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Abstract   
Background and Aim: The development of biological sciences, microbiology, biotechnology and genetic 

engineering, industrial applications of microorganisms, has posed a terrorist threat. Along with the production, 

development and use of biological weapons for military, bioterrorist, agro-terrorist (against plant resources), and 

ecotourism (against economic resources) purposes, the epidemic of some infectious diseases has endangered 

human security. The subject of this study is to survey biological threats to the health of individuals and society 

and the phenomenon of bioterrorism, its relationship with national security and ways to deal with it by the passive 

defense approach. 

Methods: This study was conducted by descriptive-analytical method, using literature review and cyberspace 

and using the experiences of authors and experts. 

Results: Threats of infectious diseases (AIDS, SARS, Corona, influenza, typhoid, leishmaniasis, etc.), 

biological terrorist attacks and bioterrorism are considered security issues. These health threats, which have 

national, regional and international security dimensions, and ways to deal with them, before, during and after 

incidents, have been studied with a passive defense approach. Measures taken before the biological attack, 

consolidation of infrastructure, enhancement of threat response capabilities, lead to resilience and reduction of 

vulnerability to biological threats. The passive defense as a peaceful and preventive method without the use of 

weapons by using new techniques and methods of detection, protection and safety, elimination and repulsion of 

pollution, is the best way to reduce vulnerability to biological threats. Along with Passive defense, the protection 

and security organizations before, during and after a bioterrorist attack, play a constructive and undeniable role in 

controlling, inhibiting and countering biological threats. 

Conclusion: Preparedness, forecasting, prevention, the resilience of manpower and endangered structures, 

detection, protection and safety, elimination, and disposal of pollution are strategies to reduce vulnerability to 

biological threats. Preventing bioterrorist operations is more important and better than dealing with them after the 

operation. Dealing with the spread of a bioterrorist agent requires spending time and budget, the equipment, and 

facilities. Passive defense is the most effective and efficient approach to dealing with biological threats and 

protecting national security. The key and pivotal role in the country's biological defense is played by the country's 

passive defense organization. In this organization, it is necessary to integrate human and veterinary public health 

monitoring, as well as the coordination of scientists and health service providers. 
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 11/10/1911 پذیرش مقاله:     21/11/1911 دریافت مقاله:

   دهکیچ
، هانیسمکاربردهای صنعتی میکروارگا، ژنتیکشناسی، بیوتکنولوژی و مهندسی شناسی، میکروبتوسعه علوم زیست ف:هدزمینه و 

یستی، ی، بیوترورهای بیولوژیک با اهداف نظامکارگیری سلاحتهدیدات تروریستی را به همراه داشته است. همگام با تولید، توسعه و به

به مخاطره را ر های واگیردار امنیت بشگیری بعضی از بیماریعلیه منابع اقتصادی(، همهمنابع گیاهی(، و اکوتروریستی )علیه آگروتروریستی )

ویکرد های مقابله با آن با رو راه ملی امنیتآن با  ، رابطهبیوتروریسمزیستی سلامت افراد و جامعه و پدیده  تهدیداتاست. بررسی  انداخته

 ، موضوع این مطالعه است. پدافند غیرعامل

ان و گیری از تجارب نویسندگو بهره ای و فضای مجازیمنابع کتابخانهاستفاده از  ،تحلیلی -روش توصیفیاین مطالعه با  ها:روش

 .صورت پذیرفته است نظرانصاحب

های مسری )ایدز، سارس، کرونا، آنفلوآنزا، تیفوس، لیشمانیوز و ...(، حملات تروریستی بیولوژیک و بیوتروریسم، تهدیدات بیماری ها:یافته

های مقابله با المللی هستند و راهای و بیند. این تهدیدات سلامتی که دارای ابعاد امنیت ملی، منطقهشونبه مثابه موضوعات امنیتی تلقی می

، هااختزیرس، تحکیم بیولوژیک هانجام اقدامات قبل از حملآنها، قبل، حین و بعد از حوادث، با رویکرد پدافند غیرعامل بررسی شده است. 

عنوان عامل بهپدافند غیرشود. پذیری در برابر تهدیدات زیستی منتهی میسازی و کاهش آسیببه مقاوم، تهدیدات با توانمندی مقابله ارتقای

 ،گیهای نوین آشکارسازی، حفاظت و ایمنی، رفع و دفع آلودگیری از فنون و شیوهبهرهلاح با آمیز و پیشگیرانه بدون استفاده از سروشی صلح

حکومتی، ظام نعنوان چشم تیزبین های حفاظتی و امنیتی نیز بهتهدیدات زیستی بوده و سازمان پذیری در مقابلبهترین روش کاهش آسیب

  د.نبیوتروریستی نقش سازنده و غیر قابل انکاری در کنترل، مهار و مقابله با تهدیدات بیولوژیکی دار هقبل، حین و بعد از حمل

منی، آشکارسازی، حفاظت و ایهای در معرض خطر، نیروهای انسانی و سازهسازی بینی، پیشگیری، مقاومآمادگی، پیش گیری:نتیجه

تر و پیشگیری از وقوع عملیات بیوتروریستی مهمباشند. مییری در مقابل تهدیدات زیستی پذکاهش آسیب از راهبردهای رفع و دفع آلودگی

، داشتن تجهیزات هوقت و هزینگسترش یک عامل بیوتروریستی مستلزم صرف مقابله با شیوع و  .بهتر از مقابله با آن بعد از وقوع عملیات است

قش نمقابله با تهدیدات زیستی و صیانت از امنیت ملی است.  ترین رویکرد. پدافند غیرعامل، مؤثرترین و اثربخشو امکانات مورد نیاز است

ادغام نظارت بر بهداشت عمومی در این سازمان است.  ورشسازمان پدافند غیرعامل ک هور برعهدشکلیدی و محوری، در پدافند زیستی ک

  .دهندگان خدمات بهداشتی ضروری استمندان و ارائهشی دانگانسانی و دامپزشکی و همچنین هماهن
 

    امنیت، امنیت زیستی، بیوتروریسم، پدافند زیستی، سلامت. :هاکلیدواژه
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 مقدمه
شرایط  در همه لامت، صیانت از سلامت مردمرسالت نظام س

راتب مباشد. تجلی این رسالت حیاتی در تهدیدات زیستی بهمی
، شناسایی و درمانبهداشت و  هدر حوزتر و بیشتر است. حساس

سازتر از مراتب مهمتر و سرنوشتبه های پیشگیرانهراه اتخاذ
در صورت هرگونه حادثه ها و تدابیر درمانی است. آمادگی

 فوری و مؤثر درمانی و بازتوانی در رأس بیرتدابیوتروریستی، اتخاذ 
های واگیردار نظیر ایدز، سارس، گیرد. بعضی بیماریاهمیت قرار می

کرونا، مالاریا، آنفلوآنزا، تیفوس، لیشمانیوز و ... از تهدیدات سلامتی 
ند. روشمار میالمللی بهای و بیندارای ابعاد امنیت ملی، منطقه

ها ها در مورد انتقال بیماریتمام دولتشدن موجب نگرانی  جهانی
ها شده است و ضرورت و تهدیدات امنیتی برخاسته از بیماری

المللی را بیش از پیش نشان داده است. در این های بینهمکاری
های سلامت، موجب تأمین ها در حل بحرانراستا همکاری دولت

