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چکيده
ماهیت ماجراجویانۀ سیاست خارجی آمریکا در زمان جورج بوش و حمله به افغانستان و عراق
سبب شد که جایگاه بینالمللی این کشور بهویژه در جهان اسالم آسیب ببیندد بدرام مبابلده بدا
این وضعیت ،آمریکاییها از ابزارهام مختلف سیاسی ،اقتصادم و اجتماعی -فرهنگدی اسدتداده
کردهاند تا جایگاه بینالمللی آمریکا بهویژه در جهان اسدالم را تدرمی کنندد یکدی از ابزارهدام
آمریکا ،استداده از ظرفیتهام دیپلماسی عل و فناورم بوده است در این زمینده ،بده انتصدا
فرستادگان علمی از سوم ایاالت متحد به نباط مختلف جهان ،بهشکل ویژه توجه شدد تمرکدز
اصلی برام فرستادن گروههام علمی ،کشورهام با اکثریت مسلمان بود هیئدتهدام علمدی در
زمینۀ تشریک مساعی و ارتباط میان دوطرف نبش ترغیبی را فراه آورندد تدالش بدرام حدل
مشکالت کشورهام منطبۀ خاورمیانه و آسیام مرکزم از راه همکارمهام علمی از زمینههدام
اصلی استداده از ظرفیتهام عل و فناورم در این مدل از دیپلماسی آمریکا بدود ایدن نوشدتار
بهدنبال پاسخ به این پرسش است که مه ترین اولویتها و نهادهام شکلدهنده بده دیپلماسدی
عل و فناورم آمریکا در آسیام مرکزم چیست؟ بهنظر میرسد بیشتر همکدارمهدام علمدی و
فناورم میان ایاالت متحدۀ آمریکا و آسیام مرکزم متمرکز بر بحث سالحهام کشدتار جمعدی،
آ و آموزش است مه ترین نهادهام درگیر در این مسئله نیز بیشدتر دولتدی بدهویدژه وزارت
امورخارجه ،وزارت بازرگانی و وزارت کشاورزم بودهاندد و بخدش خصوصدی در ایدن زمینده
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مقدمه
پیشددینۀ اتحدداد شددوروم و تیکیددد بددر عل د و فندداورم بددرام پیشددبرد برنامددههددام خددویش در
آسیام مرکزم قابل چش پوشی نیسدت در ایدن دوران آسدیام مرکدزم سدط چشدمگیرم از
عل و فناورم را به خود اختصدا

داده بدود همچندان نیدز زیرسداختهدام بنیدادم علد و

فناورم که برام توسعۀ اقتصادم در این کشور ضدرورم اسدت ،از ایدن دوران وجدود دارد بدا
وجود این ،چنین زیرساختهایی بیشتر با هزینۀ دولتی اجرایی شدهاند و بهدلیدل حمایدتهدام
مالی اندک ،نوآورمنداشتن در استداده از آنها و جلدوگیرم از حمایدت از نظدام آموزشدی کده
تربیتکنندگان دانشمندان و مهندسان باشد ،کارایی الزم را نداشتهاند بدا وجدود ایدن ،در حدال
حاضر نیز ،مهندسان و متخصصان در جامعه اهمیت زیادم دارند به عالوه ،همۀ جوامع آسیام
مرکزم باور دارند که راهحل مشکالت این کشور راهحلی فنی است (Kirk and Others, 2003:
.)3-7

با این رویکرد ،استداده از عل و فناورم بهعندوان ابدزارم از سدوم دولدت ایداالت متحدد
آمریکا برام پیشبرد هدفهام سیاست خارجی این کشور در نباط مختلف دنیا از جمله آسیام
مرکزم مورد توجه قرار گرفته است برام اجراییکردن این هدف برنامههام مختلددی بدهویدژه
برام جهان اسالم در دستور کار قرار گرفته است با توجه به آنچه بیان شد ،این پرسش مطدرح
میشود که مه ترین حوزههام موضوعی در حوزۀ عل و فناورم که آمریکا آنها را در آسدیام
مرکزم دنبال میکند چیست و کدامیک از نهادهام خصوصی و دولتی در ایدن زمینده فعالیدت
دارند؟ در پاسخ میتوان مطرح کرد که بزرگترین برنامههام حکومتی ایاالت متحد آمریکدا در
بخش عل و فناورم ،تالش برام از میانبردن تسهیالت مربوط به فناورمهدام بدا درجدههدام
تک بود که از برنامۀ نظامی اتحاد شوروم حمایت میکرد و تبدیل امکانات و کارکنانی مربدوط
به آن به امکانات و اقدامهام مسالمتآمیز بود از دیگر موضوعهام اولویتدار در ایدن زمینده،
مسائل زیستمحیطی با تیکید بر مسئلۀ آ

بود در ارتباط با نهادها نیز در سط حکومتی ،پدن

ادارۀ حکومتی مشغول فعالیدت هسدتند :وزارت بازرگدانی ،وزارت اندر،م ،وزارت بهداشدت و
خدمات انسانی ،وزارت خارجه و بنیاد ملی عل
دیپلماسی علم و فناوري
دیپلماسی عل و فناورم استداده از همکارمهام علمی برام رفع مشکالت مشدترک و ایجداد
روابط بینالمللی آسدان و حسدا

شدده

اسدت ( Mousavi Movahedi and Kiani Bakhtiari,

 )2012: 72دیپلماسی عل و فناورم مدهومی چندبعدم در نظر گرفته میشود که میتدوان هدر
سه بعد سیاست ،اقتصاد و عل را در آن مشاهده کرد با توجه به مطالدب بیدان شدده ،مدی تدوان
گدت دیپلماسی علمی طیف گستردهام از تبادلهام رسمی یا غیررسدمی در حدوزههدام فندی،
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Ghadimi and Manouchehri

