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براي اقدام در اي  هبیوتروریسم و  مقابله با تهدیدات بیوتروریستی زمین
  پدافند غیرعاملراستاي 

  2سمیرا مرادي مفرد، 1منیژه احمدي
  

 چکیده
 نوپدید از معضالت یکی، آنها هايفراورده یا میکروبی عوامل از سوءاستفاده معناي به بیوتروریسم

روزافزونی در محافل علمی و نظـامی  طور  به آید که این روزها می حساب به تهدیدکننده عامل و
بیوتروریستی بر جوامـع  هاي  درك و فهم ضربات و آثار و عوارض  شدید حمله. باشد می مطرح
امري بسـیار  ، ها و صدمات ناشی از اینگونه عملیات خرابکارانهبراي جلوگیري از آسیب، انسانی

هر چند تسلیحات بیوتروریستی از قدیم االیام نیز وجود داشته و . باشد ناپذیر می اجتنابو ضروري 
رفته است ولی در عقیدتی و نظامی به کار می-سیاسی، اي قبیله-قومی، شخصیهاي  در خصومت

انباشت و کاربرد آنها تغییـر یافتـه و براسـاس    ، هاي تولیدشیوهفناوري، حال حاضر با پیشرفت 
بسیاري از کشورها دست به تولید و انباشت آن زده و برخی از کشورها طـی  ، اطالعات موجود

کشتار جمعی اینگونه تسلیحات را مورد استفاده هاي  سالح عنوان بهجنگ جهانی دوم و بعد از آن 
از آنجا کشور ما همواره در معرض انواع تهدیدهاي نظامی و تروریسـتی از سـوي   اند.  هقرار داد

الزم براي شناخت به هنگام و رویارویی موثر با حمالت هاي  نان بوده است لذا کسب آمادگیدشم
ي متولی امنیت ها دستگاهدر دستور کار  پدافند غیرعاملهاي بیوتروریستی احتمالی در قالب برنامه

اد و باشد که به بررسی ابع می مقاله حاضر یک مقاله مروري نقادانه. ملی کشور بایستی منظور شود
بیان ویژگیهاي بیوتروریسم و نقش پدافند غیرعامل به منظور دفاع در برابر چنین حمالتی پرداخته و 

  . در این زمینه پرداخته است پدافند غیرعاملسپس به ارائه راهکارهایی درچارچوب 
   ، پدافند غیرعاملتهدیدات بیوتروریستی، بیوتروریسم :ها کلیدواژه
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  مقدمه-1
ند به عنوان یک هدف بسیار مناسب و سهل الوصول مورد توجه متجاوزان و تروریسـتها  توا می کشاورزي

تواند به روشهاي گونـاگون   می واقع گردد. کاربرد مواد بیولوژیک علیه هدفهاي گوناگون از جمله کشاورزي
تروریسـمبیولوژیکو جنایـت   ، تـوان درسـه واژه جنـگ بیولوژیـک     مـی  صورت گیرد. این گونه عملیـات را 

ــردب ــف کــــــــــــ ــددارندعمدتأ یولوژیکتعریــــــــــــ . سالحهایبیولوژیکابزاریهستندکهقصــــــــــــ
ارگانیسمهایبیماریزایاسمهایغذاییوآبیراازطریقحشراتحاملبیمارییاقطرکهایتنفسیگسترشبدهند.پســــــــازمواجهه 
ــدهیکدورهکمونراتجربه  بابیماریهایعفونی،افرادعفونیشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــتهبهنوعبیماریمتفاوتبودهوبهپاتوژن،  خواهندکرد.ایندورهبســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)218: 1390ندازهوریشهمایهکوبیوپاسخایمنیافرادمتاثربستگیدارد(حسینی شکوه و نریمانی،ا
  بیوتروریسم، یکی از معضالت نوپدید بهداشت عمومی و عامل تهدید کننده کنتـرل عفونـت، بـه حسـاب     

بیولوژیـک،  گ افـزار  هاي مرتبط با آن نظیر حمله بیولوژیک، جنمی آید و طی دهه آخر قرن بیستم، واژه
هاي پزشکی و بهداشت، افزوده شد و آموزش دفاع بیولوژیک براي اولین بار به فرهنگ واژه دفاع بیولوژیک

ولی واقعیت اینست که افکار و اعمال بیوتروریستی همـواره در اقـوام مهـاجم، افـراد افـزون طلـب و رقبـاي        
و هـا   و دولـت هـا   انـه در افـراد، ارتـش   سیاسی ـ اقتصادي از یکطرف و افکار مدافعـه گرانـه یـا تالفـی جوی     

مورد تهدید از طرف دیگر، از هزاران سال قبل وجـود داشـته و گـاهی ظـاهر افسـانه گونـه و       هاي  شخصیت
  باورناکردنی به خود گرفته است. 

