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  ايران  -دانشگاه تربيت مدرس   عليرضا بهشتي
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  ي ـ ايراندانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشت  سيد مصطفي محقق داماد
     ـ دانمارك دانشگاه دانمارك جنوبي  ديتريش يونگ



  

   
  انتشارات خرسندي  :آرايي صفحه

  مجتبي طاهري  :طرح جلد
  

يك نشريه خصوصي و مستقل  ISJالمللي  فصلنامه مطالعات بين  :نشاني
  .شود امور فصلنامه از طريق نشاني الكترونيكي انجام مي. است

 www.isjq.net  :گستر شبكه جهان
  info@isjq.net  :نشاني الكترونيكي

  به دهينرس  نژاد، يلباف ابانيختهران، انقالب، خيابان فخررازي،   :چاپ
  ، انتشارات خرسندي 2، واحد 174 دانشگاه، پالك ابانيخ  
  66490584- 5و 66971034 - 5: تلفن  

  ريال 150000ـ  € 15  :شماره تك
  

وزارت  18/3/1383مـورخ   3802/124برپايه نامه شماره  (ISJ)المللي  فصلنامه مطالعات بين
ارسـي ـ انگليسـي در گسـتره     پفرهنگ و ارشاد اسالمي با روش پژوهشي، آموزشي بـه زبـان   

 نوشتارهاي علمي ـ پژوهشـي را  مند است  فصلنامه عالقه اين. گردد مي پخشالمللي چاپ و  بين
  :با شرايط زير به چاپ برساند

  ؛باشدشده در خارج از كشور  و شناختهنگارنده داراي جايگاه برجسته علمي در كشور . 1
ترين  دربرگيرنده موضوع بحث، روش تحقيق و مهم) كلمه 200(ارسي و انگليسي پچكيده . 2

  .گيري نتيجه
) شـماره صـفحه  : نـام مؤلـف، سـال انتشـار    (دهي به منابع در داخل متن به صـورت   رفرنس. 3

  .باشد مي
انگليسـي نوشـته شـود و در     به التين و پارسي استفادة مورد منابع الفبايي فهرست پايان، در. 4

دهـي در بخـش    نامـه رفـرنس   شـيوه . افـزوده شـود   Persianمـه  انتهاي عنوان كتاب يا مقاله كل
  .انگليسي مجله آمده است

 يـا  دانشـگاه  نـام  علمـي،  مرتبة نام خانوادگي، و نام شامل نويسندگان يا نويسنده مشخصات. 5
 .شود ذكر اي جداگانه صفحه در پست الكترونيك تلفن، نشاني، شماره سازمان،

نظر در داوري،  و درصورت بروز اختالف است داور دوتأييد  به منوط فصلنامه، نوشتارها در چاپ. 6
 .گيري نهايي با مدير مسئول و سردبير است تصميم. شود يا عدم پاسخ، مقاله براي داور سوم ارسال مي

هاي نويسندگان آن است و بيانگر تأييد يا رد آن از سوي فصلنامه  محتواي نوشتارها ديدگاه. 7
  .شده آزاد است اصالح و ويرايش نوشتارهاي پذيرفتهفصلنامه در . نيست

 نويسـندگان تنهـا  . گـردد  اي دريافت نمـي  بابت چاپ نوشتارها در فصلنامه از نويسندگان هزينه. 8
 نيشيپ يها شود و شماره يكه مقاله آنها چاپ م يا شماره ياشتراك اعالم شده برا يها نهيبايستي هز

 .را پرداخت نمايند
  .شود مي متوقف فصلنامه اين در آن پيگيري اي ديگر، نشريه نوشتار به اراية صورت در. 9



  
 

  المللي مشاوران بينهيئت  
  امريكاـ  دانشگاه اموري/ دكتر عبداللهي احمد النعيم 

  بريتانياـ  دانشگاه لندن/ دكتر ارشين اديب مقدم 
  دانشگاه پرينستون ـ امريكا/ دكتر آن ـ ماري اسالوتر 

