکی با اخوذ بورسویه از سوازمان اموور دانشوجویان
برای تحصی

در دانشگاههای ایران جذب شودهانود).(https://www.msrt.ir/fa/news/38415/

که البته ای میزان با توجه به ظرفیتهای موجود بسیار کم بوده و نیازمنود گسوترش و تقویوت
بیشتر است.
.6-7جذب افتخاری برخی از برجستهترین اندیشمندان و محققان کشورهای منطقته جنتوبشترق
آسیا

عضویت افتخاری رئیس ذکادمی علوم مالزی ،رئیس دانشوگاه یوو.اس.ام در فرهنگسوتان علووم
پزشکی ایران و نیز شورای راهبردی پایگاه استنادی جهوان اسوالم) (ISCو عضوویت افتخواری
رئیس دانشگاه پوترا مالزی در هیات علمی دانشگاه تهران ازجملوه رونودهای تقویوت حضوور
دانشگاهیان جنوبشرق ذسیا در مراکز علمی ایران بوده است.
هوومچنووی حضووور بدنووه علمووی ،تحقیقوواتی و دانشووگاهی کشووورهای منطقووه در سوومینارها و
همایش های علمی داخ کشور نیز در چند سال گذشته از روند صعودی برخوردار شده کوه از
جمله میتوان به شرکت نمایندگان علمی جنوبشرق ذسیا در همایشهای«مسائ و چالشهای
معاصر جهان اسالم» به میزبانی دانشگاه جامعه المصطفی ،هموایش«رسوانه و ارتباطوات :تبوادل
تجربیات ایران و مالزی» به میزبانی دانشگاه تهران ،نخستی نشست بی المل «رسانه ،فرهنوگ و
مسووائ جهووان اسووالم» بووه میزبووانی انجمو مطالعووات فرهنگووی و ارتباطووات دانشووگاه تهووران،
همایش«اسوالم اعتودالی» بوه میزبوانی دانشوکده مطالعوات جهوان و بیسوت و سوومی کنگوره
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ملوووی«فیزیولووووژی و فوووارمولوژی» بوووه میزبوووانی دانشوووگاه زاهووودان در چابهوووار اشووواره
کرد).(https://www.msrt.ir/fa/news/38415/

.6-8معرفی پایگاه استنادی علوم جهان اسالم در کشورهای جنوبشرق آسیا

پایگاه استنادی علوم جهان اسالم اگرچه در شیراز مسوتقر اسوت ،اموا براسواس مصووبه وزرای
علوم کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسالمی) ،(OICمتعلق به تمام کشورهای جهوان اسوالم
است .مأموریت اصلی ای مرکز ذرشیو اطالعات و داده های علمی و تحقیقاتی مراکوز علموی و
پژوهشی کشورهای اسالمی و همچنی رتبهبنودی ایو دانشوگاههوا و مراکوز علموی براسواس
پارامترها و سنجههای علمی مدرن است .پایگاه استنادی علوم جهوان اسوالم بوه عنووان ابتکوار
علمی ایران ،از ظرفیتهای باالی بی المللی بورای طبقوهبنودی و رتبوهبنودی مسوتندات علموی
کشورهای اسالمی برخوردار است .اکنون اکثر کشورهای جهان ،برای تهیه دادههای علمی خود
از پایگاههای کشورهای غربی مانند مرکز استنادی«اسکوپوس» و یا «ذی.اس.ذی» اسوتفاده موی-
کنند درحالی که ظرفیت جایگزینی پایگاه استنادی علوم جهان اسالم دستکم برای کشوورهای
اسالمی در ای زمینه بسیار باالست .تقویت حضور نمایندگان پایگاه استنادی جهوان اسوالم در
سمینارهای علمی کشورهای منطقه و نیز برگزاری کارگاههای ذموزشی در جنوبشرق ذسویا در
سالهای گذشته سبب شد توا فعالیوتهوای ایو مرکوز اسوتنادی بورای دانشوگاههوا ،نهادهوا و
پژوهشکدههای دارای رتبهبندی جهانی درای منطقه معرفی و نهادینه شود به نحوی کوه پایگواه
اسوووووتنادی علووووووم جهوووووان اسوووووالم در سوووووال  2016بوووووه عضوووووویت ذسوووووایه
درذموووود)https://financialtribune.com/articles/people/55231/iran-fortifies-scientific-

 .(presence-in-asaihlدر پی ای ارتباطوات ،مسوئوالن ارشود مراکوز علموی و دانشوگاهی در
کشورهای اسالمی منطقه شام مالزی ،اندونزی و بروئنی خواسوتار حضوور و تثبیوت خوود در
ای پایگاه استنادی به منظور نمایش توانمندیهای علمی و تحقیقواتی ذنهوا در بوی کشوورهای
اسالمی است به طوری که در سال  ،)2017(1396برای اولی بار ی

