






بنیاد دیپلو در یک همکاری  و  پیشبرد علوم آمریکا  انجمن  به  مرکز دیپلماسی علم وابسته 
نوآوری  اکوسیستم  با  چگونه  کشورها  دیپلماسی:  و  »علم  عنوان  با  گزارشی  مشترک 
به  توجه  با  که  نموده اند،  منتشر  و  تهیه  سال 2019  در  می کنند«  برقرار  ارتباط  بوستون 
اهمیت موضوع بررسی انواع مدل های تعامالت دیپلماتیک در حوزه علم، فناوری و نوآوری 
بین کشورها، متن کامل گزارش مذکور توسط موسسه پویندگان توسعه فناوری و نوآوری 

ایرانیان ترجمه و تدوین گردیده و در اختیار عالقمندان قرار می گیرد.

توضیحاتی در خصوص دو مرکز فوق الذکر در پیوست گزارش آمده است.

موسسه پویندگان توسعه فناوری و نوآوری ایرانیان
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7خالصه اجرایی

1- خالصه اجرایی

مانند قرون  یابد و دیگر  باعث شده اند دستور کار دیپلماتیک گسترش  فناوری  علم و 
هوش  سایبری،  امنیت  مثال،  به عنوان  نباشد.  سنتی  موضوعات  بر  متمرکز  فقط  گذشته 
مصنوعی و فناوری زیستی برای پیشرفت اقتصاد و امنیت ملی و رفاه عمومی بسیار ضروری 
می باشند. در راستای رفع این چالش ها، کشورها سعی می کنند که رویکردها و فنون جدید 
گزارش  در  دهند.  توسعه  را  جهان  نوآوری  قطب های  در  فعال  حضور  مانند  دیپلماتیک 
حاضر، ارتباط خدمات دیپلماتیک با بازیگران فعال در حوزه های کسب و کار، تحقیقات و 
دانشگاه ها در بوستون بزرگ )که در این گزارش به اختصار بوستون نامیده می شود( واقع در 

ایالت ماساچوست آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است.

زمان جنگ جهانی  از  و  بوده است  متحده  ایاالت  دانشگاهی  مرکز  از گذشته  بوستون 
تبدیل شده است. در سال های  این کشور  نوآوری  و  اصلی علم  از قطب های  به یکی  دوم 
اخیر، بسیاری از دولت ها تصمیم گرفته اند پایگاه های خود را در این شهر گسترش دهند و 
برخی دیگر از دولت ها تصمیم گرفته اند که در بوستون حضور داشته باشند و بدین ترتیب از 
رونق و ثبات آتی خود اطمینان حاصل کنند و پیامدهای سیاستی آخرین دستاوردهای علم، 

فناوری و نوآوری را پیش بینی نمایند.

در این گزارش، تعامل دیپلماسی با اکوسیستم علم، فناوری و نوآوری بوستون با تمرکز 
بر جنبه های کاربردی این تعامل مورد بررسی قرار گرفته است. مدل های نمایندگی موردنظر 
شامل نمایندگی کنسولگری، شبکه های پایگاه علم و نوآوری و روش های مختلف استقرار 
وابسته های علمی در اکوسیستم علم، فناوری و نوآوری بوستون و همچنین دستور کار آن ها 
می باشند. در این گزارش نحوه بررسی نتایج، موفقیت ها و شکست ها نشان داده شده است. 
همچنین حوزه های ممکن برای توسعه ظرفیت و آموزش این نمایندگی ها تعیین و بررسی 

شده است. 
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2- مقدمه و ساختار

به  برای پرداختن  به ویژه نقش علم در سیاست خارجی  بین علم و دیپلماسی و  تعامل 
چالش های ملی و جهانی از نیمه دوم قرن بیستم در حال افزایش است. گسترش اینترنت و 
سرعت و پیچیدگی تحوالت جدید علم و فناوری بر دیپلماسی سنتی و نحوه پاسخگویی 
دولت ها به این دیپلماسی تأثیر بسزایی دارد. دامنه موضوعاتی که دیپلمات های امروزی باید 
در نظر بگیرند، درک کنند و هدایت نمایند بسیار گسترده است و شامل طیف گسترده ای از 

موضوعات مربوط به علم، فناوری و نوآوری می شود.

همچنین، دانشمندان مطرح هر رشته با دولت ها تماس روزافزونی دارند تا بدین ترتیب 
اطمینان حاصل شود که تحوالت جدید پژوهشی اثر منفی برای جامعه ندارد و توسعه آتی 

علم و فناوری در هنگام تصمیم گیری ها مد نظر قرار می گیرد.

کشورها می بایست هر چه بیشتر در زمینه علم، فناوری و نوآوری و دیپلماسی مشارکت 
داشته باشند. بنابراین بیشتر دولت ها در قطب هایی که دانشگاه ها و کسب وکارها جدیدترین 
دولت ها  بدین ترتیب،  دارند.  حضور  می دهند،  ارائه  را  خود  فناوری  و  علم  پیشرفت های 
می توانند با آگاهی بیشتری تصمیمات سیاستی را اتخاذ کنند و از این پیشرفت ها برای رشد 
اقتصادی بهره مند شوند. منطقه خلیج سانفرانسیسکو یا بوستون از جمله نمونه های این قطب ها 

به شمار می آیند. 

از آنجا که رویدادهای رخ داده در منطقه خلیج سانفرانسیسکو بر موضوعات دیجیتال 
جهان تاثیر قابل توجهی دارد، بنیاد دیپلو1 در سال 2018 به بررسی اشکال جدید دیپلماسی 
پرداخته است. تحوالت علم و فناوری که در قطب های خاصی اتفاق می افتد نیز تأثیر غیرقابل 

انکاری بر روابط بین الملل، اقتصاد جهان و کل جامعه برجا می گذارند.

DiploFoundation .1: یک سازمان غیر انتفاعی است که در مالت مستقر است و دفاتری نیز در ژنو و بلگراد دارد.
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اگرچه منطقه خلیج سانفرانسیسکو بسیار مورد توجه قرار گرفته است، اما سایر مراکز نیز 
در ارتباط با پیشرفت علم و فناوری و مسائل سیاستی مرتبط از اهمیت روزافزونی برخوردار 
هستند. قطب ها و مراکز سیاستی جهان در سراسر جهان برای مثال در پکن، بنگلور، برلین و 
زوریخ فعالیت دارند و هر یک از آنها عناصر منحصر به فرد و مشترک خود را دارا هستند. 
است که  مفید  مراکز سیاستی جهان  و  از قطب ها  ارائه تصویر کامل تری  به منظور  بنابراین 

بوستون به عنوان یکی دیگر از مدل های اکوسیستم مورد بررسی قرار گیرد. 

هدف از این گزارش، بررسی نمایندگی های دیپلماتیک در بوستون و تعامل آنها با دولت 
محلی، دانشگاه، بخش خصوصی و سایر جوامع مرتبط با علم و فناوری است. به دلیل تعدد 
و تمرکز حوزه های علمی، نوآوری و دانشگاهی در این شهر، 66 کشور در بوستون حضور 
دیپلماتیک دارند. کشورهایی که در بوستون پایگاه ندارند، تعامالت خود با بوستون را از 
اگرچه  انجام می دهند.  نیویورک  نمایندگی های  یا  طریق سفارتخانه های واشنگتن دی سی 
میزان حضور در بوستون رو به افزایش است، ولی باز هم کشورهای بیشتری در حال حاضر 
اینکه برخی  با  با این قطب پیدا کنند.  افزایش تعامالت خود  تالش می کنند تا راهی برای 
دیپلماسی علمی  بوستون حضور  پیش در  از دهه ها  انگلستان  یا  مانند سوئیس  بازیگران  از 
)کبک(،  کانادا  هلند،  از جمله  دیگری  5 سال گذشته کشورهای  در طول  ولی  داشته اند، 

برزیل، تایوان و دانمارک نیز وارد این فضا شده  اند.

در این گزارش به بررسی این موضوع پرداخته می شود که چگونه نمایندگی کشورهای 
مختلف در عمل ظاهر می شوند. نحوه حضور کشورهای مختلف در منطقه بوستون بر حسب 
انگیزه آنها برای حضور در منطقه، پرسنل و منابع مالی آن ها و تشکیالت اداری داخلی آن ها 
متفاوت است. کشورهایی در گزارش حاضر مورد تاکید قرار دارند که از طیف گسترده ای 
از رویکردها استفاده می کنند و در بوستون فعالیت های مختلفی دارند. همچنین برای ایجاد 
و  شده  انتخاب  جغرافیایی  مختلف  مناطق  بازیگران  گزارش،  این  در  متعادل تر  نمونه ای 
نهادهای فراملی نیز مورد بررسی قرار گرفته اند. به عالوه، کلیه اعضای انجمن دیپلماتیک علم 
و فناوری بوستون )S&TDC(1 و همچنین نمونه ای از مراکز نوآوری، اتاق های بازرگانی و 

1. Science and Technology Diplomatic Circle
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نمایندگی های دولت محلی مورد بررسی قرار گرفته اند. با اینکه این گزارش جامع نیست، 
اما دیدگاهی کلی درباره انواع نمایندگی های مختلف حاضر در بوستون ارائه می دهد. از 
نوامبر سال 2018 تا ماه می 2019 مصاحبه های مختلفی به صورت حضوری یا تلفنی هنگام 
تهیه این گزارش انجام شده است. پاسخ دهندگان به مجموعه ای از سؤاالت باز پاسخ داده اند. 

از روش تحقیق کتابخانه ای نیز در کنار مصاحبه ها استفاده شده است.

پیشبرد  انجمن  به  وابسته  علم1  دیپلماسی  مرکز  مشترک  همکاری  گزارش حاصل  این 
علوم آمریکاAAAS( 2( و بنیاد دیپلو است و به بررسی انواع اصلی نمایندگی های دیپلماتیک 
همچنین،  پرداخته است.  بوستون  نوآوری  و  فناوری  علم،  اکوسیستم  با  آنها  تعامل  و 
این مدل ها، روش  های  ویژگی های اصلی کلیه مدل های مشخص شده، دستور کارهای 
سنجش پیشرفت و موفقیت این مدل ها و ضرورت توسعه ظرفیت آنها نشان داده شده است 
و نمونه ای از مالحظات و موارد راهبردی را در اختیار کشورهایی قرار می دهد که در نظر 

دارند مدل های مشابه را اجرا کنند. 

این گزارش به ویژه برای موارد زیر مفید می باشد:

جوامع دیپلماتیک و سیاستی در سراسر جهان. این گزارش به آن ها کمک می کند که  ◉
مزایا و شرایط الزم برای حضور در قطب های علم و نوآوری منطقه ای را درک کنند؛

کشورهایی که قصد دارند در اکوسیستم نوآوری بوستون حضور داشته باشند؛ ◉

دانشمندان، فناوران و مبتکران بوستون. این گزارش به آن ها کمک می کند که نقش  ◉
دیپلمات ها را درک کنند و متوجه شوند که دانشمندان و دیپلمات ها چرا و چگونه 

باید فعالیت کنند؛

به  ◉ که  می کند  کمک  آنها  به  گزارش  این  واشنگتن.  در  مستقر  دیپلماتیک  جامعه 
به  بتوانند  و  ببرند  پی  متحده  ایاالت  در  خود  کار  برای  بوستون  اکوسیستم  اهمیت 

بهترین شکل در بوستون حضور داشته باشند؛

دوره های  ◉ ارائه  و  آموزش  وظیفه  که  دیپلماتیک  آموزش  و  دانشگاهی  موسسات 

1. Center for Science Diplomacy 
2. American Association for the Advancement of Science 
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دیپلماسی علم از جمله دوره های آمادگی وابسته های علمی را بر عهده دارند؛

افرادی که عالقمند هستند دوره های آموزشی الزم را بگذرانند تا به عنوان وابسته های  ◉
علمی فعالیت کنند و آماده هستند در هر مکانی خدمت کنند؛

که  ◉ غیرانتفاعی(  و  تجاری  دانشگاهی،  )جامعه  فناوری  و  علم  گسترده تر  جوامع 
پیامدهای گسترده تر کار خود پی برده و مطلع شوند که جامعه  به  عالقه مند هستند 

دیپلماتیک تا چه حد به کار آن ها عالقه مند است.

 2-1 دیپلماسی علم: سیاست خارجی و توسعه اقتصادی

مختلف  بازیگران  و  دولت ها  توجه  فزاینده ای  به طور  علم  دیپلماسی  گذشته،  دهه  در 
چالش های  به  رسیدگی  ضرورت  به  توجه  با  حقیقت،  در  کرده است.  جلب  خود  به  را 
روزافزون مرتبط با علم و فناوری در جهان؛ نیاز به مهار دانش علمی؛ و مدیریت فناوری های 
توجه  مورد  علم  دیپلماسی  اقتصادی،  و رشد  رونق  و  امنیت  افزایش  به منظور  تحول آفرین 
خاص قرار گرفته است. دیپلماسی علم، عالوه بر دیپلمات ها و دانشمندان، فناوران، مبتکران 

و نمایندگان سازمان های علمی بین المللی را هم دربرمی گیرد. 

مناطق،  که  است  عملی  ابزار  اول،  درجه  در  دارد.  بسیاری  جنبه های  علم  دیپلماسی 
از  اقتصادی خود  و دستور کار  پیشبرد سیاست خارجی  برای  آن  از  و سازمان ها  دولت ها 
اثربخشی استفاده  به عنوان راهی برای جذب استعدادها، همکاری و  طریق علم و همچنین 
یا سازمان های چند جانبه  فعالیت ها  و  دیپلماسی علم شامل طرح ها  این،  بر  می کنند. عالوه 
مانند سازمان تحقیقات هسته ای اروپاCERN(1( نیز می باشد. به عنوان مثال، کشورها عالقه مند 
تحقیقاتی  سیستم های  از  بتوانند  تا  کنند  جذب  را  جهان  سراسر  دانشمندان  بهترین  هستند 
ملی کشورهای دیگر استفاده کنند و این امر می تواند به پیشرفت در حوزه علم، فناوری و 
بیانجامد. در واقع، رهبری و تخصص علمی راهی مثبت برای  اقتصادی  نوآوری و توسعه 
یک کشور است تا منافع خود را پیش ببرد، مورد توجه قرار بگیرد و به عنوان قدرتی نرم در 

عرصه حوزه علم، فناوری و نوآوری حضور داشته باشد.

1. European Organization for Nuclear Research 
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اینفوگراف1: اکوسیستم دیپلماسی علم و بازیگران یا سطوح مختلف آن از چپ به راست 
در  آن ها  در  کشورها  که  بین المللی  علمی  سازمان های  نیست(:  جامع  فهرست  )این 
حوزه های علمی با یکدیگر همکاری می کنند؛ وزارت امور خارجه کشورها که در آن ها 
دیپلماسی علم تعیین می شود و توسط کشورها یا ایاالت اجرا می گردد؛ سفارت خانه ها 
و  علم  دیپلماسی  از  آن ها  در  که  متعارف(  غیر  مکان های  دیگر  )و  کنسولگری ها  و 
مشارکت در همکاری های علم، فناوری و نوآوری برای رشد اقتصادی استفاده می شود؛ 
کسب و کارهای مبتنی بر علم و فناوری که شامل همه شرکت ها از شرکت های بزرگ 
گرفته تا استارت آپ ها می شود و از مرزهای ملی فراتر می روند؛ بنیادها و سازمان های 
بر  آنها  فعالیت  انتفاعی و همچنین شبکه های علمی رسمی و غیر رسمی که  علمی غیر 

روابط بین المللی تاثیر می گذارد.
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برخی از تحوالت جدید در زمینه نوآوری علم و فناوری در مناطق خاص و در سطح 
متحده،  ایاالت  در  ولی  سیلیکون  و  سانفرانسیسکو  مثال،  )به عنوان  شهرها  در  کوچک تر 
منطقه خلیج بزرگ در چین یا بنگلور در هند( رخ می دهند. در این قطب ها، سفارتخانه ها، 
کنسولگری ها و دیگر بازیگرانی که شغل دولتی دارند چشم و گوش دولت ها هستند و نقطه 

اتصال کشور خود و اکوسیستم محلی محسوب می شوند.

با توجه به اینکه فناوری و نوآوری زمینه اختالط دیپلماسی علم و توسعه اقتصادی را 
فراهم آورده اند، می توان این نوع خاص دیپلماسی علم را دیپلماسی علم، فناوری و نوآوری 
شده است.  استفاده  علم«  »دیپلماسی  اصطالح  از  سادگی  برای  گزارش  این  در  البته  نامید؛ 
عهده  بر  را  نوآوری  و  فناوری  علم،  به  مربوط  مشاغل  دولتی که  بازیگران  برای  به عالوه، 
کنسول  یا  نوآوری  و  تحقیق  وابسته  علمی،  وابسته  مثال،  )به عنوان  مختلفی  عناوین  دارند، 
نوآوری( به کار برده می شوند. از آنجا که تنوع مأموریت ها و بازیگران زیاد است، در این 

گزارش برای سادگی از اصطالح »وابسته علمی« برای همه آن ها استفاده شده است.

 2-2 اکوسیستم نوآوری بوستون

از زمان جنگ جهانی دوم، چندین منطقه در سراسر ایاالت متحده به قطب های علمی 
یا  از این که برای اهداف آموزشی، دفاعی، علوم زیستی  تبدیل شده اند. این قطب ها اعم 
به  رسیدگی  تبدیل شده اند که ظرفیت  پیشگامی  مراکز  به  نظر گرفته شده اند،  در  فناوری 
موضوعات مهم جهانی را دارند. ایاالت متحده یکی از کشورهای پیشرو در حوزه علم و 
فناوری است و کل هزینه کرد تحقیق و توسعه آن بالغ بر 500 میلیارد دالر می باشد که دقیقاً 
بیش از 26 درصد از هزینه کرد تحقیق و توسعه ساالنه جهان است. از ده دانشگاه برتر دنیا در 

علوم فیزیک، 7 دانشگاه در ایاالت متحده واقع شده اند.

