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  مقدمه
ه به انهـدام  کاي و شیمیایی، هاي هستهارگیري سالحه کب كآثار ویرانگر و وحشتنابا وجود 
مسابقۀ تسـلیحاتی و افـزایش روزافـزون تولیـد ایـن      ، شودشتار جمعی منجر میکحیات و 

رامـت  که در صـدر اعالمیـۀ جهـان حقـوق بشـر از      کها از سوي مدعیان حقوق بشر سالح
ه هـر  کـ اسـت   تناقضـی  2، گویندسخن میو حق بنیادین حیات همۀ آحاد بشریت  1انسانی

جـاي خلـع سـالح    ه چه اهـدافی آنـان را بـه   کاین کند.میحیرت  دچاراندیشمند منصفی را 
تــرین کد دهـد و آیــا مــی بــه مســابقۀ تسـلیحاتی ســوق ، ی و غیـر ِآن کبیولــوژی اي وهسـته 

 شود و آیا این اقدامات به توازن قـدرت منتهـی  می بازدارندگی در اینجا به ضد خود تبدیل
  .شوده باید در جاي خود بررسی کحقایق مهم و مبهمی است ، شود یا توازن وحشتمی

 د ویـ تول ایران دربـارة مسـئلۀ   ان موضع جمهوري اسالمییب، ن مقالهیهدف از نگارش ا
بر اساس مبانی ، ییایمیروبی و شکیا میاي سالح هسته مانند، تار جمعیشکاز سالح  هاستفاد
شـتار جمعـی از   کسـالح  «ه عنـوان مقالـه بـه    کح داده شد یل ترجیاست؛ اما به سه دل دینی

  ابد:یر ییتغ» دگاه اسالمید
مقرّرات  و تمام قوانین و 3مبتنی بر اسالم است، ه نظام جمهوري اسالمیکاز آنجا الف) 

پـس دیـدگاه و موضـع     4، اعتبار استبی، باشد برخالف اسالمه کدر هر زمینه یا موضوعی 
 همان دیدگاه اسالم است. ایران نظام جمهوري اسالمی

موضـع   کیـ ، ه موضع نظام جمهوري اسـالمی در ایـن موضـوع   کله ئتبیین این مس ب)
ظـاهري و بـدون   سیاسی و یا وابسته به نگاه خاص رهبري یا دولت خاص و ادعـاي   صرفاً

ترین ضـمانت  مهم، ه همین امرکناشی از عقیدة دینی است  موضع که یکبل ؛پشتوانه نیست
  بخشد.می اجرا را به این موضع سیاسی

نداشـتن  و اختصـاص  ، شورهاي اسـالمی کفراگیر بودن دیدگاه اسالم نسبت به همۀ ج) 
 ممتـاز و برجسـته  به موضع سیاسی یک کشور؛ دیدگاه جمهوري اسالمی ایـران دیـدگاهی   

اعتـدال و قـوت منطقـی    ، است؛ زیرا برگرفته از اندیشۀ ناب شیعی اسـت کـه از عقالنیـت   
تبلیغات سـوء دشـمنان   ، هراسیپروژة ایران، خاصی برخوردار است. دقیقاً به همین دلیل نیز

(بقره: اسـالم دیـن صـلح و رحمـت اسـت؛     ، وقعی نهاد. از سوي دیگراست که نباید به آن 
عملکـرد  یـا   خوب فهمیده نشده است و، هاي آن مانند جهادموزهآ ازگاهی برخی  اما )208
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متحجر مانند وهابیون و طالبان یا اشکال دیگر با اسـتفاده ابـزاري    هايبرخی گروهنادرست 
تفاهم یا تبلیغات نادرست علیه از سوءسه زمینهاند کردهکاقداماتی  ،هاي دیناز دین و آموزه

اهمیـت  ، بحث به فقـه شـیعه   انونکز کتبیین دیدگاه اسالم با تمر، روایناز. است شدهاسالم 
  .فراوان دارد

نـه  ، شتار جمعی از دیدگاه اسالمهاي کارگیري سالحکهه تولید و بکادعاي ما این است 
نـاظر بـه   ، ممنوع و حرام شرعی است. البته تمام یا غالب ادله، ومکمح، شودنمی تنها توصیه
ه کـ ه تولیـد سـالحی   کـ امـا روشـن اسـت     ؛شتار جمعی اسـت هاي کاز سالح همنع استفاد

ومت اسالمی و بدبینی کاعتباري حالمال و بیارگیري آن حرام است و باعث تضییع بیتکهب
اما ادله شواهد و مستندات  ؛ام خواهد بودکمشمول همان ادله و اح، دشومی به امت اسالمی

  ر ذیل است:در این نظریه امو فقهی و حقوقی ما
از امنیـت از نیازهـاي اولیـه و    از برخورداري  :امنیت از نیازهاي اولیه زندگی اجتماعی. 1
ظلـم و تهدیـد و   ، تـرس ناشـی از تجـاوز    كابوس وحشتناکدیرین بشري است. هاي آرمان

انسان در زندگی جمعی بوده است. رهـایی   ناامیديود و کر، همواره عامل ناگواري، ارعاب
جامعـه   ه آرامش زندگی و حقوق فـرد و کابوس و احساس امنیت در برابر عواملی کاز این 

 دادهمـی  آزادي و آسایش انسـان را مـورد تهدیـد قـرار     نده و زندگی وکافمی را به مخاطره
ها خواه دینی و خواه سکوالر است حکومت ۀنخستین و غیرقابل انکار هم ۀهم وظیف، است

امنیت حالتی نیسـت   ؛ زیرااست ها و یکایک ابناء بشرتملّ ۀازمند تالش جمعی همیو هم ن
مین أافراد براي تـ  همکاري، بلکه در این راه ؛جانبه تحقق پذیردکه با فعالیت فردي و یا یک

ناپذیر است. غیر از تجاوز و مین امنیت جهانی اجتنابأامنیت ملی و مشارکت همگانی در ت
ترور یا ایجـاد رعـب و   اي و میکروبی و هسته هايتولید و تکثیر و مسابقۀ سالح، ستمگري

 همـۀ  مقابله با، روالمللی است. از اینامنیت در سطح بین ةکنندتهدیدوحشت از عوامل مهم 
ولیت ئمسـ  هاي کشتار ـ  سالحاز جمله  ـ  شکل و قالبی که باشد عوامل سلب امنیت در هر

ر) یعنـی  کـ امنیت از مصـادیق (من  ةنندکعوامل تهدید همۀ کشبی اینکه ؛ زیراهمگانی است
تحقـق   ۀر و زمینـ کـ مصـداق نهـی از من  ، زشتی و پلیدي و ضدارزش است و مقابلـه بـا آن  

  خواهد بود. (معروف)
ه کـ بـه لحـاظ آن   اي هستههاي سالح استفاده از، به نظر ما اي:به مثابۀ تروریسم هسته .2

 نهـا یفقبرخی می نوعی تروریسم است. کاقل به لحاظ حال، ندکمی وحشت ایجاد هراس و
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 معتقدند ترور عبـارت اسـت از:  ، ارعاب دانستن معناي تروریسم با تهدید و کبا نزدیشیعه 
نـدن  کخطـر اف متضمن بهو ، منظور اهداف غیرانسانی و در جهت فساده بهکهر نوع عملی «

سـلب   تعرض و محدودیت در مورد حقوق مشروع بشـري و موجـب   ۀامنیت و ایجاد زمین
  5.»آرامش گردد

از ند؛ کمختلف نمود پیدا هاي تواند در قالبمی اتهدید و ارعاب به این معناست  گفتنی
آمیـزي  جنـون هـاي  اسـتراتژي ، روبـی کمی، ايمخوف هستههاي سالح ل تولیدکجمله در ش

م یـ وبگر ماننـد رژ کریشه و سربیهاي ایجاد رژیم 6، نظامیهاي پیمان، چون جنگ ستارگان
ه سراسر جهان از فتنـه و فسـاد آن در امـان    کبل، خاورمیانه ۀتنها منطقهه نکغاصب اسرائیل 

