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چکیده
هدف این مقاله ارائه راهکارهای مقابلهای با تهدیدات بیولوژیکی کشورهای آمریکا و اسرائیل جهت آشکارسازی،
پیشگیری ،پاسخ به تروریسم بیولوژیک و کاهش عوارض ناشی از این حمالت برای نسلهای آینده در ایران است.
در این مقاله سعی شده با استفاده از منابع کتابخانهای در گام نخست بیوتروریسم ،تهدیدات و عوارض آن تبیین
و در گام بعدی بهمنظور آمادگی مقابله با تهدیدات در سطح ملی و امنیت نیروهای داخلی راهکارهایی مناسب
ارائه گردد .این تحقیق ازنظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و ازنظر روش جزء تحقیقات توصیفی-تحلیلی است
و به روش تحلیل نظاممند انجامشده و در پایان پیشنهادهایی برای مقابله با تهدیدات بیولوژیکی ارائهشده است.
واژههای کلیدی:
بیوتروریسم ،جنگافزارهای بیولوژیک ،دکترین ،کنوانسیون ،تهدید

 1عضو هیات علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری
Email:rezaeskandary819@gmail.com
*نویسنده مسئول:
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مقدمه
بهطورکلی بیوتروریسم به هرگونه اقدام و روشهای حمله گفته میشوود کوه بوا نشور انوواعی از
میکروارگانیسمها یا سموم حاصل از آنها همراه اسوت .بااینکوه بیوتروریسوم ،یکوی از معضوالت
نوپدید بهداشت عمومی و عامل تهدیدکننده کنترل عفونت ،بهحساب میآید ولوی واقعیوت ایون
است که افکار و اعمال بیوتروریستی همواره در اقوام مهاجم ،افراد افزونطلب و رقبای سیاسوی-
اقتصوادی ازیووکطرف و افکووار مدافعووهگرانوه یووا تالفوویجویانووه در افوراد ،ارتووشهووا ،دولتهووا و
شخصیت های مورد تهدید ،از طرف دیگر ،از هزاران سال قبل وجود داشته و گاهی ظاهر افسوانه
گونه و باورنکردنی به خود گرفته است که همه این وقایع ،حاکی از قدمت افکوار و نودرتاً اعموال
بیوتروریستی است )سرلک و خردمند .)16 :1396،بازده باال در کشوتار ،مقرونبهصورفه بوودن و
طبیعت زنده عوامل بیولوژیکی که باعو پراکنودگی و تکریور در فضوا و وسوعت منطقوه آلووده
میشود ازجمله ویژگیها منحصربهفرد این عوامل است .استفاده از ایون موواد توسو جوانوران،
گیاهان ،باکتریها ،قارچها و ویروسها ،علیه نیروهای انسانی و منوابع غوذایی سوابقهای هوزاران
ساله دارد (قمیشلویی .)1390:58،استفاده از تیرهای جنگی آغشته به سموم مترشوحه جوانوری
یا گیاهی ،استفاده از حیوانات آلوده به طاعون جهت از بوین بوردن مقاوموت ،اسوتفاده از هوا
بهعنوان قارچی کشنده جهت جلوگیری از ورود افراد به فراعنه مصر باستان و آلودگی منابع آب
شهری بهعنوان تهدید نمونههای باستانی اسوتفاده از عوامول بیولوژیوک اسوت .در کتواب سوید
اسماعیل جرجانی در قرن ششم هجری شمسی به تربیت کنیزکان توس بعضی از ملوک اشواره
میشود که خوراندن سم به این کنیزکان از کودکی ،آنها را در مقابول بعضوی از سوموم مقواوم
کرده و با هدیه دادن آنها به دشمنانشان ،بنای نابودی آنها گذاشته میشود .ابنسوینا نیوز در
اوایل هزاره دوم میالدی این مطالب را تأیید کرده است .دکتر الگود ،سم مزبوور را " هنود گیواه
البیش" نامیده که نوعی سم بیولوژیک بهحساب میآید .جرجانی نیز در راهحلهوای مناسوبی از
بیوتروریسم گوارشی که در آن زمان رایجترین راه ارعاب و هالکت مخفیانوه شخصویتها و رقبوا
بوده است ،ارائه داده است (توکلی و همکاران .)7 :1384،با توجه به پیشینه گذشته و ممنوعیت
استفاده از سالحهای بیولوژیک طوی کنوانسویونهای بینالمللوی اموروزی ،متأسوفانه سواخت و
بهکارگیری این سالحها در جهان رو به افزایش است .در سالهای اخیر نیوز ،کشوورهای زیوادی
تحت تأثیر حمالت بیولوژیکی قرارگرفتهاند که متولی آنها کشوورهای آمریکوا و رژیوم اشولالگر
قدس بودهاند و هیچکدام از آنها نیز قابلاثبات نبودهانود .بوهعنوانمرال اروپوا گسوترش جنوون
گاوی را متوجه سازمانهای جاسوسی آمریکا و استرالیا میداند که باهودف ضوربه اقتصوادی بوه
صادرات گوشت اروپا انجامشده است و یا چین در گسترش سارس ،آمریکا را مقصر میدانود کوه
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باع شد چین در آسوتانه شوکوفایی اقتصوادی ،سوالها از گردونوه رقابوت تولیود ارزن قیموت،
بهواسطه تعطیلی کارخانههایش عقب بیفتد (خلیلی فر و ولودخانی .)1389:8،کوره شومالی نیوز
گسترش و با در پیونگیانگ را در اواخر دهه  80نتیجه فعالیت جاسوسان آمریکایی که باهودف
مجبووور کووردن ایوون کشووور بووه پووذیرش شوورای دولتهووای اروپووایی و آمریکووایی ،بوورای قطووع
آزمایشهای هستهای انجامشده میداننود .واژه بیوتروریسوم 2و سوالحهای بیولووژیکی 3پو از
حادثه  11سپتامبر رنگ و بوی تازهای به خود گرفت ،بهطوریکه بودجوه سواالنه آمریکوا بورای
مبارزه با اینگونه اعمال جنایتکارانه بهیکباره دهها برابر شد .تبلیلات گسوتردهای کوه در ایون
زمینه صورت گرفته ،موجب وحشت روزافزون مردم از ایون پدیوده و بوه خطور افتوادن سوالمت
روانی جوامع شده است .استفاده و تولید یک سالح بیولوژیکی بسیار ارزانتر از بمب اتوم بووده و
بدون هیچ اثر تخریبی بر اماکن و مساکن و بدون گذاشتن ردپا ،موجودات زنده (اعم از گیاهوان،
حیوانات و انسانها) را در گستره وسیعی از پای درمیآورد و به این سبب بمب اتمی فقرا نامیده
میشود (سرلک و خردمند .)1396:40،باوجود موانع و محدودیتهایی که استفاده از این عوامل
دارند و مانع از استفاده گسترده و روزافزون این عوامل توس دولتها و گروههای مختلف شوده
است و از طرفی ننگ و بدنامی ناشی از کاربرد این سالحها موجب فشار بسیار زیاد افکار عمومی
بر استفادهکنندگان آنها شده و حتی ممکن است این دولتها پایگاه مردموی خوود را از دسوت
بدهند (کاظمنیا و رستمی .)1390:17،در برخی موارد نیز از عوامل بیولوژیوک بوهعنوان عوامول
بیماریزای گیاهی و حیوانی ،برای به نابودی کشاندن کشواورزی و دامپوروری یوک کشوور ،نیوز
میتوان استفاده کرد تا زیانهای اقتصادی جبرانناپذیری به کشورهای هدف تحمیول شوود .بوا
توجه به مطالب بیانشده ،در این مقاله سعی شده با استفاده از منوابع کتابخانوهای ،بوه اهمیوت
پدیده بیوتروریسم ،شناخت هرچه بیشتر نحوه حمالت و عوامل بیولوژیک موجود در کشوورهای
آمریکا و رژیم اشلالگر قدس در دهههای گذشته و راهکار مقابله با آن در کشور عزیزموان ایوران
در صورت استفاده از آنها ،پرداخته شود .لذا با توجوه بوه پیشوینه حموالت بیولووژیکی ،اقشوار
مختلف مردم جامعه جهت حفظ هرچه بیشتر امنیت خود باید درک کنند که نوهتنها نیروهوای
نظامی بلکه آنها نیز در معرض خطر جدی این تهدیدات قورار دارنود و متوجوه عموق فاجعوه و
گسترش روزافوزون ایون خطور بوزر شووند .ازایونرو دفواع و ایجواد امنیوت در مقابول اثورات
ناتوانکننده بالقوه یک حمله ،نیازمند کسب آگاهی نسوبت بوه اصوول اساسوی همهگیرشناسوی
عوامل مورداستفاده در جنگ بیولوژیک است.
1

