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:دهيچك
 در شـروع و  ي و همكـار ينگثابت كرده همـاه ين المللي بيه ها ير از نهادها و اتحاد    يتجربه چند دهه اخ   

جـاد  يه ضـمن ا  مناسب بوده كـ يبستررد ي و رفاه بشر قرار گي كه در خدمت تعالي و صنعت ي علم يشبرد طرحها يپ

از ين الملل ين امكان را فراهم آورده تا مناسبات ب       ين پروژه ها، ا   ي و مخاطب  نيامل همه طرف   تع ين برا ي مع يچارچوب

. ابدي سوق ي و تعاونيكيبه سمت روابط تكنز يك و رقابت برانگيدئولوژيافت ايره

 دو جانبـه، تنگاتنـگ و اجتنـاب      ياسـت رابطـه ا    ي و س  يامروز در عصر ارتباطات و اطالعـات، تكنولـوژ        

 را يده دهكده جهاني است ايرين دو ستون در حال شكل گي ايبر رو شدن كه يبا هم دارند و روند جهان  ر  يناپذ

ين پروسه بـاز   يزار را در ا   ، كه نقش اب   ينكه عامل تكنولوژ  يتالش در جهت ا   لذا  .  سازد ي تر م  ينيش ع يش از پ  يب

ن امـر   يـ ا.  اسـت  ي ضـرور  ل به عامل مناقشه و رقابت مخـرب نگـردد         ي شود كه تبد   ي سازمانده ي كند، به نحو   يم

كـه  يت الزامـا  البتـه بـا مالحظـه     - كـل نـوع بـشر      يها و چالشها  يازمندينكه ابتدائاَ ن  ي ا يبرايجاد سازوكار يمستلزم ا 

ق و يم گردد و متعاقباَ تحقين و تنظيي تع- آنهاي نسبيتهاي مزدر نظر داشتن ي خود دارند و همچنيژه براي وينواح

 بـه انجـام   ي و جهـان يمنطقـه ا  ممكن يلهاي حداكثر پتانسيريو كشف راه حل ها با بكارگيابي علت  يتوسعه برا 

.رسد
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 پـروژه  يعني-نه ين زمي دراي شاخصي مصداقييو تبين روند به معرفي ا ين پژوهش ما ضمن بررس    يدر ا 

.مي پردازي م–) ITER(تر يا

:د واژهيكل
تري، پروژه اي، علم و تكنولوژ شدني جهانق و توسعه،ي، تحقين المللي بيهمكار

 جهاني شدن كليد اصلي فهم دنياي امروز ؛-
ازعه بين دنياي توسعه يافته و توسـعه        الزامات دنياي امروز شرايطي را فراهم آورده كه تداوم چالش و من           

نيافته و همچنين بين جوامع با وضع توسعه يافتگي برابر، براي كسب منافع بيشتر بي ثمر و حتي مصيبت بار بـراي                      

نياز وسيع و رو به تزايد به امكانـات اوليـه زنـدگي و رفـاه بـشري ديگـر بـا تحميـل         . طرفين و همگان خواهد بود    

. ابل دستيابي نيست و اين امر با همكاري و به مشاركت طلبيدن همگـان ميـسر مـي گـردد              خواسته ها به ديگران ق    

درك اين واقعيت گامي بزرگ و ارزشمند در كنار گذاشتن رقابت هاي مخرب و نزديكتر شدن به صلح پايدار                   

ا در توسل به خشونت از ناتواني دسته ي از كشورها ناشي مي شود كـه تـوان رقـم زدن سرنوشـت خـود ر           . است

.عرصه بين المللي جهاني شده ندارند

امروز در جهان فرهنگ ها، قوميت ها و مـذاهب مختلـف در درون مرزهـاي كـشورها يـا فراتـر از آنهـا          

در اين بستر يك جامعه جهاني در حال شكل گيري است كه تبديل به يك تمدن مي شود و جامعه             . پراكنده اند 

 مشروعيت به دست مي آورند و بسياري از آنها وضع حقوقي و قانوني خود را بسط داده وارزشها و نورمهاي آن      

