






  

  

  

  مفهوم قلمرو در قانون اساسی

/  مرز جغرافیایی : جمهوري اسالمی ایران

  مرزي عقیدتی بی
  محسن خلیلی

  چکیده

در علـوم سیاسـی و    ،"تدار سیاسی و حیطـه صـالحیت دولـت   مرز جغرافیایی اق"مفهوم قلمرو به عنوان 

، یـادین هـر قـانون اساسـی    نهاي ب یکی از ویژگی. اي پیدا کرده است ربرد میان رشته، کاالملل حقوق بین

کشور کـه بـه   /ینی دولتقلمرو سرزم/ غور و نحوه تغییر و دفاع  از مرزوجود اصلی است درباره حدود و ث

قانون اساسی جمهوري اسالمی ایـران، دسـتامد   . شود هاي عمومی آن  بر شمرده می ی، ویژگنحوي مؤکد

کـایی بـر نگـاه بـه بیـرون      ؛ و هم اتون بودهاه به در، هم متکی بر نگبه همین جهت. انقالب اسالمی است

مرزهـاي   بـه فراتـررفتن از  ؛ و هـم  م پایبند به مرز جغرافیـایی بـوده  ، هقانون اساسی کنونی. داشته است

آمیختگی همزمان دو نگرش موجود . یدئولوژیک اشارت داشته استمقوالت ا / سیاسی به وسیله مقومات

در خـود نهـاده و هـم نگـاه      جغرافیایی را / م مرز سیاسیقانون اساسی جمهوري اسالمی که هم مفهو در

هاي خاص  گرانه را در متن خود گنجانده است، از یک سو، برآمده از ویژگین وطنانه و امت فرامرزي، جهان

، سیاست خارجی انقالبی برآمده از شود؛ و از دیگر سو ها تلقی می وصیات عام انقالبانقالب اسالمی و خص

، با نگارنده. ایی و عقیدتی نموده است، دووجهی و مبتنی بر دو نگاه جغرافیون اساسی راهاي قان ایهدرونم

ایـران  تکیه بر تحلیل متن مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی که موجب مصوب شدن قانون اساسی 

  .ها برخوردار شده است مفهوم مرز و قلمرو از کدام ویژگی، کوشش نموده نشان دهد شد 1358در سال 

  کلیدياژگان و

، 1358قلمرو، انقالب اسالمی ایران، خبرگان قـانون اساسـی  / قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، مرز 

  .مرزي عقیدتی قلمرو جغرافیایی، بی

                                       
   فردوسی مشهد دانشگاهاستادیار علوم سیاسی                                     Email: mohsenkhalili1346@yahoo.com  

  26/10/89: تاریخ پذیرش        16/05/89: تاریخ ارسال

 7-45صص /  1390 بهار /  58شماره/  بیستمسال / برد فصلنامه راه
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  مقدمه

ــاهیمی همچــون ســرزمین، ســرحد،   مف

اي و  رشــته  مــاهیتی چنــد   قلمــرو و مــرز، 

الملـل از   حقوق بین در. اند اي یافته رشته میان

هایی مانند اختالفات مرزي و معاهـدات   مقوله

ــرزي ــی م ــه م ــوق  ، ســخن گفت شــود؛ در حق

در  ؛از ماهیت حقوقی مرز و سـرزمین  ،سیاسا

ــیمات     ــرز و تقس ــوم م ــوق اداري از مفه حق

؛ در هاي دولـت  ري و حدود و ثغور فرمانکشو

ها بر سر  الملل از گوناگونی درگیري روابط بین

ملی؛  مفهوم قلمرو و نقش سرزمین در قدرت

هــاي  ، از روایــتالملــل در تــاریخ روابــط بــین

گوناگون تاریخی بر سر گسـترش قلمروهـاي   

شـورهاي دنیـا، سـخن بـه     سرزمینی میـان ک 

از نقش و ، در جغرافیاي سیاسیرود؛  میان می

ــک  ــت ژئوپلیتیــ ــتراتژیک و  ،اهمیــ ژئواســ

بحـــث هیـــدروپلیتیک مرزهـــا و قلمروهـــا، 

بـه   زشود؛ و در علوم سیاسی، از مفهوم مر می

یافتـه مقولـه سـرزمین بـه      عنوان نماد عینیت

دهنده مفهوم  تشکیلمثابه یکی از چهار عامل 

  .شود ها گفته می دولت، سخن

رسد مخـرج مشـترك تمـامی     به نظر می

ها در زمینه تعریف قلمرو و مرز بـه   این دانش

ایــن نکتــه خــتم  شــود کــه مــرز عبــارت از  

محدوده جغرافیایی خاص دولت براي اعمـال  

این تعبیرنمادین واالس که . استخویش  قح

 واالس،( "کنـد  مشهود می سرزمین، دولت را"

به طرزي سمبلیک نشانگر  ،)152 ، ص1378

ــواه مشــهو  ــه گ ــت، آن اســت ک ــدن دول د ش

 از طریق مـرز  ها نیز سرزمین است و سرزمین

  .شوند سرحد از همدیگر متمایز میو 

بلدسو و بوسچک از مرز به عنوان خطـی  

محدوده سرزمینی کشور را ترسیم  فرضی که

ــی ــ م ــه   کن ــت ک ــن اس ــت آن در ای د و اهمی

کننـده محـدوده حاکمیـت کشـورند      مشخص

ســخن  )187ص ،1375 بلدســو و بوســچک،(

اند؛ پلینو و آلتون، مرزها را مظهر قـدرت   گفته

بـراي   و اسـتقالل ملـی و نیـز عـاملی سـنتی     

بـه  . اند تهالمللی دانس بیناختالفات و منازعات 

ممکـن اسـت بـه وسـیله      آنـان، مرزهـا   تعبیر

، آراي عمـــومی مـــذاکره، حکمیـــت، داوري،

المللی همچون  یک سازمان بینگیري  تصمیم

تملّک از طریـق خریـداري یـا     سازمان ملل و

پلینو و آلتـون،  ( جنگ، تثبیت و تعیین شوند

ایــوانز و نونــام از مفــاهیمی ). 145ص ،1375

همچـون مـرز طبیعـی، مـرز قـراردادي، مـرز       

مــرز مبتنــی بــر قــدرت سیاســی  ندسـی، و ه

ی مفهوم مـرز و  گویند  و به طور کل سخن می

هاي مسلط  هاي میان دولت قلمرو را در رقابت

دانند تـا جـایی کـه بـر ایـن       واجد اهمیت می

 خــواه، هــاي قدرتمنــد چیرگــی رنــد دولــتباو

معموالً تغییرات مرزي را از طریـق سیاسـت   "
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ایجـاد   ضمام بـه نفـع خـود   نسازي یا ا ضمیمه

-95 صـص  ،1381 ،ایوانز و نونـام ( "کنند می

94.(  

این نکته را به یاد داشته باشیم که مقاله 

سـرگرم  کـه   بودخواهد  مفیدپیش رو، زمانی 

پیوند بـا   هاي هم سازي برخی از ویژگی نمایان

 .سیاست خارجی کشورهاي انقالبـی هسـتیم  

آقابخشی و افشـاري راد بـا معیـار قـرار دادن     

ــک  ــوعی تفکیـ ــاربردينـ ــومی و کـ ، از مفهـ

حـدود و   مـرز،  هایی همچون سـرزمین،  مقوله

 ثغور، و سرحد، بـه صـورتی کمـابیش مجـزا،    

آنـان، سـرزمین یـا     )1(.اند سخن به میان آورده

قلمرو یک کشور را مشتمل بر اراضی واقع در 

هـاي داخلـی،    رحدات یک کشور، آبدرون س

، هـواي مـافوق   هاي سرزمینی، فالت قـاره  آب

رحد را اند؛ در حالی که مرز و سـ  ستهخاك دان

حیت اي که صال حدفاصل دو کشور و یا نقطه

بد، بـه شـمار   یا سرزمینی بر روي آن پایان می

اند؛ در عین حالی که از تفـاوتی ظریـف    آورده

وم مرز به معناي خـط مرکـب از   میان دو مفه

ــی نقطــه ــاي ب شــمار در جداســازي قلمــرو  ه

به معناي  ثغور سرزمینی دو دولت، و حدود و

گسترده شده در دو طرف خط فرضی  مناطق

 677 صـص  ،1383 آقابخشی و افشـاري راد، (

  .اند صحبت کرده) 260و 67و

صراطی  اما نگارنده، در مقاله پیش رو، بر

اي دیگـر،   زمینـه خواهـد در   است و مـی دیگر 

شـته  چـه نو با مروري برآنفرسایی کند که  قلم

نمایـان   نوشتاري ،در این زمینه ، تاکنونشده

جرقه نگارش ایـن مقالـه، زمـانی    . نشده است

زده شد که نگارنده براي آمـوزش و پـژوهش   

ــالمی   ــوري اس ــارجی جمه درس سیاســت خ

ایران، سرگرم به غلیان واداشتن ذهن و بارش 

هاي  بود و به تیتري در کتاب مسئولیت فکري

فراملی در سیاست خـارجی دولـت اسـالمی،    

تردیـد   شک و مندي و هبرخورد نمود که عالق

ــا " :انگیخــت را برمــی ــایی ی مرزهــاي جغرافی

 ،1376 ،حقیقـــت ( "مرزهـــاي عقیـــدتی؟ 

محســوب چــه دشــواره ، آندر واقــع). 373ص

ز دولـت اسـالمی در   این بود کـه مـر   ،شد می

الملـل چیسـت و وطـن     صحنه سیاسـت بـین  

، مسلمانان کـدام اسـت؟ آیـا دولـت اسـالمی     

هــاي فراملــی و جهــانی دارد و یــا  مســئولیت

نحصــر و معطــوف بــه درون مرزهــاي خــود م

هـاي   هنگـامی کـه مسـئولیت    است؟ به ویژه،

شـود   هایی تلقی مـی  یفهفراملی، عبارت از وظ

 که یک دولت، درخـارج از مرزهـاي اعتبـاري   

کشور، جهت تحقق بخشیدن به اهداف / ملت

بـه  مکلـف   را ایدئولوژیک یا بشردوستانه، خود

، 1376 حقیقـت، ( دانـد  انجـام دادن آنهـا مـی   

ــع). 11ص ــانی  ، در واق جــذابیت موضــوع، زم
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خوانی مقاله  افزون شد که دوباره براي نگارنده

نشـان داد   از نگارنده مقالـه کنـونی   )2(يدیگر

نگر،  امتوطن،  ارگانه جهانهاي چه که ویژگی

ــی، گــراي سیاســت خــارجی  و واکــنش انقالب

، به طور همزمـان،  پسا انقالب انقالبی ایرانیان

مـرزي   مرز جغرافیایی و یـا بـی  نده مفهوم زای

  .عقیدتی و انتخاب یکی از آن دو بوده است

دراین زمینه، بهترین راه مراجعه به متن 

مذاکرات مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون 

اساسی جمهوري اسـالمی بـود کـه بـه سـال      

تشکیل شد تا مدعیات انقالبیون ش . ه 1358

کــامروا را بــه شــکل برتــرین و واالتــرین      

قوقی کشـور، یعنـی قـانون اساسـی،     هنجارح

پرسـش بنیـادین، زان   . مکتوب و مدون کنـد 

پس، از ایـن قـرار شـد کـه در تحلیـل مـتن       

کننــده مــتن   مــذاکرات خبرگــان بررســی  

از دو ، کـدام یـک   نویس قـانون اساسـی   پیش

مرزي عقیدتی، در  گزینه مرز جغرافیایی یا بی

این نکته را از یاد نبریم کـه  . صدر قرار گرفت

تی انقالبی برفضـاي سیاسـی و حقـوقی    وضعی

یک کشور مدعی نمایندگی اسالم چیره شده 

 هـا،  ، مانند همه انقالببود و به طرزي طبیعی

کننده خط مشـی   تعیین انقالب، له صدورئمس

ــمار   سی ــه ش ــران ب ــور ای ــارجی کش ــت خ اس

  . رفت می

سـازي   ـ مرور پیشینه و آماده1

  زمینه

قانون  پیوند با موضوع مرز و قلمرو در در

 اساسی جمهوري اسالمی و به طورخـاص، در 

مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی، کمتر 

نگارنده براین . متنی تاکنون انتشار یافته است

بایست چهار دسـته از منـابع    است که میباور 

را شناسایی نمود که همگی ویژگی پیرامـونی  

تـر   ولـی در شـناخت ژرف   اي دارنـد،  حاشیهو 

منابع مربـوط بـه   : نمایند میکمک فراوان  آن،

پیونـد بـا    خبرگان قانون اساسـی، منـابع هـم   

سیاســت خــارجی جمهــوري اســالمی ایــران، 

منــابع مــرتبط بــا حقــوق اساســی جمهــوري 

ارتبــاط بــا  اســالمی ایــران، و منــابعی کــه در

  . اند یافتهمفهوم مرز انتشار 

منابع مربـوط بـه خبرگـان     -1-1  

  قانون اساسی

دات قـانون اساسـی   کتاب مبانی و مستن

ــران  ــالمی ای ــوري اس ــدوین و   :جمه ــد ت رون

بـه  ) 1386 ورعـی ، (اساسـی   بازنگري قـانون 

ها و مذاکرات مربـوط   کلیه متن ،طرزي خاص

به خبرگان قانون اساسـی وشـوراي بـازنگري    

قانون اساسی را کاویده و تمامی اصول قـانون  

نظرهـاي متفـاوت    با ارجاع به نقطـه اساسی را 

اصـل یـازدهم قـانون    . ده استبندي نمو دسته

اساسی کنونی، نخستین اصلی بود کـه نشـان   
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ــاهیتی فرامــرزي و از ــاي  م ــر مرزه ــی ب مبتن

قانون  عقیدتی و نه جغرافیایی در روند تدوین

جـا کـه   اساسی جمهوري اسـالمی داشـت؛ آن  

دولت جمهوري اسالمی را موظف نمـوده بـود   

 که سیاست کلـی خـود را بـر پایـه ائـتالف و     

  .دهد ل اسالمی قراراتحاد مل

ــی،  ــه برخــی از   اشــارهورع اي درســت ب

ــه ــذاکرات    جنب ــتن م ــه در م ــاي فراوطنان ه

 نظـر  از ": خبرگان قانون اساسی داشته اسـت 

ــالمی در    ــام اس ــالم، نظ ــدس اس ــالیم مق  تع

جهان تحقق پیدا کنـد، حکـومتی    هرگوشه از

داخـل   به وجود می آورد کـه مسـئولیتش در  

نسبت به همـه   وگیرد  محدودي قرار نمیمرز 

خصـوص همـه مسـلمانان داراي     هها و ب انسان

ولی نه بـدان معنـا   . شود مسئولیت می تعهد و

که ایـن حکومـت بخواهـد قلمـرو خـودش را      

 سرزمین هاي دیگر را به زور گسترش بدهد و

 ورعـی، ( تصرف کند و به خـود ملحـق سـازد   

 اصـــل هفتـــاد و). 226و225صـــص  ،1386

سـتقیم بـه   م هشتم قانون اساسـی، بـه طـور   

بیش تحلیلی خطوط مرزي اشاره نموده و کما

 ،بنـدي و ارائـه شـده    که در این کتـاب دسـته  

نشانگر وجود دغدغـه مـرز و وطـن حتـی در     

وضعیت بغرنج مربوط به تشـکیل حکومـت و   

نگارنده در تحلیـل مـتن   . دولت اسالمی است

مــذاکرات مجلــس خبرگــان، بــه ایــن کتــاب 

  . نمود دوباره رجوع خواهد

ن زمینـه، دومـین کتـاب، مجلـس     در ای

ایـــران   خبرگـــان و حکومـــت دینـــی در   

نظر  است که نگارنده آن، با در) 1384قلفی،(

دینـیِ امـت وامامـت،    / داشتن نظریه سیاسـی 

 است که نظریه حکومـت دینـی در   براین باور

گرایـی اسـت    نظام مـردم  ایران نوعی خاص از

اي معنادار  گراي شیعی فاصله نظام نخبه که از

مجلس خبرگـان بـه آن، عنـوان و     و در یافت

مردمــی داده شـد و هــیچ   / لقـب نظــام خـدا  

ــت  ــم نیاف ــی،( مخــالف جــدي ه ، 1384 قلف

 اش، این نظریه، بـه تعبیـر نگارنـده    ).193ص

مایـه تئوریـک حکومـت موجـود در مـتن       بن

مذاکرات خبرگان قانون اساسـی و نیـز مـتن    

متن  در. قانون اساسی جمهوري اسالمی است

  .باره بدان بازخواهیم گشتمقاله دو

پیوند بـا سیاسـت    منابع هم -1-2 

  خارجی جمهوري اسالمی ایران

رجی جمهـوري اسـالمی بـه    سیاست خا

جــایی کــه یــک سیاســت خــارجی ویــژه از آن

وطنانـه و اسـالمی    جهـان  گـراي  آرمان انقالبی

 بایسـت مشـتمل بـر    ، به طور قطـع مـی  است

. شـد هایی درباره مفهوم مرز و قلمرو با دیدگاه

منـابع   توان بـه بسـیاري از   این زمینه، میدر 

ــاراتی داشــت ــه: اش ــل سیاســت  " مقال تحلی

ــران از  منظــر خــارجی جمهــوري اســالمی ای

 این محـور  بر) 1385مشیرزاده،( "انگاري سازه
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کننـده   ، تعیـین گرفته که هویت اسالمی شکل

