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چکیده
از سال  ،)٢٠١٢( ١٣٩١اجود ،ا تبار ا ماندگاری فتوای ماام معظم رهبری
لیه سالحهای تخریب جمعی ،از سوی برخی ملبو ات غربی مرورد سرلال
قرار گرفت ا با نگاهی غیر لمی نفی شد این مااهره در پری بررسری لمری
سلال مزبور ا دریافت پاسخ صحیح به آن است افزان بر ارائه ماابع ا متون
فتوا که حکمی شر ی ر حکومتی است به ریشرههرای تراریخی ا اسرتحکام
مالای آن نیز توجه شده است هدم از این کار ،ارائره اطال رات درسرت ا
راشن ا بررسی چرایی صدار چاین حکمی ،اهمیت ا ا تبرار آن ا دریافرت
نسبت آن با اصول ا قوانین بیناهمللری اسرت ارتبرا آن نیرز برا برخری از
مهمترین مشکالت مربو به صلح ا امایرت بریناهمللری مرورد توجره قررار
گرفته است در این زمیاه ،به بررسی کماکیف همسوییهای فتوا ،بهایژه در
بعرد حاروقی ،برا اصررول بریناهمللری مارع اشررا ه ا خلرع سرالح هسررتهای
پرداختهایم این بررسی نشانگر آن است که فتوای مزبور ،هرم برر پایباردی
ایران به ماع سرالحهرای تخریرب جمعری تأکیرد دارد ا هرم در چرارچوب
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ترتیبات بیناهمللی پادمان هستهای ،بر حق غیرقابل انتزاع ایران بره توسرعه
لمی ا فاااری ا استفاده صلحآمیز از انرژی ا فاااری هستهای توجره دارد
همچاین ،در موارد مهم چادی ،تعهد پذیرفتهشده از سوی ایران برهااسرله
این فتوا ،از جامعیت ا ماندگاری ماهیتاا برتری نسبت به ان پی تی برخوردار
است ا هذا میتواند به اروان زیربارای مسرتحکمی بررای سراخت ا توسرعه
ا تماد بیناهمللی نسبت به برنامه هستهای ایران ا نیز در حکرم پشرتوانهای
قوی ا ماندگار در حمایت از اصول بیناهمللی ماع سالحهای تخریب جمعی
تلای شود با توجه به ناش تعیینکااده آن نسبت به برنامه هستهای ایران،
الزم است در سلح ملی ،سازاکار قرانونی ا اجرایری یافتره ا نیرز در رصره
تعامالت بیناهمللی بهنحوی برتر مورد بهرهبرداری قرار گیرد

واژههای کلیدی :فتوا لیه سالحهای تخریب جمعی ،سالحهای هسرتهای،
حکم شر ی ر حکومتی ،فاااری هستهای صلحآمیز ،تعهد سیاسی ر حاوقی
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مقدمه
این مقاله علمی حاصل تحقیقی اس .که بهمنظور رفع برخی بدفهمیهتا و ادعاهتای
بسیار مهم صادرشده توسط مقام معظم رهبری ،حاترت آیدوسصهللسخ نندهسصی ،علیته
سالحهای تخریب جمعی 1،انجام شده اس )3( .هتدف از ایتن کتار ارائته اطالعتات
درس .و روشن در این باره از منابع و متون فتوا ،بررستی علت .صتدور ،اهمیت .و
اعتبار آن ،با بذل توجه خاص به یبات منطقی و ریشههتای تتاریخی آن ،و ستنج
میزان ارتباط این فتتوا بتا حقتو بتینالملتل است .نکتته اخیتر از طریتق بررستی
همسوییهای حقوقی این فتوا با اصول بینالمللی منع اشاعه و خلع سالح هستتهای

2

محقق شده اس .این بررسی از آن رو مهم اس .که بتا برنامته هستتهای بتهشتدت
سیاسی شده ایران ارتباط تنگاتنگی دارد همچنین روشن شدن واقعی .انکارناپتذیر و
ماهی .انسان دوستانه و امنی .گستر این فتوا به حتل مستنله کنتونی هستتهای ایتران
کمک میکند و بهشکلی اساسی و بسیار بلندمتدتتتر نیتز دارای پیامتدهتای بستیار
مهمی در عرصه پرشور و تحرک ملی و در افتق پرآشتو

و نگترانکننتده صتلح و

امنی .بینالمللی اس.
 .1سرچشمه و اهمیت فتوا
سالحهای هستهای ،بیولوژیک و شیمیایی را بهدرستی ستالحهتای تخریتب جمعتی
میدانند این سالحها که به منظور ایجاد وحش .و نابودی گسترده طراحی شدهانتد،
)1. Weapons of Mass Destruction (WMD
2. Nuclear Weapons non-proliferation and Disarmament
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نادرس.

)2012

 )1(،(Smith,ازجمله مبنیبر غیرقابل یاف .یا مصتلحتی بتودن فتتوای

() 2
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ظرفی .کشتار هزاران هزار انسان را در یک یورش دارند و ممکن است .آیتار آن در
محیط و در بدن انسانها گاهی به شکل دائمی باقی بماند

)(WMDCommission, 2006

ایران به همه معاهدات منع سالح های تخریب جمعتی از جملته :معاهتده منتع
گسترش سالحهای هستهای (ان پی تی) ،معاهده منتع جتامع آزمایشتات هستتهای،

1

کنوانسیون منع سالح های بیولوژیک 2و کنوانسیون منع سالحهای شتیمیایی 3متعهتد
اس .ایران بهعنوان کشوری که پایبند به معاهدات منع سالحهای تخریتب جمعتی،
به ویهه ان پی تی اس ،.در اشکال حقوقی و سیاسی متعهد به اصتول منتع گستترش
سالحهای هستهای می باشد ولی در سالهای اخیر ،برمبنای اتهامات بیپایه در مورد
نقض ان پی تی توسط ایران و تکرار دائمی آن در تنتاقض بتا گتزارشهتای آژانتس
بینالمللی انرژی اتمی ،ایران مورد تحریمهای ناعادالنه ،تهدیدات نظامی غیرقتانونی،
خرابکاری فنی و ترور دانشمندان هستهای قرار گرفته است .تحت .چنتین شترایط
به شدت وحشیانه و خطرناک بین المللتی ،فتتوای جتامع رهبتری علیته ستالحهتای
تخریب جمعی ،بر مبنای اصول ارزشی و انسانی دین استالم صتادر شتد عتالوهبتر
تعهد حقوقی و سیاسی ایران به اصول منع گستترش ستالحهتای تخریتب جمعتی،
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صدور این فتوا ،در باالترین سطح حکوم .در ایران نیز نشانگر تعهد دینی جتدی و
عمیق حکوم .به اصول مزبور اس .از این منظر ،فتوای رهبری از ظرفی .ویتههای
برای ایجاد و افزای

اطمینان در صحنه بینالمللی ،نسب .به ماهی .صلحآمیز برنامه

هسته ای ایران برخوردار اس .شاید بی

از هر علتی ،بهواستطه ایتن ویهگتی بتوده

اس .که فتوا مورد نفی و تحریف محافل جنگطلب و معانتد بتا ایتران واقتع شتده
اس.
این فتوا که اساساً ریشه در حقو بینالملتل استالمی دارد ،ازیتک ستو تولیتد،
نگهداری ،کاربرد و حتی تهدید بته کتاربرد ستالحهتای تخریتب جمعتی ،بتهویتهه
سالحهای هستهای را ممنوع می شمارد و از سوی دیگر ،بر کسب فناوری و کتاربرد
صلحآمیز انرژی هستهای و دیگر فناوریهای صلحآمیز تثکید دارد لذا فتوای مزبتور،
1. CTBT
2. BWC
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3. CWC

از جنبههای چندی ،به ویهه در زمینه صلح ،امنی ،.همکتاری و توستعه بتینالمللتی،
دارای اهمی .ویهه اس .همانگونه که در باال اشاره شد ،بهواسطه ماهی .دینتی آن،
فتوای رهبری از ظرفی .ویههای برای ایجاد و افزای