ــی،ا امنیتغذاییوسالمتغذابرایجمعیتروبهرشدکرهزمین،یکیازچالشهایجدیاستکهبهموضوعروزمجامععلمی،سیاس
ــت ( جتماعیواقتصا ــده اســـــــــ  .)Gillespie, 2000:622دیدرسطوحملیوبینالمللیتبدیلشـــــــــ

استفادهازفناوریهاینوینباهدفافزایشکمیوکیفیتولیداتمحصوالتکشاورزي،کاهشضایعاتوتبدیلفرآوردههایکمارزشـــب
ــب هفرآوردههایپرارزشباارزشافزودهبیشتردرکنارتوجهبهاصولکشاورزیپایداروحفظمنابعطبیعیمیتواندراهبردمناس

  .  قاهدافبرنامههایتوسعهکالنکشورباشدیبرایتحق
  پیشینه تحقیق-2

اي تحت )، در مقاله1390نوربخش و همکاران(
عنواننقشسیستماطالعاتجغرافیاییجهتپیشگیریومقابلهباآفاتگیاهی، به نقشفناوریاطالعاتوارتباطات(شامل 

GISهاپرداختند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که )درجهتمقابلهبااینچالش
گیریهایکارآمد؛ مجموعهاي سیستمهایاطالعاتجغرافیاییمرجعیجهتحمایتازتصمیم

-باشندکهبهاخذ،ذخیرههاومتخصصینمیسازمانیافتهازسختافزار،نرمافزار،دادههایمکانمرجع،الگوریتم
 .سازي،بازیابی،بهنگامرسانی،پردازش،تلفیقوتبادالطالعاتمکانمرجعمیپردازند
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هاي بیولوژیک علیه تولیدات کشاورزي اي به بررسی کاربرد سالحاله)، در مق1391صفري و همکاران(   
ــورهاتا    ــه اقتصادبرخیازکشــــــــــــــ ــایی کــــــــــــــ ــد. از آنجــــــــــــــ پرداختنــــــــــــــ
ــهیبرخیازتولیداتمهمو  اندازهزیادیوابستهبهفعالیتهایکشاورزیشده،وثانیاً،سبببروزرقابتبینکشورهادرتولیدوعرضـــ

ضمن اینکه ضربه جبران ناپذیري را بر اقتصاد آن ها راهبردي گردیده، خارج شدن کشور از عرصه این رقابت
ــور وارد ــی کشــ ــدلیل     مــ ــرده بههمینــ ــب کــ ــورهاي رقیــ ــیب کشــ ــی را نصــ ــود کالنــ ــد، ســ کنــ

کشاورزیمیتواندبهعنوانیکهدفبسیارمناسبوسهاللوصولموردتوجهمتجاوزان،جنگساالران،سودجویان،وتروریســـتها  
گیهایالزمبرایشــــناخت نتــــایج بدســــت آمـــده حــــاکی از ایــــن اســـت کــــه کسبآماد   .واقعگـــردد 

ــتورک بههنگامرویاروییموثرباحمالتتروریستیاحتمالیعلیهمحصوالتکشاورزیدرکنارسایرانواعبیوتروریسمبایددردس
  .ار دستگاههایمتولیامنیتملیکشورمنظورشود

)، در مقاله اي تحت عنوان مدیریت بحران در بیوتروریسم به بحث بیوتروریسـم و پـیش   1386کرمی(   
اي پرداخت. نتایج بـه دسـت آمـده نشـان داد کـه      مندي از مطالعات کتابخانهتروریسم با بهرهبینی بحران بیو

برایشهرهایکشورمانبراساساصولمدوندرقالبیکســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاختار  
ــامهریزیگردد.    ــد برنــــــ ــاثراتنامطلوباینپدیدهاجتنابناپذیر بایــــــ تشکیالتیمنسجمبرایمقابلهوکاهشــــــ

ــار دراینمقولهباتوجهبهاینکهعملیاتخرابکارانهبیولوژی ک،درچهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــهر و  برههزمانییعنیقبالزبحران،شروعبحران،حینبحرانوبعدازبحران،یکشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  هاضروري است.حتیکشوررادربرمیگیرد،برنامهریزیدقیقدرخصوصهریکازبرهه
)، به بررسی تأثیر آمـوزش بیوتروریسـم از طریـق دو روش سـخنرانی و     1391پژمان خواه و همکاران(   

ختند. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش از دو طریق کارگاه و جزوه هاي آماري پرداجزوه آموزشی با روش
آموزشی بر آگاهی کادر درمانی در مورد بیوتروریسم تـأثیر مثبـت داشـت، امـا میـانگین آگـاهی در گـروه        

  کارگاه آموزشی بیشتر از گروه جزوه آموزشی بود. 
ایمن سازي ساختمان براي کنترل عوامـل  اي به بررسی فناوریهاي اساسی )، درمقاله1387مقربی شایسته(   

 دهـد کـه   مـی  بیماري زا ناشی از تهدیدات بیوتروریسم پرداخت. نتایج تحلیل انجام شده در ایـن مقالـه نشـان   
، حفاظت سـاکنان سـاختمان را بـیش از    میکروب کشیهاي  نمودن هوا و سیستمفیلتر فرایند توان با بازبینی می

سبب ایمن سازي کامل در برابر تمام حمالت تروریستی احتمالی نمی شود پیش تقویت کرد. هر چند این امر 
  توان با شیوه اي کم هزینه حداقل کرد. می اما شمار مصدومین را