منابع و اهداف سیاسـت خـارجی و چگـونگی    

طبیعـی   فـرض،  این پـیش  با. هدایت آن است

نگاه اسالمی به جهان نگـاه   وقتی با" است که

الملـل مرکـب از    نظام بـین کنیم، جهان را  می

ایمان،  منظر بینیم، بلکه از واحدهاي ملی نمی

ــب از ــرو  دو مرک ــر  قلم ــالم و دارالکف داراالس

 .استضـعاف  بینیم یا دو قلمـرو اسـتکبار و   می

آینده، امت  این برداشت نیز وجود دارد که در

 "می واحــدي تشــکیل خواهــد شــد   اســال

  ). 22ص  ،1385 مشیرزاده،(

، 3، 9دهقانی فیروزآبادي با ذکـر اصـول   

، بــــــــــراین 176و  ،152، 100، 78، 143

ترین  مهم باوراست که حفظ تمامیت ارضی از

اهداف سیاسـت خـارجی جمهـوري اسـالمی     

. بوده اسـت  )149ص  ،1388 دهقانی،( ایران

ا داراي ســالمی روي درعــین حــال، انقــالب ا

که حفظ کیان اسـالم   داند ماهیتی فراملی می

را بـراي سیاسـت   گیـري خـاص    نوعی جهـت 

زند؛ در ایـن   رقم می انقالبیخارجی ایران پسا

نکته مهم براي مقالـه   ،زمینه به تعبیر دهقانی

هـا و تعـالیم    براساس آمـوزه " :ما آن است که

مسلمانان امت واحدي  دین مبین اسالم، همه

اسالم مرزهاي جغرافیایی . دهند را تشکیل می

تقسیم کرده به  و ملی که امروزه مسلمانان را

ولـی بـه تـدریج     ،پذیرد م ثانویه میعنوان حک

 آنان باید درقالب یک امت یکپارچه متشکل و

جمهـوري اســالمی ایـران بــه   . متحـد گردنــد 

عنوان یک نظام اسالمی مکلـف و موظـف بـه    

ــردي در  ــن هــدف راهب ــأمین ای  پیگیــري و ت

 المللـی اسـت   عرصـه بـین   سیاست خارجی و

ــانی،( ــص ،1388 دهق  پــس). 166-167 ص

 مــرزي عقیــدتی در مفهــوم بــی هــایی از رگــه

ــارجی   ــانون اساســی و سیاســت خ شــریان ق

  .جمهوري اسالمی هویداست

 گانـه تـالش در   پـنج محمدي به عناصـر  

 جهت تشکیل امت واحـد جهـانی، حمایـت از   

 از حفاظـت ، مسـتکبرین  مستضعفین در برابر

ــتقالل و ــی در  اسـ ــت ملـ ــه  حاکمیـ عرصـ

و دعـوت   المللی، دفاع از حقوق مسلمانان بین

ــاره  )30-31صـــص  ،1377 محمـــدي،( اشـ

مـورد آن، نمایـانگر حضـور     کند که چهـار  می

مــرزي عقیــدتی در شــریان  بــیقــوي عنصــر 

حیاتی سیاست خارجی و قانون اساسی ایـران  

موالنا و محمدي، این نکته را به طـرزي  . است

ــردی ــوده  گ ــان نم ــد بی ــ :ان ــارجی سیاس ت خ

توانـد خـود را در    جمهوري اسالمی ایران نمی

 اي محصــور منطقــهمحــدوده اهــداف ملــی و 

ــد ــا( نمای ــدي، و موالن ). 28ص  ،1387 محم

بنابراین، یک سیاست جهانی اسـالمی وجـود   

خـاك   حد و مـرزي نداشـته و آب و   :که دارد

ــرح نیســت  ــرایش مط ــدي،( ب ــا و محم  موالن

  ). 31ص ،1387
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صدقی در دو کتاب جداگانه، با  یعقوبی و

القـراي   مفـاهیم داراالسـالم و ام   گیري از بهره

 انـد مفهـوم مـرز و قلمـرو     سعی کردهاسالمی 

گرایــی  ارضـی را بــا تعهــدات ناشـی از جهــان  

صـدقی،  . نگـري تلفیـق کننـد    اسالمی و امـت 

ــه   ــت ک ــاخته اس ــان س ــور و " خاطرنش  کش

 رد، بلکـه از سرزمین در اسالم ارزش ذاتی نـدا 

نظر اسالم، ارزش کشور بدان علت اسـت کـه   

هــاي او در آن حکمفرمــا  خواســتشــریعت و 

مرزي بـراي خـود   اسالم قلمرو و حد و  .باشد

 اسـالم مـرزي جـز    نظـر  شناسـد، زیـرا از   نمی

اعتقاد به این آیین، پیرامون قلمـرو حکومـت   

ص  ،1386صـدقی،  ( "اسالمی کشیده نیست

کتـاب آن اسـت کـه    نکته مهم درهر دو ). 79

حرکـت بـه سـوي     اسالم براي جهانی شدن و

یـک نقطـه شـروع     دولت واحد جهانی باید از

دولت اسـالمی   کند؛ این نقطه شروع، استقرار

در ایران است که هم محدوده سرزمینی دارد 

کشـور   / نظـام ملـت   و یک واحد سیاسـی در 

است؛ و هم یک نظام اسالمی اسـت کـه طـی    

مصـالح امـت    ،یمردمـ  حرکت انقالبی فراگیر

ــالمی ــوبی،( اسـ ــد )48ص ،1387 یعقـ  را مـ

  .آورد می نظرخود

ابتکــار  گیــري از بهــره ســتوده آرانــی بــا

 در هـاي کشـورها   پـردازش نقـش   هالستی در

نقش ویـژه   باب ایران، دو سیاست خارجی، در

دولـت   "و  "مـدافع اعتقـادي خـاص    " یعنی

را  )88-89صص  ،1385ستوده آرانی، ( "الگو

انقالبـی   است خارجی ایـران اسـالمی  ویژه سی

نقـش،   دو هـر  داند که به نحوي مضمر در می

عـین   در. نوعی نگـاه فراوطنانـه نهفتـه اسـت    

هایی از کتـاب البیـع کـه     عبارت ذکر حال، با

ــور  ــاي کش ــظ مرزه ــوم   حف ــالمی از هج اس

سـتوده  ( شـرعاً واجـب اسـت    بیگانگان عقالً و

ــی، ــص  ،1385 آران ــرزي  )93-94ص ــه ط ، ب

شن نساخته است که منظـور دولـت   دقیق رو

. واحد جهانی اسالمی یـا هـر دولـت اسـالمی    

و  "حیثیتی بودن مفهـوم سـرزمین  " از ایزدي

دفـاع از سـرزمین و خـون    "این نکته که  ذکر

خـاك وطـن واقعیتـی     دادن براي هر وجب از

اجـازه  آور آن  خ و وقـایع حیـرت  است که تاری

 ایـزدي، ( "کنـد  دهـد کسـی آن را انکـار    نمی

قیــد  ؛ یــک ســر، خــود را از)143ص  ،1377

نبـود مفهـوم مـرز در     مباحث مربوط به بود و

القلم، هـدف اول   سریع. نموده است اسالم رها

یعنـی  " سیاست خارجی جمهـوري اسـالمی،  

 "تأمین حکومـت ملـی   حفظ تمامیت ارضی و

هدفی است که " دانسته که "عرف جهانی"را 

 "باشــد ملتــی بـه دنبــال آن مــی / کشــور هـر 

؛ بنابراین نگـاهی  )52ص ،1379 القلم، یعسر(

  .برگزیده استرا  به مفهوم مرز رئالیستی
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ــدي، ــان ارزش ازغنـ ــا  گفتمـ ــور یـ محـ

موجـود   1368 تا 1360هاي  گراي سال آرمان

د را، مبتنی بـر ایجـا   ایرانسیاست خارجی  در

هژمـونی   برابـر  هاي متعدد مقاومـت در  کانون

جهــــــــانی فراســــــــوي مرزهــــــــاي 

دانســته ) 13ص ،1381،ازغنــدي(جغرافیــایی

ت انقالبی سیاست خـارجی  که ریشه در ماهی

اسـدي هـم بـا    . انقالبی داشته اسـت ایران پسا

انقالبی بـه  / اسالمی/ عقیدتی اشاره به ساختار

ــوري    ــارجی جمه ــت خ ــاس سیاس ــه اس مثاب

اسالمی ایران، براین باور اسـت کـه برخـی از    

 نـوعی گفتمـان در   گفتارهاي رسمی، نشـانگر 

اولـین   :ایـران انقالبـی بـوده    سیاست خارجی

یعنـی  . جهان اسالم است نکته، موقعیت ما در

ایران نبایـد بـه مرزهـاي جغرافیـایی رسـمی      

موقعیـت مـا درجهـان    . خودش محدود باشـد 

مان تعریـف   علیاسالم با مرزهاي جغرافیایی ف

  ).19،ص 1387 اسدي،( شود مین

ــون،    ــري دیگرگ ــه تعبی ــه را ب ــن نکت ای

 گرایـی در  مـان اسـالم  ح گفتتشری دهقانی در

 از " :بیان نموده اسـت  ایرانسیاست خارجی 

بینـی   گرایی کـه براسـاس جهـان    منظر اسالم

سـازمان سیاسـی   اسالمی به تعریف سامان و 

سـرزمینی، اصـالت    پردازد، دولـت ملـی و   می

از آنجــا کــه اســالم مــرز    . شــرعی نــدارد 

س قلمروي ملی یکـی از اجـزاء   شناسد، پ نمی

بخــش دولــت  قــواماصــر دهنــده و عن تشــکیل

-63 صـص  ،1384 دهقـانی، ( اسالمی نیست

اختالف نظرهـاي شـدید    رمضانی نیز از). 62

سیاسـت   گرایـان در  گرایان و واقع میان آرمان

وزن در مـورد  خارجی جمهوري اسالمی ایران 

هویـت ایرانیـان    نسبی ایرانیت و اسالمیت در

رسـد زاینـده    می سخن گفته است که به نظر

 :نسـبت بـه مفهـوم مـرز باشـد      هـایی  دیدگاه

خواهـان   انقالب جهانی و گرایان، هوادار آرمان

همـین حـال    ایجاد نظـم جهـانی اسـالمی در   

گرایان هـم   سوي دیگر، واقع از. حاضر هستند

که آرزوي ایجاد یک نظام جهـانی اسـالمی را   

هاي نظـام   با واقعیتخواهند  ، میدر دل دارند

ــین ــد  ب ــار آین ــی موجــود کن  نی،رمضــا( الملل

  ).68،ص 1380

انگیـزي اسـت    فاین همان موضوع اختال

القـراي   زاینـده مفهـوم ام  که به تعبیر امیري، 

حفظ و تثبیت قدرت نظـام   :جهان اسالم شد

چارچوب مرزهـاي ایـران بـا ایـن      اسالمی در

سیاسـی،   تمام ابعاد اقتصـادي و  توجیه که در

الگویی براي دیگران ارائه شود و درعین حـال  

 راي توجیه و تبیین مفهوم صـدور سازوکاري ب

 انقالب به منظورحفظ نظام در راستاي مصالح

 مفاهیم و. فراهم آید) 58ص  ،1385 امیري،(

 در هایی از این دست، بـه طـرزي دیگـر    مقوله

متون حقوق اساسی جمهوري اسـالمی ایـران   
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اي دیگـر اتخـاذ    طاهایی، رویه .نیز نمایان شد

کلیــف کـرده و بـا قاطعیــت چنـین گفتـه و ت    

ماالیطاق بـر دوش دولـت در ایـران گذاشـته     

چنـد کشـور بـه دلیـل داشـتن       چهل و: است

ــور   ــوان کش ــلمان، عن ــت مس ــت جمعی اکثری

ولی در واقع فاقد حاکمیـت   ،اسالمی را دارند

اسالمی هستند و مرزهاي جغرافیـایی آنهـا را   

از هـم جـدا سـاخته اسـت، در حـالی کـه در       

ــ   ــه م ــود دارد ن ــادي وج ــرز اعتق رز اســالم م

گیــري سیاســت خــارجی  جهــت. جغرافیــایی

جمهوري اسـالمی بایسـتی در جهـت پیونـد     

بایــد ایــن  . هــان اســالم باشــد  وحــدت ج

هاي جدا از هـم همـان طـور کـه در      سرزمین

کـم جهـات    ، کـم اعتقاد اسالمی وحدت دارند

ی را کنـار گذارنـد و از تعصـبات    ئاختالف جز

نژادي و قومی و زبانی و ملـی، فـارغ شـوند و    

گـــرا و نزدیـــک را ل واحـــدهایی همتشـــکی

  ).116ص ،1387 طاهایی،(گذاري کنند پایه

ــوق   -1-3 ــا حق ــرتبط ب ــابع م من

  اساسی جمهوري اسالمی ایران

از امـت اسـالمی    ،سـید محمـد هاشـمی   

ــان آورده  ــه می ــن  ســخنی مســتوفا ب ــر ای و ب

 :فرض، نوشته خود را استوار کرده اسـت  پیش

ند کـه  ا بودهمؤسسان قانون اساسی براین باور 

انقالب اسالمی منحصر به ایران نبوده و همـه  

شـود   کشورها را شامل مـی  همه مسلمانان در

اسـتبداد و اسـتعمار نجـات پیـدا      تا از زیر بار

ــد ــمی،( کنن ــه  ). 138ص ،1385 هاش ــا ب بن

نوشته ایشان، گسـتره امـت اسـالمی جهـانی     

با مفهـوم ملـت کـه یکـی از ارکـان      " است و

افیـاي سیاسـی   در جغر کشور / اساسی دولت

مرز جامعه . کامالً متمایز است ،باشد می امروز

ــا   ــده و ایمــان اســت و اصــوالً ب اســالمی عقی

مرزهـاي جغرافیــایی مصـطلح قابــل مقایســه   

  ).142ص ،1385 هاشمی،( "باشد نمی

ه وحدت ملل اسـالمی بـه   لئمدنی به مس

آنجـا کـه حقـوق     از: نگـرد  مـی  اي دیگـر  گونه

شـده و اسـالم    اساسی ما بر مکتب اسالم بنـا 

طبعـاً   ،شناسـد  همه مسلمانان را یک امت می

ــتجوي راه ــت کــه     در جس ــی اس ــا و طرق ه

مسلمانان کشورهاي مختلف را به هم نزدیک 

سازد و کشورهاي اسـالمی را بـه هـم پیونـد     

قوانین مصوب باید پیوسته تحقـق ایـن   . دهد

اگر فرضاً دولت . هدف را در نظر داشته باشند

ــدهایی دار ــران خری ــد  ،دای ــه اول بای در درج

وجــه کشــورهاي اســالمی باشــد؛ اگــر      مت

خواهــد دانشــجویانی را بپــذیرد و بــورس  مـی 

باید ازدانشجویان مسلمان دعوت کند و  ،دهد

بایــد  ،ســازد روابــط سیاســی برقــرار مــی اگــر

ایـن  . اولویت را به کشـورهاي اسـالمی بدهـد   

خط مشی و سیاست باید بـا کوشـش دنبـال    

شعبانی از اصـول   ).59ص ،1370مدنی،( شود
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، فرهنگی /چهارگانه بنیادي اخالقی، اجتماعی

و  87 صـص  ،1374 شـعبانی، (مذهبی و ملی 

ــی در) 91 ــانون اساسـ ــه قـ ــدون هرگونـ ، بـ

آوري سخن بـه میـان آورده و مفـاهیم     برهان

مرز و امت و بـی مـرزي و تمامیـت ارضـی و     

  .وطنی را در کنار هم قرار داده است جهان

ت ارضـی موضـوع   عمید زنجـانی تمامیـ  

اصــول قــانون اساســی را  اصــل نهــم و ســایر

 :کنــد نگـرد و چنـین تعبیـر مـی     ن مـی یکسـا 

تمامیت ارضـی کشـور اسـالمی، بـه معنـی      "

ه مفهوم تفکیـک  تثبیت مرزهاي جغرافیایی ب

زیرا مرز و قلمرو خـاکی   ها نیست؛ ارضی ملت

بـه عنـوان ممیـزي در تفرقــه و     تـوان  را نمـی 

میـان   در. ار گرفـت ها به کـ  بندي انسان گروه

عقیده و نظام هایی که آرمان مشترك و  انسان

تـوان حصـاري از    نمـی  ،طلبند مشترکی را می

مرزهاي جغرافیایی کشید و به همـین دلیـل   

هـاي   اسـالمی کلیـه سـرزمین   است که وطن 

نشینی را که طالب حاکمیـت اسـالم    مسلمان

 عمیــد زنجــانی،( گــردد شــامل مــی هســتند،

ن دیـدگاهی کمـابیش   خلیلیا ).81ص ،1387

حقوقی و دقیق نسبت به مفهوم مرز و قلمـرو  

وي بـراین  . از منظر اسالم طـرح کـرده اسـت   

باور است که در بـی اعتبـار نمـودن مرزهـاي     

آرمـان  : وجـود دارد  طـرز فکـر   جغرافیایی دو

 طریق ایجاد یک اتحـاد  براي وحدت بشري از

هـا   اصیل و فطري براي همه انسـان  معنوي و

 نـد ا هاي مختلف بـزي  سرزمین هرچند که در

از منظـر وي، از دیـدگاه اسـالم، ایـن قضـیه      (

ــول اســت ــامع امپریالیســتی و  )قب ــا مط ؛ و ی

اعتبـاري مرزهـا و اتحـاد     نه که بـی گرایا مادي

ــاص   ــه خ ــا طبق ــژاد ی ــط در ن  بشــریت را فق

 مرزهاي خزنـده در رایـش سـوم هیتلـري و    (

سرزمین شناور یا کشـدار اسـتوار بـر برتـري     

که از ( کنند جستجو می) شوروي ا درپرولتاری

). منظر خلیلیان مسلماً مقبول اسـالم نیسـت  

گیرد که اسالم، مرزهاي  انجام او نتیجه میسر

جغرافیایی را به رسمیت شـناخته و بـراي آن   

ل شده است، یعنـی تـا   قی خاص قائآثار حقو

پـیش از آن روزي کـه آرمـان جهـانی اسـالم      

شـدن   یکپارچـه  تحقق پـذیرد و تـا پـیش از   

اثـر رشــد و بلـوغ کامــل بشــریت،    جهـان بــر 

زبنـدي جغرافیـایی از نظـر    نوع مر همواره دو

توانـد وجـود    اسـالمی مـی  الملـل   حقوق بـین 

مرزهاي قراردادي کشور اسالمی : داشته باشد

 صـص  ،1378خلیلیـان،  ( و مرز اسالم و کفـر 

157-155 .(  

 بـراي  ابراهیمی و حسینی در کتابی کـه 

دانشگاه تهیه و تنظـیم  دفتر همکاري حوزه و 

چنـد مطلـب را در زمینـه مـرز و      ،است شده

 :انـد  صورت اندکی پراکنده قید کردهقلمرو به 

مرز از دیرباز بوده و امري وستفالیایی نیسـت،  
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تعابیر مـدرن   مفهوم ملت در قرآن با آنچه در