]1.[نيز پيدا مي كنند

ابعاد منفي مختلفي كه در فرايند جهاني شدن مطرح مي گردند از قبيل توسعه نيـافتگي، فقـر، تهديـد محـيط               

هاني شدن مـي توانـد بـه        نه تنها نتايج جهاني شدن نيستند بلكه ج       ... زيست، روند تجاري و تكنولوژيك نابرابر و        

گرچه برخـي اثـرات جـانبي ايـن فراينـد را مـي تـوان          . عنوان راه حلي براي اين معضالت مورد توجه قرار گيرد         

پذيرفت، اما اينها از سوء استفاده نظام سرمايه داري و يا از ضعف و بي كفايتي كشورهاي توسعه نيافته است كـه      

وند جهاني شدن با آمار و ارقامي كه قابل اسـتناد اسـت بـه نفـع حيـات         در عرصه بين الملل ظهور يافته و گر نه ر         

]2.[بشري بوده است

رويدادها جهاني . همه كشور ها درباره جهاني شدن ترديد دارند زيرا قدرت كنترل آنها كاهش مي يابد

د و خواه كوچك اين امر درباره همه اقتصادها خواه بزرگ باشن. مي شوند و از حيطه كنترل آنها خارج مي گردد

هيچ كشوري را مجبور نمي كنند كه در زنجيره تداركات جهاني مشاركت نمايد يا شركتهاي . صدق مي كند

اما كشوري كه مشاركت كند با سرعتي بيشتر بر ثروت خود مي . چند مليتي را راه دهد كه سرمايه گذاري كنند

د بالنده، انتقال فن آوري، سرمايه گذاري مستقيم چنين كشوري از مزيت نسبي دستيابي به تخصص، اقتصا. افزايد
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خارجي، دسترسي به بازار و مهارت هاي تخصصي مديريت كه ثمره مشاركت هستند برخوردار مي شود، اما در 

). آموزش و پرورش، زير بنا، امنيت جاني و مالي( عوض بايد اسباب مشاركت در اقتصاد جهاني را فراهم كند

]3.[م نكنند از بازي خارج مي شوند و از قافله عقب مي ماننداگر اين اسباب را فراه

وزن قوانين فراسرزميني دولت ها و مشاركت هاي نهادي آن ميزان حضور آنها را در عرصه هاي منطقه 

اين قوانين به طور مشخص به صورت قانون  و مقررات عضويت در سازمان . ايي و بين الملي مشخص مي كند

.  صنعتي و نظاير اين ها مالحظه مي شود-لي، شرايط سرمايه گذاري، مناطق آزاد تجاريهاي تجاري بين المل

عالوه بر اين ها قانون برنامه توسعه هر كشور تصوير روشني از  ميزان حركت كشور در عرصه هاي  فرا ملي 

]4.[دارندنظام برنامه ريزي نشان ميدهد كه دولت ها به چه ميزان عزم ورود به عرصه جهاني را . است

معتقدند كه مسائل اساسي جهان امروز ) دو تن از اندِيشمندان نو اندِيش روابط بِين الملل(كوهن و ناي 

ديگر تنها مسائل نظامي، امنيتي و استراتژيك نيست بلكه مسائل اقتصادي، فني، زيست محيطي، اجتماعي و 

لذا .  حاد به سياست ماليم خوانده مي شوداين دگرگوني، حركت از سياست. فرهنگي اهميت بيشتري يافته اند

در اين شرايط قاعده . قاعده رفتار در عرصه جهاني از تعارض و مخاصمه به همكاريهاي فراملي تغيير كرده است

بازي ديگر بازي با حاصل جمع صفر نيست بلكه برد و باخت مي تواند به طور يكسان براي همه طرفهاي بازي 

كه مبتني بر قدرت نظامي بوده جاي خود را به شبكه پيچيده اي از همكاريها مي دهد سلسله مراتب قدرت . باشد

]5.[كه ديگر سلسله مراتبي نيست

در فضاي شناور نظام بين الملل كنوني عوامل ذهني كه باعث مي شوند دولتها رو به همكاري بياورند 

