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  چکيده

عراق ن و افغانستا به حملهو  در زمان جورج بوش آمریکاسیاست خارجی  ۀماهیت ماجراجویان
آسیب ببیندد  بدرام مبابلده بدا      ویژه در جهان اسالم به المللی این کشور بین جایگاهشد که  سبب

فرهنگدی اسدتداده    -از ابزارهام مختلف سیاسی، اقتصادم و اجتماعی ها ییآمریکا ،این وضعیت
م   یکدی از ابزارهدا  ا تدرمی  کنندد  در جهان اسدالم ر ویژه  به آمریکاالمللی  بینجایگاه تا  اند کرده

انتصدا   بده   زمینده، در این دیپلماسی عل  و فناورم بوده است  هام  ظرفیت ، استداده ازآمریکا
  تمرکدز  توجه شدد  ژهیوشکل  به ،جهانفرستادگان علمی از سوم ایاالت متحد به نباط مختلف 

 م علمدی در هدا  ئدت یهد  کشورهام با اکثریت مسلمان بو ،م علمیها گروهاصلی برام فرستادن 
تدالش بدرام حدل    د  ند را فراه  آورنبش ترغیبی طرف دوتشریک مساعی و ارتباط میان  ۀزمین

هدام   هام علمی از زمینه همکارمراه خاورمیانه و آسیام مرکزم از منطبۀ مشکالت کشورهام 
 نوشدتار  ایدن بدود    آمریکاهام عل  و فناورم در این مدل از دیپلماسی  اصلی استداده از ظرفیت

دهنده بده دیپلماسدی    و نهادهام شکل ها تیاولو نیتر مه است که پرسش دنبال پاسخ به این  به
و  یعلمد  هدام  همکدارم  بیشتررسد  نظر می در آسیام مرکزم چیست؟ به آمریکاعل  و فناورم 

م کشدتار جمعدی،   ها سالحو آسیام مرکزم متمرکز بر بحث  آمریکا ۀفناورم میان ایاالت متحد
 وزارتویدژه   بده دولتدی   بیشدتر نیز  مسئلهنهادهام درگیر در این  نیتر مه آموزش است   آ  و

 زمینده و بخدش خصوصدی در ایدن     دند ا هدوزارت بازرگانی و وزارت کشاورزم بوامورخارجه، 
م دسدته دوم  هدا  دادهتحلیلی بدا اسدتداده از   -روش توصیدینوشتار نبش محدودم دارد  روش 

 خواهد بود 

 
 ها  كليدواژه

  ما هستهدیپلماسی، عل ، فناورم،  بنیاد عل ،

                                                           
 eri@yazd.ac.iretahmail:-E                                                                       : مسئولنویسندۀ  *
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  مقدمه
 م خددویش در هددا برنامددهشددوروم و تیکیددد بددر علدد  و فندداورم بددرام پیشددبرد  پیشددینۀ اتحدداد

 از  چشدمگیرم ی نیسدت  در ایدن دوران آسدیام مرکدزم سدط       پوش چش آسیام مرکزم قابل 
 م بنیدادم علد  و   هدا  خترسدا یزهمچندان نیدز     بدود عل  و فناورم را به خود اختصدا  داده  

از ایدن دوران وجدود دارد  بدا     ،اقتصادم در این کشور ضدرورم اسدت   ۀتوسعفناورم که برام 
م هدا  تید حمادلیدل   بهو  اند دولتی اجرایی شده ۀبا هزین بیشترهایی  چنین زیرساخت ،اینوجود 

آموزشدی کده   ز حمایدت از نظدام   ا جلدوگیرم و  ها آندر استداده از  نداشتن مالی اندک، نوآورم
در حدال   ،ایدن وجدود    بدا  اند را نداشتهکارایی الزم  ،کنندگان دانشمندان و مهندسان باشد تربیت

جوامع آسیام  ۀهم ،  به عالوهدارنددر جامعه اهمیت زیادم ن امتخصصو ن امهندس ،حاضر نیز
 :Kirk and Others, 2003) ی فنی استحل راهحل مشکالت این کشور  دارند که راه باورمرکزم 

3-7 .) 
متحدد   االتید اابدزارم از سدوم دولدت     عندوان  بهاستداده از عل  و فناورم  ،با این رویکرد

سیاست خارجی این کشور در نباط مختلف دنیا از جمله آسیام  مها هدفبرام پیشبرد  آمریکا
ویدژه   هام مختلددی بده   کردن این هدف برنامه مرکزم مورد توجه قرار گرفته است  برام اجرایی
مطدرح   پرسشاین  با توجه به آنچه بیان شد،برام جهان اسالم در دستور کار قرار گرفته است  

در آسدیام  را  ها آن آمریکاکه عل  و فناورم  ۀم موضوعی در حوزها حوزهترین  که مه  شود یم
از نهادهام خصوصی و دولتی در ایدن زمینده فعالیدت     کی کدامچیست و  کند یممرکزم دنبال 

در  آمریکدا م حکومتی ایاالت متحد ها برنامه نیتر بزرگمطرح کرد که  توان یمپاسخ  در دارند؟
هدام   م بدا درجده  هدا  مفناوربردن تسهیالت مربوط به  تالش برام از میان ،بخش عل  و فناورم

مربدوط   کارکنانیو تبدیل امکانات و  کرد یمشوروم حمایت اتحاد نظامی  ۀبرنامتک بود که از 
 ،زمینده در ایدن   دار اولویت هام بود  از دیگر موضوع زیآم مسالمت هام ت و اقدامبه آن به امکانا
 پدن  آ  بود  در ارتباط با نهادها نیز در سط  حکومتی،  ۀمحیطی با تیکید بر مسئل مسائل زیست

: وزارت بازرگدانی، وزارت اندر،م، وزارت بهداشدت و    هسدتند حکومتی مشغول فعالیدت   ادارۀ
  بنیاد ملی عل  و خارجه وزارتخدمات انسانی، 

 
 دیپلماسی علم و فناوري

 ایجداد  و مشدترک  مشکالت رفع برام علمی هام همکارم از استداده فناورم و عل  دیپلماسی

 ,Mousavi Movahedi and Kiani Bakhtiari) اسدت  شدده  حسدا   و آسدان  المللی بین روابط