بـارز  هـاي  در فلسـطین جلـوه  » الیشت« و »صبرا«، »دیر یاسین«، در لبنان »انقا« ۀفاجع ؛نیست
غربی هاي ه حمایت دولتکرضایت و بل یاوت کسفانه با سأه متکاقدامات تروریستی است 

عیار در مقیاس جنگ جهانی مورد جنگ تمام کی حد جهان را تا، با تروریسم مدعی مبارزه
بـه نـام   ، میت سرزمینی عـراق و افغانسـتان  کبا اشغال و تجاوز به حا . آنهاتهدید قرار دادند

آسایش و امنیت را ، ه مانند طالبان و صدام مزدور خود آنها بودندکهایی مبارزه با تروریست
د.نکنمی و ردکسلب  شورهاکآن  و حتی از مردمان خود 

تروریسـم  بـا   ذیـل شـتار جمعـی در عوامـل    کي هاه استفاده از سالحک شودمی مالحظه
  است: كمشتر

ه آن را تـا حـد   کـ سـلب امنیـت و آسـایش اسـت     ، تـرین عنصـر تروریسـم   مهـم  )الف
  ؛سازدك میترین جنایت براي بشریت خطرنابزرگ
ن تهدید و ارعـاب  عامال ه معموالًکبشري است  آن مقاصد غیرانسانی و ضد ةانگیز )ب

  7؛داردمیرا به انجام جنایاتی علیه بشریت وا
  ؛ارگیري سالح یا تهدید به آنکه و ب آمیزاقدام خشونت )ج
  ؛رشکنی اقدامات تروریستیغیرقانونی بودن و هنجا )د
  گناه هستند.بیغیرنظامیان و افراد ، در هر دو موردقربانیان ، هکتر از همه اینمهم ) ه

از جملـه تبلیغـات سـوء دشـمنان     ، یل مختلفبه دال :شتار جمعیکمغایر با  جهاد اسالمی. 3
تروریسـتی  هـاي  گـروه  نمایـان (ماننـد طالبـان و   رد نادرست برخی اسالمکاسالم و نیز عمل

و هــا و حمایـت انگلیســی  ییــدأو مــورد تسـاختگی   کمــذهب و مســل که یـ کــوهابیـت  
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از دفـاع   و )دفاع از خود (جهـاد دفـاعی  دربارة نورانی اسالم هاي آموزه، )ا استهاییکمریا
شـتار  کاقـدامات تروریسـتی و    هتوجیـ  کتمسسم احیاناً، حقوق اساسی بشر (جهاد دعوت)

 عملیات انتحاري و ایجاد ترس و وحشت در بین مردم قلمـداد ، گذاريگناه و بمبافراد بی
  .استبرخالف روح شریعت اسالمی این  شود ومی

اسـت و در  متبلـور  در جهاد دفاعی یا جهاد دعـوت   ؛اقدامات نظامی و جنگ در اسالم
حـرام   شرعاً، تنها جایز نیستشتار جمعی نههاي کارگیري سالحه کب، از این موارد کیهیچ

هـدف  ، دینی و رفع استبداد اسـت هاي ه براي گسترش آزاديکزیرا در جهاد دعوت  ؛است
مـان و سـران   کیعنـی حا ، ریم مبارزه با سران فتنه و مسـتبد کم قرآن کعمده و اساسی به ح

الم حق و پذیرش آزادانـۀ دیـن   که مانع دعوت مردم به تعالیم انبیا و شنیدن کستمگر است 
  )12(توبه: شوند.یحق م

نوع دیگر جهاد براي دفاع از خود (دفاع مشروع) یا از دیگري (امت اسالمی یا مسلمان 
ن و اه مفسـر کـ طـور  امـا همـان   ؛بخش) استن معروف به جهاد آزاديافمظلوم و یا مستضع

و اگـر   دارددفاع مشروع نیـز حـد و مـرز    ، اندهیادآور شد درستیبه نآقربا استناد به  نهایفق
و « فرمایـد: می ه خداي متعالکچنان 8؛تجاوز از دفاع مشروع است، دفاع باشد ةبیش از انداز

بِیلِ اللَّهی سلُوا فوا قاتتَدال تَع و لُونَکُمقاتینَ یسـانی کیعنی حتی با همـان   )؛ 19(بقره: »...الَّذ 
ـ ابه بیش از ، نباید در مقام دفاع و مقابله، نندکمی ه با شما نبردک نیز  ؛ردکـ اقـدام   دفـاع  ةدازن

جز آنچه به منظور پیشگیري از تجاوز باشد ، تجاوز حتی به دشمن نیز ناصواب و نارواست
بـه  تعـرض  ، بـر همـین اسـاس    9نـه تجـاوزگري.  ، اسـت ه آن هم اقدامی با ماهیت دفاعی ک

، نانام ستمگر هستند و نه در میدان نبرد علیـه مسـلم  که نه حاکسانی کشتار کغیرنظامیان و 
  مورد نهی و حرمت است. ه شدیداًکبل ؛معنا و مبناي منطقی و شرعی ندارد

ررزمنـدگان  یشـتار غ ک، کیکبا توجه به اصل تف، میدان نبرد در :اسالمدر  کیکاصل تف. 4
 راهبـان و ، نمعلـوال ، نابینایـان ، زنان، اطفال، ارانکپیمان، انرگانباز، تاجران، شاورزانکشامل 
یعنی تحریم آغازگري ، نشینان و همچنین رعایت اصل محدودیت در سه بعد زمانیصومعه

ن کامـا ، الحراممحترم اعم از مسجدن کانی (اماکو م ماه) 4مدت به حرام (هاي جنگ در ماه
مجاز  نگوید مسلمامی ه همکشیوه  محدودیت در و لیساها)کها و هسنیکمقدس دیگر حتی 

ه اقـدامات دشـمن خـالف    کهر چند ، ي درآورندپا زادشمن را ، نکنیستند با هر وسیله مم
  .رامت انسانی باشدک
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  برخورد با غيرنظاميان )الف
ها و مـردم  نظامیبرخورد با غیر ةنحو، انگیزه و هدف جنگ استه بیانگر کی از مسائلی کی

از قول خـداي ملـی خـویش    ، یهودیان مدعی فلسطین ر اندیشه یهودیان:باشد. دمیدفاع بی
 ۀلبـ  نین آن را بـا که باید ساکنید کفراموش ن، وقتی به شهري وارد شدید« نویسند:می» یهوه«

هـر چـه در آن جـا     ؛شـان را هـدر دهیـد   خون ؛نماییدن کها را ریشه آن ؛تیغ به قتل رسانید
البتـه ایـن اندیشـه منحصـر بـه       10.»نید و حتی حیوانات را هم زنـده نگذاریـد  کیافتید نابود 

، ها ... نه تنها انسانروس« :رندکها نیز در اندیشه و عمل پیرو این تفیهودیان نیست و روس
وپترهـاي آنهـا در امـان    کهلـی  تکـ و رااز آتش مسلسل ، ه ببینندکه هر موجود زنده را کبل

مبـارزه   ةزیرا این چهارپایان مـورد اسـتفاد   ؛شندکمسلسل می کچهارپایان را با شلی ؛نیستند
  11.»مسلمان قرار دارند

با توجه به اینکه در اسـالم مبـارزه در راه خـدا و بـراي خداسـت و      ، در اندیشۀ اسالمی
هـیچ مبـارز   ، پاسـداري از آن و ... اسـت  ، میاستقرار نظام اسال، هدف و انگیزة دفاع از حق

کـه  ترین ظلم و ستمی به افراد غیرنظـامی انجـام دهـد؛ همچنـان    تواند کوچکمسلمانی نمی
 اي براي رسـیدن بـه پیـروزي قـرار داد؛ امیرالمـؤمنین     عدالتی را وسیلهتوان ظلم و بینمی
، ت و کسی که با ستم غلبه کندپیروز نیس، توسل به گناه پیروز شودکسی که با «فرمایند: می

