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 ده یچک
مبنا   ای ده ی ا   وطنی هان ج  بر  که  انسان   ی است    ،ی ل م   ، ی نژاد   های وابستگی   به   توجه   بدون   ها آن 
  گر، ی . از طرف د ند شو ی اجتماع واحد محسوب م   ک ی از شهروندان    ی همگ   ، و ...   ی فرهنگ   ، ی مذهب 

  یو اسالم   ک ی دئولوژ ی ا   د ا ح ات   ی بر مبنا   اما ناظر بر وحدت آحاد بشر،    ز ی ن   ی واحده اسالم مفهوم امت 
ا هاست آن   ان ی م  از  اند   د ی شا   دگاه، ی د   ن ی .    وطنی جهان »   ی نوع به را    ی اسالم   ه واحد امت   ه ش ی بتوان 

  ی اسالم   ی جمهور   ی عمل   ه ی و رو   ی قانون اساس   اواًلکه  حال سؤال این است  د.  کر     ر ی تعب   « ی اسالم 
حاکم بر کشور به    ی نظام اسالم   ی ان م ر آ نگاه    ًای مذکور بوده و ثان   ی ها شه ی اند از    ک ی کدام از    ر متأث   ران ی ا 

م   ه مقول  استقرار    ان ی اتحاد  و  جهان   ک ی مسلمانان  واحد  مواز   ، ی حکومت  با  حد  چه  حقوق    ن ی تا 
مبتن   ق ی تحق   های افته ی منطبق است؟    الملل ن ی ب  بر   ی ل تحلی   –ی ف ی توص   ق ی بر روش تحق   ی که    ی مبنا   و 
و    نظری از لحاظ    ی اسالم   ی ور ه م ج دارد که    ن ی از ا   ت ی است، حکا   ی و اسناد   ی ا کتابخانه   طالعات م 

واحده و استقرار حکومت  امت   ه ش ی بر اند   ی مبتن   ه تحقق جامع ضمن تالش در جهت    ، ی عمل   ه ی رو 
جمله اصل عدم      از   الملل، ن ی در حقوق ب   شده رفته ی پذ اسالم، خود را همواره متعهد به اصول    ی جهان 

  بر   وطنی جهان کشورمان در    کرد ی و ر اهمیت تحقیق در تنویر افکار نسبت به انطباق  .  داند ی مداخله م 
 . است   الملل با موازین حقوق بین   واحده امت   ی مبنا 

 ی، قانون اساسی. حکومت جهان   ، وطنی جهان جمهوری اسالمی،  واحده،  امت   : واژگان کلیدی 
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 مقدمه 
واحد    هکه بر مبنای آن آحاد بشر به یک جامع  یاشهیاندبه اتحاد با یکدیگر و    هاانسانتمایل  
تع تاریخ    لقجهانی  در  ریشه  ایده    ییدایپدارند،  دارد.  تحوالت   وطنیجهانبشر  تاریخ  در  که 

با    المللنیبحقوق   و  عصر حاضر  در  گرفته،  قرار  اندیشمندان  توجه  مورد    ی ریگ شکلهمواره 
است    یادهیا  وطنیجهانده است.  شمطرح    دتریجدنیز به شکلی    المللنیبنظریات نوین روابط  

نژادی، ملی، مذهبی، فرهنگی و ... همگی    ی هایوابستگبدون توجه به    هانساانکه بر مبنای آن  
واحده اسالمی نیز . از طرف دیگر، مفهوم امت ندشو یماز شهروندان یک اجتماع واحد محسوب  

میان   اسالمی  و  ایدئولوژیک  اتحاد  مبنای  بر  اما  بشر،  آحاد  وحدت  بر  این  هاست آن ناظر  از   .
د. در  کرتعبیر    «اسالمی  وطنی»جهان  ینوعبهاسالمی را نیز    هواحدامت   هیشدیدگاه، شاید بتوان اند

و نقش آن در    وطنیجهان  هپژوهش حاضر سعی شده است تا ضمن بررسی اجمالی مفهوم اید
حقوق   تحوالت  مالحظالمللنیبتاریخ  مختلف    ه،  خصوصنظریات  واحده  امت   هاندیش  در 

نهایت بررسی مبانی نظری نظام اسالمی حاکم بر  ر  اسالمی و ارتباط آن با حکومت جهانی و د
قانون اساسی( و رویه عملی جمهوری اسالمی، به    154و    11،  5اصول    هایران )از طریق مالحظ

اساسی و روی  اوالًاساسی پاسخ داده شود که    هایپرسشاین   عملی جمهوری اسالمی    هقانون 
انیاً نگاه آرمانی نظام اسالمی حاکم بر کشور  ث  مذکور بوده و  یهاشهیانداز    کیکدامایران متأثر از  

مقول حقوق    هبه  موازین  با  حد  چه  تا  جهانی،  واحد  حکومت  استقرار  و  مسلمانان  میان  اتحاد 
مقام برخی مقاالت در    تاکنونکه    دهدیمجوی نویسندگان نشان  ومنطبق است؟ جست   المللنیب

  درآمده رشته تحریر    به  وطنیجهانوم  فهنین نظریات مرتبط با متفسیر اصول قانون اساسی، همچ
 د: کربه مقاالت زیر اشاره   توانیم هاآن است. از جمله

قابلیت  »  - حقوق    154اصل    ییاجراارزیابی  در  ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون 
 جاوید و عقیل محمدی؛   محمدجوادنوشته   «معاصر المللنیب

 نوشته مهدی پرهام؛   طنی«وجهانیا عصر  کیو ست یبحقوق و سیاست، قرن » -
نوشته    «قانون اساسی(  11تحلیل مبانی نظام جمهوری اسالمی ایران )تحلیل مبانی اصل  »  -

 عباس کعبی؛
ه حامد قانون اساسی(« نوشت  5)شرح اصل    گزارش پژوهشی، شرح مبسوط قانون اساسی»  -

 نیکونهاد؛   
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 غمامی.   یمهدمدمح، نوشته سید «(11شرح مبسوط قانون اساسی )شرح اصل » -
ا مقاله  اصل  ودر  حمایتی  نقش  بر  تأکید  ضمن  محترم  نویسندگان  از    154ل  اساسی  قانون 

و   عدم   هخواهایآزاد  یهاجنبشمستضعفان  اصل  و  مذکور  اصل  احتمالی  تعارض  به  جهان، 
. در  اندبرآمدهحل تعارض مزبور    درصددپرداخته و با ارائه نظریاتی    المللنیبمداخله در حقوق  

اشاره    المللنیبدر نظام حاکم بر حقوق    وطنیجهاندوم نویسنده محترم به نقش اندیشه    هلقام
داشته و در مقاالت سوم، چهارم و پنجم، نویسندگان محترم با نگاهی کلی و به شکلی انتزاعی  

. از این دیدگاه شاید اندپرداختهواحده  به تفسیر برخی اصول قانون اساسی مرتبط با مفهوم امت 
و پیوند میان    «واحدهامت »و    «وطنیجهان»به ارتباط بین دو مفهوم    ی نوعبهاله حاضر که  مق

مبانی نظری و رویه عملی جمهوری اسالمی با مفاهیم مذکور و پایبندی نظام اسالمی به رعایت  
ویژه اصل عدم مداخله( پرداخته است، در )به  المللنیبدر حقوق    شدهرفتهیپذاصول و قواعد  

عنوان ضرورت  این مهم را بتوان به  بساچهد.  شو قلمداد    سابقهیبعبارتی  د نخستین و بهخو نوع  
تلقی   نیز  حاضر  تحقیق  و    نقشد.  کر ارائه  منطقه  ژئوپلیتیک  در  اسالمی  جمهوری  حساس 

مبنی بر دخالت ایران    یالمللنیبمجامع مغرض    هاآن  تبعبهو    کشورها برخی    اساسیباظهارات  
داخلی  امور  ارائک   در  ضرورت  و  دیگر  و    ه شورهای  تحریکات  این  به  حقوقی  مُتقنِ  پاسخ 

علمی و پژوهشی است. ارائه مقالۀ حاضر را    یهات یفعالتحرکات، بیش از پیش مستلزم انجام  
 شاید بتوان مبتنی بر همین ضرورت دانست. 

 

 وطنی  ایده جهان  .1
 وطنی و مفاهیم مختلف آن . معنای جهان 1-1

آن هما  ی ادهیا،  وطنیجهان مبنای  بر  که  بر اصولی    هبه یک جامع  ها انسان  ه ست  که  واحد 
بنا   اندیشه،    ، ده است شمشترک  این  بر  به    ها انسانتعلق دارند. مبتنی    ی هایوابستگبدون توجه 

اجتماع واحد محسوب   از شهروندان یک  ... همگی  و  فرهنگی  ملی، مذهبی،  . ندشو یمنژادی، 
برخی    ؛انددهکرمزبور ارائه    همتفاوتی از اندیش   ی هاصورت  کنونتا  وطنی جهان  هاید  پردازانهینظر

تمرکز   سیاسی  نهادهای  یا    کنندیمبر  مشترک  بازارهای  بر  دیگر  برخی  فرهنگی    یهاجلوهو 
نهادهای    وطنیجهان  ه اید  پردازانهینظرمشترک.   برحسب  را  جهانی  اجتماع    یایاسیسسیاسی، 

 یارابطهدر واقع مؤید وجود    وطنیجهانند. این مفهوم از  اشکه باید میان همه مشترک ب  دانندیم
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سیاسی داخلی    یهانظام که جایگزین  است  بر مبنای تابعیت یک فرد با یک دولت جهانی فراگیر  
جهان   از  »برخی  است.  شده  سرزمین  یک  مرزهای  به  محدود  دولت    یهاوطنو  از  سیاسی، 

قهریِ    تجهانیِ فراگیری از قدر  هرالی با بدنفد. برخی طرفدار نظام  کنندیمجهانی مرکزی دفاع  
که از لحاظ قلمرو محدودند و    دهندیمرا ترجیح    یایالمللنیبمحدودند. برخی نهادهای سیاسی  