اندیشـه جامعـه جهـانی    . متفاوت اسـت  ،آمده

خود  نوعی ضدیت با مفهوم مرز و قلمرو را در

مستتر دارد، وحدت عقیده تنها راه رسیدن به 

جامعه واحد جهانی و بدون مرز است، وجـود  

سرزمین و قلمرو ویژه براي یـک ملـت داراي   

حاکمیت، امري ضروري است؛ ملت در قالـب  

عینی مشخصی به نـام قلمـرو و مـرز تثبیـت     

ــایی شــرط اصــلی   مــی شــود؛ قلمــرو جغرافی

حـوزه و   دفتر همکـاري ( استقالل کشور است

 امــا  ).312و  285 صــص  ،1372، دانشــگاه 

دهنده پیـدایش   گیري نهایی آنان نشان نتیجه

گرایشی است کـه در سـایر منـابع چندگانـه     

ــرز   ــوم م ــه مفه ــوط ب ــت ارضــی مرب و تمامی

له ئمس " :آید و تازه به نظر میاي ندارد  سابقه

ــت   ــک ضــرورت موق مرزهــا و ضــرورت آن ی

عنـوان اصـل   به مرزها بـه   نیست و اسالم نیز

نگرد، بلکه آنچه از سیره پیامبر بـه   ثانوي نمی

این است که اسـالم هـیچ گـاه     ،آید دست می

اي دیگـر و   جامعه اي در به ادغام جامعهاصرار 

ــان واحــد و آداب و  تشــکیل جامعــه ــا زب اي ب

رسوم واحد و سـرزمین واحـد نداشـته، بلکـه     

هـا یـا    فقط خواستار اسالم آوردن ملت پیامبر

به حاکمیت اسالم بـوده و در صـورت   اعتراف 

حصول یکی از ایـن دو امـر، کـاري بـه امـور      

داده  ، بلکـه تـرجیح مـی   داخلی آنـان نداشـته  

داخلی آنان به دلخواه خودشـان   است که امور

اي مستقل بـه   ورت جامعهبه ص تنظیم شود و

دفتـر  ( زندگی اجتماعی خویش ادامـه دهنـد  

  ).313ص ،1372، همکاري حوزه و دانشگاه

  منابع مرتبط با مفهوم مرز -1-4

دو کتاب، به طور ویـژه بـه مفهـوم مـرز     

یکـی متعلـق بـه فرمانـدهی     : اختصاص دارند

ــت    ــی اس ــان غرب ــتان آذربایج ــامی اس . انتظ

هاي این کتاب به طـور عمـده    مجموعه مقاله

هـاي مـرزي،    هـاي ناشـی از نـاامنی    سیببه آ

شناخت  سازوکارهاي ایجاد امنیت در مرزها و

هاي سیاسی، فرهنگی،  پذیري ه آسیبنسبت ب

اقتصادي مؤثر در  امنیـت مرزهـا    اجتماعی و

اختصاص یافته؛ زیرا تصور بر این بـوده اسـت   

هاي قومی، زبانی و مذهبی  که پراکنش اقلیت

، به همراه تنوع مرزهاي کوهسـتانی، کـویري  

هـاي   خاکی افزون برضـعف زیرسـاخت   آبی و

لی اجتمـاعی، جـزء اصـ    اقتصـادي، سیاسـی و  

پیکره سـاختار جغرافیـایی انسـانی در ایـران     

ثبـاتی و   شده و به تدریج عـدم توسـعه و بـی   

 فقدان امنیت را با خود به همـراه آورده اسـت  

 فرماندهی انتظامی استان آذربایجـان غربـی،  (

ــري ).1386 ــلدیگ ــاترین   ، مفص ــرین و تنه ت

 المللی ت که به شناخت مرزهاي بینکتابی اس

ص یافته و مشحون از اختصا) 1386 ،زرقانی(

کارکرد مـرز   مباحث گوناگون درباره تعریف و



ی
اس

س
ن ا

نو
 قا

در
و 

مر
 قل

وم
فه

م
 

ن
را

 ای
ی

الم
س

ي ا
ور

مه
ج

 :
ی 

یای
راف

جغ
ز 

مر
  /

ی
ب

 
ی

دت
قی

 ع
ي

رز
م

  

 

 

18  

فصل هشتم این کتاب به نگرش اسـالم  . است

و جمهوري اسـالمی ایـران نسـبت بـه مـرز و      

مرزبانی ویژه شده اسـت کـه دوبـاره در ایـن     

  .نوشتار بدان بازخواهیم گشت

سـبک نگارنـده    ناگفته نماند که سیاق و

ه به تحلیل مـتن  ک ،نگارش مقاله پیش رو در

گـر قـانون اساسـی     مذاکرات خبرگان تـدوین 

 ها و هیچ کدام از کتاب در ،مختص شده است

 هــایی کــه بــه اشــارت معرفــی شــدند، مقالــه

این منظر، رویکردي تازه  اي ندارد و از پیشینه

است و بـر ایـن فـرض اسـتوار، کـه واضـعان       

  .اند عقالنی قانون،

حقـوق  : معنی و مفهوم مـرز  ـ2

الملــل و  حقــوق بــین، اساســی

  جغرافیاي سیاسی

سـرزمین   ،دانش حقوق اساسـی  از منظر

استوار بـر چهـار    ،که فراتر از مفهوم مرز است

سرزمین به عنوان عامل سـاختی  : نظریه است

ــدرت  دولــت ــه موضــوع ق ــه مثاب ، ســرزمین ب

   ــد ــه ح ــه مثاب ــرزمین ب ــی، س ــرز  سیاس و م

ــر  ــانروایی و س ــدان   فرم ــه می ــه منزل زمین ب

ــت  ــالحیت دولـــ ــی( صـــ ، 1372 ،قاضـــ

اینجــا ســرزمین عامــل  در). 213/216صــص

 ،کشوراسـت و از آن / کالبدگیري مفهوم دولت

ــر دیگــر، کشــور . گریــزي نیســت ــه تعبی بناب

، عیتی ترکیبی است مشـتمل بـر سـرزمین   واق

ملت و سـاختار سیاسـی یـا حکومـت کـه در      

یابی سیاسی ملت براي مدیریت  آیند سامانفر

ــی سیاســی کشــور ــع، . شــود ایجــاد م در واق

گاه فیزیکی سـاختار سیاسـی    جلوه"سرزمین 

، صص 1387 نیا، مجتهدزاده و حافظ( "کشور

  . رود می به شمار) 2-1

ــر در ــین  تعبی ــوق ب ــرز  حق ــی م  و الملل

همـین معنـی سـاري و جـاري      سرزمین نیـز 

ملکم شاو بر این باور است کـه مفـاهیم   . است

ــت و  ــد و  دول ــرزمین، همزادن ــت و س حاکمی

ایه حقیقتـی بـه نـام سـرزمین     حاکمیت، بر پ

ذوالعـین از  . قـرار دارد  )201، ص1372شاو، (

حریم دولت و قلمرو اختصاصـی و صـالحیت   

حیت ملی همگی در یک معنا انحصاري و صال

دهد که مفهوم مـرز   ینشان م گیرد و بهره می

کرداري یـک   و قلمرو، بیانگر تشخص و تمایز

نسـبت   درون سرزمین و قلمـرو  دولت، هم در

صـالحیت   رهـم نشـانگ  اتباع خـود اسـت؛   به 

ــت د ــرزمینی  ردول ــاي س ــه . وراي مرزه نکت

تا هنگامی "ه جاي او این است که درست و ب

صـحنه   که دولت هـاي مسـتقل و حـاکم در   

 قلمرو خاص آنهـا نیـز  ، المللی وجود دارند بین

، صص 1383ذوالعین، ( "وجود خواهد داشت

 گرچــه بــه تعبیــر اکهرســت،   ؛ )603-602

دولت ضروري  طلق مرزهاي قلمروقطعیت م"

ــت ــت، ( "نیس ــدود ). 72، ص1373اکهرس ح
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 جغرافیایی هـر کشـور را مرزهـاي آن کشـور    

فاصل حاکمیـت   حد"مرز  و کند مشخص می

ضـیایی بیگـدلی،   ( "اسـت  همجـوار  کشور دو

  ). 183، ص1383

دولــت بــه عنــوان یــک شــخص حقــوق 

، الملـل  موضوع دانش حقـوق بـین  الملل و  بین

ــد از نمــی  حکومــت و مــی وجمعیــت دائ توان

سـرزمین  "اهلیت برقراري روابط با دیگـران و  

بـري باشـد؛   ) 44، ص1383 مقتـدر، ( "معین

جـا مهـم اسـت کـه ممنوعیـت      این اصل تا آن

 مرزها و قلمروها مانند تغییر در توسل به زور

 هــا  اصــل حفــظ تمامیــت ارضــی دولــت    

از اصــول مســلم ) 60، ص1376 زاده، موســی(

قاعـده حقـوقی    مبتنی بـر  الملل و حقوق بین

 حفظ وضـعیت سـرزمینی موجـود بـه شـمار     

مرز به مثابه عامل تشخیص و جدایی . رود می

 ،متشکل سیاسی از واحدهاي دیگـر  یک واحد

ــراردادي   ــاري و ق ــاهیتی اعتب ــدر،( م  میرحی

ــاریخی، ) 161، ص1387 دارد؛ و از منظـــر تـ

ــر  ــه تعبی ــا ب ــت ســرزمینی، بن  خاســتگاه دول

هـا   وت است که امنیت قلعهفرانکل، انقالب بار

ی را از میـان بـرد و   و شهرهاي قرون وسـطای 

ــه  ــفت خدش ــدف س ــا و ص ــذیر را از باروه  ناپ

تـر مرزهـاي دولتـی     ها به حدود وسیع خندق

ــال داد ــل،( انتق ــی ). 29، ص1370 فرانک یعن

ــرز  ــوم م ــه از ،مفه ــر ن ــزون منظ ــواهی  اف خ

هاي وسـتفالیایی   کشاکش سرزمینی برآمده از

 میـت این جنبـه اه  بلکه از شد؛ مهم تلقی می

مفهـوم قلمروخـواهی بـه     یافت که کشورها از

اداره جامعه مردم  عنوان روشی براي کنترل و

بهـــره ) 40، ص1386 ،دیگـــران و جـــونز(

  .گیرند ند و همچنان میگرفت می

 موطن و است که البته این تعبیر درست

ــن و  ــرزمین که ــتین  س ــداد،  نخس ــا و اج آب

هاي ملت  اسطوره ا وه سرچشمه تمامی افسانه

ــونز( ــران و ج ــت و) 166، ص1386 ،دیگ  اس

ــت   ــدایش و تقویـ ــق در پیـ ــارکردي موثـ کـ

پیوندهاي مسـتحکم میـان ملـت و زیسـتگاه     

هویـت را   دارد؛ همین نکته است که قدمت و

ملــت، نســبت بــه دیگــران / یــک دولــت نــزد

 مفهـوم مـرز،   هالستی از. نماید می تر برجسته

محـیط   وخط فاصـل میـان کـنش متقابـل     "

را ) 44، ص1376 هالســـــتی،( "خـــــارجی

ــاف برداشــت مــی ــد کــه دری ــدامکن وار و  تی ان

؛ اگر ما هم همین مفهـوم را  سیستمیک است

واره بـزرگ   نگه داریـم و دولـت را یـک انـدام    

کنـیم   دقیق مشاهده مـی به طور  ،تلقی کنیم

بـل  مرز قا، که دولتی در نسبت با دولت دیگر

، زبـانی،  هـاي قـومی   تشخیص دارد که مؤلفـه 

ــژادي  ــاعی، نـ ــی، اجتمـ ــذهبی و  ،فرهنگـ  مـ

ــادي ــی اش اقتص ــخص ومب ــاي  ن تش تمایزه

  )3(.باشندهمزمان 
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ــرز  ــاي م ــوع کارکرده ــرو(در مجم ، قلم

 :ند ازا عبارت) ، سرزمینحد، تمامیت ارضیسر

کننده محـدوده حاکمیـت دولـت بـر      شخصم

ط جغرافیـایی اجـراي قـانون یـک     ، محیمردم

ــه   ــدود منطق ــد ح ــت، تحدی ــدرت، ا دول ي ق

ن و اقتصادي میـا  یدهی مناسبات سیاس شکل

هـا، مـانع دفـاعی و حفـاظتی، نقـش       حکومت

، مــانع سیاســی بازدارنــده از تهــاجم دیگــران

بـه حـال وحـدت و یکپـارچگی      عقاید زیانبار

، و هـا  اجتماعی اضمحالل هویـت  مانعکشور، 

هـاي اقتصـادي    اقتصادي مداخلـه نظـام   مانع

  ).99-103، صص 1386، زرقانی(دیگر

  گانه مرز کارکردهاي پنج

  جداکنندگی  1
جدایی میان مرز نظام سیاسی، دو 

  حاکمیت، دو فرهنگ و دو ملت

  سازي یکپارچه  2
ساز فضایی براي  مرز به مثابه چارچوب

  سازي ملت درون آن آمیخته و یکسان

  سازي تفاوت  3

نمایانگرتفاوت تجلی فضایی و سطح 

توسعه اقتصادي، اجتماعی و سیاسی 

  و کشورد

  کشمکش  4

هاي  ها و ملت مرز کانون برخورد دولت

هاي  رقیب و متخاصم بر سر تفاوت

  قومی، نژادي، فرهنگی، دینی

  ارتباط  5

ها به  ها و دولت کانون ارتباط ملت

صورت رسمی و غیررسمی، قانونی و 

  غیرقانونی

  )103، ص1386 ،زرقانی(

: نگاهی دینی به مفهوم مرز ـ 3

  لمرومقوله ق اسالم و

ــالم ــانی و  اس ــت جه ــی اس ــا دین ــر بن  ب

براي انسـان جهـانی   ، مدعیاتی که وجود دارد

این میانه تفـاوتی میـان    در نازل شده است و

هـا وجـود    زبـان انسـان   نژاد و مکان و زمان و

وستفالیایی  بنابراین با برخی معیارهاي. ندارد

حیـث   از ،الملـل  علوم سیاسـی و روابـط بـین   

 ، سرزمین، مـرز، ملت/ ابتناي بر نظریه دولت 

ي خــاص، یــک ســر هویــت ملــی و جغرافیــا

اصول اساسی سیاست خـارجی  . تفاوت استم

 اصــل دفــاع از :از نــدا دولـت اســالمی عبــارت 

منـافع مسـلمانان و اصـل نفـی      ها و سرزمین

، 1385، حقیقـت ( والیت کافران بر مسلمانان

 ههمـ  زمـانی و  ه؛ این اصل هم)90-95صص 

 اي خـاص اسـتوار   محـدوده  بـر  مکانی است و

  .است حقیقتی بدون مرز نشده و

منظر، اسالم یـک دیـن مرزشـکن     ایناز 

یـد در  این اساس دولت اسـالمی نبا  بر": است

هـاي   المللـی، مسـئولیت   چارچوب قوانین بین

فراموش  اهداف جهان شمول خود را فراملی و

ـ   پیوستن به سازمان. نماید المللـی و   ینهـاي ب

صـورتی مجــاز   ، درهـاي مختلـف   کنوانسـیون 

هاي عالمگیر اسـالمی تعطیـل    است که آرمان

ه دولت اسالمی اگر بر اساس ضرورت ب. نشوند

مرزهاي جغرافیـایی  پیوندد یا  کنوانسیونی می

هاي جـور و شـرك را بـه     و حاکمیت حکومت

شناسد، جنبه موقتی یا مصـلحتی   رسمیت می

در راستاي آمـال   دارد و در اولین فرصت باید

ــا ــردارداســالمی و جه ــام ب  حقیقــت،( "نی گ
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عمیــد زنجــانی از هشــت   ). 388، ص1376

مرزبندي  نظریه متفاوت درباره جهان اسالم و

، 1365 عمیـدزنجانی، ( دارالکفـر  داراالسالم و

به نحـوي توصـیفی، سـخن    ) 108/118صص

ــا ــه؛ ام ــان  گفت ــه از آن می ــک نکت ــم و ی ، مه

مانان نسـبت  دهنده نگرش اسالم و مسل نشان

 مطلبی که قابل انکار" :رز استبه جغرافیا و م

ــه آن را در ت نیســت و ــوق عنایــت ب قســیم ف

، کـرد  توان انکار نمی) دارالحرب داراالسالم و(

اسالمی  هاي غیر دولت ها و این است که ملت

مورد اسالم دارند،  نظر به وحدت منفی که در

ــه اســالم و ، ملــت اســالمی همگــی نســبت ب

و از  گردند اردوگاه واحد مخالفی محسوب می

این نظر اختالفی که از نظر نظامات اجتماعی 

از نظـر  ، و حکومتی در میان آنهـا وجـود دارد  

ــان و  ــالم یکس ــد   اس ــاوت خواه ــودبالتف  "ب

  ). 109، ص1365 عمیدزنجانی،(

ض دیگر آن است که اصل اساسـی  مفرو

، استوارسازي جوامع بشري بر وحدانیت اسالم

تعـالی بـه سـوي     یر تکامـل و یگانگی در س و

 ،قـوم  بناي ملت و جمعیـت و  خداوند است و

بـان  ز ایمـان و نـه نـژاد و وطـن و     عقیده و بر

ــا ایــن پــیش  مــرز "فــرض،  گذاشــته شــده؛ ب

عقیده و ایمـان اسـت و    مرز ،حکومت اسالمی

 نخعـی، ( "نه مرزهـاي جغرافیـایی و سیاسـی   

زمین سـر  ،دیدگاه طبق این). 158، ص1376

ت دهنده دول به هیچ وجه عنصر اصلی تشکیل

یک عامل فرعی و ثـانوي  ولی  ،اسالمی نیست

 ، مفهـوم مـرز و  از ایـن حیـث  . محسوب است

قبل از نهایی شدن  تا ،براي دین اسالم، قلمرو

نان و حاکمیـت کامـل یـک    جهانگیري مسلما

ی در سراسر جهان یـک ضـرورت   دولت اسالم

تـا  : الضرورات تبـیح المحظـورات اسـت    از باب

اسـالم   پـیش از آن روزي کـه آرمـان جهـانی    

تحقق پـذیرد و تـا پـیش از یکپارچـه شـدن      

 ،جهـان بــر اثـر رشــد و بلـوغ کامــل بشــریت   

همواره دو نوع مرزبنـدي جغرافیـایی از نظـر    

؛ مرزهـاي  ته باشـد تواند وجود داشـ  اسالم می

، 1376نخعـی،  (راردادي، و مرز اسالم وکفـر  ق

اولی را اگر حکومت اسـالمی تعهـد   ). 174ص

است؛ و دومـی، نـوعی   الرعایه  ، الزمکرده باشد

  .بندي ذاتی اسالم از دنیاست تقسیم

له مـرز از  ئزرقانی نگاهی تاریخی به مسـ 

منظر مسلمانان افکنده و براین باور است کـه  

، مقیـد بـه   نظام سیاسی قدیم در جهان اسالم

نی هـاي سـرزمی   جغرافیاي خاص و مرزکشـی 

نبود و تعدد خالفت و امامت و تعدد دولت در 

زیـرا اسـتوار بـر     ،پذیرفت نمیجهان اسالم را 

فـه بودنـد و نـه جغرافیـاي     محور امام یـا خلی 

نــه  صــرفاً بــه مرزهــاي عقیــدتی و معــین، و

، اهل تسنن از یـک  اما. سرزمینی باور داشتند

به ویژه با فروپاشـی امپراطـوري عثمـانی     ،سو
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به تدریج به سـمت و سـوي پـذیرش مفهـوم     

