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بررسی فقهی و حقوقی بیوتروریسم

1

احمد مرادخانی
فاطمه رحمانی

*

**

چکیده
گسترش پدیده ترور و تروریسم در جهان امروز ،تغییر ماهیت و ظاهر آن از شکلی به شکک دیرکر،
همزمان با پیشرفت علم و تکنولوژی و به خدمت گرفتن عوامک بیولکوژیکی در ااسکان ،ایوااکای ،گیاهکان،
داروها ،مواد غذایی و  ...با هدف تأثیرگذاری مخرب و کشنده بر سالمت ااسانها بویژه مسکلمااان و ملکت-
های مخالف قدری های بزرگ و در اتیجه تسلط اقتصادی ،سیاسکی و فرهنرکی و مطکیط زیسکت و  ...و در
اهایت اابودی ااسانها به قصد سلطه بر منابع ملتهای دیرر است تا جایی از عوام بیولوژیک

بکه عنکوان

سالح بیولوژیکی یا بیوتروریستی برای اابودی و تضعیف دیرران استفاده می شود .از اینرو در ابتکدا تعریکف
بیوتروریسم ،بررسی فقهی و اقوقی آن و ااطباق این اوع از ترور با مؤلفههای فقهی و بررسی اکم فقهی
مشروعیت دفاع در مقاب با این پدیده از جمله اهداف این مقاله میباشد .گزارش مطتوا به صوری تطقیقکای
کتابخااه ای و میداای مورد بررسی قرار گرفته است .جکواز یکا عکدو جکواز شکرعی اسکتفاده از سکالح هکای
بیوتروریسم مورد بررسی قرار می گیرد.
کلید واژهها :بیوتروریسم ،علم و تکنولوژی ،بیولوژی  ،دفاع مشروع ،قواعد فقهی.

 -1تاریخ وصول1396/5/8 :

تاریخ پذیرش1397/1/20 :

 این مقاله مستخرج از پایان نامه دکتری میباشد.* استتتادیار فقتته و منتتانی قتتوی استتدمی وا تتد ق ت دانشتتهاآ ازاد استتدمی ق ت ایتتران (نویستتهدآ مس ت ول
ah_moradkhani@yahoo.com
** دکتری فقه و منانی قوی اسدمی وا د ق دانشهاآ ازاد اسدمی ق ایران farahmani14@gmail.com
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 -1مقدمه
با پیشرفت علم و دااش بشری و دستیابی ااسان به علوو مختلف در شیمی ،امور هستهای و زیستی
و بیولوژیکی و اتی ژاتی

باعث شده است تا ااسان بتوااد با تسلط بر این علوو از آن در راستای اهداف

خویش استفاده اماید .اهدافی که میتوااد خیرخواهااه و در خدمت به بشریت باشد و یا با ایای بد و در
استخداو جنگ طلبان قرار گیرد .استفاده از  -عوام شیمایی در تولید سالحها و بمب های کشتار جمعی
شیمیایی ،استفاده از دااش هستهای جهت ساخت بمب اتم و استفاده از علوو بیولوژیکی (زیستی) و
«بیوتکنولوژی» 1یا «فنآوری زیستی» از تولید باکتری ،ویروس و  ...یا از طریق تجربه بر روی ارگاایزو-
های زاده یا بر روی سیستمهای بیولوژی

و دستکاری در آاها و ایجاد تراریخته و دیرر عوام – به منظور

تهاجم به ملتها ،پدیده او ،اادثه جدیدی ایست و هر کداو بطث خاص خود را میطلبد و بطث از همه
آاها در ی

مقاله مقدور ایست.

لذا در ادامه بطث در خصوص سالحهای بیولوژیکی (غیرتراریخته) مورد اظر است .همان گواه که
اشاره شد بشر با علوو زیستی میتوااد هم به مداوای بعضی از بیماریهای طبیعی و اپیدمی

بپردازد و هم

به مرور زمان با سوء استفاده از علم بیولوژی  ،باکتریها و سالحهای میکروبی جدیدی را تولید کند.
تشخیص ماهیت تهدید و جنگافزارهای زیستی و همچنین پاسخهای مناسب به آاها ایاز توجه به ویژگی-
های بیولوژیکی این ابزار در جنگ و ترور مورد توجه قرار گرفته است (دواالد .2)1999 ،امروزه پدیده
تروریسم ابزاری در دست دولتهای قدرتمند است (تروریسم دولتی) و در برخی موارد به طور اشتراکی و
همزمان با چند کشور هم پیمان ااجاو میگیرد (تروریسم بینالمللی) پاسخ به سؤالهایی که در ادامه میآید
ضروری تطقیق را آشکار میاماید .بیوتروریسم چیست؟ و کاربرد سالحهای بیوتروریستی چرواه قاب
تطبیق با مؤلفههای فقهی ترور میباشد؟
با توجه به پایبندی اسالو به رعایت ااسان و ارمت قت افس موارد مجاز و دفاع مشروع در مقاب
کاربرد این سالح چرواه است؟ و قواعد فقهی ااکم بر دفاع مشروع در مقاب سالحهای بیوتروریستی
چیست؟

1. Biotechnology
2. Donald, 1999
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 -2تاریخچه بیوتروریسم
سابقه استفاده از سالح بیولوژی

به بیش از سیصد سال قب از میالد مسیح بر میگردد زماای که

رومیها چاههای اطراف شهر را توسط الشههای ایوااای مرده آلوده میکرداد (رابرتسون ای جی،
 1)1995ازدی
ی

به  2500سال است که آدمی متناوباً به استفاده از میکروارگاایسمها و سموو آاها به عنوان

سالح بوسیله منجنیق در قلعهها تا کاربرد عمدی لباسهای عفوای ،اشرای ااق بیماریها و سیستم-

های ویژه سالای تکام یافته است (شاه اسینی ،بیتا.)44 ،
واقعیت اینست که افکار و اعمال بیوتروریستی همواره از هزاران سال قب وجود داشته و گاهی ظاهر
افسااه گواه و باورااکردای به خود گرفته است (کلیفورد ،لین و فوسی . 2)2008 ،به گواهی تاریخ ،بسیاری از
امامان معصوو (ع) رهبران و شخصیتهای مذهبی را با مواد بیولوژی
اماو اسن(ع) ،اماو رضا(ع) و مال

