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  علم يپلماسيحقوق د گفتاري پيرامون

  سعيد عليزاده مالك

  26/3/1397تاريخ پذيرش:     10/1396/تاريخ دريافت: 

  دهكيچ
ن نگـارش اثـر   ياستوار است و بنـابرا  يا علم بر آثار معدود و گاه ترجمه يپلماسيات ديادب
ـ    ييار دشـوار اسـت. از سـو   يآن بس يدر مورد ابعاد حقوق يفيتأل الملـل   نيقلمـرو حقـوق ب
رد. مبادله انديشه و كان آن تصور يبر پا يا توان نقطه يم يسخت ه بهكفراخ گشته  چنان آن

كه طرز شناخت  همچنانعلم بين افراد انساني از شرايط ضروري زندگي اجتماعي است، 
گر يد ياست. از سو 1ها از طرف انسان ضروري است و پايه مبحث نظريه معرفت واقعيت

برخـوردار   يز از سابقه چنـدان يشورها نكر يدر سا يرشته علم يكعنوان  علم به يپلماسيد
دسـته   يانيـ و بن يم، مباحث نظـر ينكم ين مجموعه آثار را به دو دسته تقسيست، اگر اين

  2دهند. يل مكيدسته دوم را تش ينيو ع ياول آثار و موضوعات علم
وجـود   مشخص شد بـا  ن نوشتارين مباحث ايقات مربوط به تدويتحق براساس نيحايندر

علـم، ايـن موضـوع چنـدان      يپلماسيپردامنه در د يمتعدد و حت يها ظهور و بروز چالش
در بـاب   يمباحـث نظـر   جز بهن ي(در كشورها) نبوده و بنابرا يگذار مل قانون يمورد اعتنا
علـم، تنهـا    يپلماسـ يا ارتبـاط حقـوق و د  يدولت  يعلم با فلسفه وجود يپلماسينسبت د

ـ كاست  ينه، قواعد و مقرراتين زميموجود در ان يمواز ـ  نيه از تعهدات ب هـا   دولـت  يالملل
 يحقـوق ارتباطـات (آزاد   يعنـ ي، يشـده حقـوق   شـود و در سـه دسـته شـناخته     يم يناش

  افته است.ي)، منشور ملل متحد و حقوق بشر بازتاب يرسان اطالع

  : گاندواژيلك
  ، صلح، ج.ا.ايرانيالملل نيه بالملل، جامع نيعلم، حقوق ب يپلماسي، ديپلماسيد
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  مقدمه
توان آن را صـرفاً   تر تجربه نشده و نمي روند تحوالت جهاني شاهد تغييرات عميقي است كه پيش

حقوقي ناشي  ـ فرهنگي يا حتي اجتماعي ـ اقتصادي و گاه سياسي ـ در قالب چرخه مرسوم تاريخي
، 3مردم در حكومـت  2نظام حقوق 1قرار داد. يموردبررساز تعامل بين عوامل بنيادين و غيربنيادين 

ارتباط است.  يپلماسيد ينقطه محور همچنينهاي مهم در حقوق اساسي است.  يكي از سرفصل
 15به قرن  يكتپلمايد يها يندگيجاد نمايا يخيندگان دو يا چند دولت؛ طبق اسناد تاريارتباط نما

از  ياريبسـ  4برقرار باشـد.  آنهان يب يخواستند ارتباط مستمر و منظم يمان مكه حاكگردد  يم. برم
ي حقوقي مربوط به ديپلماسي با هدف تسهيل در ارتباط و تقليـل سـوءتفاهمات   دوبندهايقمقررات يا 

  كنند: كر ميوظيفه ذ 5ها وضع شده است. بدين ترتيب براي ديپلماسي  احتمالي بين دولت
  ت و اداره بحرانيهدا .1
  شوركا چند يمسائل مربوط به دو  وفصل حل .2
  ها نامه درباره موضوعات مختلف، معاهدات و موافقت يزن ره و چانهكمذا .3

                                                            
اين است كه عدم دسترسي به علم و ابزار فنـي پيشـرفته موجـود در كشـورهاي      توسعه درحال. فرض بسياري از كشورهاي 1

 هـا  آنو بدون انتقال عمده علم و ابزار فني پيشـرفته، اقتصـاد    است ها آنماندگي اقتصادي  پيشرفته، يكي از داليل مهم عقب
  كافي توسعه نخواهد يافت. اندازه به
  حقوق در ادبيات فارسي در سه معناي عمده به كار رفته است:. واژه 2

  الف. علم حقوق
  ب. مجموعه مقررات حاكم بر روابط اجتماعي

ناصـر كاتوزيـان و    ـ كسي نسبت به ديگري يا چيزي (برگرفته از مقدمه علم حقوق شده شناختهپ. امتياز يا توانايي اعتباري و 
  )جعفري لنگرودي -مقدمه عمومي علم حقوق

» كـه سـزد   سـان  آن، از روي استحقاق، چنانكه بايـد،  حق بهسزاوار، «معاني متعدد حق را  ازجملهنامه دهخدا  ت. همچنين لغت
  )6، ص 1381است. (صرامي،  شده حيتصرآورده است و در فرهنگ معين بر قراردادي بودن برخي از معاني حق 

مسـتقيم و غيرمسـتقيم    طـور  بـه هاي مختلف حقوق مـردم در حكومـت    در منابع شيعي به جنبه ژهيو به. در منابع اسالمي و 3
و نهي از منكر و موضـوع شـورا در    معروف امربههايي مانند حقوق متقابل مردم و حاكم، باب گسترده  پرداخته شده است. زمينه

در ايـن   طـرح  قابـل هـاي   المي بسـياري از پرسـش  در منابع اس ها آنتوان با پيگيري  هايي است كه مي سرفصل ازجملهاسالم 
بـر   كـه  آنالبالغه از علي (ع) نقل است: حقي بـراي كسـي نيسـت، مگـر      نهج 207موضوع را پاسخ داد. براي نمونه در خطبه 

 34براي او و بـه نفـع او هـم حقـي هسـت يـا در خطبـه         كه آناش هم حقي هست و به عهده كسي حقي نيست، مگر  عهده
 المـال،  داري در حفظ بيـت  ب. امانت شمارد: الف. وظيفه خيرخواهي نسبت به مردم، سه وظيفه را براي حكومت ميالبالغه  نهج

  پ. آموزش (تعليم و تربيت)
نتشارات دانشـگاه امـام   ها، ا ) نقش اطالعات در حفاظت شخصيت1396باقري و غالمعلي زوارزاده ( نيو حس. فارسي، حميد 4

  .25ص حسين (ع)، 
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  در سطوح مختلف ين فرهنگيل ارتباط بيش و تسهيافزا .4
  1گريد يشورهاكا يشور كشور در قبال ك يكمات يتصم يدر اجرا يزير برنامه .5

ن يبنـابرا ؛ رسـد  يها به انجـام مـ   ن دو دولت يا دولتيب نظر تبادلق ارتباط و يف مزبور از طريوظا
توافقـات   ياجـرا  يبـه چگـونگ   يپلماسـ يره اسـت و در مرحلـه بعـد د   كمذا يپلماسيمرحله اول د

  2پردازد. يم آمده عمل به
ملـل جهـان بـوده اسـت و      موردتوجهرباز يجاد و گسترش روابط در حوزه علم (تبادل علم) از ديا

از اهداف  يكيه كاند، چنان پرداخته يالملل نيتبادل علم در سطح ب يها تيبه فعال يمختلف ينهادها
ر ين هـدف در تحقـق سـا   يـ اسـت. ا  يو دانش جوامع بشر يش سطح آگاهيالملل افزا نيحقوق ب

ن تفاهم موجب رفع يه اكشود  يجاد تفاهم ميدارد و موجب ا يانير شايالملل تأث نياهداف حقوق ب
ه كـ اسـت   يشود. تبادل علم در مجموعـه روابـط فرهنگـ    يم صلح در جهان مكياختالفات و تح

دن يرس يبرا يا لهيجوامع وس يحقوقدانان، آگاه نظر ازاست. ناگفته نماند  يهمراه با تبادل عاطف
مال مطلوب انسان كه سعادت و كنيص ايه در تشخك هرچنداست.  مطلوبشانمال كبه سعادت و 

  ست، اختالف است.يچ
، ي، صـنعت يشاورزكها و محصوالت  ع فرآوردهيد و توزيتول نةيدرزمتنها  نه يگونه جوامع بشرينبد

ز ين يمبادالت علم نةيدرزمه كنند، بليب يگر ميديكبا  ياركازمند تعاون و هميخدمات و ... خود را ن
فـراوان   ياريـ راختيو غ ياريـ رشد علم عوامل اختش و يداينند. در پك يم ياز و وابستگياحساس ن

احترام  ين حقوق ملل و حتيش و تدويدايمتعدد در پ يها تيفعال ةنيه خود زمكوجود دارد  يمؤثر

                                                            
هاي انتخـاب، ترجمـه علـي اميـدي، تهـران،       ها و فرصت ) سياست جهاني، محدوديت1381بروس و هاروي استار (. راست، 1

  )209و  208انتشارات وزارت خارجه، (ص 
) اين A world restored» (يك جهان اعاده شده«نام  . هنري كيسنجر وزير خارجه اسبق آمريكا در مقدمه كتاب خود به2

خواهي سبب تـداوم نظـم    وجو براي صلح نمايد. وي معتقد است كه جست گرايي تحليل مي سوم به واقعموضوع را از ديدگاه مو
هاي حـاكم بـر جهـان     المللي مبتني بر قبول مشروعيت چند اصل از طرف قدرت شود، بلكه ثبات در روابط بين المللي نمي بين

المللي در مورد طبيعت توافقات انجـام شـده يـا     توافق بين است. البته مشروعيت را نبايد با عدالت يكي دانست، حتي به معناي
المللـي از طـرف    . بلكه مشروعيت به معناي قبول چهارچوب يك نظـام بـين  ستينقبول روش خاصي در سياست خارجي نيز 

مشروعيت يك نظام بدين معني هم نيست كه تمام كشورها از چنين نظمي خشـنود هسـتند    جهيدرنتهاي بزرگ است.  قدرت
م. حالت عصيان داشته باشد. در اين صورت سياسـت خـارجي    1919كه ممكن است مانند آلمان نسبت به مصوبات ورساي بل

دارد. نتيجه ديگري كه از اين بحـث حاصـل    اين قبيل كشورها جنبه انقالبي داشته و در جهت شكستن نظم موجود گام برمي
سخن از امنيت مطلق  رو نيازانمايد.  برد بلكه آن را محدود مي ن نمياين است كه نظم مشروع امكان برخورد را از ميا شود مي

در چنين شرايطي در ميان نيست، زيرا امنيت مطلق براي يك كشور به معناي عدم امنيت كامل براي ساير كشورهاست. بلكه 
  ) در ميان است.General Consensusسخن از امنيت نسبي در شرايط اتفاق آراء (
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و تبادل استاد و دانشجو، جوامع را  يروابط علم 1گر بوده است.يديك يشورها در برابر حقوق داخلك
ز فـراهم  يـ را ن ينه وابسـتگ يه تبادل علم زمكست ين يديگر آشناتر ساخته است. البته ترديديكبا 
ش صلح و يداير شگرف نشر علم در پيقرار گرفته است. تأث ييها مورد سوءاستفاده يند و گاهك يم
 ياديق گسترش علم تا حدود زيتوان از طر يه مكته ساخت كن نيجوامع را متوجه ا يت، برخيامن

 ياهش داده و از توسعه پايـدار و رفـاه اقتصـاد   كملل مختلف را  ياجتماع يها يريتضادها و درگ
  2برخوردار شد. يبهتر

گيـري مـؤثر از    هاي جامعه انساني است كه بدون آن، امكـان بهـره   دارايي نيتر مهمعلم يكي از 
شـود.   هاي انسـاني و ... ميسـر نمـي    ، سرمايهها انهاي بشري مانند تجهيزات، ساختم ساير دارايي

را بـه   آنهـا شـود تـا    هاي جامعـه انسـاني دميـده مـي     م روحي است كه در كالبد داراييعل درواقع
راحتـي   تـوان لمـس كـرد، دانـش بـه      را نمي 3موجوداتي زنده، پويا و مؤثر تبديل كند. البته دانش

چسـبد؛   ياي و حـامالن خـود مـ    گيري نيست، زيرا به محيط و شرايط زمينه و اندازه ييشناسا قابل
در  وسـته يپ هـم  بـه اي از علـوم   شـبكه  صورت بهنيست، بلكه  بررسي قابله تنهايي همچنين علم ب

كنـد. علـم    جامعه انساني وجود دارد و هر جزء از اين شبكه در كنار جـزء ديگـر معنـي پيـدا مـي     
آشكار در قالب مستندات موجود باشد يا اينكه در ذهن خبرگان در فرآيندها يـا   صورت بهتواند  مي

                                                            
يي كـارا گيرد. اين ديـدگاه علـت بقـاء و     ها شكل مي و بر پايه رفتار دولت اند موافقها با آن  ي است كه دولتحقوق آن چيز .1

ريـزي شـده اسـت. حقـوق      هـا پايـه   آميز دولـت  الملل براي تعامالت مسالمت زيرا حقوق بين؛ دهد الملل را نشان مي حقوق بين
ها اسـتوار اسـت.    ) دولتSelf Constraintداري ( ناي آن بر پايه خويشتنها است، زيرا ب الملل قادر به تنظيم روابط دولت بين

) در اين تالش گسترده حقوق بيشتر تالشي است براي حل تضاد و نـه دسـتاوردهاي   671و  670، ص 1381(راست و استار، 
تابعان حقوق مثل هم نيستند) و  كه نياها ( ناپذير تفاوت حضور اجتناب درهرحالاما ؛ توان همه تضادها را حل كرد آن، يقيناً نمي

دهنده آن است كـه حقـوق يكـي از     هرگز منابع كافي براي برآورده كردن نيازهاي همگان وجود ندارد) نشان كه نياكمبودها (
  كند. ناپذير شرايط اجتماعي است كه تابعان در آن زندگي مي وجوه اجتناب

الملـل، فنـي و    توان مطرح كرد، كليه ابعاد مدني، تجـارت، جزايـي، بـين    چه امروز تحت عنوان حقوق ديپلماسي علم ميآن .2
اند، ولي امروز جاي خـود را بـه ايـن اصـطالح      شود كه از حيث گستره مفهومي و تاريخي كاربرد داشته تخصصي را شامل مي

  الملل (حقوق بشر) ظهور يافته است. اند كه از حيث مفهومي در نسل سوم حقوق بين داده
  )،Scientific Knowledgeكنند: الف. دانش علمي ( دانش را به دو نوع تقسيم ميبرخي  .3

  )Local and Contextual Knowledgeاي و محلي ( ب. دانش زمينه
هاي كارشناسي  ها، اطالعات موجود و نگرش همچنين از ديدگاه داونپورت و پروساك، دانش مخلوط سيالي از تجربيات، ارزش

نـژاد نـوري و    دهـد. (مهـدي   گيري از تجربيات و اطالعات جديد ارائه مـي  چهارچوبي براي ارزشيابي و بهرهيافته است كه  نظام
نامـه   هاي افـراد دربـاره محصـوالت و فرآينـدهاي موجـود در دسـت       بشري مجموعه آگاهي ) دانش124، ص 1386ديگران، 

  .استهاي اطالعاتي  ها (بايگاني) و سامانه (نوشتار)، پايگاه داده
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از سويي تمام معارف بشـري را در دو دسـته فلسـفه و علـم      1جامعه جاري باشد.حتي در فرهنگ 
، روش تحقيـق خـاص آن را مشـخص    موردمطالعـه دهند كه ماهيت و چيستي موضـوع   قرار مي

تـوان بـا    زيرا موضوعات فلسفي را نمي؛ اي نيست هاي تحقيق سليقه زيرا مرزبندي روش؛ كند مي
توان موضـوعات علمـي (علـوم     تحليلي نيز نمي -روش تعقليروش تجربي اثبات كرد، چنانكه با 

  تجربي) را ثابت كرد.

  مسئلهان يب. 1
ش بـه  يو گـرا  يظهور عصـر فراصـنعت  ، 2فناوري اطالعات و ارتباطات (آي.سي.تي)شدن،  يجهان
كـه  چنـان الملل را دگرگون ساخته است.  نيرد حقوق بكاركها از نقش و  ؛ انتظار ملتيساالر مردم

سـاالري ديجيتـال، حقـوق شـهروندي      مـردم  3شهر الكترونيك همچوندستاوردهاي ناشي از آن 
تأثير خود را در زندگي مردم در قرن  4الكترونيك و حاكميت دولتي تحت عنوان دولت الكترونيك

                                                            
  توان نكات زير را يادآور شد: خالصه در تفاوت علم به مفهوم خاص آن و فلسفه مي طور به .1

كند ولي فلسفه از اصـل وجـود،    هاي تجربي و آزمايش صحبت مي الف. علم از چگونه بودن و صفات اشياء با استفاده از روش
  كند. موضوع و روش علم با استفاده از روش استدالل و برهان بحث مي

هـاي ايـن جهـان فراتـر      برخي به معني خاص، محدود به ماده است و از قلمرو مـاده و واقعيـت   زعم بهدايره شناخت علم ب. 
شمول است كه قلمرو حس و غيرحس را  تر بوده، داراي يك سلسله اصول عام و جهان رود، ولي دايره شناخت فلسفه وسيع نمي

  گيرد. در بر مي
باشند، اما قوانين  ها و طبيعت يك موجود مي شوند، ناظر به شكل پديده ز راه تجربه ابطال نميپ. قوانين فلسفي كمي نيستند، ا

اي از حوادث و موجـودات نظـر دارنـد نـه      و گزينشي هستند، يعني به چهره ابطال قابلعلمي اغلب كمي هستند، از راه تجربي 
تـرين   شـوند، فاقـد هسـتي بـوده و بـر پايـه كلـي        برهان نقد مـي چنين قوانين فلسفي از راه تعقل و . همها آنو طبيعت  كل به

اشند، از ب ها و ماديات جهان هستي مي هستند يعني در مورد پديده» هستي«شوند، اما قوانين علمي داراي  ها بنا مي بندي تقسيم
پايه قوانين علمـي هسـتند خـود در    هاي علمي كه  بندي تقسيم كه نياشوند و نهايتاً  طريق تعقل و برهان و همچنين تجربه و نقد مي

  ) البته علم با هنر تفاوت اساسي دارد زيرا:29و  28، ص 1، ج 1389گيرند. (ازكيا و دربان آستانه،  درون تقسيمات فلسفي قرار مي
 بر كيفيات تأكيد بسيار دارد. .2 هنر بر عواطف تكيه دارد.. 1
  خت هنري اساساً ذوقي و عاطفي است.شنا .4 تصورات و تخيالت ذهني در هنر اهميت دارد. .3

2. Information Communication Technology- ICT 
رسـان   هـاي خـدمات   شهر الكترونيكي محيطي است كه در آن اداره امور شهروندان و سازمان )e- City(شهر الكترونيك  .3

اسمي از كيفيت باالتري برخوردار است اما  صورت به هرچندروزي و الينقطع در جريان است  شبانه صورت بهدولتي و غيردولتي 
هسـتند. شـهر    هـا  آنرفـع   درصـدد همراه است كه متخصصـان فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات      يياماواگرهاايمني با  ازلحاظ

  كند. شويد، وارد مي الكترونيكي ناخواسته همه را از دنياي واقعي و فيزيكي به دنيايي كه در آن همانند خودش ديده نمي
ها و به  ) سازوكاري كه اطالعات و خدمات دولتي را از طريق اينترنت يا ديگر سامانهe- Governmentولت الكترونيك (. د4

كند. اين شيوه و ساختار جديد قابليت آن را دارد كه بخش دولتـي را تغييـر دهـد و پيونـد      روش ديجيتال به اتباع خود ارائه مي
يزي كند. دولت الكترونيك فقط ايجاد درگاه مجـازي در شـبكه اينترنـت نيسـت، بلكـه      ر ميان دولت و شهروندان را از نو پايه

 گيري از فناوري اطالعات و ارتباطات براي متحول ساختن دولت و فرآيند حكومتگري از طريق فضاي مجـازي بـراي   بهره
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 يمناسب بـرا  يه بستركن تحول است ياز ا كيحا يطين شرايچنبيستم ميالدي نشان داده بود. 
دار يـ پد يالملل و موضـوعات جامعـه بشـر    نين قواعد حقوق بيق و استوار بيعم يونديپ يبرقرار

جامعـه   كهـا و زبـان مشـتر    دهيـ ا يالملل محـل تالقـ   نيد بتوان گفت حقوق بيشا 1گشته است.
بـا توجـه بـه     2ند.ك ينفوذ م يشتر در جوامع مليه هر چه بكشده است  يو جامعه جهان يالملل نيب
ج يتـدر  آغاز شود و بـه  ييو مبنا يعلم الزم است از مباحث نظر يپلماسيد ين امر مطالعه حقوقيا

ن و انتشـار آثـار   يازمنـد تـدو  ين دو دسته مباحث نيد ايتر شود. شا يتر و عمل ينيوارد موضوعات ع
ن امر بپـردازد. هـدف از   يرو نگارنده را بر آن داشت تا به اشيپ يها اما ضرورت؛ باشند يا جداگانه

 يپلماسيتواند بر د يه مكاست  ين قواعد و مقرراتيتر يلكاصحاب علم با  ييتار آشنان نوشيه ايته
  باشد. يو جار يعلم سار

                                                                                                                                            
  آورد تـا ارائـه خـدمات و     مـي دسترسي كارآمد و پاسخگويي مطمئن به شهروندان است. چنين ساختاري موقعيتي را فـراهم

را در هر زمان و بنا بر معيارهاي مشـخص بـه    ازيموردناطالعات به شهروندان بهبود يابد و شهروندان نيز خدمات و اطالعات 
دست آورند و هدف آن كارآمد ساختن عمليات دولتي براي پاسخگويي سريع به نيازهاي شهروندان است. در دولت الكترونيك 

آيـد. در   است و امكان دسترسي آسان و همگاني به خـدمات و اطالعـات فـراهم مـي     حذف قابلمديريت دولتي  هاي زائد اليه
هاي مازاد كاهش  سامانه سازي و حذف ها را از طريق يكپارچه ها تسهيل شده و هزينه ساختار جديد فرآيندهاي اجرايي سازمان

  .4، ص 1387، 2زاده فرد، ج.  قاضي برگرفته ازدهد.  مي
الملل بايد به اين نكته توجه كرد كه ممكن اسـت برخـي اقـدامات حقـوقي در داخـل       در توضيح محدوده مكاني حقوق بين .1

