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 تعاليبسمه
  مقدمه 

 

سم ست که در جنگاز روش ییک ،1بیوتروری ستفاده میهایی ا شرفتشود. ها ا ستفاده از نتایج های اخیر در علومپی سوء ا سو و  ستی از یک  زی

هلک های مهای تروریستی از سوی دیگر، منجر به این امر شده است که عوامل میکروبی به سالحگروهبرخی کشورها و های علمی توسط پژوهش

استفاده از بیوتروریسم به معنای  2.دهدملی و سالمت عمومی جوامع را مورد تهدید جدی قرار می تبدیل شوند که به طور همزمان دو مقوله امنیت

صوالت آن جهت ت صدمه زدن و یا ترور فرد، گروهعوامل بیولوژیک و یا مح ست. هجمعیت ب هدید،  سوس ا شاموبیوترطور پنهانی و نامح سم  ل ی

شار عمدی عوامل سان( انت شده توسط ان سموم( بیولوژیک )طبیعی یا دست کاری  ست.  )باکتری، ویروس ها یا  ستفادهتالشا از  های تاریخی در ا

دهد که تمایز بین رخداد طبیعی اپیدمی یک بیماری عفونی و وقوع آن در نتیجه یک نشااان می افزار بیولوژیکی،عنوان جنگبه های عفونیبیماری

ژنو و  1925افزارهای بیولوژیک همچون پروتوکل المللی برای کنترل توسااعه جنگتوافقات بین. حمله بیولوژیکی عمدی، بساایار مشااکل اساات

افزارهای کارگیری جنگباکتریولوژیک و توکسینی نیز نتوانسته است به کنترل توسعه و بهسازی تسلیحات کنوانسیون منع توسعه، تولید و ذخیره

ای بسیار مطلوب برای دشمنان شده چه در عرصه جنگی و چه در عرصه تروریستی، وسیلههای میکروبی،  حامروزه سال 3.بیولوژیک منجر گردد

سالیان اخیر بسیار بهخصوص در عرصه تروریسم دولت های میکروبی بهسالح 4.است ساختارهای صنعتی کشاورزی در   .ته استکار رف ی و علیه 

سیله ستی، و صه تروری صه جنگی و چه در عر سالح های میکروبی، چه در عر ست.امروزه  شده ا شمنان  سیار مطلوب برای د سفانه در  5ای ب متا

سیاری از مواقع نیروهای نظامی، تنها جمعیت در معرض خطر برای حمالت . خود را علیه دشمنش به اثبات برساند یادعاتواند نمیکشور هدف  ب

مختلف در معرض خطر بوده و به منظور دفاع در مقابل اثرات ناتوان کننده بالقوه یک حمله، نیازمند کسااا   قشااارهایبیولوژیک نیساااتند بلکه 

خت و کشف و شناسایی یک حمله بیولوژیکی س. باشنداستفاده در جنگ بیولوژیک می آگاهی نسبت به اصول اساسی همه گیرشناسی عوامل مورد

های جنگ .6شااودتقساایم می )فیزیکی، روانی، اقتصااادی، زیساات محیطی( آید. تاثیرات یک حمله بیولوژیکی به چهار دسااتهدشااوار به شاامار می

  ( تقساایم کرد.9و دوران کنونی 8از میالد مساایت تا آزاز قرن بیسااتم، دوران نوینقبل سااال  200: 7)دوران اولیه توان به سااه دورهبیولوژیک را می

ترین کنند، اما بزرگاصااطالح تندرو اسااتفاده میههای بزنی به گروهکه کشااورهای زربی به ویژه آمریکا از هر اسااتداللی برای اتهامرزم اینبه

ی و های اطالعاتی کشورهای قدرتمند زربها، سازمانا و تروریسم بیولوژیکی علیه جان انسانهکنندگان از مواد شیمیایی میکروارگانیسماستفاده

ستند که از این راه برای حذف بی ستی ه صهیونی شان بهره میرژیم  صدا و بدون ردپای رقبا و مخالفان سازی برنامه های مقابله،  .برندسر و فعال 

حین  و اطالع رسانی از مواردقرنطینه، واکسیناسیون دسته جمعی ، بهداشتیفراهم کردن تسهیالت و تمهیدات پزشکی و مراقبت ها، ایجاد مراکز 

 نویه ایجاد بهداشت منطقه ایکشف و درمان موارد ثابحران بیولوژیک، برای کاهش تلفات و خسارات است. اما کارهای پس از بحران بیولوژیک، 

 10و استقرار وضعیت عادی است.

