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  چكيده
قادر است براي زنـدگي   داشت نظام معرفتي برخاسته از دينبا نظر فقه پوياي اسالمي

از ايـن رو،  . وفاق افكند »اصالت و معاصرت« و ميان صادر كندمعاصر احكام عقالني 
مسائل و موضوعات اجتماعي را تفسـير و تحليـل و سـپس بـا      نخست توانند فقها مي

   ة                           مسير از عقـل و نقـل بهـر           در اين. تهيه كنند ياستفاده از منابع فقهي پاسخي درخور
                              تفسـير متحجرانـه از ديـن و           چراكه      شود؛       ده مي                               دالنه و نه افراطي و نه تفريطي بر ت ع م

                         و تلخ نگاه تفريطـي بـه           ناگوار            يكي از آثار    )              نه پويا و پايا  و  (     واره             راكد و سنگ      تبيين 
 هـاي  سالح«هاي نوپديد، انسان امروز با مفهوم و موضوع  از ميان موضوع  .    است    عقل 
ـ   است مواجه بوده  »جمعي كشتار  ةكه در اين زمينه بحث از چيسـتي و چرايـي نظري
از  »و اسـتفاده  ،توليـد، تكثيـر، انباشـت   «حقـوقي رهبـر انقـالب در تحـريم      ــ  فقهي
بـزرگ ايـن    بـالي  از بشر ابناي بخشيدن جمعي به منظور مصونيت كشتار هاي سالح
 ةباراك اوباما به اين فتوا و تصويب ايـد كه پس از استناد  دهشتناك است؛ چه آن ةپديد

 روحاني در مجمـع عمـومي سـازمان ملـل    دكتر  »گرايي جهان عليه خشونت و افراط«
سازي مطالعات  جستار حاضر تالشي است براي مفهوم. ضرورتي دوچندان يافته است

هـا و   زمينـه  ةال بنيـادين دربـار  ؤشناختي اسالمي كه به چهار سـ  شناختي و انسان جهان
تعهدات ملي،  ،المللي نكات مهم حقوقي بين ،چنين موضوعي ةهاي عيني ارائ ورتضر

 هاي هاي فراروي فعاالن ضدخشونت و ضدسالح اي و جهاني اين فتوا و فرصت منطقه
توان از ايـن فرصـت    كه چگونه مي و اين است جمعي در سراسر جهان پرداخته كشتار
 ني بهره گرفت؟جها ةامنيت و همبستگي در گستر برقراريبراي 
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در صدور فتـاوا،   مكان و متن و فرامتن، زمانجمعي،  كشتار هاي فتوا، سالح :ها كليدواژه
  .حقوقي اسالمي ـ فقهي ةنظري

  
  مقدمه. 1

 سـوم  هـزارة  اوايل در المللي بين نظام به دهي شكل در عطفي نقطة 2001 سپتامبر 11 حادثة
 حملـة « بـرد  راه بـه  »بازدارنـدگي « بـرد  راه امريكـا از  خـارجي  بود كـه در پـي آن سياسـت   

 »جهـان  در قطبي تك نظام« تثبيت در جهت و تغيير يافت »گيرانه پيش جنگ« و »دستانه پيش
 المللي، بين نظم مسئول المللي بين نهاد يگانه عنوان به را، ملل سازمان زمان كرد و هم حركت

  .كرد مواجه مشروعيت و هويت بحران با
 در را خـود  اي خاورميانـه  هـاي  سياست به برخي كشورهاي اسالمي اتهام امريكا ضمن

 بـا  سـتيز  در كنار تأمين اهداف اقتصادي، طرح، اين. شد گير پي بزرگ خاورميانة طرح قالب
 مجموع، در. كرد مطرح »دموكراسي ايجاد«و  »تروريسم با مبارزه« بهانة را با »سياسي اسالم«

ايـران در قالـب دو    عليه رواني عمليات و تبليغاتي در قالب جنگ بوش دولت هاي سياست
 :بندي شد عنوان صورت

 بهانـة حمايـت     بـه  شرارت، محور كشورهاي فهرست در ايران نام دادن ـ نخست، قرار
 1بشر؛ حقوق و دموكراسي اصول نقض و تروريسم از ايران

 2.جمعي كشتار هاي سالح تكثير و توليد براي تالش به ايران كردن ـ دوم، متهم
سپتامبر در كنار مسائلي نظير حقوق بشر، اختالف بـر سـر رونـد     11در دورة پس از حادثة 

صلح خاورميانه، تروريسم، و كارشكني اياالت متحده در توسـعة روابـط موضـوع ديگـري بـا      
ايـن عنـوان در گذشـته از    . به موضوعات اختالفي افزوده شد» هاي كشتار جمعي سالح«عنوان 

موضـوع  . وگوهـا نداشـت   روپايي مطرح شده بود، اما اهميت زيـادي در گفـت  سوي اتحادية ا
عنوان نماينـدگان اتحاديـة    اي با درخواست سه كشور آلمان، فرانسه، و انگلستان، به سالح هسته

 3.ديگـر شـد   اروپا، عامل ديگري در واگرايي سياست خارجي ايران و اتحادية اروپا در برابر يك
هاي نهم و دهم جمهوري اسالمي ايران و تغييراتي كـه در   آمدن دولت اين واگرايي با روي كار

البتـه در  . وگوها با اتحاديـة اروپـايي رخ داد شـدت گرفـت     اي و روند گفت هاي هسته سياست
  4.خصوص روابط سياسي همراه با نوسان ايران و اتحادية اروپا نظرهاي مختلفي بيان شده است

الملل همواره با چهار چـالش   اسالمي ايران در عرصة بينتوان گفت جمهوري  طور كلي، مي به
  .جمعي كشتار سالح. 4 و تروريسم،. 3 زنان، حقوق. 2 بشر، حقوق. 1: جدي مواجه است

 و تضـاد  جـايگزين  را تعامـل  و رقابـت  اصـل  كه پژوهش، اين مفهومي چهارچوب در
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 كنـد،  فرهنگي مـي هاي  سازي و اصل هماهنگي با اصول انساني را جايگزين غيريت تخاصم
  .هاي كشتار جمعي مطالعه شده است  اي ايران و تحريم سالح موضوع هسته
. گـردد  بازمي 1950 دهة به اي هسته فناوري به يابي دست براي ايران هاي تالش نخستين

در  و درآمـد ) I. A. E. A(اتمـي   انـرژي  المللـي  بين آژانس عضويت به ايران 1958 سال در
  .را پذيرفت N. P. T(5(اي  هسته هاي سالح تكثير عدم پيمان 1968 سال

 اجـراي  از غربـي  كشـورهاي  ،1979 سـال  در ايـران،  اسـالمي  انقـالب  پيروزي از پس
 بـراي  هنگفـت  ضرري باعث دوگانه هاي سياست اعمال با استنكاف كردند و خود تعهدات

 ماند بند پاي اي هسته هاي سالح اشاعة منع معاهدة به ايران اسالمي جمهوري اما. شدند ايران
 رغم تعامل به. بخشيد نيز ارتقا اتمي انرژي المللي بين آژانس را با هاي خود همكاري حتي و

تحـريم توليـد، تكثيـر،     بر مبني صدور فتواي مقام معظم رهبري و آژانس با ايران.ا.ج مثبت
 رسـماً  كـه  ،6آژانـس  بازرسان هاي گزارش جمعي و كشتار هاي انباشت، و استفاده از سالح

 فـاز  از ايران پروندة متأسفانه وجود ندارد، نظامي سمت اهداف انحرافي به هيچ كردند اعالم
 ملـل  سـازمان  امنيـت  و شـوراي  قرار گرفـت  سياسي و امنيتي و در فاز خارج علمي و فني

  .داد ايران محكوميت به رأي متحد
مـورد اسـتناد و استشـهاد    ـ حقوقي رهبري، كه اخيراً  در اين جهت واكاوي نظرية فقهي

 از دوري و استدالل سوي به واشنگتن رويكرد از اي تواند نشانه باراك اوباما قرار گرفت و مي
  :از چند جهت اهميت دارد 7ها باشد، گيري بهانه

اي جهـان وارد شـد و مطمـح     كه اين فتوا در ادبيات سياسي و رسانه جا  از آن: ـ نخست
  تري شود؛ قرار گرفت، ضروري است كه واكاوي عميق نظر نخبگان و عموم مردم جهان

هـاي اسـالمي حقـوق     نظريـه «تواند در زمينـة توليـد    ـ حقوقي مي اين نظرية فقهي: ـ دوم
ترين مسـئوليت   آفرين باشد؛ چراكه مهم بستگي نقش ويژه حقوق بشر و حق هم و به» الملل بين

سازي يعنـي مـوقعيتي را در    مفهوم(است  »ها سازي آرا و انديشه مفهوم«ورزان  فقيهان و انديشه
هاي دوران خود بلكه  جا كه متفكر كسي است كه بتواند مسئله و از آن) قالب فكري بيان كردن