- Bioterorism
-Biological Weapone
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پیشینه تحقیق
برای آشنایی با تاریخچه و سیر تکاملی جنگافزارهای بیولوژیوک ،روشهوای کواربرد و عملکورد
آنها ،انواع روشهای استفاده از این عوامل توس کشورهای آمریکا و رژیم اشلالگر قدس علیوه
بقیه کشورها و اصول کلی مقابله با تهدیدات بیولوژیوک ،مخصوصواً در کشوور عزیزموان ایوران و
راهکارهای مقابله با هر یک از آنها ،این مطالعه انجامشده است .در این تحقیق به دلیل کمبوود
اطالعوات و منوابع ،بوا اسوتفاده از کلیود واژگوان بیوتروریسوم ( ،)bioterorismجنگافزارهوای
بیولوژیک ( )biologic weaponو کلمات معادل فارسی آنها ،به مطالعه مقاالت مرتب داخلی و
خارجی ،رسالهها ،پژوهشنامهها و نشریات علمی -خبری متعدد و کتابهوای تخصصوی در ایون
رابطه مخصوصاً در حوزه نظامی پرداخته شده و این اطالعات بهصوورت جمعبنودی شوده ارائوه
گردیده است.
جنایات بیوتروریستی آمریکا در یک قرن گذشته نمونه بارزی از آن است که کشوری کوه بورای
پیشرفته کردن سالحهای بیولوژیک بهرغم تعهدات بینالمللی خود ،بوه شوهروندان خوود رحوم
نمیکند و حتی از زنان ،کودکان و بیماران نیز چشمپوشی نمیکند ،تا چه اندازه میتوانود بورای
دیگر کشورها خطرناک باشد .همانطورکه در طی جنگ سرد هزاران شوهروند آمریکوایی قربوانی
آزمایشهای در مرکز انرژی اتمی و دیگر مراکز دولتی شدهاند و یا در طوی سوالهای  1962توا
 1973میالدی هزاران سرباز آمریکایی بهطور عمدی در معورض عوامول شویمیایی و بیولوژیوک
مانند گاز اعصاب ،گاز سارین ،بواکتری "ای کووالی"بواکتری باسویلوس گلووبیجی ،سویاهزخم و
طاعون قرار گرفتند و همچنین ظهور بیماریهایی مانند ایودز ،هپاتیوت  ،Cجنوون گواوی ،توب
السا ،سندرم خلیجفارس و سندرم خستگی مزمن از دیگر نشانههای الزم جهوت تأییود مطالوب
ذکرشده باال است (آزاد .)1 :1387،مقاالت و پایاننامههای متعوددی دراینبواره وجوود دارد کوه
بهصورت خالصه به بعضی از آنها اشاره میشود-1 :بیوتروریسم و جنگافزارهوای بیولوژیوک ،از
گذشته تا به امروز :یک مطالعه مروری کالسویک (زارع بیودگلی )1395،و (باللوی موود:)1395،
توسعه روزافزون جنگافزارهای بیولوژیک در جریان جنگهای جهوانی اول ،دوم و دوران جنوگ
سورد و حتووی در آغوواز هوزاره سوووم ،همگوی نشووان از اهمیوت اسووتراتژیک قوودرت بازدارنوودگی
میکروارگانیسمها بیماریزا برای برتریجویی بعضی دولتها و فرقهها داشته و دارنود کوه هودف
این مقاله افزایش آگاهی مردم بهویژه متصدیان امور پزشکی و مسئولین اسوت-2 .بیوتروریسوم،
تهدیدی برای سالمت عمومی (هادیان ،مقسمی :)1396،امروزه حموالت دشومن در اسوتفاده از
ابزار نظامی خالصه نمیشود و تجربیات ناموفق نظامی باعو گورایش کشوورهای متخاصوم بوه
شیوههای نوین شده است که از آن جمله استفاده از باکتریها ،قارچها و ویروسها و .......اسوت.
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- 3تشخیص زودهنگام عوامل بیوتروریسم بهوسیله نانوسنسورها (قراتپه( )1395 ،معماریوانی)1395،
(الهی( )1395،تجویدی( )1395،دراجوی : )1395،جهوان علوم در طوی چنود دهوه اخیور شواهد
پ ی شرفت ها ی چشمگیری بوده و یافتههای بشر در زمینه علوم با مطالعات عمیق و جوامع بوه
دستاوردهای جدیدی در جهان علم منجر شده است که ازجملوه ایون دسوتاوردهای نووین نوانو
فناوری است .ازاینرو توسعه ابزار جدیدی که قادر به آنالیز مستقیم ،حساس و سریع این عوامل
باشود ،مویتوانوود جهشووی بوه روشهووای تشووخیص ایجوواد کنود-4 .تووأثیرات تهدیوودات امنیووت
زیستمحیطی بر امن ملی ایران (موجوودی()1396،ابراهیمیوان :)1396،بوا توجوه بوه موقعیوت
جلرافی کشورمان و نیز حضوور قودرتهایی نظیور آمریکوا و رژیوم اشولالگر قودس در اطوراف،
آسیبپذیری کشور در سطح ملی مانند مرزها و مناطق قومی و همچنوین عودم توانوایی برخوی
دولتها ،همسایهها در اعمال حاکمیت بر تمام قلمرو خوود ،بوهعنوان یوک دغدغوه مهوم بورای
جمهوری اسالمی تبدیل کرده است-5 .تهدیدات امنیتی بیوتروریسم و راههای مقابلوه بوا آن بوا
رویکرد پدافند غیرعامل (زرگان()1394،دهنوی :)1394،بررسی این نتایج نشوان مویدهود کوه
بیوتروریسم یک تهدید امنیتی بوده و یکی از مهمترین مؤلفههای امنیت ملّی یعنی حفوظ جوان
مردم را نشانه گرفته است .پدافند غیرعامل ،بهعنوان مقرون بهصرفهترین روش دفواع در مقابول
عوامل تهدیدکننده سالمت با بهرهگیوری از فنوون و شویوههای نووین آشکارسوازی ،حفاظوت و
ایمنی ،رفع و دفع آلودگی بهترین روش کاهش آسیبپذیری در مقابل تهدیدات زیستی بووده و
سازمانهای حفاظتی و امنیتی نیز بهعنوان چشم تیزبین سیستم حکومتی ،قبل ،حین و بعود از
حملوه بیوتروریسوتی نقوش سوازنده و غیرقابلانکواری در کنتورل ،مهوار و مقابلوه بوا تهدیودات
بیولوژیکی دارد-6 .کتاب مجموعه مقاالت بیوتروریسم (دکتر کرمی و همکاران)-7کتاب آشنایی
با عوامل و تکهایش .م.ه (سرلک و همکاران)
مبانی نظری
بهطورکلی واژه بیوتروریسم از  2بخش تشکیل شده :بیو و تروریسم .بیو به معنای حیات و
زندگی است و تروریسم به معنای تهدید ،ارعاب و کشتن افراد است )سرلک و
خردمند .)1395:40،بهعبارتدیگر ترور ،تهدید و ارعابی است که به حذف فیزیکی فرد منجر
میشود که اگر این روش ترور بهوسیله عوامل و سموم بیماریزای بیولوژیک صورت پذیرد به
آن بیوتروریسم گویند که به یک جمعیت گسترده دهها هزارنفری یا یک کشور میلیون نفری
آسیب میرساند (کرمی و همکاران .)1395:178،چون این عوامل اصوالً قابل شناسایی و رصد
نیستند ،استفاده از ویروس ،باکتری ،میکروبها ،قارچها ،انگلها ،سموم گیاهی و حیوانی و
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سموم موجود در میکروبها علیه انسانها ،گیاهان ،دامها و استفاده بر ضد اهداف صنعتی داخل
کشورها خسارات جیران ناپذیری را پدید میآورد (افتخاری .)83 :1396،بهطورکلی عوامل
بیولوژیک برحسب شدت بیماریزایی آنها به گروههای زیر تقسیم میشوند:
الف :گروهی هستند که قدرت بیماریزایی و واگیرداری زیادی دارند مانند ویروس آبله ،ابوال،
تب کریمه ،4کنگو ،هاری ،آنفوالنزای خوکی ،سیاهزخم و طاعون.
ب :گروهی هستند که قدرت آنها بهشدت دسته الف نیست مانند عوامل ناتوانکننده که
بهصورت مقطعی فرد را ناتوان کرده ولی باع کشتن او نمیشود مانند عوامل تهوعآور ،اشکآور
و نوروویروسها که باع از بین رفتن توان و قوای فرد تا چند روز میشود ،سم ریسین موجود
در دانه کرچک و باسیل بوتولیسم نیز جزو این موارد است (افتخاری.)73 :1396،
روشهای احتمالی کاربرد عوامل بیولوژیک:

ا -پخش عوامل بهصورت آئروسل توس هواپیما  -2بمباران هوایی  -3توس راکتها و
موشکهای هدایتشونده  -4پخش عوامل توس حشرات و حیوانات  -5پخش عوامل توس
خرابکاران  - 6بستههای مراسالتی ،هواپیماهای سبک سمپاش یا بدون سرنشین مخزن دار،
اشیاء و وسایل مصرفی ،بهداشتی و آرایشی ،حشرات و جوندگان ناقل و تنقالت و شکالتها -7
لوازمآرایشی ،لباسهای دسته دوم و بستهبندیهای صادراتی .همچنین میتوان در پاکت نامهها
اسپور باکتریها مانند " باسیلوس آنتراسی " را قرارداد و یا به همراه علوفه دامی ،حشرات
ناقل بیماریهای دام و طیور را به کشورهای مختلف جهت فلج کردن صنایع آن کشور فرستاد
(افتخاری.)21 :1396،
شرایطی که باعث گسترش و شیوع بیشتر عوامل بیوتروریسم میشود:

( -)1زبالههای شهری بهصورت بهداشتی درون سطلها قرار نگرفته و یا بهصورت صحیح از بین
نروند که عامل اصلی رشد و انتقال میکروب است -)2( .بعضی داروهای آلوده وارداتی از بقیه
کشورها ( -)3در سالنها و مراکز تمرین ورزشی از بعضی از مواد خاص وارداتی برای افزایش
حجم و عضله ساز استفاده میشود که باع عوارض جبرانناپذیری مانند از دست دادن قدرت
باروری میشود -)4( .ورود مواد غذایی که ازنظر ژنتیکی تلییراتی در آن ایجاد شده که
-CCHF

3
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اصطالحاً به آن  GMOگویند که باع بروز بیماریهای جبرانناپذیری میشود -)5( .پست
مواد غذایی آلوده به مواد بیولوژیک و سمی بهصورت کنسرو و یا حتی بستهبندی کرد-)6( .
سرعت و شرای مساعد باد ،میزان و مقدار عامل و نزدیکی قسمتهای مورد اصابت از یکدیگر.
روششناسی پژوهش
در این مقاله نوع تحقیق ازنظر هدف به شیوه کاربردی و از منظر گردآوری توصیفی-تحلیلی بوه
روش نظاممند است .روش جمعآوری دادهها کتابخانهای است زیرا با توجه به اسوتفاده از منوابع
موجود در کتابخانههای سطح کشور در رابطه با این موضووع تحقیقواتی ،ایون روش جموعآوری
مدنظر قرارگرفته شده است و روش تجزیهوتحلیل نیز توصیفی-تحلیلی به روش نظاممند اسوت.
جامعه آماری تحقیق کلیه اسناد و مدارک موجود و در دسترس است و با توجهِ به محدود بودن
جامعه آمواری از نمونوهگیری صورفنظر شوده و هموه اسوناد و مودارک بوه روش تموام شومار
موردبررسی قرارگرفته است.
یافتههای پژوهش
مشکالت مقابله با عوامل بیولوژیک

 -1در ابتدای انفجار میزان عامل بسیار کم است ،ولی بوهمرورزمان در اثور تکریور حووزه بسویار
وسیعی را میپوشاند -2 .به دلیل وجود دوره کمون آثارشان دیر ظاهر میشوود و هرچوه زموان
نهفتگی بیماری بیشتر ،خطر بروز همهگیری نیز بیشتر است -3 .مهار آن مشکل است زیرا افراد
آلوده بهصورت بیمار یا ناقل بدون آنکه بتوان آنها را تحت مراقبوت قورارداد ،در منطقوه جابجوا
شده و باع گسترش عوامل بیماریزا میشوند -4 .دارای خصوصیات انتقالپذیری از فردی بوه
فرد دیگر هستند -5 .چون فاقد بو و رنگ هستند ،درنتیجوه بوا حوواس پنجگانوه قابلتشوخیص
نیستند  -6مقدار کمی از آنها باع شیوع بیماری در منطقه وسویعی مویشوود -7 .بوه دلیول
قابلیت پوششی بسیار وسیعی که دارنود ،مقودار کموی از آنهوا موجوب تلفوات بسویار وسویعی
میشود -8 .به دلیل تأثیر عوامل جوی مانند آفتاب ،که باع کاهش اثر اینگونه عوامل و جهت
باد که تأثیر زیادی روی آنها دارند ،اغلب کاربرد این عوامل هنگام شوب و یوا بالفاصوله بعود از
غروب آفتاب انجامپذیر خواهد بود -9 .به دلیل سبکی و آئروسل بودن در هوا ،قابلیوت نفووذ بوه
هر نوع موضعی یا مکانی را دارند -10 .به دلیل ارزان بودن تهیه آن بهسادگی انجام مویپوذیرد.
 -11همهگیری بیماری و القاء ترس از گسترش بیماری در جامعه ،با تشویش اذهوان عموومی و
درگیر شدن نیروها و امکانات کشور به آن همراه است -12 .از منظر بیوتروریسم در حال حاضور
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با رویکردهای نوینی روبرو هستیم که در زمینههای محی زیسوت ،اقتصوادی ،پزشوکی ،مسوائل
فساد و فحشا ،صنعت و امنیت زنجیره غذایی کشورها است -13.این حمالت بهراحتی قابلاثبات
نیست زیرا اوالً مصداق بارز این نمونهها در خبرهای عمومی و حتی پنهان وجوود نودارد و ثانیواً
این تلییرات بهصورت تدریجی و در بازه زمانی یوک و یوا حتوی دو سوال انجوام مویشوود-14 .
میکروارگانیسمی که میتواند بسیار مفید باشد ،درعینحال میتواند بسیار خطرناک باشود مورالً
میکروارگانیسمی وجود دارد که با مصرف هیدروکربنهایی مانند نفت و بنزین مویتوانود تولیود
هیدروژن کند اما باید بدانیم غلظت هیدروژن در  %5بهشدت انفجاری اسوت کوه بهوسویله ایون
میکروارگانیسم و با تجزیه بنزین یا نفت در خودرو یا هواپیما ،به مودت چنود سواعت هیودروژن
تولیدشده به غلظت موردنظر رسیده و انفجار صورت میپذیرد و در انفجار درون باک بوه وجوود
آمده هیچگونه شاهد و مدرکی مبنی بر خرابکاری نمیتوان یافت (بیگدلو و ملکوتی خواه:1391،
 -15 .)1شیوهای مناسب برای حذف شخصیتها بهصورت خاموش و نرم است و تودریجاً باعو
کشته شدن فرد میشود و نارضایتی اذهان عمومی را در پی ندارد ،مرالً در ماجرای کشته شودن
آیتاهلل ربانی املشی ،اگر اعترافات مهدی هاشمی نبود ،هیچگاه تروریسوتی بوودن مواجرا فواش
نمیشد و یا در ماجرای یاسر عرفات نیز ،چند سال بعد از فووت او مشوخص شود ،لباسهوای او
آلوده به مواد رادیواکتیو است (بیگدلو و ملکوتی خواه.)3 :1391،
اصول مبارزه با بیوتروریسم
 )1شکستن حلقه اول یا کنترل مخزن یا منبع عفونت