 هدر  تدوان  می که شود می گرفته نظر در چندبعدم مدهومی فناورم و عل  دیپلماسی  (72 :2012
 تدوان  مدی  ،شدده  بیدان  مطالدب  به توجه با  کرد مشاهده آن در را عل  و سیاست، اقتصاد بعد سه

 فندی،  هدام  حدوزه  در غیررسدمی  یا رسمی هام تبادل از ام گسترده طیف علمی دیپلماسی گدت
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 Ghadimi and Manouchehri) گیدرد  برمدی  در را    و فناورانده  و دانشدگاهی  محدور،  پدژوهش 

Qashqaie, 2013: 52)  داردرا بعد  چهاراین  فناورم و عل  دیپلماسی: 
  سیاسدت ام هد  هددف  در هدا  آن کدارگیرم  بده  بدرام  علمدی  هدام  توصدیه  و هدا نظرۀ ارائد   9

  هدام  همکدارم  و بهبدود تبدادالت   موجدود،  هدام  مدانع  رفدع  همکدارم  ایدن  از هددف : خارجی
 ضدرورم و  روشن، درک و نظر توافق وجود ها آن در هک است هایی فعالیت دیگر یا دیپلماتیک

 است   الزم
 علمی دیپلماسی بُعد دومین عل ، برام دیپلماسی: المللی بین علمی هام همکارم تسهیل  0

 بداال  از شده تعیین راهبردمهام  اولویت خواه، المللی بین هام همکارم تسهیل دنبال به که است

 ,Alberts) اسدت   اندیشمندان پژوهشگران و میان در باال به نپائی هام همکارم خواه و پائین به

2010: 1-19.)  
 از بُعد سومین: کشورها میان المللی بین روابط بهبود برام علمی هام همکارم از استداده  0

 فنداورم،  و علمدی  هدام  همکدارم  حالدت  این در  است« دیپلماسی برام عل »، عل  دیپلماسی

  بخشد می دبهبو المللی را بین روابط
عنوان منبع قدرت ندرم   تواند به عل  و فناورم می: عنوان منبع قدرت نرم عل  و فناورم به  4

    شوددر دیپلماسی کشورها استداده 
بدرام پیشدبرد دیپلماسدی علد  و فنداورم در آسدیام مرکدزم         آمریکا ،با این چهار رویکرد

کرده است کده در بخدش بعددم بده      همکارم با برخی از کشورهام منطبه را امضا ۀنام موافبت
  (Nazifkar, 2012: 67-71) شود ها اشاره می آن

 
 علم و فناوري ۀزمين همکاري در ۀنام موافقت

تا چتر عل  و فنداورم را در   کوشد می آمریکا وزارت امورخارجۀ مو فناورهمکارم عل   ۀادار
هدام امضاشدده میدان     نامده  در موافبدت  .دچندجانبه با کشورهام دیگر بگشدای  روابط دوجانبه و

علد  و   ۀدر حدوز  ویدژه  بهگذارم دانش  طرف بر اشتراکدو و کشورهام آسیام مرکزم، آمریکا
هدا در ایدن زمینده بدا      نامده  تدرین موافبدت     مهد  اندد  کردهارتباط بین دانشگاهی تیکید  و فناورم

و فناورم بدا دو  مشترک عل   ۀگیرم کمیت است که البته به شکل شدهازبکستان و قزاقستان امضا 
 ۀکمیتد  ۀافتتاحید  هدام  نشسدت یکدی از   درشده است  منجر ها  کشور با هدف شناسایی اولویت

هدام مشدترک را شناسدایی     قزاقستان اولویت وعل  و فناورم ایاالت متحد  ۀنام موافبتمشترک 
و مندابع طبیعدی و    سدبز بیوپزشکی، شدیمی   هام پژوهشهام  کردند و سه گروه کارم در حوزه

اقددام خدویش بدا     این کارگروه در اولین .(Sydykov, 2013) ریت منابع طبیعی ایجاد کردندمدی
، محافظت از ذخایر انر،م و هام اطالعات و زیست فناورم زمینه مشترک در هام تبویت اقدام

 ۀنامد  کدردن موافبدت   اجرایی ،ترین هدف گروه علمی موافبت کرد  مه  هام سازم اختراع تجارم
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 ۀمتحدد سدلطان نظربدایف از ایداالت     ط به عل  و فناورم است که در دیددار ندور  مربو ۀدوجانب
 (. Kazakhembus, 2012) شدامضا  0393در آوریل  آمریکا

امضا  0399همکارم عل  و فناورم با ازبکستان نیز در سال  ۀنام عالوه بر قزاقستان، موافبت
دنبدال   بده  آمریکدا  االت متحددۀ ز اسدتبالل، حکومدت اید   بعدد ا البته  .(Dolan, 2012) ده استش

م کده بدا آغداز سدال     ا گونده  به  استعل  و فناورم با ازبکستان نیز بوده  مها مهمکارگسترش 
 پژوهشدی کشداورزم و سدروی     وزارتمشدترک از طدرف    ۀدوجانبد  طرح 09بیش از  0330

 ،ههاست  برام بیش از یک د شدهاجرا  آمریکا ۀکشاورزم با حمایت وزارت دفاع ایاالت متحد
تدا   کنندد  یمد و دانشمندان ازبکستانی همراه با ه  تالش  آمریکاکشاورزم ایاالت متحد  وزارت
  مشترک منجدر شدود   هامم که به تولیدا گونه به ،مشترک را فراه  آورند هام پژوهشهام  زمینه
کشداورزم و سدروی     وزارت  برسندم از این محصول ور بهرهپنبه به تبویت  ۀنیزم درویژه  به
در ایدن زمینده    آمریکدا نهادهام حکدومتی در   نیتر موفقترین و  کشاورزم از مه  هام هشپژو
محصدول بنیدادم    عندوان  بده متمرکز به بهبود کیدیت پنبده   ها آن هام پژوهش بیشتر زیرا ؛اند بوده

 ۀزمیند  همکارم در ۀنام موافبتهر دو کشور  0393در دسامبر  همچنیناقتصاد ازبکستان است  
م علمی، گسترش و حمایت از جوامدع علد  و فنداورم    ها تیظرفبهبود  برامم را عل  و فناور