جهاني شدن بيش از همگرايي شاهد بنابراين در عصر . لزوما عواملي نيستند كه موجب همگرايي ميشوند

البته اين همكاري بيشتر ناشي از ضرورت هاي نظام بين الملل است و نه احساس نياز به ايجاد . همكاري هستيم

به همين دليل ژاپن و اتحاديه اروپا با وجود آنكه شرايط قطب .  منطقه اي-يك قطب اقتصادي و يا سياسي

الزم به ياد آوري . انسته اند در دهه گذشته تبديل به يك قطب سياسي شونداقتصادي بودن را داشته اند ولي نتو

است كه اغلب همكاريهاي مذبور در راستاي حل مسائل حاد صورت مي گيرند و بازيگران هيچ تعهدي نسبت به 

]6.[دهندادامه همكاري ندارند يعني آزادي عمل بازيگران بيشتر مي شود و آنها مي توانند به همكاري خود ادامه 

درديدگاه نوين جهاني براساس تئوري هايي با كار برد كالن سيستمي، موازنه قدرت، مدل همكاري و 

وابستگي متقابل و مقابله با استقرار امپرياليسم جهاني، استفاده از مدل شركت هاي بين المللي يك همكاري 

ي نياز دارند كه از طريق آنها از سرمايه، با اين رويكرد جوامع به ساختارها و نهادهاي. جهاني محسوب مي شود

مهارت و تكنولوژي يكديگر به خوبي بهره مند شوند به عبارت ديگر تنها با ملي كردن نمي توان به خود 

بسندگي رسيد، يكي از شرايط خود بسندگي و خود اتكايي منوط به فعاليت هاي فراملي و نفوذ در جهان 

] 7.[است
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 جهاني شدن تكنولوژي؛-
دگرگوني در ساختار توليد جهاني كه شكل گيري آن ناشي از فن آوريهاي جديد، تغيير در الگوهاي 

تقاضا و عوامل پشتيباني شيوه هاي تازه سازماندهي، مكان يابي و استقرار فعاليتهاي توليدي و همچنين اتخاذ 

ل عميقي را در انگاره هاي سياسي و قواعد و ترتيبات جديد بين المللي بوده است تحو-رويكردهاي نهادي

چنانچه ظرف چند دهه گذشته سهم مواد اوليه و محصوالت متكي بر منابع . صنعت جهان ايجاد كرده است

طبيعي در مجموع  روندي رو به كاهش داشته است  و محصوالت صنعتي  غير متكي به منابع  طبيعي به رده هاي 

]8.[استباالي فن آوري پرچمدار اصلي رشد در جهان بوده 

در تاريخ طوالني ) روند تدريجي پيشرفت علم و تكنولوژي در گوشه گوشه عالم( همه اين رويدادها

مراوده تكنولوژي نقش خود را در توسعه چيزي كه اينك به طور روزافزون دارد به صورت يك تمدن جهاني 

اين تمدن جهاني است كه هم از . واحد هر چند با در برگيري فرهنگ هاي بسيار بيرون مي آيد ايفا كرده اند

اهميت آن را نيز وقتي . جهت دامنه قدرت اقتصادي و نظامي و هم از جهت داد و ستد و ارتباطات متمايز گرديده

مشاهده مي كنيم كه چه مقدار مصنوعات مانند اتومبيل و كامپيوتر در سرتاسر جهان با تفاوتهاي اندك در 

براي عده اي از . مناطق مختلف در دست استفاده است آشكار مي شودطراحي براي انطباق با شرايط متضاد 

مفسران اين تجمع تمدنها معنايش آن است كه رهيافتهاي متمايز به تكنولوژي در بخشهاي مختلف جهان ديگر 

آنها استدالل مي كنند كه تكنولوژي جديد بر پايه اصولي كه در همه جا قابل پياده كردنند . بي ربط است

مثال جوزف ندهام مورخي كه به شدت بر سهم چين در علم و تكنولوژي قديم تاكيد گذاشته .  شده استگذاشته

]9.[است معتقد است كه علم جديد چين ديگر صورت متمايز ندارد زيرا با علم كلي جهان عجين شده است