غذا و بیوتروریسـم، بـه بررسـی آلـودگی عمـدي       ،اي با عنوان آب) در مقاله1384توکلی و همکاران (   
هاي انتشار عوامل عفونی در بین جمعیت هدف پرداختند. راه(خرابکاري) آب و مواد غذایی به عنوان یکی از 

هـاي زیـادي از طریـق آب و    دهد که در عملیات بیوتروریستی عوامل و توکسیننتایج تحقیقات آنان نشان می
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هاي باکتریایی و قارچی و عوامل ایجاد توان به توکسینباشند که از مهمترین آنها میمواد غذایی قابل انتقال می
هاي خرابکارانه عمدتا مـواد غـذایی   ده بیماریهاي شاربن، وبا و سالمونلوز اشاره نمود. در این گونه فعالیتکنن

  باشند.آماده مصرف و حرارت ندیده مورد توجه می
  مبانی نظري-3

تواند باعث ایجاد مرگ، بیماري، ضعف و بروز حمله بیولوژیک (بیوتروریسم) علیه افراد یک جامعه می
وحشت در جامعه و در نتیجه ایجاد از هم گسیختگی اجتماعی گردد. اما حمله بیولوژیک علیه ترس و 

هاي  تري از جمله زیان محصوالت کشاورزي و یا به عبارتی بیوتروریسم کشاورزي ابعاد بسیار گسترده
ور، سازي غذاي جامعه، نابود کردن صنعت کشاورزي یک کش هنگفت اقتصادي، از دست دادن توان فراهم

هدف قراردادن بهداشت و بهداشت عمومی جامعه، ایجاد هرج و مرج و از دست دادن اعتماد افراد جامعه 
نسبت به مسئولین و در نهایت از بین بردن توان مقاومت کشور و در نتیجه شکست کامل کشور هدف با 

دهد بلکه تحکام مرزها رخ نمیگونه حمالت، تنها با اسگیرد. قطعاً مقابله با این کمترین هزینه را دربر می
 Pate and(دهی کرد ریزي نمود وآن را سازماناي به طور کامل برنامهباید براي مقابله با رخداد چنین حادثه

Cameron, 2001:19(.  
زا بر علیـه  ه استفاده آگاهانه و تعمدي از هرگونه تهدید، ابزار سیاسی و دیپلماسی، تحریم، عوامل بیماريب

شـود.  ی و کشاورزي به منظور وارد آوردن آسیب و تخریب در این صنعت اگروتروریسم گفته مـی اقتصاد دام
، شـامل اسـتفاده از   )Borenstein,2002(باشـد بیوتروریسم کشاورزي که خود جزئی از اگروتروریسـم مـی  

هـاي   هاي حیوانی و گیاهی به منظور ایجاد آسیب و تخریب وسیع در بخش کشاورزي است که آسیب بیماري
اقتصادي، خطرات انسانی و حتی ایجاد هراس در انسـانها را بـه دنبـال خواهـد داشـت. اگروتروریسـم باعـث        

شود. در زنجیرة پیوستهمزرعه تا تولید غذا ضررهاي اقتصـادي   ضررهاي اقتصادي به افراد، تجارت و دولت می
اگر بازارهاي داخلی در ارتبـاط   اي که زنجیره تأمین مواد شکسته شده استجمع خواهد شد. خصوصاًدر نقطه
هاي تجاري از سوي سایر کشورها بـر روي صـادرات اعمـال شـود. فشـارهاي      ثبات باشند و یاتحریم با غذا بی
فروشـان و   کنندگان داخلی، تولیدکنندگان مواد غذایی،ترابري، خرده داران، تهیهتواند بر روي مزرعه اقتصادیمی

  .ی، گسترش یابدکنندگان مراکز خدمات غذای تأمین
توان   ها می  هاي بیوتروریستی به صورت پراکنده بود که از آن کاربرد سالح ،990تا  1980هاي  در بین سال

دو (باران زرد) علیه مجاهدین افغانی، استفاده آمریکا از عامل  به استفاده شوروي از سم مهلک ترایکوتسن تی
رژیم اشـغالگر قـدس از عامـل بیولـوژیکی علیـه دختـران        میکروبی تب خوك علیه انقالبیون کوبا، استفاده

هاي میکروبی، چه در عرصه جنگی و چـه    از این رو سالح .میالدي نام برد 1982خردسال فلسطینی در سال 
اي بسیار مطلوب براي دشمنان شـده اسـت. تـوان تولیـد بـاال، نگهـداري راحـت،         در عرصه تروریستی، وسیله
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سازي نیروي خودي، قابلیتتکثیر براي عوامل میکروبی زنـده، دشـواري بسـیار در     ونقابلیت انتشار، قابلیت مص
کرد از انسان تا دام و محصـوالت کشـاورزي و بسـیار محسـنات      ردیابی فرد یا افراد متخاصم، گستردگی عمل

را که بتوان گناهی  آوري جدید بشدت کشش یابند بدون آن هاي تروریستی به این فن دیگر، موجب شدهتشکل
خصوص در عرصـه تروریسـم دولتـی و علیـه سـاختارهاي صـنعتی         هاي میکروبی به  سالح.ها نمود  متوجه آن

