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مقدمه- ١
هاي دانشگاهی مجزا عنوان رشتهالملل مدت طوالنی است که بهالملل و روابط بینحقوق بین

اما باید . اندشدههاي خاص خودشان، در نظر گرفتهگیريو جهتها،و مستقل، با نظریات، روش
الملل براي و هم سیاست بینالملل حیاتی استالملل براي روابط بینگفت هم وجود حقوق بین

وسعت (Irish, Ku& Diehl, 2013: 359).الملل ضروري استتکامل و عملکرد حقوق بین
صر جهانی به معنی آن است که دیگر امکانی براي فهم الملل در سیاست معانهادها و حقوق بین

نکته شایان ذکر )(Cali, 2009: 15.الملل وجود نداردالملل بدون درك حقوق بینسیاست بین
ها و دیگر اشخاص حقوقی در روابط الملل که ناظر بر روابط میان دولتاین است که حقوق بین

الملل، و هم در حوزه سیاست و روابط بینالملل است، هم در زمینه مطالعات حقوقی بین
توان بدون اي استثنایی است و لذا برخالف سایر موضوعات حقوقی، این رشته را نمیرشته

الملل رشد و تکامل حقوق بین. معلومات کافی در مورد شرایط سیاسی جهان بیان، یا درك کرد
غیرحقوقی پیرامون خود واحوالدر مقایسه با موضوعات حقوق عادي تا آن حد به اوضاع

).8: 1386فن گالن، (بخشداي کیفی میوابسته است که به این اختالف خصیصه
هاي ملی، احساس وجود قواعد ناظر بر روابط بین از بدو تکوین حاکمیت و تشکیل دولت

واضح است که . پس روز به روز بر گسترة آن افزوده شدکشورها ضروري تلقی شد و ازآن
الملل بدیلی در گسترش حقوق بینالملل نقشی آشکار، مهم و بیلیبرال روابط بینهاي تئوري
ها با تأکیدي که بر صلح دارند از طرق گوناگون سعی در ایجاد و طورکلی لیبرالبه. اندداشته

الملل، الملل، حقوق بینهاي بینبراي نمونه تأکید بر نهادها و رژیم. اندتوسعه صلح پایدار داشته
ها و نهادهاي گوناگون مخصوصاً جمعی، حکومت مبتنی بر قانون و ایجاد سازماننیت دستهام

ساز، موجد و مشوق بسیاري از موضوعات حقوق جامعه و سازمان ملل متحد که خود زمینه
ولی نقش .الملل استاند، گویاي نقش مهم مکتب لیبرالیسم در توسعه حقوق بینالملل بودهبین

در این . الملل در این زمینه، غیرمستقیم و با ابهام همراه استگرایانه روابط بینعهاي واقتئوري
الملل چه تأثیري شود این است که نظریات رئالیستی روابط بینراستا سؤال مهمی که مطرح می

الملل داشته است؟بر گسترش حقوق بین
شود که در آن اقتدار همراه میالملل از طریق آنارشی شناسایی گرایان معتقدند نظام بینواقع

المللی درواقع نظام بین. باوجوداین آنارشی به معناي آشوب نیست. هاستهر یک از دولت
گرایان به واقع. ها وجود داردمراتبی در میان دولتمند است، زیرا یک قدرت سلسلهکامالً نظام

رو و ت بزرگ، قدرت میانهعنوان ابرقدرت، قدرمراتب بهها برحسب سلسلهبندي دولتطبقه
مراتب قدرت است که ایجاد موقعیت از رهگذر این سلسله. تر تمایل دارندقدرت کوچک
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).101: 1384پیس، .اس(شودالمللی توضیح داده میهاي بینسازمان
رو نویسندگان مقاله با مفروض قرار دادن نقش کلیدي کشورهاي قدرتمند، مخصوصاً ازاین

الملل اولین هدف نتظام امور جهانی و همچنین این مسئله که بقاء در نظام بیندولت هژمون در ا
کنند که کشورهاي فائقه، در درجه کشورهاي داراي حاکمیت است، این فرضیه را مطرح می

اول براي حفظ بقاء و در مرحلۀ بعد براي رسیدن به منافع خود، ناگزیر از داشتن روابط 
پذیر نیست، یکدیگرند و این هدف جز در پرتو قواعد حقوقی امکانآمیز بامند و مسالمتقاعده

همچنین اعمال قواعد حقوقی . المللی به نفع همه کشورهاستدرنتیجه پیشبرد قواعد حقوقی بین
الملل به اراده کشورهاي قدرتمند نیازمند است، درنتیجه نقش قدرت در پیشبرد در نظام بین

.ستاي مهم االملل مسئلهحقوق بین
الملل عمومی و حقوق بین«کتاب : برخی از منابع مهم مرتبط با موضوع بدین شرح هستند

الدین مدنی، که در چند جلد توسط نشر همراه به چاپ نوشته جالل» المللاصول روابط بین
الملل مورد بررسی الملل عمومی و اصول روابط بیندر این مجموعه، حقوق بین. رسیده است
مروري بر مکاتب فلسفی «امیر ساعد وکیل و همکاران نیز کتابی با عنوان . ستقرار گرفته ا

این کتاب . اند که توسط نشر میزان چاپ شده استبه رشته تحریر درآورده» المللحقوق بین
حسین شریفی طراز . مشتمل بر چند مقاله است که شامل مکاتب مختلف حقوقی و سیاسی است

پیس را به فارسی ترجمه کرده . کیت اس- نوشته کلی» المللیهاي بینسازمان«کوهی کتاب 
گرایی، لیبرالیسم، مارکسیسم و فمنیسم مسائلی مثل این کتاب از چهار منظر واقع. است

المللی، تجارت، توسعه، محیط زیست، مسائل بشردوستانه را المللی، امنیت بینهاي بینسازمان
ز تقریر چهار نظریه ذکر شده، از دیدگاه هر کدام از درواقع پس ا. مورد تحلیل قرار داده است

. این نظریات به بررسی مسائل مطروحه پرداخته شده است
اي با عنوان ، مقاله3در شماره 2005الملل در سال نیکو کریش در نشریه اروپایی حقوق بین

به چاپ رسانده »المللقدرت نابرابر و ایجاد نظم حقوقی بین: الملل در عصر هژمونیحقوق بین«
هاي بزرگ، ارزش نهادهاي چندجانبه براي الملل و قدرتاست که به مسائلی چون حقوق بین

هدف اصلی . اشاره شده است... هاي هژمون و الملل و قدرتکشورهاي قدرتمند، حقوق بین
محمد جمشیدي نیز. المللی استاین مقاله نشان دادن نقش مثبت هژمونی در توسعه قواعد بین

عنوان مقالۀ . هاي مختلف، نظام هژمونیک را بررسی کرده استاي ضمن بررسی نظامدر مقاله
است که در زمستان » قطبی، هژمونی، امپراتوريتک: المللی تک قدرت محورهاي بیننظام«وي 

.در فصلنامه مطالعات راهبردي به چاپ رسیده است1386
می در محافل آکادمیک در این خصوص طورکلی اگرچه تحقیقات پراکنده و نامنسجبه
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ضرورت مطالعه پیرامون 1اي،رشتهصورت پذیرفته است، ولی با توجه به اهمیت مطالعات میان
در این .شودالملل همچنان احساس میالملل بر توسعه حقوق بینهاي روابط بینتأثیر تئوري

الملل مطرح شده و بینپژوهش پس از طرح مباحث تئوریک، ابتدا نظریات رئالیستی روابط 
.شود پاسخ جامعی به سؤال اصلی پژوهش داده شودسپس سعی می

مباحث نظري پژوهش- ٢
المللتحلیل سیستمی رابطۀ حقوق و سیاست بین-١-٢

الملل کاربرد هاي علم سیاست و روابط بینسیستم اصطالحی است که امروزه در نوشته
هاي مربوط ي براي مدون ساختن دادهسیستم عبارت است از یک چارچوب نظر. وسیعی دارد

اي یکپارچه از روابط که بر پایه یک مجموعه مفروض هاي سیاسی و همچنین مجموعهبه پدیده
).223: 1384دوئرتی و فالتزگراف، (از متغیرهاي سیاسی استوار است

به 1999الملل به سمپوزیومی که در سال الملل با تکیه بر روابط بینتبیین سیستمی حقوق بین
هایی در این سمپوزیوم روش. گرددالملل برگزار شد، برمیابتکار انجمن آمریکایی حقوق بین

ها این روش. هاي کلیدي آن بودالملل یکی از شاخصمورد توجه قرار گرفت که روابط بین
/ شناسیتوان تا حدي بر انشعاب و واگرایی معرفتها میداد که از طریق آننشان می

به همین روي . الملل فائق آمدالملل با علوم اجتماعی ازجمله روابط بینی حقوق بینشناسروش
شناختی گیري از ابعاد معرفتشناختی، با بهرهتوان عالوه بر رویکرد روشبا نگرش سیستمی می

).137: 1389آزادبخت، (الملل دست یافتالملل با روابط بینعام آن به پیوندهاي حقوق بین

المللر سیستمی حقوق بینعناص-١- ١-٢
:هر سیستم باز داراي مشخصات چهارگانه زیر است

درونداد سیستم حقوقی-١-١- ١-٢
ها و ها، منافع، پشتیبانیصورت خواستهورودي عبارت است از مجموعه عناصري که به

صورت خروجی از شود و پس از تبادل میان محیط و سیستم، بهها وارد سیستم میمخالفت
هاي دهنده بیشترین وروديالملل، شکلروابط بین). 30: 1380قوام، (شودمیسیستم خارج

یک حوزه . دهدهاي نوین در دانش دارد که بیش از یک زمینه محض دانشی را مورد مطالعه قرار میاشاره به حوزه-1
علمی و تخصصی براي شناخت و حل یک مسئله تلفیق دانش، روش و تجارب دو یا چند حوزه «اي، عبارتست از رشتهمیان

