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 چکیده 
 

 از مطالب جدیدی    ، یکی )بیوتروریسم(تهدیـدات تروریسـتی با استفاده از عوامل زنده          
 در بیوتروریسم . مطرح گردیده است   های اخیر در مجامع پزشکی و نظامی         اسـت کـه در دهـه      

وانند هدف حمله قرار گیرند    ت هـا، محصـوالت کشاورزی، دام و طیور یک کشور می           انسـان 
سریع و مشکالت دفاع    هایـی از قبـیل سـهولت دسترسی و تولید، انتشار آسان و               ویژگـی 

جذب شوند های تروریستی به سمت آن        گروه علیه عوامل بیولوژیک باعث گردیده است     
ا توجـه بـه گسـتردگی صـدمات و ضـربات ناشی از این عوامل، بررسی                   قابلیّت کاربرد   ب

کارگیری آنها ، درکاهش این     های به    ولوژیک در تهدیـدات تروریستی و روش      عوامـل بـی   
میکروبی در   هـای بـه کارگیری عوامل      در ایـن مقالـه روش     . صـدمات بسـیار مؤثّـر اسـت       

 .تهدیدات تروریستی و خصوصیات آنها مورد بررسی قرار گرفته است

 .

 .
ـ

 عوامل میکروبی،   عوامل بیولوژیک، جنگ بیولوژیک، بیوتروریسم،     :های کلیدی  واژه
 .های نوپدید و بازپدید بیماری
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 س.ز.تاکتیک و عملیات دانشکده علوم و فنون پیاده ن مدرّس گروه. 1
 )ع(هیأت علمی دانشگاه امام حسین عضو. 2
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 مقدمه
 جهانی اول و دوم، نشان داد که         های مختلف از جمله جنگ     وقـوع جـنگ در زمان     

در . کنند ای استفاده می   هـای درگـیر، برای کسب پیروزی از هر روش و وسیله            طـرف 
ر بین  هـای شیمیایی، تلفات زیادی را د       جـنگ جهانـی اول اسـتفاده وسـیع از سـالح           
آوری، استفاده از    بـا پیشرفت علم و فن     . نـیروهای نظامـی و غیرنظامـی ایجـاد نمـود          

های مهم بشر در عرصه      یکی از پیشرفت  . هـای جدید جنگی نیز توسعه یافت       تکنـیک 
. زای عفونی و مبارزه مؤثّر علیه آنها بوده است         علـم و دانـش، شناخت عوامل بیماری       

در ... های عفونی از قبیل طاعون، آبله و          بیماری گیری هـا،  همه    قـبل از ایـن پیشـرفت      
جویی بشر باعث شده است که از این         روحیه برتری . شد جهان باعث تلفات زیادی می    

کردن یکی از این موارد کاربردی      .  درمـوارد دیگری نیز استفاده شود        علمـی   پیشـرفت 
 این امر . باشد یاسـتفاده از عوامـل زنده و محصوالت عفونی آنها درجنگ و زمان صلح م              

های  شود در زمان   کـه امـروزه تحـت عنوان جنگ بیولوژیک و بیوتروریسم مطرح می            
 .دور هم وجود داشته است، ولی امروزه شکل جدید و خطرناکتری به خود گرفته است

 ها عوامل بیولوژیک در واقع کلیه عوامل زنده اعم از گیاهان، جانوران و میکرواُرگانیزم            
های تروریستی را    که گروهی از آنها قابلیّت کاربرد درجنگ و فعالیت        گیرد   را دربرمـی  

در مورد گیاهان و جانوران بیشتر محصوالت سمّی و عفونی آنها مورد استفاده             . دارنـد 
به عنوان مثال سم ریسین یکی از عواملی است که از گیاه کرچک به              . گـیرد  قـرار مـی   

ها گروه  میکرواُرگانیزم. ی انسان داردزایی و سمیّت باالیی برا آید و عفونت  دسـت مـی   
توان   نمی دیگـری از عوامـل زنده هستند که از نظر اندازه کوچک بوده و با چشم عادی                

ها هستند   ها نیز تحت عنوان میکروب     یک دسته از میکرواُرگانیزم   . آنها را مشاهده نمود   
 .باشند ی آنها میها و محصوالت عفون ها، قارچ ها، ریکتزیا ها، ویروس که شامل باکتری
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 دشواری تشخیص، سهولت تولید، قدرت تکثیر، مشکل بودن دفاع و انتشار آسان            
ها را به طرف استفاده از این        عوامـل میکروبـی از جملـه مـواردی است که تروریست           

مانند مهندسی ژنتیک و     همچنین توسعه و پیشرفت علومی      . عوامـل سـوق داده اسـت      
ترکردن این عوامل در     ، تأثـیر شـگرفی بر کاربردی      )بیوتکـنولوژی (آوری زیسـتی     فـن 

 .اقدامات تروریستی و جنگ داشته است

ها و محصوالت کشاورزی یک      عـالوه بـر انسـان، دام       هـدف حمـالت تروریسـتی     
ها یا محصوالت    به عبارتی در حمالت بیوتروریستی، میکروب     . باشـد  کشـور نـیز مـی     

ونت در جهت رسیدن به اهداف      عفونـی آنهـا، بـه طـور عمـدی و به منظور ایجاد عف              
های تروریستی بسته به امکانات و شرایط مالی و اهدافی           گروه. شود معینی استفاده می  

 سیاه زخم، طاعون،  . توانند از انواع عوامل میکروبی استفاده نمایند       کنند، می  کـه دنبال می   
 استفاده از    هستند که احتمال    آبله، سم بوتولینوم، تب مالت و تب کیو از جمله عواملی          

 .ها وجود دارد آنها توسط تروریست
ای در یک کشور به دنبال       بار و گسترده   انجـام حمـالت بیوتروریسـتی، اثرات زیان       

 های کاربرد آنها، در جلوگیری از نتایج وسیع        شـناخت این عوامل و بررسی روش      . دارد
 وایای مختلف در این مقاله سعی گردیده است ز      . اقدامـات بیوتروریستی بسیار مهم است     

کاربـرد عوامـل میکروبـی در حمـالت تروریسـتی و امکانات جدیدی که با پیشرفت                 
شاخه

                                                

 .شناسی در دسترس قرار گرفته است، بررسی شود های مختلف علم زیست 
 

  سمیوتروریب خچهیتار و فیتعار
 انگلیسی فرهنگ در آن لغوی معنای که است التین کلمۀ یک)Terror (رورتـ  واژۀ

 و است آمده شود ترس باعث که چیزی یا کسی یا و وحشت زیاد، ستر فارسـی،  بـه 
 1379 ،پور انیآر( است شده ترجمه درمردم وحشت و ترس ایجاد فارسی به 1تروریسـم 

 
1.  Terrorism 
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 دنباله  ب درمردم وحشت و ترس ایجاد بـا  کـه  اسـت  کسـی  1تروریسـت  ). 2290ص
 سیاسی های واژه تروریسم، و ترور اصطالحی نظر از اما .باشد می خود اهداف به رسیدن

 با حوادث تروربه کلمۀ اطالق معتقدند سیاسی علوم اندیشمندان از بسیاری و هسـتند  
 اما ،است شده ارائه مورداین  در زیادی تعاریف .اسـت  نادرسـت  غیرسیاسـی  اهـداف 

 از ای نمونه زیر تعریف .ندارد وجود باشد همـه   پذیـرش  مـورد  و عمومـی  کـه  آنچـه 
  :کند می بازگو سیاسی درمنابع را متروریس تعاریف

 اعمال در را خشن تمهیدات و ها شیوه که دولتی غیر و دولتی بازیگران های فعالیت به«
1381،ینیحس شاه (»شود می اطالق برند، می کار به سیاسی اهداف به رسیدن برای خـود 
 .)570ص، الف

.  ممکن شیوۀ ره به سیاسی حریف حذف یعنی ترور گفت توان می دیگر عبارت به”
که  یعنی موقعی  (توان گفت از ابتدای خلقت بشر       تروریسم می  تاریخچۀ وجود در مورد   

به . تاکنون این اقدامات به طرق گوناگون صورت گرفته است        ) هابیل را کشت   ،قابیل
های دور   مرحلۀ اول از گذشته   : توان ترور را به سه مرحله تقسیم کرد         می خالصهطور  
ترور همیشه   مفهوم و   هکه حکومت و دولت تشکیل شد       ز موقعی ود یعنی ا  ش میآغاز  
 فرانسه و مرحلۀ    مرحلۀ دوم از انقالب   .  سیاسی مطرح بوده است     یها کنار فعالیت  در

شود که گروههای    می این طرف آغاز    به)  میالدی 1950( قرن بیستم     نیمۀسوم از   
ین زمان توانایی     و اقسام ابزارهای جدید مجهز شدند و از ا              انواعتروریستی به    

“ های بزرگ به افراد بشر، افزایش پیدا کرده است          ایجاد آسیب  درهای تروریستی    گروه
های  ویژه توسط دولت   ه  توسعه و پیشرفت تروریسم ب      ). 30ص،1384،زاده حمزه(

 همچون  مخصوصاً  تحقیق و توسعه در علومی      (تروریستیهای   کمک کننده به فعالیت   
  های تروریستی  فعالیت  شد انواع جدیدی از    باعث) ژی و شیمی  میکروبیولوژی، بیوتکنولو 

                                                 
1. Terrorist 
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های علوم نظامی     واژه به...  و   3 آگروتروریسم ، 2شیمیوتروریسم  ، 1همچون بیوتروریسم 
 . و بهداشتی اضافه شود

 

 سالهای اخیر در محافل علمی و       در یکی از مفاهیم جدیدی است که        بیوتروریسم
  ضربات و آثار ناشی از حمالتمطالعه بررسی و .شود به طور روزافزون مطرح می  نظامی

 . باشد  میمهم ،بیوتروریستی و جلوگیری از صدمات ناشی از این تهدیدات

یا محصوالت عفونی آنها در      ) ها اُرگانیزم( استفاده از عوامل زنده        ،بیوتروریسم
 یا  وسیلۀ عوامل زنده  ه  مردم ب   و یا ایجاد رعب و وحشت در        تروریستیهای   فعالیت
 تواند در فعالیتهای   عوامل زنده که می    . است اهداف   به رسیدن   برایهای آن    فرآورده

 استها، گیاهان و جانوران       قرارگیرد شامل میکرواورگانیزم   برداری تروریستی مورد بهره  
 .شود  آنها بیشتر استفاده می    عفونیهای سمی یا      گیاهان و جانوران فرآورده    مورد که در 

 ها  از عوامل میکروبی یا میکرواُرگانیزماستفادهچگونگی  مقاله حول محورگفتار ما در این  
 . های تروریستی است در فعالیت

