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چکیده
المللـی، سـهم   ي بـه عنـوان ابـزار تعامـل و ایجـاد ارتباطـات بـین       آوردر جهان معاصر علم و فن

در عصر حاضر تغییـر جهـت قـدرت از بعـد     . اي در سیاست خارجی کشورها پیدا کرده استبالقوه
هـاي  نمایـد تـا جمهـوري اسـالمی ایـران از پیشـرفت      افزارانـه، ایجـاب مـی   افزارانه به بعد نـرم سخت

هاي اخیر، براي تعقیـب منـافع ملـی در فراسـوي مرزهـاي      لآوري خود در ساچشمگیر علمی و فن
هـاي  از آنجا که تعامالت دوجانبه با همسایگان جزو اولویـت . المللی بیش از پیش استفاده نمایدبین

باشد و بـا عنایـت بـه مشـترکات تـاریخی، فرهنگـی، اقتصـادي و سیاسـی         سیاست خارجی ایران می
مـابین دو کشـور از   ي این شـکل از دیپلماسـی در مناسـبات فـی    فراوان ایران و افغانستان، به کارگیر

هـاي موجـود در مسـیر    هـا و چـالش  ترین فرصـت این مقاله به عمده. اهمیت زیادي برخوردار است
شک، رفع موانع در ایـن  بی. پردازدآوري ایران در کشور افغانستان میپیشبرد دیپلماسی علمی و فن

.هاي سیاسی، اقتصادي و فرهنگی فراهم خواهد کرددر حوزهمسیر، راه را براي بهبود مناسبات
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مقدمه
هزینـه و در عـین حـال مـوثر، نقـش مهمـی در       آمیز، کـم اي مسالمتدیپلماسی به عنوان شیوه

المللـی و  هـاي بـین  همراه بـا دگرگـونی  . کشورها داردپیشبرد سیاست خارجی و تأمین منافع ملی
اي شـده و  تحول در سیاست داخلی کشورها، دیپلماسی نیز در طول تاریخ دچار تحوالت عمـده 

هاي متقابل جهانی و تغییر جهت قدرت از در عصر وابستگی. اشکال متنوعی به خود گرفته است
کال نوینی از دیپلماسی پدید آمده اسـت کـه بـه    اش» افزارانهقدرت نرم«به » افزارانهقدرت سخت«

دسـتاوردهاي  . نمایـد جاي اتکاء به ابزارهاي قدرت سخت، از ابزارهاي قـدرت نـرم اسـتفاده مـی    
آوري از جمله چنین ابزارهائی است که جدیداً مورد توجه سیاسـتمداران کشـورهاي   علمی و فن

هـاي  هاي اخیر بـه پیشـرفت  ان در سالاز آنجا که جمهوري اسالمی ایر. مختلف قرار گرفته است
آوري دست یافتـه اسـت، ایـن امکـان فـراهم گردیـده تـا بـا توسـل بـه ایـن            چشمگیر علمی و فن

المللـی بپـردازد، چیـزي کـه امـروزه      ها به تعقیب منافع ملی خود در فراسوي مرزهاي بینپیشرفت
واره تعـامالت دوجانبـه بـا    بـا توجـه بـه ایـن کـه همـ      . شـود نامیده می» آوريدیپلماسی علم و فن«

هاي اصلی سیاست خارجی ایران بوده است و در بین همسایگان، افغانسـتان  همسایگان از اولویت
بیشترین مشترکات تاریخی، فرهنگی، اقتصادي و سیاسی را با ایران دارد، به کارگیري این شکل 

در ایـن  . خـوردار اسـت  مابین دو کشور از اهمیـت شـایان تـوجهی بر   از دیپلماسی در مناسبات فی
آوري ایـران در  پردازیم که در مسیر پیشبرد دیپلماسی علم و فنمقاله ما به بررسی این پرسش می

ی وجـود دارد؟ سـعی   یهـا ها و چـالش چه فرصت) کشور افغانستان(فراسوي مرزهاي شرقی خود 
هـاي الزم  دادهنظـران، داریم با استفاده از منابع موجود، تجارب شخصی و نیز مصاحبه با صاحب

اهمیـت پـرداختن بـه ایـن موضـوع بـدان       . را براي یافتن پاسخی مناسب به پرسش فوق پیدا کنـیم 
ــن     ــم و ف ــی عل ــاب دیپلماس ــري در ب ــات نظ ــه اوالً ادبی ــت ک ــت اس ــت و  جه ــعیف اس آوري ض

تواند باعث غنا بخشیدن به آن شود؛ ثانیاً به گمان مـا بـه کـارگیري    ی از این دست مییهاپژوهش
گشاي بسیاري از مشکالت ما در افغانستان باشد؛ ثالثاً مطالعه تواند گرهشکل از دیپلماسی میاین

در بـه کـارگیري ایـن شـکل از دیپلماسـی در      ،هـاي موجـود  ها و چالشو بررسی عالمانه فرصت
تواند راه را بـراي اسـتفاده از آن در مـوارد مشـابه و در ارتبـاط بـا دیگـر بـازیگران        افغانستان، می

به گمان ما اشتراکات زبانی، فرهنگی و مذهبی دو کشور و نیـز تحـوالت   . المللی هموار سازدبین
یک دهه اخیر کشور افغانستان که راه را براي حرکت این کشور در مسیر توسعه و فائق آمدن بر 
مشکالت سه دهه جنگ و خشونت فراهم نمـوده، در کنـار شـوق فـراوان جمعیـت جـوان افغـان       
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بـدیلی در اختیـار جمهـوري اسـالمی ایـران بـراي پیشـبرد        هـاي بـی  گیري علوم، فرصـت براي فرا
هـاي علمـی،   البته ضـعف زیرسـاخت  . اهداف علمی و آموزشی خود در افغانستان قرار داده است

هـاي مخـالف نفـوذ فرهنگـی ایـران کـه در       هـاي برخـی گـروه   وجود رقباي سرسخت و مخالفت
المللـی ایـران مـرتبط و    ستان قرار داشته و به نوعی با رقباي بـین مصادر امور علمی و فرهنگی افغان

ــی    ــاامنی و تخاصــمات درون قــومی ایــن کشــور و بعضــاً ب ــار ن ــدبیري و همســو هســتند، در کن ت
ی فـرا روي دیپلماسـی   یهـا ها و سیاستگزاران خـارجی ایـران، چـالش   سلیقگی برخی دیپلماتکج

شـک، رفـع موانـع در مسـیر پیشـبرد ایـن نـوع از        بـی . علمی ایران در افغانستان پدید آورده اسـت 
هـاي سیاسـی، امنیتـی و    هاي دیگر از جمله حـوزه دیپلماسی، راه را براي بهبود مناسبات در حوزه

.اقتصادي فراهم خواهد کرد

سیر تطور دیپلماسی
خارجی فن پیشبرد و اجراي سیاست "الملل به دیپلماسی در ادبیات علوم سیاسی و روابط بین

اطـالق  ) See: Barston, 1988("آمیز و از طریـق نماینـدگان رسـمی   یک کشور به شیوه مسالمت
معمـوالً . گیـرد قـرار مـی  » توسـل بـه زور  «و » جنـگ «در این معنـا، دیپلماسـی در مقابـل    . شودمی

از . ابزاري است بـراي اجـراي سیاسـت خـارجی کشـورها     ... دیپلماسی در کنار تبلیغات، جنگ و
هـاي هنگفتـی اسـت و    به زور در سیاست خارجی کشورها مستلزم صـرف هزینـه  آنجا که توسل

افروز را بـه  المللی کشور جنگاي همچون کاهش حیثیت و وجهه بیناین امر تبعات منفی عدیده
تـر بـه نظـر    تـر و در بسـیاري جهـات منطقـی    دنبال دارد، توسل به دیپلماسی براي کشورها مقبـول 

ي جهان سوم که از منابع مـالی و اقتصـادي غنـی بـراي پیشـبرد      رسد؛ بخصوص براي کشورهامی
.اهداف سیاست خارجی خود برخوردار نیستند

هـاي  هاي بسیاري بـه خـود دیـده و بـه شـاخه     از ابتداي پیدایش تاکنون، دیپلماسی دگرگونی
ی مـیالدي، دیپلماسـ  1648از دوره یونان باستان تا کنگره وسـتفالیا در  . مختلفی تقسیم شده است

Multilateral(اياز آن بـه بعـد شـکل چندجانبـه    . داشت) Bilateral Diplomacy(شکل دوجانبه 

Diplomacy(المللـی  هاي بـین اي پیدا کرد و در قرن بیستم با پیدایش سازمان، کنفرانسی و کنگره
د بـه خـو  ) Parliamentary Diplomacy(، شکل پارلمـانی  »سازمان ملل متحد«و » جامعه ملل«مانند 

) Secret Diplomacy(تا قبل از جنگ جهانی اول دیپلماسـی از مـاهیتی مخفیانـه و پنهـان     . گرفت
جمهـور وقـت آمریکـا و نیـز     اي ویلسـون رئـیس  مـاده 14برخوردار بود، اما پس از انتشـار طـرح   
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) Open Diplomacy(، دیپلماســی آشــکار )Public Opinion(» افکــار عمــومی«پیــدایش و رشــد 
در دوران پس از جنـگ  . کلی از میان نرفتهماسی پنهان شد، گرچه نوع قبلی آن بجایگزین دیپل

شدن وجوه اقتصادي و الملل و برجستهگري در نظام بینرنگ شدن وجه نظامیجهانی دوم با کم
المللـی، جایگـاه   تر شدن و افزوده شدن ابعاد جدیدي بـر مناسـبات بـین   آوري آن و نیز پیچیدهفن

ز پیش ارتقا یافت و با تطورات و تحوالت ایجاد شده پیرامونی، اشکال نوینی بـه  دیپلماسی بیش ا
. خود گرفت