به شهادی رساادهااد که در بینآاها

اشتر(ره) جلب توجه میامایند (مطمدی261 ،1379 ،؛ باا

اطالعای

رایااهای کنررهها .)5245-47 ،البته به اظر میرسد سموو به کار رفته بیشتر از عوام شیمیایی است تا
بیولوژیکی .ژاپن و شوروی سابق ،در جنگ جهاای دوو در ابعاد وسیعی از سالحهای بیولوژی
کرداد .با آزمایشهای بیولوژی

استفاده

اظامی سالهای  1942-1943توسط دولت اارلستان در جزایری به ااو

گرویلند ،تا مدی  45سال سکوات در این بخش امکانپذیر ابود (رابتسون ای جی ،رابتسون ال جی،
.3)1995
در سال  1995امله گاز سارین در متروپ وزاری امور خارجه توکیو توسط فرقه مذهبی ژاپن به
عنوان یکی از اقدامای تروریستی شناخته شده است (دواالد و هندرسون .4)1999 ،اغلب کشورهای صنعتی
جهان و در راس آاها روسیه ،آمریکا ،اارلستان ،فرااسه ،ژاپن و کااادا ااواع سالحهای بیولوژی

را تولید و

بعضاً مورد استفاده قرار دادهااد (آاتوای.5)2001 ،

1. Robertson LJ, 1995
2. Cliford, 2008
3 Robertson AG, .Robertson LJ , 1995
4. Donald, 1999
5. Anthony, 2001
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 -3تعریف بیوتروریسم
طی دهه آخر قرن بیستم ،واژههای مرتبط با بیوتروریسم ،اظیر امله بیولوژی  ،1جنگافزار
بیولوژی  ،دفاع بیولوژی

2

و آموزش دفاع بیولوژی

3

برای اولین بار به فرهنگ واژههای پزشکی و

بهداشت افزوده شد (کلیفورد 4)2008 ،تکنولوژی تولید ،ااباشت و ااتشار سالحهای بیولوژی
پیشرفتهای علمی و تکنولوژی

تطت تاثیر

و متناسب با آن تکام یافته است (ااتمی )95 ،1389 ،به طور کلی واژه

بیوتروریسم شام سوءاستفاده از عوام بیولوژی

(اعم از باکتری ،ویروس ،قارچ و اار ) و یا سموو

ااصله از آاها به منظور ایجاد ترس و واشت ،کشتن و یا ااتوانکردن طرف درگیر در جنگ و اابودی
داوها یا گیاهان میباشد (گولدبرگ وی .5 )2003 ،هر عام میکروبی یا توکسین بیولوژی

که توااایی

ایجاد بیماری را داشته باشد ،عام بالقوهای جهت استفاده به عنوان سالح بیوتروریستی به شمار میآید
(چین شون2001 ،؛ ملبی 6)2002 ،هر ی
ااساای میتوااد به عنوان ی

از عوام ترورهای بیولوژیکی که قادر به ایجاد عفواتهای

سالح بیولوژیکی بالقوه باشند (دواالد 7(1999 ،واژه «بیوتروریسم »8یعنی

ایجاد رُعب و واشت با سوءاستفاده از عوام زیست شناختی مختلف .جنگافزار یا سالح بیولوژی  ،9وسیله
ای است که به منظور ااتشار عمدی ارگاایسمهای مولد بیماری یا فراوردههای آاها به کار میرود (توماس،
 10)2000و جنگ بیولوژی  11عبارتست از استفاده از عوام بیولوژی  ،اعم از باکتریها ،ویروسها ،گیاهان
و فراوردههای آاها به منظور اهداف خصمااه (لوسیااا بوریو 12)2010 ،واژه " بیوتروریسم" را هم به معنی
ارعاب و هم به مفهوو جنگ بیولوژی  ،به کار میبریم ،که با هدف تهدید و وادار ساختن ی

دولت یا

گروهی ازمردو به ااجاو عملی یا برآوردهکردن خواستهای سیاسی یا اجتماعی ااجاو میشود (ااتمی،1389 ،

1.Attack

2. Defense
3 Education Biodefense
4. Cliford, 2008
5. Goldberg Wei, et a, 2003
6. Chien-Shun, 2001; Malabi, 2002
7 Donald, 1999
8. Bioterrorism
9. Biological weapon
10 Thomas, 2000
11. Biological warfare
12. Luciana, 2010
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 )148و اکنون با گسترش علم تکنولوژی استفاده از سالحهای شیمیایی و هستهای یکی از ابزارهای
مخرب در اابودی اس بشر است.
 -4تعریف جرم از نظر فقهی و حقوقی و رابطه آن با بیوتروریسم

همااطور که میداایم جرو از دیدگاه اسالو و فقه اسالمی عباری است از« :ااجاو دادن فع یا گفتن
قولی که قااون اسالو آن را اراو دااسته و بر فع آن ،کیفری مقرر کرده است» (فیض.)69 ،1364 ،
«جرو ،امور ممنوع شرعی است که خداواد به وسیله اجرای کیفر اد یا تعزیر ،مردو را از ارتکاب آن باز می-
دارد» (ماوردی .)219 ،2 ،1406 ،عدهای از اقوقدااان معتقداد که«:اقض قااون هر کشوری در اثر عم
خارجی در صورتی که ااجاو وظیفه یا اعمال اقی آن را تجویز اکند و مستوجب مجازای هم باشد ،جرو
اامیده میشود» (اامدواد.)28 ،1387 ،
چنااچه ماده  12قااون مجازای اسالمی مقرر میدارد« :هر کس عمدا و با قصد سوء و خیاات ،اابار
مهمای و اسلطه و یا کشتی و هواپیما و امثال آن یا مواضع و مراکز مهم اظامی و دولتی یا مراکز مطتوی
اسناد یا دفاتر دولتی را بسوزااد یا خراب اماید در صورتی که به قصد براادازی اکومت و فساد باشد در
اکم مطارب است (هادیان .)39 ،1382 ،با توجه به مطالب بیان شده در مورد ویژگی سالحهای بیولوژیکی
میتوان فهمید که بعضی از مؤلفههای مربوط به ترور از جمله -1 :قصد کشتن و اابودی ااسان  -2ایجاد
رعب و واشت و مخفیااه و موزیااه بودن را داراست و در استفاده عمدی از این اوع سالحها برای اابودی
دیرر ملتها هیچ گواه تردیدی وجود ادارد.
 -5حمله بیولوژیک و اثرات آن
امله بیولوژی

