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 ۰/1۱۱/1۱۰۲          :ف، هیرمند
 

 جنگی غیر مجاز هایصدور ابزارو به قاچاق  ثایران ملو
 

ممکن حائز ضابطه ها و معیار  حد ، تاهر حوزه و عرصه ای سعی گردیده دنیای کنونی با وجود پیچیدگی آندر
فاده مورد است ،که صورت گرفتهو معیارها برای مواظبت از ارزش و ها تعهداتی  های گردانیده شود و این ضوابط

یا برعکس  محک صحت رویه ها و به حیث رعایت قواعد حوزۀ مربوط، ،بررسی و و یا حین کنترولگیرد قرار 
  .دنمحک تعیین وتثبیت عدول از قواعد مربوط به کار گرفته شو

غیر مجاز جنگ روش قانونی وغیر قانونی و مجاز و ف نهایت وسیع پیدا و پنهان خرید و در عرصۀ معامالت بی
اسناد حقوقی حاوی ضابطه ها  فروش جنگ ابزار های نامجاز هم ها یا تسلیحات و قاچاق آن، ونیز عرضه و ابزار
تیر خیلی دقیق و کارآمد وجود دارد که توسط حقوقدان ها و متخصصین حوزۀ مربوط طرح و توسط مراجع با او دس

تذکر آن بود تا دانسته شود که وقتی مثالً بالخره منظور از این . صالحیت سازمان ملل متحد به تصویب رسیده اند
رعایت حتمی  تأکید بر از تحویلدهی مشکوک تسلیحات و یا عرضه و تسلیم دهی تسلیحات نامجاز صحبت می شود،

 .را مطرح می نمایدهمین دساتیر 
را از  رد معینیاخیراً خبری از منابع اطالع رسانی شنیده شد که حزب هللا لبنان اعالم نموده که راکت های با بو

ایران دریافت کرده است، این موضوع محل اندیشه دارد که ایران مگر آیا واقعاً با ادعا های صلح جویانه اش 
در این شب و روز که مغازله های عاشقانۀ امریکا و جمهوری اسالمی ایران با صادق است  و یا چطور؟؟ و باز 

است، تا ایران به  ای ای برای توجیه توافقات از قبل تعیین شدهپیدا کردن چاره  آن گرمی آن جریان دارد و مقصد
طور نظامند و قابل قبول از نیروی هسته یی خود استفاده برده و تحریمات اقتصادی آن برطرف شده و در بازار 

 می شده است، عریان ودنبال و آنچه که تا حال در خفا به نحوی  .به صورت رسمی وارد معامله شود بین المللی
از راکت رسانی به حزب هللا لبنان، مهم تراین مسأله ولی باز هم   .آشکار و با کمیت وسیعتر به عمل آورده شود

 ،تا متکی به همین صداقت ؟؟محل اندیشه دارد که آیا واقعاً به راستکاری و صداقت ایران حساب کرد و باورمند بود
توافق، با در  این اصولیت رعایتمسألۀ نمود؟؟  در حالیکه برای آن موافقه  را معیاری دسترسی به نیروی هسته یی

 بر ، موضوع را بحثاستایران جرایمی که در ساحۀ معامالت تسلیحاتی متوجه  سوابق تخطی ها ونظر داشت 
 هم ساخته است؟؟انگیز

اه کوتاه به نگچگونگی ماهیت این عملکرد های آن برای تشخیص اعمال و کردار دولت  جمهوری اسالمی ایران و 
با مطالعه و فهم این قواعد، صحت اعتراض بر این اقدامات ایران  ،ده می شودقواعد مربوط به حوزۀ تسلیحات افگن

  : ، بعداً اعمال واقدامات ایران در این زمینه زیر ارزیابی قرار داده می شودخواهد گردیدتثبیت و واضحتر 
ه کن کردن تجارت غیرقانونی سالح های خورد و سالح های خفیف پروگرام اقدام برای پیشگیری، مبارزه و ریش»