  ».در واقع مغلوب است

  ديوانگان، زنان، انكودك، مصونيت پيران )ب
مصـونیت  ، هـاي انسـانی  هـاي احتـرام اسـالم بـه ارزش    از جمله نمونـه ، بنابر آنچه گذشت

، انکـ ودک، ر اسالم در جنگ حق ندارد متعـرض پیـران  کدر جنگ است. لش مزبورهاي گروه
هنگـام اعـزام    در هاي پیامبراز جمله توصیه، در روایتی آمده است .شودزنان و دیوانگان 

 بـراي ، خـدا  نام به: «فرمودمی و خواندمی فرا را آن ةفرمانده کنیرو به جبهه این بوده است 
 مثلـه  ؛نیـد کن خیانـت  ؛نیدکن حیله و رکم ؛بروید خدا رسول روش به و خدا راه در، خدا

اري در کـ ه کـ بچه و زن ( . پیران فرتوتشوید ناچار هکآن مگر؛ نیدکن راقطع درختی؛ نیدکن
بـه نقـل از    امـام صـادق  ، در روایـت دیگـري   12 »..شید.کجنگ از آنها ساخته نیست)را ن

شتن آنان حتی کان از پرداخت جزیه را ممانعت از کودکعلت معافیت زنان و  رمکپیامبر ا
  13داند. میدر دارالحرب و منطقۀ جنگی 
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 ان در منطقـۀ جنگـی (دارالحـرب) نهـی    کـ ودکشـتن زنـان و   کاز  اعظم وقتی رسول
شـتار جمعـی را   هـاي ک ه شریعت او استفاده از سـالح کرد کتوان تصور می چگونه، ندکمی

  !مجاز بداند؟
بسـیار   ؛زنـی را دیـد   ةهـا جنـاز  ی از جنگکدر ی در حدیث دیگري آمده است پیامبر

نیـز در   امیرالمـؤمنین  14شـتن نبـود.  که سـزاوار  کـ شتید؟ او کچرا او را  متأثر شد و گفت
هر چند آبروي شـما را بریزنـد یـا     ؛نیدکن کزنان را با آزار دادن تحری«فرماید: مورد میاین

  15.»م توانندکه آنان در نیروي بدنی و روانی و اندیشه ک، امیران شما را دشنام دهند
فار در حال جنگ کهر چند به ، ان زنان و دیوانگانکودکقتل  گویدمرحوم شهید اول می

 ناچـاري  . ایشان در بیان موارد ضـرورت و جز در موارد ناچاري جایز نیست، رسانند کمک
  گوید:می

زنان و ... به عنوان سپر قرار دهد و پیروزي بر آنها متوقف بـر قتـل   ، انکودکفار کهر گاه 
هـا  فرماید قتـل آن پیر میایشان در مورد  ؛شتن آنها جایز استک، زنان و ... باشد، انکودک

  16فار را یاري نمایند.کرأي و نظر ۀواسطه بهکمگر این ؛جایز نیست
در  هکـ از مـوارد دیگـري    . ممنوعیت استفاده از مواد سمی در جنگ و ارسال آب و آتـش: 5

گیـري  ارکبه همچنین .جنگ است مواد سمی دراستفاده از ، شریعت اسالمی از آن نهی شده
سوزاندن دشمن چه در حال حیات و چه پـس  ، روبیکیا مواد سمی و می جنگیهاي سالح

ـ  17ممنوع است.شتزارها و قطع آب آشامیدنی کقطع اشجار و ایجاد حریق در ، از مرگ س پ
  موافقت داشته باشد. شتار جمعیکمنطق ن نیست با اقدامات بیکمم

حـدود یـا   ، و رعایـت شـرایط جهـاد    ردن از حدود الهیکاسالم با رعایت اصل تعدي ن
ر اسـالم در مراعـات مـوارد    ظـ ن ا قائل نیسـت. هبرداري از جنگ افزاربراي بهره محدودیتی

استفاده  کشه بیکاست  گستردهقدر آن، دوستانه و چشم داشتن به قواعد خیرخواهانهانسان
 منـع ، ارزار اسالمی باشـد کین یو آمقرّرات  ه مغایر با اصول و اساسکافزارهایی را از جنگ

چیـزي بیـان   ، نـد کنافزار معینـی اسـتفاده   اینکه مجاهدان باید از چه نوع جنگولی  ؛ندکمی
ی و هرگونـه  یشـیمیا هاي بمب، ايخوشههاي ه مثالً استفاده از بمبکمعلوم است  کند.نمی

ه به طبیعت منطقه جنگ و غیرجنگجویان و حتی حیوانات و جنبندگان آن ناحیـه  کمهماتی 
 از نظر شـریعت اسـالم حـرام   ، اراي آثار و عواقب ناخوشایند بعدي باشدآسیبی برساند و د

  .است
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  شود:می به چند روایت از منابع روایی شیعه اشاره دامهدر ا
رده اسـت  کـ نهی  فرماید: رسول خدامی به نقل از امیرالمؤمنین امام صادق )الف

  18.»ین استعمال شودکه سم در بالد مشرک
ان اذا بعث امیر اله علـی سـریه امـره بتقـوي اهللا     ک قال: إن النبی اهللاعبدعن ابی )ب

قـاتلوا  ، عزوجل فی خاصه نفسه ثم فی اصحابه عامه ثم یقول : اغز بسم اهللا و فی سـبیل اهللا 
و ال تحرقـوا  ، ال تغدروا و ال تغلوا تمثلوا و ال تقتلوا ولیدا و ال متبتّال فی شاهق، فر باهللاکمن 

  19و ال تحرقوا زرعا.، و ال تقطعوا شجره مثمره، وه بالماءو ال تغرق، النخل
کنـد و یـا   دینی که از بریدن درختان و تخریب کشتزارها و محیط زیست جلوگیري می

چگونه اجازه ، قطعه شود چون یک کار غیراخالقی است دهد جنازة دشمن قطعهاجازه نمی
سالح یکجـا نـابود   گناه و بین و بیزن و مرد و بچه و افراد پیر و سالخورده و ناتوادهد می

  شوند؟!.
و  )199ــ 198: اعراف(امنیت است اسالم دین صلح و :دعوت اسالم به صلح و امنیت. 6

، و گسترش اسالم و وفاداري بـه اسـالم   )107: انبیا(بودت براي تمام جهانیان پیامبر او رحم
ـ پـر از گذشـت و اغمـاض و مهربان    اخالق نـرم و  مرهونتا حد زیادي   رسـول خـدا   ۀان

قبـول دارد و نـه بـه     شـتار جمعـی را  کو عملیـات  اسالم نه تروریسم  )159: عمرانآل(بود.
بـا   شتار جمعیکعملیات ، در اسالم، دهد. به عبارت دیگرمی یعملیاتچنین س اجازه کهیچ

است اي بیرهکاز گناهان  جرم بزرگ و کی، یید نیستأتنها مورد تنه، ه بیان شدک یمشخصات
اسـتفاده از  ین شده است. پـس اسـالم بـا    یدر دنیا و آخرت مجازات شدیدي براي آن تع هک

 ـ نگرانهسوکیرد کروی کدر یه کاتبی کبر خالف م ؛ندکمی مقابله شتار جمعیهاي کسالح
بـراي میـل   ، ندنکمی ومکمح این اقدامات را ـ  باشد نامشروع آنان ه علیه آنها یا منافعکآنجا 

، جاي خلـع سـالح  خودساخته بههاي ترینکواهی یا دهاي به بهانه و ع خودفمناو به اهداف 
مرگبـار و ویرانگـر و   هاي خود از این سالحهاي ردن زرادخانهکبه مسابقۀ تسلیحاتی و انبار

 آورند.می روي كوحشتنا
 .شـته شـود  کگنـاهی  ه فـرد بـی  ک است حتی راضی هم نبودهه نپذیرفته و نگااسالم هیچ