عباری است از پخشکردن ویروس ،باکتری ،میکروب یا دیررعوام بیماریزا و

سمی که موجب بیماری و مرگ در میان ااسانها ،ایوااای و گیاهان میشود.
تاثیرای امله بیولوژی  -1 :فیزیکی :مث بروز بیماری و مرگ و میر  -2رواای :مث بروزترس و
واشت عمومی و از هم پاشیدگی اظاو اجتماعی -3اقتصادی :مث مطدودیتهای سفر و جابجایی و
متوقف کردن فعالیتهای اقتصادی و کسب و کار  -4زیست مطیطی و بهداشتی :به آساای منتشر میشود
و از فردی به فرد دیرر ااتقال مییابد مث

آسیب رساادن به ااسان ها ،ایوااای ،گیاهان و آلوده شدن
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منابع طبیعی آب و  1...که در اتیجه آن جهت جبران لطمای بهداشتی ااشی از آاها و سازماادهی مجدد به
عملیای ویژهای ایاز است (فرااسیس بیکن .2)2000 ،با توجه به اثرای امله بیولوژی
استفاده از ابزارهای بیولوژی

ی

که ذکر گردید،

اقداو مجرمااه است.

 -6پیچیدگیهای برخورد با عوامل مهم بیولوژیک
مقادیر اولیه عام اادک است و در اتیجه در لطظای اولیه هجوو قاب ردیابی ایست ،اما در مدی
کوتاهی اگر میکروب زاده باشد ،تکثیر میشود و اوزه گستردهای را خواهد پوشااد -2 .مهار آن مشک
است -3 .آثارشان دیر ظاهر میشود -4.عموماً قاب ااتقال و سرایت از فرد به فرد دیرر هستند -5 .غیر
قاب تشخیص با اواس پنجرااه هستند .یعنی راگ و بو اداراد .مهمترین عوام بیوتروریستی عوام
باکتریال -1 :آاتراکس (سیاه زخم)  -2بروسال (وبا) -3کلرا  -4طاعون  -5توالرمی (تب خرگوشی) -6
تب کیو .عوام ویروسی -1 :آبله  -2تبهای هوراژی  .که از آاها به عنوان سالح بیولوژی

استفاده

میشود( .هاا . 3)2001 ،
 -7مکانهای مورد تهدید در بیوتروریسم
تصفیهخااهها ،چاههای مورد استفاده برای تأمین آب شرب ،مخازن آب تصفیه شده ،اابارهای
ارهداری مواد غذایی در کارخااجای و مواد غذایی وارداتی ،بهترین اقاط برای وارد امودن این عوام است
(توکلی و دیرران .)1384 ،عدو تشخیص و شناسایی عوام بیولوژی  ،تکثیرپذیری این سالحها ،ااتشار،
مشکالی دفاعی در برابر سالحهای بیولوژیکی ،عدو تخریب مراکز صنعتی و اقتصادی و استفادهی بعدی
مهاجم از آاها ،امکان ساخت و آزمایش آاها در خفا ،وجود دورههای کمون و عدو تشخیص هدفهای
ااتمالی دشمن ،عدو امکان تشخیص دقیق استفاده از آاها ،قدری باالی گسترش عوام بیولوژی  ،آگاهی
دشمن از چرواری اجرای آن ،سه الوصول بودن و ارزاای آن و امکان تولید اابوه آن از مهمترین مزایای
این سالحهاست (صدقی.)212 ،1382 ،

1. http://hadimag.com.domains.blog.ir/post/19

2. Francis, 2000
3. Hank, 2001
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 -8منع قانون استفاده از سالحهای بیوتروریستی
بر اساس مادهی  23معاهده و چهارو  1907الهه و بند  2ماده  35پروتک  ،1977به کارگیری این
سالح ها ممنوع شده است .دالی اصلی آن ،جلوگیری از بالیا و مصائب زاید و غیرضروری ،و عدو تمایز
میان ایروهای اظامی و غیراظامی بوده است .هزینهی الزو برای این فناوری ،بسیار کمتر از هزینه توسعه
سالحهای شیمیایی و هستهای است و کاربرد آن تبعای بسیار واشتناک دارد (توکلی .)213 ،1382 ،علی-
رغم تطریمهای بینالمللی در خصوص منع استفاده از سالحهای بیولوژی  ،مدارکی وجود دارد که در
سال های گذشته از عوام بیولوژی

برای اهداف اظامی و بیوتروریستی استفاده گردیده است .به عنوان

مثال میتوان به هپاتیت در چین و سیاهزخم در روسیه و زیمباوه اشاره امود .بدیهی است که ااتمال به
کارگیری این عوام در جنگها و تهدیدای آینده ایز وجود دارد (مسلسون .1)1994 ،تروریستها بطور
معمول اسبت به میثاق ااساای و شرایط جنگ واقعی اسبتاً بیتفاوی میباشند لذا دریافتهااد که سالحهای
بیولوژِک با افس عم آاها تطابق فراواای دارد یعنی اینکه این عوام میتوااند باعث ایجاد رعب ،اثرای
رواای اجتماعی در بین مردو گرداد (شاه اسینی 206 ،1380 ،رجوع شود به زیلینکاس .2)1990 ،سازمان-
های تروریستی و اامیان این سازمانها ،جهت دامن زدن و گسترش اضطراب و تشویش عمومی ،دسترسی
به این اوع سالحهای بیولوژیکی داراد (شاه اسینی.)203 ،1380 ،
 -9برخی از مستندات استفاده از عوامل بیولوژیکی در جوامع مسلمانان
" -1در کشورهایی که از اظر علم بیولوژی

در سطح باال قرار داراد ،با استفاده از اقدامای فریبکارااه

و شناسایی ژن دیرر ملتها و استفاده کاربردی در زمینه تجاری ،دفاعی و  ...از آن سوء استفاده میامایند.
با وعده درمان سرطان و استفاده از شیوههای تبلیغاتی باعث میشواد افراد ساده لوح با اشتراک گذاری
امواههای زیستی و ژاتیکی خود رمزهای ایاتی ی
به عنوان ی

ملت را در اختیار دشمنان ایای بشر قرار داده تا از آن

سالح بیولوژیکی استفاده امایند (سایت خبرگذاری مهر ،بهمن .)93

1. Meselson, 1994
2. Zilinskas, 1990
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 -2استفاده از ماده آرسنی

1

در آب زمزو در مکه مکرمه ،بدین صوری که این آب مقدس و گوارا

اخیراً توسط دولت عربستان سعودی و یا اررش تروریستی تکفیری این رژیم اسبت به مسلمااان ،مسموو
به ماده آرسنی