نوامبر  ۰2که حاوی دوقطعه نامه می باشد؛ قطعه نامۀ اولی که به تأریخ  1//۰مصوب سال « در همه ساحات
تصویب گردیده است، برای مساعدت به دولت ها جهت مهار قاچاق اسلحه بوده و قطعه نامۀ  دومی که به  1//۰
 تصویب شده، مربوط به تجارت غیر قانونی سالح خورد  وتسلیحات خفیف در همه ساحات  1//۰سامبرد ۰2تأریخ 

که مشابه ارگان قانون گزاری آن ارگان ) آن می باشد، این دو مصوبه هر دو در مجمع عمومی سازمان ملل متحد
 . تصویب شده اند( است

خواهد بود، نخست در پاورقی این قطعه نامه می خوانیم  به ارتباط موضوع، سر و کار ما با  قطعه نامۀ دومی فوق
که سالح های خورد و خفیف که تجارت قانونی آن طبق شرایط آن پروگرام مجاز است، کدام تسلیحات را دربر 

سالح های هستند که به وسیلۀ انسان قابل حمل بوده و برای نیاز  اسلحۀ خورد و سالح های خفیف... »: میگیرند
سالح های خورد . و یا تغییر داده شده اند تا به عنوان ابزار های کشندۀ جنگی مورد استفاده قرار گیرند های ساخته

سالح هایی هستند که به طور گسترده ای به عنوان سالح های طبقه بندی می شوند که برای استفادۀ افراد نیرو های 
وماتیک، تفنگ های معمولی و تفنگ های خفیف میله ات امل تفنگچه وسالح هایشده اند و شمسلح یا امنیتی ساخته 

سالح های خفیف به طور . کوتاه؛ ماشیندار دستی خفیف؛ تفنگ های تعرضی و ماشیندار های اتومات خفیف هستند

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/f_hirmand_iran_molaws_ba_qachaq_aslaha.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/f_hirmand_iran_molaws_ba_qachaq_aslaha.pdf
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گسترده ای به عنوان سالح هایی طبقه بندی می شوند که برای استفادۀ چند عضو نیرو های مسلح یا امنیتی که به 
 این سالح ها شامل ماشیندار ثقیل، بمب دستی و بمب انداز های . مت می کنند، ساخته شده استعنوان خدمه خد

 تفنگ های بدون ملحقۀ عقبی، وسایلناصبه؛ ماشیندار های مدافعۀ هوایی قابل حمل، راکت انداز های ضد تانک،  
 مدافعۀ هوایی و آوان های دارای بورد  پرتاب راکت، و راکت قابل حمل ضد تانک، وسایل راکت انداز قابل حمل  

 .«.میلی متر هستند //1کمتر از 
 : الف آن می خوانیم ۰همچنان در مقدمۀ بخش سوم قطعه نامۀ دومی، دربند

 :هر دولت شرکت کننده در بررسی پیشنهاد ها برای فروش سالح های خورد موارد زیر را در نظر خواهد داشت» :الف

 .شر وآزادی های بنیادی در کشور دریافت کنندهاحترام به حقوق ب: یک 
 .موقعیت داخلی و منطقه یی در داخل و اطراف کشور دریافت کننده، از لحاظ تنش ها یا مناقشات مسلحانه : دو 

سابقۀ کشور دریافت کننده از لحاظ رعایت تعهدات بین المللی خود، مخصوصآ در مورد عدم استفاده از زور : سه 
م تکثیر یا حوزه های دیگر کنترول  تسلیحات و خلع سالح وسابقۀ احترام به قوانین بین المللی حاکم زمینۀ عد  در 

 .بر هدایت و ادارۀ مناقشات مسلحانه
ماهیت و قیمت سالح های موضوع معامله در ارتباط با شرایط کشور دریافت کننده، از جمله نیاز های : چهار

از اختصاص منابع انسانی و اقتصادی آن برای خریداری تسلیحات و جنگ  دفاعی و امنیتی مشروع آن و جلو گیری
 .افزار
...... 