اطمینان در صحنه بینالمللتی،

نسب .به ماهی .صلحآمیز برنامه هسته ای ایران ،برخوردار اس .صدور این فتوا ،در
باالترین سطح حکوم .دینی در ایران ،دارای اهمیتی بس فراتر از یک حکتم دینتی
معمولی اس .که عمدتاً مقلدان آی.اهلل خامنهای ،در ظرفی .مرجع تقلیتد ،ملتزم بته
پیروی از آن هستند بلکته فتتوای مزبتور در واقتع دارای ویهگتیهتای یتک حکتم
حکومتی اس .که نه با رویکردی مصلح.اندیشتانه( ،)4بلکته بتا تتدبیری اصتولی و
بینالمللی جمهوری اسالمی ایران ،الزماالجرا اس .به بیان دیگر ،ایتن فتتوا از یتک
سو دارای منزل .یک حکم دینی بسیار مهم اس .که ریشه در احکام اولیته استالمی
دارد و لذا از مفاهیم عملگرایانهای همچون مصلح.اندیشتی یتا تقیته مبراست ،.از
سوی دیگر ،حکم حکومتی فو العاده مهمی اس .که پیامدهای ملی بسیار مهمی در
ابعاد حقوقی ،سیاسی ،نظامی و صتنعتی دارد اگرچته ایتن فتتوا ،یتا درواقتع حکتم
حکومتی اسالمی ،از ایران و تعهدی دینی برعهده و مربتوط بته ایتن کشتور است،.
فتوای مزبور همچنین میتواند دارای تثییرات قابلتوجهی در عرصه بینالمللتی منتع
سالحهای تخریب جمعی باشد
اگرچتته ایتتن امیتتدواری وجتتود دارد کتته در پایبنتتدی نستتب .بتته قتترارداد منتتع
آزمای های هسته ای (سی تی بی تی) ،کشورهای دارای ستالح هستتهای از توستعه
قابلاطمینان سالحهای هستهایشان در بعد کیفی به میزانی قابلتوجهی محروم شتده
باشند ،لیکن بسیار تثسفآور و نگرانکننده اس .که با گذشت .بتی

از  40ستال از

الزم االجرا شدن قترارداد منتع اشتاعه ستالحهتای هستتهای (ان پی تتی) ،پیشترف.
قابلمالحظهای در بعد خلع سالح هستهای( )5رخ نداده اس .عالوه بر این ،در گتذر
دهه های اخیر ،چندین دول .غیرعاتو ان پی تتی بته ستالحهتای هستتهای دست.
یافتهاند که مسنلهای بسیار نگرانکننده اس .لیکن نگرانکنندهتر اینکته ،ایتن وقتایع
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برخوردار از ریشه های عمیق دینتی ،صتادر شتده و در ستطح ملتی و در تعتامالت

وحشتناک با برخورد جدی و پیگیر اعاای قدرتمند قرارداد منع اشاعه ،بهویهه پتنج
عاو دارای سالح هستهای )6(،روبه رو نشده اس .در مقایسته بتا متوارد دیگتری از
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برخورد اعاای قدرتمند قرارداد منع اشاعه با مستائل پتی

روی آنهتا ،بته ماهیت.

بهشدت سیاسی و دوگانه برخورد این اعااء با تحوالت و وقایع مترتبط بتا قترارداد
پی میبریم مو وع برنامه هستهای صلح آمیز جمهوری اسالمی ایران ،که حتدود ده
سال اس .در شورای حکام آژانس بینالمللی انترژی اتمتی و شتورای امنیت .ملتل
متحد تح .بررسی اس .و موجب صدور و اجرای تحریمهتای بستیار ناعادالنته و
سختگیرانه بینالمللی و امریکایی ت اروپایی علیه ایران شده اس ،.از موارد شتاخص
این برخورد دوگانه اس .مواردی از این قبیل ،ارزش و اعتبار قترارداد ان پی تتی را
بهطور جدی خدشهدار کرده اس .در چنین شرایط بینالمللی نگرانکنندهای ،صدور
این فتوای جامع و محکم ،که حاکی از حمای .و پایبندی رهبری در ایران نسب .به
اصول منع اشاعه و خلع سالحهای تخریب جمعی اس ،.میتواند با برختورداری از
حمای .جدی دس.انتدرکاران و در شترایط مناستب بتینالمللتی ،راهگشتای حتل
اختالفات ،بیاعتمادی ها و مشتکالت ایجادشتده در طتول زمتان شتود و درنهایت.
موجب تقوی .موقعی .و اعتبار قراردادهای مربوطه در ابعاد ملی و بینالمللی شود
لذا با این مقدمه و برای درک بهتر مطلب ،جزئیات بیشتری در مورد مفهوم فتوا
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در اسالم ،منابع و چگونگی شکل گیری آن ،ریشههای دینی و ستوابق تتاریخی منتع
روشهای جنگی غیرانسانی و سالحهای تخریب جمعی در استالم ،فتتوای آیت.اهلل
خامنهای در مورد منع سالح های تخریب جمعی و بازگویی و بستط آن بارهتا و در
فرص.های مناسب توسط ایشان از سال  1384به بعد ،و میتزان یبتات و مانتدگاری
فتوای مزبتور ،در پتی خواهتد آمتد؛ ستوس تتالش متیشتود تتا در قالتب بررستی
همسوییهای این فتوای فو العاده مهم و ارزشمند با اصول بینالمللی منع اشتاعه و
خلع سالح هستهای ،به فهم درس.تری نسب .به ارزش ،اعتبار ،ماندگاری و گستتره
تثییر فتوای مزبور برسیم در پهنه گسترده تثییر فتوا ،به عناصر مهم دکترین دفتاعی و
توسعه پایدار در سطح ملی و اعتمادسازی در ستطح بتینالمللتی نستب .بته برنامته
هستهای صلحآمیز جمهوری اسالمی ایران توجه ویهه خواهد شد
فتوا اصوالً به مفهوم « خبر دادن و رأی دادن و نظر را ابراز کردن اس .و در فقه
نظر و رأی مستنبط فقیه اس .و اخبار از حکم اس .در وقتایع و قاتایا و فتر آن
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با اخبار آن اس .که فتوا مجرد اخبار از حکماهلل اس .با آنکه حکتم ختدا در فتالن

قایه این اس( » .سجادی )1366 ،همچنین «فقه در ل  .فهم باشد و در نزد فقها
و اصولیان علم به احکام شرعی اس .از راه طر ادلته تفصتیلیه بتهاستتناد کتتا ،
سن ،.اجماع و عقل و به کسی که متصف بدان علم اس .مجتهد و صاحب فتوا و
فقیه گویند» (سجادی )1366 ،با توجه به این مفاهیم و موقعی .ویهه رهبر انقتال ،
به عنوان ولی فقیه ،تا حدی به ارزش و اعتبار فتوای مورد مطالعه ،بهعنوان یک حکم
معتبر اسالمی و بلکه قانون و تعهد حکومتی ،پی میبریم
برای درک بهتر اعتبار اسالمی این حکم ،باید توجه داش .که اصوالً حکمتی از
این نوع ،که دارای شاخصه حقوقی بینالمللی اس ،.باید ریشۀ عمیق و محکمتی در
جمع «سیره» ،شناخته میشود ،داشتته باشتد ( تیایی بیگتدلی )23 :1366 ،حقتو
مزبور از آیات قترآن کتریم و تفاستیر مربوطته ،روایتات صتحیح ،عهدنامتههتا بتین
مسلمانان و با غیرمسلمانان ،دستورهای رستمی پیتامبر(ص) ،ائمته(ع) و خلفتاء بته
فرماندهان ،حاکمان و اطرافیان ،دریاف .میشوند ( یایی بیگدلی)27-41 :1366 ،
در آیات زیادی از قرآن کریم بر رفتار انسانی با دشمن و رعای .حقو ایشان،
بهویهه در زمان جنگ ،تثکیتد شتده است .هتدف از جنتگ در استالم وارد آوردن
بیشترین کشتار و آسیب جانی و مادی به دشمن نیست ،.و لتذا استتفاده از هرگونته
سالح یا روش کشتار و آسیب جمعی ممنوع اس .طبق آیه  190از سوره بقره« ،در
راه خدا با کسانیکه با شما می جنگند قتال کنید و تجاوز مکنید که خدا تجاوزکتاران
را دوس .ندارد» ( یایی بیگدلی )164 :1366 ،حتتی در آیته  60ستوره انفتال کته
تثکیدی خاص بر آمادگی رزمتی متدافعان دارد ،هتیچگونته اشتارهای بته استتفاده از
روشها و ابزار نامتعارف جنگی نشده اس« :.شما (ای مؤمنتان) در مقتام مبتارزه بتا
آنها (دشمنان) خود را مهیا کنید و تا آن حد کته توانیتد از آذوقته و آالت جنگتی و
اسبان سواری برای تهدید دشمنان خود فراهم سازید » .مقصتود از کلمته «قتوه» در
این آیه همه امکانات مجازی اس .که سرچشمه نیروی سواه اسالم اس.