باشد ولی عاملی است      می بهداشتی چند بیوتروریسم یکی از مشکالت جدید         هر
 افزار بیولوژیک،   از قبیل جنگ   ییها  کند و واژه   ها را تهدید می    که کنترل عفونت و بیماری    

 اولین بار وارد     آخر قرن بیستم برای     یها از دهه ... لوژیک، حملۀ بیولوژیک و   دفاع بیو 
 بیوتروریستی و کاربرد عوامل     افکارشد ولی اعمال و        اصطالحات پزشکی و نظامی   

، افراد افزون طلب و      مهاجم در زمان جنگ یا صلح همیشه در بین اقوام              یکبیولوژ
ها و    افراد، ارتش   درجویانه   الفیت ـ اقتصادی از یک طرف و افکار          رقبای سیاسی 

 مثال در کتاب    عنوانه  ب. ها از طرف دیگر از هزاران سال قبل وجود داشته است           دولت

                                                 
1. Bioterrorism 
2. Chemioterrorism 
3. Agroterrorism 
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 و توسط   است المعارف پزشکی به زبان فارسی        ةذخیرۀ خوارزمشاهی که اولین دایر    
لیف شده است   أی ت قمر هجری   ششمدانشمند ایرانی سید اسماعیل جرجانی در قرن         

  : است گردیده از بین بردن رقبایشان اشاره براید سموم توسط پادشاهان  کاربربه
»

یا ت
»ت

»
ی.  ی

).ال

 را عادت شود و     ایشانبعضی از ملوک، کنیزکان را به زهر بپرورند، چنانکه خوردن آن              
ز بهر  . زیان ندارد  ا حیلۀ            این  ا آن کنیزک را به تحفه  ایشان بود   که  به خصمی  دیگرآن کنند 

ا به مباشرت آن   .  هالک شوند، کنیزکبرسانند 

 المعارف  ة ابن سینا در دایر     همچنین باال در کتاب مذکور آمده است و           جمالت
در ارتباط با پیشگیری از بیوتروریسم      .  مشابهی را بیان کرده است     مطالبقانون درطب   

 خوارزمشاهیدر ذخیرۀ   ) پای درآوردن رقیب    از برایاستفاده از غذا و آب آلوده        (گوارشی
 :  ه شده است ئرای جالبی به صورت زیر اِرهنمودها
را که طعم آن قوی باشد        اندیشه باشد، احتیاط آن است که طعامی       کاررا که از این      کسانی

ا سخت تیز                طعامی مثالبه طور   نخورند ا سخت شور و  ) تند(که سخت ترش یا سخت شیرین 
زیانکار بدهند به چنین      که خواهند کسی را چیزهای           بهر آنکه کسانی     ازباشد نخورند،    

 کار باشد هیچ نباید خورد و اگر ضرورت           بپوشند و لذا آنجا که تهمت این       آنهایی مزۀ    طعام
ف، ص 1384حاتمی ،(» اُفتاد، چنان جای گرسنه و تشنه حاضر نباید شد  ،1038 

 آن   مختلف به  از این قبیل در طی سالیان گذشته بارها اتفاق اُفتاده و در منابع             مواردی  
های پایانی قرن بیستم استفاده از        اشاره گردیده است؛ اما همانگونه که ذکر شد دهه          

عوامل بیولوژیک در تهدیدات تروریستی مطرح شد و به طور مشخص بعد از پایان                
در طی جنگ دوم جهانی تحقیقات زیادی       . جنگ جهانی دوم مورد توجه قرار گرفت      
 از عوامل   ور ژاپن صورت گرفت و بسیاری     در مورد کاربرد عوامل میکروبی توسط کش      

بعد ازجنگ نتیجۀ این تحقیقات و اکثر          . زا بر روی زندانیان آزمایش شد         بیماری
های میانی دهۀ پنجاه قرن      در سال . محقّقین دخیل در آن تحویل کشور آمریکا گردید        

 )CIA( این تحقیقات از ارتش آمریکا به سازمان جاسوسی آمریکا        )  میالدی 1950(بیستم  
 .های تخصصی نظامی تحویل داده شد و گروه
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 دربارۀ  MKULTRAالعادۀ سری به نام برنامۀ        پروژۀ تحقیقاتی فوق   1954درسال  
ریزی شد که    عوامل شیمیایی، بیولوژیکی و رادیولوژیکی توسط سازمان سیا برنامه           

توسط چند سال بعد    . گردید مخارج این پروژه جزء بودجۀ سازمان سیا محسوب نمی        
کند  می سنای آمریکا فاش شد که سازمان سیا مقداری از سموم را به طور سری نگهداری     

ها را آمادۀ    و همچنین وسایل مورد نیاز برای تکثیر سریع تعدادی از میکرواُرگانیزم             
العاده سری و نزدیکی بین سازمان سیا        برداری نموده و در این موارد ارتباط فوق         بهره

 ).145،ص 1982برایان بکت،(، وجود دارد 1 آمریکاو بخش عملیات ویژه ارتش

 -1M بدین منظور ساخته شد گلولۀ       SODکه توسط سازمان سیا و     یکی از وسایلی  
 های را بدون ایجاد درد از روی لباس      ) سمی یا زنده  (این گلوله قادر است مواد      . باشد می

ده است که   های زیادی مطرح ش    برای کاربرد این گلوله طرح    . نازک وارد پوست کند   
 پرتاب گلوله با استفاده از تپانچه، خودنویس، عصای        : توان به موارد زیر اشاره نمود      می

 واقعه از این قرار بود    . دستی و چتر که در این موارد واقعه چتر بلغاری قابل ذکر است             
که  درحالی) ژورژی مارکوف ( یک ناراضی بلغاری ساکن انگلستان        1987که درسال   

مورد حمله قرار گرفت و با مطالعاتی که        ) چتر(با شیء نوک تیز      د، منتظر اتوبوس بو  
بعد از مرگ بر روی جسد او انجام شد مشخص گردید عامل مرگ مارکوف، سمی                 

، ص  1382موسوی ، ( آید به اسم ریسین بوده است که از گیاه کرچک به دست می              
 های م در گلوله  این سم به مقدار بسیار ک     ). 297ـ303، صص   1384 و رهبر، عباسی،   164

متری در نوک چتر جاسازی شده بود که با برخورد نوک چتر به                  میلی 7/1کوچک  
بعدها مشخص شد که    . کند بدن شخص، سم تزریق شده، تأثیرات خود را اعمال می          

آوری آن نیز مربوط به شوروی       در این ترور پلیس مخفی بلغارستان نقش داشته و فن         
 .اند ها نیز در این مورد فعّال بوده دهد شوروی  میاین نمونه نشان. سابق بوده است

                                                 
1. Special operation division = SOD 
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توسط ) فیدل کاسترو (برای ترور رهبر کوبا     )  میالدی 1960(در اوایل دهۀ شصت     
توان به مسموم کردن      هایی مدنظر بوده است که ازجملۀ آن می           سازمان سیا، طرح  

 ). عالقه داردکاسترو به ماهیگیری(اشاره نمود ... سیگارها، ماهی، صدف منفجر شونده و

 1960بخش عملیات ویژۀ ارتش آمریکا با همکاری سازمان سیا در اواخر دهۀ                
های مختلف انجام داده      سمت ای را در   سازی شده  میالدی حمالت بیولوژیکی شبیه    

است که هدف همۀ این موارد بررسی قابلیّت بالقوّه این عوامل در تهدیدات                      
 حرکت قطار عوامل    که با (در ریل قطارها     بیولوژیک عواملپخش  . باشد تروریستی می 

ای از این    ای ساختمانها، نمونه    تهویه سیستم ازو استفاده   ) شوند در هوا پخش می    
  ).146 و147، صص 1982برایان ، (باشد  میها تفعالیّ

 اُفتاد که طی آن مقدار زیادی       اتفاقیشهر سوردولوفسک روسیه      در 1979 سال   در
 میکروبیولوژی به محیط اطراف     آزمایشگاهزخم ازیک    سیاهاز هاگ یا اسپورهای عامل      

 درجهت وزش باد زندگی       کهساکنین نواحی دور دست این منطقه           . نشت کرد 
وزیر .  تلف شدند  نیزکردند به تب باال و اختالالت تنفسی مبتال و عده زیادی                 می

که  مدارکی   بهبا توجه   . را مصرف گوشت آلوده اعالم کرد       بهداشت روسیه علت آن   
دست آمد مشخص شد که علت واقعه نشت مقدار زیادی عامل             ه  در سالهای بعد ب   

 رئیس جمهور روسیه    1992 زخم از مجتمع فوق بوده است و باالخره در سال              سیاه
 ). 79ـ 100، الف، صص 1381حسینی،  شاه(  امر اعتراف کردنای  به

ل بیولوژیک علیه    اخیر نگرانی عمیقی در مورد کاربرد تروریستی عوام         سالهای در
 .خورد به چشم می    در برخی محافل علمی     نظامی و نیز عموم پرسنل نظامی      غیرشهروندان  
های  اند تا میکرواُرگانیزم   تالش بوده  های ناراضی در   شده که گروه    گزارشمواردی  

 از عامل عصبی    1995در سال   .  مقاصد تروریستی به دست آورند     برایبخصوصی را   
 . استفاده گردیدژاپنوکیوی سارین در متروی ت
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 برجهای دوقلوی سازمان تجارت     ریختن و فرو  2001 از وقایع یازدهم سپتامبر      پس
ا درطول  هبرخی گزارش .  گرفت قرارجهانی، ابعاد دیگری از این عوامل مورد توجه           

مورد دویست   مجموعاً   انگلستانکشورهای آمریکا و      میالدی در  2000 و 1999سالهای  
 در آمریکا،   2001سپتامبر واقعهسال پس از     درطول یک . تی ثبت شده است   تهدید بیوتروریس 

  ).5ص ، الف، 1381،دوست حسینی(  استشده  تهدید بیوتروریستی مطرحموردصد حدود 

های مهمات و در      فقط در زاغه   بیولوژیکهای   شد که سالح   ر می  قبل از این تصوّ    تا
کار ه  ب،  کشورها ارادۀ بدونگ و    زمان آغاز رسمی جن     تا وباشد   ها می  کنترل ارتش 

گزند عوامل    کشورها از   قویترینحتی  دهد که     وقایع ذکر شده نشان می      . روند نمی
های بیولوژیک   سالح  از قدرتمند امان نیستند و شاید نگرانی کشورهای       بیولوژیک در 

گیرد به   های تروریستی قرار    گروه اختیارها در    سالحاین  که چنانچه    همین نکته باشد  
 . یچ وجه قابل کنترل نخواهد بوده

