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عد َّوک ْم» 2بحث در نبرد بیولوژیک یا نبرد زیستى بود .چند مطلب در این بحثها مطرح مىشود.
جنگ زیستى ،گفتیم که نبرد بیولوژیک با جنگ سختافزاری ،جنگنرمافزاری و عملیات میکروبى
متفاوت است چون دیده نمىشود .میکروب وجود دارد ولى با چشم چیزی معلوم نیست .وقتى میکروب
آمد و درد و عفونت ظاهر شد ،از آثار آن مىتوان فهمید که میکروب آمده است ولى در هنگام ورود ،با
چشم مصلح قابل فهم نیست.
در عملیات شیمیایى ،بعضى از گازهایى که بو و رنگ دارد قابل شناسایى است ولى بخشى از گازها که
بدون بو و رنگ هستند قابل تشخیص نیستند ،بمبهای گاز سیانور از این دسته هستند .گاز سیانور بویى
ندارد و اگر جلوی چشم منفجر نشود ،و پخش شود ،رنگ ندارد؛ بنابراین گاز سیانور وجود دارد و
 .1سورۀ طه ،آیۀ .28-25
 .2سورۀ انفال ،آیۀ .60

1

خفگى را به وجود مى آورد ولى شخص را دچار تنگى نفس و مرگ مىکند .در جبهه ،گاز سیانور را زدند
ولى توفیق حاصل نشد که به زیارت حضرت عزرائیل برویم ،اما مشاهده شد که دوستان شهید شدند.
پس نبرد زیستى یعنى هجوم با ابزار تخربى که بر ساختار بدن انسان اثر مىگذارد و آن را یا به طور کلى
از کار مىاندازد یا ناقص مىکند ،مثل نارسایى کبد و فلج اعضای بدن و . ...
اصل ابتال به میکروب یا بیماری یا ویروس در تاریخ وجود داشته است ،اما همیشه مردم فکر مىکردند
که این بیماریها بلیۀ الهى است ،البته احتمال هم مىدادند که هجوم بشری باشد ،ولى ابزار آزمایش در
دستشان نبوده است .دیروز بیان شد که وقتى طاعون مىآمد انگشت اتهام به سمت یهود مىرفت ،ولى
بیشتر مردم اینگونه بیماریها را بلیۀ الهى مىدانستند .روایتى در این باره ذکر مىشود؛ این روایت
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ال َعد َد فأ ْر ِسل ِإل ْی ِه ُم الطاعون» 1.روزی یکى از انبیای الهى قومش را نفرین کرد .خداوند فرمود عذاب آنها
را در این قرار بدهم که دشمن به آنها حمله کند و جنگ ایجاد شود و نابود شوند؟ گفت نه .گرسنگى را

بر آنها تحمیل کنم؟ نه.
خداوند فرمود چه مى خواهى؟ گفت مرگ بسیار دقیقى که افسردگى ایجاد کند و کاهش جمعیت داشته
باشد .پس خداوند طاعون فرستاد .در این روایت نکتهای بیان شده که مىتواند احتمال حملۀ طاعون را
به وجود بیاورد .در ابتدای روایت آمده که یکى از انبیای الهى قومش را نفرین کرد و خداوند به او گفت
مىخواهى تا دشمن به آنها حمله کند؛ ظاهر متن به جنگ اشاره مىکند .این مسئله شبیه داستان موسى و
خضر است .در حوادث پیش آمده مردم رخداد طبیعى را مىدیدند و موسى دست خدا را مشاهده
مىکرد یعنى وقتى کشتى سوراخ مىشود ،مسافران کشتى چکش و دیلم را به دست خضر نمىدیدند
خیال مىکردند که کشتى به صخره ای خورده است .موسى بود که دست خضر را دید .وقتى بچه کشته
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مى شود اهالى خضر را ندیدند ،ممکن است که آنها افتادن بچه و شکستن سر و مردن او را ببینند .این
موسى است که مىبیند خضر بچه را بلند کرد و سرش را به سنگ زد .کسى آباد شدن دیوار را نمىدید،
َّ
موسى بود که دست خضر را مىبیند .نبردهایى که در این عالم است « َو َل َر ْطب َ
یابس ِإَل في ِکتاب
َل
و
ِ
ُمبین» 1حملۀ صدام خارج از مشیت الهى نیست ،اما ما نمىدانیم در مشیت الهى چه چیزی وجود دارد.