شده است .بررسیهای علمی هم اشان میدهد که این ماده شیمیایی(آرسنی ) باعث

ایجاد رخوی و سستی اتی در اعمال عبادی مسلمااان میشود ) دوراد.2)2017 ،
 -10مفاهیم فقهی مرتبط با بیو تروریسم
 -1-10فتک و بیوتروریسم
« فت

آن است که کسی بر همراه خود وارد شود و در االی که او غاف است ،به طور ااگهاای او را

به چنگ اادازد و به قتلش برسااد» (ابن منظور )472 ،1414 ،فت

این است که بر کسی غفلتاً یورش ببراد

و او را بکشند ،خواه با سالح باشد یا اباشد ،در امور سیاسی باشد یا اباشد» (مرعشی .)28 ،1381 ،در روایتی
پیامبر اکرو (ص) فرمود« :لیس فی االسالو إیماء وال فت  ،إنّ االیمان قیّد الفت » (ریشهری،1375 ،
 )2249در اسالو ایماء و فت

جایی ادارد .همااا ایمان فت

بیتا .)2250 ،3 ،وجه اشتراک ترور بیولوژی

با فت

 .1در هر دو آاها قصد و فع قت افس وجود دارد،

 .2ااگهاایبودن وقوع در هر دو .اما وجه افتراق  .1در فت
بیولوژی

افراد مورد تهاجم مردو عادی ی

در االیکه در ترور بیولوژی

را در زاجیر کرده است (مطمدی ریشهری،
درگیری شخصی است در االیکه در ترور

جامعه است  .2ااریزه قت در فت

ممکن است سیاسی اباشد

اکثراً با اهداف سیاسی است.

 -2-10اغتیال و بیوتروریسم
"اغتیال" یعنی پنهاای و به شکلی که مقتول باخبر اشود ،او را از پای در آوردن و ااگاه کشتن
(بجنوردی ،بیتا8 ،؛ جمعی از اویسندگان .)584 ،5 ،1384 ،منظور از اغتیال قت از روی خدعه و ایراگ در
خفا میباشد (زمشخری ،بیتا )247،2 ،پس در اغتیال و ترور بیولوژی  ،مخفیااه ،موزیااه و ایراگآمیز بودن
ملموس است اما در اغتیال شاید فقط ی
آن شاید قریب به آمار ی

فرد به این صوری کشته شود ولی در ترور بیولوژی

آمار ااساای

ملت باشد.
1. Arsenic
2. Doward, 2017
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 -3-10محاربه و بیوتروریسم
در تبیین معنای اصطالای مطاربه از اظر فقهائی همچون شیخ طوسی ،صااب شرایع االسالو و
صااب جواهر الکالو و ایز اماو خمینی(ره) چنین استنباط میشود که مطارب کسی است که با اسلطه خود
را به قصد ترساادن مردو و ایجاد فساد در زمین در خشکی و دریا در روز و شب ،در شهر و غیر آن بیرون
بکشد ،مطارب است؛ چنین فعلی مطاربه است (ابن ادریس506 ،3 ،1410،؛ الی180 ،4 ،؛ اجفی564 ،41 ،؛
اماو خمینی .)492 ،2 ،1385 ،عباری «یَسعَونَ فی األرضِ فساداً» برای بیان وجه ثبوی اکم است که
مطارب به خاطر اینکه فساد در زمین میکند ،موضوع اکم آیه قرار گرفته است .اصوالً از اظر اسالو ،هر
گناه یا جرمی موجب فساد است (اماو خمینی ،همان) .در تعریف مطاربه ،قید سالح وجود دارد به همین
جهت ،این مسأله مورد ازاع است که آیا سالح موضوعیت دارد یا خیر .شهید ثاای قدسسره برای سالح،
موضوعیت قائ اشده (عاملی .)290 ،9 ،1410،ولی قااوارذار اسالمی در ماده  196قااون ادود و قصاص
مقرر میدارد« :هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردو دست به اسلطه ببرد
مطارب است»(شامبیاتی .)54 ،3 ،بنابراین از اظر قااون ایجاد ارعاب و واشت بین مردو با استفاده از
اسلطه مطاربه و افساد فی االرض خواهد بود و بدون داشتن سالح (تجرید السالح) شخص مطارب شناخته
امیشود .پس در مطاربه و ترور بیولوژی