  ـ ايرانبازنشسته وزارت امور خارجه / دكتر داوود باوند 
  دانشگاه دوپل شيكاگو ـ امريكا/  شريف بسيونيدكتر 

  ايتاليا – 3دانشگاه رم / دكتر پائولو بنويتي 
  آمريكا -دانشگاه پنسيلوانيا/  دكتر ويليام بورك وايت

  دانشگاه پيكاردي ـ فرانسه/ دكتر مولود بومگار 
  دانشگاه ليژ ـ بلژيك/ دكتر سيمون پيترمن 
  سازمان ملل متحد ـ ژاپن دانشگاه/ دكتر رامش تاكور 
  فرانسهـ  2دانشگاه پاريس / دكتر امانوئل دكو 

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات ـ ايران/ دكتر مهدي ذاكريان 
  بريتانياـ  دانشگاه ميدلسكس/ دكتر ويليام شاباس 
  امريكايي قاهره ـ مصردانشگاه / دكتر عمر شالقاني 

  ايران –دانشكده وزارت امور خارجه / دكتر محمد جواد ظريف 
  بريتانيا -الملل  پژوهشگر اقتصاد سياسي بين/ دكتر مهرداد عمادي 
  ـ امريكا) شعبه دوحه(دانشگاه جورج تاون / دكتر مهران كامروا 

  دانشگاه الپالتا ـ آرژانتين/ دكتر نوربرتو كنساني 
  امريكاـ  دانشگاه كاروليناي شمالي، اشويل/ گيبني دكتر مارك 

  ايتالياـ  3دانشگاه رم / دكتر فالويا التانزي 
  ي ـ ايراندانشگاه شهيد بهشت/ اهللا دكتر سيد مصطفي محقق داماد  آيت

  دانشگاه تربيت مدرس ـ ايران/ دكتر پيروز مجتهدزاده 
  كو ـ امريكافرانسيس دانشگاه ايالتي سان/ پوري  دكتر محمود منشي

  دانشگاه اوترخت ـ هلند/ دكتر الكساندر نوپس 
  ـ دانمارك استاد دانشگاه دانمارك جنوبي/ دكتر ديتريش يونگ 

  
وزارت  16/5/1385مورخ  4687/3برپايه نامه شماره  (ISJ) المللي فصلنامه مطالعات بين

هـاين    فصلنامه در سايتاين . علوم، تحقيقات و فنّاوري يك فصلنامه علمي ـ ترويجي است 
  .ابخانه دنيا ـ ثبت شده استتآنالين ـ مرجع اصلي مقاالت حقوقي و معتبرترين ك

  .شود ثبت و نمايه مي ISCاين مجله در پايگاه استنادي علوم جهان اسالم 
 .باشد داخلي مي هاي پژوهشي مجله - اين پايگاه مرجع تعيين اعتبارعلمي



  

  
 



  
 

 فهرست مطالب  

  نوشتارها ●
 سوم  مخاصمات مسلحانه   نوع/  

  1  ييزنقا رضايعل ،يريپورقصاب ام يعل
 نيو فلسط ليالملل و اختالف اسرائ نيحقوق ب /  

  21  انيريمحمد باقر ام ديس          
 منتخب كشورهاي گروه در بودجه يكسر بر ياسيس يثبات يربيتأث /  

  41  يسمانه محمد ،غفاري صومعه لوفرين،  نيپروانه سالط
 جمهوري اسالمي ايران يدر منافع مل يشدن آموزش عال يالملل نيب گاهيجا /  

  65  حامد رنجبر، يطاهر يمهد ، يريمحمدرضا دهش
 2009-2013( رانيدربرخورد با ا ييچندجانبه گرا يقدرت هوشمنداوباما، مبنا( /  

  87  يآقا جمال ليكم
 بزرگ  هاي اروپا و قدرت هياتحاد/  

  121  يآرش شرق، قيصد ميرابراهيم
 يوستگينهم و دهم براساس مدل پ يها دولت يا هسته استيس نييتب   