المللي باشد. نقطه قوت اين وضعيت اين است كـه   مرزهاي يك كشور محدود شود، اما تجلي برخورد و بروز آن در عرصه بين
گيـري   نشود كه دولت يك موجوديت ملي و داخلي است. به عبارتي بهرهكند. فراموش  المللي را جايگزين دولت مي عنصر بين

است كـه عمـل    گونه نياتعقيب اهداف راهبردي است.  منظور بههاي حقوقي در خارج از مرزهاي ملي  ها و شيوه دولت از روش
عناصـر مشـترك تعـاريف    زند. با اين وصف شايد بتوان گفت كه  حقوقي دولت خارج از تشريفات ديپلماتيك دست به اقدام مي

 ب. داشتن انگيزه سياسي، الملل از سوي ديگر داراي سه وجه مشترك است: الف. دارا بودن هدف، دولت از سويي و حقوق بين
  .المللي پ. دارا بودن يك عنصر بين

سال اخير مدون شده  300م وجود داشته اما در حدود ياز قد يالملل نيگر امور بيالملل همانند د نيه حقوق بكاست  ذكر قابل .2
الملـل قبـل از جنـگ اول     نيه حقوق بكده است، چنانيبر خود د يارير تحوالت بسيسال اخ صد كيالملل در  نياست. حقوق ب

ت مقررات يشورها ملزم به رعاك جهيدرنتجامعه ملل،  تأسيسرا با يار دارد، زيالملل) بعد از جنگ تفاوت بس ني، با (حقوق بيجهان
 ييت و اسـتقالل، شناسـا  يـ مكاسـت شـامل حـق حا    موردبحـث  يالملل عموم نيه در حقوق بك ياند. موضوعات شده يالملل نيب

ودتا و انقالب، اعالن صـلح  كت دولت در موقع يدول، مسئول يازات رؤسايفات و امتيدول، تشر يرؤسا يها تيها، مصون دولت
ن ي، قوانيدادگستر يالملل نيوان بيت، ديمك، حيوساطت، آشتم، يرات مستقكز، مذايآم ق مسالمتييا جنگ، حل منازعات به طر

ـ  يهـا  ا، رودخانـه يدر در يرانيشتكط ي، شرايساحل يها آبها،  يشتكر ي، سيآزاد ـ  يمل ـ  نيو ب  ي، معاهـدات و قراردادهـا  يالملل
از شروع جنـگ،  ات خصمانه قبل يعمل  ،يداخل يها ، جنگيگرياغيدولت،  يرمستقل، تساوي، دول مستقل و دول غيالملل نيب

م و عهدنامه صـلح،  يه جنگ، تسلك، متاريياي، جنگ دريالملل نيب ين و قراردادهاي، مجروحيجنگ ياقسام مختلف جنگ، اسرا
  .206 – 204، ص 2536ي و ... ناظم، طرف يه بيطرف، نظر يب يشورهاكف ي، استرداد، حقوق و وظايجنگ يمعاوضه اسرا
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را در  ي، نقـش مهمـ  پايـدار  عنـوان محـور توسـعه    بـه  1اطالعات يفناورعلم متكي بر جهان معاصر،  در
 علـم نـوع   نيـ . اكنـد  يمـ  فـا يا يو آموزشـ  يفرهنگسياسي،  ،ياقتصاد ،يكالن اجتماع يها يزير برنامه
كـه   شوند يم تيريو مد عيپردازش، توز د،يطور مستمر تول اطالعات بهها و  دادهاست كه در آن،  يفرآيند

 نيـ ا يهـا  نايـ و بن هـا  شهيدقت در ر با .كند .. تنها تعيين، بلكه تحميل مي قواعد حقوقي خاص خود را نه
  2بوده است. يو تحوالت جوامع انسان راتييتغ ياساس تمام ،در دانش رييكه تغ ميابي يدرم رات،ييتغ

علم يعني پژوهش درباره پديده يا موضوعي معين از قبيل اجسام، گياه، حيوان، كالبد انسان، جامعه و ... 
  پ. آزمون ب. ارائه فرضيه، 4الف. مطالعه و بررسي 3كه مبتني بر سه جزء اساسي است:

شناسي ناتوان از ارائه چهره كـل جهـان    اين جهان هرچندشود.  بيني علمي منجر مي كه به جهان
بيني علمي از ارائـه نظـر در    نگري با ذات آن در تضاد است. جهان است، زيرا جزءنگر است و كلي

نگارنـده   5اكنون در كجا هستيم، ناتوان است. رود و هم مورد اينكه جهان از كجا آمده، به كجا مي
و فناوري اطالعـات   7موجود با توجه به تحوالت دانش 6قائل به اين است كه علم و روشي علمي

                                                            
1. Information Technology 

  .26آرا، ص  ، تهران، انتشارات تينويسي الفباي گزارش ،1397د و معصومه صفدري، ده مالك، سعي. عليزا2
هاي اساسي  آگاهي بشري است كه داراي خصلت علم آن بخش از دانش و«توان گفت  مي» علم چيست؟«. در پاسخ سؤال 3

  .15، ص 1387رضايي، فته از زراعتي برگر، »پذيري باشد. پذيري و تجربه قالپذيري، انت ابطال
4. Study & Processing 

  .51ان، انتشارات كانون انديشه جوان، ص بيني و ايدئولوژي، تهر ) شناخت، جهان1389. پناهي آزاد، حسن (5
طور استقرايي از مشاهده بـه   مشخصه روش علمي تركيب روش استقرايي و قياسي است. در روش علمي، فرد به نيتر مهم. 6

رسد و پيامدهايي را كه در صـورت بـودن رابطـه فـرض شـده       طور قياسي از فرضيه به استنباط منطقي مي هفرضيه و سپس ب
داشـته و   ، همـاهنگي موردقبـول يافتـه و دانـش    كند. اگر استنباط قياسي با پيكره سازمان مي (فرضيه) پيش خواهد آمد، قياس
هـا قابـل رد يـا اثبـات اسـت.       گيرند و بر مبناي شواهد، فرضيه هاي تجربي مورد آزمون قرار مي سازگار باشد، با گردآوري داده

  ) روش علمي شش ويژگي دارد:21، ص 1393(برگرفته از محمودي و مهدوي، 
  محوري، پ. نظريه محور)، مسئلهمحوري ( ب. فرضيه محوري، الف. مشاهده

 .15، ص 1395نا،  از يك موضوع)، بيج. گزينشي بودن (بخش مشخصي  پذيري)، پذيري (تجربه ث. ابطال ت. كاربردمحوري،
  كاربردمحوري روش علمي شامل موارد زير است:

  ها كشف: به معناي فهم رابطه ميان پديده .اوالً
  اي از مفاهيم در شبكه ها آنها و قرار دادن  گذاري پديده توصيف به معناي نام .ثانياً
  دهد. را شكل مي ها آنگفته حاكم است و  تبيين به معناي توضيح فرآيند و قوانيني كه بر روابط پيش .ثالثاً
  كند. ها را نمايان مي شود كه رابطه بين پديده فراهم مي نييتببيني به معناي امكاني كه در پس كشف، توصيف و  پيش .رابعاً

  هاي نامطلوب حذف جنبه منظور بهمهار به معناي تصرف (حتي مداخله) در جهان پيرامون  .خامساً
  .18و  17، ص 1395نا،  پسنديم. بي علم مواجهه متصرفانه با جهان خارج ايجاد وضعيتي كه مي بيترت نيا به
ــوع (    7 ــراه درك موض ــه هم ــه ب ــك زمين ــاهي در ي ــي آگ ــش يعن  +Knowledge= Information in text. دان

Understanding) ردكه به خ (Wisdomشود: شود. دانش به پنج دسته تقسيم مي ) منجر مي  
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توان تبيين و در حد امكان تفسير را دارد. دانش يعني محصول انديشـه انسـان كـه بـر هـر نـوع       
ها، روابط و ... كه در قلمـرو جهـان (مـادي و ماوراءالطبيعـه) احاطـه       آگاهي نسبت به اشيا، پديده

سان در حال رشـد و تحـول اسـت. البتـه وظيفـه علـم؛       داشته كه همراه با تكامل فكري و نياز ان

                                                                                                                                            
) الف دانش آشكارExplicit Knowledgeرسمي بيان شود. اين دانش  صورت بهتواند  ): دانشي است كه عيني بوده و مي

  بوده و در كتاب، اسناد و ... وجود دارد كه قابليت انتقال فيزيكي آن ميسر است. مستقلاز افراد 
تلويحي) و انتزاعي بوده و دسـتيابي بـه آن آسـان     -): دانشي است كه ضمني (ذهنيTacit Knowledgeب. دانش نهفته (

تجربه و مهارت افراد است. (اعرابي شود كه بيانگر ميزان  محتواي آن در ذهن افراد است و دانش نانوشته محسوب مي نيست و
 )174و  172، 171، ص 1389و حقيقت ثابت، 

شود كه از حوزه جغرافيايي خاصي سرچشـمه گرفتـه و    : به دانشي اطالق مي)Indigenous Knowledge(پ. دانش بومي 
هاي  ها، ابزارها و آگاهي روشها،  ها، باورها، ارزش طور طبيعي توليد شده باشد. دانش بومي يك ثروت ملي است كه فرهنگ به

گيرد. اين همان دانشي است كه طي ساليان متمادي اقوام مختلف، روزگار خـود را بـا آن گذرانـده و روزي     محلي را در بر مي
اند و فرزندان خود را تربيت كرده، كشـاورزي خـود را    اند و براي خود و خانواده سرپناهي آماده كرده خود را از آن محيط جسته

اند. دانش بومي با چهار ويژگي زير قابل  اند و نهايتاً براي خود حكومت تشكيل داده رش داده يا احشام خود را پرورش دادهگست
  توصيف است:

  ويژگي ساختاري: داراي شاخص فكري، اجتماعي و علمي مردم كه با فرهنگ آن منطقه عجين شده است. .اوالً
 -هـا نسـل بـه نسـل از طريـق اسـتاد       اي و بومي است كه طي سـال  ساني درون منطقهمنابع انساني: متكي بر عوامل ان .ثانياً

  شاگردي منتقل شده است.
  گذاري خاصي نداشته و عمدتاً به دنبال رفع مشكالت مردم منطقه بوده است. منابع اقتصادي: نياز به سرمايه .ثالثاً
  سو كردن با دانش و فناوري نوين را دارد.فناوري ساده، ارزان و سازگار با محيط است و قابليت هم .رابعاً
  هاي دانش بومي شامل موارد زير است: چنين محدوديتهم
  به مناطق مشابه است. انتقال قابلدانش بومي در هر منطقه كاركرد خاص خود را دارد و فقط  .اوالً
  متعادل بوده است.از منابع  يبردار بهرهاي از روند توليد مؤثر بوده كه  دانش بومي در دوره .ثانياً
  توان حل مسائل پيچيده را ندارد. دانش بومي .ثالثاً

آوري  منـد از طريـق تحقيقـات علمـي بـه روش جمـع       نظام صورت به): دانشي كه Modern Knowledgeت. دانش نوين (
آيـد.   هاي آماري مبتني بـر فنـاوري جديـد بـه دسـت مـي       اطالعات (و حتي تركيب اطالعات) در قالب اهداف خاصي با روش

  )25و  23، ص 1393(برگرفته از محمودي و مهدوي، 
نامـه سـازمان جهـاني مالكيـت فكـري       هدر واژ) Traditional Knowledge- Classic Knowledgeث. دانش سنتي (

ها، عالئم، اسـامي يـا    دانش سنتي اشاره دارد به ادبيات، آثار هنري يا كارها، اعمال، ابداعات و كشفيات علمي؛ طرح« گويد: مي
هـاي سـنتي كـه از فعاليـت فكـري در       نشده كه همگي سنتي باشند و تمامي ابـداعات و خالقيـت   ءها يا اطالعات افشا نشانه
، دانش كشـاورزي : «تواند شامل موارد زير شود طبقات دانش سنتي مي. شود هاي صنعتي، علمي، ادبي و هنري ناشي مي نهزمي

و  دانش مربوط به تنوع زيستي)، هاي مرتبط شامل داروها و درمان(دانش پزشكي ، شناختي دانش بوم، دانش فني، دانش علمي
فكري، منابع ژنتيكي، دانش سنتي و فولكلـورِ سـازمان جهـاني     كيتولي مالالد كميته بينچنين هم.» نمودهاي فرهنگي سنتي

را به جاي دانـش سـنتي    (Traditional Innovations) مالكيت فكري، در گزارش خود پيشنهاد استفاده از ابداعات سنتي
  داده است.

  المللي است. بين شود كه در دو بعد ملي و ): به دانشي اطالق ميCollective Knowledgeج. دانش جمعي (
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 گانـه  پـنج كه متكي بـر منـابع    استكشف، بيان حقايق و افزايش دانش و بينش براي بهبود امور 
  علم است:

 .5 4اسـتدالل اسـتقرايي   .4 3استدالل قياسي .3 نظران) (صاحب 2مرجع مطلع و آگاه .2 1تجربه. 1
  5روش علمي

علـم   يپلماسـ يان دكـ ا اصوالً اميست؟ آيعلم چ يپلماسيه دكاست  نيشود ا يه مطرح مك يسؤال
هـا و   هياالصول چه ال يعلم عل يپلماسيا نه؟ ديشورها متصور است كا يها)  ها (فرهنگ ن تمدنيب

  رد؟يگ ير مي را دربمباحث
  

                                                            
اما بر اساس ؛ شده است، بدهد رو روبه ها آنتواند پاسخ برخي مسائل و سؤاالت را كه با  هر فرد بر اساس تجربه شخصي مي .1

هاي فـردي متنـوع    ها و توانمندي هاي شخصي با توجه به قابليت ها و برداشت گيرد، دريافت كه تحت تأثير حوادث قرار مي اين
  نيست. ميتعم قابلمشابه ممكن است دو نفر تجربيات متفاوت داشته باشند، بنابراين تجربه است، در شرايط 

تـوان پاسـخگويي بـه برخـي      استهايشان  ها و توانمندي برخي افراد به دليل تجربه، اطالع و صالحيت كه ناشي از قابليت. 2
  شود. شت و نظر، منجر به بروز تعدد و تنوع آراء ميمسائل و سؤاالت را دارند كه در اين مورد نيز به دليل اختالف در بردا

شود. جيوه فلز است. (صغري)/ هر  ) به دو نوع اقتراني و استثنايي تقسيم ميDeduction- Analogicalاستدالل قياسي ( .3
) مواد 147، ص 1370كند. (نتيجه) (ميرمدرس،  كند. (كبري)/ پس جيوه الكتريسيته را منتقل مي فلزي الكتريسيته را منتقل مي

) 120، ص 1387قياس شامل مشاهدات، تجربيات، بديهيات، متواترات، مقبوالت، مشهورات و يقينيات است. (بابايي طالئيـه،  
فالسفه يونـان برداشـتند. در    ازجملهمند حقيقت را پيامبران، پيروانشان و سپس ديگر اقوام  اولين گام اساسي براي كشف نظام

امـا ايـن روش پاسـخگوي تمـام     ؛ رسد مي يجزئاستفاده از قوانين معين منطق از احكام كلي به احكام استدالل قياسي فرد با 
  مسائل و سؤاالت نيست، زيرا:

بنـابراين نتـايج   ؛ تواند از محتواي صغري (فرض فرعي) و كبري (فرض اصـلي) فراتـر رود   نتيجه يك قياس صوري نمي .اوالً
  ت آيد.درست بايد از صغري و كبري درست به دس

بنابراين براي دستيابي به يك نتيجـه درسـت بايـد مقدمـه را صـحيح      ؛ كند از محدوده مقدمه تجاوز نمي چگاهيهمباحث  .ثانياً
  تدوين كرد.

  بيني كند. پيوندد، پيش هايي را كه به وقوع مي هاي موجود پديده كند فقط با استفاده از نظريه اين روش به افراد كمك مي .ثالثاً
  شود: ) به دو نوع تقسيم ميInductionاستدالل استقرايي ( .4

توان هر يـك   هاي اين استدالل مشخص و معدود است و مي الف. استدالل استقرايي تام (برهاني يا قياس مقسم): نمونه
  مطالعه و بررسي كرده و به نتيجه مشخص رسيد كه اعتبار و قابليت استناد دارد. جداجدارا 

است بنابراين تعدادي را جدا كرده و ضمن مطالعه  نامحدودهاي اين استدالل بسيار و  رايي ناقص: نمونهب. استدالل استق
، 1370شود. (ميرمدرس،  دهيم كه مفيد ظن غالب شمرده مي را ثبت و سپس به كل تعميم مي ها آنو بررسي خصوصيات 

ه بعد از نوزايي (رنسانس) در اروپـا فرانسـيس بـيكن    ) در اين شيوه نيز ابتدا پيامبران، پيروانشان و سپس در دور144ص 
متكي بر استدالل استقرايي كسب دانش از طريق مشاهده مستقيم را ترويج كرد. افراد شخصاً طبيعت را مـورد مشـاهده   

  يابند. آوري كرده و به يك تعميم دست مي دهند و واقعيات معين را جمع قرار مي

  .176ص  سعيدعليزاده مالك و صفدري،. 5
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  ينظر يمبان. 2
در پايان قرن بيستم ميالدي  يدر حوزه فناور ديجد 1و رويكردانقالب  كدنبال ي دوران معاصر به
حتـي در حـوزه    ،هداد رييتغاساساً تعامل افراد با يكديگر را در تمام سطوح كه  يقرار گرفته؛ انقالب

كه بشر تا امروز شاهد  ياز اتفاقات كي چياش به ه يدگيچيو پ يبه لحاظ گستردگ رييتغ نياحقوق. 
واقعيت ايـن اسـت    .شود ياد مي» ي چهارمانقالب صنعت«، چنانكه از آن به نداردشباهت  ،آن بوده

و  هـا انافـراد، سـازم   3يك ضرورت بـدل شـده اسـت.    به 2اي تبادل علم كه در هر زمينه و رشته
تنها ابزار عملكرد در سطح ملي، بلكه اهرم دخالت در سطح  ها نه علم و فناوري لهيوس بهها  شركت

باطاتي كه حالت هنر را دارند، در سـطح جامعـه   المللي را در اختيار دارند. يك فرد با ارت جامعه بين
چنين هم تواند به مشاركت بپردازد. اي، مي منطقه ـ هاي محلي المللي به همان سهولت فعاليت بين

كـامالً   يامـر  ن،ينـو  5يدر جوامـع صـنعت  اما بود،  ييابتدا اريبس يدر جوامع ماقبل صنعت 4آموزش
. علـم  دهـد  يرا به خـود اختصـاص مـ    ياز منابع مال يادياست كه مقدار ز دهيچيو پ افتهي سازمان

انـواع علـم شـامل     7هـر سـازمان، كشـور يـا جامعـه بشـري اسـت.        6نمودي از سرمايه اجتماعي
هايي هستند كـه حاصـل تجربيـات متنـوع و متعـدد افـراد و        ها و چهارچوب اي از روش مجموعه

و محصوالت حاوي علم و  هافرآوردهها و تقاضاها؛  بوده كه به فراخور وظايف، مأموريت هاانسازم
دهنـد، توليـد و منتشـر     اطالعات كه راهكارهايي را براي دستيابي به موضوع و مقصود ارائـه مـي  

   كنند. مي

                                                            
1. Approach 
2. Knowledge Exchange- Knowledge swap 

العات و ارتباطات در سايه ماهواره و فضاي اط فناوري از گرفتن مدد با اخير دهه چند در ژهيو به علم گردش گرفتن . سرعت3
  وسايل ارتباطي است.مجازي ابعادي كامالً تازه يافته است. ناگفته پيداست كه تبادل علم خود ناشي از پيشرفت و گسترش 

4. Education 
5. Industrial Community 

وجـدان كـاري، صـداقت، راسـتگويي،      ازجمله. از ديدگاه دادگر، نجفي و اعتصامي مفهوم سرمايه اجتماعي مجموعه صفاتي 6
هـاي   در آموزهبنامند و » نيمحمدام«ي و ... است كه قبل از بعثت رسول گرامي اسالم (ص) موجب شد، حضرتش را دار امانت

اند كه سرچشمه آن انگيزه  ايشان روح اخالقي را گوهر دين دانسته و نهايتاً احساس تعلق به جامعه را از اين نمونه قلمداد كرده
) مجموعـه  Social Capitalشـود. از ديـدگاه فرانسـيس فوكويامـا سـرمايه اجتمـاعي (       جويي نوع انسان شـمرده مـي   كمال

تماعي است كه موجب ارتقاء سطح همكاري اعضاي آن جامعه گرديده و باعث پايين آمدن سطح هنجارهاي موجود در نظام اج
  .21و  11، صص 1392نا،  ي دارد. بيگردد كه از ديدگاه انديشه غربي انگيزه ابزار هاي تبادالت و ارتباطات مي هزينه

  .17. برگرفته از پيشين، ص 7
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از  ييهـا  يژگـ يشـامل و  ياجتمـاع  هيسـرما  )م. 1990در دهه ( ييكايآمر 1رابرت پوتنام دگاهياز د
 ليجامعـه را از راه تسـه   ييكـارا  توانند يها كه م مانند اعتماد، هنجارها و شبكه يسازمان اجتماع

را بتوان در شـعر   ياجتماع هياز سرما فيتعر نيبهتر ديبهبود دهند. شا انهيجو يهمكار يها كنش
  :افتي يرازيحافظ ش

  2با دوستان مروت با دشمنان مدارا دو حرف است نيا ريتفس يتيدو گ شيآسا
  ديگر گفته است: يا در جايي

  اي نور ديده صلح به از جنگ و داوري يك حرف صوفيانه بگويم اشارت است
ـ   ك يمجموعه قواعد يعنياست  يالملل نيالملل، حقوق جامعه ب نيحقوق ب ـ  نيه بـر جامعـه ب  يالملل

، روابـط  يريـ گ لكالملـل اسـت امـا پـس از شـ      نياز روابط ب يالملل ناش نيم است ... حقوق بكحا
ـ كالملل از آن زمان  نيبخشد. حقوق ب يرا نظم م الملل نيب ل صـرفاً  كالملـل را از شـ   نيه جامعه ب
د يـ از د 3د.يـ گرد يتلق يالملل نيد، حقوق جامعه بيبه آن بخش يحقوق يخارج نمود و نماد ياسيس

م قواعـد و  يه هدف مسـتق كهستند  ييها تيتنها موجود يالملل نيجامعه ب يالملل اعضا نيحقوق ب
ا اشـخاص  يـ تابعـان   حال نيدرع يا ن جامعهيچن ين اعضايرند، بنابرايگ يحقوق قرار من ياصول ا
 يت حقوقيشخص يالملل دارا نيها در حقوق ب م. فقط دولت 19شوند. تا قرن  يالملل م نيحقوق ب

ـ   يف) به شمار مـ يلكا صاحب حق و تيالملل ( نيبودند و سوژه حقوق ب م.  20از قـرن   يرفتنـد، ول
 يها تك، شريالملل نيب هايسازمان ازجمله يگريف اشخاص ديالكبه حقوق و ت يمللال نيجامعه ب
   4رده است.كموارد، افراد توجه  يو در برخ يفرامل

وجـود دارد   يالملل نيگران جامعه بيالملل و باز نيت حقوق بيدر مورد ماه ياديز يها هيامروزه نظر
هـا را در   دولـت  يگريه انحصار بازكمتأخر  يها هيرغم نظريعل 5است. يا ه خود موضوع جداگانهك

                                                            
1. Robert Putnam 

) جايگاه سرمايه اجتماعي در بازتوليد قدرت نـرم ج.ا.ايـران، فصـلنامه راهبـرد دفـاعي، سـال       1389(. برگرفته از قدسي، امير 2
  .141 - 132، پاييز، صص 30هشتم، شماره 

  .1الملل عمومي، تهران، انتشارات سنجش اول، ص  ) حقوق بين1382نا ( . بي3
  .43. برگرفته از همان، ص 4
است. به  )كيمتدلوژشناختي ( روشدچار آفات ه كاست  يشه دچار نابسامانياند يها گر شاخهيز هم چون دين يشه حقوقياند .5
  رد:ك ميرا به چند دسته تقس ها بيآس نيا توان يم ،يريتعب

  ركبودن تف يا قهيسلب.  ركبودن تف يليتخالف. 
  ضعف در برخورد با ابهام. نظرتبه اجماع  يابيضعف در دستپ. 
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ن يـ گران ايباز نيتر شده شناختهو  نيتر فعال همچنانها  برند، دولت ير سؤال ميز يالملل نيجامعه ب
ـ  ي، ن2يالملل نيب هايسازماناگر  يحت 1.اند مانده يباقصحنه   يهـا  تك، شـر 3يروها و احـزاب فرامل
تاز  هيكها  رد دولتكد اذعان ي، با5مينكمحسوب  يالملل نيگران بيز جزو بازيرا ن 4و افراد يتيچندمل

ه كـ رد يـ گ يصـورت مـ   يرامـون مسـائل و حـوادث   يق پيمطالعه و تحق رو نيازان عرصه هستند. يا
  6در قبال آن هستند. يا ضمنيح يصر يها مجبور به اتخاذ موضع دولت

                                                                                                                                            
 .ضعف در توجه به مكانج. ضعف در توجه به زمان ث  

  فكري جههضعف در مواح.  چ. ضعف در توجه به موضوع و موقعيت آن
  .94 -62، صص 1380القلم،  برگرفته از سريع .شهياند تيريو مد شهيكنترل اند انيضعف در انتخاب مخ. 