دعوا   : «اسالم دین حقیقت است و هم اصل دعوت الهی به امنیت و سالمتی اسـت  یـ ه و اللـَّ
برْتُم    «هم امنیت جاوید و سالمت ابد: آن ؛)25: یونس(»إِلی دارِ السالمِ بِمـا صـ کُملَـیع المس
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بـه   منطقـی و دعوت الهـی بـا روش معـروف و     ةنحو همچنین )24(رعد: »فَنعم عقْبی الدارِ
ی  : «وترین شیوه استکین ی هـبِالَّت ملْهجاد نَۀِ وسظَۀِ الْحعوالْم ۀِ وکْمبِالْح کببِیلِ رإِلی س عاد

 آمیـز المللـی اسـالم نیـز اصـل همزیسـتی مسـالمت      ابـط بـین  ودر ر )125: نحل(»....أَحسنُ
م اللَّه عنِ الَّذینَ لَم یقاتلُوکُم فی الـدینِ  ال ینْهاکُ« چنانچه خداي متعال فرمود: ؛مفرماستکح

طینَ  قْسـالْم بحی إِنَّ اللَّه هِمطُوا إِلَیتُقْس و مرُّوهأَنْ تَب یارِکُمنْ دم وکُمخْرِجی لَم ممتحنـه ( ».و :
ن را از انامسـلم د و یـا  نـ نکنمـی  ه در دیـن بـا مـا مبـارزه    کفاري کتنها به ستیز با پس نه )8

به عدالت  و حتیردن به آنان کی کما را از نی، دهدنمی دستور، ندنکنمی رهاسرزمین خود آو
از  تـا ند. این پیشدستی دین اسالم در زمـان اوج اقتـدار اسـت    کنمی ردن با آنان منعکرفتار 

ـ « :لمه واحد جمع شوندکدر اقلیت بودند بخواهد بر اساس توحید و  هک يفارک لَ  قُلْ ی ا أَهـ
نَکُمیب نَنا ویب واءۀٍ سما إِلی کَلتابِ تَعالَو64: عمران(آل.»الْک(  

بـرین در راه ایمـان و عمـل     ۀه به جامعـ کامنیت باالترین نویدي است ، از دیدگاه اسالم
عد خَوفهِم و لَیبدلَنَّهم منْ ب: «ترین سطح ارتقا و تعالی بشر استنیز باال شود ومی صالح داده

از ، خواه مسـلمان یـا غیرمسـلمان   ، شهروندان مین امنیت عمومی براي همهأت )55: نور(»أَمناً
ومت اسالمی حتی کی از شهروندان حکهاست و چنانچه براي یومتکح ۀوظایف اولیه هم

ل قـوا  کـ  ةرهبـر عـالی و فرمانـد   ، به نحوي ناامنی ایجاد شـود ، باشد اگر یهودي یا مسیحی
 را دیگـر ایـن خبـر    ةعلی یا هـر انسـان آزاد  منِ ه اگر کگوید می هکشود قدر ناراحت میآن

  20جا دارد.، سف جان دهدأبشنود و از ت
عقـل و  ، شـرافت ، نـاموس ، مـال ، ظف به حفظ امنیت جـان ؤمسلمانان در روي زمین م

. کنـد تعـرض  امنیـت آنـان   بـه  ، تواند از راه نامشروعنمی سیکبشر هستند و  کایکایمان ی
، مـردان ، (زنـان انـد  ه به مقابلـه برخواسـته  کرت جان مردمی  اسالم حتی در زمان جنگ نیز

 از 21دارد.نمـی  رده و تعرض به آنان را رواکحفظ  و...) ها عبادتگاه و عابدان، انکودک، پیران
مبارزه با عوامل نـاامنی و سـلب آسـایش    ، انسانرامت کارهاي اسالم براي حفظ کجمله راه

 ؛وجود نداردی کو بیولوژیاي شتار جمعی یا هستههاي کسالح ةواژ، در فقه اسالمی اوست.
ارگیري ه کتولید و بنفی مشروعیت  گره بیانکدر شریعت اسالمی وجود دارد هایی اما آموزه
  ست.هامبارزه با آنو حتی 

 همگانی اسـت  و فاییکواجب  ۀوظیف کلیت مقابله با تهدید و ارعاب یومسئ، در اسالم
ننـد و خصـم ظـالم    کاز مظلوم دفاع  و ه باید همه در برابر عوامل تهدید و ارعاب بایستندک
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عـالم   كه برتـار کـ  بـه حسـن و حسـین    علـی امـام   سخن طالیـی و مشـهور   22.باشند
زدایی از هدیـد دلیل روشنی بـر اهمیـت ت   23»انللمظلوم عو للظالم خصما و وناک«د درخشمی

طـور مطلـق آمـده    بـه  »ستمگر و ستمدیده«، حضرتن در سخن آ زیرا ؛بشري است ۀجامع
همـواره دشـمن ظـالم و یـاور و     «مشی کلی در سیاست علـوي اسـت کـه    خط ناست و ای

 گنـاه بیو  مسلمان و مظلوم، ن این است که حتی اگر ظالمآو مفهوم  »پشتیبان مظلوم باشید
یاري او علیـه سـتمگر   نار مظلوم و کوظیفه مسلمان ایستادن در ، در هر حال .از اسالم باشد

  است.
ی از اهداف دفاع مشروع جهاد اسالمی است و فتنه بنـابر برخـی   کردن فتنه یکش وخام
ی   « ریم برکن آید قرکأت، رواز این .باشدیي تهدید و ارعاب مابه معن، تفاسیر و قـاتلُوهم حتـَّ

ه بجنگید تـا ریشـه ارعـاب و تهدیـد از جهـان      کبدین معناست )، 193بقره:  (»ال تَکُونَ فتْنَۀٌ
  .نده شودک

گناه بی هايشتن انسانکتواند با چگونه اسالم می ترین حقوق بشري:. حق حیات بنیادي7
 هـا ه شـمار فراوانـی از انسـان   کنفر بل کنه ی ه منجر به قتل نفسِک شتار جمعیکعملیات و 
 پروردگـار متعـال بـا صـراحت     کـه ی؛ درحـال یا به آن رضایت دهـد  و موافق باشد، شودمی
  :ایدمفرمی

بـه قصـد   (یا فساد در زمین  قصاص)به قصد (اب قتل نفس کس انسانی را بدون ارتکهر 
شته است و هـر  کرا  هاانسان ۀه گویی همکچنان است ، شدکب) رضاال فی مجازات مفسد

ـ ه گویی همه کچنان است ) ندکاو را زنده (س انسانی را از مرگ رهایی بخشد ک را  ردمم
  )32: مائده(.»رده استکزنده 

ایجـاد   ب)از روي قصاص  الف): موارد مشروع قتل دو مورد شمرده شده است، در این آیه
سیاسی و خشـونت  هاي هه سلب امنیت و آسایش از مردم به انگیزک، و ترور ؛فساد در زمین

  فساد و خونریزي.نه مقابله با ، رض استاالفساد فی، دغیرقانونی است خو
 ه امیرالمومنینکدر حالی ، موافق باشدشتار جمعی کعملیات تواند با چگونه اسالم می

 24.»نترسـان  هیچ چهارپایی را رم نـده و « دند:ومرات فکوري زآعموران جمأدر سفارش به م
بـه   قطعـاً ، رم دادن آنان جایز نباشـد  ایجاد وحشت براي حیوانات در حد وقتی ترساندن و

مخـالف  ، گنـاه بـی هـاي  از انسـان  شتار جمعیکو  هاترساندن و ارعاب انسانلت اولویتدال
  ست.دستور ایشان و ناروا
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 انسـانی را تب اسالم رعایت قواعد کم هاي واالي جهاد و رعایت قوانین انسانی:. انگیزه8
 جهاد براي نمـایش قـدرت نیسـت. جهـاد بـه     ، در اسالم ؛ زیرادر جهاد الزامی ساخته است

