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َر ِّب اش َر ْح لي َصدري * َو َی ِّس ْر لي أ ْمري * َو احلل عقد ًة ِم ْن ِلساني * َیفق ُهوا ق ْولي
در دفاع زیستى یکى از فروع ،فروختن ابزار دفاع زیستى به کشورهای کفر است .باید در فروش
ً
تجهیزات دفاع زیستى به سایرین تقسیمبندی انجام بدهیم تا احکام این فرع کامل واضح باشد .ما

مىتوانیم بگوییم که هدف اصلى هجوم جمهوری اسلمى بوده و دامنۀ این هجوم کشورهای غیر
اسلمى را گرفته است .اصلى در اینجا به وجود مىآید .همانطور که پیشتر بیان شد ،هرگز هجوم
زیستى از ناحیۀ جمهوری اسلمى و مسلمانان صورت نمىگیرد؛ بنابراین ابتلی هجوم زیستى ناشى
از هجوم کافران به مسلمانان است ،منتها به هر دلیلى دامنۀ این هجوم کشورهایى که هدف نبودند را
ْ
گرفته و آنها مبتل شدند به طوری که گستردگى دامنۀ سرایت به کشور مهاجم هم رسیده است .البته
این مسئله را در نظر نداشتند ،و یا در ضمن این هجوم مسئلهای اتفاق افتاده است .برای روشن شدن
موضوع ،این مطلب را عرض کنم که امروزه با هجوم کرونا مواجه هستیم.
تردیدی نیست که کرونا هجوم است ،منتها بیان شد که آغاز این ویروس از چین بوده است .اول در
چین انتشار پیدا کرد و بعد در ایران با منحنى رو به سعود و پر سرعتى ابتل صورت گرفت .همۀ دنیا
مىدانند که منشأ نمىتواند چین باشد ،چون روابط اقتصادی چین با ایران بسیار عالى است ،حتى با
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ایران در مانور خلیج فارس همپیمان شد و این مسئله باعث ناراحتى آمریکا و همپیمانهای آنها شد.
پس این هجوم نمىتواند از طرف چین باشد.
بنابراین دو فرضیه به وجود مىآید :یکى فرضیه این است که هجومى در کار نبوده و ما این فرضیه را
منتفى مىدانیم و به طور مطلق معتقدیم که این ویروس طبیعى نیست و صنعتى است .پس چین
منشأ نیست .آمریکایىها به همۀ عالم اعلم مىکنند که انتشار این ویروس از چین ،و مقصر چین
است و این ویروس توسط چینىها به آمریکا آمده است.
اگر فرض کنیم که این ویروس برای آمریکایىهاست و هجوم از طرف آمریکایىها و هدف چین بوده
است ،ایران مقابله به مثل نمىکند چون مقابله به مثل را حرام مىداند .ما هرگونه تهاجم زیستى را
حرام مىدانیم ،اما چینىها حرام نمىدانند .احتمال دارد چینىها در مقابله به مثل این ویروس را به
آمریکا انتقال داده باشند ،یعنى آمریکایىها دامنۀ هجوم را آسیا در نظر گرفته بودند و انتشار آن را از
طریق هوا و حیوانات غیر ممکن مىدانستند .به همین دلیل آنها مطمئن بودند که مبتل نمىشوند.
پس احتمال دارد که در مقابله به مثل ،چینىها این ویروس را در آمریکا منتشر کرده باشند.
البته چون چینىها پایبند به اعتقادات مذهبى نیستند ،ممکن است در آزمایشگاههایشان ،ویروس را
دستکاری کرده باشند تا اگر آمریکایىها واکسن این ویروس را ساخته باشند نتوانند از آن استفاده
کنند و با انتشار ویروس در آمریکا ،آنها هم گرفتار شوند .بنابراین آمار باالیى از کشتهشدگان توسط
ویروسى که خودشان درست کردند هر روز به گوش مىرسد .پس احتمال دارد که چین این ویروس
را در آزمایشگاه دستکاری کرده باشد ،تا نگذارد آمریکا واکسن این ویروس را در دنیا به فروش
برسانند .از نظر تجاری بیان خواهد شد که یکى از اهداف هجوم زیستى این است که کشور مقصد
مورد هجوم قرار گیرد و بعد از مدتى ،مهاجمان اعلم مىکنند که واکسن این ویروس را یافتهاند و با
فروش واکسن سود هنگفتى مىکنند.