هرحـال   وجود داشته باشد، اما بـه ) تيو مانع تيافراز (جامع طيارتباط منطقي با شرا باال يژگيو 9 نيب رسد يهرچند به نظر نم 
  .دينما دييرا تأ الملل حقوق بينشناختي در  روش ناهنجاري عنييمدعاي موردبحث  تواند يموارد مذكور م

الملل، دولت نهادي است كه داراي سـرزمين   الملل هستند ... بر اساس موازين حقوق بين ها اشخاص اصلي حقوق بين . دولت1
تواند برقـرار   كه تحت نظارت آن حكومت بوده و با ديگر نهادها روابط رسمي برقرار ساخته يا مي معين و جمعيتي دائمي است
هـا   ويـدئو دربـاره حقـوق و وظـايف دولـت      م. مونتـه  1933را كه در كنوانسيون » دولت بودن«هاي  نمايد. اين تعريف شاخص
  .71، ص 1382كند. واالس،  منعكس شده، بيان مي

هـا اعضـاي    نامه استقراريافته و دولـت  الملل نهادي است كه از طريق عقد موافقت المللي از نظر حقوق بين بين. يك سازمان 2
  .81، ص 1382اصلي آن هستند. واالس، 

3. Transnational 
الملل معاصـر بـه نحـوي فزاينـده ايـن امـر را بـه         حقوق بين حال نيدرعالمللي محدودي هستند.  . افراد داراي شخصيت بين4

  )86، ص 1382المللي برخوردار گردد. (واالس،  تواند هم از امتيازات و هم از وظايف بين رسميت شناخته كه يك فرد مي
ا شـخص حقـوق   الملل منحصراً حاكم بر روابط كشورها با يكديگر است و كشورها تنها تابع ي . طبق نظريه سنتي، حقوق بين5

كننـد   قرار دادند و از اين عقيده حمايت مـي  موردانتقادشناسي حقوقي اين نظر را  الملل هستند ولي طرفداران مكتب جامعه بين
المللي دادگستري تـابع   ) طبق نظر ديوان بين43، ص 1382الملل باشند. (سنجش اول،  توانند تابع حقوق بين كه فقط افراد مي

  المللي و آن مشروط به داشتن دو صالحيت است: لل بودن يعني برخوردار شدن از شخصيت بينالم يا شخص حقوق بين
  المللي الف. صالحيت دارا بودن حقوق و وظايف بين

  الملل مند شدن از اين حقوق و وظايف از طريق صدور اعالميه بين ب. صالحيت بهره
المللي) تبعي و ناشي  هاي بين اص ديگر (افراد و سازمانالملل اصلي و شخصيت اشخ ي شخصيت دولت در حقوق بينطوركل به

ها) را رد كرد:  دولت(الملل  توان نظريه سنتي در مورد تابع حقوق بين المللي دادگستري مي هاست. طبق نظر ديوان بين از دولت
ر شـبيه يكـديگ  زيرا در يك نظام حقوقي، ضروري نيست كه تابعان يا اشخاص حقوقي از نظـر ماهيـت يـا از حيـث وسـعت      «

  .44، ص 1382، سنجش اول، »باشند.
قانون مدني  3قانون اساسي، مخصوصاً ماده  125و  72الملل، با توجه به اصول  . در مورد موضع ج.ا.ايران در مورد حقوق بين6

در حكم قانون مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ج.ا.ايران و ساير دول منعقد شده باشد، «دارد:  كه مقرر مي
ـ دارد. الزم بـه   يبرابر با قانون عـاد  ياست و قدرت يم قانون عادكدر ح يالملل نيمعاهده ب است، بنابراين ه كـ اسـت   يادآوري

است، نـه   يالملل قرارداد نيران، محدود به حقوق بيج.ا.ا يالملل در نظام حقوق نيو حقوق ب ياعتبار حقوق داخل يتساو مسئله
تشريفات مربوط بـه وضـع يـك     همچونالمللي  الملل. همچنين تشريفات مربوط به انعقاد يك معاهده بين ساير مقررات حقوق بين

 گذاري ج.ا.ايران معمـول گرديـده كـه    ) البته رويه در نظام قانونجمهور سيرئ. (تصويب مجلس و امضاي استقانون عادي 
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  از: عبارت استالملل  نيعمده حقوق ب يژگيدو و
  ها است. روابط دولتم بر كالف. حا
  1آور است. قواعد و اصول الزام يب. دارا
المللي براي انتقال علم  المللي خواستار ايجاد قواعد بين اقدام درباره نظام نوين اقتصادي بين ةبرنام

بتوانند در شرايط بهتري به علـم و ابـزار    توسعه درحالكشورهاي  كه ينحو بهو ابزار فني پيشرفته 
هاي مناسب براي انتقال علم و ابزار فنـي   ي پيدا كنند و نيز خواستار اتخاذ رويهفني جديد دسترس

پيگيري برنامـه   منظور به 2شده است. توسعه درحالپاسخگويي به نيازهاي دولت  منظور بهپيشرفته 
م.  1978در ســال  3مزبــور، كنفــرانس ســازمان ملــل متحــد بــراي تجــارت و توســعه (آنكتــاد) 

نـويس تسـهيل    هـدف آن پـيش   5را تهيه كرد. 4»المللي انتقال دانش فني نويس قواعد بين پيش«
اسـت كـه    توسعه درحالانتقال علم و ابزار فني جديد و نيز كاهش هزينه اين امر براي كشورهاي 

در چندين كنفرانس ديپلماتيك مطرح شده است، ولي هنوز توافق الزم دربـاره مفـاد آن صـورت    
رهنمودهـاي داوطلبانـه    صـورت  بهسر اين است كه مواد آن بايد نگرفته است. اختالف اساسي بر 

  .ديدرآكه به شكل پيمان تعهدآوري  باشد يا اين
المللـي   در كنوانسيون بين دنظريتجد منظور به 6المللي مالكيت معنوي (وايپو) همچنين سازمان بين

هايي كرده است. گرچـه دربـاره مقـررات پيشـنهادي      م. تالش 1883 7حمايت از مالكيت صنعتي
م. بحـث شـده    1980 -81هـاي سـال    الذكر، ضمن اجـالس  در كنوانسيون فوق تجديدنظربراي 

قواعد پيشنهادي و نيز كنوانسـيون   كه درحالياست، ولي هنوز توافق قطعي به عمل نيامده است، 

                                                                                                                                            
ـ قانون الحـاق ج.ا.ا  ازجملهاست.  يحقوق داخل يبا برترحقوق  يگانگيه يرش نظرياز پذ كيامالً حاك ون ينوانسـ كران بـه  ي
در  3/9/1370خ يدر تـار  م؛ كـه  1988دسامبر  20گردان مورخ  روان يمبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروها يمتحد برا ملل

ن اسالم معارض يو مواز يداخلن يه با قوانك يون در مواردينوانسكمفاد «ه كن شرط يب شد به ايتصو ياسالم يمجلس شورا
  .13، ص 1382، سنجش اول، »يه نباشد.الرعا ران الزميگردد از طرف ج.ا.ا

  .3. همان، ص 1
بخانه گنج دانـش، چـاپ   الملل درياها، ترجمه بهمن آقايي، تهران، كتا ) حقوق بين1383. برگرفته از چرچيل، رابين و آلن لو (2

  .462دوم، ص 
3. UNCTAD 
4. Draft International Code of Conduct on the Transfer of Technology 

  . فعاليت آنكتاد و سازمان جهاني مالكيت معنوي درباره انتقال علم و ابزار فني پيشرفته حالت عمومي دارد.5
6. World International Property Organization (WIPO) 
7. International Convention for the Protection of Industrial Property 
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شـود، ولـي داراي    قوقي ديپلماسي علم مربـوط نمـي  انحصاري به قواعد ح طور بهشده  تجديدنظر
  1كاربرد عمومي است.

 آنهـا تغيير در ماهيـت روابـط    همچنينتغيير در نوع نگرش و رويكرد كشورهاي صاحب قدرت و 
اما آيا برآينـد   2نسبت به ديگر كشورها، موجب تحول در رفتارها و اقدامات ديپلماتيك شده است.

بـين كشـورها   » علـم ديپلماسـي  «نوين به نام  ي نوعي ديپلماسيگير اين تغييرات منجر به شكل
توان آن را تبيين و  هاي اساسي الگوي مزبور چيست و چگونه مي شده است؟ در اين صورت مؤلفه

  تحليل كرد؟
توان گفت كه ديپلماسي علم موضوعي پيچيده بـا ابعـاد چندگانـه     مي وضوح بهدر چنين وضعيتي 

گذرد عوامل تأثيرگذار بـر   المللي قرار دارد و هر چه مي ملي و بين هاي است كه در كانون سياست
از يكسو ماهيت چندجانبه اين مفهـوم ارائـه تعريفـي از آن را مشـكل      درواقعيابد.  آن افزايش مي

عنوان چتري براي پوشش بسياري از موضوعات مـرتبط بـا    كرده و از سوي ديگر از اين مفهوم به
توسعه پايدار (در حوزه اقتصـادي، سياسـي و    ازجملهالمللي  روابط بين علم، ابزار سياست خارجي و

المللي در  كه قوانين خواه ملي يا بين هرچندشود.  فرهنگي) در قالب ديپلماسي علم نيز استفاده مي
اقتصـاد، سياسـت، جغرافيـاي محـيط      ازجملـه كنند، بلكه تحت تأثير عوامل متعدد  رشد نمي ءخال

 گيرد. شود، شكل مي مي آنهاقوانين مربوط به واقعي و ... كه اين 

 4هاست. ب از دولتكمر 3يالملل نيل شده، جامعه بكيها تش از افراد و گروه يجامعه داخل كه درحالي
 يازهـا يو ن كبر منافع مشـتر  يمبتن يو همبستگ ياركه از همكاست  يا جامعه يالملل نيجامعه ب
ده و بـه آن  يبخشـ  يالملل به آن نظـم خاصـ   نيو مقررات حقوق ب 5شورها به وجود آمدهكمتقابل 

                                                            
  .463. برگرفته از همان، ص 1
المللي در هر دوره حاصل توافقي است كه بين كشورهاي  توان گفت كه جو حاكم بر جامعه بين بر اساس شواهد تاريخي مي. 2

معتبـر  آيـد،   به همين ترتيب به وجـود مـي   هم آنصاحب قدرت صورت گرفته است و اصول آن تا استقرار يك نظام ديگر كه 
خواهد بود. ديپلماسي در مفهوم سنتي خود يعني انطباق نظريات و حل اختالفات از طريق مذاكره نيز فقط در چنين شـرايطي  

رگرفتـه  بپذير است.  ) امكانGeneral Consensus -المللي مشروع (مبتني بر قبول عام يعني در شرايط وجود يك نظم بين
  .19، ص 1369زاده،  از نقيب

3. International Community 

  )5تهران، مؤسسه چاپ انتشارات وزارت خارجه، چاپ پنجم، (ص الملل عمومي،  ) حقوق بين1377. مقتدر، هوشنگ (4
انـد ماننـد    الملـل ايجـاد شـده    هاي جمعي و قواعد تأسيسي هستند كه بر اساس حقـوق بـين   المللي، تشكل . نهادهاي حقوقي بين5

 حقـوق  المللي عمومي از ) همچنين تفكيك حقوق بين1، ص 1382المللي و معاهدات. (سنجش اول،  هاي بين كشورها، سازمان
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بنا به تجربه  3.ميزن يم ونديها پ را به وجود دولت 2يالملل نيمفهوم جامعه ب امروز 1م شده است.كحا
گر يصـاحب قـدرت بـاز    يشـورها كبا قدرت اسـت و   ييت نهايمكح يالملل نيدر جامعه ب يخيتار

دهنـد.   خود قـرار مـي  رد و مواضع كالشعاع عمل گران را تحتيبازر عوامل و ينقش اول هستند و سا
هـاي   الملل الزم اسـت ابتـدا كـانون    اين وضعيت چنان مهم و تأثيرگذار است كه حتي در حقوق بين

اي از كشـورها تشـكيل شـوند، تشـخيص داده و      قدرت را كه ممكن است از يك كشور يا اتحاديـه 
 منزلـه  بـه هـا   زيرا ايـن كـانون  ؛ قرار دهيم مدنظرخارجي را  ها و اهداف آنها در سياست سپس انگيزه

  كشانند. تر قدرت را به دنبال حركت خود مي هاي ضعيف محوري هستند كه طيف
تاريخ به كندوكاو درباره نحوه نظام اجتماعي، خاسـتگاه   دم دهيسپساز از  گرا و فرهنگ نسان جامعها

توان گفت از اينجا انديشه حقـوقي   به جرأت مي جامعه و چگونگي اداره بهينه آن پرداخته است و
 يبـرا  يه طبق قواعد، حقـوق ك يازيحقوق جمع حق و حق عبارت از قدرت و امت آغاز شده است.

ـ يتابعان شناخته شده است. به هم ـ  كـ اسـت   ي، حقـوق 4الملـل  نين اعتبار حقوق ب ن يه در روابـط ب
ه كاست  يلمه محصول عملكع يوس يمعناحقوق در  5رود. يار مكبه  يالملل نيگران مختلف بيباز

                                                                                                                                            
شـرح  «با نام  يتابكن بار با نوشتن ينخست يس برايكن سال فوليم. به بعد آغاز شد. در ا 1843از سال  يالملل خصوص نيب

  .2، ص 1382كرد. سنجش اول، ن اصطالح را متداول يا» يخصوص يالملل نيحقوق ب
  .1. سنجش اول، ص 1
گروهـي  «) هر دو مترادف بوده و در نظريه مكتب انگليسي براي توصيف Society of Statesها ( . اين اصطالح و جامعه دولت2

اي را با مجموعه قواعدي مشتركي در روابـط   جامعه«رود كه  به كار مي» هاي مشترك هاي آگاه به منافع مشترك و ارزش از دولت
  .522، ص 1392زمن، ، كر و واي»مشترك ميان خود تشكيل داده و در فعاليت نهادهاي مشترك شريك هستند.

كشور در مقر اين سازمان در نيويورك شده است،  193هايي بيش از  بودن سازمان ملل متحد موجب حضور ديپلمات . جهاني3
 Societyهـا (  عنوان عضوي از جامعه دولت ن سازمان بهها به خاطر كسب مشروعيت از جانب اي كامالً واضح است كه دولت

of Statesــين ــنقشــي كــه  -المللــي ) در ســطح ب ــازا شيپ » شناســايي«از طريــق هنجارهــاي حقــوقي و ديپلماتيــك  ني
)Recognitionبازيگران متفاوتي در  كه ييازآنجا...  اند قائلبراي عضويت آن ارزش زيادي  ـ گرفت ) و تبادل سفير صورت مي
)، جامعـه  Diplomatic Corpsي كادر ديپلماتيـك ( جا بهاند، بهتر است آن را  آيند ديپلماتيك سازمان ملل متحد وارد شدهفر

  .483و  482، ص 1392زمن، كر و وايم. سازمان ملل متحد بنامي )Diplomatic Communityديپلماتيك (
المللي هدفش كشورها و ديگر  حقوق جامعه بين منزله بهالملل  الملل: حقوق بين . تعريف ديوان دائمي دادگستري از حقوق بين4

بنـابراين  ؛ الملل را دارنـد  هاي مذكور شايستگي ناميده شدن موضوع حقوق بين المللي است، تنها كشورها و گروه هاي بين گروه
هـا هسـتند.    الملل، دولت نيا سوژه حقوق بيف يلكو صاحب حق و ت يت اصليا است. شخصه گروهالملل حقوق بين  حقوق بين

  .2، ص 1382سنجش اول، 
ت يشخصـ  يگـر نهادهـاي دارا  يهـا و د  ه رفتـار دولـت  كـ گردد  ياطالق م يالملل به آن دسته از قواعد و ضوابط نيحقوق ب .5
اشـاره نمـود ... قواعـد حقـوق      يالملل نيب يها متقابل افراد و سازمان توان به روابط ينمونه م يند، براك يم ميرا تنظ يالملل نيب
 هكـ است  يا گونه بهاست ياوقات نقش س يو احراز نمود ... گاه ييشناسا يبه آسان يتوان مانند حقوق داخل يالملل را نم نيب
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را  نشـان يقواننند، ك يم يگذار نند، قانونك يم يه در آن زندگك يا جامعه يق آن برايتابعان از طر
 صـورتي  بـه ها  دهيوند حقوق با پديپ رو ازايننند. ك ينند و در صورت لزوم آن را اصالح مك يحفظ م
متفـاوت و   يهـا  ب، خواسـت يـ نظـرات مخـالف و رق  سو وجـود   يكر تضاد و تعاون دارد. از يناگز

نند؛ و ك يم يه تابعان در سايه آن زندگكشود  يم ينيتوافق درباره قوان متضاد، موجب عدم يازهاين
د بـا  ين باين قوانير اييا تغيحفظ  يه براكدهند  يص ميز تشخيته را نكن نيگر تابعان ايد ياز سو

تـوان قلـب حقـوق را     يه مـ كـ ل است ين دليد به هميو تعاون داشته باشند. شا ياركگران هميد
 يگر آشـت يديكـ متضاد بـا   يها ها با خواست دگاهيه در آن، دكرد كف يتوص ييند حل تضادهايفرآ
رهبـران، مـديران و    بـاألخص اي بنيادين براي آحاد جامعـه   بنابراين سؤاالت زير دغدغه؛ نندك يم

  المللي است: انديشمندان در سطح جامعه بين
 توان به دست آورد؟ (چگونه) را از چه طريق مي نانياطم قابلعلم معتبر و . 1

 مطالب غيرمعتبر را با چه روشي بايد حذف كرد؟ (چگونه). 2

  كنند؟ (چگونه) افراد توانايي تشخيص و دريافت علم را از چه طريق كسب مي. 3

  حقوق جهاني. 3
ـ  نيـ دراشود كـه   متفاوت انجام ميدر فضاي جهاني، توليد حقوق توسط نهادهاي گوناگون و   نيب

زيـرا در حقـوق جهـاني ديـدگاه جديـدي از مفهـوم       ؛ است مالحظه قابلنقش نهادهاي خصوصي 
هـا توليـد    سرزمين وجود دارد، چون حقوقي فراملي است كه بخش اعظم آن خارج از حيطه دولت

                                                                                                                                            
ند، در يها اغراق نما ان دولتيبر روابط م ومت قانونكد در مورد حينار بماند. حقوقدان نباكتواند از آن فارغ و بر يحقوقدان نم
ضـابطه در روابـط    يـك عنوان  هاست و اينكه به دولت كاست عامل محريه اصوالً سكن موضوع يا يابين صورت در ارزير ايغ
ا رهـا  دگاه خود ريالملل د نيم حقوق بيمفاه كدر يد براين حقوقدان نبايبنابرا؛ مانند ي، ناتوان ماستز مقبول يالملل چه چ نيب
اسـتمداران حقـوق   يه چگونـه س كـ ابنـد  يرحقوقدان به مسائل بنگرد تـا در يغ يكالت از منظر كمش كدر يد برايه باكند، بلك
 يالملل برا نيحقوق ب بيترت نيا بهبرند،  يالملل بهره م نيل به اهداف خود از حقوق بينند و در نك ير مير و تعبيالملل را تفس نيب

قرار  مورداستفاده ها آن يشبرد منافع مليتواند در پ يه مك) است A Toolbox for the Statesmen( ابزار جعبه منزله به ها آن
خود را از دست بدهد.  ييكاراآن دولت نفوذ و  زعم بهن است كد ممين ننمايخاص را تأم يالملل منافع دولت نيرد. اگر حقوق بيگ
 يق اصول حقـوق يه از طركشود  يم يد و مدعينما يقلمداد م ياسيرا انحصاراً س مسئلهه آن دولت كست ين امر به آن معنا نيا

ها  نييق آياختالف از طر يك وفصل حلم به يه تصمكند يته توجه نماكن نيد به ايحقوقدانان با رو نيازاست. يفصل نوحل  قابل
  .379و  1، ص 1382واالس،  شود. يقلمداد م ياسيس يميتصم منزله به يو اصول حقوق
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هنجارهـاي   1سـت. هاي حقوقي بـا معيارهـاي مشـترك ا    كردن نظام تر كينزددنبال  شود و به مي
  توان اشاره كرد: هاي حقوقي داشته كه به موارد زير مي حقوق جهاني تبعاتي بر نظام