 

                                                           
1 - Bioterrorism : ها، حیوانات و انسانبیوتروریسم عبارت است از منتشر کردن عوامل بیولوژیکی یا سمی با هدف کشتن یا آسیب رساندن به  2007بر اساس تعریف پلیس بین الملل درسال

 . ای سیاسی یا اجتماعیآفرینی، تهدید و وادار ساختن یک دولت یا گروهی از مردم به انجام عملی یا برآورده کردن خواستهگیاهان با قصد و نیت قبلی و به منظور وحشت

 زرقانی، نسیمی، پایگاه مجالت تخصصی نور. بیوتروریسم و تاثیر آن بر امنیت شهروندان،  - 2

 . 1394زارع بیدکی، باللی مود، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند،  ،افزارهای بیولوژیک، از گذشته تا به امروزبیوتروریسم و جنگ - 3
کرد از سازی نیروی خودی، قابلیت تکثیر برای عوامل میکروبی زنده، دشواری بسیار در ردیابی فرد یا افراد متخاصم، گستردگی عملنگهداری راحت، قابلیت انتشار، قابلیت مصونتوان تولید باال،  - 4

 (. 12/12/1398)بیوتروریسم چیست؟ ، ایسنا، . د بشدت کشش یابندآوری جدیهای تروریستی به این فنانسان تا دام و محصوالت کشاورزی و بسیار محسنات دیگر، موجب شده تشکل
کرد از سازی نیروی خودی، قابلیت تکثیر برای عوامل میکروبی زنده، دشواری بسیار در ردیابی فرد یا افراد متخاصم، گستردگی عملتوان تولید باال، نگهداری راحت، قابلیت انتشار، قابلیت مصون - 5

 (. 12/12/1398آوری جدید بشدت کشش یابند. )بیوتروریسم چیست؟ ، ایسنا، های تروریستی به این فنصوالت کشاورزی و بسیار محسنات دیگر، موجب شده تشکلانسان تا دام و مح

آسیب  زیست محیطی: -4    ر های اقتصادی و کسب و کافعالیتجایی، متوقف شدن محدودیت سفر و جابه اقتصادی: -3       بروز ترس و وحشت  روانی: - 2      بروز بیماری فیزیکی:  -1    - 6

 . گیاهان، آلوده شدن منابع طبیعی مثل منابع آبها، حیوانات،دیدن انسان

ها و منابع آب دشمنان استفاده رای آلوده کردن چاهشود که از اجساد حیوانات مرده بها به عنوان یک سالح بیولوژیکی ، به رومیان مربوط میاولین اسناد ثبت شده از کاربرد میکرو ارگانیسم - 7

 کردند. می

 شود. میالدی آغاز می 1918این دوران از سال  - 8

 تابحال.   پس از جنگ جهانی دوم - 9
  209 -201، صص 1380بیوتروریسم، شبح جنگ های بیولوژیک، طب نظامی،  - 10

http://journal.bums.ac.ir/article-1-1911-fa.pdf
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 از گذشته تاکنونمصادیق بیوتروریسم برخی از 

 منبع/تاریخ شرح مصادیق

اپیدمی مشهور طاعون در 

 اروپا

 1346شتتود به قوم تاتار که در ستتال ای که در تاریخ از این نوع به وقوع پیوستتت مربوط میترین حادثهمهم

نام دارد با پرتاب کردن اجستتاد مردگان ناشتتی از طاعون،  Feodissia شتتهر کافا که هم اینک میالدی در

توانستتتند مواومت شتتهر را از بین ببرند. برخی از مورخان، علت پیدایش اپیدمی مشتتهور طاعون در اروپا را که 

 .دانندمیلیون کشته به جای گذاشت ، همین اقدام قوم تاتار می 40تا  25حدود 

ایستتتتتتنتتتتا/ 

13/4/1398 

استتتفاده روستتیه از رو  

در  اپیدمی مشهور طاعون

 حمله به سوئد

ختتبتترگتتزاری  .ها از همین رو  ) رو  قوم تاتار ( در حمله به سوئد استفاده کردندمیالدی نیز روس 1710در سال 