 )Qashqaie, 2013: 52دیپلماسی عل و فناورم این چهار بعد را دارد:
 9ارائدۀ نظرهدا و توصدیههدام علمدی بدرام بدهکدارگیرم آنهدا در هددفهدام سیاسدت
خارجی :هددف از ایدن همکدارم رفدع مدانعهدام موجدود ،بهبدود تبدادالت و همکدارمهدام
دیپلماتیک یا دیگر فعالیتهایی است که در آنها وجود توافق نظر و درک روشن ،ضدرورم و
الزم است
 0تسهیل همکارمهام علمی بینالمللی :دیپلماسی برام عل  ،دومین بُعد دیپلماسی علمی
است که بهدنبال تسهیل همکارمهام بینالمللی ،خواه اولویتهام راهبردم تعیینشده از بداال
به پائین و خواه همکارمهام پائین به باال در میان پژوهشگران و اندیشمندان اسدت ( Alberts,
.)2010: 1-19

 0استداده از همکارمهام علمی برام بهبود روابط بینالمللی میان کشورها :سومین بُعد از
دیپلماسی عل « ،عل برام دیپلماسی» است در این حالدت همکدارمهدام علمدی و فنداورم،
روابط بینالمللی را بهبود میبخشد
 4عل و فناورم بهعنوان منبع قدرت نرم :عل و فناورم میتواند بهعنوان منبع قدرت ندرم
در دیپلماسی کشورها استداده شود
با این چهار رویکرد ،آمریکا بدرام پیشدبرد دیپلماسدی علد و فنداورم در آسدیام مرکدزم
موافبتنامۀ همکارم با برخی از کشورهام منطبه را امضا کرده است کده در بخدش بعددم بده
آنها اشاره میشود

)(Nazifkar, 2012: 67-71

موافقتنامۀ همکاري در زمينۀ علم و فناوري
ادارۀ همکارم عل و فناورم وزارت امورخارجۀ آمریکا میکوشد تا چتر عل و فنداورم را در
روابط دوجانبه و چندجانبه با کشورهام دیگر بگشداید .در موافبدتنامدههدام امضاشدده میدان
آمریکا و کشورهام آسیام مرکزم ،دوطرف بر اشتراکگذارم دانش بهویدژه در حدوزۀ علد و
فناورم و ارتباط بین دانشگاهی تیکید کردهاندد مهد تدرین موافبدتنامدههدا در ایدن زمینده بدا
ازبکستان و قزاقستان امضا شده است که البته به شکلگیرم کمیتۀ مشترک عل و فناورم بدا دو
کشور با هدف شناسایی اولویتها منجر شده است در یکدی از نشسدتهدام افتتاحیدۀ کمیتدۀ
مشترک موافبتنامۀ عل و فناورم ایاالت متحد و قزاقستان اولویتهدام مشدترک را شناسدایی
کردند و سه گروه کارم در حوزههام پژوهشهام بیوپزشکی ،شدیمی سدبز و مندابع طبیعدی و
مدیریت منابع طبیعی ایجاد کردند ( .)Sydykov, 2013این کارگروه در اولین اقددام خدویش بدا
تبویت اقدام هام مشترک در زمینههام اطالعات و زیست فناورم ،محافظت از ذخایر انر،م و
تجارمسازم اختراعهام علمی موافبت کرد مه ترین هدف گروه ،اجراییکدردن موافبدتنامدۀ
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دوجانبۀ مربوط به عل و فناورم است که در دیددار ندور سدلطان نظربدایف از ایداالت متحددۀ
آمریکا در آوریل 0393

امضا شد (.)Kazakhembus, 2012

عالوه بر قزاقستان ،موافبتنامۀ همکارم عل و فناورم با ازبکستان نیز در سال  0399امضا
شده است ( .)Dolan, 2012البته بعدد از اسدتبالل ،حکومدت ایداالت متحددۀ آمریکدا بدهدنبدال
گسترش همکارمهام عل و فناورم با ازبکستان نیز بوده است بهگوندهام کده بدا آغداز سدال
 0330بیش از  09طرح دوجانبدۀ مشدترک از طدرف وزارت کشداورزم و سدروی

پژوهشدی

کشاورزم با حمایت وزارت دفاع ایاالت متحدۀ آمریکا اجرا شده است برام بیش از یک دهه،
وزارت کشاورزم ایاالت متحد آمریکا و دانشمندان ازبکستانی همراه با ه تالش مدیکنندد تدا
زمینههام پژوهشهام مشترک را فراه آورند ،بهگونهام که به تولیدهام مشترک منجدر شدود
بهویژه در زمینۀ پنبه به تبویت بهرهورم از این محصول برسند وزارت کشداورزم و سدروی
پژوهش هام کشاورزم از مه ترین و موفق ترین نهادهام حکدومتی در آمریکدا در ایدن زمینده
بودهاند؛ زیرا بیشتر پژوهشهام آنها متمرکز به بهبود کیدیت پنبده بدهعندوان محصدول بنیدادم
اقتصاد ازبکستان است همچنین در دسامبر  0393هر دو کشور موافبتنامۀ همکارم در زمیندۀ
عل و فناورم را برام بهبود ظرفیتهام علمی ،گسترش و حمایت از جوامدع علد و فنداورم
در هر دو کشور و همچنین ارتبام همکارمهدا در حدوزههدام علد و فنداورم کده منجدر بده
هدفهام صل آمیز شود را امضا کردند
مرکز دیپلماسی علمی و مرکز سیاست عل  ،فنداورم و امنیدت وابسدته بده انجمدن پیشدبرد
ایاالت متحد آمریکا زمینههام همکارم مشترک با آکادمی عل جمهورم ازبکستان را با هددف
داشتن همکارم در زمینۀ زیستی میدان دو کشدور فدراه آوردندد ( )Gwenaële, 2012شدایان
توجه اینکه ،آمریکا برام پیشبرد دیپلماسی عل و فنداورم خدود در آسدیام مرکدزم کده از راه
موافبتنامههام عل و فناورم جنبۀ رسمی به خود میگیرد ،مجموعهام از نهادهدام حکدومتی
و غیرحکومتی را مشغول به فعالیت کرده است که بخش سوم بهصورت خا

