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 دهيچك

بينيی و پيگيريري    ترین نقش را نقش از طریق پيش تهدیدات زیستی، نظام سالمت و واحدهاي بهداشتی و درمانی مهمدر مقابله با  :زمينه و هدف

 .براي دفاع در مقابل این تهدیدات تدارکات کافی الزم است. بينی کرد رستی پيشد هتوان ب اگرچه احتمال وقوع تهدیدات زیستی را نمی. برعهده دارند

 .ها و مقاالت علمی معتبر استفاده شده است سایت اي، از منابع مختلفی از جمله وب در این مطالعه کتابخانه :روش

به استفاده . از مردم براي فراهم آوردن شرایط امنيت استهاي ميورد نيي پذیري زیرساخت سازي و کاهش آسيب هدف پدافند غيرعامل، ایمن :ها يافته

عوامل بيولوژیک مورد استفاده  .شود شود، بيوتروریسم گفته می هایی که موجب مرگ و بيماري می ها براي توليد سالح ها یا توکسين از ميكروارگانيسم

دسته دوم، انتگار تقریباً راحت و ضيریب  . ومير بسيار باال و ضریب مرگ دسته اول، انتگار سریع و راحت: شوند در بيوتروریسم به سه دسته تقسيم می

بيوتروریسيم  . توانند براي انتگار تروریستی، در آینده به کار رونيد  ها می هایی که با دستكاري و مهندسی روي آن دسته سوم، پاتوژن. ومير پایين مرگ

پدافند غيرعامل در . باشند عوامل تهدیدکننده زیستی شامل دو نوع کالسيک و مدرن میانواع . شود میوانی، اجتماعی و زیستی را موجب هاي ر آسيب

 .دار است دفاع زیستی، نقش مهم به حداقل رساندن پيامدهاي ناشی از مواجهه با این حوادث را عهده

انسانی و    میادغام نظارت بر بهداشت عمو .برعهده سازمان پدافند غيرعامل کگوراست نقش کليدي و محوري، در پدافند زیستی کگور :گيري نتيجه

 . دهندگان خدمات بهداشتی ضروري است دامپزشكی و همچنين، هماهنری دانگمندان و ارائه
 

 بيوتروریسم، جنگ بيولوژیكی، دفاع غيرنظامی :ها کليد واژه

 