در واقع ،ضربۀ اقتصادی محکمى به کشورهای مقصد زده شده ،و سود اقتصادی کلنى هم حاصل
شده است .پس به عنوان فرضیه بنده عرض مىکنم که آمریکایىها این عمل را انجام دادند و
مىخواستند این ویروس را در چین انتشار دهند ،اما چینىها در آزمایشگاههایشان ویروس را
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دستکاری کردند تا آمریکایىها نتوانند واکسن آن را به دنیا صادر کنند .به هر تقدیر ،کشور مهاجم
مبتل شده است .مبتلیان به این ویروس به چند دسته تقسیم مىشوند .1 .کشور هدف؛ .2
کشورهای مسلمانى که به آنها سرایت شده است؛  .3کشورهای کفری که این ویروس به آنها سرایت
کرده است؛  .4کشور مهاجم مبتل شده است.
فروش ابزارهای دفاعى حکم خاص خودش را دارد .فروش ابزار دفاعى به کشورهای مسلمان مورد
َْ
ً
هجوم واجب است ،چون ما موظف به دفاع از مسلمانان هستیم « َم ْن َس ِم َع َر ُجل ُی َن ِادي َیا لل ُم ْس ِل ِم َین
ََ
ََ
فل ْم ُی ِج ْب ُه فل ْی َس ِب ُم ْس ِلم» کسى 1که صدای انسانى را بشنود که مسلمانان کمکم کنید و به او کمک
نکند مسلمان نیست .این ویروس ناله و استغاثۀ بیمار و صاحب بیمار را به فلک االفلک رسانده که

مسلمانان کمکم کنید؛ بنابراین واجب است که به کشورهای مسلمان کمک کنیم و حتى اگر آنها
ً
امکان خرید ندارند و ما این امکان را داریم واجب است که مجانا به آنها ابزار دفاعى دهیم ،چون
دفاع با اموال و انفس بر مسلمانان واجب است.
کشورهای کفر به دو دسته تقسیم مىشوند .دستۀ اول ،کشورهایى هستند که با ایران رابطۀ خصمانه
ندارند .فروش ابزار دفاعى به این کشورها ایرادی ندارد .وجوب ندارد ،مگر اینکه استغاثه کنند ،چون
ََ
ََ
َْ
ً
در باب استغاثه آمده است که « َم ْن َس ِم َع َر ُجل ُی َن ِادي َیا لل ُم ْس ِل ِم َین فل ْم ُی ِج ْب ُه فل ْی َس ِب ُم ْس ِلم» در
ً
حدیث نیامده که « َم ْن َس ِم َع ُم ْس ِلما» پس در استغاثه واجب است که کمک شود .فرض کنید
2
افتاده و تقاضای کمک مىکند؛ در صورت استطاعت ،اگر به او
مسلمانى مىبیند که کافری در آب
کمک نکند مسلمان نیست .بنابراین ،فروش ابزار دفاعى به آنها اشکالى ندارد.
سؤالى پیش مىآید و آن این است که عبارت «در حال نبرد با ما نباشد» به چه معناست؛ آیا معنای
جنگ این است که با توپ و تانک به کشوری حمله شود؛ یا معنای جنگ این است که سیستم حاکم
به دنبال براندازی نظام است ،اما به هر دلیلى نمىتواند در سیاست عمومى خود اعلم کند ولى این
مسئله از عملکردش مشخص مىشود .در این روزگار ،اسرائیل کشور حربى با ماست .ما هیچ
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ً
خاکریز یا توپ و تانکى برای مقابله با اسرائیل نداریم ولى اسرائیل کشور حربى است چون رسما
اعلم مىکند که باید جمهوری اسلمى از بین برود.