  / مزروزنايج
  141  يباقر ثميم
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 هانوشتارده يچك

  
  

  مسلحانهمخاصمات  سوم نوع
  ييزنقا رضايدكترعل ،يريپورقصاب ام يدكتر عل

  

از آنجا كه جنگ بين كشورها بزرگتر، وسيعتر و داراي تلفات انساني بيشتري بوده است 
اسـت كـه بيشـتر    توجه جهاني به حقوق بشردوستانه سبب تدوين قواعد و مقرراتـي شـده  

بشردوستانه  الملل بينطراحان و بنيانگذاران حقوق . استمعطوف به جنگ بين كشورها بوده
همت خود را صرف تدوين مقرراتي براي حفظ جان انسانها، ابنيـه نظـامي و غيـر نظـامي،     

ولي در قرون اخيـر شـكل   . انداموال فرهنگي و محيط زيست منطقه درگير در جنگ نموده
طلبـي  و مـذهبي، اسـتقالل  جستجوي هويت گروههاي قومي . جنگها تغيير پيدا كرده است

سلطه، ناديده گرفتن حقـوق اوليـه مـردم تحـت حاكميـت يـك       هاي تحتمردمان سرزمين
زمان بـا پيشـرفت فنـاوري    هم... كشورتوسط دولت، بروز شورش و اغتشاشات داخلي، و 

اي داخلـي بـه خـود گرفتـه     توليد سالحها سبب شده تلفات انساني در جنگهايي كه چهـره 
اخير به سمت تدوين قواعدي براي  هاي بشردوستانه در دهه الملل بينذا حقوق ل. يابدافزوني

با ايـن حـال قواعـد و مقـررات تـدوين شـده كليـه        . استكردهاين مخاصمات گرايش پيدا
در اين ميان نوع سومي از مخاصمات مسلحانه بـروز كـرده   . دهدمخاصمات را پوشش نميً

ي هستند كه به داليل گوناگون به يك مخاصمه است و آن مخاصمات داخلكه مغفول مانده
- هدف اين نوشتار بررسي اين گونه مخاصمات و پيشنهاد تقسيم. شوندتبديل مي المللي بين

بندي جديدي است كه توجه جامعه جهاني را به وضع مقررات خاص براي اين نوع سـوم  
  .از مخاصمات جلب نمايد

  ).المللي بين ريغ(يمخاصمات مسلحانه داخل ،المللي بينمخاصمات مسلحانه : واژگان كليد
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  نيو فلسط ليو اختالف اسرائ الملل بينحقوق 
  انيريمحمد باقر ام ديس

  
 ي استاد هربرت هارت داراي دو دسته از قواعد است كه دسته ي به گفته الملل بينحقوق 

در ). حقوق مسئوليت(دوم را قواعد ثانويه  ي و دسته) حقوق معاهدات(اول را قواعد اوليه 
دشوار  الملل بينمعموالً اين قواعد ثانويه است كه در اجراي حقوق  المللي بينعرصه 

اين در حاليست كه اگر در موضوعي حقوقي قواعد اوليه در اجرا از سوي . گردد مي
اختالفي، قواعد يا بين دو يا چند دولت در خصوص (اهميت تلقي گردد  بي ها دولت
باشد اما كافي براي حل اختالف نباشد و طرفين هم ميلي به انعقاد معاهده جديد  اي اوليه

هم سخت ) قواعد ثانويه( المللي بيناجراي مسئوليت ) براي آن اختالف نداشته باشند
چراكه نه معاهداتي . دقيقاً اختالف بين فلسطين و اسرائيل در همين موقعيت است. گردد مي
راي حل بحران از سوي طرفين منعقد شده كه پايبند به آن براي حل اختالف گردند و نه ب

. قرار گرفته است المللي بينمسئوليت اسرائيل به نحو كارآمدي مورد شناسايي مراجع 
دادگستري، شوراي امنيت و مجمع عمومي در اين خصوص  المللي بينهرچند ديوان 