در عرصه سیاست خارجی و روابط دیپلماتیک، میـزان توفیـق و اثرگـذاري یـک بـازیگر بـر       
هـا هسـتند   گیرد بستگی دارد و همـین اهـرم  هایی که مورد استفاده قرار میدیگر بازیگران به اهرم

برنـد  هایی که کشورها به کار مـی نوع اهرم. باشدکننده روابط بازیگران با یکدیگر میکه تضمین
جنـگ جهـانی   قبل از تا . کندمتفاوت است و از یک زمان و مکان به زمان و مکان دیگر فرق می

، »جنـگ سـرد  «گیـري  زد؛ پـس از شـکل  الملـل مـی  گري حرف اول را در روابط بـین دوم نظامی
تري پیدا کرد؛ پس از آن اقتصاد به وجه غالب تبدیل شد، ولی امروزه علـم  هتبلیغات نقش برجست

و 1970بـا گـذر از دهـه    . المللی برخوردار شده استاي در عرصه بینآوري از اهمیت ویژهو فن
» شـدن جهـانی «آوري ارتباطات پدیدار شد، روند جدیـدي بـه نـام    با توجه به تحوالتی که در فن

)Globalization (مردمـی و کمرنـگ   هاي آن، افزایش ارتباطـات میـان  که از ویژگیز گردیدآغا
در ایــن دوره .)214، 1381داودي، (هــاي ملـی اســت  شـدن مرزهــاي سیاسـی و افــول حاکمیـت   

ــاهیمی ماننــد   ــی عمــومی «مف ــدرت نــرم «، )Public Diplomacy(» دیپلماس ، )Soft Power(» ق
و ) Economic Diplomacy(» دیپلماسـی اقتصـادي  «، )Media Diplomacy(» ايدیپلماسـی رسـانه  «
بنـابراین، بـا   . رواج یافـت ) Science & Technology Diplomacy(» آوريدیپلماسـی علـم و فـن   «

توجه به تحوالت هر دوره و اینکه کدام یک از ابزارهاي قـدرت اثرگـذاري بیشـتري در روابـط     
ه و شـکل جدیـدي از خـود نمایـان     میان کشورها داشته، دیپلماسی آن ابـزار را بـه خـدمت گرفتـ    

.ساخته که در عین حال بیان کننده روش جدیدي در پیگیري سیاست خارجی نیز بوده است
. الملل طی یک دهه اخیر به طرز چشمگیري تحول یافتـه اسـت  بدون شک، پارادایم نظام بین

سیاسـت  قـدرت در عرصـه   » نظام چندقطبی«گیري تدریجی و همچنین شکل» جهانی شدن«روند 
هـاي جدیـدي بـه    الملل، سبب شده که ساختار قدرت، شکل نـوینی بـه خـود بگیـرد و مؤلفـه     بین

امروزه دیگر ذخایر معدنی به عنوان مؤلفه ثـروت و کثـرت   . عنوان ابزارهاي اقتدار به صحنه بیاید
آوري باعـث شـده اسـت کـه     انقـالب فـن  . آینـد سربازان به عنوان مؤلفه قـدرت بـه حسـاب نمـی    
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تـرین سـالح،   ترین و پرقـدرت هاي مغز افزاري به عنوان بزرگ، خالقیت، علم و فعالیتنوآوري
هاي اجتماعی در یک کشور مدنظر سیاستمداران دنیا قرار گیرد؛ قدرتی که ارتباطات میان گروه

. کنـد ها محدود نمـی با دیگر کشورها را افزایش داده و سطح ارتباطات را به روابط رسمی دولت
هـاي  هـاي قـوي بـراي حرکـت بـه سـوي همکـاري       توان مدعی شد که امروزه بنیان، میرواز این

اي بـه جـاري شـدن    طور فزایندهپیشرفت علمی به. وجود آمده استالملل به علمی در عرصه بین
تواننـد  آوري مـی علـم و فـن  . اندیشه و نـوآوري در سـطح فراملـی و میـان کشـورها مبتنـی اسـت       

از ایـن رو،  . المللی محسوب گردندبراي تعامل و ایجاد ارتباطات بینابزارهاي جایگزین مطلوبی
اي در سیاسـت خـارجی کشـورهاي    توانند سهم بالقوهآورانه مینوآوري، علم و دستاوردهاي فن

.هاي فراملی داشته باشندمختلف براي حضور در عرصه

آورياهمیت و اهداف دیپلماسی علم و فن
، یکــی از »آوريدیپلماســی علــم و فــن«طــور خــاص و بــهآوريطــور کلــی علــم و فــنبــه
شود که توانایی و قابلیت تأمین منافع ملی در هر شرایطی را داراست و هایی محسوب میمؤلفه

به عنوان یک مؤلفه مهم قدرت نرم کشورها، با ماهیت اقتدار آفرین خود از تأثیرات متقابل بـا  
رو، علـم و  از ایـن . تـی کشـورها برخـوردار اسـت    هاي اقتصادي، فرهنگی، سیاسـی و امنی حوزه

المللـی را  مین منافع ملـی کشـورها در عرصـه بـین    أآوري به عنوان حوزه نوینی که قابلیت تفن
آیـد، بـدان   به میان مـی » آوريدیپلماسی علم و فن«هنگامی که بحث از . باشددارد، مطرح می
ي براي رسیدن بـه اهـداف و منـافع ملـی     آوري به عنوان ابزارتوان از علم و فنمعناست که می

آوري میـان آمریکـا و   هاي علمی و فنبعد از وقایع جنگ جهانی دوم، همکاري. استفاده نمود
: بنگریـد بـه  (سردي روابط سیاسی دو کشور را بعد از دو دهه تـرمیم کـرد   1960ژاپن در دهه 

قت آمریکا به چین و در جمهور و، با سفر تاریخی نیکسون رئیس1970در دهه .)1378متقی، 
هـاي فـراوان   پی آن انعقاد قراردادهاي همکاري علمی میان آن دو کشور، همگـان بـه ظرفیـت   

اهمیــت ایــن مؤلفــه در سیاســت . آوري در پیشــبرد سیاســت خــارجی واقــف شــدندعلــم و فــن
توان در سخن هنري کیسینجر مشاور امنیت ملی نیکسـون در آن زمـان مشـاهده    خارجی را می

ایـن  ) 1392هادیان، : به نقل از(".تر از علم وجود نداردالمللیهیچ چیزي بین": ه گفتکرد ک
الملـل  آوري در عرصـه بـین  هـاي علمـی و فـن   عبارت، نشان از درك اهمیت پتانسیل همکاري

.مین منافع ملی داردأبراي ت
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هـا در ایـن   آوري و همکـاري اند که علم و فنامروزه بسیاري از کشورها به این درك رسیده
مین منـافع ملـی کشـورها در ظـرف     أهاي فراوان براي تتواند به عنوان مظروفی با قابلیتحوزه می

هـا و  آوري و ظرفیـت آوري به معناي استفاده از علم و فـن دیپلماسی علم و فن. دیپلماسی بگنجد
اي برقـراري  ها به عنوان راه و روشی بردستاوردهاي آن در عرصه روابط با دیگر کشورها و ملت

مین أها، به وجود آوردن قدرت نرم براي کشورها و تـ ارتباطات جدید، تقویت روابط میان دولت
هـاي  وجودآورنده نوعی از دیپلماسی است کـه نیازمنـد همکـاري   علم نیز به. هاستمنافع ملی آن

از . هاي غیردولتی در کشورهاي مختلـف اسـت  ها و سازمانها، نخبگان، بخشنزدیکی میان ملت
المللـی در نتیجـه   اي و بینهاي منطقهگیري ائتالفتوان به ایجاد و شکلطریق تبادالت علمی می

هـا  بین بود و همچنین از آن در حل تعارضات میان کشـورها و ملـت  ایجاد منافع مشترك، خوش
اي و هـاي هسـته  آوري در مسائل حساسـی چـون سـوخت   هاي علمی و فنهمکاري. استفاده کرد

تواند به ارائه یـک مسـیر مـؤثر بـراي ایجـاد و برقـراري       ، گاهی می...و تحقیقات فضایی وفسیلی
تـوان  در یک نگاه کلـی مـی  . وگوهاي سیاسی میان کشورهاي داراي اختالفات، منجر شودگفت

:بندي کردآوري را به شرح زیر دستهاهداف دیپلماسی علمی و فن
مـؤثرتر وزارت امـور خارجـه در توسـعه علـم و      سازي محیط مناسب براي ایفاي نقش بستر-

آوري در نظام ملی نوآوري،فن
بنیـان بـه   خصوص دانش فنی و محصوالت دانشآوري بهاستفاده از دستاوردهاي علم و فن-

عنوان یک ابزار براي توسعه حوزه دیپلماسی کشور،
المللـی بـه   ثیـت بـین  ها و اقتدار ملی و کسب وجهه و حیارائه تصویري مطلوب از توانمندي-

یافته در جهت پیشبرد اهداف دیپلماسی کشور،عنوان کشوري توسعه
آوري بـا کمـک   سازي براي انتقـال فـن  آوري دنیا و بسترقرار گرفتن در مسیر تحوالت فن-

دستگاه دیپلماسی رسمی،
ایجـاد و بهبــود روابــط بــا کشــورهاي گونــاگون بـه دلیــل حساســیت انــدك مقولــه علــم و   -

الملل و اثرگذار بودن آن در تمامی کشورها،وري در عرصه بینآفن
آوري در اثـر  هـاي علمـی و فـن   افزوده و کسب سود از طریـق توسـعه فعالیـت   ایجاد ارزش-

).1392هادیان، : بنگرید به(آوري با کشورهاي مختلف تعامالت علمی و فن
: ناظر بـه دو موضـوع اسـت   » ريآودیپلماسی علم و فن«با توجه به مطالب فوق، مقصود ما از 

المللـی کـه در خـدمت    بـازیگران بـین  آوري میان یک کشور با دیگـر  یکی تعامالت علمی و فن
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یک کشـور و دیگـر   پیشبرد سیاست خارجی آن کشور قرار گیرد، و دیگري روابط سیاسی میان 
تـوان  مـی ،نخسـت براي وجه.آوري گرددساز تعامالت علمی و فنالمللی که زمینهبازیگران بین

