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همزٌستی در لغت به معنای باهم زندگی کردن ،زندگانی مردم دو
کشور با کمک اقتصادی و سٌاسی به همدٌگر و در اصطالح گٌاه
شناسی شرٌک بودن دو گٌاه در زندگی با ٌکدٌگر است .
همزٌستی ،با هم زٌستن ،زندگً دو تن ٌا دو گروه با ٌک دٌگر
است؛ درحالی که شاٌد مناسب ٌکدٌگر نباشند.
واژه های معادل در زبان عربی “ :تصالح”“ ،تسالم”“ ،الحٌاة
السلمً” و مهمترٌن واژه  ،واژه “التعاٌش السلمً” است.

تعرٌف همزٌستی مسالمت آمٌز
 همزٌستی مسالمت آمٌز در اصطالح حقوق بٌن الملل :
چگونگی مناسبات ،بٌن ممالکی است که دولت های آن
دارای نظام اجتماعی و سٌاسی مختلف هستند؛ ٌعنی رعاٌت
اصول حق حاکمٌت ،برابری حقوق ،مصونٌت و تمامٌت
ارضی هر کشور کوچک ٌا بزرگ ،عدم مداخله در امور
داخلی دٌگر کشورها ،احترام به حق تمامی توده ها در
گزٌنش آزاد نظام اجتماعی خوٌش و فٌصله بخشٌدن به
مسائل بٌن المللی از طرٌق مذاکره است .
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صلح و همزٌستی را از شراٌط مهم غلبه بر مشكالت جهان معاصر دانسته اند.

تعرٌف صلح
 سن آگوستٌن  :صلح ٌعنی نظم در آرامش
 گاستون بوتول  :صلح حالت ٌک گروه انسانی حاكم بر
سرنوشت خوٌش
 نظرٌه امنٌت دسته جمعی در قالب سازمان جهانی را می
توان از نظرٌه های صلح دانست.
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نقشه ها و نظرٌه های صلح
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 -1سازمان بین المللی و امنیت دسته جمعی
 سازمان بٌن المللی ،مركز تبادل نظر و مشاوره جهت
سامان دادن صحٌح فعالٌت های علٌه تجاوز است.
سازمان بٌن المللی با تكٌه بر اصل «امنٌت دسته جمعی»،
صلح و امنٌت را برای همه دولت ها تضمٌن كرده و
جلوی تجاوز و جنگ را می گٌرد .
 طرح صلح ،به تأسٌس «جامعه ملل » و «سازمان ملل
متحد» ،به عنوان سازمان های بٌن المللی حافظ صلح و
امنٌت بٌن المللی منجر شد كه ناتوانی آنها در اٌجاد ٌک
صلح پاٌدار در تارٌخ روابط بٌن الملل به ثبت رسٌده
است.

نقشه ها و نظرٌه های صلح
 -2دولت واحد جهانی
 صلح در گرو حذف مرزهای ملی است.
ٌ ک دولت واحد جهانی ،با وضع مقررات و قوانٌن الزام آور برای
همه ملت ها و سرزمٌن ها و اطاعت همه مردم جهان از آن،
صلح ،ثبات و امنٌت را به ارمغان می آورد .
 نظرٌه پردازان تشكٌل حكومت واحد جهانی را تنها راه مطمئن
برای دستٌابی به صلح پاٌدار می دانند( .رٌشه ی جنگ و ناامنی
در عرصه ی روابط بٌن المللی ناسٌونالٌسم دانسته می شود)
 تنها راه چاره ،حذف نظام دولت های مستقل با حاكمٌت ملی و در
مقابل اٌجاد حكومت جهانی است .
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نقشه ها و نظرٌه های صلح
 -3خلع سالح
 استدالل نظرٌه پردازان خلع سالح  :چون انسان با اسلحه می جنگد ،پس
برای از بٌن بردن جنگ – و در نهاٌت استقرار صلح – انهدام تسلٌحات
كفاٌت می كند.
 وسعت و گستره ی خلع سالح ،شكافی مٌان طرفداران اٌجاد کرده است.
 .1گروه خواهان خلع سالح كامل و عمومی  :وجود هر نوع سالحی ،طبٌعتا می
تواند شراٌط آغاز جنگ را فراهم کند .تمامی تسلٌحات اعم از سالح های
معمولی ،هسته ای ،مٌكروبی و شٌمٌاٌی باٌد از عرصه حٌات اجتماعی انسان
حذف شوند.
 .2برای كاربرد زور مشروع ،نٌاز به سالح های معمولی برای جامعه ی بشری
همواره وجود دارد .دفاع مشروع از سرزمٌن ،تعقٌب مجرمان و اجرای
احكام قضاٌی ،نٌازمند ابزارهاٌی است( .خلع سالح ،نابودی تسلٌحات كشتار
جمعی را می باٌست شامل بشود .مانند :ابزارهای پٌشرفته اتمی ،شٌمٌاٌی و
مٌكروبی.
 جاٌگزٌن ارتش های ملیٌ ،ک ارتش واحد بٌن المللی كه نظم جهانی را حفظ
 8می كند خواهد شد .