از شهرهای  و  هستند  متفاوت  دارند  متحده  ایاالت  در  قوی  علمی  جوامعی که حضور 
در  مثال  به عنوان  کشور  سراسر  در  و  دربرمی گیرند  را  شهرها  کالن  تا  متوسط  اندازه  با 
سانفرانسیسکو واقع در ایالت کالیفرنیا، نیویورک واقع در ایالت نیویورک، شیکاگو واقع در 
ایالت ایلینوی، هوستون واقع در ایالت تگزاس و بوستون واقع در ایالت ماساچوست فعالیت 
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دارند. ویژگی های مشترک همه این شهرها عبارتند از: برخورداری از مؤسسات آموزش عالی 
شناخته شده، امکانات تحقیقاتی، مراکز تجاری و همچنین سابقه جذب کسب و کارهای داخلی 
و خارجی که به دنبال جدیدترین پیشرفت های علمی می باشند و می خواهند به این پیشرفت ها 
دسترسی داشته باشند. این ویژگی ها باعث می شوند که دولت های خارجی تشویق شوند که 
فراتر از دیپلماسی کنسولگری سنتی در یک کشور گام بردارند و حضور بیشتری داشته باشند. 

کالن شهر بوستون واقع در ایالت ماساچوست یکی از مراکز اصلی ایاالت متحده است 
نفر،  میلیون  به 5  با جمعیتی نزدیک  فعالیت دارد. بوستون بزرگ  به عنوان قطب علمی  که 
دهمین کالن شهر بزرگ ایاالت متحده است. بسیاری از موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی 
کالس جهانی در این شهر واقع شده اند، همچنین تعداد معامالت منعقد شده از ژانویه 2012 

تا می 2018 نشان می دهد که این شهر ششمین قطب فناوری بزرگ جهان است. 

 ،1)MIT( دانشگاه های پیشگام جهان مانند دانشگاه هاروارد، موسسه فناوری ماساچوست
دانشگاه  و  نورت ایسترن3  دانشگاه  بوستون،  کالج  بوستون،  دانشگاه  تافتس2،  دانشگاه 
برندایس4 و همچنین بیش از 30 کالج و دانشگاه دیگر در منطقه بوستون بزرگ قرار دارند. 
پیشگام هستند، دارای  این دانشگاه ها در سطح جهان  از  بسیاری  فناوری  بخش های علم و 
دفاتر انتقال فناوری قوی هستند و به عنوان مرکز رشد استارت آپ ها فعالیت دارند. به عنوان 
دفتر  دارای  که  کرد  اشاره  ماساچوست  فناوری  موسسه  مهندسی  بخش  به  می توان  نمونه 
صدور مجوز فناوری و آزمایشگاه استارت آپ جهانی است. برخی دانشگاه ها بر آموزش 
اثربخشی علم5  به مرکز همکاری  مثال می توان  به عنوان  متمرکز هستند که  دیپلماسی علم 
وابسته به موسسه فناوری ماساچوست و مرکز دیپلماسی علم6 وابسته به دانشکده فلچر7 در 

دانشگاه تافتس اشاره کرد. 

1. Massachusetts Institute of Technology
2. Tufts University
3. Northeastern University
4. Brandeis University
5. Science Impact Collaborative Center
6. Science Diplomacy Center
7. Fletcher School
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این  است.  شگفت انگیز  نوآوری  قطب  یک  هم  و  دانشگاهی  مرکز  یک  هم  بوستون 
به  را   1)NIH( بهداشت ایاالت متحده است که بودجه مؤسسه ملی  اولین شهر  کالن شهر 
خود اختصاص داده است و نزدیک به 5000 جایزه و در کل نزدیک به 2.5 میلیارد دالر در 
سال 2018 دریافت کرده است. عالوه بر این، در سال 2018 بودجه سرمایه گذاری خطرپذیر 
در این شهر بالغ بر 6 میلیارد دالر بوده است و فضای آزمایشگاهی این شهر نزدیک به 2.5 

میلیون متر مکعب بوده است. 

جدول 1. مشاغل بوستون به تفکیک صنعت

%2015صنعت

18.5%139911مراقبت بهداشتی و کمک اجتماعی

12.1%91858خدمات فنی، علمی و حرفه ای

11.5%86971سرمایه گذاری و بیمه

10.1%76708دولت

7.9%59910برنامه های مسکن و تغذیه 

7.6%57534خدمات آموزشی

1. National Institute of Health
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نمودار 1. افزایش بودجه سرمایه گذاری خطرپذیر در فاصله سال های 2014 تا 2018 در 

قطب های فناوری اصلی ایاالت متحده

و  زیستی  علوم  دارویی،  صنایع  شامل  فناوری  و  علم  تحقیقات  با  مرتبط  اصلی  صنایع 
زیست فناوری، کامپیوتر و نرم افزار، سرمایه گذاری )از جمله سرمایه گذاری خطرپذیر(؛ آموزش 
و پرورش، صنایع دفاعی و دولت می شوند. آزمایشگاه های GreenTown - بزرگ ترین مرکز 
جمله  از   MassChallenge و  متحده-  ایاالت  در  پاک  فناوری های  استارت آپ های  رشد 
نمونه های اکوسیستم نوآوری قوی بوستون به شمار می آیند که پس از رکود اقتصادی سال 
2008 موجب تسریع روند بالغ بر 1000 استارت آپ در تمام دنیا شده و به افزایش 2/5 میلیارد 
دالری تأمین مالی کمک کرده اند. مراکز غیرانتفاعی امروزی مانند شورای فناوری زیستی 
ماساچوست )MassBio(1 از جمله بازیگرانی هستند که نسبت به حمایت بیشتر از اکوسیستم 

متعهد بوده و بر علوم زیستی متمرکز هستند. 

1. Massachusetts Biotechnology Council
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اینفوگراف 2. تصویر قطب های علم، فناوری و نوآوری 

در طول زمان، بوستون به مکانی مهم برای دیپلمات هایی تبدیل شده است که جهت ارائه 
منافع کشورهای خود در حوزه علم، فناوری و نوآوری برگزیده شده اند. عالوه بر بوستون، 
ایالت ماساچوست1به طور موثری به کشورها کمک می کند تا نمایندگی های خود را در این 
تأسیس   2)MOITI( ماساچوست  سرمایه گذاری  و  تجارت  بین المللی  دفتر  طریق  از  منطقه 
کنند. دفتر بین المللی تجارت و سرمایه گذاری ماساچوست توافقات بین المللی متعددی را با 
کشورها یا مناطق مختلف در مورد مسائل مرتبط با »تجارت و سرمایه گذاری، فرصت های 

اقتصادی، علم، فناوری، نوآوری و امور آموزشی منعقد کرده است.

1. The Commomnwealth of Massachusetts
2. Massachusetts Office of International Trade and Investment (MOITI)
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مراکز رشد اصلی مبتنی بر علم و فناوری در منطقه بوستون

اختیار  در  فیزیکی  مکان های  بوستون،  در  واقع  شتاب دهنده های  و  رشد  مراکز 
استارت آپ ها قرار می دهند و امکان دسترسی به سخت افزار و فضای آزمایشگاهی، 
و  ارائه1  روزهای  ساختارمند،  تبلیغاتی  فرصت های  طریق  از  سرمایه  به  دسترسی 
خطرپذیر  سرمایه گذاران  مرتبط،  همتایان  با  هدفمند  کامال  شبکه یابی  فرصت های 
و  رشد  مراکز  از  تعدادی  می کنند.  فراهم  آن ها  برای  را  اصلی  شرکت های  و 
شتاب دهنده های کنونی که صحنه بوستون را رنگ و بو بخشیده اند، بیشتر صنعت محور 
و  هستند(  متمرکز  پاک  فناوری  بر  که   Green Town آزمایشگاه های  )مانند  هستند 
یک یا دو مورد هم به طور گسترده تری با پورتفولیوهای نوآوری بسیار متنوع )مانند 
Mass Challenge( عمل می کنند. همچنین این موارد می توانند شامل مراکز رشد و 

مثال  برای  پیدا کرده اند.  دانشگاه های محلی رشد  از دل  باشند که  شتاب دهنده هایی 
مرکز Engine که اخیرا توسط موسسه فناوری ماساچوست راه اندازی شده است، در 
انرژی  حوزه  در  تخصصی  شتاب دهنده  یک  به عنوان  مستقل  به صورت  حاضر  حال 
منطقه  در  متعددی  مکان های  در  که   2)CIC( کمبریج  نوآوری  مرکز  دارد.  فعالیت 
در  شبکه یابی-را  بدین ترتیب  همکاری-و  فرصتهای  کار،  دفاتر  دارند،  قرار  بوستون 
اختیار استارت آپ ها و دیگر بازیگران عالقه مند به حوزه علم، فناوری و نوآوری قرار 
می دهند. مرکز نوآوری کمبریج در میدان کندال3 فضایی است که بسیاری از کشورها 
آن را به عنوان پایگاه خود در بوستون مورد استفاده قرار می دهند و از جمله می  توان 
به شبکه علم و نوآوری انگلیس4 اشاره کرد که به صورت هدفمند بعد از نقل مکان 
از یک مکان قدیمی در مناطق پایین تر بوستون مجددا به آنجا نقل مکان کرده است. 

داخلی  شتاب دهنده های  و  رشد  مراکز  راه اندازی  به  نسبت  اصلی  شرکت های 

1. Demo days
2. The Cambridge Innovation Center
3. Kendall
4. United Kingdom’s Science and Innovation Network
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خود اقدام کرده اند که در راستای توسعه فناوری های داخلی یا کمک به راه اندازی 
این  از  مثالی   Shell Techworks شرکت  می کنند.  فعالیت  مستقل  استارت آپ های 
مدل است: این شرکت استارت آپ های فناوری و کارآفرینان را از خارج از صنعت 
اثرات  با کمترین  انرژی  تولید  برای  را  راه حل های الزم  تا  می آورد  هم  انرژی گرد 

زیست محیطی پیدا کنند.

شرکت های اصلی همچنین نسبت به مشارکت های راهبردی در قالب حمایت مالی 
زمینه سرمایه گذاری  این  در  و  اقدام کرده  محلی  شتاب دهنده های  و  مراکز رشد  از 
اغلب  می آورند.  فراهم  را  قطب ها  بر  نظارت  و  منابع  به  دسترسی  امکان  و  می کنند 
یا  مساله  با یک  ارتباط  در  بسته های حمایتی خاص  قالب  در  این حمایت ها  اوقات، 
چالش خاِص دارای اولویت برای شرکت حمایت کننده ارائه می شوند. مسلم است که 
شرکت حمایت کننده )به صورت صریح یا ضمنی( استارت  آپ های شرکت کننده در 
یک چالش معین را به دقت ارزیابی می کند تا دریابد که آیا آنها فرصت های جالب 

توجهی را ارائه می کنند که از آنها بهره مند شود یا خیر.  

ارائه  منابع  به کل مجموعه  استارت آپ های غیرآمریکایی دشوار است که  برای 
باشند.  داشته  دسترسی  شتاب دهنده  یا  رشد  مرکز  در  واقع  کاری  فضاهای  در  شده 
بین المللی  تبادل  به عنوان یک  اقامت کوتاه مدت که  برنامه  از یک  استفاده  بنابراین، 
بین مرکز رشد و یا شتاب دهنده واقع در بوستون و مرکز رشد و یا شتاب دهنده واقع 
 Mass .در کشور آنها طرح ریزی شده است به عنوان یک مدل رایج محسوب می شود
Challenge به عنوان یکی از بزرگ ترین مراکز موجود در بوستون به صورت فیزیکی 

گسترش یافته و مکان های متعددی در خارج از ایاالت متحده از جمله در سوئیس 
راه اندازی کرده است و بدین ترتیب فرصت های بیشتری را در اختیار استارت آپ های 

غیرآمریکایی قرار داده است. 



علم و دیپلماسی 20

3. ماموریت های وابسته های علمی در منطقه بوستون: یک پست شغلی متفاوت

پایه گذاری  بوستون  در  متفاوت  دالیل  به  را  نمایندگی های خود  گوناگون  کشورهای 
کرده اند. در برخی موارد، نمایندگی های دولتی به کسب وکارهای کشور خود که شعبه های 
رقابت پذیری خود در  نوآوری و حفظ  و  تحقیق  اکوسیستم  به  با هدف دسترسی  را  خود 
وابسته های  شغلی  پست های  توسعه  با  همزمان  می کنند.  کمک  کرده اند،  تاسیس  بوستون 
اقتصادی یا وابسته های آموزش عالی، نمایندگی ها نسبت به ایجاد شغل وابسته علمی اقدام 

کرده اند. این مسئله در حال حاضر متداول است. 

در ارتباط با ویژگی مشاغل وابسته های علمی در بوستون، این موارد توسط کشور مبدأ، 
شوراهای نظارتی و یا در موافقت نامه های بین المللی تعیین می شوند و بیانگر نیازهای ویژه 
هر کشور و همچنین عناصر ویژه اکوسیستم علم، فناوری و نوآوری محلی بوستون هستند. 
داروسازی، زیست فناوری، علوم زیستی، هوش مصنوعی و رباتیک، نانوفناوری، رشته های 
زیست محیطی مانند فناوری های انرژی تجدیدپذیر، زباله های دریایی و مدیریت منابع آب 
از جمله موضوعات مهم علم، فناوری و نوآوری در بوستون هستند و مورد تاکید قرار دارند. 
شایان ذکر است که دامنه فعالیت های وابسته های علمی از تنوع گسترده ای برخوردار است.

 3-1 دامنه فعالیت های وابسته های علمی

و  ارتباطات  و  پیروی کرده  الگوی مشخص  از یک  بوستون  منطقه  در  علم  دیپلماسی 
فعالیت ها را به دو روش اصلی هدایت می کند: 

1( معرفی فعالیت ها و بازیگران کشور مبدأ )سیاست های دولتی، محققان، استارت آپ ها 
و غیره.( به محیط بومی.

)برای  مبدأ  کشورهای  برای  بومی  اکوسیستم  در  موجود  فرصت های  شناسایی   )2
به  ارائه گزارش مربوط  مثال، تسهیل ورود دانشگاهیان، محققان و کارآفرینان محلی؛ 
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پیشرفت های حوزه علم، فناوری و نوآوری و تحوالت سیاستی محلی به مرکز(.

میان  پلی  به عنوان  نوآوری که  و  فناوری  علم،  دیپلماسی  3. چهارچوب کلی  اینفوگراف 

کشور مبدا و مقصد در نظر گرفته می شود

بسیاری از کشورهای فعال در بوستون بر بهره گیری از این دو جنبه تأکید داشته و زمان 
خود را به طور متعادل به هر دو مورد اختصاص داده و یا این که زمان بیشتری را به یکی از این 
دو بعد اختصاص می دهند. عالوه براین، برخی کشورها بر فعالیت های دیگری نظیر مشارکت 
فعاالنه در دیپلماسی عمومی در مورد مسائل مربوط به علم و فناوری تأکید داشته و زمان 
خود را به این فعالیت ها اختصاص می دهند. اگرچه وابسته های علمی با محدودیت هایی در 
ارتباط با عوامل داخلی مانند دسترسی به کارمندان و منابع مالی مواجه هستند، ولی معموال 
اجرای وظایف خود آزادی عمل  اهداف و  برای چگونگی تحقق  در مورد تصمیم گیری 

دارند. 
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الف( مشارکت بخش خصوصی

وابسته های علمی اغلب نسبت به ورود شرکت های کشور خود به منطقه نوآوری بوستون 
بین المللی که در جریان تحقیقات هستند،  یا توسعه شرکت های  اقدام می کنند. نقل مکان 
بسیاری  تبدیل شود. در  نوآوری  به قطب  را دارد که  این  پتانسیل  منطقه  نشان می دهد که 
داخل  به  دولت ها  ورود  نقطه  اولین  به عنوان  کسب وکارها  بین المللی  شعبه های  موارد،  از 

اکوسیستم بومی علم، فناوری و نوآوری محسوب می شوند.

در ارتباط با بخش خصوصی، وابسته های علمی با استارت آپ ها، شرکت های کوچک 
و متوسط و شرکت های بزرگ کشور خود همکاری می کنند تا آن ها را به دقت ارزیابی 
کرده، توصیه های الزم را ارائه داده و فرصت های راهبردی موجود در بوستون را در اختیار 

آنها قرار دهند. 

حمایت از استارت آپ های متمرکز بر علم و فناوری ◉

وابسته های علمی امکان دسترسی و معرفی استارت آپ های کشور خود را به روش های 
متعددی نظیر معرفی های موردی و خدمات سفارشی فراهم آورده و به طور همزمان با محیط 
استارت آپ بوستون آشنا شده و نسبت به معرفی کشور خود اقدام می کنند. رایج ترین مدل 
این است که وابسته های علمی برای بازدید یک هفته ای هیئت نمایندگان استارت آپ های 
مورد تأیید کشور خود تدارک می بینند و بدین ترتیب، امکان بازدیدهای هدفمند، معرفی و 
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فرصت های تبلیغاتی و نمایش محصول و خدمات آنها را فراهم می آورند. 

از  که  می آیند  بوستون  به  توسعه  فرصت های  یافتن  دنبال  به  استارت آپ ها  بیشتر 
فرصت های تحقیقاتی تا موارد ویژه سرمایه گذاری و یا ترکیبی از هر دو را دربرمی گیرند. 
پژوهشی  همکاران  شناخت  درصدد  استارت آپ ها  تحقیقاتی،  فرصت های  با  ارتباط  در 
بالقوه و همچنین دسترسی به تجهیزات گران قیمت و مورد تقاضا هستند که در یک دانشگاه 
با  استارت آپ ها  همچنین  دارند.  وجود  بوستون  در  تحقیقاتی  آزمایشگاه  در  یا  و  خاص 
در  سرمایه گذاران خطرپذیر  با  گفتگو  فرصت  از  استفاده  و  سرمایه گذاران  هدف جذب 
حوزه خاص و یا با شرکت های بزرگ شناخته شده در زمینه سرمایه گذاری های خطرپذیر 

داخلی به بوستون می آیند. 

نمایندگی دانمارک در بوستون، خدمات مشاوره ای ساختارمندی را در زمینه راه های 
و  فناوری  شرکت های  استارت آپ ها،  به  آمریکا  نوآوری  و  فناوری  علم،  محیط  به  نفوذ 
دانشگاه ها ارائه می دهد. هزینه ای در ازای این خدمات از آنها گرفته می شود که بخشی از 
آن به صورت کمک مالی در اختیار شرکت های کوچک و متوسط قرار داده می شود. البته 

این مشاوره ها برای دانشگاه ها به صورت رایگان ارائه می شوند.

به غیر از مشاوره های راهبردی، دفتر دولتی ِکبِک در بوستون خدمات فنی محلی نظیر 
مشاوره حقوقی، مدیریت استخدام نیروهای بومی آمریکا یا حفظ تطابق محصول با مقررات 

فدرال آمریکا را برای استارت  آپ ها و شرکت های ِکبِک ارائه می دهد. 

