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 1   تحوالت جديد ايران و جهان

 

  مقدمه

المللي گذشته و استقبال چشمگير استادان و  همايش بين پنجدر پي برگزاري 
ت و پژوهشگران ايراني و غير ايراني براي بررسي و موشكافي تحوال

ها و  هايي كه ايران و منطقه و جهان را درگير خود ساخته و دولت دگرگوني
، انديشي انداخته است كنشگران فرادولتي و فرودولتي را به تكاپو و چاره

تارنماي ، ارزيابان و همكاران همچنين همت كليه اعضاي هيئت علمي
المللي  ش بينن همايپنجميما را بر آن داشت تا ، تحوالت جديد ايران و جهان

 برگزارآن را بصورت مجازي ، گذشته همايش سهاز اين دست اما همچون 
برگزار ، مالي و زمانيهاي  محدوديتاز اين طريق و با ميان گذر از . كنيم

كنندگان همايش تالش كردند تا فرصت كافي را براي پژوهشگران و 
ال چكيده و ي علمي و پژوهشي را به ارسها دانشجويان عالقمند به فعاليت

براي اولين . ي آنان را فراهم سازندها مقاله جذب و امكان انتشار آثار و ديدگاه
ي تحوالت جديد ايران و جهان همين همايش ها بار در ميان مجموعه همايش

آن پنجم بود كه تعداد شركت كنندگان ايراني بر شركت كنندگان غير ايراني 
 . پيشي گرفت

اساسي  مقولهمايش نيز همچون گذشته به دو ين هپنجممحورها و موضوعات 
هر موضوعي . تحوالت جديد و ارتباط ميان ايران و جهان: شده استتقسيم 

كه از نظر استادان و پژوهشگران در اين دو قالب كلي جاي گيرد از نظر 
عالقمندان . شده استبرگزاركنندگان اين همايش ارزشمند و مرتبط شناخته 

  2  1392، فروردين يالملل نيش مجازي بيچهارمين هما

موضوعات ديگري را  توانستند ه علمي خود ميهمچنين با ارسال پيشين
  . ه استكه با گرمي مورد استقبال قرار گرفت كردهپيشنهاد 

اهميت اين موضوع نه بدان خاطر است كه ايران مركز ثقل جهان يا در نقطه 
بلكه بدين خاطر است كه مركزيت اين همايش در ، مركزي جهان واقع باشد

ن آن عالقمندند تا با همكاري پژوهشگران ايران قرار دارد و برگزار كنندگا
ارتباط و پيوستگي امور و مسائل ميان ايران و جهان پيرامون ، ديگر كشورها

آن شكافته شود و فرصتي فراهم گردد تا پژوهشگران غير ايراني با ايران و 
شايد كمتر كسي باشد كه از ايران باستان و منابع . مردم آن آشناتر گردند

نباشد  از و اشراف آن بر گذرگاه استراتژيك خليج فارس آگاهسرشار نفت و گ
شك بسيارند كساني كه با اوضاع كنوني و تحوالت پياپي در اين كشور  اما بي

و منطقه و جهان كه ناشي از آن باشد ناآشنا هستند و اين فرصتي است تا از 
 يرتأثنزديك درباره تحوالت مختلف جديد صورت گرفته در ايران و جهان و 

  . از يكديگر را مورد مطالعه قرار دهند/و تأثر آن دو بر

  دكتر بهرام نوازني

  دبير همايش
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  در ميان قوم كرد يطلب بر حس استقالل ها رسانه تأثير

  أ فاطمه ابراهيمي كيا

  چكيده

كه اكنون بخش اعظم آن به جز كشور  استكردها يكي از اقوام بزرگ ايراني 
 ،ي فرهنگيها به دليل تفاوت. استيه ساكن عراق و سور، در تركيه ،ايران

به  و ها دولتاين عدم توجه  ،همه مهمتر و از آداب و رسوم اين قوم، تاريخي
كردها جايگاه و ، عدالتي و تبعيض نژادي حاكم در دولت تركيه بي خصوص

كردها از ديرباز هويتي  ،ايران كه در اما از آنجا. ندارنداي  منزلت شايسته
آداب و ، اند با ديگر ايرانيان داراي اشتراكات بسياري در فرهنگ ايراني داشته
افكني ميان اقوام مختلف از  ي بيگانه با تفرقهها انه رسانهتأسفم. رسوم هستند

تجزيه كردن كشور ايران كه يكي از  درجمله هموطنان كردمان سعي 
دارند و بايد توجه داشت نقش پررنگ ، شود مي ي منطقه محسوبها قدرت

ي اخير بر هيچ ها در تحوالت اجتماعي و سياسي به خصوص در سال ها سانهر
  . كس پوشيده نيست

از روش  ،ايران از يطلب بر حس استقالل ها رسانه تأثيراين پژوهش با توجه به 
بين  گرفته است و همچنين با كمك نمونه پژوهش كه بهرهتحليلي –توصيفي

                                                           
 f1241e@yahoo.comدبير آموزش و پرورش فالورجان اصفهان،  أ 

  4  1392، فروردين يالملل نيش مجازي بيچهارمين هما

جوان  184سال و  19تا  14ان بين نوجو 178(نفر از نوجوانان و جوانان  362
شهري و مهاجرين كرد در كالن ، و از اهالي روستايي) سال 35تا  20بين 

با توجه به تفاوت شرايط محيط زندگي با مصاحبه و پرسشنامه انجام  شهرها
 تأثيربراي كاهش  و داده مورد بررسي قراررا  ها اين پيامد، شده است

  . يشنهاد كرده استرا پتدابيري ي بيگانه ها رسانه

  رسانه، يطلب استقالل، فرهنگ، تبعيض نژادي، قوم كرد: واژگان مهم
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   »اسالمي الملل بين حقوق« كتاب بررسي و نقد
  زاده حسين ميري نوشته

  أ آيدا ادب

 چكيده

 متعالي اهداف به دستيابي در اغماض قابل غير و مهم بسيار ابزارهاي از يكي
 حقوق بين الملل اسالمي از استفاده اني،جه مختلف هاي صحنه در اسالمي

) ص( اعظم پيامبر سوي از رسالت ابتداي همان از امر اين اهميت كه است
در واقع اين مبحث جز  . است گرفته قرار جدي اهتمام و توجه مورد

  .مهمترين اهداف و آرمان هاي اسالمي است

ان كه كتاب حقوق بين الملل اسالمي نوشته حسين ميري زاده نشر تهر
ويراستار . به چاپ رسيده است 1382درسنامه دانشگاه پيام نور است در سال 

آن حجه االسالم محمد رضا آشتياني و طراح آموزشي آن مژگان نيكخواه مي 
اين كتاب به چاپ دهم رسيده و مورد استفاده دانشجويان ساير دانشگاه . باشد

ت كه از تعريف اين كتاب شامل هفت فصل اس. ها هم قرار گرفته است
بين حقوق به منابع آن و منشا و سير تاريخي . آغاز ميشودحقوق بين الملل 

و به  ل را در اسالم بررسي ميكندسپس حقوق بين المل. مي پردازد الملل

                                                           
 للي امام خميني الم دانشجوي كارشناسي علوم سياسي، دانشگاه بين أ 

  6  1392، فروردين يالملل نيش مجازي بيچهارمين هما

بررسي عرف و عادات بين المللي مبپردازد و در پايان كتاب جهاد را مطرح 
به دليل . ياسي ارائه ميشودواحد براي رشته علوم س 2اين درس در . مي كند

اينكه اين درس جزو دروس تخصصي رشته علوم سياسي است و اين منبع 
  .اشكاالتي در بر داشت لذا ضروري ديديم كه آن را ويراستاري دوباره كنيم

  زاده ، حسين ميري)ص( پيامبر حقوق بين الملل اسالمي، نقد،: كليدي واژگان
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ز اينترنت و كيفيت زندگي دانشجويان؛ ميزان استفاده ا ميانبررسي رابطه 
  مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه ياسوج

  ب و اشكان شفايي أ عباس اسدي

  چكيده

رابطه بين ميزان استفاده از «كوشد تا تبييني از وضعيت  مي پژوهش حاضر
مندي  بهره. در دانشگاه ياسوج ارائه دهد »اينترنت و كيفيت زندگي دانشجويان

ست از كميت ا عبارت كه كمي يمند  بهره )الف: و قسم استاز اينترنت بر د
هايي نظير تعداد دفعات استفاده در مقاطع زماني  استفاده از اينترنت با شاخص

ست از نوع محتواي مورد استفاده از ا عبارت كه ي كيفيمند بهره) بو 
احساس خوب بودن فرد ناشي از رضايت يا  يعني كيفيت زندگي. اينترنت

هاي مختلف زندگي كه براي فرد مهم بوده و در  يت از جنبهعدم رضا
  . باشد رواني مي –محيطي و روحي، اجتماعي، برگيرنده ابعادي چون جسماني

 استفاده يها از تئوريميزان استفاده از اينترنت ن ييتب ين اساس برايبر ا
 و همچنين در تبيين مفهوم كيفيت زندگي از يساز برجستهي و خشنود

)WHOQOL (روش . تئوري سازمان بهداشت جهاني بهره گرفته شده است

                                                           
 aliabbas1356@yahoo.comعضو هيئت علمي علوم ارتباطات اجتماعي، دانشگاه عالمه طباطبايي،  أ 

 ashkan2664@yahoo.comكارشناسي ارشد، علوم ارتباطات اجتماعي، دانشگاه عالمه طباطبايي،  ب 

  8  1392، فروردين يالملل نيش مجازي بيچهارمين هما

ان دانشگاه يه دانشجويشامل كل يت آماريو جمعي است پيمايش، قيتحق
 يريگ با روش نمونه، ن مجموعهيكه از ا نفر است 5000به تعداد ياسوج 

نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب  357، كوكران و فرمولساده  يتصادف
ي از فنون آمار گير با بهره، و اطالعات خام به دست آمده ها داده. اند شده

مورد  SPSS فاده از نرم افزاراست با، توصيفي و تحليلي همچون كاي اسكور
 لحاظ بهنتايج اين تحقيق بيانگر اين است كه . تجزيه و تحليل قرار گرفتند

 25/5، متوسط ميزان به درصد 50/8 پاسخگويان؛ زندگي ارزيابي كيفيت
 قرار زندگي كيفيت از پاييني حد در نيز درصد 23/7 و به ميزان باال درصد
 يزندگ تيفيك و نترنتيا از دانشجويان استفاده زانيم ميانهمچنين . دارند

 درصد 1 از كمتر خطاي با را متغير دو بين معناداري رابطه تحقيق نتايج، آنها
كه  )0H( ينثه خيفرضيعني . رساند اثبات به درصد 99 از بيش اطمينان و

  . ميكن مي م و رديريپذ ينشانگر عدم وجود رابطه است را نم

دانشگاه  ،دانشجو ،كيفيت زندگي ،اينترنت ،يمند استفاده و بهره: واژگان مهم
  ياسوج
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بر بحران  تأكيدبه عراق با  آمريكاج فارس پس از حمله يموازنه قوا در خل
 رانيا. ا. جاي  هسته

  ب سالدورگرالهه و  أ يريبص يمحمد عل

 دهيكچ

ران يج فارس به نفع ايموازنه قدرت در خل ،م حاكم بر عراقيرژ يبا نابود
ران يا يابي نفوذ آن در عراق و دست، رانيا يابي ييل كه از قدرتاسرا. ر كردييتغ

كشور عراق شد تا به  ج فارس ويد وارد منطقه خليترس يم يا هسته يبه انرژ
. رديآن را تحت نظر بگ يا هسته يها تيك فعاليزداز ن ران بپردازد ويمقابله با ا

 پرسشن يپاسخ به ا صددي درليتحل-يفين مقاله با استفاده از روش توصيا
باشد؟ فرض  يبه عراق موازنه منطقه چگونه م آمريكااست كه پس از حمله 

ران يپس از سقوط صدام به نفع ااي  اصلي اين مقاله اين است كه موازنه منطقه
  . است تغيير كرده

گر با  موازنه ياز كشورها يكياين كشور به عنوان ، به عراق آمريكابا حمله 
مقابله با  يران برايا. افتير ييران تغيحذف و موازنه قوا به سود ا ،رانيا

