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چکيده
موضوع کنترل تسلیحات به ویژه در گونهی اتمی و هستهای یکی از مهمترین
مباقث قووقی جهان معاصر تلوی میشود .برداشت از قواعد مبتنی بر منابع و اصول
اسامی به عنوان منبع تعیین و جهتدهی به رفتار دولتهای اسامی در ارتباط با
اینگونه از تسلیحات محل اختاف است  .ممنوعیت یا عدم ممنوعیت استفاده از

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب– سال دوم – شماره سوم  -پا یز 1334

ل
ضرورت فقهی طرح م طنقهای عاری از سالح هستهای  :ممنوعیت سالح هستهای از منظفر حقوق نیبا ملل و اسالم

ساحهای کبتار جمعی ،خصوصاً ساح هستهای ،از پرسشهای اساسی جهان
امروز است که قووق بین الملل و موررات فراملی تاکنون نتوانسته اند ممنوعیت آن را
اعام نمایند و بر همین اساس هیچ ممنوعیتی در رابطه با تولید و نگهداری و استفاده
از این ساحها در مویاس عام وجود ندارد .جمهوری اسامی ایران به عنوان کبوری
با قوانین مبتنی بر شریعت اسام ضمن اعام ممنوعیت تولید ،نگهداری و استفاده از
این ساحها بر اساس اندیبههای فوه اسامی ،طرح خاورمیانهی منطوه عاری از
ساح هستهای را ارایه داده است که بیانگر پیبرو بودن اسام در این زمینه است.

واژگان کلیدی :ساح هسته ای ،بازدارندگی ،امنیت ،قووق بینالملل ،فوه اسامی.

 .1استاديار پژوهشگاه فرهن

و انديشه اسالمي.

 .2دانش آموخته کارشناس ارشد ديپلماسي و سازمانهاي بينالمللدي دانشدکده روابد بدينالملدل وزارت امدور خارجده
(نويسنده مس ول) رايانامهalirezadavoodee@gmail.com :
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فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب دااگشنه قم

مقدمه

به عنوان منفورترين همراه هميشدگي انسدان ،تداريخي برابدر بدا حيدات بشدر دارد.

جن

صرفنظر از دليل شکلگيري جن
همين جه

جلوگيري از وقدوع جند

ها ،تفاوتي در آثار مخرب جن

و کنتدرل آن و گسدترش صدلح يکدي از بزرگتدرين

دغدغههاي بشر بهويژه بعد از تجربهي دو جند
جن

ايجداد نمديشدود .بده

بدزر

جهداني مديباشدد .بدا گدذر زمدان

ها از دو منظر گستردگي و نوع سالحهاي مورد استفاده دچار تويير اساسدي شددهاندد.

بزر ترين هراس جامعهي جهاني در عصر حاضر توليد سالحهايي اس که داراي قددرت
تخريب غير قابل تصور هستند ،چنانکه گاهي زندگي کل بشري
مياندازند و در همين راستا تالشهاي جهاني در جه

بر روي زمين را به خطدر

رفد ،ايدن خطدر فراگيدر آغداز شدده

اس  .معاهدات کنترل و عدم اشاعهي تسليحات کشدتار جمعدي يکدي از ايدن حرکد هداي
جهاني اس  ،اما خأل ممنوعي

قانوني مبتني بدر حقدوق و قواعدد بدينالمللدي در ايدن زمينده

باعث گسترش ترس و نگراني از بلندپروازيهاي هستهاي در جهان شده اس .
در تمام اديدان الهدي و توحيددي بدهويدژه ديدن مبدين اسدالم توکيدد بسدياري بدر صدلح و
پيشگيري از وقوع جن

و ايجاد شراي زنددگي مسدالم آميدز و عداري از خشدون

شدده

اس  ،و جلوگيري از تعدي به حقوق انسانها از اصول اساسي ديدن اسدالم اسد  .موضدوع
جن

و صلح در قرآن به عنوان راهنماي زندگي انساني در آيات مختلف مورد اشاره واقد،

شده اس

تا آنجا که قتل يک فرد برابر با قتل تمام انسانهاي جهان دانسته شده اس  .يکي

از مسايل جديد مطرح در دين اسالم ،مسولهي سالحهاي کشتار جمعدي و حکدم آن اسد .
در اين زمينه به دليل جديد بودن اين بحث ،مطالب منتشدر شددهي چندداني وجدود نددارد و
صرفاً در تفاسير معدودي مانند الکاشدف و يدا مدن وحدي القدرآن و در کتبدي مانندد الفقده و
52

المسائل الطبيه يا الفقه و السلم و السالم و تعداد معدودي مقاله با نگرش ديني مستقيماً بده آن
پرداخته شده اس

و داليلي مورد استفاده قرار گرفته اس .



جمهوري اسالمي ايران به عنوان حکومتي که اساس و بنيان خود را بر اساس فقه شديعي
جواز توليد ،نگهداري و استفاده از سالحهاي هستهاي نموده اس  .نماي بارز ايدن تفکدر در
جمهوري اسالمي ايران حکم فقهي و حکومتي مقام معظم رهبري در اين رابطه ميباشددکه
در سازمان ملل به عنوان رويکرد و سياس

رسمي ايران توس مقامات ايراني اعالم شدده و

حتي توس رييسجمهور اياالت متحده مورد اشاره قرار گرفته اس .
در عمل نيز جمهوري اسالمي ايران با حماي

1

از طرح عاري ماندن خاورميانده از سدالح

هستهاي نشان داده اس که همواره با توليد ،نگهداري و استفاده از آن مخالف اسد

و ايدن

رفتار کامالً منطبق بر قوانين و قواعد بينالمللي اس .
اين نگاه جمهوري اسالمي برگرفته از پيش زمينههاي فقهي مسولهي سدالحهداي کشدتار
جمعي اس

که ميتوان مدعي شد همين استنبا فقهي مبناي طرح منطقهي عاري از سدالح

هستهاي ميباشد .از همين رو در اين مقاله ضمن تبيين ديدگاه حقوق بينالملل در ارتبا بدا

ل
ضرورت فقهی طرح م طنقهای عاری از سالح هستهای  :ممنوعیت سالح هستهای از منظفر حقوق نیباملل و اسالم

قرار داده اس  ،در رويارويي با موضوع سالحهاي کشتار جمعي حکدم بده حرمد

و عددم

سالح هستهاي ،به بررسي حکم فقهدي توليدد ،نگهدداري و اسدتفاده از سدالحهداي هسدتهاي
خواهيم پرداخ

تا از اين طريق بررسدي مقايسده اي ميدان ايدن دو ديددگاه اسدالم و حقدوق

بينالملل داشته باشيم.
پرسش اصلي در اين مقاله حکم توليد سالحهاي هستهاي اعدم از زمدان اضدطرار و غيدر
آن و نسب

آن با حقوق بينالملل اس  .فرضديهي نويسدندگان حرمد توليدد ،نگهدداري و

استفاده از اين سالح بر اساس ادلهي ديني اس  ،اما براي اثبات اين ادعا از روشدي متفداوت
استفاده شده تا مشکالت موجود در استداللهاي مرسوم در اين زمينه مرتف ،شوند.