اي، متخصصان دو یا چند رشته و تخصص علمی رشتهدر یک فعالیت علمی میان. »پیچیده و یا معضل اجتماعی چندوجهی
در ارتباط با شناخت، حل، و یا تحلیل یک پدیده، موضوع و یا مسئله معموالً پیچیده و واقعی با یکدیگر تعامل و همکاري 

.کنندیعلمی م
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هاي متفاوتی دارند؛ به همین ها مبنا، خاستگاه و الزاماین ورودي. الملل استسیستم حقوقی بین
.تعمیم و تغییر ضروري استها برحسب یک الگوي ساده ولی قابلبندي آندلیل دسته
شوند؛ عوامل و بازتاب مستقیم ساختار محیط سیستمی محسوب میهایی که ورودي. الف

ومرج و برتري المللی که هرجهایی همانند غلبه وضع طبیعی بر وضع مدنی در جامعه بینمؤلفه
سیاست قدرت بر حاکمیت قانون، نمود عینی آن است، برتري منافع اجزاء سیستم بر منافع 

.هایی از این نوع ورودي استوریت دولت نمونهها و محسیستمی، توزیع نامتناسب ظرفیت
اند؛ مانند تکامل و گسترش علوم، هاي تثبیت شدههایی که متأثر از وضعیتورودي. ب

ها نسبت به سرنوشت هاي حقوق بشري، تجارت آزاد، دموکراسی خواهی و حساسیت ملتایده
در این دسته همچنین . شوندشدن محسوب میمنفی جهانی–رفته پیامدهاي مثبت همخود که روي

هاي جهانی هاي اجتماعی و اتحادها و همگراییتوان به ظهور و پیدایی مکاتب فکري، انقالبمی
.بررسی و مطالعه هستندهاي سیستم حقوقی قابلاي اشاره نمود که در قالب وروديو منطقه
ها شکل مللی به آنالهایی که شیوه تعامل، رفتار و هویت بازیگران محیط بینورودي. پ

المللی، طیفی از تقابل که نمود افراطی آن جنگ است، تا روابط موجود در محیط بین. دهدمی
. گیردتعامل و همگرایی را در بر می

هاي سیستم حقوقی گیري وروديها نیز در فرایند شکلمفاهیم، الگوها و چارچوب. ت
ن منافع سیستمی، همبستگی بشري، امنیت مفاهیمی چو. المللی نقش حائز اهمیتی دارندبین

اي جمعی، صلح، پیشرفت، دموکراسی، فقر، محیط زیست، خلع سالح و تروریسم، صرفاً گوشه
شودالملل است که بر سیستم حقوقی عرضه میاز گنجینه معنایی محیط سیستمی روابط بین

).161-162: 1389آزادبخت، (

پردازش یا فراگرد-٢-١- ١-٢
ها در فرایند فراگرد مورد ها و خروجینگی یا ناهماهنگی بین وروديارزیابی هماه

) هاورودي(هاي مردم چنانچه خروجی سیستم هماهنگ با درخواست. گیردبررسی قرار می
که گیرندگان منعکس کندباشد، نتیجه بازخور مثبت است، اما اگر سیستم اطالعاتی به تصمیم

).30: 1372پالمر و همکاران، (است موجب عدم رضایت باشد، بازخور منفی 

المللیبروندادهاي سیستم حقوقی بین-٣-١- ١-٢
ها و مانند ها، تصمیمصورت استراتژيخروجی عبارت است از نتیجه کار نظام، که معموالً به

).30، 1380قوام، (شود آن ظاهر می
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بازخورد مثبت و منفی-۴-١- ١-٢
رو شده و یا ستمی روبههاي سیستم ممکن است با استقبال محیط سیبرخی از خروجی

هاي عنوان یک خروجی ناقص تلقی شوند؛ زمانی که یک خروجی سیستم با مؤلفهبرعکس به
عنوان یک ورودي افتد، همان خروجی، در مرحلۀ بعد بهتأثیرگذار محیط سیستمی سازگار می

عنوان بهنماید وبه کالبد سیستم نفوذ کرده و در راستاي رشد و تکامل سیستم، ایفاي نقش می
دهد که اصطالحاً به آن ناپذیر جزئی از هویت سیستم حقوقی را تشکیل مییک فرایند برگشت

هاي سیستم حقوقی با منافع و در مواردي نیز برخی از خروجی. شودبازخورد مثبت گفته می
اهداف برخی از تابعان سیستم حقوقی در تعارض است و یا همخوانی ندارد، در این موارد 

پذیرند؛ یا سیاست کنند و آن را نمیالً تابعان اصلی سیستم در برابر آن ایستادگی میمعمو
کنند که در این موارد بازخورد گیرند و یا خروجی مدنظر را نقض میجانبه در پیش مییک

).165: 1389آزادبخت، (منفی است 

یالمللهاي سیستم حقوقی بینکار ویژه-٢- ١-٢
لل، هم از لحاظ تنوع رابطه و هم از منظر تعداد بازیگر، المپیچیدگی سیستمی حقوق بین

حال تحلیل بااین. ارزیابی دقیق کارکرد آن را با دشواري خاصی همراه کرده است
شناختی موضوع در پرتو ساختار، شیوه تعامل، ابعاد رابطه، نقش و هویت بازیگران و جامعه

.ر استپذیطور نسبی امکانتابعان سیستم در این رویکرد به

ایجاد تعادل و ثبات-١-٢- ١-٢
هرچند این دو مفهوم، مترادف و به یک معنا نیستند؛ اما در یک رابطه  نزدیک و 

ثبات به معناي پایداري و استمرار روابط میان متغیرهاي سیستم . تنگاتنگ با یکدیگر قرار دارند
تعادل خود را از آسانیثبات بهیک نظام بی. است که در مقابل آن، حالت عدم تعادل است

هاي باثبات، یا داراي تعادل هستند و یا براي که نظامشود، درحالیدهد و نامتعادل میدست می
هاي سیستم، تالش جهت حفظ یکی از ویژگی. کنندکسب یک سطح تعادل باالتر تالش می

).62: 1372فرانکل، (تعادل یا دستیابی به سطح تعادل نوین است 

هاي اجتماعیوضعیتمشروعیت بخشی به -٢-٢- ١-٢
هاي اجتماعیِ در المللی، مشروعیت بخشی به وضعیتدومین کارویژه سیستم حقوقی بین

. گیري و تثبیت اهداف سازگار با سیستم استحال شکل
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پیشگیري و بازدارندگی-٣-٢- ١-٢
جنوب، مخاصمات –هاي عفونی، تخریب محیط زیست، شکاف شمال فقر، بیماري

یافته هاي کشتارجمعی و جنایات سازمانالمللی، تروریسم، سالحبینالمللی و غیرمسلحانه بین
ترین ها از مهمالمللی است که پیشگیري و کنترل آنفراملی، تهدیدات پیش روي جامعه بین

در این میان دیپلماسی . رودالملل به شمار میهاي یک سیستم حقوقی در روابط بینکارویژه
گري، اي، اعزام پیشگیرانه و گسترش میانجیهاي هستهحپیشگیرانه، رژیم عدم گسترش سال

ها و تهدیدات منظور پیشگیري، کنترل بحرانالمللی هستند که بههایی از سازوکارهاي بیننمونه
).167- 168: 1389آزادبخت، (روندبه کار می

شده و هالملل و مجموعه قوانین پذیرفتهاي دولتی دروندادهاي نظام بینطورکلی، سیاستبه
ها را ساختارها دروندادها را دریافت کرده و آن. دهندالملل را شکل میها، ساختار نظام بینسازمان

جمعی بروندادهاي نظام تصمیمات دسته. آورندها درمیصورت کنشاز صورت وظایف، به
که باعث ایجاد الملل را به نحوي تغییر دهند این بروندادها ممکن است محیط بین. الملل هستندبین

).1384:677دوئرتی و فالتزگراف، (الملل شوند تمایالت همگرایانه و یا واگرایانه در درون نظام بین
ها هاي قدرتمند بسیار مهم است، زیرا اگر این بروندادها با منافع آندر این میان منافع دولت

شود، در غیر این صورت میسازگار باشد موجبات استقبال و تقویت و درنتیجه تثبیت آن فراهم 
.ها مواجه شده و طرد شوندتوجهی این دولتممکن است با بی

المللبررسی نظریات رئالیستی روابط بین- ٣
رئالیسم کالسیک-١-٣

طلبی وي در مفروضات رئالیستی سرشت بشر پایدار و شرور است و شرارت او در قدرت
الملل است و تأمین طبیعی در روابط بینطلبی امري درنتیجه قدرت). 96: 1386مشیرزاده، (است 

ها برابر نیستند، بلکه قدرت در میان اما دولت. آن حتی با توسل به زور و جنگ نیز جایز است
عنوان الملل بهها در سیاست بینترین دولتمهم. شودمراتب میها باعث ایجاد سلسلهدولت
الملل در برگیرندة ستیز اساساً روابط بینگرایاناز نظر واقع. شوندهاي بزرگ شناخته میقدرت

درهرصورت این قدرت است که باعث همه . هاي بزرگ براي سلطه و امنیت استمیان قدرت
هاي بزرگ و ها بر روابط میان قدرتدرواقع،  رئالیست. ها استاتفاقات و تصمیمات دولت

(Dunoff, 2000: 67). موضوعات جنگ و صلح تمرکز دارند

تنها در صورتی دست به همکاري خواهند زد که این سیاست در خدمت منافع ملی ها دولت
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پذیر و شکننده است ها نیز بسیار آسیباما همین همکاري). 55، 1381عبداهللا خانی، (ها باشد آن
ها مزایاي همکاري دولت. ها نیز ناپایدار خواهد شدو چنانچه شرایط ایجاب نماید این همکاري

).82: 1385ونت، (دانند، و نگران وابستگی و دستاوردهاي نسبی هستند دت کم میرا در بلندم
الملل که با فضاي عمومی پس از جنگ هاي رئالیستی در روابط بیندر اثر فراگیر شدن دیدگاه