                                                           
 basiri360@yahoo.comعضو هيئت علمي گروه علوم سياسي دانشگاه اصفهان  أ 

 saldorgar@gmail.comالملل  كارشناس ارشد روابط بين ب 

  12  1392، فروردين يالملل نيش مجازي بيچهارمين هما

نفوذ خود  تر نمود و  و حماس محكماهللا حزب، هيل اتحادش را با سوريياسرا
  . ش داديرا در خاك عراق افزا

  . نيسقوط صدام حس، موازنه قوا، ج فارسيخل، لياسرائ، رانيا: واژگان مهم
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ي حقوق ها با تكيه بر آموزه آفريقابررسي موانع توسعه پايدار در قاره 
  ملل توسعهال بين

  ب و حسن موثقي أ پناهي حسين

  چكيده

رسيدگي به ، المللي هاي جامعه بين درباره نگراني تأملبا ، سازمان ملل متحد
هاي خود قرار داده  را از اولويت آفريقاتصادي حياتي اق- شرايط اجتماعي

تعهد خود به حمايت از توسعه اين منطقه  تأييدسازمان ضمن اين . است
هاي پايدار براي مسائل  حل اي به منظور يافتن راه هاي ويژه برنامه، محروم

، گذاري مستقيم خارجي افزايش سرمايه، مربوط به بدهي خارجي و بهره بدهي
تسهيل ، برخورد با كمبود منابع محلي براي توسعه، سازي ملي ظرفيت افزايش

ايدز  بيماريالمللي و غلبه  يي در تجارت بينآفريقايكپارچگي كشورهاي 
اجراي ابتكار ويژه سراسري  1996مجمع عمومي در . تدوين كرده است
ار المللي ك سازمان بين، آغاز كرد كه براساس آن  را آفريقاسازمان ملل براي 

اي  را به منظور ايجاد و تقويت توانايي ملي و منطقه آفريقابرنامه مشاغل براي 
  . با توليد اشتغال آغاز كرد، به منظور مبارزه با فقر

                                                           
 a_2009l@yahoo.comدانشجوي كارشناسي ارشد حقوق بين الملل، دانشگاه آزاد اسالمي مراغه،  أ 

 واحد تبريز عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي  ب 

  14  1392، فروردين يالملل نيش مجازي بيچهارمين هما

و ابتكارهاي به  برنامه توسعه پايدار حمايت به عمل آورد 2000 آفريقاابتكار 
موزش و يونيسف و يونسكو توجه خود را به بهبود آ، رهبري بانك جهاني

نام در مدارس ابتدايي  پرورش ابتدايي در كشورهايي متمركز كردند كه ثبت
هايي مانند چارچوب كمك توسعه  سازمان ملل از طريق تالش. آنها ناچيز بود
هاي تحت رهبري كميسيون اقتصادي براي  و همچنين برنامه سازمان ملل

اي و  ح منطقهكه چارچوبي براي همكاري و هماهنگي بيشتر در سطو آفريقا
اي و جهاني مشاركت  منطقه، در سطوح كشوري، دهد اي ارائه ميزيرمنطقه

در زمينه حمايت ارائه شده به وسيله  آفريقا  دفتر مشاور ويژه درباره. كند مي
دهد و طرفداري جهاني در  مللي گزارش ميلا نظام ملل متحد و جامعه بين

كه سئوال اصلي  اما چگونه. كند پشتيباني از مشاركت جديد را هماهنگ مي
  ؟ اين پژوهش است

اتحاديه  ،المللي جامعه بين ،يساز جهاني ،آفريقا ،موانع توسعه: واژگان مهم
  آفريقا
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 فرهنگي-هنري- تهران كالنشهرِ اقتصادي

  أ تركاشوند نازبانو

  چكيده

 ي اخير در ايران مربوط به اقتصاد چرخهها يكي از مباحث مطرح شده در سال
جسمي و ارايه راهكارهايي جهت وارد كردن آثار هنرهاي تجسمي هنرهاي ت

آفريني  اقتصاد به منظور ثروت هنري در چرخه-به عنوان كاالهاي فرهنگي
چرخه اقتصاد كاالهاي هنرهاي تجسمي از سه بخش توليد و توزيع و . است

كالنشهر تهران به سبب محوريت خود . مصرف اين كاالها تشكيل شده است
اي  از اهميت ويژه ،تجاري و اداري در كشور، اجتماعي، اقتصادي در روابط

اين شهر مركز تجمع  )1: برخوردار بوده و داراي سه خصلت مهم است
به  و آموزش هنرهاي تجسمي به صورت آكادميك و غير آكادميك است

) 2 ؛فرهنگي در ايران است - ترين مركز توليد كاالهاي هنري عبارتي بزرگ
 -گالري و موزه جهت ارايه و بازديد عموميِ كاالهاي هنري داراي بيشترين

تري به تناسب  است پس در تهران با شرايط مطلوب فرهنگي در سطح كشور
) 3 ؛توان پرداخت مي كشور به بحث توزيع كاالهاي هنري شهرهاي ديگر

را نسبت به ساير شهرهاي كشور در خود جاي داده و  جمعيتتهران بيشترين 

                                                           
 nazbanootarkashvand@gmail.com 41مدرس دانشگاه علمي كاربردي واحد  أ 

  16  1392، فروردين يالملل نيش مجازي بيچهارمين هما

كنندگان بيشتري را جذب  توان در تهران مصرف مي آن است كه اين حاكي از
  . سومين گزينه چرخه اقتصاد هنرهاي تجسمي كرد

سياسي كه ايران در خاورميانه دارا -از طرف ديگر با توجه به موقعيت فرهنگي
هنري در خاورميانه -توان شهر تهران را به عنوان پايتخت اقتصادي مي است

كاني باشد براي مبادالت كاالهاي هنري و فرهنگي مطرح كرد تا اين شهر م
ساير كشورهاي همسايه كه اين امر باعث تبادل مناسبات فرهنگي خواهد بود 

بازديد و خريد و فروش  برايگران خارجي  و همزمان باعث جذب گردش
فرهنگي براي كشور  -كاالهاي هنري خواهد شد كه داراي منافع اقتصادي

فوق در اين مقاله با چينش چندين نظريه از  با توجه به مطالب. است
) اقتصاد خرد( ي اقتصاديها نظريه، )توليد هنر( ي جامعه شناسي هنرها نظريه

كارهايي  راه) فرهنگي - مديريت برفروش كاالهاي هنري(و اقتصاد فرهنگ 
هنري ارايه خواهد -فرهنگي-ي تهران به كالنشهري اقتصاديساز جهت آماده

  . شد

، فرهنگي-كاالهاي هنري، ايران، هنرهاي تجسمي، اقتصاد، تهران: واژگان مهم
  . فروش آثار هنري
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  ي در تاريخ تحزب ايرانتأمل: احزاب سياسي و ثبات سياسي

  +أ كامران تمي

  چكيده

كه به  هستند و ساليق متنوع ها احزاب سياسي مركز ثقل تجميع خواسته
گذاري تأثيربراي تكاپو و بسترهاي ساختاري و عيني الزم ، واسطه حضور آنها

اجتماعي بر همديگر و بر ساختارهاي سياسي  متقابل نيروهاي سياسي و
مفاهيم مختلفي  ،در مطالعات صورت گرفته پيرامون احزاب. شود مي فراهم

ساختار و سازماندهي حزبي و ، ي رقابتها نظريه، نظير رفتارهاي انتخاباتي
ران تاكنون يا وده است؛ اما درنظران ب مورد دغدغه صاحب، مشاركت سياسي

بازخواني كاركردهاي آنها  از ثبات سياسي واند مسئله بررسي احزاب از چشم
در شرايطي كه به . ه نبوده استزن اين حواگر مدنظر پژوهش، اين موضع زا

 ،احزاب، رانيي سياسي در اها بندي جناح و ها بندي ي گروهگير رغم شكل
مند و  يي متشكل و نقشها ر شاهد ظهور ساختكمت اند نهادمند نشدهو تحكيم 

الزم را براي رقابت نيروهاي ي ها د ظرفيتهستيم كه بتوان گذارتأثيرنهادينه و 
بنابراين . هم آورداائتالف ملي و در نهايت ثبات سياسي فر، تجميع، سياسي
ها و  گيري احزاب سياسي در ايران بيش از آنكه بر گرفته از شكاف شكل

                                                           
  أ 

  18  1392، فروردين يالملل نيش مجازي بيچهارمين هما

، نگاه دولتيها،  بيشتر برآمده از شخصيت، اعي در جامعه باشدتنوعات اجتم
  . باشد مي در مقابل هم ها ي جناحگير وابستگي به بيگانگان و جهت

و  ها ي نقشگير يافته اصلي پژوهش حاضر اين است كه بواسطه عدم شكل
، فقدان دركي فراگير از اهداف و منابع ملي، كاركردهاي صحيح نظام حزبي

گروهي و ايجاد ، گرايي شخص تمركز منفعت، جناحي گسترش تفكر
ي الزم جهت ها يش فكري باعث شده است زمينهاند ي جزمها بندي قطب
يازي به ثبات سياسي پايدار به واسطه كارگزاري احزاب در سطح ملي  دست

  . مورد توجه قرار نگيرد

مشروعيت ، مشاركت سياسي، ايران، ثبات سياسي، احزاب: واژگان مهم

  سيسيا
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جهاني بر راهبرد جمهوري اسالمي ، اي تهديدات و تحوالت منطقه تأثير
  ) 2000-2012( در رهنامه خود ايران براي رسيدن به بازدارندگي

   ب و ساناز رستم جبري أ انوش جعفري

  چكيده 

 )م1979( ايران به عنوان يك كشوري اسالمي همواره بعد از پيروزي انقالب
حتي قرار گرفته كه  مورد تهديدورهاي غربي كشدر مواقع بسياري از سوي 

از اين رو ايران از ابتدا سعي در خوداتكايي . انقالب اسالمي را از ميان بردارند
اين امر در پرتو تكيه بر . نظامي براي حفظ كيان انقالب خود داشته است

اين ، هاي ايراني لكن با تالش استراتژيست. گرديد مي توانايي كشور ميسر
ي ها از يك طرف به موشك بسيار، عليرغم موانع 21فق شد در قرن كشور مو

 اي نيروگاه هسته ،از طرف ديگر بالستيك ساخت داخل دسترسي پيدا كند و
 2011 ي متعدد در سالها توجه به كارشكني كشور را با )صلح آميز(

  . ازي كنداند راه

دات و اين پژوهش در تالش است كه رهنامه ايران را با توجه به تهدي
مورد توجه قرار دهد اي  تحوالت مختلف قرن حاضر در سطح جهاني و منطقه

                                                           
  dr_aj2012@yahoo.comعضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس أ  
   sanaz_r800@yahoo.comكارشناس ارشد و عضو باشگاه پژوهشگران جوان ب  

  20  1392، فروردين يالملل نيش مجازي بيچهارمين هما

ي كه براي اين پرسش. و موفقيت كشور را با توجه به موانع بسيار توضيح دهد
باشد كه جمهوري اسالمي ايران پس از  مي مقاله در نظر گرفته شده بدين گونه

 خود اتخاذ كرد؟اي  هجنگ تحميلي كدام استراتژي را نسبت به امنيت منطق
فرضيه آن نيز به اين شرح است كه با توجه به تجارب گذشته و وابستگي به 

اي  هدف اصلي انقالب تكيه بر توان خود و برتري منطقه ،ي ديگرها قدرت
 تأكيدگرايان كه به اين امر  گردد به تفكر واقع مي اين خواسته باز. باشد مي

بايد به فكر خودياري باشند تا بتوانند در  ها در جهان آنارشيستي دولت، دارند
ايران نيز با درك واقعيت موجود تاكنون . معضالت جهاني موفق عمل كنند

روش مطالعه . توانسته تهديدات محيطي و جهاني عليه خود را خنثي سازد
  . باشد مي تحليلي-مورد استفاده در اين پژوهش توصيفي