 (. 1) شودامنیت سلامت انسان می
ی در مورد تهدیدات تروریستی بیولوژیک اهای فزایندهنگرانی

 های سلامت را تحت تأثیر قرار داده است.و بیوتروریسم، نظام
ای استفاده از تسلیحات بیولوژیکی اهداف عمده با که بیوتروریسم

هایی به دلیل ویژگی، کندرا در حوزه نظامی و غیرنظامی دنبال می
ومی یک جامعه، زمان امنیت ملی و سلامت عماز جمله تهدید هم

قرار  های اخیر مورد توجه مراکز علمی، نظامی و امنیتیدر سال
گرفته است. تشویش اذهان عمومی، ایجاد رعب و وحشت عمومی، 

ی مل تولیدی جامعه، تضعیف عزم و اراده هایآسیب به زیرساخت
نظامی دفاع در برابر متجاوزین، از اهداف مهم غیر برای ادامه

ه جنگی و چ همیکروبی، چه در عرصهای سلاحبیوتروریسم است. 
اری های استکبهای ستمگر و نظامبرای قدرتتروریستی،  هدر عرص

خوار آنان، از جذابیت استثنایی نشانده و جیرهو عوامل و ایادی دست
تولید  توان ؛قابلیت تکثیر برای عوامل میکروبی زندهبرخوردارند. 

سازی قابلیت مصون سریع؛ قابلیت انتشار ؛داری راحتنگهبالا؛ 
 ؛دشواری بسیار در ردیابی فرد یا افراد متخاصم ؛نیروی خودی

اد ایج ؛کشاورزیهای فراوردهگستردگی عملکرد از انسان تا دام و 
ایجاد  ؛کاهش کارایی حریف ؛تلفات سریع در نیروهای نظامی

 موریتأاختلال در اجرای م ؛های جسمی در نیروهای نظامیمعلولیت
های کردن آنها برای کنترل اپیدمیهای نظامی و مشغولیگان

 سمبیوتروری تنها بخشی از اهداف نظامی ؛تعمدی ناشی از بیماری
  .است

ایجاد هراس، ارعاب و هرج و شوم و ضد انسانی، با  این پدیده
دفاع در برابر  .شوندکاهش ضریب امنیتی جامعه می ، موجبمرج

ز ا است. بسیارینظامی و امنیتی  از مسائل مهماین تسلیحات 
 11۹2از جمله قرارداد  ،المللیبین هبازدارند و معاهدات قوانین

 تسلیحات بیولوژیک که توسط بیش میلادی درباره منع استفاده از
، تاکنون موفق به مهار پدیده کشور جهان امضاء شده 101از 

ت ملی همزمان امنی ؛ تهدید«یوتروریسمب»بیوتروریسم نشده است )

 22: پایگاه اطلاع رسانی پدافند غیر عامل، و سلامت عمومی جامعه
 (.https://paydarymelli.ir، 1911اسفند 
پدافند عامل در حال حاضر به تنهایی قادر به مقابله با »

های مدرن و مخرب آفندی جهت جلوگیری از اثرات ویرانگر حلاس
نیروی انسانی نیستند و لذا آنها بر مراکز حیاتی و حساس و 

تواند به تکمیل کارگیری اصول و معیارهای پدافند غیرعامل میبه
 (.2) «ثر و قابل توجه نمایدمؤزنجیره دفاعی کمکی 

ه با های مقابلپدافند غیرعامل زیستی یکی از مؤثرترین روش
های بهداشتی، اجتماعی، سیاسی و از بحران است وبیوتروریسم 

جلوگیری و یا آثار مخرب آن را کاهش از آن  ناشیاقتصادی 
بر تدابیر پیشگیرانه عادی و غیر نظامی، . در این فرایند علاوهدهدمی

و  کشف، سنجش ههای پیشرفتاز تجهیزات و دستگاه با استفاده
 هاستفاد ،رفع و دفع آلودگی عوامل بیولوژیک ،شناسایی مواد

ع ک و دسترسی سریریزی شده از متخصصان دفاع بیولوژیبرنامه
هدف  هاز جامع ،زاهای مرجع تشخیص عوامل بیماریبه آزمایشگاه

(. با گسترش 9) نمایددر مقابل عملیات بیوتروریستی حفاظت می
زندگی نیازمند خدمات متفاوتی  همردم برای ادام ابعاد تکنولوژی،

منی که در آن ایو احتیاج به محیط آرام و قابل سکونت دارند  هستند
ایمنی  مینأت ،پدافند غیرعاملسایش کافی برقرار باشد. رسالت و آ

ریت مدی در باشد.بروز خطر میهای قابلیتو امنیت انسان در برابر 
های یتقابل ها وکانون شناسایی ،غیرعاملبا رویکرد پدافند  بحران
 و شناسایی موانع و تهدیداتبندی شناخت و اولویت خیز،بحران

 ، بررسیمدیریت و کنترل بحران هنحو راهکارهای مقابله با آنها،
سازی و کاهش ایمن، ط ضعف سیستمانقو پذیری آسیب
 های، اصلاح زیرساختهای مورد نیاز مردمپذیری زیرساختآسیب

ایجاد ایمنی و امنیت  فعلی و مهندسی مجدد استحکام آنها برای
گاه تکیهمکاری همگانی آموزش و هضروری است. عمومی 

است. کاهش پیامدهای  غیرعاملهای اجرایی پدافند محوری برنامه
و جبران  دیدهامکان بازسازی مناطق آسیبسازی بحران و فراهم

ممکن، تنها با مشارکت وسیع مردمی میسر  هخسارت با حداقل هزین
 باشد. می

 اینگذاری ملی در ، سرمایهغیرعاملیکی از الزامات پدافند 
پدافند غیرعامل با هدف جلوگیری از وارد شدن صدمات حوزه است. 

جانی و مالی و به حداقل رساندن میزان صدمات و خسارات ناشی 
افزار و مهمات، رگیری هر نوع جنگاکدشمن، بدون به حملاتاز 

 اهآن ء و تحققگردد که اجراطیفی وسیعی از اقدامات را شامل می
 هایباشد. صرف این هزینهزیاد می نسبتاً هایمستلزم هزینه

یر ناپذو گاهی جبران لانل خسارات کیتواند از تحمسنگین می
امنیت با سلامت،  ه(. در این بخش از تحلیل رابط2) جلوگیری نماید

 رد ابعاد ضروری و حیاتی پدافند غیرعامل در جایگاه امنیت ملیبه 
 پرداخته شده است.مقابله با بیوتروریسم 
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 نتایج
مطالعه و بررسی متون و مقالات منتشر شده در موضوع امنیت 

 ملی و پدافند غیرعامل نتایج زیر را دربرداشته است:
 

 تعاریف و تعابیر تخصصی 

 (Biological hazard ) زیستی همخاطر

ویژه برای انسان هاشاره به مواد زیستی دارد که باین مفهوم 
تواند از سوی پسماند بیمارستانی، خطرآفرین است. این خطر می

یا و  ها، قارچها، ویروسهاباکتریانواع گوناگون مواد دارویی یا 
 .(0) باشد (با منبع زیستی) هاتوکسین

 

 نماد خطر زیستی

از سوی چارلز بالدوین که خود یک مهندس  1122در سال 
نماد  این ،کردمحیط زیست بود و برای شرکت داو کمیکال کار می