م علد  و فنداورم کده منجدر بده      هدا  حدوزه در  هدا  مهمکار مارتبادر هر دو کشور و همچنین 
  شود را امضا کردند  زیآم صل  مها هدف

مرکز دیپلماسی علمی و مرکز سیاست عل ، فنداورم و امنیدت وابسدته بده انجمدن پیشدبرد       
م همکارم مشترک با آکادمی عل  جمهورم ازبکستان را با هددف  ها نهیزم آمریکاایاالت متحد 

شدایان    (Gwenaële, 2012)زیستی میدان دو کشدور فدراه  آوردندد     زمینۀ  داشتن همکارم در
 راهدیپلماسی عل  و فنداورم خدود در آسدیام مرکدزم کده از       برام پیشبرد آمریکا ،کهتوجه این
م از نهادهدام حکدومتی   ا مجموعه ،ردیگ یمرسمی به خود  ۀم عل  و فناورم جنبها نامه موافبت

خا  بده ایدن مسدئله     صورت بهکه بخش سوم است و غیرحکومتی را مشغول به فعالیت کرده 
  کنی  میاشاره 

 
 در آسياي مركزي آمریکانهادهاي حکومتی و دیپلماسی علم و فناوري 

فعالیدت هسدتند:    مشغولال حاضر در آسیام مرکزم خانه در ح در سط  حکومتی، پن  وزارت
ی کده در  یهدا  مکارگزاردیگر   وزارت بازرگانی، وزارت انر،م، بنیاد ملی عل  و وزارت خارجه

، وزارت کشداورزم و در  سدت یز طیمحد حمایدت از   سازمانسط  پایینی مشغول هستند شامل 
  چندین کارگزار حکومتی آمریکا ۀی ایاالت متحدشناس نیزمدفتر احیا و بازسازم  تر نییپاسط  
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ندارندد  در ایدن زمینده     یچندان  آنالبته فعالیت  ؛عل  و فناورم تعریف شده است ۀزمین دیگر در
 نبل قابل ذکر است و وزارت حمل

 
 وزارت دفاع (الف

 م هددا مهمکدداراز نهادهددام جدددم بددرام گسددترش  آمریکددا  وزارت دفدداع ایدداالت متحدددۀ 
  هامتهدیدددکدداهش  سددازمان، نمونددهبددرام کددرد امنیتددی اسددت  البتدده بددا روی ،علدد  و فندداورم

 تددا از گسددترش و  کنددد مددییی را اجددرا هددا برنامدده، آمریکدداوابسددته بدده وزارت دفدداع  دفدداعی
 در ایدن رابطده    ویدژه  بده   ی جلدوگیرم کندد  کشدتارجمع م هدا  سالحمربوط به  هامتهدیدایجاد 

  ،  بدرام نمونده  رسداند  یمد ستان یارم شوروم از جمله قزاقاتحاد م مانده از جا بهبه کشورهام 
م هدا  دولدت م کشتار جمعی که هدفش کمک به ها سالحم از گسترش ریشگیپدر قالب ابتکار 

 م کشدتار  هدا  سدالح م بدرام جلدوگیرم از گسدترش    شدورو اتحداد  م ماندده از  جا به روسِ ریغ
 ، قزاقسددتان و ازبکسددتان بددرام  جددانیآذرباجمهددورم ، اسددتجمعددی بدده درون مرزهایشددان  

کده   سدازمان   همچندین ایدن   دنکن یمتیمین تجهیزات و حمایت لجستیکی و آموزشی همکارم 
اتحداد  م مانده از جا بهم ها دولت، در درون «م بیولو،یکها سالحابتکار پیشگیرم از گسترش »

 ,Hay and Others) کندد  یمد با کشورهام آسدیام مرکدزم همکدارم    ، کند یمشوروم را دنبال 

2016: 3-7). 

 بیولدو،یکی کده    هدام  پدژوهش همکدارم در   ۀشدامل چندد بخدش اسدت: پدرو،      طدرح این 
 درگیدرم بیشدتر دانشدمندان     راهاز « افزایش شدافیت و تشویق به اسدتانداردهام بداالتر  »هدفش 

 اسدت تدا از    زید آم صدل  م هدا  برنامده شدوروم در   اتحداد م بیولدو،یکی  هدا  سالح کارشناسان و
 جلدوگیرم   آمریکدا م غیدر دوسدت   هدا  دولدت ی و م تروریسدت هدا  گروهبه  ها آنانتبال تخصص 

 نظدامی و   بدا پژوهشدگران  زیداد اسدت، کده هد       هدا  پدژوهش شود  کمک ایاالت متحد به ایدن  
   دومدین بخدش ایدن برنامده شدامل کشدف       شدود  یمد انجام  زیآم صل  هام وسیلۀ پژوهش بهه  

 منیدت زیسدتی،   کده البتده شدامل ایمندی زیسدتی و ا      است ها آنمنابع تهدید و واکنش نسبت به 
 پاتو،نیددک خطرندداک، بدده حددداقل   هامم بدده تهدیدددا شددبکهم و پاسددخ سدداز رهیددذخکشددف، 
 ،  در نتیجده اسدت خطرنداک   ام خطرنداک قابدل تبددیل بده سدانحه      ۀم بدالبو ها تیظرفرساندن 

 نظدارت بدر ذخدایر پداتو،ن     سدبب  همکارم میان دانشمندان پاتو،ن ایاالت متحدد و قزاقسدتان   
پدذیر شدده اسدت  ایداالت      و درمان هرگونه بیمارم ناشی از آن امکدان  رم، کشفیشد و پیشگ

که قزاقستان تسهیالت،  در حالی کرده است، قبولهام مالی و تخصصی را  کمک آمریکا ۀمتحد
 ,DCMA)دهد  قرار میطرح مجرم هام  همؤسسنیروم انسانی از جمله دانشمندان را در اختیار 

2005.) 
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 وزارت انرژي (ب

عل  و فنداورم   ۀهمکارم در حوز درگیر ،به وزارت انر،م وابسته ۀسسؤمایشگاه و چندین آزم
یی که از ها آن: شود یمبه دو بخش تبسی   ها تیفعالخانه    در این وزارتهستندهان اسالم جدر 

م متمرکز ها بخشیی که توسط ها آنو  شوند یمطرف بخش امنیتی وزارت انر،م حمایت مالی 
 ،ما هسدته امنیدت ملدی    ۀادار 9114ل سدا   در بخش امنیتدی از  شوند یم بر بخش انر،م حمایت