جتتمتتهتتوری 

/ استتتتتالمتتی

10/7/1398 

ابتال به تب زرد ستتربازان 

در مبتتارزات  انگلیستتتی 

 تهاجمی در مکزیک و پرو

هزار ستترباز انگلیستتی در  27هزار از  20توان به مرگ های مختلف تهدیدهای بیوتروریستتمی میاز دیگر نمونه

به تب زرد و جان باختن حدود هشت میلیون نفر  ابتالبر اثر  1741مبارزات تهاجمی در مکزیک و پرو در سال 

ترتیب، نیروهای فرانسوی که از طرف  به این . در کل جنگ های اروپا اشاره کرد 1865تا سال  1733از سال 

اروپا به این جنگ فرستاده شده بودند، بر سرخپوستان پیروز شدند. انگلیسی ها به علت واکسیناسیون از آبله 

 .ا سرخپوستان از این بیماری مرگبار جان سالم به در نبردندمصون بودند ام

ختتبتترگتتزاری 

جتتمتتهتتوری 

استتتتتالمتتی/ 

10/7/1398 

ایجاد اپیدمی آبله در بین 

در قالب  ستتترخپوستتتتان

هدیه پتو و البسه از سوی 

 نیروهای انگلیسی

فریب میالدی در مبارزات بین نیروهای فرانستتوی و ستترخپوستتتان، نیروهای انگلیستتی با  1767در ستتال 

صلح شش اقدامات  ستان آمریکایی و تحت پو سایلی را که از بیما، پتوجویانهسرخپو ان به ستان مبتالیرها و و

آبله ارسال شده بود بین آنها توزیع کردند و در نهایت باعث اپیدمی آبله در بین سرخپوستان شدند که به مرگ 

 .درصد آنها منجر شد 90بیش از 

ختتبتترگتتزاری 

جتتمتتهتتوری 

استتتتتالمتتی/ 

10/7/1398 

، نیجریه شیوع بیماری در 

 گینه، لیبریا و سیرالئون

چه مطالعات اولیه ارتباط این بیماری با ویروس آبوال را نشتتتان با شتتتیوع بیماری جدیدی در نیجریه که اگر

ه جملعالوه بر نیجریه، گینه، لیبریا و سیرالئون از  .فرد مبتال جان خود را از دست دادند 23نفر از  18داد، نمی

شورهایی بودند که با شدند که به اعالم  ک شت جهانی سشیوع این بیماری متاثر از پیامدهای آن  ازمان بهدا

نفر دیگر  500هزار و  25نفر به دلیل ابتال به آن جان خود را از دست دادند و بیش از  500هزار و 10افزون بر 

 . به ویروس آن مبتال شدند

ختتبتترگتتزاری 

جتتمتتهتتوری 

استتتتتالمتتی/ 

10/7/1398 

شیوع طاعون توسط ژاپن 

 در چین

سال  شروع جنگ جهانی دوم، در  سمتهواپیماهای ژاپنی، کک 1941در  هایی از های آلوده به طاعون را در ق

شهر چین اسپری نموده  11میلیون کک را بر روی  15چین پراکنده ساختند. هواپیماهای ژاپنی در هر مرحله 

نفر  94000حمله، مرگ 2000با بیش از  1947و  1937های که بین ستتال و اپیدمی طاعون بوقوع پیوستتت

کیلوگرم عامل آنتراکس)ستتیاه  400ارتش ژاپن حدود  731بر استتاس شتتواهد تاریخی ، واحد  .پیوستتتبوقوع 

 .های ویژه آماده استفاده داشتزخم( را به صورت بمب

ایستتتتتتنتتتتا/ 

13/4/1398 

 متعدد های اجرای پروژه

هتتای در زمینتته ستتتالح

 توسط  بیولوژیک

 انگلستان 

پس از جنگ جهانی دوم، دنیا وارد مرحله جدیدی به نام جنگ سرد شد. در این مرحله انگلستان نیز با جدیت 

ها به خصتتوب بر روی استتپورهای های بیولوژیک بود. آنهای متعددی در زمینه ستتالحستترگرم اجرای پروژه

سیله بمب ستر  آن به و سیاه زخم ( و میزان تخریب و گ ای که واقعه .کردندکار میی های انفجارآنتراکس)

ها بیش از پیش جلب نمود، اجرای آزمایش پخش استتپور آنتراکس به وستتیله توجه جهانیان را به این فعالیت