() 7

در سفارش به اهمی .آمادگی رزمی ،حدیثی نیز از رسول اکرم(ص) نقل شتده
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دین و بنیادهای حقو بین الملل اسالمی ،که از سوی برخی علما بتا عنتوان «ستیر»،

اس« :.بهترین مردم کسی اس .که عنان اسب خود را به دس .فروگرفتته باشتد ،تتا
ﹼان بر آن جنگ شود ( )8از این آیه ،سفارش
چون آواز دهند به جنگ ،همچون مرغ پر
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سواه اسالم به برخورداری ،در درجه نخس ،.از توان واکن

سریع در رویارویی بتا

حمله دشمن ،و در درجتات بعتد ،برختورداری از آذوقته فتراوان و ابتزار جنتگ و
امکانات حمل ونقل کارآمد و در بیشترین حد امکان پیشرفته برداش .متیشتود ،کته
اساساً بترای ایجتاد بازدارنتدگی ،لتیکن بتهدور از بتهکتارگیری راههتا و تستلیحات
غیرانسانی کشتار جمعی اس .و در آن نشانی از توصیه به روشهتای غیرانستانی و
کشتار جمعی وجود ندارد
در تفکر اسالمی ،به ویهه در نوع شیعی یا علوی آن ،عدال ،.بهخصوص در بعد
اجتماعی آن ،در رأس امور مهم حکومتی قترار دارد اولتین امتام شتیعیان ،حاترت
علی(ع) ،برقراری عدال .اجتماعی را ،که دشتمنان قتویدست .و بستیاری داشت،.
برترین الزمه حکوم .خوی

بر مردم متیدانست .در برابتر اصترار شتدید برختی

همراهان به سیاس.بازی و مصلح .گزینی در قبال دشمنان بسیار قدرتمند ،بدعهد و
ستمکار ،ایشان میفرمایند« :شما از من می خواهید که پیروزی را به قیم .تبعیض و
ستمگری بهدس .آورم؟ از من میخواهید که عدال .را بتهپتای سیاست .و ستیادت
قربانی کنم؟ خیر ،سوگند به ذات خدا که تا دنیا دنیا اس .چنین کاری نخواهم کترد
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و به گرد چنین کتاری نختواهم گشت( ».مطهتری (التف) )9( )166 :1377 ،مقصتود
اینکه ،از دیدگاه شخصیتی که در جهان و بهویتهه نتزد ایرانیتان ،جایگتاه و عتزت و
احترام فو العاده ویههای دارد« ،عدال .نباید فدای مصتلح .شتود» ( )10ازایتنروی،
وی در «انعطافناپذیری در اجرای عتدال ،».و «صتراح .و صتداق .در سیاست».
شهره بود (مطهری ( ))27-28 :1375 ،؛ بنابراین ،میتوان فهمید کته از دیتدگاه آن
شخصی .جهانی و همیشه جاودان ،سالحهای تخریب جمعتی ،بتهواستطه ظرفیت.
کاربری آنها در اجرای جنایتی گسترده و نامحدود ،بهشدت ناعادالنته بتوده و لتذا از
روی هیچ مصلحتی و در هیچ نقطه از جهان ،داش .و استتفاده از آن قابتل پتذیرش
نیس.
در نگاهی کلی ،برخی از مهم ترین آدا

اسالمی برخورد بتا دشتمن در میتدان

نبرد عبارتند از :دعوت دشمن به صلح ،سازش ،ایمان و عدال ،.پی

از شروع نبرد؛

پرهیز از کشتن اطفال ،زنان ،پیرمردان و افراد ناتوان و کسانیکه استلحه ختود را بتر
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زمین نهاده اند و فراریان؛ مثله نکردن کشتگان دشمن؛ جلوگیری از به آتت

کشتیدن

زراع .و کشتزارهای دشمن ،جتز در مواقتع تروری و سرنوشت.ستاز؛ پرهیتز از
پی دستی در شروع جنگ؛ مراعات اصول انسانی و اخالقی در حین نبرد با دشمن؛
پرهیز از فریب دادن دشمن ،پس از امان دادن به آنها و پی

از آغاز نبرد؛ ترورت

به کارگیری شهام .و مردانگی در برابر دشمن؛ پرهیز از زهرآلود کتردن آبشتخورها
در سرزمین دشمن یا بستن آ

بر روی آنها (جمشیدی)524-529 :1389 ،

در مورد کاربرد سم و مواد شیمیایی مهلتک علیته دشتمن ،بستیاری از علمتای
عالیقدر اسالم ،ازجمله شیخسطاای« ،این تاکتیک جنگی را ناروا دانسته و بته گفتته
پیامبر(ص) استناد جسته اند که فرمتود :در شتهرهای دشتمن ستم نیاندازیتد» ( )11در
اس .توصیه میکند که از راه شجاع .و نه هرگز بهوسیله ستم بتر دشتمن پیتروز
شوند» (« )12الهدایه نیز زهرآلود کردن آبشخورها را ازجمله اعمال ممنوعته در جنتگ
میشمارد»

()13

اصل وفای به عهد از دیگر موارد مهم حقو بینالملل اسالمی اس .اسالم در
قبال چنین اصلی تا آنجا پی

رفته اس .که آن را واجب شرعی قلمداد کرده است.

این اصل مورد تثکید صریح آیات بسیاری در قتران کتریم است )14(،.و متورد توجته
خاص رسول اکرم(ص) ،ائمه (ع) و دیگر بزرگان جامعه اسالمی بوده اس.

()15

در مورد صدور حکمی از اینگونه در دهههای اخیر نیز سوابق چنتدی وجتود
دارد مثالً در سال  1329بهرغم مشتکالت عمتدهای کته ایتران ،بتهواستطه دخالت.
خارجی درگیر آن بود ،آیوسصهللسادیمسصباصلا ادمسک شد نیس ،رهبتر نهات .استالمی
داستعماری در خاورمیانه و مبارزات ملیشدن نف .در ایتران ،بیانیته استتکهلم،

()16

مبنیبر منع کامل سالحهتای هستتهای را متورد حمایت .قترار داد (ستالمی:1391 ،
مائم)
سه دهه بعد ،صن مسخمینی ،رهبر انقال

اسالمی و بنیانگذار جمهتوری استالمی

ایران ،باوجود اینکه ایتران در دوران ستخ .جنتگ تحمیلتی ستاخته غتر

صتدام

حسین ،دیکتاتور حاکم بر عرا  ،علیه ایران ( )1359-1367بهسر متیبترد و کشتور
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پیروی از سن .اسالمی ،ابوبکر نیز در تعلیمتاتی کته بته ارتت

درحتال جنتگ داده

آما حمالت کور موشکی و شیمیایی دشمن بود ،در مقابل این اعمتال جنایتکارانته
که از حمای .کشورهای به اصطالح متمدن و قدرتمند جهان نیتز برختوردار بتود و
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سکوت مطلق شتورای امنیت .ستازمان ملتل متحتد را بتههمتراه داشت ،.در مقابتل
درخواس .ملتمسانه فرماندهان نظامی ،مبنیبر صدور فرمان اقدام به مقابله بته مثتل،
ایشان ساخ .و کاربرد سالحهای شیمیایی را غیرمجتاز دانستته ،مکترراً دعتوت بته
صبر و خویشتنداری مینمود (مرندی و سلیمانی)500-511 :1383 ،
مقام معظم رهبری نیز در مناسب .های مختلف ،بر مخالف .خود با ستالحهتای
تخریب جمعی ،بهویهه سالحهای هستهای و شیمیایی ،تثکید کرده و متقابالً بر حتق
همه کشورها در کسب و توسعه علوم در همه زمینتههتا و بته ویتهه برختورداری از
انرژی هستهای برای مقاصد صلحآمیز تصریح نمتودهانتد در دیتدار دانشتگاهیان بتا
ایشان ،تیرماه  ،1383بر نکات مهمی تثکید شد :یکی از مو وعهایی که قتدرتهتای
سلطهگر نمیگذارند در کشورهای آزاد یا زیر سلطهشان رشد کند و بتهشتدت متانع
آن میشوند ،پیشرف .علم اس ،.چون میدانند علم ابزار قدرت اس.؛ قتدرتهتای
سلطه گر «بین فناوری هستهای و سالح هستتهای خلتط مبحتث متیکننتد»؛ «اظهتار
نگرانی میکنند که شما ممکن اس .از این طریق بتوانید بته ستالح هستتهای دست.
پیدا کنید ما می گوییم نه ،مطمنن باشید ،ما دنبال سالح هستهای نیستیم»؛ «امتا اگتر
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از اینکه مل .ایران این فناوری را دارد ناراحتند ،و میخواهند آن را متوقف کننتد،
باز هم به آنها می گویم ،مطمنن باشید که مل .ایران زیر بار نخواهد رف.