فضاهای  به  تا  می دهند  قرار  استارت آپ ها  اختیار  در  را  فرصت  این  علمی  وابسته های 
کاری موردنظر خود در مراکز رشد و شتاب دهنده های بوستون )به جدول مراجعه کنید( از 
طریق برنامه های اقامت کوتاه مدت دسترسی پیدا کنند و یا اینکه در صورت امکان فضاهای 
کاری موجود برای همتایان آمریکایی خود را بگیرند. برای مثال، آژانس توسعه منطقه ای 
هلندی به نام InnovationQuarter و همچنین آزمایشگاه های Green Town در سال 2018 
نسبت به راه اندازی BOSTeRDAM از طریق شبکه نوآوری هلند )HIN(1 اقدام کرده اند. 

1. Holland Innovation Network
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در نتیجه این طرح که در راستای حمایت از توسعه بازار و در اصل به عنوان یک فرصت تبادل 
شرکت کنندگان  شده است،  طراحی  آمریکایی  و  هلندی  استارت آپ های  برای  بین المللی 
قادر خواهند بود تا به مدت دو هفته به صورت فشرده و منظم در خارج از کشور به بررسی 

بازار جدید بپردازند و به تخصص فنی، منابع و مخاطبان بومی دسترسی پیدا کنند.

باشند و  نمایندگی های بزرگ تر می توانند میزبان استارت آپ ها در فضای کاری خود 
دارند.  نگه  بوستون  نوآوری  اکوسیستم  در ساختار  زمان طوالنی تری  برای مدت  را  آن ها 
به عنوان مثال،  Swissnex یک سکوی پرتاب آمریکایی برای استارت آپ های سوئیسی به 
 Swissnex حساب می آید و در واقع، استارت آپ های سوئیسی می توانند به فضای کاری در
واقع در کمبریج یا نیویورک دسترسی داشته و بدین ترتیب از مشاوره ها، اردوهای آموزشی 
و خدمات مقدماتی برای یک مدت زمان خاص بهره مند شوند. البته در قبال این خدمات 
برنامه  یا   Innosuisse کمپ  از  خارج  در   Swissnex با  استارت آپ ها  مشارکت  برای 

مشارکتی، استارت آپ ها هزینه ای می پردازند. 

همزمان، وابسته های علمی نیز از طریق برنامه ریزی هدفمند و خدمات طراحی شده برای 
معرفی اکوسیستم های نوآوری کشور خود، معرفی راهکارهای نفوذ به اکوسیستم ها جهت 
بهره گیری از باالترین سود و ارتقای مشوق های اقتصادی )از جمله مدل های حقوق مقرون 
به صرفه تر( برای مشارکت با کشور خود تالش می کنند تا استارت آپ های مستقر در بوستون 

را به کشورهای خود جذب کنند. 

در  مستقر  شرکت های  می کند  سعی  اغلب  محلی  و  ملی  سطح  دو  هر  در  مبدا  دولت 
بوستون را متقاعد کند تا فعالیت خود در کشور مبدأ را گسترش دهند. دولت بلغارستان برای 
جذب شرکت ها و استعدادهای فناوری در پارک فناوری صوفیا1 تالش می کند که به عنوان 
مرکز تجمع و قطب اصلی علم، فناوری و نوآوری در کشور محسوب گردد. با این حال، 
تشویق شرکت های مستقر در بوستون به گسترش یا حتی نقل مکان به کشورهای مبدأ بسیار 
یافت می شود،  پرتقاضا  بوستون تخصص و مهارت های  اینکه در  به  توجه  با  دشوار است. 

1. Sofia Tech Park
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این  شوند.  ارائه  باید  فوق العاده ای  تشویقی  بسته های  و  داشته  وجود  شدیدی  بسیار  رقابت 
بسته ها شامل فرصت های ممتاز تحقیقاتی و گرنت، معافیت های مالیاتی، خدمات راه اندازی 

و غیره می شوند.

روند علم، فناوری و نوآوری در بوستون به عنوان هدفی همواره پویا به ویژه در محیط 
استارت آپ محسوب می شود. کشورها باید بهترین راهکار برای تطبیق خود با چنین محیط 

پویایی را مد نظر قرار دهند. 

در راستای کمک به ارائه اطالعات منسجم و چشم انداز مربوط به محیط علم، فناوری 
 25 مکزیک  سرکنسولگری  آن،  کارکنان  محدود  ظرفیت  شناسایی  و  بوستون  نوآوری  و 
یک  در  تا  فراخوانده  مکزیکی  مهاجران  از  را  نوآوری  و  فناوری  علم،  حوزه  کارشناس 
گروه مشاوره تخصصی مشغول به کار شوند. این گروه به صورت ماهانه در مرکز نوآوری 
کمبریج )که کنسولگری در آن دارای دفتر کار است( برای به روزرسانی اطالعات کارمندان 
کنسولگری درباره مفاهیم دارای اولویت جلسه برگزار می کنند تا اطالعات مرتبط در حوزه 
نمایندگی های  مثال،  به عنوان  آورند.  دست  به  را  نوآوری  و  فناوری  علم،  استارت آپ های 
انگلیس، هلند و ِکبِک در بوستون نیز دفاتر اصلی خود را در داخل و یا نزدیک به مکان های 
متعدد مرکز نوآوری کمبریج تاسیس می کنند تا با محیط پویای استارت آپ در ارتباط باشند. 

همکاری با شرکت های کوچک و متوسط  ◉

بوستون  نوآوری  فناوری و  از مزایای اکوسیستم علم،  شرکت های کوچک و متوسط 
برای دستیابی به اهداف موردنظر در خصوص پیشرفت خود بهره مند می شوند. به عنوان مثال، 
این شرکتها ممکن است به دنبال تحقیق یا نوآوری هایی باشند که در کشور خود به آن ها 
بازوی  به  درختان  پرورش  برای  جنگلداری  یک شرکت  مثال،  )به عنوان  ندارند  دسترسی 
رباتیک نیاز دارد( و یا اینکه ممکن است درصدد جذب سرمایه گذاری های ثابت برای رشد 
بیشتر خود باشند. در این مورد، وابسته های علمی به عنوان رابط بین شرکت های کوچک و 

متوسط و اکوسیستم علم، فناوری و نوآوری بومی عمل می کنند. 



علم و دیپلماسی 26

همکاری با شعبه های شرکت های بین المللی بزرگ  ◉

در ارتباط با شرکت های بزرگ علم و فناوری، وابسته های علمی نیز نسبت به ارزیابی 
دقیق، ارائه مشاوره و معرفی آن ها به اکوسیستم نوآوری بوستون اقدام می کنند. البته بیشتر 
اوقات این امر در راستای حمایت از اهداف شرکت ها برای دستیابی به بازار محلی و ایجاد 
مشارکت های راهبردی با بازیگران بومی صورت می گیرد. در صورتی که شرکت ها در حال 
حاضر در بوستون تا حدودی فعالیت دارند، وابسته های علمی تالش می کنند تا به طور منظم با 
ریاست دفاتر محلی آنها در تماس باشند. به عنوان یک نمونه بارز از افزایش ارتباط بین بوستون 
 KLM با ریاست شرکت هواپیمایی به شبکه نوآوری هلند اشاره کرد که  و هلند می توان 
مالقات کرد و اکوسیستم رو به رشد علم، فناوری و نوآوری کشور خود را به وی معرفی 
کرد. سپس این شرکت هواپیمایی تصمیم گرفت پرواز جدید و مستقیم آمستردام به بوستون 

را به صورت سه روز در هفته راه اندازی کند. 

بسیار  دولت ها  و  فناوری  و  علم  بزرگ  شرکت های  بین  رابطه  که  است  ذکر  شایان 
فراتر از همکاری های بومی مبنی بر حمایت از اهداف یکدیگر است. در سطح بین المللی، 
شرکت های علم و فناوری و دولت ها با هدف رسیدگی به مسائل سیاست جهانی از جمله 
یکدیگر  با  دیجیتالی  شکاف  با  مقابله  و  سایبری  امنیت  بهداشت،  آب و هوایی،  تغییرات 
همکاری می کنند. با این حال، احتماالً اکوسیستم علم، فناوری و نوآوری بومی در بوستون 
می دهد.  تشکیل  را  راه حل ها-  اوقات  اغلب  و  همکاری ها-  چنین  اساس  دیگر  مناطق  یا 
وظایف  به عنوان  سیاستی  پیشرفت های  پیش بینی  و  کلی  تصویر  از  آگاهی  ترتیب،  بدین 

اجتناب ناپذیر وابسته های علمی محسوب می شوند.

ب( همکاری های علمی 

یکی از روش های معمول برای افزایش ظرفیت علم و فناوری کشور مبدا شامل توسعه 
همکاری های علمی مشترک و جذب استعدادهای بومی در کشور است. با وجود آن که 
این همکاری ها می توانند توسط دانشمندان به صورت مستقیم عملی شوند، ولی وابسته های 
حالی  در  باشند.  داشته  جدید  همکاری های  شکل گیری  در  فعالی  نقش  توانند  می  علمی 
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که این یک بخش کامال شناخته شده از وظایف وابسته های علمی به حساب می آید، ولی 
بسیاری از کشورها نشان داده اند که عماًل قسمت اعظم زمان خود را به این مسأله اختصاص 

نمی دهند.

ایجاد همکاری های علمی مشترک ◉

پروژه های تحقیقاتی مشترک در زمینه علوم پایه و کاربردی می توانند به صورت متقابل 
و  همکاری  برای  جدید  فرصت های  به  آنها  دسترسی  امکان  و  باشند  مفید  محققان  برای 
سرمایه گذاری و تامین مالی را فراهم آورند. با وجود آن که این همکاری های علمی اغلب 
توسط خود محققان صورت می گیرند، ولی گاهی اوقات هم دولت برای ترویج همکاری ها 
در حوزه های خاصی که قصد توسعه آن ها در کشور را دارد، راهبرد صریحی اتخاذ می کند 
دولت  مثال،  به عنوان  می شود.  تبدیل  علمی  وابسته های  کار  دستور  از  بخشی  به  بعدها  که 
با اکوسیستم علم، فناوری و نوآوری بوستون در حوزه تحقیقات  هلند به گسترش ارتباط 
پزشکی ترمیمی عالقه مند است، در حالی که فلسطین اشغالی بر توسعه همکاری های علمی 

و فرصت های آموزشی در زمینه امنیت سایبری متمرکز است. 

همکاری های مشترک در سطح دانشگاهی ممکن است با برقراری ارتباطات در مرحله 
اولیه آغاز شوند که از بورسیه های مشترک و تبادل دانشجو گرفته تا راه اندازی برنامه ها و 
مدارک مشترک در مقطع دکتری با مشاوران از هر دو کشور را دربرمی گیرند. کشورهایی 
که به دنبال افزایش ظرفیت علمی خود در حوزه  های راهبردی هستند، از مزایای دانشگاه های 
بوستون برای ایجاد سیستم هایی استفاده می کنند که باعث تسهیل روند فعالیت متخصصان 
برنامه های  به  را  خاصی  بودجه های  همچنین،  و  می شوند  موسسات  آن  در  دکتری  مقطع 
آموزشی علمی مشترک اختصاص می دهند. به عنوان مثال، کشور مصر نسبت به راه اندازی 
مقطع  دانشجویان  تحقیقات  اجرای  امکان  که  کرده است  اقدام  مشترکی  علمی  برنامه های 
دکتری در ایاالت متحده در حوزه هایی که برای مصر مهم تلقی می شوند مانند نمک زدایی 

آب و انرژی تجدیدپذیر را فراهم می آورند. 

بین  مشارکت  ایجاد  با  سازمانی  در سطح  مشترک  همکاری های  در  علمی  وابسته های 
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دانشگاه های محلی و دانشگاه های داخلی و همچنین کمک به رسمیت دادن به این تعامالت 
به  کمک  حتی  اوقات،  گاهی  می کنند.  ایفا  فعاالنه ای  و  مهم  نقش  تفاهم نامه  قالب  در 
سازماندهی یک کارگاه برای متخصصان دانشگاه های داخلی و میزبان نتایج مهم و ویژه ای 
دربردارد. به عنوان مثال، کنسولگری انگلیس در بوستون یک کارگاه با حضور متخصصان 
پیشگام در حوزه اکوسیستم ژرف دریا از انگلیس و ایاالت متحده آمریکا در سال 2008 
در موسسه تحقیقاتی Woods Hole Oceanographic برگزار کرد. این محققان یک برنامه 
میلیون   9/3 تهیه کردند که  اطلس  اقیانوس  مرجان های کف  مورد  در  تحقیق  برای  علمی 
پوند گرنت تحت برنامه افق Horizon 2020( 2020( به آن اختصاص داده شد و توانستند 

تحقیقات خود را با شرکای خود از کانادا و اروپا توسعه بخشند. 

کشورهای مختلف از راهبردهای متفاوتی برای جذب دانشگاه های محلی به منظور توسعه 
ارتباط آن ها با اکوسیستم علمی خود استفاده می کنند. به عنوان مثال، بلغارستان به عنوان یک 
کشور اروپایی که به بودجه های اروپایی نظیر برنامه افق 2020 دسترسی دارد، با دانشگاه های 
آمریکایی به منظور کسب گرنت های تحقیقاتی مشترک مشارکت می کند و بدین ترتیب، به 

ارتقای دانشکده های تحقیقاتی خود کمک می کند.

جذب استعدادها به کشور خود ◉

کشورها مایلند محققان بومی با استعداد مستقر در بوستون را جذب کنند تا فرصت های 
شغلی موجود در این کشورها را مد نظر قرار دهند. چنین انتظار می رود که این افراد در توسعه 
بخش علم و فناوری کشور در آینده نقش بسزایی داشته باشند. به همین دلیل، کشورها و 
نظر خود  استعدادهای مورد  برای جذب و حفظ  را  متفاوتی  مناطق مختلف ساز و کارهای 
ایجاد کرده اند. یکی از وظایف وابسته های علمی این است که فعاالنه به بازاریابی اکوسیستم 
تحقیقاتی کشور خود بپردازند و فرصت های موجود در کشور خود را برای محققان بومی 
شرح دهند. آن ها می توانند محققان خارجی برتر را از طریق اعطای مشوق های خاص جذب 
کنند. به عنوان مثال، منطقه کبک معافیت های مالیاتی رقابتی را پیشنهاد داده و روند کسب 

ویزا برای شرکای محقق و حتی همسران آن ها را تسهیل کرده است. 

عالوه بر بخش علمی، دولت ها هم برای جذب استعدادهای پژوهشی در بخش خصوصی 



29ماموریت های وابسته های علمی در منطقه بوستون

کشور خود تالش می کنند. به عنوان مثال، به منظور تسهیل جذب استعدادها، دولت تایوان 
اجرا  امریکا  متحده  ایاالت  خارجه  امور  وزارت  همکاری  با  ساالنه  دو هفته ای  برنامه  یک 
کرده است که طی این برنامه شرکت های تایوانی این فرصت را پیدا می کنند که در بوستون 
بمانند و به همین ترتیب، دانشجویان فارغ التحصیل شده از بوستون نیز فرصت پیدا می کنند 
که در تایوان بمانند. عالوه براین، کشورها از طریق تبلیغ در مورد مزیت های خود )مانند 
مدل های حقوق مقرون به صرفه تر( سعی در جذب استارت آپ ها و شرکت های آمریکایی 
دارند. برای مثال، طرح شرکت های تازه تأسیس فرانسه )YEI(1 امکان ارتقای فرصت های 

مشارکت در حوزه کسب و کار و تحقیق و توسعه در فرانسه را فراهم آورده است.

وابسته های علمی همچنین می توانند به منظور توسعه موسسات تحقیقاتی و یا همکاری های 
برای  را  برجسته آمریکایی  یا محققان  موردنظر  علمی کشور خود، کارشناسان حوزه های 
از  کشورها  از  برخی  همچنین،  کنند.  پیدا  خود  کشور  در  مشاوره  و  آموزشی  مشاغل 
دانشگاه ها، متخصصان و محققان بومی استفاده می کنند که مایل به ارائه مشاوره به دولت 
خود در مورد مسائل علم و فناوری هستند. تالش های موفقیت آمیز کنسولگری مکزیک در 
بوستون مصداق این امر است که امکان برقراری ارتباط بین محققان مکزیکی و آمریکایی 
از بوستون با دولت مکزیکوسیتی را میسر ساخته است و بدین ترتیب، تحقیقات مورد نظر را 

هدایت کرده و در زمینه کیفیت هوای مکزیکوسیتی مشاوره های مربوطه را ارائه می دهند.

پ( آینده پژوهی و نظارت بر علم، فناوری و نوآوری 

وابسته های علمی در واقع چشم و گوش دولت های خود بوده و همواره به آینده پژوهی 
به کشور  اطالع رسانی  و  مستندسازی  نظارت،  وابسته های علمی وظیفه  مبادرت می ورزند. 
خود درباره رویدادهای رخ داده در اکوسیستم بوستون را برعهده دارند. این مسئله می تواند 
به پیشرفت های  از این جهت مفید باشد که این فرصت را پیدا می کنند که  برای دولت ها 
علمی و فناوری های تحول آفرینی واکنش نشان دهند که ممکن است بر اکوسیستم تحقیقاتی 
بین المللی  و  داخلی  راهبردهای  تعیین  بر  همچنین  و  آن ها  اقتصاد  بر  گسترده  سطح  در  یا 

1. France’s Young Enterprise Initiative
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تاثیرگذار باشند. برخی از کشورها همانند برزیل در مراحل اولیه فعالیت های علم و فناوری 
خود در بوستون از کنسولگری های خود به عنوان متصدیان نظارتی استفاده کرده و به منظور 
تعیین راهبرد و شناسایی بهترین روش بهره برداری از اکوسیستم بوستون جهت توسعه بیشتر 
فعالیت های خود در حوزه علم، فناوری و نوآوری به آینده پژوهی مبادرت می ورزند. عالوه 
براین، کشورهای دیگر سعی دارند که آخرین تحقیقات علم و فناوری در بوستون را در 

جهت تعیین راه حل های ضروری در کشورهای خود به کار برند.