میالدی در خاک این  2000و تا سال  های انفجاری در جزیره غیرمسکونی گرینارد در غرب اسکاتلند بودبمب

  .شدجزیره اسپورهای آنتراکس پیدا می

ایستتتتتتنتتتتا/ 

13/4/1398 
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 هایبرنامهپیگیری 

 کاآمریتوسط بیولوژیک   

ها و های آلماندر پی برنامه 1943شتتتاب گرفت. در ستتال  1941های بیولوژیک آمریکا نیز از ستتال برنامه

شدت بیشژاپنی سردمداران دولت آمریکا با  های رنامهبتری به پیگیری این تحویوات پرداختند. این کشور ها، 

 ایهای مخفیانهشود، متمرکز کرد. آمریکا آزمایشخود را در کمپ دتریک که امروزه فورت دتریک نامیده می

خطر مثل باستتیلوس گلوبیجی، ستتراشتتیا مارستتنس و  رات خطر یا بیبر روی مناطق پرجمعیت با عوامل کم

شهر اسر ه ارتش آمریکا، پخشهای مخفیانترین آزمایشیکی از بزرگ .دادخنثی انجام می سنس در  شیا مار

نفر دیگر در  10 ره در دقیوه بود که در نتیجه آن ، یکنفر فوت نمود و  5000ستتانفرانستتیستتکو به صتتورت 

، در ادامه این تحویوات، در سیستم متروی شهر نیویورک اسپورهای  1966در سال  .بیمارستان بستری شدند

های تم مترو از نظر امنیت ارزیابی شود. نتایج نشان داد که تمامی تونلباسیلوس سابتیلیس پخش شد تا سیس

 .تواند آلوده بشودمترو تنها با آلوده کردن یک ایستگاه می

ایستتتتتتنتتتتا/ 

13/4/1398 

سترده بیولوژیکی  برنامه گ

 توسط ارتش سرخ 

سال  شاهد یک انفجار بزرگ در 1979در  سابق،  شوروی  سک در  سوردلو شهر  ساکنان  سات نظامی ،  سی تا

ارتش شوروی بودند. چندین روز بعد در بین مردم این شهر تب و مشکالت تنفسی منتشر گردید تا  19شماره 

نفر رسید. دولت شوروی علت مرگ ساکنان شهر را مصرف گوشت  40که تعداد مرگ و میر افراد به حدود این

جمهور وقت روسیه، رییس 1992ر نفر رسید. در سال هزاآلوده گاو اعالم کرد. در نهایت تعداد کل تلفات به یک

بوریس یلتسین، در یک کنفرانس مطبوعاتی اعتراف کرد که ارتش سرخ در آن واحد نظامی به صورت مخفیانه 

 .داده استیک برنامه گسترده بیولوژیکی انجام می

ایستتتتتتنتتتتا/ 

13/4/1398 

از ستتالح های استتتفاده 

شتتوروی بیوتروریستتتی )

هدین  جا یه م غانی، عل اف

آمریکتتا علیتته انوالبیون 

کوبا، رژیم اشتتغالگر قدس 

یه  مل بیولوژیکی عل عا از 

دختتتتتران ختتردستتتتال 

 ( فلسطینی

سال سالح 1990تا  1980های در بین  صورت پراکنده بود که از آن، کاربرد  ستی به   توانها میهای بیوتروری

سن تی سم مهلک ترایکوت شوروی از  ستفاده  ستفاده آمریکا از عامل دو )باران زرد( به ا علیه مجاهدین افغانی، ا

میکروبی تب خوک علیه انوالبیون کوبا، استفاده رژیم اشغالگر قدس از عامل بیولوژیکی علیه دختران خردسال 

 .میالدی نام برد 1982فلسطینی در سال 

ایستتتتتتنتتتتا/ 

13/4/1398 

 در شیوع جنون گاوی

 اروپا 

داند که با هدف ضربه اقتصادی به های جاسوسی امریکا و استرالیا میاروپا شیوع جنون گاوی را متوجه سازمان

  شده است. صادرات گوشت اروپا انجام 

ایستتتتتتنتتتتا/ 

13/4/1398  

 های حاویپخش نامه

در  عامل مولد ستتیاه زخم

 آمریکا

سم در هزاره جدید، پخش مهم سپور آنتراکسنامهترین رویداد بیوتروری سیاه زخم (  های حاوی ا )عامل مولد 