کار رفته است. اگرچه کشور هدف هرگز نتوانسـته ادعـا خـود را علیـه       کشاورزي در سالیان اخیر بسیار به
دانـد   ی امریکا و استرالیا مـی هاي جاسوس  دشمنش به اثبات برساند. اروپا شیوع جنون گاوي را متوجه سازمان

طبق نظـر  ). Fenner et al,1988: 4( است که با هدف ضربه اقتصادي به صادرات گوشت اروپا انجام شده
کشور جهان قابلیت تولید چنین موادي را دارند. تولید  17در حال حاضر 1کارشناسان سازمان بهداشت جهانی

تولید، استفاده و  .امیده شده استن 2اه به عنوان بمب اتمی فقرمواد بیولوژیک بالنسبه ارزان بوده، به طوري ک
انگیـزد و   تر احساسـات جهانیـان را برمـی    تر از بمب اتم بوده و کم انتشار یک سالح بیولوژیکی بسیار ارزان

 هـاي شـیمیایی    سـالح د.در حـالی کـه   باش  خطر می ها بی  ها تا حدودي براي تروریست  البته استفاده از این سالح
مشـکالت   ).219: 1390(حسینی شـکوه و نریمـانی،  هاي تروریستی نیستند  چندان گزینه مناسبی براي فعالیت

حمل نگهداري و بکارگیري، نیمه عمر کوتاه، خطر نشت، تأثیر محدود و قابلیت ردیابی عامل تـرور کننـده   
جـا کـه     اده است ولی از آنباعث شده چندان مورد اقبال نباشد؛ اگرچه در میدان جنگ گزینه موفقی نشان د

هـا در ژنـو بـه امضـاي اکثـر کشـورهاي جهـان رسـیده           کنوانسیون ممنوعیـت بکـارگیري آن   1935از سال 
هـا    کنند، که البته آن نیز بـه اشـاره ابرقـدرت    کشورهاي متخاصم با احتیاط زیادي اقدام به بکارگیري آن می

  .ت فشار شدید قرار خواهد گرفتخواهد بود ولی باز هم از سوي افکار عمومی جهان تح
  تاریخچه کاربرد جنگ افزارهاي بیولوژیکی-4

ها یا از طریق سازمانهاي تروریستی مستقل حمالت بیوتروریستی تازگی ندارد و در طی تاریخ به وسیله دولت
آلمان، هاي خاص انجام شده است. مدارکی وجود دارد که حداقل نه کشور کانادا، فرانسه، و تابع دولت

عراق، ایاالت متحده آمریکا و شوروي سابق در خالل قرون گذشته داراي برنامه جنگ افزارهاي بیولوژیکی 
کشور دیگر(مصر، کره شمالی و اسرائیل) نیز این  که سهاند. این اعتقاد وجود دارد بر علیه کشاورزي نیز بوده

در واقع تاریخچه Governments,2002.( Council of State) هایی را دارا بوده و یا دارند چنین برنامه
گردد که طی آن جنگجویان سکایی با  می استفاده از این جنگ افزارهاي بیولوژیکی به قبل از میالد مسیح بر

آگاهی از رابطه بیولوژیکی بین باکتریها و انتقال پذیري بیماري و براي افزایش کشندگی تیرهایشان، نوك 
). Calumand Onyango, 2003:8 (کردند می کود و الشه افراد و حیوانات مرده آغشتهپیکان تیرهاي خود را در 

                                                   
1-W.H.O 

2-The  Poor Man's Atom Bomb یا)   (PMAB)  
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گردد که طی آن اولین استفاده از جنگ افزارهاي بیولوژیکی بر علیه کشاورزي به جنگ جهانی اول برمی
رژانتین با که از ایاالت متحده و آهاي  نیروهاي آلمانی از سیاه زخم و بیماري مشمشه براي آلوده نمودن اسب

ترین برنامه جنگ افزار بیولوژیکی شده استفاده کردند و بعد از آن گستردهکشتی به اروپا حمل می
.استفاده کردن از مواد تولید شده )Tucker,1999:502ضدکشاورزي مربوط به اتحاد جماهیر شوروي بود(

اي  روهاي انسانی و منابع غذایی سابقهها بر علیه نی  ها و ویروس  ها، قارچ  توسط جانوران، گیاهان، باکتري
هزاران ساله دارد. استفاده از سموم جانوري یا گیاهی براي سمی کردن سر تیرهاي جنگی، استفاده از الشه 

ها با   سازي فضاي داخلی مقابر فرعون ها، مسموم  حیوانات مرده از طاعون براي شکستن مقاومت داخل قلعه
هاي نامتعارف   هاي باستانی به کارگیري سالح ن منابع آبی شهرها از نمونههاگ قارچی کشنده و آلوده کرد

در جهان متمدن نیز این رویه ادامه یافت و البته  ).Calum andOnyango, 2003: 4(بیولوژیک است
. المللی به شدت ممنوع شد هاي بین  ها طی کنوانسیون  گونه که ساخت و بکارگیري این سالح  تر شد. آن  پیچیده

هاي بیولوژیک و زیستی هستند تا با وارد   هاي استکباري همواره در اندیشه ساخت سالح  با این وجود قدرت
ترین زیان اقتصادي بهصنایع و با بیشترین کشتار بتوانند به منابع حریف دست یابند. کشتار فراوان،  ساختن کم