 

 یک در تهدیدات تروریستیژی کاربرد عوامل بیولوچگونگ
. هستند) ها توکسین(ها و سموم     میکرواُرگانیزم گروه مهم از عوامل بیولوژیک        دو

 کنند، سلولی زندگی می   صورت تک ه  معموالً ب  اند که  ها موجودات کوچکی   میکرواُرگانیزم
 کاربرد های قابل  میکرواُرگانیزم. شوند مرگ می و   باعث بیماری     را عفونی کرده و    میزبان

 و ها، ریکتزیاها  ها، ویروس  تهدیدات تروریستی شامل باکتری     درجنگ بیولوژیک و   
 . باشند ها می قارچ

های   تولید کنند که جزء آلوده کننده       کشندهتوانند سموم     و جانوران نیز می    گیاهان
  طبیعی و محصوالت شیمیایی تولید شده      ترکیبات ،ومسم. شوند بندی می  بیولوژیک طبقه 
ها  توکسین. گیاهان هستند  ها، جانوران و   اُرگانیزم شامل میکرو  ،های زنده  توسط اُرگانیزم 

بندی عوامل    اما به خاطر منشاء بیولوژیک در طبقه       ندارندزایی   قابلیّت تکثیر و عفونت   
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کند و یا از     که آن را تولید می      نیزمی ترکیبات یا از اُرگا    این. گیرند می بیولوژیک قرار 
  .وندش محیط کشت استخراج می

های عامل، راه ورود به بدن         ویژگی مانندزایی عوامل میکروبی به عواملی        بیماری
ایجاد بیماری  .  بستگی دارد  مصدومسرعت درمان    میزبان، سیستم دفاعی میزبان و     

 .  نیاز دارد»1ندوره کمو«توسط عوامل میکروبی به زمانی تحت عنوان 
 شود  پس از در معرض قرارگرفتن ظاهر نمی       روز عالیم و آثار بیماری تا چند        بنابراین
 را کوتاهتر و پیشرفت بیماری را       کمون ممکن است دورۀ     ،های بیشتر عامل   امـا غلظت  

تواند عالیم و     میکروبی می  عاملطرف دیگر کاربرد همزمان چندین        از .سـریعتر کـند   
 نیز در تشخیص آن موفق      پزشکانترین   ایجـاد کـند که حتی با تجربه       ای   آثـار پیچـیده   

 ، پوست های روی   زخم تنفسی،عوامل بیولوژیک ممکن است از راه مجاری        . باشند نمـی 
وارد ... کک،کنه، پشه و   یک ناقل مانند    با گزش  و یا بـا بلع مواد غذایی یا مایعات آلوده         

ه عواملی از قبیل نور، دما و رطوبت        هـا در محیط ب      میکرواُرگانـیزم   بقـای  .شـوند بـدن   
معرض نور   گرفتن طوالنی مدت در     و اکـثر عوامـل میکروبـی بـا قـرار           داردبسـتگی   

 در). شود دمای باال و رطوبت پایین باعث نابودی آنها می         (وندر خورشـید از بیـن مـی      
 .پردازیم یک میژیشتر هر کدام از عوامل بیولوباین قسمت به توضیح 

 

 ا ه  باکتری ـالف
 برآورد   و ا موجـودات تک سلولی، میکروسکوپی و شبیه گیاهان هستند         هـ  باکـتری 

موارد  در اکثر . دهند ها را تشکیل می    اُرگانیزممیکرو %65 تا   60حدود   شـده اسـت کـه     
 یعنی به صورت سلول رویشی وجود دارند و در          هستندال  ها به شکل رشد فعّ     باکتری

 بدین معنی که در     ؛ایجاد هاگ نیز وجود دارد     یاها توانایی اسپورزایی     بعضـی باکـتری   
 که شکل مقاوم باکتری است و در برابر         نندک شـرایط نامساعد محیطی ایجاد اسپور می      

                                                 
1.Incubation period 

    85 ـ  پاییز 26 هشتم ـ  شماره لاس       
 

24



 
 
 
 

 بررسی کاربردهای عوامل میکروبی در تهدیدات تروریستی

ا قادر  ه باکتریتمام  . دهد  باالیی از خود نشان می     مقاومتعوامـل شـیمیایی و فیزیکی       
ود ش می از جملـه شـرایط نامسـاعدی کـه باعث ایجاد اسپور           . بـه اسـپورزایی نیسـتند     

گرفتن در   تـوان بـه کـاهش مـواد غذایـی، گرمای زیاد، آب و هوای خشک، قرار                 مـی 
به دلیل  ). 62ـ71صص،1380و دیگران، پور   ده( اشاره نمود ...  نور خورشید و     معـرض 

 بمانند، دریک   باقیها بدون نیاز به آب و مواد غذایی          توانـند سال   ایـنکه اسـپورها مـی     
 حیوانات   و پرندگانوسیلۀ  ه  اسپورها ب . آیند حساب می ه   تهدید بلندمدت ب   ،مـنطقۀ آلوده  

شکل  این تخریبعلت مشکل بودن    ه  توانند به مناطق غیرآلوده نیز منتقل شوند و ب         می
 های  بیماری ،موجوداتاین  . ها، رفع آلودگی در مناطق آلوده بسیار مشکل است         از باکتری 

 باکتری شناخته   گونه 2000 از   .کنند زیـادی را درحـیوانات، گـیاهان و انسان ایجاد می          
  عامل بیولوژیک  عنوانزا هستند و کمتر از ده گونه به           گونه بیماری  100شـده فقط حدود     
از ...  مالت و    تب زخم، توالرمی، طاعون،      هسیا .باشند هـا مطـرح می     مناسـب درجـنگ   

 . شوند ها ایجاد می هستند که توسط باکتری  هایی بیماری
 آنها یک   گیری که واحد اندازه   طوریه  ازه بسیار کوچکند ب    موجودات از نظر اند    این

توان آنها را     می پ و فقط با میکروسکو    است) متر10-6(مـتر یـا میکرومتر     هـزارم میلـی   
 . مشاهده نمود

 

 ها    ویروس ـب
 27/0 تا 01/0 حدود از اندازه لحاظ از و ها اُرگانیزم میکرو کوچکترین ها ویـروس 

 میکرومتر هزارم یک که است نانومتر ها ویروس در گیری دازهان واحد .هستند میکرومـتر 
 سایر که فیلترهایی از توانند می که هستند کوچک آنقدر ها ویروس .باشد می )متر10ـ9(

 برای ها ویروس ها، باکتری برخالف .کنند عبور اندازد، می دام به را هـا  میکرواُرگانـیزم 
 1اجباری سلولی داخل انگل عنوان به و شوند میزبان سلول وارد باید) تکثیر (مثل تولید

                                                 
1. Obligate Intracellular parasites 
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 توسط انسان در عفونی های بیماری کـل % 60تقریـباً ). 770ص،1990،سیـ وید( موسـومند 
 سرخک، زرد، تب آبله، های بیماری از توان می نمونه عنوانه  ب ؛شود می ایجاد ها ویروس
 آنتی با رماند به است ویروسی ها آن منشاء که هایـی  بـیماری  .بـرد  نـام  ... و اوریـون 
 .دهند نمی پاسخ ها بیوتیک

  

     ریکتزیاها  ـج
 موجودات این .دارند قرار ها ویروس و ها باکـتری  بیـن  انـدازه  نظـر  از ریکـتزیاها 

 از کتزیاهایر .دارند قطر میکرومتر 3/0 حدود و طول میکرومتر 5/0 تا 3/0 از معمـوالً 
 برای یعنی هستند ها ویروس به مشابه تکثیر لحاظ از و ها باکتری شـبیه  شـکل  لحـاظ 
 حاضر درحال .اند اجباری سلولی داخل انگل یا و دارند نیاز میزبان های سلول به رشد

 ریکتزیاها بیشتر). 744ص،  1371،فر بیاد( کنند می بندی طبقه ها باکتری جزء را ریکتزیاها
 وسیلۀ به ندتوان می اما کنند می انتخاب خود اولیه میزبان عنوان بـه  را پسـت  حـیوانات 

های ایجاد    جمله بیماری  از.  انسان انتقال پیدا کنند    به ها کنه و ها کـک  مانـند  هایـی  نـاقل 
 .توان نام برد شده توسط ریکتزیاها تیفوس و تب کیو را می

 

 ها دـ قارچ
 .شوند سلولی یا چند سلولی وجزء سلسله گیاهان محسوب می         تک ها به صورت   قـارچ 

 ها، کپک دستۀ سهها را به     قارچ. باشـد  مـیکرون متغـیّر مـی      50 تـا    3انـدازۀ آنهـا بیـن       
 انواع و برفک قبیل از ییها بیماری .کنند می بندی تقسیم رهامخمّ و خوراکی های قـارچ 
 اسپور ایجاد موجودات این ازخصوصیات یکی .شود می ایجاد ها قارچ اثر در ها کچلی

 شود می محسوب آنها زندگی چرخۀ از قسمتی اسپورزایی البته که است اسپورزایی یا
  و کیل جاک( مقاومند نیز محیطی نامساعد شرایط به نسبت ها باکتری اسپور همانـند  و

 ).1071-1072صص، 1992، آموس
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   1سموم  ـه
 میکرو شامل زنده های اُرگانیزم توسط که هستند طبیعی شـیمیایی  ترکیـبات  سـموم 
 تولید به قادر که جهت این از سموم .شوند می تولید گیاهان و جـانوران  هـا،  اُرگانـیزم 

 به بیولوژیک منشاء خاطر به ولی اند شیمیایی عوامل جزء نیستند زایی عفونـت  و مـثل 
 سموم ).12ص ،الف،1381،ینیحس شاه( شوند مـی  بـندی  طـبقه  بـیولوژیک  عوامـل  عـنوان 

 و یکبیولوژ های جنگ در استفاده برای انبوه تولید برای کاندیدا ترین مناسب میکروبی
 محیط در سالها حتی و هستند  مقاومی ترکیبات سموم برخی .هستند  تروریستی تهدیدات

 تنفسی، مجاری راه از توانند می سموم شیمیایی، عوامل سایر مانند .مانند می باقی پـایدار 
 پوست طریق از سطحی جذب یا و آلوده مایعات و غذایی مواد بلع پوست، روی های زخم
 تروریستی و بیولوژیک سالح عنوانه  ب که سمومی جملـه  از .وندشـ  انسـان  بـدن  وارد

 برد نام توان می را )ها توکسین مایکو (قارچی سـموم  و بوتولیسـم  سـم  هسـتند،  مطـرح 
  .)29ـ35،صص 1381فر، قدیمی، امینی(