اي اشاره کرد کـه  هاي هستهبا جمهوري اسالمی ایران در زمینه فعالیتبه همکاري کشور روسیه 
با ایران و چه در تعامل با به طور آشکار در خدمت پیشبرد سیاست خارجی روسیه، چه در تعامل 

ه کـرد کـه مناسـبات    برزیل اشارتوان به روابط ایران و براي وجه دوم می. غرب قرار گرفته است
آوري نـانو و بیـو را فـراهم نمـوده اسـت      فنهاي میان دو کشور در حوزه سیاسی زمینه همکاري

آوري هر چند که تمام تعـامالت علمـی و فـن   .)پورتال شوراي عالی انقالب فرهنگی: بنگرید به(
رار گیرد و نباید آنهـا  مورد استفاده قآوري تواند در راستاي دیپلماسی علم و فنبه طور بالقوه می

. دانسـت » آوريفـن دیپلماسی علم و «توان آوري را نمیرا نادیده گرفت، اما هرگونه تجارت فن
آوري اهمیـت دارد کـه داراي وزن تأثیرگـذاري بـر روابـط      تنها آن قسم از مبادالت علمی و فـن 

-اي، هـوا  هاي هسـته آوريآوري همچون فنهایی از علم و فنحوزه. میان کشورها باشدسیاسی 
امـا بـا توسـعه کـاربرد علـم و      . انـد فضا و نظامی، به طور سنتی در خدمت دیپلماسـی قـرار داشـته   

هاي مختلف زندگی اجتماعی و اخیراً برجسته شدن اقتصـاد بـراي کشـورهاي    آوري در حوزهفن
ز کـه  آوري نیـ هـاي دیگـري از علـم و فـن    خصوص کشورهاي در حال توسعه، حوزهمختلف به 

یک کشـور مـؤثر واقـع شـود، مـورد توجـه سیاسـتگزاران و        تواند در پیشبرد سیاست خارجی می
هـا بـه شـکل بهینـه     توان از این قابلیـت بسته به نیاز کشور مقصد، می. ها قرار گرفته استدیپلمات

.استفاده کرد

آوريجایگاه ایران به لحاظ علم و فن
آوري هاي چشمگیري در زمینه علم و فنر پیشرفتهاي اخیجمهوري اسالمی ایران طی سال

آوري به مقـام  ایران باید از نظر علم و فن1404از آنجا که بر اساس سند چشم انداز . داشته است
آوري از توجـه بـه بعـد نـرم قـدرت و تـأثیر دیپلماسـی علـم و فـن         نخست در منطقه تبدیل شـود، 
هاي مناسـب و همـت پژوهشـگران ایرانـی     ريبه برکت سیاستگذا. اهمیت زیادي برخوردار است

در دو دهه اخیر، جمهوري اسالمی ایران به دستاوردها و جایگاه قابـل تـوجهی در حـوزه علـم و     
المللـی در سـطح   از جمله دستاوردهایی که توانسته بازتاب بین. آوري جهانی دست یافته استفن

توان به حضـور پـر رنـگ ایـران در     یجهانی داشته باشد و براي ایران کسب وجه و شأن نماید، م
آوري المپیادهاي جهانی، دستیابی ایران به توان پرتاب موشـک بـه فضـا، پیشـرفت در زمینـه فـن      
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آوري انرژي هاي بنیادي و سرانجام دستیابی به فنآوري سلولنانو، صعود در زمینه استفاده از فن
.اي در جهت استفاده صلح آمیز اشاره کردهسته

سال پـیش دانـش آمـوزان ایرانـی در     24ساله المپیادهاي علمی، از حدود 50دمت با وجود ق
هـا گذاشـتند، ولـی    طوالنی پا به این رقابتاي نسبتاًگرچه آنها با وقفه. این المپیادها حضور یافتند

240مـدال طـال،   114مدال کسب نمایند کـه از ایـن میـان    491توانستند در طی این مدت جمعاً 
جـدول زیـر تعـداد    ) سایت آموزش و پرورش: به نقل از. (مدال برنز بوده است137و مدال نقره 

. دهدهاي دانش آموزان ایرانی را طی سه سال اخیر نشان میمدال

آموزان ایرانی در المپیادهاي مختلف در سه سال اخیرهاي دانشتعداد مدال): 1(جدول

2014سال 2013سال 2012سال رشته مربوطه
666ضیریا

443زیست شناسی
444شیمی
555فیزیک
444کامپیوتر

10810نجوم
333132جمع کل

سایت تابناك: منبع

آوري آمیـز موشـکی، وارد عرصـه فـن    طی یک آزمایش موفقیـت 2007ایران در فوریه سال 
اي ه بازتـاب گسـترده  این واقع. آوري فضایی پیوستفضایی شد و به جرگه کشورهاي داراي فن

جـداي از اینکـه پرتـاب    . آوري داشـت در میان کشورهاي منطقه و کشـورهاي صـاحب ایـن فـن    
آوري توانسـته ایـران را   دهنده توان موشکی ایران است، دستیابی به ایـن فـن  موشک به فضا نشان

در زمینــه تولیــد مقــاالت علمــی،. آوري قــرار دهــددود کشــورهاي دارنــده ایــن فــنعــدر بــین م
درصد تولیـد علـم   6/1معادل (سند علمی 17245با انتشار 1393ماه سال دانشمندان ایرانی تا دي

در عـین حـال    . رتبه پانزدهم جهان را از آن خـود نمودنـد  ) Scopus(در پایگاه اسکوپوس ) جهان
ن اسـالم  به رتبه بیستم جهان و رتبه اول جهـا ISIمقاله 27388ایرانیان با ثبت 1393ماه تا اول دي
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ــیدند   ــه رس ــه خاورمیان ــه(و منطق ــد ب ــه : بنگری ــز منطق ــن مرک ــم و ف ــانی عل آوري، اي اطــالع رس
.دهدنمودار زیر رتبه ایران در تولید علم در جهان را نشان می.)18/10/1393

مرکز منطقه اي اطالع رسانی علوم و فناوري: منبع

هـاي نـو، در زمینـه ثبـت     تکنولـوژي هاي مختلف و عدم دسترسـی بـه منـابع و    به رغم تحریم
سـایت خبـر   : بـه نقـل از  (دنیـا را کسـب نمایـد   29توانسـت رتبـه   1391اختراع نیز ایران در سـال  

در زمینه تولید محصوالت نانو نیز کارهاي خطیري صورت گرفته اسـت  .)16/10/1393آنالین، 
بـه  (میانـه صـعود کـرده اسـت     و طبق آخرین آمارها، ایران به مقام هفتم دنیا و مقـام دوم در خاور 

اي در زمینـه  در حال حاضر تحقیقات گسـترده .)18/10/1393سایت واحد مرکزي خبر، : نقل از
هـاي گونـاگون قلـب و عـروق، ضـایعات      هـاي بنیـادین در درمـان بیمـاري    تولید و کاربرد سلول

در ایـران  . ..هـا و هـاي ارتوپـدي، جراحـات تانـدون    هاي اعصاب، بیمارينخاعی، دیابت، بیماري
اي ایران، یک دانش بـومی  دانش هسته.)سایت موسسه پژوهشی رویان: بنگرید به(شود انجام می

. آوري تحقیقاتی شده اسـت شده و به تدریج طی دو دهه گذشته این دانش در ایران تبدیل به فن
اي فـراهم  هـایی اسـت کـه دسترسـی ایـران را بـه انـرژي هسـته        آوري شـامل کلیـه بخـش   این فن

بنگریـد  (هاي متخصصان ایرانی در ایـن زمینـه اسـت    ساخت سانتریفیوژ از جمله تالش. نمایندمی
تواند به عنـوان ابـزاري در خـدمت    دستاوردهاي فوق می.)اي ایرانسایت سازمان انرژي هسته: به

بـه تصـویر   عـالوه بـر  . دیپلماسی و در جهت گسترش نفوذ ایـران در دیگـر کشـورها قـرار گیـرد     
هـاي  هـا و گسـترش همکـاري در زمینـه سـاخت پـروژه      ک الگوي موفق، انتقال تجربـه کشیدن ی

ایـن  . شـود المللی مـی علمی یاد شده باعث نفوذ قدرت ایران در منطقه و فراتر از آن در سطح بین
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هـاي جمهـوري اسـالمی در    تواند به تدریج باعث ایجاد فضایی براي تبلیـغ و نشـر ایـده   مسأله می
.هاي ملی و انقالبی را فراهم آوردگردد و بسترهاي صدور آرمان... مذهبی وهاي سیاسی،زمینه

آمارهـا حکایـت از   . ایمهاي خوبی داشتههاي اخیر پیشرفتدر بعد آموزش عالی نیز طی سال
ها و موسسات آموزش عالی را آمار مربوط به دانشگاه) 2(جدول شماره . رشد قابل توجهی دارد

. دهد که از آن پس نیز بر تعداد آنها افزوده شده استمینشان1393تا تابستان 

ها و موسسات آموزش عالی دایرتعداد دانشگاه): 2(جدول
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سایت پرتال دانشگاهی: منبع

موسسـه آمـوزش عـالی کشـور     274هـزار و  2هـزار دانشـجو در   700میلیـون و  3هم اکنون 
هـزار نفـر و تعـداد    160تعـداد دانشـجویان   1360در حالی که در سال . مشغول به تحصیل هستند

نفـر بـه ازاي   950هـزار و  4میانگین دانشجویان کشور نیز .واحد بود10هاي کشور تنها دانشگاه
بـالغ بـر   1393هـاي کشـور تـا مهرمـاه     ت علمی دانشگاهئتعداد اعضاي هی. استرهر صد هزار نف