مت خطر زیستی در هنگام حمل و نقل، لا. ع(1-)شکل پیشنهاد شد
شوند و شماره بندی میدسته شدهمشخص هایینده در ردهآلامواد 
 (. 0) کنندهای خطرناک را دریافت میلاالمللی کابین
 

 
 نماد خطر زیستی. 9-شکل

 

 زیستی تهدید
 فاده ازاست با ،غیرطبیعی حادثه طبیعی یا نشانه، رویداد یا هر

یا  های انسانینابودی سرمایه عوامل زیستی که موجب تضعیف و
 های ملینابودی سرمایه طریق تخریب و های اقتصادی ازآسیب

 .(1شود )زیستی محسوب می تهدید گردد، کشور زیستی در
 

 بحران زیستی
 ی،حوادث طبیع هعوامل زیستی به واسط انتشار اثر چنانچه بر

م، زیستی توسط کشورهای متخاص هبیوتروریستی و یا حملاقدامات 
 و خسارت های ملی زیستی دچارسرمایهنیز  های انسانی وسرمایه

جامعه تحمیل شود؛ به نحوی که به ترس و وحشت  آسیب گردد و
 العاده باشد،انجام اقدامات اضطراری فوق برطرف کردن آن نیازمند

 (.1) بحران زیستی رخ داده است
 

 ند زیستیپداف
 -آشکارسازی -رصد و پایش)اقدامات  ای ازمجموعه

حفاظت و  -کنترل -تصمیم و عملیات -تشخیص -دهیهشدار

 -عبازیابی و بازتوانی مناب -درمان -نجات و امداد -پیشگیری
در برابر تهدیدات زیستی که موجب  (محدودسازی و رفع آلودگی

زیستی و کاهش آثار های ملی در برابر تهدیدات حفاظت از سرمایه
 .(1) گرددو عواقب ناشی از آنها می

 

 (Biologic warfare )جنگ بیولوژیک 
استفاده آشکار یا پنهان از تسلیحات زیستی علیه منابع انسانی 

های اقتصادی که توسط یک کشور متخاصم و با و یا زیرساخت
نظامی، از بین بردن مقاومت، تحمیل  ههدف وارد نمودن ضرب

دار نمودن امنیت ملی کشور انجام خسارات اقتصادی و خدشه
 ها،، اعم از باکتری(زیستی)گیرد. استفاده از عوامل بیولوژیک می

ها های آنها مانند توکسینوردها... و فر ،ها، گیاهان، حیواناتویروس
شک و ... را جنگ ح مانند مولابه منظور اهداف جنگی در قالب س

هدف در آنها مورد نیروهای نظامی  لاًنامند و معموزیستی می
 .(0) باشندمی

 

 ح بیولوژیکلاس
زا یا ای که برای انتشار عمدی عوامل زیستی بیماریهر وسیله

 به شکل)شود کار برده میها بههای آنها مانند توکسینوردهافر
ک افزار بیولوژیجنگ یاح زیستی لاس (،اسپری و ... موشک، بمب،

 .نام دارد
 

 (Biological defense )عامل زیستی پدافند غیر
که در آن از سلاح استفاده نگردد و موجب تقلیل  هر اقدامی

پذیری منابع انسانی، محیط زیست، ساخت و سازها، آسیب
های کشور در برابر عملیات سیسات، تجهیزات، اسناد و شریانأت

د در این رویکرشود. پدافند غیرعامل نامیده میمخرب دشمن گردد، 
صورت بروز جنگ و یا تنش، خسارات و تخریب احتمالی با در 

ای از تدابیر و اقدامات بدون استفاده از سلاح استفاده از مجموعه
پذیری، تلفات جانی، خسارات و افزایش قدرت باعث کاهش آسیب

ع بدون دفا»یعنی  املعبارت ساده، پدافند غیرع شود. بهمیپایداری 
 تعریف بالا در مصداق تهدیدات زیستیاست. « سلاح در مقابل تهدید

 (. 2شود ))بیولوژیک(، پدافند غیر عامل زیستی نامیده می
 

 پدافند عامل
ح لاری سکارگیهشامل تمامی تدابیر و اقدامات دفاعی مبتنی بر ب

رد کارببه معنای رویارویی مستقیم با دشمن و  وو ابزار جنگی 
 وی است تو خنثی کردن حملا زافزارهای مناسب برای پرهیجنگ

)کارگاه آموزشی مبانی پدافند غیر عامل، دانشگاه مازندران، کمیته 
 (.191۹پدافند غیر عامل، مرداد 

 

  بیوتروریسم
گیری از عوامل عبارتست از ایجاد ترس و وحشت، با بهره

به منظور  بیولوژیک هایافزارجنگیا شناختی مختلف، زیست
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را هم به معنی  "بیوتروریسم" هولی در عمل، واژ ؛اهداف خصمانه
 .(۹) برندکار میارعاب و هم به مفهوم جنگ بیولوژیک، به

 

 بیوتروریستی  هحمل
، ویروسعوامل بیولوژیک از جمله عبارت است از پخش کردن 

 ی که موجبومزا و سمباکتری، میکروب یا دیگر عوامل بیماری
گیاهان  نابودی ها، حیوانات وبروز بیماری و مرگ در میان انسان

ار بیولوژیکی سخت و دشو هکشف و شناسایی یک حمل .(2) شودمی
فیزیکی: بروز  -1است: یکی چهار دسته ژثیرات حمله بیولوأت .است

اقتصادی: محدودیت  -9؛ روانی: بروز ترس و وحشت -2 ؛بیماری
؛ های اقتصادی و کسب و کارفعالیتسفر و جابجایی، متوقف شدن 

ها، حیوانات، گیاهان، آلوده زیست محیطی: آسیب دیدن انسان -0
 .شدن منابع طبیعی مثل منابع آب

 

 ملی زیستی هسرمای
موجودات زنده اعم از حیوان و گیاه و  هشامل انسان و هم»

مرزهای ملی، منابع زیست  هموجودات در محدود ،ذخایر ژنتیکی
، (غذایی، بهداشتی، دارویی ابعمن هبع آبی و خاکی، هممنا)محیطی 

حیات موجودات زنده داشته باشند و نقش  هکه تأثیر متقابل بر چرخ
یز نمت و اطمینان عمومی و لااقتصاد ملی، سو  امنیتحیاتی در 

 (.1« )بقای باورهای مذهبی و ملی دارند، است
 

 تهدید امنیتی
تهدید مفهومی انتزاعی است که در هم تنیدگی عمیقی با 

مورد مداقه قرار  "امنیت ملی" و "امنیت"مفهوم امنیت دارد. هرجا 
توان ینمهیچگاه آید. حتماً از تهدید نیز سخن به میان می ،گیردمی

 .از تهدید سخن گفت ولی امنیت ملّی و تأثیر آن را نادیده گرفت
ای ههای امنیتی یا ارزشبت به ارزشتهدید نس ،تهدید امنیتی
تی سطح امنیهر مرکز ثقل امنیت در هر سیستم و در حیاتی واقع 

نامند. مرجع امنیت چیزی . برخی این مرکز را مرجع امنیت میاست
تهدید آن، تهدید  و آن را باید ضرورتاً تأمین نمود است که امنیت
وناگونی امنیتی گهای مختلف، مراجع گردد. دستگاهامنیتی تلقی می