ـ  منظور اعمال فشـار سیاسـی و   عقیـده و   ی در القـاي کـ ار گـرفتن زور و نیـروي فیزی  ه کـ ب
اسـتثمار و اسـتعمار   ، اسـتبداد ، گـري سـلطه ، زورمنـدي ، باشد. غایت جهـاد نمی ژيایدئولو
هـدایت او بـه   ، نهایت امر براي رهنمون ساختن انسان بـه راه راسـت   ه جهاد درکبل ؛نیست

تنظـیم بـرادري و برابـري در    ، وري از مواهب الهیهبیعت و بهرانتفاع عقالیی از حیات و ط
 ۀرابطـ  دلیلـع مال بخشیدن به شئونات اوست. به همـین  کرشد دادن به آدمیت او و ، جامعه

و در  مـال آسـودگی و آسـایش   کدر اي رابطـه ، ارتش اسـالمی  در، فرمانده با افسر و سرباز
جـز خیـر عمـوم و    توانـد  نمی، رتشی. هدف چنین ااست نهایت نظم و وفاداري و همراهی

  باشد. ل بشريکسعادت 
تـب  کمهاي گسترة آموزهدشمنی شخصی و گروهی و اغراض غیرالهی از ، هینه و ستیزک

مـال اخـالق و سـیرت اسـالمی     که مظهر تمـام و  کنیر  حضرت علی اسالم بیرون است.
را در جهـاد یـادآور شـده اسـت و قضـایاي متعـددي در        رعایت قواعد انسانی بارها، است

اسالم دینی مبتنی «شد. می فصلوو به دست او حل است که روي دادهایشان تاریخ زندگی 
و  ه بـا برهـان  کـ و فقط در مقابـل سـتمگرانی    »آیین ایمان و عقیده است«و  »است بر عقیده

را مجـاز  شمشـیر و اسـلحه   فاده از اسـت ، انـد رفتـه  استدالل قانع نشده و به راه عناد و لجاج
حتی در جنگ نیز رعایت قواعد بشردوستانه را الزامـی سـاخته   ، . به همین دلیلدانسته است

  د:کرذیل اشاره  ۀتوان به چند نمونمی هاه از جمله آنکاست 
  ؛قواعد بشردوستانه

 و چه در صلح؛ افراد چه در جنگ شیدنکممنوعیت به غل و زنجیر 
 .نکرده استجنگ ه ه شروع بک سیکارافتادگان و کشتن پیران و از کتحریم 

 یا تهمت؛شتن از روي گمان کممانعت از 
 25؛اب جرمکبودن مجازات قبل از ارتنامشروع

 ک؛هاي استراتژیانحصار اهداف تعرضی فقط به جنگجویان و هدف
 ؛تخریبی و انهدامی جز در موارد ضروريهاي کتیکجایز نبودن تا

 26؛ردن آب بر دشمنکها و انداختن آتش و یا مسلط بودن بریدن درخت ناروا
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  27؛ی به آبشخورهایردن یا ریختن سم و مواد شیمیاکزهرآلود 
  28؛رده باشندک کمکاگرچه به دشمن ، فارکشتن دیوانگان و زنان و اطفال کبودن  ناروا
 29؛بریدنردن دشمن و گوش و حلق و بینی و اعضاي ایشان را کبودن مثله  ناروا
 30؛دشمنهاي ردن حیوانات اهلی و دامکبودن پی  ناروا

 31مگر در ضرورت.، ردن اموال دشمنکناروا بودن منهدم 
نه پایبندي به حقوق جنگ ضمانتی داشـت و نـه حقـوق    ، روزه در جهان آنکدر حالی 

در خصـوص  » والتر جـونز «ه کهمچنان ؛بشردوستانه در عمل یا نظر جایگاه و اعتبار خاصی
  نویسد:می جنگ شیمیاییهاي گوناگون و سابقه تاریخی شیوه

، جنگ شیمیایی شامل چندین روش براي استفاده از مواد شیمیایی جهـت مسـموم نمـودن   
به خطر انداختن و در مجموع از میان بـردن تـوان رزمـی نیروهـاي     ، ردنکورک، سوزاندن

اولین مـورد   و شنیدنی دارد.دشمن است. استفاده از مواد شیمیایی در جنگ سابقه طوالنی 
ریختن رشه نوعی ثعلـب سـمی توسـط    ، ارگیري مواد شیمیایی در جنگکثبت شده از به 

ـ پیش از مـیالد بـود    600در سال » رهاک«ی از قانونگذاران آتن در مخزن آب ارتشکی ه ک
رد با بیماري که دشمن تالش میکست این ارتش را فراهم ساخت. در حالی کموجبات ش

ند نیروهاي آتن فاتحانه وارد شهر شدند. از کدچار آن شده بودند مقابله  سربازان هکاسهال 
هاي مسـموم  ه در دوران باستان رواج داشت باقی گذاشتن شرابکهاي دیگر جمله روش

هـاي دشـمن و زهرآلـود    شتیکپرتاب مارهاي زهرآگین به داخل ، در اردوگاه تخلیه شده
میالدي براي اولین  350ها در سال توان نام برد. یونانییهاي آب را مها و چاهانکردن پیک

ردند. استفاده از دود براي کاستفاده » ن یونانیکاف«موسوم به شعله وسیله ابتدایی کبار از ی
  32 هاي قدیم رواج داشته است.استتار نقل و انتقال نیرو و مانورهاي دریایی از زمان

وه مـدرن و  یه بـه شـ  کـ افـت بل یر نه تنهـا خاتمـه ن  استفاده از مواد شیمیایی در دوران معاص
  گوید:می »والتر جونز«ه کافت؛ همچنانیادامه و گسترش  يرحمانه تر یمرگبارتر و ب

ـ  اربرد داشتهکهاي قرن بیستم نیز مواد شیمیایی در جنگ هـاي حـاوي گـاز    کانـد. نارنج
ها رفته شد و آلمانار گکها بدر جنگ جهانی اول توسط فرانسوي آور براي اولین بارکاش

ا توسط ارتش فدرال که در جنگ داخلی آمریکلرین(کنیز با استفاده گسترده از گاز مرگبار 
ا در خالل جنـگ جهـانی   کن مورد استفاده قرار نگرفت) به مقابله پرداختند. آمریکابداع ل
در  رد و این واحد ویژه تنهـا کهاي شیمیایی وارد میدان نبرد هنگ مجهز به سالح کاول ی

ایتالیـا   1936 گلوله حاوي گازهاي سمی به سوي دشمن پرتاب نمـود. در  2000نبرد  کی
هاي حاوي گاز خردل توسط براي فتح اتیوپی نیروهاي پابرهنه حبشه را با فروریختن بمب
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هـا  ها در نبرد علیه ژاپنیاییکبازداشت. در خالل جنگ جهانی دوم آمری كهواپیما از تحر
ـ توان خـاموش  ه شعله آنرا نمیکنوعی بنزین جامد ـ  هاي ناپالمردن بمبکبا وارد  رد و ک

سطح استفاده از مواد آتشـزا  ، ارزارکبه میدان ـ  شدکتواند نیروهاي دشمن را به آتش بمی
ایی با استفاده از همین شیوه به آتش کدر جنگ را ترقی داد. در جنگ ویتنام نیروهاي آمری

  ردند.کها را تجربه شیدن جنگلک
به » سارین«شنده کاسناد سري مربوط به گاز ، ست آلمانکدر پایان جنگ جهانی دوم و ش

را بـه غنیمـت   » تابون«ارخانه تولید گاز سمی ک کها نیز یها افتاد و روساییکدست آمری
  33 گرفتند.