گانه  هاي چند نسل را بشناسد و بيان كند، لذا يافتن مسئلة عصر هر متفكر در نسبتي سه دغدغه
دوم درك سنت موجـود و   8،)خودبوم ذهني و زباني  زيست(نخست درك خود : گيرد قرار مي
، و سـوم واكـاوي و   9)بوم ذهني و زباني جامعـة خـود   زيست(تاريخي جامعة خود   يا زيست

  10؛)بوم ذهني و زباني جهان پيرامون زيست(درك اوضاع جهان پيرامون 
بودن اين نظرية فقهي ـ حقوقي  » فتوا«و يا » حكم«بحث جدي و مهم در تعيين : ـ سوم
  .آورد را فراپيش ميهايي  نيز پرسش
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و پاسخ  »12عمومي الملل بين حقوق 11اسالمي نظرية«جستار حاضر در چهارچوب ارائة 
  :به چهار پرسش بنيادين سامان گرفته است

منزلـة اولويـت    اي باعث ارائة چنـين موضـوعي بـه    هاي عيني ها و ضرورت چه زمينه. 1
  ا ايران شده است؟.نهادي ج پيش
  المللي است؟ فتواي رهبري حاوي چه نكات مهم حقوقي بيناز حيث توصيفي متن . 2
اي، و جهاني به عهدة ايـران اسـالمي و    اين فتوا چه تعهداتي را در سطح ملي، منطقه. 3

  دهد؟ ديگر كشورهاي جهان قرار مي
 كشـتار  هـاي  هايي را فراروي فعاالن ضد خشونت و ضد سـالح  اين فتوا چه فرصت. 4

توان از اين فرصـت بـراي برقـراري     داده است؟ و چگونه ميجمعي در سراسر جهان قرار 
 امنيت و همبستگي در گسترة جهاني بهره گرفت؟

گفته عناوين مطالب اين نوشتار در چهارچوب مفهـومي   هاي پيش براي پاسخ به پرسش
  :بندي شده است زير صورت

  فتواي مقام معظم رهبري؛ و زمينة متن متن، فرامتن، فهم. 1
  بردي فتواي مقام معظم رهبري؛ هرويكرد را. 2
سـاختة فتـواي مقـام     هـاي فـراهم   گيري از فرصـت  تبيين اقدامات ايران براي بهره. 3
  .رهبري معظم
  

  فتوا موضوع تبيين يا مسئله بيان. 2
 در اشـاعه  عـدم  و سالح خلع المللي بين كنفرانس در پيامي به نخستين انقالب معظم رهبر

. حقوقي و يا فتوايي اسـالمي كـرد   ـ فقهي  به صدور نظرية در تهران اقدام 1390 فروردين
 معظم له در اين بيان ضمن ابـراز نگرانـي از وضـعيت نـاامني جهـاني بـه تحـريم توليـد،        

اين بيان مبني بـود  . جمعي تصريح كردند كشتار هاي سالح انباشت، تكثير، و استفادة انواع
 بـزرگ  بـالي  از بشـر  ابنـاي  بر ضرورت اتخاذ طرح و تصميمي فراگيـر بـراي مصـونيت   

 دنبال به ما كرده بودند كه اعالن ديدارهاي مختلف در البته ايشان. كشتار جمعي هاي سالح
 ايـن  از اعتقادات اسالمي و استفادة خالف كار زيرا از يك سو اين نيستيم؛ اى هسته سالح

نباشـت و  ا. نيست ما صرفة به اى هسته بزرگي است و از سوي ديگر سالح گناه تسليحات
 اى هسـته  سـالح  داشـتن  زيـرا  اسـت؛  پرخطـر  پرضـرر، و  ، بيهـوده  امري داري آن نيز نگه

  .ندارد ديگر كاربرد دنيا براي اى هسته و تهديد نيست اقتداربخش
روحـاني در   »گرايـي  افـراط  و خشـونت  عليـه  جهان«اين مهم پيش از تصويب انديشة 
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كـه در   انديشـة يادشـده،   از جهـاني  مجمع عمـومي سـازمان ملـل صـادر شـد و حمايـت      
ـ حقوقي مقام معظم رهبري در تحريم، توليـد، تكثيـر، انباشـت، و     چهارچوب نظرية فقهي

 اگر كه است واقعيت اين شود، نمايانگر بندي مي جمعي صورت كشتار هاي استفاده از سالح
 از خسـته  جهـان  شـود،  گفته سخن است انساني مكاتب و االهي اديان خواستة كه زباني با

 آن هـدف  نظرهايي خواهد بود كـه  قطعاً درصدد حمايت از و خشونت گري، افراط جنگ،
 13.سالح است و خشونت از عاري و انسانيهاي  ارزش مبناي بر جهان ساختن

انباشـت،   حرمت شرعي تمام مراحل توليد،: تحريم حداكثري(البته در برابر اين انديشه 
مطرح است كه با استناد ) تنها تحريم استفاده: حداقليتحريم (نظرية رقيبي ) تكثير، و استفاده

 جمعـي  كشتار هاي سالح داري نگه و كه ساخت نخست اين: كند به سه شبهه خودنمايي مي
 قتل و ندارد حرمت كافر كه جان دوم اين 14مصاديق اعداد براي ارهاب دشمنان خداست؛ از
 از رفـت  بـرون  بـراي  سياسـي  يتحريم تـاكتيك  كه اين و سوم اين 15شيوه رواست؛ هر به او

  .ندارد فقاهتي و شرعي وجاهت و است بحراني وضعيت
  

  تعاريف. 3
  سالح كشتار جمعي 1.3
 در نـاتو  شـمالي  آتالنتيك پيمان به آلمان پيوستن براي 1954 سال پاريس توافقات بيانية در

سـالح  اسـت، در تعريـف    تسليحات كنترل به ناظر كه توافقات، سوم پروتكل از 2 ضميمة
 يـا  و گسـترده  هـاي  زيـان  و انهدام قابليت كه هايي سالح: كشتار جمعي تصريح شده است

  .قرار دارند تسليحات اين زمرة در 16دارند را وسيع سطح در مسموميت ايجاد
 ماهيت به بنا كه هايي سالح: است نيز آمده جهاني سرخ صليب المللي بين كميتة بيانية در
  .شوند مي تفكيك غير قابل مخرب آثار موجب ها آن از استفاده نحوة و خود

 غيرنظـامي  افراد نيست و جنگ زمان و جنگ ميدان به محدود ها اين سالح تخريبي آثار
  .دهد مي تهاجم و آسيب قرار مورد نيز را

 قـدرت نخسـت  : دارد دخالـت  عنـوان  دو جمعـي  كشتارهاي  سالح تعريف در بنابراين
  .تبعيض و تفكيك زياد و دوم عدم تخريب

  
  خلع سالح 2.3

 الملل بين روابط استاد و تبار آلماني امريكايي پرداز نظريه ،)1904-1980( مورگنتا. جي هانس
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سالح را عبـارت   بيستم، خلع قرن دوم نيمة در خارجي سياست علم سياسي و پدر علوم و
دادن به رقابت و منظور پايان  داند، به ها مي ها يا همة آن از كاهش يا برچيدن برخي از سالح
المللـي باشـد    تواند تهديدي عليـه صـلح و امنيـت بـين     مسابقة تسليحاتي كه اين رقابت مي

  ).630: 1374مورگنتا، (
  كنترل تسليحات 1.2.3

المللي با هدف كاهش خطر جنگ بـا   هاي بين نامه موجب توافق جانبه و يا به اقداماتي كه يك
زئي، ترتيبات امنيتي جهت جلوگيري از جنـگ  چون خلع سالح ج هايي هم استفاده از روش

  .پذيرد ها صورت مي اي، و تثبيت ميزان نيروهاي نظامي در بين دولت هسته
رونـد، امـا هـدف     ديگر به كار مـي  تسليحات به جاي يك سالح و كنترل هاي خلع واژه

 ها نيست، بلكه هدف آن تثبيت ميـزان نيروهـا و   كنترل تسليحات كاهش و يا نابودي سالح
  .افزارهاست اعمال محدوديت بر ساخت و انباشت جنگ

  
  )conceptualization(سازي  مفهوم 3.3

جا كه متفكر كسي اسـت   از آن. يعني موقعيتي را در قالب فكري بيان كردن» سازي مفهوم«
هاي چند نسل را بشناسـد و بيـان كنـد، لـذا      هاي دوران خود بلكه دغدغه كه بتواند مسئله

نخسـت درك خـود   : گيـرد  گانـه قـرار مـي    هـر متفكـر در نسـبتي سـه     يافتن مسئلة عصر
تـاريخي جامعـة     دوم درك سنت موجود و يـا زيسـت   17؛)بوم ذهني و زباني خود زيست(

و سـوم واكـاوي و درك اوضـاع جهـان      18؛)بوم ذهني و زباني جامعة خـود  زيست(خود 
  19).بوم ذهني و زباني جهان پيرامون زيست(پيرامون 

برايند جمع جبري ميان اين سه مؤلفه نخست كشـف مسـئله و سـپس     انديشمندان در
ايـن رونـد را   . كننـد  نهـاد مـي   وارة تفكـري را پـيش   اي براي حل آن در قالـب نظـام   نظريه