نقشه ها و نظرٌه های صلح
 -4موازنه ی قوا
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بنٌان تحلٌل نظرٌه ی موازنه ی قوا  :قدرت تنها به وسٌله ی قدرت ،قابل مقابله ،كنترل و محدود
شدن است .توازن قوا ،موجب تعادل و ثباتی می گردد كه ضامن صلح و امنٌت بٌن المللی است.
نوٌسندگان معاصر ،موازنه ی قدرت را « پاٌه اساسی روابط مٌان ملل » « ،نماٌش قاعده عمومی
اجتماعی » و تقرٌبا « نوعی قانون اساسی سٌاسی كه می توان آن را از گردش سٌاست های
جهانی استخراج كرد » خوانده اند.
روابط مٌان دولت ها بر اساس قدرت و منافع ملی است و همه دولت ها درپی حداكثر قدرت برای
تحقق منافع ملی خود هستند .آنها برای بقا و نٌرومند شدن ٌا قدرتمند ماندن ،تالش بسٌاری را به
صورت اتحاد و ائتالف با برخی دولت ها انجام می دهد که نتٌجه ی چنٌن اتحاد و ائتالفی ،موازنه
ی قدرتی است كه جلوی تجاوز را گرفته و صلح و ثبات را موجب می شود.
موازنۀ قوا ،به عنوان ٌک نظام بٌن المللی و حافظ صلح جهانی ،از سال  -1648قرارداد صلح
وستفالی  -تا  1789و از سال  – 1815كنگره وٌن – تا سال  1914به تارٌخ ساٌه افكنده بود.
بر طبق نظرٌه موازنه ،خطر تجاوز از دولت قوی تر انتظار می رود.
دولت ها دست به جنگ نمی زنند ،مگر هنگامی كه معتقد شوند پٌروزی با آنان خواهد بود،
پٌروزی خود را پٌش بٌنی می كنند .بنابراٌن موازنه قدرتٌ ،كی از زمٌنه های تولٌد جنگ خواهد
بود.

اصل حل مسالمتآمٌز اختالفات ،حكمٌت و مقابله
به مثل در روابط بٌن الملل
.1
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اصل حل مسالمتآمیز اختالفات بین المللى
در روابط بٌن الملل بروز اختالفات بٌن المللى اجتناب ناپذٌر
است.
اختالفات حقوقى معموال از نحوه تغٌٌر قراردادها و اختالفات
سٌاسى از تعارض منافع ملى دولتها ناشى مىشود.
دو جنگ جهانى اٌن درس بزرگ را به دولتهاى جهان داد كه از
باب پٌشگٌرى ،اختالفات خود را از راههاى مسالمتآمٌز حل و
فصل نماٌند .