از سالح با قصد کشتن و ایجاد رعب و واشت با ااریزه سیاسی

استفاده میشود و موجب فساد در جامعه میشود.
 -4-10غدر و خدعه و بیوتروریسم
غدر به معنای خیاات در اسالو اراو و ممنوع شده است .زیرا اسالو مطور روابط با غیر مسلمااان را
اص صلح و همزیستی مسالمتآمیز قرار داده است .بدین منظور "غدر" اتی با کفار خالف اظر اسالو
است« .و یطرو الغدرُ بالکفّار»(عالمه الی )487 ،1 ،1413 ،به تعبیر صااب جواهر عدو جواز غدر در فقه
شیعه مخالفی ادارد؛ زیرا هم اصوص روایی بر آن داللت داراد ،هم قبح ذاتی دارد و هم موجب افری مردو
از اسالو میشود (اجفی .)651،21 ،غدر و خیاات اسبی ابوده تا در برخی شرایط مجاز و در شرایط دیرر،
غیر مجازباشد  .بلکه همواره مطکوو است  .غدر در جنگ ،در واقع استفاده از روشهای غیر ااساای و غیر
اخالقی برای غلبه بر دشمن است .از جمله موارد غدر ،عالوه بر وفا اکردن به پیمان و شکستن آن ،می-
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توان به موارد ذی اشاره کرد :کشتنِ بعد از امان ،امله به دشمن در زمان آتشبس ،آلوده کردن آبهای
آشامیدای دشمن و یا مسمووکردن غذاهای آاها و ( ...ااجیزاده.)41-40،1390،
عنوان مرتبط دیرر خدعه یا گول زدن و فریب است که به خالف غدر در فقه جایز است .خدعه و
فریب اسبی است و در جنگها به ما اجازه دادهااد که برای فریب دشمن از این روش استفاده کنیم .عالمه
الی در تذکرهالفقها میاویسد« :خدعه در جنگ جایز است و مبارز میتوااد رقیب خویش را با توس به
خدعه فریب دهد و به قت برسااد و این مسأله اجماعی است» (عالمه الی ،بیتا )83 ،9 ،414 ،1 ،صااب
جواهر پس از اشاره به عدو جواز غدر ،خدعه در جنگ را جایز میدااد و معتقد است :در «تذکره» و
«منتهی» بر این امر اجماع شده است (اجفی .)79 ،21 ،1363 ،به همین جهت دروغ گفتن در جنگ از اظر
شرعی مجاز شمرده شده است (اماو خمینی(ره) 77 ،44 ،2 ،1381،و .)90
بیوتروریسم اوعی غِدر است اه خدعه و در آن ااریزه قت ایز وجود دارد .چه بسا افراد غیر اظامی و
مردو عادی را با شیوههای مخفیااه ،مرموزااه و غیرااساای هدف قرار دهد لذا از اظر دین اسالو کامالً
مطرود ،مطکوو و ممنوع است؛ و علت آاکه غدر در فقه اسالمی منع شده این است که اقطه شروع شریعت
رعایت ارزشهای اخالقی است .مااند اینکه هیچ کس اباید به ایای ،سالمت ،امنیت یا عرض و آبروی
دیرری آسیب (قماشی 78 ،1394 ،و )82ارزشهای اخالقی بر دین و ااکاو شریعت تقدو دارد و ااکاو
شریعت به عنوان بخشی از دین وابستریِ وجودی به ارزشهای اخالقی دارد .ارزشهای اخالقی در سلسله
عل ااکاو شرعی است و ااکاو شریعت همواره از ارزشهای اخالقی سرچشمه میگیرد .همهی ااکاو
شرعی باید سازگار و موافق ارزشهای اخالقی باشند (فنایی.)136 ،1384 ،
 -11بیوتروریسم و رعایت قواعد حقوقی جنگ در اندیشه فقهای شیعه
دفاع و جهاد به منظور افظ اسالو در مقاب دشمنان دارای اهمیت است ولی فقه اسالمی برای آن
قوااین خاصی را لطاظ اموده و استفاده از هر ابزاری مااند عوام بیولوژی

را جایز امیدااد .منظور از

اقوق جنگ در اسالو ،مجموعه قواعد فقهی و اکومتی اسالمی است که مقطع زماای اجرای آاها ،طول
دوران جنگ یا پس از جنگ ،اما مرتبط با جنگ است و به طور کلی مسلمااان درگیر به رعایت آاها موظف
هستند .منابع اقوق جنگ در اسالو همان منابع اقوق بینالمل در اسالو است .این دسته از قواعد طی
قرون و اعصار در روابط بینالمللی توسعه و تطول یافتهااد (ضیایی بیردلی .)140،1389 ،از اظر فقه
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اسالمی قاعده اوّلیه ،ارمت مال ،جان ،ااموس و افظ اقوق همه ااسانها ،با هر مراو و مذهب و اعتقاد
است ،مرر آاکه مرتکب خیاات و جرمی شواد که در این صوری آن قاعدهی اولیّه تخصیص میخورد«وَ ال
تَقتُلوا النَّفسَ الَّتی اَرَّوَ اهلل إلَّا بِالطَقِّ» (اسرا )33 ،ولی جهاد ترور ایست  .یکی از اصول اولیه در اقوق
جنگ در اسالو افظ جان ااسانهای بیگناه و غیراظامی است .قاعدتاً تفکی
غیراظامی با هر شک و ماهیتی ،ی