شد، تعامل حقوق و سیاست هاي حقوقی تقویت و تأیید میجهانی دوم و شکست مجدد اندیشه
الملل تبع آن رابطه بین دو رشته حقوق و سیاست بینرین سطح خود رسید و بهتالملل به پایینبین

کلی منکر کارایی و سودمندي دیگري در حل مسائل که یکی بهطوريشدت تضعیف شد، بهنیز به
گراي کالسیک، در شش اصل مورگنتا، واقع). 139: 1389وکیل و همکاران، (المللی شد بین

گوید وي می. کندالملل را بیان میساز را براي حقوق بینمورد مشکلرئالیسم سیاسی خود، چند 
رئالیسم سیاسی . شوند و درنتیجه از اخالق جدا هستندمنافع سیاسی همواره به شکل زور معنا می

که قوانین اساساً کند، درحالیمرزي بین چیزي که مدنظر است و چیزي که ممکن است، تعیین می
شود که اصول اخالقی جهانی رئالیسم منکر این می. ردها و توقعات هستنداي از استاندامجموعه

همچنین . کندهاي کشورها هستند و درنتیجه از اساس قانون را رد میدادنی به فعالیتتعمیم
کنند، شان به طرفین تحمیل میالمللی معموالً خود را به دلیل طبیعت سودمند دوطرفهتوافقات بین

الملل تأثیري مستقیم بر قدرت نسبی کشورهاي درگیر دارد، برداري از حقوق بیناما وقتی فرمان
این طرز فکر رئالیست، انتقادي تخریبی براي حقوق . شودمسئله به جدالی بر سر قدرت تبدیل می

(Scott Henson, 2005: 27).الملل بر مبناي منطق استبین

المللینورئالیسم و همکاري بین- ٢-٣
چنین توجه به مسائل اقتصادي و ساختار شی براي علمی کردن رئالیسم و همنورئالیسم تال

هاي رئالیسم اگرچه نورئالیسم یک نظریه رئالیستی است که بسیاري از مفروضه. الملل استبین
ها را قبول دارد، اما محوري، یکپارچه و عاقل بودن دولتمحوري، قدرتکالسیک مانند دولت

وجود اعتقاد رئالیسم کالسیک، ریشه جنگ و صلح در ساختار نظام کند که بااستدالل می
ها درواقع آنچه در داخل دولت. الملل نهفته است، نه سرشت انسان و ماهیت کشورهابین
الملل است که ها تأثیر ندارد، بلکه این ساختار نظام بینگذرد، بر سیاست خارجی آنمی

از دیدگاه نئورئالیسم، در غیاب یک مرجع و اقتدار . ها استکنندة سیاست خارجی دولتتعیین
هاي بزرگ المللی، توزیع برابر قدرت بین قدرتمرکزي، مؤثرترین راه تأمین صلح و امنیت بین

هاي بازیگران، باعث ارتقاي نظم، ثبات و صلح تواند فارغ از مقاصد و ویژگیاین موازنه می. است
المللی ظهور کند، یک قدرت برتر یا هژمون در نظام بینهمچنین در شرایطی که . الملل شودبین
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در این وضعیت هژمون . گیرددر پرتو تفوق و سیطره آن، یک نوع ثبات مبتنی بر استیال شکل می
به این سبب که هژمون بیشترین . کندالملل ایفا مینقش یک شبه یا نیمه حکومت را در نظام بین

کند با استقرار نظم هژمونیک، ثبات را برقرار سازد و با میبرد، تالش نفع را از وضع موجود می
زنند، یا با تشویق یا با تهدید برخورد کند؛ بنابراین صلح و کشورهایی که از پذیرش آن سرباز می

: 1382دهقانی فیروزآبادي، (المللی است ثبات هر دو معلول چگونگی توزیع قدرت در سطح بین
132 -131.(

المللالملل بر توسعه حقوق بینگراي روابط بینعتأثیر نظریات واق- ۴
الملل از جهات مختلف گراي روابط بینهاي واقعرسد، تئوريبرخالف آنچه به نظر می

الملل هستند، در این قسمت به این موارد دهندة حقوق بینکننده و گسترشموجد، تثبیت
.شودپرداخته می

المللتأثیر آن بر توسعه حقوق بینهاي ملی و تکوین حاکمیت و تشکیل دولت-١-۴
وجود اغلب مورخین بااین. اي کهن داردالملل و قواعد و موازین حاکم بر آن سابقهروابط بین

الملل دو عامل براي ایجاد حقوق بین. دانندمی16الملل جدید مبدأ آن را قرن و علماي حقوق بین
داراي حقوق مساوي، و دوم احساس اول وجود کشورهاي مستقل و : مهم و اساسی الزم است

یک از این دو هیچ. ضرورت نسبت به موازین و قواعدي که روابط این کشورها را تنظیم نماید
الملل زمانی وجود توان ادعا کرد که حقوق بینمی. عامل در زمان قدیم وجود نداشته است

).116: 1374مدنی، (الحقوق پیدا شدند خارجی پیدا کرد که دول حکمران و متساوي
هاي متعددي تقسیم شد که بر هرکدام یک فئودال وسطی سراسر اروپا به سرزمیندر قرون
وسطی را مورخین قرون. کرد و بین حکومتگران نواحی مختلف جنگ و ستیز بودحکومت می
توان گفت که نهادها و رفتارهاي این دوره، می. دانندها، خونریزي و تاریکی میدوره جنگ

این دوره که باعث تأخیر در به وجود آمدن . الملل ایجاد کردندبر سر راه توسعه حقوق بینموانعی
الملل که اي مناسب براي توسعۀ حقوق بیناي شده بود، دورههاي قوي و تمرکزیافتهدولت

روشن است که مثالً . شود، نبودهمزمان با پیدایش دولت مدرن از قرن شانزدهم به بعد ظاهر می
همچنین تسلط . تز دولت و هر نوع حکومت تمرکز یافته بودکننده و حتی آنتیفئودالی، نفینظام 

کلیساي کاتولیک و حقوق کلیسا، مخالف وجود قدرت غیرمذهبی قوي و حقوق الئیک و 
الملل کالسیک، یعنی حقوق هاي جدید و توسعۀ حقوق بینپس بین پیدایش دولت. دنیوي بودند

ها، رابطۀ نزدیکی وجود دارد اي از قواعد حاکم بر روابط میان دولتجموعهالملل به معنی مبین
).171: 1374مدنی، (
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حاکمیت دولت-١- ١-۴
بینانه بازیگران طور تنگاتنگ با دیدگاه واقعالملل بهاساس حاکمیت کشور در حقوق بین

را رکن بندي نظري که حاکمیتاولین فرمول(Scott Henson, 2005: 10).سیاسی ارتباط دارد
وي معتقد به حاکمیت مطلق . عرضه شد1576در 1دهد توسط ژان بدناصلی دولت قرار می
در موارد . گذاري استمظهر اصلی این حاکمیت برتر در توانایی قانون. دولت بر سرزمین بود

بعد با ظهور ملیت و نیروي ارتش، دولت مدرن به وجود آمد؛ یعنی مجموعه سیاسی حاکم با 
انحصاري در یک سرزمین و نسبت به یک جمعیت مشخص به وجود آمد؛ بنابراین حق قضاوت

درنتیجه . شودهاي حاکم و داراي حقوق برابر مطرح میالملل، روابط بین دولتروابط بین
المللی و بر مبناي توافق طرفین قرارداد تنظیم هاي بینوسیلۀ عهدنامهها باید بهروابط بین دولت
شود که در آن تمام این عوامل وجود منعقد می1648یط عهدنامۀ وستفالی شود، در این شرا

الملل کالسیک محسوب عنوان نقطۀ شروع پیدایش حقوق بینتواند بهلذا این عوامل می. دارد
گیري تدریج بعد از شکلآنچه به. کندهاي حاکم حکومت میشود که بر روابط بین دولت

هاي دیگر است که در اشکال گوناگونِ ه به حاکمیتحاکمیت به وجود آمد، مسئله توج
الملل نمودار هاي دیگر، رعایت حقوق خارجیان و رعایت منافع جامعۀ بینرعایت حقوق دولت

الملل که نمایانگر منافع اساسی جامعه شد؛ دولت باید به شکلی مطابق قواعد کلی حقوق بین
دولت نباید در . باید قواعد آمره را رعایت کندمثالً. المللی است به اعمال صالحیتش بپردازدبین

قلمرو خود به برقراري بردگی یا درزمینۀ حقوق بشر به ایجاد قواعد مخالف با یک قاعدة 
تنها نسبت به خارجیان، بلکه نسبت به درواقع صالحیت قلمروي دولت نه. احتمالی آمره بپردازد

الحیت خود را به شکلی که حافظ آزادي همچنین دولت باید ص. اتباع خودش نیز محدود است
برداري از فالت قاره خود یا محدوده مثالً در مورد بهره. المللی باشد، اعمال کندارتباطات بین

هاي مجاور را رعایت کند هاي ساحلی باید آزادي کشتیرانی در آبانحصاري اقتصادي، دولت
).114: 1379دومینیک، (

، 1648هاي وستفالیا سال صورت امروزي، بعد از عهدنامهلل بهالمهاي اساسی روابط بینپایه
ها عمالً و رسماً مستقل و دولت. پس از ظهور دولت برخوردار از حاکمیت بنیان نهاده شد

المللی، طبعاً تعهدات زان پس، در شبکه ارتباطی وسیع اعضاي جامعه بین. مساوي شناخته شدند
توان ادعا کرد که اي برخوردار شد؛ یعنی میمالحظهبلو تکالیف نیز از توسعه و افزایش قا

وجود چند دولت داراي حاکمیت در کنار یکدیگر، مبناي واقعی و علت وجودي حقوق 
ها و در نتیجه قواعد و مقررات تلقی و درك مشترك از نیازها، ارزش. الملل استبین