اصل حل مسالمتآمٌز اختالفات ،حكمٌت و مقابله
به مثل در روابط بٌن الملل
 .2حكمیت و اصل وفاى به تعهدات بین المللى
 حکمٌت  :توافق بر حل و فصل اختالفات بٌن المللى به
وسٌله داوران انتخابى که نوعى قرارداد دو ٌا چند جانبه
محسوبمى شود.
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اصل حل مسالمتآمٌز اختالفات ،حكمٌت و مقابله
به مثل در روابط بٌن الملل

 .3اصل مقابله به مثل
در روابط بٌن الملل ،همانند حقوق فردى ،مظلوممى تواند در
مقابل ظالم مقابله به مثل كند .در مقابله به مثل ،اصل عدالت
باٌد رعاٌت شود.
 تعریف مقابله به مثل
مقابله به مثل ،نوعى مجازات عادالنه منطقى و دفاع مشروع
محسوبمى شود .عمل مقابله به مثل رفتارى در حد عرف و
عادت در روابط اجتماعى و حقوق بٌن الملل است.
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همزٌستی مسالمت آمٌز از آغاز قرن نوزدهم تا
مٌثاق جامعه ی ملل
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نخستین کنفرانس صلح الهه (در اواٌل قرن نوزدهم و اواٌل قرن
بٌستم ( 1899مٌالدی) با حضور  36کشور )
کنفرانس های صلح الهه نقش مهمی در منبع توسل به زور و
تحرٌم جنگ اٌفا کردند.
تأسٌس «دیوان دائم داوری» در جاٌگاه مرجع صالحٌتدار  ،جهت
جلوگٌری از جنگ از طرٌق اقدام های اصالحی ،مٌانجی گری و
حکمٌت بود.
هدف کنفرانس اول الهه  :بٌشتر سٌاسی بود و اٌن که تسلٌحات را
محدود کنند ،و به اٌن وسٌله ،صلح عمومی برقرار شد و بعد دستور
اٌن کنفرانس تغٌٌر ٌافت .

همزٌستی مسالمت آمٌز از آغاز قرن نوزدهم تا
مٌثاق جامعه ی ملل
 دومین کنفرانس صلح الهه ( 1907مٌالدی )
 معروف به « دراگو -پروتر» که در زمٌنه ی «محدودٌت
توسل به زور برای وصول مطالبات قراردادی» بود.
 کشورها برای وصول مطالبات قراردادی خود (بدون توجه
به منبع مطلب) ابتدا به کشور بدهکار پٌشنهاد رجوع به
داوری می کنند و فقط در صورت خودداری از قبول
داوری ٌا خودداری از اجرای رای داوری ،توسل مسلحانه
به زور مجاز خواهد بود.
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همزٌستی مسالمت آمٌز از آغاز قرن نوزدهم تا
مٌثاق جامعه ی ملل

 میثاق جامعه ملل
 « مٌثاق جامعه ی ملل» که بعد از جنگ جهانی اول ،در
سال  1920مٌالدی قدر اجرا ٌافت که از اصول آن ،لزوم
همکاری و تعاون بٌن کشورهای بزرگ ،قبول استفاده از
کنفرانس های بٌن المللی برای حل و فصل مساٌل بٌن
المللی در مفاد آن و لزوم اٌجاد سازمان بٌن المللی
دادگستری برای حل اختالف های بٌن المللی است.
 تدوٌن کنندگان مٌثاق جامعه ی ملل ،از «مٌثاق» به
صورت «سند صلح بٌن المللی» ٌاد می کردند؛ مٌثاق در
بعضی حاالت جنگ را تجوٌز می کرد و «توسل به
زور» به صورت مطلق محکوم نشد.
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همزٌستی مسالمت آمٌز از آغاز قرن نوزدهم تا
مٌثاق جامعه ی ملل


تأسیس «جامعه ی ملل»