رویکرد مکزیک

گرفتند،  قرار  تأکید  مورد  فناوری  و  علم  به  مربوط  مسائل  این که  با  همزمان 
و  فناوری  و  علم  بررسی  به  را  زمان خود  از  بخشی  مکزیک  کنسولگری  کارمندان 
حل  به  می توانستند  که  دادند  اختصاص  بوستون  در  شده  انجام  تحقیقات  شناسایی 
برخی از مشکالت پیش روی مکزیک کمک کنند. سپس، کارمندان در سخنرانی ها 
و کنفرانس هایی با مضمون علم و فناوری که فی نفسه ایده هایی خالق و سازنده بودند، 
گزارش  خود  کشور  خارجه  امور  وزارت  به  را  مفید  اطالعاتی  و  کردند  مشارکت 
دادند. با توجه به شناخت محدود کارمندان کنسولگری درباره مسائل علم و فناوری، 
آنها با بهره گیری از تعداد زیادی از مهاجران مکزیکی که در حوزه علم، فناوری و 
نوآوری دارای تخصص بودند، یک گروه مشاوره را تشکیل دادند. این گروه مشاوره 
نوآوری  اکوسیستم  تا  کرده است  کمک  مکزیکی  شرکت های  و  استارت آپ ها  به 
بوستون را هدایت کنند و با موفقیت راه حل های فنی مناسبی را برای مشکالت واقعی 
در مکزیک ارائه کرده است. به عنوان مثال، با اذعان به این که پرورش دهندگان میگو 
در ایالت Sinaloa به دالیل نامعلوم دچار خسارت های سنگینی می شدند، کنسولگری 
امر قرار دادند.  و گروه مشاوره محققان مربوطه در منطقه بوستون را در جریان این 
این متخصصان توانستند این مشکل را برطرف کنند و در نهایت با طراحی یک فیلتر 
آب ضدنفوذ توانستند نرخ باالی تلفات میگو را به اندازه قابل توجهی کاهش دهند. 
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ت( انتقال بهترین شیوه های سیاستی علم، فناوری و نوآوری

عالوه بر تهیه گزارش درباره آخرین پیشرفت های علم و فناوری، کشورها با بهره گیری 
از وابسته های علمی خود می توانند اطالعات مربوط به بهترین شیوه ها و سیاست های حوزه 
علم، فناوری و نوآوری در منطقه بوستون را کسب کنند و به طور بالقوه آنها را عیناً کپی کرده 
و در کشور خود مورد استفاده  قرار دهند. تقلید از برنامه های مراکز رشد و شتاب دهنده های 
استارت آپ در اکوسیستم بوستون، نمونه بارز آن است. Mass Challenge با برخورداری 
از گروه نمایندگی های متعدد خود در بوستون در خارج از ایاالت متحده یعنی در سوئیس، 
فلسطین اشغالی و مکزیک نیز گسترش پیدا کرده و به تسریع روند استارت آپ های محلی با 

استفاده از مدل بوستون کمک کرده است. 

و  کنند  تبلیغ  می توانند  هم  خود  کشور  شیوه های  بهترین  مورد  در  علمی  وابسته های 
این شیوه ها در اکوسیستم محلی عیناً به کارگرفته شوند. کشورها به طور مستقیم از مزایای 
این گونه فعالیت های وابسته های علمی خود بهره مند نمی شوند، اما این فعالیت ها به معرفی 
آنها به عنوان کشوری که راه حل ارائه می دهند، کمک می کنند و بدین ترتیب، به عنوان نوعی 
قدرت نرم محسوب می شوند. به عنوان مثال، وابسته های علمی کبک با هدف یادگیری از 
راه اندازی  بوستون  منطقه  به زودی در  )SIF(1 که ممکن است  نظارت  تزریق تحت  مراکز 
شوند، برنامه ای برای بازدید نمایندگان ماساچوست از کبک تدارک دیده اند. شهر کمبریج 
در ماساچوست ضمن تهیه گزارش خود به این موضوع پرداخته است که آیا درباره افتتاح 
مرکز تزریق تحت نظارت توصیه کند یا خیر. همچنین، قانون مربوط به مجوز تأسیس مرکز 
تزریق تحت نظارت آزمایشی یک بار دیگر در خانه ایالت ماساچوست2 مطرح شده است. 

ث( دیپلماسی عمومی

تعداد معدودی از کشورهای واقع در منطقه بوستون نیز در زمینه دیپلماسی عمومی یا 
فناوری  با سیاست علم و  تا اهداف مرتبط  فعالیت می کنند  تأثیرگذاری )نفوذ(3  دیپلماسی 

1. the supervised injection facilities
2. Massachusetts State Legislature
3. Diplomacy of Influence 
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امر موجب شناسایی  این  از آنها حمایت کنند.  منتقل کنند و  به اکوسیستم محلی  خود را 
بیشتِر حوزه های خاصی از علم و فناوری می شود که از آن جمله می توان به سیاست های 

زیست محیطی، حفاظت دریایی یا ارتقای کیفیت اشاره کرد. 

سفارت شکل  در سطح  سیاستی  و  سیاسی  راهبردی  همکاری های  بیشتر  که  حالی  در 
گرفته  به کار  منطقه ای  نمایندگان  توسط  می تواند  نیز  عمومی  دیپلماسی  ولی  می گیرند، 
شود. به عنوان مثال، طرح فرانسه به نام »سیاره خود را دوباره فوق العاده بسازیم«1 از طریق 
کنسولگری های مختلف در سراسر ایاالت متحده از جمله بوستون منتقل شد. سرکنسولگری 
افزایش آگاهی عمومی  به  به منظور کمک  را  کنفرانس های هدفمندی  بوستون  در  فرانسه 
بر ایجاد شرایط  تا از اهداف دولت فرانسه مبنی  در مورد تغییرات آب و هوایی ترتیب داد 
برای مذاکرات آتی در کنفرانس تغییرات آب و هوایی پاریس )COP21(2 حمایت کند. به 
به همین   3)SIN( انگلیس نوآوری  ارکان اصلی شبکه علم و  از چهار  ترتیب، یکی  همین 
سیاست  تأثیرگذاری  »تقویت  به عنوان  و  شده است  داده  اختصاص  تأثیرگذاری  دیپلماسی 
نیز  کوچک تر  کشورهای  شده است.  تعریف  نوآوری«  و  علم  طریق  از  انگلیس  خارجی 
بخش قابل توجهی از زمان خود را به آن دسته از مسائل سیاستی علم و فناوری اختصاص 
می دهند که برای آن ها اهمیت دارند. به عنوان مثال، سفارت موناکو4 در واشنگتن دی. سی. 
بازدید  برای  برنامه ای  اقیانوس و دریای موناکو،  از  از دستور کار حفاظت  به عنوان بخشی 
به عالوه، همانند زمانی که دولت کبک  داد.  ترتیب  بوستون  منطقه  از  آلبرت دوم  پرنس 
رویدادهایی را برای شناساندن کارآفرینان زن در داخل کشور خود و در اکوسیستم بوستون 
ترتیب داد، مناطق مختلف می توانند با تبلیغ درباره برخی از سیاست های نوآورانه اجتماعی 

خود به میزان بیشتری توسط دیگر کشورها شناخته شوند.

کرد.  تلفیق  اجتماعی  مسائل  در  پیشرفت  ایجاد  راستای  در  می توان  را  علم  دیپلماسی 

1. Make Our Planet Great Again
2. Climate Change Conference
3. Science and Innovation Network
4. Monaco
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وابسته های  علمی1،  اجتماعی-بازدیدها-دیپلماسی  نوآوری  راهبرد  یک  از  بخشی  به عنوان 
به سازماندهی گروه ها و کارگاه های متعدد و مشارکت در کنفرانس ها  علمی در بوستون 
مبادرت می ورزند و حتی در بازدیدهای مهم نمایندگان تجاری نیز حضور پیدا می کنند. در 
واقع، هدف وابسته های علمی این است که بر مسائل اجتماعی مستمر و پایداری تاکید کنند 
که در کشور آنها برای چالش های حیاتی موجود در جامعه علم، فناوری و نوآوری که باید 
مورد بررسی قرار بگیرند و همچنین برای روش های پیشبرد دستور کار اجتماعی و پایداری 

از طریق علم، فناوری و نوآوری دارای اهمیت هستند. 

مرکز  با  بوستون  در  انگلیس  سرکنسولگری  در  نوآوری  و  علم  شبکه  مثال،  به عنوان 
دیپلماسی علم در دانشگاه تافتس همکاری کرد تا کارگاهی را با هدف معرفی سخنگویان 
فناوری،  علوم،  در  جنسیتی  شکاف  بردن  بین  از  برای  شواهد  بر  مبتنی  راهبردهای  و  برتر 
مهندسی و ریاضیات )STEM(2 در مجمع علم، فناوری و نوآوری سازمان ملل در نیویورک 
در سال 2018 3 طراحی کنند. به عالوه، وابسته های علمی بوستون در رویدادهای سازماندهی 
شده توسط MIT Solve شرکت می کنند. این رویدادها در واقع برای آن دسته از کارآفرینان 
حوزه فناوری که تغییرات اجتماعی و راه حل های در حال توسعه برای چالش های پایداری 
بتوانند فعالیت های خود را  تا  برنامه ای محسوب می شوند  به عنوان  را مدنظر قرار می دهند، 
Swissnex که در سال  ایجاد  کنند.   Solve را در جامعه  بخشیده و مشارکت هایی  توسعه 
2017 راه اندازی شد، میزبان برنامه مشارکتی کمیته بین المللی صلیب سرخ )ICRC(4 است 
فعالیت های  در  را  نوآوری  و  فناوری  علم،  می توانند  آن ها  دو  هر  برنامه  این  طریق  از  و 

انسان دوستانه اعمال کنند. 

ج( فعالیت مهاجران

برای کشورهایی که تعداد زیادی مهاجر دارند، دیپلماسی عمومی در مورد این بازیگران 
بسط داده می شود چرا که می توانند در کمک به دولت جهت شناخت روش شکل گیری 

1. Social Innovation-Meets-Science Diplomacy Strategy 
2. Science, Technology, Engineering, and Mathematics
3. 2018 UN STI Forum
4. International Committee of the Red Cross
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بهترین سیاست ها در کشور خود نقش مهمی ایفا کنند. به عنوان مثال، سرکنسولگری برزیل در 
بوستون بر لزوم بازدیدهای منظم با متخصصان علمی، دانشگاهی و کارآفرینی مهاجر برزیلی 
تأکید دارد تا درک بهتری از ساز و کارهای تعامل و روابط تجاری فراملی خود با شرکا در 
برزیل و کشورهای جهان سوم پیدا کنند. با ارائه اطالعات مربوط به  این جوانب به وزارت امور 
خارجه برزیل، سایر وزارتخانه ها، موسسات و بخش خصوصی، این طرح با هدف شناخت 
بهتر روش های رفع چالش های موجود، کارآمدترسازی معامالت و سرمایه گذاری ها، تقویت 
استارت آپ های برزیلی در ایاالت متحده و بین المللی سازی شرکت های برزیلی در راستای 

کمک به توسعه اجتماعی-اقتصادی کشور طرح ریزی شده است.

بیشتر نمایندگان در بوستون با انجمن های فرهنگی یا حرفه ای و اتاق های بازرگانی در 
ارتباط بوده و نسبت به توسعه شبکه و جستجوی استعدادها در میان مهاجران اقدام می کنند. 
به عنوان مثال، تایوان با انجمن فناوری زیستی تایوان1 که شامل 350 نفر کارشناس فناوری 

زیستی تایوانی است و همچنین انجمن تایوانی آمریکا2 در بوستون مشارکت می کند. 

ح( مذاکره و اجرای موافقت نامه های علم و فناوری

اجرای  و  پیشبرد  راستای  در  که  است  این  علمی  وابسته های  ماموریت های  از  یکی 
فی نفسه  که  موافقت نامه ها  این  کنند.  فعالیت  کشورها  بین  فناوری  و  علم  موافقت نامه های 
در حوزه های مختلف )از علوم تجربی گرفته تا علوم اجتماعی و نوآوری( منعقد می شوند، 
باعث  و  تحقیق کمک کرده  زمینه  به عنوان رهبر جهانی در  موقعیت یک کشور  به حفظ 

می شوند بودجه هنگفتی به این مسأله اختصاص داده شود.

به عنوان مثال، مقامات شبکه علم و نوآوری انگلیس در سرکنسولگری انگلیس در بوستون 
در حمایت از موافقت نامه امضا شده بین آمریکا و انگلیس در سال 2017 مشارکت کردند. 
بیشتر را  برای رشد هرچه  انگلیس  بین آمریکا و  این موافقت نامه در واقع اساس مشارکت 
تشکیل می دهد. همچنین این موافقت نامه راه های جدیدی را برای همکاری های جدید بین 

1. Taiwanese Biotech Association
2. Taiwanese Association of America
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نمایندگی های دولت های آمریکا و انگلیس، آزمایشگاه های ملی و دانشگاه ها در بخش های 
دارای اولویت )مانند هوش مصنوعی، ذخیره انرژی و اکتشافات فضایی( باز می کند.

در مثالی دیگر، تایلند در سال 2013 موافقت نامه ای را در ارتباط با همکاری علمی و 
تایلند و دولت ایاالت متحده آمریکا منعقد کرده است که از آن زمان  فناوری بین دولت 
تا به حال چندین بار تمدید شده است. مطابق این قرارداد، کمیته مشترک تایلند و آمریکا1 
به صورت منظم برای تعیین حوزه های همکاری متداول و اجرای آن ها جلسه برگزار می کند. 

 3-2 ارزیابی موفقیت وابسته های علمی

استقرار وابسته های علمی در بوستون یا سایر قطب های علم و فناوری به عنوان مسئولیتی 
نمی شود.  تعریف  دقیق  به صورت  اغلب  آن  پیشرفت  روند  و  نتایج  که  می شود  محسوب 
بالفاصله  هم  آن ها  نتایج  و  نمی گیرند  شکل  ناگهانی  به طور  فناوری  و  علم  همکاری های 
قابل مشاهده نیستند. به طور مشابه، استارت آپ ها ممکن است در بلندمدت به شرکت های 
مزایای کار  و  اثرات  ارزیابی  در  معموالً  علمی  وابسته های  این رو،  از  تبدیل شوند.  موفقی 
خود با چالش هایی مواجه می شوند و از نظر دیپلمات ها دشوار است که ضرورت استخدام 
وابسته های علمی در شهرهای خاصی مانند بوستون را توجیه کنند. گزارشات زیادی از این 
دست وجود دارد که پیگیری عملکرد وابسته های علمی دشوار است و شاخص های واضحی 

برای ارزیابی موفقیت آنها تعیین نشده است.

عالوه بر ماهیت کار، بهره گیری از علم و فناوری بوستون موضوع نسبتاً جدیدی است 
که اخیراً مورد توجه دولت ها قرار گرفته است و چنین شاخص هایی هنوز در حد شاخص های 
علمی  وابسته های  از  برخی  نشده اند.  تعیین  تجاری  امور  در حوزه  مثال  برای  استفاده  مورد 
فعالیت های هفتگی خود را از طریق کابل های سیاسی2 به لحاظ کیفی گزارش می دهند و 
تعدادی دیگر از آنها گزارش کار خود را براساس شاخص های عملکرد کلیدی ارائه می کنند 
که توسط خودشان طراحی شده است و به اهداف کلی آنها کمک می کند. در حال حاضر، 

1. Joint Thai–US Committee
2.  کابل های سیاسی )political cables( به پیام متنی محرمانه ای گفته می شود که بین یک تیم دیپلماتیک مانند یک 

سفارتخانه یا کنسولگری با وزارت امور خارجه کشور مبدأ تبادل می شود.
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بیشتر کشورها تاثیر و موفقیت عملکرد وابسته های علمی را به شرح زیر پیگیری می کنند:

تعداد رویدادهای سازمان دهی شده و تعداد افراد شرکت کننده؛ ◉

تعداد تفاهم نامه های امضا شده بین دانشگاه های محلی و داخلی؛ ◉

و  ◉ بوستون  در  مستقر  محققان  توسط  مشترک  صورت  به  شده  تالیف  مقاالت  تعداد 
کشور مبدا؛

مبلغ اختصاص داده شده برای تأمین مالی تحقیقات دانشگاه ها و یا سرمایه گذاری های  ◉
صورت گرفته در زمینه استارت آپ ها )افزایش سرمایه گذاری، اشتغال زایی، درآمد و غیره.(؛

به  ◉ با نمایندگانی که  ارتباط  بازخورد از طریق نظرسنجی های مشتریان در  رضایت و 
از  بزرگ  شرکت  یک  بازدید  از  بازخورد  )مانند  می دهند  ارائه  خدمات  شرکت ها 
بوستون یا از یک استارت آپ که به توصیه وابسته  علمی برای بهره گیری از اکوسیستم 

محلی سازماندهی شده است( و شاخص خالص ترویج کنندگان )NPS(1؛

پیگیری برخی از اهداف تأثیرگذار کشور مبدأ مانند تعداد کشورها یا نهادهایی که در  ◉
گزارش رسمی دولت در راستای سیاست های آن ذکر شده اند؛

داستان های خاص در ارتباط با موفقیت مانند شناسایی یک محصول یا راه حل مفید  ◉
برای واردات به کشور مبدأ )به عنوان مثال این که آیا یک سیاست، یک نوع موسسه 
نوآورانه یا یک ساز و کار علم، فناوری و نوآوری که از ایاالت متحده به کشور مبدأ 

وارد شده است، موفقیت آمیز بوده است یا خیر(؛ و

نتایج  ◉ همچنین  و  آنها  شبکه یابی  و  مالی  اثربخشی  نظر  از  که  شده  انجام  پروژه های 
قرار  ارزیابی  مورد  دربردارند،  آینده  راهبردهای  از  آگاهی  برای  که  ارزشمندی 
کمک  به  اینکه  یا  و  می شوند  داده  گزارش  فردی  صورت  به  موارد  این  می گیرند: 

سفارت های کشور مبدا گزارش می شوند.