پذير  هاي حقوقي را در مقابل نفوذ هنجارهاي خارجي، آسيب شدن نظام جهاني :2نفوذپذيري .1
 را در مقابل اين پديده ضعيف كرده است. آنهاساخته و توان مقابله و توان مقابله و مقاومت 

هاي حقوقي را به رقابت با يكديگر واداشـته اسـت.    شدن از طرفي ديگر نظام جهاني :3رقابت .2
ها و تشابهات، نقاط قوت و ضعف هر يك را نمايان ساخته است و تـرجيح   تفاوت كه طوري به

 هاي حقوقي خود توجه كنند. اين است كه به جاي مقابله، كشورها به هماهنگي نظام

هـاي   شدن جنبشي در جهت همگرايي و نزديك شدن نظـام  هانيدر دل ج :4سازي هماهنگ .3
نبـوده و مشخصـاً همگرايـي و همـاهنگي      5سـازي  حقوقي به يكديگر وجود دارد كه يكسـان 

 6شود. محسوب مي

هاي  هنجارهاي حقوق جهاني به داخل نظام 7افتني انيجرانتشار، ورود و گسترش و تعميم: . 4
  8شود. هاي متعدد و متنوع انجام مي حقوقي به شيوه

سـري   كننده است كه گويـاي توافـق كشـورها بـر يـك      حقوق جهاني اساساً يك حقوق هماهنگ
مشتركات بوده كه عمالً حاكميت كشورها را به چالش كشيده است. ورود هنجارهـا و معيارهـاي   

ريزي  يا حتي گاه بدون برنامه 9غيررسمي صورت بههاي حقوق داخلي  درون نظامحقوق جهاني به 
ها كه محور هميشگي توليد حقوق بودند، ديگر نقش مهمي  شود. همچنين دولت انجام مي 10قبلي

كند و  پيروي نمي مراتب سلسلهدر توليد حقوق جهاني ندارند و بدين ترتيب حقوق جهاني از اصل 
شاهد تلفيقي از حقوق دولتي و  ديگر بيان بهكنند.  خاص خود را دنبال مي هر يك منطق و دغدغه

                                                            
  كند. شفافيت، رقابت، تبليغات و ... را ترويج كرده و دنبال مي همچونالمللي  قراردادهاي دولتي معيارهاي بين نةيدرزم. براي نمونه 1

2. Permeabilisation 
3. Competition 
4. Harmonisatin 
5. Uniformisation- Unification 
6. Harmonisation- Rapprochement 
7. Incorporation, Integration, Transportation 

را  هـا  آنهاي داخلـي   كه دادگاه گرفته شكلالملل است كه توسط كارگزاران خصوصي  تجارت بين نةيدرزمگاه قواعد عرفي . 8
  اند. وارد حقوق داخلي شده بيترت نيا بهعنوان يك رويه پذيرفته و  به
  حكمراني مطلوب اشاره كرد. نةيدرزمالملل پول  جهاني و صندوق بين هاي بانك توان به نظريه براي نمونه مي. 9

  در ابتدا قرار بر اين نبوده است. كه يدرحاليابد،  هاي ديگر سرايت مي اي به زمينه مفهوم اصل يا قاعده موجب به .10
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گري خصوصي هستيم. به نسبت تعدد توليدكنندگان حقوق دچار تنـوع، تـورم و پراكنـدگي     تنظيم
كنـد و   نظمـي را ترسـيم مـي    هاي گذشته را دشوار؛ و نوعي بـي  بندي ايم كه تقسيم هنجارها شده

گذار كيست؟ قدرت اجرايـي از   ند. حال سؤال اين است كه امروزه قانونكن بالتكليفي را تداعي مي
  آن كيست؟ قدرت تنبيهي و مجازات در دست كيست؟

هسـتند كـه بعـد از     1»مفـاهيم بـاز  «هـاي كلـي    صـورت قالـب   البته هنجارهاي حقوق جهاني به
  كرد: توان بررسي اين هنجارها را از سه بعد مي 2شوند. گيري وارد حقوق داخلي مي شكل

 3گيري به لحاظ شكل. 1

 4ابه لحاظ محتو. 2

 به لحاظ تأثير. 3

  هنجارهاي حقوق جهاني در حوزه تأثير داراي سه دسته اصالت و ويژگي است:
  ها، تقسيمات كشوري و ... هستند. هاي غيردولتي، انجمنها، سازمان گروه هدف افراد عادي، شركت الف)
اي  الگوهاي رفتـاري يـا هنجارهـاي توصـيه     صورت بهتر به لحاظ ارزش حقوقي و اقتدار بيش ب)

  .نديآ يدرمآور  الزام صورت بههستند كه گاه 5(حقوق نرم)
كه گاه به عهده  6نحوه اجراي هنجارهاي حقوق جهاني بسته با سازوكارهاي خاص خود است پ)

را در ايـن   يمجـازات رعايت نشـوند،   كه درصورتيكند و  را اجرا مي آنهاحقوق داخلي است كه 
   7بيني كند. مورد پيش

                                                            
1. Open - textured 

واقع شده باشند، به دنبال فرآينـد تصـويب    ردقبولموالمللي  هاي بين ها در چهارچوب سازمان . اگر اين هنجارها توسط دولت2
اي از اصولي اسـت كـه بـراي عملكـرد صـحيح       شود، مجموعه المللي، آن چيزي كه وارد حقوق داخلي مي هاي بين كنوانسيون

  دارند.) ضرورت ستيز طيمحهاي جهاني (فرهنگي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي و ...) يا براي تحقق بهتر حقوق (نظير  فعاليت
كه قدرت  حال نيدرعكنند و  تقنيني و اجرايي برخوردارند، توليد هنجار مي زمان هماينترنت از قدرت  همچونهايي  . در زمينه3

  اعمال مجازات هم دارند.
  رد.تبادالت اقتصادي وجود دا همچونهاي فراملي  تسهيل نمودن فرآيندها و جريان همچونهايي  . در حقوق جهاني طبيعتاً دغدغه4

5. Soft Law 

اي، كميته حقوق بشر) ديوان  هاي منطقه هاي سازمان تجارت)، حقوق جهاني بشر (دادگاه مانند حقوق جهاني تجارت (ارگان .6
  المللي و ... كيفري بين

  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالميانتشارت حقوق جهاني ارتباطات، تهران، ، 1395معتمدنژاد، رؤيا، برگرفته از  .7
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نيـز   1شدن حقوق شدن نبوده باشد. فرآيند جهاني امروزه هيچ فعاليتي نيست كه تحت تأثير جهاني
، حقوق بنيادي بشـر،  ستيز طيمححقوق جهاني تجارت، حقوق جهاني  همچوناز آن موارد است 

هاني بازارهاي مالي و ... حقوق جهاني قراردادهاي دولتي، حقوق جهاني فضاي مجازي و حقوق ج
هـا يـا    از موضوعات داخلي و ملي غافل نمانده و به سراغ سـاختار عملكـرد دولـت    ادشدهيفرآيند 

همان حكمراني مطلوب نيز رفته است. حقوق جهاني؛ حقوقي مختلط، تلفيقي، تركيبي است كه از 
اي (نظير  اعد انضباطي حرفهگذاري دولتي، قو المللي، قراردادهاي عادي، قانون هاي بين كنوانسيون

آور ...  آور و غيرالـزام  المللـي، معيارهـاي الـزام    اينترنت) متشكل از مجموعه هنجارهاي ملي و بين
الملـل بـر    هايي كه جامعه بين و ارزش اي اصول است. حقوق جهاني، حقوقي است كه بر مجموعه

بـه شـمار    اي از حقوق اسي علم شاخهحقوق ديپلم بيترت نيا به 2را پذيرفته است. آنهاتأكيد و  آنها
شدن بر آن تأثير گذاشته است و با توجـه بـه    المللي شدن و جهاني رود كه از ديرباز فرآيند بين مي

توان مدعي شد كه حقوق ديپلماسي علم  معيارهايي كه براي تعريف حقوق جهاني شمرده شد، مي
  ن آن، كامالً امري بديهي است.شود كه با توجه به فرامرزي بود يك حقوق جهاني محسوب مي

هاي مهم و بسيار  خاص آن از پديده يده سازمانديپلماسي علم به سبب عملكردهاي حساس و 
ها و ابزار علمي عالوه بر محيط زندگي داخلي كشورها، در  المللي است. فعاليت مؤثر در روابط بين
يابند و در پرورش و گسترش افكار  هاي ويژه توسعه مي المللي نيز با برخي جنبه عرصه زندگي بين
هاي مردم  ها و عقايد و ارزش ات، قضاوتتبادل آگاهي و اطالع ديگر بيان بهعمومي جهاني، 

المللي به شمار  كننده روابط بين كشورهاي جهان در برابر مسائل مشترك آنان كه از عوامل تعيين
  كند. روند، نقش تأثيرگذاري ايفا مي مي

  الملل نيحقوق ب يها عرصه. 4
ش، بـه  يت و آسـا يـ م، امناز نظـ  يو برخـوردار  ياز مواهب اله يمند بهره يها برا ها و ملت دولت

شرفت صنعت و يه آن را نظام بخشد، خصوصاً با پكاز دارند ين ينيتعاون و مبادالت گسترده و قوان
ه بـدون  كـ  يا گونه بهرده، كساعت به هم مرتبط  يك يها چ و مهرهيه جوامع را مانند پك يفناور
گـر  يد يهـا  ها و ملـت  جهان، دولتن انزوا از يبنابرا؛ خود ادامه دهند يتوانند به زندگ يگر نميديك

                                                            
1. Globalization Juridique 

  .83تا  78برگرفته از همان، ص . 2
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ـ يمختلف خود از معاونت و تبادل با د يازهاين نيتأم يبرا يچ دولتيان ندارد و هكام از يـ ن يگران ب
برخورد منـافع و تعـارض    عالوه بهگر است، يشرفت كشورها مرهون روابط سالم با يكديست و پين

ها مبدل كند و اگر قـانوني   خونين دولتتواند جهان را به صحنه نبردهاي  ناشي از عوامل گوناگون مي
اي  الملل مجموعه ناپذير خواهد بود. حقوق بين براي حل اين مسئله وجود نداشته باشد، برخورد اجتناب

هاي  توان تعريف ها حاكم است با توجه به اين مقدمه مي آور است كه بر روابط بين دولت از قواعد الزام
  1اند، مورد ارزيابي قرار داد. الملل ارائه داده ينمتعددي را كه حقوقدانان از حقوق ب

تـر  كده ديـ اسـت، بـه عق   2آور الملل قواعد و اصـول الـزام   نين قسمت عمده قواعد حقوق بيهمچن
 هـاي  سازمانف يل و وظاكيشورها، طرز تشكن يم روابط بيالملل عالوه بر تنظ حقوق بين يصفدر

ف يالكـ مـوارد حقـوق و ت   يشورها و در بعضـ كگر و با يديكرا با  ها انن سازميو روابط ا يالملل نيب
  شاخص است: يژگيچهار و يالملل دارا نيحقوق ب 3ند.كن يافراد را مع

ن يـ ا كـه  ازآنجـايي باشـند.   يدر رفتار م يخاص از ضوابط اخالق يا انگر مجموعهين بين قوانيا. 1
ـ  يـي اجراار كچ سـازو ين خصوص هـ يشورها در تنگنا بوده و در اك ين از سويقوان ـ  نيب  يالملل

رد كـ انـد. عمل  محـدود شـده   يچند در خصوص رفتـار بشـر   ييها هيوجود ندارد، صرفاً به توص
شده و  كسود مشتر ين موجب نوعياز قوان يرويه پكن باور باشد يدهنده ا د نشانيشورها باك

 در بر خواهد داشت. يمنف ييامدهايز پين آنهانقض 

                                                            
  باشند شامل سه قسمت است: الملل مي دهنده حقوق بين طور خالصه قواعد و مقرراتي كه اجزاء تشكيل به .1

  باشند. ها در روابط فيمابين خود مكلف به رعايت آن مي الف. قواعدي كه دولت
  المللي هاي بين وظايف و تكاليف سازمانب. قواعد مربوط به تأسيس، طرز كار، 

  شود. الملل) ايجاد مي نيالمللي براي افراد و اشخاص (تابعان حقوق ب حقوق و تكاليف بين ها آن موجب بهپ. قواعدي كه 
  شود: الملل و قلمرو آن در سه چيز خالصه مي هدف حقوق بين گريد انيب به

  ها اوالً. تعيين صالحيت دولت
  ها عهدات دولتثانياً. تعيين ت

  .322، ص 1372المللي، كاظمي،  بين هاي . تنظيم صالحيت سازمانثالثاً
 يت و بـرا يحسن ن ياز رو يآور ندارند، برخ الملل جنبه الزام نيهمه قواعد حقوق ب«ن عبارت نوشته شده است يح اي. در توض2
ه جنبـه اسـتاندارد و اصـول    كهستند  يدسته قواعد يكا ... يدر در يجنگ يشتكشوند، مانند سالم دادن به  يت ميت رعاكنزا

سازمان ملـل   يم. مجمع عموم 1948حقوق بشر مصوب  يه جهاني، مانند اعالمشوند نميان يآور ب الزام صورت بهراهنما دارند و 
، مقتـدر،  .»نـد يدرآآور  الزام صورت بهتوانند  يرند، ميها قرار گ دولت موردقبول كه يدرصورتن و استانداردها يمواز گونه نيامتحد، 
  .4و  3، ص 1377

  .26، ص 22مي، كتابخانه گنج دانش، چاپ الملل عمو حقوق بين، 1384ضيايي بيگدلي، محمدرضا،  .3



 گفتاري پيرامون حقوق ديپلماسي علم  3فصلنامه تحقيقات حقوقي معاهده شماره 

 

231 

طـور عمـده بـر     ن و بـه يخـاص از قـوان   يا است تا مجموعه يند جاريفرآ يكالملل  نيحقوق ب. 2
 يا مجموعه ييه گوكشوند  يظاهر م ين طورين قوانيابند. اي يامل مكن تيشياساس سوابق پ
 يالملـل طـ   نين حقوق بيادياصل بن 9نظران  اند. بنا به اعتقاد صاحب شده ينياز سوابق بازآفر

  اند: م. ظاهر شده 20قرن 
   شورهاكسان يكاستقالل  )الف
  شورهاكو استقالل  يت ارضيتمام )ب
   يحقوق برابر و خودمختار پ)
  شورهاكگر يد يدر امور داخل مداخله عدم )ت
   شورهاكان يرفع تدريجي اختالف م ث)
  د در امور مذكوريا تهديعدم استفاده از زور  )ج
   تيبا حسن ن يالملل نيف بيوظا ياجرا چ)
  گر دولتيبا د ياركهم )ح
  1احترام به حقوق بشر خ)

د در غالـب  يامل مقررات را باكند ظهور و تياست. فرآ يانيسنت ب يكازمند يالملل ن نيحقوق ب .3
رد. در كـ ان يـ رسوم ب يو حت ييام قضاكها، اح ، قطعنامهيالملل نيب يها نامه ها، موافقت معاهده

 يبرخورد با مسائل خاصـ  ه دركهستند  ييها نفرانسكجه ينت يالملل نين بيموارد قوان ياريبس
 يشـوند. گـاه   يل مكي) تشينيمعادن زم ين و خسارت مداوم از سويره زمك(چون گرم شدن 

ف يان وظـا يـ د تفـاوت م يـ با يارشناسان حقـوق كه كند يآ يبه وجود م يالت، زمانكاوقات مش
ن سـازمان  يد بوده (مانند قـوان ينند، خصوصاً اگر قراردادها جدكرا مشخص  يو قرارداد يسنت

  نند.كن اضافه يتر يميرا به انواع قد يديجد يها اها) و سنتيون درينوانسكملل در 

                                                            
حقـوق   گـر يد تابعـان هـا و   است كه دولـت  يآور حقوق الزام يالملل عبارت از مجموعه اصول و هنجارها نيب حقوقبنابراين  .1
ـ   ياصول و قواعد ناش نياند. ا آن متعهد شده تيبه رعا ش،يخو انيلملل در روابط ما نيب ـ  نياز رشد مناسـبات ب اسـت و   يالملل
ـ  يها سازمانها و  دولت انيم يالملل نيروابط ب شيخو نوبت به ـ  نيب ـ   گـر يد تابعـان هـا و   دولـت  ،يالملل لملـل را در  ا نيحقـوق ب
لـذا  . دارد يدر رابطه با افراد مقـرر مـ   يفيحقوق و وظا زيرد نامو يبخشد و در بعض ينموده و سامان م ميمختلف تنظ يها نهيزم

  كشورها است. انيم يهمكار هيبر پا يللالم نيب تيتأمين صلح و امن ،الملل نيحقوق ب يهدف اساس
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 يشـورها كماً از يتـوان مسـتق   ين مهم را مـ يمرجع مقتدر است. ا يكازمند يالملل ن نيحقوق ب. 4
مستقل (مثـل   يشورهاك موردتوافق يالملل نيق مجامع بيا از طريشورها كان يم، توافق مكحا

  1) به دست آورد.ييوان عدالت اروپايا ديسازمان ملل 

  ها الملل و روابط دولت نيحقوق ب. 5
  الملل همانند يك طيف است كه بين دو گونه زير در جريان است: ها در حوزه روابط بين روابط دولت

  و خصمانه است. ينيگزيدورامروزه اصل روابط دوستانه و استثناء روابط  دوستانه: .1
در گذشته اصل روابط بر بيگانگي، دوري، انـزوا و خصـمانه بـوده و اسـتثناء روابـط       خصمانه: .2

  ن نوع روابط خصمانه است.)ي(جنگ بارزتر 2دوستانه بوده است.
بـا دول   يمسائل مربوط به روابط خـارج  وفصل حلروش  يپلماسيد كه قبالً اشاره شد طور همان

 يو هم اجرا نيهم تدو فيتعر نيو ااست؛  گريد زيآم مسالمت قيهر طر ايمذاكره  وسيله به گر،يد
 كيـ پلماتياسـت و د  يخارج استيس ياجرا لهيوس ك،يپلماتيروابط د نيابنابر؛ رديگ يبر مآن را در

و نحـوه اداره آن را   پلماتيرا د استيس نيا ييدولت است. عامل اجرا يخاص روابط خارج تصف
خ يسـت، بلكـه تـار   يعصر حاضـر ن  يها دهياز پد ياسيس يواحدها نيروابط ب. نديگو يم يپلماسيد

در ارتبـاط بـوده و زمـان جنـگ و صـلح اصـول و       با يكديگر ها  و دولت ها ملت كه دهد ينشان م
 رشيدر جوامـع، اعـزام و پـذ   . انـد  كـرده  يمراعـات مـ   يدر قالب مقررات اخالقـ  حتيرا  يمقررات

 نيـي ح تعيشـر ت هـم فرسـتادگان   فيوظـا  .اقوام و ملل مختلف وجود داشته است انيم ندگانينما
 .دنـد يگرد يو اعـزام مـ   شدند يانتخاب م ندهيعنوان نما به طيو بر اساس آن افراد حائز شرا شد يم

تحـوالت   نيـ به همراه داشت. ا ها روابط دولترا در  يا تحوالت عمده ستم،ياول قرن ب يها دهه
ـ  ييها هدرزمين ياز دگرگون يكه ناش بـه  بودنـد،   يو افكـار عمـوم   فنـاوري الملـل،   نيچون نظام ب
دولـت   دو. افتندينمود  يالملل نيب هايسازمان يپلماسيآشكار و د يپلماسيد همچون ييها صورت

 يعنـ يبرقرار كنند كه با هم در آن توافق كرده باشند. توافق  كيپلماتيبا هم روابط د توانند يم يزمان

                                                            
سـپاه پاسـداران   انتشـارت  درضـا رهنمـا،   يو حم يرضا فرشچيژئوپلتيك فراگير، ترجمه عل، 1383برادن، كتلين و فرد شلي،  .1

  .297و  296ي، ص انقالب اسالم
  .2برگرفته از سنجش اول، ص  .2
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دو شخص اسـت. خـواه شـخص     نيو سالم ب حيرابطه صح ،ياز اركان حقوق يكيدو طرف.  تيرضا
  .نشركت و امثال آ ايمانند دولت  ؛يحقوق تيافراد مردم باشند و خواه شخص يعني ،يقيحق

شـود كـه    مـي برقـرار   ييها دولت نياست كه روابط فقط ب نيتوجه شود، ا ديمهم است و با آنچه
محـدود بـه شـناخت     طيشرا نيا ك،يپلماتيشته باشند و در مورد روابط دالزم را دا يحقوق طيشرا
 اي گرينزد طرف د ياز طرف ندهيو احراز وجود رابطه با اعزام نما آنها نيهر دولت و توافق ب يرسم

  :سه شرط الزم است كيپلماتيابط دور يهر دولت است. در برقرار يمتقابالً از سو
  .شود يها) برقرار م (دولت نيب كيپلماتيد تعامل و تبادل .1
  .باشند ختهشنابه رسميت را  گريكديقبالً  ديها با دولت .2
  .رابطه توافق كرده باشند يها در برقرار دولت .3

 تيرعا يالملل نيه هرگاه از طرف دول و جوامع بكوجود دارد  ياصول الملل، نيروابط ب در همچنين
  :از اند عبارتاصول  نياز ا ي. برخشود يجهان برقرار م شيو آسا تيامن ،و اجرا شوند، صلح

  ملل يحقوق و خودمختار ياحترام به اصل تساو .1
  ها دولت يالملل نيت بكنزا تياحترام متقابل و رعا .2
  شورهاك يارض تيمكها و حا دولت ياسياحترام به استقالل س .3
  گريهمد يها در امور داخل عدم دخالت دولت .4
  التكمنظور حل مش ها به دولت يالملل نيدوستانه ب ياركتوسعه هم .5
  وابسته به آن يالملل نيب هايسازمانها با سازمان ملل متحد و  دوستانه دولت ياركهم .6
  1افراد بشر يعيو طب ياساس يها يبشردوستانه و آزاد ديمذاهب، عقا ان،ياحترام به اد .7

  :دهند يم ليكرا تش الملل نيروابط ب قواعدر يضمناً موارد ز
  )الديقبل از م(دوران باستان  يها قراردادها و عهدنامه .1
  يقرون وسط يها ناميعهدنامه و پ .2
  يبعد از قرون وسط يقراردادها .3
  2ثاق جامعه ملليم .4