آیا آمریکا کشور حربى است؟ اگر اعلم رسمى کند که مىخواهد ایران را از بین ببرد کشور حربى به
حساب مىآید ،اما اگر اعلم نکند ،ولى تحرکات اسرائیل را تأیید کند جزو کشورهای حربى به
حساب مىآید .بقیۀ کشورها هم به همین صورت هستند .کشورهایى که اعمال اسرائیل را علیه ایران
تأیید کنند با ایران حربى هستند .در این روزگار آمریکا کشور حربى است چون حکومت آمریکا
ً
رسما اعلم کرده که باید جمهوری اسلمى براندازی شود و ما این ملت را از دست این حکومت
نجات دهیم .آلمان به این مسئله اشاره نکرده است ولى در سیاستهای تحریمى،آلمان در کنار
آمریکا مىایستد .از نظر فقهى ،آلمان هم مثل آمریکا کشور حربى به حساب مىآید یعنى هرگونه
کمک به بقای حکومت آلمان به منزلۀ کمک به کافر حربى است یعنى ارتباطات شما باعث بقای
حکومت آلمان مىشود.
آیا حربى بودن به معنای تهاجم به ماست ،یا اینکه حمله به دیگر کشورهای مسلمان هم کشور
مهاجم را در گروه کشورهای حربى قرار مىدهد؟ در این روزگار ،یمن با ایران ارتباطى ندارد.
عربستان با یمن در حال جنگ است .اگر آمریکا ،آلمان و فرانسه و انگلیس و  ...به عربستان کمک
کنند در واقع علیه یمنىها وارد جنگ شدند ،آیا این کشورها کافر حربى به حساب مىآیند؟ وقتى
صدام به خرمشهر و آبادان حمله کند برای مردم خرمشهر و آبادان و آذربایجان و همۀ مردم ،کشور
حربى محسوب مىشود.
در این روزگار ،کشورهایى که با ایران جنگ مستقیم نداشتند ولى با مسلمانان مىجنگند نیاز به ابزار
دفاعى دارند .فروش ادوات دفاع زیستى به این کشورها چه وجهى دارد؟ در این روزگار،ایران به آلمان
کیت تست کرونا فروخته است .آلمان کشوری است که حزب الله را تروریست معرفى کرد ،یعنى
آلمان کشور حربى به حساب مىآید.
پس مسئله به چند قسمت تقسیم شد :فروش ادوات به کشورهایى که به هیچ وجه حربى به حساب
نمىآیند ،ایرادی ندارد ،چون از عمومات بیرون است و تعامل بر اثم و عدوان نیست و تعامل بر خیر
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است؛ زیرا تلش کردهاید که انسانها نمیرند .در عین حال روایت خاصه وجود دارد .در صحیحۀ
َ
َ ْ ُ
َ
ْ َ َ
َ َ
محمد بن قیس آمده است« :أح َمد ْب ُن ُم َح َّمد ع ْن ع ِل ِّي ْبن ال َحک ِم ع ْن ِهش ِام ْبن َس ِالم ع ْن ُم َح َّم ِد ْبن
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الس َل َح َق َال ب ْع ُه َما ماَ
الله ع َعن ْالف َئ َت ْین َت ْل َتق َیان م ْن َأ ْهل ْال َباطل َأ َنب ُیع ُه َما ِّ
قیس قال :سألت أبا عب ِد ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
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ِ
َ
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1
گروه از اهل باطل با هم مىجنگند ،آیا مىتوانم به آنها
َیک ُّن ُه َما کالد ْرع َو الخف ْین َو ن ْح ِو َهذا ».دو
ِ
ِ
سلح بفروشم؟ امام صادق علیهالسلم فرمودند :به آنها چیزی مثل زره و ساقبند جنگى بفروش که
آنها را در برابر هجوم محافظت مىکند .از این روایت نتیجه مىگیریم که فروش ابزار دفاعى به
َ ْ
َْ
کفاری که با مسلمانان نمىجنگند ایرادی ندارد .در این روایت بیان شده «تل َت ِق َی ِان ِم ْن أ ْهل ال َب ِاطل» به
ِ
ِ
مقاتلین بفروشم ،و جواب این است که ابزار دفاعى را بفروشید .اگر نبرد اهل باطل با ما باشد ،فروش
ابزار دفاعى به آنها حرام است .پس اصل فروش ابزار دفاعى ایرادی ندارد ،مگر کشوری به ما حمله
کند که این مسئله اطلق روایى دارد.