1. Net Promoter Score
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مثال، رویدادهای  به عنوان  نشان می دهند.  از تصویر کلی را  تنها بخشی  این شاخص ها 
زیادی سازمان دهی می شوند، بدون اینکه الزاماً مزایای مشهودی در برداشته باشند. به عالوه، 
شاید برخی از کارهای وابسته های علمی به طور مناسب مورد توجه قرار نگیرند. به همین 
دلیل، برخی کشورها شاخص کلیدی عملکرد را به شکلی توسعه بخشیده اند که به شکلی 
دقیق تر جریان کاری واقعی یک وابسته علمی را به تصویر می کشد. آن ها براساس جریان 
این  فرصت هایی که طی  تعداد  و سپس  پیگیری کرده  را  مقدماتی  تعداد جلسات  کاری، 
سرمایه گذاری،  تفاهم نامه های  سپس  می کنند.  محاسبه  را  می شوند  ایجاد  اصلی  جلسات 
قراردادهای عدم افشای اطالعات و تفاهم نامه های امضا شده و روند اجرای عملی آن ها را 
پیگیری می کنند. در نهایت، خروجی واقعی کار و افزایش تأمین مالی ناشی از این موارد را 

مورد بررسی قرار می دهند. 
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4- مدل های نمایندگی و همکاری در بوستون

 4-1 مدل های نمایندگی

به غیر از تعیین وظایف وابسته ها، یکی دیگر از مالحظات کشورها این است که چگونگی 
ساختاربندی عملکرد آن ها برای دستیابی به اهداف موردنظر با منابع موجود را تعیین کنند. 
اگرچه در برخی موارد، کشورها از نمایندگی های دیپلماتیک مرسوم از طریق سفارت خود 
در واشنگتن دی. سی. و شبکه کنسولگری استفاده می کنند، ولی برخی کشورها از روش 
وابسته های  و  می کنند  استفاده  بوستون  در  و خواسته های خود  اهداف  ارائه  برای  متفاوتی 
علمی خود را در کنسولگری، دفاتر دولتی، یک مرکز نوآوری و یک موسسه آموزشی-

نمایندگی  مدل  اتکا می کنند.  بر یک شبکه رسمی  اینکه  یا  و  غیرانتفاعی-مستقر می کنند 
تحت تاثیر منابع مالی و کارکنان انتخاب می شود. 

الف( سفارت در واشنگتن دی. سی.

بسیاری از کشورها از طریق سفارت های خود در واشنگتن دی. سی. پیشرفت های علم 
و فناوری را زیر نظر دارند. به عنوان مثال، مصر هیچ گونه نمایندگی دیپلماتیک در بوستون 
ندارد، اما مشاورانی را در اختیار دارد که به مسائل خاصی مانند تجارت و اقتصاد، آموزش 
و پرورش و سالمت می پردازند که مرتبط با مسائل علم و فناوری هستند و مشاغل آن ها در 
فناوری در سفارت  دفتر  است.  بوستون  نوآوری در  و  فناوری  پیشرفت های علم،  با  ارتباط 
ایفا می کند و حوزه های اصلی همکاری )به عبارتی انرژی،  پادشاهی تایلند1 نقش مشابهی 
زباله های دریایی، سالمت و مدیریت منابع آب( از سوی سفارت در سراسر ایاالت متحده 
هماهنگ می شود. این دفتر تحت نظارت وزارت امور خارجه تایلند نیست، بلکه تحت نظارت 
وزارت علم و فناوری فعالیت دارد و با دیگر نمایندگی ها در دولت تایلند همکاری می کند. 

1. Office of Technology at the Thai Royal Embassy



39مدل های نمایندگی و همکاری در بوستون

در صورتی که یک کشور دارای شبکه ای از وابسته های علمی در شهرهای مختلف در 
سراسر ایاالت متحده باشد، معموال یک مشاور علمی مسئولیت هماهنگی آن را بر عهده دارد. 
در این مورد، مشاور علمی در سفارت در واشنگتن دی. سی. طیف گسترده ای از مسائل علم 
و فناوری را بین کشور خود و ایاالت متحده زیر نظر داشته و با مقامات ایاالت متحده جهت 
اجرای راهبرد و طرح های دیپلماسی علم کشور خود ارتباط برقرار می کند. به عنوان مثال، 
در سفارت فرانسه در واشنگتن دی. سی.، سفیر با مشاور علمی همکاری می کند که وظیفه 
هماهنگی شبکه دفتر علم و فناوری در سراسر ایاالت متحده از جمله تمام وابسته های علمی 
فعال در کنسولگری های شهرهای مختلف را بر عهده دارد. وابسته های علمی فرانسه بسته به 
موقعیتی که در آن مشغول به کار هستند، برنامه های کاری متفاوتی دارند. در سفارت فرانسه 
یک وابسته علمی مسئولیت محیط زیست و توسعه پایدار و یک وابسته علمی نیز مسئولیت 
فناوری های اطالعات، ارتباطات و امنیت را بر عهده دارد. همچنین، نمایندگان متعددی نیز 

در ارتباط با موسسات تحقیقاتی فرانسه فعالیت دارند. 

ب( کنسولگری با وابسته علمی مستقر 

برای  متعددی  رویکردهای  از  هستند،  بوستون  در  کنسولگری  دارای  که  کشورهایی 
سازماندهی وظایف کنسولگری در راستای تطبیق عملکرد خود در زمینه مسائل مربوط به 

علم، فناوری و نوآوری استفاده می کنند.

یک راه این است که وابسته علمی خود را به صورت مستقیم در کنسولگری در بوستون 
به  کمک  مانند  مرسوم  کنسولی  کار  دستور  کنسولگری  مورد،  این  در  می کنند.  مستقر 
شهروندان آن کشور و حفاظت از آن ها را مد نظر قرار می دهد. وابسته علمی تنها مسئولیت 
مسائل مربوط به علم، فناوری و نوآوری را بر عهده دارد. وظیفه وابسته علمی ممکن است 
هماهنگ  سی.  دی.  واشنگتن  در  واقع  سفارت  در  علمی  مشاور  توسط  و  بوده  موضوعی 
شود. وابسته های علمی فرانسه در یک رشته علمی خاص تخصص دارند اما ممکن است در 
صورت نیاز در منطقه جغرافیایی خود در رشته های دیگر )مانند علوم زیستی در لس آنجلس؛ 
در  سانفرانسیسکو  در  رباتیک  و  مصنوعی  هوش  تگزاس؛  در  هیوستون  در  نانوفناوری 
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نیز فعالیت کنند.  کالیفرنیا؛ و آموزش عالی و همکاری های علمی در آتالنتا در جورجیا( 
در بوستون، وابسته علمی فرانسه بر نوآوری متمرکز است. سرکنسولگری فرانسه در بوستون 
در دفاتر خود فعالیت دارد و نقش دیپلماتیک متداول خود را ایفا می کند و براساس ساختار 

معمول فعالیت می کند.

کشورهای دیگر مانند برزیل و مکزیک که کنسولگری آن ها اخیرا در بوستون شروع 
به علم و فناوری را در دستور کار وابسته های  به کار کرده است، پست های شغلی مربوط 
متداول تر مانند وابسته های بازرگانی و وابسته های آموزش عالی لحاظ کرده اند. در برخی 
بر  فقط  تقریباً  اقتصاد کشور خود  ماهیت  به دلیل  اقتصادی  یا  بازرگانی  وابسته های  موارد، 
فلسطین  کشور  مورد  در  امر  این  دارند.  تمرکز  نوآوری  و  فناوری  علم،  به  مربوط  مسائل 
و  مسائل علم  از  با مجموعه جامعی  اقتصادی آن  امور  نیز صدق می کند که وزیر  اشغالی 
فناوری سر و کار دارد. همانطور که گفته شد، اقتصاد کشور دلیل چنین ساختاری است. 
در واقع، فلسطین اشغالی دارای یکی از پیشرفته ترین بازارهای فناوری در دنیا است و جزء 
تولید  از  به عنوان درصدی  میزان هزینه کرد تحقیق و توسعه  باالترین  کشورهایی است که 
اقتصاد وجود  فناوری و  بین علم و  به ویژه همپوشانی زیادی  ناخالص داخلی را داراست. 
دارد و در نتیجه علم و فناوری نقش مضاعف ایفا می کند. در حالی که برخی از وابسته های 
بازرگانی و آموزش عالی قادر به اجرای فعالیت های علم و فناوری به عنوان بخشی از شغل 
خود هستند، ولی بسیاری از آن ها اشاره کرده اند که با توجه به گستره موضوعات مربوط به 

علم و فناوری در بوستون، حضور یک وابسته علمی تمام وقت بسیار سودمند است.

پ( کنسولگری با دستورکار علم و فناوری )کنسولگری علم، فناوری و نوآوری(

از طرف دیگر، کشورهای خاصی نسبت به تطبیق دستور کار کنسولگری ها برای تطابق 
بهتر اهداف خود در بوستون اقدام کرده اند. در اینگونه موارد، کنسولگری ها در واقع به عنوان 
می شوند،  اداره  )کنسول(  دیپلمات  یک  توسط  که  می کنند  عمل  دیپلماتیکی  پایگاه های 
علم،  به  مربوط  مسائل  بر  آنها  اصلی  تمرکز  و  بوده  محدود  آن ها  مرسوم  کار  دستور  اما 
فناوری و نوآوری است. آن ها عمدتاً خدمات الزم را به سازمان های دولتی و شرکت های 
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منطقه  در  شبکه سازی  برای  پایگاهی  به عنوان  و  داده  ارائه  خود  کشور  )استارت آپ های( 
بوستون فعالیت دارند و از تبادالت آکادمیک و علمی بین کشورها حمایت می کنند. بسته به 
کشور مبدأ، کنسولگری های علم، فناوری و نوآوری با توجه به امکانات و شرایط داخلی در 
خصوص تصمیم گیری درباره دستور کار علم، فناوری و نوآوری تا حدی از آزادی عمل 

برخوردارند. 

بسته به کشور، این کنسولگری های علم، فناوری و نوآوری می توانند به تنهایی یا به عنوان 
بخشی از شبکه )Swissnex، به کادر ارائه شده در صفحه 42 مراجعه کنید( فعالیت داشته 
باشند. به طور کلی، کنسولگری های علم، فناوری و نوآوری در زمینه بازاریابی و برندسازی 
عملکرد بسیار قوی دارند و از جمله این که به مراکز و قطب های نوآوری جهت دستیابی 

به مخاطبین موردنظر خود در جامعه علم، فناوری و نوآوری در بوستون مراجعه می  کنند.

تامین مالی این مدل ها می تواند با کنسولگری های مرسوم متفاوت باشد. کنسولگری های 
علم، فناوری و نوآوری معموالً مسئولیت تأمین بخشی از سرمایه )به میزان دو سوم سرمایه( 
را–در قالب مشارکت و کمک و یا به صورت مطالبه هزینه از کسب و کارهای کشور خود 
در ازای خدمات ارائه شده در بوستون-بر عهده دارند. بدین ترتیب، کنسولگری های علم، 

فناوری و نوآوری به ترکیبی از نمایندگی دیپلماتیک و شرکت تجاری تبدیل شده اند. 

مرکز  به عنوان  اما  شده است،  ثبت  کنسولگری  یک  به عنوان  که  دانمارک  نمایندگی 
به شمار می آید.  بارز آن  نمونه  یافته است،  ارتقا  بوستون  در   )ICDK( دانمارک1  نوآوری 
این مرکز جدیدترین بخش افزوده شده به شبکه دانمارکی است که مشتمل بر هشت مرکز 
نوآوری در دنیاست. مرکز نوآوری دانمارک در بوستون اخیرا بر شبکه یابی محلی تمرکز 
داشته و به دنبال فرصت های جدید، ایجاد ارتباط بین دانشگاه ها )مانند دانشگاه ام آی تی( 
تجدیدپذیر  انرژی های  رباتیک،  و  مصنوعی  زیستی، هوش  علوم  دارو،  در حوزه  و  است 
از  که  است  نوآورانه  کسب و کار  مدل  یک  بر  مبتنی  مرکز  این  دارد.  تخصص  فناوری  و 
شرکت ها )نه دانشگاه ها( هزینه ای در ازای خدمات مشاوره ای مطالبه می کند )البته این هزینه 

1. Innovation Centre Denmark
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برای استارت آپ ها و شرکت های کوچک و متوسط کاهش داده می شود(. مرکز نوآوری 
دانمارک به عنوان مرکز مشارکتی بین وزارت امور خارجه و وزارت آموزش عالی و علوم 
)MHES(1 در دانمارک و به عنوان بخشی از یک شبکه، دفاتر مرکزی خود را در کپنهاگ 
مستقر کرده است. دفاتر مرکزی مرکز نوآوری دانمارک و بوستون با یکدیگر مرتباً ارتباط 
این  از  تعدادی  هستند.  ارتباط  در  دانمارک  وزارتخانه های  با  بار  ماه یک  سه  هر  و  داشته 
با هدف شبکه یابی و  به تشکیل یک هیئت مشاوره  هشت مرکز نوآوری دانمارک نسبت 
به اشتراک گذاشتن توصیه های مشترک در شبکه خود اقدام کرده اند. دفاتر مرکز نوآوری 

دانمارک به صورت ساالنه جلسات راهبردی و آموزشی در پایتخت برگزار می کنند.

Swissnex شبکه

این شبکه اولین دفتر خود را در بوستون در سال 2000 تاسیس کرده و سرمایه گذاری 
 Swissnex قطعی خود را از بخش خصوصی شروع کرده است. کشور سوئیس، شبکه
را به عنوان یک شبکه جهانی از پایگاه های علم، نوآوری و آموزشی تأسیس کرده است. 
Swissnex در حال حاضر شامل پنج دفتر اصلی )در بوستون، سانفرانسیسکو، شانگهای، 

به همراه چندین کشور وابسته کوچکتر( است و در قالب یک  بنگلور و ریو دوژانیرو 
مدل  یک  از  برجسته  مثالی  به عنوان  را  آن  کشورها  از  برخی  و  می کند  عمل  شبکه 
موفقیت آمیز در مواجهه با مسائل پیچیده علم، فناوری و نوآوری در سراسر دنیا قلمداد 
می کنند. همچنین، شبکه Swissnex شامل حدود 20 دفتر علم و فناوری و کنسولگری 

است که در سفارتخانه های سوئیس در سراسر جهان مستقر هستند.

شبکه Swissnex به ابتکار دبیرخانه امور آموزشی، تحقیق و نوآوری دولت سوئیس2  
)SERI( تأسیس شده است که در همکاری با وزارت امور خارجه فدرال مدیریت می شود. 
 Swissnex در بوستون به عنوان کنسولگری علمی است. کمیته Swissnex موقعیت حقوقی
به دبیرخانه دولت در مورد مسائل راهبردی مربوط به شبکه Swissnex مشاوره های الزم 
ارائه می دهد. این کمیته متشکل از ده نماینده عالی رتبه از مهم ترین مؤسسات آموزشی، 

1. Ministry of Higher Education and Science
2. Swiss State Secretariat for Education, Research, and Innovation
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تحقیقاتی و نوآوری، مؤسسات بشردوستانه و بخش های عمومی و خصوصی سوئیس است.

و  اهداف  تعیین  در  آن  استقالل  جامع،  دستورکار  شامل   Swissnex نقاط قوت 
فعالیت های خود، تنوع کارکنان و فرهنگ کارآفرینی مبتنی بر ساختارهای مدیریتی ناب 

است که موجب تسهیل مشارکت آن در اکوسیستم محلی می شوند. 

و  شریک  سازمان های  تمامی  جذب  مسئولیت  مستقیم  به طور  بوستون   Swissnex

تامین دو سوم سرمایه خود را بر عهده دارد و مابقی سرمایه توسط دبیرخانه امور آموزشی، 
Swissnex بوستون  این مدل  براساس  تأمین می شود.  تحقیق و نوآوری دولت سوئیس 
قادر خواهد بود تا فعالیت های جدیدی را آغاز کرده و شرایط محلی را ارتقا بخشد. مدل 

Swissnex براساس چهار اصل مهم شکل گرفته است:

پیشگام  ◉ نوآوری  قطبهای  در   Swissnex دفاتر  راهبردی:  موقعیت  انتخاب 
قابل  علمی  و  اقتصادی  پتانسیل  که  نوظهوری  بازارهای  در  و  جهانی  و  منطقه ای 
توجهی دارند، واقع شده اند. از سوی دیگر، کنسولگری های علمی در پایتخت های 
نوآوری جهت  و  تحقیقات  مهم در حوزه آموزش،  و  سیاسی کشورهای شریک 

انجام همکاری های دو جانبه مستقر شده اند؛

مدل تامین مالی مشارکتی: شرکا در پایگاه های Swissnex شامل متولیان دولتی و  ◉
خصوصی در سوئیس و مراکز محلی آموزش، تحقیقات و نوآوری هستند. این شرکا 

حداقل دو سوم هزینه های مربوط به فعالیت های Swissnex را پوشش می دهند؛

استقالل و حکمرانی غیرمتمرکز: شبکه Swissnex دارای ساختارهای مدیریت  ◉
ناب و حکمرانی غیرمتمرکز است؛ 

فرهنگ سازمانی کارآفرینانه: کارکنان کارآفرین، روشنفکر و خالق که همسو  ◉
 Swissnex عمل می کنند، نیرو محرکه Swissnex با ماموریت و فرهنگ سازمانی
محسوب می شوند. رهبران Swissnex و تیم های آن ها خود را به عنوان رابط، مأمور 

شناسایی و کارگزاران دانش تلقی می کنند.
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شبکه علم و نوآوری انگلیس

شبکه علم و نوآوری انگلیس یکی از بزرگ ترین شبکه ها به شمار می آید که دارای 
و  رشد  افزایش  دارد.  فعالیت  دنیا  کشور   40 از  بیش  در  و  است  کارمند   110 حدود 
صادرات انگلیس، بهره گیری از فرصتهای بین المللی برای صنایع نوآورانه و متخصصان 
علمی انگلیس، ارائه راه حل برای چالش های جهانی، تقویت اثربخشی سیاست خارجی 
تطبیق  و  بین المللی  توسعه ای  اهداف  از  حمایت  نوآوری،  و  علم  طریق  از  انگلیس 
شبکه  این  اصلی  اهداف  جمله  از  بین المللی  نیازهای  با  انگلیس  مهارت  و  تخصص 
محسوب می شود. برنامه های موضوعی برای سال های 2018 و 2019 شامل سالمت و 
علوم زیستی؛ فناوری کشاورزی و مواد غذایی؛ انرژی پاک و اقتصاد دیجیتال، هوش 
متصدیان  به عنوان  علمی  وابسته های  انگلیس،  ساختار  در  است.  رباتیک  و  مصنوعی 
از نظر ساختار و  این شبکه  انگلیس شناخته می شوند. متصدیان  شبکه علم و نوآوری 
تامین مالی به وزارت کسب و کار، انرژی و راهبرد صنعتی )BEIS(1 و اداره امور خارجه 

و کشورهای مشترک المنافع )FCO(2 متکی هستند. 

در ایاالت متحده، متصدیان شبکه علم و نوآوری انگلیس به حمایت از همکاری های 
انگلیس و ایاالت متحده در حوزه علم، فناوری و نوآوری، نظارت و تأثیرگذاری بر 
سیاست های علم، فناوری و نوآوری انگلیس، توسعه سیاست های انگلیس با استفاده از 
نگرش های ایاالت متحده و شناسایی فرصت های موجود برای بخش های بازرگانی و 

نوآوری انگلیس مبادرت می ورزند. 