1- Jean Bodin
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ین بنیادي حیات آدمی در سطح ها و ارائه تفسیري منطقی و اصولی از موازگرفته از آننشأت
المللی بوده و خواهد بود المللی، عامل و موجد گرایش به تکوین و برقراري نظم حقوقی بینبین

). 73: 1375شریفی طرازکوهی، (

نظم وستفالیایی-٢-۴
همزمان با رنسانس تحولی در نظم جهان آغاز شد که تا به امروز ادامه داشته و به دورة 

هاي ملی شاخص عمدة دورة وستفالیا، پیدایش، رشد و تکوین دولت. ستوستفالیا مشهور ا
در نبود اقتدار مرکزي، . الملل را به خود اختصاص دادنداست که انحصار بازیگري روابط بین

هاي هاي بزرگ در باالي هرم و قدرتمراتبی انجامید که در آن قدرتاین نظم به سلسله
بر همین اساس . هاي میانی و پایین آن قرار گرفتندسمتتر به میزان قدرت خود، در قکوچک

تا کنگرة وین ) 1618- 48(سالۀ مذهبی هاي سیچند قدرت اروپایی که اقتدار خود را از جنگ
تدریج به اثبات رسانده و به کانون قدرت جهان تبدیل شدند، در باالي هرم قدرت به) 1815(

اي غیراروپایی نظیر امپراتوري چین، ایران و عثمانی هها توانستند قدرتاین قدرت. قرار گرفتند
سان نظم وستفالیایی نظمی اروپایی بود بدین. را به حاشیه رانده، یا مقهور قدرت خویش کنند

).1: 1390نقیب زاده، (که به سراسر جهان تسري یافت 
لل المدرنتیجۀ صلح وستفالی، صلح مجدداً به اروپا بازگشت و در روابط و حقوق بین

. کم از بین رفتوسطی آثار رژیم فئودالیته کمدر اواخر قرون. تأثیرات مهمی بر جاي گذاشت
آوردند و ها قدرت بیشتري به دست میکشمکش بین پاپ و شاهان اروپا ادامه داشت، اما دولت

ه هایی در سرزمین ایتالیا بجمهوري. شدتر میالملل مناسبزمینه براي تشکیل قواعد حقوق بین
، براي اینکه روابطی دوستانه ...دانستند مثل ونیز و فلورانس و وجود آمد که خود را مستقل می

هاي بعدي و قرارداد وستفالی مبناي کنفرانس. داشته باشند، محتاج قواعد و اصولی بودند
المللی ظاهر شد و سیستم توازن قوا در صحنۀ بین. الملل شدراهنماي کشورها در روابط بین

کشورها در انتخاب مذهب . ستین گام در راه استقرار حقوق عمومی اروپا را در بر گرفتنخ
المللی داراي تعدادي دولت مستقل اروپا بعدازاین معاهدات به شکل جامعه بین. آزاد گشتند

دول . هر یک از دول اروپایی نیازمند امنیت بود و مسئله امنیت مشترك مطرح شد. درآمد
امه وستفالی تعهد کردند براي حفظ صلح بکوشند و اگر اختالفی پیدا کردند امضاء کننده عهدن

دوستانه حل کنند و اگر ممکن نشد به دولتی که مورد تجاوز قرارگرفته با تمام قوا مساعدت و 
الملل ها که نتیجه اصل حاکمیت و استقالل و پایۀ حقوق بیناصول مساوات دولت. کمک کنند

).66: 1374مدنی،(است پذیرفته شد 
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این جامعه از . الملل کالسیک قبل از هر چیز، یک جامعۀ بین دولتی بوددرواقع حقوق بین
المللی کالسیک در طول این جامعه بین. شدالحقوق تشکیل میهاي حاکم و متساويدولت

) آلمان، فرانسه، انگلیس، اتریش و روسیه(هاي اروپایی دوره، تحت تسلط تعداد کمی از دولت
المللی عملی را نخست با عنوان اتحاد مقدس و سپس رار داشت که نوعی حکومت بینق

هاي بزرگ مسئولیت بعد از افول اتحاد مقدس، قدرت. کنسرت اروپایی به وجود آوردند
. رفتوفصل مسائل سیاسی را به عهده گرفتند که بدون آن امکان درگیري و جنگ میحل

ها که به شکل وسط این هستۀ کوچک متشکل از دولتبدین ترتیب مسائل مهم این دوره ت
هاي بزرگ در روابط المللی عملی قدرتاین حکومت بین. شدیافت، حل میکنگره تشکیل می

تمام این شرایط براي توسعه . الملل، موجب یک قرن آرامش نسبی در سراسر جهان شدبین
الملل عمومی را د و حقوق بینها حکومت کنالملل مقتدر که بر روابط بین دولتحقوق بین

).224: 1379دومینیک، (تشکیل دهد، بسیار مطلوب و مساعد بود 
المللی مانند حقوق بشر را زمانی مشروع گرایان ظهور و پذیرش جمعی هنجارهاي بینواقع

مصفا و (ها پذیرفته و گسترش یابد دانند که توسط هژمون یا گروه مسلطی از دولتمی
المللی در قرن نوزدهم مثالً فلسفه همنوع دوستی و تدوین معیارهاي بین). 262: 1387ابراهیمی، 

هاي قدرت1815در کنگره وین به سال . هاي قدرتمند آن زمان رسیدو بیستم به تصویب دولت
).1348: 1383بیلیس و اسمیت، (بزرگ پذیرفتند به تجارت برده پایان دهند 
ی و تسلطشان بر جهان موجب شد عمالً و فقط درواقع قدرت یافتن کشورهاي اروپای

گردیده شرکت نموده و المللی که عمدتاً در اروپا تشکیل میکشورهاي اروپایی در اجتماعات بین
ها و معاهدات صورت عقد پیماناین تصمیمات که به. گیري کننددر مورد سرنوشت جهان تصمیم

الملل بدین ترتیب تحوالت حقوق بین. استالملل کالسیک گذار حقوق بینبود، در حقیقت پایه
).70: 1374مدنی، (در این دوره توسط همین کشورهاي اروپایی صورت گرفت 

گرفته الملل مدرن در طی قرن نوزدهم میالدي شکلتوان گفت قسمت اعظم حقوق بینمی
دوره در این . است و بسیاري از قواعد، اصول و نهادهاي آن هنوز در عصر حاضر وجود دارد

ویژگی خاص این دوره را باید در توسعۀ . الملل عمومی هستیمشاهد جهش حقوق بین
آمده بین عملطبق برآوردهاي به. العادة حقوق قراردادي در طول قرن نوزدهم دانستفوق
هزار عهدنامه در سطح جهانی بین کشورها 16میالدي، بیش از 1815- 1924هاي سال

، قرن نوزدهم تغییرات مهمی را به همراه داشت، زیرا در این قرن از نظر کیفی. منعقدشده بود
پذیرفتند تا با هاي متعددي میابزاري که با آن دولت. هاي چندجانبه ظهور یافتندعهدنامه

این پیشرفت علمی، این امکان را به برخی . یکدیگر مربوط و نسبت به هم متعهد شوند
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مثالً (اجرا بپردازند الملل قابلتا به ایجاد قواعد حقوق بینداد هاي چندجانبه آن زمان میعهدنامه
ها، غالباً از سرانجام براي نشان دادن اهمیت این عهدنامه). طرفیها یا بیدر مورد حقوق رودخانه

هاي جدید حقوق تدریج، رشتهبعدها به. یاد شده است» المللیگذاري بینقانون«عنوان ها بهآن
طور طبیعی، منتهی به ورود تدریجی این الملل بهاین تنوع حقوق بین. شدندالملل پدیدار بین

مثالً اصول کلی حقوق . حقوق به موضوعاتی گردید که تا این زمان از قلمرو آن خارج بودند
هاي المللی در این دوره مطرح شد؛ مانند انعقاد بسیاري از میثاقالملل در زمینۀ ارتباطات بینبین
المللی از قبیل رن، دانوب و غیره و هاي بزرگ بینها براي رودخانهربارة رودخانهالمللی دبین

همچنین، . ها به یکدیگر مثل کانال سوئز و پاناماکنندة اقیانوسهاي متصلتثبیت وضعیت کانال
معاهداتی . المللی نیز در بسیاري از معاهدات تجاري موردتوجه قرار گرفتروابط اقتصادي بین

همچنین باید . الوداد از نوع مشروط آن، عمومیت یافته بودها عمل به شرط ملل کاملهنکه در آ
جمعی دربارة حمایت از انسان اشاره کرد، مانند ممنوعیت هاي دستهبه گسترش عهدنامه

ژنو 1864خریدوفروش انسان، حمایت از مصدومان و بیماران هنگام جنگ که در کنوانسیون 
هاي مهم عنوان یکی از نگرانیمچنین باید گفت که براي حفظ صلح که بهه. بینی شده بودپیش

یافته و تنظیم ها، توسعهآمیز اختالف بین دولتهاي حل مسالمتقرن نوزدهم مطرح بود، روش
ابزار جدیدي از نوع سیاسی از قبیل میانجیگري، مساعی جمیله، تحقیق، آشتی و . شد

). 30: 1379دومینیک، (هاي داوري به وجود آمد کنوانسیون

موازنۀ قدرت-٣-۴
موجب آن باید چنان الملل است که بهاي در روابط بینطورکلی موازنۀ قدرت عنوان نظریهبه

ها بر سایرین شود ها برقرار باشد که مانع چیرگی یکی یا گروهی از آنتوازنی بین قدرت دولت
دف حیاتی و اولیه موازنه قوا، حفظ ه). 1383:54راد، آقابخشی و افشاري(تا صلح حفظ بماند 

علی (گرایان استنظریۀ موازنه قوا کوششی از جانب واقع. صلح و امنیت با تکیه بر قدرت است
).25: 1370بابایی، 

در اروپا 1914- 1815و 1789-1648هاي مکانیسم موازنه قوا، از لحاظ تاریخی، از سال
سیف زاده، (بازسازي تاریخی سه قرن است درواقع نظریه موازنۀ قدرت محصول. حاکم بود