 اي  برتري منطقه، امنيت ملي، نظاميخوداتكايي ، دكترين ايران: واژگان مهم
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  تأملي بر روابط اقتصادي ايران و كشورهاي آسياي مركزي

  ب و حميده رحيمي أ پور اهللا سميه حبيب

  چكيده

  جزء يمنافع اقتصاد، ميداشته باش يكه از منافع مل يفيبه طور كلي هر تعر
ز در ين يتيمباحث امن يمعاصر حت يايدر دن. نفك و عمده آن خواهد بوديال

قابل  ياقتصاد يها يدرازمدت بدون در نظر گرفتن مالحظات و همكار
ز يدار نيت پايو امن بوده داريت پايبر امن يمبتن ،را اقتصاديز، ستيف نيتعر
ازات يت منافع و امتيتوان اهم يامروزه م. دار استيك اقتصاد پايبر  يمبتن

در  يكشورها يو حتشرفته يپ ياز كشورها ياريبس يپلماسيرا در د ياقتصاد
آسياي ، از اين منظر براي جمهوري اسالمي ايران. حال توسعه مشاهده كرد

تواند از فرصتي بالقوه به  ، مياست كه در صورت انتخاباي  مركزي منطقه
مذهبي و ، چرا كه وجود اشتراكات فرهنگي. فرصتي بالفعل تبديل شود

ي برقراري ها زمينه، عبطور قط، تاريخي ميان كشورهاي اين منطقه و ايران
. كند مي روابط اقتصادي مناسب را بويژه در مقايسه با كشورهاي ديگر فراهم

شناسايي و استفاده از اين اشتراكات به ، آنچه كه بايد مورد توجه قرار گيرد

                                                           
 المللي امام خميني  كارشناس ارشد روابط بين الملل، دانشگاه بين أ 

 كارشناس ارشد روابط بين الملل، دانشگاه بين المللي امام خميني ب 

  22  1392، فروردين يالملل نيش مجازي بيچهارمين هما

در واقع حضور . عنوان يك فرصت براي ايجاد روابط مطلوب اقتصادي است
. فرصتي دوسويه است، ا كشورهاي آنايران در منطقه و توسعه و تجارت ب

تواند به كشورهاي آسياي  مي زيرا هم ايران به دليل موقعيت جغرافيايي خود
آهن  مركزي براي دسترسي به آبهاي آزاد و برقراري ارتباط بين شبكه راه

كشورهاي آن و شمال شرق آسيا و اروپا كمك كند و هم كشورهاي آسياي 
اما . شوند مي بكر محسوباي  ي ايران عرصهمركزي براي حضور فعال اقتصاد

منطقه آسياي مركزي  روندهاي موجود گواه آن است كه توجهات الزم به
ي نسبي فراوان در ها مبذول نشده و ايران با وجود برخورداري از مزيت

لذا پژوهش . ي اين منطقه چندان موفق نبوده استها ي از ظرفيتگير بهره
روابط اقتصادي ايران و كشورهاي آسياي  حاضر درصدد است با مروري بر

كشورهاي آسياي  و ي ايرانها شناسي اقتصادي سياست مركزي به آسيب
  . مركزي بپردازد

ي ها همكاري، جمهوري اسالمي ايران، منطقه آسياي مركزي: واژگان مهم
  اقتصادي
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  و اقدامات جهاني جهت مقابله حقوقي با آناي  هسته تروريسم

  أ دهزا جعفر حيدر قلي

  چكيده

وجود  اين پديده در طول تاريخ، نيستاي  تروريسم پديده جديد و ساده 
به كرات اتفاق افتاده و از زمان انقالب كبير فرانسه به طور رسمي وارد ، داشته

ادبيات سياسي جهان شده كه به معني ايجاد رعب و وحشت در جامعه با 
و هشتاد به بعد با  هه هفتاداين پديده مشحون از د. باشد مي ي سياسيها انگيزه

ارتباطات و گسترش تكنولوژي دچار تحول ، وري اطالعاتجهاني شدن فنا
 نموداز نظر شكلي به موارد متنوع و به اشكال مختلف . مفهومي و شكلي شد

. شود مي يافت كه از آن به عنوان اشكال نوظهور و نوين تروريسم ياد
 نبوده و مشمول اين اشكال تروريسم نيز از اين امر مستثنااي  تروريسم هسته

يافته با استفاده از مواد و  ي تروريستي سازمانها باشد كه توسط گروه مي
اكتيو براي رعب و وحشت با انگيزه سياسي و راديواي  تجهيزات هسته

  . گيرد مي صورت

مبارزه با اشكال  مللي درال ي اخير جامعه بينها ي حقوقي دههها ند تالشچ هر
اما به ، توان ناديده انگاشت نمي را )اي تروريسم هسته ويژهب( وريسممختلف تر

                                                           
 j_heydargolizadeh@yahoo.com. الملل، دانشگاه آزاد اسالمي واحد مراغه كارشناس ارشد حقوق بين أ 

  24  1392، فروردين يالملل نيش مجازي بيچهارمين هما

و عملي نمودن ساز و  تأسيسرسد اقدامات صورت گرفته تاكنون در  مي نظر
لذا الزم و ضروري است در . نگرديده است، مؤثر كارهاي حقوقي مدون

 جهت مقابله و امحاي تروريسم كه روز به روز بر تنوع و اشكال ارتكاب آن
شامل تعاريف حقوقي جامع و مدون ، ملليال اسناد حقوقي بين شود مي افزوده

دف اين مقاله ه. ن و تدوين گردديمللي باشد تبيال كه مورد قبول جامعه بين
موارد اتفاق افتاده آن در ، اي ، اقسام تروريسم هستهاي بررسي تروريسم هسته

 باشد كه به نظر مي جهان و همچنين اقدامات حقوقي جهت مقابله با آن
موارد تروريسم ، ند در مقايسه با ساير اشكال نوين تروريسمچ رسد هر مي

بار بسيار و گسترده احتمالي  در عمل كمتر رخ داده است اما آثار زياناي  هسته
ي حقوقي و عملي ها آن بر جوامع انساني ضرورت تدوين و ايجاد سازكار

روش تحقيق در اين مقاله مبتني بر . كند مي براي مقابله با آن را ايجابمؤثر 
  . باشد مي مطالعه اسنادي و تحليل محتوا

آژانس ، سازمان ملل متحد، اي تروريسم هسته، تروريسم: واژگان مهم
  مللال حقوق بين، مللي انرژي اتميال بين
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  ها وچالش ها روابط ايران و مصر بعد از سقوط مبارك؛ فرصت

  ب و متين طحاني أ محمدجعفر خسروي

  چكيده

پيوند ، پل بين دو قاره آسيا و همچنين، كشور مصر از نظر موقعيت استراتژيك
شرايط اقليمي اين . دهنده دو راه آبي دريايي مديترانه و اقيانوس هند است

نقش مهمي ايفا  آفريقاكشور سبب شده است در منطقه خاورميانه و قاره 
ي و پوليتيكط خاص ژئواز طرفي ايران نيز به دليل دارا بودن شراي. نمايد

ي آزاد ها دسترسي به آب، استراتژيكي و قرار گرفتن در قلب منطقه خاورميانه
گاز در  عظيمي از ذخاير نفت و مللي و برخوردار بودن از مقاديرال و بين

كشور  ايران و مصر به عنوان دو. برخوردار استاي  منطقه از اهميت ويژه
ي دور با هم مراوده داشته و در ايجاد ها گذار مهم خاورميانه از گذشتهتأثير

كشور  البته مناسبات دو. اند صلح و ثبات در جهان اسالم نقش حياتي ايفا كرده
مصر اولين . بعد از وقوع انقالب اسالمي ايران بسيار متزلزل و كم رنگ شد

كشور عربي بود كه قبح داشتن رابطه سياسي با رژيم صهيونيستي را با امضاي 
در زمان حكومت انور ) 1979(و معاهده صلح ) 1978( مپ ديويدقرارداد ك

                                                           
 mohammad.khosravi2020@yahoo.comدانشگاه گيالن،  دانشجوي كارشناسي ارشد أ 

 دانشگاه عالمه طباطبايي رشناسي ارشددانشجوي كا ب 

  26  1392، فروردين يالملل نيش مجازي بيچهارمين هما

 دولت ايران به طور رسمي علنا، در پي اين اقدام سادات. سادات شكست
دو ، به دنبال صلح سادات با اسراييل. اعالم به قطع رابطه با دولت مصر كرد

اقدام به ترور انور  1981اكتبر  6 گروه سلفي الجهاد و جماعت اسالمي در
حسني مبارك به عنوان جانشين وي انتخاب ، با ترور سادات. ادات كردندس

مبارك نيز در طول اين . گرديد و به مدت سي سال در مصر حكومت كرد
ي ها سادات پايبند بود و به نوعي ادامه دهنده سياست يها دوران به سياست

 لذا در طول اين دوران روابط ايران و مصر به عنوان دو كشور. وي بود
 مالع ترين حد خود رسيد و مهم در منطقه خاورميانه به پايينو  گذارتأثير

با بوقوع . سال رخ نداد 30روابط رسمي نزديكي بين دو كشور در طول اين 
گرايان در اين  مصر و روي كار آمدن اسالم 2011ه ژانوي 25پيوستن انقالب 

مصر بعد  ايران وي و از سرگيري روابط بين گير يي براي شكلها روزنه، كشور
لذا مقاله حاضر به دنبال بررسي و تبيين ، سال بوجود آمده است 34از 

 ي روابطساز ي پيش روي دو كشور در برقراري و عاديها چالش و ها فرصت
  . باشد مي

  ها چالش ،ها فرصت ،روابط، صرم، ايران: واژگان مهم
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 خاورميانهو  آفريقاشناختي و تحوالت منطقه شمال  تئوري امنيت هستي
  عربي؛ بازبيني يك پرونده

  ب و كبري عزيزي أ فرزاد رستمي

  چكيده

ي مردمي در راستاي ها ي پديده خيزشگير و اوج آفريقاتحوالت منطقه شمال 
ي سياسي و استقالل جامعه مدني ها تحقق مردم ساالري و رسيدن به آزادي

اطالعات  در چارچوب جهان متحولي كه شهروندان آن روزانه با ارتباطات و
اند اصل انكارناپذيري است كه متناسب با باورها و  ي نوين مواجهها و فناوري

رف دو تحوالت مذكور ظ. ي منطقه اتقاق افتادها ي بومي و ملي ملتها انديشه
مللي را به خود ال گران و كارشناسان داخلي و بين سال اخير كانون توجه تحليل

و معنايي متفاوتي به تحوالت  هر كس از نگاه نظري. اختصاص داده است
و  آفريقاي تحوالت منطقه شمال گير از آغاز شكل. منطقه نگريسته است

ي معنايي ها همؤلف ي سه گفتمان متفاوت باگير خاورميانه عربي شاهد شكل
بهار عربي و بيداري ، گفتمان دموكراسي خواهي غرب :متمايز هستيم نسبتا

تري هم وجود دارد و آن  اي نگاه ريشه ،ي فوقها فارغ از همه نگاه. اسالمي

                                                           
 f.rostami1361@yahoo.comعضو هيئت علمي دانشگاه رازي كرمانشاه،  أ 

 كارشناس ارشد روانشناسي دانشگاه رازي كرمانشاه ب 

  28  1392، فروردين يالملل نيش مجازي بيچهارمين هما

شناسانه در ارتباط با تحوالت منطقه  هستي اين است كه بر اساس نگاه امنيت
نگاه ، تالش براي شرافت فردي و ملي، و خاورميانه عربي آفريقاشمال 

تقويت ، احياي حس غرور و افتخار، ملليال انه به مسائل داخلي و بينمند عزت
بسيار بيشتر از آن چه  . . . امنيت رواني و، يه رانده شدهامنيت هويتي به حاش

 ي اقتصادي برجستهها خواهي يا نابرابري عنوان دموكراسيامروز تحت 
ي ها در اين مقاله ضمن توجه به همه مقوله. داراي اهميت است، شود مي

نيز جهت تبيين اي  ي امنيت منطقهها مذكور از چارچوب نظري مجموعه
  . ر بودن تحوالت در آينده استفاده شده استدا چرايي دامنه