الف :قرنطینه :عبارت است از محدود نمودن تحرک و تحت نظر قرار دادن اشخاص مشکوک به
بیماری در مدت دوره کمون از زمانی که تحت تأثیر عوامل بیولوژیک قرارگرفتهاند .ب:
ایزوالسیون :عبارت است از مجزا نمودن شخصی که تحت تأثیر عوامل بیولوژیک قرارگرفته
است ،از سایرین ،هنگامیکه بیماری قابلانتقال است .ایزوالسیون بر دو نوع است- ))1(( :
ایزوالسیون جمعی :عبارت است از بستری نمودن فرد تحت تأثیر عوامل بیولوژیک قرارگرفته در
بیمارستانها (( - ))2ایزوالسیون فردی :عبارت است از دورنگه داشتن فرد تحت تأثیر عوامل
بیولوژیک قرارگرفته از دیگران بافاصله حداقل  2متر پ :نظارت پزشکی :عبارت است از پیدا
نمودن موارد بیماری در اجتماع و از بین بردن آنکه در حقیقت مبارزه با منابع پراکنده است.
بهعنوانمرال سازمان بهداری ،مناطق مشکوک را تحت نظر قرار داده تا چنانچه درجایی از
عوامل بیولوژیک بهعنوانمرال ماالریا وجود داشته باشد ،توس نفت یا د.د.ت عامل بیماری را از
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بین ببرد .ت :درمان دارویی :افرادی که تحت تأثیر عوامل بیولوژیک قرارگرفتهاند ،در طول
زمانی که در قرنطینه و ایزوالسیون میباشند ،باید تحت نظر پزشک از داروهای موردنظر
استفاده کنند (شهپری.)97 :1396 ،
 )2شکستن حلقه دوم که همان وسیله انتقال یا حامل عفونت :هوا ،غذا ،آب ،لباس ،فضوالت
شخصی و حیوانی و بخصوص حشراتی که در محی و جامعه زندگی میکنند قادرند عوامل
بیولوژیک ناشی از انفجار جنگافزارها را به انسان منتقل کنند که به روشهای زیر میتوان از
این انتقال جلوگیری کرد :الف) اجتناب از شلوغی زیاد و نداشتن تماس نزدیک با یکدیگر ب)
دفن سریع اجساد پ) داشتن تهویه مناسب برای محل زندگی ت) دفع فضوالت با موازین
بهداشتی ث) کنترل صحیح بیماریهای ناشی از حیوانات ج) اطمینان از سالم بودن مواد غذایی
چ) تمرین و تشویق افراد به رعایت بهداشت فردی
 )3شکستن حلقه سوم یا کنترل شخص مستعد به بیماری :شخص مستعد یا غیر مصون کسی
است که نسبت به عامل عفونی یا میکروبها و ویروسهای ناشی از عوامل بیولوژیک مقاومت
نداشته و در اثر ورود این عوامل به بدن بیمار میگردد .اینگونه افراد باید اصول زیر را رعایت
بنمایند :الف) واکسیناسیون ب) رعایت بهداشت فردی پ) استفاده از دارو جهت پیشگیری ت)
ورزش جهت افزایش مقاومت بدن ث) اجتناب از منابع مشکوک بیماریزا (طاهری.)28 :1392،
بیماریهایی که بهعنوان عوامل بیولوژیک میتواند منتقل شود و راههای مقابله با آن
( -)1بیمااریهااای تنفساای :ایوون بیموواریهوا از راه استنشوواق وارد بوودن مویشووود و شووامل:
سرماخوردگی ،آنفوالنزا ،سل ،سرخک ،مننژیت و مخملک است که بورای مبوارزه بوا آنهوا بایود
موارد زیر را انجام داد :الف) تهویه مطبووع ب) واکسیناسویون پ) بهداشوت شخصویت) کنتورل
گردوخاک ث) اجتناب از تماس مستقیم ج) استفاده از بخار میکروبکش برای ضدعفونی کردن
چ) استفاده از آفتاب و اشعه مواوراءبنفش بورای از بوین بوردن عوامول میکروبوی ( -)2بیمااری
رودهای :بیماریهایی هستند که از طریق دستگاه گوارش وارد بودن مویشوود ماننود اسوهال و
مسمومیتهای غذایی که جهت مبارزه با آنها بایود مووارد زیور را انجوام داد :الوف) تصوفیه آب
آشامیدنی ب) رفع آلودگی مناطق آلوده پ) تودفین سوریع اجسوادت) رفوع آلوودگی وسوایل و
تجهیزات ث) دفع زباله و مدفوع به طریق بهداشتی ج) ضدعفونی کوردن سوبزیها و میوهجوات
خام چ) نظارت بر بهداشت مواد غذایی (حواتمی -)3( .)42 :1381،بیماری ناشای از بنادپایان:
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بیماریهایی هستند که عامل بیماری توس بندپایان وارد بدن میشوند مانند :پشه آنوفل عامل
بیماری ماالریا ،شپش عامل بیماری تیفوس ،کنه عامل بیماری توب راجعوه و مگو کوه عامول
بیماری اسهال خونی ،اسهال باسیلی ،و با و حصبه است که جهت مبارزه با آنهوا بایود اقودامات
زیر را انجام داد :الف) کنترل منبوع و مخوزن بیمواری ب) پیشگیوری از گزیوده شودن توسو
حشرات و استفاده از پشهبند موقع خواب ت) استفاده از سموم کشنده جهت از بین بردن ناقول
بیماریها -)4( .بیماریهای مقاربتی :بیماریهایی هستند کوه از راه تمواس مسوتقیم در حوین
مقاربت وارد بدن میشود مانند سوزاک ،سفلی  ،خیارک و ایدز که جهت مبارزه بوا آنهوا بایود
موارد زیر را انجام داد :الف) مبارزه با بیمار ب) مصرف دارو و وسایل مخصوص جهت جلووگیری
از بیماریهای مقاربتی -)5( .بیماری آبله .:عامل مولد بیماری ،ویروس واریوال است که میتووان
آن را به مقدار زیادی در جنین تخممرغ یوا کشوت بافوت در آزمایشوگاه تهیوه کورد و اگور ایون
ویروس به روش خشک -سرد نگهداری شود ،اثر بیمواریزایی خوود را سوالیان متموادی حفوظ
میکند .راههای ورود بیماری قسمت فوقوانی دسوتگاه تنفسوی و پوسوت اسوت کوه دارای دوره
کمون  12-9روزه است که پ از یک دوره کوتاه آلودگی خونی با عالئم تب ،کسوالت ،سوردرد،
درد پشت و شکم و بیحالی دیده میشود .خوشبختانه واکسن آبله یکی از موفقترین تجربیوات
شناختهشده پزشکی است و اگور در مودت کموی بعود از آلوودگی تجوویز گوردد ،ممکون اسوت
تااندازهای فرد را محافظت کند و همچنین پیشگیری شیمیایی یا میسوتازون نیوز موفقیوتآمیز
است .در استفاده آن بهعنوان عوامل بیولوژیک ،چون تهیه واکسن آن سواده اسوت ،ویوروس آن
بهکندی انتشار مییابد و میتووان بوا جداسوازی بیمواران از بقیوه افوراد ،بوهراحتی در عملیوات
خرابکاری استفاده میشود (حسینی دوست -)6( .)22 :1394،بیماری طاعون :در فورم معموول
بیماری که طاعون خیارکی است ،بهوسیله کک از جونده آلوده به انسوان منتقول مویشوود و در
فرم ریوی بهطور مستقیم بهوسیله قطرات از انسانی به انسان دیگر منتقل میشود .عامول مولود
طاعون که پاستور الپستی است ،اگر بهخوبی ذخیره شود ،بیماریزایی خود را تا چندین سوال
حفظ میکند و نسبت به عوامل محیطی مقاوم است و یک ساعت تابش نور خورشوید را تحمول
میکند ،ولوی خشوکی زیواد بورای آن کشونده اسوت .تلییورات دموای بوین  2-توا  45درجوه
سانتیگراد را تحمل کرده و تحت تأثیر هوای سرد و گرم قرار نمیگیرد .طواعون ریووی معمووالً
ذاتالریه ایجاد میکند و اغلب کشنده است و واکسیناسیون بر روی آن بیاثر است ،درحالیکوه
بوور طوواعون خیووارکی مووؤثر اسووت .اسووتفاده از طوواعون بووهعنوان یووک سووالح بیولوژیووک کووه
میکروارگانیسمی بهشدت عفونتزا است و نسوبت بوه شورای محوی مقواوم اسوت ،هموراه بوا
مر ومیر بسیار زیادی همراه است (توکلی و همکاران.)7 :1384،
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( -)7بیماری سیاهزخم :این بیماری نوعی سپتمسیک حاد حیوانات اهلی است که توس باسیل
سیاهزخم ایجاد میشود که تولید ها های بسیار مقاومی میکند و انسوان درنتیجوه تمواس بوا
حیوان یا فراورده حیوانی آلوده یا تنف گردوخاک آلوده ،پوست و پشم مبوتال مویشوود .نحووه
انتقال بیماری معموالً از راه پوست است ولی تنف و بلع نیز مویتوانود اپیودمیهوای کووچکی
ایجاد کند .غلظت ها های سیاهزخم در هنگام استفاده از آنها بهعنوان یک سالح بیولوژیوک،،
در انسان و حیوانات اهلی بین  70تا  %80باع مر میشوود .درموان بوا آنتیبیوتیکهوا اگور
چندین هفته ادامه یابد ،ممکن است مؤثر باشند .واکسنهای کنونی بهاندازه کوافی علیوه مقودار
زیاد ارگانیزمهایی که از راه هوا منتقل شدهاند ،مؤثر نیسوتند و ها هوای سویاهزخم بوه دلیول
انتقال از طریق هوا مناطق و نفرات بسیار زیادی را آلوده میکند (خلیلی فور و ولودخانی:1389،
 -)8( .)8بیماری حصبه :اغلب نتیجه آلودگی منابع آب در کشورهایی که سطح بهداشوت آنهوا
پایین است ،شیوع پیدا میکند و در کشورهای پیشورفته معمووالً دیوده نمویشوود و عامول آن
سالمونال تایفی است که با اعمال ضدعفونی کردن آب مانند کلرزنی از بین میرود و این عفونوت
از راه دستگاه گوارش وارد بدن میشود .دوره کمون بیماری  1تا  2هفته است که بوا کسوالت و
سردرد و تب تدریجی اتفاق میافتد که با بیحالی و ناراحتی شوکم ،بروورات و توب بواال هموراه