 جانـداران  ديگـر  مورد در دارد، سازي مفهوم توان انسان فقط ذهن. ناميم مي» سازي مفهوم«
انسـان حيـوان نـاطق    (انسـان   بودن زبانمند اب شديداً ويژگي نباشد؛ زيرا اين چنين بسا اي

نامحـدودي بـراي    عملي توان كه است مجهز ارتباطي ابزاري به انسان. دارد ارتباط) است
  .داشته باشد» نونگاري«، و »نوگويي«، »نوفهمي« تواند او فراهم كرده است؛ از اين رو مي

  
  جايگاه صادركنندة انديشه 4.3

تواند در چهار نوع ارتبـاطي   انديشه و نظريه در گفتمان اسالمي مي صادركنندة جايگاه
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 پـرداز  يا حاكم، يا نظريـه  كند، مي صادر فتوا كه فقيهي عنوان مورد توجه قرار گيرد؛ به
باشـد و يـا مقـام    ) فقيه(تواند مقام افتا  اسالمي، و يا كارشناس؛ چراكه اين جايگاه مي

و يا ) كنندة نظر كارشناسانه ارائه(ام كارشناسي و يا مق) صادركنندة حكم(رهبر سياسي 
  ).پرداز اسالمي نظريه(پردازي  ورزي و نظريه مقام انديشه

چيـزي   آن  و) 151 ،5 ج :1354 قريشـي، (حكـم   بيان معناي به و »فتو« ريشة از فتوا واژة
 ينترپركاربرد از كه واژه، اين. )148، 15 ج: 1376 منظور، ابن(دهد  مي فتوا بدان فقيه است كه
 معنـاي  بـه  دارد و لغوي معناي همان به نزديك مفهومي رود، مي شمار به فقه علم در كلمات
 از گيـري  بهـره  بـا  فقيـه  كه است كلي موضوعات در متعال خداوند كلي حكم از دادن خبر
  ).186: 1385 زاده، ابراهيم( است زده آن استنباط به دست اسالم شريعت چهارگانة منابع
  
  حكم 5.3
 در امـا  ،)387 ،2 ج: 1414 عبـاد،  بـن  صـاحب ( است حلم و عدل معناي به لغت در حكم

 رهبـر  و حـاكم  جانـب  از كـه  است دستوري معناي به فتواست و مقابل در فقهي اصطالح
 شـرايط  گـرفتن  نظـر  در بـا  و اسالم شريعت فرامين و كلي احكام اساس بر اسالمي جامعة
 فقـط  يـا  و باشـد  جامعـه  افراد همة شامل تواند مي دستور اين. شود مي صادر و مكان زمان
  .است شرع حاكم عهدة بر نيز آن تشخيص كه شود گروه خاصي شامل

  فتوا و حكم هاي تفاوت 1.5.3
 بوده) ره(جواهر  صاحب و )ره(اول  شهيد چون فقيهاني هم توجه مورد مفهوم اين ديرباز از

موضوع، و  صادركننده، جايگاه( زمينه سه در راعنوان  دو اين ميان توان تفاوت كه مي است،
  :كرد بيان) مخاطبان

  حقوقي صدور جايگاه 1.1.5.3
 از مجتهـد  فتـوا،  در كـه  است اين ظاهر... «: نويسد مي باره اين در ،)ره(جواهر  صاحب

 چيـزي  نجاست به قول مانند دهد، مي خبر است گرفته تعلق كليات به كه شرعي كلي حكم
 وضـعى  يا شرعى حكم اجراى فرمان حكم اما و .... است بوده تماس در خمر، يا بول با كه
 و تبـارك  خداونـد  جانـب  از نـه  اسـت و  حاكم سوى از امري ويژه در دو آن موضوع يا و

شخصـيت حقـوقي    در تفـاوت  فتـوا  و حكم ميان تفاوت ترين بر اين اساس، مهم 20.»تعالى
 رجوع روش از كه است شرعي مستنبط حكم در مقام فقيه صدور فتوا در .صادركننده است
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 و حـاكم  در مقـام  فقيـه  صـدور حكـم   در كنـد، امـا   حكم مي استنباط اسالمي فقه منابع به
كند؛ از ايـن   مي حكم صدور به اقدام ها درك ضرورت است كه با اسالمي جامعة گذار قانون
 منبـع  بـه  را آن كـه  اين بدون كند مي گذاري قانون به اقدام مستقيماً حكم صدور با حاكم رو،

 و خبـره  يـك  هماننـد  حـالي كـه مفتـي    ؛ در)72: 1378 رجحان، ←(دهد  نسبت ديگري
كند كـه هـر    مي تصريح) ره(اول  شهيد. است كرده شرعي حكم اقدام به استنباط متخصص

  21.دستور االهي است) حكم و فتوا(دو 
  موضوع در تفاوت 2.1.5.3

  موضوعات اجتماعي و يا عبادي
 ارتباط اجتماعي و دنيوي مصلحت با كه مسائلي در فقط را حكم اماميه فقيهان از برخي

 اين ).همان ←(اند  دانسته معتبر باشد نياز مورد و برداشته قدمي باره اين در يا و باشد داشته
 صـورت  در و كنـد  صادر حكمي عبادات پيرامون تواند نمي گاه هيچ حاكم كه معناست بدان

گرچـه اگـر   . بـود  خواهد اجرايي ضرورت و لزوم فاقد دستور اين نيز حكمي چنين صدور
  22.دارد را حاكم حكم پذيرش قابليت داشته باشد، نيز »اجتماعي« عنوان موضوع عبادي

  موضوع بودن جزئي و كلي
. است يك هر موضوع بودن جزئي و كلي اين زمينه در فتوا و حكمهاي  تفاوت ديگر از

 مورد يك در فقط حكم در و است شامل و كلي نحو به شرعي حكم يك فتواي در موضوع
 حكـم  يـك  تطبيـق « واقع در حكم از اين رو،. است خاص زمان يا و و يا محدود به مكان

  .است »خاص موردي بر كلي شرعي
  مخاطبان در تفاوت 3.1.5.3
 و فقيـه  خـود  شـامل  فقط فتوا. در شمول مخاطبان است فتوا و حكم ميان ديگر تفاوت

 نيـز  مقلـدان  ديگـر  تمامي بر بلكه شرع حاكم شامل مقلدان فقط نه اوست، اما حكممقلدان 
  .االجراست الزم

  
  فتوا فرامتن و متن 6.3
 شرح امكان متن از اطمينان بدون يعني. نيست ممكن آن بررسي نقادانة بدون متن يك شرح
فهـم   24.اسـت  »فـرامتن  شـناخت « گرو در متن نيز يا واژه يك اما معناي 23.ندارد وجود آن

  .متن دقيق خوانش براي است هايي در شمار مهارت فرامتن
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  بررسي متن فتواي رهبري 1.6.3
شكل گرفته » عمومي الملل بين اسالمي حقوق نظرية«اين نظرية فقهي در چهارچوب ارائة 

 چهار از بايد اسالمي كه نظرية نخست اين: فرض توجه كرد است؛ لذا بايد به دو پيش
 البته ويژگي باشد؛ برخوردار پذيري عمل و پذيري، فطرت پذيري، عدل ري،پذي عقل ويژگي
 عقال بناي و انساني عموم جمعي خرد پشتوانة از ها نظريه اين برخورداري در پذيري عقل

 مقرراتى مجموعه از است عبارت الملل بين حقوق اسالمي كه نظرية دوم آن. يابد تحقق مي
 براى المللى بين عدالت و امنيت، صلح، برقرارى هدف با اسالم مقدس شارع كه
 بشر، حقوق صلح، و جنگ رو، اين است؛ از كرده وضع الملل بين روابط در كارگيري به

 حقوق اصلي جمله موضوعات از جمعي كشتار هاي سالح تحريم بع،طبال و زيست محيط
  .است عمومي الملل بين

 جهـانى  ديـن  را خـود  اسـالم  كـه  اين به توجه با اسالمى، الملل بين حقوق بنابراين هدف
 هاست، دولت ساير و اسالمى هاى دولت ميان روابط در اسالم مقررات اجراى فقط نه داند، مى

 حقـوق  ها؛ گرچـه دربـارة   دولت ساير روابط در مقررات آن اجراىبلكه تالشي است براي 
  :دارد وجود ديدگاه دو اسالمى الملل بين

 الملـل  بين حقوق قواعد المللى بين روابط بر حاكم قواعد حاضر حال در معتقدند برخى
 بـه  االجراسـت؛  الزم اسـالمى  كشـورهاى  بـراى  فقط اسالمي حقوق قواعد و است عمومى
شـود   برگزيـده  »عمـومى  الملـل  بين حقوق و اسالم« عنوان كه دانند مى مناسب دليل، همين

 تكـاليف  واقع در اسالمى الملل بين حقوق كه است اين دوم ديدگاه). 220 :1365 بيگدلى،(
 تابعين رابطة بر واقع در و كند اجرا دول ساير با خود روابط در بايد كه است اسالمى دولت
 و اسـالمى  دولـت  بين يا ديگر، جهت از غيراسالمى و جوامع جهت يك از اسالمى جوامع
  ).17: 1987 شبلى،(است  غيراسالمى دول