 

  میکروبی عوامل کارآیی
ـ   و پذیر امکان تروریستی تهدیدات در بیولوژیک عوامل کاربرد و آوردن دسـت ه  ب

 به تروریستی های گروه نیز و ها دولت شده باعث کـه  مهمـی  عوامـل  از .اسـت  عملـی 
 تروریستی تهدیدات در آن کارگیریه  ب و بیولوژیک های سالح آوردن دسته  ب سمت
  :نمود اشاره زیر موارد به توان می بروند

 

 خاص گروهی به آن دادن نسبت و کارگیریه ب در تشخیص دشواری ـ الف
 دشوار تروریستی های گروه و دشمن ازطرف بیولوژیک عوامل رگیریکاه  ب تشخیص

 مخفی و پنهان صورته  ب صلح یا جنگ زمان در میکروبی تهـاجم  همچنیـن  و اسـت 
                                                 
1. Toxins 
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ـ  ؛اسـت   تهاجم مسئول را خاصی کشور یا دشمن مستند طوره  ب توان نمـی  کـه  طـوری ه  ب
 وسیلۀه  ب آنها گیپراکند و انتشار میکروبی، عوامل منشاء گستردگی .دانست بیولوژیک
 حیوانات ها،  انسان مسافرت در توسعه و پیشرفت ،... و بیمار فرد جانوران، حشـرات، 

 از جهان مختلف ومناطق کشورها در طبیعـی  بـیماریهای  وجـود  و دیگـر  وجـانداران 
 طوره  ب آفت یا بیماری را که    این بینی پیش یـا  تشـخیص  کـه  هسـتند   عواملـی  جملـه 

 شواهدی و اسناد .کند می مشکل است یافته شیوع طبیعی لدالی یا و تصادفی عمـدی، 
 تواند می است، دسترس در  نظامی هدف با میکروبی عوامل کارگیریه  ب مـورد  در کـه 
 .گیرد قرار مخالفت مورد مختلفی دالیل به گیرنده کاره ب طرف از

 کهاست   آمریکایی نظامیان توسط کُره جنگ زمان در طاعون شیوع ،مثال عنوان به
 ناقل حشرۀ به آلوده موشهای کردن رها با بیماری این (دارد زیادی مستندات و مدارک
 هیچ منطقه نیا در آن از قبل که یدرحال،  کرد پیدا شیوع کُره از مناطقی در طاعون
 واقعه این منکر آمریکا هنوز  ولی ،)نداشت وجود طاعون شیوع از ای سابقه و مورد
  .کند می ارائه بیماری یعیطب شیوع برای را دالیلی و است

 افغانستان کشور اشغال زمان در که کند می متهم را ها روس آمریکا، دیگری نمونۀ در
 استفاده افغانی مجاهدین علیه) میکروبی سموم و زخم سیاه طاعون، (میکروبی عوامل
 ذکر بیماری شیوع بودن طبیعی در را زیادی دالیل روسی کارشناسان ولی ؛است کرده
 ). 50ص ،الف ،1382،یکرم( نندک می

 بسیار ابزارهای امروزه ،)رادیولوژیکی (ای هسته و شیمیایی عوامل مورد در طرفی از
 صورت به یا و شود می نصب خودروها روی بر که شده ساخته دقیقی و حساس
 شیمیایی حملۀ محض به را نیروها و افراد که گیرد می قرار نیروها اختیار در انفرادی

 عوامل مورد در همچنین .کند می آگاه ای هسته و رادیولوژیک مواد و پرتوها خطر یا
 از تشخیصی، و شناسایی ابزارهای به نیاز بدونافراد مجرّب    مواقع بعضی ،شیمیایی
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 شیمیایی تک و حمله به شیمیایی گاز بوی و رنگ یعنی ،عوامل فیزیکی مشخصات روی
 های لباس و ماسک پوشیدن (حفاظتی اتاقدام و خطر اعالم در نتیجه، . برند پی می 
 تینها در و شیمیایی عوامل ضد داروهای و ها آمپول از استفاده شیمیایی، محافظ

 دشمن توسط میکروبی عوامل به کارگیری  تشخیص اما شود، می  انجام )منطقه پاکسازی
 و رنگ قبیل از فیزیکی مشخصات دارای عوامل این زیرا ؛نیست پذیر امکان آسانی به
 دستگاهی همچنین و شود نمی داده تشخیص افراد توسط میکروبی حملۀ وقوع و نیستند بو
 در را) کشنده یا کننده ناتوان (نظامی میکروبی عامل حضور کوتاهی زمان در بتواند که

 بتوانند باید میکروبی عوامل تشخیص دستگاههای .ندارد وجود دهد تشخیص منطقه
 ،محیط یا هوا در زیرا ،شوند قایل تفاوت میکروبیغیر و میکروبی عوامل بین اوالً

 قادر باید همچنین .دارد وجود نیز... و غبار و گرد ذرات مانند دیگر عوامل از بسیاری
 به ورودی زای بیماری عوامل و محیط در موجود طبیعی بیولوژیک عوامل بین دنباش

 و ویژه ستگاههاید به نیاز و است مشکل کار این  که دنشو قائل تفکیک نیز محیط
 وقوع زمانی .رسید هدف به توان نمی کوتاه بسیار زمان در بازهم که دارد ای پیشرفته
 دیر بسیار زمان این و شده آشکار بیماری عالیم که شود می مشخص میکروبی حملۀ
 سمیترور به پاسخ توسعه و قیتحق تهیکم( بینند می را زیادی صدمات نیروها واست  

 ) . 1999 کیژولویب ویی ایمیش

 و ژنتیک مهندسی مانند  علومی در که زیادی پیشرفتهای به توجه با دیگر طرف از
 عوامل با اکنون ما کهاست   گردیده  باعث آمده وجوده  ب) بیوتکنولوژی (زیستی آوری فن

 یعنی ؛باشیم مواجه دارند بیشتری کارآمدی  نظامی نظر از که نوین و جدید میکروبی
 ایجاد با .شود می بیشتر آن نظامی کارایی ،میکروبی عامل یک ژنتیکی ساختار تغییر با

 دو نیز پیشگیری و درمان تشخیص، مشکالت میکروبی عوامل در ژنتیکی تغییرات
 برخورد آن با قبالً که شویم می مواجه میکروبی با ما اینکه علته  ب .شود می چندان
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 و باشند نمی آنها شناخت به رقاد نیز حاضر درحال تشخیص دستگاههای و ایم نداشته
 مهندسی زمینۀ در پیشرفت مجموع، در .دارد جدید ای ایده به نیاز پیشگیری و درمان
 آنها به اصطالحاً که(را   میکروبی نوین های سالح تهیه امکان ،زیستی آوری فن و ژنتیک

 راهمف) است میکروبی عامل چند ژنتیکی ساختار از ترکیبی یعنی شود می گفته نوترکیب
 عوامل که کند می قادر را بشر ،علوم این تر اختصاصی طور به همچنین .است نموده

  .بسازد خاص نژادی علیه میکروبی

 عوامل از یکی ،)ایدز بیماری ملاع (ایدز ویروس که دارند اعتقاد محققین از برخی
 سگال ژاکوب نام به محققی .است شده ساخته بشر دست به که است نوین میکروبی

 ویروس دو با آن مقایسۀ و ایدز بیماری عامل ژنتیکی ساختار بررسی با 1989 رسالد
 ترکیب و ژنتیک مهندسی های روش به که گرفت نتیجه HTLV 1-و ویزنا نام به

 در ویزنا روسیو .است آمده وجوده  ب ایدز ویروس ویروس، دو این ژنتیکی ساختار
 سازد، بلکه  نمی آلوده را انسان ولی ندک می ایجاد  کشنده بیماری ،گوسفندان و احشام

 انجام که مطالعاتی با ایشان .شود می انسان در خون سرطان باعث HTLV 1-ویروس
 روی بر تهیه از بعد ویروس این  که است معتقد ه،آورد دسته  ب که مدارکی با و داده

 ت،اس نکرده ایجاد ای عارضه اول سال در چون ولی ؛است گردیده آزمایش زندانیان
 اند، کرده پخش و وارد جامعه به را آن اند بوده ویروس به آلوده که شده آزاد زندانیان

 ویروس این برای را بیماری ساله چند پنهانی و کمون دورۀ رتصوّ اینکه علته  ب
 ساخته آمریکا میکروبی های جنگ مرکز توسط که است ویروسی همان و کردند نمی
 کشد می و کشیده مرگ کام به و کرده آلوده هاندرج را نفر ها میلیون و است شده

 ). 51ص ،الف،1382، یکرم(

 تواند می زیستی آوری فن و ژنتیکی نوین های روش همین خوشبختانه دیگر طـرف  از
 امروزه که باشد دقیق و سریع تشخیص های سیستم تهیۀ برای قوی و مناسب ابـزاری 
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 در را خود دفاعی جنبۀ آنها از گیری هبهر با تا هستند  تالش در  نظامی پیشرفته مراکـز 
 اول (فارس خلیج جنگ در غربی متحد نیروهای .کنند تر قوی میکروبی تهاجم مقـابل 

 و تولید در عراق باالی توان به توجه با را ها سیستم این ترین پیشرفته از یکـی ) دوم و
 رفتندگ کاره  ب احتمالی میکروبی حمالت تشخیص برای میکروبی عوامل بـه کارگیری  

  .است شدن تکمیل حال در روز هر ها سیستم نیا و

 تولید سهولت ـ ب
 و است تولید قابل تروریستی عوامل یا دشمن توسط آسانی بـه  میکروبـی  عوامـل 

 .اندازد خطر به و داده قرار هدف مورد را جامعه سالمت و اقتصادی مـنابع  توانـد  مـی 
 محصوالت ضد و هستند طرناکخ آفات و عوامل حاوی که کوچک های بسته کردن رها

 عوامل یا دشمن افراد توسط باشند، می آب منابع یا دامپروری و کشاورزی استراتژیک
 کشاورزی، بذرهای مثل بیولوژیک مواد ورود بنابراین .است شده انجام کرّات به آنهـا 

 تحقیقاتی اُمور در که (ها میکروب بخصوص بیولوژیک وعوامل گیاهان،  ها دام حیوانات،
 دقیق بررسی مورد ،راتمقرّ و ضوابط طبق دبای) گیرد می قرار استفاده مورد صـنعتی  و

 ،ب،1384 ،ینیحس شاه( باشد کنـترل  و بررسـی  مـورد  آلودگـی  نظـر  از و قرارگرفـته 
 ). 413-415صص