هر دولت شرکت کننده، از صدورجواز صادرات، هر جا که تشخیص دهد، خطر آشکار استفاده از سالح های  : ب
 :خورد مورد بحث، در موارد زیر وجود دارد، خود داری خواهد کرد

 .ق بشر و آزادی های بنیادی از آن استفاده شودبرای نقض یا سرکوبی حقو -1
 .امنیت کشور های دیگر را تهدید کند -۰
3- ... 
قرار داد های عدم تکثیر سالح های خورد  یا سایر  ... تعهدات بین المللی خود را مخصوصاً در رابطه با   -2  

 .خلع سالح نقض کند. قرارداد های مربوط به کنترول تسلیحات 
مسلحانۀ موجود را، با توجه به نیاز مشروع برای دفاع از خود طوالنی یا تشدید کند یا پیروی از قوانین مناقشۀ  -5

 .بین المللی حاکم بر مدیریت مناقشات مسلحانه را به خطر اندازد
صلح را به خطر اندازد، باعث انباشت بیش از حد وبی ثبات کنندۀ سالح های خورد شود یا به صورت دیگر به   -6

 .بی ثباتی منطقه یی کمک کند
به جریان افتد، یا مجدداً برای مقاصدی غیر از ( یا به صورت دیگر)دوباره در کشور دریافت کننده فروخته -۲

 .هدف های این سند صادر شود
 .برای سرکوبی مورد استفاده قرار گیرد -8
 .از تروریسم حمایت یا آنرا تشویق کند -2

 .تسهیل کندجنایت سازمان یافته را  -/1
.....» 

سازمان ملل متحد  نامه هایایران نه در یک مورد که در چندین مورد به طور آشکار وغیر قابل توجیه قطعه   
به قواعد منع قاچاق، منع معامالت تسلیحات غیر مجاز و معامالت غیر مجاز جنگ ابزار ها را نقض کرده  ناظر
 است؛

   زیر تذکر داده می عرصۀ پخش تسلیحات  در در ا تخلف و تخطی ایرانسراپ از معامالتدر این جا چند نمونه 
 .شود وبعداً در بارۀ انها تذکراتی به عمل می آید

مارچ  2در : به خاطر می آوریم افغانستان ،نخست معامالت پنهان تسلیحاتی ایران را با طالبان کشور خود ما - 1 
 ماه فبروری همان سال، 12به تأریخ  در افغانستان اطالع داد کهمیالدی بی بی سی از قول نطاق آیساف  ۰/11سال 
قاچاقی تسلیحات که از ایران به آدرس طالبان وارد خاک افغانستان میگردید به دست عساکر آیساف محمولۀ یک 

ل بیست کیلومتری است که برای طالبان ارسا  میلیمتری با بورد 1۰۰میل راکت  28حاوی محموله افتاده است، این 
گردیده بود، اگر چنین سالح های به دست طالبان برسد و یا رسیده باشد، به گفتۀ وی به صورت جدی وضعیت 

ر یجنگی را در افغانستان تغییر خواهد داد، این محموله در والیت نیمروز در سرحد میان ایران و افغانستان دستگ
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تولیدی آن کامالً مشخصات  اما جزئیات فنی  و اشدمی بن، نشان و تاپۀ ایران بر آنها حک مارک گرچه شده است که
 قراین  و صد فیصد با محصوالت ساخت ایران  که دارای تاپه و نشان آن کشور است مطابقت تام دارد و

قرین به واقعیت حاکی از آن است که مرجع ارسال کنندۀ آن سپاه پاسداران ایران می باشد، این محموله با سه 
 به دست عساکر  ردسرحد ایران و افغانستان که با سرحد پاکستان نیز فاصله ای نه دان  نقطه ای ازآ  موترالری در

که قبل از این هم نموده است عالوه  کرده وتأیید  این رویداد را  فرانسه نیز خبر گزاری انسژآ. آیساف افتاده است
ین اسالح های غیر مجاز مانند م یحات قاچاقی ومراجع دولت جمهوری اسالمی ایران چندین بار به طالبان افغان تسل

کر دولت افغانستان و آیساف برگشتانده اهای ثقیل ضد پرسونل و ضد تانک فرستاده است که گاهگاهی توسط  عس
همان وقت یکی از مقامات بلند پایۀ آیساف . دنکه دارای نشان و تاپۀ  ساخت ایران می باش بط گردیده اندض شده و