مرزهاي قـدرت یـا مرزهـاي سـرزمینی روي     

هــاي  دولــت هــم تعــدد حکومــت و د وآوردنـ 

هــم تعــدد مرزهــاي  اســالمی را پذیرفتنــد و

اهل تشیع با بازسازي  سو، دیگرسیاسی را؛ از 

بـه تـدریج    ،ملیت پایه شورا و دولت شیعی بر

ي قــدرت بــر مبنــا جغرافیــا را مفهـوم مــرز و 

 هـا  حکومت ها و سیاسی در مقوله تعدد دولت

پــذیرا ) 151-153، صــص 1386 زرقــانی،(

، چه شیعیان و چـه  ابراین، مسلماناننب. شدند

هـاي   بنـابر ضـرورت   با گـذر زمـان و   ،ها سنی

مفهـوم   ،هـا  رش برخـی تعـدیل  موجود با پـذی 

مرزهاي ملی سـرزمینی   سرزمین و جغرافیا و

  .را به مثابه واقعیت پذیرفتند

این دیدگاه که مقوله مرز و قلمرو، تنهـا  

، از باب عمل کردن بـه مصـالح دنیـاي امـروز    

مورد پذیرش است و امـري کالمـی و ایمـانی    

نیست، امروزه به ویژه به طریقی دیگـر جلـوه   

ها در بـاب مـرز    مصلحت ها و رورتضنموده و 

ک نتیجه مهم را به بـار آورده  ی ،میان کشورها

و  ورها را محترم شمردشباید مرزهاي ک: است

حتـرام بـه   اهـا بایـد سـعی کننـد بـا       حکومت

مـرزي   ونمنـافع بـر  ، ورهاشـ حاکمیت سایر ک

پذیرش مفهوم  ،بنابراین. خود را دنبال نمایند

زیـرا   ،یک عمل مصلحت اندیشانه اسـت  ،مرز

اخـتالف میـان    ریزي و ، خون و خونبدون آن

غـرض  گشـت کـه نقـض     مردمان پدیدار مـی 

شـهور  م يگیر نویسنده در نهایت نتیجه. است

القـراي جهـان    و مشهود خود را کـه ایـران ام  

بـر ایـن بـاور     کند و گیري می یپ ،اسالم است

هـاي اسـالمی    شود که اگـر حکومـت   می مصرّ

بایسـت بـه سـوي     ، مـی تشکیل شـوند  متعدد

اندراج در یک حکومت واحـد در میـان امـت    

  ).1375 الریجانی،(حرکت نمایند

از : این منظر، هواداران دیگـري نیـز دارد  

عامل اصلی براي وحدت امت و  ،دیدگاه اسالم

در عـین  . حدت عقیده است، وجامعه اسالمی

ــاي    ــود مرزه ــرزمین و وج ــدت س ــال وح ح

جغرافیایی اعم از طبیعی و قراردادي به طـور  

دانـیم   چنان کـه مـی  . لی فاقد اعتبار نیستک

که طبعاً با مرزهاي خاص مشخص  داراالسالم

. در فقه اسـالمی احکـام خـاص دارد    ،شود می

 اتصال و وحدت سـرزمین یـا وحـدت زبـان و    

، هــیچ کــدام نــژاد و خـون  لهجـه یــا وحـدت  

 کننـده وحـدت ملـت و    تواند عامل تعیین نمی

که وجود مرزهاي طبیعـی   چنان ،کشور باشد

دریاها یا تفاوت زبـان و لهجـه    ها و کوه مانند

ــون و  ــتالف در خ ــا اخ ــم   ی ــت ه ــگ پوس رن

تمـایز   ی بـراي تعـدد و  تواند علـت قطعـ   نمی

  .)1375مصباح یزدي، ( ها باشد ملت

ئولوژي اسـالم کـه   اید با توجه به ماهیت

شمولی و متضمن دعـوت   داراي خصلت جهان
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فاً بـه  صـر  ایـن نـوع شناسـایی،    جهانی است،

ها براي رسـیدن   منظور توافق در قدر مشترك

مکتـب   هـاي بیشـتر و نهایتـاً صـلح،     به توافق

بـدین   .باشد واحد و حکومت جهانی متحد می

همــه  جهــان اســالم یــا داراالســالم، ،ترتیــب

تقد به مبـانی اسـالمی را در بـر    عهاي م انسان

 گیرد و شامل کلیه گرویدگان این مکتـب،  می

هم  با زبان، نژاد، رنگ، که از نظر خاك،ینگو ا

عمیدزنجانی، (گردد  باشند، می اختالف داشته

 آیـــین اســـالم و ).211و208 ، صـــص1367

فکـري   از نظر همچنین حدود دولت اسالمی،

 ی،با مرزهـاي مـادي و حـدود ارضـ     و هدفی،

ولــی از نظــر  قابـل تحدیــد و تجزیــه نیسـت؛  

هایی کـه در قلمـرو    سرزمین ناگزیر، سیاسی،

باید از اراضی  ،سیاسی دولت قرار گرفته است

م و به وسیله عالئ بیگانگان و کشورهاي دیگر،

ــاتی، ــردد  جهــ ــایز گــ ــخص و متمــ  مشــ

  ).232 ، ص1367زنجانی، عمید(

هـاي   تـوان بـه دیـدگاه    از این منظر می  

هـر حکـومتی از هـر    : نیز اشارت نموددیگري 

مجبور است از همان  ،اي روي کار بیاید ناحیه

 ،رفتار کندالهام گرفته و به دستور آن  ناحیه،

ــ    ار و گرنـه طبیعــی اسـت کــه بـه زودي برکن

 ).211 فریدگلپایگانی، بی تـا، ص (خواهد شد 

بنابراین پرسش اساسی نویسنده این است که 

ردي و اسـالمی،  آیا حکومت ملی و حزبی و فـ 

از حیث نگاه به مفهوم مرز و تمامیت ارضی و 

 توانند یکسان باشـند؟  کلی میبه طور  ،لمروق

شاید در نگاه نخست آنچه منطقـی و طبیعـی   

بــه نظــر آیــد، آن باشــد کــه بــه هــر جهــت، 

ــه حکومــت برخاســته از درون ــن  مای هــاي دی

هاي فکري گونـاگون   ها و منش اسالم، دیدگاه

هـاي زمامـداري داشـته     مؤلفه درباره عناصر و

ایمـان بـه عنـوان     عقیده، و وحدت فکر. باشد

و همبستگی  تنها عنصر بنیادي امت اسالمی،

تنهــا  )آرمــان، نظــام بینــی، جهــان(مشــترك

 هایی است که به تعبیر عمیـد زنجـانی،   مؤلفه

 سـازند و نـژاد و خـون و زبـان و     ملت و ملیت

 ،)الـف (1367عمیدزنجانی، (تاریخ و سرزمین 

توانند پدیدآورنده معنا و مفهـوم   نمی )18 ص

در هنگـام تـدوین    .واقعی ملیت و ملت باشند

قانون اساسی در ایـران پـس از انقـالب، ایـن     

نکته مد نظر آمده بود که حکومت اسالمی بـا  

نخسـتین  : هـا، متفـاوت اسـت    سایر حکومـت 

طـرح   سنگ بناي سیاست آینـده کشـور مـا،   

ــانون اساســی اســت ــد حتمــاً  .ق ــاي بای زیربن

مــا از قــانون اساســی  .اســالمی داشــته باشــد

نـه   گیـرد؛  فرهنگ خاص خودمـان الهـام مـی   

بلکه سراپا اسـالمی و   شرقی است و نه غربی،

ــاي واق  ــه معن ــانی ب ــد  انس ــه خواه ــی کلم ع

  ).28 ، ص1358خلیلیان، (بود
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: این دیدگاه حامیان دیگري نیـز داشـت  

در اسالم تنها رشته پیوند و اتصـال افـراد بـه    

اي است واحـد   دین وسیله .دین است کدیگر،ی

 آن، براي نیل به هدف مشـترك و متعـالی  و  

اینجاسـت کـه    در. ذات اقدس خداوندي است

هـاي   جامعه مسلمانان از چارچوب محدودیت

نقش خـود را   خارج شده، و قلمرو، سرزمینی،

 .دهد کننده از دست می به عنوان عامل تعیین

ــرزمین،  ــور و س ــالم، کش ــی ار در اس زش ذات

ن بلکه از نظر اسالم، ارزش کشـور بـدا   ندارد،

هـاي   جهت است که شریعت الهی و خواسـت 

یعنـی از آن جهـت    در آن، حکمفرما باشد، او،

میـدان پیـاده    که زمین دربرگیرنـده عقیـده،  

خانه اسالم و نقطه صـدور اعـالن    شدن نظام،

، 1365ضـیایی بیگـدلی،   (ادي انسان اسـت  آز

ــر ا ).82و80 صـــص ملـــت  ســـالم،بـــه نظـ

اي است از افرادي کـه در سـرزمینی    مجموعه

به نام میهن که پیوستگی جغرافیایی آن نیـز  

اجتمـاعی و   بر اثر تقسیم کـار  ضرورت ندارد،

ها به منظور تـأمین   تسهیل و تشدید همکاري

 بهزیستی در یک حیات جمعی، به خویشـتن، 

 تـا، ص  فارسـی، بـی  (انـد  زمان سیاسی دادهسا

57.(  

ــاور دو نویســنده دیگــر کــه بســی  بــه ب

تمـام   در اسـالم، تندروانه و بنیادگرایانه است، 

آنجـا کـه از    نه تنها وطن انسان است، جهان،

آن  وطـن واقعـی انسـان،    .شود مادر متولد می

ولوژیک براي ئسرزمینی است که مصونیت اید

پرستش خالصانه خداوند و عمل به فـرامین و  

وان تـ  ولـذا نمـی   .دستورات الهی داشته باشـد 

موجود غربـی را کـه    مبانی جغرافیاي سیاسی

زبـانی و نیـز بـر     نـژادي و هـم   بر قومیت و هم

رافیــاي طبیعــی ماننــد شــرایط اقلیمــی و جغ

ها بـه عنـوان    ها و دریاها و کوه وجود رودخانه

صـحیح   حد و مرز میان کشورها معتقد است،

ــه رســمیت شــناخت  ــرد و ب ــی ک ــز  .تلق و نی

غـرب   "وقیافه حقخر"توان بر مبناي آن  نمی

هـاي فـاجر بـر     که بر اساس حاکمیـت رژیـم  

ل دخالت در مبارزات آزادي خواهانه مل مردم،

 شـمارد،  بر دول انسـان دوسـت را جـایز نمـی    

ــرد    ــوم نک ــل مظل ــت مل ــت در سرنوش  دخال

ــکوري،( ــص ،1ج ،1361 شـ  ).153و152 صـ

رواج داده شــده از طــرف حقــوق   مفــاهیم 

ه و اسـاس منطقـی نداشـت    آلوده غـرب،  خرافه

 .به جز نژاد و قوم دارنـد  مالکی ملت و ملیت،

 همان مفاهیم و عناوینی ماننـد عقیـده،   و آن،

و همچنین مـیهن   .و ظلم است عدالت اسالم،

مفهـومی بـه جـز آن تفسـیرهاي      و وطن نیز

ارند که عوامل مـزدور جهـان   اي د نظرانه تنگ

داري و نظام شرك از آن به نام کـاذب   سرمایه

بـر مبنـاي    .انـد  تحمیل کـرده ها  به ذهن علم،
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دفاع از هر مظلومی  وطنی اسالم، بینش جهان

 .بر مسلمین ضروري است در هر نقطه جهان،

بـر قصـد    اساس مـرزداري و رباطـه اسـالمی،   

 شـکوري، (قربت و حفظ اسـالم اسـتوار اسـت   

 ).160 ص ،1361

مـرزي در اصـول    بـی  مرز و ـ4

قانون اساسی جمهوري اسالمی 

  ایران

ن قانون اساسی جدید بـراي  اندیشه تدوی

ــوي، در   ــلطنت پهل ــقوط س ــس از س دوران پ

و پـس از   1357اواخر پاییز و اوایل زمسـتان  

در یـک شـب   : شـد  اجالس گوادلوپ پدیـدار 

سیدصـــادق ( ســرد، امــام خمینــی، بنــده    

محمـد   . . .آیـت ا  ، دکترحبیبـی و )طباطبایی

 را )سیدصـادق  پـدر (باقر طباطبـایی سـلطانی  

موضوع لزوم تدوین قـانون  با طرح  فراخواند و

اساسی، دستور تدوین آن را صادر فرمودنـد و  

ــرر ــه     مق ــه ب ــا توج ــی ب ــا دکترحبیب ــد ت ش

 . . .هـاي حقـوقی، و آیـت ا    حصیالت، جنبـه ت

هـاي   یطباطبایی سلطانی با توجه بـه نزدیکـ  

هـاي   فکري و فقهی بـه امـام خمینـی، جنبـه    

 قلفـی، (دار شـوند   عهـده  شرعی وفقهی آن را

 تـدوین و نویس اولیـه،   پیش. )369، ص1384

 نفـره در تهـران   سپس توسط یک گروه شـش 

ــرودي، ( ــدجعفرجعفري لنگ ــدالکریم  محم عب

صـدر،   الـه بنـی   فـتح  مینـاچی،  الهیجی، ناصر

ــان  ــر کاتوزی ــی و ناص ــرح و )حســن حبیب  ج

نـویس پـس از    این پیش. تکمیل شد تعدیل و

اصالحاتی جزئی مبناي کار مجلـس خبرگـان   

  .فتقانون اساسی قرارگر

بـی مـرزي در اصـول     مرز و -4-1

  نویس قانون اساسی پیش

ـ  تمامیــت  نـویس، پـنج مـورد از    یشدر پ

خطـوط مـرزي و حراسـت از     ، تغییر درارضی

مفهوم کـل جامعـه    و تنها یک مورد از؛ مرزها

  :بشري سخن به میان رفته بود

توان به نام تمامیـت ارضـی    نمی :6اصل 

  .نمود ها را محدود آزادي کشور،

خطـوط   تغییر در نممکن بود :59اصل 

مرزي پس از تصویب سه چهـارم نماینـدگان   

 ؛مجلس شوراي ملی

 اي بـا  تشکیل شوراهاي منطقه :74اصل 

 تمامیت ارضی؛ رعایت اصول وحدت ملی و

مبنـی   رئـیس جمهـور   سوگند:  82اصل

 برحراست از مرزها؛

پاسـداري از   وظیفه ارتـش در  :121اصل

 تمامیت ارضی کشور؛

کـل جامعــه   ادت انسـان در سـع : 7اصـل 

  . آرمان نظام جمهوري اسالمی بشري به مثابه
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مرزي در  هاي مفهوم مرز و بی مصداق

نویس قانون اساسی جمهوري اسالمی  پیش

  ایران

  6اصل
ها به نام حفظ  عدم محدودیت آزادي

  تمامیت ارضی کشور
  مرز

  مرز  تغییردرخطوط مرزي با تصویب پارلمان  59اصل

  74اصل
تشکیل کلیه شوراهاي کشور منوط شدن 

  به رعایت اصل تمامیت ارضی
  مرز

  82اصل
سوگند رئیس جمهور براي اقدام به حراست 

  از مرزها
  مرز

اصل

121  

داري پاسداري از تمامیت ارضی کشور  عهده

  توسط ارتش
  مرز

  7اصل
سعادت انسان درکل جامعه بشري وحمایت 

  از مستضعفان درهر نقطه ازجهان

بی 

  مرزي

 انتشـارات مجلـس شـوراي اسـالمی،     تبلیغات واداره (

  )17و13و12و11و6و5صص  ،1368

اصـول   مـرزي در  بـی مرز و  -4-2

  1358قانون اساسی مصوب 

بـه همـراه    1358متن قانون اساسـی   در

 تمامیت ارضـی و  و مرز از مورد 9 ،مقدمه آن

نگـاه   مرزي عقیدتی مبتنـی بـر   بی از مورد 9

ـ   ،وطنانـه  جهـان  نگرانه و امت ه میـان  سـخن ب

  . رفت

وظیفـه   سپاه نه تنهـا  ارتش و: مقدمه .1

کـه   ه دارندبرعهد حراست از مرزها را حفظ و

  رسالت دیگري نیز دارند؛

ز حفظ تمامیت ارضی کشـور ا  :3اصل .2

  طریق تقویت کامل بنیه دفاع ملی؛

مقوله تمامیت  عدم استفاده از :9اصل .3

  ها؛ براي محدودسازي آزادي ی کشورضار

خطـوط   در ممنوعیت تغییـر  :78اصل .4

  عدم لطمه به تمامیت ارضی کشور؛ ي ومرز

توجه بـه   تشکیل شوراها با :100اصل .5

   ؛تمامیت ارضی

سوگند رئیس جمهور براي  :121اصل .6

  ؛حراست از مرزها

پاسداري از تمامیت ارضـی   :143اصل .7

  به مثابه وظیفه ارتش؛ کشور

 توانـایی دفـاع مسـلحانه از    :151اصل .8

  به مثابه معنایی مضمر از مرز؛ ورکش

 حفظ تمامیت ارضی کشور :152اصل .9

  هاي سیاست خارجی؛ پایه به مثابه یکی از

ه قانون اساسی ایران به منزل: مقدمه. 10

  انعکاس خواست قلبی امت اسالمی؛

ــه. 11 ــران  : مقدمـ ــی ایـ ــانون اساسـ قـ

تـداوم انقـالب در داخـل و خـارج      سـاز  زمینه

  کشور؛

ــه. 12 وارســاختن راه تشــکیل هم :مقدم

نجـات ملـل    مبارزه بـراي جهانی و  امت واحد

  تحت ستم جهان؛/ محروم

تحقق حکومت مستضـعفین  : مقدمه. 13

  ؛در زمین

 ســپاه در ارتــش و رســالت: مقدمــه. 14

ش گســتر جهــاد در راه خــدا و مبــارزه بــراي

  حاکمیت قانون خدا در جهان؛
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ــارجی   :3اصــل .15 ــیم سیاســت خ تنظ