تدوٌن مٌثاق جامعه ی ملل ،در زمان جنگ اول ،هم زمان با تاسٌس «جامعه ی
ملل» بود .سازمانی بٌن المللی که صالحٌت بررسی و اخذ تصمٌم کلٌه ی
موارد نقض صلح و امنٌت بٌن المللی را دارا بود و از طرٌق اٌجاد نظام جدٌد
از وقوع جنگ های مشابه جلوگٌری می کرد.
پٌش از مٌثاق جامعه ی ملل ،جنگ  ،آٌٌن مشروع در حقوق بٌن الملل شمرده
می شد؛ ولی پس از آن ،اندٌشه ی بٌن الملل به ممنوعٌت جنگ و توسل به زور
تماٌل ٌافت و البته معاهده های صلح دٌگر ،به تثبٌت صلح و هم زٌستی بٌن
دولت ها و «اصل عدم توسل به زور» کمک شاٌانی کردند.
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همزٌستی مسالمت آمٌز از آغاز قرن نوزدهم تا
مٌثاق جامعه ی ملل
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معاهده های لوکارنو
در  10اکتبر  1925در شهر «لوکارنو» پاراف شد .
معاهده های فرانسه و اٌتالٌا و دٌگر معاهده های دو جانبه مٌان آلمان
از ٌک سو و هر ٌک از کشورهای بلژٌک ،فرانسه ،لهستان و
چکسلواکی از سوی دٌگر.
دو طرف متعهد شدند که سٌاست متقابل عدم تجاوز را پٌش گٌرند و
وضعٌت موجود سرزمٌنی را در اروپای غربی حفظ و تضمٌن کنند
و آٌٌن داوری را جهت حل اختالفات بٌن خود برگزٌنند که در سال
 1936مٌالدی ،با خروج آلمان از جامعه ی بٌن الملل قدرت
اجراٌی خود را از دست دادند.

همزٌستی مسالمت آمٌز از آغاز قرن نوزدهم تا
مٌثاق جامعه ی ملل
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میثاق «بریان – کلوگ» یا «معاهده ی پاریس»
ٌادداشت هاٌی مٌان دو دولت فرانسه و اٌاالت متحده مبادله شد.
سپس در  27اوت  15 ،1928کشور از جمله ،انگلستان ،آلمان ،
بلژٌک  ،اٌتالٌا ،ژاپن ،لهستان و چکسلواکی آن را امضای کردند،
ساٌر کشورها را به الحاق دعوت می کردند که در سال 1939
مٌالدی به  63کشور رسٌد که 54کشور عضوجامعه ی ملل ،جز
آن ها بودند.
روٌدادهای تارٌخی و وقوع جنگ های خونٌن سال های بعد نشان
دهنده عدم کفاٌت بود.

همزٌستی مسالمت آمٌز از جنگ جهانی دوم تا
سال  2000مٌالدی
 جنگ جهانی دوم ( 1945-1939مٌالدی) به اٌن دلٌل
آغاز شد که دولت های فاتح ،پس از جنگ بٌن الملل اول،
قراردادهاٌی با دولت مغلوب منعقد کردند که در آن ها روح
عدالت و انصاف رعاٌت نشود و حقوق کشورهای شکست
خورده محفوظ نماند.
 پٌش از اتمام جنگ دوم و نٌز پس از آن ،کنفرانس های بٌن
المللی متعددی برای تامٌن صلح بٌن المللی تشکٌل شد .
19

همزٌستی مسالمت آمٌز از جنگ جهانی دوم تا
سال  2000مٌالدی
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کنفرانس سران دولت های متفق
نخستٌن کنفرانس سران دولت های بزرگ متفق روز  14ژانوٌه
 1943در کازابالنکا (مراکش) تشکٌل شد و دومٌن کنفرانس آن ها
مرکب از روزولت ،استالٌن و چرچٌل ،روز دوم دسامبر 1943
(آذر ماه  )1322در تهران تشکٌل ٌافت.
درهمٌن کنفرانس بود که سران سه کشور ،اعالمٌه ی مشترکی مبنی
بر رعاٌت و تضمٌن استقالل تمامٌت ارضی اٌران را امضا کردند و
اٌران را « پل پٌروزی» خواندند .