مخفی خود برای شورشیان افغان مقدار  قبل از این نیز  دولت ایران از طریق شبکه های فعال  و توضیح نمود که
اما مقامات ایران بدون ارائۀ دلیل . ارسال نموده بوده است" آر پی جی" و و راکت  مهمات، مواد اولیۀ ساختن بمب

 . مؤجه  تعلق خود به این وقایع را رد کرده اند
رامریکایی از عراق و ناتمام گذاشتن پروسۀ بی ثبات سازی عراق توسط این ابر قدرت، بعد از خروج عساک - 2

آخوند های ایرانی بنابر  این پروسۀ بی ثبات سازی در عراق را به اکمال رسانید، ،ایران با تشبث و مداخلۀ آزمندانه
متیاز های نظامی تسلیحاتی از سایر ایدیولوژیک ایشان گروه معینی از باشندگان عراق را با دادن ا -سیاسی تمایالت

 ،به جان هم انداختند، تا هم عراق رقیب با آن برادران ایشان عراقی ایشان تجرید کرده و این گروه ها را برادران 
. دست بلندی در حاکمیت عراق داشته باشند ،بیش از پیش تضعیف شود و نیز عناصر متحد و نزدیک به آخوند ها

ویرانی وفجایعی که عراق آنرا متحمل می شود کمتر از ضربات و صدمات وارده به وسیلۀ  نقش ایران آخوندی در
ایران به طور طبعی همچون متحد امریکا در عراق عمل نمود و چنان نقشی در این کشور مصیبت . امریکا نیست

سالح . ن را ستودنقش ایراعراق برای خود کسب کرد که حتی باری امریکا برای انسجام بیشتر وضع رقتبار زده 
برای کشتن همدیگر از آنها استفاده نمودند، فیصدی قابل توجه آنها  های که عراقی ها حین به جان هم افتادن و

ساخت ایران بوده است، انواع و ارقام این تسلیحات ایرانی استعمالی در عراق چنان زیاد است که حساب آن را نه 
خودش به « خانۀ»، گویی ایران این عمل را در ر تشخیص کرده اندکسی گرفته و نه آنرا کدام حرکت تعجب آو

 .اجرا گذاشته باشد
گردیده است، به نحوی با مداخالت " بهارعرب"عظیم و برباد گر سوریه که قربانی رویای کابوس آفرین فاجعۀ  - 3

و سیاست های نظامی و تسلیحاتی نظام آخوندی ایران گره خورده است، غربی ها از دیر زمانی آرزوی بی ثبات 
، حس می شود حساب میگرددنطقه سازی سوریه را داشتند، زیرا سوریه از متحدین نزدیک ایران و  روسیه در م

 براین نیت طرح شده باشد که تمام ذخایر سالح های آن منطقه باید به مصرف برسند، برای فاجعۀ سوریه، که پالن
ک های ساز و سامان داده شوند و این سالح ها را مصرف کنند و مهم نیست که این هدف نیاز بر آن بود تا گروه

 مصرف ذخائر سالح ها و مجهز گردند، آنچه مهم استژی وچه ایدیولبه  ند و ک ها از چه قماشی باشهاین گرو
سقوط حاکمیت بشار االسد متحد ایران میباشد ولی عوارض جانبی که ناشی از تطبیق این پالن بروز نمود دقیقاً 

 ،یوستن این پالنو به تحقق پ... ؟ !!روشن نیست که آیا تصادفی است و یا این بخش سناریو هم شامل پالن بوده است
مردم بیدفاع ، مظلوم و ستمدیدۀ سوریه را از تیغ می کشد که تا آن دم لگد  ،همچو ماشین دهشتناک انسان خوار

این وضعیت تا . اما از آن شنیع تر و وخیمتر آن را تصور هم نمی کردند ،دکتاتور های سوریه برای شان آشنا بود
. ی هم حساب کردن زیاد بر مسلح سازی متحدین اش بوده باشدحدودی محصول حرص وآز ایران آخوندی و گاه