واند تایدئولوژی دولت میبرای مثال کنند. را برای خود تصور می
مرجع امنیت باشد بنابراین تهدید ایدئولوژی دولت، تهدید امنیتی 

 .(11،1) است
 

  منیت زیست محیطیا

با  یارتباط مستقیم ،محیط زیست و مسائل زیست محیطی
زیرا هر نوع عارضه و اثر منفی  .حیات و زندگی جمعی انسان دارد

ت با محیط زیس. بار بر حیات انسانی داردبر محیط زیست، اثر زیان
ته نسبت مستقیم داش ،جستارهای توسعه و امنیت واحدهای سیاسی

ها بوم زیست هل در کارکرد عناصر سازندلاای که هرگونه اختبه گونه
انسان  توانمندی کند.و مدنیت بشر را تهدید میزندگی کره، و زیست

فضای زندگی خود یا در ویرانگری از در حفظ و صیانت 

اندازهای آن بیانگر این واقعیت است که انسان عامل مهم چشم
ل در قلمروهای زیستی لاها، ترکیب و اختها، ویرانگریساخت

 (. 11) باشدمی
 

 تاریخچه
افزارهای بیولوژیکی در قالب عوامل استفاده از جنگ هسابق
های اول در خلال جنگ است.های دور آغاز شده زا از قرنبیماری

استفاده از این گونه تسلیحات وسعت زیادی  هو دوم جهانی برنام
تدریج در ادبیات نظامی به پیدا کرد و نام سلاح میکروبی به

مه مباحث زیست محیطی در نی. افزار بیولوژیک ارتقاء پیدا کردجنگ
و تکامل تئوریک خود را گذراندند و در  مسیر رشد مبیستقرن دوم 

های یندهای عملی جوامع غربی شده و در حوزهااواخر قرن وارد فر
 ورود این مباحث به .گذاری حضور پیدا کردندسیاسی و سیاست

حوزه مباحث امنیتی اندکی با تأخیر صورت گرفت و با ظهور مکتب 
ندان یشمانتقادی و طرح مسائل امنیت زیست محیطی از سوی اند

 Barry Gordon ) بوزانگوردون بری  ویژهاین مکتب، به

Buzan) این روند شکل گرفته و مورد توجه نهادهای مرتبط در ،
 .(12)گذاری و اجرایی قرار گرفت بخش نظری، مطالعاتی، سیاست

 

 مروری بر تاریخچه بیوتروریسم
 

 قدیم هتاریخچ
طلب و افراد افزوناقوام مهاجم، در ادوار گوناگون تاریخی، 

گرانه یا اقتصادی از یک طرف و افکار مدافعه -رقبای سیاسی
های مورد ها و شخصیتها و دولتجویانه در افراد، ارتشتلافی

تهدید، از طرف دیگر، از هزاران سال قبل وجود داشته و گاهی 
مع(. )کتاب جا به خود گرفته است کردنیباورنگونه و ظاهر افسانه

های مسری بر روی مردم و ثرات بالقوه بیماریبر این اساس، ا
 سال قبل از میلاد شناخته شده بود. 211نیروهای نظامی، از 

 

نگار اجمالی کاربرد عوامل بیولوژیک در دوران تاریخ

 کهن 

 211  ،سولونسال قبل از میلاد مسیح (Solon) حاکم آتن، 

 (Krisa) محاصره شهر کریسا گیاه مسهل خربق سفید را در

 (.19) استفاده کرد

 استفاده گسترده از کثافات، اجساد و لاشه های قدیم در جنگ

 (.10) حیوانات اثرات ویرانگری بر نیروهای نظامی داشت

 091-010  قبل از میلاد: در جنگ ویرانگرPeloponnesian  

ی نها منابع آب آشامیدکردند، اسپارتها به غلط فکر میآتنی

 اندآنها را مسموم ساخته و موجب طغیان بیماری طاعون شده

(11 .) 

  یونانیان باستان اعتقاد داشتند بربرها از سموم بر علیه آنان



 محققیصفوی و /  12

 9 ، شماره9 دوره، 9911                                 نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت

 اند. استفاده کرده

 امل زیستی در قرن ششم قبل از میلاد و توسط استفاده از عو

های آب آشوریان به ثبت رسیده است که بر اساس آن چاه

 نمودنددشمن را با عصاره گیاه چاودار آلوده میآشامیدنی 

(12). 

 211 داران سیکا از تیرهای سال قبل از میلاد مسیح کمان

 .(12) کردندبه اجساد در حال فساد استفاده می شده آلوده

 ،افکار و اعمال بیوتروریستی همواره در اقوام مهاجمبه هر حال 

نها در آاقتصادی  _و رقبای سیاسیگر های مستبد و سلطهحکومت
غیر  گونه وخورد که گاه بسیار داستانمنابع تاریخی به چشم می

در کتاب ذخیره خوارزمشاهی رسند. برای مثال قابل باور به نظر می
شود و المعارف پزشکی به زبان فارسی محسوب میکه اولین دایره

م جرجانی در قرن ششسید اسماعیل توسط دانشمند ایرانی، حکیم 
بعضی از ملوک، "شمسی تألیف گردیده، آمده است که: هجری 

که خوردن آن ایشان را عادت شود کنیزکان را به زهر، بپرورند چنان
یا  (ههدی)و زیان ندارد. این از بهر آن کنند تا آن کنیزک را به تحفه

دیگر به خصمی که ایشان را بود برسانند تا به مباشرت آن  هبه حیل
 .کنیزک، هلاک شوند
های اول ترین شواهد تاریخی مزبور در هزارهبرخی از معروف

آمده است. 2و  1-و دوم میلادی در جدول

 

 (1۹میلادی ) دوممروری کوتاه بر تاریخچه بیوتروریسم در هزاره اول و . 9-جدول

 شرح حادثه بیوتروریستی سال میلادی
 ایتالیا(. Tortona )مسموم نمود  آب را با بدن انسان یهاچاهامپراتور بارباروس  9911

های ر سالد پرتاب نمودند. ) مهیکر رهیشبه جزدر شهر کافا  یوارهایبر فراز د با منجنیق طاعون را انیمغولان اجساد قربان 9931-9931
شده بودند، اجساد قربانیان طاعون سپاهیان تاتار که در منطقه کریمه محاصره شده و دچار اپیدمی طاعون 1902-190۹

 (کردندهای شهر به بیرون پرتاب میرا از روی دیوار

 بفروشند )ناپل ایتالیا(. خود یتا به دشمنان فرانسو نمودندجذام مخلوط  مارانیشراب را با خون ب هاییایاسپان 9311

با  جنگ فرانسویان. همچنین در آبله علیه آنان استفاده کردپیزارو در بین ملل آمریکای جنوبی از البسه آلوده به  میلادی 91قرن 
 .شدند ز آنانا ها به ساکنین بومی آمریکا پتوهای آلوده به آبله داده و موجب تلفات بسیاریسرخپوستان، بریتانیایی

 نمودند.های هار را به سوی دشمنان خود شلیک میها بزاق سگلهستانی 9112

 .های تو خالی توپ علیه دشمنان استفاده کردهای مبتلا به هاری را در گلولهژنرال لهستانی بزاق سگیک  9122های اواسط سال