ه نسبت به آن رابطه جامعه به تكنولوژي هدايت آن نيست، بلك. تكنولوژي باعث تحول جامعه مي گردد

تكنولوژي داراي نيروهاي پيشراني است كه ساختار جامعه را تعيين نموده و افق را نشان . واكنش نشان مي دهد

صنعتي شدن عامل پيشبرد رفتارهاي ] 10.[مي دهد و لذا اهداف انساني با معيارهاي تكنولوژيك تعيين مي گردد

لذا . مشابه در درون فرهنگهاي متنوع اروپايي بود

صنعتي شدن موجب تضعيف تعهدات داخلي شده و راه را براي كاهش اهميت مرزها در بين جوامع باز مي 

]11.[كند

رشد فزاينده نوآوريهاي تكنولوژيكي . عصر ما به كشف و شناسايي قدرتهاي تكنولوژي نايل آمده است

 كه تكنولوژي نيروي محركه و هزينه هاي روزافزون سرمايه اي موجب پيدايش نوعي اقتصاد جهاني شده است

. تكنولوژي مبدل شده است به يكي از اساسي ترين عوامل كليدي در روابط بين الملل. آن را تشكيل مي دهد
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امروزه .پيوند بين تكنولوژي و جهاني شدن بي نهايت مهم است ولي در عين حال ظريف و پيچيده هم هست

توسعه هاي معمول در ارتباطات و حمل و . هاني ايجاد كندتكنولوژي توان آن را يافته است كه نوعي جامعه ج

ا عمال به دنيايي واحد وارد مي سازد كه در آنجا تفاوتهاي محلي همچنان باقي مي ماند ولي در متن نقل، ما ر

. توسعه در كليت خود از تحوالت تكنولوژيكي جوانه مي زند. نوعي فرهنگ جهاني پر تحرك و گسترش يابنده

والت و توسعه هايي كه در البته تكنولوژي به رغم خصلت گسترش يابنده و همه گير خود تنها علت موجبه تح

تكنولوژي . جهان امروز رخ مي دهد نيست آثار و عوارض ناشي از تكنولوژيهاي جديد نيز اجتناب ناپذير نيستند

عاملي است كه در بيشتر موارد كساني كه داعيه توضيح و تبيين روابط بين المللي يا اقتصاد سياسي بين المللي را 

]12.[ا كنار گذاشته اندداشته اند آنرا ناديده گرفته ي

واقعيت امر اين است كه جهاني شدن تكنولوژي به معناي اين نيست كه تكنولوژي و سازوكاهاي آن در 

برعكس مراكز توليد علم و دانش جديد در واقع همان مراكز اصلي . اقصي نقاط عالم به يكسان پراكنده مي شود

ايند اين مراكز ضمن قدرتمندتر شدن براي خود شبكه هايي در اين فر. هستند كه در قطبهاي صنعتي قرار دارند

ايجاد مي كنند كه در بستر آن به نحو موثرتري با هم دست به اقدام زده و از حالت نقطه اي كه قبال چه بسا 

بدِين ترتِيب شاهد بوده اِيم كه اِين مراكز به جاِي در پِيش گرفتن ] 13.[خاصيت دافعه داشتند خارج مي گردند

دهاِي جدا و مستقل و رقابت مخرب با ِيكدِيگر در مسِير پِيشرفت به هم متماِيل گردِيده و با در پِيش گرفتن رون

پروژه هاِي مشترك در چارچوب قراردادها و تعهداتِي كه پس از مذاكرات مفصل اِيجاد مِي گردند، به همكارِي 

ت هاِي بزرگ و و رهبران آنها بر سر طرحهاِي در اِين رهِيافت پِيوند خوردن منافع كالن قدر. مِي پردازند

( جاِيگزِين سخت افزارِي گردِيده ...) رفاه، انرژِي، فرهنگ و ( در دورانِي كه روِيكرهاِي نرم افزارِي –مشترك 

 بشرِيت را از خطر افتادن در گرداب جنگها و منازعات بزرگ دور –...) جنگ افزار، سرزمِين، اِيدئولوژِي و 

