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  1386پاییز ، 61ـ شمارههای جغرافیایی  پژوهش
  72 - 59 صص

  
   ایران قانون اساسیو کشورجغرافیایی قلمرو 

  
  دکترای جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران - ∗بهادر زارعی

   دانشگاه تهران–  استاد دانشکده جغرافیا-احمد پور احمد
  30/9/1385 :تایید نهایی    16/12/1384:دریافت مقاله 

  
  چکیده

 از ابتـدا   در یک سیر تکوینیکشورها آید، مفهوم قلمرو جغرافیایی بر میدانان سیاسی  گونه که از تحقیقات جغرافی آن
 پـس از آن   دانشمندان قرون اولیـه و      . به خود دیده است    هم از حیث محتوا و هم کارکرد         تحوالت چشمگیری کنون  تا

بـرآورده نمـودن    بعـد    ایـده آل و مـستقل از          کـشور  دهی یـک   شکلا بر ماهیت و کیفیت قلمرو در         خود ر  تأکید عمدۀ 
 بـا مرزهـای پیرامـونی      ای جغرافیـایی اسـت       پهنـه  ،در جهـان کنـونی سـرزمین      .داده انـد   قرارنیازهای مادی و معنوی آن      

امروزه اسـتقالل و حفـظ تمامیـت ارضـی و مـرزی             . بخشد  ای جغرافیایی می     حقوقی حاکمیت را بدنه    مشخص که جنبۀ  
 و قـانون اساسـی    حقـوق بـین الملـل        ،سـازمان ملـل   .  به عنوان یک مفهوم جهانی مورد توجه قرار گرفته اسـت           کشورها
  کشورهر چند در قرن بیست و یک ساختار حکومت وقلمرو جغرافیایی   .چنین نگرشی هستند  منادی   مهمترین   کشورها

هوری اسـالمی   دوین قانون اساسی جم    تفکرات امت محوری در بدو ت       به رغم غلبۀ   .حدودی دچار تحول خواهد شد     تا
های دینی و فکری تصمیم سـازان کـالن کـشور و تأکیـد بـر مرزهـای فرهنگـی جهـان اسـالم،           ایران منبعث از خصلت 

هـای   هـا و ویژگـی   تـوان از برجـستگی     رورت حفظ و پاسداشت مرزهای آن می       اصل به قلمرو ملی، ض     هفتاختصاص  
تغییر ناپذیری مرزها مگر با شـرایط اسـتثنایی و اصـالحات    .  پایه دانستساز ساخت یک حکومت ملت   بارز آن و زمینه   

در این مقاله با روش تحلیلـی بـه          . تأمل است  قابل توجه و  جزئی و با موافقت قوای سه گانه و مقام رهبری در نوع خود              
  .بررسی قلمرو ملی و مرزهای ایران می پردازیم

  .ن اساسی ایران، خطوط مرزی، مرزهای عقیدتی، تمامیت ارضی، قانوکشور قلمرو:ها هواژ کلید

  
  مقدمه

ی از موضـوعات    هاست و یکـ   کـشور  جغرافیـایی حاکمیـت و صـالحیت         آن مبـین گـسترۀ     مقهوم قلمرو ملی و مرزهای جغرافیایی     
م یکـی  ایـن مفهـو  . الملل و فقه سیاسی است الملل، حقوق بین  جغرافیایی سیاسی، علوم سیاسی و روابط بینمشترک و مورد مطالعۀ   
  .هاست  همه حکومتۀ اصول اولیء و حفظ حدود و ثغور آن جز کشوردهندۀ  از ارکان پایدار تشکیل

 جهانیـان اسـت    قاطبـۀ  امروزه تمامیت ارضی و مرزی مترادف با استقالل و وحدت ملی به عنوان موضوعی که مورد توجه        
  :دارد می منشور ملل متحد اعالم 2  ی ماده4 بند همچنانکه. شود شناخته می

                                                 
  E-mail: b.zarei@yahoo.com                                                                                                                                             09122845824: نویسنده مسئول ∗
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 یا اسـتقالل سیاسـی هـر کـشور        یـ یا استعمال آن علیه تمامیت ارضـی         الملل خود از تهدید به زور        اعضا در روابط بین    کلیۀ
ترین تعرض نـسبت بـه آب و خـاک هـر یـک از کـشورها را امـری                       کوچک ،به این ترتیب روح منشور    . خواهند نمود     یخوددار

 هفتاد و هشتم، یکصدم، یکصد و چهل و سـوم، پنجـاه و              ،، نهم 16سوم بند   (قانون اساسی   به استناد اصول متعدد     . داند نامشروع می 
بـه  . شـود   وحدت ملی و تمامیت ارضی شرط الزم استقالل جمهوری اسـالمی ایـران محـسوب مـی                 1)دوم، یکصد و هفتاد و ششم     

ناپـذیر و حفـظ آن را    ر تفکیک یکدیگ از را استقالل و وحدت و تمامیت ارضی کشور     ،همین دلیل اصل نهم قانون اساسی آزادی      
 رو ملی و مرزهـای جغرافیـایی ایـران آن   قلم موضوع به  قانون اساسی از اصلهفتاختصاص  .داند ها می   آحاد ملت   و  دولت وظیفۀ

یک تثبیت شده آن را باید         گذشته  دهۀ  چندین  ملی سالمی است و مرزهای   اال دار و  فضایی که جو غالب کشور امت محور       درهم  
واژه  الزم بـه ذکـر اسـت درایـن مقالـه           . تلقـی نمـود     چنین فضایی   در  ملی با قلمرو مشخص    کشور یک   سیسأ بزرگ برای ت   یازامت

 ، معـادل آن دولـت بـه معنـای عـام           .اسـت ) قلمرو با مرز های مـشخص،جمعیت سـاکن وحکومـت         (مفهوم جغرافیایی آن    از کشور
 .یری این واژه احترام به آنان اسـت       گکار  هتنوع در ب    و کار رفته  هی ب درتألیفات جغرافیدانان سیاس   ی، حکومت سرزمینی  حکومت مل 

  .اراده می شود )کشور( همه این واژگان یک مفهوم از ندچهر 
های جغرافیـای    از طریق پژوهشکشور یک تعریف و تحلیل منسجم از قلمرو جغرافیایی       ارائۀ هدف اصلی پژوهش حاضر   

عالوه بر آن هدف دیگر آگاه ساختن خواننده از اهمیت قلمـرو و  .  سازی استکشورفرایند تأثیرگذار در    لفۀ از این مؤ   ...سیاسی و 
 ن قانون اساسی و ضرورت پاسداشت ایدانان و خبرگان مرزهای ملی در قانون اساسی ایران به دلیل اعتبار و وجاهت آن نزد حقوق

اختصاص هفـت اصـل از قـانون اساسـی بـه      . مردم است ، و از همه مهمترکشور متعددهای  توسط نهادآنی از   لاصل از طریق اصو   
  . موضوع قلمرو و مرزهای ملی دلیلی متقن بر اهمیت این مدعاست

  
   کشور  مفهوم قلمرو جغرافیاییشینۀپی

 کـشورها  گیـری  ملـت در شـکل  ) 1789 انقـالب فرانـسه   پس از( به عنوان دومین عامل پس از جمعیت و یا بعدها  قلمرو جغرافیایی 
  سالۀ 30لی که در پایان جنگ های       اما شکل حقوقی و سلسله مراتبی قدرت از قلمرو پس از معاهده وستفا            . بوده است نقش آفرین   

  .مذهبی میان قدرت های اروپایی به امضا رسید، مقبولیت و مشروعیت یافت
ت سـرزمینی، بـرای      زیرا با به رسمیت شناختن حکومـ       این عهدنامه از دیدگاه جغرافیای سیاسی دارای اهمیت فراوان است         

اولین بار سرزمین اساس نظام سلسله مراتبی قدرت را در اروپا شکل داد و مردم تابعیت خود را از شـخص امپراطـور بـه حکومـت                       
 سـرزمینی ایـشان رسـمیت یافـت و دخالـت در سـایر        در محـدودۀ کـشورها در این معاهده حق حاکمیـت  . سرزمینی منتقل کردند  

  . )Glassner,1989, 58-59(وق بین الملل شناخته شد کشورها به عنوان تخلف از حق
 مـؤثری نمـود و کـانون توجـه          به زایـش دقیـق مرزهـای بـین المللـی در قـرون بعـد کمـک                  ی وستفال ، معاهدۀ عالوه بر آن  

 ثقـل   مرکـز .  و قدرت سیاسی نقل مکان نمود       به بررسی و تحقیق پیرامون قلمرو      کشورها دانان سیاسی از مطالعۀ یک جانبۀ      جغرافی
  .گذار جغرافیای سیاسی یعنی فردریک راتزل جستجو نمود های بنیان پس از این عهدنامه باید در نوشتهچنین نگرشی را 