) 3(در جـدول شـماره   1393هاي ایران در سال ت علمی دانشگاهئهرم هی. نفر بوده است66314
. آمده است
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هاي اجرائیهرم هیأت علمی کشور بدون احتساب دستگاه): 3(جدول

دستگاه مربوطه استاد دانشیار ادیاراست مربی مربی آموزشیار جمع
وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 1482 3187 10184 3364 62 18282

دانشگاه پیام نور 6 47 560 349 1867 2829
ايدانشگاه فنی و حرفه - 1 13 66 - 80

وزارت آموزش و پرورش - - 106 28 - 134
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 721 2154 6786 3005 15 12672

دانشگاه آزاد اسالمی 576 883 8150 19971 502 30083
موسسات آموزش عالی

غیردولتی غیرانتفاعی 82 71 462 1631 18 2234

جمع کل 2867 6343 26261 28414 2464 66314

آوريسایت وزارت علوم، تحقیقات وفن: منبع

هاي خوبی بـراي اسـتفاده از علـم    پتانسیلهاي فوق، جمهوري اسالمی ایران با توجه به قابلیت
Joseph(همانطور که جوزف ناي . آوري به عنوان منبع قدرت نرم در عرصه دیپلماسی داردو فن

Nay (قـدرت نـرم عبـارت    "کنـد،  میالملل در تعریف قدرت نرم بیان پردازان روابط بیناز نظریه
او همچنـین بیـان   ".یـا تطمیـع  ریق اجبـار  از طریق جاذبه، نه از ط» مطلوب«است از توانایی کسب 

بپذیرنـد و آنچـه را بخواهنـد کـه     هایت را وقتی بتوانی دیگران را وادار کنی ایدئال": کند کهمی
کردن آنها بـا خـود پـول زیـادي     تو بخواهی، در این صورت مجبور نخواهی بود براي هم جهت 

توانـد  ایـران مـی  .)1384:65رزاده، مشـی : به نقـل از ("صرف اجراي سیاست هویج و چماق کنید
: آوري داشـته باشـد  له کـاربرد علـم و فـن   أهمانند بسیاري از کشورهاي دیگر، دو رویکرد به مسـ 

المللـی در خـدمت پیشـبرد    بـازیگران بـین  آوري بـا دیگـر   یکی استفاده از تعـامالت علمـی و فـن   
سـازي  شـورها بـراي زمینـه   سیاست خارجی خود و دیگري استفاده از روابـط سیاسـی بـا دیگـر ک    

توان به ژاپن اشاره کرد کـه  به عنوان مثال در زمینه نخست می.آوري با آنهاتعامالت علمی و فن
المللـی پـس از   آوري توانست به ارتقا چهره خود در عرصه بـین به دلیل دستاوردهاي علمی و فن

در آوري علمـی و فـن  هـاي جنگ دو جهانی بپردازد و یا کشورهاي غربـی کـه از حربـه تحـریم    
اي ایـن کشـور اسـتفاده    هـاي هسـته  جهت اعمـال فشـار بـر ایـران جهـت خاتمـه دادن بـه فعالیـت        

توان به روابط کشور هند و چین با کشورهاي پیشـرفته غربـی اشـاره    براي وجه دوم می. اندنموده
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ما نیـز  . استآوري این دو کشور منجر شده هاي علمی و فنظرفیتيکرد که در نهایت به ارتقا
هـاي علمـی و   تـوانیم از قابلیـت  بسته به نیازهـاي خـود و نیـز وضـعیت و نیـاز کشـور مقابـل، مـی        

ذکـر ایـن نکتـه خـالی از فایـده نیسـت کـه نبایـد در         . آورانه خود به شکل بهینه استفاده کنـیم فن
سیاسـی،  صـرفاً بـه منـافع اقتصـادي اندیشـید، بلکـه بایـد مالحظـات         » آوريفندیپلماسی علم و«

. استراتژیک و ایدئولوژیک را نیز مد نظر قرار داد
هـاي صـورت گرفتـه تـا رسـیدن بـه سـطح کشـورهاي تـراز اول          از آنجا که هنوز به رغم پیشرفت

آوري فاصـله زیـادي داریـم و از سـوي دیگـر، اولویـت نخسـت سیاسـت         جهان بـه لحـاظ علـم و فـن    
اغلب ایـن کشـورها در شـرایطی هسـتند کـه      باشد وخارجی جمهوري اسالمی ایران همسایگانش می

باشند، بنابراین، بهتر است در بکـارگیري دیپلماسـی   آوري با ایران میهاي علمی و فننیازمند همکاري
ایران به لحـاظ ژئـوپلتیکی   . آوري از کشورهاي منطقه و بخصوص همسایگانمان شروع کنیمعلم و فن

اي موقعیـت خـاص جغرافیـائی ایـران بـه گونـه      . اسـت ترین نقاط جهان قرار گرفتـه  در یکی از حساس
کیلومتر مرز زمینی و با هشت کشور دیگـر در شـمال و جنـوب    5773است که با هفت کشور بیش از 

از ). سـایت سـازمان جغرافیـائی نیروهـاي مسـلح     : بـه نقـل از  (ی دارد یکیلـومتر مـرز دریـا   2710حدود 
شـود و برخـی ماننـد ترکیـه     پیشرفته محسوب میکشورهايءمجموع همسایگان ایران، تنها روسیه جز

. باشـند تـر از ایـران مـی   ینیآوري در سطح ایران و البـاقی پـا  و پاکستان تا حدودي به لحاظ علمی و فن
چنـین  . آوري داشـته باشـد  هـاي علمـی و فـن   تواند مراودات و همکاريایران با تمامی این کشورها می

توانـد بـراي ایـران بـه جهـت آورده      ، ترکیـه و پاکسـتان، مـی   ی با کشورهائی مانند روسـیه یهاهمکاري
آوري فرصت بسیار مغتنمی تلقی شـود و بـا دیگـر همسـایگان، بـه جهـت پیشـبرد        علمی و تبادالت فن

در بین دسـته دوم از کشـورهاي همسـایه،    . اهداف سیاست خارجی، از اهمیت فراوانی برخوردار باشد
تواند یکی از آماج مهـم دیپلماسـی علـم    اي برخوردار است و میویژهافغانستان بنا به دالیلی از جایگاه 

. آوري ایران قرار گیردو فن

اهمیت افغانستان در روابط خارجی ایران
میلیـون نفـر جمعیـت و    28کیلومتر مربع وسـعت و تقریبـاً   650000کشور افغانستان با حدود 

اي بــه لحــاظ ژئواکونــومی   کیلــومتر مــرز مشــترك، جایگــاه و اهمیــت ویــژه     930بــیش از 
)Geoeconomy( ژئــــوپلیتیکی ،)Geopolitics( ژئوکــــالچر ،)Geoculture ( و ژئواســــتراتژیکی
)Geostrategic (در بین همسایگان ایران دارد.
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اهمیت اقتصادي
گـردد، امـا بـا    نیافته محسوب مـی هر چند افغانستان به لحاظ اقتصادي جزو کشورهاي توسعه

رسد کـه جـزو کشـورهاي ثروتمنـد جهـان      بع و ذخایر زیرزمینی آن به نظر مینگاهی دقیق به منا
آوري الزم، نتوانسـته از  باشد و صرفاً به دلیل نبود امنیت و توان مدیریتی و عدم دسترسـی بـه فـن   

هـاي قیمتـی و   وجود منابع آبی فـراوان و نیـز انـواع سـنگ    . برداري نمایداین ذخایر به خوبی بهره
افغانسـتان کشـوري اسـت کـه     . اي به این کشور بخشیده اسـت اي اقتصادي بالقوههکانی، پتانسیل

میلیـارد متـر   75طبـق برآوردهـا سـاالنه    . دهـد یک سوم خاك آن را کوهستان تشکیل مـی تقریباً
18هـاي سـطحی و   میلیـارد آب 57شـود کـه از ایـن مقـدار،     مکعب آب در افغانستان تولیـد مـی  

درصـد  20هاي سطحی، تنهـا  میلیارد متر مکعب آب57از کل . استزمینیمیلیارد منابع آبی زیر
درصد آن به دلیل فقدان تاسیسات مهار آب، به کشورهاي همسایه سـرازیر  70برداري و آن بهره

). 20/5/93سایت وزارت زراعت و انکشاف دهات افغانستان، : به نقل از(شود می
. شار از منابع طبیعـی و معـدنی اسـت   انستان سرشناسی، افغبا توجه به طبیعت و ساختمان زمین

معادن مس، آهن، سرب، گچ، طال، آلومینیم، کروم، قلع، : ترین معادن افغانستان عبارتند ازعمده
تنگستن، کبالت، لیتیوم و میزان قابل توجهی ذغال سنگ، بیرایـت، سیلیسـیوم، سـولفور، تلـک و     

رد، کونیسـت، تورمـالین، بریـل، یـاقوت،     قیمتـی زمـ  هـاي قیمتـی و نیمـه   مگنیزیت، نمک، سـنگ 
سـایت  : بنگریـد بـه  (هاي تزیینی مانند انواع مرمرها، تراورتن و مواد خام سـیمان  الجورد و سنگ

منبع معدنی در افغانستان وجود دارد که طبق برآوردهـاي  4500حدود ). وزارت معادن افغانستان
برابـر تولیـد   60یـابی شـده کـه معـادل     تریلیـون دالر ارز 500کارشناسی، ارزش این منابع حدود 

.)1391:126عظیمی، (ناخالص ملی ساالنه آمریکا است 
دهـد کـه   هایی که توسط کارشناسان آمریکـائی در افغانسـتان انجـام شـده، نشـان مـی      بررسی

چنین هلمند در جنـوب داراي منـابع غنـی    کتواز در شرق افغانستان و هرات در غرب و هممنطقه
ــی نفــت ــاتی   ئومســ. و گــاز اســتزیرزمین ــادن افغانســتان و یــک شــرکت تحقیق الن وزارت مع