است که میزان مر ومیر بدون درمان آن حدود  %10اسوت .اسوتفاده از حصوبه بوهعنوان یوک
سالح بیولوژیک باع آلودگی منابع آب و غذا میشود که ضدعفونی و اسوتریلیزه کوردن آن راه
مناسبی برای مقابله با آن است (کاظم نیا و رستمی.)17 :1390،
دستگاههای آشکارساز نوین عوامل بیولوژیک در ایران
با توجه به شناخت تهدیدات بیولوژیک و اثرات آنها ،درون کشورمان ایران با روشها و
دستگاههایی میتوان این عوامل را شناسایی ،آشکارسازی و یا حتی از نفوذ و پخش بیشتر آنها
جلوگیری کرد ،آشنا شد :در حال حاضر  3سیستم آشکارساز بیولوژیک عملیاتی شدهاند که
عبارتاند از:
( -)1سیستم یکپارچه آشکارساز بیولوژیک ( -)2داالن حفاظتی ( -)3کیت نمونهبرداری عوامل
بیولوژیک
سیستم آشکارساز بیولوژیک ،یک سیستم مدوالر و نیمهخودکار است که نسل اول آن قادر است
در کمتر از  45دقیقه چهار عامل بیولوژیک را همزمان ردیابی کند و طرحهای پیشرفته آن قادر
به ردیابی  8عامل بیولوژیک در کمتر از  30دقیقه میباشند .روش کار آن به این صوورت اسوت
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که از طریق اندازهگیری ذرات فرابنفش ،طیفسنجی جرمی بیولوژیک و ردیاب بیولوژیک ،ذرات
معلق بیولوژیک را کوه قطرشوان بوین  1توا  10میکورون اسوت را شناسوایی مویکنود .ردیواب
بیولوژیک ،دستگاهی مبتنی بر پادتن بوده و توانایی تشخیص عوامل بیولوژیک خاص را دارد که
سیستم آن شامل تجهیزات پردازش الکترونیک ،ماژولهای پردازش سیال ،مخزن معرف پوادتن
و یک حسگر پتانسیومتری برای تشخیص عوامل بیولوژیک است که عوامول بیولوژیوک ردیوابی
شده را شناسایی و غلظت نسبی آنها را در هوا مشخص میکند .طیفسنج جرموی نیوز عوامول
تهدیدکننده بیولوژیک را آشوکار و بیولوژیوک بوودن آنهوا را مبنوای فسوفو لیپیودها یوا دیگور
چربیهای قطبی شده در طیف جرمی ،دستهبندی میکنود کوه مورالً مشوخص مویکنود ذرات
شامل ویروس هستند یا باکتریهای گرم مربت یا منفی .داالن حفاظتی ،یوک سیسوتم حسوگر
شبکهای است که میتواند  8عامل بیولوژیک را بهطور همزمان در کمتر از  25دقیقوه ردیوابی و
شناسایی کند که شامل یک سیستم جمعآوریکننده ذرات معلق ،یک اندازهگیر ذرات فرابنفش
بهوسیله نوارهای سنجش ایمونو کروماتوگرافی است .کیتهای نمونهبرداری نیز شوامل نوارهوای
سنجش یکبارمصرف و ارزانقیموت اسوت کوه نمونوههای محیطوی را سوریعاً آشوکار مویکنود
(قمیشلویی.)58 :1390،
تروریسم رژیم اشغالگر قدس
قوم یهود ،که بهاصطالح خود را قومی با نژاد برتر از سایر افراد (مطابق با نوشوتههای موجوود در
تورات تحریفشده میدانند) که هدف آنها از بین بردن سایر نژادها و ایجاد دولتوی جهوانی بوه
رهبری ناجی و هدایت بخش قوم یهود میدانستند که حامیان بسیاری نیز ازجملوه قدرتمنودان
عرصه تجارت مانند راکفلر و ...را نیز در کنار خود میدیدند ،اهدافی از قبل برنامهریزیشوده کوه
باع وابستگی اقتصادی ،کشاورزی که نتیجه آنها استفاده از محصوالت آنها و درنتیجوه ابوتال
به بیماریهای بسیار خطرناک در میان توده و نسلهای مختلف موردم مخصوصواً در کشوورهای
فقیر را در سر داشتند (کرمی .)123 :1395،آنها جهت رسیدن به این اهداف شوم خود اعموال
بسیار ضد انسانی مرتکب میشدند که بوه تعودادی از آنهوا در زیور مویتووان اشواره کورد-1 :
دستکاری ژنتیکی بذرها و برنجها ،واردکردن میکروب به گوشت و مواد لبنی و حتی جلووگیری
از باروری مردان با انجام عمل بر روی آنها و نابارور کردن و نازا کردن زنان در سون بواروری بوا
اتکا به این شعار که فرزند کمتر ،زندگی بهتر ،که هموه مووارد مطرحشوده در بواال باعو ایجواد
سوورطانهایی از نوووع پروسووتات در مووردان و سوورطان سووینه در زنووان موویشووود (کرمووی و
همکاران -2 .)178 :1395،ایجاد انبار و مخزن بذر و دانه اسوال بارد کوه اصوطالحاً آن را"انبوار
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روز قیامت" مینامند که در سوال  2007م عملیواتی شوده اسوت .الزم بوه ذکور اسوت مجموع
الجزایراسوال بارد در  1100کیلومتری قطب شمال واقع و در نزدیکی "اقیوانوس شومالی"اسوت
که جزیره "اسوپیدس دسوبرگن " کوه درون آن قورار دارد بوهعنوان بزر تورین انبوار و محول
نگهداری جهانی بذر و دانه است و در ابتدا کشور نروژ آن را متعلق به خوود مویدانسوت کوه در
سال  1925م بر اساس یک توافقنامه بینالمللی مجبور به ترک آن گردید .با واسوطه پشوتیبانی
شرکتهای بزر  ،تمامی انبار غالت و بذرهای دنیا بایستی در انحصار این انبار بزر قرار گیرد
و بقیوه غووالت و بووذرهای نابودشووده و تلییور ژنتیوک دادهای کووه در انحصووار ایون شوورکتهای
غولآسای چندملیتی است مانند شورکت آمریکوایی بیورد ،شورکت سوئیسوی سوینگنتا و...بایود
جایگزین آن شود .در این فنّاوری بهاصطالح پیشرفته آنها ،با ورود کودهای شویمیایی بوذرهای
اصالحشده تجاری ،تمامی کشاورزان بومی کشورهای درحالتوسعه و بهویژه سرمایهداران آنهوا،
به شرکتهای خارجی غالباً آمریکایی وابسته میشدند زیرا از ویژگی این بذرها ،مکانیسم دفاعی
و مقاوم آنها در مقابل بذر گیری مجدد بود که در مراحول بعودی کشوت خوود ،محصوالتشوان
کمتر و کمتر میگردید و هرساله نیاز به خرید بیشتر ایون بوذرها را توسو کشواورزان را طلوب
میکرد (کرمی و همکاران -3 .)178 :1395،رژیم اشلالگر قدس مشلول طراحی سالحی نژادی
است ،که این سالح میتواند عربها را از بین ببرد و یا به آنها آسیب جودی برسواند ،ولوی بور
روی یهودیان تأثیری ندارد .آنها با بهرهگیری از پیشرفتهای پزشکی و تعیین ژنهای شواخص
نژاد عرب ،نوعی باکتری یا ویوروس دسوتکاری شوده ایجواد کردهانود کوه مویتوانود دیوان ای
سلولهای میزبان را تلییر دهد فق به ژنهای شاخص عربها حمله میکند که قادرند افورادی
از یک جمعیت با ساختمانی از پروتئین را تحت توأثیر قورار دهنود کوه ایون برناموههای خواص
محرمانه تحقیقاتی در شهر "ن تزیونا "که در جنوب شرقی تلآویو قرار دارد انجوام مویشوود.
این کار بسیار پیچیده است زیرا یهودیان و اعراب هوردو از یوک نژادنود ،اموا مووارد کووچکی در
ژنهای اعراب پیدا شده که در یهودیان وجود ندارد و خصوصاً در عراقیها موجود است که اگور
آن را از طریق پخش ارگانیسمها در هوا یوا منوابع آب گسوترش داد ،مویتووان اعوراب را آلووده
ساخت (شاهحسینی)102 :1383،
نقش آمریکا در گسترش روزافزون عوامل بیولوژیک
پ از حمالت یازده سپتامبر و گسیل شدن نامههای آلوده با سم باکتری مولد سیاهزخم ،دولت
آمریکا با بهانه قرار دادن این اتفاق سیل عظیمی از بودجههای دولتی را برای مقابله با تهدیودات
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بیولوژیک گروههای تروریسوتی ماننود القاعوده بوه مراکوز تحقیقواتی خوود ارائوه داد توا ظواهراً
راهکارهایی برای مقابله با این حمالت فراهم کند .پیش از حمالت یازده سپتامبر در آمریکا تنها
پنج آزمایشگاه که در باالترین درجه امنیت بیولوژیک (درجه  )4در آمریکا وجود داشوت کوه بور
روی عوامل بیولوژیک مر آور کار میکردند .درحالیکه در سال  .2009م این تعداد بوه پوانزده
مورد افزایش یافت که هماکنون بیش از  400مرکز تحقیقاتی با درجه امنیوت بیولوژیوک  3و 4
در آمریکا فعالیت دارند و حودود  14000کارکنوان بور روی پروژههوای مودنظر دولوت مشولول
فعالیت هستند .به دلیل کمهزینه بودن ازنظر ساخت و نگهداری سالحهای بیولوژیک نسبت بوه
سالحهای هستهای ،تمایل جهانی (آمریکا) به ساخت این سوالحها بیشوتر شوده اسوت و ارتوش
آمریکا جهت دستیابی و آزمایش این سالحها عالوه بر شهروندان نظامی خود ،شهروندان بیخبر
غیرنظامی خود را نیز مانند موشهای آزمایشگاهی تحت تأثیر این عوامل قرار مویدهود .جهوت
آگاهی بیشتر مطابق جدول زیر کل آزمایشها و فعالیتهای بیولوژیکی کشور آمریکا بوه ترتیوب
سال ،همراه با نوع عامل و طریقه اثرگذاری آنها ذکر میشود (حاتمی)42 :1381،
جدول  :1آزمایشها و فعالیتهای بیولوژیکی کشور آمریکا همراه با نوع عامل و طریقه اثرگذاری

