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  حقوقدان -اميرفيض

درسالگرد سازمان ملل متحد موضوع خطر جمھوری اسالمی وتجھيز ان به سالح اتمی مورد بحث نخست 
 .واقع شدمورد اظھارنظرشخصيتھائی  ،وزيراسرائيل قرارداشت  ودربرنامه افق نيرموضوع

  .ربرداردتحريرحاضرتوضيحاتی رادررابطه با موضوع مطروحه دربرنامه افق د

  استفاده از سالح اتمي 

يا جمھوری اسالمی درصورتی که درفشارنظامی قرارگيرد ويا برای توفيق دراجرای تکاليفی که آاينکه 
 نظرین يک امرورد ياخير تاکنوآن کشورمقررکرده به استفاده ازسالح اتمی روی خواھد آقانون اساسی 

بوده است ولی انتشارنامه محرمانه سرلشگرمحسن رضائی فرمانده پاسداران به خمينی که درھمين روزھا 
به  دسندی است که ميتوان ،ودبکه مسئله اتمی بودن وياشدن ايران درسازمان ملل مطرح سخرانی 

 امرجدی ازيک بصورت  نراآ بودن استفاده ازسالح اتمی توسط جمھوری اسالمی پايان دھد و نظریامر
   .دنظر به حکم تبديل ساز

ن آ که در )رونمائی تلويزيون ازنامه سری محسن رضائیبنام (بی بی سی برنامه ای رابه اجرا گذاشت 
ی محسن رضائی فرمانده سپاه پاسداران مسئول فرماندھی درجنگ عراق وايران        ّ نامه سر  ، متن برنامه

    .منتشرساختبه خمينی را 

  سري مزبورمتن نامه 

محسن رضائی نامه ای نوشته که  ؛باحضورمسئولين نظام گفت ١٣۶٧تيرماه سال  ٢۵خمينی درجلسه 
سال  ۵. ممکن است درصورت داشتن وسائلی که درطول سال ديگرماھيچ پيروزی نخواھيم داشت ۵تا 

 ٣۵٠اگرمادارای  ٧١، قدرت عمليات انھدامی ويا مقابله راداشته باشيم وبعد ازپايان سال وريمآبدست مي
 وقدرت ساختھليکوپتربوده باشيم   ٠٠ ،ھواپيمای جنگی ٣٠٠، توپ ٣٠٠٠، کتان ٢۵٠٠، تيپ پياده

ن موقع است داشته باشيم ميتوان آ که ازضرورت جنگ در مقدارقابل توجھی ازسالحھای ليزی واتمی
 و برابر ٧که بايد نيروی سپاه به  گفت که به اميد خدا بتوانيم عمليات افندی داشته باشيم وقابل ذکراست

                  راھم ازخليج فارس بيرون کنيم واال موفق نخواھيم شد آمريکاارتش به دوبرابرافزايش يابد وھمچنين 
   )پايان نامه(

  اثبات موارد 

   :ايران است موارد زيررا درمقام ثبوت قرارميدھدا بنامه باال که ا زاسناد سياسی ونظامی جنگ عراق 

 الحھای غيراتمی ميداند و جمھوری اسالمی سالح اتمی را درعمليات جنگی ھم طرارتوپ وس
   .ن قائل نيستآ دراستفاده ازممنوعيتی 
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  استفاده ازسالح اتمی درجنگ برخالف موازين اسالمی نيست واگربود فرمانده سپاه پاسداران که
 نراآ، شرط داشتن سالح اتمی وتوسل به استشنا به موازين اسالمی آ فرد مذھبی و بھرحال يک

خدا عالمت باورقطعی او به رضايت خدا  ،.  توسل رضائی به اميدبه خمينی پيشنھاد نميکرد
   .دراستفاده از سالح اتمی درجنگ است

 تارقدرت ساخت محسن رضائی درنامه خودش به خمينی خواستارسالح اتمی نشده بلکه خواس
ن زمان جمھوری اسالمی بفکرساخت سالح ھسته آ سالح اتمی شده واين بدان معناست که اگردر

قدرت  سياست جمھوری اسالمی برجبران مافات قرارگرفته ودسترسی و ن زمان،آبعد ای نبوده 
  رار گرفته است.قساخت سالح اتمی ازبرنامه ھای نظامی خاصه پاسداران 

 نشان ميدھد که   >الحھای ليزی واتمی ازضرورت جنگ استس< تاکيد محسن رضائی به اينکه
جنگ  توجھی به ممنوعيت استفاده ازسالحھای اتمی را درجمھوری اسالمی الاقل سپاه پاسداران 

  :قانون اساسی جمھوری اسالمی است که ميگويد واين امر کامال وفق نداشته وندارد 

وابط بااجرای احکام ومقررات اسالمی بمنظور رسيدن قوه مجريه بدليل اھميت ويژه ای که درر<       
نتيجتا  ؛به روابط ومناسبات عادالنه حاکم برجامعه دارد بايستی ره گشای ايجاد جامعه اسالمی باشد