مقام وزیور از کشوورهای

اسالمی ،وزیر علوم اندونزی ،از ای پایگاه استنادی در شیراز بازدید کرد .همچنی پویش از ذن،
وزارت دیانت اندونزی ،به عنوان متولی بیش از  700دانشگاه در ای کشور ،قرارداد همکاری با
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هدف استفاده از ظرفیتهای ای پایگاه استنادی در ایران امضا کرده بود.
همچنی پایگاه استنادی جهان اسالم در سال  1396نیز با عمده دانشگاههای شبکه محمدیوه در
اندونزی ،دانشگاههای بزرگ و دولتی مالزی و نیز سه دانشگاه برتر برونئی از طریوق برگوزاری
کارگوووواههووووای ذموزشووووی-تحقیقوووواتی وارد مرحلووووه همکوووواریهووووای عملیوووواتی
شدند).(https://www.msrt.ir/fa/news/38415/

.7نتیجهگیری و ارائه راهکارها
با توجه به نکات مطرح شده میتوان گفت ،اگرچه دیپلماسی علمی و فناوری جمهوری
اسالمی ایران در قبال کشورهای اسالمی جنوبشرق ذسیا در برخی از شاخصها از جمله
تولیدات علمی مشترک با محققی

کشور مالزی ،تأسیس کرسی تدریس زبان فارسی در

دانشگاه پوترا مالزی و انعقاد تفاهمنامهها و قراردادهای دانشگاهی قاب توجه بوده اما در برخی
از شاخصها همچنان نیازمند تقویت بیشتر است .به نظر میرسد قب

از پرداخت

به

شاخص های دیگر دیپلماسی علمی و فناوری جمهوری اسالمی ایران در قبال کشورهای
اسالمی جنوب شرق ذسیا باید با نگاهی کالنتر ،موضوع بازبینی سیاست نگاه به شرق در
دستور کار سیاست گذاران کشور قرار بگیرد .بر ای اساس ،سیاست نگاه به شرق باید از حالت
واکنشی و انعکاسی اولیه فاصله گرفته و به برنامه راهبردی و بلندمدت سیاست خارجی ایران
تبدی شود.
جمهوری اسالمی ایران به واسطه تعلق به حوزه تمدنی مشرقزمی و داشت برخی اشتراکات
فرهنگی و دینی و مراودات تاریخی با ساکنان منطقه جنوبشرق ذسیا ،راحتتر میتواند
همکاری خود را در حوزه های موضوعی مختلف از جمله حوزه علمی و فناوری گسترش
دهد .لذا باید رویکردی راهبردی و بلندمدت نسبت به جامعه بزرگ شرق اتخا کند و با
طراحی ی

استراتژی مناسب در جهت بهرهبرداری بهینه از حداکثر ظرفیت کشورهای ذسیایی

گام بردارد و منافع ملی خود را ارتقاء بخشد.
در همی راستا با توجه به وجود برخی اشتراکات فرهنگی و دینی ،و مراودات تاریخی با
کشورهای جنوبشرق ذسیا ،میتوان با تمرکز بر ابعاد مختلف دیپلماسی پیشنهادهایی را ارائه
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داد که به عنوان راهکارهایی برای گسترش دیپلماسی علمی و فناوری در ی سیاست نگاه به
شرق میتواند مورد توجه قرار گیرد:
برگزاری همایشها و نشستهای علمی مشترک در حوزههای موضوعی مختلف؛
شناسایی توانمندیهای علمی کشورهای اسالمی منطقه و تالش برای تقویت روابط در
ذن حوزهها؛
تدوی

سند دیپلماسی علم و فناوری و تعیی

جایگاه کشورهای اسالمی منطقه

جنوبشرق ذسیا در ذن؛
تالش برای گسترش بیشتر تبادل استاد و دانشجو بی

جمهوری اسالمی ایران و

کشورهای اسالمی منطقه؛
تقویت همکاری نهادهای علمی و فناوری ملی با همتایان خود در کشورهای اسالمی
منطقه؛
تأسیس ذموزش زبان فارسی در دانشگاههای مالزی و اندونزی؛
استفاده از ظرفیت نهادها و سازمانهای منطقهای برای گسترش روابط علمی و فناورانه؛
برگزاری دورههای ذموزشی برای سفرا و دیپلماتهای ایران در کشورهای منطقه برای
ذشنایی با دیپلماسی علمی و فناوری و ذشنایی با تحوالت علمی کشور مح
مأموریت.
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