توان دوران طالیی موازنۀ قدرت دانست، زیرا در این سه قرن این این سه قرن را می). 96: 1379
).360: 1384ارگانسکی، (دستگاه بهتر از هر عصر دیگر کار کرد

ست؛ سرآغاز موازنه قوا در اروپا دانسته شده ا) 1648(انعقاد قرارداد صلح وستفالی 
مداخله پاپ و کلیسا در امور عدم«، »استقالل و تساوي کشورها«قراردادي که اثرات آن شامل 
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بوده است » موازنه قوا«و » الملل و رعایت آنتکوین حقوق بین«، »هاي اروپاییخارجی دولت
).254: 1364بهزادي،(

ط مساعدي اند، شرایتوان گفت هر جا که توازن عمومی و محلی قدرت وجود داشتهمی
ها بستگی دارد؛ مانند المللی به آنفراهم شده است که تحت آن، سایر نهادهایی که نظم بین

واضح است که شکوفایی ). 94: 1380طیب، (اند الملل، قدرت عمل یافتهدیپلماسی و حقوق بین
ینکه در افتد، کما االمللی اتفاق میالملل در دوران صلح و آرامش بینو رشد قواعد حقوقی بین

تنها مجالی براي رشد قواعد حقوقی نیست، بلکه نقض آن در دایرة ثباتی و جنگ نهمواقع بی
افتد، نتیجه اینکه خدمت سیستم توازن قدرت به ایجاد و گسترش حقوق بینوسیعی اتفاق می

.الملل را باید در به وجود آوردن زمینۀ شکوفایی آن، یعنی ثبات و آرامش تفسیر کرد

المللیهاي بیندرت در روابط و سازماننقش ق-۴-۴
هاي وستفالیا هاي اروپایی پس از نشستترین گردهمایی نمایندگان قدرتکنگرة وین مهم

و کنفرانس یالتا 1919آید که نمونۀ بعدي آن را باید معاهدات صلح ورساي به حساب می1648
ن یک جنگ همگانی تشکیل ها که در پایاها و کنفرانسگونه کنگرهاین. دانست1945در 
شوند، معموالً سرنوشت دنیا را براي مدتی تعیین کرده و مانند مجلس مؤسسان طرح یک نظام می
الملل در هر دوره نظام روابط بین. ریزندهاي شرکت کننده میالمللی را بر اساس توافق قدرتبین

آن تا استقرار یک هاي بزرگ صورت گرفته است و اصول حاصل توافقی است که بین قدرت
2و ریموند1کگلی. آید، معتبر خواهد بودهم به همین ترتیب به وجود مینظام دیگر که آن

سازي اروپاي و یکپارچه) 1848- 1816(، با مقایسه دو سیستم تاریخی کنسرت مترنیخی )1986(
هاي، دریافتند که ظرفیت جلوگیري و کنترل جنگ وابسته به اجماع قدرت)1870- 1849(

ها بیان عالوه آنبه. هاي امنیتی محکم استگیري هنجارها و ایجاد رژیمبزرگ، توجه به شکل
بندي پایدار میان کشورها و برابري بیشتر بین کشورهاي مراتب و رتبهکردند که وجود یک سلسله

:Scott Henson, 2005).شوداصلی، بیش از آنکه موجب درگیري شود موجب روابط دوستانه می

22- هاي پرقدرت معیارهاي زمانی که دولت: رسدوالن آستیندر تحقیقی به این نتیجه می(23
دهند، هیچ جنگ قدرت ها را توسعه میهایی براي حل مسائل بین آنپذیرش رفتار و روشقابل

هاي قدرتمند نقش دولت. آیددر این دوره صلح به وجود می. افتدبزرگی در این دوره اتفاق نمی
)(Wallensteen, 1992: 88.اي در ایجاد و نگهداري هنجارهاي جهانی دارندکنندهتعیین

مثالً . هاي بزرگ را در نظر داشتالمللی نقش قدرتهاي بینهمچنین باید در مورد سازمان
1- Kegley.
2- Raymond.
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شورا مرکب بود از اعضاي . ارکان سیاسی جامعه ملل عبارت بودند از مجمع و شورا و دبیرخانه
واسطۀ این عضویت به. هاي بزرگ آن زمان عضو دائمی شورا بودندتمام قدرت. یدائمی و غیردائم

توانستند مطمئن باشند که شورا قادر نخواهد بود بدون دائمی و همراه با اصل اتفاق آراء، می
مجمع در امور عادي توانست مثل یک پارلمان واقعی . ها تصمیمی اتخاذ کندرضایت همگی آن

هاي بزرگ در میان بود، رهبري ملل کوچک و که منافع حیاتی قدرتعمل کند، ولی هنگامی
. شدگر میهاي بزرگ جلوههاي عظیم جامعۀ ملل، رهبري قدرتدر بحران. شدمتوسط متوقف می

).44: 1355بهزادي، (المللی واقعیتی مهم است بینهاي بزرگ درصحنۀ برتري قدرت
نگارنده معتقد است، قاعده حق وتو . در شوراي امنیت سازمان ملل نیز حق وتو وجود دارد

. گیردتر سهم بیشتري از منافع را در نظر میاساساً مبنایی رئالیستی دارد و براي کشورهاي قوي
اعضاي . سازدبه نظریات رئالیستی رهنمون میالملل ما را بررسی نقش قدرت در سیاست بین

به نظر . باشند که داراي حق وتو هستنددائم شوراي امنیت از قدرتمندترین کشورهاي جهان می
صورت یک مکان مرکزي براي ساخت قانون و اجراي آن در نیکو کریش شوراي امنیت به

ورهاي قدرتمندي که در این مورد کش. موضوعات مربوط به صلح و امنیت ظاهر شده است
)(Krisch,2005: 385.اعضاي دائمی و داراي حق وتو هستند، نقش اصلی را دارند

جامعۀ ملل . هاي بزرگ بودالمللی قدرتطورکلی، اتحاد مقدس صراحتاً حکومت بینبه
هاي بزرگ همراه با مشورت و موافقت تمام دول عضو بود که در آن المللی قدرتحکومت بین

هاي بزرگ است که از المللی قدرتسازمان ملل هم حکومت بین. شدآراء رعایت میاصل اتفاق 
حکومت . لحاظ ترتیبات قانونی شبیه به اتحاد مقدس و از لحاظ ظاهر شبیه به جامعۀ ملل است

هاي بزرگ از طریق شوراي صورت حکومت قدرتهاي بزرگ از طریق سازمان ملل بهقدرت
).51: 1355بهزادي، (منزلۀ اتحاد مقدس زمان ماست اي امنیت عمالً بهشور. امنیت تجلی یافته است

المللهاي هژمون در توسعه حقوق بیننقش دولت-۴-۵
الملل یک در روابط بین. گرددبرمی1اي یونانی به معناي رهبريریشه هژمونی به واژه

وم هژمونی در ترین مفهاصلی(Griffiths, 2005: 63).ها استهژمون، رهبر گروهی از دولت
طور مرسومی استفاده شده است، عدم تعادل قدرت در سیستم الملل که بهادبیات روابط بین

تواند، رهبري و دهد، که در آن یک دولت چنان قدرتمند است که میالملل را نشان میبین
)(Antoniades, 2008: 3.تسلط بر این سیستم را اعمال کند

اول اینکه هژمون : شوده چند طریق باعث ایجاد صلح میالملل، هژمونی بدر روابط بین
1- Leadership.
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هاي کند و از این طریق مانع رقابتوسیله قدرت برتري که دارد، یک امنیت عمومی ایجاد میبه
المللی تواند هنجارهاي بیندوم اینکه، هژمون اگر بخواهد می. شودتسلیحاتی تجدیدشونده می

؛ و اینکه دولت هژمون با (Griffiths, 2005: 64)د را براي هدایت رفتار کشورها تقویت کن
هاي نسبی تولیدي و اقتصادي برتر ویژه مزیتمندي از توان عظیم اقتصادي و تولیدي و بهرهبه

ها اقدام خود، به تنظیم ساختار اقتصادي، تولیدي، تجاري، مالی و اعتباري دیگر بازارها و دولت
خصوص در ابعاد نظامی و استراتژیک ظاهر ی و بههاي سیاسطور در زمینههمین. کندمی
شود، حاکمیت المللی که از آن حادث میها و نظم بیننتیجه کارکرد این رژیم. شودمی

ها است بالمنازع سیاسی، نظامی، اقتصادي و حتی فرهنگی از سوي هژمون بر سایر دولت
).44: 1387پوراحمدي، (

المللی رو، نظم بینعامل تدوام آن است و ازایندرواقع، این قدرت است که موجد نظم و
نظمی که قدرت مسلط در نظام . الملل استدر ارتباط مستقیم با قدرت برتر و مسلط در نظام بین

ترین حامی نظم کند، تأمین کنندة منافع آن قدرت بوده و به همین دلیل، مهمالملل ایجاد میبین
آن قدرت برتر هژمون نام دارد . ایجاد کرده استموجود، قدرت برتر جهانی است که آن را

عنوان دو مسئله جدا از هم تصور الملل اغلب بههژمونی و حقوق بین). 786، 1386جمشیدي، (
اي مرتبط با توازن قدرت تصور شده است، زیرا در طور گستردهالملل بهحقوق بین. اندشده

ین چیزي است که هژمونی از آن اجتناب ا. شوندتوازن قدرت کشورها نسبتاً مساوي فرض می
در برخی از . الملل هم ابزاري براي قدرت است، هم مانعی براي اعمال آنحقوق بین. کندمی

عنوان ابزاري براي الملل بهحوزه ها، کشورهاي قدرتمند به این گرایش دارند که از حقوق بین
اي دیگر، با مانع مساوات و ثباتی در حوزه ه. نظم و آرامش و تثبیت تفوق شان استفاده کنند