ن، ااسدت کده متخصصد    کردهم اجرا ا هستهم ها سالحرا برام پیشگیرم از گسترش  هاییابتکار
م هدا  تید فعال سوم شوروم را بهاتحاد م کشتار جمعی ها سالحم ا هستهو دانشمندان ن امهندس
م هدا  شدرکت مشارکت بدا   سوم را به ها آن شود یمتالش  زمینهدر این  کند یمهدایت  زیآم صل 

کشدورهام آسدیام    دیگراین دانشمندان از قزاقستان، ازبکستان و   پیش برانندیی آمریکاتجارم 
میلیون دالر بودجه دریافدت کدرد کده در    00،0بیش از  0334مرکزم هستند  این برنامه در سال 

میلیون دالر شدد  تداکنون   966اعتبار دریافتی  میلیون دالر رسید و کل 03از  به بیش 0390سال 
د حمایت مالی شده و بدیش  حبخش خصوصی ایاالت مت سوممیلیون دالر نیز از  03نزدیک به 

کامددل عملیدداتی کددرده اسددت  همچنددین ایددن اداره،     طددور بدده قزاقسددتانرا در  طددرح 03از 
کشدورهام  م را بدا  ا سدته هاز اندر،م   زید آم صدل  ارتباط با استداده  هام همکارم در نامه موافبت

 ادارۀ ،بده همدین ترتیدب   (. Iftekharul Islam, 2012: 40-43) آسیام مرکزم امضا کدرده اسدت  
میلیددون دالر، بدده  1سددالیانه بددیش از  ،م دفدداعیا هسددتهم هددا سددالحجلددوگیرم از گسددترش 

م، در خاورمیانه، آسدیام مرکدز   با امنیت مزبوری حکومت ریغم ها سازمانم ملی و ها شگاهیآزما
در  (.Department of Energy, 2004) دهدد  یمد کمدک اختصدا    جنو  آسیا و آسیام شرقی 
م در آسدیام  ا منطبده عل  و فناورم برام پیشبرد امنیدت   ابتکار» راهآسیام مرکزم، همکارم از 

م و ا هسدته  م زبالدۀ هدا  تیسدا م خطرناک، اصدالح  ها لرزه نیزم، در ارتباط با ارزیابی 9«مرکزم
آزمایشدگاه  » ،  در قزاقسدتان شود یمم بیولو،یکی سابق انجام ها سالحت مربوط به امنیت امکانا

ی، گسترشد  رید غ، با هدف بهبدود ابعداد   «شرکت دولتی قزاق ات  پروم»، با «لیورمور لورن ملی 
آزمایشگاه ملی سداندیا نیدز     کند یمم همکارم ا هستهسوخت  ۀچرخاقتصادم و محیط زیستی 

قزاقسدتان   ازجملده با کشدورهام آسدیام مرکدزم     اش مهمکارربوط به مرکز نظارتی م وسیلۀ به
 .(CMC, 2005) کند یمهمکارم 

م فرامدرزم نیدز   ها رودخانه، شامل نظارت بر «سی ام سی»با  مربوطم آسیام مرکزم ها طرح
مربدوط   یاقدام اساس از «نوروز»م فرامرزم، به نام ها رودخانه  اگرچه طرح نظارتی بر شود یم

کده   اسدت  هدا  رودخانده در  ها ندهیآالکردن امواج پرتوزاها و دیگر  م برام چکا هسته به مسائل
ابعداد   ،م بودندد ا هسدته فیزیدک   پژوهشدی  هام  همؤسسکننده در آن همه از  دانشمندان مشارکت

                                                           
1. STARS 
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 ،  اسداس نظدارتی ایدن مرکدز    است ناپذیرم گسترش جمعی آن نیز انکارها سالحبا غیر  مربوط
داخلی، کشاورزم و صنعتی منطبه حیاتی بدود  ایدن    ۀود که برام استدادم مشترکی بها رودخانه
لیورمدور و  »م هدا  برنامده م سیاسدی بیشدترم نسدبت بده     رید گ جهت معمولشکل  به ها مهمکار
، در نمونده  بدرام  (.CMC, 2005) اندد  داشدته فندی نیدز   هام جداگانۀ  جنبهاما  اند؛ ، داشته«ساندیا

کشداورزم را در بدر    ۀزمیند  دور با هددف اصدالحات در  سنجش از  طرحهمکارم با قزاقستان 
  گرفت یم

 

 وزارت امور خارجه ج(

م مربوط بده علد  و فنداورم در    ها مهمکاردرگیر   یمستبشکل  بهاگرچه وزارت امور خارجه 
ه علد   م مربوط بها مهمکارآوردن زمینه و شرایط برام  اما در فراه  ؛شود ینمکشورهام دیگر 

شددت بدر    بده  آمریکدا  ۀمتحدد ، ایاالت 0339سپتامبر  یازدهبعد از  .ی داردو فناورم نبش بسزای
عل  و فناورم با کشورهام آسدیام مرکدزم    ۀزمین هام مربوط به همکارم در نامه تعداد موافبت

م هدا  حدوزه برنامده و   ،هدا  نامه   در قالب این موافبتافزوده استاز جمله قزاقستان و ازبکستان 
 نمونده ، برام شود یمدنبال  آمریکاوزارت امورخارجه ایاالت متحد موضوعی متداوتی از سوم 

 «یمیوشد یبتغییدر مسدیر    ۀبرنامد »عنوان  بام کشتار جمعی ها سالحپیشگیرم از گسترش  ۀبرنام
عمدومی   م بهداشدت هدا  هزمیند  در؛ کندد  یمد حمایدت   زیآم صل  پژوهشیم ها طرحاست که از 

 بدرام مبدارزه بدا    هدایی  اقددام  بازسازم و و یستنظارت بر محیط ز درمانی، گیاه دام و، جهانی
و شدود   مدی حمایدت  کشورهام آسیام مرکزم از شیمیایی نیز  و تروریس  بیولو،یکم ها سالح

 (.Department of State, 2004) شوند میهدایت صورت جدم  به

 
 وزارت بازرگانی د(

نهادهام تخصصی خاصی را ایجداد کدرده اسدت  بدرام      آمریکاانی وزارت بازرگ زمینه،در این 
مانندد  ی، المللد  نیبد هدام همکدارم    نامده  ملی استاندارد و فنداورم وارد موافبدت   ۀمؤسس نمونه،