تحوالت ، اي ي امنيت منطقهها مجموعه، شناختي امنيت هستي: واژگان مهم
  . گفتمان، امنيت هويتي، منطقه
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ي بر ساخت قدرت در تأملدموكراتيك؛  اقتدارگرا يا شبه هاي شبه نظريه نظام
  روسيه دوران پوتين

  ب آباد خليلو فهيمه عشرتي  أ پور زهرا سليماني

  چكيده

گذاري روسيه  سياست  مردان در عرصه با ظهور نسل جديدي از دولت
ها و  مردم روسيه و جهان در انتظار ظهور دولتي با كارويژه، پساشوروي

تحوالت داخلي روسيه را ، هاي متناسب با يك دموكراسي كارآمد ارزش
سازگاري فرهنگ نا، يابي رهبران اقتدارگراي مدرن با قدرت. گر شدند نظاره

. ساالر به خوبي نمود يافت هاي مردم هاي نظام سياسي روسيه با ارزش
در ، ساالري به عنوان يكي از عناصر برجسته فرهنگ سياسي روسيه دولت

به . ي داردتأملمداران اين كشور جايگاه قابل  مشي فكري و عملي سياست
اقتصادي و ، يمهمترين اصل براي توسعه سياس ،همؤلفاعتقاد پوتين اين 

هاي  يسامانسازوكار براي رفع مشكالت و ناب اجتماعي روسيه و كارآمدترين
با توجه به تحوالت اخير جهان همچون بحران مالي جهاني و . داخلي است

الملل  تحوالت خاورميانه كه همراه با تبعاتي براي ساير بازيگران نظام بين

                                                           
 z.soleimani85@gmail.comالملل دانشگاه فردوسي مشهد،  دانشجوي كارشناسي ارشد روابط بين أ 

 fahimeh.eshrati@yahoo.comالملل دانشگاه فردوسي مشهد،  ابط بيندانشجوي كارشناسي ارشد رو ب 

  30  1392، فروردين يالملل نيش مجازي بيچهارمين هما

رسد بحران  مي به نظر. تيمشاهد بروز اعتراضات مردمي در روسيه هس، بوده
مبتني بر قدرت  ن رژيم سياسياي همچو روسيه ناشي از عوامل عمده

سيستم اجتماعي و اقتصادي رانتير و الگوي پدرساالرانه در رفتار ، شخصي
 . اجتماعي اين كشور باشد

نظرات مختلفي درصدد تبيين ساخت قدرت و تحوالت آن در كشورهاي در 
مارينا اوتاواي يكي از انديشمندان حوزه . اند برآمدهحال گذار به دموكراسي 

هاي شبه اقتدارگرا به  ترويج دموكراسي است كه در نظريه خود با عنوان نظام
دموكراتيك  اقتدارگرا يا شبه هاي شبه به نظر وي نظام. اين منظور پرداخته است

، وكراتيكهاي دم اند تا با ايجاد و حفظ ظواهر نظام مصمم، مانند روسيه كنوني
  هسته اصلي قدرت را براي خود محفوظ نگه، به دور از عرصه رقابت واقعي

شود با استفاده از چارچوب نظري كه اوتاواي  در اين مقاله تالش مي. دارند
د به ارزيابي ساخت قدرت ده گذار ارائه مي هاي درحال براي تحليل رفتار نظام

مدني اين   روي جامعهش هاي پي و چالش  فرصت، دوران پوتين در روسيه
  . خته شودكشور پردا

فرهنگ سياسي ، ساخت قدرت، ي شبه اقتدارگراها نظريه نظام: واژگان مهم
  پوتين، روسيه



 31   تحوالت جديد ايران و جهان

 

در  »نگاه به شرق«ي بر رويكرد پوليتيكهاي ژئو ظرفيت تأثيربررسي 
-1388هاي  مطالعه موردي سال: سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران
1384  

  ب و سحر جوانمرد أ وحيد سينايي

  چكيده

هاي مادي نقش تعيين كننده در سياست خارجي  ها و توانايي قابليت، ها ويژگي
به عنوان علم كشف روابط محيط جغرافيايي به  تيكيلوژئوپ. كشورها دارد
نقش مهمي در وارد كردن كشورها در بازي  ،يابي به قدرت منظور دست

در اين ميان ايران به عنوان . دجهاني و حفظ منافع و حيات ملي آنها دار
اي  ي به صورت يك قدرت برتر منطقهپوليتيككشوري با موقعيت برتر ژئو

ها و  فرصتبا  واي درآمده است  گذار در سطوح جهاني و منطقهتأثير
 خارجي رفتار، ي استپوليتيكهاي ژئو هايي كه ناشي از واقعيت محدوديت

تيك ايران كه در قالب يلوژئوپ يكي از استعدادهاي. دكن خود را تنظيم مي
و با هدف برآورده  پوليتيكاستراتژي سياست خارجي بر محور مباني ژئو

المللي شكوفا شده  هاي بين  ملي جمهوري اسالمي ايران در محيط كردن منافع

                                                           
 v_sinaee@yahoo.comعضو هيثت علمي گروه علوم سياسي، دانشگاه فردوسي مشهد،  أ 

 sahar67_javan@yahoo.comدانشجوي كارشناسي ارشد علوم سياسي، دانشگاه فردوسي مشهد،  ب 

  32  1392، فروردين يالملل نيش مجازي بيچهارمين هما

از لحاظ . در سياست خارجي ايران است »نگاه به شرق«گيري  است جهت
 باز 1340ت خارجي ايران به اوايل در سياس »نگاه به شرق«تاريخي سياست 

شد و در برخي مواقع جلوه  يگاهي در ايران تقويت م اين رويكرد. گردد مي
اين سياست در قالب  ،در دوره پس از پيروزي انقالب. دكر مي مسلط پيدا

رغم نفي دو ايدئولوژي حاكم  مطرح شد كه علي »ـ نه غربي نه شرقي«شعار 
در جهت برقراري اتحاد با يكي از  تالشي ،نيسمداري و كمو سرمايه ،بر جهان
  . ها عليه ديگري براي يافتن فضايي براي فعاليت بود ابرقدرت

به عنوان رويكرد اصلي  »نگاه به شرق«بر سياست  تأكيددولت نهم نيز با 
آن را رويكردي جديد حول محور تعامل سازنده و فعال به  ،سياست خارجي

 »نگاه به غرب«و  »نگاه به شرق«تعادل بين  منظور راهبردي براي برقراري
ي و ژئواستراتژيك پوليتيكبنابراين ايران به دليل مختصات ژئو. كند تلقي مي

فرصت مناسبي در عرصه سياست خارجي و معادالت امنيتي داشته و از  ،خود
يابي ايران  فقط در چارچوب دست اين رو اتحاد و ائتالف با كشورهاي بزرگ

بررسي  در تالش براياين پژوهش . اي قابل طرح است به منزلت برتر منطقه
در  »نگاه به شرق«بر رويكرد  پوليتيكهاي ژئو ها و محدوديت فرصت تأثير

   .باشد مي 1384ـ1388سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران در بازه زماني 

، سياست خارجي دولت نهم، نگاه به شرق سياست، پوليتيكژئو: واژگان مهم
  منافع ملي
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 سه بايدر مقاران يبرتر ا يبر فناور يصادرات مبتنبر  ير نوآوريتأث
  اندازمنتخب سند چشم يكشورها

  ب يه ثمريو هان أ يآباد ابوالفضل شاه

  چكيده

 يتسلط بر بازارها يملل برا ياز توان اقتصاد يابخش عمده، حاضردر عصر 
آن در  يريو بكارگ يدر گرو كسب دانش و فناور يافرامنطقهو  يامنطقه

. در سراسر جهان است ياز كنونيمتنوع و هماهنگ با ن يخلق محصوالت
، صادرات آن يو تالش برا يد محصوالت مليبرتر در تول ياستفاده از فناور

و بسط  يجهان يدر بازارها يدات داخليتول يعالوه بر افزودن تقاضا برا
درحال  يكشورها يو توسعه اقتصاد در رشد يينقش بسزا، يفعل يبازارها

به  يجدن توجه يبنابرا. ران خواهد داشتيا ياسالم يتوسعه همانند جمهور
ند ير در محصوالت و فرآييجاد تحول و تغيت سبب ايابداع و خالق، ينوآور

از . گردديبرتر م يو صادرات با فناور يريپذ ش قدرت رقابتيد و افزايتول
ژه يو هبرتر ب يبر فناور يبر صادرات مبتن مؤثررو توجه به عوامل  نيا

ن مطالعه يا. قرار دارد ياقتصاد يهااستيت سيدر اولو انهنوآور يها تيفعال

                                                           
   Shahabadia@gmail.comلي سينا عضو هيئت علمي گروه اقتصاد دانشگاه بوع -  أ 

  . haneisamari@gmail.comدانشجوي كارشناسي ارشد علوم اقتصادي، دانشگاه بوعلي سينا  -  ب 

  34  1392، فروردين يالملل نيش مجازي بيچهارمين هما

منتخب  يران و كشورهايبرتر ا يبر صادرات با فناور ير نوآوريتأث يبه بررس
 ياستيس يهاهيوصبه منظور ارائه ت 2007-2012 يانداز در بازه زمانسند چشم

انداز و تحقق اهداف سند چشم يدر راستا يگذاران كالن اقتصاد استيبه س
  . پردازديم ياقتصاد يهاميبا تحر يمقابله جد

تواند منجر به ارتقا يم يا بهبود نوآوريكه آاست ن يپژوهش ا ياصل پرسش
ن يا يه اصليفرض ،و در پاسخ به اين پرسش برتر گردد يصادرات با فناور

، مورد مطالعه يبرتر در كشورها يبر صادرات با فناور ير نوآوريتأثكه است 
نتخاب شده و براي ا يليتحل- يا سهيمقا نيز روش انجام پژوهش .مثبت است

استفاده شده  يالمللنيب يهااطالعات از اسناد موجود در پايگاه يآور جمع
برتر در  يا فناورو صادرات ب ينوآور ميانانگر رابطه مثبت يج بينتا. است

ن و يبهتر، مورد مطالعه يكشورها مياندر . است مورد مطالعه يكشورها
ه يب متعلق به تركيبرتر به ترت يبر فناور ين عملكرد صادرات مبتنيترفيضع

صادرات  زمينه ز در رتبه دوم منطقه دريران نيا ياسالم يجمهور. و قطر است
 يد اقتصاديجد يهاهور قدرتبا توجه به ظ. برتر قرار دارد يبا فناور
 بامناسب  يراهبرد يهااستيس اتخاذ، مانند پاكستان و تركيه، درمنطقه

 يالزام، رانيا ياسالم يدر جمهور يبر نوآور يمحور و مبتندانش يهاتيفعال
  . رسديبنظر م

 يجمهور، ينوآور ييشاخص كارآ، برتر يفناور ،صادرات: واژگان مهم
  ازاند سند چشم، رانيا ياسالم
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  مللال جنگ سايبري و تحول مفهوم توسل به زور در حقوق بين

  ب هادي هاشم پورحميدي أ علي صابرنژاد

  چكيده

ملل قابل اعمال بر ال به دنبال انتشار راهنماي تالين پيرامون حقوق بين
كه به درخواست و سفارش ناتو ، 2013 سايبري در مارس افزارهاي جنگ

دانان فضاي سايبري كه در حيطه جنگ  حقوق تفكر اغلب، انجام گرفته بود
قواعد  وضعمعطوف به اين گرديد كه به دنبال ، نمايند مي فرسايي سايبري قلم

آيا مفهوم توسل به زور در اين فضا نيز به ، مللي درباره اين نوع جنگال بين
است شكل متحد آمده منشور سازمان ملل  2ماده  4همان شكل كه در بند 

ز سويي بايد اين نكته را مد نظر قرار داد كه در رويه و خواهد گرفت؟ ا
ي اقتصادي به عنوان توسل به ها مسائلي همچون تحريم ،ملليال قوانين بين

اين با  اي سازمان ملل متحد يا يك ديد محتاطانهدر واقع  ؛شدهزور مطرح ن
 قرار دادهتفسير مضيق مورد توسل به زور را  موضوع برخورد نموده و مسئله