1."Remarks by President Obama in Address to the United Nations General Assembly". The
WHITE HOUSE President Barack Obama. 24 September 2013. Retrieved 21 August 2015.
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در اين راستا با استفاده از روش کتابخانهاي و نگرشي توصيفي  -تحليلي در چند بخدش
جداگانه موضوع را مورد بررسي قرار ميدهيم  .در ابتدا به بيان نگاه حقوق بينالملل به ايدن
مسوله خواهيم پرداخ  ،و سپس نگاه اسالم به اين مسوله را تبيين مي کنيم.

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب دااگشنه قم

نوآوري اين پژوهش را ميتوان در ارائهي ترتيب جديد فقهي براي بررسدي و پدژوهش
پيرامون يکي از مسائل مورد نياز عصر حاضر دانس

که ميتواند مبنداي مشداهده ،تحليدل و

تصددميمگيددري در بسددياري از موضددوعات مشددابه بددهويددژه در حددوزهي امني د

و مطالعددات

استراتژيک قرار گيرد.
 .1سالح هستهاي از منظر حقوق بينالملل

مهمترين و جام،ترين مطلب در زمينه ي ممنوعي

يا عدم ممنوعي

توليد ،نگهدداري و

استفاده از سالحهاي هستهاي را ميتوان در ر ي مشورتي ديوان بينالمللي دادگسدتري پيددا
نمود .بر همين اساس با بررسي بخشهايي از اين ر ي موض،گيري حقوق بينالملدل در ايدن
زمينه مشخص ميگردد
در13مه  ،1113مجم ،بهداش

جهاني اقدام به صدور قطعنامهاي نمدود و نظدر مشدورتي

ديوان بينالمللي دادگستري را در خصوص اين مسوله جويا شد که با توجه به آثار بهداشدتي
و زيس محيطي استفاده از سالحهاي هستهاي ،آيا چنين اقدامي توس يک دول
جن

در زمدان

 ،نقض تعهدات آن بر اساس حقوق بينالملل و از جملده اساسدنامه سدازمان بهداشد

جهاني ميباشد يا خير 1.هنگام طرح اين مسوله در مجم ،بهداش جهاني ،دول هداي داراي
سالح هستهاي مخالف
هر چند درخواس

شديد خود با تصويب اين قطعنامه را اعالم نمودند.

نظر مشورتي سازمان بهداش

جهداني توسد ديدوان بدينالمللدي رد

شد ،اما در  12دسامبر  ،1113مجم ،عمومي ملل متحد با صدور قطعنامه ( ،)k 75/49ضدمن
استقبال از درخواس
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نظر مشورتي توس سازمان بهداش جهاني ،مستقالً بدا طدرح پرسدش

 .1ر.کW.H.A.Res.46/40, 14 May, 1993 :

در مورد جواز استفاده از سالحهاي هستهاي يا تهديد به اسدتفاده از آن ،در هدر شدرايطي بدر
اساس حقوق بينالملل ،خواستار نظر مشورتي ديوان بينالمللي دادگستري شد.

1



ديوان براي بررسي اين حکم ،حقوق قابل اعمال در اين موضوع را تفکيک و به بررسي
1-1حقوق بشر

قواعد حقوق بشر براي رسيدگي و پاسخ به ايدن حکدم کدافي نبدوده و نمديتدوان بده آن
استناد کرد ،زيرا حکم آن تاب ،قواعد حقوق مسلحانه اسد

و نمديتدوان از حقدوق بشدر در

زمينهي مباحث حقوق بشردوستانه و مخاصمات مسلحانه بهره جس .
 2-1ممنوعيت کشتار جمعی

ديوان اظهار داش « :اگر توسدل بده سدالحهداي هسدتهاي در بدر دارنددهي عنصدر قصدد
"کشتار جمعي" نسب

به گروهي بر اساس ماده مذکور باشد ،ممنوعيد

کشدتار جمعدي در

اين مورد مطرح ميگردد .به عقيدهي ديوان ،تنها زماني مديتدوان بده ايدن نتيجده رسديد کده
شدراي مربددو بده هددر قضديه مددورد توجده قرارگيدرد» 2.بندابراين از نظددر ديدوان بددينالمللدي
دادگستري هرگونه استفاده از سالح هستهاي به جناي

کشتار جمعي منجر نميشدود ،بلکده

ل
ضرورت فقهی طرح م طنقهای عاری از سالح هستهای  :ممنوعیت سالح هستهای از منظفر حقوق نیباملل و اسالم

آن پرداخ که نتيجهي آن به اين صورت اعالم شد:

در هر مورد بايد وجود قصد نابودي گروههاي مربو را بررسي نمود.
 3-1حمايت از محيط زيست

ديوان در اين بحث با دو اصل ( )23کنفدرانس اسدتکهلم و نيدز پروتکدل اول الحداقي بده
کنوانسيونهاي چهارگانهي ژنو به تاريخ سالهاي 1122و 1122مواجه بود.
ديوان در ارتبا با حقوق حمايد
موجود در اين زمينه نمي تواند ممنوعي

از محدي زيسد

اشداره داشد

هدي يدک از قواعدد

کامدل ايدن تسدليحات را بده صدورت مطلدق اثبدات

نمايد .در موضوع قواعد موجود هي کدام ماهي

عرفدي ندارندد کده قابليد

باشند ،بنابراين هي دليلي براي اين ممنوعي از منظر حقوق محي زيس

اسدتناد داشدته

وجود ندارد.

3

 .1ر.کG.A.Res. 49/75k,Dec.,1994 :
 .2ر.کI.C.J.Reports ,OP.Cit.,p.14,para.26 :
 .3ر.کI.C.J.Repords, OP.Cit.,p.29 :
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 4-1دفاع مشروع

ديوان با استناد به عنوان دفاع مشدروع گدزارش داد «ديدوان نمديتواندد حدق بنيدادين هدر
در بقاي خود ،هنگامي که موجوديتش در خطر اس

دول
وضعي

را ناديده بگيرد… با توجده بده

کنوني حقوق بينالملل ،از ديدگاه کلي ديوان به اين نتيجه ميرسد کده نمديتواندد

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب دااگشنه قم

به نتيجهاي قطعي در خصوص مشروعي

يا عدم مشروعي

استفاده از سدالحهداي هسدتهاي

توس دولتي در شراي بسيار حداد دفداع مشدروع کده درآن شدراي موجدوديتش در خطدر
ميباشد دس

يابد».

1

 .5-1ممنوعيت سالح هستهاي براساس معاهدات وحقوق عرفی

ديوان در اين زمينه با بررسي چند مدورد از معاهددات و حقدوق عرفدي مانندد معاهددات
مربو به من ،آزمايشات هستهاي ،معاهدات مربو به عددم اسدتقرار سدالحهداي هسدتهاي و
معاهده من ،گسترش سالحهاي هستهاي اعالم نمود هر چندد اقددامات خدوبي در ايدن زمينده
اما ديوان در مجمدوع در خصدوص تشدکيل عدرف معتقدد اسد

شکل گرفته اس

عرفي شکل نگرفته اس
درحال پيشرف

اس

هرچندد

ولي عنصر معنوي در راستاي توسعهي تدريجي حقدوق بدينالملدل
بنابراين نميتوان ممنوعيتي را بر اساس اين حقوق اثبات نمود.