آنچه ما مى ببینیم حملۀ دشمن به ایران است تا ایران و دین را از بین ببرد ،ولى ما نمىدانیم چه چیزی
پشت پرده است .هیچ گاه نفرین انبیا از باب غضب غیر الهى نیست .همیشه نفرین انبیا برای باز ماندن
راه الهى است .نوح از روی عصبانیت قوم خود را نفرین نکرد .خداوند در سورۀ نوح مقدمات نفرین نوح
را فراهم مىکند تا به همه بگوید نفرین او در خط کمال است .وقتى نوح قومش را نفرین مىکند به خدا
مىگوید خدایا مرا برای پایداری عبودیت خود مبعوث کردی ،اما تبلیغ من اثر نداشت و عبودیت رو به
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اگر بچههایشان بیایند هرگز هدایت نمىشوند .نفرین از باب عذاب نیست بلکه نفرین از باب کمال
است.
وقتى مىگویند راه هدایت بسته مىشود ،عذاب مىآید تا راه کمال باز شود و دشمن این کار را انجام
مى دهد .نگاه آن زمان این بود که این مسئله بلیۀ الهى است و چون ابزار نداشتند دست بشر را
نمىدیدند .بنابراین بحث طاعون و بیماریهای فراگیر در فقه ما هرگز با این عنوان مورد بررسى قرار
نگرفته است که پیشینۀ تحقیقاتى داشته باشد .دربارۀ سم بحثهایى شده است .در گذشته سم در آب
مىریختند ،اما این بحث به غیر از تهاجم زیستى است؛ زیرا این تهاجم را نمىتوان دید .فایدۀ برپا شدن
جمهوری اسالمى این است که فقه از مدرسه بیرون آمد و نگاه حکومتى و سازمانى به خود گرفت.
گاهى ربا را در زمانى بررسى مىکنید که ح کومت اسالمى برپاست و گاهى در مدرسه بررسى مىشود.
 .1سورۀ انعام ،آیۀ .59
 .2سورۀ نوح ،آیۀ  26و .27

3

درمدرسه ،نقش پول در ربا و بحث بانکها و تورم مطرح نمىشود .در مباحث مدرسهای بحث ربا با
طال و نقره مطرح مىشود که طال و نقره و سکه ربا ندارد .وقتى صد سکه قرض مىدهید صد سکه
مىگیرید اما صد تومان مىدهید که معادل ده دینار بوده و پولى که پس مىگیرید معادل یک دینار است.
این مسائل در مدرسه مطرح نبوده چون حکومتى وجود نداشته ،اما اَلن این مسائل وجود دارد .اگر
کسى یک میلیون به کسى قرض بدهد و بگوید سال بعد یک میلیون و صد تومان به من پس بده ،به او
مى گویند که این مسئله حرام و رباست .فرض کنید که هر سکه بهار آزادی دیروز پنج میلیون و پانصد
بوده و امروز پنج میلیون و ششصد هزار تومان است .اگر کسى دو سال پیش سکهای را قرض داده باشد
در واقع پنج میلیون که هیچ ،چهار میلیون تومان هم قرض نداده است .پول به خودی خود اعتبار ندارد،
پشتوانۀ پول طالست .وقتى پول بدون پشتوانه چاپ مىشود تورم به وجود مىآید.
این مسائل در مدارس مطرح نبود ولى اَلن مطرح مىشود .بحث ربا و قرضها وخمس و  ...به این
شکل نبود .شخصى  200میلیون تومان پارسال سرمایه داشته و اَلن  210میلیون تومان سرمایه دارد.
امسال ،دویست میلیون تومان ،دویست میلیون تومان سال پیش نیست که به ده میلیون آن خمس تعلق
بگیرد .در واقع به دلیل تورمى که در بازار رخ داده دویست میلیون تومان تبدیل به صد میلیون تومان شده
و او ضرر هم کرده است .این مسائل به شکل حکومتى بررسى نشده است.
در جنگ جهانى دوم ،ژاپنىها موشهایى را آلوده کردند .نه تنها سربازان بلکه مردم آن منطقه هم درگیر
شده بودند .آیا این مسئله در حکم بمباران شهری است؛ آیا کسى که با این بیماری مبارزه مىکند حکم
جهادگر دارد؛ آیا کسى که بر اثر این بیماری مىمیرد شهید است؟ در آن زمان حکومت به دست ما نبود
تا آزمایشهایى را انجام دهیم .تا دیروز این مسائل مطرح نبود چون حکومتى برقرار نبود ،اما امروزه این
مسائل مطرح مىشود .فرق است بین بیماری که به طور طبیعى همهگیر مىشود و بین بیماری که دشمن
شیوع مىدهد .این مسئله پیشینۀ تحقیقى خاصى ندارد و نیاز است که در این روزگار بر روی این مسئله
تحقیق شود .نبرد اتفاق افتاده است ،آیا ماهیت این مسئله جهادی است یا دفاعى؛ چگونه باید با این
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مسئ له مقابله کنیم؟ نظر حقیر این است که جهاد در اسالم دفاع است و حملۀ ابتدایى نداریم .بنده
مصداقى در زندگى پیامبر و امیرالمؤمنین برای حملۀ ابتدایى پیدا نکردم .در هیچجایى پیامبر لشکری را
نفرستاده که مسلمانان بروند و جهاد کنند .فتح مکه به این شرح است .قرار بود پیامبر به عمره برود ،آنها
گفتند که به مکه نیا ،حضرت فرمودند چه کار کنیم؟ گفتند بیایید قرارداد صلح بنویسیم .پیامبر فرمود
مگر من به شما حمله مىکنم شما همیشه به من حمله مىکردید.