میلیارد متر مکعـب گـاز و بـیش    444اند که مقدار این مواد به اعالم کردهشناسی آمریکاییزمین
میلیـون بشـکه   562دهد که حدود هاي جدید نشان میارزیابی. رسدمیلیارد بشکه نفت می5/1از 

سـایت  : بنگریـد بـه  (هاي آمو و مرز میان افغانسـتان و تاجیکسـتان وجـود دارد    گاز مایع در حوزه
مفهـومی ژئوپلیتیـک از رهیافـت    با فروپاشی شوروي حـوزه ). 20/5/93تان، وزارت معادن افغانس

نظامی و ژئواستراتژیک به رویکـردي ژئواکونومیـک تغییـر یافـت و افغانسـتان نیـز از ایـن تغییـر         
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بـدین جهـت، امـروزه موقعیـت ژئواکونـومی افغانسـتان نسـبت بـه         . رویکرد متأثر گردیـده اسـت  
به عبارتی دیگـر، افغانسـتان ماننـد گذشـته میـان دو ابرقـدرت       .گذشته اهمیت بیشتري یافته است
هنـد  قـاره مهم اقتصادي خاورمیانه، آسیاي میانـه، چـین و شـبه   واقع نیست، بلکه میان چهار منطقه

. بخشیده استاي بدان قرار گرفته که پتانسیل ویژه

امنیتی–اهمیت سیاسی
هـاي تروریسـتی و بانـدهاي    بی بـراي گـروه  سرزمین کوهستانی افغانستان همواره مـأمن خـو  

هـاي  امنـی نـا پیوسـته خشـونت، دامنـه   هـم بـه چندین شـبکه . تولید و قاچاق مواد مخدر بوده است
هـاي  شـبکه . افغانستان را به دیگر کشورهاي منطقه کشانیده که از مسکو تا دبی امتداد یافته است

هـاي کوکنـار افغانسـتان را بـا بازارهـاي      ارهاي مسـلح، کشـتز  قاچاق مواد مخدر در تبانی با گروه
هـاي بازرگـانی کـه در پـی     شـبکه . دهنـد جهانی از طریق پاکستان، ایران و آسیاي میانه پیوند مـی 

یابی به سود بیشترند، با زیر پا گذاشتن مقررات و گریز از عـوارض گمرکـی، زیـر پوشـش     دست
گـاه سـاختارهاي   حال، این کشور در گـره در عین . نماینداي و مذهبی فعالیت میهاي قبیلهگروه

فـارس و  قـاره هنـد، خلـیج   ژئوپلیتیکی آسیایی در میان چـین، آسـیاي میانـه، قفقـاز، ترکیـه، شـبه      
در واقـع، افغانسـتان و ایـران از    ). 1390سـردار رحیمـی،   : بنگریـد بـه  (اسـت  شده خاورمیانه واقع

ه سوي آسیاي میانه، قفقـاز و شـبه جزیـره   اند که بهاي یک دروازهدیدگاه ژئوپلیتیکی همانند پله
. کنندشوند و همانند پلی میان شمال و جنوب آسیا عمل میعربستان باز می

است که براي تداوم بقـاء، از  شرایط دشوار معیشتی در افغانستان، به مردم این کشور آموخته
یـن حمایـت تمـام    خود مراقبت و حمایت کنند و در اغلب مناطق به خصوص نواحی روسـتایی، ا 

داوري و همین دشواري بقا، سبب بـروز سـوءظن، پـیش   . گیردقبیله را در بر مینژاد و همافراد هم
هاي قومی و مذهبی مختلف شده که بر سر منابع موجود بـا  حتی گاهی خصومت ممتد بین گروه

مسـتقیم بـر اوضـاع    هاي افغانستان تـأثیر  شک، مسایل سیاسی و ناامنیبی. پردازندهم به رقابت می
نصیب نبوده و در آینده نیز ثیرات آن بیأهمسایگان دارد، و کشورهائی چون ایران تا به حال از ت

د و بـرعکس،  شـو در واقع، امنیت در افغانسـتان باعـث ایجـاد امنیـت در منطقـه مـی      . نخواهند بود
اي واقع شـده  ستان در منطقهافغان. کندثباتی در منطقه را فراهم میبیثباتی در این کشور زمینهبی

افغانسـتان در  . است که از هر لحاظ وضعیت امنیتی آن داراي ابهام، پیچیدگی و سردرگمی است
و آسـیاي میانـه، قـرار    ) جنـوب آسـیا  (هنـد قـاره خاورمیانـه، شـبه  : ايمیان سه سیستم امنیتی منطقه

هـوري اسـالمی در   عالوه بـر عوامـل فـوق، حضـور نیروهـاي خـارجی معـارض جم       . گرفته است
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بنابراین، فغانستان بـه لحـاظ   . امنیتی ناخوشایندي براي ما داشته است_افغانستان پیامدهاي سیاسی
بنگریـد  (نمایـد  هاي زیادي براي ایران ایجاد مـی ها و فرصتژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی تهدید

.)1391داودي، : به

اهمیت فرهنگی
یران به دلیل وجـود پیونـدهاي کهـن تـاریخی و فرهنگـی،      اهمیت ژئوکالچر افغانستان براي ا

» حیـاط خلـوت فرهنگـی ایـران    «نظران از این کشور به تا جائی که بسیاري از صاحب؛زیاد است
اشتراکات زبانی، فرهنگی و تاریخی چنان سرنوشت دو کشور را در هـم تنیـده کـه    . اندیاد کرده

فرهنگـی در ایـن کشـور پـر نمایـد و ایـران بـه        تواند جاي خالی ایران را به لحـاظ هیچ کس نمی
هـاي درسـی   بخش عمده کتـاب . بدیل در عرصه فرهنگ افغانستان تبدیل شده استبازیگري بی

بسیاري از منابع علمی مـورد اسـتفاده دانشـجویان افغـان در ایـران      . افغانستان به زبان فارسی است
حضور در موسسات آموزش عـالی و  رغبتی عجیب در بین دانشجویان افغان براي. شودچاپ می
هاي افغان به اسـتفاده از محصـوالت رادیـوئی و    گرایش خانواده. هاي ایرانی وجود دارددانشگاه

هـاي  زیونی رنگارنـگ کـه عمـدتاً فـیلم    یها شبکه رادیوئی و تلوتلوزیونی ایرانی به رغم ظهور ده
وزه فرهنـگ در مناسـبات دو   همگـی نشـان از اهمیـت حـ    ... نماینـد و غربی یا هندي را پخش می

هـاي  مشـاهدات نگارنـده بـه عنـوان کسـی کـه نزدیـک بـه چهـار سـال در دانشـگاه           . کشور دارد
افغانستان تدریس نموده است حاکی از شور و شـعف دانشـجویان افغـان نسـبت بـه مطالعـه آثـار        

هـا و  ريکـا متأسـفانه بـه رغـم ایـن میـل وافـر، کـم       . باشـد علمی و فرهنگی اندیشمندان ایرانی می
اگـر مـا   . شـود کمبودهاي فراوانی در حوزه فعالیت علمی و آموزشی ما در افغانستان مشاهده مـی 

خود را دنبال کنیم، حتماً بایـد بیشـترین   ... بخواهیم در افغانستان منافع امنیتی، سیاسی، اقتصادي و
در افغانسـتان  بها را به حوزه علم و فرهنگ بدهیم، چرا که مزیت نسبی مـا بـراي حضـور مـؤثرتر     

در واقـع، بایـد روابـط سیاسـی و اقتصـادي را بـر       . نسبت به سایر رقبا اشـتراکات فرهنگـی ماسـت   
.)1391داودي، : بنگرید به(چارچوبه علم و فرهنگ بنا نمائیم 

هاي موجود در افغانستانفرصت
هاي قابل تـوجهی را بـراي اعمـال دیپلماسـی علمـی و     شرایط خاص کنونی افغانستان فرصت

اي اسـت کـه   وضعیت بـه گونـه  . نمایدآوري جمهوري اسالمی ایران در این کشور، فراهم میفن
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از جملـه مهمتـرین   . آوري سـود ببرنـد  هـاي علمـی و فـن   توانند از قبل همکـاري هر دو کشور می
:توان به موارد ذیل اشاره کردی که در این زمینه وجود دارد مییهاها و مزیتفرصت

در طـول ایـن   . سال درگیر جنگ و خشونت بـوده اسـت  25ان به مدت بیش از افغانست).الف
. مدت بخش عمده تأسیسات زیر بنائی آن از بین رفته و شدیداً نیازمند بازسازي و نوسازي اسـت 

آوري و نیز تجـارب  هاي بازسازي افغانستان از توان علمی و فنتواند با حضور در پروژهایران می
را ببرد و در عین حال، کمک شایان توجهی به رفع مشکالت ایـن کشـور   گذشته خود بهره الزم

هـا عرضـه   اي به افغـان تواند خدمات فنی و مهندسی عدیدهدر کنار صدور کاال، ایران می. بنماید
.نماید و از این جهت توانمندي فنی خود را نیز ارتقاء بخشد

بعـد از دوران طـوالنی جنـگ بـه     تمـام کشـورها   اصـوالً . افغانستان جمعیتی جـوان دارد ).ب
لطمات انسانی فراوان افغانستان در دوران . کنندهاي افزایش جمعیت سوق پیدا میسمت سیاست

ایـن کشـور سیاسـت انبسـاط جمعیـت را در      ،دهـه اخیـر  در طی یک جنگ و جهاد سبب شده تا 
بـه همـین   . ه اسـت تفکرات سنتی حاکم بر جامعه افغانستان نیز این امر را تسریع کـرد . پیش گیرد

نسـل  . دهـد ها تشـکیل مـی  میلیون نفري افغانستان را جوان28جهت، بخش عمده جمعیت حدود 
جوان پس از جنگ و جهاد افغانستان انگیزه و شور و شـوق فراوانـی بـه فراگیـري علـوم و فنـون       