 .6-1حقوق مخاصمات مسلحانه

ديوان با بررسي حقوق بشر دوستانه به عنوان حقوق جداري در مخاصدمات عندوان کدرد
بهرغم وجود قواعد عرفي مهمي در اين زمينه نميتوان ممنوعي
را بر اساس آنها اثبات کرد.
در نهاي

ديوان نتوانس

2

ممنوعيتي را در اين زمينه اثبات کند کده نشدان دهنددهي عددم

توانايي حقوق بين الملل در تومين و هداي
و امني

استفاده از سدالح هسدتهاي

بينالمللي و ايجاد ممنوعي

قوانين موجود به سم

ايجاد قواعد حامي صلح
3

پيرامون تسليحات هستهاي باشد.

1.I.C.J.Repords, OP.Cit.,p33
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 .2ر.کI.c.j. reports,Op.cit.,p.28 :

 3.ر.ک :ممتاز21 :1322،

با توضيحات ارائه شده به سادگي ميتوان درياف
و شفاف براي اعالم ممنوعيد

حقوق بينالملل از موض،گيري قاط،

توليدد ،نگهدداري و اسدتفاده از سدالحهداي هسدتهاي نداتوان



ميباشد اما آيا نظام فقهي و حقوقي اسالم نيز در اين زمينه توانايي انشاي حکمدي متفداوت

 .2سالح هستهاي در فقه اسالمی

پيش از بررسي فقهي حکم سالح هستهاي در اسالم بايد يک مسدوله تبيدين گدردد تدا در
سايهي آن بتوان نگاهي علميتر و جام،تر به حکم توليد ،نگهداري و استفاده از سالحهداي
کشتار جمعي و به خصوص سالح هستهاي داش  .مسولهاي که در واق ،تصحيح يک اشدتباه
مبنايي در نگاه به سالح هستهاي اس که به عنوان عدم درک درس
حکم مبتني بر اين استنبا نادرس

از موضوع بده صددور

منجر ميشود.

 .1-2بازدارندگی هستهاي و انشاي حکم

مهمترين آيهاي که در اثبات حکم فقهي سالح هسدتهاي و هدر گونده تسدليحات اعدم از
کشتار جمعي و غير آن مورد استفاده قرار ميگيرد ،آيه شريفه ( )31از سدوره مبارکده انفدال
اس

ل
ضرورت فقهی طرح م طنقهای عاری از سالح هستهای  :ممنوعیت سالح هستهای از منظفر حقوق نیباملل و اسالم

از حقوق بينالملل را دارد يا خير

که ميفرمايد «وَ َعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَه وَ مِنْ رِبا ِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللَدهِ وَ

عَدُوَکُمْ وَ آخَرينَ مِنْ دُونِهِمْ ال تَعْلَمُونَهُمُ اللَهُ يَعْلَمُهُمْ وَ مدا تُنْفِقُدوا مِدنْ شَديْءٍ فدي سَدبيلِ اللَدهِ
يُوَفَ صِلَيْکُمْ وَ َنْتُمْ ال تُظْلَمُونَ» هر نيرويم در قدرت داريد ،براى مقابلده بدا آنهدا [دشدمنان]،
آماده سازيد! و (همچنين) اسب هاي ورزيده (براى ميدان نبرد) ،تدا بده وسديله ي آن ،دشدمن
خدا و دشدمن خدويش را بترسدانيد! و (همچندين) گدروه ديگدري غيدر از اينهدا را ،کده شدما
نممشناسيد و خدا آنها را ممشناسد! و هر چه در راه خدا (و تقويد

بنيده ي دفداعم اسدالم)

انفاق کنيد ،به طور کامل به شما بازگردانده ممشود ،و به شما ستم نخواهد شد.
محققاني که به دنبال بررسي نظر اسدالم پيرامدون سدالح کشدتار جمعدي بده ويدژه سدالح
هسته اي هستند ناگزير بايد از اين آيه بحث کنند .بي شک استناد به اين آيه و عموميد
بدين معناس

آن

که هر نوع سالح را داخل در مصاديق آن قرار دهديم و بندابراين يدک کشدور

مسلمان بايد از هرگونه سالحي بهرمند شود تا به وسديلهي آن ضدمن حفدظ خدود ،از کيدان
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اسالم دفاع کند از طرفي براي مخالف

با حکم مستنب از اين آيه تنها ميتوان با اسدتناد بده

نصوص متضمن محدودي هاي استفاده از بعضي سالحها و روشها مانند ممنوعي

ارسدال

سموم يا قط ،درختان 1اقدام به تخصيص شمول آيه نمود.
فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب دااگشنه قم

نکته ي مهم در اين زمينه مشکل تخصيص آيده از طريدق نصدوص آن اسد
مطلبي که از اين روايات استفاده مديشدود حرمد
اضطرار اس

و اين ادلده نسدب

کده نهايد

اسدتفاده از ايدن سدالحهدا در زمدان غيدر

بده توليدد ،نگهدداري و اسدتفاده از ايدن سدالحهدا در زمدان

اضطرار داللتي ندارند و حتي با وجود موارد تاريخي و روايي در اسالم مانند بحث تتدرس و
يا قط ،درختان توس پيامبر اعظم (صلي اهلل عليه و آله و سلم) در جن
شيرازي )312 :1323 ،که بدر اسداس مصدلح

با يهوديان (مکدارم

جامعدهي اسدالمي محددودي هداي ادعدايي

برداشته شده اس  ،مي تدوان گفد اسدتدالل ايدن گدروه کامدل نبدوده و بدا ايدن ادلده نقدض
ميشوند و بر اين اساس نميتوان حرم توليد ،نگهدداري و اسدتفاده از سدالحهداي کشدتار
جمعي را بر اساس اين استدالل ثاب

کرد مگر اينکه معتقد به حرمد

ايدن تسدليحات حتدي

در زمان اضطرار بود چنانکه محقق نجفي به آن حکم دادهاند (نجفي.)32 :1313 ،
نگارندگان اعتقاد دارند اين استنتاج عمومي و تالش براي تخصيص آيده ناشدي از يدک
اشتباه موضوعشناسي مي باشد و بر همين اساس تدالش دارندد بدا ارائدهي نگداهي جديدد بده
معناي آيه و موضوع مورد بحث اين روش را نقد و باطل نموده ،بر اساس نگاه جديدد خدود
عدم دالل

آيه بر سالحهاي هستهاي را ثاب

نمايند.

 .2-2بررسی اجزاي مفهومساز آيه

براي درک درس

معناي آيه و کشف مقصود اصلي شدارع از ايدن آيده و نيدز حيطدهي

مصاديق آن بايد کلمات مهمي که شکل دهندهي معناي آيه هستند را به دق

بررسي کنيم.