 و برقـراری ارتبـاط      منسجم ترین تحلیل از قلمرو از حیث ضرورت، قبض و بـسط آن             تا پایان قرن نوزدهم      ه نظر می رسد   ب
 توسط فردریک راتزل ارائه شده اسـت        ،ی که کشور در اختیار دارد     یمیزان قلمرو بین قدرت سیاسی و نفوذ فرهنگی یک کشور با          

                                                 
  ،نشر دوران1368قانون اساسی ایران،   -1
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حکومـت  به باور ایـشان  ). 80،6میرحیدر،(دانانی است که به داروینیسم اجتماعی اعتقاد داشتند    او در زمرۀ جغرافی    ).1904-1843(

ضایی آن در خـاک قـرار دارد و بـرای اینکـه            آن به درختی شباهت دارد که اندام ف        امل ارگانیک است و اجزای وابستۀ     حاصل تک 
درت سیاسی و تمدن آن     هر چه وسعت کشور بیشتر باشد، ق      . نماید اندام رشد و تکامل یابند، توسعۀ ارضی الزم و ضروری می          این  

المللی  ی بینمرزها) ورگانیسمنظریه ی ا(ها   به نظر او با توجه به نظریۀ رشد حکومت     «).8 ،71عزتی،  (یابد کشور توسعۀ بیشتری می   
 ،75میر حیـدر،  (شوند   ها محسوب می   که فقط به طور موقت تعیین کنندۀ اوضاع در نزاع فضایی حکومت            بل توانند دائمی باشند   نمی
کـیلن سـوئدی پیگیـری     و مرزهای بین المللی آنان توسط شـاگرد ایـشان رودلـف    کشورها پس از راتزل موضوع قلمرو ملی  ). 14
 نروژ بر جـای مانـده       -کتوبات متعددی پیرامون مرزهای کشورش با همسایگان شرقی و غربی فنالند          از وی م   . )1864 -1922(شد

 موضـوع قلمـرو     پلتیک رشد کمی و کیفی بـسیار یافـت و         ئواما بعد از جنگ جهانی اول تاپایان جنگ جهانی دوم مباحث ژ           . است
بـا  بـومن جغرافـی دان سیاسـی آمریکـایی          . دیل شد  و مرزهای آن به بحث مشترک جغرافیای سیاسی و ژئوپلتیک تب           کشورها ملی

ی پیروز در جنگ   ها  پس از جنگ جهانی اول توسط قدرت       کشورها سیاسی جهان و تعیین قلمرو       تقاضای ویلسون در ترسیم نقشۀ    
 کـه  ورسـای    ان از عهدنامـۀ    و ملت آلمـ    حکومتبا گذشت زمان و بروز نارضایی       .  ورسای نقش مهمی ایفا نمود     از طریق عهدنامۀ  

  ) عهـد نامـه  231بـه اسـتناد مـادۀ    (و مسبب اصـلی جنـگ و پرداخـت غرامـت     بخشی از قلمرو آلمان را به فرانسه ملحق ساخته بود       
 توجه به قلمرو و مرزهای آلمـان        ، و در کانون چنین نگرشی      آمد های الزم برای رشد تفکرات ژئوپلتیکی فراهم        زمینه ،شناخته شد 

  .بود
عتقد بود وی م. دانست می نسبت به سرزمین متحد و یکپارچهرا قانع ساختن رهبران سیاسی تیک یهاوس هوفر رسالت ژئوپل

ن بایـد از فـضای زنـدگی محـدود          آلما. سازد یتی دائمی به نام خاک را ظاهر می        تحوالت سیاسی به واقع    ژئوپلتیک وابستگی همۀ  «
ن را به عنوان یکـی از مهمتـرین مـشکالت ژئـوپلتیکی             ما ما باید مشکالت مرزهای   . اش خارج گردد و وارد دنیای آزاد شود        فعلی

تر ما را به یک سیاست آینده نگر بـرای در اختیـار    فضای زندگی کوچک مردم، نیاز بیشتر و جدی       . کشور مورد مطالعه قرار دهیم    
  در اطـی را  خـواهی سـرزمینی یـا قلمـرو خـواهی افر           او فـزون  ). 80،95هـوفر،  (»سازد میگرفتن کمی از فضای موجود جهان ظاهر        

دهد تا آن را به یک ایدئولوژی ملی و راهبردی برای تصمیم سازان سیاسی و نهادی                 ها آنقدر ادامه می    برای آلمان  های خود  نوشته
  .دانست فتار سیاسی سیاست خارجی آلمان میتیک را مبنای ریبه همین دلیل ایشان ژئوپل. سازد میدستگاه دیپلماسی مبدل 
 موضوع قلمـرو ملـی بـه جایگـاه قـدیمی و حقیقـی خـویش یعنـی                   ،تیکییژئوپل افراطی   های اندیشههنگام   پس از افول زود   

 میان این سه اندیـشمند بـه   در.  نمود و توسط اندیشمندانی چون هارتشورن، جونز و گوتمن پیگیری شد         برگشتجغرافیای سیاسی   
 او بـر ایـن      «.توسط دولتمردان مبذول داشـته اسـت      رسد هارتشورن توجه بیشتری به موضوع قلمرو و راهکارهای حفظ آن             نظر می 

 یر تالش مداوم برای تحمیل سیطرۀ     درگ  خارجی و داخلی   های بالقوۀ  ها اعم از چالش    ود که حکومت در رویارویی با چالش      باور ب 
و جمعـی از     یـدر ه میر ح   توسط دکتر درّ    مفهوم قلمرو ملی در جغرافیای سیاسی       نیز در ایران ). 199،  79 مویر،(»تخود بر قلمرو اس   

آخـرین   در  میرحیدر ۀ درّ .گیرد مورد بررسی و پژوهش قرار می     )ظ نیا، مجتهد زاده ،کریمی پور       همچون حاف (اساتید پرکار وتوانا    
تـالش انـسان چـه بـه         :چنین تعریف می نمایـد     آن را  سازی را پیشنهاد و    واژه قلمرو  «Territoriality »کار پژوهشی پیرامون مفهوم   

بـه نظـر    ).  16،  84 میرحیـدر، ( )یـا سـرزمین   (ا جمعی برای اعمال نظارت انحصاری بر بخـش مشخـصی از فـضا               صورت فردی و ی   
ایـشان معتقـد    .دهـد   تألیفـات خـود ارائـه مـی        از قلمـرو در    تـری  داشت دقیق حافظ نیا بر   دکتر ،رسد در میان اساتید قدیم وجدید      می

قابـل   چنانکه هیچ کـشوری بـدون سـرزمین     که به کشوری تعلق دارند؛انسانی ای ازافراد زیستگاه مجموعه عنوان   سرزمین به «:است
 . )7 ،81حافظ نیا،(»تصور نیست
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 قلمرو ستیز فقه سنتی که اساساً    .نیز هست  مورد مطالعه فقه سیاسی اسالم       های سازنده دولت   لفهمؤقلمرو مانند سایر     موضوع
ع  بـه بـاور آنـان ایـن نـو     .ی از قانون اساسـی ایـران گذاشـته اسـت          براصول متعدد  تأثیر غیر قابل انکار      ،و جهان وطنی اندیش است    

 و بـه   مؤثر باشدتواند در ایجاد حق گاه زور و غلبه نمی  دولتی بر همسایگانش پدید آمده بود و هیچها براساس قهر و غلبۀ   مرزبندی
 . )73 ،65دارابکالیی، ( سیاسی و حقوقی یک کشور بر یک سرزمین مشروعیت ببخشدحاکمیت و سلطۀ

جزایی از جهان کنونی را ارائـه        در جغرافیای سیاسی اسالم و تقسیم بندی م        متفاوتیآید فقه اسالمی مبانی فکری       به نظر می  
دانان سیاسی مغرب و مشرق زمین از قلمرو و تحدید حدود دولت هـای اسـالمی تفـاوتی مـاهوی و                      نماید که با تفاسیر جغرافی     می

توان مبانی   لذا نمی .دارد  کره خاکی را وطن انسان اعالم می        خداوند، جهان و زمین پهناور     ،استچنین نگرشی معتقد    . اساسی دارد 
یط اقلیمی و جغرافیای طبیعی  به عنوان حد و مرز         ، هم نژادی و هم زبانی و نیز شرا        سیاسی موجود غربی را که بر قومیت      جغرافیای  

جهـان  ( انترناسیولیـستی  ۀ یـک نظریـ  ۀ ارائـ ).142، 65شکوری، (ت ها معتقد است صحیح تلقی کرد و به رسمیت شناخ   میان کشور 
، منـشور ملـل متحـد        بین الملـل   ۀات جامع های آرمان گرایانه و عدم توجه به مقتضی        الم توسط فقه سنتی عالوه بر جنبه      از اس ) یوطن

 مبنـای رفتـار      آن اصـول ای از  بخـش عمـده     حقـوق بـین الملـل عمـومی کـه          و )7 اصـل  2ماده( موضوع مداخله ) 7 و   4 بند   2ماده  (
در کـشاکش چنـین جـو غـالبی          .توان بـه دفـاع از آن پرداخـت          دارد و نمی   یهای دینی و علمی مخدوش     ، پیش فرض  هاست دولت