هاي مردم  بردن جنگ به داخل خانهوحشت گسترده، ایجاد هراس در عقب جبهه، فلج ساختن خط مقدم، 
ها و نهایتاً تخریب اندك از   غیرنظامی و درگیر نمودن شهرها، عدم امکان اثبات دقیق در بکارگیري آن

هاي میکروبی هستند. محسناتی که از نگاه نظریه پردازان جنگی به هیچ وجهقابل   محسنات خاص سالح
در کاربرد سوسک کلرادو علیه مزارع سیب  1940ایل دهه در پی تحرکات متفقین در او. پوشی نیستند چشم

عدد سوسک را به وسیله  140000 ،1943زمینی به عنوان یک ماده غذایی عمده ي آلمان، این کشور در 
هاي  آمریکا پژوهش 1930در .هاسازي کردرهواپیما در مزارع سیب زمینی برخی از کشورهاي همسایه اش 

نظامی براي باال هاي  یولوژیک علیه تولیدات کشاورزي در چارچوب فعالیتخود را بر روي کاربرد سالح ب
پژوهش هایی را براي تهیه 1980کشور عراق از سال ).Wheelis,1999:39(بردن توان رزمی خود آغاز کرد

تولید کننده افالتوکسین،زنگ ساقه گندم،سیاهک پنهان هاي  بیولوژیک از عواملی مانند قارچهاي  سالح
متعدد مزارع گندم ایران به عنوان هدف هاي  ایر بیمارگرهاي گندم آغاز کرده بود و در گزارشگندم و س

همواره در که شرایط کشور ما  . با توجه به)Guillemin, 2005:6(احتمالی این سالحها عنوان شده است
الزم براي ي ها معرض انواع تهدیدهاي نظامی و تروریستی از سوي دشمنان بوده و خواهد بودکسب آمادگی

شناخت به هنگام و رویارویی موثر با حمالت تروریستی احتمالی علیه محصوالت کشاورزي در کنار سایر 
در این رویکرد توانمند  .انواع بیوتروریسم باید در دستور کار دستگاههاي متولی امنیت ملی کشور منظور شود

فظ نباتات که حفظ و حراست از محصوالت ي گیاهی سازمان حي علمی و اجرایی بخش قرنطینهسازي بنیه
  .کشاورزي وظیفه اصلی آن است باید مورد توجه ویژه قرار گیرد
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  هاي عوامل میکروبی ویژگی-5
بهت  آمارهاي میکروبی  ها و فرآورده  هاي نوین، میکروب  توانایی ایجاد تلفات زیاد؛ در بین انواع سالح -1

  .خواهند داشت  آور از مرگ و میر را در پی
  ؛هایگسترده تواناییدرایجادبیماریوعوارضطوالنیمدتونیازبهمراقبت-2
3-

شودتاآلودگیازفردیبهفرددیگرمنتقلشـودوهمینامرکم  تواناییبرخیعواملدرانتشارازطریقناقلیافردآلوده؛اینامرباعثمی
  آورد.کندتاباحجماندکیازمیکروببتوانشهریراازپایدر کمی
4- 

آورینـوینت  هایشناساییکارآمد؛تقریباًاکثرکشورهایجهانکهمورداینتهدیداتهسـتندازفن   آوریکافیوسیستم عدموجودفن
  .اند  بهره  شخیصبی

  ؛کاهشنقشخودامدادیودگرامدادیوافزایشحسناامیدیدرمردم- 5
  . مشودگیریازانتقالبیماریباتأخیرانجا شوددرمانوپیش وجودیکدورهنهفتهبیماریکهباعثمی -6

  عوامل جذب تروریستها به بیوتروریسم-6
بیولوژیک و بکارگیري آن در هاي  ها و نیز گروهها و افراد جذب سالحاز عوامل مهمی که باعث شده دولت

  توان ذکر نمود: می عملیات خرابکارانه و بیوتروریستی گردند موارد زیر را
شناسـی کـافی   علوم و مهارتهاي نسـبی میکـروب  بیواوژیک، داشتن هاي  براي تولید و بکارگیري سالح -1
  است.
بزرگترین سد یا مانع براي مسلح شدن به اینگونه عوامل بیولوژیک، شاید عدم دسترسی به این عوامل  -2

تواند به  می باشد که البته این مانع هم مانعی غیر قابل تفوق نیست و هر کشور، گروه یا فردي با سعی و تالش
  یدا کند.این عوامل دسترسی پ

بیولوژیک از لحاظ قیمت بسیار ارزان است و وسـائل پخـش کننـده ایـن عوامـل بـه       هاي  تولید سالح -3
  صورت آئروسل هم از طریق منابع تجارتی براحتی قابل تهیه است.