دو واژه «ُقوَه» و«تُرْهِبُونَ» شکلدهندهي دايرهي مصداقي آيه ميباشند که درک درس
از آيه در گروي بررسي معناي دقيق اين دو کلمه اس تا بتدوان جايگداه آنهدا را در آيده بده
دق
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ترسيم کرد .در ابتدا بايد متذکر شد بهرغدم اهميد

 .1سوره مبارکه حشر /آيه شريفه 2

دو واژه « َعِددُوا» و «اسْدتَطَعْتُمْ» در

زيرا آمادهسازي وظيفهي هدر کدس

نهاي  ،معنا وابسته به معناي دو کلمهي مورد نظر اس

هم که در نظر گرفته شود ،اعم از فرد مسدلمان و يدا حکومد اسدالمي ،بدي شدک فراتدر از
استطاع

ايشان نخواهد بود ،اما اينکه چه چيز بايد آماده شود نکتهي مهدم آيده اسد  ،آيدا
و يا اين که قيدي را ميتوان از

آيه استفاده کرد و اين ارتبا محکمي با معناي واژگان "قوه" و "ترهبون" دارد.
«قوه» را در برابر ضعف به معناي توان انجام کدار دلخدواه معندا کدردهاندد کده

کتب لو

«اصل واحد در اين لو
اين کلمه در حال

تمکّن از انجام فعل بوده که داراي مراتب شددت و ضدعف اسد .
دارد و شدامل دو بخدش معندوي و مدادي

اطالق بر حداکثر قدوه داللد

ميشود» (مصطفوي)333-333 :1331،
«ترهبون» که مشتق از ماده «رهب» اس

در کتب لو

برابر با خوف معنا شده اسد

امدا

تفاوتي ظريف ميان اين دو بيان شدهاس  .اگر چه خدوف و رهدب هدر دو بده معنداي تدرس
مستمر معنا شده اند ،اما خوف را ضد امن دانستهاند يعني خوف ،حس ترس مستمر ناشدي از
نبود امني

اس  ،اما رهب در برابر واژهي رغب

اساس رهب به معناي ترسي اس

به معنداي «ضدد» يداد شدده اسد  .بدر ايدن

که مان ،از رغب

به امري ميشود و مديتدوان گفد

ترس نه حاصل از نبود امني  ،بلکه برخاسته از احتمال از ميان رفدتن امنيد
کاري اس
با دق

و اين ترس مان ،رغب

در ترکيب معناي اين دو لو

ميتوان به نتيجهي جالبي دسد

يافد

و آن ايدن

که ايجداد کننددهي حدس ترسدي شدود کده

به انجام کاري را از ميان ببرد و با در نظر گرفتن اين معناي ظريف همانا هدف اسالم

از اين قدرت و توصيهي آن از ميان بردن امني
که رغب

براي تقوي

ديگران نيس  ،بلکه صرفاً قدرتي مورد نظر

دشمنان به تجاوز و ماجراجويي عليده مسدلمانان را از ميدان ببدرد .از ايدن جدا

ميتوان نتيجه گرف
هداي

بده سدبب انجدام

ميشود( .مصطفوي)231-232 :1331،

که منظور از قدرت در آيه آنچنان تواني اس

اس

ايدن

ل
ضرورت فقهی طرح م طنقهای عاری از سالح هستهای  :ممنوعیت سالح هستهای از منظفر حقوق نیباملل و اسالم

منظور مطلق هر چه ميتواند قدرت در نظر گرفته شود اس

رغب



هدف و نگاه اسالم براي کسب قدرت نگرشدي عمومداً دفداعي اسد .

اين معنا مي توان استدالل کرد اسالم به دليل اينکه به دنبال آماده کردن شراي

و رستگاري تمام انسانها اس  ،کسب قدرت را به جه

آمادهسازي شدراي تبليدغ

ميطلبد و منطقاً براي ديني که با هدف تبليغ معنا يافته اس ،کشتن تعداد بيشماري از مردم
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نقض هدف اس  .دفاعي بودن تمام جن
امر اس

هاي پيامبر گرامي اسالم نيز م يد ديگري بر ايدن

که هدف نه سلب امني  ،بلکه سلب رغب

به تجاوز از کفار اس

و هددف غدايي

افزايش امني جامعه اسالمي اس .
فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب دااگشنه قم

عموم مفسرين اعم از شيعي و سني نيز در تفسير اين آيده بدر ايدن نکتده توجده داشدتهاندد
چنانکه در تفاسير اسالمي ميتوان اين معنا را صراحتاً و مضدموناً يافد
کسب قدرت ايجاد حال

و در آنهدا هددف از

ترس و عدم رغب اسد کده بده اختصدار بده آن اشداره خدواهيم

نمود.
 .3-2نظر مفسرين در مورد تفسير آيه شريفه ( )66سوره مبارکه انفال

عالمه طباطبايي در تفسير گرانسن

ميزان عنوان ميکنند «اين آمدادهسدازي بده جهد

دفاع از حقوق جامعده اسدالمي و منداف ،حيداتي اسدالم اسد

و حاصدل ايدن آمدادهسدازي و

جم،آوري قدرت ،ترساندن دشمن اس که داف ،دشمن اس »( .طباطبايي)1312:113،
تفسير نمونه نيز به همين معنا اشاره دارد «هدف اين نيس که مردم جهدان و حتدي ملد
خود را با انواع سالحهاي مخرب و ويرانگر درو کنيد ،و آباديها و زمينهدا را بده ويراندي
بکشانيد ،هدف اين نيس که سرزمين ها و اموال ديگدران را تصداحب کنيدد ،و هددف ايدن
نيس که اصول بردگي و استعمار را در جهان گسترش دهيد ،بلکه هدف اين اسد

کده بدا

اين وسايل دشمن خدا و دشمن خود را بترسانيد» ( مکارم شيرازي)222 :1323 ،
در تفسير من وحي القرآن «رد دشمن و ممانع از جن

و نيز اجبار دشدمنان بده سدم

معاهده و صلح با مسلمانان» به عنوان مقصدود از آيده مطدرح شدده اسد
 )311در کتاب الفرقان فدي التفسدير القدرآن نيدز «آمدادگي جهد

(فضدل اهلل:1311 ،

دفداع از حددود و ثودور

ممالک اسالمي» دکر شده اس (صدادقي )222 :1332،در تفسدير شدريف مجمد،البيدان در
تفسير آيه آمده اس

«هدف ،آمادگي پيش از حملهي کفار اس

تا رغب

دشمن به حملده

از ميان برود» (طبرسي)322 :1323،
در التحرير و التنوير آمده اس

«قوت و قددرتيدابي مسدلمانان عداملي اسد

کده کفدار

ديگر جر ت تجاوز به مسلمانان را نداشته باشند» (ابدن عاشدور ،بديتدا )132 :همدين معندا در
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تفسير روح المعاني (آلوسدي ،)221 :1312 ،فدي ظدالل القدرآن (شدادلي )1233 :1312 ،نيدز
آورده شده اس .
با نکات مطرح شده مي تدوان نتيجده گرفد

قددرتي کده خداوندد در آيده بدر آن توکيدد

شامل مصاديقي که ايجاد کنندهي حس عددم رغبد

و تدرس در کفدار اسد

ميباشد که ميتوان به وسيلهي آن از دس اندازي کفار به جوام ،اسالمي پيشگيري کدرد و
مسلمانان را با آمادهسازي آن حاصل کرد .بنا بر اين هر آن چده ايجداد کننددهي ايدن