ــور ــاس معیا کش ــالم وبراس ــاي اس ــد  ره تعه

حمایـت   وبرادرانه نسبت به همـه مسـلمانان   

  دریغ از مستضعفان جهان؛ بی

پایه ائتالف  سیاست کلی بر :11اصل .16

گیـر در راه   اتحاد ملل اسالمی و کوشش پی و

تحقق بخشیدن به وحدت سیاسی، اقتصـادي  

  اسالم؛ فرهنگی جهان و

ــل .17 ــه  : 152اص ــوق هم ــاع از حق  دف

هـاي سیاسـت    همسلمانان به مثابه یکی از پای

  خارجی؛

کـل   سـعادت انسـان در  : 154اصل  .18

ــه آرمــان جمهــوري   ــه منزل جامعــه بشــري ب

طلبانـه   سالمی ایران وحمایت از مبـارزه حـق  ا

نقطـه   مستضعفین در برابر مستکبرین در هـر 

  .از جهان

اصول قـانون اساسـی    مرزي در مرز و بی

  1358مصوب 
حفظ وحراست از مرزها توسط ارتش وظیفه   مقدمه 

  وسپاه

  مرز

حفظ تمامیت ارضی کشور از طریق آمادگی   3اصل

  دفاعی افراد

  مرز

هاي مشروع به  ممانعت از محدودسازي آزادي  9اصل

  نام تمامیت ارضی

  مرز

اصل

78  

عدم مجوز براي تغییرخطوط مرزي و عدم 

  صدمه به تمامیت ارضی 

  مرز

اصل

100  

اها به رعایت اصل محدودشدن تشکیل شور

  تمامیت ارضی 

  مرز

اصل 

121  

قسم رئیس جمهورمنتخب براي نگاهبانی از 

  مرزها

  مرز

اصل 

143  

وظیفه ارتش در پاسداري از تمامیت ارضی 

  کشور

  مرز

اصل

151  

هاي الزم براي دفاع مسلحانه از  ایجاد بنیه

  کشور

  مرز

اصل 

152  

حفاظت ازتمامیت ارضی به مثابه یکی از 

  ست خارجیاصول سیا

  مرز

قانون اساسی ایران به منزله انعکاس خواست   مقدمه 

  قلبی امت اسالمی

بی 

  مرزي

ساز تداوم انقالب در خارج  قانون اساسی زمینه  مقدمه 

  کشور و فراتررفتن از مرزها

بی 

  مرزي

هموارسازي راه تشکیل امت واحدجهانی و   مقدمه 

  نجات ملل محروم جهان

بی 

  مرزي

بی   کومت مستضعفین در زمینتحقق ح  مقدمه 

  مرزي

رسالت مکتبی ارتش و سپاه در جهاد در راه   مقدمه 

  خدا و گسترش حکومت قانون خدا در جهان 

بی 

  مرزي

تنظیم سیاست خارجی براساس تعهد به همه   3اصل 

مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان 

  جهان

بی 

  مرزي

اصل 

11  

مداوم ائتالف و اتحاد ملل اسالمی وکوشش 

  بخشی به وحدت جهان اسالم در تحقق

بی 

  مرزي

اصل

152  

دفاع از حقوق همه مسلمانان به منزله پایه 

  اساسی سیاست خارجی 

بی 

  مرزي

اصل

154  

آرمان نظام سیاسی ایران دردسترسی انسان 

  به سعادت در کل جامعه بشري 

بی 

  مرزي

روابـط عمـومی مجلـس     اداره کل امـور فرهنگـی و   ( 

ــال  ــوراي اس ــص1364 می،ش اداره  ؛1837/1842، ص

، 1368 تبلیغات وانتشارات مجلـس شـوراي اسـالمی،   

و 204و 175و150و67و65و57 صـــــــــــــــــص

  ) 240و237و236و228

ــه   -4-3 ــترتاریخی و زمینـ بسـ

سیاسی تدوین متن قانون اساسـی  

  جمهوري اسالمی ایران

انقالب اسالمی ایران یک رویداد ویژه در 

ــدع     ــا م ــت ب ــران اس ــر ای ــاریخ معاص تی یات

 چنـد جویانه؛ نگاهی بـه   خواهانه وکمال آرمان
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 کـه بیـانگر  (جمله از مقدمـه قـانون اساسـی    

ــاعی،  نهادهـــا و مناســـبات سیاســـی، اجتمـ

ــاي     ــه و راهگش ــادي جامع ــی و اقتص فرهنگ

هـــاي حکومـــت اســـالمی و  تحکـــیم پایـــه

طـرح نـوین نظـام حکـومتی بـر       دهنـده  ارائه

 هــاي نظــام طــاغوتی قبلــی بــه شــمار ویرانــه

ی و گرایـ  تواند نشـانی از فراملـی   می )رفت می

ملــت مــا در جریــان : نگــري آن باشــد جهــان

زنگارهــاي  غبارهــا و تکامــل انقالبــی خــود از

هــاي فکــري  از آمیــزه طــاغوتی زدوده شــد و

 به مواضع فکـري و  بیگانه خود را پاك نمود و

بینی اصیل اسـالمی بازگشـت و اکنـون     جهان

ه برآن اسـت کـه بـا مـوازین اسـالمی، جامعـ      

 ،اي برچنین پایـه . ، خود را بنا کنده، اسوهننمو

هـاي   ه زمینهرسالت قانون اساسی این است ک

شرایطی را  اعتقادي نهضت را عینیت بخشد و

هـاي   به وجود آورد که درآن، انسان بـا ارزش 

اداره ( شمول اسالمی پرورش یابد جهان واال و

مجلـس   میروابـط عمـو   کل امور فرهنگـی و 

  ).1839، ص1364 شوراي اسالمی،

ــه  ــن جمل ــا  ای ــانگره ــه   بی ــت ک آن اس

محتویات متن قـانون اساسـی نوبنیـان نظـام     

نه و مسبوق بـه پیشـی   تازه تأسیس، مصبوغ و

 رهبـري امـام  گمـان،   بـی . اي بوده است زمینه

گیـري   خمینی تأثیر بسزایی در شـیوه شـکل  

مجلس خبرگان قانون اساسی به جاي مجلس 

نویس  پیشداشت؛ نیز، مردود شدن مؤسسان 

ــانون   ــان ق ــس خبرگ ــانون اساســی در مجل ق

جانبه رهبـر   هاي همه ، بدون پشتیبانیاساسی

چنـین  نمود؛ هم غیرممکن می ،انقالب اسالمی

لعـاده رهبـر   ا باید پذیرفت که محبوبیت فـوق 

 به سایر روحانیون نیز روحانی انقالب اسالمی،

هفتاد  سرایت کرده بود، نشان به آن نشان که

 ، روحانیـان و قـانون اساسـی  درصد خبرگـان  

مجتهدان و عالمـانی عـالی مقـام بودنـد کـه      

ـ  ،انتخابشـان  ، مرهـون ذائقـه دینــی   گمــان یب

مندي عمومی مـردم بـه آنـان     جامعه و عالقه

ینی در آغاز با بیان این جمله که امام خم. بود

حرف غلـط زدم تـا آخـر سـر قـولم      من اگر "

جلس مؤسسان به این ماشتباه کردم، !  باشم؟

ــی ز ــت نم ــدا   ودي درس ــکاالتی پی ــود، اش ش

 شـوند و  اي وارد این مجلس مـی  شود، عده می

 کننــد، خیانــت بــه مملکـت مــی  کارشـکنی و 

، انجامـد  هـا بـه طـول مـی     ، سالعملی نیست

کـه آن کـه    در حالی ،زنند مذهب را برهم می

 "ه اســتپــیش بــرده مــذهب بــود نهضــت را

ــی، ( ــر   )38، ص1386ورع ــی ب ــط بطالن ؛ خ

سـپس بـا   . کشـید  ؤسسـان تشکیل مجلس م

به بررسی قانون  شناسان باید ه اسالمکبیان این

 ،ورعـی (اساسی بپردازند، نه حقوقدانان غربی 

ــمی از   ، )46، ص1386 ــی و رس ــوتی علن دع

 روحانیـان و  ،که بـه طـور عمـده    مردم کردند
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اســالم شناســان را بــه مجلــس خبرگــان     

ضـربه نهـایی زمـانی زده شـد کـه      . بفرسـتند 

ـ  پـیش  ایشان بـر  ویس قـانون اساسـی خـط    ن

یدیم بـه  بعـد از اینکـه رسـ   " :بطالن کشیدند

مریکـایی درسـت   یـک قـانون ا   ،اینجا بیـاییم 

ایـن  ! خون جوانانمان را هدر بـدهیم؟ ! کنیم؟

تـــان اســـت ایـــن قـــانون االن دســـت خود

، هـیچ نیسـت  نـویس   نویس است، پـیش  پیش

 ورعـی، ( "بکنیـد  ، بایـد نظـر  باید رأي بدهیم

  ).65، ص1386

، ذائقـه تئوریـک انقـالب    اما سو، از دیگر

، خـود  ، در فضاي تدوین قانون اساسیاسالمی

اندیشــه  : را بــه طریقــی دیگــر نشــان داد   

کــه بــر  گرایــان معاصـر  گرایانــه اسـالم  جهـان 

هـاي سـنتی مفهـوم امـت      اي از اندیشه آمیزه

ــالمی و ــت   اس ــاریخ غای ــفه ت ــه و فلس  گرایان

ه گرایانه معاصر به ویژ هاي انقالبی چپ اندیشه

ــو    ــاهیر شــ ــاد جمــ ــوي اتحــ روي و الگــ

هــاي اروپــایی  انترناسیونالیســم سوسیالیســت

اندیشه نوگرایان ایرانی بـا  استوار شده بود، در 

هاي شیعی براي انقالبیون ایرانی فرصت  آموزه

استثنایی را پیش آورد تا پیشتازي انقالبیـون  

ایرانی  را بر همتایان سنی مـذهب خـود بـاز    

ــد ــی،( نمایانن ــش ). 553ص ،1384 قلف پرس

ــس    ــرآمدان مجل ــان و س ــان نخبگ ــلی می اص

بـود کـه چگونـه    خبرگان قـانون اساسـی آن   

تـوان جمهــوري اسـالمی استوارشـده بــر     مـی 

 در ،کـه در آن زمـان   ،امامـت را  نظریه امت و

 /گیرودار تنگناهاي ناشی از یک انقالب شیعی

اســیر شــده بــود، بــه جهــان گرایــی و ملــی، 

ــراو ــ  ف ــري س ــت نگ ــاوري و ام وق داد؟ طن ب

ژگــان در مــتن مــذاکرات کاربســت برخــی وا

آلیسمی داشت مجلس خبرگان، حکایت از دو

ه به ناچار خبرگان انقالبـی در آن، حرکتـی   ک

، داشـتند و کمـابیش   گونه مـی  رفت و برگشت

یافتند؛ هم مـرز   رفت از آن را نمی قدرت برون

د و هم امت و هم تمامیت ارضـی و هـم اتحـا   

بارهـا   ،ون اساسـی در مـتن قـان  ملل اسالمی، 

شـاید انقالبیـون   . رفتنـد کنار همدیگر به کار 

 کردند مردمان جهـان بـه سـرعت و    گمان می

آیند و قـانون اساسـی    شتاب به سوي آنان می

کننـد؛ مستضـعفان بـه امیـد      تقلید می را آنها

، دست نیاز حمایت ایران انقالبی به سوي آنان

هاي اسالمی هم نقطـه   کنند؛ و دولت دراز می

هـاي بـزرگ    ي اتحـاد علیـه قـدرت   یدي براام

خواهانـه   اما، این وجه آرمان. یابند مستکبر می

سـویه دیگـر آن بـود کـه در آغـاز      . قضیه بود

 جامـه عمـل پوشـاند و    بایست مدعیات را می

. دیگران را بدان دعوت نمود اي ساخت و اسوه

مـرز جغرافیـایی در مـتن مـدون      ،زین سبب

عقیـدتی   مـرزي  ساسی، همنشـین بـی  قانون ا

  .شد
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مـرزي در مـتن    ـ مـرز و بـی  5

  مذاکرات خبرگان قانون اساسی

ــت ــه بررســی    م ن مــذاکرات مربــوط ب

نویس قانون اساسـی جمهـوري اسـالمی     پیش

 هاست کـه هـر   ، آن قدر مشحون از نکتهایران

ــی  ــار م ــدان    ب ــاگون ب ــري گون ــوان از منظ ت

زي مـر  بـی مفهوم مرز جغرافیایی یا  .نگریست

هاسـت کـه    سـته مقولـه  عقیدتی، نیـز از آن د 

هـا   دربـاره آن سـخن   ،خبرگان قانون اساسـی 

ــد داشــته  تحلیــل و بررســی ایــن ســخنان . ان

، به مرز سرزمینی دهد آنان کمابیش نشان می

زي ایـدئولوژیک را مـد   مـر  یا بی اند باور داشته

  .اند آورده نظر می

  اصل سوم  -5-1

قــانون  در ســوم مفصــل و مطــول اصــل

ــاه    ــی از کوت ــر یک ــی، ب ــول   اساس ــرین اص ت

ــیش ــد   پ ــتوار ش ــی اس ــانون اساس ــویس ق  :ن

جمهــوري اســالمی ایــران در اســتقرار 

ــدي ــه توحی ــالق جامع ــت و اخ ، معنوی

اجتماعی  مبناي روابط سیاسی اسالمی را

اداره تبلیغـات و  ( دهد و اقتصادي قرار می

، 1368 انتشــارات مجلــس شــوراي اســالمی، 

به  ،شانزده اصل سوم بندهاي یازده و). 56ص

وطنانه  حث تمامیت ارضی و ویژگی جهاندو ب

 نکته نخست در. سیاست خارجی اشارت دارد

بایسـت میـان    متن مذاکرات این است که می

ل شـد  هدف و راه و وسیله تفاوت قائ آرمان و

به طور مثال، باید وحدت مسـلمین را یـک    و

ــان ــور ( آرم ــل ام ــی و اداره ک ــط  فرهنگ رواب

ــالمی،   ــوراي اس ــس ش ــومی مجل ، 1364 عم

نه چیز دیگـري تلقـی کـرد؛ کمـا      و) 279ص

در ایــن اصــل  کــه تمامیــت ارضــی را نیــزاین

 فرهنگـی و  اداره کل امور( "هدف" بایست می

، 1364، روابط عمومی مجلس شوراي اسالمی

گفتگـوي  . ه چیـز دیگـر  ن نام نهاد و) 280ص

بهشـتی، دو تـن از خبرگـان قـانون      فارسی و

 ،یهاي اسـالم  اساسی، بر سر دفاع از سرزمین

مـرزي   بـی  هـایی دربـاره مـرز و    دیدگاه بیانگر

هـاي اسـالمی    منظور دفاع از سرزمین" :است

طور که ملت و ارتـش   یعنی همان هم هست،

تمامیـت ارضـی ایـران    ایران براي اسـتقالل و 

ــی ــاع مـ ــد،  دفـ ــطین وکننـ ــایر از فلسـ  سـ

 "هاي اسالمی هم بایـد دفـاع کننـد    سرزمین

ــور( ــط عمــو فرهنگــی و اداره کــل ام می رواب

ــالمی  ــوراي اس ــس ش ). 297، ص1364، مجل

ست کـه  نشانگر آن ا ،شود پاسخی که داده می

داننــد کــه  خبرگــان فقیــه انقالبــی هــم مــی

المللـی و   هاي نظـام بـین   ورتمقتضیات و ضر

، از سـنخ و جـنس دیگـري    الملـل  حقوق بین

امروزه در دنیا چنـین چیـزي را    اصوالً": است
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مـا   توان در قانون اساسی کشوري گفـت؟  می

اسـالمی  ن این را در داخـل دفـاع از نظـام    اال

ولی آیـا بـا    ،ایم کشور به صورت مستتر آورده

ــر ــوري  ص ــانون اساســی کش ــیچ ق احت در ه

تواند باشد که ارتش ملی مسئول دفـاع از   می

 اداره کـل امـور  (؟ "هاي دیگـر اسـت   سرزمین

روابــط عمــومی مجلــس شــوراي  فرهنگــی و

بحـــث بــر ســـر  ) 297، ص1364، اســالمی 

ــت یاســت خــارجی س ــار دول ــونگی رفت و چگ

تأسیس اسالمی ایران با سایر کشورها، به  تازه

ــر ســر واژگــان   جــدال منجــر هــاي کالمــی ب

وظیفـه  "برخی بـر ایـن باورنـد کـه     . شود می

ظـالم را ولـو    مسلمانان عادل ایـن اسـت کـه   

ظالم به دیگري باشد، سرکوب کند کـه عـین   

 روابـط  فرهنگی و اداره کل امور( "عدل است

ــالمی   ــوراي اس ــس ش ــومی مجل ، 1364، عم

مـا  " :رونـد  برخی دیگـر فراتـر مـی   ). 300ص

دانیم که بر حسب مـوازین اسـالم بایـد از     می

لوم در حد رفع ظلم حمایـت  غیر مسلمان مظ

فرهنگی  اداره کل امور( "لو کافر باشدو ،کنیم

، روابــط عمــومی مجلــس شــوراي اســالمی  و

 سـر آن  سـخن بـر   ،بنابراین). 301، ص1364

، کـدام یـک در   هـا  ها یـا دولـت   است که ملت

گیرنـد؛   مـی ظرف سیاست خارجی ایران قرار 

به حکم قرآن باید با  "زیرا تعبیر این است که

تمام نیرو از همه مستضعفان جهـان حمایـت   

 اداره کل امـور ( "کنیم و این حکم قرآن است

روابــط عمــومی مجلــس شــوراي  فرهنگــی و

  .)304، ص1364، اسالمی

ــا خبرگــ ــه خــوبی متوجــه ان خــود ام ب

کلیــف تـوان ت  ، نمــیهسـتند کـه از یــک سـو   

؛ و از دیگـر  ماالیطاق بر دوش دولت گذاشـت 

مکتـوب قـانون اساسـی    متن نبایستی از  ،سو

ــد   ــین برآی ــازه چن ــام ت ــه نظ ــیس در تأ ک س

جستجوي دخالت در امور داخلـی کشـورها و   

. هاسـت  یزیکی انقالب به سایر مملکتصدور ف

یب شـد کـه نشـان از    صـو بنـدي ت  ،در نهایت

هـــایی فاقـــد  هوشـــیاري داشـــت، عبـــارت

هاي عملیاتی که تنها بـه عـالم نظـر     سوگیري

هـاي   ، چند پهلوییمتوجه بود و از حیث ابهام

رجی کشـور  تنظیم سیاست خـا : بسیار داشت

انـه  ، تعهـد برادر بـر اسـاس معیارهـاي اسـالم    

دریـغ از   نسبت بـه مسـلمانان و حمایـت بـی    

 فرهنگـی و  کل امـور  اداره( مستضعفان جهان

، 1364، روابط عمومی مجلس شوراي اسالمی

، نه تکلیفی را ؛ نه بار حقوقی داشت)313ص 

، و نـــه خـــالف کـــرد متوجـــه کســـی مـــی

گویانه و فقهی خبرگـان   هاي کلی گیري جهت

ردسـر و  و نه جهـان بیـرون را بـا یـک د     ،بود

 ،در اصـل سـوم  . ساخت خطر بالقوه مواجه می

بـر مـرز جغرافیـایی را    نگاه مبتنـی   ،خبرگان
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مــرزي عقیــدتی را  و کمــابیش بــی برگزیدنــد