بر امور خاصی تمرکز دارند )مانند جرائم جنگی و حفاظت از محیط زیست( و برخی دیگر از  
اقتصاد و افزایش تعامالت در    ه با توسع(Bohman, 2001: 7). «  کنندیممتفاوت دفاع    یکلبدیلی به

نظریالمللنیب تجارت    هعرص اقتصادی  شکل  به  وطنیجهان  ه،  پدیدار  نیز  »تجارت شدتدریج   .
، مدافع آن بودند، به دست  2ویژه آدام اسمیتقرن هجدهمی، به  1های مرکانتیلیست   ضدآزادتر که  

  . Kleingeld, 2012): (167نی بسط یافت«  هاصورت آرمان بازار آزاد ج به  3دیتریش هرمان هگویش

دیگر در تجارت خارجی از بین رفته   یهات یمحدودو    هاتعرفه»آرمان او جهانی بود که در آن  
ملّی به    یهاحکومت   باشند. از نظر هگویش، پس از آزاد شدن تجارت در سطح جهانی، اهمیِت

]نیز[ کمتر    هادولت شود، نقش    ترادآزشدّت کاهش خواهد یافت. ]بنابراین[ هرچه بازار جهانی  
       .(Kleingeld & Brown, 2013: 14) خواهد شد«

فرهنگی    وطنی جهانسیاسی و اقتصادی، »مباحثات مفصّلی نیز در حوزۀ    یهانگرشبر  افزون
به  درگرفته چندفرهنگاست.  به  مربوط  مجادالت  با  با   یهابرنامهدر    4یی گراویژه  و  آموزشی 

مجد قرار  هاییراگ یمل  ددخیزش  بسیاری  توجه  مورد  بحث  طرفین  فرهنگیِ  مواضع  .  اندگرفته، 
، وابستگی انحصاری به یک فرهنگ خاص را رد هابحث موضع جهان وطنانه در هر دوی این  

سو  کندیم یک  از  وطنانه  جهان  موضع  بنابراین،  تشویق    تنوع.  را  آمیزش   کندیمفرهنگی  و 
از  داندیم  باارزشرا    هافرهنگ ملیس  و  دیگر،  نفی    ییگراوی  را  در  کندی مشدید  این موضع   .

باید نگران شکل بسیار   ادعاهای خود،  از  به فرهنگ»  پررنگدفاع  ناظر  به    ؛باشد  «حقوق  یعنی 
وشرط را  دیقیب  یمل  یخودمختاراحترام بگذارد و در عین حال، حق    تیاقل  یهافرهنگحقوق  

کند«   نفی  فلسف  وطنیجهانن  منتقدا  .(Waldron, 1992: 67)نیز  رویکرد  که  معتقدند   هفرهنگی 
نظر   به  است.  فرهنگی  وابستگی  نوعی  بر  مبتنی  واقع  در  از    هاآن مزبور    ی هانشانهیکی 

به ظاهر شاهد حضور و تراکم   نکهیارغم  فرهنگی این است که »علی  یسازیجهانیا    وطنیجهان
آنان را    هدر رأس قرار دارد که هم  اهآن مختلف و متنوع در دنیا هستیم، اما یکی از    یهافرهنگ

فرهنگی در دنیا، یک فرهنگ است که    تنوع عبارت دیگر، در عین  . بهدینمایم هدایت و رهبری  
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:  پور حسن« )حاجی  ردیگ یمو مورد توجه قرار    شودیمعنوان فرهنگ مشترک جهانی یاد  از آن به 
انتقاداتی  1393 در    وطنیجهان  یهانشانهدیگر    از، گسترش فرهنگ غرب را  دتر یشد(. آنان در 
قلمداد    هعرص اظهار  کرفرهنگ  گسترش  دارندیمده،  و  توسعه  بر  این جهت  در  تالش  »تمام   :

هم و  گردیده  استوار  غربی  بسیج    هفرهنگ  راستا  این  در  تهاجم  شوندیمامکانات  موضوع   .
رهنگ غرب[  ]فمصداقی بارز بر این مدعا دانست که    توانیمفرهنگی غرب را در عصر کنونی  

حال   در  دنیا  مختلف  جوامعِ  میان  فرهنگی    نامبارک   وتازِتاخت در  هویِت  از  را  آنان  و  است 
تهی   )حاجی  سازدیمخویش  منتقد1393:  پورحسن«  »جهانی ا(.  که  معتقدند  همچنین  مزبور  ن 

فرهنگ، موجب سیطره و سلط مناطق جهان خواهد    یهاارزش  هشدن  در سایر  فرهنگیِ غرب 
 ]فرهنگی[ در تالش است تا تمام فرهنگ را در یک فرهنگ  یِ سازیجهانرتی دیگر،  ابعشد. به

آن تعریف و هویت بخشی کند« )حاجی   (.  1393  ،پورحسنخالصه و همۀ جوامع را در ذیل 
حجم   و  سرعت  در  مالحظ  هسابقیبمداقه  و  طرف  یک  از  کشورها  میان  فرهنگی    ه ارتباطات 

تبلیغاتی از طرف دیگر، ما   یها وهیشدر بهره جستن از    هاورکش  ییتوانانابرابری محسوس میان  
فرهنگی، موجب    وطنی جهان،  ناآگاهانهکه آگاهانه یا    گرددیمرهنمون    مهمبه این    یسادگ بهرا  

از مفاهیم فلسفی، اخالقی، سیاسی و حتی    نظرصرفشده و    هاقدرتهِژمونی فرهنگی صاحبان  
  ها فرهنگفرهنگی است که جایگزین تمام    یامپراتور،  ار، این بوطنیجهاناقتصادی ایدئولوژی  

که تمام جوانب فرهنگی، اعم    یاگستردهاقوام و ملل مختلف خواهد شد. پادشاهی    یهاسنت و  
  رد علمی، هنری، تربیتی، آموزشی و پرورشی را در بر خواهد گرفت. شاید امروزه    یهاجنبهاز  

( آموزشی  سند  در  را  فرهنگی  هژمونی  این  که  2030پای  سندی  یافت.  بتوان  وجود(  ظاهر    با 
سطح آموزش و پرورش همگانی در کشورهای جهان نیست، اما    ارتقایمفادش که چیزی جز  

هژمونی    منظوربه همان  از  که    –جلوگیری  سوابقی  به  توجه  در    کشورهابا  مشابه  اسنادی  از 
دارند    ت ذهنی مورد  -تاریخی خود  کشورهای جهان  رهبران  برخی  واقع ا  از سوی  نتقاد شدید 

 5شده است. 
 

   الملل ن ی بوطنی و تاریخ تحوالت حقوق . جهان 1-2
است که ریشه در تاریخ   یا شهیاندواحد،   یبشری به نظام ق کل جامعهو تعل وطنیجهان هاید

دا بشری  و    ردتمدن  عمده  تحوالت  منشأ  زمان  طول  در  مختلف    یهاشهیانددر    یادهیعدو 
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مردمی بودند    نیاولده است. به شهادت تاریخ، »ایرانیان  شی و ...  قوقاخالقی، فلسفی، سیاسی، ح
حقوق   نویسندگان  و  مورخین  اکثر  تصدیق  به  افتادند.  جهانی  حکومت  تشکیل  فکر  به  که 

در جهان بوده که برقرار کردنِ یک    یامپراتورایران از نظر تاریخ، نخستین    یامپراتور،  المللنیب
د  یالمللنیبنظم   را  جهانی  نویسنده    ر و  ترویول  آنتونیو  است.  داشته  حقوق    یی ایاسپاننظر 

کوشش    ،سدینو یم  المللنیب پارس  جهانیِ  خصوصیات    یامپراتوروحدت    کردیمسلطه  با  را 
ترتیب مانند کوششی عظیم پارس بدین  یامپراتورگوناگون تشکیالت ملی ملل جزء آشتی دهد.  

:  1377منطقی بوده است« )ذوالعین،    حرطجهان طبق یک    ناز روی خودآگاهی برای یکی کرد
فراتر    یاجامعهداشت که بر مبنای آن انسان، متعلق به    یاشهیاندطرحی که شاید ریشه در    ؛(168

محدود و  سرزمینی  قلمرو  ا  ه از  بود.  روزگاران  آن  همچون  جغرافیایی   دیگر،  یهاتمدنیرانیان 
آنان ادعای حکومت    یه مادست در واقع    یو همین تفوق و برتر  دانندمیخود را از سایرین برتر  

از کورش چنین  گرددیمبر جهان   نقل  به  گزنفون  این دعوی  دیگو یم.  به  باید  »ما    یی فرمانروا: 
(. روابط اقوام رومی و یونانی با خارجیان و  78: 1388کنیم که از مغلوبان خود بهتریم« )گزنفون، 

بر  بیشتر  ها یرومدیگری بر این ادعا دانست. » زرامصداق ب توانیمآنان را نیز  «خود برترپنداریِ»
خود درآورند و کمتر در پی انهدام و برانداختن    یامپراتور  هبودند که ملل اجنبی را به حیط  آن
بام،  رفتندیم  هاآن  )نوسه  خود  16:  1337«  سیاست  این  با  »رومیان  ی  امپراتور»  خواستندیم(. 

:  1377استوار باشد« )ذوالعین،    7«صلح رومی»یا    م ظرا تشکیل دهند که اساس آن بر ن  6« جهانی
از سایر اقوام از رواج ایده    ترملموس(. در این میان شاید وضعیت یونان باستان به شکلی  177

گفت که    توانیمد. در واقع  کن واحد در آن دوره حکایت    هق افراد به یک جامعلو تع  وطنیجهان
قابل  ه»اندیش که  قواعدی  یا  و  طبیعی  منطق    ت یحقوق  از  مستنبط  و  باشد  داشته  جهانی  اجرای 

به و  یونانیان  به  باشد،  از  صحیح  پیش  سوم  قرن  فلسفی  مکتب  که  رواقیان  مکتب  به  خصوص 
بام،   )نوسه  دارد«  تعلق  بود،  یونان  قائل  20:  1337میالد  اختالفی  ملل  و  اقوام  بین  »رواقیان   .)