سال  18در آمریکا بود: در روز  سپور  2001سپتامبر  ستی حاوی ا اولین نمونه آنتراکس پوستی به علت نامه پ

آنتراکس مشتتاهده شتتد که بیمار با مصتترف آنتی بیوتیک بهبود یافت. از این زمان تعداد مبتالیان به آنتراکس 

های آنتراکس مورد آنتراکس تنفستتتی به عنوان اولین نمونه 2که در دوم اکتبر ، یافت تا این پوستتتتی افزایش

ستیونس نتوانست در موابل این بیماری مهلک تنفسی سال های اخیر آمریکا گزار  شد و در پی آن روبرت ا

 .دوام بیاورد و اولین قربانی بیوتروریسم در هزاره جدید نام گرفت

ایستتتتتتنتتتتا/ 

13/4/1398 

ستتتی. آی. ای. در  تال 

 ترور کاسترو

سمی کردن سیگار، اعطای  توسط سرویس اطالعاتی آمریکا:  های اتخا  شده برای ترور کاسترودر میان رو 

سازی مواد منفجره در کفش، و توپ بیس بال و سیگار و هدایای قابل انفجار، آلوده کردن لباس شنا و جا های 

نیز گزار  داد که  'آنسا'خبری رسمی کوبا  سایت  .شودانداختن قرب بوتولینوم در نوشیدنی وی... دیده می

 638در مجموع از  2006تا ستتال  1959ستتی خود یعنی از ستتال ستتاله کوبا در زندگی ستتیا 85رهبر انوالبی 

 سوءقصد جان سالم به در برده است و به نول از روزنامه دیلی تلگراف، بخشی از این اقدامات تروریستی در

اخته س    -He Who Must Live-د           او که باید زندگی کن'قسمتی با عنوان  8قالب یک سریال  

  .شده است

 ایستتتتتتنتتتتا/

13/4/1398 
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هبران مرگ هتتای آرام ر

سطینی ساد فل  ،توسط مو

 ترور بیولوژیک 

رئیس ستتابق تشتتکیالت « یاستتر عرفات»المللی، مرگ های ستتیاستتی بینشتتاید بتوان گفت در میان چهره

ست سم گره خورده ا سطین بیش از همه با مووله بیوتروری سال . خودگردان فل شکم درد  2004او در  پس از 

 «پِرستتی»های فرانستته ترک کرد و در بیمارستتتان نظامی باختری را برای درمان در بیمارستتتانشتتدید، کرانه 

حا عرفات»اما . درگذشتتت دردهای ناگهانی، تأثیر ستتمی همستترستتابق عرفات اصتترار داشتتت که این دل « ستتا

«  نانتر»ای در این خصوب در دادگاه ، پرونده2012 سال در عرفات مرگ از پس سال رادیواکتیو است و هشت

رفات ل مرگ عئوموامات فلسطینی نیز در زمان درگذشت عرفات، رژیم صهیونیستی را مس. در فرانسه باز شد

صر رادیواکتیو  ستند و اعالم کردند که این رژیم عرفات را با عن ست« پلوتونیوم»دان سموم کرده ا در نوامبر  .م

سوئیس مامور  2012 سیه و  سه، رو صانی از فران ص سی گروهی از متخ شدند تا با نبش قبر عرفات و برر

در نهایت، یک ستتال بعد . نمونه هایی از جستتد وی، احتمال مرگ او را با مواد رادیواکتیو بررستتی کنند

ستخوان سی اعالم کردند در ا سویی سان  شنا برابر بیش از حد معمول ماده رادیواکتیو  18های عرفات کار

اک پیرامون جستتد نیز به همین مودار ماده رادیواکتیو پولتونیوم وجود دارد و حتی در آن قستتمت از خ

ست سایر چهره. موجود بوده ا شیعه ای که در میان  سراییل و رهبران  سطینی مبارز علیه رژیم ا های فل

ضیه شدهفر شده و تایید ن شده، میهای تایید  وان به تای مبنی بر مرگ آنها بر اثر ترور بیولوژیک مطرح 

ترین مبارزان و از مهم« دمی برای آزادی فلستتتطینمر جبهه» برجستتتته فرماندهان از «ودیع حداد»