                                                            
  .15و  14تهران، انتشارات هاد، ص الملل،  كليات روابط بين) 1369اميري، حشمت ( .1
جـاد جامعـه   ي، لـزوم ا يصـلح جهـان   ين بـرا يو تضم يبعد يها از وقوع جنگ يريجلوگ منظور بهاول  يپس از جنگ جهان .2
 هكـ ثاق جامعه ملل يد. ميه گرديتوص يالملل نيثاق بيبر اساس م يالملل نيسازمان ب يك يلذا برقرار احساس شد. يالملل نيب
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  الهه يالملل نيب يدادگستر وانيو اساسنامه د 1منشور ملل متحد .5
  مربوط به سازمان ملل متحد و ملل جهان يالملل نيب يها ونينوانسكحقوق بشر و  .6
  يالملل نيدوجانبه و چندجانبه ب يها لكمعاهدات و پروت .7
  يو روابط خارج يپلماسيحقوق د .8
 ميعظـ  التيكو تشـ  هاناسازمان ملل و سازم موردقبوله ك ييها ونينوانسكقراردادها و  ريسا .9

  2هستند. يالملل نيب
نگاري تـاريخي رويـدادهاي    يا وقايع مرور بهالملل عمدتاً  تحقيقات تاريخي در مطالعات حقوق بين

شناسـي   اسـت كـه گونـه    ميتقسـ  قابلالملل محدود شده است. اين روند به پنج مرحله  حقوق بين
  است: ارائه قابلالملل و چگونگي تحول آن در قالب يك فرآيند  تاريخي حقوق بين

الملل كه به مرحله سنتي موسوم است و سابقه آن به طول چنـدين قـرن    وق بيناولين مرحله حق
  محور است. ادامه يافته و عموماً دوجانبه بوده است كه رنگ و بوي آن دولت قدرت

ملت منجر شد،  ـ م. كه به تشكيل دولت 1648الملل از معاهده وستفالي  دومين مرحله حقوق بين
حقوقي كنفرانسي يا ديپلماسي كنفرانسـي كـه نمـود آن صـلح      گردد و ماحصل آن به نظام بازمي

محور با تكيه بر توازن قوا بوده و با شـروع جنـگ    مسلح است كه رنگ و بوي آن هم چنان دولت
  م. خاتمه يافت. 1914جهاني اول 

الملل كه آغاز ديپلماسي سازماني است و با پايان جنگ جهاني اول و در  سومين مرحله حقوق بين
  است. محور معاهدهكند، اما رنگ و بوي آن بيشتر دولت  خودنمايي مي 3تأسيس جامعه مللقالب 

                                                                                                                                            
ـ ژانو 10داد، در  يل مـ كي. را تشـ م 1920و  1919 يهـا  ر معاهدات صلح ساليو سا يقسمت اول قرارداد ورسا م.  1920ه ي

  .135، ص 1392يي، بابا يعليافت.  ييقدرت اجرا
شود كه در حكم قانون اساسـي سـازمان ملـل     ) به اسنادي گفته ميCharter of the United Nations( . منشور ملل متحد1

 دولت 51 آمريكا به امضاء رسيد و نمايندگان - م. در سانفرانسيسكو 1945ژوئن  26رود. اين منشور در تاريخ  متحد به شمار مي
تبر هر سـال  كا 24 ين رويد و از هميگرد االجرا الزم. م 1945تبر كا 24خ يردند. مفاد منشور مزبور از تاركب يرا تصو ها آن

 111مقدمـه و   يـك شود. منشور مشتمل بر  يا جشن گرفته ميمختلف دن يشورهاكروز ملل متحد در  عنوان به(دوم آبان ماه) 
) منشـور ملـل متحـد،    356، ص 1392يي، بابا يبوده است. (عل ازيموردنارگان سازمان ملل متحد  6ل كيتش يماده است و برا

  .77تا  57، 22و  21، 11، ص 1394، ارانكما و هميز
  19و  18برگرفته از همان، ص  .2
و  يبعـد  يهـا  از وقـوع جنـگ   يريجلوگ منظور بهاول  ي) پس از جنگ جهانLeague of Nationsملل ( جامعه .3

ا يكـ اسـبق آمر  جمهـور  سيرئلسون يشد. و ياحساس م يالملل نيجامعه ب يكجاد يصلح جهاني؛ لزوم ا ين برايتضم
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الملل كه در اثر وارد شدن رنج بسيار به جامعـه بشـري در اثـر وقـوع      چهارمين مرحله حقوق بين
آغاز شد و تالش داشت نشان دهـد كـه دولـت،     1دوم با تشكيل سازمان ملل متحد يجنگ جهان

  يافت. ت كه در سه گام اعالميه حقوق بشر و ميثاقين تجلي ميحقوق بشرمحور اس
شدن از سويي و فضاي مجـازي از سـوي    الملل با ظهور مبحث جهاني پنجمين مرحله حقوق بين

الملل و به وجود آمـدن تابعـان    ديگر كه نتيجه هر دو مبحث غيرسرزميني شدن تابعان حقوق بين
  الملل، آغاز شده است. مجازي حقوق بين

هاي چنـدمليتي و   حقوقدانان با تابعان واقعي در چهار قالب دولت، مردم، شركت نيازا شيپالبته تا 
شـدن و فضـاي مجـازي حقوقـدانان بـا       اما با ظهور جهاني 2رو بودند. المللي روبه بين هايسازمان

ر پديـده و  اند كه به علت ظهو رو شده پديده تابعان بدون مرز يا غيرسرزميني و تابعان مجازي روبه
  تنها متفاوت بلكه نيازمند تحول است. مفهوم جديد، روابط و حقوق ناظر بر آنان نه

  نند:ك يان مير بيمرحله را به نحو ز 5ن يز اين يبرخ
  م. اروپا 17و  16هاي قرون  الملل در دگرگوني مرحله اول آغاز پيدايش و تكامل حقوق بين )الف
  شود. يم. شروع م 1648سال در  يمرحله دوم با معاهده وستفال )ب
  اول يم. تا جنگ جهان 1815ن در سال ينگره وكمرحله سوم از  )پ
  دوم يم. تا جنگ جهان 1914اول در سال  يمرحله چهارم از جنگ جهان )ت

                                                                                                                                            
ـ   يك يبرقرار«رد كراد يا ايكنگره آمركدر  ؛ كهم 1918ه يژانو 18در  ينطق يط ـ  نيسـازمان ب را بـر اسـاس    يالملل
  رد:كم يتقس يتوان به سه دوره متوال يخ جامعه ملل را ميه نمود. تاريتوص» يالملل نيثاق بيم

  اند. دهيت جامعه ملل ناميو موفق يه آن را دوره ترقكم. بود  1927تا  1920 يها ن ساليالف. دوره اول ب
  دانند. ينان ميعدم اطم يها ه آن را سالكم.  1932تا  1927 يها ن ساليب. دوره دوم فاصله ب

 ،1392، ييبابـا  يعلرود.  يست جامعه ملل به شمار مكش يها ه سالكم.  1939تا  1932 يها ن ساليه بكپ. دوره سوم 
  .76و  75، ص 1394كاران، ما و هميز -136و  135ص 

 جياز بروز جنگ و ترو يريجلوگ يدوم برا ين سازمان پس از جنگ جهاني) اThe United Nationsسازمان ملل متحد ( .1
سـازمان  ه ي، اعالميكد، عبارت بودند از منشور آتالنتيل سازمان ملل متحد گردكيه منجر به تشك يصلح به وجود آمد. مقدمات

ـ  يا، شورويكشور آمركان سه يم.) م 1943تبر ك(ا يت عموميه امني.)، اعالمم 1942ملل متحد ( نفـرانس  كس، ي(سابق) و انگل
م.) ...  1945و (كسـ ينفـرانس سانفرانس كم.) و  1945التا (ينفرانس كم.)،  1944س (كنفرانس دومبارتن اوكم.)،  1943تهران (

  .77تا  60، ص 1394كاران، ما و هميز -241و  240، ص 1392، يباباب يعل
  شود: ير مكذ يژگين قواعد دو ويا يالملل است و در ادامه برا نيجامعه ب يان اعضايننده مناسبات مك ميالملل تنظ نيحقوق ب .2

  ت دارد.يشورها تقدم و اولوك يو مل ين قواعد بر حقوق داخليالف. ا
  .26، ص 1384ي، گدليب ييايضين قواعد هستند. ت ايدر روابط خود ملزم به رعا يالملل نيب يها شورها و سازمانكب. 
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  1نونكم. تا 1939دوم در سال  يمرحله پنجم از جنگ جهان )ث
حقـوق   يهـا  تيـ ل فعالكر شـ ييـ توان پشـت جـا افتـادن و تغ    ين را مياديو بن كچند عامل محر

ط يا شـرا يـ چ عامـل  يه هـ كستند ين نيه لزوماً متضمن اكنمود  ييم. شناسا 20الملل در قرن  نيب
ان يـ ن دوره جريـ ل اكـ ه در كـ عامل وجـود دارد   5حداقل  حال بااينمناسب نبوده است.  يگريد
  دهند: يرا پوشش م يات مختلف مليابند و تجربي يم

صورت واقعي يا درك شده، تهديـدات تصـوري    الملل چه به حقوق بين توسعه در تقاضا براي )الف
  الملل تأثير بگذارند. هاي حقوق بين توانند درست همانند تصورات واقعي بر فعاليت مي

، يآور ل جمـع يالملل و هم بر پتانس نيه هم بر اهداف حقوق بك ير فناوريير دوگانه تغيتأث )ب
  گذارد. ير ميالملل تأث نيه حقوق بيارتباط و پردازش مواد اول يبرقرار

  شود يا بخشي از آن است. الملل انجام مي هاي حقوق بين ارزيابي جوامعي كه در آنها فعاليت )پ
  الملل نيحقوق ب يها هكنهادها و شب يريثبات و بقاءپذ )ت
  الملل هاي حقوق بين فعاليت درآمدنهاي مشخص در به اجرا  طبيعت غالب مسائل و روش )ث

. اسـت وه مـرتبط برجسـته   يل بـه چنـد شـ   كر شييند تغين فرآيحساس در ا يعنصر عنوان بهعلم 
ن اثر يد ايبا يستم ميالدي و تحوالت بعديالملل قرن ب نيروند حقوق ب كدر يتالش برا هرگونه

  د:يرا لحاظ نما يچندگانه فناور
حقـوق   يهـا  تيـ فعال از بـه يـ ط بوده و نيل محكر شيياز تغ ي، جنبه مهمير فناوريياول از همه تغ

  جاد نموده است.يالملل را ا نيب
و  يشـود. توسـعه علـم و فنـاور     يالملل مربـوط مـ   نيبه ماده حقوق ب يرات علم و فناورييدوم تغ
م آن بـر اجـرا و   يه اثـر مسـتق  كبوده است  يو اجتماع يالملل تنها عامل علم نيحقوق ب يالگوها
ـ  20ش از قرن يپ درواقعه ك ينديالملل است. فرآ نيحقوق ب يها تيل فعاليپتانس  يم. آغاز شد ول

 يم تحـوالت در فنـاور  يتوانست يم كه درصورتيافت. يمضاعف  يارتباطات شتاب يبا بسط تصاعد
ـ كده يا يكتوانست  ين امر به احتمال فراوان ميم، ايينما ينيب شيارتباطات را پ ر ييـ دربـاره تغ  يل

ار قرار يانسان در اخت يها تياز فعال يعيتعداد وس يبرا يلينده و پتانسيالملل در آ نيل حقوق بكش
  خواهد شد. درك قابلا حداقل ي قبول قابل ياخالق يو حت ي، حقوقياسيه از نظر سك ييدهد تا جا

                                                            
  .44رازه، ص الملل، تهران، انتشارات شي ) درآمدي بر حقوق بين1380محمدي نوري، حميدرضا ( . ملك1
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الملل را نشان  نيحقوق ب يوجوه مثبت و منف يبرا ي، استفاده از فناوريرات علم و فناورييسوم تغ
شـد،   يمحـدود نمـ   يالملل تنها به امور حقوق نياهداف حقوق ب يبرا يفناور يريكارگ بهدهد.  يم
 يبـرا  يفنـاور  يخالصـه مبنـا   طور بهو  يل و انتشار امور حقوقي، تحليساز رهيه پردازش، ذخكبل

اثرات متعدد علم  يزه قويه انگكرسد  يد به نظر ميگرفت. بع يبر ميز درالملل را ن نيرشته حقوق ب
م يبخـواه  كـه  آنند شود، مگر ك يا حتي شده متوقفالملل  نيحقوق ب يها تيبر نوع فعال يو فناور

د يـ افتـه و ترد ياهش كـ ق و توسـعه  يـ تحق نـة يدرزمها  ه تالشكم ينكمحتمل را فرض  يا ندهيآ
ه كـ باشـد   ياسـ يو س يا تحـوالت اجتمـاع  يـ د يجد يها ينده و گسترده در قبال علم و فناوريفزا
ـ   يد يق و توسعه از سويو تحق يياز سو يعلم ياركبر هم يجد طور به ـ  نيگـر در سـطح ب  يالملل
  گذارند. ير ميتأث

  الملل عوامل ايجاد تحول در قواعد حقوق بين. 6
المللي و قوانين اساسي و حتـي آراي صـادره توسـط     مطالعه و بررسي متون اسناد و معاهدات بين

هــا،  هــا و پيشــنهادهاي متعــدد، اعالميــه المللــي، گــزارش اي، بــين هــاي داخلــي، منطقــه دادگــاه
است كه (حقوق) ديپلماسـي   برداشت قابل گونه اينهاي نهادهاي تقنيني، مشورتي و ...  نامه توصيه
ديرزماني است بر دو اصل بنيادي آزادي ارتباطات از يكسو و حق بر اطالعات از سوي ديگر  علم

تـوان   اصول ديگري كه منشعب از دو اصـل يـاد شـده هسـتند را مـي      كه درحالي 1بنا شده است.
ناپذير تلقي كرد و اين مجموعه قواعد و اصول حكايـت از نقـش    عنوان اصول واسط و برگشت به

هاي قانونمند دارنـد.   لماسي علم در تحقق حقوق آحاد مردم در سطح جهاني و دولتتأثيرگذار ديپ
چنانكه در سايه فناوري ارتباطات و اطالعات و حتي فضاي مجازي متأثر از پديـده ديجيتـال بـه    

، حق تعيـين سرنوشـت ديجيتـال يـا حـق تعيـين       2مبحث حق برخورداري از موجوديت ديجيتال

                                                            
ني كشـور  م. كه جزئي از پيشـگفتار قـانون اساسـي كنـو     1789. اعالميه حقوق بشر و شهروند انقالب فرانسه مصوب سال 1

م. به ترتيب بـه   1986سپتامبر  30م. و قانون  1881ژوئيه  29چنين قانون رود، هم م. به شمار مي 1958سال  فرانسه مصوب
  .33، ص 1395برگرفته از معتمدنژاد، اند.  ادي ارتباطات اختصاص يافتهآز
ضاي مجازي، حق ارائه خدمت متصـل در  حق برخورداري از دامنه حضور در ف ازجملهاين حق داراي عناصر گوناگون است  .2

  .67، ص 1395رگرفته از معتمدنژاد، بتبليغات، انعقاد قرارداد و ... ،  فضاي مجازي، حق استفاده از ابزار



 گفتاري پيرامون حقوق ديپلماسي علم  3فصلنامه تحقيقات حقوقي معاهده شماره 

 

238 

خـوريم كـه از مباحـث     و ... برمـي  3»طرفي اينترنت بي«، 2فراموشي، حق بر 1سرنوشت اطالعاتي
زيرا فضاي مجازي عليرغم نوين بودن، فضايي فارغ از وظيفه و ؛ روند حقوق موضوعه به شمار مي

هاي چندگانـه و چندبعـدي    هاي نوين بر حقوق فعاليت مسئوليت نيست. تحوالت ناشي از فناوري
هـا و دولـت در    ي، اقتصادي، سياسي و ...) فرد، جامعه، شركتهاي اجتماعي، فرهنگ (نظير فعاليت

  المللي تأثير عميقي گذاشته است. اي و بين سطوح داخلي، منطقه
زدايـي)   (محـيط  6و فضـازدايي  5زدايـي  ، دولـت 4زدايـي  شـدن؛ سـرزمين   هاي بارز جهاني از ويژگي
قواعـد   صورت بهشدن با افزايش هنجارها  اجتماعي است. در فضاي جهاني ـ هاي فرهنگي فعاليت
آور و مباني حقـوقي مواجـه هسـتيم. البتـه دغدغـه حقـوق جهـاني ايجـاد صـلح و فضـاي            الزام

نيسـت، بلكـه تـوجهش بيشـتر      آنهـا ها در ميـان   ها يا كاستن از نابرابري آميز ميان دولت مسالمت
غيردولتـي، تقسـيمات كشـوري و ...     هـاي سـازمان هـا،   شركت معطوف به حمايت از افراد، منافع

هـاي حقـوق    ايـم. از ويژگـي   حقوق سنتي را شاهد بـوده  8شدن عالئمي از جهاني همچنين 7است.

                                                            
را به رسميت شناخت و طي رأي صادره ) حق تعيين سرنوشت اطالعاتي(نخستين بار ديوان قانون اساسي آلمان چنين حقي  .1

م. به ترتيب در مورد كرامت انساني و حق  1949سال  قانون اساسي مصوب 2و  1م. با استناد به اصول  1983دسامبر  15در 
شناسد كه بتواند بـراي   قاعدتاً قانون اساسي اين توان را براي فرد مي«كرد:  اظهارنظر نيچن نيابرخورداري از رشد شخصيتي، 

  .64و  63، ص 1395معتمدنژاد، » د.ري كنگي تصميم ها آناش و استفاده از  هاي شخصي انتقال داده
براي افراد به رسميت » ييزدا حق بر رِفرنس«را با عنوان » حق بر فراموشي«م.  2014مي  13اتحاديه اروپا طي رأي  دادگاه .2

  .65ص ، 1395معتمدنژاد، شناخت. 
از  اكنـون  هـم مطرح شـد و  » تيم وو«م. توسط حقوقدان آمريكايي  2003نخستين بار در سال » طرفي اينترنت بي«. مفهوم 3

  .65، ص 1395شود. معتمدنژاد،  مي اصول پايه فضاي مجازي محسوب
4. Deterritorialisation 
5. Desetatisation 
6. Despatialisation 

  75تا  72برگرفته از معتمدنژاد، ص  .7
به فراخور تحوالت در طول زمان دچار شدت و پديده نسبتاً جديد نبوده و قديمي است كه ) Globalization(شدن  جهاني .8

شـود.   بيشـتر مـي   روز روزبـه شدن پس از جنگ جهاني دوم حركتي رو به رشـد داشـته كـه ابعـاد آن      ضعف شده است. جهاني
شدن قبل از هر چيز شايد به معناي باز شدن فضاهاي اقتصادي و رشد تبادالت تجاري بوده و سـپس ابعـاد فرهنگـي،     جهاني

ها تأثير گذاشته و ابعاد تعاملي آن موجب ظهور پديده جامعه  شدن قطعاً بر حاكميت دولت سياسي يافته است. جهاني اجتماعي و
هـاي   شدن در اقتصاد جهاني بروز يافته كه در شكل ايجاد بازار مشترك، تعـدد شـركت   المللي شده است. جلوه بارز جهاني بين

 يريكـارگ  بـه و موجبـات   زده  گـره قتصاد و ... كه اقتصاد كشورها را به يكديگر گيري سازوكار تنظيم جريان ا فرامليتي و شكل
هـا را نيـز    آيد كه محدوده عمـل دولـت   اي به شمار مي آورد كه نظمي فراملي و حتي فرامنطقه قواعد تعامل جديد را فراهم مي

ها و فرهنگ دنياي غرب  تحت تأثير قرار داده است. اين نظم چون ابتدا در اروپا و سپس دنياي غرب ايجاد شده متأثر از ارزش
 بـازيگران  اين ازجملهالملل كاسته است.  بين ها بر روابط يد را سبب شده و از انحصار دولتشدن ظهور بازيگران جد است. جهاني
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امـا  ؛ بودن آن است مراتب سلسلهسنتي؛ دولتي بودن، ملي بودن، سرزميني بودن و مبتني بر اصل 
 1گسـتره و عمـق آن مصـداقي از حقـوق جهـاني     عنوان حقوق ديپلماسي علم با توجه به سـطح،  

  شود كه در اثر فناوري ارتباطات و اطالعات شدت يافته است. محسوب مي
موارد  همچونشايد بتوان عوامل متعددي در ايجاد تحول قواعد حقوقي برشمرد اما برخي عوامل 

  الملل دارند: زير نقش كليدي در ايجاد تحول در قواعد حقوق بين
دهد، اين شاخه از حقوق در قـرن   الملل نشان مي ريخي: تاريخ تحول حقوق بينعامل تا )الف

م. با پيدايش دول مستقل كه تازه از قيد تسلط كليسا (پاپ) و امپراتـور رهـايي يافتـه     17
بودند، به وجود آمد و در آغاز تشكيل تحت تأثير قواعد حقوقي موجود قرار گرفت. (حقوق 

 روم) داخلي ممالك اروپايي و حقوق

دانان مشهور تأثير زيـادي در ايجـاد و تكامـل     عامل جغرافيايي: بسياري از عقايد جغرافي ب)
الملل دريايي اخـتالف   الملل داشته است. چنانكه در حقوق بين بعضي از قواعد حقوقي بين

 2ساحلي شده است. هاي آباوضاع جغرافيايي ممالك مختلف موجب تغيير حد 

ايـن   درنتيجـه الملل تحت تأثير شديد حوادث سياسي است كـه   نعامل سياسي: حقوق بي )پ
الملل از طرف بعضي از دول جهان و انحراف از اصول  تأثير عدم رعايت قواعد حقوق بين
 .استحقوقي به علت مالحظات سياسي 

                                                                                                                                            
دار تبادالت اقتصادي و سپس فرهنگي هستند. الزم بـه ذكـر    المللي است كه عهده اي و بين هاي منطقه ها و سازمان شركت

تـوان ايـن    تند. حال سؤال اين است كه چطـور مـي  ساز هس آفريند مشكل شدن تضادهايي كه مي است كه بيشتر از خود جهاني
  )73و  72، ص 1395شدن را تا حد ممكن انساني كرد. (برگرفته از معتمدنژاد،  تضادها را كاهش داد و جهاني

1. Law Global 
جهـان،   ياسـ يس يايـ نقشـه جغراف  ي) بـر رو Natural Capacity» (يعـ يت طبيـ ظرف«شور تحت عنـوان  كت هر يموقع .2

ثابـت و   ييتوانـا  درمجمـوع ند، يآ يم حساب بهشور كه ياول يها هيه جزء سرماك يه عوامليلكو  يعيشور از منابع طبك يور بهره
اشـاره   يان دو جنگ جهـان يس در جريانگل يا رهيت جزيبه موقع باره نيدرادهند.  يل مكل به استقالل شيشور را در نك يستايا
 واسـطه  بهران در منطقه يت حساس ايتوان از موقع يس مكا بالعيند ين را ببكب ممين آسيمتركشور كن يه منجر شد تا اكرد ك