قزاقستان و ازبکستان شده است و  ازجملهتداه  دوجانبه با کشورهام آسیام مرکزم  ادداشتی
دعوت کند   آمریکابه  کردن سخنرانی برامزم را از آسیام مرکنی امتخصصتالش کرده است تا 
سددخنرانی را میزبددان همتایددان  ۀجلسدد 93تدداکنون بددیش از  0339از سددال  ،در ایددن چددارچو 

م هدا  مکدارگزار یکدی از   عندوان  به 9،سازمان ملی اقیانوس و فضام جوم قزاقستانی بوده است 
گدو کدرده   و گدت، «جهانی ۀبرنام ۀادار» راه از پژوهشیم ها گروهوزارت بازرگانی با شمارم از 

ی ند یب شیپد تا سیست   کرد یمهمکارم این مرکز با قزاقستان  0330و  0339 هام بین سالاست  
  (.Levi and Darcy, 2012: 32-33)آرال ایجاد کند  ۀم از دریاچا شاخهبرفی را برام 

                                                           
1. NOAA 

http://www.state.gov/
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 وزارت كشاورزي (ه
 هدام  پدژوهش م هدا  برنامده  ۀادار» راهم علد  و فنداورم، از   هدا  مهمکدار خانده،   در این وزارت

   قزاقسددتان و ازبکسددتان شددود یمددکشدداورزم انجددام  هددام پددژوهشدر سددروی   ،«یالمللدد نیبد 
 مها طرحم اجرایی در این بخش شامل ها طرح  کنند یممستبی  با این اداره همکارم  صورت به

 ۀتغذید   ،انتخدا  محصدول و  بهبود و انتخدا   بیوتکنولو،م،، کشاورزم آبیارم اصالح سیست 
وزارت کشاورزم همچندین بدا کدار بدا      .استمواد مخدر  مبارزه با وهام  تمبارزه با آف، انسان
 هدام  پدژوهش م ا مشداوره گروه  ۀلیوس بهموارد  بیشترموجود، در  م و چندجانبۀا منطبهم ها بدنه

  کندد  یمد م آسدیام مرکدزم و قدبداز همکدارم     ا منطبده محیطدی   ۀبرنامی و الملل نیبکشاورزم 
امدا مشدخص اسدت کده      ؛شخص نیست که چه میزان سرمایه در این بخش هزینه شده اسدت م

نهداد ملدی   » و «بنیاد ملی عل »همچون پژوهشی م ها بخشسایر را  ها نهیهزبخش اندکی از این 
کشداورزم ایداالت    وزارتاز  پژوهشدگرانی دانشدمندان قزاقسدتانی و     کنندد  تیمین می «سالمت
 طدور  نیهمد   کنندد  یمهمکارم  ،واکسن هپاتیت سی ۀتوسعدر جهت همراه باه   آمریکا ۀمتحد

حمایت از محدیط زیسدت ایداالت متحدد      ۀمؤسسشان در  ییآمریکادانشمندان قزاقی با همتایان 
هام دولتدی کده درگیدر     خانه عالوه بر وزارت  اند کردهآ  طراحی  ۀیتصد، مدلی را برام آمریکا
خصوصدی و   هدام  همؤسسد یگر هستند، تعددادم از  م با کشورهام دفناورم عل  و ها مهمکار
  در ادامده بده تعددادم از    کنند یمدر این بخش را پیگیرم  ها مهمکارخصوصی هستند که  نیمه
 :شود یماشاره  ها آن

 

 بنياد ملی علم. 2

ی المللد  نیبد  ۀاداری دارد که در چارچو  الملل نیباختصاصی همکارم  ۀبرنامبنیاد ملی عل  یک 
 ایدن   مهدا  تید فعالدارندد    همکدارم کده در آن کشدورهام اسدالمی    قرار دارد  عل  و مهندسی

م هدا  کارگداه  تابسدتانی،  مؤسسدات  سددر،  هزیندۀ  کمدک ، هام تحصدیلی  کمک هزینه شامل بنیاد
 ی کده بنیداد ملدی    المللد  نیبم ها برنامهاز  .(NSF, 2017) شود یم پژوهشیم ها طرح آموزشی و

  اسدت و آمدوزش   پدژوهش سیسدت  تحلیدل،    کندد  یمد الی م فعالیت و از آن حمایتدر آن عل  
  آورد یمد فدراه    محیطی زیست هامتغییرم ا منطبهابعاد  ۀمطالعرا برام  پژوهشیم ها شبکه که

 بنیداد  » بدا   ایدن مرکدز   کندد  مدی این مرکز در حال حاضدر بدا قزاقسدتان و ازبکسدتان همکدارم      
 غیرانتدداعی کده هددفش     ام ؤسسده ، م«آمریکدا  ۀایداالت متحدد   زیآم صل  هام پژوهشتوسعه و 

 اسدت  ی یهدا  دولدت و  آمریکدا  ی بین ایداالت متحددۀ  الملل نیبم علمی و فنی ها مهمکار مارتبا
 کشدورهام   ویدژه  بده م کشدتار جمعدی دارندد    هدا  سدالح علمدی در ارتبداط بدا    ن امتخصصد کده  
  دکند  کدار مدی  آسدیام مرکدزم و از جملده قزاقسدتان     منطبدۀ  شدوروم در  اتحداد  از  جاماندده  به
(NSF, 2017 .) 
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 یالملل نيب ۀتوسعبراي  آمریکا ةمتحدایاالت  سازمان .1

 م محلدی و  هدا  تید ظرفمطدابق بدا    سدازمان م ایدن  هدا  تید فعالو هدا  ابتکار بیشتر دلیلبه همین 
 کندد  یمی دنبال الملل نیب ۀتوسعبرام  آمریکاایاالت متحد  سازمانیی که ها بخش  استم ا منطبه
انتبال فناورم، پژوهش و آموزش است  انتبدال فنداورم وجده اصدلی     تی،  سی آم ۀتوسعشامل 
دریافدت  آموزشدی   ۀدر آسیام مرکزم اسدت و کشدورهام ایدن منطبده مشداور      سازمانفعالیت 