بین افراد اظامی و

تکلیف مطسوب و جنگ فقط بین ایروهای جنرجو جایز شمرده

میشود.که در قرآن کریم صریطاً اعالو شده است« :و قاتلوا فی سبی اهلل الذین یقاتلواکم و التعتدوا ان اهلل
الیطب المعتدین» (بقره( ،)190 ،قائدان و دیرران .)288 ،1393 ،از اینرو در جنگ مطدودیتهای لطاظ
شده که در ادمه بدان اشاره میشود.
 -1منع سالحهای کشتارجمعی ،مبنای مطدودیت کاربرد سالح در تعالیم اسالمی این است که
استفاده بدون هدف از سالای که هم به رزمنده و هم به غیر رزمنده اصابت میکند و ایز استفاده علیه
اهداف غیراظامی ممنوع است .یعنی اص تمایز و تناسب و در این مورد ایز فقط هدف او امله به جنرجو
باشد (قرباایان )195 ،1378 ،و ایز تخریب و ویراای اماکن ،مرر در اد ضروری اظامی جایز ایست (زایلی،
 .)143 ،1385با اینکه سالحهای کشتار جمعی در صدر اسالو به معنای امروزی وجود اداشت ،رسول
خدا(ص) استعمال هر اوع سالح غیرمعمول را (که خسارای بسیار سنرین در صفوف دشمن وارد میکند)
ممنوع فرمود ،مااند سوزاادن زمین و خااههای دشمن و زهرآورد کردن آبهای آاان ،فقهای شیعه بر پایه
سیره پیامبر (ص) به ارمت آلودهکردن آب یا غذای دشمن فتوا دادهااد (ار عاملی16 ،15 ،1409 ،؛ اشعث
کوفی ،بیتا 1)20،زیرا در این کار اابودی کساای متصور است که کشتن آاان جایز ایست (مث زاان و
کودکان) .واژه زهر در فتوا به ماده خاصی منطصر ایست و شام هرگواه وسیلهای است که موجب آلوده-
کردن آب یا هوا یا غذا میشود .بنابراین وقتی در گذشته استعمال زهریای با اتایج مطدودش اراو و ممنوع
شده ،امروزه ایز استفاده از آاها با همه گستردگی و خساریآفرینی فعلی (سالحهای بیولوژیکی و شیمیایی و
هستهای یا میکروبهای کشنده) به تبع اولی ممنوع و اراو است (عبدالفیاض جااطوری.)152 ،1378 ،
اماو صادق (ع) از امیر مومنان علی (ع) اق کردهااد که آن اضری فرمود« :اهی رسولاهلل یلقی السم فی
بالد المشرکین»(ار عاملی46 ،16،11 ،1409 ،؛ کلینی .)28 ،5 ،1431 ،به همین دلی عالمه الی به
 . 1گرچه کتاب اشعثیای یا جعفریای مورد اشکال است ولی با توجه به وجود روایت معتبر دیرر و موافقت با قول مشهور ضعف آن جبران
میگردد.
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طورکلی استعمال زهر را در مورد دشمن به هر شکلی که باشد اراو دااسته است (الی .)103 ،1372 ،شیخ
طوسی از آن رو آن را اراو اعالو کرده است که در آن اابودی کساای که کشتنشان جایز ایست ،مث زاان
و کودکان قرار دارد (طوسی .)314 ،1375 ،به عالوه این رفتارها از سوی فقهای شیعه ممنوع اعالو شده
است2 :ک ااهداو دستهجمعی دشمن 3ک سلب اق تسلیم 4ک اقداو به اعمال ااتقاوجویااه 5ک بیااترامی به
زخمیها و کشتهشدهها 6ک مطرووکردن از آب آشامیدای و غذا 7ک ااهداو ساختمانها 8ک ااهداو و سوزاادن
درختها (قائدان و دیرران.)290 ،1393 ،
 -12چگونگی دفاع مشروع در مقابل بیوتروریسم و مبانی مشروعیت آن
برخی از اقوقدااان ،دفاع مشروع را ارتکاب فع مجرمااه دااستهااد که طی آن شخص جرمی دیرر
را با آن دفع میاماید؛ طبق این بیان ،میتوان تعریف زیر را پیشنهاد امود" :دفاع مشروع اقی است قااوای
که شخص با توس به آن میتوااد در موقعیتی ضروری و با رفتاری به ظاهر مجرمااه ،تجاوزی قریب
الوقوع یا بالفع و ااروا که افس ،آزادی تن ،ااموس ،مال او یا دیرری را مورد تهدید قرار داده را دفع اماید"
(عطار.)29 ،1375 ،
صااب جواهر موضوع جهاد دفاعی را دو چیز میدااد :اینکه مسلمااان مورد هجوو کفار قرار گیراد ،و
این هجوو .1اساس اسالو را تهدید کند؛  .2ارادهی استیال بر بالد مسلمااان را داشته باشند و این ،اساری و
آوارگی و اخذ اموال مسلمااان را در پی داشته باشد .در چنین شرایطی ،بر همه مسلمااان ،اعم از زن و مرد،
سالم و بیمار ،اتی کور و ااقصالعضو ،واجب است که به هر اطو ممکن و در هر شرایطی اقداو کنند و
ایازی به اذن اماو و دیرر شروط جهاد ابتدایی اداراد (اجفی ،بیتا )19-18 ،21 ،ااواع ضررهایی که باعث
دفاع میگردد و فقها اقداو متقاب دفاعی را در مقاب آاها جایز و در مواردی واجب دااستهااد ،عموماً
عبارتنداز :ضرر مالی ،ضرر جاای و ضرر عرضی و ااموسی .چنااچه برای دفع ضرر اماو خمینی در
تطریرالوسیله میفرمایند« :در هر مورد که افظ افس ااسان متوقف بر ارتکاب عم ارامی است ،ارتکاب
آن واجب است» (خمینی )170 ،1390 ،و از این موضوع چنین میتوان استنباط کرد :اوال ،ارتکاب جرو مالی
برای افظ جان در موارد ضروری ،اه تنها جایز ،بلکه واجب است؛ ثاایاً ،ضرر مالی به هیچ وجه متناسب با
ضرر جاای(خطر جاای) ایست .با توجه به این مطلب شاید این شبهه ااص شود که به دلی وجود ضرر
جاای در بیوتروریسم ،مسلمااان ایز مجاز به استفاده از چنین ابزارهایی در دفاع از خود هستند .به عنوان
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مثال رعایت شرط تناسب در دفاع مشروع اهمیت ویژهای دارد زیرا «تناسب» یعنی شدی زیانآوری ،جان-
فرسایی و آزاردهی اعمالی که واقع میشواد ،با شدی تعرضی که خوف وقوع آن میرود ،تناسب داشته
باشد»(عطار .) 212 ،1403 ،تناسب ،برابری اسبی زیان و خطر ااص از تجاوز با زیان و خطر ااص از
دفاع است .در آرای مختلف شعب دیوان عالی کشور و مقامای قضائی ایز معیارهای متغیری ارائه شده
است .به اظر میرسد مقایسه میان وسای به کار گرفته به وسیله مهاجم و مدافع یا مقایسه میان خسارای
ااص از اقداو این دو افر ،کوششی است برای کشف"تناسب" به معنای اقوقی کلمه ).اصطالح «تناسب»
در منابع اقوقی ،به هر دو مورد ااظر است (اردبیلی203،1 ،1379 ،؛ واعظی147 ،1379 ،؛ مرعشی،1376 ،
7؛ باقری .)113-111 ،1343 ،از اصطالح «تناسب» در بطث دفاع ،دو مفهوو مرتبط ااتزاع میگردد
(ساریخاای و درودی-1 )32 ،1390 ،تناسب میان تعدی و دفاع از ایث شدی و میزان زیانباربودن هر دو؛
 -2متناسب بودن عم ااجاو گرفته به عنوان دفاع با آاچه برای دفع این خطر الزو و ضروری است .در
قرآن و روایای ایز دفاع و تناسب آمده است :آیه شریفه «فَمن اعتَدی علیکم فاعتدوا علیهِ بِمث ِ مَا اعتَدی
عَلَیکم؛ هر کس به شما ستم و تجاوزی بنماید ،مااند خودش با وی رفتار کنید» (بقره ،)194 ،بیاارر لزوو
تعادل است .در تفسیر آیه «وَ لَو ال دَفعُ اهللِ النَّاسَ بَعضَهُم بِبَعضٍ» (بقره )251 ،مراوو عالمه طباطبایی در
تفسیر این آیه اعتقاد داراد که الزمه ادامه ایای و بقا در جامعه بشری ،به عنوان ی

اص ثابت در اظاو

ایاتی ،دفاع اجزا و افراد آن در مقاب یکدیرر است؛ به همین دلی  ،ایشان دفاع را امری غریزی و فطری
میدااند (طباطبایی .)44-45 ،2 ،1386 ،روایت منقول از اامد بن ابی عبداهلل مبنی بر اینکه اامهای به اماو
صادق(ع) اوشته شده و از ایشان درباره افرادی که به راهزای و شراری اقداو میکرداد ،پرسیده شده
بود.اماو(ع) پاسخ داداد« :ال تنبهوهم الّا بطر السیف؛ یعنی آاها را تنبیه اکند ،مرر با اراری شمشیر (یعنی با
تیزی شمشیر)» (ار عاملی .)15 ،1372 ،عباری « التنبهوهم» اشاارر این است که غرض فقط بازدارادگی
است  .طبق فرمایش اماو صادق (ع) اگر به کمتر از کشتن امکان بازدارادگی وجود داشت ،ایشان به کشتن
توصیه امیکرداد .پس به طریق اولی مشروعیت دفاع در برابر افظ جان استنباط میشود .از ی