در  يه مهم جلوه داده است. حتييعني روس اش يشمالهمسايه  يشور ايران را براكشه يه همكآزاد نام برد  يها آببا  يجوار هم
د. بـا  يران ناخواسته وارد جرگه متفقين گرديران نقض شد و ايا يطرف ي، باجبار بهن دليل و يز به هميدوم ن يان جنگ جهانيجر

ـ ه البته اكشورها در حال تحول بوده كت يا و موقعيجغراف يجهان، حت ياسيخ سيتوجه به تار گـر  ياس بـا د يـ ن تحـوالت در ق ي
ـ نـد و بـر ا  ك ياشاره مـ  يميط اقليها با توجه به شرا ومتكو از نوع حكيه منتسك هرچند. استمتر كار يها بس تيظرف ن اسـاس  ي
  .31، ص 1383، يفصلنامه مطالعات راهبردشود.  يهر جامعه قلمداد م يعيط طبيو ... همه محصول شرا يراسك، دميتاتوريكد
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علم و صنعت نصيب بشر شده، بر حقوق  درزمينةانگيزي كه  ت. عامل علم: امروزه ترقيات حيرت 
مانند اختراع هواپيما و موشك، كشف انرژي اتمي و  1الملل تأثير زيادي گذاشته است بين
  2و ... دينوپد يها يانرژ

د يبا 3انسان شده است ير در عرصه زندگيگ چشم يها شرفتيه منجر به پكح عامل علم يدر توض
  رد:كموج تحول علم اشاره  6به 

  بود. يشتكاز اختراع و ساخت  يناش موج اول
  د.يجاد گرديآهن ا س راهيموج دوم با تأس

  آغاز شد. يساز ليموج سوم با صنعت اتومب
  همراه بود. يكيترونكافزار ال افزار و نرم د سختيما و سپس توليد و ساخت هواپيموج چهارم با تول

  4اطالعات و ارتباطات بوده است. ياطالعات و در ادامه فناور يموج پنجم موج فناور
 موج ششم فناوري فضاي مجازي (سايبري) متأثر از گسترش اينترنت (فرامرزي و فراسرزميني بودن)

  ها در ديپلماسي علم تضادها و رقابت. 7
 ازپـيش  بـيش طور مشخص رونق و رفاه اقتصـادي)   نقش علم در تحقق اهداف توسعه پايدار (و به

د و قانونمندي منطبق با شرايط رو به آينده را محرز سـاخته و بـازخواني   ضرورت ايجاد نظم، قواع
                                                            

بـر غـم گذشـته و     يه مرهمكرفت  يد آمد و گمان ميننده دانشمندان پديذهن آفر ياريانسان به  يل زندگيتسه يعلم برا .1
ه كاست  يتيانگر واقعين بيكد، لينما يد ميبع يسلطه علم بر انسان قدر هرچند باشد، ينده جامعه بشريحال و آ يدردها يدارو

  نان الزم را ندارد.ين دستاوردش احساس اطميانسان معاصر نسبت به ا
) كتمان علم؛ بحثي در امنيت ملـي و جريـان آزاد اطالعـات، ترجمـه سـعيد بهنـام،       1378. برگرفته از رياليي، هارولد س. (2

الملـل، وبـالگ    تا) كليات حقوق بـين  و برگرفته از جهانبازي، امير (بي 125، شماره سوم، بهار، ص مطالعات راهبرديفصلنامه 
  (اينترنت)

كند و اظهار  . آلوين تافلر تمدن بشري را به سه مرحله كشاورزي، صنعتي و فراصنعتي (عصر ارتباطات و اطالعات) تقسيم مي3
هـاي ارتبـاطي و اطالعـاتي را در اختيـار دارنـد. همچنـين        ر دست كساني است كه شبكهدارد كه در عصر صنعتي قدرت د مي
  كند: لوهان انديشمند كانادايي تاريخ بشر را به سه دوره تقسيم مي مك

  الف. عصر فرهنگ شفاهي
  ب. عصر تمدن چاپي

اسـت.   اي اي و مـاهواره  رايانـه  هاي تلويزيوني، پ. عصر تمدن الكترونيك: در عصر الكترونيك، قدرت در دست صاحبان شبكه
  .159 -158، ص 1380مهرداد، 

  .11، شماره سوم، ص پيامدهاي امنيتي جريان آزاد اطالعات، فصلنامه مطالعات راهبردي ،1378كلهر، رضا، . 4
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هـاي   را به امري ضروري تبديل كرده اسـت و نيـاز بـه چهـارچوب     1هاي حقوقي سابق چهارچوب
المللـي جديـد متـأثر از انقـالب      بيند. محيط بـين  المللي مي فرض جامعه بين حقوقي نوين را پيش

موجـب ارتقـاي    تنهـا  نـه ها و تضادها شده است كه  ور رقابتاطالعات و فضاي مجازي محل ظه
حقوق بشر) نشده، بلكه مـوارد نقـض آن را افـزايش داده اسـت.      ازجملهالملل ( مباحث حقوق بين

انقالب اطالعات ضـرورت بـازخواني و    نهبخشي از ادعاي اصلي اين نوشتار اين است كه انفجار 
و حتمي تبديل كـرده اسـت. حتـي فضـاي مجـازي       بازآفريني قواعد حقوقي را به امري ضروري

علـم حقـوق بـه وجـود آورده اسـت، زيـرا        ازجملهبرانگيزي براي كليه امور  مسائل جديد و چالش
 ابرچـالش ويژگي فرامرزي و فراسرزميني بودن جامعه اطالعاتي و فضاي مجازي به تحقيق يـك  

  در پيش روي حقوقدانان ايجاد كرده است.
هـاي   بنـدي  سابقه رخ نموده اسـت كـه دسـته    ل نوظهور، متنوع و حتي بيدر فضاي مجازي مسائ

را ندارند. با توجه به پيچيـدگي، گسـتردگي و تنـوع     آنهاحقوقي موجود توان حركت و همراهي با 
مواد حقوقي در اين فضاي بدون مرز (فضاي مجازي) كه شائبه كنترل نهادهاي خصوصي بر اين 

سـابق  » حقوق سـرزميني «توان صرفاً به چهارچوب  ار داده، نميرا در پيش روي قر 2منابع حياتي
حقـوق جهـاني اسـت.     اصـطالح  بـه يـا   3تكيه كرد. حقوق ديپلماسي علم از جنس حقوق تركيبي

يا فضاهايي است كه در تعيين و  ها نامكتعداد  ازلحاظ تنها نهتركيبي بودن حقوق ديپلماسي علم 
هـا و   بلكـه از حيـث گونـاگوني و تنـوع در آن قالـب      ها نقش و مشاركت دارنـد،  تبيين چهارچوب

، شـاكله حقـوقي   4. حقوق ديپلماسي علم متشـكل از مجموعـه قواعـد حقـوقي    استها  چهارچوب
فردي، گروهي، سازماني و حتـي كشـوري ...    6اخالقي، تنظيمات ـ ، قواعد انضباطي5سخت و نرم

است  گونه اينها و حقوق به كاربران امري الزامي است.  است كه در اين عرصه، آموزش مسئوليت
آيـد و در شـكل دادن بـه حقـوق      از عهده اين تنظيمـات برنمـي   ييتنها بهكه يك بازيگر (دولت) 

                                                            
امـا  ؛ بـودن آن اسـت   مراتـب  سلسـله هاي حقوق سنتي؛ دولتي بودن، ملي بودن، سرزميني بودن و مبتني بر اصل  . از ويژگي1

شود  ) محسوب ميLaw Globalعنوان حقوق ديپلماسي علم با توجه به سطح، گستره و عمق آن مصداقي از حقوق جهاني (
  كه در اثر فناوري ارتباطات و اطالعات از سويي و جامعه اطالعاتي از سوي ديگر شدت يافته است.

2. Resources Critiques 
3. Law Composite 
4. Reglementation 
5. Hard Law & Soft Law 
6. Regulation 
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المللـي، بخـش    اي و بـين  منطقـه  ايهـ سـازمان ها،  ديپلماسي علم بازيگران متعدد همچون دولت
فني، دانشگاهيان، جامعه مدني و حتي برخي كاربران (مطلع و متعهد)  ـ خصوصي، نهادهاي علمي

  توانند ايفاي نقش كنند. مي
و مسئوليت مشترك را ايجـاد كـرده    1تغييرات و تحوالت مذكور مفهوم جديد حاكميت ديجيتالي 

هـا را در   دولـت  2اندركاران اين عرصه، نقش و وظيفـه ايجـابي (وظيفـه مثبـت)     كه در ميان دست
گذاري و تعيين قواعد، حمايت از حقوق شهروندان  فراهم آوردن شرايط ساختارهاي نوين، سياست

در دوران  كــه درحــاليســت. و ارتقـاي آن، مبــارزه بــا جــرائم و ... بســيار حــائز اهميــت ســاخته ا 
گونه است كه با محور قـرار   آيد. اين ها به ميان مي شدن صحبت از كاستن نفوذ و قدرت دولت جهاني

دادن قواعد حقوقي سعي بر اين است كه در وهله نخست از طريق ابـزار حقـوقي؛ و در مرحلـه بعـد     
  3و توازن برقرار شود. تعاملنوين ابزار غيرحقوقي ميان منافع و حقوق متعدد و گاه متضاد، در فضاي 

  هاي توسعه علم شاخص. 8
المللـي از   ريزي و تخصيص امكانات در امر مـديريت جامعـه بـين    شاخص توسعه علم براي برنامه

مجـري، نـاظر و پشـتيبان زمـاني      هـاي سـازمان ترين موارد است. در يك شهر يا كشور  ضروري
د به علم در بستر جامعه اطالعاتي را تحت نظارت توانند روند پيشرفت و مراحل اجرايي رويكر مي

  هاي توسعه علم داشته باشند كه به شرح زير است: عاليه قرار دهند كه اطالع دقيقي از شاخص
  هاي عام شاخص .اوالً

  درصد خانوار داراي برق )الف
  درصد خانوار داراي گيرنده راديو ب)
  درصد خانوار داراي گيرنده تلويزيون پ)
   انوار داراي تلفن (اعم از ثابت و همراه)درصد خ ت)
  درصد خانوار داراي رايانه ث)

                                                            
1. Souverainete Numerique (Sovereignty Digital) 
2. Obligation Positive 

) شرحي حقوقي بر ديپلماسي علم، مجله علمي پژوهش در علوم انساني و مطالعـات اجتمـاعي،   1396. عليزاده مالك، سعيد (3
  زمستان
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  درصد خانوار داراي دسترسي به اينترنت ج)
  ميزان سواد و تحصيالت در خانواده چ)
  وكار كسبهاي  شاخص .ثانياً

  داراي رايانه وكار كسبدرصد  )الف
  داراي دسترسي به اينترنت وكار كسبدرصد  ب)
  داراي وبگاه اينترنت وكار كسبدرصد  )پ

  

  هاي آموزشي شاخص .ثالثاً
  آموز به تعداد رايانه نسبت تعداد دانش )الف
درصد مدارس و مراكز آموزشي كه بـه اينترنـت دسترسـي دارنـد. (بـه تفكيـك سـطوح         ب)

  اي) دبستان، دبيرستان و فني حرفه
  هاي امور دولت شاخص .رابعاً

  درصد ادارات دولتي دسترسي به اينترنت )الف
  درصد ادارات دولتي داراي وبگاه اينترنت )ب
  درصد كاركنان دولتي داراي دسترسي به اينترنت )پ
  1هاي دسترسي ديجيتال (دي. اي. آي) شاخص .خامساً

  درصد نفوذ و گستره تلفن ثابت (اشتراك ثابت در هر صد نفر از جمعيت) )الف
  درصد نفوذ و گستره تلفن همراه (اشتراك ثابت در هر صد نفر از جمعيت) ب)
  به نسبت درآمد) ساعت 20ميانگين  طور بههزينه دسترسي به اينترنت در ماه ( پ)
  نسبت پهناي باند اينترنت ملي به كل جمعيت (بيت بر ثانيه) ت)
  صد نفر از جمعيت) درصد نفوذ و گستره اشتراك باند پهن (اشتراك باند پهن در هر ث)
  2درصد نفوذ و گستره كاربران اينترنت ج)

                                                            
1. Digital Access Index- DAI 

، تهران، 2هاي اطالعاتي، ج. و مباني سيستمفناوري اطالعات و ارتباطات  ،1387زاده فرد، سيدضياءالدين،  ضيقابرگرفته از  .2
  .45و  44ص ع)، ( نيحسانتشارات دانشگاه امام 
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  ابعاد فعاليت در شهر مجازي (در سايه تبادل علم). 9
شوند، قابليت اجرا در شهرهاي الكترونيكي را بـه   ها كه در شهر واقعي انجام مي بسياري از فعاليت

  تري دارند كه به شرح زير است: شيوه مطلوب
شامل تعامل با نهادهاي شهري و اداري دولتي و غيردولتي در تمـام سـطوح    فعاليت اداري:. 1

اخذ مجوز و مستندات شهري و دولتي، اسـتفاده از خـدمات اداري و كـاال، ارتبـاط بـا       ازجمله
 گواهينامه، گذرنامه، دانشگاه و ... همچونمراجع آموزشي، اداري و خدماتي 

 انتقال پول و مدارك مالي در هر سطحي پرداخت، دريافت يا هرگونه فعاليت بانكي:. 2

خريد، فروش، ارائه خدمات، سفارش بليت اتوبوس، قطار، هواپيمـا و   هرگونه فعاليت تجاري:. 3
 كشتي و ...

دوره يا كالس آموزشي در تمامي سـطوح از دبسـتان تـا     هرگونهاطالع از  فعاليت آموزشي:. 4
 نهايتاً امتحان و كسب مدارك تحصيلي، دسترسي به متون آموزشي و نام ثبتدانشگاه و 

ارتباط با كتابخانه يا مركز تحقيقاتي و دسترسي به كتاب و مقالـه و اطـالع از    فعاليت علمي:. 5
 آخرين دستاوردهاي علمي محققان

ارتباط با پزشك و اخذ مشاوره و دسترسي بـه شـيوه درمـان بـدون جلسـه       فعاليت درماني:. 6
 حضوري در مطب پزشك

هـاي گردشـگري در فصـول مختلـف و تعيـين بليـت        اطالع از محـيط  فعاليت گردشگري:. 7
 ، مكان اقامت، سطح و ميزان تسهيالت سفر و حتي نوع همراهان سفروآمد رفت

بازديد موزه، مكان تاريخي، محيط تفريحـي، مسـابقه، بـازي و ...     هرگونه فعاليت تفريحي:. 8
 بدون جابجايي در مكان

هـاي مكتـوب، شـنيداري و     خبـر از رسـانه   هرگونـه ارتباط و دريافـت  رساني:  فعاليت اطالع. 9
براي تبادل اطالعات، اطالع از ساعت ورود و خروج وسـايل   موردنظرديداري، ارتباط با افراد 

 موردنيازنقليه زميني، هوايي و دريايي براي تنظيم زمان و مكان حركت خود يا كاالي 

 هرگونـه ا انتخاب وسيله نقليـه يـا مسـير بلكـه مشـاركت در      تنه نه گيري: فعاليت تصميم. 10
 1گردد. به وضعيت فعلي يا آينده شخص برمي ينوع بهكه  ربط ذيگيري با مسئولين  تصميم

                                                            
  .37و  36برگرفته از همان، ص . 1



 گفتاري پيرامون حقوق ديپلماسي علم  3فصلنامه تحقيقات حقوقي معاهده شماره 

 

245 

در فضاي مجازي و در بستر و بطن شهر الكترونيك كليـه تابعـان تحـت    فعاليت حقوقي: . 11
به تعامل و تبـادل ايـده، علـم،    شود  قواعد و قوانين مشخص كه گهگاه دوطرفه مشخص مي

  پردازند. كاال، خدمات و ... مي

  شدن حقوق ديپلماسي علم روند تاريخي جهاني. 10
ديپلماسي علم همانند موضوعات ديگر داراي سير تاريخي تدوين است كه براي قـرار گـرفتن در   

  زمره حقوق جهاني، بيان مراحل زير الزم است:
برخـي   كـه  يهنگـام گردد،  م. بازمي 18ا به ترتيب به قرن ه در مرحله نخست اولين گام )الف

حقـوقي را بـراي    هـاي حقـوقي يـا نيمـه     قدم شـده و نخسـتين چهـارچوب    كشورها پيش
بينند كه توجه به اصـل آزادي اطالعـات در قـوانين اساسـي و      ديپلماسي علم تدارك مي
  1شود. بيني مي سپس قوانين عادي پيش

م. تا پايـان جنـگ جهـاني دوم اسـت. ايـن مرحلـه شـاهد         20مرحله دوم از ابتداي قرن  )ب
المللـي بـا    انگيز فناوري و تأسيس جامعه ملل و آغاز نظـام حقـوقي بـين    پيشرفت شگفت

شروع به كار جامعه ملل و توجه خاص جامعه ملل به نقش آزادي اطالعات در حفظ صلح 
حفـظ صـلح و آرامـش جهـاني و ايجـاد تفـاهم و        نهمچـو  ييهانهيدر زم ويژه بهجهاني 

  بوده است. مالحظه قابلالمللي  همكاري بين
مرحله سوم با تأسيس سازمان ملل متحد، تصويب منشور ملل متحـد و انتشـار اعالميـه     پ)

هـاي گونـاگون    در زمينهجهاني حقوق بشر است كه مناسبات و مبادالت گسترده جهاني 
اي در رابطـه بـا آزادي اطالعـات تـا      المللي و منطقه بين يهاسازمانتوجه خاص  ازجمله

  ظهور اينترنت (فضاي مجازي)
مرحله چهارم با آغاز عصـر جامعـه اطالعـاتي و پديـده همگرايـي كـه طبيعتـاً موضـوع          ت)

سرنوشت و جايگاه ديپلماسي علم در آينده را به دنبال آورده است. براي نمونه همگرايـي  

                                                            
انتقـال و انتشـار آزادي افكـار و    «آن  موجـب  بهم. كه  1789اعالميه حقوق بشر و شهروند انقالب فرانسه مصوب  11ماده  .1

حقوق انساني است ... مگر در مواردي كـه بـراي مقابلـه بـا سوءاسـتفاده از ايـن آزادي، در قـانون         نيگرانبهاترعقايد، يكي از 
رار قـ  مورداشـاره م. نيـز   1958اين اعالميه در پيشگفتار قانون اساسي فرانسه مصوب » هستند. بيتعق قابلاند و  مشخص شده

  گرفته است.
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نشگاهي با يكديگر براي انتشار و گسترش ديپلماسـي علـم در   عموم مراكز پژوهشي و دا
المللـي   راستاي حمايت از جامعه بشري در مقابل تهديدهاي فراسرزميني، فرامرزي و بـين 

هـا و   تنهـا بعـد جهـاني يافتـه، بلكـه همـاهنگي       جامعه جهاني كه با فضـاي مجـازي نـه   
  1ها را افزايش داده است. همكاري

؛ اي و حقوق داخلي است المللي، حقوق منطقه از هنجارهاي بين شده بيتركحقوق ديپلماسي علم 
آور (حقوق سخت) در شرايط جديـد پاسـخگو نيسـت، حقـوق نـوين كـه        حقوق الزام ازآنجاكهاما 

دهـي   پذيرتر (حقوق نرم) و قابليت تطبيق بيشتر با شـرايط را دارد، نقـش مهمـي در نظـم     انعطاف
تنها مقامات دولتي، بلكـه بخـش    توليد حقوق ديپلماسي علم نه كند. در ايفا مي 2گري) (خودتنظيم

توسـط بخـش خصوصـي توأمـاً در كنـار       3گـري  كنـد. البتـه تنظـيم    خصوصي هم نقش ايفا مـي 
  4پذيرد. گري دولتي انجام مي تنظيم

 )ي(اعتبار يعلم و قواعد حقوق يپلماسيمفهوم د. 11

 يا نـوع يـ است  مدنظرقت يبه حق يابيعلم دست يپلماسيا در ديست؟ آيعلم به دنبال چ يپلماسيد
  ؟يابي تيهدا

ها براي رسيدگي به مشكالت مشترك و  هاي علمي ميان ملت ديپلماسي علم استفاده از همكاري
 »ديپلماسـي علـم  «نياز است كه تعريفـي از   المللي است. با اين وصف ايجاد مشاركت سازنده بين

تركيبـي از دو   »ديپلماسي علم«مشخص شود.  حثبتا از طريق آن چارچوب مفهومي  بيان شود
 (علمـي)  بايد گفت: به تعامالت علم »ديپلماسي علم«. در تعريف استاصطالح ديپلماسي و علم 

المللي كه در خدمت پيشبرد سياست خارجي آن كشور قـرار   بين گرانيبازميان يك كشور با ديگر 
 سـاز تعـامالت علـم    المللي كه زمينـه  بين كشور و ديگر بازيگران كيگيرد يا روابط سياسي ميان 

 گويند. »ديپلماسي علم«گردد،  (علمي)

                                                            
 2005و  2003هاي  اي سران در مورد جامعه اطالعاتي كه زير نظر سازمان ملل متحد در سال در مصوبات اجالس دومرحله .1

) چندين Cooperation) و همكاري (Coordinationهماهنگي ( همچونهايي  م. به ترتيب در ژنو و تونس برگزار شد، واژه
  .100، ص 1395گرفته از معتمدنژاد، براند.  قرار گرفته شده مورداستفادهبار 

2. Auto- Regulation 
3. Regulation 
4. Co- Regulation 
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اي از ديپلماسي است كه به برقراري، توسعه و پيگيري روابط بـا كشـورهاي    ديپلماسي علم حوزه
خارجي از طريق تبادل و انتقال علم و آموزش آن (علم) مربـوط اسـت. ديپلماسـي علـم فرآينـد      

شـود و خصوصـيات    دستاورد علم يك ملت به جهان بيـرون عرضـه مـي    مؤثري است كه در آن
  يابند. ها در سطوح دوجانبه و چندجانبه ترويج مي علمي ملت فرد منحصربه
ن يدر ا يبكيا تريط يبس يف واحد از مفهوميافتن تعري يرسد همانند مباحث علوم انسان يبه نظر م
ن يه نوشـتار حاضـر قصـد وارد شـدن بـه چنـ      كنين با توجه به ايبنابرا؛ ندك يز صدق ميموضوع ن

بـه   يعلم به موضـوع قواعـد اعتبـار    يپلماسيرا ندارد، صرفاً با مفروض دانستن احتمال د يمباحث
زيرا ديپلماسي علم از هر سنخي كـه باشـد الجـرم در حـوزه روابـط      ؛ شود ديپلماسي علم پرداخته مي