ــی ــاطنی  عل ــی و ب ــذیرش ذهن ــم پ ــد  ،رغ فاق

  .عقالنیت کاربردي و اجرایی یافتند

  اصل نهم -5-2

قانون اساسی بـر اصـل ششـم    اصل نهم 

ارت بار از عب جایی که دو نا شد؛بنویس،  پیش

تـوان بـه    نمی: تمامیت ارضی نام به میان آمد

ه تمامیت ارضی لطمـه  فاده از آزادي بنام است

توان به نام اسـتقالل و تمامیـت    زد و نیز نمی

در . ي مشـروع را سـلب نمـود   ها ، آزاديارضی

حاکم اسـت،  ، نگرش مرز جغرافیایی این اصل

آینـد   گـاهی مـی  "شـود   جایی که گفتـه مـی  

گیرنـد،   از سرزمین یک جامعـه را مـی   بخشی

 امـور  اداره کل( "شود نقض تمامیت ارضی می

روابــط عمــومی مجلــس شــوراي  فرهنگــی و

؛ گاهی نیـز چنـین   )427، ص 1364، اسالمی

یـک حقـی اسـت بـراي      "شود کـه   گفته می

، تمامیت ارضی در مرو به نام تمامیت ارضیقل

 فرهنگـی و  اداره کل امور( "برابر تجزیه است

، 1364، روابط عمومی مجلس شوراي اسالمی

حـاظ بیـنش   از ل: ؛ و با تأکید بیشتر)429ص 

یی جـدا  دتوانـ  سیاسی، بین این سه اصل نمی

باشد و این سه اصل یعنـی قلمـرو، جامعـه و    

، تمامیت در برابر تجزیه. ناپذیرند افراد تفکیک

استقالل در برابـر وابسـتگی و آزادي در برابـر    

فرهنگـی   اداره کل امور( "مسئولیت قرار دارد

، روابــط عمــومی مجلــس شــوراي اســالمی  و

نگاه مرزگرایانه جغرافیـایی  . )429، ص 1364

ــود در ــانون    موج ــان ق ــذاکرات خبرگ روح م

یابـد کـه بـه     اساسی، زمانی جلوه دیگري مـی 

هــا بــا نگــاهی بدبینانــه ولــی  برخــی واقعیــت

هـاي   یکـی از دام : شـود  مـی  تاریخی نگریسته

یعنی وقتی یک جامعه . استعمار، تجزیه است

رد که چـون بـزرگ و   و کشور بزرگی وجود دا

هـاي   توانـد در برابـر قـدرت    ومند است مینیر

کــه ایــن اسـتعماري مقاومــت کنــد، بـراي این  

ــل شکســتن باشــد، مــی  آینــد و  مقاومــت قاب

کنند تا با  بی را تحریک میطل تجزیهتمایالت 

این قدرت بزرگ و نیرومند را بشکنند  ،تجزیه

ــور( ــط عمــومی  فرهنگــی و اداره کــل ام رواب

ــالمی  ــوراي اس ــس ش  ).431، ص1364، مجل

دهـد و   ، مرز جغرافیایی را نشان مـی اصل نهم

ــل آن را    خبر ــور کام ــه ط ــابیش ب ــان کم گ

  .پذیرند می

  اصل یازدهم  -5-3

نویس که مبنـاي اصـل    اصل هفتم پیش

یازدهم قانون اساسی قـرار گرفتـه بـود، نگـاه     

وطنانـه بسـیار    نگرانـه و جهـان   ، امتفرامرزي

کمتري داشت و از حالتی تهاجمی و تحکمـی  

 ،جمهوري اسالمی ایران :وردار نبودنیز برخ

ر کل جامعـه بشـري را   سعادت انسان د

داند و رسیدن به استقالل  آرمان خود می
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را حـق   و آزادي و حکومت حق و عـدل 

شناسد و بنابراین در  همه مردم جهان می

دداري کامل از هرگونه دخالـت  عین خو

هـاي   جویانه در امور داخلی ملـت  سلطه

طلبانه مستضـعفین   حق، از مبارزه دیگر

رین در هر نقطـه از جهـان   علیه مستکب

ات و انتشارات اداره تبلیغ( )4(کند حمایت می

زیـرا  ). 67، ص1368، مجلس شوراي اسالمی

شـد   در متن اصل یازدهم، دولت موظـف مـی  

سیاست کلی خود را بر پایـه ائـتالف و اتحـاد    

گیـر بـه    ملل اسالمی قرار دهد و کوشش پـی 

 ، اقتصــادي وسیاســیعمــل آورد تــا وحــدت 

در متن . فرهنگی جهان اسالم را تحقق بخشد

، رات خبرگان هم در بـاب اصـل یـازدهم   مذاک

: ه شـده بـود  مرزي عقیدتی چیر بی نوعی نگاه

انقالب جغرافیـایی و   ،انقالبی که در ایران بود

. ایرانی نبود، بلکه یـک انقـالب اسـالمی بـود    

ولـی آنچـه در    ،مهسـتی  هرچند ما در ایرانـی 

حکومت اسالمی بود و اسـالم   ،ار همه بودشع

منحصر به ایـران نیسـت و مـا هـدفمان ایـن      

است که همه مسلمانان در همـه کشـورها از   

د و ظلم نجـات پیـدا   زیر بار استعمار و استبدا

اداره ( هاي اسالمی پیـاده شـود   کنند و برنامه

روابـط عمـومی مجلـس     فرهنگـی و  کل امور

  ).450، ص1364، شوراي اسالمی

ــان   ت ــر جه ــن منظ ــریح ای ــه و  ص وطنان

ــزاره امــت ــه در گ ــتن  نگران هــایی دیگــر در م

از : ن بودمعی رهاي خبرگان قانون اساسیگفتا

، نظام اسالمی در هر نظر تعالیم مقدس اسالم

بـه   حکـومتی  ،گوشه از جهان تحقق پیدا کند

یتش در داخـل مـرز   آورد که مسئول وجود می

 گیـرد و نسـبت بـه همـه     محدودي قرار نمـی 

سـلمانان داراي  خصـوص همـه م   هها و ب انسان

شود و بـر طبـق تعـالیم     تعهد و مسئولیت می

این طبع و خصـلت حکومـت اسـالمی     ،اسالم

 ،وقتـی در قسـمتی از سـرزمین اسـالم    . است

از  ،آید کومتی با هویت اسالمی به وجود میح

همــان آغــاز تشــکیل بایــد خــود را نگــران و  

صـادي  مسئول وضع سیاسی و اجتماعی و اقت

و اخالقی و معنوي و روحی همه این هشتصد 

لـی نـه بـدان معنـا کـه ایـن       و. میلیون بدانـد 

لمرو خودش را گسـترش  خواهد ق حکومت می

هاي دیگـر را بـا زور متصـرف     دهد و سرزمین

بلکـه  . شود و به خود ملحـق کنـد، هرگـز نـه    

بدان معنا که باید بـه کمـک ایـن مسـلمانان     

براي خود به  بشتابد و با کمک یکدیگر وضعی

وجود بیاورند که آنها نیز خـود را داراي نظـام   

هــا همــه  اسـالمی بیابنــد و وقتــی ایـن نظــام  

وقــت تشــکیل یــک واحــد  اســالمی شــد، آن

سیاسی بزرگ جهانی در لـواي اسـالم امـري    
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روابط  فرهنگی و اداره کل امور( است طبیعی

 ، ص1364، عمومی مجلس شـوراي اسـالمی  

تـر و فرامـرزي و    روانهنگاهی از این تند ).451

نگرانه وجود داشت که حتـی دخالـت در    امت

در بـاره  : کـرد  ار دیگران را مشکل تلقی نمیک

نژاد که فرمودنـد دخالـت    سؤال آقاي هاشمی

هــاي دیگــر نبایــد بشــود،  در سیاسـت دولــت 

اسـالمی در   ملـل خواستم عرض کنم اگـر   می

، پس در هاي استعماري هستند زیر یوغ دولت

دخالـت در سیاسـت آنهـا مـانعی     این صورت 

گیـري   ندارد و اگر بناست وحدت اسالمی پـی 

دخالت در سیاست آنها اگر به این دلیل  ،شود

هـد و تحـت امـت    باشد که آنهـا را نجـات بد  

اداره کـل  ( ، اشـکالی نـدارد  واحدي قرار بدهد

روابط عمومی مجلس شـوراي   فرهنگی و امور

ــالمی ــه  درون). 453 ، ص1364، اســـ مایـــ

ر محتواي اصل یازدهم بر س ت خبرگانمذاکرا

قانون اساسی، نشان از یـک چـرخش عجیـب    

ــه  دارد ــذاکرات ک ــی م ــرا خــالف روح کل ؛ زی

ــ ــرش مـ ــر  نگـ ــی بـ ــایی را مبتنـ رز جغرافیـ

، کرد، در این اصل ن تلقی میهاي جها واقعیت

کـه کـارش   نگرانه  نوعی منظر فرامرزي و امت

کشد، وجود دارد  به جهان وطن نگري نیز می

توجیهی فراهم توان براي آن  مابیش نمیکه ک

، هاي این اصـل  که گفته شود واژه، مگر آنآورد

ــال خــود  برخــی  ــه دنب ــذ را ب ــان متنف خبرگ

کشاند و معانی خود را بر ذهـن سـرآمدان    می

  .تحمیل می نمود

  اصل هفتاد و هشتم  -5-4

ــی    ــانون اساس ــت ق ــاد و هش ــل هفت اص

نـویس مبتنـی شـده     پیش 59، بر اصل کنونی

فتـاد وهشـت را از   چه که متن اصـل ه آن. بود

 ،سـاخت  نـویس جـدا مـی    مشابه آن در پـیش 

ــه کــار رفــت   ــود کــه ب و نشــان از واژگــانی ب

خبرگـان قـانون    نگري و دغدغه داشتن جزئی

نـویس   پـیش  59متن اصل  در. اساسی داشت

کشور در  تغییر در خطوط مرزي :آمده بود

صورتی ممکن است که به تصـویب سـه   

شوراي  نمایندگان مجلسچهارم مجموع 

وانتشارات مجلـس   اداره تبلیغات( ملی برسد

کـه  حـال آن ). 150، ص1368شوراي اسالمی، 

ــایتی دیگــر داشــت   78اصــل  : مصــوب، حک

هرگونه تغییر در خطوط مـرزي ممنـوع   

بـا رعایـت    مگر اصالحات جزیی، است؛

 طرفه نبودن، به شرط یک مصالح کشور،

به  ر،به شرط عدم لطمه به استقالل کشو

 شرط عدم لطمه به تمامیت ارضی کشور،

با تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان 

اي مـذاکرات  محتـو  )5(.مجلس شوراي ملی

دهنده دقت و عالقـه   نشان 78مربوط به اصل 
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البتـه برخـی   . ز جغرافیایی اسـت به مفهوم مر

وجود دارد که بر  هاي غیر کارشناسانه  تحلیل

ي بـه آب و خـاك   ا عالقـه  ،فقها این باورند که

ی ضنسبت به مفهوم مرز و تمامیت ار و ندارند

ــرزمین ــیو س ــه ، ب ــد عالق ــی از  . ان ــا، برخ ام

گفتگوهاي همپیونـد بـا ایـن اصـل، حکـایتی      

اي اسـت کـه    ئلهمس، له مرزهائمس: دیگر دارد

افــراد ملــت ایــران نســبت بــه آن حساســیت 

ــ ــد و بایــد هــم چنــین باشــد زی در  .ادي دارن

هم دیدیم که رژیم سوء گذشته هم داشتیم و 

هــا  در مصــالحه بــا عــراق ده اســتفاده کــرد و

هاي حساس مملکـت را در   کیلومتر از قسمت

یک معامله سیاسی کرد  اختیار آنها قرار داد و

ــور( ــط عمــومی  فرهنگــی و اداره کــل ام رواب

ــوراي اســـــالمی   ــس شـــ ، 1364، مجلـــ

، اصل را بر پس خبرگان). 1702و1701صص

صـالحات  ند، سپس اگذار ممنوعیت تغییر می

زهم در ؛ زیـرا بـا  طرفه بودن جزئی و بدون یک

یک جایی یک "این زمینه استدالل هست که 

ید که به سود مملکت آ اصالح جزیی پیش می

کشـور  نفـع و مصـلحت    یعنی سود و ،"هست

ایـی   بـره به تعبیر خ. هاست باالتر از این حرف

آقا مسئله مرز اسـت، خطـوط مـرزي    ": دیگر

 "و تمامیت ارضی مطرح است، استقالل است

ــور( ــط عمــومی  فرهنگــی و اداره کــل ام رواب

ــوراي اســـــالمی   ــس شـــ ، 1364، مجلـــ

، حیدري نماینـده ایـالم  ). 1703و1702صص

از زمـان پهلـوي و مصـالحه مـرزي      اي خاطره

سپس به نحـوي شـورانگیز از مـرز     و گوید می

: کنـد  ثابه یک مفهوم جغرافیایی دفاع میبه م

ــاال مــ   ــا ح ــان ت ــتهردم خودش ــد و  نگذاش ان

ــد نمــی ــو اینکــه همــه زن و بچــه و ، گذارن ول

ناطق مرزي را مردشان را از دست  بدهند و م

کنند و خواهنـد   اند و می کامالً محافظت کرده

به هـیچ عنـوان    ،مادامی که مرزي باشد. کرد

، نه غیر از ایـن  تم، نه به این اصل وراضی نیس

تمـام وکـال    ولـو  ویب هم بشـود، صولو اینکه ت

خـاك  یـک وجـب از    ي بدهند، یک متـر و رأ

گذاریم به دست  ایران در آن مناطق را ما نمی

ولـو بـه عنـوان اصـالح      ،ممالک دیگري بیفتد

روابط عمومی  فرهنگی و اداره کل امور( باشد

ــوراي اســـــالمی   ــس شـــ ، 1364، مجلـــ

نایـب رئـیس خبرگـان،    ). 1704و1703صص

احسنت احسنت دیگـر خبرگـان را بـه نطـق     

ــ ــتانشــورانگیز و م ــتانه  ه و وطــنرز دوس پرس

هـیچ  "لـه کـه   با این جمله تکم نماینده ایالم

 فردي حاضر نیست یک وجب از خاك کشـور 

 اداره کـل امـور  ( "از دست مردم ربوده بشـود 

روابــط عمــومی مجلــس شــوراي  فرهنگــی و

ــالمی ــرانجام   )1704، ص1364، اس ــه س را ب
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چــه از مـتن مـذاکرات مشــهود   آن. رسـاند  یمـ 

تمـــام خبرگـــان  ، ایـــن اســـت کـــهاســـت

توانند راه اصـالح   جا که میاند تا آن خواسته می

 آن تـر کننـد و   الوصـول  جزئی مرزها را صـعب 

ــع و ــدر موان ــیش ق ــه گ شــرط مــی پ ــد ک ذارن

اصل هفتـاد  . شود کمابیش شبیه به محال می

نگـرش جغرافیـایی بـه    ، نمود کامـل ِ و هشت

مـذاکرات خبرگـان قـانون     در ،مفهوم قلمـرو 

  .اساسی است

  اصل یکصدم  -5-5

اصل یکصدم قانون اساسـی کنـونی، بـر    

در ایـن  . نویس استوار شده بود پیش 74اصل 

مشـروط بـه    محـدود و  شوراها منوط و ،اصل

 اصول وحدت ملی و نظام جمهوري اسالمی و

تابعیـت حکومــت مرکــزي در کنــار تمامیــت  

محتواي مذاکرات خبرگـان  . ارضی شده بودند

روابط  هنگی وفر اداره کل امور(قانون اساسی 

ــالمی   ــوراي اس ــس ش ــومی مجل ، 1364، عم

دهد کـه برخـی از    مینشان ) 988/990صص

این دارند که بـه  تنها ترس از  ،اعضاي مجلس

ممکن اسـت   ،ها ها و پیشینه دلیل نبود تجربه

اي بـر تجزیـه کشـور     ها مقدمـه تشکیل شـورا 

دهد کـه در   محتواي مذاکرات نشان می. باشد

توان  مامیت ارضی میاصل نیز از عبارت تاین 

مندي توأم با دل نگرانی را نسبت  هنوعی عالق

ــه ســرزمینی و  ــه چارچوب ــایی ب ــرز جغرافی  م

  .استفهام نمود

  اصل یکصد و بیست ویکم  -5-6

 نویس بـا تغییـرات بسـیار    پیش 82اصل 

قانون اساسی کنونی تبـدیل   121کم به اصل 

، رئیس جمهـور سـوگند   شد؛ جایی که در آن

ه پاسـدار بسـیاري از مفـاهیم و    کرد ک یاد می

ها باشد  ها و آرمان ها و هدف ها و عینیت ارزش

و از حراست از مرزهـا از هـیچ اقـدامی دریـغ     

کرات خبرگان قـانون اساسـی   متن مذا. نورزد

دهــد اعضــاي مجلــس از مفهــوم   نشــان مــی

همان نگاهبانی از مرزهـاي   ،حراست از مرزها

اشـت  تمامیت ارضی ایـران را برد  ، وسرزمینی

ن بر فضـاي مباحثـات بـر    بنابرای. اند نموده می

نیز نگاه مرز جغرافیایی چیـره   ،121سر اصل 

  .بوده است

  اصل یکصدو چهل وسوم  -5-7

قانون  143نویس و اصل  پیش 121اصل 

اساسی به طـور کامـل بـر همـدیگر منطبـق      

شـکل اصـل    بودند و خبرگان همان محتـوا و 

ر ایـن  د. نـویس را پذیرفتنـد   موجود در پـیش 

ــه تنهــا خبرگــان مفهــوم مــرز   ،نیــز ،اصــل ن

ــا ــتفهام   جغرافی ــی اس ــت ارض یی را از تمامی

 :بخشـند  کنند که آن را اسـتعالء نیـز مـی    می

عناي تمامیت خاك تنهـا  تمامیت ارضی به م"