  . اند داشته هايي فعاليت
نوشتار بررسي خواهيم نمود كه اختالف اسرائيل و فلسطين دقيقاً در كدام حوزه در اين 
را توسط برخي از مجريان  الملل بيناست و همچنين نقش اجراي حقوق  الملل بينحقوق 
  . مورد مطالعه قرار خواهيم داد المللي بينعرصه 
  

  .المللي بينمراجع  - تيحاكم - لياسرائ - نيفلسط - الملل بينحقوق : كليد واژگان
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  بودجه درگروه كشورهاي منتخب يبركسر ياسيس يثبات يربيتأث
  نيلوفر غفاري صومعه، سمانه محمدي ،ن يدكتر پروانه سالط

  
  

خـود   فيانجام وظا يبرا ها دولت. كشورها دارند تيدر اداره فعال ينقش مهم ها دولت
مالي  هاي تمام فعاليت ها بودجه شاهرگ حياتي دولت است، زيرا دولت. دارند ازيبه بودجه ن

متعدد و متنوع خـود   هاي براي اجراي برنامه ها خود ، اعم از كسب درآمد و پرداخت هزينه
و  ها بنابراين بودجه آيينه تمام نماي همه برنامه. دهند ميبودجه انجام  ونرا در چارچوب قان

در . كنـد  ميت كه نقش بسيار مهم وحياتي در توسعه اقتصاد ملي ايفا دولت اس هاي فعاليت
كـه در  . هاي كسري بودجه را بايد در حوزه اقتصاد سياسـي جسـتجو كـرد    راستا ريشه نيا

انضباطي پولي و مالي ناشي از  هاي اقتصادي، بي بحران يت،بسياري از موارد نتيجه سوءمدير
 كيارتباط تئور يمقاله بررس نيا يز اين روهدف اصلا.باشد  ميدر كشورها  ياسيس يثبات بي
منتخب  يبودجه در گروه كشورها يوخشونت بر كسر ياسيس يثبات بي يرگذاريتاث زانيوم

بـه روش اثـرات ثابـت و گشـتاور      لحاصـل از بـرآورد مـد    جينتا. باشد ميدرآمد متوسط 
 يثبـات  بـي دهد  مينشان  2002- 2013 يمنتخب در دوره زمان يدرگروه كشورها افتهي ميتعم
  .منتخب دارد يبودجه درگروه كشورها يبر كسر يمثبت و معنادار ريو خشونت تاث ياسيس

، اثـرات ثابـت، گشـتاور     بودجـه  ي، كسـر  و خشـونت  ياسيس يثبات يب :كليد واژگان
     افتهي ميتعم
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  جمهوري اسالمي ايران يدر منافع مل يشدن آموزش عال المللي بين گاهيجا
  حامد رنجبر ،يطاهر يمهد ،يريدكتر محمدرضا دهش

  
دارد كـه   تيـ واقع نيـ از ا تيـ حكا افته،يتوسعه  يرشد و توسعه كشورها مطالعه روند

 ،يتكامـل و توسـعه اقتصـاد    ياديـ از اركان و عامل بن يكيهمواره  ،يآموزش عال يها نظام
كه خواهان توسعه همه  ييكشورها ن،يبنابرا. است  كشورها بوده نيدر ا يو فرهنگ ياجتماع

 داريخود را به طور متوازن و پا يآموزش عال  الزم است نظام هستند، داريجانبه، متوازن و پا
رسوخ  نيآن بر نظام و ساختار كشورها همچن ريو تاث 80 دهه يجهان تحوالت  .بخشند توسعه
 ديسبب گرد» جهان كوچك شده«ساكنان زمين از  يو آگاه »يكوچك شدن جهان« ميپارادا

 »يجمع«و  »يفرد« يزندگ »يعين«بلكه تمام ابعاد  »يذهن« هاي كه اين تحوالت نه تنها جنبه
آن بـه   ليو تبـد  دهيپد نياز ا يناش يدهاياز تهد يريرو بهره گ نياز ا. انسان را متاثر سازد