 امضاء شد. "یسم یهاگلوله"استفاده نکردن از  یو فرانسه برا یآلمان یروهاین نیتوافق ب نیاول 9111

 از استراتژی مشابه سپاهیان تاتار که دچار اپیدمی طاعون شده بودند، استفاده کردند. نیروهای روسیه در جنگ علیه سوئد 9192

 های آمریکا توزیع کردند.ای را بین بومیها پتوهای بیماران آبلهانگلیسی 9119

 به آب بست.را  ایتالیا در اطراف مانتووا یها، دشتایمالار یماریب وعیش تیتقو یناپلئون برا 9111

 .ندختوفریم هیرا به سربازان اتحادو تب زرد مبتلا به آبله  مارانیب یهالباس ،هاونیکنفدراسدر جنگ داخلی آمریکا  9619

 .لک بورن فرمانده آتی کنتاکی در جنگ داخلی سعی کرد البسه آلوده به آبله و تب زرد به سربازان بفروشدب دوره جنگ داخلی
 

 (11( )1111تا 1111بیوتروریسم در قرن گذشته ) مروری کوتاه بر تاریخچه . 0-جدول

 شرح حادثه بیوتروریستی تاریخ
 ها از باسیل آنتراکس )سیاه زخم( بر علیه یکدیگر استفاده کردند.ها و فرانسویآلمان جنگ جهانی اول

یاه زخم و باکتری س ییک مرکز میکروبیولوژی در واشنگتن ایجاد و مقادیر زیاد ،آمریکایی -پزشک آلمانی، دکتر دیلگر  9191
 .را تولید نمود)بیماری مشمشه( گلاندرز 

ادامه جنگ جهانی 

 اول

رأس، احشام آلوده به عوامل بیوتروریستی را برای نیروهای متعهد مستقر در  9111در بنادر بارگیری عوامل مخفی آلمان، 
 .کردندآلمان ارسال 

 نمود. های زیستی در ارتش خود دائرژاپن بخشی را برای تولید سلاح 9196

ژاپن با توسعه قلمرو خود به منچوری در این شهر آزمایشاتی را روی اسرای جنگی انجام داد. مسئول این برنامه ژنرال ایشی  9199
اغلب آنها در معرض  بانیان این آزمایشات نشان دادبه این برنامه ادامه داد. مطالعات روی حدود هزار نفر از قر1101تا 

 شود که سه هزار نفر دیگر از زندانیان جنگی و افراد غیرنظامی در این تأسیسات کشته شدهاند. تخمین زده میآنتراکس بوده
 باشند.

 ه کردند.ای آلودودهها منابع آب نیروهای شوروی را در مرزهای سابق مغولستان با باکتری عامل تیفوئید رژاپنی 9191
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طی جنگ جهانی دوم، آمریکا و انگلیس نیز برنامه از طاعون و سیاه زخم در این جنگ توسط نیروهای متخاصم استفاده شد.  جنگ جهانی دوم
حشام کرد. این آزمایشات پس از شیوع آنتراکس در بین اسلاح زیستی داشتند. انگلستان روی تولید اسپور آنتراکس کار می

 .مناطق متوقف گشتاین 

میلیون مگس آلوده به طاعون را از درون هواپیما روی روستاهای چین و منچوری تخلیه  111 ها در یک حمله زیستی،ژاپنی 9139
کیلوگرم  011ذخایر میکروبی ژاپن بالغ بر 1101تا سال روستاها شدند. و موجب شیوع چندین مورد ابتلا به طاعون در آن 

 .است عامل آنتراکس بوده

 های زیستی را آغاز کرد. در برنامهروی کاربرد تهاجمی سلاحها استفاده کردند. تحقیق ها از عامل تولارمی علیه آلمانروس 9130
ویروس آنسفالیت اسبی ونزوئلیایی، ،  Q تسلیحات میکروبی آمریکا روی عوامل سیاه زخم، بوتولیسم، طاعون، تولارمی، تب

 .شدبروسلوز و ... کار می

ال طور رسمی تا سبرنامه تحقیقاتی خود را برای استفاده از عوامل بیولوژیک آغاز کرد. این برنامه به 1109در سال  آمریکا 9131
 یافت. ادامه 1121

 آلوده ساختند. با فاضلاب،را  یک مخزن بزرگ آشامیدنی در بوهمیا آلمان ها 9131

خطر اما به راحتی قابل سازی عوامل جنگی خود را با استفاده از یک عامل بیمربوط به نحوه پراکندههای آمریکا آزمایش 9112
 انجام داد. تشخیص، روی شهر سانفرانسیسکو

 .شروع کرد که تا الان نیز ادامه دارد 1119را از سال  بی در جنگوبرنامه دفاع میکر رتش آمریکاا 9119

یزان آسیب پذیری خود به عملیات بیوتروریستی مخفی را با استفاده از باسیلوس سوبتیلیس در مترو شهر نیویورک آمریکا م 9111
 آلوده کند.تواند تمامی سیستم مترو را سازی یک ایستگاه میمورد بررسی قرار داد. بر اساس نتایج آلوده

تهیه شده  و موادبرنامه تحقیقاتی استفاده از عوامل بیولوژیک خاتمه داد جمهور وقت آمریکا به رئیس نیکسون سال ایندر  9111
این مواد شامل باسیلوس آنتراسیس )های مربوط )دفاع و کشاورزی( از بین رفت با حضور نمایندگان وزارت 11۹2و  11۹1در 

انسفالیت  یروس(، وQتب)ل امع ،کوکسیلا برونتئی(، تولارمی ، فرانسیلا تولارنسیس )عاملبوتولیسم سم (،سیاه زخم )عامل
 (.بود انتروتوکسین بی استافیلو کوکی و بروسلوز لا سویس )عامل، بروسونزوئلایی

ردند؛ اگر چه ک ءهای بیولوژیکی امضاسلاحوری و گسترش اسال کشورهای جهان کنوانسیونی مبنی بر عدم تولید، فر این در 9110
کشور در سراسر جهان این  121تعداد  2111تا سال  کننده تحقیقات در این زمینه را ادامه دادندءبعضی از کشورهای امضا

 (.11) دهای بیولوژیک نداشته باشنای برای استفاده از سلاحکه برنامهشدند  تعهدمکردند و  ءکنوانسیون را امضا

 .کندیداخل عراق استفاده م یقوم یهاو گروه رانیا هیو تابون عل نیعراق از گاز خردل، سار 9166-9162

آسیای  در باران زرد است. یکی از موارد آنهای اخیر گزارش شدههای بیولوژیک در سالموارد متعددی از استفاده سلاح 9161
 بود. مورد بعدی استفاده از عامل روسیه سوردولوسک بود که به علت آزاد شدن تصادفی عامل سیاه زخم از جنوب شرقی

 بود. سالآن در  لندن ربه عنوان وسیله کشنده د ریسین

کلستریدیوم  و بوتولیسم سیاه زخم(، سمتحقیقاتی در مورد باسیلوس آنتراسیس )عامل  عراق گزارش شد که 1111اوت  2در  9119
 .از بین رفت جنگ اول خلیج فارس بسیاری از این تأسیسات در طی. دهدانجام می پرفریجنس