کنسولگری  اصلی  فعالیت های  از  یکی  به  فناوری  و  علم  کار  دستور  بوستون،  در 
تبدیل شده است. کنسولگری همراه با دو وابسته علمی تمام وقت )متصدیان شبکه علم و 
نوآوری انگلیس( و تعدادی از وابسته های بازرگانی با توجه به پورتفولیو هایی که شامل 
مسائل مربوط به علم و فناوری هستند، زمان قابل توجهی را به دستور کار علم و فناوری 

اختصاص می  دهند.
1. Department of Business, Energy and Industrial Strategy
2. Foreign & Commonwealth Office
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ت( در دانشگاه 

استقرار یک وابسته علمی در دانشگاه راه حل نوآورانه ای است که تنها تعداد معدودی از 
دولت ها آن را انتخاب کرده اند و یا اینکه در حال حاضر قصد دارند که چنین روشی را در 
پیش گیرند. این کار موجب انعطاف پذیری، کاهش هزینه های عملکرد و همچنین دسترسی 
مستقیم به مرکز تحقیق و نوآوری مستمر را فراهم آورده و همزمان دولت و دانشگاه منطقه 
هر دو از آن بهره مند می شوند. به عالوه، این امر می تواند منجر به آشنایی سریعتر وابسته های 
علمی با اکوسیستم نوآوری شود )کارمندان دانشگاه می توانند این مقدمات را فراهم کنند( 
بدون این که به ساختار از پیش تعیین شده یا کارکنان اجرایی )تأمین شده توسط دانشگاه( 
باشد. بدین ترتیب، دانشگاه دسترسی  نیازی وجود داشته  یا دفتر کار در قطب نوآوری  و 

سریع تر و بهتری به اکوسیستم کشور وابسته های علمی دارد. 

به عنوان مثال، مرکز بین المللی والونی-بروکسل )WBI(1 که مسئولیت روابط بین المللی 
والونی-بروکسل را بر عهده دارد، قرارداد همکاری را با دانشگاه تافتس در سال 2013 امضا 
کرده است. وابسته های علمی در دپارتمان انتقال فناوری دارای دفتر کار هستند و با ویزای 
کار  مجوز  اتباع خارجی  به  که  است  غیرمهاجرتی  ویزای  که یک  می کنند  کار  جی-1 2 
به عنوان یک محقق یا متخصص داده می شود. شایان ذکر است که با وجود این که کار و 
ماموریت وابسته ها با همتایان آن ها در بوستون تفاوتی ندارد، ولی وابسته های علمی دارای 
موقعیت دیپلماتیک نیستند. ممکن است راه هایی وجود داشته باشد که دیپلمات بتواند در 
یک دانشگاه آمریکایی جذب کار شود، اما تدابیر الزم باید توسط طرفین موردنظر مورد 

بررسی بیشتری قرار بگیرد.

ث( تأسیس یک مرکز غیرانتفاعی

کشورها می توانند تأسیس مراکز غیرانتفاعی را به عنوان راهی برای استقرار وابسته های 
علمی خود انتخاب کنند. کشور شیلی هیچ کنسولگری در بوستون ندارد، اما تمامی خدمات 

1. Wallonia-Brussels International
2. US J1-visa status
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متداول کنسولگری را با کمک کنسول های افتخاری انجام می دهد. با این حال، با توجه به 
مزایای فعالیت شیلی در حوزه علم، فناوری و نوآوری در بوستون، رئیس جمهور شیلی و 
ایالت ماساچوست تفاهم نامه ای را تحت عنوان برنامه شیلی ماس1 در سال 2011 امضا کرده اند 
انسانی متمرکز است. از سال 2011 تا  که بر حوزه های آموزش، فناوری، انرژی و توسعه 
2015، یک نفر توسط سفارت در بوستون برای اجرای این برنامه استخدام شده است. پس از 
نقل مکان به دفتر کار خود در مرکز نوآوری کمبریج در سال 2014، شیلی تصمیم گرفت 
تا یک سازمان غیرانتفاعی به نام ائتالف ثبتی شیلی ماساچوست2 )شیلی ماس( را تأسیس کند 
که مبتنی بر یک مدل تطبیقی مورد حمایت شرکت توسعه تولید شیلیCORFO( 3( بود؛ این 
شرکت یک سازمان دولتی در شیلی است که از سال 2017 فعالیت خود را آغاز کرده است. 
و  رویدادها  پروژه های عمومی-خصوصی،  در  فعالیت خود  اول  سال  دو  سازمان طی  این 
دو  دارای  سازمان  این  داشته است.  همکاری  شیلی ماس4  نوآوری  روز  مانند  فعالیت هایی 
کارمند است و به زودی تعداد کارمندان خود را به سه نفر افزایش می دهد و درصدد توسعه 
فضای کاری خود در مرکز نوآوری کمبریج است تا بتواند از اتباع و استارت آپ های شیلی 
میزبانی کند که قصد بررسی اکوسیستم علم، فناوری و نوآوری بوستون به مدت چند ماه 
را دارند. هیچ یک از اعضای کارمندان دارای موقعیت دیپلماتیک نیستند، زیرا توسط یک 
سازمان غیرانتفاعی استخدام شده اند. البته این کارمندان توسط فرد استخدام شده از سوی 

سفارت همکاری کرده و مورد حمایت مالی دولت شیلی قرار دارند. 

کشورهای دیگر هم در حال توسعه شبکه وابسته های علمی خود با استفاده از سازمان های 
غیرانتفاعی موجود هستند. این مسأله در مورد ترکیه نیز صدق می کند که در حال حاضر این 
مدل را در بسیاری از حوزه های مختلف در سراسر جهان از جمله در واشنگتن دی سی از 
طریق شبکه موسسه Yunus Emre اجرا می کند. این شبکه که تحت عنوان پروژه همکاری 
تبادالت  برای  ابزاری  به عنوان  می شود،  شناخته   )TABIP( ترکیه5  علمی  و  آکادمیک 

1. ChileMass Plan
2. Chile Massachusetts Alliance Inc.
3. Production development Corporation of Chile
4. ChileMass Innovation Day
5. Academic and Scientific Cooperation Project of Turkey 
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آموزشی و علمی در راستای بهبود همکاری، کمک به اقتصاد، تضمین انتقال دانش فنی، 
افزایش کیفیت منابع انسانی و مشارکت در فعالیت های دیپلماسی عمل می کند. 

ج( سایر روش های نمایندگی

کنسول افتخاری

بهره گیری از کنسول افتخاری روش دیگری برای حضور کشورها در بوستون است. در 
واقع، کنسول افتخاری نماینده دولت فرستنده است، اما یک کارمند دولتی نیست و نباید 
شهروند کشوری باشد که نماینده آن است. این افراد می توانند با حضور محلی خود منبع 
و  علم  به  مربوط  در حوزه  افتخاری  کنسول  ایده آل،  شرایط  در یک  باشند.  فوق العاده ای 
دانشگاه کار می کند. این امر در مورد جمهوری چک صدق می کند. کنسول های افتخاری 
به این دلیل که همانند دیپلمات ها به صورت دوره ای ماموریت ندارند، می توانند یک شبکه 

محلی را در طول زمان ایجاد کنند.

رویکرد تایوان

از  ولی  ندارد،  رسمی  دیپلماتیک  روابط  متحده  ایاالت  با  تایوان  اینکه  وجود  با 
 1)TECRO( متحده  ایاالت  در  تایپه  فرهنگی  و  اقتصادی  نمایندگی  دفتر  طریق 
نمایندگی های محلی در بوستون دارد. این دفتر با وزارت امور خارجه، وزارت علم 
اقتصادی و فرهنگی  فناوری و وزارت آموزش و پرورش همکاری می کند. دفتر  و 
مهارت  محلی  دانشگاه های  و  محققان  با  ارتباط  برقراری  زمینه  در  بوستون  در  تایپه 
دارد. همچنین این دفتر با مهاجران متخصص خود در حوزه زیست فناوری و تحقیق 
و همچنین سرمایه گذاران خطرپذیر تایوانی همکاری کرده و برنامه دارد تا با مؤسسه 

فناوری ماساچوست و هاروارد شروع به همکاری کند.

1. Taipei Economic and Cultural Representative Office
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 4-2 سلسله مراتب و سازمان های وابسته

کشورها از نظر ساختار و گزارش دهی به روش های مختلفی عمل می کنند. وابسته های 
علمی و ساختاری که در آن فعالیت دارند، می توانند به عنوان بخشی از وزارت امور خارجه، 
وزارت اقتصاد، وزارت علوم، یا ترکیبی از هر یک از این ها، بسته به ماموریت اصلی و طرح 

تامین مالی آنها محسوب شوند.

وزارت امور خارجه ◉

وابسته های علمی معموالً به عنوان دیپلمات هایی به شمار می آیند که با حمایت وزارت 
شبکه  که  می کند  صدق  کشورهایی  مورد  در  امر  این  می کنند.  فعالیت  خارجه  امور 
اشاره  فرانسه  به کشور  می توان  نمونه  به عنوان  و  دارند  علمی  وابسته های  از  شناخته شده ای 
فرهنگی،  همکاری  اداره  علمی  و  پژوهشی  تبادل  مدیریت  تحت  کشور  این  )شبکه  کرد 
دانشگاهی و پژوهشی1 در وزارت امور خارجه فعالیت دارد.( کشورهایی که درصدد توسعه 
فعالیت خود در حوزه دیپلماسی علم در بوستون هستند و در حال حاضر کنسول گری آنها 
فعالیت قابل توجهی دارد، وابسته های علمی آنها نیز به عنوان دیپلمات تحت نظارت وزارت 
نوآوری2  برای  دیپلماسی  برنامه  چهارچوب  در  مثال،  به عنوان  دارند.  فعالیت  خارجه  امور 
برزیل هدایت می شود، کشور قصد دارد حضور خود در  امور خارجه  که توسط وزارت 
کنسولگری های واقع در اکوسیستم های موفق علم و فناوری مانند بوستون را تقویت کند و 

یا اینکه توسعه بخشد.

وزارت اقتصاد ◉

برخی از وابسته های علمی و ساختارهای آن ها به ویژه در مواردی که تمایل به تمرکز 
اعظم  قسمت  که  زمانی  همچنین  و  می آید  شمار  به  آنها  اصلی  هدف  اقتصادی  توسعه  بر 
فعالیت حرفه ای آنها حول محور نوآوری می چرخد، به طور مستقیم تحت نظارت وزارت 
از  بخشی  بوستون  در  دفتر آن  و  هلند  نوآوری  مثال، شبکه  به عنوان  دارند.  فعالیت  اقتصاد 

1. Research and Scientific Exchange of the Cultural, Academic and Research Cooperation Directorate 
2. Diplomacy for Innovation Program 
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وزارت امور اقتصادی هلند محسوب می شود. قبل از تأسیس شبکه نوآوری هلند در بوستون، 
از طریق سفارت در واشنگتن و گاهی هم  فناوری و نوآوری  به علم،  فعالیت های مربوط 
توسط کنسولگری نیویورک هماهنگ می شد، اما پیگیری فعالیت ها از راه دور کار دشواری 
بود. پس از انجام یک ارزیابی توسط وزارت امور اقتصادی هلند با همکاری وزارت امور 
خارجه )با سفارت واشنگتن و سرکنسول نیویورک(، وزارت امور اقتصادی نسبت به تأسیس 
دفتر بوستون در سال 2014 اقدام کرد. در مورد کبک، دپارتمان نوآوری1 در وزارت توسعه 
اقتصادی، نوآوری و تجارت صادرات2 در اصل مسئولیت ایجاد موقعیت شغلی وابسته علمی 

را بر عهده دارد و در حال حاضر هم همین ساختار وجود دارد.

وزارت امور خارجه به همراه وزارت اقتصاد ◉

در برخی مثال ها، وابسته های علمی از مسئولیت ها و سلسله مراتب مربوط به وزارت امور 
خارجه و وزارت اقتصاد تبعیت می کنند. در مورد انگلستان، متصدیان شبکه علم و نوآوری 
وزارت  و  مشترک المنافع  و کشورهای  امور خارجه  اداره  به  مالی  تامین  و  ساختار  نظر  از 

کسب و کار، انرژی و راهبرد صنعتی متکی هستند.

وزارت علوم ◉

فعالیت می کنند.  نظارت وزارت علوم  وابسته های علمی کشورهای دیگر تحت  شبکه 
و  علم  وزارت  نظارت  تحت  دی سی  واشنگتن  در  تایلند3  سلطنتی  سفارت  فناوری  دفتر 

فناوری و نه وزارت امور خارجه فعالیت دارد. 

وزارت امور خارجه به همراه وزارت آموزش عالی و علوم ◉

روش دیگری هم وجود دارد که برخی از وابسته های علمی تحت نظارت هر دو وزارت امور 
خارجه و وزارت آموزش عالی و علوم فعالیت دارند. به عنوان مثال، کشور دانمارک دو کارمند 
از هر یک از وزارتخانه ها- وزارت امور خارجه و وزارت آموزش عالی و علوم- استخدام 

1. Innovation department 
2. Ministry of Economic Development, Innovation and Export Trade 
3. The office of Technology at the Thai Royal Embassy 
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می کند. به عالوه، این مرکز سه کارمند بومی را به منظور رسیدگی به مسائل علم، فناوری و 
نوآوری و دو کارمند بومی را برای رسیدگی به مسائل تجاری استخدام می کند. وزارت آموزش 
عالی و علوم بودجه را به طور کامل تأمین می کند. به لحاظ فنی، سرمایه گذاری مشترک در 
واقع به منزله همکاری بین وزارت آموزش عالی و علوم و شورای بازرگانی در وزارت امور 
خارجه دانمارک است. به همین ترتیب، شبکه Swissnex کشور سوئیس به دپارتمان فدرال 

امور اقتصادی، آموزشی و پژوهشی1 و دپارتمان فدرال امور خارجه2 متکی است.

بدون وابستگی مستقیم به وزارت ◉

 برخی از وابسته های علمی از نظر سلسله مراتب و یا برای تنظیم راهبرد خود به وزارتخانه 
توسط  استخدام شده  علمی  وابسته های  مورد  در  به وضوح  امر  این  نیستند.  وابسته  خاصی 
نهادهای فروملی صدق می کند. به عنوان مثال، مرکز بین المللی والونی- بروکسل سرپرستی 
بر عهده دارد.  نمایندگان روابط علمی )ALS(3 واقع در شهرهای مختلف جهان را  شبکه 
به مؤسسات، دانشگاه ها، و شرکت های تشکیل دهنده شبکه  این حال، وابسته های علمی  با 
فعالیت  غیرانتفاعی  وابسته های علمی که در سازمان های  ملی،  گزارش می دهند. در سطح 
دارند هم ممکن است در این رده قرار بگیرند. اگرچه آن ها به ساختار ملی مرسوم وابسته 
نیستند و اغلب به یک هیئت غیردولتی گزارش می دهند، ولی عملکرد و حقوق آن ها توسط 

سازمان های ملی و یا حتی سفارت کشور در واشنگتن تامین می شود.

 4-3 مدل های همکاری در نمایندگی بوستون

مسلم است که عملکرد وابسته های علمی در بوستون در بسیاری از سطوح، رقابتی است. 
اهداف خاص  تحقق  یا  پیگیرِی حوزه های خاص  برای  محلی  نمایندگی های  این حال،  با 
تشکیل گروه داده و همکاری را چه به صورت دو جانبه و چه چند جانبه مفید می دانند. در 
سایر موارد، برای حفظ جایگاه خود و یا در صورت حساس بودن مسائل، نمایندگی های 
محلی آن ها را به صورت جداگانه دنبال می کنند. با این وجود همانطور که ذکر شد و البته 
1. Federal Department of Economic Affairs, Education and Research 
2. Federal Department of Foreign Affairs 
3. Agents de Liaison Scientifique
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در بوستون کامال قابل درک است، علم و فناوری حوزه ای است که کشورها برای اینکه 
رقابتی بمانند باید همکاری داشته باشند.

الف( دو جانبه

تقویت  موجب  نهایت  در  که  می کنند  برقرار  را  دوجانبه ای  روابط  کشورها  برخی 
فعالیتهای ملی می شود. به عنوان مثال، سفارت موناکو برای کانادا معتبر است و امور عمومی 
می کند.  کانادا1 همکاری  اقتصادی  توسعه  و  علم  نوآوری،  وزارت  با  و  اجرا کرده  را  آن 
برخی از کشورها حتی به دیگران کمک می کنند تا دستورات دیپلماسی علم و فناوری خود 
را تعیین کرده و بتوانند مقدمات مفیدی را برای مخاطبین خود در کانادا فراهم کنند. به عنوان 
مثال، Swissnex به شبکه نوآوری هلند کمک می کند تا در مراحل اولیه، شبکه خود در 
بوستون را توسعه دهد و در مقابل مقامات سفارت دانمارک با Swissnex و شبکه نوآوری 
هلند مذاکره کرده اند تا به بهترین نحو راهبرد دیپلماسی علمی خود در بوستون را طرح ریزی 
کنند. مباحث مربوط به روش های عملیاتی در سطح دو جانبه هم امکان پذیر هستند. به عنوان 
برزیل2  سرمایه گذاری  و  تجارت  ارتقای  سازمان  و  برزیل  نمایندگی های سرکنسول  مثال، 
)APEX-Brasil( در مورد برنامه چرخه استارت اَوت براسیل3 با شیلی ماس در بوستون در 
متداول  مناطق  تبادل تجربه ها مذاکره کرده اند. همانطور که در دیگر  با روش ها و  ارتباط 
افزایش  برای  می توانند  فناوری  و  علم  سیاستی  مسائل  زمینه  در  همسو  کشورهای  است، 

تاثیرگذاری خود بر مسائل سیاستی بین المللی و ایاالت متحده با یکدیگر همکاری کنند.

ب( بین نمایندگی های متعدد

فراتر از روابط دوجانبه که ممکن است برخی کشورها توسعه دهند، یکی از ویژگی های 
منحصر به فرد منطقه بوستون شامل ایجاد سازمانی است که امکان توسعه همکاری دیپلماسی 
علمی چندجانبه در مجموعه محلی را فراهم می آورد. انجمن دیپلماتیک علم و فناوری در 
وابسته های  بین  را  گسترده تری  شبکه  تا  شد  تأسیس   Swissnex توسط   2013 سال  اواخر 

1. Canada’s Ministry of Innovation, Science and Economic Development
2. Brazilian Trade and Investment Promotion Agency
3. The Boston cycle of the StartOut Brasil
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علمی ایجاد کرده و امکان دسترسی راحت تر به موسسات، شرکت ها و مراکز غیرانتفاعی 
برای  است  ممکن  کشور  یک  اگرچه  سازد.  فراهم  گروه  یک  به عنوان  را  بوستون  منطقه 
انجمن  ولی  بوستون دچار مشکل شود،  منطقه  در  این عرصه  بازیگران  از  با یکی  مالقات 

دیپلماتیک علم و فناوری باعث تسهیل این روند می شود. 