امني
وضعي

براي مسلمانان نباشد و يا حتي نتيجهاي عکس آن را حاصل کدرده و امنيد

امني

مسلمانان را مورد تهديد قرار دهد از مصاديق آيه خارج اس .
پرسش مهمي که اکنون بايد به آن پاسخ گف
اين قابلي

ايجاد امني

اين اس

آيدا تسدليحات هسدتهاي داراي

ميباشند آيا اين سالح ميتواند حس ترس را در دشمنان به جه

جلوگيري از دس اندازي به ممالک اسالمي ايجاد کند
پاسخ به اين س ال ايجداد کنندده ي جهد
منظومه ي علمي دين اسالم اس

اصدلي در بررسدي ممنوعيد

يدا عددم آن در

و در نگاه اول در پاسخ به پرسدش مطدرح شدده بدي شدک

همين معنا ظهور ميکند که تسليحات هستهاي به واسطهي قدرت تخريب باال و ترس ناشدي

ل
ضرورت فقهی طرح م طنقهای عاری از سالح هستهای  :ممنوعیت سالح هستهای از منظفر حقوق نیباملل و اسالم

فرموده اس



از آن بيشک داراي ويژگي ايجاد ترس ميباشد و جايگاه مهمدي در راهبدرد دفداعي يدک
کشور اسالمي به عنوان عامل ايجاد حس ترس در کفار خواهد داش
در جه
درس

که دس يابي بده آن

دفاع از کيان اسالم ضروري خواهد بود .با وجود ايدن آيدا پاسدخ داده شدده واقعداً
اس

و نمدي تدوان گفد

کده ايدن پاسدخ در اثدر نگدرش تدک بعددي و محددود بده

تسليحات هستهاي نادرس اس .
به نظر ميرسد با نگاه دقيق در اين پرسش ميتوان مدعي شد سالح هستهاي بدر خدالف
ظاهر اوليه ي آن داراي اين قدرت نبوده و امني

را در دوران کنوني بده ارمودان نمديآورد،

بلکه ادعاي نويسنده بر اين اس که اين تسليحات حس ترس و عدم امنيد را در دارنددهي
آن افزايش ميدهد .براي اثبات ايدن ادعدا و توضديح ايدن مطلدب ابتددا بده بررسدي نظريدهي
بازدارندگي در رواب بينالملل مي پردازيم و در نهاي
ارائه ميکنيم.

استدالل خدود را بدراي ايدن مطلدب
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 .4-2بازدارندگی هستهاي :ادعا يا واقعيت

نظريهي بازدارندگي 1در رواب بينالملل متضمن همان معناي مطرح شدده در آيده ()31
سوره مبارکه انفال اس

و نتيجهي همساني به دنبال دارد به همين جه

با کمک گرفتن از

اين نظريهي مشهور در رواب بينالملل ،سعي بر اثبات ابن نکته داريم که تسليحات هستهاي
فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب دااگشنه قم

در زمان کنوني داراي ويژگي بازدارندگي نيس  .در اين راستا در ابتدا اين نظريه را بهطدور
اجمالي و مختصر توضيح ميدهيم تا عالوه بر شناخ

ارتبا آن با معنداي آيده ،اجدزاي آن

شناخته شود.
واژه انگليسددي " "deterrenceبدده معندداي «پيشددگيري از انجددام عملددي بدده سددبب تددرس،
وحش  ،تهديد و ترور» اس

( .)Heritage Dictionary, 1969: 359اين مفهدوم يدک اثدر

رواني بر فرد مقابل دارد و او را از انديشهي انجام کدار بداز مديدارد .ايدن ندوع تهديدد بايدد
پيددامي صددريح داشددته باشددد آن پيددام بايددد تهديددد بدده رنددج و آسدديب را انتقددال دهددد.
(عسکرخاني)21 :1322،
عمل متقابل يا تالفيجويانه معموالً در بازدارنددگي نقشدي اساسدي دارد .ايدن پيدام بايدد
طوري باشد که اگدر دشدمن ،کداري را آغداز کندد ،بهداي بسديار سدنگيني را بپدردازد .پدس
«بازدارندگي بين دو کشور (الف) و (ب) عبارت اس

از قدرت تهديدد از ناحيدهي (الدف)

عليه (ب) به منظور پيشدگيري از انجدام کداري از ناحيدهي کشدور (ب) ،بده صدورتي کده در
فقدان اين تهديد کشدور (ب) بتواندد بده آن مبدادرت ورزد» (ميرفخرايدي .)11 :1333 ،ايدن
عمل نه يک من ،و يا اقدام فيزيکدي ،بلکده صدرف ًا ايجداد حدالتي رواندي بدراي از ميدان رفدتن
مطلوبيّ

و رغب

به عمل اس  .همانگونه که مشاهده مديشدود ايدن معندا دقيقداً بدا معنداي

مستنب از آيه قابل انطباق اس .
«بازدارندگي داراي دو نوع اس  .1 :بازدارندگي متعارف که مبتني بر سالحهداي سدنتي
و متعارف براي بازدارندگي اس  .2 .بازدارندگي هستهاي که مبتني بر سالحهداي هسدتهاي
در جه
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ايجاد بازدارندگي اس »( .ميرفخرايي)22 :1333 ،

1. Deterrence Theory

اگر چه بحث بازدارندگي بده دليدل قددرت تخريدب بيشدتر سدالحهداي هسدتهاي توکيدد
بيشتري نسب

به آنها در مقايسده بدا ديگدر سدالحهداي کشدتار جمعدي دارد ،لديکن نتيجدهي



حاصل از هر دو بحث همسان بوده و نظريات مطدرح در ايدن نظريده قابدل انطبداق بدر ديگدر
قائلين به واق،گرايي در عرصهي رواب بينالملل به عندوان يکدي از جريدانهداي فکدري
اصلي 1با توکيد بر کارايي بازدارندگي هستهاي عنوان مديکنندد «تجهيدز بده سدالح هسدتهاي
عمالً باعث افزايش امني

کشور شده و ايجاد کننددهي تدرس بدراي دشدمنان اسد

اثبات ادعاي خود به کاربرد اين نظريده در دوران جند

و بدراي

سدرد و عددم شدکلگيدري جند

مستقيم ،بين دو ابر قدرت جهان يعني شوروي و آمريکا استناد مديکنندد» ( Thayer,1995:

 )149-158از اين رو ايشان گسترش تسدليحات هسدتهاي را عامدل گسدترش امنيد جهداني
عنوان ميکنند .کنث والتز 2در مقالهي خود در نشريه شوراي امور خارجه ضمن نقد رويهي
آمريکا در برخورد با برنامهي هستهاي ايران متدذکر مديشدود «دسد يدابي ايدران بده سدالح
هسته اي نه يک تهديد بلکه عداملي بدراي ايجداد ثبدات بيشدتر در جهدان اسد  ،چدرا کده بدا
دس يابي ايران به سالح هستهاي از نگرانيهاي امنيتي اين کشور کاسدته مديشدود و بعدد از
آن ايران به سم

درون حرک

ميکند و رقاب

ل
ضرورت فقهی طرح م طنقهای عاری از سالح هستهای  :ممنوعیت سالح هستهای از منظفر حقوق نیباملل و اسالم

سالحهاي کشتار جمعي نيز ميباشند.