ه کـ انگر آن اسـت  یـ ن بیـ و فراتر از تصور انسان است. ا كانبار مواد شیمیایی دهشتنایآثار ز
ه کعالوه بر علم بل یا جامعه جهانیشور کا یدر همه سطوح خود اعم از شهر  یانسانجامعه 

  :"والتر جونز"دارد. بنا به گفته  ینیت دیو ترب یاز به اخالق انسانیشتر و مقدم بر آن نیب
در صورت نفوذ به بدن انسـان از  » تابون«و » سارین«از دو گاز سمی  کقطره از هر ی کی

دنبال خواهدداشت. تماس با این دو گـاز سـمی عوارضـی چـون     مرگ به ، طریق پوست
اختالل تنفسی به همراه داشـته و ظـرف چنـد لحظـه موجـب      ، وفتگیک، استفراق، اسهال

شود. این مواد بویژه در نبردهاي محلی براي از میان بردن نفرات دشمن بسـیار  ت میکهال
ازهاي سمی دیگر در میدان شنده همچون گازهاي همچون گکاربرد این دو گاز کمؤثراند. 

هایی همـراه  نبرد بخاطر احتمال تغییر جهت باد و مسمومیت نیروهاي خودي با محدودیت
شـوند  نامیده می، ننده توان رزمیکه مواد سلب کشنده کاي از گازهاي غیر است. نوع تازه

اد انـد. مـو  ایجاد سرگیجه و بی حسی طراحی شـده ، نابینا ساختن، ردن موقتکبراي فلج 
ه اثرات روانی همچـون  کیبات شیمیایی هستند کگردان نیز نوع خاصی از ترشیمیایی روان

آمیز دیگـر بـه   و رفتار جنون سرگیجه، خودباختگی، توهم، جنون، سردرگمی، گوییهذیان
ا بـر ایـن عقیـده    کریس افسر ارشد پیشین شیمیایی ارتش آمریکهمراه دارند. ژنرال ویلیام 

  34احتماالً به مواد شیمیایی ـ روانی بستگی دارد.ه آینده جنگ کاست 
خلـع سـالح یـا منـع      یبرخالف نص صریح معاهدات بـین المللـ   یبرخالف شعارها و حت

بـه   کرقابت نزدی کدر ی , ابرقدرت ها و دارندگان حق وتو,یشتار جمعهاي کاشاعه سالح
ترین موازنه وحشت بـه  کترین توازن قدرت یا دکیا د یترین بازدارندگکهم و تحت عنوان د
رود این گونه مـواد  دهند و احتمال نمیمی این سالح ها ادامه يارگیرکتولید و آزمایش و ب

  هاي بزرگ برچیده شوند.هاي متعارف قدرتاز زرادخانه سالح
تحت فشارهاي شـدید   1989ا در سال کشوروي و آمری، به رغم این گونه مباحث نظري"
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وط به محیط زیست و در راستاي فرونشاندن شدید بحـران  ار عمومی و مالحظات مربکاف
ردند. با وجود این رواج کاهش ذخایر تسلیحات شیمیایی خود را آغاز ک، هامیان ابرقدرت

اي و جهـان سـوم همچنـان    هاي هسـته شورهاي فاقد سالحکهاي شیمیایی در میان سالح
  باشد.نند میکنگران 

از ، ص خود را به همراه دارد. در این نوع جنگربی نیز وحشت خاکیا می کجنگ بیولوژی
هـا از  هـا بیمـاري  شود. در این گونه از جنـگ نند استفاده میکه عفونت ایجاد میکموادي 

عمـداً منتشـر    کارگیري سموم اورگانیکهاي ویروسی یا به ربکتري و میکطریق انتشار با
  .شوندمی

ز جنگ جهانی دوم نادر بـوده و هـم   هاي شیمیایی در خالل دوران پس ااستفاده از سالح
ربی وجود نداشـته اسـت. نگرانـی جهـانی از گسـترش      کهاي میاربرد سالحکموردي از 

با وحشـت  ، اي) به جهان سومهاي پیشرفته متعارف (غیر هستهاي و سالحهاي هستهسالح
  35 هاي دیگر همراه بوده است.ها به سالحهاي جهان سوم یا تروریستومتکاز دستابی ح

، شـتار جمعـی  کموثر در مقابله با اقـدامات   هايیکی از راه :المللیبین پایبندي به تعهدات. 9
م در کی از اصـول حـا  کـ ی .هاسـت بـدان المللی و التزام وفاداري ت در معاهدات بینکمشار

 )1 مائـده: (»أَوفُوا بِالْعقُود« ه به مقتضايکاست  »به تعهدات وفاداري«المللی اسالم بینروابط 
 جـاي تردیـد  ، المللی از دیدگاه اسالماعتبار معاهدات بیندر  36، »ن عند شروطهموالمومن«و 

قاد آن فاقـد مشـروعیت   عبراي ان م اسالمیکنامشروع باشد و یا حا ه پیمانکآنز ج ؛ماندنمی
غیرقـانونی و  هـاي  پیشگام مبارزه بـا خشـونت  ، اسالم، با توجه به آنچه گذشت .بوده است
 .استشتارجمعی بوده کضدبشري و اقدامات 

 شایان توجه است: زمینهات ذیل در این کن

 اصل وفاي به عهد )الف
هـاي حقـوقی و اخالقـی    نظـام  همـۀ ه در اسـالم و  کـ آور است قرارداد یک نوع تعهد الزام

آمیـز اسـت؛ حتـی بـراي     روابط مسالمت ۀبناي هماساس ، است. وفاي به عهدپذیرفته شده 
المللـی  بین ۀعنوان حقوق جنگ یا حقوق بشردوستان باشود که وضع می یمقرّراتجنگ نیز 

 گیرد. به اطـالق حکـم و  یید قرار میتأمورد  المللی و معاهداتیهاي بیندر قالب کنوانسیون
میثـاق  ، عهد، ه با تعابیر گوناگون از قبیل عقدکها و قراردادها پیمان ۀشمول آن نسبت به هم

 کنید:توجه ، آمده استدر آیات 
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1» .قُودفُوا بِالْعنُوا أَوینَ آما الَّذها أَی1: (مائده» ی.( 
 ).34: (اسراء» و أَوفُوا بِالْعهد إِنَّ الْعهد کَانَ مسؤوالً. «2
بأْسِ أُولئک الَّذینَ و الصابِرِینَ فی الْبأْساء والضَّرَّاء وحینَ الْ والْموفُونَ بِعهدهم إِذَا عاهدوا. «3

 ).177: (بقره» صدقُوا وأُولئک هم الْمتَّقُونَ
 ).32: معارج ؛8: مومنون»(و الَّذینَ هم الَمانَاتهِم وعهدهم راعونَ.. «4
نْ   . «5 ذُوا مـ الَتَتَّخـم ووهتُمد جـثُ ویح ماقْتُلُوهو ملَّوا فَخُذُوهیراً   فَإِن تَو الَ نَصـاً و یـلو مإِالَّ  ؛ه

 .)90-89 :(نساء» الَّذینَ یصلُونَ إِلَی قَوم بینَکُم وبینَهم میثَاقٌ
 ).76: عمران(آل» بلَی منْ أَوفَی بِعهده و اتَّقَی فَإِنَّ اللّه یحب الْمتَّقینَ. « 6

  نيكشوهش شديد از پيمانكن )ب
 شمار آمده است:نقض پیمان بدترین کارها به، روایات در آیات و

م الَیتَّقُـونَ  « هـرَّةٍ وی کُلِّ مف مهدهنقُضُونَ عی ثُم منْهم دتاهینَ عی    ؛ الَّذ فـ ما تَثْقَفَـنَّه فَإِمـ
  ).56: (انفالالْحرْبِ فَشَرِّد بِهِم منْ خَلْفَهم لَعلَّهم یذَّکَّرُونَ

عاهدتُم عند الْمسجِد الْحرَامِ  کَیف یکُونُ للْمشْرِکینَ عهد عند اللّه وعند رسوله إِلَّا الَّذینَ«
ی إِنَّ اللّه موا لَهیمتَقفَاس وا لَکُمتَقَاما اسینَفَمتَّقالْم ب7: (توبهح.(  