  متن فتواي رهبري 2.6.3
اي در روابط ايران و ديگر كشورها در حـال   ، كه چالش هسته1387معظم له از سال گرچه 
را مطرح كـرده بـود، امـا در     جمعي كشتار هاي گيري بود، بارها موضوع تحريم سالح شكل
بر تحـريم   1390 فروردين در اشاعه عدم و سالح خلع المللي بين كنفرانس نخستين به پيام

  :توليد، تكثير، انباشت، و استفاده از آن تأكيد كردها و چهار گام  انواع سالح
 سـالح  نظيـر  جمعـي،  كشـتار  هـاي  سالح انواع ديگر اي، هسته سالح بر افزون ما اعتقاد به

 كـه  ايـران  ملت. شوند مي تلقي بشريت عليه جدي تهديدي نيز ميكروبي سالح و شيميايي
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 انباشـت  و توليـد  خطـر  هـا  ملـت  ديگـر  از بيش است، شيميايي سالح كاربرد قرباني خود
 آن بـا  مقابلـه  مسير در را خود امكانات همة است آماده و كند مي حس را ها سالح گونه اين
 اين از بشر ابناي بخشيدن مصونيت براي تالش و حرام را ها سالح اين كاربرد ما. دهد قرار
  .دانيم مي همگان وظيفة را بزرگ بالي

  :فتوا مبتني است بر اين
 حقـوق  اصـل  بـه  احترام بر اساس جهان ملل ميان دوستانه روابط تحكيم اهداف. 1
 و عـدالت در  صـلح  مبـاني  استحكام براي تالش و ها، ملت حاكميت حق ها، انسان برابر

 جهان؛ سراسر
 بشر حقوق به جهاني و احترام مشكالت حل براي المللي نهادهاي بين همكاري لزوم. 2

 امنيت ابناي بشر؛بستگي جهاني و  حق هم و
 به توسل با ديگر يك دوري بر تهديد از المللي نهادهاي بين اعضاي دريغ نكردن تمام. 3
  . ...و  تخريب تروريسم، اي، فرقه هاي جنگ خشونت، از بيزاري و اظهار زور

  مباني عقلي تحريم 3.6.3
 از هـا  آن برخـورداري  اسـالمي معاصـر در  هاي  نظريه پذيري عقل ويژگي كه گفته شد، چنان

ها نيز  تحريم سالح عقلي در زمينة مباني. عقالست بناي و انساني عموم جمعي خرد پشتوانة
  :در بيانات معظم له تصريحاتي آمده است

شوند، بلكه كسانى هـم   كنند فقط دشمنان كشته نمى اى استفاده مى ـ وقتى از بمب هسته
 اى بمـب هسـته  . و روش ماسـت   ف عقيـده شوند و اين بر خـال  كه دشمن نيستند كشته مى

 25.نيست اسالمى نظام كار سوزاند، مى هم با را خشك و تر و بد و خوب
جور تسليحات مخـالف اسـت،     ـ ملت ايران هم از لحاظ مبناى اسالمى و فكرى با اين

 26.هم از لحاظ تدبير و عقالنيت مخالف است
جور تسليحات مخـالف اسـت،     ينـ ملت ايران هم از لحاظ مبناى اسالمى و فكرى با ا

جز هزينـة ايجـاد و هزينـة      اى تسليحات هسته. هم از لحاظ تدبير و عقالنيت مخالف است
آورد؛ چون قابل  براى يك ملت قدرت نمى  اى تسليحات هسته. اى ندارد دارى هيچ فايده نگه

ن خـوب  دارنـد، خودشـا    اى آن كسانى كه امـروز بمـب هسـته   . اجرا و قابل استفاده نيست
چنان دامن  را به كار بيندازند، آن  اى دانند كه اگر دست از پا خطا كنند و اين سالح هسته مى

هـا را تقويـت كردنـد، دامـن      چنانى كه يك روز تروريسـت  خودشان را خواهد گرفت، هم
 27.خودشان را گرفت
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در زمان . ستيمهاى كشتار جمعي به اين شكل موافق ني ـ ما اصالً، منطقاً، و مبنائاً با سالح
 28.هاى ميكروبى و شيميايى را ممنوع دانستيم جنگ هم ما سالح

نيستيم؛ امروز هيچ ملت عاقلى   اى ـ ملت ايران بارها اعالم كرده كه ما دنبال سالح هسته
 29.روند نمى  اى و هيچ مسئوالن عاقلى به دنبال تسليحات هسته

  مباني نقلي تحريم 4.6.3
 هايش نعمت و جهان از استفاده در كه است آن باره اين در قرآني بينش نتايج از يكي
 سازي صنعتي فرايند. باشد ناسازگار عدالت و مساوات با كه كرد عمل اي گونه به توان نمي
  .شود منتهي جهان تخريب به نبايد هرگز

 شـكوهمند  و فـراوان هـاي   موهبت از برخورداري عين در كه كند مي ياد نيكاني از قرآن
 »القــرنين ذو« و ،»)ع( داود« ،»)ع( ســليمان«. نبودنــد تخريــب و تهــاجم  ةانديشــ در هرگــز
  .ندا نيكان همينهاي  نمونه

 تشخصـي  از برخورداري و آهن بر تسلط رهگذر از و بود) ع( سليمان وارث) ع( داود
 و تهـاجم  راه در را اعجازگر قدرت اين او اما. داشت عظيمي قدرت ملي رهبري و انقالبي
 و«: كرد زره ساختن صرف را آن بلكه نگرفت، كار به هجوميهاي  سالح ساخت و تخريب
  .]آموختيم شما براي سازي زره صنعت او به و[) 80 :انبياء( »لَكُم لَبوٍس صنْعةَ علَّمناه

 رهبـر  او. هجـوم  مسير در نه برد بهره دفاع راه در خداداد نظير بي توان اين از وي پس
 و تهـاجم  راه مـا ا بود، آمده بيرون سرافرازانه »طالوت« با جنگ از و بود پيروز انقالب يك

  .نگرفت پيش در را تخريب
 روزگـار هـاي   توانمنـدي   ةهمـ  از وي كـريم  قرآن  ةگفت به بنا. بود چنين نيز »ذوالقرنين«

  .داشت بهره الهي،  ةافاض طبق خويش،
 حـال،  اين با. ]داديم بدو اي رشته چيز هر از و) [84 :كهف( »سبباً شَيء كُلِّ منْ آتَيناه و«
 تخريب راه و پذيرفت را سدسازي نهاد پيش فسادگر »مأجوج« و »يأجوج« با مقابله براي او
 نماند غافل پروردگار  ةاراد و قدرت از نيز سدسازي پايان از پس. نكرد انتخاب را تهاجم و
 رحمتـي  ايـن ) [98 :كهـف ( »ربـي  منْ رحمةٌ هذا«: گفت بلكه كردن پيشه ناسپاسي  ةطريق و

  .]پروردگارم سوي از است
  .برگزينيم را درست راه هستيهاي  نعمت از استفاده در كه آموزد مي ما به كريم قرآن

 و حقـوق  تعيـين  بـراي  مهـم  ختيزيرسـا  جهـان  با انسان  ةرابط به نگرش چگونگي
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 بيـنش  و قرآني بينش ژرفهاي  تفاوت به بايد ميان اين در و رود مي شمار به او تكاليف
  .)109- 106: 1386 آملي، جوادي ←( ورزيد عنايت ديما

و احاديـث   قـرآن اين تحريم از ديگر منابع ديني نيز برخوردار اسـت كـه در آيـات    
  قاعـده  سـه  بـه  تـوان  مـي  معصومان و در قالب قواعد فقهـي صـورت يافتـه اسـت كـه     

  :كرد اشاره
  وزر  قاعدة 1.4.6.3

 مجـرم كشـيده   از بيش به نبايد مجازات  دامنة 30وزر، قاعدة كيفري اسالم، برابردر نظام 
 هـاي  سـالح  دامنة تخريب. شود )وزر(كيفر  سبب گناه ديگري دچار به نبايد كس شود؛ هيچ

 اي گسـترده  مجموعة بلكه شامل است، را ها انسان از وسيع اي فقط مجموعه نه كشتار جمعي
  .گيرد در بر مي فرانسلي ابعادي را در ها انسان از

  فساد بر سعي  قاعدة 2.4.6.3
 زيسـت  محيط صيانت فرهنگ فاقدان و محيطي زيست ناسپاسان دربارة كريم قرآن پيام

 عملـوا  الذي بعض الناس ليذيقهم أيدي كسبت بما والبحر البرّ في الفساد ظهر«: است چنين اين
  ).41 :روم(» يرجعون لعلّهم

. توصيه شده اسـت  32و دوري از رباخواري 31به فقرا و مستمنداندر آيات قبل به انفاق 
شـود؛ چراكـه    در ادامه به قانون تأثير كردار نيك و بد در هستي و نظام آفرينش پرداخته مي

 جهت در بايست نيز مي تجربي روند صنايع. است بشر دست در االهي امانت آفرينش جهان
 هـر  طبيعـي  حقـوق  مكلف اسـت  كه چنان كند؛ حركت بشر تمام سالمت و سعادت تأمين