این کار

برای جلوگیری از وابستگی به بیگانگان و برای حفظ استقالل ملی اس( ».خامنتهای
(الف))1383 ،
همچنتتین ،در پیتتام رهبتتری بتته اجتتالس بتتینالمللتتی خلتتع ستتالح در تهتتران،
 ،1389/1/28به اشارات مبسوطتری درباره منع سالحهای هستهای برمیختوریم« :از
زمانیکه انفجار نخستین جنگافزارهای هستهای در هیروشیما و ناکازاکی فاجعهای
انسانی با ابعاد بی سابقه در تاریخ آفرید و امنی .بشری را با تهدیتدی عظتیم مواجته
ساخ ،.رورت نابودی کامل این سالحها مورد اجماع قاطع جامعته جهتانی قترار
داشته اس .استفاده از سالح هستهای نهتنها به کشتار و تخریب گسترده منجر شتد،
بلکه میان آحاد مل .تمایزی قائل نشد و آیار دبشتری آن مترزهتای سیاستی و
ج رافیایی را درنوردید و حتی به نسلهای بعدی نیز خسارتهای جبرانناپذیر وارد
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نمود و لذا هرگونه استفاده و حتی تهدید بته استتفاده از ایتن ستالح ،نقتض جتدی

مسلمترین قواعد بشردوستانه و مصدا بارز جنای .جنگی قلمداد میگردد بهلحاظ
نظامی و امنیتی نیز بهدنبال دستیابی چند قدرت به ایتن ستالح دبشتری ،تردیتدی
باقی نماند که پیتروزی در جنتگ هستته ای نتاممکن و درگیتری در چنتین جنگتی
غیرعقالنی و دانسانی اس .بهرغم این بدیهیات اخالقی ،انسانی و حتتی نظتامی،
خواس .مؤکد و مکرر جامعه جهتانی بترای نتابودی ایتن ستالحهتا توستط گتروه
انگش.شماری از دول .ها ،که امنی .خیالی خود را بر ناامنی همگانی بنا کتردهانتد،
نادیده گرفته شده اس ».اگرچه متن این پیام بهروشنی گویتای منتع جتامع و کامتل
سالحهای هستهای و دیگر انواع سالحهای تخریب جمعی اس ،.لیکن در پایان پیام
بخشیدن ابناء بشر از این بالی بزرگ را وظیفه همگتان متیدانتیم» (خامنتهای ( )،
)1389
در دیدار با دانشمندان هستهای ،90/12/3 ،رهبری نظترات ختود در ممنوعیت.
سالحهای هسته ای را بازگو نمودنتد و نستب .بته هتدف واقعتی در پتس جنجتال
هستهای ،پر رر و پرخطر بودن دارایی این سالحها و بهویهه شکنندگی اقتدار متکی
به سالح هستهای ،توجه دادند «جنجالی که راه میاندازند ،با هدف این اس .که متا
را متوقف کنند میدانند که ما دنبال سالح هستهای نیستیم واقعتاً ستالح هستتهای
بهصرفه ما نیس.؛ عالوه بر اینکه از لحاظ فکری و نظتری و فقهتی ،متا ایتن کتار را
خالف میدانتیم و ایتن حرکت .را حرکت .خالفتی متیدانتیم ،متا استتفاده از ایتن
تسلیحات را گناه بزرگ می دانیم ،نگه داشتن
می دانیم و هرگز دنبال

هم نمیرویم

را یک کتار بیهتوده پر ترر پرخطتر

اقتدار را در ستالح هستتهای نمتیدانتیم و

اقتدار متکی به سالح هستهای را هم میتوانیم بشکنیم» (خامنهای ( ))1390 ،
همسو با مطالب یادشده ،طبق اظهار اردوغان ،نخست .وزیتر ترکیته ،فتروردین
« ،1391در دیدار با آی.اهلل خامنتهای ،ایشتان حترام بتودن ستالحهتای هستتهای را
گوشزد کردند و فرمودند که ایران قصد ساخ .سالح هستتهای نتدارد »( )17روزنامته
صباح ،چاپ ترکیه ،که این مطلب را منتشر کرده ،میافزاید« :نخس.وزیر ترکیته بته
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نیز تصریح شده اس .که «ما کاربرد این سالح ها را حرام و تتالش بترای مصتونی.

وزیر خارجه امریکا گف .فتوای رهبر ایران درباره حرام بودن سالح هستهای را باید
باور کرد؛ چراکه از سوی ولی فقیه عنوان شده و چنین حکمهایی چونوچترا بتردار
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نیس».

()18

اجالس شهریور  1391سران جنب

عدم تعهد در تهران فرصت .مناستبی بتود

برای آگاه کردن سران ممالک و افکتار عمتومی جهتانی از اهتداف برنامته هستتهای
صلح آمیز ایران و از فشار قدرتهای سلطهگر بتا استتفاده از راههتای غیرمستنوالنه،
غیرقانونی و غیرانسانی تحریم همه جانبته ،تهدیتد بته حملته اتمتی و جنتگ ،تترور
دانشمندان هستهای و جنگ سایبری برای تخریتب دستتاوردهای فنتی ایتران ،بترای
حفظ انحصار خوی

به فناوری هسته ای بیانات رهبری در اجالس ،گویتای یبتات

رأی ایشان در حرم .همه انواع سالح های تخریب جمعی و عزم ایران بر پیشترف.
در زمینه فناوری صلحآمیز هستهای بود «سالح هستهای نه تثمینکننتده امنیت .و نته
مایه تحکیم قدرت سیاسی اس ،.بلکه تهدیدی برای این هتردو است.

جمهتوری

اسالمی ایران استفاده از سالح هستهای و شتیمیایی و نظتایر آن را گنتاهی بتزرگ و
نابخشودنی میداند ما شعار «خاورمیانه عاری از سالح هستهای» را مطرح کتردهایتم
و به آن پایبندیم

شعار ما «انرژی هستتهای بترای همته ،و ستالح هستتهای بترای

هیچکس» اس( ».خامنهای (د))1391 ،
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در این بیانات که دربردارنده نظر رهبری بر منع سالحهای هستهای و روشتنگر
ابعاد مهم آن اس ،.روی سخن ،ازیکسو ،به دانشمندان هستهای ،سیاست.ستازان و
دس.اندرکاران حکومتی ایران ،اعم از دولتی ،پارلمانی و نظامی ،و از سوی دیگر بته
جامعه بینالمللی ،اعم از اسالمی و غیراسالمی ،کشورهای دارنده ستالح هستتهای و
سایرین اس .با این وصف ،صرفاً از منظر یک حکم شرعی ،مسلمانان مقلتد ایشتان
موظف به حمای .نظتری و تتالش عملتی در راستتای تحقتق منتع و خلتع ستالح
هستهای و استفاده صلحجویانه از انرژی هستهای در جهان هستند اما از منظتر یتک
حکم حکومتی ،که منظر غالتب است ،.اساستاً ایتن برعهتده دولت .و دیگتر ارکتان
حاکمی ،.به ویهه سازمان انرژی اتمی و طراحان و مجریان سیاست .ختارجی ایتران
اس .که در پی حفظ این مهم در کشور و تحقق آن در عرصه تعامالت بینالمللی و
خارجی باشند؛ و آخر اینکه ،از منظر اخالقی ،چنتین حکمتی همته متردم جهتان را
سفارش به حمای .و تالش جدی در راستای تحقتق منتع گستترش و خلتع ستالح
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هستهای و استفاده صرفاً صلحجویانه از انرژی هستهای میکند

 .٢ماندگاری فتوا
با نگاهی واقعگرا (قدرت نظامیمحور) به و عی .منطقهای ایتران ،مالحظته وجتود
دول.هایی بی یبات و بعااً معاند در نزدیکی ایران و مسلح بودن برختی از آنهتا بته
انواع سالحهای تخریب جمعی ،امتناع ماندگار کشوری بته اهمیت .ایتران از مستلح
شدن به سالحهای تخریب جمعی ،ناممکن بهنظر میرسد
اگر دیگر کشورهای منطقه مسلح به سالح هستهای باشتند ،بترای کشتوری بته
اهمی .ایران غیرممکن خواهد بود که بهطور ماندگار از دس .یافتن به ستالحهتای
هستهای ت دس.کم به عنتوان اقتدامی محتاطانته ت ختودداری کنتد

رهبتران ایتران

به عنوان تهدید بالقوه از سوی همسایگان خود ،ازجمله اسرائیل میبیننتد را از پتی
روی بردارد به دالیل سیاسی داخلی ،آنها خواهتان طترح مقاومت .هستتهای ختود
به عنوان بخشتی از یتک جنتب

بترای تعهتد مشتترک و معتتدل منطقتهای هستتند

)(Cirincione, 2007

بنابراین ،با چنین نگاه نظامی محدودی بته امنیت .ملتی و منطقتهای ،بتهناچتار،
صدور فتوا نیز میتواند بهعنوان اقدامی مصلح.اندیشانه ،بهمنظور پنهان کردن نیتات
واقعی ایران در پس برنامه انرژی هستهایاش بهشمار آید ،لیکن ،نگاه رهبتری ایتران
به امنی ،.با داشتن ریشهای مستتحکم در تتاریخی شتگرف ،سرشتار از آمتوزههتای
ارزشمند اخالقی و حقوقی و عترفهتای میتراث غنتی فرهنتگ ایرانتی ت استالمی،
پدیدهای بسیار فراتر از رویکردی صرفاً نظامی به مقوله امنی .ملی و منطقهای اس.؛
ازاینروی ،برخالف ادعای ای ینسیانه ،برای کشوری به اهمی .ایران ،بههتیچوجته
غیرممکن نخواهد بود که به طور دائم از دستیابی به سالحهای تخریب جمعی امتناع
ورزد
بنابراین با چنین فهمی از مو وع ،این پرس

قابل طرح و بررستی است .کته

برای چه مدت و تا چه اندازه فتوای هستهای رهبری ماندگار خواهد ماند؟ بهعنتوان
یک حکم شرعی که ریشهای عمیق در اصول و احکام اسالمی دارد ت کته در بخت
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خواهان تامینهایی در مورد به اجرا در آمدن رویکردی هستند که بتواند آنچه آنتان

پیشین مورد بررسی قرار گرف .ت فتوای مزبور منعکسکننده یک حکم اولیه اسالمی
اس .بدین ترتیب ،حکم مزبور کمترین ارتباطی با مصلح .جویی یا تقیته نتدارد و
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حکمی همیشگی اس.