م آسدیام  هدا  دولدت  بیشتر  شود یمم و انتبال تجهیزات ا حرفهشامل آموزش  بیشترکه  کنند یم
م صدحی  از آ ،  ور بهدره  ۀشدد  م اثبدات هدا  مددل م آبدی از جملده   هدا  برنامده مرکزم مشمول 

 :Himes, 2015) آ  هستندم، اطالعات مربوط به ردیابی و انتشار کشاورزم آبیارم ها ست یس

آلماتی قزاقستان فرستاده  به 0390این نهاد از سال  مها هدفبرام پیشبرد  ،کاترین هیم  (.38
شدور قزاقسدتان، تاجیکسدتان،    در آسیام مرکزم چهدار ک  سازمانم این ا منطبه گروهشده است  

بده سده    آمریکدا  ۀتوسدع المللی  بین سازمان  راهبرد آ  ردیگ یمازبکستان و ترکمنستان را در بر 
 ۀبرنامی آ  در سط  محلی، یک ده سازمانم مدیریتی بر مبنام ها برنامه: شود یمبخش تبسی  

 ,Jennings) ننددگان ک م آبی با همکارم دیگدر اسدتداده  ا منطبهسیاست توسعۀ محلی، پژوهشی 

2015.) 

 

 حمایت از محيط زیست سازمان .9

م بدا کشدورهام   ا توسعهو  پژوهشی ۀدوجانبم ها مهمکارحمایت از محیط زیست در  سازمان
محدود بدا کشدورهام    صورت بهاز ابتدام استبالل  نمونهبرام  .کند یمآسیام مرکزم مشارکت 

نظارت بر گازهام  طرح راهاز  ویژه به ،ستاآسیام مرکزم از جمله قزاقستان مشغول همکارم 
یکدی از نهادهدام فعدال در    « قزاق نیموک »با  0330و  0333 هام سال بینم ا منطبهم ا گلخانه

انر،م، این نهاد به کشدورهام آسدیام   حوزۀ در  .(Devkota and Others, 2013: 68)این حوزه 
العات مدورد اسدتداده در صدنایع    ردیابی اط مبرام افزار سخت فنی، آموزشی ومشاورۀ مرکزم 

 دهدد  یمد ارائده   مور بهدره وساز و حرارت  برام ساختم جدید ها مدلوگاز و در اجرام  ندت

(USAID, 2015: 15-20.)  عل  و  عرصۀنهادهام دولتی و خصوصی فعال در  نیتر مه حال که
ز دارندد نیدز   یی که ایدن نهادهدا بدر آن تمرکد    ها عرصه نیتر مه الزم است ختی ، فناورم را شنا

 کنی : میاشاره  ها در بخش بعدم به آن  دنشو بررسی

 

 ها تيفعالتمركز 

 ؛کنندد  یمم مختلدی باه  همکارم ها حوزهو آسیام مرکزم در بخش عل  و فناورم در  آمریکا
 است: ها حوزهاین اما بیشترین تمرکز همکارم در 
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 ي آموزشیها يهمکار (الف
 در  فعددال اسددت  9110 سددال قزاقسددتان اسددت کدده از ،منطبددهتددرین کشددور  در ایددن رابطدده فعددال

 ی با دانشدگاه نیویدورک، دانشدگاه کنتداکی و دانشدگاه دولتدی اوکالهامدا        یاه نامه ، موافبتزمینهاین 
  هدددام پدددژوهشو تربیتدددی و  یدانشدددجو، آموزشدد  ۀهددام مبادلددد  دوره ایجددداددر ارتبدداط بدددا  

 ۀزمیند  (.Tolymbek, 2006: 19)ت کدرده اسد  اش امضدا   دانشدگاهی مشدترک بدا همتدام قزاقدی     
قزاقستان با امضام منشور همکدارم   ژهیو به آمریکام دانشگاهی میان آسیام مرکزم و ها مهمکار

ادموندد  »از بورس تحصیلی همچدون   اند عبارت ها برنامه اینفراه  شد   9114دمکراتیک در سال 
فدول برایدت از سدال    برنامدۀ  و    در چارچاست «تیفول برا»و  «ابتکار حمایت آزادم»، «موسک
 ۀبرنامد در قالدب  یی در قزاقستان مشغول تحصیل شدند  آمریکازیادم از دانشجویان  تعداد، 0333

 9114ام دانشجویان قزاقستانی در خدارج از کشدور در سدال     که باهدف آموزش حرفه «بوالشک»
ام آمدوزش بده   جمهورم این کشور اعالم شد، ساالنه هزاران دانشجوم قزاقدی بدر   توسط ریاست

صورت بورسدیه در   ندر به 890قزاقی، امروزه  هام مبام به گدتۀ خارج از این کشور فرستاده شدند 
 06) (، کارشناسدی ارشدد  درصدد  30) هام کارشناسدی  ، در دورهآمریکا ۀمتحددانشگاه ایاالت  40

 .(Gast, 2012: 124) کنند میتحصیل   درصد( 9) و دکترم (درصد

 
 .كردند میتحصيل  آمریکادر  1321تا  1322 هاي سال شجویان آسياي مركزي كه بينشمار دان .2 جدول

 كشور
تعداد به 

 ها رفته خارج
تعداد دانشجویان به ازاي 

 ميليون نفر
 ها شده  التحصيل درصد فارغ

 44،0 03 063 ازبکستان

 03،1 909 9813 قزاقستان

 43،0 03 031 قرقيزستان

 41 40 093 تركمنستان

 00،4 00 040 کستانتاجي
Source:  CIA (2019), “The World Factbook Central Intelligence Agency”, Available 
at: https://www/cia/gov>library> publications>the-wprld-factbook, (Accessed: 
21/9/2019). 