سالمی « سید عبدالعزیز حکیم»میالدی و  80و  70های فلسطینی در دهه سابق مجلس اعالی ا رهبری 

 . بر اثر سرطان ریه درگذشت اشاره کرد 1388عراق که در سال 

 

ختتبتترگتتزاری 

جتتمتتهتتوری 

استتتتتالمتتی/ 

10/7/1398 

ترور  ، «چاوز هوگو»مرگ

 بیولوژیک

ختتبتترگتتزاری  .رئیس جمهوری پیشین ونزوئال نیز مطرح شده است« هوگو چاوز»چنین فرضیه ای درباره 

جتتمتتهتتوری 

استتتتتالمتتی/ 

10/7/1398 

ها از داند که باعث شد چین در آستانه شکوفایی اقتصادی، سالموصر میمریکا را آ چین در شیوع سارس شیوع سارس در چین 

 هایش عوب بیفتد. واسطه تعطیلی کارخانه گردونه رقابت تولید ارزان قیمت به

ایستتتتتتنتتتتا/ 

13/4/1398  

شیوع وبا در پیونگ یانگ را در اواخر دهه  شیوع وبا در پیونگ یانگ شمالی  سوس 80کره  داند که با امریکایی می هاینتیجه فعالیت جا

سته شات ه شرایط دول اروپایی امریکایی، برای قطع آزمای شور به پذیر   جام یی انهدف مجبور کردن این ک

  .شده است

ایستتتتتتنتتتتا/ 

13/4/1398 

شتتتیوع ابوال م حمتتایتتت 

 "بیوتروریسم"آمریکا از 

 

تر مئنتوانید مطاکنون باز هم مینوشت :  "جیسون کیسون  "ای به قلم پایگاه خبری گلوبال ریسرچ در مواله

ست .  از شیوع ویروس ابوال ا سائل از جمله  سیاری از م شویم که دولت آمریکا در حال دروغگویی درباره ب قبل 

یکی از نکات این است که چرا هرگز هیچ در حویوت این مسئله به نوعی یک سیاست در واشنگتن می باشد . 

 . ودشعنوان نمی ،چگونه این ویروس تنها گیربانگیر مردم در غرب آفریوا شدهای درباره اینکه نظریه یا ایده

بتتاشتتتتتگتتاه 

ختتبتترنتتگتتاران 

جتتتتتتتتتوان، 

23/2/1395 

یوتتات حو کی  ت ی لوژ یو ب

در عرصتته نظامی  آمریکا 

بیولوژیکی در آستتتیای  -

 مرکزی

افزایش  وهای آزمایشگاهی چندی پیش پورتال آسیای مرکزی در گزارشی نوشت که آمریکا با گستر  پایگاه

یای بیولوژیکی در آس -حجم تحویوات مورد عالقه پنتاگون در زمینه بیولوژیکی، نفو  خود را در عرصه نظامی 

شتی اپیدمیولوژیک در منطوه و  . دهدمرکزی افزایش می ضعیت بهدا به گزار  این پورتال، نظارت جامع بر و

سم شده با میکروارگانی شورهای مورد های بیماری زا، جمحتوای کار انجام  ستی مرتبط در ک مع آوری مواد زی

های درمان آن و آزمایش های مختلف و رو نظر، مطالعه حستتاستتیت افراد در کشتتورهای مختلف به بیماری

شده  صلی پنتاگون در این زمینه عنوان  داروهای نوآورانه بر روی مردم محلی و جمعیت قومی متنوع، اهداف ا

ای وابسته در شهرهای نورسلطان، ااتار مرکز منطوه 9ی مرکزی، چهار مرکز از بنا به گزار  پورتال آسیا .است

های تشخیصی مستور در تعدادی از موسسه ها از جلمه موسسه میکروب و اارال قزاقستان، نوسازی آزمایشگاه

شناسی و بیماری های عفونی، بیمارستان نظامی مرکزی، موسسه تحویوات ویروسی وزارت بهداشت و مرکز 

ختتبتترگتتزاری 

جتتمتتهتتوری 

استتتتتالمتتی/ 

10/7/1398 
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 : بیوتروریسم با اهداف اقتصادی 

باشد. در بعضی از کشورهای در حال توسعه ای میهای اقتصادی کشور یا منطوهدر این نوع از بیوتروریسم هدف نابود کردن پایه