()19

عالوهبر این ،با ماهی .یک حکم حکومتی نیز بهویهه در شرایطی که اعتقتادات
اصیل ،ساختار و کارآمدی حکوم .جمهتوری استالمی دچتار نقصتان و دگرگتونی
اساسی نشده باشد ،دالیل مهمی دال بر ماندگاری فتوای رهبری در ایران وجود دارد
که برخی از آنها در اینجا مورد بررسی قرار خواهد گرف .این دالیل ،از مالحظتاتی
قوی در عرصههای دینی ،اخالقی ،فرهنگی ،حقتوقی ،سیاستی ،اقتصتادی و فنتی در
ایران سرچشمه می گیرند ازجملته ایتن دالیتل عبارتنتد از :ممنوعیت .خلتلناپتذیر
اسالمی در مورد سالحهای تخریب جمعی ،در جایگاه یک اصل و حکم اولیه شترع
اسالم؛ افزون بر فتوای تحریم ،نظر رهبری مبنیبر نامطلو

بودن اینگونه سالحهتا،

بهویهه هستهای ،بهسبب خطرات و هزینههای سنگین حفتظ و نگهتداری از آنهتا ،و
بی استتفاده بتودن آنهتا در قالتب دکتترین دفتاعی استالمی (خامنتهای ( ))1390 ،؛
تعهدات بینالمللی ایران نسب .به معاهدات منع سالحهای تخریب جمعی ،بتهویتهه
هسته ای؛ ناممکن بودن دستیابی به و حفتظ ستالحهتای هستتهای قابتل اطمینتان و
کارآمد ،بدون آزمای های غیرقابل پنهان کردن انفجار هستهای )20(،حفظ پایبندی بته
فصلنامه روابط خارجی  سال ششم  شماره دوم  تابستان 1393

فتوا تسهیلکننده ارتقاء اعتماد و امنی .منطقهای و بینالمللی بتوده و امکتان توستعه
پایدار فناوری صنعتی ،ازجمله هستهای ،در کشتور را ترغیتب و تمهیتد متیکنتد؛ و
درنهای .ت و شاید از همه مهمتر ت از دیدگاه عتزت و حکمت .استالم و جمهتوری
اسالمی ،صتیان .از اعتبتار و آبتروی رهبتر انقتال

و جمهتوری استالمی در گترو

پایبندی قصورناپذیر حقوقی و اجرایی به فتوای رهبری اس.
افزونبر نکات باال ،این نکته نیز قابل توجه اس .کته در بتین علمتای برجستته
دینی و شخصی .های بزرگ سیاسی و اجتماعی در ایران ،در مورد درستی محتتوای
فتوا و پیامدهای بسیار خو

و مفید آن برای ایران و جهتان ،اتفتا نظتر گستتردهای

آیوصهللسعلدایسگ کد نیس
وجود دارد برای مثال ،تعداد زیادی از علمای بنام ازجمله س
(علوی گرکانی ،)1391 ،آیوسصهللسنک رمسشی صزی (مکارم شتیرازی ،)1391 ،آیدوسصهللس
ناریسهممصنی (نوری همتدانی )1391 ،و حجدوسصالادالمسدک د سنبل دیس (مبل تی،
 )1391حمای .قوی خود را نسب .به فتوای منع سالحهای هستهای ابراز کتردهانتد
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این نکته نیز حائز اهمی .اس .که هیچ یتک از علمتای بلندپایته شتیعی در ایتران و

جهان ،اظهارنظری در رد یا برخالف فتوا نداشتهاند همچنین قابل توجته است .کته
اصل منع سالح های تخریب جمعی و حق ایران برای فنتاوری صتلحآمیتز هستتهای
هیچ گاه مو وع کشمک
ایران نبوده اس.

و نزاع قابلتوجهی در بین گروههای مختلف اجتماعی در

)(Heeley, 2013

اصل انسانی و فو العاده مهم منع اشاعه سالحهای هستهای ،اساستاً بتر مبنتای
مالحظات انحصارطلبانه پنج قدرت هستهای موجود در دهه  )21(1340و نگرانیهتای
آنها نسب .به خطرات ناشی از شکسته شدن انحصارشان و اشاعه ایتن ستالحهتا در
جهان ،بهنحوی خاص در معاهده منع اشاعه سالحهای هستتهای (ان پی تتی) تبلتور
یک مقدمه و یازده بند ،در سال  1347به اماا رستید و در استفند  1348الزماالجترا
شد (ظریف و سجادپور)579-582 :1387 ،
این معاهده نتیجه سازش میان دیدگاه های ناهمگون در حوزه ممنوعی .یا عدم
اشاعه سالحهای هستهای ،ازیکسو و حق کشورها برای دستیابی به انرژی هستتهای
برای مقاصد صلح آمیز ،از سوی دیگر اس .لذا معاهده بر سه پایه «حق کشتورها در
برخورداری از انترژی هستتهای بترای مصتارف صتلحآمیتز»« ،ممنوعیت .اشتاعه» و
درنهای« .خلع سالح هستهای» شکل گرف .که بهعنوان سه ستون معاهتده شتناخته
میشوند به این سه ستون ،بهعنوان اصتول بتینالمللتی منتع اشتاعه و خلتع ستالح
هستهای ،در سطور زیرین بازگش .خواهیم کرد
در این معاهده ،بهنحوی تبعیض آمیز و آشکار ،اعاا به کشورهای دارنده سالح
هستهای و بدون سالح هستهای تقسیم شدهاند و دارای تکتالیف و حقتو متفتاوتی
هستند این رویه ،اگرچه بهدرستی و منطقاً دستیابی به سالح هستهای را برای اعااء
بدون سالح هسته ای ممنوع ساخته ،و سازوکار و برنامه مشخصتی بترای تحقتق آن
ارائه کرده ،لیکن بهشتکلی متنتاقض ،نتهتنهتا تملتک ستالحهتای هستتهای توستط
کشورهای دارای آن را بهرستمی .شتناخته )22(،بلکته هتیچگونته ستازوکار و برنامته
مشخصی برای تحقق خلع سالح هستهای تعیین نکرده اس.
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یاف .این معاهده پس از مذاکرات طوالنی و رویارویی با مشکالت بسیار ،در قالتب

برابر ماده یک معاهده ،هریک از دول.های دارای سالح هستهای تعهد میکنند
که «از انتقال مستقیم و غیرمستقیم سالح هستهای یا دیگر ادوات انفجتاری هستتهای
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یا کنترل بر این سالحها یا ادوات انفجاری هستهای به هر دریافت.کننتدهای بته هتر
صتورت ختودداری کننتد» ) (Muller, Fischer & Kotter, 1994: 210متقتابالً هریتک از
دول.های عاو بدون سالح هستهای ،برابر ماده دو معاهده ،متعهد شدهاند «از قبتول
مستقیم و غیرمستقیم سالح هستهای یا دیگر ادوات انفجاری هستهای یتا کنتترل بتر
این سالحها یا ادوات انفجاری هستهای از هر انتقتالدهنتدهای ختودداری کننتد؛ بته
تولید یا کسب سالحهای هستتهای یتا ادوات انفجتاری هستتهای دست .نزننتد و از
درخواس .یا پذیرش کمتک بترای ستاخ .ستالحهتای هستتهای یتا دیگتر ادوات
انفجاری هستهای خودداری کنند»