 
 و كشورهاي آسياي مركزي آمریکااي ميان  همکاري هسته (ب

 بدا  ام نامده  نهادم بین حکومتی است کده موافبدت   9المللی عل  و فناورم مرکز بین زمینهدر این 
اصدلی  حدوزۀ    کدرده اسدت  امضدا   آمریکااروپا، ،اپن، فدراسیون روسیه و ایاالت متحد  ۀاتحادی

ها باهددف درگیرکدردن    طرحگذارم و نظارت بر  توسعه، تیمین تیییدیه، سرمایهفعالیت سازمان، 

                                                           
1. ISTC 
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آمیدز،   هدام صدل    شوروم در فعالیتاتحاد ام  هستهن امهندسو  ها تکنسینام،  هستهن امتخصص
 المللدی  بدین  مرکدز  هام هدف مجرم گروهام  کند دقیق نظارتعلوم مدنی و سایر منابع علمی 

ام علد  و دبیرکدل    مشداوره  ۀکمیتهام همکارم،  کمیته حکومتی، هام بدنه شامل فناورم و عل 
المللی عل  و فناورم در  هام اجرایی مرکز بین د  شاخهندار این سازمان است که در مسکو قرار

 فعدال  تاجیکسدتان  و قرقیزسدتان  قزاقسدتان، ، گرجسدتان،  روسیۀ سدیدحال حاضر در ارمنستان، 
  (.Gambier and Others, 2003: 23) هستند

 
 همکاري در بخش آب ج(

با دیگدر جدوامعی    ام مرکزمم آسیا منطبه ستیز  طیمحهمراه با مرکز  ،ی توسعهالملل نیبمرکز 
مهد  منطبده یعندی     ۀرودخاند در ارتبداط بدا دو    ویدژه  به ،ی مشترکی دارندالملل نیبکه منابع آبی 
  برام مدیریت بهتر آ  در سط  محلی و تبویدت جوامدع   دنکن یمهمکارم  ایدرریسآمودریا و 
م آسدیام  ا منطبده  سدت یز طیمحد در طول مرزها، این نهاد و مرکز  زیآم صل  کارهامبرام انجام 

 اندد  کدرده  ایجداد  هدا  آن اطدراف  در را رودخانه هام حوزهمرکزم، شوراهام کوچک مربوط به 

(Himes, 2015: 32.) 
ی بدا  المللد  نیبد  ۀتوسدع  سدازمان  ،در مدرز بدین قزاقسدتان و قرقیزسدتان     ،آسپارا ۀدر رودخان

نصب کدرده  ظارتی تجهیزات ن ،تبسی  آ  ۀنام موافبتحمایت از  براممشارکت رهبران محلی 
تجهیزات تولید نیرو بدا اندر،م    ،بردارم از انر،م خورشیدم برام بهره ما توسعهاین نهاد   است

این سازمان نبش جددم خدود را     خورشیدم را در مناطق روستایی ازبکستان نصب کرده است
   بدرام دسدتیابی بده ایدن    کندد  مدی در پیشبرد مدیریت آ  در سط  ملی و محلی به خوبی ایدا 

دانشدمندان   پژوهشیم کوچک، مشارکت ها رودخانهاین نهاد از شوراهام مدیریت آ   ،هدف
 راهگدوم سیاسدی از   و یی با دانشمندان و مهندسان آسیام مرکدزم و افغانسدتان و گددت   آمریکا
  کندد  یمد انر،م آسیام مرکزم حمایدت  -آ  ۀتوسع ۀبرناممربوط به بانک جهانی و  هامابتکار

موفبیدت کندونی    شدوند،  میجدید هستند و از سه سال گذشته تاکنون اجرا  اه برنامهاگرچه این 
نشان دهند مدیریت بهتر  دنخواه می ها برنامهشده است  این منجر  «صل  آبی»به گسترش  ها آن

منبدع  بدا   مبایسده م و رشد اقتصادم در ا منطبهم ها مهمکارابزارم برام گسترش  تواند یمآ  
 و با کمک مهندسان کدامپیوتر  ات محلیتجهیزبا استداده از  (.Himes, 2015: 76) تعارض باشد

نظددارت آ  و  زاتیددتجه ،آسددپارا در هددر دو سددوم رودخانددۀقرقیزسددتانی، رهبددران محلددی 
ندد   ا هنصدب کدرد  ف مددیریت آ   روز با هد پیوترم را برام تیمین اطالعات بهافزارهام کام نرم

 -تاجیکسدتان ایسدارا در مرز مشترک  هبه رودخان آسپارارودخانۀ از شایان ذکر است این برنامه 
 (. Himes, 2015: 35) ه استقرقیزستان گسترش یافت
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 در آسياي مركزي   آمریکاپيامدهاي دیپلماسی علم و فناوري 

بده  نسدبت   آمریکدا ، تغییر چشمگیرم در سیاسدت خدارجی   0339یازده سپتامبر  رویداد پ  از
حضدور بیشدتر    سدبب نظامی و امنیتی،  هام همالحظ ،وره  در این دآسیام مرکزم رخ دادمنطبۀ 
ی گدر آسیام مرکزم شد  نیاز لجستیکی این کشور، برام حضور در افغانستان و وابسدت  آمریکا

به دیپلماسدی علد  و فنداورم در     آمریکاشد که  سببام  هام نظامی منطبه شدید به زیرساخت
در راسدتام    ویدژه  بده  آمریکدا لمدی  دیپلماسدی ع  ،دلیدل بده همدین    کندد  توجده بیشدترم   منطبه 

سدتان، در  ویدژه قزاق  ها و تجهیزات کشتار جمعدی در کشدورهام منطبده بده     محدودسازم سالح
 آمریکا ۀمتحدهام حکومتی ایاالت  ترین برنامه بزرگ  در این چارچو ، گرفت دستور کار قرار

 ۀبرنامباالیی بود که از هام  بردن تسهیالت مربوط به فناورم برام از میانقزاقستان، همکارم  –
مربوط بده آن بده امکاندات و     کارکنانکرد و تبدیل امکانات و  شوروم حمایت میاتحاد نظامی 
 ۀوسدیل  میلیدون دالرم بده   93هدام   هام دوجانبه شامل هزینده  این برنامه  آمیز مسالمت هام اقدام

هدا بدرام    از آن   برخدی بدود و با مشارکت هدزاران متخصدص قزاقسدتانی     آمریکا ۀمتحدایاالت 
هام مربوط به عل   با این وجود، برنامه ام و بیولو،یکی بود  مواد هستهجلوگیرم از گسترش و 

هدام   کمدک  هدام امنیتدی بخدش انددکی از     با برنامه مبایسهو فناورم در زمان جورج بوش، در 
بده   نزدیدک بده یدک دهده    در کده   بودرا به خود اختصا  داده  آمریکاایاالت متحد ام  مشاوره