نوع عامل

سال

تأثیرات
بیماری بر روی سیاهپوسوتان منطقوه "تاسوگک" در آالباموای آمریکوا
آزمایش شد تا به قول خودشان مشخص کنند که چقدر طول میکشد
تا انسان براثر ابتال به بیماری سفلی بمیرد.

سال  1932م

سفلی

سال  1940م

بیماری ماالریا

سال  1942م

گاز خردل

سال  1944م

گوووووواز خووووووردل
وائویسیت

کشور آمریکا تعدادی از سربازان خود را جهت آزمودن ماسکهای ضود
گاز خود در اتاقهای مخصوص در معرض این گازها قرارداد.

سال  1945م

فلوراید

انجام پروژه اف که تأثیر این عامل را بر روی سیسوتم اعصواب مرکوزی
بدن انسان بررسی میکند.

سال  1951م

بمب باکتریایی

سال  1953م

گازسووولفیدکادمیوم

تعدادی از زندانیان زندان شیکاگو به ایون بیمواری آلووده شودند ،توا توأثیر
داروهووای جدیوود علیووه ایوون بیموواری بررسووی شووود ،زیورا میووزان شوویوع و
مر ومیر این بیماری باال است.
تعدادی از سربازان تحت تأثیر این گواز قورار گرفتنود توا توأثیرات و اثورات
مخرب و سرطانزای آن بر روی پوست و دستگاه گوارش بررسی شود.

شهر سانفرانسیسکو توس یک کشتی نیروی دریایی آمریکا موورد آزموایش
توس این بمب باکتریایی قرار گرفت که شهروندان مبتال به یک بیمواری از
نوع "شبه پنومونی "شدند
ارتش آمریکا ،ابرهایی از این نوع گاز بر روی ایالتهای سونت لوویی ،
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روی

مریلند و .....پخش کرد که هدف این بود که نحووه پخوش و اثرگوذاری
آنها بر روی مردم بررسی گردد.

سال 1953

دارو عواموووووووووول
بیولوژیکی

پروژه توس  CIAبا عنوان ""MiKULTRAرا که آزموایش تولیود
ذهن و رفتار و کاربرد آنها بر روی کنترل ذهن و تلییور رفتوار بوود را
انجام داد.

سال  1955م

باکتری خاص

 CIAباکتری خاصی را در ایالوت فلوریودا رهوا کورده و نیوز آزموایش
 LSDرا نیز بر روی افراد مختلف آغاز کرد که تا سوال  1958م اداموه
پیدا کرد.

سال  1956م

پشووه ناقوول بیموواری
تب زرد

این عامل در ساوانا ( )Savanahوآوون پارک ( )AvonParkفلوریودا
رها شد تا تأثیرات آنکه ویروس تب زرد است و باع آسیب به کبود و
تولید یرقان میشود بررسی گردد.

داروهای روانگردان

بررسی و دستکاری رفتار انسانی توس وزارت دفاع بوا عنووان پوروژه
MIKE SEARCH
زندانیان ایالت هولمسبور در فیالدلفیا تحت تأثیر این عامل که مواده
اصلی سازنده عامل نارنجی که در ویتنام مورداسوتفاده شوده بوود قورار
گرفتند که برسی روی آنها ازلحاظ ابتال به سرط ن بررسی گردد.

سال  1965م

دیوکسین
سال  1965م
سال  1966م

سال  1969م
سال  1970م

سال  1982م
سال  1983م
سال  1986م

سال  1990م

را

باسیلوس سابتیلی

ارتش در سیستم تهویه مطبوع نیویورک عامل باسیلوس سوابتیلی
رها کرد که عامل بیماری سیاهزخم است.

HIV

کنگره امریکا بودجوه  10میلیوون دالری بورای سواخت ایون عامول را
تصویب کرد.

تسوولیحات مخووتص
نژاد

شروع ساخت سالحهای بیولوژیکی خاصی که فقو بور روی نژادهوای
خاصی اثر میگذارند زده شد.

ویروس تب دنگو

شوروی طی حمالت بیولوژیوک بوه کشوورهای پاکسوتان و افلانسوتان
مقوادیر کریوری از آنهوا را بوه توب دنگوو کوه یوک بیمواری بهشودت
خونریزی دهنده است مبتال کرد.

تسلیحات بیولوژیک

آمریکا در جنگ ایران و عراق ،تسولیحات بیولوژیوک در اختیوار عوراق
علیه ایران قرارداد.

تسلیحات بیولوژیک

کشور آمریکا بودجهای جهت سواخت ویروسهوای دسوتکاری شوده،
سموم طبیعی و عوواملی کوه از طریوق ژنتیکوی مهندسوی شودهاند را
تصویب کرد تا هیچ واکسن یا راهحل درمانی پاسخ گوی آنها نباشد.

واکسن سرخک

تعداد کریری نوزاد ششماهه سیاهپوسوت و اسوپانیایی بوا واکسونهای
سرخک دستکاری شده مورد آزمایش قرار گرفتند.

سال  1994م

خوووردل ،اعصووواب،
پرتوووودهی یوووونیزه
شده ،عوامول ایجواد
توهم

سناتور آمریکایی راکفلر اعالم کرد که در حدود  50سوال تعوداد کریوری از
سربازان آمریکایی را تحت توأثیر عوواملی چوون گازهوای خوردل ،اعصواب،
پرتودهی یونیزه شده ،عوامل ایجاد توهم ،جهت دستیابی بوه نتوایج دلخوواه
خود قرار داده است.

سال  1995م

عوامل بیولوژیک

دولت آمریکا (دکتر گوارس نیکلسوون) افشواء کورد کوه عوامول بیولوژیوک
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مورداسووتفاده در جنووگ خلیجفووارس در ایالتهووای تگووزاس ،فلوری ودا و.....
ساختهشده بود که قبالً بر روی زندانیان تگزاس آزمایش شده بود.
سال  2001م

سیاهزخم

نامههایی حاوی سیاهزخم به آمریکا پست شد.

سال  2002م

آربوویروسها

اسم این ویروس نیول غربوی اسوت کوه باعو توورم ملوز ،مننژیوت ،توورم
پردههای ملز و نخاع میشود که در اثر نیش پشه کولک در انسوان اتفواق
میافتد که اولین بار در کشور آمریکوا مشواهده گردیود و بعودها در نوواحی
اقیانوس آرام ،کانادا ،مکزیک و ژاپن مشاهده گردید .ولی به خاطر تلییور در
این ویروس ،عالئمی مانند فلج اطفال در آنها به وجود آمد.

سالهای  2009و
 2010م

ویروس دنگو

توس کمپانی "اوکسیتک انگلستان" و با کمک کشور آمریکا ایون ویوروس
در کشور پاکستان رها شد که در افراد معمولی عالمتی شوبیه بوه آنفووالنزا
دارد ولی در افراد مسن میتواند مر آفرین نیز باشد.

سوءاستفاده آمریکا از کشورهای جهان سوم ،جهت آزمایش عوامل بیولوژیک
کمپانیهای داروسازی آمریکا از کشورهای فقیر و جهان سوم بهعنوان موش آزمایشگاهی
استفاده میکنند تا داروهایی که قرار است از سازمان غذا و داروی آمریکا جهت استفاده در
کشور خودشان مجوز بگیرند را بر روی آنها آزمایش کنند .در کشورهایی که خدمات بهداشتی
در آنها از سطح پایینی برخوردار است ،کمپانیهای داروسازی آمریکایی ،به قول خودشان در
نوعی تدابیر انسان دوستانه به آنها دارو ارسال مینمایند که به عبارتی آنها را به
آزمایشگاههای داروسازی خود تبدیل کردهاند (شهپری .)108 :1396،این کمپانیهای
داروسازی کشورهای آفریقایی و هندوستان را که دارای جمعیت زیاد و سطح بهداشت پایینی
میباشند ،محل مناسبی برای آزمایش داروهای خود میدانند و با هزینههای بسیار پایینی از
بین جمعیت فقیر هند ،داوطلبانی را برای آزمایش داروهای جدید خود به دست میآورند و
گاهی تا حدود هزاران برابر درآمد روزانه یک کارگر را جهت انجام این آزمایشها ،به او پیشنهاد
میدادند .نمودار زیر میزان آمار مر ومیر در کشور هندوستان را در اثر مصرف داروهای
غیرمجاز تولیدی در کشور آمریکا نشان میدهد (کرمی و همکاران.)178 :1395،
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نمودار  :1میزان آمار مرگومیر در کشور هندوستان در اثر مصرف داروهای غیرمجاز تولیدی در
آمریکا