و درگيري ايران با مناف ،آمريکا در جهان

کاهش مييابد» )Waltz,2009: 56( .او حتي به مقامات آمريکدايي توصديه مديکندد تدا راه
آساني براي دس يابي ايران به اين سالح فراهم کنند .تهديد امنيتي ناشي از تجهيز اسدراييل
به سالح هستهاي از منظر قائلين به اين ديدگاه عامل اصلي حرک
اس

ايران به سم

اين سالح

و راهحل رف ،اين تهديد را در دس يابي ايران به سالح هستهاي ميدانند .با قبدول ايدن

فرض ،سالح کشتار جمعي به ويژه سالح هستهاي همدان قددرتي اسد
دشمن و عدم رغب

کده باعدث وحشد

او به تجاوز به دليل احتمال پاسخ غير قابل تصور خواهد بدود و بده نظدر

ميرسد باور عمومي به اين ديدگاه گرايش دارد.

1. Main Stream
2.Kenneth N.Waltz
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اين در حالي اس

که از لحاظ نظري ،بازدارندگي داراي مخالفاني اس

مانندد اسدکات

سيگن 1و استيون لي 2و آيک ژان 3که معتقدند «پيشفرضهاي نظريهي بازدارنددگي مانندد
انتخاب عقاليي و يا تصميمگيدري صدحيح داراي کدارايي عملدي و مصداديق عيندي بيروندي

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب دااگشنه قم

نيس

و نميتوان به آنها اميدوار بود» ( )Sagan,1995:129بر اين اساس مخالفين نظريدات

بازدارندگي گسترش سالحهاي کشتار جمعي مخصوصاً هستهاي را عامل بيثباتي و کاهش
امني

فردي و بينالمللي ميدانند .توجه به اثرات واقعدي گسدترش ايدن سدالحهدا مديتواندد

نمايان کند آيا سالحهاي هستهاي باعث افزايش امني
ميشوند و يا اينکه ترس و وحش

براي دارنددهي آن و تدرس ديگدران

فراگير حتي براي دارندهي آن ايجاد کرده و موجد هي

امنيتي نيستند .اين اثرات را در چند دسته ميتوان تقسيمبندي کرد:
اول .رقاب

تسليحاتي و دايرهي ترس فزاينده :از ديد اين منتقدين ،دسد يدابي بده يدک

سالح کشتار جمعي نه پايان راه بلکه ابتداي مسير رقاب
و توليد سالحهاي خطرناکتر و با قدرت بيشتر اس

دشمنان براي دس يابي بده برتدري
و اين رقاب

پايان راه نيس  .سدابقهي

تاريخي بازدارندگي نيز شاهد اين مدعا اس

زيرا در تمام دوران جن

دائماً به دنبال توليد سالحي استراتژيک جه

نابودي دشمن بودند و اين چرخهي ادامدهدار

منجر به وضعي

سرد دو ابر قددرت

وحش آوري براي جهان شد ،چرا که کوچکترين اشتباه تمدام جهدان را
3

نابود ميکرد و حتي راهبردهاي ديوانهوار مطرح در زمان حاضدر مانندد اسدتراتژي M.A.D

که نابودي طرفين را در بر دارد از جمله نتايج وجود اين سالحها اس

و عمدالً هدي امنيتدي

ايجاد نمي شود(.هاديان)33 :1311،
دوم .شيوع دايرهي ترس فزاينده در سطح جهاني :دس يدابي بده تسدليحات هسدتهاي نده
تنها باعدث رقابد

تسدليحاتي دو طدرف مديشدود بلکده ديگدر کشدورها را وارد ايدن بدازي

خطرناک ميکند زيرا کشورهاي ديگر نيز خود را در معرض خطر ميبينند و بده دنبدال ايدن
هستند که تماشاگر اين رقاب
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نباشند .از اين رو تالش براي دس يابي به اين سالحها مانندد
1.Scot D. Sagan
2.Steven Lee
3.Ike Jean
4. Mutually Assured Destruction

ويروس خطرناکي گسترش مي يابد و در نهاي

جهان تبديل به صحنهي نابودي همگدان بده

خاطر گسترش اين تسليحات اس  .تاريخ بازدارندگي م يد خوبي بر اين امر اس
در تمام دوران جن

خود را در گرو فعالي

دو ابدر قددرت هسدتهاي بدوده و

اين دو ابدر قددرت مديديدد ،اقددام بده دسد يدابي بده سدالح

هستهاي کرد ،اما اين نه تنها امني را حاصل نکدرد بلکده ميدزان تهديدد را افدزايش داد زيدرا
رقاب

دوطرفه تبديل به رقابتي با اطراف جديد شد ،به عالوه آنکده تهديدد بده جداي دو ابدر

قدرت ،اين کشورها را نيز تهديد ميکرد زيرا تا قبالً هددف سدالح هسدتهاي ندابودي رقيدب
در وضدعي

بود ،اما شوروي ميب ايسد

جديدد راهبدرد خدود را بدر ضدد آنهدا نيدز تسدري

ميداد(.سواري)32 :1311،
سددوم .از ميددان رفددتن عوامددل متعددارف برتددري :عوامددل متعددارف برتددري کشددورها ماننددد
سرزمين و مناب ،موجود باعث ميشوند آنها با محاسدبهي قددرت متعدارف

جمعي  ،موقعي
خود تصميم به جن

را سخ تر اتخاد کنند .با گسترش سالحهاي هستهاي حتدي کشدوري

بسيار کوچک با جمعي

پايين نيز مديتواندد خطرنداک شدده و آغازکننددهي يدک جند

جهانسوز باشد و عوامل متعارف بي معنا ميشوند.
چهارم .حرک

بده سدم

فروپاشدي اقتصدادي :گسدترش رقابد

اختصاص ميزان زيادي از سرمايهي جهاني براي توليدد و تقويد

ل
ضرورت فقهی طرح م طنقهای عاری از سالح هستهای  :ممنوعیت سالح هستهای از منظفر حقوق نیباملل و اسالم

امني

سرد به لحاظ اينکده عرصدهي رقابد

که اروپا



هسدتهاي عمدالً باعدث

ايدن سدالحهدا مديشدود و

حاصل آن جز اتالف اين سرمايهها و افزايش فقر و بدبختي در جوامد ،نيسد  .شدوروي بده
عنوان ابر قدرت هرچند از قدرت هستهاي برخوردار بود اما هزينههدايي کده بدراي گسدترش
آن انجام مي داد عمالً فقر و بدبختي را به بار آورد .اکنون نيز کشورهاي داراي اين سالحها
هزينههاي گزافي براي به روز رساني و نگهداري اين سالحها انجام ميدهندد در حدالي کده
بسياري در درون آن کشورها و جهان نيازمند کمک براي ادامه زندگي هستند.
پنجم .نابودي اعتماد بينالمللي :وجود ايدن سدالحهدا در يدک کشدور عامدل ايجداد بدي
اعتمادي نسب