  تولید در اقتصادی صرفه  ـج
 برخی در حتی کارایی نظر از و است ارزانتر اقتصادی رظن از میکروبی سالح تولید

 سالح عنوان به را آن ،تبلیغات در دلیل همین به است، ای هسته سالح از باالتر موارد
 تکنولوژی های بررسی دفتر توسط که ای محاسبه براساس .گویند می هم فقرا اتمی

 یک تولید ،گرفته صورت Office of Technology Assesment (OTA) آمریکا
 اتمی سالح تولید برای ولی است رمیسّ دالر ونمیلی ده با بیولوژیک یا میکروبی سالح
 ).52ص ،الف ،1382،یکرم( باشد می الزم هزینه دالر میلیون 200حدود
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      تکثیر قدرت ـد
 صورت به  نظامی نیروهای علیه میکروبی عوامل کارگیریه  ب های روش از یکی
 صورت به بیمیکرو عوامل یعنی .باشد می) هوا در معلق جامد یا مایع ذرات (آئروسل
 این .شود می افراد بدن وارد تنفس سیستم طریق از و شده پخش هوا در ریزی ذرات
 که میکروبی عوامل خواص به توجه با و برگیرد در را وسیعی منطقۀ تواند می روش
 پنهان آن به کارگیری  اند، مشاهده قابل فیزیکی عالیم سایر و مزه رنگ، بو، بدون
 کنند، می پیدا تکثیر یعنی اند زنده موجوداتی ،میکروبی عوامل نکهای  به توجه با و ماند می

 انتقال قابل بعد مراحل در و است افراد کردن آلوده به قادر عوامل از کمی بسیار تعداد
 ای وسیله میکروبی عوامل که شده  باعث خاصیت همین و باشد می دیگر فرد به فردی از

 کاستن و جبهه پشت بخصوص و نظامی طقمنا عمق در و پنهانی تهاجم برای مناسب
  .شوند مطرح  نظامی پشتیبانی توان

 :دهد می نشان را میکروبی عوامل توانایی زیر برآورد

 شرایط در) سارین تن یک (سارین عصبی عامل کیلوگرم 1000پوشش سطح میانگین
 مقدار این با حمله درصورت و است مربع کیلومـتر  6 حـدود  ،مناسـب  هوایـی  و آب

 حملۀ اما .میرند می نفر 8000 تا 3000 بین واشنگتن مثل جمعیتی پر شهر بـه  ینسـار 
) سارین دهم یک (ریوی زخم سیاه بیماری عامل میکروب کیلوگرم 100 بـا  مشـابهی 

 و دهد می پوشش را مربع کیلومتر 300 برابر مساحتی مشابه هوایـی  و آب شـرایط  در
معادل صدمات ناشی از انفجار بمب      یون کشته خواهد داشت که      میل 3 تا 1 حـدود  در

 ).53، الف،ص1382کرمی،(اتمی بسیار قوی در همان شرایط است 

 ه ـ مشکل بودن دفاع 
یکـی از مـوارد مهم دفاعی در مقابل عوامل میکروبی یا دفاع قبل از تک میکروبی                 

با ). ها در بین مردم و نظامیان      ایجـاد ایمنـی علیه بیماری     (انجـام واکسیناسـیون اسـت       
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اند محدود است عمالً     یـنکه فهرسـت عوامـل میکروبـی که دارای توان کاربرد نظامی            ا
 به علت اینکه اوالً علیه تمام     . توان تمام مردم یا نظامیان را در مقابل آنان ایمن نمود           نمـی 

 منابعتوان   عوامـل میکروبی با کاربرد نظامی، واکسن موجود نیست و از طرف دیگر نمی             
 ،راه تنها پس. ردک ایمن مجهول عوامل علیه را کشور) غذایی عمناب (دامـی  و کشـاورزی 
 برداری نمونه و بیولوژیک مواد وخروج ورود بـه  نسـبت  آگاهـی  افـزایش  و هوشـیاری 

  .است موارد این با مقابله برای آموزشی سازماندهی و منابع مطالعه و دائمی

  پدید باز و نوپدید های بیماری بروز ـو
 ایجاد شود می مطرح بیولوژیکی تروریسـت  زمیـنۀ  در هکـ  ازمـواردی  دیگـر  یکـی 
 داشته وجود جهان در قبالً بیماری ،دربازپدیدی .است بازپدید و نوپدید های بـیماری 

 مثال عنوان به .ایم شده مواجه بیماری از جدیدی شکل با حاضـر  درحـال  ولـی  اسـت 
 بیماری ازی  نوع با اکنون ولیاست؛   داشته وجود قبل سـال  چندیـن  از سـل  بـیماری 

 آنها به اصطالحاً و شود نمی درمان فعلی داروهای از کدام هیچ بـا  کـه  بـرخورد داریـم   
 صورت همین به وضع نیز ماالریا مورد در .شود می گفته ها بیوتیک آنتی به مقاوم سل

 وارد جدیداً و ایم نبوده مواجه بیماری این با قبالً مـا  هـا  بـیماری  نوپدیـدی  در .اسـت 
 که جدید دهنده خونریزی ویروسهای انواع و ایدز بـیماری  مـثل  اسـت  شـده  جهـان 
 ). 1024ـ1025 صص ،ب، 1384 ،یحاتم( اند کشنده و خطرناک بسیار

 تروریستی و پنهانی عملیات در ها میکروب پتانسیل شود می باعث نیز مـوارد  ایـن 
 تواند می تروریستی عملیات در باال موارد از یکی از استفاده کـه  طـوری  .بـرود  باالتـر 
 یکی سارس بیماری .سازد وارد کشور به را ناپذیری جبران ضایعاتی  طوالنی  هـا  مـدت 

 بعضی ولی دارد وجود نظر اختالف بیماری منشاء مورد در البته که است موارد این از
 ضربه برای و دهیگرد تولید غربی کشورهای توسط که بوده عاملی معـتقدند  محققیـن 

 .است شده پخش ورکش آن در چین اقتصاد به زدن
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   بیوتروریستی تهدیدات در بیولوژیک عوامل پخش های روش 
ـ   ازنوع نظر صرف (میکروبی عوامل برای محیطی و جوی شرایط اگر طورکلـی ه  ب

 های بیماری انتقال باعث و یابند می تکثیر و انتشاراین عوامل    باشد،  مناسـب  )کاربـرد 
 تروریستی تهدیدات یا درجنگ یکروبیم عوامل پخش اما .شوند می گیر همه و عفونی

ـ   بدن وارد زا بیماری و زنده حالت در را عوامل این بتوان که است مطـرح  صـورتی ه  ب
 بدین ؛است عوامل طبیعی انتشار از گرفته الهام ها روش این. نمـود  نظـر  مـورد  افـراد 
 عوامل پخش در دارند، نقش بیماریها طبیعی انتقال در کـه  راههایـی  همـان  کـه  معنـی 

  .گیرند می قرار استفاده مورد هم تروریستی تهدیدات یا جنگ در میکروبی

 مورد عامل ـ1 :دارد بستگی فاکتور دو به میکروبی عوامـل  پخـش  روش انـتخاب 
 .دگرد می حاصل نتیجه بهترین روش کدام از ـ2 .شود می بدن وارد راهی ازچـه  اسـتفاده 

 ایجاد ریوی و گوارشی وستی،پ شکل سه به زخم، سـیاه  در بـیماری   مـثال  عـنوان  بـه 
 بدن وارد تواند می پوست و گوارش تنفس، دستگاه طریق از بیماری عامل و شود مـی 

ـ ی  هنگامـ  نتـیجه  بهتریـن  امـا  شـود،  انسـان   به مقابل طرف نیروهای که آید می دسته  ب
 تری مناسب و بهتر نتیجه هوا راه از پخش روش نیبنابرا .شوند مبـتال  ریـوی  زخـم  سـیاه 

 در کیژولویب عوامل پخشی  روشها شتریب حیتوض بـه  قسـمت  نیـ ا در .کـند  یمـ  ایجـاد 
 .شود یم پرداختهی ستیترور داتیتهد

  هوا طریق از  ـالف
 به عامل که است الزم ،تنفسی سیستم ازطریق بدن به بیولوژیک عامل ورود بـرای 

 ودش می تشکیل هم از جدا کامالً کوچک ذرات از آئروسل .شود تبدیل آئروسل ذرات
 آئروسل .است معلق مانند گاز محیط دریـک  کـه  باشـد  جـامد  یـا  مـایع  توانـد  مـی  و

 یک صورت به که زاست بیماری بیولوژیک عوامـل  از ای مجموعـه  شـامل  بـیولوژیک 
 و دارند نفوذ قدرت ،گاز یک مانند آئروسل ذرات .باشد می معلق هوا در سوسپانسیون

  .نمایند نفوذ نیستند مسلّح مخصوص یفیلترها با که ساختمانهایی داخل به قادرند
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 های استادیوم مانند شلوغ های محیط در بیولوژیک عوامل پخش برای هـا  تروریسـت 
 ها ویروس ها، باکتری و نمایند یم استفاده روش این از دیگر  مردمی اجتماعات و ورزشی

 خود تروریستی اهداف به،  نموده پراکنده جمعیـت  روی بـر  را خطـرناک  سـموم  یـا  و
 بیماری عامل توان می شوند می پخش روش این با که عواملی جمله از .یابند می دست
 .شوند می کشنده و خطرناک ریوی بیماری باعث که برد نام را طاعون و زخم  سیاه

  پوست طریق از  ـب 
 ...  و سیاسی مهم اشخاص علیه تروریستی اعمال برای روش این از هـا  تروریسـت 

 .است گرفته صورت گذشته های دهه در قبیل این از مواردی هکـ  نمایـند  یمـ  اسـتفاده 
 توسط که است انگلیس به) مارکوف ژرژی (بلغاری پناهندۀ قتل مـوارد  نیـ ا از یکـی 

 روش .کرد فوت بعد روز چند و گرفت قرار هدف مورد ریسین سـم  نـام  بـه  عاملـی 
 و کوچکی سیارب قرص در عامل از کمی مقدار که بود صورت این  به عامل از استفاده
 بدن به سوزن برخورد با و بود شده جاگذاری سـوزن  یـک  سـر  در مـتر  میلـی  درحـد 

 به روش این با  نیز دیگر خطرناک و سمی عوامل .دیگرد تزریق بدن به سم شـخص، 
 . شود یم منتقل نظر مورد افراد

  گوارش دستگاه طریق از  ـج
 به تروریستی های گروه توسط استفاده مورد مایعات و غذایی مـواد  روش ایـن  در