از وِيژگِيهاِي ممتاز اِين جنبش .  بسترِي براِي تفاهم و گفتگو در عصر جهانِي شده فراهم مِي آورندكرده است و

بِين المللِي آمادگِي قدرتهاِي پِيشرو براِي پذِيرش اعضاِي داوطلب بوده كه بتوانند در طرحها مشاركت نماِيند و 

يه گذارِي عمال تحقق بخش صلح و رفاه بشرِي براِي بخشِي از اِين حركت جهانِي گردند و با تسهِيم منافع و سرماِ

.همه ملتها گردند

�ِ يكِي از مصادِيق چنِين مشاركتهاِيِي، پروژه هاِي تحقِيق و توسعه علوم و تكنولوژِي است كه از اواخر 

قرن گذشته به خصوص با پاِيان جنگ سرد و خاتمه چالشهاِي اِيدئولوژِيك شرق و غرب امكان آن فراهم 

تكنولوژِي و فن آورِي ِيكِي از نرم افزارهاِي قدرت و در خدمت تعالِي و پِيشرفت كشورها بوده و در اِين . يدگردِ

راه بسِيار به خدمت گرفته شد و دولتها براِي ارتقا جاِيگاه خود در عرصه بِين الملل سرماِيه گذارِيهاِي هنگفتِي 

اما .  مِيدان رقابت پرداخت مِي نمودند و البته هنوز هم مِي كنندبراِي ربودن گوِي سبقت از رقبا و ِيا حفظ خود در

پِيشرفت فزاِينده مرزهاِي دانش از ِيك سو و برخِي معضالت بزرگ نظِير بحران انرژِي و آلودگِي محِيط زِيست، 
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 و زمان بر بودن جامعه بشرِي را ِيه اِين نتِيجه رساند كه با توجه به ضرورت هاِي حِياتِي، هزِينه هاِي سرسام آور

لذا ضرورت مشاركت . برخِي طرحها و نهاِيتا موانع خود ساخته امكان نتِيجه بخشِي تالشهاِي مستقل كاهش ِيافته

.همگانِي در امر تحقِيق و توسعه حداقل برخِي زمِينه هاِي حاد علمي و فني اجتناب ناپذِير گردِيده است

؛تجربه اي موفق: پروژه ايتر-
International(ITER )"راه"در زبان التين يعني ( وارد برجسته و درخشان در اِين زمِينه پروژه اِيتر ِيكِي از م

Thermonuclear Experimental Reactor (با توجه به اِينكه استفاده از . براِي تامِين انرژِي است

ده از آنها براي مصارف مهمتر  نياز به استفا-2 پايان پزيري آنها -1:سوختهاي فسيلي چند محدوديت اصلي دارد

هدف متخصصين و ] 14.[ عوارض آن براي سالمتي محيط زيست-4 عوارض آن براي سالمتي انسان -3

انرژي خورشيدي، باد، زمين گرمايي و . طرفداران محيط زيست دستيابي به انرژي ارزان،  سالم و گسترده است

انرژي كه . ، بازده كم و محدوديتهاي جغرافيايي دارندزيستي براي آينده محدوديتهاي زيادي مثل هزينه گزاف

برآورد شده كه از . بتواند از آب به دست آيد مي تواند راه حل مناسبي باشد كه فيوژن پاسخ اين سوال است

جوش ] 15.[ ليتر بنزين انرژي توليد مي شود 300هيدروژن كسب شده از يك ليتر آب در فرايند گداخت معادل 

نيروگاههاي هسته اي فعلي از . رشيد و ساير ستارگان و يا در بمبهاي هيدروژني انجام مي پذيردهسته اي در خو

شكاف هسته اي بهره مي برند كه اتمهاي سنگين مثل اورانيم شكسته مي شوند، اما در اين روش اتمهاي سبك 

اين روش اينكه منبع اصلي از جذابيتهاي . هيدروژن به هم گداخت ميشوند و عنصر سنگينتر هليم ايجاد مي شود

سوخت آن ايزوتوپهاي هيدروژن است كه از آب دريا تامين مي شود از سوي ديگر عدم توليد پسماندهاي 