کشورهاي قدرتمند در این مورد کنار . الملل برپا کرده استشوند که حقوق بینمواجه می
,Krisch. کشندمی 2005: 372)(

ارزش نهادهاي چندجانبه براي کشورهاي هژمون-١- ۴-۵
یار دارد که ها در اختاي از ابزارها را براي تأثیرگذاري بر سایر دولتهژمون مجموعه

هرچه هژمون از اقتدار و مشروعیت بیشتري . عبارتند از اقناع، پاداش و زور یا تهدید به زور
مشیرزاده و جعفري، (یابد برخوردار باشد، بیشتر به سمت استفاده از اقناع و پاداش گرایش می

المللی بیابد، هژمون باید هرچه کمتر از زور استفاده کند، هژمون باید پذیرش بین).54: 1390
ها، نهادها و ساختارهایی است که دیگران در آن این پذیرش به معناي ایجاد چارچوب

این قدرت ساختاري توان تعیین شرایطی . مشارکت و هنجارها و قواعد رفتاري را تدوین کنند
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را کند و منافع خودسازد که بر اساس آن، نیازهاي خود را برآورده میبراي هژمون را فراهم می
).7-13: 1385کرمی، (گیردپی می

توانند نقش مهمی بازي کنند، چرا که طرح ها و تدابیر این نهادهاي چندجانبه در اینجا می
الملل یک نهاد چندجانبه است حقوق بین. نهادها، منعکس کنندة استانداردهاي مشروعیت است

یت نهادها براي کشورهاي اهم). هاها و سازمانشامل هنجارهاي رسمی و غیر رسمی، رژیم(
توان سه کارکرد نهادهاي چندجانبه را می. کنندفائقه این است که در هر جایی به آن تکیه می

اول، به وسیله احتراز . تنظیم و به قاعده در آوردن، آرامش و تثبیت: براي هژمونی تعریف کرد
هنجارهاي چندجانبه پذیر ساختن بیشتر،بینیاز مذاکرات تکراري با هر کشوري و با پیش

المللی در دوم، مذاکرات قواعد بین. تواند هزینۀ تعامالت براي قاعده سازي را کم کندمی
تر دارد و یک انگیزة قوي براي پیروي به، تأثیر زیادي بر کشورهاي ضعیفهاي چندجانمحکمه

کند، بنابراین یها را ترغیب به اطاعت داوطلبانه مدهد و آنها میاز نتایج توافق ها به آن
ند، در سوم، روابط سیاسی ویژه که عمومیت ندار). آرامش(کند هاي اجبار را کم میهزینه

و نهادهاي چندجانبه نسبت به پذیرند، ولی هنجارها ها آسیبجایی قدرتهنگام جابه
ها حتی در هنگام افول هژمون نیز پایداري نسبیآن. پذیرندهاي قدرت کمتر آسیبجاییجابه

,Krisch)) پایداري(نافع هژمون را منعکس خواهد کرد ارند و بعد از آن هم براي مدتی مد

2005: الملل ارائه الملل، یک نقش تنظیمی براي قانون در نظام بینبینمفهوم حقوق(370
.شود سیستم کارآمدتر عمل کندکند و موجب میهمچنین هماهنگی را تقویت می. دهدمی

Burgstaller,2005: 119)(
هاي کمتري اگر هژمون بتواند براي توجیه تفوق خود ایدة مشروعیت را ترسیم کند، هزینه

الملل در بردارندة حال، تثبیت حقوق بینبااین. براي استفاده از زور و اجبار خواهد داشت
الملل این اجازه را با تمرکز بر گذشته، حقوق بین. مشکالت مهمی براي کشورهاي مسلط است

دهد که بر نسل حاضر حکم برانند و این مسئله بازسازي دوبارة نظم هاي گذشته میه نسلب
در حقوق . سازدالملل براي کشورهاي مسلط، در جهت اهدافشان را مشکل میحقوقی بین

الملل به رضایت فراگیري نیازمند الملل این مشکل بسیار حاد است، زیرا تغییر در حقوق بینبین
همچنین وجود . این مسئله معموالً کند است و حالت تکاملی و تدریجی دارداست و همچنین

توانند در یک زمینۀ مساوات انگاري به قوانین جدید فقط می. قانون نیازمند احترام به آن است
میت هستند و به لحاظ حقوقی الملل، کشورها داراي حاکوجود بیایند، زیرا طبق حقوق بین

باید توجه داشت که . کننداین کشورها به هژمون فشارهایی وارد میبطهاند و در این رامساوي
الملل الملل به سیاست چرخش داشته باشد، یعنی از حقوق بینهژمون اگر از حقوق بین
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. گیرددر معرض خطر قرار می) تنظیم، تثبیت و آرامش(گیري کند، تمام اهدافی که دارد کناره
Krisch, 2005: 370)(

الملل در هژمونی انگلیسگاري و توسعه حقوق بینابزار ان-٢- ۴-۵
الملل هستند و از هاي مسلط، عوامل و نیروهاي فعال در پس ایجاد حقوق بیناکثر دولت

این . اندالمللی براي تثبیت و بهبود موقعیتشان حداکثر استفاده را کردهدستورالعمل قانونی بین
اي اي به حیطهزمانی به زمان دیگر، بلکه از حیطهاي، نه فقط از مالحظهطور قابلکاربردها به

مند به تثبیت اوضاع و عنوان هژمون، عالقهاسپانیا در قرن شانزدهم به. باشنددیگر نیز متفاوت می
ها، مشخصۀ همچنین عالقه کلی به حفظ دستورالعمل. دفاع از قوانین به نفع خود بود

عنوان نوزدهم بوده است؛ بنابراین انگلیس بهالمللی انگلیس در قرن هاي حقوقی بینسیاست
، این کشور بیش 19همچنین در سراسر قرن . مدافع تقدس و حرمت قراردادها شناخته شده است

از هر کشور دیگري طرفدار توافقات مربوط به حکمیت بوده است و بنابراین عامل اصلی در 
کیل یک دیوان دائمی داوري پس احیاي داوري و حکمیت بوده است که درنهایت منجر به تش

لغو 1807داري را در قلمرو خود در سال همچنین بریتانیا برده. در اوایل قرن بیستم شده است
هاي مظنون به اشتغال در تجارت برده کرد و آنگاه به نیروي دریایی خود دستور داد که کشتی

دولت بریتانیا انجام ، 1815در کنگرة وین . ها بپردازندرا متوقف سازند و به تفتیش آن
سپس . کند، پیشنهاد دادداري خودداري میهاي اقتصادي علیه کشوري را که از لغو بردهتحریم

ها منعقد ساخت که در هر مورد، هاي دوجانبه را با بسیاري از دولتنامهاي از موافقتمجموعه
صی که پرچم طرف هاي خصوهاي دولتی و کشتیحقوق متقابل بازدید و تفتیش را براي کشتی

دهندة این است این مسئله نشان). 315: 1386فن گالن، (داشت اند، مقرر میدیگر را برافراشته
. الملل بوده استکه هژمونی انگلستان موجد و پیش برنده حقوق بین

هاي در دوره. الملل به نفع انگلیس بوده استطورکلی، اجراي منصفانه و کامل حقوق بینبه
هاي قوي در حیطه قانون و مقررات الملل در میان دولتتمایل کلی به حقوق بینمختلف، یک

هاي طور خاصی به نفع قدرتام به19توسعه تجارت آزاد در قرن . تجاري شایع بوده است
طور وسیعی از تجارت آزاد حمایت به19بریتانیا در قرن . غالب مخصوصاً بریتانیا بوده است

).23: 1383آیکنبري، (اده است کرده و آن را توسعه د
الملل درهرصورت باید توجه داشت که وجود دولت هژمون براي اجراي حقوق بین

کاهش رعایت هنجارهاي نظم سده نوزدهم که با افول نسبی قدرت دولت . ضروري بوده است
با 1970همچنین از اوایل دهه . انگلستان از اواخر سده نوزدهم همراه بود، گواه این ادعاست
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ایم و آن را با افول نسبی رو بودهکاهش مشابه رعایت هنجارهاي پس از جنگ جهانی دوم روبه
).61-62: 1386لینک لیتر، (دانند متحده مربوط میقدرت ایاالت

الملل در هژمونی آمریکاابزار انگاري و توسعه حقوق بین-٣- ۴-۵
دارد، قدرتمندترین کشور جهان امروزه آمریکا، با نیروي نظامی و اقتصادي توانمندي که

طور خالصه، نفوذ اقتصادي، تکنولوژیکی، دیپلماتیک و نظامی آمریکا در جهان نظیر به. است
توان رفتار ترین مفهومی است که با آن میمفهوم هژمونی جامع(Kwakwa, 2003: 36).ندارد

هژمون از قدرت عظیم .دالملل پس از جنگ جهانی دوم توضیح داآمریکا را در صحنه نظام بین
:Layne, 2006). کندالملل استفاده میخود براي تحمیل نظم موردپسندش در سطح نظام بین

31)

هژمونی لیبرال در راستاي منافع جهان غرب- ۵
پس از جنگ جهانی دوم آمریکا در پی آن بود که نقش هژمون را جهت استقرار نظم و 

تحقق این هژمونی مستلزم ایجاد . دموکراسی غرب ایفا کندالمللی به نفع نظام لیبرال ثبات بین
االجرا باشد؛ بنابراین آمریکا به المللی الزمها براي همه بازیگران بیننهادهایی بود که قواعد آن

مریکا حاضر شده بود به خاطر ایجاد ادرواقع . الملل روي آوردهاي بیننهادسازي و ایجاد رژیم
جانبه خود بگذارد و نقش یک هژمون لیبرال هایی بر عمل یکودیتنظم چندجانبه لیبرال محد

هژمون لیبرال به دنبال افزایش منافع عمومی و برقراري ).453: 1388خضري، (را نشان دهد 
(Ipek, 2013: 30).هنجارهاي الزم براي این منافع است