ج فرزند  دانسته،  متساوی  را  مردم  افراد  همه  جائز    خواندندیم  ناه نبوده،  را  گرفتن  بنده  و 
 (.69: 1383« )فروغی، شمردندینم

آن در قرون وسطی به شکلی دیگر رخ    هین مسیحیت و توسعیبا پیدایش آ  وطنیجهان  هاید
نیز   قرون وسطی  در  دنیای غیرمسیحی  با  روابط عالم مسیحیت  پیشینیان    –نمایاند.    –همچون 

و عدم تمایل آنان به برقراری مساوات با سایر اقوام و    ییجو دشمنی و برتری  براساس  ینوعبه
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نهایت تحمیل و ترویج عقاید مذهبی خود  در  و    هاآن عبارتی دیگر به اطاعت در آوردن  ملل و به
باستان، وجود    بوده  –شمشیر    به زور  – با عهد  این دوره  تفاوت  تنها  بتوان گفت  شاید  است. 

بوده است. »در   8« ینییحق آ»نوین با پشتیبانی اصل    یرامپراتو   هتوسع  ینوعبهچاشنی مذهب و  
دوره   هم    نیتربزرگاین  آن  که  بود  اسالم  نهضت  شد،  ظاهر  مسیحیان  برابر  در  که  مقاومتی 

برابر قدرت   توانست در  مسیحیت مقاومت    طلب توسعهماهیت مذهبی داشت و به همین دلیل 
)ذوالعین،   سازد«  خنثی  را  آن  و  »هدف178:  1377کند  ادیان   یی اهن  (.  سایر  مانند  نیز  اسالم 

جهانی و اجرای نظام حقوقی واحد در سراسر گیتی بود«    هجهانشمول الهی، تشکیل یک جامع
موجود در کرۀ زمین،    یهاانسان»از    خواستیم(. در واقع اسالم نیز  56  :1366)ضیائی بیگدلی،  

به عرض و طول جغرافیای    یو واحد بشری فراهم آورد. یعنی کشور  وسته یپهمبهفقط یک امت  
کر هم  ههمه  صالحیت  و  فعالیت  شعاع  به  دولتی  و  )خلیلیان،  هانیسرزمو    هاانسان  هزمین   »

تقدیر،  .  (110:  1368 هر  بر    هوطنانجهان  یهای دئولوژیااز    نظرصرفبه    ی هاشهیاندمبتنی 
نهایت انعقاد   ردو    سالهیس  یها جنگآن وقوع    در پیاروپا و    ی طلباصالحمذهبی، ظهور جنبش  

عنوان دوران گذار از عهد باستان به روزگاری نوین در عرصۀ  به  توانیمصلح وستفالیا را    قرارداد
که در آن مقارن با ایجاد تغییرات عدیده در روابط    یادورهد.  کرقلمداد    الملل نیبحقوق و روابط  

اندیشهاملت میان   مبنای  بر  دانته،  پردازانهینظر  ه،  همچون  بهاه  بزرگی  و  کانت،  بز  خصوص 
اید  یاعمده تحوالت   در  توسع  وطنیجهان  هنیز  نهایت  در  آمد.   وجودبه  المللنیبحقوق    هو 

که    کندیمامروزه در میان حقوقدانان و فیلسوفان سیاسی، این عقیده بیش از پیش محبوبیت پیدا  
نظم   روی  ی المللنیبباید  انواع  میان  در  شود.  فعلی  نظم  جایگزین  فرا  »های  درک جدیدی 

لینکلیتر «گرایانهکانت  آندرو  نگرش  شاید  با    9،  واقع  در  باشد. وی  برخوردار  بیشتری  اهمیت  از 
آیند  ییشگو یپنوعی   به  جهان المللنیبحقوق    هنسبت  معاصر  تفکر  در  عمده  رویکرد  »سه   ،

ملت   همچنان  نخست،  رویکرد  است.  برشمارده  روابط    -شهری  اصلی  موضوع  را  دولت 
  ی ا ندهیفزانحو  به  ی فرامل  یهاب یآسولی در عین حال اذعان دارد که امروزه    ،داندیم  یالمللنیب

جهان شهری  ه  اید  ینوعبهبرای مقابله با این مسائل باید    دیگو یم. وی  کندیمرا تهدید    هاملت 
و معتقد است که شهروندیِ جهانی چیزی بیش    گذاردیمباور داشت. رویکرد دوم قدمی فراتر  

مشار معضل    ت کاز  حل  برای  ایجاب    یفراملجهانی  برخی    کندیمرا  تأسیس  مستلزم  و 
در    یکلو انجام تغییرات    رودیمپساملی است. رویکرد سوم از این حد نیز جلوتر    ی هاسازمان
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پیشنهاد   را  جهان  در  موجود  اجتماعی  و  سیاسی  هدف    کندیمترتیبات  برقراری   یینهاو  آن 
اعضای    هجامع که  است  این    نآجهانشمول  یکدیگرند.  با  ارتباط  حال  در    ی بندمیتقسمدام 

شهری میان دو دیدگاه اصلی است. یک دیدگاه  عمده در نظریات جهان  یبندصفلینکلیتر بیانگر  
  ی نیبشیپقابل    هتا آیند  کمدست را    هادولت   –به پیروی از کانت، نظام حاکمیت مبتنی بر ملت  

دی داندیمباقی   دیدگاه  از رویکرد  .  کردهدنتگر  پیروی  را مطرح    تری  ایده  این  در    کندیمو  که 
نباید    یالمللن یبنظام   مناسبات    ییجاآینده  از  باید  دولت  و  باشد  دولت  حذف    یالمللنیببرای 

مدنی جامعه  دیدگاه،  این  از  محسوب   شود.  آن  برای  جایگزینی  بلکه  دولت،  مکمل  نه  جهانی 
 ه دآورندیپد  یهانهیزمملی یکی از    مذکور ومی  م ع  هلینکلیتر تحکیم این گستر   ه . به عقیدشودیم

شهری کانت فراتر رفته و از ضرورت تقویت ترتیبات جهانی است. وی از تفکر جهان  شهروندی
 (.  279 -277: 1381« )معینی علمداری، دیگو یمپساحاکمیتی سخن  یسیاس هو جامع

 

 واحده . نظریه امت 2
 واحده . چیستی شناسی امت 2-1

به معنای قصد و آهنگ است و در وجوه و معانی «  اُمَمَ»ل از ریشه لغوی  صا  واژه »امت در
  کار به و متحد نیز    شیک هممختلفی از قبیل شریعت، دین، جماعت، طریق، مذهب، زمان و گروه  

(. همچنین امت به گروهی از مردم 60:  م1978درید،  ابن  ؛101:  ق1405منظور،  رفته است« )ابن
خود همانند دین، زمان، مکان، نوع یا صنف، مشترک و    یهایژگیواز    یککه »در ی  شودیمگفته  

ویژگی    باشندیمهمسان   این  اصفهانی،    تواندیمکه  )راغب  باشد«  غیراختیاری  یا  اختیاری 
از اصل و منشأ واحدی   هاآن که بیشتر    اندمردم(. از منظری دیگر، »امت گروهی از  85:  ق1412

منافع و آرزوهای یکسا به دور هم جمع کرده باشد« )سعدی،    هاآن   نبوده و  (.  25:  ق1408را 
است که بر محور یک وجه مشترک گرد    ی اوستهیپهمبرخی دیگر نیز معتقدند که »امت گروه به

)کعبی،    ندیآیمهم   دارند«  واحدی  تبیین  259  :]الف[   1394و قصد  مقام  در  و  تقدیر  هر  به   .)
مفهوم گروهی است که مقصد و هدف واحدی آنان    رگنگفت که »امت بیا  توانیمکلی،    ییمعنا

 (. 124: 1374« )طباطبائی، دهدیمرا به یکدیگر پیوند 
این معانی   هرفته است. »از جمل  کاربهبار و در معانی مختلف    64ن کریم  آامت در قر  هواژ

و    قلخ ین،  یبه هنگام و مدت و زمانی معین، قوم، پیشوا و رهبر، راه و روش، دین و آ  توانیم
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اشاره کرد. این در حالی است که    هاانسانگروهی از جانداران و همچنین به معنای گروهی از  
. از  است با قصد مشخص    هاانساننی این واژه در همان معنای گروهی از  آبیشتر استعماالت قر

قر از  آنظر  تعدادی  آنکه  برای  کریم  همگی    هاانسانن  باید  شوند،  محسوب  گروه  و  امت  یک 
هر چیزی همچون وحدت در   تواندیمیک جهت مشترک و وحدت باشند و این وحدت    یدارا

آ و  دین  مکان،  بیان  یزمان،  به  باشد.   ... و  قر  ترقی دقین  کاربرد  تمامی  آدر  در  امت  واژه  از  نی 
گروه   و  جمعیت  معنای  استثنا  مدنظرموارد،  موارد  برخی  در  تنها  و  است  قرین ی بوده  با  که    ه ی 

 «امت اسالمی»از آن برداشت مجازی نمود. بر این اساس، مقصود از  توانیم ، است خاص همراه 
قرانی،   اصطالح  به  یامجموعهدر  که  است  بشر  افراد  اطاعت  از  را  واحد  خدای  امت،  عنوان 

باشد« )کعبی،  سعادت و حیات انسانی می  هاآنو در این وحدت، هدف و مقصود اصلی    کنندیم
 (.       7و 6 :]ب[  1394
نی واژه  آد و نیز بر مبنای مفهوم لغوی و کاربرد قرشبر مفاهیم متعددی که از امت بیان  ینمبت

که دارای دو ویژگی    ردیگ یبرم گفت که اصطالح امت، گروه و جماعتی را در    توانیممزبور،  
« هستند.  و    اوالًبارز  نامحصور  است[   مردم،    نامحدود]گروهی  نژاد،   نظرصرفاز  زبان،  از 

و در    ییایجغراف   تدحفرهنگ،  مشترک  است[  ]جماعتی  ثانیاً  و  سرزمینی،  معنوی،    یارابطهو 
(. 629:  1386« )جعفری لنگرودی،  باشدی مایدئولوژیک و عقیدتی    یهاجنبهکه دارای    یارابطه