 پديدة هر نيز و آن از كنندگان استنشاق و هوا پرندگان و هوا و آبزيان و دريا از اعم موجود،
  .ندهد رضايت حرث و نسل هالكت به هرگز و كند ديگر، را رعايت طبيعي

 و آفرينش بودن اند، به حق طور پيوسته و وابسته در پي هم آمده در اصول يادشده، كه به
و  )22و  16: انبياء ؛19: ابراهيم ؛85: حجر ←(مخلوقات  نشدن آفريده بازيچه و باطل به يا

 33.شـده اسـت   اشـاره  تـوازن  اسـاس  بر آفرينش جهان و انسان و هستي عالم بودن موزون
شود؛ زيرا هر چيز  تعادل اين خوردن هم بر سبب كه شود مرتكب عملي بنابراين آدمي نبايد

 خواهـد شـد   محيط تعادل خوردن هم بر موجود سبب توازن به تجاوز و است به اندازه
  ).49: قمر ؛2: فرقان ؛3: اعلي ؛8: رعد ←(

  نسل و حرث هالك  قاعدة 3.4.6.3
 سـوي  بـه  گـامي  كشتار جمعي هاي سالح انباشت بيانگر آن است كه بردي راه مطالعات
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 شدن ور شعله موجب ناپذير كنترل و پيوسته اي گونه  به گيري بهره نخستين است و گيري بهره
اين تعبير . خواهد شد زمين در فراگير به تخريب و فسادي منتهي كه هايي است جنگ آتش
 205  مأخذ ايـن قاعـده آيـة   . مطرح شده است» هالك حرث و نسل«با واژة  كريم قرآندر 

نابـاوران و   =(ش ناسـازگاران بـا نظـام آفـرين     در مقـام تـوبيخ   كريم قرآن. سورة بقره است
  :گويد مي )نابخردان و ناسپاسان

» الفساد اليحب واهللا والنسل الحرث يهلك و فيها ليفسد األرض في سعي تولّي وإذا«
 چون يا يابد رياست و قدرت و شود، كارى سرپرست و والى چون و« 34؛)205: بقره(

 و دام( نسل و كشت و كند تباهى زمين در تا كوشد مى بازگردد، تو نزد از و كند پشت
  ).1372 مجتبوي،(» دارد نمى دوست را كارى تباه خدا و دكن نابود را) نژاد

 محبوب نيز مفسد نباشد، محبوب فساد كه هنگامي است، عمل به عامل ارزش چون
گذاري و  مخرب حرام است؛ بلكه سياست) عمل(فقط اقدام  روشن است نه 35.شد نخواهد

منزلة حرمت مقدمة عمل حرام، تحريم  ها نيز، به تالش در جهت تخريب و هالك انسان
  .شده است

  بيانات رهبري
بـر طبـق مبـانى    . ما اعتقاد به بمب اتم و سالح اتمى نداريم؛ دنبالش هـم نخـواهيم رفـت   

گونه وسايل كشتار جمعى اصـالً ممنـوع اسـت، حـرام      به كار بردن ايناعتقادى و دينى ما، 
  36.آن را ممنوع كرده است قرآناست؛ اين ضايع كردن حرث و نسل است كه 

بـر طبـق مبـانى    . ما اعتقاد به بمب اتم و سالح اتمى نداريم؛ دنبالش هم نخـواهيم رفـت  
ى اصالً ممنوع اسـت، حـرام   گونه وسايل كشتار جمع اعتقادى و دينى ما، به كار بردن اين

آن را ممنوع كرده؛ مـا دنبـال چيـزى     قرآناست؛ اين، ضايع كردن حرث و نسل است كه 
ترسـند و آن   گر حقيقتاً از آن بايد بترسند، االن از همان مـي  هاى سلطه رويم كه قدرت مي

 37.امت اسالم  بيدار كردن روح حماسه و عزت اسالمى است در همة

  إثم  قاعدة 4.4.6.3
 سود و نفع از عملي در زشتي و گناه است، زيرا اگر إثم مصداق اي هسته هاي سالح

 وضوح روشن است كه بهره از اين شود و به مي تحريم باشد تر بزرگ و تر بيش آن
 در چه اگر )219 :بقره( »نَفْعهِما مْن اَكْبرُ إثمهما«  آية. آن دارد نفع از تر بزرگ گناهي ها سالح

عمومي و فراگير در همة موضوعات  قاعدة در واقع اما است، »ميسر و خمر« موضوع
 دربارة. شود احراز آن در إثم بودن تر بزرگ موردي است كه هر در تطبيق كه قابل است
  38.دارند نظر اتفاق آن بزرگ فساد بر جهان عقالي تمام جمعي كشتار هاي سالح
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  بيانات رهبري
گنـاهى بـزرگ و    اى و شـيميايى را  سـالح هسـته   جمهورى اسالمى ايـران اسـتفاده از  

 39.داند مي نابخشودنى

 »اسـالمي  اصـول  بـا  مخالفـت «اي از بيانات رهبري اين قواعد با عنوان  در مجموعه
  :است تصريح شده

حتى زمانى كـه  . هاى شيميايى مخالفيم ما خواستار بمب اتم نيستيم و حتى با داشتن سالح
اين . هاى شيميايى نكرديم داد، اقدام به توليد سالح قرار مىعراق ما را مورد حملة شيميايى 
 40.مسائل با اصول ما موافق نيست

يـابي   دانند، زيرا دست خوبي مي ها به اي نيستيم و اين مسئله را غربي ما در پي سالح هسته
اي برخالف منافع سياسي و اقتصادي كشـور و مخـالف دسـتورهاي ديـن      به سالح هسته

 41.اسالم است

جمهوري اسالمي ايران بارها اعالم كرده كه از لحاظ شرعي و مبنايي با سـاخت و كـاربرد   
 42.اي مخالف است سالح هسته

  43.ايم دانيم؛ اين را صريحاً بيان كرده اى را با احكام اسالمى مخالف مى كارگيرى سالح هسته ما به
بـر  » سـالح اتمـي  كارگيري  ممنوعيت ساخت و به«موضع جمهوري اسالمي ايران مبني بر 

 44.اساس اعتقادات ديني و نه براي خوشامد امريكا و كشورهاي غربي است

كـه امريكـا از ايـن ناراحـت      اى درست كنيم؛ نه به خـاطر ايـن   خواهيم سالح هسته ما نمي
اى جنايـت بـر بشـريت     ما اعتقاد داريم كه سالح هسـته . خود ما اين است ةشود؛ عقيد مي

چه هم كه در دنيا هست، بايد محو شود و از بـين بـرود؛ ايـن     است و نبايد توليد شود؛ آن
گرفتيم سـالح   اگر ما اين عقيده را نداشتيم و تصميم مي. ماست، به شما ربطى ندارد ةعقيد
چنان كه در جاهـاى   توانست جلوى ما را بگيرد؛ هم مياى درست كنيم، هيچ قدرتى ن هسته

شـمالى   ةدر هنـد نتوانسـتند، در پاكسـتان نتوانسـتند، در كـر     : ديگر هم نتوانسـتند بگيرنـد  
  45.اى درست كردند ها هم سالح هسته ها مخالف هم بودند، اما آن يي امريكا. نتوانستند

  فتوا فرامتن 5.6.3
 شرح امكان متن از اطمينان بدون يعني. نيست ممكن آن بررسي نقادانة بدون متن يك شرح
در  فهم فرامتن .است »فرامتن شناخت« گرو در متن نيز يا واژه يك معناي 46.ندارد وجود آن

  .متن دقيق خوانش براي است هايي شمار مهارت
هـاي منتخـب ايـران در     ـ حقوقي و يا حتـي سياسـت   چون هر نظرية فقهي اين فتوا هم
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محفوف به مفاهيم و شرايط ديگري غير از زمينة آن است؛ از اين رو، ايـن   الملل عرصة بين
  :بحران قرار دارد  فتوا در فضايي شكل گرفته است كه جهان در كانون

 شـده  صـادر  نظامي رهبر سوي از اتمي تسليحات از استفاده و داشتن حرمت فتواي. 1
  47.است بوده معيج كشتار هاي سالح قرباني كشور تنها ايران اسالمي كه است
 :كه است شده صادر حالي در فتوا اين. 2

 شود، مي تهديد ايران» است ميز روي ها گزينه همة«: شود گفته مي سو هر از و روز ـ هر
 عليـه  بـدافزارها  انـواع  بـا  سـايبري  جنگ و ها تحريم انواع با مالي و تجاري ـ جنگ

 شده است، شروع ايران
 اند، شده ترور اي ايران هسته دانشمند ـ چندين

 48است، شده صادر صهيونيستي رژيم به دلفين كالس آلماني زيردريايي ـ چهارمين
  نشانده است؛ زمين به را امريكايي سرنشين بدون هواپيماي فروند يك ـ ايران