بیوتروریستی در محیط شهرها، بدون اینکه جابجایی زیـادي بـراي عوامـل بکـار رونـده      هاي  فعالیت  -4
توان از کشتهاي تازه عوامـل میکروبـی در اینگونـه     می باشد، لذا می راحتی و آسانی قابل انجامحادث شود، به 

  عملیات خرابکارانه(یا بیوتروریستی) استفاده نمود.
بعالوه بیوتروریستها نیازي به دانستن مختصات دقیق محل یا نقطه هدف همینطور نتایج قابل پیشگویی   -5

  ).204: 1380وجه تحت فشار و تحمیل نیستند(شاه حسینی،  ندارند و از این جهات به هیچ

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


38 q   ع وم ا سا ی دا ند مجموعه مقاالت همایش ملی        رعا ل و 
 

  

  یتیک حمله تروریسو پیامدهاي هاي انتشار عوامل بیولوژیک  راه -6-1
هاي مراسالتی، هواپیماهاي سبک  شوند. از جمله بسته افزارهاي گوناگون منتشر می این عوامل از طریق جنگ

بهداشتی و آرایشی، آفات نباتی، حشرات و  - مصرفی دار، اشیا و وسایل  سمپاش یا بدون سرنشین مخزن
توانند با هر  اصوالً جاسوسان و عوامل خود فروخته داخلی می.ها  جوندگان ناقل و تنقالت مانند شکالت

ها مبادرت نمایند. از این بین مراسالت پستی، لوازم   هاي کشنده آن ها یا فرآورده  اي به انتشار میکروب وسیله
هاي مورد توجه هستند.  هاي صادراتی، سیگار و تنقالت گزینه بنديهاي دست دوم، بسته هآرایشی، البس

اي ریخت و به مقصد  را در پاکت نامه 1اي مانند باسیلوس آنتراسیسه توان حجم معینی از اسپور باکتري می
را قرار داد یا به ها و تنقالت مواد مضر با تأثیر دراز مدت   هدف پست کرد. در ترکیب مواد سازنده شکالت

هاي دام و طیور را به کشوري فرستاد تا صنایع آن کشور را فلج   همراه علوفه دامی، حشرات ناقلبیماري
  عبارتند از: یتتروریست بیوحمال ). بر این اساس، پیامدهايHenderson et al,1999: 43(نمایند
ــر     • ــان در براب ــذیري ش ــاالي آســیب پ ــزان ب ــاندن شــهروندان از می ــتی ترس ــاي بیوتروریس ــورش ه  ؛ی

 ؛ایجــاد شــک و دودلـی در مــردم در مــورد توانــایی دولتمردانشـان در حفــظ و حراســت از منــافع آنــان    •
ــت    • ــردن دولــ ــار کــ ــی اعتبــ ــا  بــ ــان    هــ ــذاي آنــ ــامین غــ ــراي تــ ــردم بــ ــار مــ  ؛در انظــ

ــر         • ــزاب دیگ ــوي اح ــه س ــاکم) ب ــزب ح ــزب (ح ــک ح ــردم از ی ــی م ــایالت سیاس ــر دادن تم  ؛تغیی
ــ • ــت    اخــتالل درجایگ ــور از صــحنه ي رقاب ــاختن کش ــانی (خــارج س ــور در تجــارت جه ــابتی کش  ؛اه رق
ــده           • ــه کنن ــدرت حمل ــا ق ــور و ی ــع کش ــه نف ــی ب ــین الملل ــانی ب ــاي بازرگ ــارکت ه ــر در مش  ؛تغیی
اقدام تالفی جویانه علیه ممنوعیت هاي بازرگانی (وارداتی) وضع شده براي محصـوالت آلـوده قـدرت و یـا      •

 ؛کشــــــــــــــــــــــــــــــور حملـــــــــــــــــــــــــــــــه کننـــــــــــــــــــــــــــــــده 
اندازي و مزاحمت در برابر رشد و توسعه کشورها و تعمیـق بخشـیدن بـه (پـس مانـدگی) و رکـود        سنگ •

  ).Whitley,2003:9(اقتصادي آن ها
  و اصول مبارزه با بیوتروریسم غیرعاملپدافند -7

بایستی در قبال تهدیدات  ،کشورهاي ذیربط ریزي در حوزهگذاري مدیریت و برنامهبه منظور سیاست
اي  : چه کسی، چه وقت، چطور و کجا اقدام به چنین حملهادبیوتروریستی به چهار پرسش اصلی پاسخ د

و کمک نموده دانستن پاسخ این چهار پرسش کادر دفاعی را پیشاپیش در برابر تهدیدات آماده ؟ کند می
توان براي چنین  اي را می . در اینجا اصول پنجگانهبسته شوند و ایجاد چنین تهدیداتی کند تا منافذ نفوذ می

 :اي تعریف نمود مبارزه
آگاهی: دانش و آگاهی از روند پدیده بیوتروریسم، شناخت تهدیدات، منافذ خطر و کالً یـافتن پاسـخ    - 1

                                                   
1.Bacillus anthracis 
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  .اي است گام نخست چنین مبارزه ،چهار سوال کلیدي فوق
یابی به علوم جدیـد،   ها، دست  فاعی با تمرینات و رزمایشرسیدن به سطح مطلوبی از توانایی د :آمادگی -2
آوري نوین تشخیص و دفاع و درمان، تهیه لوازم و ملزومات چنـین جنـگ مخفـی و سـاکتی،      یابی به فن دست