اصـل  (اختصاص هفت اصل از قانون اساسی به حفظ تمامیت ارضی و تغییرناپذیری مرزهـا، نهادهـای متعـددی اعـم از حکومـت                        
، سیاسـت   )یکـصد و چهـل و سـوم       (، نیروهـای مـسلح      )یکـصدم (راهای اسالمی شـهر و روسـتا        ، شو )هفتاد و هشتم  (، مجلس   )نهم

ل مـستقیم نگهداشـت و حراسـت از    را مـسئو ) یکصد و هفتاد و ششم(ملی ، و شورای عالی امنیت )یکصد و پنجاه و دوم   (خارجی  
 1813( گلـستان  قلمرو ایـران از عهدنامـۀ  این نگرش نشان از تجربۀ تلخ در یک قرن تجزیۀ . داند تمامیت ارضی و مرزی کشور می  

های کشور از جمله قلمرو با مرزهای معین در قانون اساسی توسـط نخبگـان ملـی و                    و پذیرش برخی از مؤلفه    )  م 1888تا آخال   ) م
  .دانان است برخی حقوق
  
   روش تحقیق

در مراحـل اجرایـی    .ای است نهعات کتابخابه سرشت متدولوژی آن بر پایه اطال روش اصلی این پژوهش، تحلیلی ـ توصیفی و بنا  
 گیری مراحل چهارگانـۀ   تدا تا نتیجه  تحقیق موجود از اب    . وسیع سود خواهیم برد    بسیارگیری از روش قیاس در مقیاس         تحقیق با بهره  

  :زیر را سپری نموده است
  ؛للالم رافیای سیاسی و روابط بینای شامل منابع فقهی، حقوقی، قوانین اساسی، جغ ـ شناسایی و گردآوری منابع کتابخانه1
  ؛برداری ـ مطالعه و کنکاش در منابع گردآوری شده و استخراج مطالب موردنظر تحقیق از طریق فیش2
  ؛وری شده آبندی اطالعات جمع ـ تدوین و جمع3
  .گیری ـ بررسی، تجزیه و تحلیل اطالعات، تهیه گزارش پایانی و نتیجه4
  

  کشورمفهوم قلمرو جغرافیایی 
برخی از این . اند  اخیر ارائه نموده در چند دهۀ   کشور های متفاوتی از مفهوم قلمرو جغرافیایی      نان سیاسی تعریف و تحلیل    دا جغرافی

 ایـن  .کنـد    برابـری پیـدا مـی      کـشور  فیزیکی قلمـرو یـک       که با ادامۀ   دانند میگاه جغرافیایی    هبخشی از جلو   را   سرزمیناندیشمندان  
 فیزیکی یک سیستم سیاسـی را  مفهوم فوق پهنۀ .گیرد  یک ساختار حکومتی به خود می، حمایت سیاسی   فیزیکی با  مفهوم گستردۀ 
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بـین   مایـن تعریـف  . یابـد   مـی ای اقتدار برخوردار باشـد قـوام    کند که در حکومتی ملی و یا در بخشی از آن که از گونه               معرفی می 

 جهـان کنـونی  در  با این تعریـف     ). 38 ،81مجتهدزاده،  . ( است های سیاسی مفهوم سرزمین از مفهوم حکومت        ناپذیری جنبه   جدایی
بنابراین، سرزمین عامل مادی و اساسـی تـشکیل کـشور محـسوب             . بخشی از مفهوم کشور در مفاهیم جغرافیای سیاسی نهفته است         

خابی خود یـا پدرانـشان       آن ملزم به سکونت در سرزمین انت       دهندۀ   معنی است که افراد تشکیل      نه تنها به این    چنین مفهومی  .شود  می
 در واقـع کـشور یـک        .تواند وجود داشته باشد     باشند، بلکه خود کشور نیز نهادی است که بدون وابستگی به مفهوم قلمرو، نمی               می

  ).182 ،83 بیگدلی،(تعاونی ارضی است 
 ثانیاً کالبدگیری مفهـوم     سکونت گروه انسانی،   کانی است جغرافیایی که اوالً برای      م کشوراز نگاه جغرافیای سیاسی قلمرو      

از نمایـد    تعریـف مـی   کـشور ین را یکی از عوامـل اصـلی سـازندۀ   ، وجود سرزمین مع   حکومت و ثالثاً برای اعمال حاکمیت       کشور
« : را با مشخصات زیر تعریف مـی کنـد  کشور 1933 کنوانسیون مونته ویدئو در سال      1 مادۀ. شود بالفصل آن محسوب می   الزامات  
 حاکمیت  -4 حکومت   -3 سرزمین معین    -2 جمعیت دایمی    -1: ابع حقوق بین الملل باید دارای شرایط زیر باشد         به عنوان ت   کشور

بـودن   کـشور  الملل سرزمین، گواه مـشهود      از بعد حقوق بین   بنابراین   ).35،  38 موسی زاده، (توانایی برقراری رابطه با سایر کشورها     
حاکمیـت سـرزمینی را     . وردار اسـت  شور از حق اعمـال حاکمیـت برخـ         جغرافیایی خاص آن است که یک ک       است و در محدودۀ   

تواند سایر کشورها را از دخالت در امور  کند و می رسالت خویش را اعمال می کشور حقی که به موجب آن یک      توان به مثابۀ   می
 اسـی مرزهـای جغرافیـایی و قلمـرو    دانان و اندیشمندان سی رو اکثر حقوق  از این . )153 ،78کاواالس،    ربه( خود باز دارد، تلقی کرد    

نیـز بـراین    کـشور اند و حاکمیت سیاسی و حقـوقی هر  الملل به رسمیت شناخته  را براساس معاهدات و مقررات حقوق بین      کشورها
است و هم سازنده حاکمیـت یـک ملـت در عرصـه      کشوربخش  آنچه مسلم است عامل سرزمین هم هویت. گیرد اساس شکل می  

علـی، روابـط   ویژه در شـرایط ف  ه ب . برای یک ملت دارای حاکمیت، امری ضروری است زمین و قلمرو ویژهجهانی، زیرا وجود سر  
ها به نمایندگی از  حکومتالمللی،  زیرا در قراردادهای بین « . جهانی بدون آن معقول نخواهد بودۀای با جامع المللی هیچ جامعه  بین

هـای   د و بدون وجود مرز و مشخص بودن قلمرو، ایـن نماینـدگی دچـار اخـتالل                کنن  هایی را امضاء می    جانب مردم خودشان پیمان   
ابراهیمـی ـ حـسینی،     (»دانان وجود ندارد  آن اختالف نظری در میان حقوقن واقعیتی است که ظاهراً دربارۀای. بسیاری خواهد شد

79، 308(.  
، شـی نیـت کننـد و از کـوچ و خانـه بـه دو     شـود افـراد کـشور، در آن احـساس ام            وجود سرزمین معین برای ملت باعث می      

 وجـود دارد، امکـان ارتـزاق و    ای کـه در سـرزمین   مهاجرت اجباری و یا اخراج در امان باشند و از مواهب طبیعی و استعداد بالقوه         
 . آورد ناپذیری را برای افراد متولد و ساکن در خـود بوجـود              زندگی را برای همگان فراهم شود و همبستگی عمیق و اجتناب           ادامۀ

 هـستند بلکـه     یکننـد کـه صـاحب قطعـه زمینـ           مردم نه تنها احـساس مـی      .  انسان با سرزمین یک فرایند دوجانبه است       بنابراین رابطۀ 
 ، انسان با زمین، چیـزی بـیش از مالحظـات اقتـصادی            ی رسد رابطه   نظر می ه  ب. نها نیز به آن زمین تعلق دارند      کنند که آ    احساس می 

 بـا    کـه   تاریخ کهن یک جامعه و مهد تمـدن مردمـی اسـت             دربرگیرندۀ همچنین .عاطفی و روانی است   سیاسی و دارای پیوندهای     
از ایـن طریـق نـسبت بـه         بینند و     کنند، امنیت خاطر خود را در آن می         عالئق مشترک خود نسبت به آن احساس مالکیت جمعی می         

بیننـد    یثیت جمعی، خانوادگی و فردی خود را در آن می         بنا بر این ح    .کنند   احساس می  یناپذیر  همبستگی عمیق و اجتناب   یکدیگر  
 مردم را نسبت بـه  و بسیاری دالیل دیگر، همیشه عالقۀدالیل مذکور  ).22 ،79مویر، (دارد  وحساسیت نسبت به تمامیت آن نگه می      

به همین دلیل   . نمایند ی تلقی م  آمیز   امری واجب و در عین حال افتخار       ،تا جایی که برای پاسداری از آن بذل جان         حفظ سرزمین و  
 اهمیـت   «. مـردم  روبـرو بـوده اسـت         هـای دلیرانـۀ     تاریخ، همواره با مقاومـت     ی متجاوزین به هر سرزمین در همیشۀ      ها اندازی  دست