از    یهایژگ یو جماعتی  و  گروه  که  است  واقعیت  این  مبین  امت،  مفهوم  در  مفروض  و  ذاتی 
  ییا یجغرافاز گستردگی جمعیتی یا پراکندگی    نظرصرفحدی هستند،  او  هکه دارای عقید  هاانسان

اجتماعی تشکیل دهند.   –اعتقاد و تعهد خود به مبانی فکری مشترک    براساس  صرفاً  –  توانندیم
عقیدتی   هاین جامع  ه. از طرف دیگر، اگر اندیششودیمامت گفته    «اجتماع ایدئولوژیک»به این  

که    کندی مردد، مفهوم جدیدی از امت ظهور  اسالمی بنا و استوار گ   یژو ایدئول  یهاهیپاواحد، بر  
را که    توانیم  نیبنابرا.  نامندیم  «اسالمی  هواحدامت »  آن   هواحدامت   همشخص  نیتریاصلگفت 

جامع حقیقت  در  اسالم  »امت  است.  اسالم  محور  حول  مذهبی  وحدت    یالمللنیب  هاسالمی، 
و    ییهاانسان پیام  یک  از  که  اطاعت  تسداست  الهی  را    کنندیمور  )ص(  پیامبر  رسالت  و 

چنین  رندیپذیم در  قومی  یاجامعه.  و  نژادی  تمایزات  عوامل    ها انسان،  این  و  ندارد  اصالت 
به  همای  تواندینم باشد.  برتری  و  ]اسالمی[  امتیاز  امت  دیگر،  آن    یاجامعهعبارت  در  که  است 

و انگیزه هستند با یکدیگر اعالم اتحاد نمایند،    دهعافرادی که دارای ایمان، هدف، ایدئولوژی، ت
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خود کوشش و جهاد نمایند« )بابائی زارچ،    ک به این نیّت که در راه تأمین اهداف مقدس مشتر
میان  86و  85:  1383 تفاوتی  هیچ  که  است  بدیهی  مفهوم،  این  در  در »جز    هاانسان(.  اختالف 
ندارد.    «عقیده از  هاانسان وجود  تفاوتی  اندخلقت   کی  از یک منشأ و  از یکدیگر   هاآن . هیچ  را 
و نه رنگ و نژاد    هاست انسان  یبندمیتقس. نه مرزهای قراردادی جغرافیایی مالک  سازدینمجدا  

، صرفاً  هاست انساناسالمی وجه ممیز میان    هواحدو زبان و ملیت و قومیت. آنچه در مفهوم امت 
 .  هاست آن «عقیده و ایدئولوژی»

 

 ه و حکومت جهانی اسالم  د حاو. امت 2-2
اسالمی   همعتقد به مبانی اندیش  یهاانسانواحد و متشکل از    یاجامعهعنوان  اگر امت را به

این    ه، در این صورت به ضرورت وجودی یک حکومت واحد به گستردگی گسترمکنیقلمداد  
در   هم  که  ضرورتی  برد.  خواهیم  پی  نیز  اسالم  یهاآموزهمفهوم  تعالیم  و  در    یقرآنی  هم  و 

نظری پیروان  و  اندیشمندان  آن  کراتبه  «اسالمی  هواحدامت »  هنظرگاه  در    شدهتأکید    بر  است. 
دنبال آن است که یک حکومت  به  «دکترین اجتماعی»عنوان یک مذهب دارای  حقیقت »اسالم به

  ه کلی  باألخرهجهانی تأسیس کند. این مذهب که در حقوق، اقتصاد، سیاست، اخالق و عقاید و  
قوانین عمیق و  هاانسانون زندگی فردی و اجتماعی  ئش مخصوص به خود    پرارزش، اصول و 

نظر   از  سیاسی»دارد،  طرفدار  «  فلسفۀ  اسالم،    «جهانی  هجامع»]نیز[  محدود   یهاجامعهاست. 
محکوم    ی هادولت و    ها ملت صورت  به بیندیشند،  منافع خود  به  فقط  که  را  یکدیگر  از  مستقل 
ا   کندیم با هرگونه عامل اختالف و    نی]و[ در  و تشتت در مبارزه و ستیز دائمی    یدوگانگراه 
و تشکیل یک جامعه   ندیدرآزیرِ یک پرچم    کندیمجهان را دعوت    یهاانسانو همۀ    باشدیم

شبستری،   )مجتهد  اندیش23و22:  1345بدهند«  که  است  بدیهی  دیگر،  طرف  از  بر    ه(.  مبتنی 
در اسالم  جهانی  حکومت  و  با  فت  جامعه  آشکار  و  اساسی  فالسف  پردازانه ینظر  آنچهاوت   هو 

ارائه   جهانی  حکومت  و  جامعه  تبیین   در  اسالمی،   اند،کردهسیاسی  ایدئولوژی  در  دارد.  قرار 
»خواست و آرزوهای انسان در جریان حکومت جهانی واحد، انتظاری به حق و مطابق فطرت 

اراد با  آرزو  و  خواست  این  چنانچه  است.  هم    هانسانی  باشد،  همگرا  و  همسو  الهی  مشیت  و 
خویش خواهد رسید. در نگرش قرآنی،    هق خواهد یافت و هم بشر به خواستقمنویات الهی تح

تعلق    هاراد این  به  گرایش   گرفته استقطعی خداوند  با  انسان  و  که سرنوشت و فرجام جهان 
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واحد بینجامد«   ت ی متوحیدی توأم گردد و حکومت بر جهان و انسان به تشکیل و تأسیس حاک 
بدین66:  1388)رهنمائی،   و  (.  تعالیم  بر  تکیه  با  مسلمانان  این   یهاآموزهترتیب  بر  دینی خود 

اندیش که  از رهگذر آن    «واحدهامت »  هباورند  که   یتوحید  هبه جامع  توانیمتنها مسیری است 
نقط اعتقادی که درست در  تفکری قرار دارد که    هآرمانی دست یافت.  ادعاهای    ودجو  بامقابل 

، در طول تاریخ، منشأ بسیاری از  هاانسانوطنانه و باورمندی ظاهری به وحدت و برابری  جهان
افکار مبتنی بر    یهایناهنجار از    سوءاستفاده نژادی،    یهایبرتر سیاسی و اجتماعی بوده است. 

ی مبتنی بر یاهنظریههای افراطی قرن گذشته و بعد از آن، ارائه  پرستیت یملاحساسات مذهبی و  
دنبال کدخدا گشتن برای سامان دادن به آن دهکده جهانی! نتایجی است  سازی و سپس بهدهکده
از   به  ردی گ یمنشأت    یشینواند  هفالسف  ه گرایانغرب  ی هاشهیاندکه  همواره  و  که  معرفی  دنبال 

در عرص  یسازنهینهاد برتر سیاسی  قدرت  میان،  یا  در10بودند.   المللنی بروابط    ههِژمونی یک  ن 
اسالمی و در غایت و    هواحدوجودی امت   هعمیق به فلسف  یپیروان مذهب شیعه، ضمن باورمند

ارائ  تنهای با  جهانی،  واحد  حکومت  استقرار  ضرورت  که   ه آن،  معتقدند  مهدویت،  الگوی 
عالوه که  است  آن  مطلوب  جهانی  دادن  حکومت  سوق  کسب    هاانسانبر  در   هانیبرتربه 

 هبه نقط  هاانسانسیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ... در جهت هدایت    فمختل  یهانهیزم
مطلوب جامع معتقدند حکومت  آنان  برآید.  نیز  اندیش  هتکاملی خود  بر  آن  امت   همبتنی  واحده، 

عدالت اجتماعی را در جهان    ه صال به منبع قدرت الیزال الهی، بتواند سایتحکومتی است که با ا
بسیار روشنی از حکومت جهانی در پرتو نظام مهدویت   اندازچشمشیعه،  هشیسازد. در اند محقق

سراغ داشت. حکومتی    توانینم آن را در هیچ برهه از تاریخ بشریت    هکه نمون  گرددیمترسیم  
 که استقرارش در زمین در حقیقت آرزوی دیرین بشر نیز بوده است.  

 

 ایران    یواحده در نظام جمهوری اسالموطنی و امت . جهان 3
که ریشه در ایران    یگسترجهانمبتنی بر    یهاشه یاندپیروزی انقالب اسالمی و حذف    در پی

تفکرات جهان نهادن  کنار  به  نیز  از اسالم داشت و    ادآوری  ینوعبهمدرنی که شاید    هوطنانپیش 
 م الایدئولوژی جهانشمول اس  یاینترناسیونالیسمی از جنس تشکیالت فراماسونری بود و جایگزین 

دست    مهدویت و تأسیس حکومت واحد جهانی به  هشیعه به فلسف  نبر مبنای باور ایرانیان مسلما
از   نوین  آخرالزمان، شکلی  از طریق    ییگراجهان  یهاشهیاندمنجی  بشر،  نوع  قالب سعادت  در 
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ظهور رسیده،   همنصاسالمی به    هواحدتوحیدی و با هدف ایجاد یک امت ی ِجهان  هنیل به جامع
  –در این زمینه  هگرفتانجام هایاقدام نیتریاصلد. از شکار نظام سیاسی حاکم بر کشور   هحسرلو 

با    –و چه در عمل    نظریچه در مبانی   قواعدی است که  تدوین، تصویب و اجرای اصول و 
و   جهانی  مرزهای  یمرزبروننگاهی  قلمرو  واقع  در  را    یقرارداد،  کشورها  و    دهیدرنوردمیان 

 هن و احکام اسالمی را به گستردگی جهان پیرامون گسترش داده است. نمونیناشمول قو   هدایر
نگرش جهانی انقالب اسالمی را شاید به بهترین وجه ممکن بتوان در اصول قانون اساسی    زبار

 د.  کرجو و جمهوری اسالمی ایران جست 
 

 . رویکرد قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 3-1
اساسی  همالحظ قانون  امت  مج   رویکرد  حاکمیتی  الگوی  به  اسالمی  شاید    –هوری  امامت، 