انجمن دیپلماتیک علم و فناوری 

بنا به اظهارات بسیاری از وابسته های علمی که به تازگی فعالیت خود در بوستون را 
آغاز کرده اند، انجمن دیپلماتیک علم و فناوری در کمک به آنها جهت توسعه راهبرد 
ایفا  منطقه نقش مهمی  این  بازیگران مختلف در  به  پیوستن  دیپلماسی علمی خود و 
کرده است. در مقایسه، از نظر برخی از وابسته های علمی که پایگاه شناخته شده ای در 
منطقه دارند، این مسئله مزیت چندانی ندارد. از طرف دیگر، برخی دیگر با اینکه برای 
مدتی در بوستون بوده اند، ولی به تازگی درباره این انجمن مطلع شده اند. شایان ذکر 
است که اگرچه انجمن دیپلماتیک علم و فناوری روند شبکه یابی و تبادل اطالعات را 
تسهیل می بخشد، ولی بهترین روش ها درباره ماموریت ها و مدل های نمایندگی مانند 
مواردی که در این گزارش ذکر شده است، به ندرت در این ساختار چندجانبه مورد 

بحث و تبادل نظر قرار گرفته اند. 

مدل مشارکتی و سازمان یافته انجمن دیپلماتیک علم و فناوری یک مدل نوآورانه بوده 
و دیگر شهرها به دنبال استفاده از این مدل هستند. نه تنها این مدل به صورت موفقیت آمیز 
Swissnex در شانگهای به کار برده شده است، بلکه در حال  در اوایل سال 2018 توسط 
حاضر موجب ترغیب برخی از شهرهای خارج از شبکه Swissnex مانند بارسلونا و قطب 

تازه تاسیس آن-SciTech DiploHub-نیز شده است. 
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5- سوابق کاری، خصوصیات و آموزش وابسته های علمی

کشورهای  در  متفاوتی  شغلی  پست های  و  نمایندگی  مدل های  که  همانطور  درست 
است.  متفاوت  نیز  علمی  وابسته های  آموزش  و  حرفه ای  سوابق  دارند،  وجود  مختلف 
نماینده ها می توانند دیپلمات هایی از کشور مبدأ باشند که در منطقه بوستون/ دی سی مشغول 
به کار شده اند و یا شاغالن محلی که در مورد محیط محلی اطالعات دارند )مانند شهروندان 
آمریکایی یا شهروندان خارجی که مجوزهای کار مناسب آمریکا را دارند( یا دانشمندان 
مشغول به کار در نمایندگی باشند. اکوسیستم بوستون دیدگاه های جالبی را درباره وضعیت 
مناسب ارائه داده و مقدمات ضروری برای مقاماتی که در آنجا مشغول کار هستند را فراهم 
می کند. برای بررسی اینکه چگونه کشورها می توانند عملکرد نمایندگان خود را در ارتباط 
با اهداف شغلی آنها به حداکثر برسانند، بررسی سوابق و آموزش وابسته های علمی می تواند 
مفید واقع شود. اگرچه بوستون مورد تأکید قرار داشته است، ولی دیدگاه های حاصله طی 
بررسی این اکوسیستم را می توان به صورت گسترده درباره موقعیت کلی وابسته های علمی- 

صرف نظر از ِسمت آنها- اعمال کرد و نتایج حاصله بیانگر این دیدگاه گسترده تر هستند.

 5-1 سوابق کاری و خصوصیات وابسته های علمی در بوستون

مصاحبه ها و تحقیقات صورت گرفته حاکی از این واقعیت هستند که وابسته های علمی 
سوابق حرفه ای متفاوتی دارند. این مسئله به وضوح در سوابق حرفه ای وابسته های علمی نشان 
داده شده است. برخی از وابسته های علمی شامل متخصصانی هستند که مدارک کارشناسی 
ارشد و دکتری دارند و گاهی اوقات پیش از شروع کار دیپلماتیک، مشاغل علمی زیادی 
داشته اند. برخی دیگر شامل دیپلمات های حرفه ای هستند و این در حالی است که بسیاری 
از آن ها در حوزه بازرگانی یا حقوق سابقه داشته اند. بسیاری از آن ها نیز دارای تجربیات 
کلیدی و سابقه دانشگاهی دوجانبه بوده و یا افراد باسابقه ادارات دولتی هستند. آن ها اعتماد 
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دولت های خود را به دست آورده و در برخی موارد در تصمیم گیری ها به طور مستقل عمل 
می کنند. در هر صورت واضح است که این افراد باید به موقعیتی خاص دست پیدا کنند تا 

برای مشاغلی مانند وابسته علمی در شهری مانند بوستون انتخاب شوند. 

بنا به اظهارات وابسته های علمی، شرایط زیر الزمه موفقیت در شغل آنها به شمار می آید:

نوآوری  ◉ و  فناوری  علم،  جامعه  درک  و  نوآوری  و  فناوری  علم،  حوزه  در  تجربه 
)چگونگی عملکرد، ذهنیت، تامین مالی و غیره.(؛

تجربه بین المللی قبلی، حساسیت فرهنگی و کنجکاوی فکری؛ ◉

دانش قبلی یا تجربه بازرگانی در استارت آپ های علم، فناوری و نوآوری )مراحل  ◉
پیشرفت، تبلیغات، دوره های تامین مالی و سرمایه گذاری خطرپذیر و غیره(؛

شبکه یاب حرفه ای با شخصیتی خوش برخورد؛ ◉

دیپلماسی  ◉ دانش  مذاکره،  راهکارهای  متولیان،  )طرح ریزی  دیپلماسی  اصول  درک 
عمومی، آداب و رسوم دیپلماتیک(؛

نامه نگاری در  ◉ و  تفاهم نامه  پیش نویس  و  نگارش گزارش، خالصه  به  مربوط  دانش 
ساختار دیپلماتیک؛ و

متولیان مختلف در کشور  ◉ و  درک ساختار سازمانی، موسسات، سازمان های علمی 
در  مشارکت  و  سریع  طرح ریزی  به  مربوط  دانش  و  بین المللی  سطح  در  و  مبدأ 

اکوسیستم محلی. 

عالوه بر این، پس از طرح ریزی اکوسیستم محلی و به ویژه همکاری با وابسته های علمی، 
لزوم برخورداری از مهارت های نرم رایج مانند مهارت و انعطاف پذیری و توانایی یادگیری 
پیشرفت های  پیش بینی  و  کلی  تصویر  مشاهده  جدید،  مفاهیم  درک  شغل،  درباره  سریع 

سیاستی و بازرگانی براساس پیشرفت های علمی مشهود است. 
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 5-2 فرصت های آموزش دیپلماسی علم

این  از  بخشی  است.  زیادی  مهارت های  نیازمند  و  بوده  علمی چندوجهی  وابسته  شغل 
گزارش به بررسی این مسأله می پردازد که وابسته های علمی قبل از استخدام در بوستون چه 

دوره های آموزشی یا آمادگی گذرانده اند.

آموزش  از  که  دیده اند  آموزش  خود  شغلی  سمت  برای  علمی  وابسته های  از  برخی 
دیپلماتیک رسمی گرفته تا فعالیت به مدت طوالنی در وزارت یا سازمانی که متصدی تعیین 
دستور کار فعالیت های علم و فناوری است و تعامل با متولیان ذیربط برای درک نیازهای 
اکوسیستم کشور خود را دربرمی گیرند. برخی دیگر اظهار داشته اند که اصاًل آموزش قبلی 
فناوری کشور  و  علم  را در دستور کار  اطالعات خاصی  آنها  موارد،  برخی  در  ندیده اند. 
بنیاد دیپلو در  خود دریافت نکرده اند. برخی دیگر دوره های آنالین )از جمله کالس های 
مورد مکزیک( را گذرانده اند. به طور کلی، بیشتر آن ها اظهار داشته اند که باید ضمن کار با 

وظایف خود آشنا شوند.

به طور کلی این سوال مطرح است که همانطور که دیپلمات ها در کشورهای مختلف 
درباره ابعاد فرهنگی شغل آتی خود اطالعات الزم را به دست آورده و یا آموزش می بینند، 
با  چه نوع آموزش یا آمادگی می تواند به آماده سازی وابسته های علمی آتی کمک کند. 
توجه به تفاوت در مأموریت ها و راهبردهای ملی، وابسته های علمی باید متناسب با ساختار 
خاص، مخاطب مورد نظر و هدف خود آمادگی الزم را کسب کنند. در ادامه، چندین گروه 

مرتبط و حوزه های احتمالی برای آموزش به آن ها به شرح زیر بیان شده است. 

مالحظات مربوط به آموزش متخصصانی که وابسته های علمی را استخدام می کنند 

تعداد و تنوع مسائلی که یک دیپلمات نوین باید بتواند به خوبی درک کرده و هدایت 
کند، بسیار زیاد است. این که انتظار داشته باشیم یک مقام رسمی دانش عمیقی درباره ابعاد 
کامل مسائلی که با آنها مواجه می شوند را داشته باشند، چندان واقع بینانه و موثر نیست. با 
متداول  دیپلماسی  حوزه  از  فراتر  مسائل  از  عمیق تری  درک  خاص،  شرایط  در  حال  این 
خدمات  کارمندان  مثال،  به عنوان  است.  ضروری  مهم،  مسئله  یک  درباره  تخصص  یا  و 



علم و دیپلماسی 56

خارجی ایاالت متحده که مسئولیت مسائل مربوط به محیط زیست، علم، فناوری و سالمت 
)ESTH(1 را بر عهده دارند، پیش از استخدام در خارج از کشور آموزش های هدفمندی 

درباره سیاست های مربوط به علم و فناوری می بینند.

همچنین، در مورد مسائل خاص علمی بسته به حوزه ای که دیپلمات بر آن تمرکز دارد 
باید آموزش الزم ارائه شود. به عنوان مثال، دیپلمات هایی که در زمینه مسائل مربوط به محیط 
زیست فعالیت دارند، باید آموزش هایی با تأکید بر علم محیط زیست ببینند که با آموزش های 
یا هوش مصنوعی  در حوزه سالح های خودمختار کشنده  فعال  دیپلمات های  به  ارائه شده 
تفاوت دارند. هدف از چنین آموزش هایی این است که دیپلمات از پایه علمی کافی درباره 

موضوع برخوردار باشد و توانایی بیشتری جهت بهره گیری از تخصص مربوطه داشته باشد.

مالحظات مربوط به آموزش متخصصانی که به عنوان وابسته های علمی فعالیت دارند 

که  شوند  انتخاب  علمی  وابسته های  به عنوان  افرادی  که  است  رایج  نسبتا  کشورها  در 
به عنوان متخصص آموزش  دیده اند. شبکه های بزرگ تر می توانند متخصصانی را در حوزه 
در  علمی  بهبود همکاری های  در صورتی که هدف  مثال،  )به عنوان  کنند  منصوب  خاص 
حوزه علوم زیستی بین بوستون و کشور مبدأ باشد، فرد دارای مدرک دکترا در این رشته 
به عنوان وابسته علمی منصوب می شود(. با این حال، برخی از این متخصصان ممکن است 
از اکوسیستم علم، فناوری و نوآوری، سیاست های علم، فناوری و نوآوری  درک خوبی 
کشور مبدأ، ابعاد دیپلماتیک شغل خود و موسسات دولتی و دیپلماتیک متعدد در کشور 
مبدأ و خارج از کشور نداشته باشند. با آموزش در ارتباط با این مسائل، متخصصان شناخت 

بیشتری نسبت به موقعیت، سلسله مراتب و سازمان های وابسته به دست خواهند آورد.

ضرورت آموزش افراد با سوابق کاری متعدد

همانطور که گفته شد، وابسته های علمی در بوستون سوابق کاری متعددی دارند و فقط 
دیپلمات ها و متخصصان برای این شغل انتخاب نمی شوند. در واقع، بسیاری از وابسته های 

1. Environment, Science, Technology and Health
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راستای  اوقات در  دارند. گاهی  یا حقوقی سابقه حرفه ای  و  بازرگانی  نیز در حوزه  علمی 
ماموریت کلی )در صورتی که مثال هدف توسعه استارت آپ های علم و فناوری باشد(، این 
افراد در زمینه موضوعات خاص علم و فناوری در حوزه فعالیت موردنظر و همچنین درباره 

آداب و رسوم دیپلماتیک آموزش می بینند.

با این حال، این مسأله به معنای آن نیست که دیپلمات ها یا حقوق دانان باید به متخصص 
تبدیل شوند و یا از متخصصان یا اقتصاد دانان انتظار برود تا از دید مقامات دولتی به مسائل 
و  مشترک  زبان  یافتن یک  یکدیگر؛  تمامی گروه ها جهت شناخت  به  کنند. کمک  نگاه 
راه های مؤثر برای انجام فعالیت های مشترک؛ و درک دیدگاه، اهداف و فرهنگ حرفه ای 

یکدیگر از هر نظر مفید خواهد بود.

ظرفیت سازی دیپلماسی علم

عالوه بر موضوع آموزش به وابسته های علمی آینده، موضوع مهمتر شامل عدم آگاهی 
فناوری و نوآوری در دیپلماسی، مسائل  به علم،  در مورد اهمیت روزافزون مسائل مربوط 
سیاست خارجی و توسعه اقتصادی است. بسیاری از بازیگران فعال در بوستون اظهار داشته اند 
که درباره انتقال اهمیت کار خود به کشورشان با مشکل مواجه هستند. این امر نشان می دهد 
که آموزش درباره اهمیت قطب های علم، فناوری و نوآوری و عملکرد وابسته های علمی و 
همچنین پیامدهای گسترده تر علم، فناوری و نوآوری برای دیپلماسی ضروری است. به همین 
ترتیب، بسیاری از متخصصان از پیامدهای سیاستی کار خود آگاهی ندارند و فاقد دانش و 

ابزار الزم برای مشارکت با بازیگران دولتی یا شناسایی کارآمد سازمان های وابسته هستند. 

علوم  پیشبرد  انجمن  مانند  مکان هایی  در  علم  دیپلماسی  آموزش  اخیر،  سال  چند  طی 
آمریکا و مرکز دیپلماسی علم آن و سایر سازمان های غیرانتفاعی نیز توسعه پیدا کرده است. 
 1)TWAS( به عنوان مثال، انجمن پیشبرد علوم آمریکا از سال 2014 با آکادمی جهانی علوم
برای برگزاری دوره های آموزشی یک هفته ای مشارکت کرده است و بدین ترتیب، صدها 
این دوره های  از کشورهای در حال توسعه در  متخصص جوان، دیپلمات و سیاست گذار 

1. World Academy of Science
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آموزشی با مفاهیم و ابزارهای الزم برای بررسی دیپلماسی علم از چشم اندازهای جهانی و 
منطقه ای آشنا شده اند.

و  طرح ها  طریق  از  علم  اهمیت  درباره  دیپلمات ها  اطالع رسانی  به  نسبت  دیپلو  بنیاد 
رویدادهای متعدد اقدام کرده است. هر دو سازمان با گروه های متعددی از جمله نهادهای 
این گونه  برای  دیپلمات ها  و  متخصصان  آموزش  به  مشابهی  عالیق  که  متحد  ملل  سازمان 

مشاغل دارند، همکاری می کنند. 

موسسات دانشگاهی نیز در فعالیت های آموزشی مشارکت دارند. مرکز دیپلماسی علم 
در دانشگاه تافتس در بوستون به همراه موسسه فناوری ماساچوست، کارگاه های آموزشی 
دیپلماسی علم را برای محققان جوان عرصه علم و فناوری و وابسته های علمی تازه کار در 
و  برزیل  )اسپانیا،  متحده  ایاالت  از  موسسات خارج  برگزار کرده اند.  و 2018  سال 2017 
بوده و کشورهای  دیپلماسی علم  زمینه  فعالیت های آموزشی در  توسعه  نیز در حال  غیره( 
با مفهوم دیپلماسی علم  را  از پیش دیپلمات های خود  بیش  مثال مکزیک(  )برای  مختلف 
آشنا کرده و یا این که دیپلماسی علم را در برنامه آموزشی دیپلماتیک خود لحاظ می کنند. 
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6- نتیجه گیری و توصیه های الزم

توسعه  و  بین المللی  روابط  در  نوآوری  و  فناوری  علم،  مهم  نقش  درک  با  همزمان 
اقتصادی و همچنین تأثیر آن بر عملکرد فعلی دیپلماسی و بازیگران دیپلماسی، بسیاری از 
دولت ها توجه ویژه ای به آخرین پیشرفت های ناشی از قطب های پیشگام علم و فناوری در 
سراسر جهان نشان می دهند. استقرار وابسته های علمی در این قطب ها می تواند راه موثری 
اکوسیستم  و  مبدا  کشور  بین  الزم  ارتباطی  پل های  ایجاد  جهت  دیپلماتیک  مشاغل  برای 
محلی پویا باشد. این مسئله می تواند مزایای زیادی از جمله توسعه بخش خصوصی، تسهیل 
همکاری های علمی و مرتبط نمودن سیاست گذاری داخلی با پیشرفت ها و روندهای نوآوری 

در کشورهای دیگر را دربرداشته باشد.

با انعکاس این روندها، تعداد کشورهایی که نسبت به استقرار وابسته های علمی خود در 
بوستون-یکی از قطب های علم، فناوری و نوآوری در ایاالت متحده-اقدام کرده اند، طی 
چند دهه اخیر به سرعت افزایش یافته است. این گزارش مروری کلی بر اکوسیستم نوآوری 
منطقه بوستون است و به بررسی حوزه های موضوعی اصلی )فناوری زیستی، فناوری پاک 
مراکز  و  محلی  دولت  )دانشگاه ها، کسب و کارها،  آن  فناوری  و  علم  بازیگران  و  غیره(  و 

غیرانتفاعی( پرداخته است. 