()23

همانگونه که در باال قابل مالحظه اس ،.بندهای  1و  2معاهده ،بتا اصتل مهتم
«ممنوعی .اشاعه» که دارای طبیع .سلبی اس .مرتبطاند و بهطور خالصه ،برمبنتای
این اصل ،کشورهای بدون سالح هستهای از تالش برای دستیابی به ایتن ستالحهتا
خودداری خواهند کرد و کشورهای دارای سالح هستهای از انتقتال آن بته ستایرین
امتناع خواهند ورزید بند  3معاهده شامل پدید آوردن ستازوکارهای نظتارتی بترای
کسب اطمینان از عدم تخطی کشورها از اصل ممنوعی .اشاعه اس .که این نظتارت
فصلنامه روابط خارجی  سال ششم  شماره دوم  تابستان 1393

از طریق آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعمال میشود
بندهای  4 ،3و  5مشتمل بر موادی در مورد اصلی فو العاده مهم ،کته طبیعتتی
ایجابی دارد ،یعنی اصتل «حتق کشتورها در برختورداری از انترژی هستتهای بترای
مصارف صلحآمیز» ،اس .در قالب این اصل ،حق غیرقابلگسس .کشورهای عاتو
برای دستیابی به انرژی هستهای بهرسمی .شناخته شده اس .و تصریح گردیتده کته
هیچیک از مقررات مندر در معاهده و اعمال ترتیبات نظارتی نمیتوانتد خدشتهای
بر این حق وارد کند همچنین ،در قالب این اصل بر ترورت همکتاری در حتوزه
انتقال فناوری صلحآمیز هستهای تثکید شده اس.
اصل خلع سالح هستهای در قالب ماده  6معاهتده تبلتور یافتته است .در ایتن
قالب «هریک از طرفهای این معاهده متعهد میشوند مذاکراتی را همراه بتا حستن
نی .برای دستیابی به توافتق در متورد اقتدامات متؤیری مترتبط بتا توقتف مستابقه
تستتلیحات هستتتهای در آینتتدهای نزدیتتک و در متتورد خلتتع ستتالح هستتتهای ،و
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درخصوص معاهدهای برای خلع سالح کامل و جامع تح .نظتارت شتدید و متؤیر

بینالمللی بهعمل آورند»

()24

اکنون که ازیک سوی ،اصال ،.اعتبار ،مناسب ،.گستردگی ،قطعی ،.یبات منطقی
و ماندگاری حکم رهبتری در منتع تولیتد ،نگهتداری ،کتاربرد و تهدیتد بته کتاربرد
سالح های تخریب جمعی روشن شده اس ،.و از سوی دیگر ،اصول بینالمللی منتع
اشاعه و خلع سالح هستهای ،آنگونه که در قالب معاهتده منتع اشتاعه ستالحهتای
هستهای تبلور یافته اس .را مرور کردیم ،به بررسی همسوییها و تفاوتهتای مهتم
این دو میپردازیم
اگرچه در چارچو

بینالمللی ،این فتوا دارای ماهی .یکجانبته 1است ،.یعنتی

معاهده ای چندجانبه اس ،.یعنی حاصل توافقی بینالمللی می باشد ،در یک ارزیتابی
کلی ،این دو در سه اصل بنیادین منع اشاعه ،کاربرد صلحآمیز و خلع سالح هستهای،
با یکدیگر همسو و هم جه .هستند البته حکم و ان پی تی این تفاوتهای کلتی را
نیز با یکدیگر دارند که :حکم رهبتری ریشته عمیتق دینتی و اخالقتی دارد و دارای
بنیانی الهی و برای هدای .و نجات همه انسانها از رنج و بدبختی اس .در مقابتل،
ان پی تی اساساً نتیجه توافقی سیاسی و بهشدت متثیر از امیتال و آمتال پتنج قتدرت
هستهای اس.؛ در فتوا هیچ رنگی از تبعیض نیس .و لیکن بنیاد معاهده بتر تبعتیض
و انحصارگری قدرتهای هستهای اس.؛ حکم رهبتری در منتع جتامع ستالحهتای
تخریب جمعی اس ،.حال آنکه ان پی تی فقط محدود به منع ستالحهتای هستتهای
بوده و از جامعی .حکم رهبری نیز برخوردار نیس.
بنا بر حکم رهبری ،به روشنی و قطعی ،.ساخ ،.نگهداشت .و کتاربرد ستالح
هستهای و دیگر سالحهای تخریب جمعی ،بهلحاظ دینی ،حرام و از منظر حکومتی،
غیرقانونی و ممنوع اس .این حکم ،اگرچه با الفاظی متفاوت از معاهتده ،لتیکن بتا
جامعی .و قطعیتی نه کمتر از آن ،دستیابی ایران به سالحهای تخریب جمعی را منع
میکند ماده  2قرارداد ،بر عدم پذیرش انتقال ستالحهتای هستتهای و دیگتر ادوات
انفجاری هستهای یا کنترل بر آنها و بر عدم ساخ .یا کسب این ستالحهتا و ادوات
1. Unilateral
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حکم و تعهدی خودساخته برای ایران اسالمی اس ،.و در مقابل ،قترارداد ان پی تتی
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و عدم درخواس .یا پذیرش کمک در ستاخ .آنهتا تثکیتد دارد اگرچته در حکتم
رهبری از عباراتی نظیر «عدم پذیرش انتقال»« ،ادوات انفجاری هستتهای»« ،کنتترل»،
«کسب» و «درخواس .یا پذیرش کمتک در ستاخ ».ستالحهتا و ادوات انفجتاری
هسته ای ،استفاده نشده اس ،.لیکن حکم رهبری ،با صراح .و تثکید بتر ممنوعیت.
ساخ ،.نگهداش ،.کاربرد و حتی تهدید به سالح هستهای ،منطقاً همته فعالیت.هتا،
ابزار و ادوات ممنوعه در ماده  2قرارداد را مورد پوش

قرار داده اس.

اگرچه همانند قرارداد ان پی تی )25(،در حکم رهبری نیز سازوکار مستقلی بترای
راستیآزمایی پایبندی به منع سالحهای هستهای مطرح نشده است ،.لتیکن اشتارهای
صریح ،رسمی ،در مجمعی بین المللی و در ارتباط مستقیم با حکم رهبری ،مبنتیبتر
اینکه «عالوهبر اقدامات داوطلبانته شتفافستازی ،ایتران طیتف کامتل فعالیت.هتای
هسته ای خود را تح .نظارت پادمانی آژانس بتینالمللتی انترژی اتمتی و پروتکتل
الحاقی قرار داده اس (IAEA, 2005: 121) ».وجود دارد لذا حکم رهبری ،در ظرفیتتی
بسیار برتر از ان پی تی ،یعنی در ظرفی .پروتکل الحتاقی ،قائتل بته راستتیآزمتایی
پایبندی اس .در مقایسه بتا ترتیبتات معمتول نظتارت پادمتانی آژانتس نستب .بته
فصلنامه روابط خارجی  سال ششم  شماره دوم  تابستان 1393

فعالی.های هستهای صلح آمیز یک عاتو فاقتد ستالح هستتهای ،پروتکتل الحتاقی
بازرسیهای بهمراتب مؤیرتری را طلب میکند
در مورد ماندگاری پایبندی به اصل عدم اشاعه سالحهتای هستتهای ،بترخالف
ماده  10قرارداد که به امکان و شرایط ترک پایبنتدی مربتوط است ،.حکتم رهبتری
دارای گرای

همیشه ماندگار نسب .به پایبندی بوده ،بهواستطه طبیعت .فتو العتاده

غیرانسانی سالح های تخریب جمعی ،هیچ گونه جایی برای ترک پایبنتدی بته تعهتد
ال
عدم اشاعه ستالحهتای هستتهای قائتل نیست .ایتن نقطته قتوت فتتوا نیتز ،عمت ً
تقوی .کننده اعتبار و بقای قرارداد و اصل منع اشاعه اس .بتهدلیتل ایتن مانتدگاری
پایبندی ،فتوا در جایگاهی به مراتب برتتر از قترارداد ان پی تتی است .اگرچته ایتن
ماندگاری ،در درجه اول ،مربوط به ایران اس ،.لیکن ایترات آن محتدود بته ایتران،
خاورمیانه و دول .های اسالمی نبوده ،از ظرفی .تثییرگذاری جهانی و بینالمللی ،در
تقوی .اصل منع اشاعه ،برخوردار میباشد
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همانگونه که حق کاربرد انرژی هستتهای بترای مصتارف صتلحجویانته دارای