هـاي سـاحلی را    یا قسمتی از آب ، فضانیست
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اداره کـل  ( "مثل فالت قاره شامل مـی شـود  

جلس شـوراي  روابط عمومی م فرهنگی و امور

بنــابراین فضــاي ). 1363،ص1364،  اســالمی

حاکم بر مباحثـات مربـوط بـه واژه تمامیـت     

مـرز   مفهـوم  نشین شـدن ، نشانگر صدرارضی

  .جغرافیایی است

  اصل یکصد و پنجاه ویکم  -5-8

ــل  ــدون    151اصـ ــی بـ ــانون اساسـ قـ

هایی بود که خود  ن اصلاز آ نویس بود و پیش

ون اساسـی  ، به مـتن قـان  ستقاللخبرگان باال

 مفهوم مرز ،چه که به صورت نهفتهآن. افزودند

ــ  ــن اصــل مش ــت ارضــی را در ای  ودهو تمامی

ظـف  کند عبارتی است که در آن دولت مو می

برنامـه و   ،شده است براي همـه افـراد کشـور   

امکانات آموزش نظـامی را بـر طبـق مـوازین     

به طوري که همه افـراد،   ،راهم آورداسالمی ف

را داشـته   "انه از کشـور سـلح توانایی دفاع م"

 ،عبارت توانایی دفاع مسلحانه از کشور. باشند

اشتن قابلیت دفع تنها عبارت است از د تنها و

قلمـرو و تمامیـت    ، مـرز و تهاجم به سرزمین

مفهوم  ،ارضی کشور؛ بنابراین در این اصل نیز

مرز جغرافیایی کامالً مشهود است و خبرگـان  

ته داشته نک نیز به طور عمده بحث بر سر این

بایسـت در امـر دفـاع     اند که آیا زنان نیز مـی 

فرهنگـی   اداره کل امور(شرکت نمایند یا خیر

، روابــط عمــومی مجلــس شــوراي اســالمی  و

و در این نکته که ) 1401/1405، صص1364

بایست از مرزهاي کشور با آخرین امکانات  می

، هـیچ  در مقابل تهـاجم دیگـران دفـاع نمـود    

  .دان تردیدي نداشته

  اصل یکصد وپنجاه و دوم  -5-9

ــل  ــد    152اص ــز فاق ــی نی ــانون اساس ق

. نویس قانون اساسی اسـت  اي در پیش پیشینه

متن اولیـه اصـل دربـاره مختصـات سیاسـت      

مبتنـی بـر    خارجی جمهوري اسالمی ایران و

حفـــظ اســـتقالل : بـــود چنـــد خصوصـــیت

، تعهـد در  جانبه، تمامیـت ارضـی کشـور    همه

از سـرزمین امـت    ، دفـاع نقبال ملـل مسـلما  

هاي جهـانی   دم تعهد در برابر قدرتاسالم و ع

انتشــارات مجلــس شــوراي  اداره تبلیغــات و(

متن اولیه در عـین  ). 237، ص1368 اسالمی،

حالی که مفهوم مـرز جغرافیـایی را در خـود    

مرزي عقیدتی  ، ولی به طور عمده بر بیداشت

هـاي   تهمـین نکتـه مخالفـ    .استوارشده بـود 

داد ذائقـه   رانگیخت که نشان مـی بسیاري را ب

جغرافیــایی  خبرگــان بیشــتر بــا مفهــوم مــرز

. ي انقالبـی ایـدئولوژیک  مـرز  قرابت دارد تا بی

حتی همین متن اولیه درحین آغاز مـذاکرات  

د محتواي دیگـر یافـت کـه سـبب شـ      جلوه و

 اسـتقالل و : ها بیشتر برانگیخته شود مخالفت

ط جویی اساس روابـ  سلطه پذیري و نفی سلطه

 ،در حـد ایـن مفهـوم    خـارجی ایـران اسـت و   
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ــران ، جــزء الینفــک وطــن امــت ســرزمین ای

سیاسـت خـارجی دولـت    . باشـد  اسـالمی مـی  

جمهــوري اســالمی براســاس تعهــد در قبــال 

ملل مسلمان و دفاع از تمامیـت   کشور خود و

 ارضی ایران و وطن امت اسالمی استوار اسـت 

ــور( ــط عمــومی  فرهنگــی و اداره کــل ام رواب

؛ )1431، ص1364، شـوراي اسـالمی  مجلس 

هـا تـا    مـرزي  بی همه مرزها و اي بود از ملغمه

که نخستین ابهام و پرسش آن بود کـه  جایی 

ایران جزء الینفک وطن امت اسـالمی اسـت   "

سیاست " جواب مبهمی یافت که "یعنی چه؟

رفـی هـم متعهـد    از ط ما عدم تعهـد اسـت و  

اداره ( "هـاي مسـلمان   هستیم در مقابل ملت

روابـط عمـومی مجلـس     فرهنگـی و  امور کل

 یکــی از). 1431، ص1364، شــوراي اســالمی

ایـن  " خبرگان انتقادي تند نثار اصل کرد که

عجون عجیـب و غریبـی شـده    اصل باز یک م

جزء الینفک وطن امت اسالمی  اند گفته. است

و آخــر وطـن امــت اسـالمی کجاســت   . اسـت 

 فرهنگی و اداره کل امور( "چیست؟حدودش 

، 1364، عمومی مجلس شوراي اسالمیروابط 

ــه درســتی   و )1432ص ابهــامی دیگــر نیــز ب

مطرح شد که نگـاهی جغرافیـایی بـه مفهـوم     

ــود مــرز و قلمــرو را در ــده ب مــا  :خــود پروران

 خــواهیم بگــوییم کــه متعهــد نیســتیم و مــی

 خواهیم بگوییم براساس اخـوت اسـالمی و   می

ولـی تمامیـت   . حمایت از مستضـعفین اسـت  

ن و دفـاع از تمامیـت وطـن امـت     ارضی ایـرا 

بـراي   کنـد  ، یک مملکـت را وادار مـی  اسالمی

دفاع از تمامیت ارضی در ده جبهه با تعارضی 

، گـاهی  ملتشان هست که گاهی بین دولت و

تـوانیم   خواهیم و مـی  این را ما می. جنگ کند

اگـر منظـور   " :یابـد  ها ادامه می مخالفت یانه؟

ــ      ه تمـام کشـورهاي اسـالمی اسـت کـه وظیف

لیپین یـا  سنگین است که مثالً در اریتره یا فی

ایی که مورد تجـاوز  افغانستان یا سایر کشوره

 وظیفه دفـاعی داشـته باشـیم کـه از     ،هستند

اداره کـل  ( "هـا دفـاع کنـیم   تمامیت ارضی آن

روابط عمومی مجلس شـوراي   فرهنگی و امور

ــالمی ــا این ؛ و)1433، ص1364، اس ــه در ی ک

ایران جزء الینفک  جا نوشته شده سرزمیناین

آیا االن این شایعه را . وطن امت اسالمی است

خواهنـد نظـر خـود را بـه تمـام       که اینها می(

بـه ذهـن    )کشورهاي اسالمی سرایت بدهنـد 

 شــود؟ آورد و از آن ســوء اســتفاده نمــی نمــی

ــور( ــط عمــومی  فرهنگــی و اداره کــل ام رواب

) 1433، ص1364، مجلــس شــوراي اســالمی

ایـن وطـن   : اسـت  دار ادامـه  ها باز هم مخالفت

نـام  شهري است که او را  )وطن امت اسالمی(

ایـن  . شـود  نیست و اول و آخرش معلوم نمـی 

مبهماتی دارد و زیرا  ،جا نیاوریدها را این جمله

 اداره کـل امـور  ( انـدازد  ما را بـه زحمـت مـی   
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روابــط عمــومی مجلــس شــوراي  فرهنگــی و

دیگـــــري از  ).1434، ص1364، اســــالمی 

کـه   داي نـامعلوم دا  احاله بـه آینـده  ، نخبگان

ه یـک  روزي خواهـد آمـد کـه همـ     . . .ا شاءان

، دو سـوء ظـن را   اما خود این ؛ "ندوکشور بش

گوینـــد  اي مــی  یـــک عــده  :انگیــزد  برمــی 

افراطـی  یک عده ناسیونالیست  و ،طلب توسعه

ببریـد زیـر    خواهید کشور را گویند می هم می

 محتـواي . کشـور دیگـري کنیـد    جزء پرچم و

 فرهنگـی و  اداره کـل امـور  ( اي هم ندارد تازه

، 1364، روابط عمومی مجلس شوراي اسالمی

ــره از). 1435ص ــس ســه خب ــان مجل ، خبرگ

رشـیدیان، البتـه نظـري     صدر و بنی بهشتی و

االن وظیفه هر ایرانی مسـلمان  : دیگر داشتند

و پاکستانی مسلمان و اندونزي مسـلمان ایـن   

یـا از   است که از یک وجـب خـاك فلسـطین   

یعنـی  . جب خاك سـومالی دفـاع کنـد   یک و

سرزمین امـت   و شود سرزمین امت اسالم می

انـد و   هـایش را کشـیده   را حتـی نقشـه   اسالم

با ایـن جملـه کـه     اند، و رنگش را هم کشیده

اداره ( "آقـا عجیـب اسـت    ،وظیفه که داریم"

روابـط عمـومی مجلـس     فرهنگـی و  کل امور

بـاور   اوج) 1433، ص1364، شوراي اسـالمی 

حـامی  . دهـد  نشان میمرزي عقیدتی را  به بی

اگر کسـی بـه خـاك اسـالم     " او نیز گفت که

ل این است کـه بـه مـا حملـه     مث، حمله کرد

روابط  فرهنگی و اداره کل امور ( "کرده است

ــالمی   ــوراي اس ــس ش ــومی مجل ، 1364، عم

بر این بـاور بـود کـه     ؛ نفر سوم نیز)1435ص

ساسی اتحاد هیچ وحشتی نیست که از قانون ا

جمـاهیر سوسیالیسـتی شـوروي مثــال آورده    

ــه در آن ــود کـ ــیهن  "، شـ ــم مـ ــوالً اسـ اصـ

مالحظـه بفرماییـد   . سوسیالیستی آورده است

یی کـه االن بلـوك شـرق را تشـکیل     کشورها

 اقمــار شــوروي هســتند و وجــز دهنــد و مــی

مکتب سوسیالیستی دارند نـه ملیـت روسـی    

از  ؛ اصـالً مرزهایشـان  چیز دیگـري  نه دارند و

ولـی در عـین حـال در قـانون      ،هم جداسـت 

اداره کـل  ( "اساسی به صـراحت آورده اسـت  

روابط عمومی مجلس شـوراي   فرهنگی و امور

  ).1436، ص1364، اسالمی

نگرانـه کـه    فرامـرزي و امـت   اما این نگاه

بر مرز جغرافیایی برتر ایدئولوژیک را  يمرز بی

نتوانست نظر اکثریـت خبرگـان را    ،دانست می

 شـمایل اصـل   خود جلب کند و تا شکل وبه 

در . عوض نشد، موافقت با آن میسـور نگشـت  

خبرگــان قــانون  55مــتن جدیــد، در جلســه 

، و وطـن  ، مفهوم تمامیت ارضی، حفظاساسی

امت اسـالمی حـذف شـد و عبـاراتی کشـدار      

لمانان و عـدم  مانند دفاع از حقوق همـه مسـ  

گـر و روابـط    هـاي سـلطه   تعهد در برابر قدرت

وارد  ،آمیز متقابـل بـا دول غیـر محـارب     صلح
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ظـر اکثریـت خبرگـان بـدان     متن گردید تـا ن 

 152جدال خبرگان بر سر اصـل  . جلب گردد

 ،گرایـی  ، حکایتی دیگـر از واقـع  قانون اساسی

ــودن   ــایی و میســور نب ــرز جغرافی ــه م ــاور ب ب

مرزي عقیـدتی بـه    مفهوم بی استحصال عینی

  .رفت شمار 

ــاه و   -5-10 ــد و پنج ــل یکص اص

  چهارم

انون اساسی برگرفته از اصل ق 154اصل 

نویس بود که در آن سعادت انسان در  پیش 7

مـان جمهـوري اسـالمی    کل جامعه بشري آر

ــته ــین    دانس ــه در ع ــود ک ــده ب ــد ش و متعه

هر گونـه دخالـت در امـور    خودداري کامل از 

ــت  ــی مل ــر  داخل ــاي دیگ ــارزهه ــاي  ، از مب ه

در طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین  حق

، محتواي اصل. هر نقطه از جهان حمایت کند

مــرزي ایــدئولوژیک  آشــکارا، گــرایش بــه بــی

جویانه براي  ، زیرا هیچ قید و شرط دینداشت

در عین حـالی   ،حمایت از مستضعفان نداشت

عـدل   که به ظرافت از مفهوم حکومت حـق و 

مـردم   آن را حق همـه  سخن به میان آورده و

کته در مـذاکرات  تنها یک ن. جهان دانسته بود

از  آن هم پرسشی درست بـود  وجود داشت و

ــد  ــه بای ــاب ک ــی   آن ب ــور داخل نوشــت در ام

گـر؟ جـوابی   یـا کشـورهاي دی   هاي دیگر ملت

ز داد نـوعی گریـز ا   درخور یافت که نشان مـی 

الملـل و   نگري موجود در حقـوق بـین   واقعیت

آن چیره هاي انقالبی در  خواهی تکیه بر آرمان

یم کـه هـر چـه    تمقید هس ما مخصوصاً: است

تر ارهـاي دیگـر اسـتو    مان با ملت بیشتر رابطه

ــا کشــورهاي دیگــر باشــد ــور(ت  اداره کــل ام

روابــط عمــومی مجلــس شــوراي  فرهنگــی و

، بـدون  این اصـل ). 1520، ص1364، اسالمی

گونه بحثی به تصویب رسـید آن هـم بـه     هیچ

اتفاق آراء وشاهدي شد بر اصالت انقـالب بـه   

این اتفاق آراء دلیل : خبرگانزعم نایب رئیس 

بـه   و شاهد بر اصـالت انقـالب ماسـت و نیـز    

طـور   جهانی بودن انقالب و اینکـه انقـالب آن  

قـرار نیسـت در    گوینـد  هـا مـی   هم که بعضی

 فرهنگـی و  اداره کل امور( داخل مرزها بماند

، 1364، روابط عمومی مجلس شوراي اسالمی

بــدون  بــدون تردیــد و). 1521 و1520صــص

بتـوان دلیلـی بـر ایـن مـدعاي نگارنـده        کهآن

 154یافت، محتواي مذاکرات مربوط به اصـل  

مـرزي   ، نشانگر تفـوق نگـاه بـی   قانون اساسی

امـا از  . بر فضاي مباحثـات اسـت   ایدئولوژیک

جا که چنین فضایی تنها یک بار بر مجلـس  آن

شایسـته اسـت آن را    ،خبرگان چیره شده بود

  .ا یک قاعدهفقط یک استثناء به شمار آوریم ت
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  فرجام

 1358ن قـانون اساسـی در سـال    خبرگا

انـد و   ایستاده بـوده  یک گذرگاه تاریخی برسر

یفسـت حکومـت تـازه تأسـیس     نبایست ما می

ــوري اســالمی" ــت و "جمه ــه دق ــال را ب  کم

این نکته بـه کنـار، کـه تمـامی     . اند نوشته می

ــی از آن ــوانین اساس ــذار و ق ــم گ ــه نظ ــا ک  ج

اند از  خود مشحونبه  خودهنجارساز هستند، 

ــان و تعبیر ــار    واژگ ــه ک ــه ب ــیار ک ــاي بس ه

 ،آینـد و دسـت کـم از هـر سـو      زمامداري می

 توان بدان نگریسـت و بـر آن چنـگ زد و    می

متن قانون اساسی ایران  ،بنابراین .متوسل شد

بایست وجوه ایرانی نظریه  ، هم میپسا انقالبی

بازتاب دهـد، هـم    حکومت اسالمی را در خود

نگـر بـه مقولـه پیونـد      مـت نگاهی ابایست  می

هم  ها داشته باشد، و ها و حکومت میان دولت

؛ زیـرا خـود را   بایست جهان وطنانه باشـد  می

گـري و   هـاي حکومـت   بـدیل نظریـه   بدیل بی

مرز یکـی از مفـاهیمی   . شناخت زمامداري می

ــانِ   ــه خبرگ ــود ک ــعِ ب ــی   واض ــانون اساس ق

البتـه   دادنـد؛ و  آن نظر مـی بایست در باب  می

 گــري و انقالبــی گرایــی و امــت گــري و ایرانـی 

بایسـت در آن   ، همـه مـی  جهان وطن بـاوري 

کارکردهـاي پنجگانـه   . شد نهفته می مضمر و

ــرز  ــازي،   (مـ ــه سـ ــدگی، یکپارچـ جداکننـ

بـه یـاد    را) و ارتبـاط  ،کشمکشسازي،  تفاوت

آوریم و اصولی را از قانون اساسـی جمهـوري   

ي مـرز  ها المی ایران که به مفاهیم و مقولهاس

تمامیت ارضی اختصاص یافته بـود   قلمرو و و

) 152و  ،151، 143 ،121، 100، 78، 9، 3(

هـا   صولی از قانون اساسی که به تکلیفنیز ا و

، 3(گرایانه  نگرانه و فراوطن هاي امت کارویژه و

، ، همگــی مـــدنظر آوریـــم )154و ،152، 11

توان به این نتیجه دست یافت که خبرگان  می

 ،نگرانه ، کما بیش به صورت واقعقانون اساسی

ــه عال  ــه ب ــیش ازآن چ ــت ب ــق ام ــه و  ئ نگران

 مـــرزي عقیـــدتی و بـــی(گرایانـــه  فـــراوطن

بــه صــورت  ،روي آورده باشــند) ولوژیکایــدئ

هـوادار ذائقــه و   ،محســوس کـامالً ملمـوس و  

ــ گــرایش ا کشــورداري و مــرز هــاي مــرتبط ب

تشکیل امت واحد جهـانی  . اند جغرافیایی بوده

اگرهاي فراوان روبـه رو   با اما و ،ناندر منظر آ

بـه دولـت    تـا دسـتیابی   ،از نگـاه آنـان   بوده و

مرابطـــه از  "،فراگیـــر و جهـــانگیر اســـالمی

ــا ــوري    مرزه ــیس جمه ــازه تأس ــت ت ي دول

، امري حقیقی و عینـی و واجـب بـه    "اسالمی

  .شمار رفته است
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پیوند با مفهوم  هاي هم اي از نگرش خالصه