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 
  1386، پاییز 61 شماره –های جغرافیایی                                                                                                                                       پژوهش            64
 

 

ای کـه در تاریـک و روشـن تـاریخ و              بـه انـدازه     دولـت  سرزمین به عنوان محل استقرار گروه انسانی و جایگاه نشو و نمای قدرت            
گاهی وزن سرزمین در    . کند عه، مفهوم میهن و وطن را مجسم می       افیا و در رابطه با عشق و عالقه و عادت اعضای جام           افسانه و جغر  
 خویش پیوسـته حـساسیت   یابد و کشورها برای حفظ قلمرو و سرزمین ئولوژی و سایر مالحظات اولویت می   بر اید ها   برخورد ملت 
هاشـمی،  (» رسـد  نظر میه اتب، عالقه و وابستگی نسبت به آب و خاک امری فطری ببا این مر « ).63، 82 قاضی، (»اند به خرج داده

الوطن من االیمان، یعنی وطن دوستی از  حب: حدیث معتبری نقل است بدین شرح) ص( در همین رابطه از رسول خدا   . )183 : 84
   .های ایمان است نشانه

تـرین سـند حقـوقی مـورد قبـول       ی درقـدیم ک مفهوم جهـانی استقالل و تمامیت ارضی به عنوان یموضوع  رسد نظر میه ب
های عضو ملـزم بودنـد       دولت ، میثاق 10 به موجب ماده   . )1919فوریه  (مورد توجه قرار گرفته است    نام میثاق جامعه ملل      ه ب کشورها

، 84 ،بزرگمهری(دن و در مقابل تجاوز خارجی از آنان حمایت کن         ،محترم دارند  تمامیت ارضی و استقالل سیاسی اعضای دیگر را       
 اعـضا    کلیۀ :دارد   جهانی اعالم می   جویانۀ   برای تعقیب مقاصد صلح    )1945 ( منشور ملل متحد،   2 ماده   4، بند   همین رابطه در   . )288

المللی خود از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقالل سیاسی هر کشور خودداری خواهند نمود                      در روابط بین  
ترین تعـرض نـسبت بـه آب و خـاک هـر یـک از کـشورها را          کوچک، با این ترتیب، روح منشور.) فصل اول، ملل متحد  منشور(

ا بـه  سازمان ملل متحد در اولین واکنش نسبت بـه تجـاوزات ارضـی، بـه نحـوی آمرانـه، کـشور متجـاوز ر           . داند  امری نامشروع می  
اید و برای تضمین این امر، حق دخالت نظـامی تـا حـد رفـع مزاحمـت را                   نم  المللی داللت می     بین بازگشت تا مرزهای شناخته شدۀ    

  .)فصل هفتم منشور(برای خود قائل است 
لملل ما را به ایـن اصـل         سیاسی و حقوق بین ا     م جغرافیای سیاسی، علو    در سه حوزۀ    کشور واکاوی مفهوم قلمرو جغرافیایی   

 جمعیت هر کـشور در آن اسـتقرار یافتـه و جماعـت انـسانی بـه                   سرزمین چارچوب فضایی واجبی است که      «:سازد که  رهنمون می 
 و قلمرو ملی صـالحیت      ها دولتی   مادّ  و محدودۀ  کشور ن به عنوان یکی از عوامل سازندۀ      از آ . یابد میتجسد  برکت آن مادیت و     

ر چـارچوب آن     متعلـق بـه دولـت را د         ویژۀ  وظایف و کار   است تا کلیۀ   دولتصالحیت سرزمینی، حقوق انحصاری     .  است کشور
نظیـر    به عنوان یک نظریه پرداز در در اثر ژئو پلیتیکی بی        دکتر محمد رضا حافظ نیا امروزه     ). 62،  82 قاضی، (»سرزمین اعمال کند  

سرزمین عبارت است ازبخشی ازفضای سطح زمین که توسط فرد،گروه انـسانی ویـا یـک                : خود پیرامون قلمرو دولت معتقد است     
در ارتباط با دولت مستقل مفهوم سرزمین با حاکمیت وکنترل قانونی همراه بـا مرزهـای مـشخص                  .باشد  دولت به تصرف در آمده      

صـورت  ه  ای هستندکه ب   ای ویژه ای جغرافیایی دارای موقعیت و محتو     ه به باور ایشان مکان    ). 151،  385 ،حافظ نیا (پیوند می خورد  
کنندو در آنهـا منـافعی را       آیند و مطلوبیت خاصی پیدا می       در می  های بشری  ها وگروه  ،دولتها   ارزشهای درک شده از سوی ملت     

  ). 155 ،همان( جستجو کرده و برای خود تعریف می کنند
 قابـل    دارای ارزشی بنیـادی و      سرزمین و مرزهای آن از ابعاد ذیل       کنندۀ  به اینجا بیان شد نقش تعیین     آنچه تا   رسد    به نظر می  

  :بررسی است
در داخـل مرزهـای     . کنـد   هـا را تـسهیل مـی        پایداری ملت  اسی جماعات را مشخص نموده، اندیشۀ      و سی   قلمرو حقوقی  ،ـ سرزمین 1

  .نمایند مشخص است که مردم احساس وابستگی نسبت به آب و خاک خود را می
 سـرزمین خـود از   ۀهای عمومی حاکم بـر کـشورها در محـدود    قدرت. ستکشورها ـ سرزمین مبین قلمرو حاکمیت و صالحیت    2

 ۀداری طبعـاً در محـدود     مـ این زما . کنند  ارات تام و تمام زمامداری برخودارند و برای مردم ساکن آن ایجاد حق و تکلیف می               اختی

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 
  65یران                                                                                                                                                        قلمرو جغرافیایی کشور و قانون اساسی ا

 
المللی در نظمی خـاص       شوند و روابط بین     گردد و بدین ترتیب کشورها از یکدیگر بازشناخته می          مرزهای شناخته شده متوقف می    

  .)220، 84هاشمی، (گیرد  شکل می
های علوم سیاسی دارای کمال اهمیت است، بلکه به دالیـل فطـری نیـز بـرای بـشر ارزشـمند                     ک نه تنها در بسیاری از تئوری      ـ خا 3

 ۀروست که حفظ تمامیت ارضی کـشورها جـزو اصـول اولیـ              از این  .های جهان مفهومی حیثیتی است     سرزمین نزد همه ملت    است،
 حفاظت از تمامیت ارضی کشور، اصل و هدفی         ۀاساس قانون اساسی، وظیف   در جمهوری اسالمی ایران نیز بر     . هاست همه حکومت 

با توجه به قانون اساسی و عملکرد ایران یکی از اهداف کالن نظام سیاسی حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی          . بارز و مهم است   
  .)49 ،79القلم،  سریع(است 

در فرهنـگ جغرافیـای سیاسـی     TERRITORY نگونـه کـه مفهـوم   ـ ما در جغرافیای سیاسی با مفهوم سرزمین سر و کار داریم آ  4
مفهـومی جغرافیـایی کـه بـا توجـه بـه            .  افقی یا فیزیکی کشور تعریف کرد       ی توان چهره   سرزمین را می  . اروپایی مورد بحث است   

بخـشد   عیـت مـی   سیاسـی ـ جغرافیـایی کـشور را واق     یکند و با توجه به مفهوم ملت پدیده ای سیاسی پیدا می مفهوم حکومت جنبه
  .)38 ،81مجتهدزاده، (
کنـد، سـرزمین گرچـه        هـای مختلفـی عمـل مـی        ترین پیوندها و احساسات عاطفی قابل قیاس بوده و در مقیاس           قـ سرزمین با عمی   5

به همین دلیل ارتباط    . گیرد  ی خاصی در مورد آن صورت می      های نیز هست که ادعا     هویت است، ولی منشأ وجودی مادّ      ۀسرچشم
 زمین، چیزی بیش از مالحظات اقتصادی و سیاسی و دارای پیوندهای عاطفی و روانی است، عالوه بر بار احساسی، مکـان         انسان با 

ای برای نیـل   قلمرو خواهی باید به عنوان وسیلهبنا بر این . های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی یک کشور است جزو ارکان مهم نظام 
  .)10 و 17 ،79مویر، ( سیاسی و بیگانه ستیزی شناخته شود  یطه بقا، سل یبه یک هدف مشخصی نظیر ادامه

الملل و سیاست خارجی، اهداف و ارزش های ملـی جمهـوری اسـالمی ایـران را بقـای جمهـوری                       ـ از نگاه صاحبنظران امور بین     6
رین سـتراتژیک از مهمتـ     ملت، کنترل منـاطق حیـاتی، ا        تمامیت ارضی، جلوگیری از تجزیۀ     اسالمی، دفاع از مرز و بوم، حفاظت از       

  ).220، 76لطفیان، (شوند  های ملی ایران محسوب می اهداف و ارزش
 هـای  دولـت  تسلط و مالکیت آمیختـه اسـت از ایـن رو    سرزمین فضای جغرافیایی است که با تصوراتی ازقدرت،   نهایت سخن؛  -7