جایگاه ویهه ای در قرارداد اس ،.ایتن اصتل در فتتوا نیتز نقشتی محتوری داشتته و
بهعنوان حقی مسلم تلقی میشود اگرچه در قرارداد ،نوعی معامله ،در قالب استتفاده
صلحآمیز از انرژی هستهای ،در برابر عدم دستیابی به سالح هستهای ،مشهود است،.
در حکم رهبری معاملهای در کار نیس .در عرصه حکم ،عتدم دستتیابی بته ستالح
هستهای ،مشروط به امکان استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای نشده است .بته ایتن
دلیل نیز ،فتوا از قدرت و ظرفی .ارزشی و حقتوقی برتتری نستب .بته قترارداد ،در
تقوی .اصل منع اشاعه و حفظ پایبندی بینالمللی به آن برخوردار اس.
اصل خلع سالح هستهای ،آنگونه که ماده  6قرارداد به آن اشاره دارد ،بهختوبی
سالح هستهای اس .در این ماده ،دو مو وع مهم توقف رقاب .تسلیحات هستتهای
و خلع سالح هستهای ،که هریک بهتنهایی و در جای خود نیز بسیار پیچیتدهانتد ،بتا
مو وع فو العاده غامض خلع سالح کامل و جامع همراه و همداستان شتده است.
که عمالً و بهطور ماندگار ،تحقق آنهتا را نتاممکن متیکنتد بتا ایتن وصتف ،شتاید
بهسختی بتوان ذره ای همسویی بین فتوا و قرارداد پیدا کرد اگرچه هتر دو منبتع بته
مو وع خطیر «خلع سالح هستتهای» اشتاره دارنتد ،همستویی آن دو در همتینجتا
خاتمه مییابد؛ زیرا ماده  6قرارداد بهگونهای تدوین شده که در ابعاد نظری و عملی،
رسیدن به توقف رقاب .تسلیحات هستتهای و خلتع ستالح هستتهای بتهطتور دائتم
ناممکن بهنظر می رسد در مقابل ،حکم رهبری ،به طور صریح و بدون قیدوشرط ،بر
خلع سالحهای تخریب جمعی تثکید دارد
در مورد مو وع بسیار مهم ماندگاری یا تمدیتد قترارداد )26(،درپتی تتوافقی در
«کنفرانس تمدید» 2در سال  ،1995قرار بر این شتد کته معاهتده ان پی تتی بتهطتور
نامحدود الزم االجرا باقی بماند طبق این توافق کته بتین گتروه کشتورهای غربتی و
گروه غیرمتعهدها انجام شد ،قرار بر این شد که در قبال تمدید نامحدود ،سته متورد
بسیار مهم و لیکن م فولمانده تعهد به خلتع ستالح هستتهای ،ترورت عمومیت.
یافتن ان پی تی و تشکیل منطقه عاری از سالحهای هستهای در خاورمیانه ،بتهطتور
1. Nuclear Arms Race
2. Extension Conference
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نشان دهنده وجود مشکل بزرگ رقاب .تسلیحات هستهای 1در راه دستیابی بته خلتع
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جدی مورد توجه و تعهد اعااء قرار گیرد متثسفانه ،با گذش .نزدیک بته  20ستال
از کنفرانس تمدید ،سه رورت اخیر همچنان مورد بیاعتنایی قدرتهای هستتهای
قرار دارند و در مورد آنها اقدام قابلتوجهی انجام نشتده است.؛ لتذا ،بتا ادامته ایتن
و عی ،.بیم آن میرود که ماندگاری ان پی تی بهنحو فزایندهای ربهپذیر شود
نتیجهگیری
در جریان این مطالعه ،متروری بتر ریشتههتای حقتو بتینالملتل استالمی در منتع
سالح های تخریب جمعی داشتیم در قالب این مرور ،و با توجه به نظام بتینالمللتی
ناعادالنه ،غیرمنصفانه و خطرناک جاری ،که بهو وح در رفتار قدرتهای بتزرگ در
عرصه تحریمها علیه برنامه انرژی هستهای صتلح آمیتز ایتران مشتهود است ،.تعهتد
اخالقی و حقوقی جمهوری اسالمی ایران را بررسی کردیم و به عمق آن پی بتردیم
بررسی اخیر ،همچنین نشانگر این حقیق .شد کته بتهدور از اتهامتات عتدم وجتود
فتوای رهبری علیه سالحهای تخریب جمعی و مصلحتی بتودن آن ،بتهواقتع فتتوای
فو العاده ارزشتمندی در ایتن متورد وجتود دارد کته دارای متاهیتی بستیار اصتیل،
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مسنوالنه و شجاعانه اس.
عالوه بر این ،فتوای مزبتور کته در عتالیتترین ستطح حکتومتی در جمهتوری
اسالمی ایران صادر شده ،تنها یک حکم شرعی نیس ،.بلکه حکتم حکتومتی بستیار
مهم و تثییرگذاری نیز میباشد از این منظر ،فتوای رهبری موجتب ارتقتای کیفتی و
بنیادین تعهد ایران در عرصه داخلی و بینالمللی به اصل منتع ستالحهتای تخریتب
جمعی شده اس .فتوا ،ازیکسو ،منع سالحهای تخریب جمعتی را در ستطح ملتی
مورد توجه ،تصدیق و تحکیم قرار داده ،و از سوی دیگر ،در دادن آگاهی و اطمینان
به جامعه بینالمللی و افکار عمومی در سطح جهان نسب .به تعهد عمیتق ایتران بته
اصول بینالمللی منع سالح های تخریب جمعی ایرگذار بوده اس .این فتوا یکتی از
مهم ترین نمادهای تعهد جدی ایران به ممنوعی .سالحهای تخریب جمعتی است.
این نکته نیز دارای اهمیتی مشابه اس .که بهموازات تثکید بر منعی جامع نستب .بته
این سالحها ،فتوا بر حق ایران و دیگر کشورهای غیرهستتهای عاتو ان پی تتی بته
بهرهگیری صلحآمیز از فناوری هستهای اصرار دارد

همچنین قابل توجه اس .که حکم رهبری هوی .ایرانی ت اسالمی داشتته و در
راستای مالحظات آرمانی جمهتوری استالمی ایتران قترار دارد ازیتکستو ،معترف
طبیع .الهتی و رحمتان ی دکتترین امنیت .ملتی کشتور است ،.و از ستوی دیگتر و
به موازات هم ،دو امر بسیار مهم و خطیر حفظ صلح و امنی .بتینالمللتی و پیشتبرد
دان

و فناوری صنعتی ایران را در جهان بییبات و پترتن

امتروز متورد پشتتیبانی

قرار میدهد
در جریان ایتن مطالعته ،همچنتین بته نگترش حقتو بتینالملتل استالمی بته
سالح های تخریب جمعی ،به ویهه سالحهای هستهای ،و به عمتق تعهتد اخالقتی و
گرف .که برخالف برخی ادعاهای نادرس .و بتهرغتم وجتود سیاست.هتای غلتط
بینالمللی و تحریمهای هستهای تبعیضآمیز علیه ایران ،صدور حکم رهبری تقیتهای
مصلح.اندیشانه نبوده ،بلکه به واقع ،اقدامی مسنوالنه و تاریخی در تثبیت .مو توع
حکم در سطح ملی و همچنین برای یادآوری و روشنسازی افکار عمومی در سطح
جهانی ،نسب .به پایبندی ریشهدار عقیدتی ت اخالقی و حقوقی ایران بته مالحظتات
انساندوستانه در جنگ بوده اس.
وسع .و صراح .فتوا و پشتیبانی وسیعی که در ایران و جهتان از آن صتورت
گرفته اس ،.بیانگر ظرفی .حقو اسالمی و ظرفی .فقهای برجسته جهان اسالم در
حمای .از اصل و هدف بینالمللی منع اشاعه و خلتع ستالح هستتهای است .البتته
ایران ،خیلی زود پس از پیروزی انقال

اسالمی ،با اعالن حفظ پایبندی بته قترارداد

منع اشاعه سالحهای هستهای ،بهلحاظ حقوقی و سیاسی متعهد به اصتول و اهتداف
این قرارداد بینالمللی باقی ماند لیکن ،بهرغم کاستی های فراوان قرارداد ان پی تی و
رژیم منع اشاعه ،با صدور حکمتی دارای معنویت ،.اصتال ،.اعتبتار ،یبتات دینتی و
منطقی ،و گرای

انستان دوستتانه ،دگربتار حاکمیت .جمهتوری استالمی ایتران ،در

باالترین سطح ،بدون هیچ گونه تحفظی ،بر تعهد ایران در قبتال قترارداد منتع اشتاعه
تثکید ورزید با توجه به این شرایط ،حکم صادرشده را میتتوان بتهعنتوان یکتی از
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حقوقی ایران اسالمی به این اصول پی بردیم این نکته مهتم نیتز متورد اشتاره قترار

پیشروترین اقدامات ملی در راستای ارتقای رژیم منع ستالحهتای تخریتب جمعتی،
بهویهه ان پی تی و درنتیجه نیروبخ