روشنی ، بهبا تأمل در عملکرد سیاست خارجی آمریکا در دورة پس از جنگ جهانی دوم
استراتژي این کشور در سه . الملل پی بردگیري هژمونیک آن در عرصۀ بینتوان به جهتمی

. شدایدئولوژیک، اعمال می- امنیتی و سیاسی- محور اقتصادي، نظامی

هژمونی اقتصادي آمریکا-١-۵
مریکا پس از جنگ جهانی دوم در مقام نهادینه کردن روابط امتحده نظم جهانی ایاالت

هاي چهارگانه نظم لیبرال متکی بر ستون. الملل بر لیبرالیسم اقتصادي و سیاسی مبتنی بودینب
مذاکره و تأسیس وفصل مناقشات در چارچوب گذاري، حلتجارت آزاد، اقتصاد سرمایه

ریزي متحده با پیایاالت). 106: 1385دهشیار، (المللی است گراي بیننهادهاي چندجانبه
الملل را از طریق سه نهاد وودز، رسماً رهبري آزادسازي اقتصاد سیاسی بینسیستم برتوون 
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). 917: 1385قنبرلو، (المللی پول و بانک جهانی به دست گرفت کلیدي گات، صندوق بین
پیروزي مهمی بود بر اولویت و مزیت تجارت آزاد بر 1995استقرار سازمان تجارت جهانی در 

شده است که قوانین سازمان تجارت جهانی، باید بین پذیرفتهامروزه. قوانین داخلی کشورها
:Koskenniemi, 2004). المللی، به کار برده شودعنوان قواعد مناسب حقوق بینکشورها، به

12)

امنیتی آمریکا -هژمونی نظامی-٢-۵
دو مؤلفه براي هژمون وجود دارد تا در مقابل نیروهاي ضد هژمونیک مقابله بهتري داشته 

اول، یک وضعیت اخالقی براي مداخالت هژمونیک باید به وجود بیاید که به آن : اشدب
دوم، رسمیت بخشیدن به اقدامات هژمونیک، مخصوصاً از طریق شوراي امنیت . مشروعیت دهد

(Rajagopal, 2006: 772).المللی استسازمان ملل متحد و سایر نهادهاي بین

این . مراتبی در آوردصورت سلسلهرد قدرت را بهبعد از جنگ جهانی دوم آمریکا سعی ک
اش مخصوصاً پس از مالحظه قدرت اجراییمسئله در تقویت شوراي امنیت و گسترش قابل

صورت یک مکان مرکزي براي ساخت قانون و شوراي امنیت به. جنگ سرد مشهود است
نیت و نهادهاي شوراي ام. اجراي آن در موضوعات مربوط به صلح و امنیت ظاهر شده است

اند تا قانون را صرفاً براي دیگران، بدون المللی، این امکان را به کشورهاي مسلط دادهمالی بین
,Krisch. متعهد نمودن خودشان بسازند 2005: 385)(

جویانه خود را هاي برترينومحافظه کاران فرصتی یافتند تا اندیشه1،با حادثه یازده سپتامبر
ا شعار و پوشش دموکراسی و حقوق بشر که از مظاهر لیبرالیسم هستند، در عرصه جهانی و ب

، گسترش دموکراسی 2؛ بنابراین در دوره جرج دبلیو بوش)730، 1381دهشیار، (پیاده نمایند 
در شرایط کنونی، . هاي استراتژي امنیت ملی آمریکا درآمدصورت یکی از سرفصلبه

ي قواي جهانی و مداخله عمیق در امور جهانی را متحده همچنان استراتژي حفظ برترایاالت
این کشور نهادهاي اصلی را رها ننموده است و همچنان دست به نهادسازي . دهدادامه می

).322: 1383آیکنبري، (زند می

، به دست گروه تروریستی 2001سپتامبر11که در حمالت انتحارياي از سپتامبر عبارت است از سلسله11حمالت -1
- تجاري هواپیمايتن از اعضاي القاعده، چهار 19در صبح آن روز، . انجام شدایاالت متحده آمریکادر خاك القاعده

مرکز تجارت هاي دوقلوي هاي زمانی گوناگون تعمداً به برجهواپیماربایان، دو هواپیما را در فاصله. را ربودندمسافربري 
ها حضور در نتیجۀ این دو برخورد، همه مسافران به همراه عده بسیاري که در ساختمان. زدندنیویوركدر شهر هانیج

هواپیماي . زدندویرجینیا، واقع در آرلینگتون در پنتاگونهواپیماربایان، هواپیماي سوم را به گروه . داشتند، کشته شدند
.، سرنگون شدپنسیلوانیاچهارم اما در زمینی نزدیک شنکسویل، در ایالت 

2. George W Bush.
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هاي کشتارجمعی، استقرار دموکراسی آمریکا با پوشش حذف دیکتاتور، از بین بردن سالح
مبارزه با تروریسم در صدر اولویت . تان، به این کشورها حمله کردو آزادي مردم عراق و افغانس

حتی بسیاري از ناظران سیاسی نیز همانند افکار عمومی غرب، جنگ عراق را . آنان قرار گرفت
یعنی پاسداري از حقوق ستمدیدگان، تأمین حقوق بشر و : دانندپذیر میاز این زاویه توجیه

اس انتخابات آزاد همچنان که از وظایف سازمان ملل است، برقراري سیستم دموکراتیک بر اس
هاي دموکراتیک نیز هست و پاسداري هاي کشورهاي طرفدار حقوق بشر و نظامجزء مسئولیت

این توجیه دقیقاً منطبق . نمایداز این حقوق، در برخی از مواقع، ایجاد برخورد نظامی را نیز می
تأکید بر این شعارها، . رجی هژمونی طلب آن بودبا استراتژي کالن آمریکا در سیاست خا

ها و اقدامات آمریکا را در برابر کشورهاي دیگر و مردمان جهان مشروع و ها، سیاستارزش
دهد ها سوق میها را به همدلی یا حداقل مخالفت نکردن با آننمایاند و آنقبول میقابل

ي رسیدن به اهداف خود به عراق و درهرصورت اگرچه آمریکا برا). 78: 1383رضوي پور، (
هاي ور شد، ولی در ضمن پیگیري اهداف خود، رژیمافغانستان و کشورهاي دیگر حمله

شد، الملل که در بسیاري از موارد نقض میدموکراتیک در این کشورها برپا شد و حقوق بین
.قدرت اجرایی پیدا کرد

دموکراسی باید شرطی براي مشروعیت همچنین حکومت آمریکا در میانه دهه نود، بر اینکه
هاي اخیر، آمریکا، اتحادیه اروپا و یونان براي در سال. هر حکومت باشد، آغاز به پافشاري کرد

اند؛ تعهدات براي احترام گذاشتن به حقوق شناسایی کشورها، عناصري را لحاظ کرده
تغییر مرزها و موافقت به عدمها و اقوام، تعهد نسبت الملل، تضمین حقوق بشر، حقوق اقلیتبین

).242: 1386فن گالن، (آمیز اختالفات وفصل مسالمتبراي کاهش تسلیحات و حل
نتیجه اینکه هم هژمون و هم کشورهاي دموکرات، به سایر کشورها براي پذیرفتن هنجارهاي 

مخصوصاً کشورهاي دموکراتیک قدرتمند، سایر کشورها را به. آورندحقوق بشري فشار می
(Simmons & Steinberg, 2006: 178). کنندپذیرش هنجارهاي حقوق بشري ترغیب می

هژمونی ایدئولوژیک آمریکا-٣-۵
اي بهتر از سایرین تئوریسین مارکسیست، مدعی است چنانچه جامعه1آنتونیو گرامشی،

را به ر تواند رهبري و هدایت فرهنگی جوامع دیگبتواند جهان را تبیین کند، از لحاظ فکري می
زاده، سیف(اش نیز از مشروعیت برخوردار خواهد بود طلبانهدست بگیرد و عملکرد سلطه

هاي قدرت هستند که تواناي باید توجه نمود که هنجارها و عقاید یکی از چهره). 165: 1379

1. Antonio Gramsci.
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ا از این طریق است که جوامع آن ر. ها را دارندشکل دادن افکار، از طریق انتشار هنجارها و ایده
Hafner-Burton, Victor &Lupu, 2012: 4)(.یابندپذیرش درمیمشروع و قابل

در این خصوص باید گفت با اتکا به پذیرش آزاد هنجارها، تصویري از تساوي و حاکمیت 
صورت معتبر توسط اطرافیان تشخیص هاي یک مرکز بهزمانی که ایده. شودکشورها ارائه می

توانیم این را امروزه در ما می. شودرد تسلط و نفوذ کامالً محو میشوند، برداشت در موداده می
گسترش . توسعه مشاهده کنیمهاي خوب توسط نخبگان کشورهاي درحالسازي ایدهدرونی

ها، تساوي افراد در برابر قانون و خصوصاً یک ها در رابطه با تفکیک قدرتهاي آمریکاییایده
طور وسیعی مورد استقبال قرار گرفته مواردي است که بهها، ازجملهنقش قوي براي دادگاه

طور وسیعی در هاي آمریکایی و اروپایی در مورد این مسائل بهاست؛ درنتیجه تصمیمات دادگاه
همچنین امروزه به خاطر موقعیت غالب و برجسته نظام اقتصادي و . شوندسراسر جهان بیان می

عنوان قوانین ن این کشور در مورد عملکرد بازار، بهگذاري آمریکا، قوانیمهارت وسیع قانون
هنجارهاي آمریکا، هنجارهاي نمونه براي اقدامات نظارتی کشورهاي . نمایندجهانی عمل می

اند، براي مثال قوانین در مورد ایمنی و امنیت هوایی، دیگر خصوصاً استانداردهاي تکنیکی شده
توسط کمیسیون امنیت و مبادله آمریکا و اداره شده امروزه قویاً از استانداردهاي تعیین

,Krisch. نمایندهوانوردي فدرال پیروي می 2005: 392)(
. هاي حکومت محدود و دموکراتیک را رواج داده استت متحده ایدهاالایهمچنین 