] 16. [خطرناك و فقدان قابليت بكارگيري محصوالت نهايي در تسليحات اعالم شده

ف به ريگان با وساطت ميتران پروژه ايتر براي به كارگيري روش گداخت در توليد انرژي با پيشنهاد گورباچ

امروز اتحاديه اروپا با ] 17.[بالفاصله اتحاديه اروپا و ژاپن نيز به طرح پيوستند.  در ژنو آغاز شد1985در سال 

در ) اياالت متحده امريكا، روسيه، ژاپن، چين،  كره جنوبي  و هند(  عضو ديگر 6نمايندگي اوراتوم در كنار 

قزاقستان، برزيل، مكزيك، استراليا و . ا نيمي از جمعيت جهان را در اختيار دارندطرح مشاركت مي كنند كه جمع

IEAو  )سازمان بين المللي انرژي اتميIAEA ( برنامه ها تاكنون زير نظر . كانادا اعضاء بالقوه آينده هستند

تاسيس خواهد شد كه در آينده نزديك سازمان بين المللي ايتر . پيش رفته است) سازمان بين المللي انرژي(

عضويت در آن براي كشورهايي كه در تحقيقات و تكنولوژي هسته اي تجربه دارند و حاضر به مشاركت در 

]18. [هزينه ها باشند باز است

 سال اول ساخت و 10( ساله براي راه اندازي آن 30 يك دوره حداقل 2006 بعد از توافقات نوامبر سال 

پيش بيني مي شود استحصال انرژي اقتصادي تا نيمه دوم قرن حاضر و چه . ستدر پيش ا) سال بعد عمليات20

 از نظر ميزان هزينه طرح بعد از پروژه مانهاتن براي ساخت R&Dاين پروژه ] 19. [ ميسر نگردد2100بسا تا سال 
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] 20.[رفته مي شودنخستين بمب اتمي و از نظر بين المللي بودن بعد از پروژه ايستگاه بين المللي فضايي در نظر گ

اين  پروژه .  تريليون دالر براي انرژي هزينه مي شود كه يك سوم آن براي الكتريسيته است3در جهان ساالنه 

ميتواند اين تقاضا را جذب نمايد اما اگر پروژه ناموفق باشد راههاي ديگري براي تامين اين نياز جستجو مي شود، 

تكنولوژي به كار رفته در اين پروژه بر پايه .  نظر ابعاد و هم سالمتاما امروز اين بهترين گزينه است هم از

TOKAMAK 21.[ كه در روسيه توسعه يافته و پيشرفته ترين روش در گداخت است خواهد بود[

 حوزه تكنولوژي مربوط است كه با ايجاد مركز آموزش عالي در رشته هاي 66 برآورد شده كه ايتر به 

همه اعضا مخيرند كه دانشي را كه در فرايند ايتر كسب مي كنند به .اد خواهد كردمختلف متخصص و شغل ايج

كار در تاسيسات ايتر كامال بي خطر است و شايد تنها تهديد جدي براي متخصصين . صورت محلي به كار گيرند

يتر دهكده اي در جنوب فرانسه كه ميزبان تاسيسات و كمپ ا(و مهندسين حاضر در سايت جنگل كاداراش 

هر كدام از كشورهاي عضو موسسه اي را در  كشور ايجاد و يا ]22![حيوانات وحشي آن حوالي باشد) است

هر يك از اعضاء همه . گسترش مي دهند تا امور تحقيقاتي داخلي مربوط به تحقيق و توسعه ايتر را انجام دهند

هر . قيت پروژه الزم باشد انجام خواهد دادتوانمنديهاي فني، مهارتها و تجربيات مديريتي و هر چه كه براي موف

همكاري ] 23.[كدام از اعضا براي نحوه و ميزان مشاركت با توجه به قوانين و شرايط داخليشان تصميم مي گيرند

علمي تحقيقاتي در اين پروژه اين پيام مهم را مي رساند كه كشورهاي صنعتي عمده براي رفع چالشهاي آينده 

.ري و مشاركت روي آورده اندجهاني با هم به همكا
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