9111 Aum Shinrikyo کندیاستفاده م نیاز گاز سار ویتوک یمترو ستمیدر س. 

 ،بوتولیسم ،سیاه زخم به اردن مشخص شد که عراق تحقیقات بر روی حسین کامل المجید بعد از پناهنده شدن ژنرال 9111
 های هوایی وها، بمبها در راکتاست از آنو توانسته را ادامه داده ریسین و هاآفلاتوکسین ،نسجکلستریدیوم پرفری

 آنتراکس بمب را با 11، بوتولیسم کیلویی را با سموم 011 بمب در نهایت عراق صدد. استفاده کن کننده های اسپریتانک

 آنتراکس موشک با 11، بوتولیسم با سم سکاد()ا موشک الحسین 19پر کرده بود. علاوه بر آن  آفلاتوکسین بمب را با 12و 
 آنتراکس لیتر از 1111، بوتولیسم سم تغلیظ شده لیتر از 11111آماده کرده بود. در کل عراق  سینوکتآفلا موشک نیز با 2و 

 (.21-22د )دارا بو آفلا توکسین لیتر از 2211تغلیظ شده و 
 

 

 بحث
موضوع مهم بیوتروریسم از نظر ریشه و زمینه، گستره، عوامل 

انواع تهدیدات و نیز تدابیر فرآیند پدافند غیرعامل مورد استفاده در 
 باشند: شرح ذیل می ترین آنها بهقابل بحث و بررسی است که مهم

 های تهدیدات زیستیها و زمینهریشه
ن تریبیوتروریسم یک تهدید امنیتی بوده و یکی از مهم

 .های امنیت ملّی یعنی حفظ جان مردم را نشانه گرفته استمؤلفه

تًا سهولت تهیه، هزینه پایین تولید، تشخیص نسبنظیر:  هاییویژگی
مشکل، عدم امکان حفاظت مؤثر علیه بسیاری از عوامل زیستی 

که  وینح های بیولوژیک داده بهزا، موقعیت خاصی به سلاحبیماری
نظامی و امنیتی پردازان نظریهجدی دغدغه دفاع در برابر آنها به 

ورت استفاده باعث هراس، ارعاب عمومی تبدیل شده است و در ص
 گردد و امنیت ملّی مرج و نیز کاهش شدید ضریب امنیتی و و هرج

های طور خلاصه زمینه(. به9) کندرا با چالش جدی مواجه می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%A8%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AC%D9%86%DA%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87_%D8%B2%D8%AE%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87_%D8%B2%D8%AE%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A6%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A6%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A6%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86_B_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%88_%DA%A9%D9%88%DA%A9%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86_B_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%88_%DA%A9%D9%88%DA%A9%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%88%D8%B3%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%88%D8%B3%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%BE%D8%B1%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D9%86%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%BE%D8%B1%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D9%86%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%BE%D8%B1%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D9%86%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87_%D8%B2%D8%AE%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87_%D8%B2%D8%AE%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%BE%D8%B1%D9%81%D8%B1%DB%8C%DA%98%D9%86%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%BE%D8%B1%D9%81%D8%B1%DB%8C%DA%98%D9%86%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D9%84%D8%A7_%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D9%84%D8%A7_%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%85%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%85%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D9%84%D8%A7_%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%85_%D8%AA%D8%BA%D9%84%DB%8C%D8%B8_%D8%B4%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%85_%D8%AA%D8%BA%D9%84%DB%8C%D8%B8_%D8%B4%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D9%84%D8%A7_%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D9%84%D8%A7_%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86


 محققیصفوی و /  11

 9 ، شماره9 دوره، 9911                                 نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت

 شرح زیر است:تهدیدات زیستی به
 هایی نظیر درحوزه وریافن و های عملییشرفتپ

  ؛میکروبیولوژی، ژنتیک، بیوشیمی

 طلب، میت علمی دانشمندان خودخواه، فرصتحاک
تفاوت به نشانده و بیپرست، خودفروخته و دستمنفعت

 ای؛الزامات حرفه رسالت انسانی و وظایف اخلاقی و

 و تفکرات استکباری و استعماری  رشد صفات منفی اخلاقی
  ؛برخی کشورهای جهانبین حاکمان 

 تولید تسلیحات بیولوژیک برای تهدید منافع مادی مترتب بر 
 ؛ ها و امنیت کشورهاسلامتی انسان

 ؛سهولت دسترسی و تهیه  

 ؛هزینه تولید پایین 

 ً؛مشکل منشاء حمله تشخیص نسبتا  

 ؛ثر علیه بسیاری از عوامل زیستیؤعدم امکان حفاظت م 
 

 امنیتی تهدیدات زیستی هابعاد گسترد
 ازی و معلول کردن سناتوان، مردمو سلامت جان  تهدید

 ؛نیروهای انسانی کارآمد

  و استقلال و حاکمیت کشور؛ تمامیت ارضیتهدید 

 طور عام و اقتصاد سلامتکشور بهسیستم اقتصادی  تهدید 
 طور خاص؛به

 ؛ایجاد رعب و وحشت گستردهو  مختل کردن نظام اجتماعی 

 ی هامحیطی و تغییر در اکوسیستم ایجاد آلودگی زیست
 ؛طبیعی

 ایجاد تلفات سریع در نیروهای ات نظامی و دفاعی )تهدید
منظور  به نظامی و دفاعیبیمار نمودن نیروهای ، نظامی

ی نیروهای یآلوده نمودن آب و مواد غذا، کاهش کارایی آنها
های جسمی در کارکنان سازی و ایجاد معلولیت ناتوان، نظامی

های ایجاد اختلال در اجرای مأموریت، نیروهای مسلح
های نظامی با مشغول نمودن کارکنان به اقدامات مرتبط یگان

 ایجاد رعب و، های تعمدی ناشی از بیماریبا کنترل اپیدمی
 ؛(منظور تضعیف روحیه و کارایی نیروهای پشتیبانی وحشت به

 

 عوامل مختلف مورد استفاده در تهدیدات زیستی
ارای دطور بالقوه طیف وسیعی از عوامل در تهدیدات زیستی به

 (:9شرح زیر است )بندی آنها بهموضوعیت هستند که طبقه

 « شامل موارد زیر می  ؛«  کلاسیکتهدیدات زیستی

 باشند:

o نظیر سیاه زخم، آبله :های طبیعیمیکرو ارگانیسم ،

طاعون، بروسلا، تولارمی، وبا، تیفوئید، شیگلا. این عوامل 
نسبت به عوامل شیمیایی دارای قدرت کشندگی بسیار 

ه تواند ببالایی هستند. یک گرم میکروب سیاه زخم، می
ای هاندازه یک تن گاز اعصاب سارین، قربانی بگیرد. روش

ی اکسیناسیون، آنتپیشگیری و مقابله کارآمدی نظیر و
 های مؤثر وجود دارد. ها و آنتی ویروسبیوتیک

o م و : مانند سم بوتولیسسموم زیستی یا مواد زیستی

ریسین که گرچه در مقابل عوامل طبیعی نظیر درجه 
شوند ولی قدرت حرارت و اشعه ماوراءبنفش، تخریب می

 العاده زیادی دارند.کشندگی فوق

o ند (: پپتیدهایی هستهورمونیمواد ) مواد فعال زیستی

حالت  کنند و درکه در شرایط فیزیولوژیک بدن فعالیت می
های بدن وجود دارند. خطر طبیعی به مقدار جزئی در بافت

عنوان تهدید علیه انسان، بالقوه وجود استفاده از این مواد به
 دارد. 