  .دومین گام مبارزه و دفاع خواهد بود
شرایط، سومین سازي  مهارت: اعتماد به نفس، غلبه بر ترس و مهارت در هدایت بحران به سمت عادي- 3
  .اي است ترین گام چنین مبارزه و مهم
بایستی به هر اند بوده شک: متولیان دفاعی کشور که همواره در پنهان و آشکار مورد تهدیدات اجانب -4
کند با نگاه شک بنگرند. چنـین نگـاه شـک آلـودي      اي که در نگاه اول طبیعی جلوه می اي حتی پدیده پدیده

تر رعایت گردد. دیگـر   منافذ ورود دشمن باز شناخته شود و اصول ایمنی هرچه بیش شود بسیاري از باعث می
  .نباید از کنار هر اپیدمی کوچک و بزرگی به سهولت گذشت

وقتی نخستین هدف دشمن از حملـه تروریسـتی ایجـاد تـرس در مـردم عـادي اسـت        : کتمان و رازداري-5
سـازي در پیرامـون آن خـودداري     نتشار خبر حمله و شایعهخواهد بود که از ا ،آنکادر دفاعیاقدام ترین  مهم

اي روبرو هستند از انتشار خبر حمله، بیان تعداد  خصوص کادر درمانی که با مصدومین چنین حمله  به ؛نمایند
هـا در    ها و عالئم بـالینی و درمـان    نمایی واقعه نزد مردم عادي و بیان تشخیص مصدومین، نوع بیماري، بزرگ

دشمن از طریق جراید نتایج حملـه خـود را ارزیـابی    رد، تر موا در بیش.چرا که دایناً باید پرهیز نمجراید جد
 ,Flanagin and Lederberg(خصوص که خواسته باشد سالحی جدید را بـر مـردم بیازمایـد     کند. به می

1996: 11 .(  
  بیمارى سیاه زخمدرایران نمونه اي از حمالت بیوتروریستی-8

اینهچنداندوربیماریسیاه زخم بهفراوانیدرایرانیافتمیشدهومرگومیرفراوانیدردامها بهبارمیآوردهاست درگذشته
) 7: 1377ها، (اداره کل پیشگیري و مبارزه با بیماري

ودرحالحاضرنیزعلیرغماقداماتکنترلیموثریکهدرحیواناتمملکتصورت 
: 1380ازآنیافتمیشود(حاتمی، خیزکشور،هموارهمواردی1گرفتهاستمخصوصأدرمناطقکوهستانیوزنونوز

).همچنین 626
سیاهزخمهمهگیروبومیدرحیواناتازسالهاقبل،جزومعضالتمهمکشاورزیودامپروریایران،ترکیه،پاکستانوسودان،بو

). ضمناسیاهزخمانسانی،دربسیاریازمناطقآفریقا،ایتالیا،ایران،عراق، Paul  and Hoeprich,1994دهاست(
موردسیاهزخم،با  6000 بهطوریکهدرزیمبابوه،حدود. یعمیباشدترکیه،آمریکایجنوبیوشورویسابق،شا

بیشازیکمیلیونراسدامدر  1947 یکصدموردمرگناشیازآنطییکسال،گزارششدهاستودرسال
                                                   

  مشترك بین انسان و حیوان هايبیماري -1
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میلیونگوسفندموجوددر  15 یکمیلیوناز 1945 اثرابتالءبهاینبیماریدرایرانتلفشدهودرسال
 .)Christie,1987: 8(کشورمان،دراثرابتالءبهسیاهزخم،ازبینرفتهومواردانسانیآننیزبهفراوانی،یافتمیشد 

باتوجهبهنغمههایشومبیوتروریسمواستفادهازاسپورسیاهزخمبهعنوانجنگافزاربیولوژیک،درصورتجدیشدناینخطر
پروفلوکساسینوداکسیسیکلینبهاندازهکافیپیشبینیودراختیاالزماستتمهیداتالزمازقبیلواکسنانسانیوداروهایینظیرسی

ردانشگاههایعلومپزشکی،قرارگیردوهمدراینرابطه،آگاهیهایالزمدراختیارپزشکانوآزمایشگاههاگذاشتهشودوج
معیتهایدرمعرضخطرنیزآگاهشوند. 

یهایمشترکبیناالزماستکلیهسیاستگذاریهایمربوطبهکنترلسیاهزخمناشیازبیوتروریسم،درشورایهماهنگیکنترلبیمار
  نسانودام، برنامهریزیوازطریقمرکزمدیریتبیماریهادرسطحکشور،بهمورداجراگذاشتهشود.