اگر کشورهای حربى با ما نجنگند ولى در هجوم زیستى مبتل شوند ،آیا فروش ادوات دفاعى به آنها
حلل است؟ بله ،فروش حرام است ،چون فروختن ابزار دفاعى به کشور حربى است ،مگر اینکه
مجوز داده شود یعنى فروش حرام است اما در این زمان ،بعضى از موارد باعث شود که تزاحم به
وجود آید .چه چیزهایى جزو موارد تزاحم به حساب مىآید؟ در درگیری و هجوم کرونایى شرایطى
برای کشور به وجود آمده که مجبور شدیم تا کسب درآمد داشته باشیم .یکى از راههای کسب درآمد
فروش ابزار به این کشورهاست .پس نیاز به کسب درآمد وجود دارد ،از طرف دیگر هم فروش ادوات
دفاعى به کشورهای حربى حرام است ،بنابراین تزاحم واجب و حرام به وجود مىآید .در اینجا
تکلیف این است که مشخص شود اولویت با کدام طرف است .مسئلۀ بعدی در نظر گرفتن آبروی
نظام است .درست است که آلمان حربى به حساب مىآید ،ولى تهاجم زیستى تأثیر فرهنگى در دنیا
2
بندۀ احسان است .اگر
گذاشته و همۀ مردم نیازمند کمک هستند .اإلنسان عبید اإلحسان ،انسان

کسى در سختىها دست شما را بگیرد ،تا زمانى که فطرت انسانى زنده است محبت از یاد آدمى
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به ای روایى آمده و در شرحک افى نیز وجود دارد.
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نمىرود .آلمان کشوری است که ابتلی باالیى را در هجوم کرونایى پیدا کرده است ،و در ساخت
ابزار دفاع زیستى نیازمند است .اگر از طرف ایران ،کشور مسلمانى که دومین کشور در هجوم بوده،
ادوات نجات فرستاده شود و در این سختى دست آنها را بگیرد ،تأثیر تبلیغات آنها علیه خشونت و
بیرحمى اسلم به یکباره برعکس مىشود و اگر حکومت بخواهد به جنگ با ایران بیاید مردم آن
کشور همکاری نمىکنند یعنى از نظر روانى ،کمک به آنها جنبۀ بازدارندگى در آن کشور دارد .پس
حکم این مسئله مىشود :وجوب تألیف قلوب به اسلم ،مثل هزینه کردن زکات در مؤلفة قلوبهم.
مؤلفة قلوبهم کفاری 1هستند که اگر زکات را خرج آنها کنند میل به مسلمانان پیدا مىکنند .پس
َّ َ ُ ُ
فروش ادوات دفاعى به این کشورها به شرطى جایز است که ُم َؤلف ِة قل ُوب ُه ْم صورت بگیرد و در غیر
این صورت جزو محرمات است .انشاءالله بقیۀ بحث را درجلسۀ بعدی مطرح مىکنیم.
ِّ َ َ
َّ
َ ِّ ْ َ
الل ُه َّم َصل على ُم َح َّمد َو ِآل ُم َح َّمد َو عجل ف َر َج ُه ْم
منابع
قرآن کریم
کافى ،کلینى ،محمد بن یعقوب 329 ،ق ،غفاری على اکبر و آخوندی ،محمد ،کتب اربعه ،عربى،
ج  ،8دار الکتب اإلسلمیة ،تهران ،ایران 1407 ،ق ،چهارم.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ،مجلسى ،محمد باقر بن محمد تقى 1110 ،ق ،رسولى
محلتى ،سید هاشم ،کتب اربعه ،عربى ،ج  ،26دار الکتب اإلسلمیة ،تهران ،ایران 1404 ،ق ،دوم.

َ ْ
ْ
َّ
ُ ُْ َ
َّ َ َّ َ
َ َ ً َ َّ َ َّ ُ َ ٌ َ
الر اب َو ْالغ ار َ
الله َو ْابن َّ
َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َّ َ ُ ُ ُ ُ ْ َ
ِّ
لیم حکیم»  ،سورۀ
السبیل فریضة ِمن الل ِه و الله ع
مین َو في َس
ت ِللفقر ِاء َو ال َم
س
الص قد ا
ِ « .1إمن ا
بیل ِ
اکین و عال امِلین علهی ا و المؤلف ِة قلوبهم و ِفي ق ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
توبه  ،آیۀ .60
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