  . است

                                                           
 ali.sabernejad@gmail.comالملل  كارشناس ارشد حقوق بينأ 

  ارشدحقوق جزا و جرم شناسي دانشجوي كارشناسيب 

  36  1392، فروردين يالملل نيش مجازي بيچهارمين هما

 توسل به زور مشمول مقررات منشور، جنگ سايبري حال اگر درباره موضوع
كه استثنائاتي همچون  اين پرسش مطرح استدانسته شود متحد  سازمان ملل

دفاع مشروع و دفاع جمعي در اين عرصه مجري خواهد بود يا نه؟ مقاله 
 ها ظرفيت ،كوشد تا با تحليل مسئله توسل به زور در جنگ سايبري مي حاضر

منشور سازمان ملل را به اين نوع  2ماده  4ي احتمالي تعميم بند ها و چالش
، جنگ بررسي نموده و مشخص نمايد كه چنين تقنيني درباره جنگ سايبري

  . ي نوينها نابساماني ايبري خواهد بود يا تداعي كنندهصلح س ساز زمينه

صلح ، ي سايبريافزارها جنگ، توسل به زور، جنگ سايبري: واژگان مهم
  دفاع مشروع، سايبري
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  بررسي تحوالت جرم محاربه در قوانين جزايي جمهوري اسالمي ايران

  ب و مريم نوازني أ فاطمه عظيمي

  چكيده

توان  ناپذير زندگي اجتماعي است كه در چارچوب آن مي امنيت جزء جدايي
يط از اين رو ايجاد يك مح. به اهداف واالي انساني و اجتماعي دست يافت

هاي هر حكومتي است؛ به طوري كه  امن اجتماعي از مهمترين دغدغه
يدترين شد، هاي مخل امنيت انگاري رفتار ضمن جرم، صاحبان قدرت

گذار ايران  قانون. كنند زننده اين امنيت اعمال مي ها را نسبت به برهم واكنش
يت را به نيز از اين امر مستثنا نبوده و مصاديق متعددي از رفتارهاي مخل امن

هاي شديدي را براي آن  معرفي نموده و مجازات، عنوان يك پديده مجرمانه
، در اين جرم. محاربه از جمله اين رفتارها استكه  در نظر گرفته است

مال يا ناموس مردم يا ارعاب ، به قصد جان، محارب با نشانه گرفتن امنيت
  . گردد برد و موجب ناامني در محيط مي دست به سالح مي، آنان

پاسخ دهد كه با توجه به  پرسشاست تا به اين  نوشتار حاضر در تالش
جرم محاربه شاهد چه ، گذاري در نظام جمهوري اسالمي ايران تحوالت قانون

                                                           
 meh.azimi1392@yahoo.comfate: عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور زنجان - أ  

 maryam.navazeni@yahoo.com: مدرس حقوق جزا دانشگاه كار اسالمي - ب  

  38  1392، فروردين يالملل نيش مجازي بيچهارمين هما

 گذار قانوناست كه تعريف استوار بر اين  اين پژوهشتغييراتي بوده و فرضيه 
ت اسالمي مصوب از جرم محاربه و برخي مصاديق آن در قانون جديد مجازا

دچار تحول شده است به صورتي كه بعضي از مصاديق محاربه در  1392
عنوان مجرمانه مستقل و جديدي را ، 1370قانون مجازات اسالمي مصوب 

تا  كند اين مقاله تالش مياز اين رو . به خود اختصاص داده است» بغي«بنام 
از طريق روش  تحليلي و با گردآوري منابع-با استفاده از روش توصيفي

  . داي اقدام به بررسي اين موضوع نماي كتابخانه

  قانون جديد مجازات اسالمي، تحوالت، امنيت، بغي، محاربه: واژگان مهم
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ي طرح ها با تكيه بر انگاره( آمريكانگاهي به روابط عربستان سعودي و 
  )خاورميانه بزرگ

  ب و سيدمحمد موسوي أ اردكاني فتاحيحسين 

 دهيچك

عربسـتان سـعودي و    ميـان ي روابـط  گير حاضر به بررسي روند شكلنوشتار  
روابـط بـين   . پـردازد  اي مي و فرامنطقهاي  به عنوان دو كشور مهم منطقه آمريكا

در  بود امـا گيري حوادث يازده سپتامبر كامال دوستانه  كشور تا قبل از شكل دو
گرايـان   راطمبنـي بـر حمايـت عربسـتان از افـ      آمريكاپي آن با توجه به ادعاي 

حكم جهـاد داده   آمريكاي طالبان و القاعده كه بر عليه ها مذهبي از جمله گروه
نگـاه   ،ي حوادث يازده سـپتامبر گير پس از شكل. گذاشت رو به تيرگي ،بودند

  . قرار گرفتدو كشور به يكديگر بر پايه گفتمان انتقادي در عين همكاري 

آمريكـا  سوي ايـاالت متحـده    از 2002گ در سال اجراي طرح خاورميانه بزر
را در مورد تغيير در حاكميت عربستان به وجود آورد بـه طـوري    ها زني گمانه

  . كه حتي زمزمه تجزيه اين كشور نيز در محافل سياسي غرب مطرح شد

                                                           
 fattahi624@yahoo.comعضو هيأت علمي دانشگاه اردكان،  أ 

 s46mosavi@yahoo.comعضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور قزوين،  ب 

  40  1392، فروردين يالملل نيش مجازي بيچهارمين هما

مبنـي   آمريكاي ها بايست يا به خواسته مي عربستان سعودي ،در قالب اين طرح
دهـد و يـا آمـاده رويـارويي بـا      گي تن اقتصادي و فرهن، بر اصالحات سياسي

براي ايجاد تغييرات و احتماال تجزيه حكومت خود باشد كـه   آمريكافشارهاي 
ايـن  . در هر دو صورت حكومت پادشاهي عربستان سعودي ضرر خواهد كرد

تحليلــي و بــا اســتفاده از روش -ي از روش توصــيفيگيــر پــژوهش بــا بهــره
بـه بررسـي    ،ي اينترنتيها مجالت و سايتو استفاده از اي  آوري كتابخانه جمع

كنـد بـه ايـن     روابط دو كشور در قالب اين طرح خواهد پرداخت و سعي مـي 
در پي تضعيف يا تجزيـه عربسـتان در قالـب     آمريكاپرسش پاسخ دهد كه آيا 

  ؟ برآمده است اين طرح

 ،راديكاليسم اسالمي ،خاورميانه بزرگ ،عربستان سعودي آمريكا،: واژگان مهم
  تروتروريسمپ
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  اي سواد رسانهاي  راهبرد مقابله و ي غربيها شناسي رسانه آسيب

  أ محبوبه قويدل حيدري

  چكيده

تواند به شدت در  مياست كه كنترل اجتماعي  ترين ابزار از مهميكي  ها رسانه
س أجهان غرب و در ر .دخالت كندفرهنگي افراد و اجتماعي  ،ثبات سياسي

، خود به عنوان بخشي از قدرت نرماي  از شبكه رسانهي گير با بهره ،آمريكاآن 
افزايش آمار برخي . در تالش است تا اهداف خود را در جهان گسترش دهد

فرهنگي جامعه  امنيت اجتماعي و تواند به شدت بر مي معضالت مشكالت و
ي به دست آمده ها  يافته. گذارد تأثير نيز خانواده به عنوان كانون مهم اجتماع و

ي منفي بااليي براي ها  ي غربي داراي ظرفيتها دهد مداخله رسانه مي نشان
به طوري كه حضور و  باشد مي افرادقرار دادن و به چالش كشيدن  تأثيرتحت 

ت شدن بنيان ي غربي زمينه سسها استفاده رو به گسترش افراد از رسانه
در اين راستا  .گاه و پايه اصلي جامعه را فراهم كرده است خانواده بعنوان تكيه

الزم است حساسيت موضوع به همان اندازه كه از سوي كشورهاي غربي 
. ي داخلي نيز قرار گيردها استراتژيست ن وشود مورد توجه مسئوال مي پيگيري

                                                           
 استان سيستان و بلوچستان كارشناس ارشد روانشناسي تربيتي، اداره كل آموزش و پرورش أ 

heydari4938@gmail.com 

  42  1392، فروردين يالملل نيش مجازي بيچهارمين هما

و اي  ي تلويزيوني ماهوارهها اين مهم از طريق توجه علمي به موضوع شبكه
  . شود مي سرجامعه مياي  نيز توجه به ارتقاي سطح سواد رسانه

با روش  يكاربرد ـ ياديتحليلي با هدف بن-توصيفياز نوع مقاله حاضر 
ي مداخله ها  آسيب ،اسنادي و با توجه به مدارك موجود- اي كتابخانه

اين نوشتار به دنبال . ي غربي را مورد بررسي و تحليل قرار داده استها رسانه
تواند تحت يك  مي نهچگواي  ي ماهوارهها كه شبكه استپاسخ به اين پرسش 
سواد  راهبرد هچخانواده را با چالش مواجه سازد و ، اي جريان هدفمند رسانه

  . رفتگ بكارتوان  مي ها را براي مقابله با اين چالشاي  رسانه

هاي  ، شبكهاي سواد رسانه، شناسي آسيب، يغرب يها رسانه: واژگان مهم
  اي، ايران ماهواره
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   »ي و رفتار سياسي در اسالمديپلماس«نقد و بررسي كتاب 
  محمد موسوينوشته سيد

  أ ساناز كرمي

  چكيده

شك يكي از ابزار بسيار مهم و غير قابل اغماض در دستيابي به اهداف  بي
از جمله استفاده از ديپلماسي ، ي مختلف جهانيها متعالي اسالمي در صحنه

الت از از همان ابتداي رساست كه و داورى  گرى انجىيم ،اسىيمذاكرات س
در اين . مورد توجه و اهتمام جدي قرار گرفته است) ص(سوي پيامبر اعظم 

، نوشته سيد محمد موسوي »ديپلماسي و رفتار سياسي در اسالم«كتاب زمينه 
و با پرداختن  خته استپردا يي كه به اين موضوع مهمها اولين كتاب در زمره

د در ارائه يك الگوي موجو ءخالكند تا  تالش مي ،رفتار سياسي پيامبر به
كه اين كتاب  .كند نظري از ديپلماسي اسالمي و سياست خارجي پيامبر را پر

براي دانشجويان واحد  2به عنوان يك منبع امتحاني دانشگاهي به ارزش 
از  1390در سال دانشگاه پيام نور تهيه شده است كارشناسي علوم سياسي 

مورد  ،يل ارزاني قيمت آنبه دل و به چاپ دوم رسيددانشگاه اين سوي 
  . ها نيز قرار گرفت در ديگر دانشگاهدانشجويان  استفاده

                                                           
 sanazkarami77@yahoo.comالمللي امام خميني  دانشجوي كارشناسي علوم سياسي، دانشگاه بين أ 

  44  1392، فروردين يالملل نيش مجازي بيچهارمين هما

اثر خود اذعان كرده  خود نويسنده در پيشگفتاربا اين وجود، همان طور كه 
باشد كه  مي منفي زيادي، داراي نكات نقاط مثبتدر كنار كتاب اين ، است

 در. باهات اصالح شودي بعدي اين اشتها در چاپ مقالهاميد است با اين 
ا توجه باغالط فاحشي مشاهده شد كه  بخش اغالط اماليي و محتوايي كتاب،

اشكاالت مفهومي اما . گردد به حضور ويراستار، اين ايرادات متوجه وي مي
در . يردگقرار مجدد بايد مورد بررسي ترديد متوجه نويسنده است كه  كتاب بي

رعايت نشده و يا از وضوح كافي  درستي مطالب بهبندي  طبقهاين كتاب 
كتاب مورد توجه ايرادات ساختاري برخوردار نيست و اين موضوع در بخش 

دكتر بهرام نوازني ، با كمك استاد گراميكه نقد مقاله اين . اين مقاله بوده است
 ،تهيه شده) ره(مللي امام خميني ال ي كليه دانشجويان دانشگاه بينها و تالش

اماليي و ويرايشي؛ لزوم اصالح ، رائه اشكاالتي ساختاريدر تالش است با ا
  . ي بعدي را متذكر شودها كتاب در چاپ