 ،ياسـ يس ياسـتراتژ  در نياديـ بن و مهـم  هـاي  ضرورت از قطعاً ،يمل منافع جهت در فرصت
شـدن   المللـي  بينموضوع  كهيكشورها در دهه حاضر خواهد بود بنحو يو فرهنگ ياقتصاد

 قيمصـاد  نياز مهمتـر  يكـ ي يو تمركز بر مقولـه آمـوزش عـال    ديآموزش با تاك رساختيز
 تينا دگاهياز دو با استمداد  ياسيق يمقاله با نگاه نيدر ا. ادعاست نيمستدل و مستند در ا

و نقـش   يآموزش عال رساختيز يقينسبت به مطالعه تطب قيتحق يبعنوان چهارچوب نظر
موجـود   تيوضـع  ليـ بـا تحل  تيدر نها كشورها اقدام شد و يتوسعه منافع مل نديآن در فرا
نسـبت بـه    يتوسعه ملـ  نديبر نقش آموزش در فرا ديو ضمن تاك رساختيز نيكشور در ا

شـده در اسـناد    ميمطلـوب ترسـ   يدورنمـا  يبـر مبنـا   نهيزم نيخالء موجود در ا ييشناسا
تحقق موضـوع   هاي ستهيبا شنهادينسبت به پ 1404افق  ازسند چشم اند رينظام نظ يباالدست

 .ديفرصت مغتنم در كشور اقدام گرد نياز ا يدر بهره بردار

 ،يفرهنگ يپلماسيد ،يفرامل يشدن، آموزش عال المللي بينشدن،  يجهان: كليد واژگان
     يقدرت نرم، دانش فرامل
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  )2009-2013( رانيدربرخورد با ا ييچندجانبه گرا يقدرت هوشمنداوباما، مبنا
  يآقا جمال ليكم

  
سياست خارجي آمريكادرزمان حاكميت نومحافظه كاران دربرخوردبابرنامه اتمي ايـران  

ايـران   اي نبودو منجربرافـزايش تـوان هسـته   مبتني برقدرت سخت بود كه باموفقيت همراه 
اوباما كه باشعارتغييروحل چالش اتمي ايران بااستفاده ازديپلماسي به قـدرت رسـيده   .گرديد

بـرخالف قـدرت   ( رابرگزيدكـه درچـارچوب قـدرت هوشـمند     اي بودسياست هوشمندانه
اصلي اين  حال سوال.باشد ميازقدرت سخت ونرم  اي گرددكه مبتني برآميزه ميتبيين )سخت

ايـران   اي مقاله اين مساله اسـت كـه اوباماچگونـه توانسـت دردوراول خودموضـوع هسـته      
اروپايي وروسـيه   هاي تهديدعليه صلح وامنيت جهاني جلوه دهدوهمراهي وموافقت قدرت

رابعنوان شركاي تجاري وسياسي ايران درافزايش فشارها برايران جلـب كند؟مادرپاسـخ بـه    
ردازيم كه پيروي اوباماازمولفه قدرت هوشمندوتاكيدبرچندجانبه گرايـي  تبيين اين مساله ميپ

وهمكاري سياسي باكشورهاي اروپايي وروسيه باعث افزايش فشارهاي سياسي واقتصـادي  
مقالـه حاضرضـمن تبيـين قـدرت     .آمريكاگرديـده اسـت    هـاي  برايران وهمراهي باسياست

ل اين سياست،تاكيدبرچگونگي همراه هوشمندوچرايي تغييراهبردوشرايط امريكادرزمان اعما
روش مورد اسـتفاده درايـن مقالـه    .آمريكامي پردازد هاي بزرگ باسياست هاي سازي قدرت

  .باشد ميتحليلي _توصيفي

    وفشار  ميران،تحريا اي هسته كا،برنامهي،آمرييهوشمند،چندجانبه گرا: كليد واژگان
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  بزرگ هاي اروپا و قدرت هياتحاد
  يدكتر آرش شرق ق،يصد ميرابراهيدكترم