 است؛ شده ويژه جهان اسالم فراگير به جهان در گسترده صورت به خشونت مسئلة. 3
 است؛ كننده مذاكره هيئت نفع به و صدور فتوا قويتاي نيازمند ت هسته مذاكرات. 4
 و جهان كم است؛ منطقه سطح در ايران المللي بين حضور. 5
 مهـم  بسيار نكتة اين و كند تشويق تغيير جهت در را ايران كه است مايل المللي بين جامعة. 6

فتـواي رهبـري    چنـين  بـاني  ايـران  كه زماني. شود گرفته ناديده نبايد كه است توجهي درخور و
 .كند ايجاد خود وضعيت در را تعديالتي و تغيير حدودي تا كه كرده سعي واقع در شود مي

  فهم زمينة متن فتواي رهبري 1.5.6.3
  :توان يافت زمينة صدور اين فتوا را در چند عنوان مي

 سازى؛ سازى در مسئلة چرخة سوخت و غنى اطمينان. 1
 جهاني؛ هاي گيري تقويت جبهة حق در جبهه. 2
 اى؛ اى و سالح هسته  تبيين و منع از خلط مبحث ميان فناورى هسته. 3
منزلة ضـرورتي    هاى كشتار جمعى به المللى و خلع سالح ضرورت صلح و امنيت بين. 4

  .اى همگانى  فورى و مطالبه
  شواهد بيانات 2.5.6.3

زننـد ايـن    مـى سازى به ما  ها دربارة مسئلة چرخة سوخت و غنى حرفى كه امروز غربى
خودشـان  . خواهيد دنبال بمب اتم برويـد  شما اطمينان دنيا را جلب كنيد كه نمى: است

زنـى و مـذاكره    دانند كه ما دنبال سالح اتمى نيستيم؛ اما در مقام بحـث و چانـه   هم مى
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ها كه قابل قبول است ايـن اسـت كـه مـا بايـد       زنند، ولى تنها حرف آن هايى مى حرف
 49.كنيم سازى مى ايم اطمينان ما هم گفته. سازى كنيم اطمينان

اي ايـران بـه راه افتـاده و     جنجال تبليغاتي، كه از چند سال پيش در خصوص انرژي هسته
يـابي   دسـت . دهد چنان ادامه دارد، نيز عصبانيت جبهة استكبار در اين قضيه را نشان مي هم

هـاي   گيـري  حـق در جبهـه  اي اقدامي مؤثر در تقويـت جبهـة    ايران به فناوري انرژي هسته
 50.جهاني است

شـود؛ حقيقـت قضـيه غيـر از      اى خلـط مبحـث مـى    اى و سالح هسـته   بين فناورى هسته
اى بـر غنـاى بـاالى     سالح هسته. ديگر ندارند هاست، در حالى كه اين دو ربطى به يك اين

نود درصد اورانيوم و با تكنولوژى پيچيده متوقف است و كسى دنبالش خواهد رفـت كـه   
ما تـا  . اى نداريم اش را نداريم؛ ما احتياجى به بمب هسته ما انگيزه. اش را داشته باشد انگيزه

 51.اى غلبه نكرديم  ايم، با بمب هسته امروز اگر بر دشمنان خودمان غلبه كرده

هاى كشـتار   المللى از جملة مسائل حاد جهان امروز ماست و خلع سالح صلح و امنيت بين
 52.است ى همگانى ا ضرورتي فورى و مطالبهبار  جمعى و فاجعه

  بردي در تحليل فتوا رويكرد راه 3.5.6.3
 SWOT«53«بررسـي   يـا  اسـتراتژيك  مديريت الگوي سياسي تحليل ها در روش از يكي

تهديـدها   و هـا  فرصـت  ،)تحليل دروني(ها  ضعف و ها قوت شناسايي با مدل اين در. است
 و رويكردهـا  از يكـي  تعيـين  و بردهـا  راه اتخـاذ  جدول مـاتريس  ترسيم به )تحليل دروني(

از سـوي ديگـر، از   . شـود  مـي  اقـدام  كارانه يا محافظه و رقابتي تدافعي، تهاجمي، بردهاي راه
ـ حقوقي موضوع عنصر زمان و  عوامل مهم در ساخت و پرداخت يك فتوا و يا نظرية فقهي

  .است فرامكاني و فرازماني و است »ثابت« دين نص ؛ چراكهمكان است
كـاركرد قطعـي و    متغير و پويا محيطي در دارد وظيفه ثابت نص كه است حالي در اين

برخوردار  »نوپيدا پديدارهاي« به گويي از قدرت پاسخ عبارت ديگر، به معاصر داشته باشد و
 به نياز گويي پاسخ براي بنابراين اند؛ شده تنيده مكان و زمان عنصر در باشد؛ نوپديدهايي كه

 ذهنـي   قالـب  و سـنجش  الگـوي   پژوهشگر به بتواند كه داريم دانايي دستگاه و معنايي نظام
  :آمده است) ره(در بيان امام . دهد

بـوده   يحكمـ  يدارا يمكه در قد يا كننده در اجتهادند، مسئله تعيينو مكان دو عنصر  زمان
نظام ممكـن   يكقتصاد و اجتماع و ا ياستظاهر همان مسئله در روابط حاكم بر س است، به

و  يو اجتمـاع  يروابط اقتصاد يقكند؛ بدان معنا كه با شناخت دق يداپ يدياست حكم جد
 يدينكرده است واقعاً موضوع جد يفرق يمكه از نظر ظاهر با قد ولهمان موضوع ا ياسيس

 .)47، 21ج : 1378 خميني، امام( طلبد يم يديشده است كه قهراً حكم جد
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  :گيرد مي سامان دسته سه در )هاي كشتار جمعي سالح(اي  هسته فقه مفاهيم نتيجه، در
 ؛)هاي كشتار جمعي سالح(اي  هسته حقوق موضوعات به ناظر مفاهيم. 1
 و )هاي كشتار جمعي سالح(اي  هسته حقوق موضوعات ميان نسبت به ناظر مفاهيم. 2

  ها؛ آن  ساختار
 سـاختارها در زمينـة حقـوق    سـازي  بهينـه  و تغييـرات  سوي و سمت به ناظر مفاهيم. 3
  ).هاي كشتار جمعي سالح(اي  هسته

 و تناسبات احكام و است موضوعات متوجه عمدتاً رايج فقه در موجود احكام
. گيرد نمي قرار توجه مورد كند، مي تعيين را جهت كه ساختار، بهينة و تكامل نيز و ساختارها

 كه چرا است، تأمل درخور و جدي بحثي موضوع تناسب و ساختار مسئلة حالي كه در
 جامعة ارتباطات تقويت و است انساني جامعة بناي سنگ ها انسان ميان ارتباط موضوع
 ارتباطات عصر را نو عصر برخي كه است كرده متمايز پيشين جوامع از چنان را جديد
هاي كشتار  سالح(اي  هسته فقه و حقوق گفتمان امروز دليل همين به دقيقاً و اند خوانده
 سازي تصميم مصادر در ويژه به و انساني اجتماعهاي  اليه و سطوح تمامي در )جمعي

  .است يافته حضور جهان مختلف مناطق و المللي بين
كنندة بسياري از تهديدهاي جهـاني   ها و نفي بردي اين فتوا حاوي فرصت در رويكرد راه

  .منتهي شده استبردي ويژه  است كه در پي خود به انتخاب راه
  ها فرصت 4.5.6.3
 و سازمان، فرد، براي بيروني محيط در مطلوب شانس يا زمينه وجود معناي به ها فرصت

. يافت دست توجهي درخور عوايد يا نتايج به توان مي آن برداري بهره با است كه كشوري يا
 صحيح گيري بهره با كه دهد مي را توانايي اين كشورها به كه اند شرايطي ها فرصت چنين هم
 .كند دفع را تهديدات و كسب را خود ملي اهداف ها آن از

از ايـن  . كند كن ريشه و ناامني جهاني را خشونت تا است درصدد تحليلي بعد ـ فتوا در
 شود؛ نگاه تزئيني قالب در رو، به اين فتوا نبايد

 از مـا  كـه  اسـت  زنيـا  بنـابراين  .كند مي تقويت را روحاني موضع حدودي فتوا تا ـ اين
 كنيم؛ فتواي رهبري استفاده اين تقويت براي خود هاي پتانسيل

 و ايجـاد  را مثبتـي  امنيتـي  فضـاي  ايـران  بـراي  و دارد اسـتراتژيك  ـ فتواي رهبري پيام
 كند؛ مي محكوم هاي كشتار جمعي را و سالح خشونت

 ترسـيم  نژاد، احمدي جمهوري رياست دوران در خاص طور به و ايران، از كه اي ـ چهره
 .طلب بود اي خشن و جنگ بود چهره شده
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  تهديدها 5.5.6.3
 است كه فرهنگي و اقتصادي، نظامي، سياسي، احتمال و بالقوه تحرك و اقدام هر تهديد
است  مانعي نيز و كند مواجه  خطر با را كشور يا و سازمان فرد، حياتي اهداف و موجوديت

  .شود آن به يابي دست در ما سرعت كاهش باعث يا و بازدارد هدف به رسيدن از را ما كه
 11 حادثة از پس صهيونيستي رژيم امريكا و سوي از ايران عليه نظامي حملة به تهديد
از  54هـا  تحـريم و  امنيـت  شـوراي  بـه  ايران اي هسته امريكا و ارجاع پروندة 2001 سپتامبر