 «باشند:شامل موارد زیر می«: تهدیدات زیستی نوین 

o یایی : تغییر ساختار شیمییر یافتهسموم زیستی تغ

سموم زیستی از طریق مهندسی ژنتیک )افزایش پایداری، 
ه زدایی نسبت بژنی برای حساسیتتغییر ساختار آنتی

( Chimeric poison ها، تولید سم فعال نوری )بادیآنتی
های سموم مختلف برای کایمریک از طریق اتصال مولکول
ندگی در بدن، طراحی افزایش قدرت نفوذ و قدرت کش

سموم پپتیدی جدید با ساختار کوچک برای نفوذ از 
... (،  و های ضد عوامل زیستیفیلترهای ماسک و لباس

های کارآمد افزایش قدرت کشندگی و فقدان روش
پدافندی شامل پیشگیری، تشخیص و درمان، از 

 باشند.های این عوامل میویژگی

o ق زا، از طریبیماری: تولید عوامل عوامل زیستی دوقلو

خطر مخلوط نمودن دو جزء که هرکدام به تنهایی بی
خطر هستند. فرایند تولید آنها ایمن و انباشت آنها نسبتاً بی

 است. 

o های علمی امکان با پیشرفت :عوامل زیستی مصنوعی

های مصنوعی و سنتتیک و افزایش تأثیر طراحی ویروس
ها یکبیوتبه آنتی های زیستی و افزایش مقاومت آنهاسلاح

 و داروهای ضدویروس فراهم شده است. 

o های حیوانی با : ویروسهای نوینبیماری

های انسانی را توانند جمعیتهای ژنتیکی میدستکاری
 های بسیار خطرناکی ایجاد کنند. آلوده و بیماری

o ها پس از ورود به: بعضی ویروسعوامل زیستی پنهان 

مانند ت خفته یا نهفته باقی میصورها بهژنوم انسان مدت
های هرپس شوند، مانند ویروسو تحت شرایطی فعال می

سازی پنهان ها. حملات زیستی با آلودهو زونا و انکوژن
جمعیت خاص و فعال کردن در زمان دلخواه، طراحی 

شود و عملاً تشخیص حمله زیستی را ناممکن و یا بسیار می
 سازد. دشوار می

o ای ه: موادی نظیر افزودنیی خاموشمواد شبه زیست
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مجاز به مواد مصرفی هستند )نظیر شیرخشک، چای، غیر
روغن، نوشابه، غذای دام و ...( و به منظور حمله زیستی 

گیرند. مواد صنعتی وارداتی مورد مورد استفاده قرار می
استفاده در خانه یا محیط کار، یک هدف پنهان در حملات 

مکان تشخیص و وسعت حمله باشند. عدم ازیستی می
 زیستی، از مشخصات این عوامل هستند. 

o این عوامل از طریق عوامل زیستی انتخابی :

ختلف های مفرایندهای پیچیده نظیر رمزگشایی ژنوم ملیت
و ورود اطلاعات ژنتیکی به عوامل زیستی خاص، در صورت 
شناسایی اهداف مورد نظر، فعال شده و آنها را تحت تأثیر 

  دهد.میقرار 

o  استفاده از اقدامات بهداشتی به منظور تهدیدات

 های حاوی مواد عقیم کننده. : نظیر واکسنزیستی نوین
 

ن، های نویبی و سموم حاصل از آنها، در بین سلاحوعوامل میکر
ی ها و عوارض طولاندارای توانایی ایجاد تلفات زیاد هستند. بیماری

نیاز خواهند داشت. برخی از های گسترده مدت حاصله به مراقبت
شوند، و حجم این عوامل از طریق ناقلین و افراد آلوده منتشر می

اندکی از میکروب موجب انتشار در سطحی وسیع، مانند یک شهر 
شود. شناسایی این عوامل آسان نیست و در بسیاری از مناطق می

جهان، تشخیص یک حمله بیوتروریستی با تأخیر همراه خواهد بود. 
های خودامدادی و دیگر امدادی در این نوع حملات، کاهش نقش

سازد. وجود دوره نهفته موجبات رعب و وحشت عمومی را فراهم می
در بروز علایم، شروع درمان و پیشگیری از بیماری را با تأخیر مواجه 

سازد و کادر درمان زمانی متوجه بروز یک تهاجم میکروبی می
(. در این شرایط مهار 29،20ه است )شوند که اپیدمی رخ دادمی

یر ناپذهای اجتماعی اجتناببیماری بسیار دشوار و بروز استرس
های عفونی در شروع، تشخیص است. تشابه علایم بیماری

اختصاصی میکروارگانیسم مسبب تهاجم بیولوژیک را بسیار دشوار 
 کند. می

 

 حوادث بیولوژیکغیرعامل جهت مقابله با پدافند  ابعاد

 دشمن هتهاجمات خصمانطبیعی و 
یزی و رحفظ امنیت ملّی به نحو چشمگیری وابسته به برنامه

. دباشغیرعامل میپدافند ساماندهی همه جانبه در موضوع حیاتی 
ار پذیر بسیتهدیدات زیستی، ابعاد مورد تهدید یا آسیب هدر حوز

 باشند: وسیع می
 حیاتی و حساس نظامی و ها و مراکز تمامی زیرساخت

 ؛غیرنظامی

 ؛اقتصادی هایارکان و زیرساخت 

  و حاکمیت و استقلال کشور؛ سیاسینظام 

 ارتباطی نظیر بندرها و  هایمجموعه شبکه و زیرساخت
 و فضای سایبری؛ هافرودگاه

 های بزرگ های محصولات کلیدی نظیر مجتمعزیرساخت
  ؛ ... ها وصنعتی، کارخانه

  ها، منابع و ساختارها، زیرساخت همجموعنظام سلامت و
 نیروی انسانی آن؛

 ؛مراکز هدایت و فرماندهی  

 ؛جمعیت مردمی کشور  
 

ساختار پدافند غیرعامل در برابر تهدیدات زیستی در 

 کشور
زیستی، اعم از  های ناشی از تهدیداتبرای مقابله با بحران

ویژه وزارت هبهای دولتی بیوتروریستی، بسیاری از دستگاه طبیعی یا
های مرتبط با سایر وزارتخانهآموزش پزشکی، درمان و  ،بهداشت

نظامی، تأمین سلامت، مواد غذایی و آب جامعه و همچنین مراکز 
، دارای وظایف امنیتهای حافظ سازمان پدافند غیرعامل، و سازمان

 هقابلمبرای . همکاری مؤثر این نهادها هستندمعین  هایمسئولیت و
 بسیار ضروری و حیاتی است. تهدیدات احتمالی  قاطع با
 

 گیرینتیجه
ی مت و واحدهای بهداشتلادر مقابله با تهدیدات زیستی، نظام س

ی برعهده یرشگی و پینبیطریق پیش ازترین نقش را و درمانی مهم
درستی توان بهدارند. احتمال وقوع تهدیدات زیستی را نمی

ی کرد. برای دفاع در مقابل این تهدیدات تدارکات کافی نبیپیش
ور باید نقش کلیدی و شسازمان پدافند غیرعامل ک. زم استلا