سیاست تسلیحاتی این یا آن قدرت های ملوث در سوریه را در  کنونی دشوار و بسیار دشوار است در شرایط 
به هر صورت در فاجعۀ سوریه، . ارسال، تجارت، فروش، قاچاق و حمایۀ تسلیحاتی اش مورد قضاوت قرار داد

نی دریک طرف جنگ کنار بشار االسد استاده اند و مواد مصرفی ماشین به کار افتادۀ جنگی را در آخوند های ایرا
   ...آن جا تأمین میکنند

حامل سالح و جنگ افزار که از ایران بارگیری و " مونچه گورسک"کشتی روسیه بنام  2//۰جنوری  ۰2در  - 4 
وقف این کشتی از جانب مراجع سازمان ملل متحد تقاضا حرکت کرده بود  توسط مقامات پولیس قبرس متوقف شد، ت

و  گردیده بود، ارگان های نظامی امریکا پیش بینی میکردند که این محمولۀ جنگ افزار قرار بود  به حماس رسانیده
به ضبط آن همت گماشت و استدالل نمود که  قبرس حاضر نه شد کشتی را به ایران  مسترد نماید و. شود تسلیم

نه   1۲2۲قطعه نامۀ   مناقضگویا برخالف استنباطات مراجع امریکایی   آن از تسلیحات متعارف بوده  و  محمولۀ
 .بوده است، شاید این بهانه قبرس را کمک می نمود تا سالح های ضبط شده را برای خود نگهدارد 
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ات را در نزدیکی جزیرۀ دولت صیهونیست اسرائیل اعالم نمود که کشتی حامل تسلیح 2//۰در نوامبر سال  - 5
 در این  ه است،قبرس متوقف ساخته است که بعداً آنرا به بندر اسدود در اسرائیل انتقال داده و مورد تالشی قرارداد

به حزب هللا لبنان گویا کشتی در حدود سه هزار راکت دور بورد، بمب های دستی، مهمات و آوان کشف گردید که 
مالحظۀ رسانه ها به نمایش جهت اسرائیل این سالح ها را . حماس تحویل داده میشده است و یا هم شاید برای گروه

اثبات گر این حقیقت است که کشتی از ایران  ،مسؤولین اسرائیلی توضیح نمودند که بارنامۀ محموله. نیز گذاشت
ها را مورد تردید  ادعا اما مقامات ایران این. بارگیری کرده است و اموال از همان جا به حرکت افتاده است

 .ندقرارداد
از ایران به حرکت ُتن سالح بود، کشف گردید، که این تسلیحات  /5که حامل " کارین آ"کشتی  ۰//۰در سال  - 6

 .غزه ارسال میشده است که گویا به اسرائیلی ها مدعی بودندافتاده و 
کانتینر سالح را همراء با یک  13ی حامل مراجع امنیتی نایجیریا یک کشت /۰/1بالخره در ماه اکتوبر  - 7 

در برای اثبات جرم، مقامات قضایی آن کشور به نام آقا جانی توقیف نمود، شخص عضو سپاه پاسداران ایران 
یعنی موجودیت سالح های ایرانی به . نمودندبه سالح های داخل کشتی استناد  ،شخص مذکور مۀجریان محاک

 .ا ثابت بودوضاحت و آشکار
یک کشتی حامل سالح را در بندر میدی آن کشور دستگیر مقامات یمن اعالم نمودند که  2//۰اکتوبر  ۰۲در  -  8

نفر راکبین ایرانی آن نیز دستگیر شدند، در کشتی عمدتاً گلوله های ضد تانک بود که  5نمودند، که همراء با آن 
 دولت یمن انتقال می یافت حمل میگردید، به گفتۀ محافظین، یمنی، این سالح ها به مخالفین

مؤسسۀ تحقیقات تسلیحات نظامی برتانیه بر اساس معلومات معتبر توضیح نموده  ۰/15جنوری  15اخیراً در  - 9
سالح های ایرانی و چینی که به افریقا فرستاده شده بود،به سلکا رسیده است در توضیح مذکور آمده است  است که