آن متأسفانه فقدان سرمایه و امکانـات علمـی و آموزشـی مـانع از    . جدید از خود نشان داده است
بسـیاري از  . است که دولت افغانستان بتواند پاسخی درخور و شایسته به این شور و اشـتیاق بدهـد  

93درصـد مـردان و   72. انـد ویژه زنان، هنوز فرصت باسواد شدن پیـدا نکـرده  ههاي افغان بجوان
3کـودك دختـر و هـر    5از هـر  . درصـد اسـت  70سوادي درصد زنان به مدرسه نرفته و آمار بی

: بـه نقـل از  (، تنها یک نفر شانس رفتن بـه مدرسـه را دارنـد    هستندالتعلیمواجبکه دك پسر کو
عالوه بر کمیت نامطلوب، کیفیت آموزشی نیـز  .)10/10/1393سایت وزارت معارف افغانستان، 

فقدان معلمین مجرّب، نبود یـک برنامـه آموزشـی جـامع، کمبـود      . در افغانستان بسیار پائین است
.از جمله مشکالت موجود در این زمینه است... آموزشی وامکانات

در سال گذشته تعداد نهصـد هـزار نفـر    . در حوزه آموزش عالی وضعیت به مراتب بدتر است
ــه دانشــگاه در افغانســتان وجــود داشــت کــه از ایــن تعــداد ســی هــزار نفــر در      متقاضــی ورود ب

یعنی کمتـر  . انداي خصوصی جذب شدهههاي دولتی و حدود چهل هزار نفر در دانشگاهدانشگاه
سـایت وزارت  : بـه نقـل از  (انـد  درصد متقاضیان کنکور شانس ورود بـه دانشـگاه را داشـته   10از 

1390لیسانس به باال تا سـال  این درحالی است که تحصیالت تکمیلی فوق.)تحصیالت افغانستان
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ــار دانشــگاه آزاد اســال . در افغانســتان وجــود نداشــت  ــین ب ــراي اول ــران دوره  ب ــور ای ــام ن می و پی
هاي خصوصـی و  این امر دانشگاه. کارشناسی ارشد را در شهر کابل در چندین رشته دایر نمودند

هاي کارشناسـی ارشـد مبـادرت نماینـد،     اندازي دورهدولتی افغانستان را نیز ترغیب نمود تا به راه
مـانع از آن بـوده کـه    ... خانه وت علمی مناسب و نبود تأسیسات آزمایشگاهی و کتابئاما فقدان هی

هـاي  درصـد اسـاتید دانشـگاه   65بـیش از  . ها در این زمینه توفیقات چشمگیري داشته باشندافغان
5لیسـانس و تنهـا کمتـر از    درصـد در حـد فـوق   30افغانستان تحصیالت در حد لیسانس دارند و 

اسـاتید مسـن بـوده و    بخش عمده ایـن  . دهنددرصد آنها را دارندگان مدرك دکتري تشکیل می
هاي تدریس به صرف فراغت از تحصیل بـه کـالس درس   بسیاري از آنها بدون فراگیري مهارت

مصاحبه نگارنـده بـا رئـیس موسسـات خصوصـی وزارت تحصـیالت عـالی افغانسـتان،         (روند می
دهـد تـا در   هـاي ایـران قـرار مـی    این شرایط فرصت طالیـی را در اختیـار دانشـگاه   .)1393مرداد 

تأسـیس شـعب   . ویژه در عرصه آموزش عالی تکمیلی، حضور مـؤثري داشـته باشـند   هغانستان، باف
ها و مؤسسـات آمـوزش عـالی    هاي مختلف ایران در افغانستان و یا همکاري بین دانشگاهدانشگاه

تواند هم به لحاظ کمی و هم کیفی سطح آموزش عـالی در افغانسـتان را   خصوصی دو کشور می
. ي ارتقا بخشدگیربه شکل چشم

ی است که حضـور ایـران در عرصـه    یهااشتراکات فرهنگی، زبانی و دینی از جمله مزیت).ج
اوالً، بخـش عمـده نیـروي آموزشـی در افغانسـتان      . سازدبدیل میآوري افغانستان را بیفنو علم 

بیشـتر  هاي ایران هستند و به همین جهـت بـا منـابع درسـی ایـران     آموخته مدارس و دانشگاهدانش
ثانیـاً،  . نماینـد مأنوس و آشنا بوده و در روند تدریس خود از منـابع فارسـی و ایرانـی اسـتفاده مـی     

هاي رسمی افغانستان اسـت، امـا زبـان پشـتون در محافـل      زبانءهرچند پشتون و فارسی دري جز
ز فارسـی  فهمند، اما بسـیاري ا ها فارسی را میعمده پشتون زبان. آکادمیک طرفدار چندانی ندارد

زبان پشتون به لحاظ علمی چندان قوي نیست و منابع علمی بـه زبـان   . فهمندها پشتون را نمیزبان
پشتون بسیار اندك است، در مقابل غناي زبان فارسی و منابع عدیده علمی که به این زبان نوشـته  

ی برخوردار کـرده  یا ترجمه شده است، فارسی را براي طالبان علم در افغانستان از جذابیت فراوان
هـا و مؤسسـات آمـوزش عـالی     در حال حاضر بخش عمده منابع درسی در سطح دانشـگاه . است

. افغانستان به زبان فارسی و عمدتاً ایرانی است
هـا و آداب  آوري در جوامع جهان سوم، سـنّت یکی از موانع عمده در راه بسط علم و فن).د

واره نیروهاي سنّتی در این جوامع، با مظـاهر مـدرن   هم. و رسوم دست و پا گیر حاکم بر آنهاست
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و در برابـر آن  آوردي غربی، به دیده طرد و انکـار نگریسـته  آوري به عنوان رهاز جمله علم و فن
. چنین مقاومتی در جامعه شدیداً سنّتی و مذهبی افغانستان کامالً مشـهود اسـت  . اندمقاومت نموده

هـا در دوره تصـدي حکومـت توسـط ایشـان،      و دانشـگاه نوع برخورد گـروه طالبـان بـا مـدارس    
آوري در ایران به عنـوان یـک کشـور اسـالمی تـا      از آنجا که علم و فن. شاهدي بر این مدعاست

. باشـد آوري از ایـران کمتـر مـی   هـا در برابـر ورود علـم و فـن    حدودي بومی شده، مقاومت افغان
بنـابراین،  . نمایـد تـرم ایـن مطلـب را تأییـد مـی     تجربه تدریس نگارنده در افغانستان براي چنـدین  

هـا  اشتراك دینی، زبانی و فرهنگی شانس حضور مؤثّرتر ایران را نسبت به دیگر رقبا، بویژه غربی
.تر کرده استفراهم
نماید تا حمل و نقـل کـاال، ادوات،   جواري و نزدیکی مسافت این امکان را فراهم میهم). ي

شود تـا  این مزیت سبب می. ان و افغانستان با سهولت بیشتري انجام شودبین ایر... نیروي انسانی و
دسترسی پژوهشگران، اساتید، مهندسان و متخصصان ایرانی به جامعه هدف، بیشـتر و مقـرون بـه    

.تر باشدصرفه

هاي موجود در افغانستانچالش
ان در افغانستان بـا  آوري ایرالذکر، به کارگیري دیپلماسی علم و فنهاي فوقدر کنار فرصت

:توان به موارد زیر اشاره کردها میاز جمله مهمترین این چالش. ی نیز روبروستیهاچالش
زده افغانستان بعـد از بـیش از دو دهـه جنـگ و     جامعه جنگ: هاي گستردهوجود ناامنی)الف

هـاي عدیـده اجتمـاعی همچـون    وجـود شـکاف  . ثبـاتی اسـت  خشونت، هنوز درگیر ناامنی و بـی 
رقابت میـان  . هاي قومی، مذهبی و زبانی، پتانسیل خشونت را در این کشور باال برده استشکاف

هـا،  ها، هـزاره ها، تاجیکها، رقابت بین شیعه و سنی، رقابت میان پشتونزبانها و فارسیزبانپشتو
اسـت و  ها گروه قومی دیگر هنوز بر مناسبات اجتماعی و سیاسی افغانسـتان حـاکم  ها و دهازبک

تبعـاً چنـین   .)1384طنـین،  : بنگرید بـه (نماید هاي احتمالی فراهم میبستر الزم را براي کشمکش
. آوردهـاي علمـی و آموزشـی ایـران در افغانسـتان پدیـد مـی       شرایطی مشکالتی را در راه فعالیت

هاي فارسـی  ها که در طول تاریخ، حاکمیت سیاسی افغانستان را در اختیار داشته و با گروهپشتون
زبان در رقابت هستند، ممکن است از نفوذ علمی و فرهنگی ایران به عنوان یـک کشـور فارسـی    

ت مسـلّط خـود بداننـد       تجربـه تشـکیل   . زبان چندان استقبال نکنند و آن را تهدیـدي بـراي موقعیـ
اسـت  هاي آزاد اسالمی و پیام نور در افغانستان در چهار سال گذشته حاکی از آن شُعب دانشگاه
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ت ایـن نهادهـاي آموزشـی از ناحیـه پشـتوزبان        هـا  که بیشترین مقاومت و مخالفت در برابـر فعالیـ
نظـران، گسـترش علـم و دانـش و کـالً     البتّه بنا به عقیده بسـیاري از صـاحب  . صورت گرفته است

هـاي  تواند در دراز مدت به فروکش کردن رقابتسواد در جوامع چند قومی چون افغانستان، می
ت را بـراي         ی و ایجاد مناسـبات حسـنه درون  قوم قـومی منجـر شـود و از ایـن طریـق صـلح و امنیـ

.افغانستان به ارمغان آورد
بعـد از حادثـه یـازدهم سـپتامبر     : هاي خارجی مخـالف ایـران در افغانسـتان   حضور قدرت)ب
تا بـه حـال ایـن    ایاالت متحده آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم، به افغانستان حمله کرد و2001