، محمد موسويسيد، ديپلماسي و رفتار سياسي در اسالم، نقد: واژگان مهم
  نمايندگي، )ص(اسالم پيامبر 
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 ييافزا و دانش يساز آگاه يها چگونگي تحول در روش يرسبر
 1404ست در ايران يط زينه حفاظت از محيآموزان در زم دانش

  أ صنملو محمد گل

  چكيده

هجري  1404ساله جمهوري اسالمي ايران در سال  20از اند در متن چشم
وري اعلمي و فن، يافته با جايگاه اول اقتصادي ايران كشوري توسعه، شمسي

بخش در جهان اسالم و با  الهام، با هويت اسالمي و انقالبي، در سطح منطقه
ان يط زيست بنياز آنجا كه مح. ملل استال در روابط بين مؤثرتعامل سازنده و 

 يدار برايرشد و توسعه پا يد اصليكل، سبز يور بوده و بهره يآدم يهست
بنابراين ، است يو اجتماعي جوامع بشر ياقتصاد، يصنعت يها تحقق آرمان
ضرورت تقويت تفكر زيست محيطي يا ، يابي به اين جايگاه براي دست

ش از يبهتر ايجاد فرهنگ زيست محيطي در تك تك افراد جامعه بعبارت  هب
  . باشد يهر زمان محسوس م

آموزان  دانش يساز و آگاه ييافزا دانش يها روش ين پژوهش با هدف بررسيا
ن پژوهش يا ياساس پرسشت انجام گرفته و سيط زيمح نه حفاظت ازيدر زم

برخوردار  يطيست محيكرد زيآموزان تا چه اندازه از رو ن است كه دانشيا

                                                           
 Mgol42@yahoo.com خويواحد مدرس دانشگاه پيام نور  أ 

  46  1392، فروردين يالملل نيش مجازي بيچهارمين هما

كار برده  به يساز آگاه يها وهير شيدرسي و سا يها و تا چه اندازه كالس بوده
؟ اند ست مفيد بودهيط زيآموزشي در امر آموزش مح ينهادها از سويشده 

بوده و  مند ست عالقهيط زيآموزان به مح كه دانش دهد يج نشان مينتا
ط زيست بوده است و يحفظ مح يآنها در راستا يطيست محيز يرفتارها

حركت در جهت  ياز راهكارها يكيتواند  يم يستم آموزشياستفاده از س
 يطيست محيك مدرسه زياحداث . ست و منابع آن باشديط زيحفظ مح

نه ين و نهاديين پايموزش به كودكان از سنارائه آ يها از راه يكيتواند  يم
گونه مدارس  نيدر ا. ست در آنان باشديط زيكردن فرهنگ محافظت از مح

خدمات خود اعم از امور  يو تمام يپرورش، يآموزش يها تيه فعاليد كليبا
ت كند كه با يهدا يرا به سمت. . .  ها و كارگاه، ها شگاهيآزما، يمال، يادار

روش تحقيق . باشد متناسب ستيط زيدار و حفظ محيه پاه توسعياهداف عال
بردي . اف. زد. جرجاي  در اين پژوهش مبتني بر تجزيه و تحليل مقايسه

  . است

مدرسه زيست ، ي آموزشيها شيوه، آموزان دانش، محيط زيست: واژگان مهم
   1404ايران ، محيطي
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   »)1320-1357(ابط خارجي ايران رو«نقد و بررسي كتاب 
  عليرضا ازغنديسيد هنوشت

 أ سعيد ماندني

  چكيده

-1357(به نقد و بررسي چاپ دوازدهم كتاب روابط خارجي ايران  مقالهاين 
در ، يك منبع درسي دانشگاهي با ارزش، دكتر عليرضا ازغندي نوشته) 1320

كتابي ، گذشته از اينكه اين كتاب. زمينه سياست خارجي ايران پرداخته است
ي مربوط به ها ط خارجي ايران است كه شامل بحثجامع در زمينه رواب

، ملل و نظام سياسي ايران است و اين ويژگيال ي نظام بينگير ساختار و جهت
ي منابع فارسي در زمينه روابط خارجي ايران ها كتاب را در زمره بهترين

نويسنده در اين كتاب با استفاده از روش ، قرار داده است) 1320- 1357(
وي در سراسر مطالعه . نشاندگي ايران پرداخته است دست د بربه تأكيقياسي 

انگلستان و اتحاد جماهير ، آمريكا(دست سه قدرت بزرگ  ايران را آلت، خود
  . شته استاز خود ندااي  كند كه هيچ اختيار و اراده مي معرفي) شوروي

درصد كتاب با تفصيل و جزئيات بسيار  60بيش از به همين خاطر است كه 
انگلستان و اتحاد جماهير ، آمريكاوابط خارجي ايران با سه كشور به ر

                                                           
  said.mandani@yahoo.comدانشجوي كارشناسي علوم سياسي، دانشگاه شاهد، 

  48  1392، فروردين يالملل نيش مجازي بيچهارمين هما

 ي با عنوان كتاب شدهناسازگارو البته همين موجب شوروي پرداخته است 
در كتاب گاها با هم اختالف ارائه شده پراكنده اطالعات  ديگر طرف از. است
ين ا. و در برخي موارد منبعي براي ادعاهاي نويسنده ذكر نشده استدارد 
نامه آن به همت يكايك دانشجويان كارشناسي علوم  نقد كه اصالح مقاله

مللي امام خميني و شاهد و در طول چندين نيم سال ال سياسي دو دانشگاه بين
زير نظر استاد دكتر فعاليت گروهي و تطبيق با آثار موثق علمي همتراز و باالتر 

، ه بر نقايص محتوايكند تا عالو مي بدست آمده است تالش بهرام نوازني
، نگارشي و متني در توضيح، ي شكليها نقاط قوت و ضعف اين اثر در زمينه

كند و براي بازنگري در  شناسايي و معرفيي و منبع را ساز ترجمه و معادل
  . نمايدي سازنده ها توصيه، چاپ بعدي كتاب

  ازغندي ، ايران ، پهلوي،روابط خارجي، نقد: واژگان مهم
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  يستگاهيغات ايدر تبل» تحول«و ضرورت  ياسالم يجمهور يصدا

  أ فريمحمدرضا مان

  چكيده

ك با يمختلف كه هر  يهاستگاهيس ايران و تأسيو در ايتوسعه متنوع راد
 ياندازنده راهيا در آيشده و  ياندازراه يموضوع و مخاطب هدف متفاوت

و را در سپهر يراد يو نه خواهد توانست كه بقا ستهنه توان ييتنها به ،دشو يم
در  ياسالم يجمهور يشعار صدا ين كند و با تحقق نسبيران تضميا يارسانه

آن در  يت اصليبه مأمور» ديو جذب مخاطب جد يحفظ مخاطب فعل«
 يهاستگاهيس ايتأس. جامه عمل بپوشاند» يت افكار عموميت و هدايريمد«

 يهااگر به درك ضرورت ياسالم يجمهور يمختلف در مجموعه صدا
در » يميتحول دا«ت منجر نشود و اگر با يدان پررقابت فعاليحضور در م

» رسانه همراه«ن يا يگاه قابل اعتنا برايچ جاينه تنها ه، ها همراه نباشدتيفعال
دارد يخود باز م يت اصليكه آن را از تحقق شعار و مأمور، بلكنديفراهم نم
  . گذاردينم يروح از آن بر جايجز كالبد ب يزيت چيو در نها

ك يعنوان د و از آن بهيگويصدا م» يستگاهيغات ايتحول در تبل«ن مقاله از يا
نفر از  40با  يمصاحبه عمق. كندياد مير تحقق اهداف يضرورت در مس

                                                           
 mrmanifar@yahoo.comژورناليسم دانشگاه دولتي ايروان دكتري  أ 

  50  1392، فروردين يالملل نيش مجازي بيچهارمين هما

ن عرصه را آشكار و يموجود در ا يهابيآس، ويسازان رادزان و برنامهيربرنامه
ن يشدن ادهيشتر شنيب ينه برايتا زمكند يم ميتحول در آن را ترس يراهبردها

ت افكار يت و هدايريمد«، كلمه يقيحق يفراهم و به معنا ،رسانه همراه
  . محقق شود» يعموم

تحول ، توسعه متنوع، رانيا ياسالم يجمهور يصدا، ويراد: واژگان مهم
  . يستگاهيغات ايو تبل يميدا
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  تجزيه و تحليل تابع تقاضاي واردات در ايران

  ب و شبنم پيشداد أ حرابيانآزاده م

  دهيچك

ي از گير جهان سوم حضور در بازار جهاني و بهره ياز كشورها ياريدر بس
 است و به اين ترتيب مزيت تجارت خارجي راهگشاي توسعه اقتصادي

اهميت خاصي در شناخت الگوي تجارت  ،بررسي تابع تقاضاي واردات
بر  مؤثرعوامل  تحليلشناسايي و  ،هدف از اين تحقيق. خارجي كشور دارد

متغيرهاي  است و 1358- 1389طي دوره  تقاضاي واردات كل در ايران
، توليد ناخالص داخلي بدون نفت، معرفي شده در مدل واردات كل كاال

نسبت كاالهاي وارداتي به كاالهاي توليد (ي نسبي ها قيمت درآمدهاي نفتي و
 يبردار يدهمبستگاز مدل خو يآزمون تجرببراي . هستند) شده در داخل

VAR)( استفاده شده است .  

بر اساس اين . در بلندمدت دارد يانباشتگ ك بردار هميوجود  نتايج نشان از
ي نفتي بر واردات مثبت ها بدون نفت و درآمد اثر توليد ناخالص داخلي ،بردار

ي مختلف ها آثار تكانه، در اين مقاله. ي نسبي منفي استها و اثر قيمت

                                                           
 Aza.mehrabiyan@iauctb.ac.irعضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي   - أ  

  pishdad.sh@gmail.com كارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي    - 2

  52  1392، فروردين يالملل نيش مجازي بيچهارمين هما

تقاضاي واردات در طول زمان و ميزان تغييرات متغيرها بر اقتصادي بر 
بيني مورد بررسي قرار  ت با روش تجزيه واريانس خطاي پيشتقاضاي واردا

درآمدهاي نفتي بيشترين  انس نشان داد كهيه واريج حاصل از تجزينتا. گرفته است
پس از  و دهد مي درصد تغييرات واردات كل را در ده دوره آينده به خود اختصاص

ي نسبي ولي در بلندمدت توليد ناخالص ها آن در كوتاه مدت و ميان مدت قيمت
  . را در نوسانات واردات دارا خواهد بود ن سهميشتريب ،داخلي بدون نفت

، برداريمدل خودهمبستگي ، ي نسبيها قيمت، تقاضاي واردات: واژگان مهم
  درآمد نفتي، هم انباشتگي
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مطالعه ( همبستگي سياسي نخبگان حزبي ي گروهي برها رسانه تأثير
  )موردي ايران

 ب و غفار زارعي أ مجتبي مقصودي

  چكيده

دهي به همبستگي  جهت جمعي در غيرمستقيم وسايل ارتباط نقش مستقيم و
-گسترش فرهنگ سياسي مشاركتي سياسي نخبگان حزبي جهت حفظ و

عنوان  ي بهجمع ارتباطاهميت وسايل . است حدود زيادي اثرگزار تا، تعاملي
، انديشه نخبگان حزبي آراء و، تفسيركننده سخنراني تشريح و، ناقالن پيام

 مهوري اسالمينظام ج انسجام سياسي در جهت همگرايي و در مؤثرعاملي 
ماهيت تحليل پيام تا حدود زيادي  نوع شيوه انتقال و. دشو مي ايران محسوب

اثرات . است مؤثربازيگران سياسي  واكنش مخاطبين و كنش و بر
 چنددستگي و، گردد كه تشتت مي جمعي سبب ي وسايل ارتباطساز فرهنگ
. همبستگي سوق دهد ي سياسي ميان نخبگان حزبي را به انسجام وها شكاف
توانايي تبديل فضاي فرهنگ سياسي مونولوگ به فضاي ، گرا ي تعاملها رسانه