به نيات و اهداف آن کشور بدراي همسدايگان و ديگدر کشدورها اسد  .ايدن

سالحها عمالً فرآيند صلح و ارتبا بينالمللي را با مشکل مواجه ميکنند و امکان برقدراري
ارتبا مبتني بر اعتماد را منتفي ميکنند.
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ششددم .تروريسددم هسددتهاي :از دسد

رفددتن کنتددرل کشددورها بددر سدالحهدداي هسددتهاي و

دس يابي گروههاي تروريستي به آنها بزر ترين تدرس جهدان اسد  .بدزر تدرين تدرس
جهان بعد از فروپاشي شوروي سرنوش

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب دااگشنه قم

وادار به دخال
ديگر امني

هزاران موشک هستهاي شوروي بود که آمريکا را

کرد اگر اين سالحها در اختيدار گدروههداي تروريسدتي قدرار مديگرفد ،

در جهان معنايي نداش  .اين گروهها ميتوانند به دليل عدم وابستگي بده مکدان

مشخص و عدم امکان پيگيري آنها ،بسيار راح تر از دولد هدا از ايدن سدالحهدا اسدتفاده
ميکنند .بيشک گسترش تسليحات هستهاي نتيجهاي جز تسهيل دس يابي تروريس ها بده
اين سالحها ندارد.
غل از رفتار رقيب در شرايطي کده تنهدا

هفتم .ترس داخلي از اشتباه راهبردي :برداش

به سالح متعارف دسترسي وجود داشته باشد ،خسدارت چندداني بده بدار نمديآورد ،ولدي بدا
وجود سالحهاي هستهاي عمالً يک اشتباه بسيار کوچک در تصميمگيري نابودي جهدان را
در پي دارد .اگر وجود اختالفات داخلي ميان مس ولين که نتيجهي اين سالحها اس  ،منجر
به تصميمي اشتباه و غير عاقالنه شود هي راه جبراني ندارد(..هاديان)21: 1331 ،
مددوارد مددذکور گوشددهاي از اثددرات ضددد امنيتددي تسددليحات هسددتهاي و بطددالن نظريددهي
بازدارندگي و باور به امني زايي اين سالحها اس .
شاهد ديگر بر بطالن نظريهي بازدارندگي آن اس

که بارها شداهد جند

کشدور فاقدد

سالح هستهاي در برابر کشور دارندهي آن بودهايم که در اکثر اين موارد کشور فاقد سدالح
آغازگر جن

بوده اس  .نکته اي که م يد آن اس

کده در صدورت بهدرهمنددي از سدالح

هستهاي دليلي براي عدم حمله به شما وجود ندارد و بازدارندگي امري بدي معناسد  .حملده
آرژانتين به نيروهاي انگليسي در جزاير مورد اختالف مالويناس (فالکلند) ،حمله سوريه و يا
مصر به اسراييل در سال  1121و يا حمله موشکي عراق به شهرهاي اسدراييل در سدال 1111
نمونههايي از اين حالد

هسدتند ،در حدالي کده هدم انگلسدتان و هدم اسدراييل داراي سدالح

هستهاي بودند ،اما اين سالحها مان ،جن
با دق
66

درياف

عليه آنها نبود.

در ادله ي ارائده شدده و نگدرش ندوين در مسدوله بازدارنددگي هسدتهاي مديتدوان
دس يابي به سالح هستهاي نه تنها امني

را افزايش نميدهدد بلکده تهديددي بدراي

اس  .هر چند شايد در يک نگاه جزيي و در موارد خاص بتوان بدراي ايدن سدالحهدا

امني

ميزاني از توثير را قائل شد ،اما بيشک در اين امر ترديدي نيس

کده سدالح کشدتار جمعدي



مانند سالح هستهاي براي کشورها ارمواني جز ندا امندي و ندابودي نددارد و در مجمدوع اگدر
دايم و نفي امني

نخواهد داش .

با توجه به آنچه گذش

عمالً هر گونه استفاده از آيه شدريفه ( )31سدوره مبارکده انفدال

به عنوان يک عام قاعدهساز منتفي اس

و سالح هستهاي تخصصاً و نه بدر اسداس تخصديص

مصاديق از دايرهي آن خارج ميشود .از اين رو هرگونه دليل قابل اقامه در ايدن موضدوع بدا
يک عام قرآني در تضاد نخواهد بود و موض ،قائلين بده حرمد

سدالح هسدتهاي را تقويد

مينمايد.
 .5-2ادله ممنوعيت سالح هستهاي در اسالم

موضوع استفاده از تسليحات هستهاي عمالً در چهار حال

قابدل تصدور اسد  :نخسد ،

جهاد ابتدايي بدون ضرورت استفاده دوم جهاد ابتدايي بدا وجدود ضدرورت اسدتفاده سدوم
جهاد دفاعي بدون ضرورت استفاده و چهارم ،جهاد دفاعي با وجود ضرورت استفاده.
اختالف علما در حال

چهارم اس

ل
ضرورت فقهی طرح م طنقهای عاری از سالح هستهای  :ممنوعیت سالح هستهای از منظفر حقوق نیباملل و اسالم

تمام آثار اين سالح را بر امني

کشور دارنددهي آن در نظدر بگيدريم ،رهداوردي جدز تدرس

که در مقام دفداع اسدتفاده از سدالح هسدتهاي بدراي

حفظ يک جامعه مسلمان مورد نياز اسد  .در صدورتهداي ديگدر عمدالً اخدتالف چندداني
مشاهده نميشود ،مخصوصاً در صورتهاي اول و چهارم که اجماعي اس  .حال

دوم نيدز

از محددودهي بحدث خدارج اسد

و صدرفاً

به دليل عدم ادن جهاد ابتددايي در زمدان غيبد

صورت چهارم باقي ميماند که اين بحث نيز با نفدي عموميد
اطالقددات موجددود در بدداب حرم د

آيده قابدل طدرح نيسد

زيدرا

اسددتفاده از سددم ،آتددش و مددوارد مشددابه کليددهي مددوارد

چهارگانه را دربر ميگيرد و بر اين اساس هي شبههاي در ممنوعي
هستهاي باقي نميماند .باري ،به دليل ممنوعي

اسدتفاده از سدالحهداي

تمامي ابعداد کداربردي سدالح هسدتهاي و بدا

اثبات ضررهاي امنيتي ناشي از توليد و نگهدداري از ايدن سدالحهدا مديتدوان ادعدا نمدود در
تمامي حاالت قابل تصور توليد ،نگهداري و استفاده از تسدليحات هسدتهاي ممندوع و حدرام
اس .
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الزم به دکر اس
داراي ممنوعي

مواردي مانند سم و غيره به دليدل کداربرد غيدر نظدامي مانندد پزشدکي

جام ،در توليد و نگهداري نمي باشند بلکه تبديل آنها به سالح و اسدتفاده

در کشتار افراد ممنوع مي باشد.
فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب دااگشنه قم

با اثبات عدم توثيرگذاري سالح هستهاي در افزايش امني

ملي و آثار غيدر قابدل کنتدرل

آن اين پرسش مطرح ميشودکه آيا هي وجدان بيداري براي رسيدن به پيروزي اين امدر را
توييد ميکند در تاريخ اسالمي از سوي نبي مکرم اسدالم (صدلي اهلل عليده و آلده و سدلم) و
ائمه اطهار (عليهمالسالم) هرگز مشاهده نشده کده بدراي دسد يدابي بده هددف مقددس امدر
خطايي مجاز شمرده شود .سيره ي حضرت اميرالم منين امدام علدي (عليدهالسدالم) در دوران
زمامداري حکاي

از آن دارد که هرگز حضرت براي دس يدابي بده هددف واالي خدود از

راههاي خطا و ناصواب استفاده نمي کردندد بدراي مثدال ايشدان در برابدر قطد ،آب بدر روي
لشکريان خود توس امويان در جن
قواعد «وزر» و «حرم

صفين هرگز حاضر به مقابله به مثل نشدند.