  .)152 ،1385 نیا، حافظ(شوند می محسوب سرزمینی دولت های درواقع ومرکب، ازبسیط اعم ملی
  

   وقلمرو جغرافیایی آن درقرن بیست ویکمکشور مفهوم
 ، معاهـده صـلح ورسـای   میثـاق جامعـه ملـل،     از طریـق کشورها باید قرن قلمرو سازی برای ازمنظر جغرافیای سیاسی قرن بیستم را

یکی اروپـای شـرقی   وپلیتفرو پاشی ابر قدرت شـوروی وتحـوالت ژئـ     همچنین    و  صاحبان قدرت  ،منشور ملل متحد   ،کنفرانس یالتا 
دهـد   وضوح نشان مـی   ه   خود را ب   کشورها اماآنچه از ابتدای قرن بیست ویکم به صورت نماد تحوالت جغرافیای           .دراین قرن نامید  

نـد و   ک  وحاکمیـت سـرزمینی آنـان را تـضعیف وتحدیـد مـی             کشورهانام جهانی شدن است که به شدت قلمرو          های ب  ظهور پدیده 
 ).412، 79مویر ،(ی در چنین فرایندی در حال فرسودن حکومت ملی از پایین هستندا ومنطقههای محلی  گرایی ملی

در  :او مـی گفـت     دانـان تـشخیص داده بـود،       گاتمن پدیده جهانی شدن و تضعیف حکومت ملـی راقبـل از سـایر جغرافـی               
تـدریج   هفرهنگی بـ   ، اقتصادی ،تماییهای مختلف اج   روابط در حوزه  شبکه عظیمی از   ،سوی جهانی شدن جریان دارد     هدی که ب  رون

 هـا،  گرایـی  ملـی  ،های سیاسـی    به رغم مقاومت   ، پیشرفته تکنولوژیک  های انبوهی ابزار  ودسراسر جهان را فرا می گیرد وبه یمن وج        
ــه ــی منطقـ ــا گرایـ ــسجم   ادّ ،هـ ــانی را منـ ــام جهـ ــوه حاکمیـــت نظـ ــی وجـ ــواهی و برخـ ــتقالل خـ ــای اسـ ــر  عاهـ ــر ومتمرکزتـ تـ
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 انقالب اطـالع رسـانی وتحـول در نظـام ارتباطـات جهـانی،              با گسترش نظام اقتصادی بازار آزاد ،       .)(Guttman.1990,op.7ازدس می
 مبادالت آزاد سر مایه وکاال   گسترش.برد  را از میان می    کشورها کمیت اقتصادی اهای پر اهمیتی از ح     های کنونی جنبه   جهانی شدن 

در محـیط سیاسـی را از محـدوده ملـت بـودن              نقش گروهی انـسانها   . دداقتصادی مرزهای ملی را در می نور       -آفرینی سیاسی  نقش
، 81 مجتهـد زاده،  (فراملتـی راهبـری مـی کننـد        هـای سیاسـی در محیطـی       گیـری  وتوجـه اصـلی مطالعـه را بـه شـکل           فراتر می برد،  

یه گـزارن  اار سـرم شـود ودر اختیـ   های ملـی خـارج مـی    ای روزافزون از اختیارات دولت های اقتصادی به گونه    تصمیم گیری ).268
این تحول در حال گـسترش در نظـام جغرافیـای سیاسـی جهـان نـه تنهـا مفهـوم          .گیرد های چند ملیتی قرار می     المللی و شرکت   بین

بلکـه مفهـوم حاکمیـت بـه معنـی گـسترده وعـام آن                حاکمیت اقتصادی ومفهوم مرزهای سیاسی واقتصادی را دگرگون می کنـد          
 .شود را موجب می هایی  و دگرگونیگذارد نیزتاثیر می

ر قـرن حاضـر را گـسترش فعالیـت          د )کـشور (اندیشمندان تحوالت بین المللی فرسـایش قلمـرو ملـی ایـن بـازیگر رسـمی               
 سـیف زاده،  (نامنـد   را عامل اصلی چنین تحولی می      کشورهاتکنولوژی وفرهنگی به سطحی درورای مرزهای        های اقتصادی،  حوزه

78، 291.( 

 کـشورها نقـش آن در تحـول        سیاسی پیرامون پدیده جهـانی شـدن و        دانان جغرافی های متعدد  گاهآنچه حاصل مطالعه دید   
                  ،)ســازمان ملل،بنگــاه هــای حقــوق بــشر(افــزایش نقــش نهادهــای فــوق ملــی :ایــن اســت کــه وقلمــرو آن الزم اســت بیــان گــردد

اطالعـات درسراسـر     توزیـع انفجارگونـه    ،ای مـاهواره  طـات صـنعت ارتبا   پیشرفت تکنولوژی، ...) و یتیشرکت های چندمل  (فرا ملی 
 جهـانی شـدن سیاسـت و       ،)بانـک جهـانی    سـازمان تجـارت جهـانی،     (ونقش نهادهای اقتصادی جهـان     جهانی شدن اقتصاد،   گیتی،

 ش و توانـد بـه نقـ       به تنهایی نمـی    کنونی کشورها ساختار   ،از فروپاشی شوروی   دمکراتیزه شدن جهان پس    روند نهادهای سیاسی و  
بـه ناچـار بـه        کـشورها  اینبنـابر  .(Brown.1990,29)پاسخ دهـد   ها رفاهی انسان  ،امنیتییعنی تأمین نیازهای    وظیفه اصلی خویش    

 و جهـانی پـیش خواهنـد       ای ای ومشارکت فعـال درعرصـه منطقـه        متقابل وگروه بندی منطقه   وابستگی   ای و  سمت همگرایی منطقه  
 تـداعی  کـه تضعیف وکـم اثـر شـده و مفهـوم مـرز            ها نافع ملی کالن تر وارزشمندتر ملت     در مقابل کسب م   آنان  قلمرو ملی    .رفت

حـدود   ییافقـط بـه مفهـوم چهـارچوبی بـرای شناسـ            و سـت فـرو مـی ریـزد        او اقـدامات  فعالیت و  ،توقف در مقابل حرکت انسان    
آفـرین   ی سیاسی پر اهمیت ونقشها اگر چه ملت بودن وحکومت ملتی همچنان به عنوان یگان      . یک ملت است   نسبیو  جغرافیایی  

نفـوذ چهـارچوب    از طرفی آهنگ کاهش نقش و    ).247 ،81مجتهد زاده، (ر گذارخواهند بود    صه جغرافیای سیاسی جهان اث    در عر 
 دراروپـای غربـی تحـت عنـوان         کشورهااین تحول از فروپاشی نقش       . در این چند دهه ادامه خواهد یافت       کشورقلمرو جغرافیایی   

بـه  . نماید شورهای دیگر اروپای شرقی حرکت میکشور بنام اتحادیه اروپا ادامه یافته ودر جهت جذب ک   25با   از و جامعه اروپاآغ 
 مـی تواننـد کاندیـدای پـذیرش       2آن  وآس 1نفتـا  .یقین سایر نواحی ومناطق جهان نیز این شیوه مثبت وموفق را تجربه خواهند کـرد              

 یک جانبـه و  صورت خطی،ه  بانن آ وقلمرو جغرافیاییکشورها درساختار تبدّلول واما این فرایند تح .چنین روشی درآینده باشند  
بلکه این   .و واگذاری بخشی ازحاکمیت ها وایجاد فدراسیون یا کنفدراسیونی ازکشورها نخواهد بود            مسئولیت ها  ، نقش ها  1ادغام

   .د نمودنراتجربه خواهآن پروسه درقرن جاری هر دو شکل 
هـای   به همان اندازه نیز دربخش     ،هانی می شوند  ج  ادغام و  کشورهاقدر که    همان: س معروف معتقد است   شنا  بیت آینده  نیز

ــی   ــاقی م ــی ب ــان محل ــر جه ــد دیگ ــی آفر ، مان ــد محل ــی ین ــد و  گرای ــی یاب ــدّت م ــاد   ش ــشورباعــث ایج ــی  ک ــد م های جدی

                                                 
1. NAFTA 2. ASAN 
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ظهورکـشورهای جدیـد درایـن قـرن         واستقالل تیمور شرقی از اندونزی آخرین حلقه از محلـی گرایـی              )Naisbitt,94,59(گردد

  .نخواهد بود
  

   ایرانحفظ تمامیت ارضی و قانون اساسی
را بـه   تـوان آن   مـی .گرفتـه شـده اسـت    Kanon باشد و از واژه یونانی می Constitutional Law اصطالح قانون اساسی که معادل

جهـانگیر،  (هـای فـردی دانـست        آزادیمجموعۀ قواعد و مقررات حاکم براساس حکومت، صالحیت قوای مملکـت و حقـوق و                
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصـول        ). 4،  1383