ابطه نيز همانند قواعد حاكم بر روابط انساني اسـت.  بنابراين قواعد حاكم بر اين ر؛ گيرد انساني قرار مي
  واقعيت خارجي است. كي آناز مباني نظري و فلسفي  نظر صرفمند بودن روابط انساني  قاعده

 يطـوركل  بـه عـت را  يانـد و طب  داده يتسـر  ير روابـط انسـان  يـ را به غ يمند ن قانونيا يبرخ يحت
م از كاز وضع قواعـد حـا   يرا ناش يدر روابط انسان يمند چه قانون هرحال به 1اند. مند دانسته قانون

 ينيش موجد آن باشند، نشان از وجود عيخو باارادها خود افراد يم ييباالتر فرض نما يطرف مرجع
ش ياز موضع انتفاع و افـزا  ين دو واحد انسانياست. حال اگر رابطه ب يقواعد در حوزه روابط انسان

است و بدون آن هـر نـوع    يضرور يگريق قبل از هر امر ديدق يمنافع باشد، وجود قواعد اعتبار
طرفـه   يـك  يبـ يتقر طـور  بهت را به خود خواهد گرفت و ياز وال يا حالتياست  يا منتفي يا رابطه

  2خواهد بود.
 يابي قتياز موضع حق ين دو واحد انسانيعلم ب يپلماسين است بحث از رابطه و دكمم يگاه يول

 يارهـا يم، معكرا در آنجـا قواعـد حـا   يم متفاوت خواهد بود، زكقواعد حان صورت نوع يباشد. در ا
ز وجـود  يـ ن رابطـه ن يـ توان در ا ينم اگرچه، يافت معرفتيره ينوع  صرف، ياست نه اعتبار يعلم

ن قواعـد  يـ ا حال درعينن قواعد استثناء است. ين ايقي طور به يده گرفت، وليرا ناد يقواعد اعتبار
از  يند و حـداقل كطلبانه ممانعت  قتيعلم حق يپلماسيفع متعارض در حوزه دتواند از دخالت منا يم

علم  يپلماسياز د يگريند. نوع دكجاد يمؤثر ا يطلبانه واحدها منفعت يرفتار احتمال يقواعد را برا
                                                            

  .87ص اكبر مهتدي، تهران انتشارات اميركبير، چاپ هشتم،  روح القوانين، ترجمه علي، 1362مونتسكيو، . 1
اجتمـاعي گفتمـان،    ـ هـا، فصـلنامه سياسـي    وگوي تمدن اري گفتهاي اعتب بايستگي، 1381، رفتار حقيقي، محمدرضا . دولت2

  .54ز، ص ، پايي6شماره 
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 موردتوجـه  جهـت  ازآنن رابطـه  يطلبانه باشد. ا ابانه و منفعتي قتيرابطه حق ين است نوعكز ممين
رد. كـ ار كـ تـوان ان  يرا نم يانسان يعلم واحدها يپلماسيدخالت منافع در د ياصول طور بهه كاست 

) و بـه سـامان رسـاندن    يخواه ن مقوله (منفعتياهش حوزه نفوذ اكدر جهت  يپس وجود قواعد
  1است. يعلم ضرور يپلماسيح ديو صح يمنطق

 ـ است كـه چـه قواعـد اعتبـاري    با توجه به ضرورت وجود قواعد حقوقي در ديپلماسي علم، سؤال اين 
  تواند قرار گيرد؟ تواند حاكم بر اين رابطه باشد؟ يا اين رابطه در حوزه كدام قواعد حقوقي مي حقوقي مي

  علم يپلماسيم بر دكنوع قواعد حا. 12
  رد:كتوان به آن نگاه  يه ميمرتبط از چند زاو يانسان يم بر واحدهاكن نوع قواعد حاييتع يبرا

  2يا در يك درجه قرار دارند؟ اند متفاوتبايد دانست آيا واحدها از حيث درجه حق و تكليف  )الف
ه واحد اعمـال قواعـد   كرد كمشخص  يعنيقرار داد،  مدنظرز يد حوزه اعمال قواعد را نيبا ب)

  است. يالملل نيا بي ي، مليط محليدر مح
 يشـوند، قواعـد   ياعمـال مـ   يمحل ـ ينيه در حوزه سرزمكرا  يتوان قواعد حقوق ين منظر مياز ا
م بـر  كقواعد حا همچنيناست.  يم بر آن، همان حقوق داخلكحا يه قواعد حقوقكدانست  يداخل
ط ياست. حال اگر مح يقواعد حقوق داخل يط محليم بر آن همانند، محكه قواعد حاك يط مليمح

خواهد بـود، در اصـطالح    يتيفوق است و فرامل يژگيز واجد ويم بر آن نكباشد قواعد حا يتيفرامل
 ياعتبـار  ـ يص قواعد حقوقيتشخ يان براين بيشود. با ا يالملل اطالق م نيحقوق به آن حقوق ب

  رد:كاست نوع رابطه را مشخص  يم ضروركحا
هـا، وجـود    م بر تمـام دولـت  كقدرت فائقه حا يكل عدم وجود يفقدان منشأ واحد قدرت: به دل .1

 يف عموماً ناشيالكزان حقوق و تيرا تفاوت در ميز؛ است يمنتفها  متفاوت در دولت يها درجه
  ز است.كقدرت متمر يكاز 

                                                            
  .55. برگرفته از همان، ص 1
اي باشد كه طـرف ديگـر فاقـد آن اسـت      . ممكن است در يك رابطه دوطرفه يكي از واحدها داراي حقوق و امتيازهاي ويژه2

يا دو واحد متفاوت انساني كه يكي شهروند عادي اسـت و ديگـري از    هاي متفاوت دارند مانند كشورهايي كه شهروند با درجه
 حاكمان.
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ـ يعمـوم غ  طـور  بهها  : دولتآنهان يعلم ب يپلماسيها و د دولت يتيحالت فرامل .2 هسـتند،   يرداخل
ن يرابطه ب رو ازاينستند و يشور نك ـ مشخص به نام دولت ييايواحد جغراف يكدر داخل  يعني

  رد.يگ يقرار م يتيفرامل ي) در حوزه قواعد حقوقيپلماسي(د آنها
م بر روابط كحا ياعتبار -يعلم را قواعد حقوق يپلماسيم بر دكتوان قواعد حا يها م فين توصيبا ا

در  يهـر نـوع قاعـده حقـوق     ديگر عبارت بهرد. كالملل است، فرض  نيه همان حقوق بك يتيفرامل
ه كـ ن اسـت  يـ رد. حـال سـؤال ا  يـ گ يالملل قرار م نيعلم اصوالً در حوزه حقوق ب يپلماسيحوزه د

  ر؟يا خيشود  يالملل محسوب م نيد حقوق بيعلم موضوع جد يپلماسيد
 هـاي سـازمان دهنـد و بعـد    يل مـ كيشـورها تشـ  كالملل را در مرحله اول  نيحقوق ب يها موضوع

الملل فقط  نين حقوق بيبنابرا؛ رنديالملل قرار گ نيتواند موضوع حقوق ب ياناً فرد ميو اح يالملل نيب
علـم   يپلماسـ يت داشته باشد و ديمكو افراد) حا هاانها، سازم ادشده (دولتيتواند بر سه واحد  يم

  الملل شناخته نشده است. نيعنوان موضوع حقوق ب به حال تابه
ور كمذ يز واحدهايالملل) ن نيالملل (حقوق ب نيدر حوزه روابط ب يگر واضع قواعد حقوقياز طرف د
 يالملـل حتـ   نيحقوق ب ين قواعد اعتباريعنوان واضع به حال تابهشورها كز ين منظر نيهستند. از ا

 حـال  تابـه ه ك يتوان واحد ياند. حال چگونه م ن خود شناخته نشدهيب يپلماسيت به ديمكحا يبرا
واضـع قواعـد مربوطـه     عنـوان  بـه  يالملل نبوده و نقش مسـتقل  نيمستقل موضوع حقوق ب طور به

  رد؟ك يالملل را جار نينداشته است، قواعد حقوق ب
  است: طرح قابلبا اين وصف مباحث زير 

 يمبنـا  عنـوان  بـه ه از آن كـ الملل  نيدر حقوق ب ياصل اساس ها): برابري كشورها (دولت )الف
در عرصـه   هكـ نيهاست، بـا توجـه بـه ا    دولت يحقوق يشود، قاعده برابر ياد مياصول  ينماد
 يخـوب  بـه ن قاعده يت ايمكم است، ضرورت حاكالملل حا نيز قواعد حقوق بيعلم ن يپلماسيد
علـم   يپلماسـ يچون در د 1منشور ملل متحد 2ماده  1و بند  1ماده  2شود. طبق بند  يم كدر

ـ  ك ةواسط بات موضوع يقائل به نوع ز يـ ن اصـل را ن يـ م، ايالملـل هسـت   نيشورها در حقـوق ب

                                                            
اهللا نژنـدي، تهـران، انتشـارات     شرح منشور سازمان ملـل متحـد، ترجمـه حيبـت     ،1394زيما، برونو و همكاران، . برگرفته از 1

  .23، ص خرسندي
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معنـا نخواهـد    يابيـ  قـت يحق يعلم بـرا  يپلماسياصوالً د ين شرط اساسيبدون ا م.يا رفتهيپذ
  م:ينكمالحظه  يم در موارد متعدديتوان ين اصل را ميداشت. آثار ا

نبوده و صرفاً در چهـارچوب خـاص    ينيع يبه قدرت و برتر كيامر مت يكقت ياصوالً حق .1
علـم   يپلماسـ يدو طـرف د  آن در هـر  ينـه برتـر  يخواهـد بـود و زم   يدسترس قابل يعلم
  ه است.يالسو يعل

مبنـا   وگـو كننـده   گفتعالمان  يو نظر يز صرفاً وفاق علمين يريرپذيو تأث يرگذاريدر تأث .2
  و ...). يا نظامي ياقتصاد ي(مانند برتر ينيع يخواهد بود نه امور واقع

 يخـواه  قـت يبه نفـع حق  ياديتا حدود ز يطلب نه منفعتيحداقل زم يحقوق يبا وجود برابر .3
  1افت.ير خواهد ييتغ

علـم بـه آن    يپلماسـ يعنوان قاعـده الزم در د  د بهيه باك يگريد ياصل اساس اصالت صلح: ب)
 2منشـور ملـل متحـد)    1ماده  1رابطه و تعامل است. (بند  هرگونهز بودن يآم توجه شود، صلح

 يپلماسـ يد كـه  درصورتيانواع آن است  يعلم ناظر به حذف خصومت در تمام يپلماسيرا ديز
  علم خواهد بود. يپلماسيقت در تعارض با هدف دين هدف شود، در حقيعلم منجر به نقض ا

اصـل تعامـل    يتوانـد نـاف   ياسـت و ... مـ   يروزيعلم پ يپلماسيه قصد ما از دكنيمانند ا يسخنان
اسـت و   يابيـ  قـت يها حقشوركدر عرصه  يتعامل هرگونهرا در اصل شرط يز؛ علم باشد يپلماسيد

 يروزيـ ن مقوله است. حال اگر تقدم منافع و پياز هم يز ناشيه نيعنوان ضرورت اول حفظ صلح به
ه كـ ننده وجـود دارد  ك ز با توجه به قصد تعامليد صلح نيعلم مبنا باشد، احتمال تهد يپلماسيدر د
  3علم است. يپلماسير با اصل و هدف ديمغا
 يپلماسـ ين ديطرف يبرا كافتن مخرج مشتري ياست، ول ينسب يعدالت امر اگرچه عدالت: پ)

  4منشور ملل متحد) 1ماده  1ست. (بند ين نكرمميغ يجاد عدالت، امريعلم در جهت ا

                                                            
  .59ص رفتار حقيقي،  . برگرفته از دولت1
  .23همكاران، ص . برگرفته از زيما و 2
  .60رفتار حقيقي، ص  . برگرفته از دولت3
  .22. برگرفته از زيما و همكاران، ص 4
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  علم يپلماسيالملل و د نيت حقوق بيمكحا. 13
عنوان واضع،  موضوع و به ازلحاظالملل  نيحقوق ب ين فرض موضوعات اصليدر ا ها: دولت الف)

ه حاصـل  كنند ك يم ميتنظ يقواعد را به نحو حال درعينرند. يگ يها را بر عهده م نقش دولت
شـورها  كن روش يـ صـرف باشـد. در ا   يبر اساس روابط انتفـاع  يميآن متفاوت با قواعد تنظ

در  -ها دولتالملل  نير قواعد حقوق بيعلم خواهند بود و همانند سا يپلماسيدر د يگر اصليباز
ت يـ ز با عناين صورت نيند. در اينما يم يتعهدات را داخل يبه نحو مقتض ـصورت قبول تعهد

شورها هسـتند، قواعـد را وضـع و بـا     كگر يمتفاوت با د يدولت هركدامشورها كه غالباً كنيبه ا
 در شـده  وضـع قواعـد   يت منجر به اجـرا ين وضعينند. اك يرا اجرا م آنهاردن قواعد، ك يداخل
نـد  ك ياشاره م يمختلف خواهد شد. منشور ملل متحد در مواد متعدد خود به موارد يها حوزه

چـون صـلح و عـدالت     Ĥنهـايي دن به آرميرس يشورها را براكن ي) بيپلماسيه رابطه (انواع دك
ازمند رابطه دوجانبـه  ين موارد نيمختلف در ا يشورهاك كش يه بك يسازد. موارد يم يضرور

ات فوق در مـوارد متعـدد   كز بر نين يدادگستر يالملل نيوان بيهستند. اساسنامه دو چندجانبه 
  ند.ك يد مكيتأ
 يز دارايـ ن يدولت يالملل نيب هايسازمانشورها، كعالوه بر  المللي دولتي: هاي بينسازمان )ب

ا موضـوع آن قـرار   يـ ا واضع قواعـد هسـتند   ي يعني؛ الملل هستند نيدر حقوق ب ينقش اساس
علـم نقـش    يپلماسيقواعد د يجاد و اجرايتوانند در ا ياز دو جهت م هاانن سازميرند. ايگ يم
  نند:كفا يا

ملـل متحـد    يمثال سـازمان فرهنگـ   يند. برايجاد نمايعلم ا يپلماسيد يبستر الزم را برا .1
 يجـاد نـوع  يو ا يريـ از درگ يريآن در جهـت جلـوگ   يف اصلياز وظا يكيه كو) كونسي(

  1) مختلف است.يها ن فرهنگي(ب ين فرهنگي) بيپلماسيد -وگو (رابطه گفت يفضا
ـ  هـاي سـازمان شورها در ارتباط با ك يعنوان نمادها توانند به يم هاانن سازميا .2 ـ  نيب  يالملل

 يشورهاك ياركه اروپا و سازمان همينند. اتحادكقواعد مساعدت  يگر در وضع و اجرايد
ه نمود فرهنگ و تمدن ملل عضو كفوق است  يژگيبا دو و هاييسازمان ازجمله ياسالم

                                                            
جـاد جنـگ)   يشه دارد، دفاع از صلح (مقابله با ايها ر جنگ در باطن انسان كه ييازآنجا«دارد:  ين سازمان مقرر مي. اساسنامه ا1
 يريجلوگ يوگو را برا توان آموزش تحمل و انجام گفت يقت مير حقد» ها محقق شود. ر انسانيد با پرورش باطن و ضميز باين

  علم دانست. يپلماسيق دياز جنگ، از مصاد
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جـاد  يهسـتند بـه ا   يگريد يشوركنمود  يه به نحوك هاييسازمانتوانند با  يهستند و م
نند و بـر خـود   ك يابداع م هاانن سازميالزم را ا يث قواعد اعتبارين حيرابطه بپردازد. از ا

  ت خواهد داشت.يمكز حاين آنها
الملل  نياست در حوزه حقوق ب يه مدتك ييها از موضوع فرامليتي غيردولتي:هاي سازمان )پ

ـ  نيب هايسازمانرگذار باشد، يتأث يواقع شده و توانسته در موارد موردتوجه  يردولتـ يغ يالملل
ه كـ  هـايي سـازمان ب سـرخ،  يالمللي صل ان بدون مرز، كميته بينكاست. همانند سازمان پزش

  رد.كنند، اشاره ك يو صلح تالش م ستيز طيمححفظ  يبرا
جـاد  يا يتواننـد بسـتر الزم را بـرا    يخـود مـ   يرانتفـاع يت غيل ماهيبه دل يردولتيغ هايسازمان

هـا وضـع    چـون از طـرف دولـت    آنهام بر كگر قواعد حايند و از طرف ديعلم هموار نما يپلماسيد
عمـوم   طـور  بـه  يداف عـال ع مشـروع اهـ  يع مشروع منافع باشد، تجميه تجمكشود، قبل از آن ينم

ن يـ گـر ا يعلـم مـؤثر اسـت. از طـرف د     يپلماسـ يدر د كش ين قواعد بيبشردوستانه و ... است. ا
ه از چنـد  كـ نـد  يبه وجـود آ  كحوزه مشتر يكن است در كهستند، مم يردولتيچون غ هاانسازم

ور بـا  كمذ يشورهاكاز  يه بعضكل شده باشد. چون احتمال دارد كيتش ييايشور به لحاظ جغرافك
ا يـ شورها موافق نباشـند  كن يعلم ب يپلماسياز د ي، با روش خاصيمنافع مل يدر نظر گرفتن بعض

ـ  يردولتيغ هايسازمانن يرند، ايرا نپذ يقواعد خاص ـ  نيب آن حـوزه   ينـدگ يتواننـد نما  يمـ  يالملل
 نيز چنـ يـ رند. در حال حاضر نيوضع قواعد بر عهده گ طور نيهمو  يرا به لحاظ موضوع كمشتر
ا اسـالم و غـرب و ... را   يـ ت يحين اسالم و مسيعلم ب يپلماسيوجود دارد و د يتا حدود يتيوضع

ان يـ نـه ب ين زميه الزم است در اك يا تهكدهند. ن يانجام م يردولتيغ يالملل نيب هايسازمانغالباً 
ـ يشـورها تبـد  كبـه قواعـد موضـوعه     هـا نان سازميه قواعد موضوعه اكشود آن است   يل و عمل

  1م است.يرمستقيرات آن غيتأث درنتيجهشود و  يم
ـ  عنوان نمايندگان فكري كشورها: افراد و نخبگان به )ت عنـوان   الملـل بـه   نيفرد در نظام ب

در خصـوص افـراد    ياز مـوارد قواعـد   يموضوع مستقل شناخته نشده است و فقـط در بعضـ  
 يها و افراد پلماتي، ديالملل نيب هايسازمان يمانند قواعد مربوط به اعضا؛ وجود دارد يخاص

 يركـ ن نظـر افـراد و نخبگـان ف   يـ حقـوق بشـر). از ا   ييون اروپايسيمكدر حوزه حقوق بشر (

                                                            
  .58رفتار حقيقي، ص  . برگرفته از دولت1
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ت از يـ تواننـد در حما  يو و ... مـ كونسـ يمانند  هاييسازمان يز فقط در قالب اعضايشورها نك
  رند.يالملل قرار گ نيحقوق ب
محسـوب   يو دولتـ  يردولتـ يغ هـاي سـازمان ن يشورها از مـدعو ك يركگر نخبگان فياز طرف د

حقـوق   تيموردحماد يز باين جهت نيازا. نديآ يدرمها  ييها و گردهما شيه در قالب هماكشوند  يم
  مند گردند. ها بهره پلماتيمثل د يالملل باشند و از حقوق نيب

نـه  يبـه زم  كمـ كع و يتوانند در جهت تسر يها م ه دولتكاست  ين مورد اقداماتيگر در ايبحث د
در  يركحقوق به نخبگان ف يخاص اعطا يها ونينوانسكعلم انجام دهند، مانند وضع  يپلماسيد

ه از نظر كموجود هستند  يشورهاك ين نمودهايبهتر يركنخبگان ف كش يالملل و ... ب نيحوزه ب
  1ن اثر را دارند.يشتري، بيابي قتيدر روند حق يرگذاريتأث

  ابعاد ديپلماسي علم. 14
ها براي رسيدگي به مشكالت مشـترك   هاي علمي ميان ملت استفاده از همكاري 2ديپلماسي علم

از نظـر حقـوقي، ديپلماسـي علـم مبـاحثي را در       4اسـت ...  3المللـي  و ايجاد مشاركت سازنده بين
ديپلماسي علم يـك موضـوع    ازآنجاكهدنبال خواهد داشت.  المللي به خصوص قوانين داخلي و بين

ر اســت، داراي چهــار ويژگــي چهــارچوب قــانوني، شــرايط قــانوني، زمينــه قــانوني و فرآينــدمحو

                                                            
  .59. برگرفته از همان، ص 1

2. Science Diplomacy 
ـ  نيب يشورا جاديم. با ا 1931مشترك در سال  يعلم يها يدر همكار يگذار هيسرما نياز اول يك. ي3 ـ اتحاد يالملل در حـال   ،يعلمـ  يهـا  هي

تمركز منابع و  ؛يعلوم مل يو اعضا يالملل نيب يعلم يها هيبا اتحاد يهمكار قي) بود كه از طروي.اس.ي.سيعلوم (آ يالملل نيب يحاضر شورا
ـ توسـعه پا  ،ييآب و هـوا  راتييجهان ازجمله تغ يها توجه به چالش يبرا يعلم يها حل ابزار در جهت توسعه راه و ...  يقطبـ  قـات يتحق دار،ي

از  يگـر يمثـال د  عنـوان  (سابق) در طول جنگ سرد؛ به يشورو ريازآن، اتحاد جماه و پس متحده االتيا نيب يرنظاميغ ياست. مبادالت علم
. افـت يكـاهش   كيـ پلماتيد يرسـم  ارتباطـات  كـه  يهنگام يبود حت انيدو كشور در جر يها ينوع همكار ني. اكنند يعلم ارائه م يپلماسيد

ديگـر از سـازمان تحقيقـات     مثـال  عنـوان  بـه كنند. همچنـين   المللي با يكديگر همكاري مي آمريكا و روسيه در ايستگاه فضايي بين نيهمچن
عضو سـازمان   12پس از يك سري از جلسات با همكاري يونسكو و تصويب رسمي توسط  3ياد كرد. 3توان از پروژه سرن اي اروپا مي هسته

 ملل و كشورهاي بلژيك، دانمارك، فرانسه، جمهوري فدرال آلمان، يونان، ايتاليا، هلند، نروژ، سوئد، سوئيس، انگلستان و يوگسـالوي؛ پـروژه  
بسياري از كشورهاي غيراروپايي نيز به  كه يدرحالشود،  اروپا اجرا ميكشور عضو  20سرن ايجاد شده است. در حال حاضر پروژه سرن توسط 