طرف

اخستین و مهمترین خطری که قت متجاوز را مشروع میدارد ،خطر جاای مدافع است؛ به گواهای که فقها
به اتفاق قائ ااد در صورتی که دفاع ضرورتاً مستلزو قت مهاجم باشد ،قت وی واجب است (اجفی،1400 ،
 .)652از منطوق اخبار داللت بر این اکته میاماید که دفاع در مقاب صدمه جاای تا اادازه قت مهاجم جایز
است .دالی وجوب دفاع از جامعه اسالمی همان روایت و اخباری است که درباره دفاع از جان ،مال و اریم
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آمده و بدان اشاره شد (خمینی .)485 ،1 ،1390،هرچند بعضی از عمومای و اصول کلی مورد استناد مااند:
« مَا عَلَی المُطسِنِینَ مِن سَبِی ٍ؛ بر مطسنین به هیچ وجه ارج و زامتی ایست»(توبه( )91 ،برخی فقها این
آیه را یکی از دالی جواز دفاع مشروع میدااند بیشتر بر دفاع از جامعه اسالمی ااظر و ااکم است (طوسی،
،)179 ،1385و همچنین از فطوای روایاتی که درباره دفاع از مرزهای مملکت اسالمی آمده لزوو مقاتله
برای دفاع استنباط میشود؛ ولی در مجموع ،اکم دفاع از اص اسالو و جامعه اسالمی ،مستخرج از همان
ادله دفاع است .فقهای اه سنت دفاع را بر دو گواه میدااند -1دفاع عاو که همان امر به معروف و اهی از
منکر است -2 .دفاع خاص که دفاع از افس ،جان و عرض میباشد (عوده.)13 ،1415 ،
 -13قاعده فقهی االسهل و فاالسهل
مشهور فقهای شیعه و اه سنّت و در چرواری به کارگیری اقداو دفاعی ،قائ ااد که دفاع باید از
آسانترین و کم ضررترین اوع آن آغاز گردد «األسه فاألسه » و فقط در صورتی که ضروری داشته
باشد ،میتوان از اقداو سنرینتر و مضرتری (به اال مهاجم) استفاده کرد .این فتوا را از زمان شیخ الطائفه-
شیخ طوسی -در میان فقهای شیعه میتوان دید (ساریخاای و درودی )47 ،1390 ،اتی بعضی از آاها مااند
صااب جواهر ،به اجماع ایز قائ ااد .از مراوو شیخ طوسی در مسبوط (طوسی ،)75 ،8 ،1351 ،ابن ادریس
(عجلی الّی ،)460،40 ،1390 ،عالمه الّی در قواعد و ارشاد االذهان (الّی ،بیتا ،)273 ،مطقق الی
(اجفی ،)651/41 ،1400 ،صااب کشف اللثاو (اصفهاای ،)253 ،2 ،1391 ،شهید اول و شهید ثاای (جبلی
عاملی ،بیتا )349 ،9،تا فقهای متأخر مااند مراوو آیتاهلل خویی و اماو خمینی همری به لزوو رعایت
ترتیب سهولت قائ ااد؛ و هر اقدامی مازاد بر ایاز ،تعدی و ضمانآور مطسوب میشود.
 -1عبارای «فَقَاتِلُوا» (اجرای )9 ،و «فَمَن اعتَدی»(بقره )194 ،و همچنین این روایت که «خداواد
برای هر چیزی ادی قرار داده و هر کس ایز از آن تجاوز کند ،برای وی ادی قرار داده شده است» (ار
عاملی ،بیتا ،،310 ،18 ،ادیث  8و 283و  ،284ادیث  )2 ،24،18 ،82که مبیّن لزوو تناسب در دفاعااد،
تناسب کمّی و اکتفا به قدر ضروری را ایز شام میشواد .هر چند ظاهر اصوص مربوط به تجویز دفاع،
عاو و مطلق است و تصریطی بر لزوو رعایت ترتیب سهولت در آاها دیده امیشود؛ ولی اوالً ،هیچ
تصریطی بر خالف آن صوری اررفته است؛ ثاایاً ،رعایت ترتیب مطابق ااتیاط ،خصوصاً ااتیاط در دماء
میباشد؛ ثالثاً ،اطالق روایای به وسیله برخی فقها ،ام بر مقید میگردد؛ یعنی ام بر مواردی میگردد
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که امکان رعایت ترتیب وجود اداشته یا رعایت آن اثری ادارد؛ رابعاً ،هدف دفاع ،بازدارادگی و تنبّه متعدی
است و در دفاع باید به مقدار ضروری اکتفا کرد و از آن پیشتر ارفت (ساریخاای و درودی 49 ،1390 ،و
 .)50پس هنرامی که  .1مهاجمان به درون خااه و مرزهای جامعه اسالمی هجوو مسلطااه داشته و قصد
جان و ااموس و اریم مسلمااان را داراد .2 ،قصد تعطی شریعت و امادهای اسالمی را داشته باشند؛ .3
فقط مهاجمان مسلح و اامیان مستقیم آاان هدف اقدامای دفاعی قرار میگیراد .دفاع به هر طریق ممکن،
اتی در صوری علم به کشته شدن مدافعان مسلمان ،واجب است .پس  -1دفاع در مقاب سالحهای
بیولوژی