ی کـ ه یکـ د شامضاء  ان و پیامبرکادي بین مشرقرارد، قضیه ابوجندل: در صلح حدیبیه
 تر خود از مکـه فـرار کنـد و   اگر یکی از افراد قریش بدون إذن بزرگ«آن این بود: از موارد 

ولـی اگـر    ؛اید او را به سوي قریش بازگردانـد ب اسالم آورد و به مسلمانان بپیوندد محمد
ت او را به مسـلمانان تحویـل   ظف نیسؤقریش م، فردي از مسلمانان به سوي قریش بگریزد

  ».بدهد
ناگهـان  ، مشغول نوشتن قرارداد بودند» سهیل«ه حضرت و طرف مقابل کدر همین حال 

ه دیدگان کجلسه شد. همین  ه زنجیر به پاي داشت واردکفرزند سهیل در حالی » ابوجندل«
سـیلی   اندازه ناراحت شد و از شدت خشـم برخاسـت و  بی، به فرزند خویش افتاد »سهیل«

ه کـ رد و گفت: این نخستین فرد است کسپس رو به پیامبر  .می به صورت وي نواختکمح
ـ  کـ ه بـاز گـردد. پیـامبر او را تصـدیق     کـ به م، دوم پیمان ةم مادکباید به ح  ۀرد. در ایـن حال

ه او با صـداي  کدر حالی  ؛بردشان به طرف قریش میکشانکرا » ابوجندل«فرزندش » سهیل«
ان برگردانده تا از دیـنم دسـت   کدهید مرا به مشرآیا اجازه می مسلمانانًاي زد:میبلند فریاد 
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 !اي ابوجندل«   دلجویی از این مسلمان اسیر چنین گفت:بردارم؟! پیامبر بزرگوار اسالم براي 
ه خداونـد بـراي تـو و دیگـر     کـ ن و بـدان  کـ یبایی را پیشه خود ساز و براي خدا صـبر  کش

آن  ۀرا پشـتوان  رده و خداکهمانا ما قراردادي با قریش امضا  ؛ندکاز میفرجی ب، گرفتاران راه
  37». داریمایم و ما هر گونه خیانت روا نمیقرار داده
ابوبصیر: فرار یکی از مسلمانان اهـل مکـه بـه مدینـه و بازداشـت وي در آنجـا و        ۀقضی

وي قریشـیان بـه   از سـ اي ه منجر به نگـارش نامـه  کالحاق به مسلمانان پس از صلح حدیبه 
، رسول خـدا  ؛و درخواست تحویل ابوبصیر طبق قرارداد صلح حدیبیه شد رسول خدا

ایـم و  قـریش کـرده   دانی که مـا صـلحی بـا   با فراخواندن ابوبصیر به وي فرمود: تو خود می
شایسته نیست خیانت و عهدشکنی کنم. اکنون برخیز و به سوي مکـه روان   ؛ایمقراري بسته

. خداوند متعال براي تو و سـایر مسـلمانان مکـه راه فرجـی بـاز خواهـد کـرد       شو. بدان که 
گرداندي تا از دینم به در کننـد.  آیا مرا نزد کافران برمی !: یا رسول اهللاگفت ابوبصیر با فریاد
گشایشی براي شما فـراهم خواهـد کـرد.    برگرد. خدا کسانی و راه فرمود حضرت رسول

 38بپا خواست و با قاصدان قریش به مکه رفت. بربنابه درخواست پیام، ابوبصیر

شـود. در داسـتان   وضـوح دیـده مـی   نیـز بـه   وفاداري به پیمـان در سـیرة امیرمؤمنـان   
میت شـدند و ابوموسـی اشـعري را بـه     کر خواستار حکثریت لشکه اکبعد از آن، »میتکح«

ولی متأسـفانه نصـایح و مـواعظ     ؛ردکحضرت شدیداً مخالفت ، ردندکم انتخاب کعنوان ح
ه قـرارداد بسـته   کـ میت شد. بعد از آنکمجبور به پذیرش ح حضرت تأثیر نبخشید و علی

ردیم. تو هم کحال بازگشتیم و توبه ، ردیمکردند و گفتند ما اشتباه که اشتباه کفهمیدند ، شد
و المیثـاقِ و   م اَبعـد الرضـا  کـ و یح« فرمـود:  ن! حضرت امیر مؤمنان علیکبرگرد و توبه 

العهد اَرجع اَولیس اهللا تعالی قال: أوفوا بالعهد و قال و أوفوا بعهداهللا اذا عاهدتم وال تَنقُضُـوا  
  39.»فیالکم کیدها وقد جعلتم اهللاَ علیکاالیمان بعد تو

تأکید فراوان بر این نکته از آن روست که بر خالف مسیحیان که خـود را شـرعاً مجـاز    
نادیده بگیرند ـ و وفا به ، انی تعهداتی که در برابر مسلمانان پذیرفته بودندپنداشتند به آسمی

عهد از نظر آنان اصلی بود که فقط براي یک مسیحی در برابر مسـیحی دیگـر الزم شـمرده    
وفا به عهد از اصول کلی حقوق اسالم و از اصول فراایمانی اسـت کـه بـه بهانـۀ      40شدـمی
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در  کـه امـام علـی   کند؛ چناننظام اسالمی آن را نقض نمی، هاي جزئی و نوپدیدمصلحت
 فرماید:البالغه مینهج

وارع ذمتـک  ، و ان عقدت بینک و بین عدوك عقدةً او البسته منک ذمۀ فحـط عهـدك بالوفـاء   
واجعل نفسک جنّۀ دون ما اعطیت فانه لیس من فرائض اهللا شـیء النـاس اشـد علیـه     ، باالمانۀ

و قد لزم ذلک المشرکون ، شتّت آرائهم من تعظیم الوفاء بالعهود واهم و تاجتماعاً مع تفرّق أه
، والتخیسنّ بعهدك، فالتعذرن بذمتّک، فیما بینهم دون المسلمین لما استوبلوا من عواقب الغدر

، فانّه الیجتريء علی اهللا اال جاهل شقی. و قد جعل اهللا عهـده و ذمتـه أمنـا   ، و التختلنّ عدوك
  41.اد و برحمته و حریماً یسکنون الی منعته و یستفیضون الی جوارهافضاه بین العب

  نویسد:یم ییعالمه طباطبامفسر بزگ قرآن مرحوم ، بر همین اساس
دو طـرف   نیاز نبوده است. اگر هر یـک از یگاه از عقد قرارداد در طول تاریخ بانسان هیچ

رود و بـه  یکه زیر سؤال م يچیزاول ، آن را نقض کنند، خود يبنا بر رأ بخواهند قرارداد
ـ  یخواهد بود. این رکن رکین در صـورت » یعدل اجتماع«، شودینقض م یشکل توانـد  یم

اگـر   ینماید که همه به آن متعهد و معتقد باشند. اسالم حت بشر را تأمین یاجتماع ينیازها
چرا که  ؛پنداردیم يآن را الزم و ضرور، شود ها تمامحفظ عهد و پیمان به ضرر مسلمان

  42شود.یم یتلق یخاص و مقطع تر از منافععام دارد و واجب ینفع یعدل اجتماع

  درغَ )ج
 ارکه در جنگ بهاي کر و حیلهکماز است و عبارت ، ی از عناوین مجرمانه در جنگکدر یغَ

پـس  ، دادند تـا وارد قلمروشـان شـوند   می ماناه به افرادي از دشمن ک شکلبدین  ؛نددبرمی
تـرور در میـدان جنـگ    ، شاید بتوان گفـت غـدر   .رساندندمی به قتلو ده رکآنها را غافلگیر 

  گوید:می ه فقیه بزرگوار معروف به صاحب جواهرکطور همان ؛است
  43ه پس از امان دادن آنان را به قتل برسانیم.کاین گونه ، فار جایز نیستکغدر به 