 ور برعهده داشتهشمحوری، راهبری و راهبردی در پدافند زیستی ک
 . باشد

ش افزای، ادغام نظارت بر بهداشت عمومی انسانی و دامپزشکی
ای مقابله با بیوتروریسم ضروری ش برلادر ت، هاارتباطات و همکاری

مات ددهندگان خ مندان، ارائهشش هماهنگ و منسجم دانلات .است
أثیرات تکنترل ها برای بهداشتی، دامپزشکان و اپیدمیولوژیست

 است. جهانی بیوتروریسم ضروری
ی اههای عمومی جامعه در مورد دانستنیارتقای آگاهی

 ستییت احتمالی بیوترورلاضروری و اقدامات قبل، حین و بعد از حم
ها تا سرحد حصول اطمینان کافی از ضروری است. آموزش

محافظت جامعه در برابر تهدیدات بیولوژیک نوظهور باید تداوم 
ای یمهبپوشش زم برای لاافزایش یابد. تدابیر پیوسته داشته و 

حوادث احتمالی بیوتروریستی باید با  هدر مواجهانی مردم گهم
 .ورت پذیردص

 

از همه اساتیدی که با نظرات ارزشمند خود  تشکر و قدردانی:
رسان بودند، صمیمانه سپاسگزاری در غنای مطالب حاضر یاری

 گردد.می

که مایند نبدین وسیله نویسندگان تصریح می تضاد منافع:
 گونه تضاد منافعی در مطالعه حاضر وجود ندارد.هیچ



 محققیصفوی و /  21

 9 ، شماره9 دوره، 9911                                 نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت

منابع
1. Fallahi F, Mostaqimi B, Alkajbaf H, Heidari B. 

Investigating the concept of health in human security 

theory. Journal of Bioethics. 2015; 5(15):137-162. 

2. Mozaffarizadeh M. Passive defense in the position 

of national security and countering bioterrorism. 

National Conference on Passive Defense and 

Sustainable Development, Ministry of Interior, 

October 4 and 5, 2015. 

https://civilica.com/doc/565301/ [Persian] 

3. Zargan J, Dehnavi J. Bioterrorism security threats 

and ways to deal with it with a passive defense 

approach. Security research. 2016; 5(19): 91-110. 

4. Darajeh M, Najafipour F. Fundamentals of bio-

defense in the human field. Karaj: Narin Media; 2016. 

[Persian] 

5. Zahedan University of Medical Sciences and 

Health Services (Salimi - Laboratory Affairs 

Management): Passive Defense and Biological 

Threats. http://med.zaums.ac.ir [Persian] 

6. Haddadian M S, Nakhjiri F. Passive defense and 

biological defense. The first national conference on 

environment, energy and bio-defense, 2013. 

https://www.civilica.com [Persian] 

7. Hatami H. Principles and foundations of biological 

defense and its importance in public health. 

Comprehensive book of public health. Chapter 9, 

Speech 15, pp. 1832-1813. [Persian] 

8. Terminology of Bioterrorism: Bio-Defense, 

Journal of Bio-Defense Camp, March 2015. 

9. Security, Threats, National Power Study Group; 

Indicators and Dimensions, Tehran: Higher National 

Defense University, 2008. [Persian] 

10. Moradian M. Threat and Security (Definitions and 

Concepts). Tehran: Shahid Sepahbod Sayad Shirazi 

Education and Research Center Publications; 2009. 

[Persian] 

11. Mojoodi M, Ebrahimian M. The Impact of 

Environmental Security Threats on Iran's National 

Security. The First National Conference on the 

Analysis of Emerging Defense-Military Threats, 

Davos Aja, November 2016 http://www.ccsu.ir 

[Persian] 

12. Lotfi H, Nami M H, Hassanpour J, Bahiraei H. 

Environmental security and national security policy. 

Journal of New Attitudes in Human Geography.2011; 

3(4). 

13. Eitzen EM Jr, Takafuji ET. Historical overview of 

biological warfare. In: Sidell FR, Takafuji ET, Franz 

DR, (eds). Medical Aspects of Chemical and 

Biological Warfare. Washington, DC: Office of the 

Surgeon General, Borden Institute, Walter Reed 

Army Medical Center; 1997, 415-423. Available at 

http://www.bordeninstitute.army.mil/cwbw/default_i

ndex.htm ; accessed July 6, 2004.  

14. Robertson AG, Robertson LJ. From asps to 

allegations: biological warfare in history. Mil Med. 

1995; 160(8): 369- 73. 

doi:10.1093/milmed/160.8.369 

15. Thucydides, History of the Peloponnesian Wars, 

vol. 1 (New York: G.P. Putnam's Sons, 1919), 3. 

doi:10.4159/DLCL.thucydides-

history_peloponnesian_war.1919 
16. Bioterrorism - History: Future Biological Threats 

Institute. http://www.biothreats.ir/index [Persian] 

17. Frischknecht F. The history of biological warfare, 

EMBO reports, Vol. 4, special issue, 2003. 

doi:10.1038/sj.embor.embor849 
18. Riedel S. Biological warfare and bioterrorism: a 

historical review. InBaylor University Medical 

Center Proceedings. 2004; 17(4): 400-406. 

doi:10.1080/08998280.2004.11928002 
19. KAlibek K, K Handelman K. Biohazard: The 

Chilling True Story of the Largest Covert Biological 

Weapons Program in the World Trade From the 

Inside by the Man Who Ran It, New York, NY: 1999. 

20. Martin JW, Christopher GW, Eitzen EM. History 

of biological weapons: from poisoned darts to 

intentional epidemics. Medical aspects of biological 

warfare. 2007:1-20. doi:10.4324/9781003123644-3 
21. United Nations Security Council (1991), Report 

of the Secretary-General on the Status of the 

Implementation of the Special Commission's Plan for 

the Ongoing Monitoring and Verification of Iraq's 

Compliance With Relevant Parts of Section C of 

Security Council Resolution 687, New York, NY: 

United Nations, 1995. Publication S/1995/864, 59. 

22. Zilinskas RA. Iraq's biological weapons: the past 

as future?. Jama. 1997; 278(5):418-24. 

doi:10.1001/jama.278.5.418  
23. Mozaffarizadeh M. Passive defense in the 

position of national security and countering 

bioterrorism. National Conference on Passive 

Defense and Sustainable Development, Ministry of 

Interior October 4 and 5, 2016. 

24. Jalali Gh, Araqizadeh H. Biological defense. 

Journal of Culture and Health Promotion of the 

Academy of Medical Sciences. 2020; 4(1):60-66 

https://civilica.com/doc/565301/
http://med.zaums.ac.ir/
https://www.civilica.com/
http://www.ccsu.ir/
http://www.bordeninstitute.army.mil/cwbw/default_index.htm
http://www.bordeninstitute.army.mil/cwbw/default_index.htm
https://doi.org/10.1093/milmed/160.8.369
https://doi.org/10.4159/DLCL.thucydides-history_peloponnesian_war.1919
https://doi.org/10.4159/DLCL.thucydides-history_peloponnesian_war.1919
http://www.biothreats.ir/index
https://doi.org/10.1038/sj.embor.embor849
https://doi.org/10.1080/08998280.2004.11928002
https://doi.org/10.4324/9781003123644-3
https://doi.org/10.1001/jama.278.5.418