صلح و امنی .بینالمللی دانس.
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در کنار رد جامع و کامل سالح های تخریب جمعی در ایران و جهان ،فتتوا بتر
حق ایران و همه کشورهای فاقد سالح هستهای به پیشتبرد برنامتههتای صتلحآمیتز
هستهای شان که متامن پیشتبرد فنتاوری صتنعتی ،توستعه پایتدار و استتقالل ملتی
آنهاس .تثکید دارد لذا میتوان صدور این حکم در منع همهجانبه سالحهای مزبتور
را نمادی از انساندوستی عمیق و پایبندی استوار به پیمانهتا ازیتکستو و از ستوی
دیگر ،تسلیمناپذیری و مقاوم .در مقابل خواستههای بیجا و کردارهتای نادرست،.
غیرقانونی و جنای.بار برخی قدرتها دانس .ایتن تستلیمناپتذیری نیتز ،بترخالف
برخی برداش .ها ،تعتابیر و تبلی تات نادرست .و گمتراهکننتده از استالم و انقتال
اسالمی ،بهویهه در غر  ،که برنامه فناوری صتلحآمیتز هستتهای ایتران را بتهعنتوان
پوششی برای دستیابی پنهانکارانه به سالح هستتهای معرفتی متیکننتد ،درحقیقت،.
ریشه در اصول ارزشی عزت و حکم .در اسالم راستین دارد
در قالب بررسی همسویی های فتوای رهبری با اصول بینالمللی منتع اشتاعه و
خلع سالح هستهای ،آن گونه که در ان پی تی تبلور یافته است ،.بته همگتونیهتایی
برخوردیم؛ لیکن فتوا اگرچه اساساً در مورد ایران اس ،.در زمینههای اصولی مهمی،
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از یبات ،قدرت ،وسع .و مانتدگاری بستیار برتتری نستب .بته قترارداد ان پی تتی
برخوردار اس .زمینههای فو العاده مهم دیگری ،مانند تعهد به عدم کتاربرد ستالح
هستهای و عدم تهدید به کاربرد آن نیز ،که ارتباط مستقیم و تعیینکنندهای با صلح و
امنی .و بلکه بقای نوع بشر و جهان هستی دارد و قویاً متورد تثکیتد حکتم رهبتری
اس ،.در هیچ جایی از قرارداد ،حتی مورد اشاره قرار نگرفته اس.
لذا در شرایط خطرناک جاری حاکم بر روابط بینالملل که پدیتدههتایی چتون
نقض گسترده و آشکار عرف و حقو بینالملل ،بتیعتدالتی و تبعتیض ،تروریستم
دولتی و غیردولتی ،و تجاوز به حقو و آزادیهای ملی و مردمی ،از شاخصتههتای
اصلی آن اس ،.فتوایی این گونه پاک ،رها از قیدها و مالحظتات تنتگنظرانته دارای
سرچشمه در امیال و منافع ملی یا منافع افسارگسیخته شرک.های چندملیتی ،بهحتق
گنجینهای ارزشمند و پرقدر اس.
بنابراین ،حکم رهبری بر منع سالحهای تخریب جمعی ،امیدبخ
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تثییرگتذاری

سازنده این راهکار بر روابط بینالملل و نویددهنده اشتاعه امنیت ،.توستعه و صتلح

جهانی اس ،.لیکن برای کاستن و حل مشکالت و مسائل پی روی ،بهویتهه یتافتن
راهکارهای مؤیر برای گذر امن از دیوارهای بلنتد و ستترگ بتیاعتمتادی و تحقتق
زودهنگام ،پویا و کارآمد اهداف یادشده ،نیاز مبرمی به کسب ،حفظ و تقوی .برخی
توانایی ها داریم ازجمله ،انجام مطالعات ،تحقیقات ،تبادل نظتر و هتمفکتری بیشتتر
برای دستیابی متقابل به فهم و شناختی برتر نسب .به خطرات و مشکالت پی روی
جامعه جهانی ،یک نیاز مبرم جهانی اس.
بر این مبنا با توجه به درای ،.مقاوم .و تالش خستگیناپتذیر متردم ایتران در
راستای ارتقای صلح ،امنی ،.عدال .و توسعه در سطوح ملی ،منطقهای و بینالمللی،
جدید به ریاس .دکتر رمح نی ،و امکان بهیمر نشستن گستترده ایتن قابلیت.هتا ،از
سوی دیگر ،امید آن می رود که در قالب روابط و مذاکرات ایران و کشتورهای ،5+1
برمبنای شناختی درس .از ظرفی.ها و تواناییهای یکدیگر ،حفظ و ارتقای احتترام
متقابل و رعای .کامل حقو  ،آزادیها و استقالل مل .ایران ،اعتماد و اطمینتان الزم
بهطور متقابل به دس .آمده و عمق یابد؛ ولی تحریمهای بیایر بر برنامته صتلحآمیتز
انرژی هستهای ایران و به شدت ظالمانه نسب .به مردم برچیده شود؛ تحت .نظتارت
پادمانی بینالمللی ،برنامه صلحآمیز انرژی هستهای ایران تداوم و توستعه یابتد؛ و بتا
رشد تفاهم ،دستیابی به توافقات و اجترای همکتاریهتای بتینالمللتی الزم ،تحقتق
اصول و کارآمدی رژیمهای منع سالحهای تخریتب جمعتی از و تعی .بتهشتدت
تبعیض آلود کنونی پاک شده ،جهانشمول شود و بهنحوی مؤیر به تقوی .و پایداری
صلح ،امنی .و توسعه در جهان کمک کند
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ازیکسو و شرایط سیاسی مساعد در ایران ،بهویهه به واسطه روی کار آمتدن دولت.
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 1این مقاله به گزارشی از انستیتوی تحقیقاتی خاورمیانه در بی.المقدس استناد میکند کته
ادعا دارد فتوایی دهستهای از رهبر جمهوری اسالمی وجود ندارد
 2اگرچه در همه نوشتارهایی که دیدهام ،و نیز در این متن ،از عنوان «فتوا» در مورد اعتالن
نظر رهبر انقال اسالمی دربتاره منتع ستالحهتای هستتهای ،استتفاده شتده است ،.لتیکن
همانگونه که در سیر این مطالعه روشن خواهد شد ،اعالم نظر مزبور چیزی بسیار فراتتر از
یک فتوای صرفاً شرعی ،بلکه همچنین یک حکم حکومتی فو العتاده مهتم است ،.چراکته
داری پیامدهای تعیینکننده و بسیار مهم ملی و بینالمللی ،بهویهه در ابعاد حقوقی ،سیاستی
و امنیتی اس.
 3این مقاله با مشابه آن به انگلیسی ) (Shahabi Sirjani, 2013اگرچته در ستاختار ،نستبتاً
همگون اس ،.لیکن در متن ،دارای تفاوتهای بستیاری متیباشتد در چتارچو مباحتث
مختلف در این مقاله ،تالش شده تا متون مربوطه از گستتردگی ،عمتق و روشتنی بیشتتری
برخوردار باشند
 4بهعنوان مثال در دو مقاله منتشرشده از سوی «انستیتوی واشتنگتن بترای سیاست .شتر
نزدیک» به غلط چنین ادعایی شده اس(Eisenstadt & Khalaj, 2011) .
 5ماده  6قرارداد ان پی تی
 6امریکا ،انگلیس ،روسیه ،فرانسه و چین
 7ترجمه الهی قمشهای ،به نقل از قرآن مجید ،صص 161-162
 8قرآن مجید
 9نهجالبالغه ،خطبه 126
10نهج البالغه ،ص 115
 11جاللالدین فارسی ،حقو بینالملتل استالمی ،ص  ،27بته نقتل از ( تیایی بیگتدلی
)171 :1366
 12جالل الدین فارسی ،حقو بین الملل اسالمی ،ص  ،27بته نقتل از ( تیایی بیتدگلی،
)171 :1366
 13استاد احمد رشید ،اسالم و حقو بینالملل عمومی ،177 ،به نقل از قرآن مجید
 14آیات  177بقره 1 ،مائده 20 ،رعد و
 15قرآن مجید ،صص 44-45

16. Approved by the World Peace Council, Stockholm Appeal, March 1950,
"…called for "an Absolute Ban on Nuclear Weapons
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« 17وقتی ولی فقیه میگوید سالح هستهای حرام اس .یعنتی حترام است ،».جهتاننیتوز،
(TehranTimes, 2012) 1391/1/17
 18جهان نیوز1391/1/17 ،
 19مبل ی ) (Moballeghi, 2012نیز بر این عقیده اس.
 20بهواسطه فعالی .دائم و گسترده شبکه نظارت بینالمللی معاهده منع جامع آزمای های
هستهای
 21امریکا ،شوروی ،انگلیس ،فرانسه و چین
 22معاهده منع سالح های هسته ای
 23معاهده منع سالح های هسته ای
 24معاهده منع سالح های هسته ای
 25بند ( 3 )1ان پی تی
 26بند ( 10)2ان پی تی
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