 های تروریستی، به آسیب بیولوژیکدهد ممکن است با ایدهکه غذای اصلی مردم را محصوالت کشاورزی نظیر برنج تشکیل می

مزارع  اهکشور برخی های مکرر گردند. درها بپردازند و مسبب قحطی، سوء تغذیه، کاهش ایمنی و عفونتت و از بین بردن آنغال

 . بیماری تب برفکی در جمعیت حساستواند مورد حمالت بیوتروریستی قرار گیردگندم و برنج به عنوان اساس تغذیه مردم می

انگلستان مورد  2007الی  2000های که در سالشود چنانربه سنگین اقتصادی میکشوری که این بیماری را ندارد سبب ض

ها انگلستان برای جلوگیری از انتشار بیماری مجبور شد بیش . در این سالحمله قرار گرفت و میلیاردها دالر خسارت مالی دید

  1.از یک میلیون راس گاو را معدوم نماید

  کالم آخر 

میکروبی و پدافند دفاعی در های سپتامبر، عملیات تروریستی به وسیله سالح 11المللی پس از حادثه بین بدون تردید در فضای

امروزه تفکرات ماکیاولی و هابزی که و مخوف، در ادبیات جنگ بیولوژیک، اهمیت دو چندان یافت. های کشنده برابر این سالح

کنند و سرمایه های کالن و علوم پیشرفته را در اختیار گرفته اند، به دلیل هر قیمت دنبال میتسلط بر تمام کره زمین را به 

تمی پردازند. بمباران اکشی مینموده و برای رسیدن به اهداف خود، به نسل داشتن خلق و خوی غیرانسانی، از علوم سوء استفاده

کارشناسان معتودند  2در راه اهداف غیرانسانی دانست. توان استفاده از علومهیروشیما و ناکازاکی و حمله شیمیایی به حلبچه را می

ی با ارز  ترین و موثرترین استراتژاجتماعی مورد انتظار از تهدید جنگ میکروبی، ترس و اضطراب است.  -مهمترین پیامد روانی

                                                           
 . 12/9/1394سایت دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، بیوتروریسم، مدیریت حراست،  - 1

  .1382، بهار و تابستان 19-18شماره  فصلنامه مطالعات بسیج، سال ششم، دفاع در برابر جنگ بیولوژیک و بیوتروریسم، - 2

اهش ک"های بستتیار عفونی و مرکز دامپزشتتکی ازبکستتتان در چارچوب برنامه پیشتتگیری از گستتتر  بیماری

 .انداز سوی آمریکا با استورار اتمکانات الزم بازسازی و تجهیز شده "تهدید مشترک

گستتتترس منتتاستتتبتتات 

دوجانبه فرانستتته و هند 

 نظامی بیولوژیکی  عرصتته

یل  این گستتتتر  به دل

 عرصه از سوی آمریکا

 ارچوبچ در گستر  عرصه نظامی بیولوژیکی از سوی آمریکا باعث شده که برخی دیگر کشورهای جهان نیز

، هند و 2018اواسط دسامبر سال میالدی . دهند توسعه عرصه این در خود های همکاری جانبه، دو مناسبات

دفاع  وزیر« راجناس سینگ. »ای میان این دو کشور را بررسی کردندهستهفرانسه ایجاد توافوی برای همکاری 

سم به عنوان تهدیدی جدی نام برده و تاکید کرد سلح نیروهای هند چندی پیش از بیوتروری  هایسرویس و م

، یک (IANS)به گزار  خبرگزاری خصتتوصتتی هندباشتتند.  تهدید این با مبارزه مودم خط در باید پزشتتکی

 انبه ضد تروریسم هند و فرانسه ازهای راهبردی و دو جوزارت کشور هند به عنوان بخشی از همکاریت از ئهی

ت را نمایندگانی از اداره مدیریت ئاین هی. آمدند فرانسه به روز مهر( به مدت پنج 9یکم اکتبر برابر  -)سه شنبه 

 هند و فرانستتته .دهدو آژانس تحویوات ملی هند تشتتتکیل می ملی بحران ملی، نیروی پاستتتخگویی به فجایع

سته سات انرژی ه سی ساختن یک تا شبرد توافوی مودماتی برای  گیگاوات انرژی  10ای را که قادر به تولید پی

ست را مورد بررسی قرار دادند سیا ا سومین اقتصاد بزرگ آ وشما س"بررسی این توافق با حضور . برای تامین 