از عزم   از هر چیز دیگر  اندیش  یجدبیش  ه  واحدامت   هنظام اسالمی حاکم بر کشور در تحقق 
گسترانه وطنانه یا جهانهر ایدئولوژی دیگری که مبتنی بر اهداف جهان  یبه جایگزین  -اسالمی  

اسالمی در قانون اساسی جمهوری اسالمی  هواحدت ما هپرده بردارد. در بیان اهمیت نظری -است 
کشور،    نیتریاصل عنوان  به سیاسی  یسند  جمل  یادآورشایان  اولین  که  قانون   همقدم  هاست 

عبارت  واحده است. بهامت   هاساسی، مبیّن اتصالی ناگسستنی میان الگوی حاکمیتی نظام با اندیش 
اصلی مفروض در فرایند تطور جمهوری    ،ی»پذیرش اتصال انقالب اسالمی به امت اسالم  ،دیگر

)غمامی،   است«  شده  گرفته  نظر  در  ایران  صراح2:  1393اسالمی  نظام   ت (.  تأسیس  سند 
نکت این  بر  اسالمی  که    ه جمهوری  مبیّق »مهم  ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی  نهادهای  انون  ن 

می است که  الساصول و ضوابط ا  براساسایران    هفرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامع
می اسالمی  امت  قلبی  خواست  مقدم  -  «باشدانعکاس  در  هم  قرارداد   نیتربزرگ این    هآن 

در چارچوب سیاست    تنهانهواحده  امت   همعناست که اندیشدر حقیقت بدین  -اجتماعی کشور  
پود   و  تار  در  بلکه  کشور،  نیز    ی هایاستگذاری سخارجی  داخلی  به  است   اثرگذارکالن  اشاره   .

نیز    ه ژاودیکل اساسی  قانون  بنیادین  اصل  میان چهارده  در  و  اول  فصل  در  اسالمی    بسا چهامت 
عا. به هر حال آنچه در این میان مسلم است، تعدد اصولی است که در ددلیلی دیگر باشد بر این ا

اسالمی   جمهوری  اساسی  قانون  مختلف  به    -فصول  چه  و  مستقیم  اَشکال  به    ی نحااچه 
واحده و آشکارسازی اهداف نظام سیاسی حاکم بر کشور  وجودی امت   هفسبر فل   -  میرمستقیغ
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نحو اختصار برخی از این اصول  ذیل و بهدر . دکنیمایدئولوژی مزبور تأکید  یهاآرماندر نیل به 
 . شودبررسی می

 

 11. اصل 3-1-1
بر    11اصل   کامالً شفاف  ایران به شکلی    کلی   یهااست یسقانون اساسی جمهوری اسالمی 

نیل به وحدتی مطلوب    منظوربهدر جهان اسالم    ییهمگراام اسالمی در ایجاد نوعی ائتالف و  ظن
ا انبیاء   92  هشریف  ه. استناد به آیدکنیمامامت تأکید    –ت  مبر مبنای الگوی  و    11از سورۀ مبارکۀ 

بر   مزبور  اصل  در  قانونگذار  یک    ههم»  نکهی اصراحت  جمهوری    اندامت مسلمانان  دولت  و 
ائتالف و اتحاد ملل اسالمی قرار دهد و    ه ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پای  یماسال

، در  «عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسالم را تحقق بخشدکوشش به
عنوان واقعیتی موجود، به  به  ییگرایملحقیقت کوششی آشکار از سوی مقنن محترم در گذار از  

و قابل تأمل، تحلیل و    یجد. در اینجا بحث  دشو یمن حقیقتی آرمانی قلمداد  او ن عبه  ییگرا امت 
ایران است. در    هواحدارتباط میان مفهوم امت   یبررس اسالمی و مفهوم ملت جمهوری اسالمی 

متذکر   باید  موضوع  این  تبیین  جمهوری  شمقام  اساسی  قانون  گوناگون  اصول  با  مطابق  که  د 
»اغل ایران،  در محدود  تام الزا  ب اسالمی  قانون  این  از  برای دولت    هناشی  ایران و    –سرزمینی 

این قانون نیز گروه انسانی مشخصی هستند که    نکشور جمهوری اسالمی ایران بوده و مخاطبا
با    ها نیاتاریخ، نژاد، آداب و رسوم و مانند    یهایژگ یوو در    کنند یمدر سرزمین ایران زندگی  

و همچنین تحت    شودیممحسوب    هاآن   ۀونددهندی پعنوان عامل  هیکدیگر اشتراکاتی دارند که ب
حاکمیت سیاسی جمهوری اسالمی ایران بوده و دارای تابعیت این کشور هستند. این در حالی  

که   به  شدهانیبمطالب    براساساست  اعتقاد  بر  مبتنی  اسالمی  امت  شکل   یهاآموزه،  اسالمی 
(. در نتیجه، 40  :]ب[   1394اسالمی است« )کعبی،    میمعتقدان به تعال  هو متشکل از هم  ردیگ یم

، چگونگی انطباق حکم الزام  رسدیمنظر  قانون اساسی ضروری به  11در مقام تفسیر اصل    آنچه
امت  تشکیل  مسیر  در  با    هواحدبه حرکت  ارتباط  در  اساسی  قانون  موجود  با وضعیت  اسالمی 

نحو لم که  است  بدیهی  میان  این  در  است.  ایران  موجود،  ابطان  هت  وضعیت  با  مزبور  حکم  ق 
د  کرباید تشریح    ،عبارت دیگراست. به  11مصرحه در اصل    «ملل اسالمی»مستلزم درک مفهوم  

، جمع ملت به مفهوم اصطالحی جمعیت «ملل اسالمی»که آیا منظور قانونگذار محترم از عبارت  
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از آن مترتب است؟ آنچه   یوستفالیا بوده، یا مفهوم دیگر   هِت موضوع معاهدلم  –در نظام دولت  
گفت    توانیمنیز    11از مفهوم امت، در خصوص اصل    شدهارائه  م است، با توجه به تعاریفلمس

هم   اسالمی  ملل  از  »منظور  عنصر    تواندیمکه  به  ناظر  هم  و  )روش(  اسالمی  فِرَق  به  ناظر 
دارد،    «اهب ذم  تقریب »اصل داللت بر مفهوم    ت یکلجمعیت از مفهوم کشور باشد. به هر طریق،  

است و تمام تأکید قانونگذارِ    یی ایجغرافملت به معنای عنصر جمعیت، منحصر به فضای    چراکه
است«   «امت »عنوان  مسلمین تحت نظام سیاسی واحد به  ههم  «پیوستگی و یگانگیِ »قانون اساسی  

قانون اساسی جمهوری    یینها)سخنان شهید بهشتی در صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی  
قانون اساسی را  تبدیل    11اصل    یینهااگر هدف    ،عبارت دیگر(. به371:  1361می ایران،  السا
ملت اسالمی را در معنای جمعیت محصور    میتوانیمبه امت اسالمی بدانیم، آنگاه    «ملل اسالمی»

هم اتحاد  نیز  را  اسالم  امت  و  کرده  تلقی  کشور  نام  به  محدود  سرزمینی  اسالمی   هدر  جوامع 
گفت که دو مفهوم ملت و امت در   توانیم. بنابراین  مکنیقلمداد    ییایجغرافمحدوده    زا  منصرف

بلکه در مسیر تکامل یکی توسط دیگری است. به هر حال    ،نه در تعارض با یکدیگر  11اصل  
اصل   اصول    11»وجود  مجموع  اساسی    یکلدر  همچنین    –قانون    –نظام    یکل  یها است یسو 

ا نظام  مطلوبیت  به همین    ت منشانگر  است.  اسالمی  تشکیل حاکمیت جمهوری  برای  امامت  و 
از   اساسی  قانون  مقدمۀ  در  مندرج  مُبرهنِ  قرائن  با  اصل  این  دولت    نیترمهمدلیل  مبیّن  اصول 

 (.  29: 1393« )غمامی، رودیم شمار مطلوب اسالمی به
 

    154. اصل 3-1-2
اسا  شنگر قانون  حمایتی  رویکرد  و  اسالمی  انقالب  ایران   یسجهانی  اسالمی  جمهوری 

نیز   را  به محرومان و مستضعفان جهان  تقویت  به  توانیم نسبت  دیگر در جهت  عنوان حرکتی 
د. موضوع مبارزه برای نجات ملل تحت ستم هم در مقدمه و هم  کرواحده قلمداد  امت   هاندیش

اساسی    نو قان  154اصل  ،  آورالزامدر اصول قانون اساسی منعکس شده است. در میان مقررات  
به ایران  اسالمی  اعتقاجمهوری  نماد  بارزترین  بر    دعنوان  و  جنظام  اسالمی  انقالب  بودن  هانی 

از محرومان و مستضعفان جهان محسوب    هدواژیکل اسالمی  نظام  مزبور  دشو یمحمایت  . اصل 
 د دانیمبشری را آرمان خود  هجمهوری اسالمی ایران سعادت انسان در کل جامع»: داردیماشعار 

. بنابراین در عین  شناسدیممردم جهان    هو استقالل و آزادی و حکومت حق و عدل را حق هم
داخلی   امور  در  دخالت  هرگونه  از  کامل  مبارز  ی هاملت خودداری  از    ه طلبانحق  هدیگر، 
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از جهان حمایت   نقطه  در هر  برابر مستکبرین  در  در حقیقت  «کندیممستضعفین  مزبور  . اصل 
اول، جهانی بودن   ؛است که در دستور کار سیاست خارجی ایران قرار دارد  یاقاعدهمتضمن دو  

و   انقالب  جامع  یهاآرمانایدئولوژی  کل  در  انسان  به سعادتمندی  نیل  در  اسالمی    ه جمهوری 
محرومان و مستضعفان جهان. از طرف دیگر با بررسی روند تدوین   هم، دفاع از هموبشری، و د