  
هـايي  مبتني بـر مؤلفـه   المللي بيندر سيستم جديد  ارزيابي جايگاه و نقش اتحاديه اروپا

. است كه بدون ناديده گرفتن آنان فهم و درك صحيح ايـن جايگـاه نـاممكن خواهـد بـود     
الملل و به ويژه بحران اقتصادي، تا حدودي نظمي كـه آمريكـا   تحوالت اخير در جامعه بين

اتحاديه اروپا در دوره جنگ سـرد  . به تنهايي در پي آن بود تا رهبري كند را به چالش كشيد
الملل داشته است، اما شرايط دوقطبـي   همواره نيم نگاهي به بازيگري در عرصه سياست بين

الملـل   جهان و قدرت باالي آمريكا مانع از بازيگري فعال آن اتحاديه در قلمرو سياست بين
در اين دوران يكـي از اهـداف عمـده    . ط با پايان جنگ سرد عميقا متحول شدشراي. گرديد

گرايي و تحصيل نقش و مسئوليت بيشتر نسـبت بـه مسـائل    اتحاديه اروپا پيشبرد چندجانبه
در اين چهارچوب روابط اتحاديه اروپـا بـا ايـاالت    . المللي و حل و فصل آنهااستمهم بين

. ده ديگر، يعني روسيه و چين حائز اهميت فراوان استمتحده امريكا و نيز با دو قدرت عم
المللي، نگاهي كلـي بـه   اين مقاله ضمن بررسي وضعيت اتحاديه اروپا در سيستم جديد بين

روابط اتحاديه اروپا با اياالت متحده امريكا و نيز با دو قدرت عمده ديگـر يعنـي روسـيه و    
  .چين خواهد انداخت

 ه،يروس كا،يمتحده امر االتيا ،المللي نيب ديجد ستمياروپا، س هياتحاد: كليد واژگان
  .نيچ
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  مزروزنايج يوستگينهم و دهم براساس مدل پ هاي دولت اي هسته استيس نييتب
  يباقر ثميم

  
  

 هاي ران درزمان دولتجمهوري اسالمي اي اي سياست هستهبررسي حاضر پژوهش هدف
دو نگـاه  .نمايـد  مـي راارزيابي دراين راستاعلل بروزبحران بين ايران وغرب . نهم و دهماست

باعث رييس جمهوردراين بين وجود دارديك نگاه معتقد است ويژگيهاي شخصيتي  متفاوت
 ي درمسـأله گرديدو نگاه دوم عدم حسن نيت غـرب   اي بروزبحران درروند مذاكرات هسته

بـه تنهـايي    هـا  براين است كـه ايـن نگـرش   اعتقاد نويسنده  .داند نميايران راباعث  اي هسته
پرسش . بهره بردايران  اي هسته ي درمسألهمي بايست هردونگاه موجودپاسخگونيست بلكهاز

ايران  اي هستهتحليل بهتري ازبحران بوجود آمده در سياستكدام نظريه كه است نويسنده اين 
و محـيط   الملل بينهردو سطح تحليل محيط  براين است كه چون ويفرض ؟ دهد ميارائه 

 ي ايران دردولتهاي مذكور مدخليت دارند، يك نظريه اي سياست هستهدربروز بحران داخلي 
 پـژوهش  جهـت آزمـون   جيمـز روزنـا   پيوسـتگي  از مـدل  لذا  برد ،مختلطمي بايست بهره 

، عامـل  پيوستگي  درچارچوبنظريه گيرد ، مينگارنده درپايان نتيجه . است بهره گرفتهحاضر
بيشـتر ازسـاير   ) فردي ريـيس جمهـور  و شخصيت  ها انديشه( و عامل فرد الملل بينمحيط 
 هاي ايران دردولت اي موجودسياست هسته درتبيين بحران) نقش، حكومت و جامعه(عوامل 

  .كنند مينقش ايفا نهم ودهم 

 طيمزروزنا،محيج يوستگينهم ودهم،مدل پ هاي ،دولتاي هسته استيس: كليد واژگان
  .يداخل طي،محالملل بين