گفتند با قرارداد صلح دیگر به هم حمله نمىکنیم .حتى پیامبر قبول کردند و در برخى از روایات آمده که
اگر کسى مسلمان شد نمىخواهد به او اجازه دهید تا بیاید کمى بگذارید آنجا بماند ،اما اگر کسى مرتد
شد اجازۀ بازگشت دارد .در آن پیمان نوشته شد که هر کسى خالف این قرارداد عمل کرد ،طرف مقابل
حق دارد که منطقۀ او را بگیرد .مخالفان خالف قرارداد عمل کردند و پیامبر به آنها حمله کرد .به همین
دلیل ،وقتى پیامبر وارد مکه شد کسى در برابر ایشان نایستاد .بعد از پیغمبر حمالتى اتفاق افتاد ،اما وقتى
امیرالمؤمنین علیه السالم به حکومت رسید ،تمام آن جنگها را تعطیل کرد .در آن زمان جهادها به جهاد
فصلى تبدیل شده بود .به همین دلیل نباید جهاد تعطیل مىشد اما در پنج سال حکومت امیرالمؤمنین
یکى از این جنگها اتفاق نیفتاد .حضرت سه نبرد دفاعى داشتند .صفین ،جمل و نهروان جنگهای
دفاعى بود .جنگ صفین را معاویه ،جنگ جمل را عایشه و جنگ نهروان را خوارج به راه انداختند.
ً
بنابراین نبرد بیولوژیک کامال دفاعى است.
چه اهدافى را دشمن در نبرد بیولوژیک دنبال مىکند؟ دشمن در نبرد بیولوژیک و نبرد زیستى سه هدف
بزرگ را دنبال مىکند . 1 .موانع توسعۀ خود را از سر راه بردارد .این مسئله نیاز به مطرح کردن فرضیه
ندارد .آمریکایىها فرضیۀ دهکدۀ جهانى را مطرح کردند و آقای دبلیو بوش این مسئله را لو داد و گفت
هر که با ماست با ماست ،هر که با ما نیست ضد ماست یعنى باید همۀ عالم زیر چتر ما بیایند .زیر چتر
ما یعنى اقتصادشان ،سیاستشان ،دانششان ... ،دست ما باشد ،یعنى بهرۀ آن به دست ما برسد .دهکده
تعریف شده است .وقتى دنیا دهکده شد ،رفتار کدخدامنشانه باب مىشود .دهکده استادندار و
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رئیسجمهور و  ...ندارد ،دهکده کدخدا دارد .او گفت ما به دنبال دهکدۀ جهانى هستیم .چه کسى
کدخدای دهکده است؟ من کدخدای دهکده هستم .کدخدا حرف اول و آخر را مىزند .همۀ منافع باید
به کدخدا داده شود .خانۀ کدخدا باید از همۀ خانهها بزرگتر باشد .هر اقتصادی که بخواهد جهان را از
دهکده در بیاورد یا تبدیل به مانع شود باید از سر راه برداشته شود .یکى از اهداف نبرد بیولوژیک ،از بین
بردن موانع پیش روی داستان سیطره است .اگر بنا باشد جمعیت قسمتى ،ازحدی باَلتر رود ،باید
جمعیت کم شود .اقتصاد کشوری در حال رشد است به همین دلیل رشد اقتصادی آنها ،سلطۀ کدخدا را
به هم مىزند و باید نابود شود .در کشوری روحیۀ مقاومت باَل رفته است ،باید این روحیه از بین برود.
مطلبى هم شایان ذکر است؛ در گذشته ریسک انتشار بیماری به این حد نبود و ارتباطات گسترده و
ً
سریع وجود نداشت ،مثال اگر کسى مىخواست از قم به اصفهان برود باید چندین روز راه مىرفت.