به این نتیجه رسید که خبرگان قانون   توان یم  اساسی جمهوری اسالمی ایران  و تصویب قانون
به در هر حال  بهاساسی  اساسی  قانون  که  بودند  این  معرفی شود.  دنبال  دنیا  به  الگو  عنوان یک 

تکلیف    هاآن  بر  مبنی  اساسی  قانون  در  اصولی  »درج  که  بودند  از    هادولت معتقد  حمایت  به 
از  حما  همسلمانان و مسئل حق جهانی، در راستای شناساندن قانون  به  یهاانقالبیت کشورمان 

بررسی   مجلس  مذاکرات  مشروح  )صورت  است«  جهانیان  به  اساسی    یینهااساسی  قانون 
ایران،   اسالمی  نکت81و    74:  1، ج1364جمهوری  همواره   ترمهم   ه (.  باید  مذکور  »اصول  آنکه 

تمامی   برای  اص  ها نسلمعیار حرکت  در  اراده    یاقدرتمندانهنحو  به  155تا    152ول  باشد.  این 
خال از  که  است  شمول  لجاری  )طاهائی،    «آینده»اخالقی،    ییگرایک  آید«  : 1387هم حاصل 

 هعزم جدی قانونگذار محترم قانون اساسی در تحقق اندیش  د(. نکاتی که به هر تقدیر مؤی 218
است.    هواحدامت  میان  آنچهاسالمی  این  اص  در  اهمیت  زیبای    هاشارشاید  ،  دیافزایم  154ل  بر 

بهشتی   مزبور  بهدکتر  که  باشد  چگونگی تصویب اصل  مهم  این  یادآوری  بهشتی ضمن  . شهید 
دلیل و شاهد بر  : »این اتفاق آرا  کندیماصل مزبور به اتفاق آرا به تصویب رسیده است، تأکید  

انقال اینکه  و  انقالب.  بودن  جهانی  به  نیز  و  ماست  انقالب  آن اصالت  که  ب  هم   های بعضطور 
شرط اینکه با فداکاری  ، قرار نیست در داخل مرزها محصور بماند. البته به یک شرط، بهندیگو یم

آن جامع بتوانیم  استقامت، همگی  و  آگاهی  و  درایت  و  اتحاد  و  بسازیم«   هو گذشت  را  نمونه 
،  1364ایران،  قانون اساسی جمهوری اسالمی    یینها )صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی  

  154تصویب اصل    هد ایشان بر نحو د(.  این سخنان شهید بهشتی و تأکید مج1521و1520:  3ج
به شیو  اساسی  نویسندگان سند    هقانون  و  طراحان  که  است  اهمیتی  نشانگر  واقع  در  آرا،  اتفاق 

سیر انقالب و مآالً اهداف نظام در م  یهاآرمانتأسیس نظام جمهوری اسالمی برای جهانی بودن  
در برخی دیگر از اصول   154از اصل   نظرصرفامری که  ؛اندهشداسالمی قائل   هواحدق امت قتح

 12قانون اساسی نیز نمود یافته است. 
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 5. اصل 3-1-3
ایران،    5اصل    براساس  اسالمی  اساسی جمهوری  غیبت حضرت  »قانون  زمان    عصر یولدر 

فقیه عادل   هامر و امامت امت بر عهد  ت ی )عجّل اهلل تعالی فرجه( در جمهوری اسالمی ایران، وال
اصل  باتقواو   طبق  که  است  شجاع  و  زمان  به  آگاه  فرهنگ «گرددیمآن    دارعهده  107،  »در   .

مشترک    نیتریاساساسالمی   حرکت  اجتماعی،  پیوند  و  وحدت  راه   «ناس»عامل  و  خط  بر 
این   همشترک، الزم  ، و رهبریاندکردهمشخصی است که آگاهانه در جهت مقصد معینی انتخاب  

، دارای دو  یینهادر تحلیل    «امت »  و  «امام»  هدو واژ  رو نیازانوع وحدت و پیوند اجتماعی است.  
(. »از نظر 293:  1379تالزم و به تعبیر منطقی، نسبی و مُتضایفین هستند« )عمید زنجانی،  ممعنای  

انسانی ]ای[ که    هت. جامع، ایمان و عقیده اسشودیمآن امت ساخته    هوسیلاسالم، عاملی که به
عقید  ههم و  ایمان  آن  دارند،    هافراد  یک    براساس  توانندیمواحدی  به  تعهد  و  اعتقاد  یک 

ت اطالق شود و  مایدئولوژی زندگی کنند و بر چنین اجتماعی شایسته است که عنوان و وصف ا
چنین   بر  امت  عنوانِ  نباشد،  آن  افراد  میان  در  اعتقاد  در  هماهنگی  چنین  صادق    یاامعهجاگر 

است انسانی که در آن   یاجامعه(. در تعبیری دیگر، امت به مفهوم  376:  1370نیست« )سبحانی،  
گرد   هم  دورِ  به  مشترک  هدف  یک  با  »  آیندمیافراد  به  براساس تا  مشترک  رهبریِ  سوی  یک 

کنند« )نیکونهاد،  ایده ا  هشیعی، فلسف  ی نیب جهان(. در  18:  1394آلِ خویش حرکت  مت  وجودی 
  ده یدرنورد  ییایجغرافاست که در آن مرزهای    یاواحدهاسالمی در نهایت امر، نیل به آرمان امت 

 آخرالزمانتوحیدی بر مبنای ایدئولوژی اسالمی و تحت امامت و رهبری منجی    هشده و جامع
قانون اساسی و تعبیر سند مذکور از دو    5. این در حالی است که مدلول اصل  دشو یمتشکیل  

. نداناظر بر رهبری ملتی است که در حقیقت تابع دولت جمهوری اسالمی  «امت »و    «امام»  هواژ
تقن بر ادعای  قانون اساسی دلیلی است مُ  5در اصل    «در جمهوری اسالمی ایران»تصریح عبارت  

دوگانمذکور تصریح  با  واقع  در  مزبور  اصل  در  «امت »و    «امام»  ه.  حکومت  کلی  ساختار  به   ،
اسالمی   دو واژجمهوری  از  بهره جستن  با  و  داشته  اشاره  امر»فقهی    ه ایران  امامت »و    «والیت 

عنوان ساختاری اساسی در تکمیل و  ، در واقع بر اصل والیت فقیه تأکید کرده و آن را به«امت 
معرفی    متتمی نظام  این کرجمهوریت  در  اساسی  قانون  که  است  بدیهی  میان  این  در  است.  ده 

در اینجا    دیگر.  یهانیسرزمه و قلمرو حاکمیتی کشور ایران است و نه  حالت صرفاً ناظر بر حوز
امت،   مفهوم  تبیین  در  موجود  ابهامات  رفع  مقام  در  قانون    یادآوری  شایانو  رویکرد  که  است 
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  حده یعل ه موضوعات مطروحه در آن، واجد دو جنب در خصوصاساسی جمهوری اسالمی ایران 
اراد  انهیگراآرماناز یک طرف رویکردی    ؛است  بر  ناظر  به    هکه  نیل  نظام جمهوری اسالمی در 

ایده و  دیگر  یینها و    ییغا   یهاآل اهداف  طرف  از  و  است  اسالمی  بر    ،انقالب  متکی  نگاهی 
. در این میان، یالمللنیبحقوقی داخلی و    یهانظامدر    شدهرفتهی پذو منطبق با موازین    ییگراواقع
آرمان  هنگا به  اسالمی  جمهوری  قلمرو    هواحدامت   همزمان  حفظ  و  طرف  یک  از  اسالمی 

به دیگر  کشورهای  داخلی  امور  در  مداخله  عدم  اصل  رعایت  همچنین  کشور،  عنوان  حاکمیتی 
نبوده و بدیهی    ااز طرف دیگر، از این قاعده مستنثن  الملل نیبدر نظام حقوق    شدهرفتهیپذاصلی  

عملی نظام جمهوری اسالمی    هدر روی  توانیماست که نقطۀ تالقی این دو نظرگاه متفاوت را  
 د.  کرجو وایران جست 

 . رویه عملی جمهوری اسالمی ایران  3-2
مسلمانان در راستای    هو دفاع از هممظلوم جهان    ی هاملت از    طلبانهحق  یهات ی حمااهمیت  

ه در ک   نظام، در سند تأسیس    تنها نه  «اسالمی  هواحدامت »آرمانی و مبتنی بر    یاجامعهنیل به ایجاد  
  کرات عملی جمهوری اسالمی ایران به  هاز سوی رهبران انقالب و نیز در روی  شدهارائهنظریات  

واقع شده   تأکید  »استراتژمورد  امت   یاست.  محوریت  اندیش  هواحدوحدت حول  در   هاسالمی 
اعتقادی و دینی    هجانبهمه  ه. رابطاست دینی امام خمینی از جایگاه بلندی برخوردار    –سیاسی  

اشاع  یهانهضت ن  میا و  ترویج  طریق  از  خمینی  امام  که  شد  موجب  امت   هاسالمی    ه واحد تِزِ 
با   را  اسالمی  انقالب  بخشد«  یهانهضت اسالم،  ناگسستنی  و  استوار  پیوندی  )حقی،   13جهان 

ایران را خصلتی   ی(. »همین نگرش در انقالب اسالمی ایران است که نهضت اسالم102:  1394
بخش فراگیر  و  مبارزات  فرامرزی  و  بلکه   بخشییرهایده  و  اسالمی  جوامع  نقاط  اقصی  در  را 
در  15:  1384« )سجادی،  کندیمجوامع بشری هدایت   امام خمینی  وحدت   ت یاهمخصوص  (. 