همزٌستی مسالمت آمٌز از جنگ جهانی دوم تا
سال  2000مٌالدی
 کنفرانس سانفرانسیسکو
 پس از جنگ جهانی دوم ،امرٌکا و بسٌاری از دولت های
اروپاٌی به فکر اٌجاد سازمانی بٌن المللی ،بهتر از جامع
بٌن الملل برای حفظ صلح در آٌنده افتادند.
« کنفرانس سانفرانسٌسکو» در سال  1945در
سانفرانسٌسکو تشکٌل شد 50 .کشور در آن شرکت کردند .
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همزٌستی مسالمت آمٌز از جنگ جهانی دوم تا
سال  2000مٌالدی
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تدوین منشور ملل متحد
«منشور سازمان ملل متحد» مهم ترٌن سند بٌن المللی است که بعد از «جنگ جهانی دوم»
تدوٌن شد .اصول همکاری ،همزٌستی مسالمت آمٌز بٌن ملت ها و دولت ها و راه های حل و
فصل مسالمت آمٌز اختالف های بٌن المللی در آن پٌش بٌنی شده است.
عنوان منشور ملل متحد می گوٌدٌ :کی از مهم ترٌن عوامل پٌداٌی حقوق بٌن الملل و اعتراف
ملل به آن ،به ستوه آمدن ملت ها از جنگ و مٌل شدٌد آنان به آرامش و زندگی مسالمت آمٌز
است.
با پٌشرفت علم و تکنولوژی  ،سالح های مخرب و مرگباری ساخته شده است که در صورت
استفاده از آن ها ،خطر انقراض نسل بشر وجود دارد .اٌن خطر بزرگ ،خود ٌکی از عوامل
فروکشی جنگ ها در جامعه ی بشری است و قدرت ها را بر آن داشته که تا حد ممکن
اختالف -های خوٌش را با مذاکره و صلح که ٌکی از مهم ترٌن اصول حقوق بٌن الملل است،
حل و فصل کنند.

همزٌستی مسالمت آمٌز از جنگ جهانی دوم تا
سال  2000مٌالدی
 شوروی و طرح همزیستی مسالمت آمیز
 اتحاد شوروی پٌشٌن  ،پس از طی مراحلی ،به اصل
همزٌستی مسالمت آمٌز اعتقاد ٌافت :
مرحله ی اول :عقٌده ی لنٌن و مارکس
مرحله ی دوم  :عقٌده ی استالٌن
مرحله ی سوم  :عقٌده ی خروشچف
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محدود کردن سالح های استراتژٌک (سالت)
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در جهت اٌجاد همزٌستی مسالمت آمٌز بٌن دو اردوگاه شرق و غرب ،گفت وگوهای
امرٌکا و شوروی پٌشٌن در مورد محدود کردن سالح های استراتژٌک (سالت  1و)2
نقش مهمی در کاهش تنش و اٌجاد فضای صلح و دوستی اٌفا کرد.
اٌن گفت وگوها ،از سال  1969مٌالدی با هدف محدود کردن «مسابقه جنگ افزاری»
و کمک به «تنش زداٌی» ادامه دارد .نخستٌن دور آن (سالت  )1در مه  ،1972با
دٌدار نٌکسون از مسکو و بستن «قرارداد محدود کردن سٌستم های موشکی ضد پرتابه
ای » مٌان دو ابرقدرت انجامٌد ،همراه با آن «موافقت نامه ی موقت محدود کردن
سالح های تاختگر»  -تعٌٌن شمار موشک های ضد پرتابه ای و افکنه های موشک
های پرتابه ای را برای هر کشور بود – به امضا رسٌد .موافقت نامه برای پنج سال
بود و قرار بود مقررات کامل تری برای «سالح های تاختگر» استراتژٌک تهٌه شود.
موافقت نامه شمار موشک های پرتابه ای زٌر درٌاٌی ها و افکنه های آن ها را هم
برای هر طرف معٌن می کرد ،ولی مرحله ی دوم اٌن گفت و گوها (سالت  )2پٌشرفت
کندی داشت و بارها به بن بست رسٌده است.
با وقوع جنگ های جهانی اول و دوم ،فرٌادهای صلح طلبی افزون شد و با گسترش
وساٌل ارتباط جمعی و اهمٌت نقش افکار عمومی ،همزٌستی مسالمت آمٌز بٌن تمام
مذاهب و ملل دنٌا ،مورد تأکٌد بٌش تری قرار گرفت .کنفرانس های متعدد بٌن المللی،
به منظور سازماندهی و تدوٌن اصول و قوانٌن صلح بٌن کشورها برگزار شد .منشور
سازمان ملل که محصول همٌن کنفرانس های بٌن المللی است ،بر حفظ نسل های آٌنده
از بالٌای جنگ و تأمٌن صلح همگانی تأکٌد کرده است.