سیده و مجدداً در آنجا بسته بندی شده و به سلکا در افریقای مرکزی برای که سالح های مذکورنخست به سودان ر
گروه های شبه مسلح مسلمان رسیده است که بروی قسمتی از این سالح ها، مشخصات فنی ایرانی بودن آنها 

 . وضاحت دارد
دستیاب آن ر صفحات د آنرا میتوانبه استناد اخباربی بی سی جمع آوری شده است و  وقایع مندرج این نگارش) 

 (نمود
تسلیحاتی درداغترین نقاط دنیای ما توزیع و قاچاق تعمق به عمل آید، این  به طور جدی ایران وقتی به این معامالت

در افریقای یمن، در نایجریا  عراق، در سوریه، درفلسطین، در لبنان، دردرصورت گرفته است در افغانستان، 
  .شاید در جا های دیگر...ومرکزی 

به این صورت سالح های معمول جنگ های جاری و خانمانسوز درآن نقاط دنیا را، اسلحه جات ایرانی احتوا میکند  
و یا حصه ای از این افزار های جنگی را دولت جمهور اسالمی ایران تأمین می نماید، ایران اهداف معین سیاسی ، 

؛  فراهم در سر داردتسلیحات به دیگر نقاط دنیا را ایدیولوژیک و هم اقتصادی از این فروش، قاچاق و ارسال 
تشکیل وتقویۀ عناصر هم  –مخصوصاً ضد امریکایی  -نمودن  شرایط نفوذ سیاسی، ایجاد و تقویۀ جبهات ضد غربی

میتوانند، گروه های متعصب و حرف شنو خوب بوده و مصرف کننده و خریدار وفادار  ایران، که خط ایدیولوژیک
تشویق و تحریک آنها در مقابل آنهایی که برون از خط ایدیولوژیک ایران  بعد و باشند!!" برادر" تسلیحات ایران

قرار دارند، این سیاست و مداخلۀ نیابتی فرصت های طالئی را برای ایران جهت بی ثبات سازی مناطق مورد 
اخیراً در یمن به وضاحت قابل  عالقه اش مساعد می سازد، این انگیزه ها به نحوی در بحران های عراق، سوریه و

 .درک است
دولت آخوندی ایران همین حاال به طور واضح زریعۀ مخبرینش در بسیاری از کشور های منطقه سرگرم گسترش 

عناصر وابسته به دستگاه های ایران تقال میکنند تا در سهمگیری یمن سیاسی توسعه جویانه است؛ در  -ایدیولوژیک
را آنان نشان بدهد و هم عده ای از یمنی ها اختالل ایجاد کند وخود را حامی عده ای از  عادالنۀ قدرت ، تخریش و

، هدفی که در قبال داشته باشد نابرابری غیر قابل قبول راتا خواسته های  را مطرح کنند که  تحریک به آن نماید 
ه ولی موازی و به عین استقامت ، اینک تالش های جداگانبحران آفرین بوده و دوام بی ثباتی را ممکن می سازد

 . القاعده و بعضی از عناصر ایران نواز حاال یمن را دربی ثباتی جدی قرار داده است
های به فروش میرسانند که منابع غنی و سر شار خود را به گروه ها مقیم آن کشور آخوند های ایران سالح های

خود را تمویل میکنند؛ شاید بعضی از این گروه ها پول  طبعی را دارا اند و این گروه ها به نحوی از این منابع
چندانی نه پردازند اما در ازای تسلیحات، محافظت های مهم سیاسی و استراتیژیک برای ایران فراهم می کنند، 
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شته رند که خیال آرام دابرای ایران انجام میدهند، یعنی امریکا را نمی گذایا نا آگاهانه  کاری که طالب ها آگاهانه و
متباقی مشتریان سالح های ایرانی مثل سوریه، عراق، . مین افغان ها به ُچرت اذیت و آزار ایران بی افتدو از سرز
   . اگر حاال بهای این تسلیحات را نه پردازند، فردا ها جوره و دوچند آنرا خواهند پرداخت... نایجیریا و

ب های دیگر ارسال و پخش سالح در قسمت های ازآسیای جنوبی، آسیقوانین بین المللی  و به رویت اسناد و اما
 : اینها خواهند بود... ، نایجریا و افریقای مرکزی وشرق میانه