بده ایدن مسدئله

اشاره میکنی
نهادهاي حکومتی و دیپلماسی علم و فناوري آمریکا در آسياي مركزي
در سط حکومتی ،پن وزارتخانه در حال حاضر در آسیام مرکزم مشغول فعالیدت هسدتند:
وزارت بازرگانی ،وزارت انر،م ،بنیاد ملی عل و وزارت خارجه دیگر کارگزارمهدایی کده در
سط پایینی مشغول هستند شامل سازمان حمایدت از محدیطزیسدت ،وزارت کشداورزم و در
سط پایینتر دفتر احیا و بازسازم زمینشناسی ایاالت متحدۀ آمریکا چندین کارگزار حکومتی
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دیگر در زمینۀ عل و فناورم تعریف شده است؛ البته فعالیت آنچندانی ندارندد در ایدن زمینده
وزارت حملونبل قابل ذکر است
الف) وزارت دفاع
وزارت دفدداع ایدداالت متحدددۀ آمریکددا از نهادهددام جدددم بددرام گسددترش همکددارمهددام
علد و فندداورم ،البتدده بددا رویکددرد امنیتددی اسددت بددرام نموندده ،سددازمان کدداهش تهدیدددهام
دفدداعی وابسددته بدده وزارت دفدداع آمریکددا ،برنامددههددایی را اجددرا مددیکنددد تددا از گسددترش و
ایجاد تهدیدهام مربوط به سالحهدام کشدتارجمعی جلدوگیرم کندد بدهویدژه در ایدن رابطده
به کشورهام بهجام مانده از اتحاد شوروم از جمله قزاقستان یارم مدیرسداند بدرام نمونده،
در قالب ابتکار پیشگیرم از گسترش سالحهام کشتار جمعی که هدفش کمک به دولدتهدام
غیر روسِ بهجام ماندده از اتحداد شدوروم بدرام جلدوگیرم از گسدترش سدالحهدام کشدتار
جمعددی بدده درون مرزهایشددان اسددت ،جمهددورم آذربایجددان ،قزاقسددتان و ازبکسددتان بددرام
تیمین تجهیزات و حمایت لجستیکی و آموزشی همکارم میکنند همچندین ایدن سدازمان کده
«ابتکار پیشگیرم از گسترش سالحهام بیولو،یک» ،در درون دولتهام بهجام مانده از اتحداد
شوروم را دنبال میکند ،با کشورهام آسدیام مرکدزم همکدارم مدیکندد

( Hay and Others,

.)2016: 3-7

این طدرح شدامل چندد بخدش اسدت :پدرو،ۀ همکدارم در پدژوهشهدام بیولدو،یکی کده
هدفش «افزایش شدافیت و تشویق به اسدتانداردهام بداالتر» از راه درگیدرم بیشدتر دانشدمندان
و کارشناسان سالحهدام بیولدو،یکی اتحداد شدوروم در برنامدههدام صدل آمیدز اسدت تدا از
انتبال تخصص آنها به گروههدام تروریسدتی و دولدتهدام غیدر دوسدت آمریکدا جلدوگیرم
شود کمک ایاالت متحد به ایدن پدژوهشهدا زیداد اسدت ،کده هد بدا پژوهشدگران نظدامی و
ه بهوسیلۀ پژوهشهام صل آمیز انجام مدیشدود دومدین بخدش ایدن برنامده شدامل کشدف
منابع تهدید و واکنش نسبت به آنها است کده البتده شدامل ایمندی زیسدتی و امنیدت زیسدتی،
کشددف ،ذخی درهسددازم و پاسددخ شددبکهام بدده تهدیدددهام پاتو،نیددک خطرندداک ،بدده حددداقل
رساندن ظرفیتهام بدالبوۀ خطرنداک قابدل تبددیل بده سدانحهام خطرنداک اسدت در نتیجده،
همکارم میان دانشمندان پاتو،ن ایاالت متحدد و قزاقسدتان سدبب نظدارت بدر ذخدایر پداتو،ن
شد و پیشگیرم ،کشف و درمان هرگونه بیمارم ناشی از آن امکدانپدذیر شدده اسدت ایداالت
متحدۀ آمریکا کمکهام مالی و تخصصی را قبول کرده است ،در حالی که قزاقستان تسهیالت،
نیروم انسانی از جمله دانشمندان را در اختیار مؤسسههام مجرم طرح قرار میدهد ( DCMA,
.)2005
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ب) وزارت انرژي
چندین آزمایشگاه و مؤسسۀ وابسته به وزارت انر،م ،درگیر همکارم در حوزۀ عل و فنداورم
در جهان اسالم هستند در این وزارتخانه فعالیتها به دو بخش تبسی میشود :آنهایی که از
طرف بخش امنیتی وزارت انر،م حمایت مالی میشوند و آنهایی که توسط بخشهام متمرکز
بر بخش انر،م حمایت میشوند در بخش امنیتدی از سدال  9114ادارۀ امنیدت ملدی هسدتهام،
ابتکارهایی را برام پیشگیرم از گسترش سالحهام هستهام اجرا کرده اسدت کده متخصصدان،
مهندسان و دانشمندان هستهام سالحهام کشتار جمعی اتحاد شوروم را بهسوم فعالیدتهدام
صل آمیز هدایت میکند در این زمینه تالش میشود آنها را بهسوم مشارکت بدا شدرکتهدام
تجارم آمریکایی پیش برانند این دانشمندان از قزاقستان ،ازبکستان و دیگر کشدورهام آسدیام
مرکزم هستند این برنامه در سال  0334بیش از 0،00میلیون دالر بودجه دریافدت کدرد کده در
سال  0390به بیش از  03میلیون دالر رسید و کل اعتبار دریافتی 966میلیون دالر شدد تداکنون
نزدیک به  03میلیون دالر نیز از سوم بخش خصوصی ایاالت متحد حمایت مالی شده و بدیش
از  03طددرح را در قزاقسددتان بددهطددور کامددل عملیدداتی کددرده اسددت همچنددین ایددن اداره،
موافبتنامههام همکارم در ارتباط با استداده صدل آمیدز از اندر،م هسدتهام را بدا کشدورهام
آسیام مرکزم امضا کدرده اسدت ( .)Iftekharul Islam, 2012: 40-43بده همدین ترتیدب ،ادارۀ
جلددوگیرم از گسددترش سددالحهددام هسددتهام دفدداعی ،سددالیانه بددیش از  1میلیددون دالر ،بدده
آزمایشگاه هام ملی و سازمانهام غیر حکومتی مزبور با امنیت در خاورمیانه ،آسدیام مرکدزم،
جنو آسیا و آسیام شرقی کمدک اختصدا مدیدهدد ( .)Department of Energy, 2004در
آسیام مرکزم ،همکارم از راه «ابتکار عل و فناورم برام پیشبرد امنیدت منطبدهام در آسدیام