امت اسالمی و تأثیر آن در تشکیل حکومت اسالمی معتقد بودند: »ما برای اینکه وحدت امت  
اسالم وطن  اینکه  برای  کنیم،  تأمین  را  و    اسالم  استعمارگران  نفوذ  و  تصرف  از    ی هادولت را 

چون   هاآن  هنشانددست  بدهیم.  حکومت  تشکیل  اینکه  جز  نداریم  راهی  کنیم،  آزاد  و  خارج 
آزادی    منظوربه و  وحدت  بای  یهاملت تحقق  و    یهاحکومت   دمسلمان  را    نشاندهدست ظالم 

عادالن حکومت  آن  از  پس  و  کنیم  خدمت   هسرنگون  در  که  را  وجود   اسالمی  به  است  مردم 
)خمینی،   است«  مسلمین  وحدت  و  نظام  حفظ  برای  حکومت  تشکیل  (.  27:  1378آوریم. 
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به    ی اوستهیپهمبهه  از زنجیر  یاحلقهامام خمینی در حقیقت همان    موردنظرحکومت   است که 
منجر  اسالمی  امت  تشکیل  به  نهایت  در  و  شده  شروع  اسالمی  انقالب  با  نظام  رهبری  تعبیر 

: دارندیمبیان    1390/ 7/ 24شد. مقام معظم رهبری در بخشی از سخنرانی خود در مورخه    خواهد
، ها این را گفتیمپیش  ،منطقی وجود دارد  هریزنجای را در اینجا عرض بکنم. یک  من یک نکته»

المی است، بعد تشکیل نظام اسالمی است، بعد تشکیل دولت اول، انقالب اس  هحلق  .بحث شده
  هر این یک زنجی  ،اسالمی است، بعد تشکیل امت اسالمی است   ۀجامعاسالمی است، بعد تشکیل  

 14«.مستمری است که به هم مرتبط است 

انقالب  رهنمودهااین    براساس» ابتدای  همان  از  ایران  اسالمی  سیاست خارجی جمهوری   ،
بر مبتنی  امت   اسالمی  ایجاد  اتحاد    هواحداستراتژی  از  حمایتی  رویکرد  با  و    تمامی اسالمی 

و    یهاملت  تنظیم  جهان  اقدام ش  یزیریپمسلمان  در    یهادولت عملی    هاید.  انقالب  از  پس 
از   خروج  از    15« سنتو »جهت  حمایت  تعهد،  عدم  جنبش  به  ورود  مرکزی(،  پیمان  )سازمان 

  جانبه همه  هویژه ملت مظلوم فلسطین، توسعلمان بهمس   یهاملت   تمامی   بخشیآزاد  یهاجنبش
  ه از طریق تأسیس، تقویت و توسع  هاآنبیشتر میان    ییهمگرابا کشورهای اسالمی و تالش برای  

مختلف   جامعه    یالمللنیبنهادهای  تأسیس  اسالمی،  مذاهب  تقریب  جهانی  مجمع  همانند 
العالمیه، برگزاری   مورد مشابه دیگر،    ها دهحدت اسالمی و  و  یالمللنیب  یهاکنفرانسالمصطفی 

اسالمی است. در   هواحدامت   هجمهوری اسالمی ایران به اندیش  هانی گراعملهمگی مؤید رویکرد  
در   هاآن  هگسترد  هاینهادهای نظامی در ژئوپلیتیک ایران و اقدام  ترپررنگ این میان شاید نقش  

عملی نظام باشد. از ابتدای   هاین روی   اسالمی، بیش از پیش مؤید  هواحدق آرمان امت قجهت تح
وظا شرح  به  مربوط  بخش  در  اسالمی  انقالب  حمایت  یپیروزی  موضوع  به  پاسداران  سپاه  ف 

از  »عنوان    با،  بخشیآزاد  یهاجنبش مستضعفین   هطلبانحقو    بخشییرها  یهانهضت حمایت 
(.  1358:  1069اشاره شده است« )کیهان،    «جهان تحت نظارت رهبری انقالب و مشورت دولت 

نام واحد   به  این اساس، واحدی  و    نیادر سپاه تشکیل شد« )حافظ  بخشیآزاد  یهانهضت »بر 
انقالبی    یهاجنبشو    هاسازمانموجب شد تا    ادشدهیوضعیت    ه(. مجموع17:  1391،  همکاران

 هعربستان، مجلس اَعالی انقالب اسالمی عراق، جبه  هریجزشبه  بخشیآزاد  ههمچون دفتر جبه
فیلیپین،   افغانستان و سازمان    یهاجنبشموروی  به    بخشیآزادمقاومت اسالمی  اقدام  فلسطین 

حمایتی، همواره جزء الینفکی از   هایاقدام  گونهنیاتأسیس دفتر نمایندگی در ایران کنند. اگرچه  

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10881
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10881
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10881
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تشکیل    در پیراهبردی جمهوری اسالمی در طول حیات خویش بوده است، لیکن    یهااست یس
پاسدارانیروی ق جنگ تحمیلی و متعاقباً نقش حمایتی    ه انقالب اسالمی در بحبوح  ندس سپاه 

از   مقاطع حساس  در  نیرو  اقدام  یها مقاومت این  نهایت  در  و  منطقه  مظلوم  مردم   هایاسالمی 
سرکوب    سازسرنوشت  در  مذکور  رهاسازی    یها گروهنیروی  و  داعشی  و  تکفیری  افراطی 

نظام جمهوری اسالمی در    هانیگرا عملشوم قرن حاضر، رویکرد    همسلمان از این پدید  یهاملت 
 د.  شاسالمی بیش از پیش نمایان  هواحدامت  یهاآرماننیل به 

بحث   این  پایان  نکت  یادآوریدر  »  هاین  که  است  نظام جمهوری    یهااست یسمهم ضروری 
تح مسیر  در  ایران  اندیشقاسالمی  هر  هواحدامت   هق  گرفتن  نظر  در  ]با  رویکرد    اسالمی  دو 

معنا نیست که کشورمان عرف  [ برای حمایت از مسلمانان جهان، بدینانهی گراواقعو    انهیگراآرمان
این    یالمللنیب تحقق  برای  بلکه  نادیده خواهد گرفت،  را  امور دیگران  در  مداخله  منع  بر  مبنی 

:  1385)تسخیری،    را اتخاذ خواهد کرد«  یالمللنیبمورد قبول جامعۀ    یسازوکارهاهدف، ]قطعاً[  
به503 به(.  »ایران  دیگر،  از  عبارت  حمایت  راستای  در  متحد،  ملل  سازمان  عضو  یک  عنوان 

در حدود    الملل نیبکه حقوق    کندیممستضعفان، آن دسته از حقوق و تکالیفِ حمایتی را اتّخاذ  
 ه، در رویمهم(. این  435:  1389منشور ملل متحد مورد اشاره قرار داده است« )هاشمی،    فاهدا

قابل مشاهده    وضوحبهعنوان یگانه مرجع تفسیر قانون اساسی کشور نیز  شورای محترم نگهبان به
صراحت از تصویب قوانینی  ، به1361/ 3/ 4  ه مورخ  4594است. نهاد قانونی مذکور در نظر شماره  

رت با اصل  دلیل مغای، بهکندیم دیگر را صادر    یهاملت مجوز دخالت در امور داخلی    ینوعبهکه  
  16ده است. کرقانون اساسی خودداری  154
 

 گیری  جه ینت
نژادی، ملی،    ی هایوابستگبدون توجه به    ها انساناست که بر مبنای آن    یادهیا  وطنی جهان

را از یکدیگر   هاآنو هیچ تفاوتی  ندمذهبی، فرهنگی و ... همگی از شهروندان یک اجتماع واحد
امت سازدینمجدا   مفهوم  اتحاد  اسال  ه واحد.  مبنای  بر  اما  بشر،  آحاد  وحدت  بر  ناظر  نیز  می 

میان   مالک  هاست آناسالمی  جغرافیایی  قراردادی  مرزهای  نه  نیز  مفهوم  این  در    ی بندمیتقس. 
محسوب    هاانسانملیت و قومیت. لیکن آنچه وجه ممیز میان    ،زبان   ، نژاد  ،ست و نه رنگهاانسان

صرفاً  دشو یم ایدئولوژی» ،  و  اندیشهاست آن  «عقیده  بتوان  شاید  دیدگاه،  این  از   هواحدامت   ه. 
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را   استقرار  کرتعبیر    «اسالمی  وطنی »جهان  ینوعبهاسالمی  به  اندیشه  دو  هر  دیگر،  طرف  از  د. 
حکومت   هوطنان به مقول. نگاه آرمانی جهانشندیاندیمنوعی حکومت فراگیر به گستردگی جهان 

کشتار    یهاسالحجنگ و گسترش    مانندحل مسائلی  ریق  جهانی، دستیابی به صلحی پایدار از ط
زعم بسیاری از  جمعی و فقر و نابرابری جهانی و تخریب محیط زیست است. حکومتی که به

چالشپردازانِهینظر با  آن،  منتقد  همچون   یها  نبودن»ی  نبودن» ،  «عملی  ضروری  »و    «مطلوب 
قطعی    هاسالمی، این اراد  هواحدت ام  هاندیش  براساسمواجه است. این در حالی است که    «نبودن

  یاگونهبه  شانیدیتوحخداوند است که سرنوشت و فرجام جهان و انسان را مبتنی بر گرایش  
د. از همین رو شو که در نهایت و غایت، به تأسیس حاکمیتی واحد و جهانی منجر    زند یمرقم  

اندیش که  باورند  این  بر  آن  مسیرتنها    «اسالمی  هواحدامت »  همسلمانان  رهگذر  از  که  است  ی 
نقط  هبه جامع  توانیم در  درست  این  و  یافت  آرمانی دست  که   هتوحیدی  است  تفکری  مقابل 

، در طول هاانسانظاهری به وحدت و برابری    یوطنانه و باورمندادعاهای جهان  هرغم همعلی
پیروان مذهب  ان،  سیاسی و اجتماعی بوده است. در این می   یهایناهنجارتاریخ، منشأ بسیاری از  

باورمند ضمن  فلسف  یشیعه  به  امت   هعمیق  استقرار   ه واحدوجودی  ضرورت  مآالً  و  اسالمی 
الگوی مهدویت، معتقدند که حکومت جهانی مطلوب، آن است    هحکومت واحد جهانی، با ارائ

عالوه دادن  که  سوق  کسب    هاانسانبر  اجتماعی،    ی هانهیزمدر    هانیبرتر به  سیاسی،  مختلف 
تکاملی خود نیز برآید. آنان معتقدند    هبه نقط  هاانساناقتصادی و ...، در جهت هدایت    نگی،فره

جامع  ت حکوم اندیش  همطلوب  بر  اامت   همبتنی  با  که  است  حکومتی  آن  منبع  تواحده،  به  صال 
سای بتواند  الهی،  الیزال  جهان    ه قدرت  در  را  اجتماعی  که    ؛سازد  محققعدالت  حکومتی 

 حقیقت، آرزوی دیرین بشر نیز بوده است.    ، دراستقرارش در زمین
به   .2 پژوهش حاضر،    یهاافتهی   براساسو    شدهمطرح  هایپرسشبه هر حال، در مقام پاسخ 

گرفته   دادن    شودیمنتیجه  قرار  محور  با  تأسیس،  ابتدای  همان  از  ایران  اسالمی  که جمهوری 
مبانی    هواحدامت   هاندیش در  روی  نظریاسالمی چه  در  مسیر    عملی  هو چه  در  خود، حرکت 

کار خود قرار    هسرلوح  شود،استقرار حکومتی جهانی    سازنهیزم که    را   آرمانی  یاجامعهایجاد  
در جهان اسالم    ییهمگراکلی نظام اسالمی در ایجاد نوعی ائتالف و    یهااست یس داده است.  