بوستون  در  مختلفی  مکان های  در  خود  علمی  وابسته های  استقرار  به  نسبت  دولت ها 
اقدام کرده اند. در حالی که برخی از آن ها از ساختار کنسولگری معمول استفاده می کنند، 
برخی دیگر راه حل های نوآورانه تری را اتخاذ می کنند که از ایجاد یک کنسول اختصاصی 
برای علم، فناوری و نوآوری گرفته تا استقرار یک وابسته علمی در دانشگاه یا ایجاد دفاتر 
دولتی یا غیرانتفاعی متغیر است. در این گزارش، مسئولیت های مختلف و مدل های عملکرد 
مورد  می کنند،  استفاده  آنها  از  که  از کشورهایی  نمونه  و همچنین چند  علمی  وابسته های 

بررسی قرار گرفته اند. 
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این وابسته ها  در کشورهایی که وابسته های علمی خود را در بوستون مستقر کرده اند، 
توسعه همکاری های علمی،  با بخش خصوصی،  تقویت روابط  دارند:  وظایف گسترده ای 
آینده پژوهی روندهای محلی، مشارکت در دیپلماسی عمومی، بهره گیری از مهاجران، انتقال 
بهترین روش ها برای سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری و مذاکره و اجرای قراردادهای 
علم و فناوری. تأکید بر هریک از این موارد به راهبرد دیپلماسی علم آن کشور )در صورت 

وجود( بستگی دارد.

وابسته های علمی در بوستون و-عماًل در هرکجای دیگر-دارای سوابق کاری متفاوتی 
مجموعه  برای  که  هستند  متعدد  سوابق  دارای  و  مجرب  کارشناسان  معموال  آن ها  هستند. 
مهارت خاصی انتخاب شده اند. حوزه تخصص آن ها می تواند مستقیما مرتبط با اهداف مورد 
نظری باشد که کشور در قطب علم، فناوری و نوآوری تعیین کرده است. اگرچه برخی از 
آن ها قبل از اینکه به این ِسمت منصوب شوند و یا در حین انتصاب خود، آموزش خاصی 
دیده اند، ولی بسیاری از آن ها چنین می پندارند که باید برای این کار آموزش ببینند. در طول 
این تحقیق، فهرستی از مهارت های ضروری برای موفقیت یک وابسته علمی تهیه شده است 
و توصیه های الزم در ارتباط با روش های مؤثر برای آمادگی افراد با سوابق کاری مختلف 

برای این مشاغل ارائه شده است. 

انواع مختلفی از فرصت های آموزش دیپلماسی علم در ایاالت متحده و خارج از کشور 
پدید آمده است که به دولت ها کمک می کند تا درباره نحوه آموزش کارمندان خود در 
دارد،  وجود  دیپلماسی  و  نوآوری  و  فناوری  علم،  بین  مهمی  متقابل  وابستگی  که  دنیایی 
شناخت بیشتری داشته باشند. ضروری است که دیپلمات ها و مقامات دولتی به این واقعیت 
این مسئله برای  با چالش های جهانی متعدد کمک می کند.  به مقابله  باشند که علم  واقف 
آن ها مهم است تا در مورد مهار قدرت علم، فناوری و نوآوری احساس نگرانی نکنند. این 
مساله باعث گسترش عملکرد آن ها )بررسی جامع تر مشکالت، حمایت از سیاست گذاری 
مبتنی بر شواهد( شده و به تحقق اهداف اقتصادی و سایر اهداف کشور آن ها کمک می کند 

)پیش بینی مسائل سیاستی مهم به طور مستقیم موجب رشد اقتصاد کشور مبدا می شود(. 

بوستون و قطب های مشابه علم،  برای دولت های مختلفی که در  این گزارش می تواند 
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بهترین  ماموریت ها،  عملکرد،  انواع  بررسی  هنگام  در  دارند،  فعالیت  نوآوری  و  فناوری 
نشان  گزارش  این  به عالوه،  باشد.  مفید  آن ها  بومی  علمی  نمایندگان  آموزش  و  روش ها 
به  موضوعات  این  درباره  چند جانبه  و  دو جانبه  نظرات  تبادل  و  مباحث  که چطور  می دهد 
موفقیت آنها در این حوزه کمک می کند. انجمن دیپلماتیک علم و فناوری بوستون مدل 
مطلوبی برای تسهیل چنین مباحثی ارائه کرده است. همچنین این گزارش نشان می دهد که با 
مشارکت موسسات غیرانتفاعی، موسسات آموزشی و نمایندگی های دولتی در منطقه می توان 

فرصت های آموزشی بیشتری در اختیار تمام افرادی قرار داد که این مشاغل را دارند. 

نویسندگان این گزارش امید دارند که این گزارش به منزله انگیزه و راهنما برای افرادی باشد 
که قصد دارند وابسته علمی در بوستون و یا سایر قطب های علم و فناوری جهان مستقر کنند. 

توصیه های الزم برای دولت ها

توصیه های زیر در تصمیم گیری درباره نوع نمایندگی در بوستون به شما کمک می کنند:

1. اطالع داشته باشید که به چه چیزی نیاز دارید

چطور  فناورانه  و  علمی  راه حل های  و  است  مواجه  مشکالتی  چه  با  بیشتر  شما  کشور 
به نمک زدایی آب، تخریب  با مشکالت مربوط  به آن کمک کنند؟ آیا کشور  می توانند 
ساحل و سالمت عمومی مواجه است و یا اینکه نیاز به متخصص در حوزه ای خاص دارد؟ 
نقاط قوت و نقاط ضعف اکوسیستم علم و فناوری کشورتان را بدانید. ممکن است شما منابع 

بیشتری را بیشتر از آنچه که تصور می کنید در کشور خود بیابید.

2. اطالع داشته باشید که در کجا باید آن را پیدا کنید

کدام قطب علم و فناوری برای نیازهای شما مناسب تر است؟ به طور کلی، موضوعات 
مربوط به دسترسی به دانشگاه، فرصت های علمی و تحقیقاتی، تامین مالی ملی و موسسات 
موجود در کشور مقصد و به طور خاص در یک قطب علم، فناوری و نوآوری را در نظر 
بگیرید. به نمایندگی محلی فعلی خود، شرکت های فعال و جمعیت مهاجران در آنجا توجه 

کنید. این موارد می توانند به عنوان سکوی پرتاب شما عمل کنند. 
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3. ارتباط برقرار کنید

فرصت های بالقوه بین کشور خود و اکوسیستم محلی کشور مقصد را بررسی کنید. از 
متولیان ذیربط کشور خود که دیدگاه های مختلفی در حوزه علم، فناوری و نوآوری دارند-

از مراکز آموزشی )دانشگاه ها، آزمایشگاه های ملی( تا دولت )وزارتخانه های مختلف( و از 
کسب و کارها )شرکت و استارت آپ های علم و فناوری( تا جامعه مدنی )گروه های حقوق 
بشر، سایر گروه هایی که در زمینه رفع نیازهای جمعیتی خاص فعالیت دارند(-بهره مند شوید. 

نقاط مشترک و هم پوشانی های شما در کجاست؟

4. در مورد دستور کار تصمیم گیری کنید

در مورد شغل وابسته علمی با توجه به موضوع مورد نظر و چهارچوب زمانی تصمیم گیری 
نظارت  باید تحت  وابسته علمی  مقاصد خاص شما چه چیزهایی هستند؟  و  اهداف  کنید. 

کدام وزارتخانه فعالیت کند؟ چگونه بودجه این ماموریت را تامین خواهید کرد؟

5. در مورد مدل تصمیم گیری کنید

چه نوع نمایندگی را برای استقرار وابسته علمی خود انتخاب می کنید؟ امکانات موجود 
را با توجه به ساختار کشور خود و منابع موجود و نیازهای کشور خود در نظر بگیرید. آیا 
قصد دارید یکی از نمایندگی های زنجیره ای در سراسر دنیا که دستور کار خاص و مورد 
تاییدی دارند را تاسیس کنید و یا اینکه می خواهید یک فرد را اعزام کنید که از اختیار عمل 

برای پیگیری اهداف کشور برخوردار باشد؟ آیا مدل شما مقیاس پذیر است؟

6. فرد مناسب را پیدا کنید

چه کسی به بهترین شکل می تواند به عنوان وابسته علمی شما عمل کند؟ یک متخصص، 
یک دیپلمات و یا شاید یک فرد بازرگان؟ وابسته علمی شما چه ویژگی های شخصیتی باید 
داشته باشد؟ چقدر تجربه و سابقه باید داشته باشد؟ فردی با آموزش های دو جانبه )علم و 
فناوری و دیپلماسی( و تجربه عملی )کسب و کار علم، فناوری و نوآوری و دانش فنی مربوط 
به شبکه یابی( برای شما ایده آل است. در صورتی که دستور کار شما بسیار تخصصی است، 
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شاید انتخاب یک متخصص بهتر باشد. چنانچه بر مشارکت های علمی و توسعه تحقیقات 
در  اما  باشد،  داشته  تخصص  فناوری  و  علم  حوزه  در  باید  علمی  وابسته  هستید،  متمرکز 
صورتی که بر نوآوری و استارت آپ ها تمرکز داشته باشید، بهتر است از دانش مربوط به 

سرمایه گذاری خطرپذیر برخوردار باشد. 

تحقیق و جستجوی خود را محدود نکنید. ذهنی خالق داشته باشید.

7. مهارت های موردنیاز برای موفقیت کسب کنید

زمانی که وابسته علمی خود را پیدا کردید، تجربیات و مهارت های او را به طور عینی 
ارزیابی کرده و آن ها را با اهداف موردنظر خود تطبیق دهید. آنها قرار است که در یک 
اکوسیستم بسیار رقابتی علم، فناوری و نوآوری فعالیت کنند. بررسی کنید که وابسته های 
تا  فراگیرند  را  مناسبی  این که آموزش های  یا  و  با شغل خود آشنا شوند  علمی ضمن کار 
استخدام  به  نیازی  آیا  که  کنید  بررسی  به عالوه،  کنند.  عمل  موفقیت آمیز  به طور  بتوانند 

کارمند پشتیبان-از کشور خود و یا کارمند بومی آن کشور- هست یا خیر. 

8. حضور داشته باشید

از فردی که در حال حاضر در قطب علم، فناوری و نوآوری مورد نظر حضور دارد، 
استفاده کنید و یا اینکه فردی )که به طور بالقوه به عنوان وابسته علمی آینده در نظر گرفته 
می شود( را در اکوسیستم علم، فناوری و نوآوری منطقه مستقر کنید. به دنبال وابسته علمی 
مانند  فعالیت در مکانی  از طریق  این که  یا  میزبانی شماست و  بگردید که مشتاق  کشوری 
بتوانید  تجربه کسب کنید. در صورتی که  دانشگاه  یا  بوستون  در  نوآوری کمبریج  مرکز 
استعدادهای مهاجر بومی را پیدا کنید، برای گسترش ارتباطات خود در داخل اکوسیستم 
نوآوری و همچنین برقراری ارتباط با محققان، موسسات دولتی و شرکت های کشور خود، 

یک گروه بومی تشکیل دهید. 

9. از تجربیات استفاده کنید 

با  را  برای کشور خود  آن ها  مزایای  و  بوستون  مانند  فناوری  و  علم  قطب های  اهمیت 
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مقامات دولتی در میان بگذارید. آیا مدل ها و برنامه های علم، فناوری و نوآوری در خارج 
از کشور شما وجود دارند که بتوان آنها را برای کشور خود عیناً کپی کنید و یا اینکه آنها 
را متناسب با کشور خود تطبیق دهید؟ آیا اکتشافات تحول آفرینی در آینده نزدیک وجود 
به آموزش دیپلماسی علم  نیازی  باید در کشورخود مورد توجه قرار دهید؟ آیا  دارند که 

وجود دارد و چگونه می توان آن را آموزش داد؟

10. سایر توصیه ها

به گونه ای گسترش دهید که موضوع  را  وابسته علمی، دستور کار وی  استقرار  از  بعد 
و  فناوری  علم،  قطب های  در  نمایندگی  مزایای  از  دربرگیرد.  نیز  را  عمومی  دیپلماسی 
نوآوری برای ارتقای اهداف کشور خود استفاده کنید. همکاری های گسترده بین کشورها 
و فرصت های بالقوه از جمله قراردادهای علم، فناوری و نوآوری و تعهدات طوالنی مدت را 
مورد توجه قرار دهید. از وابسته علمی فعلی به عنوان سکوی پرتاب جهت پیشبرد دستور کار 

خود در سطح محلی، ملی و بین المللی استفاده کنید.

منبع: 

Pavlina Ittelson, Jean-Christophe Mauduit, 2019, Science&Diplomacy: How 
countries interact with the Boston innovation ecosystem, DiploFoundation,  

www.diplomacy.edu.
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انجمن پیشبرد علوم آمریکا 

 1848 سال  در  غیرانتفاعی  و  بین المللی  سازمانی  به عنوان  آمریکا  علوم  پیشبرد  انجمن 
انجمن و آکادمی های علوم وابسته است که وظیفه  از 250  بیش  بر  تأسیس شد و مشتمل 
پیشبرد علوم، مهندسی و نوآوری در راستای منفعت تمام مردم را بر عهده دارد. با برخورداری 
از بیش از 120.000 عضو در 91 کشور، این مرکز به عنوان بزرگ ترین انجمن علمی عمومی 
در جهان و همچنین به عنوان ناشر پیشگام تحقیقات پیشرفته از طریق انتشار مجموعه مجالت 
ساینس1 فعالیت دارد. مهم تر این که، انجمن مذکور علوم پایه، فناوری، مهندسی و ریاضیات 
را به عنوان راه حل بسیاری از چالش های فعلی جهان قلمداد کرده و از این رشته ها حمایت  

می کند.

این انجمن، دیپلماسی علم را به عنوان جنبه مهمی از روابط علمی و بین المللی قرن 21 
روابط  بین جوامعی که در آن ها  نشان می دهد که چگونه علم می تواند  و  قلمداد می کند 
رسمی ممکن است نامطلوب باشد، ارتباط برقرار کند و باعث تقویت تعامالت و مشارکت ها 
بین جوامع علمی و دیپلماتیک شود و چهارچوب ذهنی و آموزش در راستای حمایت از 
اعمال دیپلماسی علم را توسعه بخشد. در واقع، انجمن سعی به ارتقا و حمایت از یکپارچگی 
علم و کاربرد آن دارد و اظهارنظرات خود در ارتباط با کاربرد علم در مسائل اجتماعی را 
ارائه کرده و در زمینه تقویت و تنوع سازی نیروی کار حوزه علم و فناوری فعالیت می کند.

برای اطالعات بیشتر به سایت www.aaas.org مراجعه فرمایید.

1. Science 
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بنیاد دیپلو

بنیاد دیپلو به عنوان سازمانی غیرانتفاعی در سال 2002 توسط کشورهای مالت و سوئیس 
تأسیس شد و در زمینه ایجاد دیپلماسی و حکمرانی بین المللی فراگیرتر و کارآمدتر فعالیت 
دارد. دفاتر بنیاد در کشورهای متعددی از جمله مسیدا در مالت، ژنو در سوئیس و بلگراد در 
صربستان مستقر هستند. بنیاد از سال 2006 به عنوان مقام مشورتی از سوی شورای اجتماعی 
و اقتصادی سازمان ملل متحد1 )اکوسوک( فعالیت دارد. به ویژه، بنیاد مذکور در حوزه های 

زیر فعالیت دارد: 

افزایش قدرت کشورهای کوچک و درحال توسعه جهت مشارکت هدفمند در امور  ◉
بین المللی؛ 

افزایش همه شمولی و پاسخگویی بین المللی؛ ◉

افزایش مشروعیت سیاست گذاری بین المللی؛ و  ◉

بهبود حکمرانی جهانی و توسعه سیاست بین المللی.  ◉

فعالیت های اصلی بنیاد 

در  متعددی  رویکردهای  موجود،  سیاستی  ساختار  با  متناسب  بنیاد  ظرفیت:  توسعه 
راستای حمایت از توسعه ظرفیت اتخاذ کرده است که عبارتند از: آموزش آنالین، تحقیقات 
توسعه  به  مربوط  موضوعات  تخصصی.  انجمن های  توسعه  و  سیاستی  یادگیری  سیاستی، 
دیپلماسی  عمومی،  دیپلماسی  الکترونیکی،  حکمرانی  اینترنتی،  حکمرانی  شامل  ظرفیت 

بشردوستانه و دیپلماسی بهداشت جهانی است. 

بنیاد  جهانی،  حکمرانی  در  مبرم  مشکالت  با  مقابله  به منظور  رویدادها:  برگزاری 
جمله  از  متفاوت  دیدگاه های  با  افراد  گردهمایی  امکان  مختلف  رویدادهای  برگزاری  با 
دیپلمات ها، کارشناسان کسب وکار و اعضای جامعه را فراهم می آورد. به عالوه، از طریق 
این  است.  میسر  رویدادها  این  در  افراد  دور  راه  از  مشارکت  امکان  الکترونیکی  ابزارهای 

1.United Nations Economic and Social Council (UN ECOSOC)
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رویدادها اغلب در قالب فعالیت های آموزشی، نشریه ها یا تعامالت آنالین برگزار می شوند. 

دوره ها: دوره های آموزشی مقطع تحصیالت تکمیلی و کارگاه های آموزشی درباره 
کارمندان  دولت،  کارمندان  دیپلمات ها،  برای  بنیاد  توسط  دیپلماسی  با  مرتبط  موضوعات 
سازمان های بین المللی و سازمان های غیردولتی و دانشجویان روابط بین الملل برگزار می شود. 
با تلفیقی از روش یادگیری بسیار پیشرفته و پلتفرم یادگیری آنالین منحصربه فرد بنیاد، این 
به  دوره ها  می شوند.  برگزار  عمومی  و  تعاملی  شخصی،  انعطاف پذیر،  صورت  به  دوره ها 

صورت آنالین، حضوری و یا ترکیبی از هر دو روش برگزار می شوند. 

تحقیقات: روش های قدیمی تحقیقات سیاستی توسط بنیاد از طریق روش های اینترنتی 
ازجمله جمع سپاری، تحلیل روند و تحقیقات مشارکتی گسترش داده می شوند. تحقیقات 
ارائه شده توسط بنیاد در ارتباط با دیپلماسی، حکمرانی اینترنتی و یادگیری آنالین هستند. 

نشریه ها: نشریه ها طیف وسیعی از موضوعات از بررسی تحوالت معاصر در دیپلماسی تا 
بررسی های جدید ابعاد سنتی دیپلماسی را دربرمی گیرند. بسیاری از این نشریه ها به صورت 

آنالین و یا چاپی موجود هستند و برخی از آن ها به چند زبان ترجمه شده اند. 

برای اطالعات بیشتر به سایت https://www.diplomacy.edu  مراجعه فرمایید.