 به فرد ،آلوده مایعات یا غذا خوردن با و شوند مـی  آلـوده  سـمی  و میکروبـی  عوامـل 
 شوند می پخش طریق این از که مواردی .شود می بدن وارد سم یا ،شده مبتال بـیماری 
 ایجاد نهایت در و شده انسان بدن وارد آشامیدن و خوردن طریق از که هستند  عواملی

 طریق از هم دیگر عوامل از بعضی البـته  .کنـند  مـی  ای روده و ای معـده  ایهـ  ناراحتـی 
 باشد می بدن دیگر های قسمت در آنها اثر نقطۀ ولی شوند می بدن وارد گوارش دسـتگاه 

 دستگاه وارد آلوده) لبنیّات (مایعات و غذا خوردن بـا  کـه  مالـت  تـب  بـیماری  مانـند 
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ی نیحس( کند می ایجاد بدن عصبی و عضالنی سیستم در را مشکالتی و شده گـوارش 
 ). 461ص ،ب،1384،دوست

 

  بیوتروریستی حمالت وقوع تشخیص
 عوامل علیه دفاع در اساسی و مهم مشکالت از یکـی  گـردید  ذکـر  کـه  همانگونـه 

 از فیزیکی خواص عوامل این .است بیولوژیک عوامل تشخیص دشـواری  بـیولوژیک، 
 از استفاده .داد تشخیص را آنها توان نمی پنجگانه حواس با و نـدارد  بـو  و رنـگ  قبـیل 
 زمانی تشخیص و است بر زمان نیز میکروبی عوامـل  وجداسـازی  کشـف  هـای  روش

 از استفاده .است کرده اعمال هدف جمعیت بر را خود اثر ،عامل که گیرد می صـورت 
 و بوده قیمت گران نیز زیستی وریآ فن و ژنتیک مهندسی مانند جدید هـای  آوری فـن 
 رویداد یک در .است محال امری گفت بتوان شاید فقیر و توسعه درحال رهایکشـو  در

 در را اصلی نقش بهداشتی اندرکاران  دست ،میکروبی عوامل از استفاده با تروریسـتی 
  .دارند عهدهه ب سریع پاسخ و تشخیص

 جنگ یا بیوتروریستی حمالت وقوع به آن از استفاده با توان می که مواردی از یکی
 میکروبهای .شود می ایجاد آن دنباله  ب که اسـت  گیریهایـی  همـه  بـرد  پـی  ژیکبـیولو 

 اثر در آنچه اما ؛شوند گیری همه بروز باعث توانند می هم  طبیعی شرایط در زا بـیماری 
 طبیعی گیریهای همه با نظر ازچند فتداُ می اتفاق بیوتروریستی یا بـیولوژیک  حمـالت 
 چند به اینجا در .نماید کمک تروریستی ملهح تشخیص به تواند می که است مـتفاوت 

 .گردد یم اشاره ها تفاوت این از مورد

   انتظار حد از بیش وسعت با بزرگ گیری همه بروز  ـالف
 یعنی ؛هستیم  تدریجی افزایش شاهد بیماری بروز در طبیعـی  گـیری  همـه  یـک  در
 افزایش تدریجه  ب شوند می بیماری انتشار باعث که اسـبابی  و ناقلیـن  بـیماران،  تعـداد 
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 در ناگهانی طوره  ب هدف مورد جمعیت بیوتروریستی، درحمالت بـرعکس  .یـابد  مـی 
  .یابد می افزایش کوتاهی زمان طول در بیماران تعداد و قرارگرفته عامل معرض

   بیماری معمول غیر اشکال با مواجهه  ـب
 .کنند می یردرگ را انسان بدن سیستم ،صورت چندین به میکروبی عوامل از بعضـی 

 گوارشی سیستم وارد اگر و کند بیماری ایجاد پوست طرق از است ممکن عامل یـک 
 وارد تنفسی سیستم طریق از اگر یا و آورد وجوده  ب را گوارش سیستم مشکالت شـد 
 سه به بیماری زخم سیاه مورد در فرضاً .کند درگیرهم   را قسمت این تواند می باز شد

 معمولترین طبیعی حالت در. فتدیب اتفاق است ممکن یتنفس وی  گوارش پوستی، شکل
 معمول غیر آن تنفسی یا ریوی شکل و است پوستی زخم سـیاه   بـیماری  ایـن  شـکل 
 نشانۀ تواند می باشند ریوی زخم سیاه مبتالیان تعداد بیشترین شرایطی در اگر و است
  .باشد بیولوژیک جنگ یا بیوتروریستی حملۀ وقوع

  جغرافیایی ناحیۀ یک برای معمول یرغ بیماری وجود  ـج

                                                

 
 آن مشابه موارد که دارند وجود خاصی های بیماری جغرافیایی مناطق از بعضـی  در

 گیری همه صورته  ب بیماری نواحی این در اگر .کرد پیدا توان نمی دیگر نواحی در را
 ردمو این در که مثالی. باشد بیوتروریستی حمله وقوع دهـندۀ  نشـان  توانـد  مـی  درآمـد 

 در طاعون بیماری شیوع که اُفتاد اتفاق آمریکا و کُره جنگ در کنـیم  بـیان  توانـیم  مـی 
 اصطالحاً را حالت این .بود نشده گزارش موقع آن تا که به وجود آمد   کُره از مناطقـی 
  .گویند 1خارجی بیماری

 

  معمول غیر فصل در گیری همه ایجاد ـد
 بیشتر خاصی فصل در آنها شیوع هک شده مشاهده هـا  بـیماری  از بعضـی  مـورد  در
ـ  ؛اسـت   های تمسمومیّ و اسهال استفراغ، مانند گوارش دستگاه مشـکالت  مـثال  عـنوان ه  ب

 
1. Exotic disease 
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 سرد فصول در ای منطقه در اگر حال. است شایعتر سال گرم فصـول  در اکـثراً  غذایـی 
 حمله وقوع برای دلیلی عنوانه  ب تواند می بود باالتر ها بیماری این شـیوع  مـیزان  سـال 

  .شود مطرح بیوتروریستی یا بیولوژیک

 فصلی هر در تواند می غذایی های تمسمومیّ مورد در بهداشت رعایت عـدم  البـته 
 بهداشتی مراکز در فصل هر و منطقه هر در ها بیماری این وقوع میزان اما فـتد بیُ اتفـاق 

  .است مشکوکی عالمت شود بیشتر میزان این غیرمعمول فصل در اگر و است مشخص

   معمول غیر شیوۀ با بیماری گیری همه  ـه
 کک، (گیرد می صورت ناقلین توسط بیماریها از بعضی انتقال ،طبیعی گیری همه در
 بیماری ناقلین تعداد در که فتدبیُ اتفاق شرایطی در گیری همه همین اگر اما ...) و کـنه 

 تواند می نشود داده تشخیص زمان آن در ناقلینی اصـالًُ  یـا  گـردد ن مشـاهده  افزایشـی 
 ،طاعون بیماری درمورد مثال عنوانه  ب .باشد بیوتروریسـتی  حملـه  وقـوع  از ای نشـانه 
 آن شکل معمولترین و گیرد می صورت آلوده های کک طریق از عمدتاً بـیماری  انـتقال 

 ها کک یعنی ناقلین تعداد ،طاعون گیری همه یک در اگر .است لنفاوی سیستم درگیری
 به توان می ،دوب ریوی شکل به طاعون موارد اکثر و نداشت وجود اصـالُ  یـا  نـبود  زیـاد 

، 1381،دوستی  نیحس( شد مشکوک طاعون عامل اسـپری  توسـط  تروریسـتی  حملـه 
 ). 177-179 صص ،الف
 

   وتروریستییب عواملی بند میتقس
 عامل باشد، داشته بیماری ایجاد توانایی که بیولوژیک سم یا میکروبـی  عـامل  هـر 
ـ  ای بـالقوه   که عواملی همان تقریباً .است بیوتروریستی سالح در جهـت   اسـتفاده  رایب

 برای مناسبی کاندیدای دارند، نظامی عملیات در کارگیریه  ب در را احـتمال  بیشـترین 
 سازمان تکنولوژی یا  آوری فن مالی، ابعاد مورد این در و باشند می نیز تروریستی اهداف

  .است استفاده مورد عامل نوع کننده تعیین تروریستی
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 ندتر آل ایده ها تروریست برای یابند می انتقال تنفسی ازطریق که عواملی معمول طوره  ب
 در .نمایند آلوده را منطقه یا شهر یک جمعیت عامـۀ  توانـند  مـی  طـریق  ایـن  از چـون 

 شود، می اجرا خرابکاری یا سابوتاژ صورت به بیشتر کـه  محـدود  تروریسـتی  عملـیات 
  .شود می استفاده غذایی مواد و آب منابع آلودگی یعنی خوراکی عوامل از بیشتر

 میزان ، ه شد حاصل بیماری شدت اساس بر بیوتروریسم در استفاده مـورد  عوامـل 
  :شوند می بندی تقسیم زیر های گروه به دیگر خصوصیات و آن سرایت یا انتقال

   اول گروه بیوتروریستی عوامل  ـالف
 فرد به فردی از آنها سرایت یعنی ؛کند می پیدا انتشار آسانی به گـروه  ایـن  عوامـل 

 باعث و است شدید عوامل این از حاصل بیماری .شود می انجام سریع و آسان دیگـر 
 ایجاد  جامعه آن در بهداشتی حاد مشکالت و شده هدف مورد جمعیت در سنگین تلفات
  :برد نام را رزی عوامل توان می گروه این از). 1040ص،ب،1384،ی حاتم( کند می

   آنتراکس یا زخم سیاه بیماری عامل ـ)1(
 .هاست باکتری جزء اُرگانیزم نوع نظر از که باشد می آنتراسیس باسیلوس آن علمی نام
 مهم خصوصیات از یکی .است بیولوژیک عوامل خطرناکترین جملـه  از باکـتری  ایـن 
 یا هاگ .شود می یدهنام اسپور که است اُرگانیزم از مقـاوم  شـکلی  وجـود  ،عـامل  ایـن 

 زیادی مقاومت شیمیایی و فیزیکی عوامل برابر در زخـم  سـیاه  عـامل  باکـتری  اسـپور 
 درجه 100 مرطوب حرارت،  ساعت سه را سانتیگراد درجۀ 140 خشک حرارت .دارد
 این  به ای منطقه خاک اگر .کند می تحمل روز 15 مدت به را %5/0 فنل و دقـیقه  ده را

 منطقه تواند می سال 30 تا 20 و ماند می باقی خاک آلودگی مدتها تا شود، آلوده عـامل 
 %4/0 پرمنگنات برند، می بین از زودتر را اسپرعامل کننده اکسید مواد. دارد نگه آلوده را
 ،فر بیاد( برد می بین از را آن ساعت یک مدت در% 3 اکسیژنه آب و دقیقه 15 مدت به