ب اسالمی نقالامامت، نگرش جهانی ا  –ت  م نیل به وحدتی مطلوب بر مبنای الگوی ا  منظوربه
به   نسبت  ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  حمایتی  رویکرد  و    تمامیو  محرومان 
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بودن   بر جهانی  اسالمی  نهضت  تأکید رهبران    باألخره انقالب و    یهاآرمانمستضعفان جهان، 
ژئوپلیتیکِ جمهوری اسالمی ایران در منطقه، همگی حکایت از باورمندی عمیق    پررنگنقش  

جمهوری به  اسال  نظام  این    هواحدامت   یهاآرمانمی  به  نیل  اگرچه  دارد،  ،  هاآرماناسالمی 
مقررات حقوق    گاهچیه قواعد و  به  ایران  بر  اسالمی حاکم  نظام  پایبندی  نشده    المللنیب مانع 

به و  است.  آرمانی  رویکرد  دو  از  جستن  بهره  با  ایران  اسالمی  جمهوری  دیگر،  عبارت 
واحده و  امت   همبتنی بر اندیش  های الزم در جهت تحقق جامعستره، ضمن ایجاد بانهیگراواقع

در حقوق    شدهرفتهیپذاستقرار حکومت جهانی اسالم، خود را همواره متعهد به اصول و قواعد  
دیگر    المللنیب کشورهای  داخلی  امور  در  مداخله  اصل عدم  دو  داندیماز جمله  این  تالقی   .

 د.کرمهوری اسالمی ایران مشاهده ام جعملی نظ هدر روی توانیمرویکرد را 
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3.  

 
 ها یادداشت 

1. Anti – mercantilists. 
2. Adam Smith. 
3. Dietrich Hermann Hegewisch. 
4. Multiculturalism. 

توسط دولت جمهوری اسالمی ایران، از    2030ه سند  ولی پذیرش ای پس از  اخامنه  اهللتیآبرای مثال حضرت   .5
انتقاد کرد و دولت و شورای عالی انقالب فرهنگی را مسئول    شدتبهوصدای این سند  سر یب تصویب و اجرای  

عدم مراقبت در این مورد دانست. ایشان در دیدار با جمعی از معلمان، با انتقاد از پذیرش سند سازمان ملل اظهار  
ی بزرگ نیز قرار دارد، به خود  هاقدرتی که تحت نفوذ المللنیب ه مناسبت یک مجموعه به اصطالح  ه چ: »بندکیم

که برای ملت هائی با تاریخ و فرهنگ و تمدنِ گوناگون، تکلیف معیّن کند؟«. رهبر جمهوری اسالمی    دهدیمحق  
مخالفت کنید، صراحتاٌ اعالم    دیانتو ینمکار  : »اگر چنانچه با اصل  دیگویم ایران سپس خطاب به مسئوالن دولت  

کنید که جمهوری اسالمی ایران در زمینۀ آموزش و پرورش، دارای اسناد باالدستی است و احتیاجی به این سند  
فرهنگی    مؤسسه پژوهشی - یاخامنه  اهللتی و نشر آثار حضرت آ  دفتر حفظ  یِرسانپایگاه اطالعندارد« )به نقل از  

 (https://farsi.Kamenei.ir)پایگاه اینترنتی به آدرس  در مندرج .انقالب اسالمی
6.  Imporium mundi. 
7.  Pax romana. 
8.  Principle of orthodox. 
9. Andrew Linklater. 

صراحت تمام، یگانه روش موجود در بزرگ غرب حتی به  پردازانهینظردر این میان بسیاری از فیلسوفان و    . 10
.  پنداشتند یمایاالت متحده آمریکا    ادتی و سی نوین با زعامت  امپراتورجهانی را ایجاد    احدحکومت وراه استقرار  

برای اطالعات بیشتر در این زمینه ر.ک: مقاله »آینده بشریت«، برتراندراسل، ترجمه محمد وحید دستگردی، مجله  
 (.1352، اردیبهشت 2ارمغان، ش 

 أَنَارَ ُبکمْ فَاعْبدون«.  وَ احِدَۀًإ»ِنَ هَذِهِ أُمَتُکمْ أُمَۀً وَ . 11
که برای نیل به    کندیم، دولت جمهوری اسالمی ایران را موظف  3اصل    16برای مثال قانون اساسی در بند   .12

معیارهای اسالم،    براساس، همه امکانات خود را در جهت تنظیم سیاست خارجی کشور  2اهداف مذکور در اصل  
به همه م برادرانه نسبت  اصل    براساس برد. همچنین    کاربهاز مستضعفان جهان    غیدریب حمایت  و    سلمانانتعهّد 

152  « اساسی،  نفی هرگونه سلطهقانون  براساس  ایران  اسالمی  پذیری،  جویی و سلطهسیاست خارجی جمهوری 
های  مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت  هجانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همحفظ استقالل همه

 «.  آمیز متقابل با دول غیرمحارب استوار استر و روابط صلحگ هسلط
: »ما برای دفاع از اسالم و ممالک اسالمی و استقالل ندیفرما ی م امام خمینی در تقویت مبانی اتحاد میان مسلمانان  . 13
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ک اسالمی ممالاتحاد  ممالک در هر حال مهیا هستیم. برنامۀ ما که برنامه اسالم است، وحدت کلمۀ مسلمین است.  
ی با تمام دول اسالمی است در سراسر جهان«. مان ی پهم است. برادری با جمیع فرق مسلمین است در تمام نقاط عالم.  

ایشان همچنین معتقدند که »اسالم آمده تا ملل دنیا را، همه را با هم متحد کند و یک امت بزرگ به نام امت اسالم در 
ک  کسانی  تا  کند  برقرار  این  ا سلطه   د واهن خ ی م ه  دنیا  بر  به هادولت ی  بکنند،  پیدا  اسالمی  مراکز  و  اسالمی  واسطه ی 

 (.225:  13و ج    84:  1، ج  1387اجتماع بزرگی که مسلمین از هر طایفه هستند، نتوانند« )ر.ک: خمینی،  
ه در تاریخ  انشاان کرمبرای اطالع بیشتر در این زمینه ر.ک: به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجوی.   14
حضرت    –  24/7/1390 آثار  نشر  و  حفظ  دفتر  اینترنتی  پایگاه  در  آدرس: اخامنهالعظمی    اهللتی آمندرج  به    ی 

Https//farsi.khamenei.ir   
15. CENTO –Central Treaty Organization 

»در ماده است:  آمده  مجلس شورای اسالمی    14/2/1361ه مورخه  مصوب   ردنظر مذکور و در مقام    1در بند  .  16
یک، اطالق جمله »و جهاد در راه خدا و گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان طبق قوانین جمهوری اسالمی  

قانون اساسی که هدفِ بقاء سپاه    150، با اصل  شود یمیی به ملل غیرمتحارب  ابتداایران« که شامل هجوم و حمله  
ی دیگر را ممنوع کرده است، مغایر شناخته شد«.  هاملّتاخلی  که دخالت در امور د   154را معین کرده و با اصل  

اینترنتی پژوهشکده  بیشتر در این زمینه ر.ک: سامانه جامع نظرات شورای نگهبان مندرج در پایگاه  برای مطالعه 
 (  http://nazarat.shora-rc.irشورای نگهبان به آدرس  
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 ی و عربالف( فارسی 
 ، رمزی منیر بعلبکی، بیروت: دارالعلم للمالئین، چ اول. جمهره اللغه (،  1987درید، ابوبکر ) . ابن 1
 ، نشر ادب الحوزه. لسان العربق(، 1405منظور، محمد ابن مکرم ). ابن2

، تهران: مرکز اسناد  امام خمینیاندیشه    در  امت و ملت(،  1383. بابائی زارچ، علی محمد )3
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با سازمان ملل متحد خواهد بود  جهان وطنی: این است و جز این هست  شعار جهان  –وطنی 

 . 83 – 80ص ، 31، ش ماهنامه حافظها بازشدنی هستند(«، )راه

5( محمدعلی  تسخیری،  ایران(،  1385.  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  پرتو  محمد در   ،
 سپهری، تهران: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی. 

وچهارم (، »ارزیابی قابلیت اجرائی اصل یکصد و پنجاه1395. جاوید، جواد؛ محمدی، عقیل )6
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 .114- 97، ص 11ارم، ش چه ، سالالمتینفصلنامۀ حبلتأکید بر اندیشۀ امام خمینی«، 

 ، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی، چ سوم. اسالمی   الملل ن ی ب حقوق  (،  1368. خلیلیان، سید خلیل ) 11

 ، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. صحیفۀ امام(، 1387اهلل ). خمینی، روح12
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انقالب اسالمی بر جنبش(،  1384. سجادی، عبدالقیوم )18 ، قم:  های اسالمی معاصربازتاب 
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