ي ها ي رسانهافزار قابليت نرم. دهمبستگي را دار-هنگ سياسي تعامليفر

                                                           
 اه آزاد اسالمي واحد تهران مركزيعضو هيئت علمي گروه علوم سياسي دانشگ أ 

 ghafarzarei@yahoo.comدانشجوي دوره دكتري علوم سياسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي،  ب 

  54  1392، فروردين يالملل نيش مجازي بيچهارمين هما

 احزاب سياسي تسامح نيروها و تساهل و، توانمندي، جمعي سبب كارآمدي
  . گردد مي

همبستگي  ايجاد ي گروهي درها بررسي نقش رسانه ،هدف اصلي تحقيق
رسانه  ارتباط سياست و، اي كاركردهاي رسانه. باشد مي سياسي نخبگان حزبي

ونگي سياست تعاملي چگ گردش اطالعات وها،  ي رسانهساز فرهنگ، جمعي
ارتباط  ي گروهي وها هنجارمندي رسانه، ي جمعيها همبستگي رسانه–

. است پژوهشاين ي مهم ها جمله مشخصه ي گروهي ازها رسانه نخبگان و
مناقشات درون سيستمي  و ها بحران جلوگيري از، ايجاد وتوسعه ثبات سياسي

ي ها سياسي رسانه- ي فرهنگيها جمله پتانسيل از، آينده احزاب سياسي در
جمعي چه  ست كه وسايل ارتباطا اصلي تحقيق اين پرسش. است گروهي

 د؟جمهوري اسالمي ايران دار همبستگي سياسي نخبگان حزبي در ي برتأثير
همبستگي سياسي نخبگان  ست كه وسايل ارتباط جمعي برا فرضيه تحقيق اين

 بر تأكيدتحقيق با . ايران نقش تعيين كننده دارندجمهوري اسالمي  حزبي در
 بر همبستگي سياسي نخبگان حزبي )مستقل( جمعي نقش متغير وسايل ارتباط

 تحليلي-با روش تحقيق توصيفي متغير به بررسي ارتباط اين دو )تابع(
  . پردازد مي

  . ايران، همبستگي، احزاب، نخبگان، گروهي يها رسانه: واژگان مهم
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  اه ارتش تركيهحزب عدالت و توسعه در افول جايگ تأثير

  ب رامين بخشي تليابيو  أ سيدمحمدرضا موسوي

  چكيده

تركيه را بايد يكي از ، ي خاورميانهها سياسي كشور انفعاالت با توجه به فعل و
ي اين حوزه جغرافيايي دانست كه دخالت ارتش در فراگرد ها ترين كشور مهم

از خيزش  تأثرم خصلت نظامي تركيه. حيات سياسي آن غير قابل انكار است
 ي كماليسم و ميراث الئيسيتهها هم تحت آموزه سياسي نهضت تركان جوان آن

 ه تاو اين خصلت سبب شد هروند تصاعدي داشت ،يگير از همان اوان شكل
امري غير  ،اجتماعي تركيه ي سياسي وها و نهاد ها حضور نظاميان در ساختار

تركيه در  سياسي ي نظامها دخالت نظاميان در ساختار. قابل انكار باشد
 شدهبيش از هر زمان ديگري نمايان  1980از دهه  ويژه بهروزگاران اخير و 

 »حزب عدالت و توسعه«آرايي نظاميان تركيه در مقابل  در حقيقت صف. است
دخالت ارتش در ساختار سياسي دوران اخير تركيه  هترين نشان را بايد مهم

  . دانست

                                                           
 moosaviut@gmail.com، ييدانشگاه عالمه طباطبادانشجوي كارشناسي ارشد مطالعات منطقه اي،  أ 

   hiramin14@yahoo.combakhsدانشجوي كارشناسي ارشد روابط بين الملل،  ب 

  56  1392، فروردين يالملل نيش مجازي بيچهارمين هما

توسعه سبب شد كه ارتش اين  عدالت وعمل آمده از سوي حزب  تمهيدات به
نتواند نقش ، الئيسته بود كشور كه مستظهر به حمايت ميراث كماليسم و

 و ي سياسي اين كشور ايفا كندها وصف خود را چون گذشته در ساختارال زايد
منجر به  »حزب عدالت توسعه«ي اتخاذ شده از سوي ها نتيجه همه استراتژي

، با عنايت به موضوع. ر سياسي اين كشور گرديدافول نقش نظاميان در ساختا
پژوهش حاضر عهده دار پاسخ به اين پرسش اصلي است كه ارتش در تركيه 

نظام  چگونه و چه جايگاهي را در زمان حاكميت حزب عدالت و توسعه در
كه در پاسخ به اين پرسش اي  فرضيه سياسي اين كشور به دست آورده است؟

حزب عدالت و «آن است كه الگوهاي رفتاري  گيرد مي مورد سنجش قرار
منجر به افول جايگاه ارتش در نظام بود كه ي سياسي ها در عرصه »توسعه

  . سياسي اين كشور گرديد

  نظام سياسي، اردوغان، ارتش، حزب عدالت و توسعه، تركيه: واژگان مهم
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انديشه سياسي پسامتافيزيكي؛ بديلي براي جزميت كالسيك و نسبيت 
  رنپسامد

  أ رضا نصيري حامد

  چكيده

مند و گاهي  در پيوندي نظام، انديشه سياسي در تبيين سياست و امر سياسي
. هاي كالن معرفت و شناخت بشري بوده است ناخواسته با ديگر حوزه

انديشه سياسي را  ،كالسيكه ورزي در دور متافيزيك به عنوان زيربناي انديشه
اي  سياست را از منظر حوزه ،يزيكمتاف. داده استدر چارچوب خاصي قرار 

بررسي نموده و آنگاه ، كه در خدمت مفاهيم ذاتي و فراتاريخي قرار دارد
ميل به  ،اين انديشه به شدت. دهد احكامي جوهري و ثابت بدان نسبت مي

رو به شكل  هاي زماني و مكاني دارد و از اين ها و دريافت تعميم يافته
كه تنوع و قعي موجود در حيات سياسي ها و تنوعات وا تفاوت ،ناگزيري

مندي متصلب در  اين نظام. ، ناديده انگاشته استآن است اختالف جزء حتمي
منتقدان . رفته و به شدت مخدوش گرديده است پرسشدوران كنوني زير 

اند كه بر  ورزي را شكل داده قطب ديگري از انديشه چنين ديدگاهي عموما
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. كند ها و الگوهاي كالن تمركز مي ثالرد و فارغ از مامور جزئي و ُخ
  . هاي پساساختارگرايانه و پسامدرن نمونه بارز اين انديشه هستند ديدگاه

انديشه پسامتافيزيكي ديدگاهي بالنسبه نوين و جديد است كه البته اصل آن 
تر تبيين و  اي قابل توجه دارد ولي در دوران اخير بيشتر و روشن تبار و سابقه
هاي انديشه پسامتافيزيكي  يورگن هابرماس با طرح ويژگي. ستتحليل شده ا

هايي چون وارونه شدن اولويت نظريه و عمل و عقل مشروط و  همؤلفدر 
اجماع  ريچارد رورتي با طرح نئوپراگماتيسم و جان راولز با بحث، مقيد

هاي اخير  در زمره كساني هستند كه انديشه پسامتافيزيكي را در دهه، همپوشان
در اين ديدگاه بر نقش عناصر و عوامل پسيني و واقعي . اند و توسعه داده بسط

شود  شود و تالش مي مي تأكيدبيش از عناصر پيشيني و استعاليي  ،در سياست
اي كه از  جايگاه واقعي سياست و امر سياسي تبيين و روشن شود به گونه اوال

نه تنها انسان  و ثانياخودداري گردد ها و تقليل آن  مصادره آن به ديگر حوزه
ك و پسامدرن به بوته فراموشي يهاي كالس به مثابه عاملي كه در اغلب سنت

بودگي و  ها در باهم بلكه رابطه و تعامل انسان گردد ءاحيا، شدهسپرده 
الزمه . همبستگي آنها با يكديگر مورد توجه و اهتمام نظري و عملي قرار گيرد

نسبت ، سياري از جمله رابطه من و ديگرياين امر بازانديشي در موضوعات ب
شود  در اين پژوهش تالش مي. است. . .  اخالق و، عقالنيت و سوبژكتيويته

  . پردازي سياسي تبيين گردد ابعادي از اين تحول نوين در انديشه

  سياست، امر سياسي، پسامتافيزيكي، پسامدرن، متافيزيك: واژگان مهم
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   »المللي بينهاي  سازمان«نقد و بررسي كتاب 
  د آقاييوداوسيد نوشته

  ب محبوبه شريفيو  أ بهرام نوازني

  چكيده

 »المللي هاي بين سازمان«اين گزارش به نقد و بررسي چاپ ششم كتاب 
يك منبع درسي دانشگاهي با ارزش در زمينه ، د آقاييونوشته سيدداو

ن كتاب گذشته از اينكه اين كتاب اولي. المللي پرداخته است هاي بين سازمان
هاي  المللي كه دربرگيرنده بحث هاي بين جامع و عمومي در زمينه سازمان

المللي است و اين  هاي بين ي و تاريخچه سازمانگير مربوط به نحوه شكل
  ي منابع فارسي موجود در زمينهها بهترين  كتاب را در زمره، ويژگي
ب با استفاده از يك نويسنده در اين كتا، المللي قرار داده است هاي بين سازمان

ملل پرداخته   تا اندازه بسياري به تاريخ جامعه، ديدگاه تاريخي و جبرگرايانه
وي در سراسر . ثري از اين برداشت نكرده استؤي مگير نتيجه امااست 

دست  جامعه ملل و سازمان ملل متحد را آلت سازمان هر دو، مطالعه خود
عملكرد اين دو نهاد  ،ينانههاي بزرگ معرفي كرده و با نگاه بدب قدرت
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ول نسبتا فص ي ازيك. را به خوانندگان خود معرفي كرده است  المللي بين
هاي ايران و سازمان ملل  با تفصيل و جزئيات بسيار به سياست ،كتاب طوالني

متحد اختصاص يافته و روابط اين دو را با يكديگر ارزيابي كرده است كه با 
  . اردعنوان اين كتاب ناسازگاري د

دست نيست و در برخي موارد منبعي  يكنيز اطالعات ارائه شده در كتاب 
نامه آن به  كه اصالحنقد  مقالهاين . براي ادعاهاي نويسنده ذكر نشده است

امام   المللي همت يكايك دانشجويان كارشناسي علوم سياسي دو دانشگاه بين
روهي و تطبيق با سال فعاليت گ و شاهد و در طول چندين نيم) ره( خميني

كند تا عالوه بر  تالش مي ،آثار موثق علمي همتراز و باالتر بدست آمده است
نگارشي و ، هاي شكلي نقاط قوت و ضعف اين اثر در زمينه، نقايص محتوايي
و  كند شناسايي و معرفيرا سازي و منبع  ترجمه و معادل، متني در توضيح

  . نمايد ياي اكيده توصيه، براي بازنگري در چاپ بعدي كتاب

، سازمان ملل متحد، منبع درسي،  المللي هاي بين سازمان، نقد: واژگان مهم
  آقايي
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  شناسي رويكردها و الگوهاي توليد و توسعه در علوم انساني آسيب

  ب و شهاب دليلي أ نورعلي غالمحسين نياسماكوش

  چكيده

بوده و يكي توليد و توسعه همواره مركزيت اصلي پديدارها در دوران معاصر 
از  ،البته به اين فرآيند. باشد مي توليد و توسعه علمي ،هاي آن از چهره

شاهد تضارب رويكردها و  از اين روو  شدههاي متفاوتي نگريسته  زاويه
در اين مسير . هستيمخاصه علوم انساني ، الگوهايي در توليد و توسعه علمي

در راستاي ] م انسانيبومي شدن علو[راهبردهايي در توسعه علوم انساني 
هاي خُرد و  هاي ناشناخته يك فرهنگ و ابداع و نوآوري استخراج ظرفيت

شناسي اين رويكردها و الگوها در  آسيب. كالن مورد استناد قرار گرفته است
رو را در برگرفته است و در پي آن است تا  مركزيت نوشتار پيشِ، اين فرآيند