وقتى شخصى مى خواست از مکه به مدینه برود ،چهارصد کیلومتر راه را در عرض دوازده یا سیزده روز
مىپیمودند .شهید ابوترابى هر سال پیاده از تهران به مشهد مىرفت .پیش از انقالب ،مرحوم شیخ جواد
خراسانى با مریدانش از تهران طى  40روز به مشهد مىرفتند.
فرض کنید به تهران حملۀ ویروسى مىشد ،اگر این بندۀ خدا مىخواست به مشهد برود تا به مشهد
مىرسید معلوم مىشد که او مریض شده یا سالم است .در آن زمان سرعت ارتباطات نبود به همین دلیل
تهاجم ویروسى در مبدأ اثری نداشت و در مقصد کشتار عظیمى را به بار مىآورد .در این روزگار،
ارتباطات تجاری بسیار باَل رفته است به حدی که کشاورزان و دامداران از بین مىروند .وقتى
کاروانهای تجاری از مکه به قصد شام حرکت مىکرد سفر آنها سه یا چهار ماه طول مىکشید.
هدف نبرد بیولوژیک فقط انسانى نیست ،بلکه آفتى را به یک باره در منطقهای مىاندازند و محصول
منطقه از بین مىرود و مردم مجبور مى شوند آن محصول را از جای دیگری تهیه کنند .به همین دلیل
غذای آنها در دست مخالفین مىافتد و اقتصادشان را از بین مىبرند؛ گاهى در شیوع بیماریهای حیوانى
این قضیه صدق مىکند.
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دربارۀ محصوَلت تراریخته هم به همین صورت عمل شده است .اگر امروز تحقیقات فراوانى دربارۀ
تهاجمهای بیولوژیک صورت گیرد ممکن است محصوَلت تراریخته زیرمجموعۀ نبرد بیولوژیک
ً
مىشود .الزاما هجوم بیولوژی ک با آمدن ویروس نیست ،همین قدر که تغییر در تولید ،باعث شود که
بیماری به بار آید ،نبرد بیولوژیک صورت گرفته ولى ما هنوز به این تغییر واقف نیستیم .بحث تراریخته
از بیست سال پیش در آزمایشگاهها آزمایش شده و بعد از چند وقت دیده شده که تولیدات تراریخته
بیماریهای فراوانى را به بار مىآورد و باعث مرگ انسانها مىشود .با کسب نتیجۀ مطلوب ،این
محصوَلت به کشورهای هدف داده مىشود.
امروزه به دلیل سرعت ،ارتباطات ویروس به شدت گسترش پیدا مىکند .در اروپا شخص مبتال مىشود
و سه ساعت بعد با پرواز به ایران مىآید .بنابراین اگر جامعۀ ما را مورد تهاجم ویروسى قرار دهند ،هیچ
ابزاری برای درمان آن وجود ندارد .اگر در هواپیما ابزار کنترلى به کار رود ،در قطار و اتوبوس و سواری
ابزار کنترلى وجود ندارد .در اروپا همۀ ویزا را برداشتند و این مسئله به راحتى در میان آنها گسترش
مىیابد .امروزه ریسک آوردن ویروس خیلى باَلست ،اما هدف آن از بین بردن اقتصاد است .چین از
نظر اقتصادی برای آمریکا رقیب بزرگى است.
پیش از وقوع کرونا بین دو کشور نبردی رخ داده ،آقای ترامپ صادرات چین به آمریکا را تعطیل کرد.
صادرات چین به آمریکا حدود  500میلیارد دَلر در سال بود .اقتصاد آمریکا توسط چین تهدید مىشد.
آمریکا احساس کرد که دارد عقب مىافتد .به همین دلیل واردات از چین را تعطیل کرد و راه را بست.
چین به آمریکایىها اعالم کرد که با آتش بازی نکنند .چین توانست خودش را از این هجوم نجات دهد
و در اقتصاد بماند .در این روزگار ،چین برای اقتصاد آمریکا تهدید بزرگى است .آمریکایىها با ویروس
کرونا ،اقتصاد چین را مختل کردند.
بعضى شبهه کردند که نکند این ویروس کار چینىها باشد ،چون چینىها این ویروس را انداختهاند و
دارند به همۀ دنیا ماسک و دستگاه ساخت ماسک را صادر مىکنند .این علمیات روانى
7

آمریکایىهاست .تمام صادرات چین تعطیل شده و آنچه باقى مانده ماسک است .شهر ووهان یکى از
زیباترین و مدرنترین شهرهای دنیاست که بسیاری از توریستها به این شهر سفر مىکردند .صنعت
توریست چین تعطیل شده ،پس این ویروس مىخواست چین را به زمین بزند.
ِّ َ َ
َّ
َ ِّ ْ َ
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 اإلسالمیة ،تهران ،ایران 1407 ،ق ،چهارم.
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