 خاورميانـة  پـروژة از  تـوان  مي زمينه همين در. است ايران امنيتي تهديدات ترين جمله مهم
 .گفت سخن نيز كشور عليه نرم جنگ و بزرگ

اسالمى، كه امريكا  قدرت نظام . اتم نيست دهد بمب  ـ چيزى كه به يك نظام قدرت مى
اند و نخواهند توانست با آن مقابلـه كننـد، قـدرت     هاى عالم تا امروز نتوانسته قدرت  و بقية

 55.اهللا است ايمان نيروهاى حزب
هـا   ها و رژيم سيستم. ها نيست ها، و رژيم ها، سيستم ـ سالح اتمى براى از بين بردن حكومت

 56.ها را نابود كند ها و سرزمين تواند انسان فقط مى سالح اتمى. روند با سالح اتمى از بين نمى
ريكـا  اى ام  هـاى هسـته   اى شوروى سابق احتماالً از تعداد بمـب  هاى هسته تعداد بمبـ 
هـاى اساسـى دنيـا بـا ايـن       پيروزى و شكست در صحنه! شكست نخورد؟. تر هم بود بيش

 57.چيزها نيست
تحكـيم قـدرت سياسـى اسـت، بلكـه        كنندة امنيت و نه ماية اى نه تأمين سالح هستهـ 

نشان داد كـه داشـتن ايـن تسـليحات      1990حوادث دهة . تهديدى براى اين هر دو است
شناسيم كـه بـا    امروز كشورهايى را مي. مانند شوروى سابق را حفظ كندتواند رژيمى  نمي

 58.اند هاى مهلك داشتن بمب اتم در معرض امواج ناامنى

 استراتژي برگزيده 6.5.6.3
در مقابل سـاير  » بازدارندگى نظرية«هاى اخير از  در سال  اى هاى هسته ـ برخى از دولت

اند تا جايى كـه در   هم فراتر رفته »متقابل شدة ينتضم نابودى«بر مبناى   اى هاى هسته قدرت
در برابر تهديدات متعارف از سـوى    اى انتخاب هسته حفظ«ها بر  اين دولت  اى برد هسته راه

ترين ناقضين معاهدة عـدم   كه بزرگ تأكيد شده است، در حالى  »اشاعه عدم معاهدةناقضين 
معاهـده بـراى خلـع سـالح      6در مـادة  اند كه عالوه بر نقض تعهد خود  هايي اشاعه قدرت

ها گوى سـبقت را از ديگـران ربـوده و     ، حتى در اشاعة عمودى و افقى اين سالح اى هسته
و حمايـت از    اى هـاى هسـته   تسـليح رژيـم صهيونيسـتى بـه سـالح       جمله با كمك بـه  من

بـر  ها نقش مستقيم و مغاير تعهدات خـود   هاى آن رژيم در اشاعة واقعى اين سالح سياست
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رو  معاهده ايفا كرده و منطقة خاورميانه و جهـان را بـا تهديـدى جـدى روبـه      1مبناى مادة 
  59.ها رژيم زورگو و متجاوز اياالت متحدة امريكا است اند و در رأس اين دولت كرده
اى نيست، و نيز هرگز از حـق ملـت    جمهورى اسالمى هرگز در پى تسليحات هسته« ـ

 انـرژى ”شـعار مـا   . پوشى نخواهـد كـرد   اى چشم انرژى هسته آميز از خود در استفادة صلح
  60.»است “كس اى براى هيچ و سالح هسته همه براى اى هسته

  ايران اقدامات تبيين 7.5.6.3
ــ   بردي و گزينش استراتژي ويژه، كه حاصل صـدور ايـن نظريـة فقهـي     در نگاه راه

 از گـرفتن  بهـره  حقوقي است، نخبگان و مسئوالن موظـف بـه اقـداماتي اساسـي بـراي     
  .اند رهبري ساختة فتواي فراهمهاي  فرصت

 آشـنا  آن بـا  عمـومي  افكـار  تـا  دهيم داخلي بازتاب متن فتواي رهبري را موظفيم ما. 1
 كنيم؛ استفاده جامعه استعدادهاي از فتواي رهبري بايد سازي مفهوم براي. شوند
هـاي    هستند كه بايد در بسـته ... و  فقها دانان، حقوق فتواي رهبري نخبگان، مخاطبان. 2

 .معنايي تبيين و ترويج شود
  
  ها نوشت پي

 

 پناه به ايران كردن متهم يا و خاورميانه صلح روند در اخالل ايجاد به ايران كردن متهم نمونه براي .1
  .غربي و شرقي همسايگان امور در نفوذ اعمال و مداخله و القاعده سران دادن

 ارجاع براي اروپايي هاي دولت و اتمي انرژي المللي بين آژانس بر فشار اعمال اتهام، اين پي در. 2
 با اتمي هاي كاري هم توقف براي روسيه دادن قرار فشار تحت و امنيت شوراي به ايران پروندة
  .داد رخ منطقه امنيتي معادالت در ايران كردن منزوي براي تالش و ها تحريم تمديد و ايران

 كه بود ايران اسالمي جمهوري اي هسته هاي فعاليت تمامي تعليق و توقف خواستار اروپا اتحادية. 3
  .شد رو روبه تهران از سوي موضوع اين پذيرش عدم با

 دربارة ايران ويژة قرائت و مدارانه دين و ايدئولوژيك هاي يافت ره ميان خواني ناهم از نظر برخي. 4
 صلح روند كشتار جمعي، هاي سالح بنيادگرايي، و تروريسم بشر، حقوق نظير موضوعاتي
 هاي چالش بر تأثيرگذار اصلي عوامل از اي هسته انرژي به يابي دست بر پافشاري نيز و خاورميانه
 و سياسي، تاريخي، هاي جنبه بر تكيه با نيز برخي. است بوده ايران و اروپايي اتحادية ميان سياسي
 واشنگتن متحده، اياالت و ايران اسالمي جمهوري مناسبات قطع با كه دارند تأكيد امر اين بر امنيتي

 بروكسل ميان روابط توسعة از اروپايي اتحادية بر نفوذ اعمال با تا است كرده سعي مختلف طرق از
 ايدئولوژيك ـ هويتي تعارضات نگارنده، اعتقاد به فوق، نظرية دو ميان از اما. كند  جلوگيري تهران و
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. است بوده مختلف مقاطع در واگرايي علل ترين مهم جمله از طرف دو فيمابين موضوعات دربارة
 نيز و امريكا و ايران ميان سياسي خصومت به توجه با كه است اهميت حائز نكته اين زمينه اين در
 كه اين به عنايت با نيز و كشور اين خارجي سياست در گرايي جانبه يك گرفتن قرار كار دستور در

 الملل بين نظام در دوم نيروي سياسي توان از گيري بهره بر مبتني ايران خارجي سياست رويكرد
 ميان سياسي واگرايي بر تأثيرگذار عوامل بايد است، هژمون سياسي فشارهاي كاهش جهت

 در مهمي نقش و جايگاه اروپايي اتحادية زيرا بررسي شود؛ اروپا اتحادية و ايران اسالمي جمهوري
 اين مطالعة و شناخت و دارد ايران اسالمي جمهوري خارجي سياست چنين هم و الملل بين نظام

  .باشد مؤثر تواند مي طرف دو خارجي سياست شايستة طراحي و تنظيم در روابط
5. Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) 

 سرزده بازرسي صد يك از بيش و عادي بازرسي روز در نفر 7000 بر بالغ هاي گزارش دسته اين .6
  .است بوده

 اگر كه دارم اعتقاد«: ملل سازمان عمومي مجمع ساالنة نشست آغاز در اوباما باراك سخنراني. 7
 اي رابطه به يابي دست مسير در بزرگي گام تواند مي امر اين كنيم، حل را ايران اي هسته مسئلة

 تحريم در اي خامنه اهللا آيت فتواي. دوجانبه احترام و منافع بر مبتني اي رابطه .باشد متفاوت
 به يافتن دست مبناي تواند مي غربي هاي طرف سخنان و روحاني حسن سخنان و اتمي سالح

 در و گذارد احترام ايران مردم حقوق به كه يابيم دست حلي راه به بتوانيم بايد ما. باشد حل راه
 اين بودن آميز موفقيت براي. است آميز صلح ايران برنامة كه دهد اطمينان جهانيان به حال عين

  .شود توأم اند گذاري ارزش قابل و شفاف كه اقداماتي با جويانه آشتي بايد اظهارات مسير،
  .شود مي بندي قالب فردي زيست تجارب و ها دانش مبناي بر خود از متفكر درك و كيستي. 8
 جامعه در جاري زبان و ذهن مدار بر نيز جامعه تاريخي بوم زيست يا و موجود سنت درك. 9

  .شود مي رونمايي سنت قالب در و شود مي بندي صورت
 گردد برمي او ةشناسان انسان و شناسانه هستي هاي آرمان به متفكر هر پيراموني جهان اوضاع درك. 10