مرکزم» ،9در ارتباط با ارزیابی زمینلرزههام خطرناک ،اصدالح سدایتهدام زبالدۀ هسدتهام و
امنیت امکانات مربوط به سالح هام بیولو،یکی سابق انجام میشود در قزاقسدتان« ،آزمایشدگاه
ملی لورن

لیورمور» ،با «شرکت دولتی قزاق ات پروم» ،با هدف بهبدود ابعداد غیدر گسترشدی،

اقتصادم و محیط زیستی چرخۀ سوخت هستهام همکارم میکند آزمایشگاه ملی سداندیا نیدز
بهوسیلۀ مرکز نظارتی مربوط به همکارماش با کشدورهام آسدیام مرکدزم ازجملده قزاقسدتان
همکارم

میکند (.)CMC, 2005

طرحهام آسیام مرکزم مربوط با «سیامسی» ،شامل نظارت بر رودخانههام فرامدرزم نیدز
میشود اگرچه طرح نظارتی بر رودخانههام فرامرزم ،به نام «نوروز» از اساس اقدامی مربدوط
به مسائل هستهام برام چککردن امواج پرتوزاها و دیگر آالیندهها در رودخاندههدا اسدت کده
دانشمندان مشارکتکننده در آن همه از مؤسسه هام پژوهشدی فیزیدک هسدتهام بودندد ،ابعداد
1. STARS
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مربوط با غیر سالح هام گسترش جمعی آن نیز انکارناپذیر است اسداس نظدارتی ایدن مرکدز،
رودخانههام مشترکی بود که برام استدادۀ داخلی ،کشاورزم و صنعتی منطبه حیاتی بدود ایدن
همکارمها بهشکل معمول جهتگیدرم سیاسدی بیشدترم نسدبت بده برنامدههدام «لیورمدور و
ساندیا» ،داشتهاند؛ اما جنبههام جداگانۀ فندی نیدز داشدتهاندد ( .)CMC, 2005بدرام نمونده ،در
همکارم با قزاقستان طرح سنجش از دور با هددف اصدالحات در زمیندۀ کشداورزم را در بدر
میگرفت
ج) وزارت امور خارجه
اگرچه وزارت امور خارجه بهشکل مستبی درگیر همکارمهام مربوط بده علد و فنداورم در
کشورهام دیگر نمیشود؛ اما در فراه آوردن زمینه و شرایط برام همکارمهام مربوط به علد
و فناورم نبش بسزایی دارد .بعد از یازده سپتامبر  ،0339ایاالت متحددۀ آمریکدا بدهشددت بدر
تعداد موافبتنامههام مربوط به همکارم در زمینۀ عل و فناورم با کشورهام آسدیام مرکدزم
از جمله قزاقستان و ازبکستان افزوده است در قالب این موافبتنامههدا ،برنامده و حدوزههدام
موضوعی متداوتی از سوم وزارت امورخارجه ایاالت متحد آمریکا دنبال میشود ،برام نمونده
برنامۀ پیشگیرم از گسترش سالح هام کشتار جمعی با عنوان «برنامدۀ تغییدر مسدیر بیوشدیمی»
است که از طرحهام پژوهشی صل آمیز حمایدت مدیکندد؛ در زمینده هدام بهداشدت عمدومی
جهانی ،دام و گیاه درمانی ،نظارت بر محیط زیست و بازسازم و اقددامهدایی بدرام مبدارزه بدا
سالحهام بیولو،یک و تروریس شیمیایی نیز از کشورهام آسیام مرکزم حمایدت مدیشدود و
بهصورت جدم هدایت

میشوند (.)Department of State, 2004

د) وزارت بازرگانی
در این زمینه ،وزارت بازرگانی آمریکا نهادهام تخصصی خاصی را ایجداد کدرده اسدت بدرام
نمونه ،مؤسسۀ ملی استاندارد و فنداورم وارد موافبدتنامدههدام همکدارم بدینالمللدی ،مانندد
یادداشت تداه دوجانبه با کشورهام آسیام مرکزم ازجمله قزاقستان و ازبکستان شده است و
تالش کرده است تا متخصصانی از آسیام مرکزم را برام سخنرانیکردن به آمریکا دعوت کند
در ایددن چددارچو  ،از سددال  0339تدداکنون بددیش از  93جلسدۀ سددخنرانی را میزبددان همتایددان