  انون اساسیمرز و قلمرو در خبرگان ق

ف
دی

ر
  

ی
س

سا
ن ا

نو
 قا

ل
ص

ا
  

نگرش برتر در 

مجلس 

خبرگان قانون 

  اساسی

کارویژه مرز از منظرخبرگان 

  قانون اساسی

ل   1
ص

ا
3

  

  مرز جغرافیایی

  هاي همگن میان ملت:  ارتباط-1

جدایی از نظام :  جداکنندگی-2

  سلطه گر

ل   2
ص

ا
9

  

  مرز جغرافیایی
سازي و پیدایش  یکپارچه

  هاي همگن لتم-هاي دولت آمیزه

ل   3
ص

ا
11

  

مرزي  بی

  عقیدتی

/ کانون ارتباط دولت:ارتباط

  هاي همگن ملت

ل   4
ص

ا
78

  

  مرز جغرافیایی

/ جداکنندگی از دیگري

  سازي درونی یکپارچه

کشمکش /سازي با دیگري تفاوت

  بادیگري

ل  5
ص

ا
10

0
  

 مرز جغرافیایی

سازي درون کشور  یکپارچه

بابرجسته نمودن 

  ن داخلیهاي گوناگو سازي تفاوت

ل  6
ص

ا
12

1
  

 مرز جغرافیایی
جداکنندگی مرز دو نظام سیاسی 

  و دو کشور

ل  7
ص

ا
14

3
  

  کشمکش/  جداکنندگی   مرز جغرافیایی

ل  8
ص

ا
15

1
  

 مرز جغرافیایی
/ سازي یکپارچه/ جداکنندگی 

  کشمکش

ل  9
ص

ا
15

2
  

  هاي همگن ملت/ ارتباط دولت مرز جغرافیایی

ل  10
ص

ا
15

4
  

بی مرزي 

  عقیدتی
  هاي همگن ملت/ ت ارتباط دول

  ها پانوشت

   این مقاله برگرفته از یک طرح پژوهشی است که بـا

مجلـس شـوراي اسـالمی دوره اول و بحـران      "عنوان 

در تـاریخ   3555/13 شـماره  بـا ( "جمهوري در ایـران 

ــوم  ) 18/5/1388 در معاونــت پژوهشــی دانشــکده عل

بـه تصـویب    اداري و اقتصادي دانشگاه فردوسی مشهد

نگارنده مایل است از جناب آقایان دکتـر  . ترسیده اس

و دکتـر  ) پژوهشـی  پیشـین  معـاون (مصطفی کاظمی

قـدردانی و  ) ون کنونی پژوهشـی امع( فریبرز رحیم نیا

  .سپاسگزاري نماید

این نکته را علی بابایی به طـرزي دیگـر در تعریـف    . 1

آورده ) political borders(مفهوم مرزهـاي سیاسـی   

تـرین عامـل    زهاي سیاسی، مهـم به تعبیر او، مر .است

تشــخیص و جــدایی یــک واحــد متشــکل سیاســی از 

ــد ضــمناً وجــود همــین ســرحدات . واحــدهاي دیگرن

اي  که ایجاد وحدت سیاسی را در منطقهسیاسی است 

هرگونه وحـدت طبیعـی باشـد،    که  ممکن است فاقد 

خطوط مرزي خطوطی است فرضی و . سازد ممکن می

واحد سیاسی  حدود یک قراردادي که به منظور تحدید

، 1383علـی بابـایی ،  (شود  بر روي زمین مشخص می

 ).317ص

سیاست خارجی انقالبی از "، )1387(محسن خلیلی. 2

، المللـی  مطالعات بین، "منظرخبرگان قانون اساسی

ــال ــماره5س ــاپی 2، ش ــماره پی ــاییز18، ش ، 1387، پ

 .155/186صص

 بــراي آگــاهی از انــواع تعریــف هــا دربــاره مــرز از . 3

دیکشیت، درایسدل، گالسـنر، مویر،تیلـور، میرحیـدر،    
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: مجتهدزاده، حافظ نیا و رحمتی راد رجـوع کنیـد بـه   

 ). 17/19، صص1386زرقانی، (

نـویس قـانون اساسـی، در جلسـه      اصل هفتم پیش. 4

پنجاه و پنجم مجلس خبرگان قانون اساسی، عیناً بـه  

قانون اساسی مصوب، پیشنهاد و  154عنوان متن اصل 

اداره تبلیغات وانتشارات (اتفاق آرا به تصویب رسید  به

  ).240، ص1368مجلس شوراي اسالمی، 

از نظـر ویـرایش   متن مصوب و رسمی ایـن اصـل،   . 5

چه که در مجلس خبرگان به تصویب ادبی، اندکی با آن

قـانون   78مـتن رسـمی اصـل     .رسید، متفاوت اسـت 

هر گونه تغییر در خطـوط مـرزي   : اساسی چنین است

نوع است مگر اصالحات جزیـی بـا رعایـت مصـالح     مم

طرفه نباشد و بـه اسـتقالل و    کشور به شرط اینکه یک

 تمامیت ارضی کشور لطمه نزنـد و بـه تصـویب چهـار    

  .پنجم مجموع نمایندگان مجلس شوراي اسالمی برسد

  

  منابع

فرهنـگ  ، )1383(آقابخشی، علی؛ افشاري راد، مینو  .1

  .ایش ششم، چاپ اولچاپار، ویر: ، تهرانعلوم سیاسی

اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شوراي  .2

صورت مشروح مذاکرات مجلس ، )1364(اسـالمی  

بررسی نهایی قانون اساسی جمهـوري اسـالمی   

 .مجلس شوراي اسالمی: ، تهرانایران

ــس شــوراي اســالمی   اداره تبلیغــات و .3 انتشــارات مجل

راهنمـاي اسـتفاده از صـورت مشـروح     ، )1368(

ذاکرات مجلس بررسی نهـایی قـانون اساسـی    م

جمهوري اسالمی ایران همراه با معرفی مجلس و 

 .مجلس شوراي اسالمی: تهراناعضاي خبرگان، 

سیاست خارجی جمهوري ، )1381(ازغندي، علیرضا  .4

 .قومس: ، تهراناسالمی ایران

سیاســت خـارجی دولــت  ، )1387(اسـدي، بیـژن    .5

: ان، تهـر موفقیـت هـا و شکسـت هـا    : اصالحات

 .مرکزبازشناسی اسالم وایران

، نـوین  الملـل  بینحقوق ، )1373(اکهرست، مایکل  .6

دفتـر خـدمات حقـوقی    : ترجمه مهرداد سیدي، تهران

 .ی جمهوري اسالمی ایرانالملل بین

سیاست خارجی جمهوري ، )1385(امیري، عبدالـه   .7

 .مؤسسه نشر علوم نوین: ، تهراناسالمی ایران

مدي بر سیاست خارجی در آ، )1377(ایزدي، بیژن  .8

دفتر تبلیغـات اسـالمی   : ، قمجمهوري اسالمی ایران

 .حوزه علمیه قم،چاپ دوم

فرهنگ روابـط  ، )1381(ایوانز،گراهام؛ نونام، جفـري   .9

، ترجمه حمیرا مشیرزاده و حسـین شـریفی   الملل بین

 .میزان: طراز کوهی، تهران

فرهنـگ  ، )1375(بلدسو، رابرت؛ بوسـچک، بولسـالو    .10

 .قومس: ، ترجمه علیرضا پارسا، تهرانالملل بینحقوق 

فرهنـگ روابـط   ، )1375(پلینو، جک؛ آلتـون، روي   .11

: ، ترجمـه و تحقیـق حسـن پسـتا، تهـران     الملـل  بین

 .فرهنگ معاصر

، )1386(جـونز، مـارتین؛ جــونز، رایـس؛ وودز، مایکــل     .12

، ترجمـه زهـرا   مقدمه اي بـر جغرافیـاي سیاسـی   

 .انشگاه تهراند: پیشگاهی فرد و رسول اکبري، تهران

مسئولیت هـاي فـرا   ، )1376(حقیقت، سید صادق  .13

: ، تهـران ملی در سیاست خارجی دولـت اسـالمی  

 .مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوري

اصــول و اهــداف مبــانی، ، )1385( ------------- .14

پژوهشگاه علوم : ، قمسیاست خارجی دولت اسالمی

  .و فرهنگ اسالمی
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ون اساسی جمهـوري  قان، )1358(خلیلیان، خلیـل   .15

  .برهان: ، تهراناسالمی ایران

، الملـل اسـالمی   حقوق بـین ، )1378( --------- .16

  .دفتر نشرفرهنگ اسالمی، چاپ هشتم: تهران

، )1372(} تهیه کننـده {دفتر همکاري حوزه ودانشگاه .17

سـازمان  : ، تهـران عمومی الملل بیناسالم و حقوق 

 .سمت

حــول ت، )1384(دهقــانی فیروزآبــادي، ســید جــالل  .18

گفتمانی در سیاست خارجی جمهـوري اسـالمی   

 .روزنامه ایران: ، تهرانایران

سیاست خارجی ، )1388( --------------------- .19

 .سازمان سمت: ، تهرانجمهوري اسالمی ایران

 الملـل  بـین مبانی حقـوق  ، )1383(ذوالعین، پرویـز  .20

 .وزارت امور خارجه، چاپ سوم: ، تهرانعمومی

چارچوبی تحلیلی بـراي  ، )1380(رمضانی، روح اله  .21

، بررسی سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران

 .نی: ترجمه علیرضا طیب، تهران

مقدمه اي بر شـناخت  ، )1386(زرقانی، سید هادي  .22

نیروي انتظامی جمهوري : ، تهرانیالملل بینمرزهاي 

 .اسالمی ایران

ــد   .23 ــی، محم ــتوده آران ــام  ، )1385(س ــوالت نظ تح

ی جمهـوري اسـالمی   و سیاست خارج الملل بین

 .بوستان کتاب و دانشگاه باقرالعلوم: ، قمایران

سیاســت خــارجی ، )1379(القلــم، محمــود  ســریع .24

بـازنگري و پـارادایم   : جمهوري اسـالمی ایـران  

مرکـز تحقیقـات اسـتراتژیک مجمـع     : ، تهـران ائتالف

 .تشخیص مصلحت نظام 

، ترجمه محمد  الملل بینحقوق ، )1372(شاو، ملکم  .25

 .اطالعات: ، تهرانحسین وقار

حقوق اساسـی و سـاختار   ، )1374(شعبانی، قاسم  .26

اطالعـات،  : ، تهرانحکومت جمهوري اسالمی ایران

  .چاپ چهارم

: فقه سیاسـی اسـالم    ،)1361(شکوري، ابوالفضـل   .27

 .نشر حرّ: ، قماصول سیاست داخلی اسالم

ــدقی، ابوالفضــل   .28 سیاســت خــارجی  ، )1386(ص

ـ   ، 1386 ا سـال جمهوري اسالمی ایران از آغـاز ت

  .مرکز اسناد انقالب اسالمی: تهران

اسالم و حقـوق  ، )1365(ضیایی بیگدلی، محمدرضا  .29

  .شرکت سهامی انتشار: ، تهرانالملل بین

ــوق ، )1383( ---------------- .30 ــینحق ــل ب  المل

  .کتابخانه گنج دانش، چاپ بیستم: ، تهرانعمومی

جایگاه قانون اساسـی  ، )1387(طاهایی، سیدجواد  .31

، یاست خـارجی جمهـوري اسـالمی ایـران    در س

 .دانشگاه آزاد اسالمی : تهران

ــا   .32 ــایی، غالمرض ــی باب ــط ، )1383(عل ــگ رواب فرهن

 .وزارت امور خارجه، چاپ سوم: ، تهرانالملل بین

وطن و سـرزمین و  ، )1365(عمید زنجانی، عباسعلی .33

آثــار حقــوقی آن از دیــدگاه فقــه اســالمی یــا 

دفتر نشر فرهنـگ  : تهران ،جغرافیاي سیاسی اسالم

  .اسالمی، چاپ سوم

حقـوق  : فقه سیاسـی   ،)1367( --------------- .34

  .امیرکبیر: ، تهراناسالم الملل بین

، بنیادهــاي ملیــت، )الـف 1367( --------------- .35

  .بنیاد بعثت: تهران

کلیات حقوق اساسـی  ، )1387( --------------- .36

  .مجد، چاپ سوم: ، تهرانجمهوري اسالمی ایران

 الملـل  بـین حقـوق  ، )بـی تـا  (، جالل الـدین  فارسی .37

 .جهان آراء: ، قماسالمی
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در جهـان   الملل بینروابط ، )1370(فرانکل، جوزف  .38

دفتر مطالعـات  : ،ترجمه عبدالرحمن عالم، تهرانمتغیر

 .یالملل بینسیاسی و 

؛ ]زیرنظـر [فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربـی   .39

ظـامی اسـتان   معاونت اجتماعی و ارشاد فرمانـدهی انت 

ــی   ــان غرب ــردآوري[آذربایج ــه ، )1386] (گ مجموع

: ، ارومیهچالش ها و فرصت ها: مقاالت همایش مرز

  .ادیبان

، قانون اساسی اسالم، )بی تا(فرید گلپایگانی، حسن  .40

 .فراهانی: تهران

حقوق اساسی و نهادهاي ، )1372(قاضی، ابوالفضل  .41

چاپ دانشگاه تهران، : ، تهرانکلیات و مبانی: سیاسی

  .چهارم

ــد  .42 ــان و ، )1384(قلفــی، محمدوحی ــس خبرگ مجل

مؤسسه چاپ ونشـر  : ، تهرانحکومت دینی در ایران

  .عروج

ــالمی "، )1375(الریجــانی، محمــدجواد  .43 ــت اس حکوم

ــی ــاي سیاس ــالمی، "ومرزه ــت اس ــالحکوم ، 1، س

 .1375، زمستان2شماره

، )1387(مجتهد زاده، پیـروز؛ حـافظ نیـا، محمدرضـا      .44

ــانی " ــر ســازي مع ــی  براب ــاي سیاس ــان جغرافی ، "واژگ

، 11یک، شـماره پیـاپی    ، شماره4، سال ژئوپولیتیک

 .1387بهار 

ــوچهر   .45 ــدي، من ــارجی  ، )1377(محم ــت خ سیاس

: ، تهـران اصول و مسـایل : جمهوري اسالمی ایران

 .نشر دادگستر

دین   .46 حقوق اساسـی و  ، )1370(مدنی، سید جالل اـل

: ، تهـران نهادهاي سیاسی جمهوري اسالمی ایران

 .راههم

تحلیل سیاسـت خـارجی   "، )1385(مشیرزاده، حمیرا  .47

: ، درکتاب"جمهوري اسالمی ایران ازمنظرسازه انگاري

، }به کوشش{؛ نوروزي، حسین}زیرنظر{مصفا، نسرین

نگاهی به سیاست خـارجی جمهـوري اسـالمی    

  .یالملل بین دفترمطالعات سیاسی و: ، تهرانایران

ات ولی فقیه اختیار"، )1375(مصباح یزدي، محمدتقی  .48

، شـماره  1، سـال حکومت اسالمی، "درخارج از مرزها

 .1375، پاییز1

، عمومی الملل بینحقوق ، )1383(مقتدر، هوشـنگ   .49

 . وزارت امورخارجه، چاپ هشتم: تهران

الملـل   کلیات حقوق بین، )1376(موسی زاده، رضـا   .50

 . وزارت امور خارجه، جلد اول: ، تهرانعمومی

، )1387(محمــدي   هر،و منــوچ موالنــا، ســیدحمید  .51

سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران در دولت 

 . نشر دادگستر: ، تهراناحمدي نژاد

مبانی جغرافیاي ، )1387(، دره )مهـاجرانی (میرحیدر .52

 .سازمان سمت، چاپ چهاردهم: ، تهرانسیاسی

توافق وتزاحم منافع ملی و ، )1376(نخعی، هـادي   .53

 یاسـی و دفتـر مطالعـات س  : ، تهـران مصالح اسـالمی 

 .یالملل بین

، ترجمـه  الملـل  بـین حقوق ، )1378(واالس، ربه کا  .54

 .نشرنی: محمدشریف، تهران

مبـانی ومسـتندات قـانون    ، )1386(ورعی، سـیدجواد   .55

روند تدوین و بازنگري : اساسی جمهوري اسالمی ایران

 .دبیرخانه مجلس خبرگان رهبري: ، قمقانون اساسی

ــیدمحمد   .56 ــمی، س ــی ، )1385(هاش ــوق اساس  حق

، اصول ومبانی کلی نظام: جمهوري اسالمی ایران

 .میزان، چاپ هفتم: تهران

مبــانی تحلیــل ، )1376(هالسـتی، کــالوي جــاکوي   .57

، ترجمه بهرام مستقیمی ومسـعود  الملل بینسیاست 

 .وزارت امورخارجه، چاپ دوم: طارم سري، تهران

سیاست خارجی جمهوري ، )1387(یعقوبی، سـعید   .58

ــران در دوران  ــالمی ای ــازندگی اس ــرانس : ، ته

  مرکزاسناد انقالب اسالمی