 کند ويا خدشه دارکند از محصورشدن درھرنوع نظام دست وپاگيرپيچيده ای که وصول به اين ھدف را
   .ديد گاه اسالمی نفی خواھد شد

اسرای جنگ ويا ممنوعيت استفاده  کنوانسيون ھای محدوديت ازاستفاده ازسالحھای جنگی ورفتاربا يعنی
  .نرا نفی ميکندآمقرات دست وپاگيری است که ديدگاه اسالمی  از سالحھای اتمی ومسائل مشابه

  اين چنين  ،است نه اکنون ۶٧ممکن است گفته شود نامه وپيشنھاد محسن رضائی مربوط به سال
روپيشنھاد دھنده تسليح ايران به ه مبتکگفته ای درست وبجانيست زيرا ھمان محسن رضائی ک

واين بدان معناست که  ،اکنون دبيرتشخيص مصلحت جمھوری اسالمی است ،سالح اتمی است
شته وبيش نظام که سابقه فرماندھی درجنگ راھم دا                            ِ ارکان مھمه مجمع تشخيص مصلحت   يکی از

موافق رسيدن  جمھوری اسالمی به  ،شخيص مصلحت واجد صالحيت استمجمع ت ازديگرافراد
   .باشدميقدرت ساخت سالح اتمی 

  حکمی که قانون اساسی جمھوری اسالمی برای سپاه پاسداران درصدور انقالب اسالمی به تمامی
)  تکليف رسيدن به قدرت توليد سالح اتمی راھم نآزقراقتياس شده اکشورھای جھان مقررکرده (

زيرا تسلط برکشورھای جھان که ازقدرت تسليحاتی ونفربيشترازجمھوری اسالمی  ؛دربردارد
ی به سالح اتمی است خاصه که کشورھای کفرھم مجھز به سالح اتمی عبرخوردارند، نياز قط

   .ھستند
  به اعتبارھمين تکليف ضمنی وقانونی مقرر درقانون اساسی است که مسئوليت فعاليت ھای اتمی

  .اسالمی درحيطه اقتدار سپاه پاسداران قرارداده شده استجمھوری 
 برخی ازلوازم را  استفاده از ،ھرحکم قانونی شامل لوازم اجرای حکم ھم ميشود مگرکه حکم

   .مستثنا کرده باشد

 حکم است مگر کسی که ماموريت رفتن به شھری رادارد انتخاب وسائل مناسب ضميمه ؛اين است مثال
   .ازھواپيما را ممنوع ساخته باشداستفاده  اينکه حکم 
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 تکليف قانونی واسالمی جمھوری اسالمی درصدورانقالب اسالمی به تمامی کشورھای کفرکلی است و 
ابدا اشاره ای به مصوبه ھای سازمان ملل ويا کنوانسيون ھای بين المللی ندارد و تکليف نه تنھا کلی 

استناد قانون اساسی اش ممنوعيتی دراستفاده  بنابراين جمھوری اسالمی بهاست بلکه مطلق ھم ھست  
وبارزه کلی ومطلق   ازسالح اتمی بمنظور اھداف اسالمی اش که تسلط بردنيای کفراست نخواھد داشت

که بودن اين است که قانون اساسی جمھوری اسالمی به جمھوری اسالمی اجازه داده است که بھرنحوی 
م ازخريد ويا تسلط برقدرت ساخت ونيز توليد وسائل استفاده اع ميتواند خود رابه سالح اتمی مجھزکند

  .ازسالحھای اتمی مانند موشکھا وامثالھم

 دراين است که جمھوری  ،که دربرنامه افق مطرح شد داعش با جمھوری اسالمی تفاوت بين گروه

داعش  تابع منشورسازمان ملل وعھدنامه ھای بين المللی است و ظاھرااسالمی يک کشور و

   ١ .ازباب ھدف با جمھوری اسالمی يکی است ولی عضوجامعه بين المللی نيستگرچه 

 نجا که جمھوری اسالمی برطبق قانون اساسی که دارد نميتواند پايبند به اصول حقوق بين الملل وآ از
منشورسازمان ملل واعالميه جھانی حقوق بشرباشد کما اينکه نيست بنابراين ازنظرموقعيت بين الملی 

   .روه داعش نداردتفاوتی با گ

سازمان ملل وتمامی کشورھای عضو سازمان ملل تکليف جھانی ومسئوليت انسانی دارند که جمھوری 
نوقت است که آ و ؛اسالمی رادرمنطبق ساختن قانون اساسی اش باموازين حقوق بين الملل مقيد سازند

   .ندمھوری اسالمی مطالبه کد که مطالبات حقوقی ناشی ازروابط بين المللی را ازجسازمان ملل حق دار

) راھی برای تامين امنيت جھانیعالقمندان به تشريح تکليف جھانی کشورھا ميتوانند به رساله <
  .)ازانتشارات سنگربه فارسی وانگليسی رجوع نمايند
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