مؤسسه و دانشگاه در سراسر جهان استفاده از امكانات پروژه سـرن را   608هاي مختلف درگير اين پروژه هستند. دانشمندان از برخي از  روش
  پديا) كنند. (برگرفته از ويكي دنبال مي

  پديا ا) ديپلماسي علم، درگاه اينترنتي ويكيت پديا (بي . برگرفته از ويكي4
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ديپلماسي علم در قانون اساسي ج.ا.ايـران   يدسترس قابلهاي قانوني است (ابعاد قانوني  محدوديت
  بيانگر اين ويژگي شاخص آن است) كه به فراخور طبيعت خود داراي ابعاد زيراست:

  بعد مديريتي و نظارت،. 1
 بعد هويتي .2

  بعد همگرايي، .3
 بعد رقابتي و ستيز .4

   بعد شكاف توسعه، .5
 بعد توليد قدرت .6

 1بعد حاكميتي و نظارت ملي. 7

  شاخص ديپلماسي علم در ج.ا.ايران. 15
هاي  ج.ا.ايران حاكي از آن است كه ظرفيت 1404انداز  تحليل محتواي قانون اساسي و سند چشم

ترين اصـل   بسياري براي توسعه ديپلماسي علم در اين اسناد باالدستي وجود دارد. چنانكه بنيادي
، 20، 19، 8، 3اسـت، امـا اصـول    » ام سي«قانون اساسي ج.ا.ايران مرتبط با ديپلماسي علم، اصل 

ر . حتـي د اسـت نيز از اين بعد قابل تفسير و برداشـت   154و  147، 104، 100، 45، 43، 40، 29
هاي كلي  قانون اساسي، سياست 110اصل  1علم فناوري در اجراي بند بررسي مسائل مربوط به 

محور كـه پـس از مشـورت بـا مجمـع       6علم و فناوري توسط رهبري معظم انقالب اسالمي در 
  ، به شرح زير است:شده نييتعام تشخيص مصلحت نظ

 بند) 5جهاد مستمر عملي با هدف كسب مرجعيت علمي و فناوري در جهان (در . 1

دستيابي به اهداف سند  منظور بهسازي عملكرد و ساختار نظام آموزشي و تحقيقاتي كشور  بهينه. 2
 بند) 8انداز و شكوفايي علمي (در  چشم

و موازين اسالمي در نظام آموزش عالي، تحقيقات و فنـاوري  ها، اخالق  حاكميت مباني، ارزش. 3
 بند) 3و تحقق دانشگاه اسالمي (در 

 بند) 6تقويت عزم ملي و افزايش درك اجتماعي نسبت به اهميت توسعه علم و فناوري (در . 4

                                                            
  )ديپلماسي علمبر حقوقي  . عليزاده مالك، پيشين (شرحي1
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 بند) 8ها (در  ايجاد تحول در ارتباط ميان نظام آموزش عالي، تحقيقات و فناوري با ساير بخش. 5

بخش در حوزه علم و فناوري با ساير كشـورها و   فعال، سازنده الهام تعاملگسترش همكاري و . 6
جهان اسالم همراه بـا تحكـيم اسـتقالل     ژهيو بهاي و جهاني  مراكز علمي و فني معتبر منطقه

  )5و  4، ص 1393بند) (نامه شورا،  4كشور (در 
از: برخـورداري از   عبـارت اسـت  انداز  ند چشمابعاد ديپلماسي علم مندرج در س نيتر مهم همچنين

مند  بخش، بهره دانش پيشرفته، ايمن، برخوردار از سالمت، رفاه، امنيت غذايي، به دور از فقر، الهام
علـم در جامعـه    يپلماسـ يات ديـ از توسعه كارآمد داراي تعامل سازنده و مؤثر با جهان و ...؛ اما ادب

در  يفين نگـارش اثـر تـأل   يـ استوار است، بر ا يا معدود و ترجمهران هم چنان بر آثار يج.ا.ا يعلم
  1ار دشوار است.يآن بس يمورد ابعاد حقوق

   

                                                            
  . همان1
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  گيري جهينت
عنـوان   ستد و از دستانش بهيش بايدو پا يه انسان توانست روكگردد  يباز م ينه علم به زمانيشيپ

ج يتـدر  ساخته به دست يز ابزارها) و استفاده ايند. سپس علم ساخت ابزار (ابزارسازكابزار استفاده 
 يدار رد بـرده يكـ عنـوان ابـزار در قالـب رو    استفاده از بدن انسان به زمان هم طور بهافت و يتوسعه 

اسـتخدام علـم    يب در راسـتا يـ ن ترتيد آمد. بدين پديشانويپ ياقتصاد ـ ياجتماع يعنوان الگو به
افتند. چنانچـه  ي يشتريب يبشر رنگ و بو يو ملموس زندگ ي، ابعاد حسيتوسعه تمدن ماد يبرا
ات امـروز  يم. در ادبيشو يمواجه م 1يتيوضع يم با مفهوم آگاهيم دهين نگرش را به علم تعميهم
ر و ييـ تغ يه توسط انسان براك يين و ابزارهايها، قوان مهارت يعني 2»سخت يفناور«ن نگرش يا

  شود. يارآمد شمرده مكشوند، نا يه مبه خدمت گرفت يو يتوسعه و بقا منظور بهعت يت طبيريمد
 يايست. رؤيده نيپوش كس چيهم. بر  20ژه در قرن يو به ير شگرف علم بر توسعه تمدن بشريتأث 
 يبـه موضـوع   يريـ بـه دور از اخـتالف و درگ   ياقتصـاد  -يتوسـعه اجتمـاع   ينه انسان برايريد

 يريكـارگ  بـه ف و يتوص يبراگران مختلف يرد بازيكه اساساً روكل شده است، چنانيپرمناقشه تبد
ه بـا  ك ييها و ابزارها ن، روشيقوان« يعنيعلم  يآن محل بحث شده است. بر اساس نگرش سنت

از مسـائل و   يحـل برخـ   يبـرا  يمـاد  يمحصوالت صورت به يعياش دانشمندان در علوم طبكنك
نگرش بـه علـم   ن يدارد. ا يافزار سخت يتيرد، علم ماهيكن رويدر ا» ند.يآ يالت به وجود مكمش
ـ  يباز ياجتماع يخاص خود را بر معمار يامدهايپ ـ  نيگران گوناگون در جامعـه ب  يبـر جـا   يالملل

نگـرش   يامـدها يده اسـت. پ يعلم جهت بخشـ  يريكارگ بهوه آنان را در يتاً شيگذاشته است و نها
ت يـ واقعمتفاوت خواهد بود.  يكل به 3»علم نرم«رد يكرات حاصل از رويبه علم با تأث يافزار سخت

 يدانش«ا مجموعه ينظام  يكف باال، علم را يهمانند توص يات سنتيه حجم عمده ادبكن است يا
 ينـ يآفر اختالفات به دور از خصـومت نقـش   وفصل حلتواند در عرصه  يه مكداند  يم 4»ياربردك

  رد.كاد ي» علم يپلماسيد«توان با نام  يد و از آن مينما
 يت خاصـ يف اهميضع يها دولت يبرا يها، حت استيس ياجرا يبرا يا لهيعنوان وس به يپلماسيد

 يهـا  يـي ه بـا دارا كمجبور هستند   دارند، كيها چون منابع اند دولت يه برخكاست  ذكر قابلدارد. 
                                                            

1. Situational Awareness 
2. Hard Technology 
3. Soft Science 
4. Operable Knowledge System 
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ه مجموعـه  كـ صـاحب قـدرت    يهـا  دولـت  همچنـين نند. ك يباز يشتريخود با دقت و مهارت ب
است  گونه ايننند. ك ياستفاده م يپلماسيمعموالً مؤثرتر از د ار دارند،ياز ابزارها را در اخت يتر عيوس
را يـ ز؛ هسـتند  كـي مت يپلماسـ يخود به د يردن ابزارهاكز كت و متمريهدا يها برا ه همه دولتك
 يه بـرا كـ اسـت   گونـه  ايـن شـود.   يمحسـوب مـ   يهر نوع تالش و اقدام يبخش ذات يپلماسيد
  نند:ك ين مييرد عمده تعكاركا ي ژهيكار وچهار  يپلماسيد
 ييهـا  اميـ د در خصوص پيها با ومتكه حكاست  يپلماسيه ابهام جزء گوهر دك هرچندارتباط ( .1

  نند.)كار آگاهانه عمل يگران بفرستند، بسيد يخواهند درباره مسائل مهم برا يه مك
  1)يو تخصص يره (فنكانجام دادن مذا ييتوانا .2
  2چندجانبه يت) در نهادهاكحضور (مشار .3
  4)ياقتصاد يپلماسيدر حوزه د باألخص( 3يشبرد منافع مليپ .4
ش يدايـ ه بـا پ كـ اسـت   ياز موضـوعات  يكـي علـم   يپلماسـ يشد د يتوان مدع يه مكنيرغم ا يعل
ه باعـث  كـ . چنانتيـ آنون وجود داشـته، متفـاوت   كومت كه تاكه جوامع بشري و حياول يها لكش

هـا و   موجـب شـده گـروه    همچنينارشناسانه شده است. كريارشناسانه و غكمتعدد  ياظهارنظرها
 يپلماسـ يد 5ننـد. كآن ارائه  يبرا يخود علل يو تجرب يركف يياجتماعات مختلف به فراخور توانا

ـ  يـ آن عالوه بر اهم يو فرامل يل گستره مليعلم به دل و  يا ، در سـطوح منطقـه  يت در سـطح مل
 يپلماسيدر عرصه د 6ها است. ملت يتمام موردتوجهدارد و از موضوعات  ياديت زيز اهمين يجهان

                                                            
1. Technical negotiation 
2. Diplomacy in multilateral institutions 

  .203 -197. راست و استار، ص 3
4. Economic Diplomacy 

هـا در خصـوص    بيني و اين امكان فراهم شد كه انسان . از زماني كه در جوامع گوناگون وظايف و اختياراتي براي افراد پيش5
ي امور براي اداره اجتماعات (مانند عضويت در تشكيالت ده سازمانگيري كنند، اين پديده چه در قالب سنتي  ي تصميما مسئله

ها) در زنـدگي   ها، مؤسسات و شركت ي امور (مانند تشكيل وزارتخانهده سازمانرؤساي قبايل و طوايف) و چه در قالب امروزي 
  بشر ظهور پيدا كرد.

د ياز محققان با ين اساس هر نسليبر ا نده آن در طول زمان است.ي، توسعه فزايعلم يها برجسته رشته هاي . يكي از ويژگي6
ات فراهم آورد. اصوالً يواقع كدر يرا برا يشتريحات بيشتر نسبت به نسل قبل از خود باشد و بتواند توضيب ييقادر به پاسخگو

م ياهمف يند. معانك ياندوز ه محقق از ابتدا شروع به دانشكست ين بدان معنا نين است و ايشيدانش حاصل انباشت معلومات پ
ن يـي در راه تب يقـات يتحق يه مساعكن است كمم يزمان ،رد. تجمع دانشيگ يا الگو) نشأت ميه ياز ساختار (نظر ياديتا اندازه ز

 ان عناصريروابط م يش تجربيشف و آزماكن الگو خود به ييرد. ضمناً تبيشده، صورت گ كاربرده بهه قبالً ك ييشتر الگوهايب
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علـم   يپلماسيد يه مجركست يدارد اما قرار ن يپلماسياز به دانش ديت الزاماً نيت و فعالكعلم حر
ه از حـوزه مباحـث   كـ  1يعموم يپلماسيشتر در حوزه ديعلم ب يپلماسيرا ديز؛ پلمات باشديحتماً د

ق يعلـم مشخصـاً از مصـاد    يپلماسـ يرا دارد. د يرشـت يت بيـ ت فعاليـ نرم اسـت، قابل  يها تيفعال
بـا   ييارويرو يبرا ياركه در روزگار امروز راهكشود  يمحسوب م 2ا چندجانبهيدوجانبه  يپلماسيد

سـازي دارد و   هـاي پيـاده   قطعاً هر رويكـرد مفهـومي نيـاز بـه شـاخص     . استم.  21چالش قرن 
  ها به شرح زير است: نيست، اين شاخص مستثناديپلماسي علم نيز 

اي و  هاي چنـدحوزه  هايي باشد كه بر نوآوري شامل نتايج و پروژه :3و تغيير بودن ليتبد قابل. 1
  كند. اي تمركز مي چندرشته

نسبت به مالحظات محيط زيستي، سـالمت بهداشـتي انسـان و ايمنـي      :4پذيري مسئوليت. 2
 5ه منافع اين حوزه را شامل شود.حيات توجه كرده و دسترسي عادالنه ب

 بر گيرد.نفعان را در ها و ذيناركت سازمامش :6فراگير بودن. 3

  بيني) باشد. كننده (قابل پيش بيني ريزي بلندمدت و پيش شامل برنامه: 7دورانديشانه بودن. 4
گـذاران بـراي تنظـيم معيارهـا در حـوزه       هاي فوق سه گزينه پيش روي سياست با فرض شاخص

  ديپلماسي علم وجود دارد:
استفاده از قوانين و مقررات موجود: در هر كشوري قوانين عام و حداقلي در حوزه ديپلماسـي   الف)

  هاي علم حركت كنند. كه اين قوانين نتوانند همگام با پيشرفت هرچندعلم وجود دارد 

                                                                                                                                            
ف شوند يتعر يتجرب يها شاخص برحسبد اوالً يالگو با يكله كم و عناصر متشيمفاه يطوركل بهدارد.  يله الگو بستگكمتش
  )28و  27، ص 1373قابل اطالق باشند. (قوام،  يگوناگون فرهنگ يها تياً در وضعيو ثان

برقراري ارتباط با افكار ها و  ): خروج دستگاه ديپلماسي از حوزه روابط سنتي ميان دولتPublic Diplomacy. ديپلماسي عمومي (1
  )203، ص 1392بابايي،  پذيري آن (علي هاي مختلف با هدف افزايش منافع و نفوذ يك دولت و كاهش آسيب عمومي در حوزه

ي ديپلماسـي در  ريكـارگ  بـه ): عبارتي است بـه معنـاي دانـش و هنـر     Multilateral Diplomacy. ديپلماسي چندجانبه (2
  هايي با حضور بيش از دو دولت عضو براي پيگيري اهداف، اين نوع ديپلماسي مشاركت در محيطهاي چندجانبه. مبناي  محيط

  )202، ص 1392بابايي،  پذيري با كمترين هزينه است. (علي تأمين منافع، افزايش نفوذ و كاهش آسيب
3. Transformative 
4. Responsible 

ي است، ظرفيت نهادي است. ظرفيت طيمح ستيزسي علم كه داراي آثار . از عوامل كليدي براي تحت تأثير قرار دادن ديپلما5
  .استآيد و براي اين تأثير نيازمند مقدار زيادي از اطالعات  نفعان به وجود مي توافقات طرفين يا ذي جهيدرنتنهادي 

6. Inclusive 
7. Visionary 
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ديپلماسـي علـم   برقراري قوانين و معيارهاي جديد: وضع قـوانين مناسـب و جديـد در حـوزه      ب)
نيازمند همكاري و اجماع نهادي، مساعدت صاحبان صنايع و توليدكننـدگان از سـويي و رفـع    

  موانع سياسي از طرف حاكميت از سوي ديگر است.
هاي داوطلبانه پيوستن به معيارها: يـك نمونـه از معيارهـاي داوطلبانـه، برنامـه       توسعه برنامه پ)

تـوان   اي را مـي  اميدواركننـده  چنـدان  نهانداز  كه چشم اي است. برنامه ستيز طيمححفاظت از 
  انتظار داشت.
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  منابع و مĤخذ
، تهران، هاي كاربردي تحقيق روش) 1389ازكيا، مصطفي و عليرضا دربان آستانه ( .1

  انتشارات كيهان، چاپ دوم
هاي اطالعاتي و  استراتژي سيستم) 1389اعرابي، سيدمحمد و حسين حقيقت ثابت ( .2

 ، تهران، نشر مهكامهاطالعاتفناوري 

 ، تهران، انتشارات هادالملل نيات روابط بيلك) 1369، حشمت (يريام .3

 ، تهران، فكر بكر، چاپ دومرمز موفقيت در تحقيق) 1387بابايي طالئيه، محمدباقر ( .4

درضا يو حم يرضا فرشچي، ترجمه علريفراگ يكژئوپلت )1383( ين و فرد شليتلك ،دنارب .5
 يانتشارات سپاه پاسداران انقالب اسالمرهنما، تهران، 

 ، تهران، انتشارات سنجش اوليالملل عموم نيحقوق ب) 1382نا ( بي .6

(گروه مؤلفين)، تهران، انتشارات  سرمايه اجتماعي و امنيت عمومي) 1392نا ( بي .7
 دانشگاه دفاع ملي

شناسي)،  روش، (گروه مطالعات پايه و روش تحقيق در مطالعات امنيتي) 1395نا ( بي .8
 تهران، پژوهشكده مطالعات كاربردي قلم، چاپ دوم

، تهران، انتشارات كانون بيني و ايدئولوژي شناخت، جهان) 1389پناهي آزاد، حسن ( .9
 انديشه جوان

، ترجمه بهمن آقايي، تهران، الملل درياها حقوق بين) 1383چرچيل، رابين و آلن لو ( .10
 كتابخانه گنج دانش، چاپ دوم

 يها ها و فرصت تي؛ محدودياست جهانيس) 1381وس و هاروي استار (راست، بر .11
 ، تهران، انتشارات وزارت خارجهيديام ي، ترجمه علانتخاب

 زدا، چاپ دومي، تهران، انتشارات يشناس پژوهش) 1387ن (يزراعتي رضايي، شاه .12

اله  بتي، ترجمه هشرح منشور سازمان ملل متحد) 1394اران (كما، برونو و هميز .13
 ي، تهران، انتشارات خرسنديدنژن
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، الملل روش تحقيق در علوم سياسي و روابط بين) 1380القلم، محمود ( سريع .14
 انتشارات فرزان، تهران

، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام حقوق مردم در حكومت) 1381اهللا ( صرامي، سيف .15
 خميني (ره)

 22كتابخانه گنج دانش، چاپ  ،الملل عمومي حقوق بين) 1384ضيايي بيگدلي، محمدرضا ( .16

، تهران، انتشارات الملل نيو روابط ب يپلماسيفرهنگ د) 1392، غالمرضا (ييبابا يعل .17
 وزارت خارجه

 آرا ، تهران، انتشارات تينويسي الفباي گزارش) 1397عليزاده مالك، سعيد و معصومه صفدري ( .18

اطالعات در حفاظت نقش ) 1396زوارزاده ( يو غالمعل يباقر نيوحس ديحم ،يفارس .19
 )(ع نيانتشارات دانشگاه امام حس ،ها تيشخص

فناوري اطالعات و ارتباطات و مباني ) 1387زاده فرد، سيدضياءالدين ( قاضي .20
 )، تهران انتشارات دانشگاه امام حسين (ع)2(ج.  هاي اطالعاتي سيستم

 ،يا سهيمقا يها استيس) 1373( يدعبدالعليقوام، س .21

 قومس نشر ،تهران ،عمل در و يتئور در الملل نيب روابط) 1372( اصغر سيدعلي ،يكاظم .22

تا  ياز تئور شدن جهانيدر عصر  يپلماسيد) 1392زمن (ين و جفري واير، پالك .23
ابرار  يالملل نيقات بيمطالعات و تحق ياردان، تهران، مؤسسه فرهنگك، ترجمه عباس عمل

 معاصر تهران

روش تحقيق با تأكيد بر نحوه ) 1393محمودي، جالل و سيده خديجه مهدوي ( .24
 ، تهران، انتشارات سوالرتنظيم پروپوزال

 ، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالميحقوق جهاني ارتباطات) 1395معمتدنژاد، رؤيا ( .25

 پنجم ، تهران، انتشارات وزارت خارجه، چاپالملل عمومي حقوق بين) 1377مقتدر، هوشنگ ( .26

، تهران، انتشارات الملل نيبر حقوق ب يدرآمد) 1380درضا (ي، حمينور يمحمد كمل .27
 رازهيش

 اكبر مهتدي، تهران، انتشارات اميركبير، چاپ هشتم ، ترجمه عليروح القوانين) 1362مونتسكيو ( .28
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، تهران، مؤسسه يم ارتباط جمعيات و مفاهيبر نظر يا مقدمه) 1380مهرداد، هرمز ( .29
 فاران يپژوهش يفرهنگ

، قم، مركز انتشارات دفتر هاي سياسي متد تحليل پديده) 1370ميرمدرس، سيدموسي ( .30
 تبليغات اسالمي قم

ران چاپ (روزنامه يت اك، شرالملل نيب هايسازماناست و يس) 2536ن (يناظم، حس .31
 اطالعات)

تهران، ، الملل از كنگره وين تا امروز تحوالت روابط بين) 1369زاده، احمد ( نقيب .32
 نشر قومس

و مهناز بهراملو، تهران،  يدقاسم زماني، ترجمه سالملل نيحقوق ب) 1382ا (كواالس، رب .33
 انتشارات شهر دانش

 مقاالت

، ها تمدن يوگو گفت ياعتبار يها يستگيبا) 1381، محمدرضا (يقيرفتار حق دولت .34
 زيي، پا6گفتمان، شماره  ياجتماع -ياسيفصلنامه س

ان آزاد يو جر يت مليدر امن يتمان علم؛ بحثك) 1378. (ي، هارولد سيالئير .35
 ، شماره سوم، بهاريد بهنام، فصلنامه مطالعات راهبردي، ترجمه سعاطالعات

پژوهش  مجله علمي، علم يپلماسيدبر  يحقوقشرحي ) 1396( ديمالك، سع زادهيعل .36
 زمستان ،ياجتماعمطالعات و  يعلوم انساندر 

، سرمايه اجتماعي در بازتوليد قدرت نرم ج.ا.ايرانجايگاه ) 1389قدسي، امير ( .37
 ، پاييز30فصلنامه راهبرد دفاعي، سال هشتم، شماره 

(گفتگو)، فصلنامه مطالعات  ان آزاد اطالعاتيجر يتيامن يامدهايپ) 1378لهر، رضا (ك .38
 ، شماره سوميراهبرد

الگويي جهت ) 1386نژاد نوري، محمد، فرزاد طرهاني و مرتضي سليماني داراني ( مهدي .39
 ، تابستان16، فصلنامه راهبرد دفاعي، سال پنجم، شماره انتقال دانش سازماني
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 فضاي مجازي

 ، (وبالگ) اينترنت»الملل كليات حقوق بين«تا) مقاله  جهانبازي، امير (بي .40

 پديا ، درگاه اينترنتي ويكيديپلماسي علمتا)  پديا (بي ويكي .41