 هم در چگونه.. . و نژاد و زبان تنوع در آدميان هاي جهان و چيست جهان غايت كه اين و
  .شود مي حاصل افقي هم چگونه و شوند مي آميخته

 پذيري عمل و پذيري، فطرت پذيري، عدل پذيري، عقل ويژگي چهار از بايد اسالمي نظرية .11
 جمعي خرد پشتوانة از برخورداري در ها نظريه اين پذيري عقل ويژگي .باشد برخوردار

  .كند مي ظهور عقال بناي و انساني عموم
 با اسالم مقدس شارع كه مقرراتى مجموعه: از است  عبارت الملل بين حقوق اسالمي نظرية .12

 كرده وضع الملل بين روابط در اجرا براى المللى، بين عدالت و امنيت و صلح برقرارى هدف
 كشتار هاي سالح تحريم بالتبع، و زيست محيط بشر، حقوق صلح، و جنگ رو، اين از و است

  .است عمومي الملل بين حقوق اصلي موضوعات از جمعي
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 از دفـاع  كـه  بـود  خواهد آن دهندة نشان موضوع اين در اديان ساير هاي ديدگاه و مواضع تبيين. 13
 مطـرح  ايرانيـان  و شـيعيان  سـوي  از فقـط  جمعي كشتار هاي سالح كارگيري هب و توليد حرمت
  .است مطرح موضوع اين نيز االهي اديان ديگر و اسالمي مذاهب ساير در بلكه ،نيست

14 .»وا ودأَع ما لَهم تُمتَطَعنْ اسةٍ مقُو نْ وم لِ رِباطونَ الْخَيبتُرْه بِه ودع اللَّه و كُمودع«.  
15 .»و مثُ اقْتُلُوهيح موهفْتُمثَق«.  
  .شود مي...  و راديواكتيو اي، هسته ميكروبي، شيميايي، هاي سالح انواع شامل عنوان اين. 16
  .شود مي بندي قالب فردي زيست تجارب و ها دانش مبناي بر خود، از متفكر درك و كيستي. 17
 جامعـه  در جـاري  زبـان  و ذهن مدار بر نيز جامعه تاريخي بوم زيست يا و موجود سنت درك. 18

  .شود مي رونمايي سنت قالب در و شود مي بندي صورت
 گردد برمي او ةشناسان انسان و شناسانه هستي هاي آرمان به متفكر هر پيراموني جهان اوضاع درك. 19

 هـم  در چگونـه .. . و نـژاد  و زبـان  تنـوع  در آدميـان  هاي جهان و چيست جهان غايت كه اين و
  .شود مي حاصل افقي هم چگونه و شوند مي آميخته

 بنجاسـه  كالقول بكلّى متعلّق شرعى بحكم تعالى اللّه عن االخبار )فتوا( باالولى المراد انّ الظاهر... « .20
 او وضعى او شرعى لحكم تعالى منه ال الحاكم من انفاذ انشاء فهو الحكم واما...  الخمر او البول مالقى

  ).100 ،40 ج: 1412 نجفي،( »مخصوص شي فى موضوعهما
  .)320 ،1 ج: تا بي اول، شهيد( تعالي اهللا حكم عن اخبار} الحكم و الفتوي{ منهما كال ان .21
 مبني) ره( خميني امام حكم .است موضوع در فتوا و حكم تالقي نقاط جمله از موارد گونه اين .22

 .است جمله اين از زمان از اي برهه در حج سفر ممنوعيت بر
 مـتن  صـحت  از بايـد  ابتـدا  پـس . كردنـد  مي ترجمه سپس و تصحيح را متن ابتدا نيز قديم در. 23

  .داد شرح را آن بعد كرد، حاصل اطمينان
 كه است كليتي مثل شاهنامه ديگر، بيان به. است »اساطيري جهان« شاهنامه درنمونه فرامتن  رايب. 24

 شـناخت  بـه  مـتن  بـا  رويارويي از پيش مصحح شود مي باعث كه است فرامتن آن ةعمد بخش
  .بپردازد مختلف مفاهيم و اساطير دنياي

  .)1/4/1383( دانشگاهي جهاد كارشناسان با ديدار در سخنراني. 25
  .)14/3/1385( راحل امام حرم در سخنراني. 26
  .)14/3/1387( راحل امام حرم در سخنراني. 27
  .)15/5/1382( نظام كارگزاران با ديدار در سخنراني. 28
  .)1/2/1389( پرستاران با ديدار در سخنراني. 29
 .)15 :إسراء( »أُخري وزر وازرةٌ تَزِر ال و« .30
31. »تĤَى ذَا فالْقُرْب قَّهينَ حكسالْمنَ واببِيلِ والس كـرٌ  ذَلينَ  خَيذ ه  يرِيـدونَ  لِّلـَّ جـو  ه  هـم  وأُولَئـك  اللـَّ

 ).41: روم(» الْمفْلحونَ
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ه  تُرِيـدونَ  زكَـاةٍ  مـن  آتَيتُم وما اللَّه عند يرْبو فَلَا النَّاسِ أَموالِ في لِّيرْبو ربا من آتَيتُم وما« .32 جـو  ه  اللـَّ
كلَئفَأُو مفُونَ هضْع39: روم( »الْم( 

 در اى سنجيده و متناسب چيز هر از و افكنديم استوار هاى كوه آن در و گسترانيديم را زمين و« .33
 .)19 :حجر( »رويانيديم آن

 بـه  تظـاهر  و بـود  زبـان  خـوش  و زيبا مردى كه شده نازل »شريق بن اخنس« ةدربار آيات اين .34
 حضرت آن كه خورد مى سوگند و داد مى جلوه مسلمان را خود و كرد مى) ص(  پيامبربا  دوستى

 گـرم  او بـا  بـود  ظـاهر  به مورأم كه هم) ص( پيامبر. است آورده ايمان خدا به و دارد دوست را
 زراعت ماجرايي در. بود منافقى مرد باطن در او ولى داد، مى قرار محبت مورد را او و گرفت مى

 او كـار  روى از پـرده  ترتيـب  ايـن  به و كشت را آنان چهارپايان و زد آتش را مسلمانان بعضى
  .)1380 طبرسي، ←( شد برداشته

  .فرهنگ و دين زيست، محيط سمينار به پيام آملي، جوادي ← .35
  .)22/10/1386( اتمي انرژي المللي بينآژانس  كل مدير با ديدار. 36
  .)30/11/1388( جماران ناوشكن پرسنل با ديدار در سخنراني. 37
 و سـالح  خلـع  المللـي  بين كنفرانس به شده ارائه مبلغي، احمد االسالم حجة مقالة از برگرفته .38

  .اشاعه عدم
  .)9/8/1391( تعهد عدم جنبش سران اجالس شانزدهمين در له معظم سخنراني. 39
  .)1/1/1382( مشهد مردم با ديدار در له معظم سخنراني. 40
  .)28/10/1384( تاجيكستان جمهور رئيس با له معظم ديدار. 41
  .)9/6/1391( تهران در تعهد عدم جنبش سران اجالس شانزدهمين در له معظم سخنراني. 42
  .)14/3/1385( راحل امام حرم در له معظم سخنراني. 43
  .)9/6/1391( تعهد عدم جنبش سران اجالس شانزدهيمن در له معظم سخنراني. 44
  ).28/11/1391( آذربايجان مردم ديدار در رهبري بيانات. 45
 مـتن  صـحت  از بايـد  ابتـدا  پـس . كردنـد  مي ترجمه سپس و تصحيح را متن ابتدا نيز قديم در. 46

  .داد شرح را آن بعد كرد، حاصل اطمينان
. كـرد  اسـتفاده  ايران غيرنظاميان و نظاميان عليه شيميايي سالح از تحميلي جنگ طي در صدام. 47

 چـه  و جنـگ  دورة در چـه  ايران. است مفتوح هنوز سردشت به صدام شيميايي حملة پروندة
 از شـيميايي  سـالح  خلـع  بحـث  در و اسـت  نشده متوسل شيميايي سالح به هرگز آن از پس

  .است مترقي و رو پيش كشورهاي
 قـرار  اسـرائيل  اختيـار  در رايگـان  و اند اتمي سالح حمل به قادر و تهاجمي ها زيردريايي اين. 48

 آلمـاني  هـاي  شـركت  سـوي  از زيردريـايي  چهار اين مالي تأمين كه است شده گفته. اند گرفته
  .دارند اي هسته مذاكرة ايران با كه است 5+1 گروه عضو آلمان است روشن. است شده انجام
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  .)25/5/1383( امور خارجه وزارت مسئوالنبا  يدارمعظم له در د سخنراني. 49
  .)15/1/1388(جمهور ونزوئال  يسمعظم له با رئ ديدار. 50
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53. Strong, Wiknes,Oprchoity, Traet 

 هاي مكانيزم هفتم فصل اساس بر نيز و آميز مسالمت مكانيزم امنيت شوراي ششم، فصل بر اساس. 54
  .كند عمل تواند مي را)) نظامي حملة(سخت  و اقتصادي جانبة همه هاي تحريم( سخت نيمه
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