  ایران، خون هزاران انسان بیگناه ریخته و یا هزاران انسان به خاک و خون نشستند، رژیم  با سالح های ساخت -  
 مسؤولیت جدی  ، مسکون بوده اند،معصومی که در مناطق پخش سالح های آنآخوندی ایران در قتل و کشتار انسان های 

 .در کشور های مذکور خواهد بود ،دارد، دولت ایران مسبب آسیب های آنی و طویل المدت استفاده از تسلیحات آن

ه ای ایرا ن حق واجازه نداشت و ندارد که مخصوصاً در آن مناطقی از جهان که حقوق بشر به صورت گسترد - 
نقض می شود ویا در آن مناطقی از دنیا که قبالً در بحران و تنش قرار داشته و یا عوامل ظهور و بروز بحران به 

خالف همه  اصول و قواعد حقوق  رو ب طور آشکار قابل مشاهده و درک است به توزیع و تقسیم سالح دست بزند
دام نماید و نیزمناطقی که از نظر ثبات سیاسی داخلی بشری به قاچاق، فروش نامجاز و فروش سالح های ممنوعه اق

 .، به پخش تسلیحات مبادرت ورزدو منطقوی آسیب پذیر و شکننده اند
 تایران مغایر تمام اسناد حقوق بشری به مسلح نمودن قدرت های متوسل میشود که مرتکب جنایات علیه بشری - 

 .سی خود می باشندفان سیالمنجمله جنایات جنگی، جینوساید و کشتار مخا
وسیع نقاط بحران زای ذکرشده، باعث تهدید و ناامن گردیدن   بدون شک این مسلح نمودن غیر مسؤوالنۀ مناطق - 

از جهاتی سرحدات خود را کمتر در امنیت  امر سبب شده تا خود ایران نیز اخیراً این  ،ممالک همجوار میگردد
گذاشته و عساکر آن به نام مستشار نظامی در سوریه و عراق مشغول  احساس نماید، ایران از این ها هم بیشتر گام

اند که تا حال دو مقام عالیرتبۀ نظامی ایرانی در این کش و گیر « داعش»نبرد با هیوالی از زیر زمین برون آمدۀ 
 .منطقه کشته شده اندآن های 

رف برسد در امور بشری و صلح آمیز به مصیا گروه های را که منطقاً بایستی  ایران نه نتها بودجۀ دولت ها و -
مین نیاز های اولیۀ ازای جنگ ابزار های خود دریافت میکند و متقابالً وجوهی را که خود ایران در امور تأدر 

 .می نمایدبه مصرف برساند، آنرا صرف پروژه های بلند پروازانۀ دسترسی به نیروی جنگی هسته یی  مردم اش
 .ایش جرایم خشونت بار گردیده و مخصوصاً تروریزم را تقویه، تشویق و تسلیح می نمایدپخش تسلیحات باعث افز -

باال در مورد پیشینۀ سیاه رژیم ایران، دشوار خواهد بود که آن کشور در ادعا و  ۀبا درنظر گرفتن سوابق ذکر شد
باشد، بالخاصه برای  تعهدش مبنی بر استفادۀ صلح آمیز وغیر نظامی از نیروی هسته یی اش صادق و پابند

خباراتی آن می باشد، پیام تاسهمین حاال قربانی مداخالت  افغانستان که در همسایگی این کشور قرار دارد و
 .نامیمونی خواهد بود که از یک سمت دیگر از سرحدش محصور به یک قدرت دیگر هسته یی گردد

غالباً  ،ت و پیمان های قاعده مند ساز امور تسلیحاتیدول مقتدر جهان منجمله ایاالت متحدۀ امریکا متکی به معائدا
د مگر آنکه مثل همیشه بر نمجاز نه خواهند بود تا دریافت جواز داشتن قدرت هسته یی را برای ایران اصولی بدان

را  انشیاهبلکه سیاست  ،د، یعنی نه قواعد بین المللینمبنای منافع سیاسی و استراتیژک خود در زمینه تصمیم بگیر
 .دنتصمیم قراردهاساس 

 پایان