 ). 277-280صص،1371
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 اول درجۀ در) . 1زئونوز (است حیوان و انسان بین مشترک یبیمار یک زخم سیاه
 .... و شتر ، اسب گوسفند، گاو، مانند .کند می گرفتار را اهلی و وحشی حیوانات

ـ  انسـان  در بـیماری   نزد در خصوص به بیماری .اُفتد می اتفاق تصادفی صـورت ه  ب
ـ  کـه  افـرادی   کار سر آلوده شمپ و پوست با یا آنها الشۀ یا حیوانات با شغل علـت ه  ب
   :شود می مشاهده زیر های صورت از یکی به بیماری .شود می ظاهر دارند

   .شود می پوست در زخم ایجاد باعث  :پوستی زخم سیاه *

 آلوده حیوانات پز نیم گوشت خوردن علته  ب و است نادر  :گوارشی زخم سـیاه *
 .شود می ایجاد زخم سیاه به

 گرد همراه زخم سیاه اسپر ورود ازطریق معمولی حالت در  :تنفسی زخم سیاه *
     .است باال حالت این در میر و مرگ و شود می ایجاد تنفس دستگاه در غبار و

 است نظرمدّ تنفسی زخم سیاه ایجاد  تروریستی تهدیدات یا بیولوژیک حمـالت  در
 خمز سیاه .است آسان آن به کارگیری  روش ،بیماری عامل خصوصیات به توجه با که

 عالیم .است کشنده مناسب، درمان غیاب در و حساس ایمـن،  غـیر  افـراد  در تنفسـی 
 و اند اولیه عالیم که  است اشتهایی بی  و قراری بی تب، شامل تنفسی زخم سیاه بیماری

 ایست ، شوک نهایت در و شدید و) مالیم های سرفه (مالیم تنفسـی  اخـتالالت  بعـد 
  .شود می ایجاد مرگ و تنفسی

 .است بیشتر مرگ احتمال شود شروع عالیـم  بـروز  از بعـد  درمـان  اگـر   :درمـان 
 ها سیلین پنی .گردد شروع درمان اولیه مراحل در و شود داده تشخیص باید آلودگی سریعاً 

 و اریترومایسین سیلین، پنی به حساسیّت موارد در .هستند درمان برای مناسـبی  داروی
  .است مؤثّر نیز تتراسایکلین

                                                 
1. zoonosis 
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 به ابتال از را انسان دتوان می که شده تهیه آن برای واکسـن  نـوع  یـک   :پیشـگیری 
) درجنگ یا تروریستی (میکروبی حملۀ وقوع احتمال اگر .کند حفظ تنفسی زخم سـیاه 

 ـسیپروفلوکسا (گیرد قرار مدنظر باید اًحتم دارو با پیشگیری به مربوط اقدامـات  باشـد، 
 12گرم میلی 100 خوراکی سایکلین یداکس یا ساعته 12 گرم میلی 500 خوراکـی  سـین 
 .)31-32 صص ،الف،1381،دوستی نیحس() ساعته
   آبله بیماری عامل ـ)2 (

 بیستم قرن هفتاد دهۀ اواخر در که بوده مسری و عفونی بـیماریهای  از یکـی  آبلـه 
 گزارش بیماری این از جدیدی مـورد  تاکـنون  و شـده  کـن  ریشـه  جهـان  در مـیالدی 

ـ  .اسـت  نگـردیده   شده قطع قبل سال چندین از بیماری این علیه واکسیناسیون نبنابرای
 اگر .نیستند مصون بیماری نیا به نسبت حاضر درحال جهان جمعیـت  اکـثر  و اسـت 

 ،کاربرد صورت در ،باشند داشته دسترسی بیماری نیا عـامل  بـه  تروریسـتی  گـروههای 
  .ندینما ایجاد جهان در را آبله وحشتناک گیری همه دوباره توانند می

 خوبی نسبتاً مقاومت که است واریوالماژور علمی نام با ویروسی آبله بیماری عـامل 
 زایی بیماری خاصیت و مانده زنده تواند می ها مدت تا انسـان  بـدن  خـارج  در و دارد

 عالیم آن از بعد و است روز دوازده آبلـه  بـیماری  کمـون  دورۀ .کـند  حفـظ  را خـود 
 لرز، تب، مانند عمومی های ناراحتی -1 : است مرحله دو شامل که شود می ظاهر بـیماری 
 طی در که پوستی تظاهرات ـ2. روز سه تا دو در ضعف احساس و درد کمر سـردرد، 

 ایمن غیر افراد در بیماری این اثر در میر و مرگ میزان .اُفتد می اتفاق روز ده تا هفـت 
 متیسازون نامه  ب روسوی ضد دارویی ولی است مشکل آبله بیماری درمان .باشد مـی  35%
 شخصی لوازم و وسایل باید بیماری انتقال از جلوگیری برای .است مؤثّر حـدودی  تـا 

 ). 930ـ938صص،1991،بلش( نمود ضدعفونی سدیم هیپوکلریت با را بیماران
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   طاعون بیماری عامل ـ)3 (

 .است یرسینیاپستیس آن علمی نام که شود می محسوب ها باکتری جزء عـامل  ایـن 
 در). زئونوز (باشد می وحیوان انسان بین مشترک بیماری ،زخم سیاه مانند نیز طـاعون 
 به موشها بدن روی آلوده ککهای یا و موش با تماس طریق از انسـان  طبیعـی  شـرایط 
 :شود می دیده شکل سه به طاعون. شود می مبتال بیماری

 معرض در نانسا که شود می ایجاد موقعی بـیماری  فـرم  ایـن  :خیارکـی  طـاعون  *
 .شود می درگیر بدن لنفاوی سیستم آن طی و گیرد  می قرار موشی آلوده های کک گـزش 
/. 50مناسب درمان عدم صورت در و است روز ده تـا دو حالـت  ایـن  در کمـون  دوره
 .آید می وجوده ب ومیر مرگ

 و شده خون وارد بیماری عامل طاعون از نـوع  درایـن   :سـمی  سـپتی  طـاعون  *
 در فرد است ممکن و بوده کشنده شدیداً بیماری شکل این. نماید مـی  ایجـاد  عفونـت 

 .شود مبتال حالت این  به نیز دیگر شکل دو به ابتال اثر

 وارد آن استنشاق و آئروسل طریق از طاعون عامل باکتری اگـر   :ریـوی  طـاعون  *
 تاس کوتاهتر ریوی طاعون کمون دوره .اُفتد می اتفاق بیماری از حالت این شود بـدن 

 تماس .است صددرصد میر و مرگ میزان ،درمان عدم درصـورت  و) روزسـه    تـا  دو(
 .نماید منتقل را بیماری عامل تواند می شده تنفس بازدم یا و بیمار بزاق اتذرّ با مستقیم

 و هوا طریق از طاعون عامل کاربرد راه ترین محـتمل  بیوتروریسـتی  تهدیـدات  در
 استرپتوماسین، و گیرد صورت موقع به باید طاعون ریبیما درمان. باشد می آئروسل ایجاد

 از پیشگیری برای واکسن نوعی .هستند  مناسبی داروهای کلرآمفنـیکل  و تتراسـیکلین 
 تأثیر آلوده کِکَ نیش راه از  شده منتقل طاعون در که اسـت  شـده  تهـیه  بـیماری  ایـن 

 ،فر بیاد( باشد نمی مشخص ریوی ازطاعون پیشگیری در آن تأثـیر  ولـی  دارد خوبـی 
 ).506 - 517 صص، 1371
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  بوتولینوم سم  ـ)4(
 دسته  ب بوتولیسم بیماری عامل باکتری از که است کشنده و خطرناک سموم از یکی

 در. شود می ایجاد بوتولینیوم کلستریدیوم باکتری اثـر  در بوتولیسـم  بـیماری  .آیـد  مـی 
 استفاده بیماری املع باکتری از توان نمی تروریستی تهدیـدات  و لوژیـک  بـیو  حمـالت 

ـ  ؛نمـود   اکسیژن دارای که آزاد درهوای و است هوازی بی باکتری یک ایـنکه  علـت ه  ب
 و ترین مهلک از یکی ،باکتری از آمده دسته  ب سم اما .رود مـی  بیـن  از سـریعاً  اسـت 

 باعث که عاملی نیز طبیعی حالت در و دنیاست در شده شناخته سـموم  خطرناکتریـن 
 عامل این از کمی مقدار دریافت. است سم همین شود می شـدید  غذایـی  تمسـمومیّ 

 تهدیدات در عامل این. شود انسان مرگ باعث تواند می) گـرم  گامـا  از کمـتر  درحـد (
 برآوردی براساس. دارد کاربرد غذایی ومواد آب وهم آئروسل طریق از هم  بیوتروریستی

 کیلومتر 100 ساحتم به فضایی در سم این از کیلوگرم 8 پخش است گرفته صورت کـه 
 کند تنفس فضا این در هرکس شود می باعث) هوایی و آب معتدل شـرایط  در (مـربع 

 ،الف،  1381،ینیحس شاه( کند می دریافت را% 50 دوزکشنده ،)حفاظتی وسایل بـدون (
 ) . 332ص

   دوم گروه بیوتروریستی عوامل ـ ب
 ولی گیرد قرار تروریستی گروههای استفاده مورد عوامل این است ممکن هرچـند 

 باال ومیر مرگ با بیماری انتشار، صورت در و نیست ساده آنها انتشار که هستند  عواملـی 
 را عوامل این از تعدادی قسمت نیدرا). 1040ص ،الف،1384،ی  حاتم( کنند نمـی  ایجـاد 
 : کنیم می بررسی

   بروسلوز یا مالت تب بیماری عامل ـ) 1 (

ه ب که است دام و انسان بین مشترک های ماریبی جمله از بروسلوز یـا  مالـت  تـب 
 .شود می ایجاد... و تنسیس ملی بروسال جمله از بروسال جـنس  هـای  باکـتری  وسـیلۀ 
 مانند حیواناتی .دارد مدت طوالنی درمان دورۀ و است کننده ناتوان مالت تب بیماری
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 استنشاق قطری از انسان آلودگی .هستند بیماری عامل منبع گاو و شتر گوسـفند،  ، بـز 
 از بیماری مستقیم انتقال .گیرد می صورت آلوده لبنی های فراورده مصرف یـا  آئروسـل 

  .ندارد وجود معموالً سالم فرد به بیمار فرد

 کند، فلج را هدف مورد جمعیت طوالنی مدت تا تواند می بیماری اینکه  به توجه با
  .دارد ودوج آن از استفاده امکان نیز بیوتروریستی های فعالیت در