های قانون اساسی ایران به رغم وجود نگرش فقه سنتی           اما یکی از ویژگی   ). 13، ص   1368ی،  اسقانون اس (و ضوابط اسالمی است     
ای از اصـول قـانون اساسـی را متـأثر سـاخته               ، به صورت گفتمان غالب انقالب اسالمی که بخـش عمـده           60 و   50یالم در دهه    اس

قلمـرو ملـی و مرزهـای معـین آن      مجلـس،  جمهوریـت،   ملت، ،حکومت از جمله مفاهیمی چون    درنمهایی از دولت      وجود مؤلفه 
  .است

 در اصول متعدد خود و وظیفۀ دائمی و پایدار سه نهاد اصلی نظام سیاسی              گونه که قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران       آن
 هدف اول جمهوری اسالمی، حفظ تمامیت ارضی و مرزی خود و تأمین استقالل سیاسی و «نماید   نموده، تصریح می دایران قلمدا 

 1379سریع القلم،    (»باشد  ن می  ملتی به دنبال آ    - دولتشود و هدفی است که هر         حکومت ملی است و عرفی جهانی محسوب می       
تدابیر معنوی متکی بـه  .  مادی و معنوی استارضی نیازمند اتخاذ تدابیر شایستۀاز نگاه قانون اساسی حفظ استقالل و تمامیت        ). 52
 باشد و تدابیر مادی عبارت از ساخت یک ارتش مجهز، تقویـت کامـل بنیـه                 اران می مدبینی و دوراندیشی زما       سیاسی، ژرف  رشعو

 حفظ قلمرو ملی از طریق      برایگیری از امکانات مادی و معنوی کشور          باش دائمی نیروهای مسلح و فراتر از آن بهره          نظامی، آماده 
تـرین    ن مهـم  انـا د جاست کـه حقـوق       از این رو اهمیت حفظ قلمرو ملی کشور تا به آن           .مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی است      

 ).220 ،1384 هاشـمی،  (دانـد   حمـالت خـارجی مـی       از تمامیت ارضی و دفاع از آن در مقابل          کشور را حفاظت   قوۀ مجریۀ  ظیفۀو
 کشور را در ردیف اهداف متعالی نظام جمهوری اسالمی ایران برشمرده و در اصول متعدد،                جانبۀ  ون اساسی ایران استقالل همه    قان

تاد و هشتم، یکصدم، یکصد و چهل و سوم، یکصد و پنجاه و سوم، نهم، هف(اصول این  به استناد .آن را مورد توجه قرار داده است
  .شوند وحدت ملی و تمامیت ارضی شرط الزم استقالل محسوب می)  و ششمدوم، یکصد و هفتاد

در جمهوری اسالمی ایران آزادی و استقالل و وحدت و تمامیت            «:دارد  در این خصوص اصل نهم قانون اساسی اشعار می        
نام ه می حق ندارد بقاهیچ فرد یا گروه یا م. دولت و آحاد ملت است ناپذیرند و حفظ آنها وظیفۀ فکیکتارضی کشور از یکدیگر    

ای وارد کند و هیچ مقامی  استفاده از آزادی به استقالل سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه             
»  هـر چنـد بـا وضـع قـوانین و مقـررات، سـلب کنـد        ،شروع رامهای  زادیحق ندارد به نام حفظ استقالل و تمامیت ارضی کشور آ   

  .)29 ،1368قانون اساسی، (
 

  نهاد های مسؤول حفظ قلمرو ملی از نگاه قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
  منزلـۀ  بـه به آن ی   مردم است و تعدّ    شدت مورد احترام و حمایت عامۀ     ه  المللی آن ب    ناگفته پیداست قلمرو ملی ایران و مرزهای بین       

بائل گونـاگون در کـشور نبایـد    های مختلف برای اقوام و ق از طرفی قبول و شناخت آزادی. و اقتدار عمومی است  کشور تجاوز به 
و   دولـت    وظیف  قانون اساسی  بنابراین حفظ تمامیت ارضی از طرف     . طلبی گردد   لی برای تجزیه  مح ارضی و یا     تای به تمامی   لطمه
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 بارزی از انجام این  هشت سال از قلمرو ملی خویش نمونۀ    دفاع مردم در جنگ عراق علیه ایران طی       . ده است آحاد ملت شناخته ش   
و تالش برای حفظ آن با پشتوانه اعتقادات مذهبی موجب جدیت و همبستگی دوچنـدان در تحقـق                  » وطن«وظیفه بود که عشق به      
  .این امر گردیده است

گذاری به حفظ تمامیت ارضی و تغییرناپـذیری مرزهـا             قانون خبرگان کیدأت ان توجه و   قابل توجه در قانون اساسی ایر      نقطۀ
مخـصوصاً  ( پنجاه   حال آنکه رویکرد فقهی غالب دهۀ     . تئید رهبری اس  أ و با ت   قوافقت جمیع   اهم با مو   مگر در شرایط استثنایی آن    

ایـن رویکـرد مـرز      . سـالم اسـت   داراال مبتنی بر     عقیده گرایی   رویکرد امت محوری و    ) که سال تدوین قانون اساسی است      58سال  
ه در جهـان را  زهای امـرو  بندی ها و مرزکشورانگاشت و قلمرو  واقعی مسلمانان با دارالکفر را مرز عقیده و نظام اعتقادی اسالم می          

 انت را از هم جدا،اما چنین نگرشی در جهان اسالم که تالش نموده است تا حوزه سیاست ودی .دانست  فاقد اعتبار و مشروعیت می    
  قـانون اساسـی ایـران کـه        154و 52 ، 11،  3 با اصـول   عدم مداخله در امور یکدیگر به انجام وظایف خویش بپردازند،          به موازات و  

را مجـاز    مداخله در امور سـایر کـشورها          می گیرد و   احترام به تمامیت ارضی، استقالل وحاکمیت  سیاسی سایر کشورها را نادیده           
 بـه عنـوان یـک       کـشورها در این کشورها احترام به قلمرو ملی دولت ها وعدم مداخله در امور سایر                .ت ماهوی دارد  تفاو داند، می

در ریـاض   1972سازمان کنفرانس اسالمی در سـال       )  اساسنامه 2بخش   (2ن اصل در ماده     ای .پذیرش آنان است  اصل حقوقی مورد    
استقالل،تمامیت ارضی هر کدام  ، احترام به حق حاکمیت؛الف ه است،وبا مشارکت فعال ایران تدوین شدبه شرح زیر تصریح شد

وحدت ملی واستقالل سیاسـی هـر        ،ظامی ویا تهدید علیه تمامیت ارضی     نیروی ن  ،داری از اعمال زور    خود ؛ب .ی عضو از کشورها 
 ،1376یم ودیگـران،    سـل (ی عضو کشورهااحترام به حق خود مختاری وعدم دخالت در امور داخلی            ؛ج .ی عضو کشورهاکدام از   

18.(  
  

  تعیین خطوط مرزی
 سـازد،  ها مانع یا دست کـم محـدود مـی    ای است که در مقابل حرکت انسان، جابجایی کاال و نشر افکار و اندیشه    اساساً مرز پدیده  

 در یـک سـطح    ه طـرف بـاال    بـ  کشورمرزهای هر . دانند  را واقعیتی قائم به ذات در جهان بشری می          جغرافیدانان سیاسی آن   ازاین رو 
یـن  ا رود تا حاکمیـت زیرزمینـی را تعیـین نمایـد و     یابد تا فضای ملی را تحدید کند و به طرف پائین پیش می  عمودی گسترش می  

 خطـوط اعتبـاری و    ،خطـوط مـرزی    «به همین جهـت   .  بر قلمرو خویش است    کشورهاهای جهان نوین و حاکمیت        ویژگی ی از یک
حدود، تشخیص و جدایی یـک واحـد متـشکل سیاسـی از واحـدهای دیگـر بـر روی زمـین          قراردادی هستند که به منظور تحدید       

دهـی     تمـاس میـان کـشورهای همـسایه، در شـکل           المللی، به عنـوان نقطـۀ       مرزهای بین  ).161،  1380میرحیدر، (»شوند  مشخص می 
 بوده و قویاً کـنش     کشورهاشهای بین   طور مکرر مسبب تن    همرزها ب . عهده دارند   ای به   مناسبات سیاسی و اقتصادی آنها نقش برجسته      

  .)101 ،1369سدل ـ بلیک، یدرا(اند  برند را تحت تأثیر قرار داده میان مردمانی که در مناطق مجاور هم به سر میرا متقابل 
طه دارد در راه تکامل خود دست کم باید سه مرحله را طی نمایند تا به نق                 گونه که جونز اظهار می     نآ هاکشور  مرزهای بین 

یک مـرز تکامـل یافتـه مـرزی     . کنند  مراحل را طی نمیتمامۀ مرزها الزاماً   هر چند که هم    ، برسند کشوراتکاء و قابل اعتماد بین دو     
طـور کارآمـدی اداره و نگهـداری       ه  گـذاری شـده باشـد و بـ          عالمـت  و    ذیربط به رسمیت شناخته شـده      کشوراست که توسط دو     