تهدیدات دائمی و خاموش بیوتروریسم در کشور ایران توسط کشورهای آمریکا و
رژیم اشغالگر قدس
دارو و غذا دو هدف مهم بیوتروریستی با مقیاس وسیع در برنامههای حمالت بیوتروریستی
است ،در کشور ما هم نه بهاندازه بقیه کشورها ،ولی بهعنوان یک پدیده قابلتأمل باید به آن
توجه داشت (خلیلی فر ،ولدخانی .)8 :1389،بهعنوانمرال در بهمنماه سال  1390ه.ش،
"معاون دارویی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت ایران" هشدار ویژهای را در مورد ورود
مکملهای بدنسازی غیرمجاز به دلیل وجود هورمونهای آلوده به داخل کشور داد و اعالم کرد
که ممکن است مصرفکنندگان این مکملها در اثر مصرف عقیم شوند که این عمل ناشی از
توطئهای در قالب بیوتروریسم در جهت انقراض نسل ایرانی که هدفی فراتر از سودهای اقتصادی
ناشی از فروش این مکملها است را دارد .در مهرماه سال  1389ه.ش " وزارت جهاد
کشاورزی" در مورد تب برفکی شایع در میان دامهای بخشی از مناطق کشور در آن زمان
هشدار جدی داد که به دلیل ورود دام قاچاق به داخل کشور صورت پذیرفته بود (کرمی:1395،
 .)123یکی دیگر از این موارد بیوتروریسم کشاورزی است .بیوتروریسم کشاورزی ،باع کاهش
تولید محصوالت گیاهی و دامی ،آلودگی محصوالت آنها ،پخش و شیوع عوامل بیماریزا توس
گیاهان ،احشام و محصوالت آنها و بهطورکلی آسیب چرخههای زیستی ،ایجاد ناامنی در
زنجیره غذایی جامعه و زیر سؤال بردن سالمت انسان ،گیاهان و مزارع و احشام و طیور میشود.
تهدید دیگر در بیوتروریسم کشاورزی استفاده از کودهای تولیدی توس کشور آمریکا است که
قابلیت عوض کردن ساختار خاک را دارند که باع کاهش تولیدات گیاهی میشوند و یا
میکروارگانیسمهایی را که رشد و تولید گیاهان به آن وابسته است را از بین برده که سبب
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کاهش در تولید گیاهان و تخریب زیستبومها میشود .نوع دیگری از این نوع تهدید دستکاری
در تنوع زیستی است .گونانی درون و بین موجودات زنده یک منطقه را تنوع زیستی آن منطقه
گویند .هرچه تنوع زیستی در یک منطقه باالتر باشد ،تنوع ژنها در آن منطقه باالتر ،پ
کیفیت محصول و مقاومت آن در برابر آفتها باالتر است که هرگونه دستکاری انسان در آن
باع تلییر و تخریب چرخههای زیست در موجودات یک زیستبوم شده که اثرات
جبرانناپذیری را دارد (طاهری .)29 :1392 ،بهعنوانمرال واردکردن سرخ آزوال به ایران،
باع نابودی شالیزارهای ایران و تبدیلشدن آنها به مرداب گردید .تهدیدی دیگر این است که
به فرض کشوری از آمریکا گندم وارد میکند"،سازمان دارو و غذای آمریکا"یا اصطالحاً"اف
دیای"5دارای دو استاندارد است  -1استاندارد داخلی که محصوالت داخل کشور را بررسی
میکند -2استاندارد خارجی که محصوالتی را که در کشور خودش مصرف نمیشود را تأیید
کرده و سپ صادر میکند .اگر این محصوالت گندم دارای مشکالت بیولوژیکی ،ژنتیکی یا
بیماری باشند و از روی قصد و نیت شوم توس سازمان استاندارد خارجی کشور آمریکا تأیید
نشود ،آسیب جدی به سالمتی مقادیر کریری از افراد کشورهایی که این گندم به آنها صادر
میشود وارد میکند (بیگدلو و ملکوتیخواه.)3 :1391،
حفاظتهای پزشکی نوین در برابر عوامل بیولوژیک در ایران
حفاظت پزشکی شامل اقداماتی است که برای جلوگیری از تأثیر عوامل بیولوژیک به عمل
میآید .فناوریهایی که در این زمینه مطرح هستند عبارت است از :واکسنهای محافظ در برابر
عوامل ویروسی ،باکتریایی و سمی و همچنین استفاده از لباسهای یکپارچه و ضربهگیر تنفسی
(رسپیراتورها) 6و همچنین دستگاههای تصفیه جمعی بهعنوانمرال وزارت دفاع آمریکا در حال
اجرای طرحی برای تأمین واکسن موردنیاز تمام شهروندان آمریکایی برای محافظت در برابر
تمام سالحهای بیولوژیک شناختهشده است (سرلک و خردمند .)1396:40،در ادامه به اقدامات
پزشکی انجامشده یا در حال انجام در کشورمان ،برای حفاظت در برابر بعضی از عوامل
بیولوژیک اشاره میشود -1 :اقدامات پزشکی برای حفاظت در برابر ویروسهای ورم مغزی:
هدف این برنامه گسترش اقدامات حفاظتی پزشکی در برابر تهدید ویروسهای ورم ملزی
ونزوئالیی (از خانواده آلفاویروسها) است که برای تهیه این نوع واکسنها ،از فناوری واکسنهای
نوترکیب استفاده میشود -2 .واکسنهای چندعاملی برای مقابله با عوامل بیولوژیک :هدف
4
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این برنامه ،تولید واکسن و یا رویکرد رسانش واکسنی است که بتواند افراد را در برابر خطر چند
عامل بیولوژیک محافظت نماید .از فناوری واکسنهای نوترکیب و یا مهندسی ژنتیک شده مانند
واکسنهایی با  DNAبدون پوشش و یا واکسنهای همساز که علیه چند عامل بیولوژیک
بیماریزا و کشنده استفاده میشود -3.اقدامات پزشکی برای حفاظت در برابر عامل بروسال:
واکسن زنده و رقیقشدهای است که باع ایمنی خونی و سلولی در برابر این عامل بیماریزا
میشود .الف) واکسن نوترکیب سیاهزخم :این واکسن نوع جدیدی از واکسنهای ساختهشده
است که بهطور کامل مصونیت در برابر عامل سیاهزخم را تولید میکند .برنامه زمانی مصرف آن
عبارت است از  6دوز اولیه در طول  18ماه و یادآوریهای ساالنه -1 :عالوه بر ایمنی هومورال،
ایمنی سلولی نیز ایجاد کنند -2 .از تشکیل اسپور و سایر عوامل احتمالی جلوگیری کنند-3 .
ترکیب شیمیایی آن بهخوبی شناختهشده باشد .پژوهشگران دانشگاه میسوری در آمریکا با
تولید محلول ضد میکروبی جدید  MVکه بهصورت کف ،اسپری ،بخار و دود است درست
دقایقی بعد از حمالت بیوتروریستی ،فرمهای اسپوری سیاهزخم را از بین میبرد .این محلول را
میتوان روی پاکتهای کاغذی و نامهها ،جعبههای مقوایی ،لوازم پالستیکی و نایلونی وسایل
سطوح به کار برد( .کرمی)120 :1395،
ب) واکسن نوترکیب ضد طاعون :این واکسن شامل پروتئینهای نوترکیب  F1-7است که
ایمنی کامل را در برابر بیماری طاعون به ارملان میآورد.
ژندرمانی و کاربردهای آن در دفاع بیولوژیک
ژنها اجزایی از  DNAهستند که اطالعات موردنیاز سلولهای موجودات زنده و ویروسها برای
تولید پروتئینهای خاص را در خود نگه میدارد .اصول ژندرمانی عبارت است از تزریق یک یا
چند ژن به درون سلولهای هدف بیمار و تلییر خواص کارکردی سلول ،بهطوریکه به درمان
بیمار کمک کند .در زیر به معرفی برخی از کاربردهای ژندرمانی در دفاع بیولوژیک اشاره
میشود-1 :استفاده از ژنهای مقاوم در برابر دارو :میتوان فناوری مذکور را بهگونهای انجام داد
که موفق شوند ژنهای محافظ را به عوامل تسلیحات بیولوژیک بیماریزا ،نظیر ویروسها و
باکتریها منتقل کنند ،بهطوریکه این عوامل یا سلولهای آلودهشده توس آنها در برابر
داروهای ضد عوامل بیولوژیک مقاوم شوند-2 .تلییر ژنهای سمی برای تخریب زیستی :ژن و
بنابراین ساختار پروتئینی سم را میتوان طوری تلییر داد که در برابر پادتنها مقاوم شوند و
درعینحال کارکرد سمی خود را نیز حفظ کنند که با استفاده از فنون انتقال ژنها و

تهدیدات بیولوژیکی کشورهای آمریکا و اسرائیل و ارائه راهکاری مناسب...