قزاقستانی بوده است سازمان ملی اقیانوس و فضام جوم 9،بهعندوان یکدی از کدارگزارمهدام
وزارت بازرگانی با شمارم از گروههام پژوهشی از راه «ادارۀ برنامۀ جهانی» ،گدتوگدو کدرده
است بین سالهام  0339و  0330این مرکز با قزاقستان همکارم میکرد تا سیست پدیشبیندی
برفی را برام شاخهام از دریاچۀ آرال ایجاد کند

(.)Levi and Darcy, 2012: 32-33
1. NOAA
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ه) وزارت كشاورزي
در این وزارتخانده ،همکدارمهدام علد و فنداورم ،از راه «ادارۀ برنامدههدام پدژوهشهدام
بدینالمللدی» ،در سددروی پددژوهشهددام کشدداورزم انجددام مدیشددود قزاقسددتان و ازبکسددتان
بهصورت مستبی با این اداره همکارم میکنند طرحهام اجرایی در این بخش شامل طرحهام
اصالح سیست آبیارم ،کشاورزم بیوتکنولو،م ،بهبود و انتخدا

محصدول و انتخدا  ،تغذیدۀ

انسان ،مبارزه با آفتهام و مبارزه با مواد مخدر است .وزارت کشاورزم همچندین بدا کدار بدا
بدنههام منطبهام و چندجانبۀ موجود ،در بیشتر موارد بهوسیلۀ گروه مشداورهام پدژوهشهدام
کشاورزم بینالمللی و برنامۀ محیطدی منطبدهام آسدیام مرکدزم و قدبداز همکدارم مدیکندد
مشخص نیست که چه میزان سرمایه در این بخش هزینه شده اسدت؛ امدا مشدخص اسدت کده
بخش اندکی از این هزینهها را سایر بخشهام پژوهشی همچون «بنیاد ملی عل » و «نهداد ملدی
سالمت» تیمین میکنندد دانشدمندان قزاقسدتانی و پژوهشدگرانی از وزارت کشداورزم ایداالت
متحدۀ آمریکا همراه باه در جهت توسعۀ واکسن هپاتیت سی ،همکارم میکنندد همدینطدور
دانشمندان قزاقی با همتایان آمریکاییشان در مؤسسۀ حمایت از محدیط زیسدت ایداالت متحدد
آمریکا ،مدلی را برام تصدیۀ آ

طراحی کردهاند عالوه بر وزارتخانههام دولتدی کده درگیدر

همکارمهام عل و فناورم با کشورهام دیگر هستند ،تعددادم از مؤسسدههدام خصوصدی و
نیمهخصوصی هستند که همکارمها در این بخش را پیگیرم میکنند در ادامده بده تعددادم از
آنها اشاره میشود:
 .2بنياد ملی علم
بنیاد ملی عل یک برنامۀ اختصاصی همکارم بینالمللی دارد که در چارچو ادارۀ بدینالمللدی
عل و مهندسی قرار دارد کده در آن کشدورهام اسدالمی همکدارم دارندد فعالیدتهدام ایدن
بنیاد شامل کمک هزینههام تحصدیلی ،کمدک هزیندۀ سددر ،مؤسسدات تابسدتانی ،کارگداه هدام
آموزشی و طرحهام پژوهشی میشود ( .)NSF, 2017از برنامههام بینالمللدی کده بنیداد ملدی
عل در آن فعالیت و از آن حمایت مالی مدیکندد سیسدت تحلیدل ،پدژوهش و آمدوزش اسدت
که شبکه هام پژوهشی را برام مطالعۀ ابعاد منطبهام تغییرهام زیستمحیطی فدراه مدیآورد
این مرکز در حال حاضدر بدا قزاقسدتان و ازبکسدتان همکدارم مدیکندد ایدن مرکدز بدا «بنیداد
توسعه و پژوهشهام صل آمیز ایداالت متحددۀ آمریکدا» ،مؤسسدهام غیرانتدداعی کده هددفش
ارتبام همکارمهام علمی و فنی بینالمللی بین ایداالت متحددۀ آمریکدا و دولدتهدایی اسدت
کده متخصصدان علمدی در ارتبداط بدا سدالحهدام کشدتار جمعدی دارندد بدهویدژه کشدورهام
بهجاماندده از اتحداد شدوروم در منطبدۀ آسدیام مرکدزم و از جملده قزاقسدتان کدار مدیکندد
(.)NSF, 2017
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 .1سازمان ایاالت متحدة آمریکا براي توسعۀ بينالمللی
به همین دلیل بیشتر ابتکارهدا و فعالیدتهدام ایدن سدازمان مطدابق بدا ظرفیدتهدام محلدی و
منطبهام است بخشهایی که سازمان ایاالت متحد آمریکا برام توسعۀ بینالمللی دنبال میکندد
شامل توسعۀ آمسیتی ،انتبال فناورم ،پژوهش و آموزش است انتبدال فنداورم وجده اصدلی
فعالیت سازمان در آسیام مرکزم اسدت و کشدورهام ایدن منطبده مشداورۀ آموزشدی دریافدت
میکنند که بیشتر شامل آموزش حرفهام و انتبال تجهیزات میشود بیشتر دولدتهدام آسدیام
مرکزم مشمول برنامده هدام آبدی از جملده مددلهدام اثبداتشددۀ بهدرهورم صدحی از آ ،
( Himes, 2015:

سیست هام آبیارم کشاورزم ،اطالعات مربوط به ردیابی و انتشار آ هستند
 .)38کاترین هیم  ،برام پیشبرد هدفهام این نهاد از سال  0390به آلماتی قزاقستان فرستاده
شده است گروه منطبهام این سازمان در آسیام مرکزم چهدار کشدور قزاقسدتان ،تاجیکسدتان،
ازبکستان و ترکمنستان را در بر میگیرد راهبرد آ

سازمان بینالمللی توسدعۀ آمریکدا بده سده

بخش تبسی میشود :برنامههام مدیریتی بر مبنام سازماندهی آ

در سط محلی ،یک برنامۀ

پژوهشی محلی ،توسعۀ سیاست منطبهام آبی با همکارم دیگدر اسدتدادهکننددگان

( Jennings,

.)2015

 .9سازمان حمایت از محيط زیست
سازمان حمایت از محیط زیست در همکارمهام دوجانبۀ پژوهشی و توسعهام بدا کشدورهام
آسیام مرکزم مشارکت میکند .برام نمونه از ابتدام استبالل بهصورت محدود بدا کشدورهام
آسیام مرکزم از جمله قزاقستان مشغول همکارم است ،بهویژه از راه طرح نظارت بر گازهام
گلخانهام منطبهام بین سالهام  0333و  0330با «قزاق نیموک » یکدی از نهادهدام فعدال در
این حوزه ( .)Devkota and Others, 2013: 68در حوزۀ انر،م ،این نهاد به کشدورهام آسدیام
مرکزم مشاورۀ فنی ،آموزشی و سختافزارم برام ردیابی اطالعات مدورد اسدتداده در صدنایع
ندتوگاز و در اجرام مدلهام جدید برام ساختوساز و حرارت بهدرهورم ارائده مدیدهدد
( .)USAID, 2015: 15-20حال که مه ترین نهادهام دولتی و خصوصی فعال در عرصۀ عل و
فناورم را شناختی  ،الزم است مه ترین عرصههایی که ایدن نهادهدا بدر آن تمرکدز دارندد نیدز
بررسی شوند در بخش بعدم به آنها اشاره میکنی :
تمركز فعاليتها
آمریکا و آسیام مرکزم در بخش عل و فناورم در حوزههام مختلدی باه همکارم میکنندد؛
اما بیشترین تمرکز همکارم در این حوزهها است:

مطالعات اوراسياي مركزي ،دورة  ،21شمارة  ،1پایيز و زمستان 2931

933

الف) همکاريهاي آموزشی
در ایددن رابطدده فعددالتددرین کشددور منطبدده ،قزاقسددتان اسددت کدده از سددال  9110فعددال اسددت در
این زمینه ،موافبتنامههای ی با دانشدگاه نیویدورک ،دانشدگاه کنتداکی و دانشدگاه دولتدی اوکالهامدا
در ارتبدداط بدددا ایجددداد دورههددام مبادلددۀ دانشدددجو ،آموزشددی و تربیتدددی و پدددژوهشهدددام
دانشدگاهی مشدترک بدا همتدام قزاقدیاش امضدا کدرده اسدت ( .)Tolymbek, 2006: 19زمیندۀ
همکارمهام دانشگاهی میان آسیام مرکزم و آمریکا بهویژه قزاقستان با امضام منشور همکدارم
دمکراتیک در سال  9114فراه شد این برنامهها عبارتاند از بورس تحصیلی همچدون «ادموندد
موسک»« ،ابتکار حمایت آزادم» و «فول برایت» است در چارچو برنامدۀ فدول برایدت از سدال
 ،0333تعداد زیادم از دانشجویان آمریکایی در قزاقستان مشغول تحصیل شدند در قالدب برنامدۀ
«بوالشک» که باهدف آموزش حرفهام دانشجویان قزاقستانی در خدارج از کشدور در سدال 9114
توسط ریاستجمهورم این کشور اعالم شد ،ساالنه هزاران دانشجوم قزاقدی بدرام آمدوزش بده
خارج از این کشور فرستاده شدند به گدتۀ مبامهام قزاقی ،امروزه  890ندر بهصورت بورسدیه در
 40دانشگاه ایاالت متحدۀ آمریکا ،در دورههام کارشناسدی ( 30درصدد) ،کارشناسدی ارشدد (06
درصد) و دکترم ( 9درصد)

تحصیل میکنند (.)Gast, 2012: 124

جدول  .2شمار دانشجویان آسياي مركزي كه بين سالهاي  1322تا  1321در آمریکا تحصيل میكردند.
تعداد به

تعداد دانشجویان به ازاي

خارجرفتهها

ميليون نفر

ازبکستان

063

03

0،44

قزاقستان

9813

909

1،03

قرقيزستان

031

03

0،43

تركمنستان

093

40

41

تاجيکستان

040

00

4،00

كشور

درصد فارغالتحصيلشدهها

Source: CIA (2019), “The World Factbook Central Intelligence Agency”, Available
at: https://www/cia/gov>library> publications>the-wprld-factbook, (Accessed:
21/9/2019).