  ).S.B.Jones,1945,5(شود 
 قاجـار رونـدی انقباضـی     و بیستم و با کاهش قدرت سلـسلۀ     المللی در دو قرن نوزدهم      ران همراه با تحوالت بین    مرزهای ای  

های مجـاور، روسـیه و انگلـیس،     های وسیعی از کشور در شمال و شرق ایران جدا شده و به تصرف امپراطوری      داشته است؛ بخش  
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 پـاریس  ،) م1888(، آخال )1828(چای  ، ترکمن)1813(معروف گلستان های  وسیله عهدنامهه این روند انقباضی ب   . در آمده است  

  .)368 ،1381نیا،  حافظ( یافته است ، نمودجلسات مربوط ها و صورت و نیز پروتکل) 1846(روم رز، ا)1857(
لـوی،   تلخ ایرانیان در قرن گذشته و منازعات و ادعاهای ارضی و مرزی همسایگان در طـول حکومـت په                با توجه به تجربۀ   

 .رود  ترین تکلیف برای حفظ استقالل و تمامیـت ارضـی بـه شـمار مـی                  جمهوری اسالمی، حفظ حدود و ثغور مرزها مقدس        ۀدور
قـانون  . ای وارد سـازد، ضـرورت داشـته باشـد      کـشور لطمـه   ارضـی ، بدون آنکه به تمامیت   یالبته ممکن است برخی تغییرات مرز     

هفتاد و هشتم تغییرات مـرزی را بـا قیـود و شـرایط سـختی بـدین شـرح پذیرفتـه اسـت                     اساسی ایران با قبول این واقعیت، در اصل         
هرگونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصالحات جزئی با رعایت مصالح کشور، به شرط اینکه یک طرفـه نباشـد و بـه       «

قـانون اساسـی،   (»  اسـالمی برسـد   نماینـدگان مجلـس شـورای    چهار پنجم استقالل و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب         
یکی از . المللی مالک حدود و وسعت تمامیت ارضی کشورهاست ی بین الملل مرزهای شناخته شده از بعد حقوق بین   ). 53 ،1368

هر چند غیرقابل تغییربودن مرزها به عنوان یـک         . باشد  جواری کشورها، احترام کامل به حدود مرزی یکدیگر می         مراتب حسن هم  
، )طبیعـی، انـسانی   (ها و به دالیل جغرافیـایی         اما ممکن است بر فراز مرزبندی     . ستحکم مورد توجه شورای مقنین بوده است      مبنای م 

مـابین   وجود آورده باشد که اصالح و تغییر جزئی آن مشکل فـی  هسیاسی و نظامی مشکالتی را برای ایران و کشور همجوار خود ب   
براین قانون اساسی با منتهای احتیاط و تأکید فراوان بر اسـتقالل و تمامیـت ارضـی کـشور                   بنا). 184 ،1384هاشمی،  . (را حل نماید  

 نفـر آن موافـق بـا چنـین          232 نماینده مجلس    290موضوع ضرورت تغییرات جزئی را از نظر دور نداشته مشروط بر اینکه از جمع               
های مهم مجلـس مقـرر داشـته اسـت و از اهمیـت       گیری این باالترین حد نصابی است که قانون اساسی برای تصمیم  . تغییری باشند 

  .دارد حکایت ینفک استقالل سیاسی کشور است، تمامیت ارضی که جزء ال
  

  شرایط اصالح و تغییر مرزها
شروح مذاکرات مجلس پیرامون شرایط اصالح و تغییر مرزها حکایت از اصـالحات             م صورت اصل هفتاد و هشتم قانون اساسی و      

  .کند را مطرح میهای ملی جزئی در خطوط مرز
 پس از موافقت مجلس بـدون تغییـر اساسـی در مرزهـا، صـرفاً در      کشوربنابراین به استناد اصل مذکور منظور آن است که   

 آن نقاطی که ترسیم مرز برای ایران و دولت همسایه از بعد جغرافیایی، سیاسی یا نظامی نامناسب است، اصالحات جزئی                     ۀمحدود
ای در مقابل تپـۀ دیگـری مبادلـه کنـد و بـه تـشخیص دو کـشور منفعـت                        اصالح مرزی ایران موظف است تپه      یتۀکم«. عمل آید  هب

ایـن تغییـرات را بـه        مورد نظـر     اصلن اساسی    قانو  است که  دلیل به همین    .)1074 ،مشروح مذاکرات مجلس   (»دوجانبه داشته باشد  
تغییر خطوط مرزی کـشور،  .  پذیرفته است، ارضی کشور وارد نسازد  ای بر استقالل و تمامیت      شرط آنکه یک طرفه نباشد و ضایعه      

 عادالنه صورت گیـرد و هـم   ۀی و کیفی باید متعادل باشد، بدین معنی که هم از نظر مساحت، موقعیت و اهمیت مبادلاز جهت کمّ 
 بایـد رعایـت دقـایق فنـی و     گونـه تغییـرات   بـه هـر حـال ایـن     .های مبادله شده یکی بر دیگری امتیـازی نداشـته باشـد          اینکه قسمت 

 اصـالح   ،در زمان جمهـوری اسـالمی       بهترین نمونه از مورد مذکور     .)185 ،1384هاشمی،  . ( صورت گیرد  انههای کارشناس  بررسی
و بـه تأییـد     ) مجلـس پـنجم   ( خط مرزی جمهوری اسالمی ایران با کشور پاکستان است که به تـصویب مجلـس شـورای اسـالمی                    

ل و ئوبه منظور حفظ حقوق و حدود قلمرو جمهوری اسالمی ایران نهادهـای متعـددی مـس              .  اجرا درآمد  شورای نگهبان رسید و به    
 شورای عالی امنیت ملی و سیاست خـارجی یکـی    در این میان نیروهای مسلح،.ناظر بر تغییرات جزئی خطوط مرزهای ملی هستند    

  .گردد های اولیه و اساسی آنان تلقی می ولیتؤاز وظایف و مس
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ل حفـظ اسـتقالل و تمامیـت ارضـی آن کـشور محـسوب               ئوهای سیاسی، دستگاه دیپلماسی هر کشوری مـس        مام نظام در ت 
 152اصـل  . گیـرد  این هدف معموالً نگهبانی از مرزها و صیانت از مستملکات کشور و نیز حضانت از اتبـاع را در بـر مـی            . شود  می

اصل حفظ تمامیـت   . جانبه و تمامیت ارضی کشور نموده است        ل همه ل حفظ استقال  ئوقانون اساسی دستگاه دیپلماسی کشور را مس      
ارضی و مرزی کشور مکرراً و به عناوین مختلف تأکید خاص نموده و مفهوم استقالل کشور را در معنای بسیط و ابعاد گونـاگون                     

  ). 30 ،1378ی، محمد( تعبیر ببندد سوءتوجهی و یا   را برای هر نوع غفلت و یا بی کار برده است تا راه هآن ب
پس از پایان جنگ عراق علیه ایران، شورای عالی امنیت ملی که یکی از وظایف اصـلی آن پاسـداری از تمامیـت ارضـی                    

های حل اختالفات     جمهوری اسالمی ایران در نشست     را نمایندۀ  دستگاه دیپلماسی و فرماندهان ارشد نیروهای مسلح       ،استکشور  
اگر چه کمبود یک جغرافیدان خبره درکنـار   (سازمان ملل برگزار شدی  نشستی که به میزبان7و طی مرزی با عراق در ژنو انتخاب     

اصلی کـه   . لیت مستقیم حل مسائل مرزی ایران را برعهده داشتند        ئواین دو گروه مس   ) گروه مذاکره کننده همواره احساس می شد      
ول حفـظ تمامیـت ارضـی و        ؤده و نهادهای ذکر شده را مـس       ریح نمو صت) 176،  152،  143(قانون اساسی نیز به صراحت در اصول        

 از سـرزمین    شیهای پس از آن نشان از جداسازی بخ         های ایران با همسایگان و عهدنامه      تاریخی جنگ  تجربۀ.داند  یمرزی کشور م  
آنکه جهان عـرب   به رغم ،تنها جنگی که تمامیت ارضی و مرزی ایران حفظ شد. های پیرامونی است الحاق به یکی از قدرت   ما و 

  .ر بودی اخسالۀ جنگ هشتگام بود  های غرب با عراق همراه و هم و حمایت
  
  گیری یجهتن

 که بـه موجـب آن یـک         تلقی نمود  توان به مثابه حقی     حاکمیت سرزمینی را می   .  است  کشور سرزمین بخشی از جلوگاه جغرافیایی    
 مـادی  سـرزمین محـدودۀ  . ا از دخالت در امـور خـود بـاز دارد،       تواند سایر کشورها ر     کند و می     رسالت خویش را اعمال می     کشور

در بیـرون مرزهـا وتحقـق عنـوان           آنـرا  وقلمرو مـادی اسـتقالل     درون مرز  در قدرت سیاسی و اعمال صالحیت حاکمیت دولت را       
  .کشور را عملی می سازد