  نتیجه گیري و ارائه پیشنهادات-9
تواند به عنوان ابزاري براي وارد نمودن آسیب توسط دشمن مورد استفاده و توجه بیشتري قرار بیوتروریسم می

فاعل در این گونه حمالت،  "ه گونه اي است که  معموالگیرد چرا که ماهیت حمالت بیوتروریستی ب
مجهول است. بنابراین شناسایی منابع ورود چنین تهدیداتی هرچند مشکل ولی بسیار ضروري است. در این 
راستا ایجاد و تشکیل سامانه و بانک اطالعاتی جامع و منسجم که توان برقراري ارتباط میاناجزاي شبکه 

توجه به اینکه عملیات خراب کارانه بیولوژیک، در چهار برهه زمانی ي است. با وجود داشته باشد ضرور
  کشور را در بر یا یعنی قبل از بحران، شروع بحران، حین بحران و بعد از بحران، یک شهر 

در این راستا پیشنهادات زیر ارائه  ضروري است.ها  می گیرد، برنامه ریزي دقیق در خصوص هر یک از برهه
  :گرددمی

ــادر( ســــــاماندهیمبادیورودي• ــا - گمرکــــــات -بنــــ ــتهایقرنطینه) مرزهــــ -کشوروتجهیزپســــ
 ایدرگمرکات،بازارچههایمرزي،فرودگاهها،بنادر

 ايتاسیسوتجهیزآزمایشگاههایتشخیصآفاتوبیمارگرهایقرنطینه• 
  اياي،آزمایشگاههایملیومنطقههایقرنطینهاستخداموبهکارگیریمتخصصینگیاهپزشکدرپست•
 

یشبکهیرایانهایسراسریبینپستهایقرنطینهاي،آزمایشگاههایمنطقهایوملی،مدیریتهایحفظنباتاتاستانهاوسازمراهانداز•
 انحفظنباتات

ــه • ــورتهیـــــــــــــــــــــــــــــــ  یلیستبیمارگرهاوآفاتموجوددرکشـــــــــــــــــــــــــــــــ
ــیله).مشتملبردامنهیمیزبانی،پراکندگیوگسترش،سالتشخیصــوگزارش( -انجامتحلیلخطرآفاتمهموتهدیدکنندهبهوس

 )حشرهشناســــــــــــــــــــی–ماریشناســــــــــــــــــــیبی( یگروههایگیاهپزشــــــــــــــــــــکی
 .دانشگاهها،بخشهایمختلفتحقیقاتیموسساتتحقیقاتیذیربطوکارشناسانزبدهوکارکشتهیبخشهایاجرایی
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  یجدیوموثرباقاچاقمحصوالتکشاورزیبهکشور.مبارزه •
  منابع-10

)، بررسی تأثیر آموزش 1391پژمان خواه، شیوا، پژمان خواه، شیدا و میرحقی، امیر حسین( .1
هاي طریق دو روش سخنرانی و جزوه آموزشی بر آگاهی کادر درمانی در بیمارستانبیوتروریسم از 

 .1255-1262، صص 8ایرانشهر، مجله تحقیقات نظام سالمت، شماره 
 ).1( 7غذا و بیوتروریسم، نشریه طب نظامی، شماره  ،)، آب1384توکلی، حمیدرضا و همکاران ( .2
هملیبهداشتعمومیوطبپیشگیري،کرمانشاه،سال،حاتمی،حسین:اپیدمیولوژیبیوتروریسم،اولینکنگر .3

 -6249ایکنگرهها،معاونتتحقیقاتوفنآوریوزارتبهداشت،ویرایشششم،کتابرایانه1379

 .626،صفحات1380سال
)، دفاع بیولوژیک در برابر حمالت 1390حسینی شکوه، سید جواد و نریمانی، احمد ( .4

جمهوریاسالمیایران، سال نهم، شماره بیوتروریستی آبله، مجلهعلمیپژوهشیدانشگاهعلومپزشکیارتش
 .225-218، صص 3

)، دفاعبیولوژیکدربرابرحمالتبیوتروریسمیآبله، 1390حسینی شکوه، سید جواد، نریمانی، احمد( .5
 .3مجلهعلمیپژوهشیدانشگاهعلومپزشکیارتشجمهوریاسالمیایران، سال نهم، شماره

، 3ولوژیک، طب نظامی، شماره بیهاي  )، بیوتروریسم: شبح جنگ1380شاه حسینی، محمد حسن( .6
 .201- 209صص 

)، پدافندغیرعاملوبیوتروریسمدرکشاورزي، 1391صفري، سام.، یوسفیان، زهره و کمالی، حسین( .7
 اولینکنفرانسملیراهکارهایدستیابیبهتوسعهپایدار دربخشهایکشاورزي،منابعطبیعیومحیطزیست.

علمی و پژوهشی هماي سعادت، )، مدیریت بحران در بیوتروریسم، نشریه 1386کرمی، مهتاب( .8
 بهمن و اسفند. 23شماره 

، مترجم: حمید رضا فناوري ساختمان هاي ایمن و دفاع در برابر بیوتروریسم)، 1387کوالسکی ( .9
 .42-47، صص 64مقربی شایسته، ماهنامه تهویه مطبوع، شماره 

یبی،منصور و نوربخش،سیدنصر.،رنجبرسیستانی،نیما.،احمدي،شهرام.،روزبهانی،محمدرضا.، حب .10
)، 1390محمدرضاجعفریزاده (

 -پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزينقشسیستماطالعاتجغرافیاییجهتپیشگیریومقابلهباآفاتگیاهی،
 .گروهپدافند غیر عامل
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)، 1377وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ( .11
راقبتمهمترینبیماریهایقابالنتقالبینانسانوحیواندرنظام برنامهکشوریپیشگیریوم

 بهداشتیدرمانیکشور،ادارهکلپیشگیریومبارزهبابیماریها.
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