با توسعه علوم » سازي علوم انساني بومي«به نسبت مابين كاركردهاي راهبردي 
  . انساني بنگرد

دارد كه كاركردهاي راهبردي  گونه بيان مي اصلي خود را اين پرسش بنابراين
چگونه نسبتي با توسعه در علوم انساني دارد؟ » سازي علوم انساني بومي«
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رو آن است كه توليد و توسعه در علوم انساني با سه  مفروض بحث پيش
همراه گشته ) كارآمد(برد  و ميان) مثبت(بين  خوش، )منفي(بدبين رويكرد 

يك واكنش در برابر ديگري » سازي بومي«اين در حالي است كه . است
اي  پروژه» سازي بومي«. از سوي نظام سياسي مطرح گرديده است) غرب(

» توليد و توسعه در علوم انساني«گردد و  تصور مي» باال«فرمايشي و از 
. باشد مي» پايين«تاريخي و از ـ  نسبت به مسائل اجتماعي، خودجوشفرآيندي 

دارد كه كاركردهاي  فرضيه حاضر بيان مي، لذا در پاسخ به پرسش مذكور
در راستاي توليد و توسعه علوم » سازي در علوم انساني بومي«راهبردي 

  . است  كارآيي الزم را ايفا ننموده ،انساني

گفتمان ، كاركردهاي راهبردي، سازي بومي، سانيتوسعه علوم ان: واژگان مهم
  دگرواره
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  بيداري اسالمي در سياست مهاجرتي اتحاديه اروپا تأثير

  أ رضا يونسي

  چكيده

و حتي اتباع  هاگرچه كشورهاي اروپايي ابتدا با آغوشي باز مهاجران را پذيرفت
ت اما پس از وقوع تحوال، كردند خارجي را به مهاجرت به اروپا تشويق مي

 را مسلمانان تشكيل انكه بخش اعظم آن، له مهاجرانئمس، بيداري اسالمي
ي ها سياستبا تشديد  و در اتحاديه اروپا بيش از پيش اهميت يافت، دهند مي

اتحاديه اروپا . اعمال شدعليه مهاجران  ي بيشتريها محدوديت ،مهاجرتي
عنوان با  اآفريقكشورهاي شمال  مؤثرتصميم خود را با همكاري متقابل و 

كه ضمن اي  ايي و امنيت اعالم داشت به گونهج جابه، گفتگوهاي مهاجرت
ي در ساز و ظرفيت بر مرزهاي خارجي اتحاديه اروپا كنترل و نظارت
به سمت مديريت مهاجرت و به اصطالح مبارزه با  دبتوان، كشورهاي ثالث

  . ودمهاجرت نامنظم پيش ر

نظر در مي عالوه بر اينكه موجب تجديدت كه بيداري اسالاس اينفرضيه مقاله 
با  هاي بيشتر اتحاديه اروپا همكاري، ي مهاجرتي اتحاديه اروپا شدها سياست

و كشورهاي حوزه درياي همچون ناتو و اتحاديه عرب مللي ال نهادهاي بين
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را به مراكش و اردن جهت كنترل بيشتر بر مرزها ، مصر، مانند تونسمديترانه 
 رويكرد اين مقاله تئوري نهادگرايي نئوليبرال است و روش. ه استدنبال داشت

  .تبييني خواهد بود–اتخاذ شده تحليلي

  ، كشورهاي عربيبيداري اسالمي، مهاجرت، اتحاديه اروپايي: واژگان مهم
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China and Iran: Prospects for Cooperation 

Manshuk Baydarovai 

Abstract 

China today is undoubtedly a global player in 
contemporary international relations, thanks to economic 
growth and political influence in the world. To date, the 
nature of China’s foreign policy is quite pragmatic, as the 
basis of its national interests, political and economic. Her 
role, in fact, is to create a favorable environment for 
economic development and modernization of it. 

China's foreign policy pragmatism is also evident in its 
relations with Iran. The dynamics of the development of 
Sino-Iranian relations and the main areas of cooperation 
between the parties can speak to Chinese interests in the 
region. China for a short period of time (20s) managed to 
take second place among the trade partners of Iran. 

Sino-Iranian cooperation to date is the intertwining of 
economic and political interests of the parties. Another 
Samuel Huntington said that there is a high proportion of 
the probability of convergence of Chinese and Islamic 
civilizations, as an example of leading Sino-Iranian 
cooperation. Causes of Sino-Iranian rapprochement laid 
in a certain similarity of the two companies, faced with 
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the challenges of modernization. Iran, from the point of 
view of the Chinese government - is the regional leader, 
whose geographical position is of strategic importance 
and economic relations which are and will be of interest 
to China. The main components of economic cooperation 
between the two countries are the oil and gas sector, the 
arms trade and China's assistance in the field of nuclear 
energy. Among the areas in which Iran and China could 
expand the mutually beneficial cooperation is necessary 
to mention the space and biotechnology. 

Sino-Iranian relations have been developing and 
deepening largely due to the coincidence of the views on 
the contemporary international system and its main 
problems. Both China and Iran are convinced of stimuli-
polarization, a negative attitude toward all manifestations 
of hegemonism and power politics, and adhere to the 
principle of non-interference in the internal affairs of a 
sovereign state. At the same time, the political dialogue 
of China and Iran are not limited to the bilateral format, 
he actively pursued within the framework of international 
organizations such as OPEC and the SCO (Shanghai 
Cooperation Organization). 

For Iran, the deepening of relations with China as an ally 
in the acquisition of a group of leaders of international 
relations and investment is so necessary for the 
development of the Iranian economy. In view of the crisis 
situation around the Iranian nuclear issue above 
advantages become increasingly important. 

Keywords: China, Iran, foreign policy, cooperation, 
global policy 
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Kazakhstan and Iran: Cooperation for the Future 

Erkin Baydarovi 

Abstract 

One of the main priorities in foreign policy of the 
Republic of Kazakhstan is to establish relations with the 
neighbors. In this context, the Islamic Republic of Iran as 
a strategic neighbor in the Caspian Sea occupies a special 
place. Despite the tough economic sanctions taken by the 
West against Iran, this country has been and remains one 
of our most important trading partners. So, today Iran is 
willing to purchase grain from Kazakhstan and steel, 
which is the major export of Kazakhstan. In turn, from 
Iran to Kazakhstan exported apples and vegetables, 
building materials, petrochemical products. Iranian 
companies have long established themselves in projects 
related to the construction of Kazakhstan's roads, 
telecommunications. For 2012, the trade turnover 
between the two countries amounted to $1.2 billion. In 
the next few years will be to raise this figure to five 
billion dollars a year. 

Applications for nearly fourfold increase in turnover are 
baseless. This will be possible with the onset of a new 
railway Kazakhstan-Turkmenistan-Iran (Uzen-Etrek-
Gorgan), which is due to open by mid-2013. This will 
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allow Kazakh and Iranian companies to jointly invest in 
the construction of vegetable stores and silos along the 
new railway. This transcontinental line will play a huge 
role in the development of social infrastructure in the 
desert regions of the Caspian Sea. 

In autumn 2013 in Tehran, will be another, the 13th in a 
row, the meeting of the Kazakh-Iranian 
Intergovernmental Commission, where these and other 
promising opportunities for enhanced cooperation will be 
discussed again in detail, thereby giving rise to a new 
round of expansion of bilateral cooperation in political, 
economic, spiritual areas and security. Thus, the further 
expansion of bilateral relations between Kazakhstan and 
the Islamic Republic of Iran can only serve to further 
development of good-neighborly and mutually beneficial 
relations between the two regional leaders and open a 
new page in the history of relations between the two 
countries. 

Keywords: Foreign Policy, Export, Trade, Railroad, 
Cooperation 
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The United States and its Allies in the Middle East: A 
Mismatched Marriage 

Joel Butleri 

Abstract 

The United States (and consequently most of its Western 
allies) is not well matched to their allies in the Middle 
East. The United States foreign policy strategy in the 
Middle East is strongly centered on Saudi Arabia and its 
gulf allies. This is supported by a parallel demonization 
of the other hegemonic power in the region – the Islamic 
Republic of Iran, and cautious and neglectful handling of 
its relationship with the emerging regional power of 
Turkey. 

This situation – the alliance with Saudi Arabia and 
animosity towards Iran has clear historic causes 
(particularly resulting from the collapse of the regime 
constituted by the US ally the Shah and the aftermath of 
the Islamic revolution in Iran, and the resulting ‘hostage 
crisis’). However, in the short middle and long term, this 
mismatch in alliances constitutes disastrous decades of 
lost opportunities for the Middle East – even for the 
peace process. Not only U.S. and Western interests 
‘mesh’ much better with those of the Islamic Republic of 
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Iran than with the more autocratic and fundamentalist 
Saudi Arabia. 

This paper examines the historical development of the 
U.S./Saudi alliance and the historical causes of the 
current relationship between the U.S. and Iran. It goes on 
to discuss how the United States of America and the 
Islamic Republic of Iran are much more ‘natural’ allies. 
Not only are their cultural, political and even historical 
aspects more aligned than that of the U.S. and Saudi 
Arabia, but the paper suggests that a Shia Islamic 
Republic is always likely to make a more appropriate ally 
than a Sunni Islamic nation. 

Keywords: Middle East, United States, Iran, Mismatched 
Alliance 
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Iran and Contemporary World Developmental 
Perspectives 

Wakar Amini and Ajaz Loneii 

Abstract 

Iran in the contemporary geo-political world has got 
immense importance. Both Iran and the contemporary 
World had witnessed changes which have profound 
effects in their past, as well as current events. Despite its 
long history, rich oil and gas resources, and the strategic 
position in the Persian Gulf, Iran has enjoyed stability in 
its blend of religion and politics of social affairs in the 
face of profound change. Contemporary international 
developments, known for its dominating principles of 
equal sovereignty and self-determination are also 
undergoing change, the most obvious ones being the 
Soviet collapse, the event of 9/11, the Iraq and 
Afghanistan invasion by U.S,  and simultaneously the 
emergence  new world order, globalization, and above all 
the American un-justifying war on terror,  all of them 
have affected Iran. 

This paper aims to emphasize recent developments in 
Iran and the contemporary world, and to study their 
interaction, in recent developments via the U.S and E.U   
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matrix of sanctions relating to Iran's nuclear, missile, 
energy, shipping, transportation, and financial sectors and 
the change impact of the change in Iranian leadership, 
from Mahmood Ahmadinejad to liberal Muhammad 
Rowhani. Similarly the Iran’s role in the contemporary 
world conflict like Palestine-Israel conflict and the 
uprisings in various Gulf States is also a subject of study 
of this paper. Lastly the present paper also provides a 
brief discussion on the strategically important Iran-
Pakistan gas pipeline. 

Keywords: Iran, New World Order, Globalization, War 
on Terror, Sanctions 
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Introduction 

Following the past five international conferences, we 
were now determined enough to virtually follow up the 
5th international conference on 5 Oct. 2013. Experience of 
holding virtually the 2nd, 3rd and the 4th conferences, we 
were determined more in focusing on hunting the 
scholarly articles for publication. In particular, the 
number of readers from around the world accessing the 
conference website and its published articles has speedily 
been on the rise.  

Themes of the 5th international virtual conference were 
based on key words of new developments in Iran and the 
world. Any other subjects maintained in these themes 
were of equal value to the conference organizers as well. 
Professors, researchers and students were cordially 
invited to send their suggested topics and abstracts along 
with their academic C.V. The accepted abstracts herein 
are what our addressees found developments. 

The importance of Iran is not for the concept of its central 
location, but for the conference focal point as such. The 
conference organizers were keenly interested to cooperate 
with other researchers working on continuity and change 
in subjects affecting Iran and the wider world in 
retrospect and provide an opportunity for non-Iranian 
researchers to get familiar with Iran and its people.  

Perhaps few may not be aware of the ancient Iran, its rich 
oil and gas resources and its passage over the strategic 
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Persian Gulf, but surly plenty would be unaware of the 
current issues in Iran and outside affecting each other. 
This conference facilitated the presence of the 
participants in Iran and their travel around the country as 
well.  

Bahram Navazeni (PhD & Prof.) 

Conference Secretary General 
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