ب) همکاري هستهاي ميان آمریکا و كشورهاي آسياي مركزي

در این زمینه مرکز بینالمللی عل و فناورم 9نهادم بین حکومتی است کده موافبدتنامدهام بدا

اتحادیۀ اروپا، ،اپن ،فدراسیون روسیه و ایاالت متحد آمریکا امضدا کدرده اسدت حدوزۀ اصدلی
فعالیت سازمان ،توسعه ،تیمین تیییدیه ،سرمایهگذارم و نظارت بر طرحها باهددف درگیرکدردن
1. ISTC
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متخصصان هستهام ،تکنسینها و مهندسان هستهام اتحاد شوروم در فعالیتهدام صدل آمیدز،
علوم مدنی و سایر منابع علمی نظارت دقیق کند گروهام مجرم هدفهام مرکدز بدینالمللدی
عل و فناورم شامل بدنههام حکومتی ،کمیتههام همکارم ،کمیتۀ مشداورهام علد و دبیرکدل
این سازمان است که در مسکو قرار دارند شاخههام اجرایی مرکز بینالمللی عل و فناورم در
حال حاضر در ارمنستان ،روسیۀ سدید ،گرجسدتان ،قزاقسدتان ،قرقیزسدتان و تاجیکسدتان فعدال
هستند

(.)Gambier and Others, 2003: 23

ج) همکاري در بخش آب
مرکز بینالمللی توسعه ،همراه با مرکز محیط زیست منطبهام آسیام مرکزم با دیگدر جدوامعی
که منابع آبی بینالمللی مشترکی دارند ،بهویدژه در ارتبداط بدا دو رودخاندۀ مهد منطبده یعندی
آمودریا و سیردریا همکارم میکنند برام مدیریت بهتر آ

در سط محلی و تبویدت جوامدع

برام انجام کارهام صل آمیز در طول مرزها ،این نهاد و مرکز محدیطزیسدت منطبدهام آسدیام
مرکزم ،شوراهام کوچک مربوط به حوزههام رودخانه را در اطدراف آنهدا ایجداد کدردهاندد
(.)Himes, 2015: 32

در رودخانۀ آسپارا ،در مدرز بدین قزاقسدتان و قرقیزسدتان ،سدازمان توسدعۀ بدینالمللدی بدا
مشارکت رهبران محلی برام حمایت از موافبت نامۀ تبسی آ  ،تجهیزات نظارتی نصب کدرده
است این نهاد توسعهام برام بهرهبردارم از انر،م خورشیدم ،تجهیزات تولید نیرو بدا اندر،م
خورشیدم را در مناطق روستایی ازبکستان نصب کرده است این سازمان نبش جددم خدود را
در پیشبرد مدیریت آ در سط ملی و محلی به خوبی ایدا مدیکندد بدرام دسدتیابی بده ایدن
هدف ،این نهاد از شوراهام مدیریت آ رودخانههام کوچک ،مشارکت پژوهشی دانشدمندان
آمریکایی با دانشمندان و مهندسان آسیام مرکدزم و افغانسدتان و گددتوگدوم سیاسدی از راه
ابتکارهام مربوط به بانک جهانی و برنامۀ توسعۀ آ -انر،م آسیام مرکزم حمایدت مدیکندد
اگرچه این برنامهها جدید هستند و از سه سال گذشته تاکنون اجرا میشدوند ،موفبیدت کندونی
آنها به گسترش «صل آبی» منجر شده است این برنامهها میخواهند نشان دهند مدیریت بهتر
آ میتواند ابزارم برام گسترش همکارمهام منطبهام و رشد اقتصادم در مبایسده بدا منبدع
تعارض باشد ( .)Himes, 2015: 76با استداده از تجهیزات محلی و با کمک مهندسان کدامپیوتر
قرقیزسددتانی ،رهبددران محلددی در هددر دو سددوم رودخانددۀ آسددپارا ،تجهی دزات نظددارت آ

و

نرمافزارهام کامپیوترم را برام تیمین اطالعات بهروز با هدف مددیریت آ نصدب کدردهاندد
شایان ذکر است این برنامه از رودخانۀ آسپارا به رودخانه ایسدارا در مرز مشترک تاجیکسدتان-
قرقیزستان گسترش یافته است

(.)Himes, 2015: 35
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پ

از رویداد یازده سپتامبر  ،0339تغییر چشمگیرم در سیاسدت خدارجی آمریکدا نسدبت بده

منطبۀ آسیام مرکزم رخ داد در این دوره ،مالحظههام نظامی و امنیتی ،سدبب حضدور بیشدتر
آمریکا در آسیام مرکزم شد نیاز لجستیکی این کشور ،برام حضور در افغانستان و وابسدتگی
شدید به زیرساختهام نظامی منطبهام سبب شد که آمریکا به دیپلماسدی علد و فنداورم در
منطبه توجده بیشدترم کندد بده همدین دلیدل ،دیپلماسدی علمدی آمریکدا بدهویدژه در راسدتام
محدودسازم سالحها و تجهیزات کشتار جمعدی در کشدورهام منطبده بدهویدژه قزاقسدتان ،در
دستور کار قرار گرفت در این چارچو  ،بزرگترین برنامههام حکومتی ایاالت متحدۀ آمریکا
– قزاقستان ،همکارم برام از میانبردن تسهیالت مربوط به فناورمهام باالیی بود که از برنامۀ
نظامی اتحاد شوروم حمایت میکرد و تبدیل امکانات و کارکنان مربوط بده آن بده امکاندات و
اقدامهام مسالمتآمیز این برنامههام دوجانبه شامل هزیندههدام  93میلیدون دالرم بدهوسدیلۀ
ایاالت متحدۀ آمریکا و با مشارکت هدزاران متخصدص قزاقسدتانی بدود برخدی از آنهدا بدرام
جلوگیرم از گسترش و مواد هستهام و بیولو،یکی بود با این وجود ،برنامههام مربوط به عل
و فناورم در زمان جورج بوش ،در مبایسه با برنامههدام امنیتدی بخدش انددکی از کمدکهدام
مشاورهام ایاالت متحد آمریکا را به خود اختصا

