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رد. پس از سی سال، مذاکراتی درحال انجام است که ایران و شش کشور بزرر   ب اکنون در شرایط حساسی به سر می ایران هم

المللی و به خودی خود مورد توجه جامعه علمزی   دنیا در دو سوی آن قرار دارند. این امر موضوعی است داغ از نظر اخبار بین

گذاری علم و  مذاکره را برای دانشجویان سیاست های مرجع جامعه مدنی کشور. اما آنچه که  این از گروه ایرانی به عنوان یکی

 سازد،  موضوع اصلی این مذاکره است .  وری بطور اخص پر اهمیت میافن

ومی تکمیز   شزود، فرآینزد بز    در واقع آنچه که اکنون توسط کارشناسان دستگاه دیپلماسی ایران در مواجهه با غزر  دفزاع مزی   

وری کشور در اگذاری علم و فن ای در داخ  است که همواره یکی از محورهای ثابت سیاست زنجیره ارزش تولید انرژِی هسته

هزای دیپلماتیزد در خزدمت     وری و در اختیار قرار دادن مهزار  ااست و این دفاع، تبلورعینی دیپلماسی فن چند دهه اخیر بوده

وری در کنار سهم ارزنده در توسعه اقتصزادی، یکزی از ارکزان امنیزت ملزی اسزت،       اکه فن  نجاوری داخلی است. از آاتوسعه فن

وری، به عنوان بخشی از دیپلماسی متعارف کشورها در  جهت تقویزت اقتزدار ملزی  در مزورد     امتناسب با آن نیر دیپلماسی فن

شود و بر خالف آنچه ایزن روزهزا،    ذار( اعمال میگ ورانه کشور  در مورد کشورهای تحریماهای فن ایران( و یا تضعیف توانایی

دیپلماسزی  »شزود کزه    پژوهان جای گرفته و از سوی آنزان مرتبزا تکزرار مزی     در اذهان عده بسیار زیادی از کارشناسان و دانش

ننزد  وری در مزواقعی ما ا، دیپلماسی فنز «کند ها را بهم نردید می وری صرفا بخشی از دیپلماسی عمومی است که قلو  ملتافن

دف باشزد و بزه شزک     تواند ابراری برای فشار ید دولت علیه ید دولت یا بازدارندگی از آن توسط دولت ه مورد فعلی، می

رمرنگزاری، صزنایع دارویزی و قطعزا       ،افزرار  هزایی همچزون نزرم     وری یا مقابله با آن در حوزه انتقال دانزش اعمال تحریم فنا

 یگر متجلی گردد. وری داها فن ده هواپیماهای تجاری و....

هزای سزنتی دیپلماتیزد دارد. از آن جملزه اسزتااده از       با این تعریف، این نوع دیپلماسی نیر نقاط مشترک بسیاری با بقیه روش

المللی برای پافشاری درحاظ امنیت ملی و جلزب منزافع    های بین المللی و رژیم های بین المل ، عرف و رویه ظرایف حقوق بین

المللزی   بزین عضویت کشور در آژانس  اهبرد دولت ایران نیر تا به حال بر تکیه بر اصول حقوق حاصله در اثرملی. کما اینکه ر

 ، مبتنی بوده است.  اتمی انرژی
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