سعي بر فساد» نيز حرم

توليدد ،نگهدداري و اسدتفاده از سدالح

هستهاي را اثبات ميکنندد .محقدق نجفدي در جدواهرالکالم اسدتفاده از سدم در نبردهدا ،کده
خاصي

کشتار جمعي دارد ،را حرام ميداند و آنگاه اين قول را به شديخ طوسدي در نهايده،

ابن زهره در غنيه ،ابن ادريدس در سدرائر ،محقدق حلدي در مختصدر النداف ،،عالمده حلدي در
تبصره ،شهيد اول در دروس و محقق کرکي در جام،المقاصد نسب
استفاده از سم را در صورتي که پيروزي در جن
روايتي که از استفاده سم را من ،کرده اس

ميدهدد .ايشدان حتدي

بر آن متوقف باشد جايز نمديدانندد زيدرا

اطدالق دارد و شدامل ايدن مدورد هدم مديشدود.

(نجفي)32 :1313 ،
آي اهلل سيد عبداالعلي سبزواري پس از استشهاد به رواي

رسول اکرم (صلي اهلل عليده

و آله و سلم) که از ريختن سم در شدهرهاي مشدرکين مند ،کدردهاندد ،ايدن بحدث را مطدرح
ميکنند که اگر پيروزي در جن

به اين کار منحصر باشد ،اختيار در دس

ولي امدر اسد

که بايد همهي جهات و خصوصيات را مالحظه نمايد( .موسوي سدبزواري )123 :1313 ،در
اين صورت وقتي ولي امر در ايران اسالمي فتوا به حرم توليد و استفاده از هر گونه سدالح
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کشتار جمعي را صادر مي کنند ،روشن اس

که حکدم او بدر همگدان حجد

و يدک سدند

قطعي در نظام جمهوري اسالمي ايران شمرده مي شود.



بي شک اين سالح و تبعات آن يکي از مصاديق آيه شدريفه ( )212سدوره مبارکده بقدره
که که نسل بشري را تهديد و داراييهاي او را نابود ميکنند ،تبري جسته که در تفاسدير نيدز
به اين نکته اشاره شده اس  .آثار گسترده و طوالني مدت اين سالح بر انسانهاي بيگنداه و
نيز نسلهاي آينده موجب ميشود اين مسدوله تحد
متعال در قرآن کريم فرمودهاس

قاعددهي وزر قدرار گيدرد کده خداوندد

«وَ ال تَزِرُ وازِرهٌ وِزْرَ ُخْرى»  1چرا که نسلهداي آيندده در

صورت استفاده از اين سالح بايدد بدار گنداه ديگدران را بده دوش بکشدند و رندج گنداهي را
تحمل کنند که خودشان در آن سهمي نداشتهاند و بر مبناي گناه پدرانشان مورد ستم واقد،
شوند که اين امر در دين اسالم مورد نهي واق ،شده اس .
نتيجهگيري

بر اساس ادلهي ارائه شده ميتوان به عنوان نظري فقهدي ادعدا نمدود تسدليحات هسدتهاي
نميتوانند امني

ل
ضرورت فقهی طرح م طنقهای عاری از سالح هستهای  :ممنوعیت سالح هستهای از منظفر حقوق نیباملل و اسالم

ميباشد که خداوند در آن ضمن نهي از تضيي ،حرق و نسدل در زمدين ،صدراحتاً از کسداني

را ايجاد و از دس انددازي دشدمنان بدر سدرزمينهداي اسدالمي جلدوگيري

کرده و در مصاديق آيه مورد بحث قرار نميگيرند زيرا آيه بر اموري دالل
حس ترس را ايجاد کرده و عامل بازدارندگي باشند و امني
ارموان بياورند .اين در حالي اس

دارد که بتواند

را براي کشورهاي اسالمي بده

که سالح هستهاي عکس اين وضدعي را ايجداد کدرده و

با ايجاد رقابتي بي پايان در دس يابي به سدالحهداي جديددتر و افدزايش احتمدال تروريسدم
هسته اي امني

را نه تنها از دارندگان آن،که از تمام جهان سلب ميکند .همين درک باعث

تالش جهاني براي کنترل و نابودي اين تسليحات در قالب دو نظريهي کنترل و خلد ،سدالح
شده اس  .نگرش جهاني به استفادهي صلحآميز از اين نيروي عظيم با وقدوع چندد حادثدهي

 .1سوره مبارکه انعام /آيه شريفه  133سوره مبارکه اسراء /آيه شريفه  12سوره مبارکده فداطر /آيده شدريفه  13سدوره
مبارکه زمر /آيه شريفه .2
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فاجعهبار مانند چرنوبيدل در شدوروي سدابق (اوکدراين) و فوکوشديما در ژاپدن دچدار ترديدد
اساسي شده اس  .خسارت عظيم اين دو واقعه به ويژه در چرنوبيل که باعث مر
زياد ،پخش آلودگي تا انگلستان و غير قابدل سدکون

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب دااگشنه قم

براي زماني بين سيصد تا ششصد سال شده اس

تعدادي

شددن منطقدهي وسديعي در اوکدراين

نشان داد که چه خطري حتي در اسدتفادهي

صلح آميز از اين انرژي وجود دارد ،تا جايي که بخشدي از کشدورهداي جهدان مانندد ژاپدن،
سوييس و ديگر کشورها برنامهاي براي نابودي نيروگاههاي هستهايي خود تدارک ديدهاند.
با توجه به همين امر و با استناد به آيه شريفه  212سدوره مبارکده بقدره نداظر بدر حرمد
تضيي ،حرق و نسل ،و نيز بر اساس قاعده وزر ميتوان حرم

قطعي سالحهاي هسدتهاي را

استدالل کرد.
اثبات ممنوعي

استفاده از سالحهاي کشتار جمعي به ويدژه تسدليحات هسدتهاي در فقده

اسالمي را ميتوان دليل اصلي و مبنايي فکري ،شرعي طرح منطقهي عاري از سالح کشدتار
جمعي در خاورميانه دانس

و بر همين اساس رفتار ايران را بايد مورد بررسي و تحليل قدرار

داد.
حقوق اسالمي در اين زمينه با عبدور از حقدوق بدينالملدل موجدود بدا نگداهي انسداني در
زمينهي تسليحات هستهاي نه تنها ممنوعي

استفاده را اثبدات مديکندد کده هدر گونده تدالش

براي توليد و نگهداري آن را نيز در دايرهي حرم

وارد مينمايد.
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