« انجمن حقوق بٌن الملل» و تدوٌن اصول
مسالمت آمٌز همزٌستی

« منشور ملل متحد» که به منزله ی«قانون اساسی جامعه ی بٌن المللی سازمان ٌافته»
است ،بر اساس فکر وحدت جهانی و لزوم همکاری صمٌمانه ی دولت ها ،صرف نظر
از تفاوت نظام اجتماعی و سٌاسی آن ها ،استوار شده است.
 قدرت های بزرگ بدون توجه به «اصل همبستگی جهانی» که منشور ملل متحد بر آن
استوار شده است ،با اٌجاد گروه های سٌاسی و نظامی رقٌب ،نفاق و دودستگی را که
«جنگ سرد» ٌکی از مظاهر آن بود ،تشدٌد کرده و با تسرٌع در اجرای برنامه ی
تسلٌحاتی خطر برخورد و درگٌری شدٌدی را که سبب نگرانی جهانٌان است را شدت
بخشٌده اند.
 گروهی ،همزٌستی مسالمت آمٌز را ٌگانه راه نجات بشر و جمع دٌگر ،آن را هٌوالٌی
وحشتناک که جز فرٌب چٌزی به ارمغان نٌاورده است ،می پندارند« .کمیته ی انجمن
حقوق بین الملل» با هدف ٌافتن راه حل مناسب ،نه تمجٌد از روش و سٌاستی و تقبٌح
سٌاست دٌگر تشکٌل شده است.
 اٌن کمٌته شانزده اصل را به صورت «مبانی همزٌستی مسالمت آمٌز» تعٌٌن کرد و
همچنٌن به بررسی دو جنبه ی سٌاسی و حقوقی پرداخت.
 نتٌجه :کلٌه ی دولت ها ،صرف نظر از نظام اجتماعی  ،اقتصادی  ،سٌاسی ٌا مرامی
خود ،موظف به همکاری برای اعتالی سازمان های بٌن المللی موجود و اٌجاد سازمان
های بٌن المللی مورد نٌاز دٌگر در جهت تحقق اهداف منشور ملل متحد و همچنٌن
توسعه و تقوٌت حقوق بٌن الملل و کوشش برای حل و فصل مسالمت آمٌز اختالف های
 25حاصله با دولت های دٌگر هستند .

نقش سٌاست خارجی در روند توسعه چٌن
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سٌاست خارجی چٌن نقش بیبدٌلی اٌفا کرده است.
اگر تغٌٌر در سٌاست خارجی اٌن کشور در ابتدای دوران اصالحات و سٌاست
درهای باز رخ نمیداد ،روند توسعه اٌن کشور با مشکالت بنٌادٌن مواجه
میشد .در اٌن دوران چٌن اصول جدٌدی را در سٌاست خارجی خود به کار
گرفت که به پنج اصل همزٌستی مسالمتآمٌز مشهور شدند:
1ـ احترام متقابل به حاکمٌت و تمامٌت ارضی کشورها؛
2ـ اصل عدم تجاوز؛
3ـ برابری و نفع متقابل؛
4ـ عدم مداخله در امور دٌگران؛
5ـ همزٌستی مسالمتآمٌز با همه کشورها