 وارد »کفتـ «شبیه آنچـه در مسـئله   ، روایات برخی ربافزون ، ایشان در علت ناروایی آن
قـبح شـرعی آن را   ، مالزمـه  ةار اشـاره و طبـق قاعـد   کقبح ذاتی و عقلی این به ، ه استشد

 ه به دیگري (دشمن) امان دهد وکس نیست کهیچ«: فرمودند امام باقر 44اند.دهکراستنباط 
  45.»ندکمی ه روز قیامت پرچم نیرنگ حملکمگر آن، شدکرا ب سپس او

شتن ناجوانمردانه و چیزي غیـر  کغدر در ردیف خیانت به عهد و پیمان و  است گفتنی
 ه در حالت اعالم وضعیت جنگی صـورت کنظامی است هاي کتیکجنگی و تاهاي از حیله

بـه   شـورهاي اسـالمی اوالً  ک، بنابراین عقالیی براي غلبه بر دشمن است.اي گیرد و شیوهمی
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ثیـر و اسـتفاده از   کحقوق بشردوستانه و اجتناب از تولیـد و ت م شرع موظف به رعایت کح
م کـ بـه ح ، المللیت در معاهدات بینکبه مقتضاي شر شتار جمعی هستند؛ ثانیاًهاي کسالح
  پایبند به این قواعد فطري و انسانی هستند.، المللیشرع و تعهدات بین، عقل

چـه  ، شـرعی مقرّرات  وجود این گفته شود با ابسچه خواهی:. عدالت ورزي و عدالت10
شورها در مقام عمل بدان پایبنـد باشـند   کگر یه جمهوري اسالمی یا دکتضمینی وجود دارد 

  ارگیري از آن نباشند؟!ه کر تولید و سپس بکبه ف، مصلحت نظام خود ۀو مخفیانه به بهان
ه در ویژبه، محوري در اسالمعدالت، ه بهترین تضمین حقوقی و واقعیکپاسخ آن است 

ی از شـرایط مهـم   کی الجهادتاب کاندیشۀ شیعی است. در ابواب مختلف فقهی از جمله در 
جهاد بـا  ، داند و با صراحتمی وجوب جهاد را به فرماندهی و رهبري امام و پیشواي عادل

ه شـیخ حـر عـاملی در    کـ ند. چنـان کمیهمه تحریم ، داندنمی تنها واجبامام غیرعادل را نه
باب اشتراط وجوب الجهـاد بـأمر االمـام و    «عنوان با  بحثی را الجهادتاب کدر  الشیعهوسایل

  46دهد.می اختصاص »إذنه و تحریم الجهاد مع غیر االمام العادل
در ، اب یافتـه اسـت  ه در قانون اساسی جمهوري اسالمی بازتـ کاساس اندیشۀ شیعی  بر

ه چنانچـه  کـ بـدان معناسـت   ولی فقیه عادل قراردارد. ایـن  ، رأس هرم قدرت نظام اسالمی
رد و کـ عمـل ن هاي مـذکور  آموزهمیدان جنگ و جهاد یا رهبري در نظام اسالمی به  ةفرماند

از مقـام و  ، شتار جمعی و استفاده از آن برآیدکدرصدد تولید سالح ، برخالف تحریم شرعی
ی سـ کشود؛ زیرا عادل می خود و با اعالم مجلس خبرگان رهبري عزلخودبه، مزبورمنصب 

و این بهترین پشتوانه و ضـمانت اجرایـی بـراي    ، ندکمی شرعی را رعایتمقرّرات  هکاست 
  المللی است.این معاهدات و موازین بین
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   ______________________________________________  هانوشتپی
1. Article 1.All human beings are born free and equal in dignity and rights. 

2. Article 3. Everyone has the right to life, liberty and security of person. 

دن نظام بوده است. بوهاي مردم از دوران مبارزه، اسالمیانقالب ایران، اسالمی بوده و یکی از شعارها و خواسته .3
تعیین کردند. » جمهوري اسالمی«پس از پیروزي انقالب مردم نیز با اکثریت قریب به اتفاق، نوع حکومت ایران را 

دهد، در قانون اساسی اصـل  محتواي آن را تشکیل می» اسالمیت«مربوط به شکل حکومت بوده و » جمهوریت«
 دوم آمده است.

این مسألۀ مهم اختصاص داده شده که از جملۀ این اصول، اصل چهارم قانون  برخی از اصول قانون اساسی به .4
  اساسی است.

از این رو در جمهوري اسالمی ایران، نباید قانون یا مقررات خالف شرع وضع و اجرا شود. اصل اسالمی بودن 
) 105ها (اصـل  ) و مصوبات شـورا 85)، مصوبات قوة مجریه (72شامل مصوبات مجلس شوراي اسالمی (اصل 

هاي قانونگذار یا تصمیم گیرنده، مجاز نیسـتند کـه بـر خـالف     گردد. بنابراین در جمهوري اسالمی ایران نهادمی
  موازین شرعی و احکام نورانی اسالم، قانونی وضع نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند.

  .426ص ، 3ج ،فقه سیاسی، عمید زنجانی عباسعلی. 5
  . 426-427ص همان، . 6
  همان.. 7
  همان.. 8
، ص اصل منع توسل به زور و موارد استثناء آن در اسالم و حقوق بین الملل معاصرر.ك: سیدابراهیم حسینی، . 9

  . 206 - 205و 185
 .17هاشمی رفسنجانی، ص اکبر علی، ترجمه سرگذشت فلسطینزعیتر، . اکرم 10

 .43، ص 11، ج وسایل الشیعه. شیخ حر عاملی، 11

  .43، ص2، حدیث15باب. همان،  12
 48 -47، ص 1، حدیث 17. همان، باب 13

 .99، ص ابعاد جنگ در فرهنگ اسالم. سیداحمد خاتمی، 14

 .494، ص14، ترجمه محمد دشتی، نامه نهج البالغه. 15

 ، (کتاب الجهاد).293، ص 2، ج الروضۀ البهیه فی شرح اللمعۀ الدمشقیه. شهید ثانی، 16

، ش تحقیقات حقوقی، »دوین حقوق بشر دوستانه بین المللی و مفهوم اسالمی آنت«سیدمصطفی محقق داماد، . 17
  .190، ص18
  .46، ص16، باب 11، ج وسایل الشیعه، شیخ حر عاملی. 18
 .44و43، ص3همان، حدیث . 19
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  .70 – 69، ص47، نامه نهج البالغه. 20
  سیدمصطفی محقق داماد، همان.. 21
  .428، همان، صعمید زنجانی عباسعلی. 22
  421؛ ص47، نامه نهج البالغه. 23
  .504، ص25نهج البالغه، نامه . 24
 .277ـ  278، ص 4ج  ،المیزانسیدمحمدحسین طباطبائی، . 25

 4و  3در محاصره بنی النصیر مدینه که مدتی به درازا کشید حضرت امر به سوزاندن نخلستان آنان داد، آیات . 26
  سورة حشر در این باره نازل شده است. 5و 
گویـد: قتـل   ، ترجمه سیدحسین سیدي؛ شیخ در النهایه میالملل عمومیاسالم و حقوق بین، ر.ك: رشید احمد. 27

؛ 1، جمختلف الشیعه فی احکام الشریعهکفار به هر نوع و وسیله جایز است مگر با سم (حسن بن یوسف بن مطهر، 
 ).249؛ ص 2، جمستدرك الوسائل؛ میرزا حسین نوري، 155ص 

  .113ـ  112، ص 1، جشرایع االسالم؛ محقق حلی، 249ص ، 2، جمستدرك الوسائلحسین نوري طبرسی، میرزا . 28
  .113، ص شرایع االسالمجعفر بن الحسن حلّی،  29.
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 .333ـ  332، ص 2ج  ،السیرة النبویۀ. ر.ك: ابن هشام، 37

 . همان.38

  ابعاد جنگ در فرهنگ اسالم.. ر.ك: سیداحمد خاتمی، 39
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