  کیو تب بیماری عامل ـ)2 (

 عامل هنوز چون ولی شد شناخته استرالیا کوئینزلند ایالت در بار اولین بیماری این
 کیو تب بیماری .گردید مشهور) Query fever (یا ناشناخته تب به بود ناشناخته بیماری

 است بورنتی کوکسیال نامه  ب ریکتزیایی آن عامل و باشد می دام و انسان بیـن  مشـترک 
 که است اسپور ایجاد بیماری عامل های ویژگـی  از یکـی . )755 ص،1371،فـر  بیـ اد(

 .شود انسان بدن وارد غبار و گرد طریق از تواند می و باشد مـی  باکـتری  مقـاوم  شـکل 
 استنشاق طریق از انسان آلودگی و هستند بز و گاو گوسفند، قبیل از حیواناتی بیماری منـبع 

 کیو تب .شود می پخش روش بدین هم بیوتروریستی حمالت رد کـه  هاسـت  آئروسـل 
 .شود می آلوده فرد در تنفسی مشکالت و تب ایجاد باعث و است کننده ناتوان بیماری

   سوم گروه بیوتروریستی عوامل ـ ج
 های روش از استفاده با که باشد می پدید نو زای بیماری عوامـل  شـامل  گـروه  ایـن 

 قابلیّت باالیی حجم در عوامل این .اند آمده وجوده  ب ستیزی آوری وفن ژنتیک مهندسـی 
 باشد می مطرح میر و مرگ بالقوه عامل عنوانه  وب است آسان آنها انتشار و دارند تولید

 هستند  جدیدی عفونی های بیماری نوپدید های بیماری). 1040ص،الف،1384،ی  حاتم(
 این براساس .است شده داده تشخیص اخیر دهۀ سه تا دو طی آنهـا  سـببی  عـامل  کـه 

 از هریک که هستیم مواجه نوپدید عفونی بیماری 30از بیش با حاضر درحال تعـریف 
 ای ویژه اهمیت از است کرده ایجاد  که تهدیدی شدت و وسعت ، نوع به توجه با آنهـا 

    85 ـ  پاییز 26 هشتم ـ  شماره لاس       
 

44



 
 
 
 

 بررسی کاربردهای عوامل میکروبی در تهدیدات تروریستی

 که هستند نوپدید های بیماری از مـورد  دو ایـدز  و سـارس  بـیماری  .اسـت  بـرخوردار 
 مشخصاً و غرب میکروبی های جنگ مرکز توسط کـه  دارنـد  اداعـتق  محققیـن  بعضـی 
  ).36 ص ،ب ،1384 ،یکرم( اند شده تهیه مصنوعی صورته ب آمریکا

 عالقۀ مورد تواند می کند،   می ایجاد را باالیی میر و مرگ عوامل این اینکه  به توجه بـا 
 novel یا نوین ژیکبیولو عوامل عنوان تحت عوامل این از .گیرد قرار تروریستی های گروه

biological agents یا super bugs یا super agents شود می برده نام.  

 آوری فن و ژنتیک مهندسی های پیشرفت از استفاده با که دهد می نشان هـا  بررسـی 
 نمود تهیه آزمایشگاه در مصنوعی صورته  ب را نوپدید عفونی عوامل توان می زیسـتی 

    .شود می اشاره ها روش نیا از تعدادی به ادامه در که

 یک کردن وارد با روش این در  :عفونی عوامل زایی بیماری قدرت افـزایش -)1(
 شود می باعث کمتر، زایی بیماری با عامل به دارد بیشتری زایی بیماری که عاملی از ژن

    .کند پیدا بیشتری زایی بیماری قدرت نیز جدید عامل
 مقاومت مسئول های ژن کردن وارد  :ها بیوتیک آنتی به نسبت سازی مقاوم -)2(

 از وسیعی طیف به نسبت جدید عامل که شود مـی  باعـث  عفونـی  عوامـل  بـه  دارویـی 
 استفاده با آلمان دفاعی تحقیقات مرکز اخیراً مثال عنوانه  ب .شود مقاوم ها بیوتیک آنتـی 

 از بسیاری به نسبت را  توالرمی بیماری عامل،   باکتری ژنتیک مهندسـی  هـای  روش از
 زخم سیاه عامل تولید پنتاگون های طرح از یکی یا و است کرده مقاوم ها بیوتیک آنتـی 
  .هاست بیوتیک آنتی به مقاوم
 به ها ویروس مخصوصا ً  عفونی عوامل  :محیطی عوامل به مقاومت افـزایش  -)3(

 ایجاد با و حساسند... و فـرانفش  اشـعۀ  نـور،  خشـکی،  ، دمـا  مانـند  محیطـی  شـرایط 
      . ندینما یم مقاوم شرایط این به نسبت را عوامل ،ژنتیکی تغییرات
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 که جدیدی عوامل تهیۀ  :میزبان بدن دفاعی سیستم شکسـتن  هـم  در -)4(
 مطرح عفونت برابر در اولیه سد عنوان به که (ایمنی سیستم سلولهای بـه  باشـند  قـادر 
 .باشد می خطرناک بسیار کنند، حمله) باشند می

 سموم که هایی ژن حاضر درحال  :خطرناک سموم هـای  ژن نمـودن  وارد -)5(
 سم انواع بوتولینوم، ، وبا کزاز، سم تولید ژن (اند شده شناسایی کنند می کد را مختلف
 عوامل و دنریقرارگ باکتریایی عوامل در توانند یمـ  هـا  ژن ایـنگونه ). هـا  عقـرب  و مارهـا 
 ،1384،یکرم( دنباش  سموم این ترشح و دتولی به قادر که دنآور پدید را جدیدی عفونی

 ) .32-34 صص ،ب
  

   Ethnic weapons      نژادی یا ژنتیکی های سالح

 ژنوم اینکه  به توجه با .نمایند می مبتال را خاصی نسل یا نژاد فقط عوامل نـوع  ایـن 
 حتماً   اینکه  به توجه با و است شده مشخص کامالً حاضر درحال انسان) ژنتیکی نقشۀ(
 که دارد وجود امکان این علمی نظر از. هست ژنی تفاوتهای مختلف نژادهای بیـن  در

 خاصی نژاد که کرد تولید ژنتیکی مهندسی با جدیدی عفونی عوامل یا ویروس بـتوان 
 قبالً و قدس اشغالگر رژیم در هایی برنامه چنین هدد می نشان ها بررسی .کند بـیمار  را
 دقیقی اطالع آن بودن سری به توجه با البته که است داشته وجود جنوبی آفـریقای  در
 که شده گزارش اسرائیل مورد در .ستنی دست در آنها موفقیت عـدم  یـا  موفقیـت  از

 ). 35ص ،ب،1384،یکرم( است اعراب علیه قومی بیولوژیک سالح یک تهیۀ مشغول

 تحت های تروریست یا و تروریستی گروههای که امکاناتی به توجه با صورت هر در
 ایجاد را مشکالتی و کرده پیدا دسترسی عوامل این  به توانند  می دارند ها دولت پوشش
 .نمایند
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 بررسی کاربردهای عوامل میکروبی در تهدیدات تروریستی

    فارسیمنابع
 .، نشر ایران، چاپ سومشناسی پزشکی میکروب): 1371(فر، پرویز ـ ادیب1
، فرهنگ دانشگاهی انگلیسی فارسی   ): 1379(پور ، منوچهر   پور، عباس، آریان   ـ آریان 2

 .انتشارات امیر کبیرتهران، 
،  آلودگی عوامل شیمیایی و بیولوژیک      رفع): 1381(فـر، امیر، قدیمی، سعید     ـ امینـی  3

 .)ع(تهران،مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه امام حسین
 .بیوتروریسم و اهمیت آن در بهداشت عمومیالف، ):1384(ـ حاتمی، حسین4

http://www.elib.hbi.ir/Persian/bioterrorism/bioinden.htm   
ها و تأثیر آن بر بهداشت       نوپدیدی و بازپدیدی بیماری   ب،  ): 1384(حسین ـ حاتمـی  5

  .عمومی

http://www.elib.hbi.ir/Persian/public-health-ebook   
، های بیولوژیک بیوتروریسـم و سـالح   الـف،   ):1381(ـ حسـینی دوسـت، سیدرضـا      6

 .انتشارات اندیشمند
 .مقابله با بیوتروریسمب، ):1381(دوست، سیدرضا ـ حسینی7

http://www.elib.hbi.ir/Persian/public-health-ebook    
، تهران،انتشارات سازمان   )بیوتروریسم(سالح خاموش ): 1384(زاده، حمـید   ـ حمـزه  8

 .عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسالمی ایران
های آشکارسازی    سیستم): 1380(پـور، عزیز، مداح، بزرگمهر و نجفی، مصطفی        ـ ده 9

 .)ع(انتشارات دانشگاه امام حسین، و هشدار عوامل شیمیایی و بیولوژیکی
های بیولوژیک مورد    ریسین و سایرتوکسین  ): 1384(ـ رهبر، محمد، عباسی، محمد    10

 .استفاده در بیوتروریسم
http://www.elib.hbi.ir/Persian/bioterrorism/bioindex.htm   

دفــاع در برابــر جــنگ بــیولوژیک و الــف، ):1381(حســینی، محمدحســن ـ شــاه11
 .، سازمان تحقیقات نیروی مقاومت بسیج)جلد اول و دوم( بیوتروریسم
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 بررسی کاربردهای عوامل میکروبی در تهدیدات تروریستی

ز نظر طب رزمیب، ):1384(حسینی، محمد حسن ـ شاه12 ا .بیوتروریسم 
http://www.elib.hbi.ir/Persian/bioterrorism/bioindex.htm   

های به کارگیری عوامل     تحلیلی بر جایگاه کنونی تهدید    ،  الف):1382(ـ کرمی،علی 13
، مجموعه مقاالت همایش سراسری دفاع      هـای ارزیابی تهدیدات    بـیولوژیک و روش   

 .)ع(در برابر بیوتروریسم، انتشارات دانشگاه امام حسین

 .مهندسی ژنتیک و عوامل عفونی جدیدب، ):1384(ـ کرمی،علی14

http://www.elib.hbi.ir/Persian/emerging-ebook/emerging 
index.htm  

و
 

به عنوان یک عامل    سـاختمان  عملکـرد ریسین       ): 1382(ـ موسـوی، سـیدجعفر    15
 ، مجموعه مقاالت همایش سراسری دفاع در برابر بیوتروریسم، انتشارات         بیوتروریستی

 .)ع(دانشگاه امام حسین
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