داده بود کده در نزدیدک بده یدک دهده بده

0،9میلیارد دالر (حمایت مالی از طرحهام علد و فنداورم) مدیرسدید

( Rumer and Others,

.)2016: 3-4

با این وجود ،سیاست خارجی تهاجمی بوش سبب خدشهدارشدن وجهۀ بینالمللی آمریکدا
در جهان اسالم و آسیام مرکزم شد ) (Koohkan and Sahabi, 2018: 220در نتیجده ،تدالش
برام افزایش قدرت نرم آمریکا در جهان ،برنامههام عل و فناورم با کشورهام منطبۀ آسدیام
مرکزم گسترش پیدا کرد بهویژه به برنامههام مشاورهام آمریکا ،شامل حمایت از همکارم در
زمینۀ انر،م ،حدظ سالمت ،مدیریت آ

و حددظ محدیط زیسدت خیلدی توجده شدد یکدی از

برنامه ها با ویژگیهام باال شامل حمایت از دانشگاه اوراسدیا در آسدتانه ،در زمیندۀ حداظدت از
محیط زیست است البته تالشها با جهتگیرم مستبی برام احیام آخرین بخشهام دریاچدۀ
آرال بهصورت جدمتر از قبدل مدورد توجده قدرار گرفدت در دورۀ اوبامدا ،افدزون بدر وزارت
امورخارجه ،دیگر نهادها نیز وارد دیپلماسی علمی این کشور در آسیام مرکزم شددند در ایدن
زمینه ،تالش شدد شدرکتهدام خصوصدی را بدا نهادهدام پژوهشدی پیوندد بزنندد بده همدین
دلیل ،نهادهام پژوهشدی مددنی ایداالت متحدد آمریکدا و بنیداد توسدعه ،بدر کمدکهدام مدالی
کوچددک بدده پژوهشددگران محلددی و تشددویق مشددارکت ایدداالت متحددد – آسددیام مرکددزم
تیکید میکردند سرانجام ،ادارۀ برنامۀ گسترشنیافتن سالحهام دفاعی با هدف کمک به تبویت
ظرفیتهام محلی برام نظارت بر بیمارمهام مسرم ایجاد شد که ورام هددفهدام ظداهرم
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آن ،بیشتر هدفهام سیاسی-امنیتی آمریکا در منطبه را دنبال میکند به واقع ،برنامدههدام غیدر

امنیتی با هدف حمایت از هدفهام سیاسی– امنیتی آمریکا در منطبه مورد توجده قدرار گرفتده
است
در سال  ،0390سه گروه کارم در حوزههدام پژوهشدی بیوپزشدکی ،شدیمی سدبز و مندابع
طبیعی و مدیریت منابع طبیعی ایجاد کردند به عدالوه ،همکدارم در زمیندۀ هسدتهام میدان دو
کشور قزاقستان و آمریکا ادامه پیدا کرد که پ
مشارکت در چارچو

از فروپاشی اتحاد شوروم آغاز شده بدود ایدن

موافبتنامۀ همکارم برام کاهش تهدیدهام هسدتهام صدورت گرفدت

که در دسامبر  9110میان دوطرف امضا شدد نتیجدۀ ایدن همکدارمهدا ندابودم 9943کالهدک
هستهام ،امحام زیرساختهام سدایتهدام آزمدایش هسدتهام و تخریدب و ندابودم هدزاران
موشک ،بمب و کالهکهام هسدتهام تداکتیکی بدود ( .)Umarov, 2014مدرور کلدی سیاسدت
خارجی آمریکا در آسیام مرکدزم در دورۀ بدوش و اوبامدا حکایدت از آن دارد کده دیپلماسدی
علمی آمریکا در آسیام مرکزم ماهیت امنیتی از جمله جلوگیرم از گسترش سالحهام کشدتار
جمعی دارد و دیگر زمینههام تعریدی دیپلماسی علمی این کشور در خدمت این هددف اصدلی
قرار دارند
نتيجه
در حالی که دستاوردهام علمی و فناورم آمریکا بهشدت در آسیام مرکزم مورد توجده اسدت
و دانشگاههام آمریکایی اولین انتخا

بسیارم از دانشجویانی هستند که برام آموزش در زمینۀ

عل و فناورم سدر میکنند؛ این کشور منافع اندکی را برام تبویت ظرفیتهام عل و فنداورم
آسیام مرکزم در خود میبیند بهجز مواردم که با خود داللتهدام نظدامی را در پدی دارد در
همین زمان ،شرکتها و سازمانهام آمریکایی ،اهمیت فزایندۀ کدارکردن از نزدیدک بدا جوامدع
عل و فناورم محلی را درک کردهاند بنابراین آنها نگاه مثبتی به مبولۀ علد و فنداورم دارندد
که همین موضوع ،تکامل زیرساختهام عل و فناورم در این کشورها را در پی دارد از آغداز
سال  ،9119ایاالت متحدۀ آمریکا بعد از روسیه تبدیل به بزرگترین سرمایهگذار در حوزۀ عل
و فناورم آسیام مرکزم شده است نهادها و شرکتهام آمریکایی به آسیام مرکزم بدهعندوان
مبصدم سودمند برام تجارت نگاه میکنند برنامههام دوجانبه شدامل هزیندههدام  93میلیدون
دالرم بهوسیلۀ ایاالت متحدۀ آمریکا و با مشارکت هزاران متخصص از آسدیام مرکدزم اسدت
برخی از آنها برام جلوگیرم از گسترش و مواد هسدتهام و بیولدو،یکی اسدت و متخصصدان
برام سالها زیرنظر بودند و برخی نیدز در حدال حاضدر فعدال هسدتند همچندین برنامدههدام
مشاورهام ایاالت متحدۀ آمریکا شامل حمایت از همکدارم در زمیندۀ اندر،م ،حددظ سدالمت،
مدیریت آ

و حدظ محیط زیست میشود
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