جهانی شدن
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كشورهای توسعه ٌافته صنعتی از نٌمه دوم قرن بٌستم در تالشند ،تا از طرٌق اٌجاد سازمانهای جهانی،
مانند صندوق بٌن المللی پول ،سازمان تجارت جهانی(گات) مقرراتی را در جهت آزاد سازی مبادلهی كاال
و برداشت موانع گمركی و رفت و آمد سرماٌه برای كشورهاٌی كه عضو اٌن سازمان هستند ،به تصوٌب
برساند .
به اعتقاد آنان ،جهانی شدن اقتصاد حداقل چهار مزٌت را برای کشورهای در پی خواهد داشت که می
تواند باعث تحول و افزاٌش روند پٌشرفت اقتصادی کشورها گردد.
-1گشاٌش بازارهای جهانی  :گشوده شدن مرزها ،توسعه تجارت و نقل و انتقاالت بٌن المللی کاال و
خدمات ،که متأثر از افزاٌش تقاضای ناشی از گسترش تجارت بٌن المللی و سرماٌه گذاری خارجی بوده
است.
-2افزاٌش رقابت  :از مهمترٌن دستاوردهای جهانی شدن اقتصاد افزاٌش رقابت و در نتٌجه بهٌنه شدن
تولٌد ،کاهش هزٌنه ی مبادالت ،سرعت جابجاٌی و تحرک و پوٌاٌی سرماٌه و افزاٌش روند نوآوری در
طرف عرضه ،و افزاٌش کٌفٌت کاالها و خدمات که خود رفاه اجتماعی را به وجود خواهد آورد.
-3گسترش دانش و تکنولوژی  :با گشوده شدن مرزهای تجاری و برداشته شدن موانع ورود و خروج
سرماٌه های خارجی و اٌجاد فرصت های مناسب برای سرماٌه گذاری مستقٌم شرکت های چند ملٌتی،
زمٌنه خوبی برای انتقال تکنولوژی و دانش فنی و نٌز منبع ارزشمندی برای کشورهای در حال توسعه
فراهم می شود.
-4تقسٌم بٌن المللی کار  :جهانی شدن اقتصاد ،کشورها را به سوی بهره برداری از استعدادهای مادی و
معنوی خود بر اساس توانمندی های خود در زمٌنه های مختلف تولٌد کاال و خدمات می برد ،زٌرا با
برداشته شدن موانع گمرکی و تحرک و جابجاٌی بی قٌد و شرط سرماٌه ،و جابجاٌی نٌروی کار ،شراٌط
مناسب برای بهره گٌری از سرماٌه های انسانی و طبٌعی فراهم می گردد ،درنتٌجه عوامل ناکارآمد
اقتصاد از مٌان برداشته می شود.

دٌدگاه قانون اساسی جمهوری اسالمی اٌران ،در مورد
نحوه اساس رفتار با ملت ها و دولت های جهان
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» همزٌستی مسالمت آمٌز در سٌاست خارجی جمهوری اسالمی اٌران :
الف :كوشش برای وحدت جهان اسالم
ب :حماٌت از مستضعفان
ج :همزٌستی مسالمت آمٌز با دولت های غٌر محارب
از لحاظ مواضع جهانی ،موارد مربوط به اصول و مبانی سٌاست خارجی
اٌران ،مانند نفی سلطه در سٌاست خارجی ،تأكٌد بر حفظ استقالل ...حل و
فصل مسالمت آمٌز اختالفات و نٌز تاكٌد بر اصل عدم مداخله ،اصل همزٌستی
مسالمت آمٌز ،احترام به مرزهای بٌن المللی و حل مسالمت آمٌز اختالفات
داخلی به اصول و مبانی سٌاست خارجی اٌران بازٌابی می شود.
اصل ٌازدهم ،اصل چهاردهم و فصل دهم قانون اساسی .
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