المللـی  عمـده کشـورهاي حاضـر در ائـتالف بـین     . تحت اشغال خارجی بـوده اسـت  کشور عمالً
دهنـد کـه بـه نـوعی بـه      ی تشـکیل مـی  یمبارزه با تروریسم در افغانستان را کشورهاي غربی و آنها

بـا توجـه بـه نفـوذ گسـترده آنهـا در       . لحاظ سیاسی با ایران دچـار مشـکل و یـا خصـومت هسـتند     
هاي مختلف اداري و حکومتی افغانستان و با توجه به اینکه بخش عمـده بودجـه افغانسـتان    شبخ

شود، تبعـاً ایـن مسـأله    گذاري همین کشورها تأمین میالمللی و یا سرمایههاي بیناز طریق کمک
. آوري ایـران در افغانسـتان مشـکالتی پدیـد بیـاورد     تواند در راه پیشـبرد اهـداف علمـی و فـن    می

نی مقامات غربی و در رأس آنها ایاالت متحده آمریکا از نفـوذ فرهنگـی و علمـی ایـران در     نگرا
افغانســتان بارهــا بــه اشــکال مختلــف مــنعکس شــده و حتــی طبــق گفتــه برخــی مقامــات وزارت  

هـا بـراي عـدم همکـاري بـا ایـران       ییخانه از سوي آمریکاتحصیالت عالی افغانستان، این وزارت
مصـاحبه نگارنـده بـا رئـیس موسسـات خصوصـی وزارت       (بـوده اسـت   همواره در معرض فشـار 

.)تحصیالت عالی افغانستان
در یک دهه اخیـر کشـورهاي متعـددي    : حضور رقباي نیرومند در عرصه علمی افغانستان)ج

ی کابـل را  یهـا دانشـگاه آمریکـا   ییآمریکـا . انددر پی نفوذ علمی و فرهنگی در افغانستان برآمده
که تا حدودي مورد استقبال قرار گرفته ولی بـه دلیـل مشـکالت امنیتـی، میـزان      اند تأسیس کرده

لین ایـن        ییآمریکا. پذیرش دانشجو در آن محدود بوده است ها تـا بـه حـال بـه بسـیاري از محصـ
بسیاري از نخبگان جوان افغان از ایـن  . اندی براي ادامه تحصیل در آمریکا دادهیهادانشگاه بورس

کشـور سـوئیس نیـز در دو سـال گذشـته یـک دانشـگاه        . انـد ی شدهیهاورسطریق جذب چنین ب
کشور ترکیه در بیشتر والیات افغانستان مدارسی موسـوم بـه   . ر نموده استیالمللی در کابل دابین

لین افغـان را بـورس نمـوده و بـراي      » افغان-ترك « تأسیس نموده و ساالنه تعداد زیادي از محصـ
کشـورهاي دیگـر ماننـد    . فرسـتد هـاي ترکیـه مـی   تحصیالت به دانشگاهبازدیدهاي علمی و ادامه 
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هـا  عربی نیز بـا همکـاري برخـی از افغـان    متحدهسعودي و اماراتپاکستان، هندوستان، عربستان
مبــادرت بــه تأســیس دانشــگاه و مؤسســات آموزشــی نمــوده و بــه لحــاظ مــالی و علمــی و حتــی 

توانـد بـراي   ی مـی یشـک وجـود چنـین رقبـا    بی. دهندایدئولوژیک آنها را مورد حمایت قرار می
جمهوري اسالمی ایران جداي . حضور علمی و آموزشی ایران در افغانستان مشکالتی ایجاد کند

بورس تحصیلی به دانشجویان افغان، مبادرت به تأسـیس شـعبی از دانشـگاه    500از اعطاي ساالنه 
متأسـفانه مقامـات رسـمی و    . نستان نموده استآزاد اسالمی و پیام نور و جامعه المصطفی در افغا

انـد،  دولتی آموزش عالی ایران از تشکیل این مؤسسات آموزشی حمایت جدي به عمـل نیـاورده  
آمیـز بـوده   به رغم این تجربه حضور علمی در همین حد نیز قابـل تقـدیر و تـا حـدودي موفّقیـت     

. است
یکــی از : آوريپلماســی علــم و فــننگــاه گزینشــی و ایــدئولوژیک مقامــات ایرانــی بــه دی)د

آوري ایران در دیگر کشورها به شکل عام و در هاي جدي در پیشبرد دیپلماسی علم و فنچالش
زده اسـت؛ یعنـی مـا غالبـاً از منظـر صـرفاً       افغانستان به شکل خاص، نگـاه گزینشـی و ایـدئولوژي   

هـا  در اعطاي بورس به افغانالًمث. ایمآوري نگریستهایدئولوژیک به مسأله به کارگیري علم و فن
... ی چون شیعه بودن، طرفدار جمهوري اسالمی بـودن، فارسـی زبـان بـودن و    یهاعمدتاً به مالك

بیشـتر از ایـن زاویـه بـه مسـأله      ... هـاي فرهنگـی و علمـی و   و حتی در ارائه کمکایمتوجه کرده
د، اما بدون شک حضور علمـی و  البته چنین نگاهی از یک منظر شاید قابل دفاع باش. ایمنگریسته

.ی مواجه نموده استیهاآموزشی ما را با محدودیت
دولت کنونی افغانستان برآمـده از حـوادث پـس از    : سازي در افغانستانکندي روند دولت) ر

. مـیالدي اسـت  2001سپتامبر و اشغال افغانستان و متعاقب آن تشکیل کنفرانس بـن در  11حادثه 
ا نمـی      هرچند این دولت به  تـوان آن را مـورد قبـول تمـام افـراد و      ظـاهر منتخـب مـردم اسـت، امـ

ها در روي کار آمدن دولت کنونی و وابستگی آن بـه غـرب   نقش غربی. هاي افغان دانستگروه
هاي عمـومی و تـأمین امنیـت، سـبب     کردن خواستضعف و ناتوانی آن در برآورده،از یک سو

نداشـتن منـابع مـالی قابـل اتکـا، فقـدان       . اي روبرو باشدشده که دولت کنونی با مشکالت عدیده
هــاي اقتصــادي و صــنعتی، تشــتّت و پراکنــدگی میــان نخبگــان سیاســی، شــیوع فســاد زیرســاخت

از جملــه ... اعتمــادي مــردم بــه حکومــت وگســترده در ارکــان حکومــت، ضــعف مــدیریت، بــی
آوري در علـم و فـن  شک پیشـبرد هـر نـوع سیاسـت    بی. روي دولت کنونی استمشکالت پیش

هـاي دولتـی و ایـن خـود نیـز وابسـته بـه تسـریع رونـد          ریـزي و حمایـت  افغانستان منوط به برنامـه 
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هاي علمـی و آموزشـی   در نبود یک دولت قوي و نیرومند در افغانستان برنامه. سازي استدولت
.ها و چه توسط دیگر کشورها با موانعی برخورد خواهد کردچه توسط خود افغان

هـاي علمـی و   گـذاري هـاي مناسـب بـراي سـرمایه    ضعف بنیه علمـی و فقـدان زیرسـاخت   )ز
آوري قابـل  نیز بدان اشاره شد کشـور افغانسـتان از بنیـه علمـی و فـن     به دالیلی که قبالً: آموزشی

تواند به جهاتی نوعی فرصت براي پیشبرد دیپلماسی توجهی برخوردار نیست، هرچند این امر می
تقویـت ایـن بنیـه    . سـاز خواهـد بـود   ایران تلقی شود، اما از برخی جهات مشـکل آوريعلم و فن

هـاي علمـی و آموزشـی بـا افغانسـتان      زمان بر و دیـر بـازده خواهـد بـود؛ ضـمن آنکـه همکـاري       
آوري از ایـران بـه افغانسـتان کمـک     سویه خواهد بود و بیشـتر بـه جریـان انتقـال علـم و فـن      یک
اي آوري، از آن حـظّ و بهـره  ایران هم حداقل به لحـاظ علمـی و فـن   کند، بدون آنکه متقابالًمی

.ببرد

نتیجه
آوري ایران در افغانسـتان  الذّکر، به کارگیري دیپلماسی علم و فنبه رغم تمام مشکالت فوق

افغانسـتان طـی چنـد دهـه     ،نخسـت : اي هم براي ایران و هم افغانستان مفید استبه جهات عدیده
هـا بـه   ها و ناامنیثباتیباتی و ناامنی در منطقه بوده است و ایران همواره از این بیثاخیر کانون بی

سـوادي و  هـا در بـی  ن نابسـامانی بـدون شـک بسـیاري از ایـ    . گوناگون متضرّر شده اسـت يانحا
سوادي جامعه افغانسـتان ریشـه دارد، چیـزي کـه بسـیاري از نخبگـان افغـان نیـز بـدان اذعـان           کم

تـوان  هر میزان علم و فرهنگ در جامعه افغانستان شکوفا شـود، بـه همـان میـزان مـی     به . اندداشته
گـذاري ایـران در   بنابراین، سرمایه. ثباتی در این کشور کاسته شودانتظار داشت که از ناامنی و بی

بـا توجـه بـه    ، دوم. آوري به نوعی کمـک بـه ثبـات و امنیـت ایـران خواهـد بـود       عرصه علم و فن
بـه کـارگیري دیپلماسـی علـم و     ،گان در سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایراناولویت همسای

گشـاي بسـیاري از مشـکالت سیاسـی و اقتصـادي مـا در ایـن        توانـد راه آوري در افغانستان میفن
ی یهـا آنگونه که در بـاال گفتـه شـد، مـا در اسـتفاده از ایـن دیپلماسـی داراي مزیـت        . کشور باشد

یکـی از اهـداف مهـم سیاسـت خـارجی      ،سـوم . از سایر رقبا پیش اندازدتواند ما را هستیم که می
هاي مستضعف و فقیر است، تبعاً کمک به پیشـبرد علـم و   جمهوري اسالمی ایران کمک به ملت