96

ژندرمانی ،اینگونه ژنها را دوباره به میکروارگانیسمهای والد برگردانند-3 .تلییر ژنها
بهمنظور کمک به میکروارگانیسمها برای بیاثر ساختن واکسیناسیون :میتوان پادتنهایی تولید
کرد که با سموم بیولوژیک پیوند برقرار کرده و مانع از عملکرد آنها شده و یا باع مر
میکروارگانیسمها شوند که در این حالت بهطور اختصاصی ویژگیهای ساختاری میکروب یا سم
شناساییشده آن را نابود میکنند-4 .استفاده از واکسنها که بهطور بالقوه جزء اثربخشترین
سازوکارهای حفاظتی در برابر میکروارگانیسمها و سموم میکرو بیولوژیک هستند و برای
اطمینان از ایمنی واکسنهای تولیدشده بر مبنای ارگانیسمهای حقیقی ،تولید واکسن از ژنها
یا پروتئینهای خالص و جداشده از میکروارگانیسمها است -5تلییر گرایش یک سالح
بیولوژیک بیماریزا :بسیاری از عوامل بیماریزا بر روی سلولهای خاصی از بدن انسان تأثیر
میگذارد که این عمل از طریق برقراری پیوند با پروتئینهای سطحی سلولهای هدف ایجاد
میشود (محمد پناه )30 :1392،پیوند مذکور از طریق پروتئینهای خاصی که روی سطح
باکتری یا ویروس قرار دارد انجام میشود .اگر با تلییر ژنهای این پروتئینهای میکروبی ،سالح
را طوری تلییر داد که به عضو دیگری حمله کند ،میتوان فرد را از آلودگی به عوامل بیولوژیک
نجات داد .بهعنوانمرال ویروسی که معمو ًال کبد را آلوده میکند و در جنگافزارهای بیولوژیک
وجود دارد ،اگر از طریق تأثیر بر روی پروتئینهای آنها بهگونهای منحرف کرد تا بهجای اثر بر
روی کبد ،بر روی قسمت کمخطرتری از بدن تأثیر بگذارد ،میتوان فرد را نجات داد( .محمد
پناه)31 :1392،
نتیجهگیری و پیشنهادها
جنگافزارهای بیولوژیک به دلیل ناتوانی در تشخیص و اینکه عملکرد آنها با سرعت زیادی
همراه نیست ،سالحهای با اثر دهی خاص خود هستند و باع ایجاد مر ومیر بسیار وسیعی
میشوند و بدون مشخص شدن منابع و از همه مهمتر ایجاد وحشت در میان اقشار مردم
میشوند و ازنظر روحی و روانی باع ایجاد ترس بسیار شدیدی در میان افراد جامعه میشود.
لذا برای اینکه بتوان در هنگام مواجهه با این عوامل بتوان برخورد مناسب با آنها را ارائه کرد
باید یکسری از موارد را بهعنوان پیشگیری در نظر گرفت راههای مواجهه با بحران در جامعه در
هنگام بروز حمالت بیولوژیک عبارتاند از )1 :با وقوع یک حمله بیوتروریستی باید آگاهی و
آمادگی عموم افراد افوزایش یابود که این افزایش شامل آموزش تمام نیروهای نظامی و انتظامی
و کارکنان پزشکی و بهویژه ارائهدهندگان خدمات اولیه و کارکنان اورژان است .بهبیاندیگر
این افراد کسانی هستند که بیماران مبتال شده در اثر یک حمله بیولوژیک را برای بار نخست
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موورد مشاهده قرار میدهند .این آموزش باید اصول اپیدمیولوژیک و اطالعات بالینی راجع به
تشخیص و درمان عواملی کوه بیوشترین میزان تهدید را اعمال میکنند ،شامل شود .آموزش
باید برای تعیین بهروز بودن مهارتها بهطور دورهای تجدیود شوود .بهبوود تالشهای پیگیرانه
باید تا حد ممکن به جمعآوری واقعی دادهها نزدیک باشند .برای تحوت پوشوش قورار گورفتن
ویزیتهای اورژان  ،دادههای آزمایشگاهی ،استفاده از داروها ،غیبت از مدارس یا هر نوع داده
دیگری که با افزایش بیماری عفونی همراهی دارد ،باید تمام جنبههای پیگیری را مورداستفاده
قرارداد .برای تشخیص بیماریهای آشکار و پنهان پیگیوری شودید ضوروری است .تشخیص
فوری تلییر در الگوی بیماری ،تعیین منبع و پیشگیری از مواجهه بیشتر را تسهیل میکند .این
امور بایود نکتوه کلیدی در تمام تحقیقات اپیدمیولوژیک باشد .میتوان با استفاده از آمووزش
اپیودمیولوژیکی قووی ،توجوه دقیوق بوه الگوهوای بیماری ،مشکالت بالقوه را بهسرعت کشف
نمووده و بورای کواهش اثور بیمواری بدون توجه به منشأ آن فعالیتهایی انجام داد )2 .آنچه
مسلم است در مقابله با تهدیدات بیوتروریستی سازمانهای مختلفی ازجمله :وزارت دفاع و
نیروهای مسلح ،وزارت اطالعات و سایر سروی های اطالعاتی و امنیتی ،وزارت بهداشت و
درمان ،سازمان محی زیست ،هاللاحمر و  ...دخیل میباشند .این کررت موجب عدم هماهنگی
کافی بین مجریان ،کند شدن مدیریت بحران ،سردرگمی افراد و اختالفنظر میان گروههای
مختلف میشود که این مسئله ضرورت ایجاد یک اداره مخصوص برای مقابله با این بحرانها را
پیش از پیش نمایان میسازد .اخیراً بح پدافند غیرعامل در کشور مطرحشده و متولیانی نیز از
طرف دولت برای آن تعیین گردیده است .اما ماهیت این تهدیدات ایجاب میکند که به این
مسئله بسیار تخصصیتر نگاه کرده و با ایجاد معاونتهای مختلف در این نهاد و دادن اختیارات
ویژه در شرای بحرانی به آنها یک نهاد مدیریتی منسجم و کارآمد ایجاد کرد که بتوانند سریعاً
وارد عمل شده و کنترل اوضاع را در دست گیرند .این معاونتها و بخشها که باید از تمامی
سازمانهای درگیر در قضیه انتخاب شوند ،میتوانند در شرای عادی ،با توجه به گزارشها
مسئولین اطالعاتی و امنیتی و بر اساس امکانات موجود برنامهریزی کرده و با انجام مانورهای
مختلف خود را برای هرگونه تهدیدی اعم از بیوتروریستی و غیره آماده کنند و با آمادگیهای
بهدستآمده در شرای پ از وقوع حمله سریعاً وارد عمل شده و اوضاع را تحت کنترل خود
درآورند تا کلیه نیروهای دفاعی ،درمانی و غیره را هدایت و مدیریت کنند ) 3.پیشگیری از
وقوع حمالت بیوتروریستی با استفاده از کارهای اطالعاتی بسیار بهتر و کمهزینهتر از مقابله با
طبعات آن است .و سروی های اطالعاتی و امنیتی نقش بسیار بسزایی در این زمینه دارند .از
طرفی گاه استفاده از یک عامل بیوتروریستی ممکن است بهقدری سریع فراگیر شود که امکان
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مهار آن غیرممکن شود و صدمات و تلفات به بار آمده حتی برای استفادهکنندگان آن نیز
غیرقابلپیشبینی و غافلگیرکننده باشد )4 .در برخی از حمالت بیوتروریستی نیز عاملین آنکه
بیشتر از مخالفین داخلی حکومت میباشند نه بهقصد واردکردن صدمات انسانی و خسارتهای
اقتصادی ،بلکه بهمنظور استهزاء کردن سروی های اطالعاتی و امنیتی و به رخ کشیدن ضعف
آنها در پیشگیری و کشف این تهدیدات دست به چنین اقداماتی میزنند .شناسایی هر نوع
برنامهریزی پنهانی برای ساخت جنگافزارهای شیمیایی ،بیولوژیکی و گزارش سریع این
اطالعات به تصمیمگیران و متصدیان مربوطه احتیاج به برنامهریزی بسیار مدون ،بلندمدت و
دقیقی دارد که تنها توس نیروهای عملیاتی زبده قابلاجرا است .برای داشتن یک برنامه
کارآمد ابتدا باید اطالعات درست و کاملی از شرای موجود داشت و در وهله بعد با توجه به
گذشته شرای آتی را پیشبینی کرد )5 .آگاهی پایین دستگاههای اجرایی کشور و مردم در
مقابله با بحرانهایی مانند سیل و زلزله که پدیدههای کامالً آشنایی میباشند بیانگر این واقعیت
است که در مقابل تهدیداتی مانند حمالت بیوتروریستی که حتی برای سازمانهای تخصصی
مانند وزارت دفاع و بهداشت نیز تا حدودی ناآشنا میباشند کاری بسیار مشکل و شاید
غیرممکن است .از آنجائی که آمادگی برای مقابله با این بحرانها در کوتاهمدت حاصل نمیشود
لذا در مقطع کنونی ما باید تمرکز خود را بیشتر بر نقطه قوت خود یعنی دستگاههای اطالعاتی
و امنیتی کشور که کارایی خود را در مقابله با تهدیدات مختلف به اثبات رساندهاند گذاشته و
مانع از انجام اینگونه عملیات شویم زیرا پیشگیری از وقوع اینگونه حمالت از بُعد تبعاتی و
آسیبشناسی نیز برای کشور ایدئالترین حالت است و درعینحال جامعه پزشکی نیز همیشه
باید آماده مواجهه با عوامل و حوادث غیرمترقبه باشند .بهعنوانمرال واکسیناسیون ،رعایت
بهداشت فردی ،استفاده از دارو جهت ،ورزش جهت افزایش مقاومت بدن و اجتناب از منابع
مشکوک بیماریزا ،روشهای مناسب جهت پیشگیری از آلودگی در هنگام مواجهه با عوامل
بیولوژیک است )6.پیشنهاد میگردد ضمن شناخت انواع روشها و تاکتیکهای تروریستها در
حمالت تروریستی برای حفاظت از شهروندان مطالعات و پژوهشهای دقیق صورت پذیرد و
مخصوصاً در کشوری مانند ایران ،مطالعه آثار بیوتروریسم ،جلوگیری از بروز چنین حمالتی و
همچنین تدوین پیوست امنیتی بسیار ضروری است.
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