وزیر امور خارجه فرانستته در دهلی نو انجام گرفت. دو طرف  "ژان ایو لودریان"زیر هند و نخستتت و "ستتوارا 

هایی به ویژه در زمینه توستتتعه ستتتازگاری با محیط را در چارچوب اتحاد موافوت کردند تا در آفریوا پروژه

 . المللی انرژی خورشیدی انجام دهندبین

ختتبتترگتتزاری 

جتتمتتهتتوری 

استتتتتالمتتی/ 

10/7/1398 
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ک مواردی جنگ بیولوژیدر استراتژی دفاع علیه های ناشی از جنگ بیولوژیک واکسیناسیون است. برای محافظت انسان از بیماری

علیه  آموز  دفاع پزشکی ها واطالعات رو « محصوالت»توجه به استراتژی  های پزشکی،دفاع فیزیکی، حمایت"همچون 

 باید مورد توجه قرار گیرد.  " بیولوژیک گیری عواملعوامل جنگ بیولوژیک، محافظت پرسنل پیش از در معرض قرار

 انارشناسک کنند.های جهانی تفسیر میرا در چارچوب جنگ بیولوژیک قدرت “ویروس کرونا”کم نیستند کارشناسانی که اشاعه 

 یهااز سالح یدینسل جد دیدر حال تول هاییکایاتفاق افتاد که آمر یزمان وا  یکرونا دق روسیجهش وند روس معتود ینظام

ظور من نیا یبرا یمناسب تیهم موقع نیدر مرکز چ “ووهان”خاب مؤثر باشد و شهر  ینژاد یبودند که بتواند رو یکیولوژیب

اعالم کرده  یا( در مطالعهMEMRI) انهیخاورم یارسانه واتیتحو یتوی، انست“جروزالم پست” ینترنتیا گاهیگزار  پا بهداشت. 

 جادیبه منظور ا یستیونیصه میو رژ کایآمر دهدیدر مطبوعات جهان عرب منتشر شده است که نشان م یاست اخبار متعدد

 تیاز سا یاند. گزارشکرونا را ساخته و آن را پخش کرده روسیکشور، و نیو متوقف کردن ا نیچ هیعل یو اقتصاد یجنگ روان

قرار بوده به عنوان  نیکه چرا ووهان در چ دهدیم حینوشته شده است و توض هینظر نیدر مصر بر اساس ا Vetogate یخبر

و  روسیانواع و دکنندهیتول نیاول هاییکایدر گزار  خود آورده است: آمر تیسا نیا کرونا انتخاب شود. روسیو وعیمرکز ش

و  یمانند جنون گاو ریاخ یهاکه در سال ییهاروسیآبله مرغان و طاعون گرفته تا همه و روسیدر جهان هستندم از و یباکتر

شهرک  کی شود،یم یکرونا معرف روسیو وعیکنون به عنوان کانون شکه هم ا ی. ووهان، شهرمیمشاهده کرد یخوک یآنفلوآنزا

 یاصل یهاشهر نیانجیتو پکن،  گوانگژو، .شودیمحسوب م نیشهر ثروتمند در چ نیهشتم یاست که پس از شانگها یصنعت

 لیتبد ییکایآمر اتیجنا کی یمناسب برا ی[ آن را به مکاننیبزرگ چ یهافهرست ]شهر نییووهان در پا تیهستند. موقع نیچ

تر و بزرگ یهاراز شه ترنییدر آنجا پا یبهداشت یهاو مطمئنا  سطح مراقبت ردیگیشهر چندان مورد توجه قرار نم نی. اکندیم

مغز متفکر  رایوجود دارد، ز یماریب نیا وعیش یبرا یاشدهیزیربرنامه یاقتصاد زهی: انگدیافزایم یخبر تیسا نیا تر است.مهم

ه دارو کند ک دیو خر نهیقرنط ،یمعالجه اضطرار نهیدالر هز هااردیلیاز آن مجبور است م ییرها یبرا نیپشت آن معتود است چ

موضوع است  نیبر ا یدییامر مهر تا نی. اشودیم دیتول یلیشرکت اسرائ کیاز آن توسط یمورد ن یهادارو میابییدر م تیدر نها

 1کشورها دارند. ریضربه زدن به سا یبرا یاشدهیزیرهدف برنامه کایو آمر لیکه اسرائ
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