هاي هژمونی بر ایده. هاي مادي در جهت اجبار دیگران مبتنی نیستهژمونی صرفاً بر توانمندي
برداري از این فرصت و آمریکا با بهره). 129: 1384اس پیس، (ند و جذاب مبتنی است قدرتم

با ترویج حقوق بشر، حقوق زنان، دموکراسی و دوري از ایدئولوژي نژادپرستانه، درصدد 
).88: 1383پور، رضوي(گسترش سیطره و نفوذ خود در جهان است

اي دموکراتیک احتمال زیادتري هجهت مهم است که دولتاینگسترش موارد فوق از
حمایت قرار دارد علیه تهدیدات مشترك با یکدیگر همکاري کنند، تجارت آزاد را مورد

دهند، توسعه اقتصادي پایدار را ترویج کنند، از حکومت قانون پشتیبانی نمایند و از حقوق مردم 
ارهاي آزاد در سرتاسر رو، روند موجود به سوي دموکراسی و بازازاین. خویش پاسداري نمایند

برد؛ بنابراین باید گفت که تأکید بر جهان رایج است که این امر منافع آمریکا را نیز پیش می
هاي آمریکایی و تجلیات عنوان مفاهیم حاکم بر جهان، تحت تأثیر ارزشهاي لیبرالیسم بهارزش

).618: 1385یزدان فام، (هنجارها و الگوهاي این کشور است
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نتیجه- ۶
گرایی به دلیل الملل و رویکرد واقعرسد که حقوق بیناگرچه در ابتدا این فرضیه به ذهن می

کنند، ولی در این پژوهش نشان داده شد ذات خود، مسیر جداگانه و حتی متضادي را طی می
تواند موجد و پیش برندة قواعد حقوقی گرایی است، میکه قدرت که جوهرة نظریات واقع

در دورانی که . در ابتدا باید به نقش قدرت در تکوین حاکمیت اشاره کرد. باشدالمللی بین
ها و حاکمان هاي ملی در اروپا شکل گرفت، سالطین توانستند با غلبه بر فئودالحاکمیت

از آن هنگام بود که روابط . هاي ملی شوندمذهبی، قدرت خود را تثبیت نموده و موجد دولت
آمیز قواعدي الزم بود که به تدریج طبعاً براي ایجاد روابط مسالمتبین کشورها شکل گرفت و 

هاي ملی، ایجاد معاهدات و توافقنامه به تثبیت امور و همچنین با تشکیل دولت. شکل یافتند
. هاي دیگر احترام بگذارندها متعهد شدند به حقوق دولتدولت. المللی کمک کرداوضاع بین

المللی، ي بزرگ و تأثیرگذار تحت عنوان عرف و معاهدات بینهمین معاهدات و رویۀ کشورها
در مرحلۀ بعد که کشورها سعی در افزایش . شوندالملل محسوب میاز منابع مهم حقوق بین

هاي قدرتمند اروپایی از این طریق قدرت خود داشتند، سیستم موازنۀ قوا شکل گرفت و دولت
این ثبات، زمینه و بستر مناسبی . و دیگر مناطق پرداختندالملل اروپاییبه کنترل و تثبیت نظام بین

کشورهاي قدرتمند اروپایی با برپایی . الملل فراهم کردبراي ایجاد و رشد قواعد حقوق بین
هاي هاي مستمر، موانع و مشکالت بین خود را حل کرده و بحرانها و مالقاتکنفرانس

عنوان هژمون در عرصۀ نظام ه کشوري بهدر مواقعی هم ک. المللی را مدیریت کردندبین
در این راه . ها به تثبیت امور بپردازدالملل مطرح شده است، سعی نموده تا با حداقل هزینهبین

زیرا از این طریق هژمون . الملل ابزارهاي مناسبی براي هژمون هستندها و حقوق بینسازمان
توان گفت نظریات طورکلی میبه. کندهاي خود را نهادینه میمشروعیت پیدا کرده و ارزش

الملل نقش داشته طور غیرمستقیم در ایجاد و گسترش حقوق بینالملل بهرئالیستی روابط بین
الملل در طور که اشاره شد، در مورد مباحث مربوط به رابطه حقوق و سیاست بینهمان. است

که از موضوع تأثیر اهشماري وجود دارد و آنگمحافل علمی و دانشگاهی، منابع انگشت
آید، منابع الملل سخن به میان میالملل بر گسترش حقوق بینگرایی روابط بینهاي واقعتئوري

اي عنوان مشوق و مقدمهتواند بهاین مقاله می. شوندشدت نایاب میفارسی یا حتی انگلیسی به
ن با توجه به اهمیت زیاد در پایا. تر در این زمینه در نظر گرفته شودبراي تحقیقات گسترده

شود، به اي و نزدیکی و پیوستگی مباحث حقوقی و سیاسی پیشنهاد میرشتهمباحث میان
ها و محافل علمی مغفول مانده، اهمیت موضوعاتی از این قبیل که در برنامه درسی دانشگاه

.بیشتري داده شود تا به پویایی و توسعه مباحث مشترك دو رشته کمک نماید
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عمناب
فارسی) الف

کتاب
، ترجمه عظیم 21هژمونی آمریکا در قرن : تنها ابرقدرت، )1383(جی جان، ،آیکنبري- 

.مؤسسۀ ابرار معاصر: فضلی پور، تهران
بنگاه : ، ترجمۀ حسین فرهودي، تهرانسیاست جهان، )1384(ك، . اف. اي،ارگانسکی- 

.ترجمه و نشر کتاب
، ترجمه حسین شریفی طرازکوهی، المللیبینهاي سازمان، )1384(کلی کیت، ،اس پیس- 
.انتشارات میزان: تهران
؛ اتحاد مقدس، جامعۀ ملل و المللیهاي بزرگ و صلح بینقدرت، )1355(حمید، ،بهزادي- 

.انتشارات دانشگاه ملی ایران: سازمان ملل متحد از دیدگاه مورگنتا، تهران
.نشر دهخدا: ، تهرانیاست خارجیالملل و ساصول روابط بین، )1364(حمید، ،بهزادي- 
، ترجمه نگرشی جدید به علم سیاست، )1372(چارلز، ،اشترن الري و گالیل،پالمر مونتی- 

.المللیدفتر مطالعات سیاسی و بین: منوچهر شجاعی، تهران
الملل عمومی؛ آشنایی با تاریخچه، منابع و اشخاصحقوق بین، )1379(کارو، ،دومینیک- 

.نشر قومس: مترجم  مصطفی تقی زاده انصاري، تهران،المللحقوق بین
، المللهاي متعارض در روابط بیننظریه، )1384(رابرت ، ،فالتزگرافجیمز و ،دوئرتی- 

.نشر قومس: ترجمه علیرضا طیب و وحید بزرگی، تهران
هاي فکري، ؛ مبانی و قالبالمللپردازي در روابط بیننظریه، )1379(حسین، ،سیف زاده- 

.انتشارات سمت: هرانت
مرکز : ، تهرانالمللیقواعد آمره و نظم حقوقی  بین، )1375(حسین، ،شریفی طرازکوهی- 

.چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه
: ، تهرانالمللهاي روابط بیننظریۀ موازنۀ قدرت؛ از نظریه، )1380(علیرضا، ،طیب- 

.انتشارات روزنه سالم
ریزي دکترین امنیت ملی اي بر طرحمقدمه: امنیتهايظریهن، )1381(عبداهللا خانی علی، - 

.المللی ابرار معاصرانتشارات مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین: ،جلد اول،تهران)1(
.نشر همراه: ، تهرانالمللموازنه قوا در روابط بین، )1370(مجتبی، ،علی بابایی- 
: ترجمه  وحید بزرگی، تهران،المللنظریه معاصر روابط بین، )1372(جوزف، ،فرانکل- 
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.نشر اطالعاتی
؛ ترجمه داود آقایی، الملل عمومیدرآمدي بر حقوق بین، )1386(گرهارد، ،فن گالن- 
.نشر میزان: ، تهران1جلد 
انتشارات : ، تهرانالمللاصول سیاست خارجی و سیاست بین، )1380(عبدالعلی، ،قوام- 
.سمت
، ترجمه علیرضا رایی، نظریه انتقادي و مکتب برسازيگ، نوواقع)1386(اندرو، ،لینک لیتر- 

.المللیدفتر مطالعات سیاسی و بین: طیب، تهران
، جلد اول، المللالملل عمومی و اصول روابط بینحقوق بین، )1374(الدین، جالل،مدنی- 
.نشر همراه: تهران
.انتشارات سمت: ، تهرانالمللهاي روابط بینتحول در نظریه، )1386(حمیرا، ،مشیرزاده- 
: ، تهرانالملل از وستفالی تا امروز، تاریخ دیپلماسی و روابط بین)1390(احمد، ،نقیب زاده- 

.نشر قومس
: ، تهرانالمللمروري بر مکاتب فلسفی حقوق بین، )1389(،امیرساعد و همکاران،وکیل- 

.انتشارات میزان
، ترجمه حمیرا مشیرزاده، للالمنظریه اجتماعی سیاست بین، )1385(الکساندر، ،ونت- 
.انتشارات وزارت امور خارجه: تهران

مقاله
یک بررسی سیستمی با : المللاي حقوق بینرشتهپارادایم میان«، )1389(آزادبخت، فرید، - 

. 1اي در علوم انسانی، دوره سوم، زمستان، شماره رشته، فصلنامه مطالعات میان»المللروابط بین
سنتز مفهوم هژمونی : اقتصاد سیاسی هژمونی چندجانبه گرا«، )1387(پوراحمدي، حمید، - 

.2، پژوهشنامه علوم سیاسی،بهار، شماره »هاي لیبرالیستی و گرامشیندر پارادایم
قطبی، هژمونی، تک: الملل تک قدرت محورهاي بیننظام«، )1386(جمشیدي، محمد، - 
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