 ,Rumer and Others) رسدید  مدی  هام علد  و فنداورم(    طرح)حمایت مالی از  میلیارد دالر9،0

2016: 3-4 .) 
 آمریکدا المللی  بین ۀوجهدارشدن  خدشه سببسیاست خارجی تهاجمی بوش با این وجود، 

تدالش   ،در نتیجده   (Koohkan and Sahabi, 2018: 220)آسیام مرکزم شد  اسالم ودر جهان 
آسدیام   ۀمنطببا کشورهام  هام عل  و فناورم برنامه در جهان، آمریکانرم  قدرتافزایش  برام

شامل حمایت از همکارم در  ،آمریکاام  هام مشاوره برنامهبه ویژه  مرکزم گسترش پیدا کرد  به
یکدی از    شدد انر،م، حدظ سالمت، مدیریت آ  و حددظ محدیط زیسدت خیلدی توجده       ۀزمین

حداظدت از   ۀزمیند در  در آسدتانه،  اوراسدیا  حمایت از دانشگاه شامل باال هام ویژگیبا  ها برنامه
 ۀدریاچد هام  گیرم مستبی  برام احیام آخرین بخش ها با جهت تالش   البتهاستمحیط زیست 

بدر وزارت   افدزون اوبامدا،   ۀدورتر از قبدل مدورد توجده قدرار گرفدت  در       صورت جدم آرال به
رد دیپلماسی علمی این کشور در آسیام مرکزم شددند  در ایدن   دیگر نهادها نیز وا ،امورخارجه

 بده همدین    د ند پیوندد بزن  پژوهشدی هدام خصوصدی را بدا نهادهدام      شدرکت  تالش شدد  زمینه،
 هدام مدالی    و بنیداد توسدعه، بدر کمدک     آمریکدا مددنی ایداالت متحدد     پژوهشدی  ، نهادهامدلیل

 آسددیام مرکددزم   –محلددی و تشددویق مشددارکت ایدداالت متحددد    پژوهشددگرانکوچددک بدده  
هام دفاعی با هدف کمک به تبویت  سالح نیافتن گسترش ۀبرنام ادارۀکردند  سرانجام،  تیکید می
ظداهرم   مهدا  هددف هام مسرم ایجاد شد که ورام  هام محلی برام نظارت بر بیمارم ظرفیت
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ام غیدر  هد  برنامده  ،کند  به واقع در منطبه را دنبال می آمریکاامنیتی -سیاسی مها هدفآن، بیشتر 
در منطبه مورد توجده قدرار گرفتده     آمریکاامنیتی  –سیاسی مها هدفامنیتی با هدف حمایت از 

 است 
بیوپزشدکی، شدیمی سدبز و مندابع      پژوهشدی هدام   سه گروه کارم در حوزه، 0390در سال 

ام میدان دو   هسدته  ۀزمیند   به عدالوه، همکدارم در   طبیعی و مدیریت منابع طبیعی ایجاد کردند
ایدن    شوروم آغاز شده بدود اتحاد فروپاشی  پ  ازکه ادامه پیدا کرد  آمریکاقستان و کشور قزا

ام صدورت گرفدت    هسدته  هامهمکارم برام کاهش تهدید ۀنام مشارکت در چارچو  موافبت
کالهدک  9943هدا ندابودم    ایدن همکدارم   ۀ  نتیجد شدد طرف امضا دومیان  9110که در دسامبر 

ام و تخریدب و ندابودم هدزاران     هدام آزمدایش هسدته    هام سدایت  ام، امحام زیرساخت هسته
مدرور کلدی سیاسدت     (.Umarov, 2014) ام تداکتیکی بدود   هام هسدته  موشک، بمب و کالهک

ارد کده دیپلماسدی   بدوش و اوبامدا حکایدت از آن د    ۀدوردر آسیام مرکدزم در   آمریکاخارجی 
هام کشدتار   ترش سالحجلوگیرم از گس در آسیام مرکزم ماهیت امنیتی از جمله آمریکاعلمی 
هام تعریدی دیپلماسی علمی این کشور در خدمت این هددف اصدلی    زمینهدیگر و  دارد جمعی

  قرار دارند 

 

 نتيجه
اسدت   توجده شدت در آسیام مرکزم مورد  به آمریکاکه دستاوردهام علمی و فناورم  در حالی
 ۀزمین ند که برام آموزش دریی اولین انتخا  بسیارم از دانشجویانی هستآمریکاهام  و دانشگاه

هام عل  و فنداورم   این کشور منافع اندکی را برام تبویت ظرفیت ؛کنند عل  و فناورم سدر می
هدام نظدامی را در پدی دارد  در     جز مواردم که با خود داللت به  بیند آسیام مرکزم در خود می

دن از نزدیدک بدا جوامدع    کدارکر  ۀفزایندیی، اهمیت آمریکاهام  ها و سازمان شرکت ،همین زمان
علد  و فنداورم دارندد     ۀمبولها نگاه مثبتی به  اند  بنابراین آن عل  و فناورم محلی را درک کرده

هام عل  و فناورم در این کشورها را در پی دارد  از آغداز   تکامل زیرساخت موضوع،که همین 
عل   ۀگذار در حوز رمایهترین س بعد از روسیه تبدیل به بزرگ آمریکا ۀمتحد، ایاالت 9119سال 

عندوان   به آسیام مرکزم بده  ییآمریکام ها نهادها و شرکت و فناورم آسیام مرکزم شده است 
میلیدون   93هدام   هام دوجانبه شدامل هزینده   برنامهکنند   مبصدم سودمند برام تجارت نگاه می

رکدزم اسدت    و با مشارکت هزاران متخصص از آسدیام م  آمریکا ۀمتحدایاالت  ۀوسیل بهدالرم 
ن اام و بیولدو،یکی اسدت و متخصصد    ها برام جلوگیرم از گسترش و مواد هسدته  برخی از آن
هدام   برنامده    همچندین ضدر فعدال هسدتند   اها زیرنظر بودند و برخی نیدز در حدال ح   برام سال
اندر،م، حددظ سدالمت،     ۀزمیند  شامل حمایت از همکدارم در  آمریکا ۀمتحدام ایاالت  مشاوره

 شود    دظ محیط زیست میمدیریت آ  و ح
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