 ،المللـی اسـت     ادهای حقوقی و بـین     کلیه نه  عنوان یک مفهوم جهانی مورد توجه        استقالل و تمامیت ارضی به        اصل امروزه
 یا  داخله منشور ملل متحد به عنوان یکی از اصول مهم مورد توجه قرار گرفته است و کلیه اعضاء را از م                    و  )10ماده  ( میثاق ملل  در

  .)2 از ماده 7 و 4 اصل(نماید  ها منع می  دولتوحدت سرزمینیتهدید به زور یا استعمال آن علیه 
هـای آن   ، به صورت گفتمان مسلط انقالب اسالمی که بسیاری از مؤلفه   60 و   50  ی فقه سنتی در دهه   به رغم وجود نگرش     

در قالب اصولی از قانون اساسی نمود یافته است، وجود هفت اصل از قانون اساسی پیرامون حفظ قلمـرو ارضـی و مـرزی کـه در                           
 برابـر بـا نقـض اسـتقالل سیاسـی           را  ترین تغییر و جابجایی       کالسالم و مرزهای عقیدتی اسالم قرار دارد و کوچ          مقابل نگرش دارا  

از طرف دیگر نشان    .  جمهوری اسالمی است   ی و حفظ حدود و ثغور کشور در دورۀ        کشور دانسته است، نشان از اهمیت قلمرو مل       
ناپـذیر     ی اجتنـاب  المللـ    را که در شرایط کنـونی بـین        ملی حکومت قانون اساسی بخشی از هنجارهای        خبرگان از واقعیتی است که   

هـر چنـد بافـت ذهنـی نخبگـان          .  است  شده های اسالمی تضاد اصولی نداشته آنرا به رسمیت شناخته و پذیرفته           نماید و با ارزش     می
 قاجار در اهمیت حفظ قلمرو ملی و        دادهای ارضی و مرزی ایران در دورۀ       تاریخی قرار   از تجربۀ   نیز ساز قانون اساسی ایران     متصمی

 تـضاد هـای   ا مـا را بـ     مطالعه این سند ملـی     سوی دیگر   از .تاثیر نبوده است    ی و استثنایی، بی   ئصورت جز  ه مگر ب  های مرز تغییرناپذیر
حفـظ وپاسداشـت قلمـرو ملـی        در عـین تأکیـد بـر        طـوری کـه     ه  ب .سازد  آشنا می   ذهن گرا   مقننین  آرمانی ، هیجان زده و   گوناگون

 صـادر  را کـشورها مداخلـه در امـور سـایر         مجـور  ،قالل سیاسی وحاکمیت ملی    با است   دانستن آن    مترادف و   وتمامیت ارضی خود  
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 از ایـن رو بـه لحـاظ       .در هیچ یک از اصول آن مبنای قدرت ملی مورد امعان نظر نبوده است             نقطه قابل تأمل دیگر اینکه       .نماید می

در حالی که    جه مکفی تشخیص داده شده است،     عامل نیت وآرزو برای دست یابی به نتی        صرفاَُ نقالبی، ا غلبه ذهنیت آرمان گرایانه   
 منـافع ملـی   خارج از اهـداف و   ویابی به اهداف متنوع فرا جغرافیایی     دست .تحقق هر هدف کالنی مستلزم حجمی از قدرت است        

 دهعلم نهادینـه شـ     منابع فراوان،   مساحت و  ،قدرت باز دارندگی   ،توان نظامی  انی چون قدرت اقتصادی،   امکانات فراو  ،یک کشور 
هـای   منـدی  تـوان شـرایط جغرافیـایی و    که در شرایط کنونی بـا توجـه بـه    .می طلبد وتولید وسیع آن، مدیریت قوی، و مانند آن را       

  . موجود ایران دست نایافتنی است
  

  منابع
  .، تهرانالملل، انتشارات سمت اسالم و حقوق بین )1379( ـ ابراهیمی و دیگران1
 نصیری، انتـشارات  -اندیشه های ژئوپلتیک در قرن بیستم، ترجمه حافظ نیا) 1380( رتلج پاول بی، دال سیمون.  اتوتایل، ژئاروید  -2

  .وبین المللی دفتر مطالعات سیاسی
 .نشر دفتر تبلیغات اسالمیدر آمدی بر سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران،  ، )1377(  ایزدی، بیژن-3

  .  مرکز اسناد انقالب اسالمیانتشارات ایران در دوران سازندگی، سیاست خارجی  )1378(   احتشامی، انوشیروان- 4
  .؛ تهرانتاریخ روابط بین الملل، انتشارات سمت )1384( مجید ،بزرگمهری -5
 .تا نا، بی ، بیگرایی گرایی و ملی مکتب )1385(  بهشتی، محمد حسین-6

  .ننشرمیزا ،الملل عمومی حقوق بین  )1383 (بیگدلی، محمدرضاضیایی ـ 7
  .پژوهشکده امیرکبیر اصول و مفاهیم ژئو پلیتیک، نشر ) 1385( حافظ نیا محمد رضا -8
  .، تهران سمت انتشارات،جغرافیای سیاسی ایران) 1381 (ــــــــــــــ -9

  .، تهران تحقیقات استراتژیک انتشارات.ا.ا.های فراملی سیاست خارجی ج مسئولیت  )1376( ـ حقیقت، سید صادق10
  .انتشارات بوستان کتاب فلسفه سیاسی اسالم،) 1380( اسماعیل ،رابکالبیدا -11
،  ترجمـه دکتـر دره میـر حیـدر         خاورمیانـه و شـمال آفریقـا،       جغرافیـای سیاسـی    )1369(  بلیکجرالـد  .اچ .وجی .آ ،سدلیـ درا 12

  .وبین المللی دفتر مطالعات سیاسیانتشارات 
  .2شماره ، مشهد مجله دانشکده ادبیات فردوسی قلمروملی، و  داراالسالممساله )1383( هادرب زارعی، -13
  .نشر فرهنگ اسالمی وطن و سرزمین یا جغرافیای سیاسی اسالم،)1365( عباسعلی ،عمیدزنجانی -14
 .مطالعات استراتژیک سیاست خارجی ایران، پارداریم ائتالف،انتشارات )1379( القلم، محمود سریع -15

  .انتشارات وزارت امور خارجه سازمان کنفرانس اسالمی درجهان متغیر، )1376( السیدمحمد  دیگران، سلیم و -16
   .تراتژی پردازی سیاست خارجی ایران مفهومی اسچارچوبهای محیطی و  مؤلفه ) 1381(  زاده، سید حسین  سیف-17

  .قم،  دفتر نشر فرهنگ اسالمی،اقتصادنا، ترجمه آل نجف) 1352( سید محمد باقر صدر، -18 
 .، المیزان)1364( طباطبایی، محمد حسین -19

  .المللی منشور ملل متحد، انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین )1379( شیرزاده، حمیرام -20
  . دورانانتشارات)1368( ـ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران21
  .بایسته های حقوق اساسی، نشر میزان)  1382(  ابوالفضل  قاضی،-22
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 .حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، انتشارات دانشگاه تهران) 1382 (ــــــــــــــ -23

  . جهاد دانشگاهی انتشارات،)منابع تنش و تهدید(ای بر ایران و همسایگان   مقدمه؛... کریمی پور، یدا-24
  .المللی  بین دفتر مطالعات سیاسی و انتشارات.پردازی استراتژی و مفهوم استراتژی )1376( ـ لطفیان، سعیده25 

   .سمت ،جغرافیای سیاسی ـ سیاست جغرافیایی )1381(  ـ مجتهدزاده، پیروز26
   .نشر نی ایده های ژئوپلیتیک وواقعیتهای ایرانی، ) 1379(  ــــــــــــــ -27
  .دگسترا سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران، نشر د )1378(  ، منوچهر محمدی-28
  .الملل عمومی نشر دادگستر های حقوق بین  بایسته) 1381 ( زاده، رضا ـ موسی29
  .دره میرحیدر، انتشارات نیروهای مسلح دکترترجمه درآمدی نو بر جغرافیای سیاسی، )1379( ـ مویر، ریچارد30
  . مبانی جغرافیای سیاسی، انتشارات سمت )1380. (ـ میرحیدر، دره31
  .اول شمار سال اول، ،ارات سازمان جغرافیاییفصلنامه ژئوپلتیک، انتش) 1384 (ــــــــــــــ -32
  . کتابخانه مجلس شورای اسالمی )1378(ـ مجلس شورای اسالمی، مشروح مذاکرات33
   . جمهوری اسالمی ایران، نشر میزانسیسا احقوق) 1383(، ـ نجفی اسفاد و محسنی34
  .نشرنی الملل عمومی، حقوق بین ؛ )1378( ؛کا ـ واالس، ربه35
   .میزان انتشارات ایران، اسالمی جمهوری سیساا حقوق ؛)1383(  ؛سیدمحمد هاشمی، ـ36
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