دشمن چون به قصد جان مسلمین میباشد و به دلی اق ایای و ارمت خون مسلمان واجب

است -2 .چون دشمنان دین و ااساایت از این اوع سالحها برای تسلط و ضعیف کردن دیرر ملتها
استفاده میکنند و به موجب قاعده افی سبی قوااین جامعه باید شرایط را برای وجوب دفاع بیولوژی
فراهم سازد (فیرای .)124 ،1383 ،چرا که به موجب این قاعده باید تمامی قوااین و مقررای و ااکاو
اسالمی در تمامی زمینههای داخلی ،خارجی ،فرهنری ،اجتماعی ،سیاسی و اظامی آن چنان پایهریزی شود
که کفّار و بیرااران به هیچ وجه تسلّط سیاسی ،فرهنری و اظامی بر مسلمااان اداشته و تضمین کننده
آزادی و استقالل ایشان باشد (سلطاای .)130 ،1378 ،پیامبر اکرو(ص) فرموداد :االسالو یعلو و ال یعلی
علیه و الکفّار بمنزلة الموتی ال یطجبون و ال یورثون (من ال یطضره الفقیه -3 .)334 ،4 ،ممنوعیت و
ارمت استفاده از سالحهایی که ااسانهای عادی و غیر اظامی را از بین میبرد مااند سالحهای هستهای،
شیمیایی و بیولوژیکی و  ...اراو بوده لذا باید با کسب علم و دااش و تکنولوژی در علوو بیولوژی

دفاع

کرد و دفاع ایز واجب کفایی است و این دفاع ایز باید به دلی شرط تناسب دفاع علمی و بیولوژیکی باشد
(فیرای.)124 ،1383 ،
 -14شیوه دفاع علمی و مبارزه با بیوتروریسم
در مراکز علمی و دااشراهی کمتر به جنبههای کاربردی و استفاده از عوام بیولوژیکی و یا دفاع
بیولوژی

پرداخته میشود و مسؤولیت این امر خطیر به عهده مراکز علمی اظامی است (گودوتی.1)2000 ،

ایروهای مسلح در شک دستورالعم های آموزش ادواری به منظور آمادگی واادهای تطت امر در ااجاو
اعمال پدافند جنری در شرایط شیمیایی و بیولوژیکی ،خود را ملزو به بکارگیری آموزشها و خدمای و
1 . Guidotti
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تجهیزای دفاع شیمیایی و بیولوژیکی از طریق کارشناسان زبده و متخصص سازاد(بهزادایا و دیرران،
 .)263 ،1381امروزه آگاهی از خطر بیوتروریسم و ارراایهای مربوط به آن در میان ارفه پزشکی و
بهداشت عمومی رو به رشد است .تقویت بهداشت عمومی و ایز شناخت ساختار بیماریهای عفوای گاهی
مثبت در جهت جلوگیری از درد و راج است که میتوااد مورد استفاده ی
اولین پاسخدهندگان به ی

تروریست بیولوژیکی قرار گیرد.

اادثه سالحهای بیولوژِکی در مقاب اافجار یا ااتشار اورژااس -پزشکان و

پرستاران ( )PHYپزشکان خااواده ،متخصص بیماری ،پزشکان کنترل عفوات ،اپیدبیولوژیست ،بیمارستان و
بهداشت عمومی مدیران و کارشناسان آزمایشراهی است (دواالد 1)1999 ،با توجه به اینکه عملیای
خرابکارااه بیولوژی  ،در چهار برهه زماای یعنی قب از بطران ،شروع بطران ،این بطران و بعد از بطران،
ی

شهر (و اتی کشور) را در بر میگیرد ،ایاز به براامهریزی دقیق در خصوص هر ی

از برههها ضروری

است .اگرچه مسؤولیت افظ و ارتقاء سالمتی ااسانها به عهده وزاری بهداشت گذاشته شده است ولی در
سیستم مراقبت و رویارویی سندرومی

و کشف به موقع و کنترل زودرس اوادث بیوتروریستی ،کلیه

اهادها ،سازمانها و دستاادرکاران امور بهداشت و درمان ،اعم از دولتی ،آزاد ،اظامی ،غیراظامی ،پزشکان
بالینی ،پرستاران ،میکروبیولوژیستها ،بیوتکنولوژیستها ،ایمواولوژیستها ،رادیولوژیستها ،دامپزشکان،
زیست شناسان ،مهندسین کشاورزی ،متخصصین آمار و اپیدمیولوژی  ...و سایر پرسن و همکاران آاها در
صف مقدو جبهه دفاع علمی و عملی بیوتروریسم قرار داراد و باید از آمادگی الزو برخوردار باشند و
مسئولین بهداشت و درمان اهادها و ادارای مختلف ایز امکااای و تجهیزای بیمارستاای ،واکسن و داروهای
مورد ایاز را فراهم کنند (ااتمی.)523-573 ،1382،
 -6نتیجهگیری
بیوتروریسم ،به معنای سوء استفاده از عوام بیولوژی

(اعم از باکتری ،ویروس ،قارچ و اار ) و یا

سموو ااصله از آاها به منظور ایجاد ترس و واشت ،کشتن و یا ااتوانکردن طرف درگیر در جنگ و
اابودی داوها یا گیاهان میباشد که به منظور ترور دسته جمعی و یا اافرادی توسط دولتها و یا افراد بکار
گرفته میشود .که استفاده و امله بیولوژیکی با توجه به آثار فیزیکی ،رواای ،اقتصادی و زیستمطیطی و
بهداشتی با اهداف ضد بشری و ایجاد رعب و واشت عمومی طبق قوااین ی

اقداو مجرمااه است؛ به کار
1 Donald, 1999
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گیری از آن اتی در اال جنگ در فقه ممنوع می باشد .از اظر قوااین و فقه اسالمی رعایت اقوق ااسااها
و اق ایای و ارزشهای اخالقی مورد توجه میباشد و استفاده از سالحهای کشتار جمعی به هر شکلی که
باشد و افراد بیگناه و غیراظامی را هدف قرار دهد ،اراو بوده و استفاده از آن جایز امیباشد .اما در وجوب
دفاع مشروع در مقاب بیوتروریسم که خود اوعی تهاجم و تعدی بیولوژی

مطسوب میشود با رعایت

االسه فاالسه تردیدی وجود ادارد؛ که برای برقراری شرط تناسب در دفاع بیوتروریستی بهترین االت
برای دفع تجاوز دفاع علمی و بیولوژیکی میباشد .اتی وجوب یادگیری علوو بیولوژی

برای دفع تعدی و
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غیراظامی با هر شک و ماهیتی ،ی

بین افراد اظامی و

تکلیف مطسوب و جنگ فقط بین ایروهای جنرجو جایز شمرده

میشود که در قرآن کریم صریطاً اعالو شده است« :و قاتلوا فی سبی اهلل الذین یقاتلواکم و التعتدوا ان اهلل
الیطب المعتدین» .ولی با توجه به ادله شرعیه رعایت قواعد شرعی جنگ ضروری داشته و تبعیت از آن بر
همران واجب است.
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