تواند به یـک کشـور   ترین کمکی باشد که ایران میدوستانهتواند انسانآوري در افغانستان میفن
،افغانستان داراي منـابع سرشـار و غنـی و مردمـی مسـتعد اسـت      ، چهارم. فقیر مسلمان داشته باشد
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تواند راه را براي نفوذ اقتصادي بیشـتر  آوري در این کشور میگذاري در عرصه علم و فنسرمایه
جداي از اینکـه ایـران از قبـل    . برداري از این ذخایر غنی را فراهم نمایدایران هموار و امکان بهره

ها نیز فـراهم  یابد، راه براي افزایش سطح رفاه خود افغانصادي دست میاین همکاري به سود اقت
یکـی از مشـکالت   ،پـنجم . و در نتیجه وابستگی آنها به دول غربی رقیب ایران کمتر خواهد شـد 

هـاي قشـري   گري و خشونت است که از یک سو ریشه در برداشـت جدي جامعه افغانستان افراط
،بـدون شـک  . ايهاي ناسالم و تعصبات قومی و قبیلهدر سنتاز دین دارد و از سوي دیگر ریشه

تواند در حل این معضل تـاریخی افغانسـتان کمـک شـایان تـوجهی      آوري میگسترش علم و فن
ششم، ساالنه تعداد زیـادي از دانشـجویان   . نصیب نخواهد ماندبنماید و ایران نیز از ثمرات آن بی

شوند کـه بـراي اشـتغال آنهـا بایـد      التحصیل میفارغایرانی در سطوح کارشناسی ارشد و دکتري
کردگانی که زبان و فرهنـگ آن  جامعه کنونی افغانستان شدیداً به چنین تحصیل. تدبیري اندیشید

توانـد زمینـه   آوري ایران در افغانستان میبه کارگیري دیپلماسی علم و فن. را بدانند نیازمند است
یکـی از مشـکالت جـدي    ،هفتم. حصیالن ایرانی را فراهم نمایدالتکار براي تعداد زیادي از فارغ

بـاري  ایران با افغانستان کشت مواد مخدر در این کشور و قاچاق آن به ایران است که آثـار زیـان  
نظران، به هـر میـزان   به زعم بسیاري از صاحب،به لحاظ اجتماعی و اقتصادي براي ما داشته است

هـاي  گسترش یابد و زمینه براي اشتغال نیروي انسـانی در بخـش  آوري در افغانستانکه علم و فن
فراهم شود، از اشتغال به کشـت و فـرآوري و   ... دیگر اقتصادي مانند صنعت و تجارت و معدن و

.قاچاق مواد مخدر نیز کاسته خواهد شد
وري آدر شرایط کنونی بین واقعیات دیپلماسی کشور با اهداف مورد نظر در دیپلماسی علـم و فـن  

هـاي جدیـدي در   آوري، ظرفیـت شک توسعه دیپلماسی علم و فـن بی. فاصله بسیار زیادي وجود دارد
تـر از  المللی کشورمان به وجود خواهد آورد کـه فراتـر و حتـی در بعضـی مـوارد عمیـق      ارتباطات بین

رسـد کـه یکـی از وظـایف اصـلی دسـتگاه دیپلماسـی        به نظر مـی . دیپلماسی رسمی کشور خواهد بود
:دشوکارهاي ذیل پیشنهاد میدر این راستا تدابیر و راه. کشور پرداختن به این مقوله باشد

آوري؛ با توجه به چـارت سـازمانی   توجه ویژه به ساختار تشکیالتی دیپلماسی علمی و فن-1
آوري و تشکیالت اداري وزارت امور خارجه و همچنین خالء ناشی از نبـودن مقولـه علـم و فـن    

آوري در خانه، تأسیس معاونتی در حوزه دیپلماسـی علـم و فـن   االي مدیریتی وزارتدر سطوح ب
هـاي علمـی در   المللـی و اهمیـت همکـاري   سطح وزارت امور خارجه به دلیل شرایط کنونی بـین 

.المللی بسیار مفید استسطح بین
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شـور  در ساختار سیاست خارجی اغلب کشورها، بعضی مناطق جهان به عنوان منطقه یـا ک -2
طور مثال ژاپن حوزه کشورهاي قاره آفریقـا را کـه داراي منـابع    شوند، بههدف در نظر گرفته می

بـا توجـه بـه سـطح     . آوري خـود قـرار داده اسـت   هـاي فـن  معدنی غنی هسـتند، هـدف همکـاري   
هـاي متوسـط اسـت، از طریـق تربیـت      آوريآوري کشورمان که داراي غناي مناسـب در فـن  فن

تـوان در سـاختار سیاسـت خـارجی     آوري، میو پیگیري دیپلماسی علم و فنهاي علمیدیپلمات
هـاي سـطح متوسـط و پـایین را بـه منـاطقی چـون افغانسـتان و         آوريها و انتقال فنبستر همکاري

ــه و ــیاي میان ــراهم کــرد... آس ــن   . ف ــم و ف ــه عل ــراد آگــاه در زمین ــه حضــور اف آوري در توجــه ب
آوري در هـاي همکـاري علمـی و فـن    اند در شناسایی حـوز توهاي خارج از کشور مینمایندگی

.کشورهاي مختلف مؤثر باشد
ت معاونـت    » آوريسـتاد توسـعه دیپلماسـی علـم و فـن     «با توجه به اینکه در کشور -3 بـه همـ

ربط شکل گرفته است، براي تحقّـق  هاي ذيآوري رئیس جمهور و با حضور دستگاهعلمی و فن
هـاي  آوري آموزش و تعمیق اطالعات و تحلیـل یق دیپلماسی علمی و فنو تأمین منافع ملّی از طر

ت اسـت    هاي خارج از کشور در زمینه علـم و فـن  اعضاي نمایندگی در . آوري بسـیار حـائز اهمیـ
هاي توان ظرفیتهاي دیپلماسی کشور میواقع، از طریق همکاري تنگاتنگ با اعضاي نمایندگی

هاي این حـوزه را  الملل، به فعل درآورده و نیازدر سطح بینآوري در کشور را موجود علم و فن
.هاي علمی تأمین کردنیز از طریق برقراري همکاري

هـاي ارزیـابی در وزارت امـور خارجـه و در ارتبـاط بـا       شـود یکـی از مـالك   پیشنهاد می-4
ر هـا باشـد و در عـین حـال د    آوري نماینـدگی هـاي علمـی و فـن   هـا و ظرفیـت  کشـورها، فعالیـت  

مرکـز  «، )UN-CSTD(» آوري ملـل متحـد بـراي توسـعه    کمیسیون علـم و فـن  «هایی همچون نهاد
)WIPO(» سازمان مالکیت معنوي جهانی«، )APCTT(» آورياقیانوس آرام براي انتقال فن-آسیا

.همچون دیگر کشورها، کارشناسانی از جامعه علمی ما حضور داشته باشند،و غیره
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منابع
فارسی) الف

.اي ایرانپورتال سازمان انرژي هسته-
http://www.aeoi.org.ir

.پورتال دانشگاهی کشور-
http://www.unp.ir/

.پورتال وزارت آموزش و پرورش جمهوري اسالمی ایران-
http://www.medu.ir

.پورتال وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح، سازمان جغرافیائی نیروهاي مسلح-
http://www.mod.ir

.آوريپورتال وزارت علوم و تحقیقات و فن-
http://www.msrt.ir

ــغر - ــی اص ــی وزارت     ،)20/5/1393(،داودي، عل ــات خصوص ــیس موسس ــا رئ ــاحبه ب مص
.تحصیالت عالی افغانستان

، فصـلنامه نقـد و   »هـاي ملـی  جهانی شدن و چالش حاکمیت«،)1381(، داودي، علی اصغر-
.11نظر، شماره 

، »شناسـانه بـه روابـط ایـران و افغانسـتان     نگـاهی آسـیب  «،)1/7/1391(، دي، علی اصغرداو-
. وبسایت مرکز بین المللی مطالعات صلح

http://peace-ipsc.org

.انتشارات میوند: ، کابلژئوپلتیک افغانستان، )1390(،سردار رحیمی، محمد-
، پورتـال دبیرخانـه   »ی کشـور اطلـس جـامع علمـ   «،)1392(،شوراي عالی انقالب فرهنگـی -

.شوراي انقالب فرهنگی کشور
http://www.iranculture.org

آوري در جمهـوري  نگاهی به وضعیت علم و فـن «،)1385(،شوراي عالی انقالب فرهنگی-
.، پورتال دبیرخانه شوراي انقالب فرهنگی کشور»اسالمی ایران

http://www.iranculture.org
.انتشارات عرفان: ، تهرانافغانستان در قرن بیستم،)1384(،طنین، ظاهر-
. انتشارات سعید: ، کابلمدخلی بر جغرافیاي سیاسی افغانستان،)1391(،عظیمی، محمد عظیم- 
، سیاست خارجی ایاالت متحده آمریکا پس از جنگ جهـانی دوم ،)1378(،متقی، ابراهیم-
.انتشارات دانشگاه تهران: تهران
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.سمت: ، تهرانالمللبینهاي روابطتحول در نظریه،)1384(،ه، حمیرامشیرزاد-
سایت خبرآنالینوب-

http://www.Khabaronline.ir

.سایت خبري تابناكوب-
http://www.tabnak.ir

.سایت موسسه پژوهشی رویانوب-
http://www.royaninstitute.org

.سایت وزارت تحصیالت عالی  افغانستانوب-
http://www.mohe.gov.af

.سایت وزارت زراعت و آبیاري و مالداري افغانستانوب-
http://mail.gov.af

.سایت وزارت معادن افغانستانوب-
http://mom.gov.af

.سایت وزارت معارف افغانستانوب-
http://moe.gov.af

، دیپلماســی »ســی کشــورانتظــار جامعــه علمــی از دســتگاه دیپلما«،)1392(،هادیــان، ناصــر-
.ایرانی

http://www.irdiplomacy.ir

انگلیسی) ب
- Barston, R.P. (1988), Modern Diplomacy, London: Longman.