 ادبيات نظري

هر عنصر یا وضعيتی که موجودیت منيافع، امنييت مليی و یيا     »: *تهديد

 .«(1) 3شود میي حياتی کگور را به خطر اندازد، تهدید محسوب ها ارزش

هر نگانه، رویداد یا حادثه طبيعيی یيا غيرطبيعيی بيا     »: *تهديد زيستي

هاي انسانی و  استفاده از عوامل زیستی که موجب تضعيف و نابودي سرمایه

هياي زیسيتی در    هاي اقتصادي از طریق تخریب و نابودي سرمایه یا آسيب

 .«شود می، تهدید زیستی محسوب دشو کگور 

حوادثی که بدون دخالت انسان در اثر انتگار »: *حوادث طبيعي زيستي

 «.شود طبيعی عوامل زیستی ایجاد و به فراگيري تبدیل می

هيا،   باکتري)استفاده عمدي و سوء، از عوامل زیستی »: تروريسم زيستي

هيا،   هيا، ژن  توکسيين )هيا   هياي آن  و فرآورده( ها ها و حامل ها، قارچ ویروس

هایی با  ها و گروه توسط اشخاص، فرقه( ها و موارد مگابه ها، هورمون پریون

انريزه سياسی امنيتی و تروریستی بيراي آسييب زدن، تخریيب و از بيين     

دام، نباتات، محيط زیسيت، منيابع   )هاي انسانی و منابع ملی  بردن سرمایه

و در نهایت ایجياد رعيب و   ( هطبيعی، آب آشاميدنی، مواد، تجهيزات و ابني

به عبارت دیرر . «استوحگت براي رسيدن به اهداف سياسی و اجتماعی 

عبارت است از ایجاد ترس و وحگت، بيا   بيوتروريسمتروریسم زیستی یا 

 (.2)گيري از عوامل زیست شناختی مختلف  بهره

استفاده آشكار یا پنهان از تسليحات زیستی عليه منابع »: *جنگ زيستي

هاي اقتصادي که توسط یيک کگيور متخا يم و بيا      نسانی و یا زیرساختا

تحمييل خسيارات    ن ضربه نظامی، از بين بيردن مقاوميت،  کردهدف وارد 

بيه عبيارت   . «شود مین امنيت ملی کگور انجام کرددار  اقتصادي و خدشه

، اعيم از  تست از اسيتفاده از عواميل بيوليوژي   عبار 4جنگ بيولوژيدیرر 

هيا بيه منظيور     هياي آن  ها، گياهان، حيوانات و فيرآورده  روسها، وی باکتري

 (.2)اهداف خصمانه 

چنانچه بر اثر انتگار عوامل زیستی به واسطه حوادث »: *بحران زيستي

طبيعی، اقدامات تروریسم زیستی و یا حمليه زیسيتی توسيط کگيورهاي     

 وهاي ملی زیستی دچار خسارت   هاي انسانی و سرمایه متخا م، سرمایه
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 (عج)اهلل  هوشی دانگراه علوم پزشكی بقيه دانگيار گروه بی*  .1

 دانگيار دانگراه عالی دفاع ملی .2

 .اند برداشت شده 1قرار دارند، عيناً از منبع »« اند و داخل  مگخص شده *مواردي که با  .3

4. Biological warfare 
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 ستیيپدافند ز
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گت بر جامعه تحميل شود؛ به نحوي که برطرف و ترس و وح دنشو آسيب 

العاده باشد، بحران زیسيتی   کردن آن نيازمند انجام اقدامات اضطراري فوق

 «.رخ داده است

اي از اقيدامات از قبيييل ر يد و پييایش،    مجموعييه»: *پدافندد زيسددتي 

و عمليات، کنتيرل، ميدیریت    آشكارسازي، هگداردهی، تگخيص، تصميم

ري، اميداد و نجيات، درميان، بازیيابی و بيازتوانی      بحران، حفاظت و پيگري

منابع، محدودسازي و رفع آلودگی در برابر تهدیدات زیسيتی کيه موجيب    

هاي ملی در برابير تهدیيدات زیسيتی و کياهش آثيار و       حفاظت از سرمایه

 «.شود میها  عواقب ناشی از آن

موجيودات زنيده اعيم از     هميه شامل انسان و  »: *سرمايه ملي زيستي

ر ژنتيكی موجودات در محدوده مرزهاي ملی، منيابع  یان و گياه و ذخاحيو

غيذایی، بهداشيتی،   )منيابعی   هميه ، (منابع آبی و خياکی )زیست محيطی 

متقابل بر چرخه حيات موجودات زنده داشته باشند و  تأثيرکه ...( دارویی،

،   نقش حياتی در امنييت مليی، اقتصياد مليی، سيالمت و ایمنيی عميومی       

 «.و بقاي باورهاي مذهبی و ملی دارند، است   مومیاطمينان ع

تواند   گستره تهدیدات زیستی می»: *مكان و گستره تهديدات زيستي

 :بندي زیر باشد شامل دسته

 المللی  تهدید عليه چند کگور در حوزه بين: جهانی 

 اي از کگور  تهدید عليه یک کگور یا بخش گسترده: ملی 

 ر یا استان در کگور تهدید عليه چند شه: اي منطقه 

 خصوص، روستا یا شهر در کگور  هتهدید عليه یک یا چند محل ب: محلی 

 تهدید عليه سازمان، مرکز یا مكانی خاص : سازمانی 

 خصوص هتهدید عليه فرد یا افراد ب: فردي» 

ات حا ل از حادثه زیستی تأثيرشامل نتایج، بازتاب و »* : زيستي پيامد

کيه ایين نتيایج،     اسيت اي، ملی یا جهانی  طقهدر مقياس فردي، محلی، من

ل، آسييب، تیييير،   ممكن است شيامل آليودگی، اخيتال    ،اتتأثيربازتاب و 

بيماري یا نابودي در حوزه زیست محيطی یا روند حياتی موجودات زنده یا 

ات تجياري، اجتمياعی، اقتصيادي، سياسيی،     تيأثير هاي زیستی یيا   سرمایه

  «.شود  میرت مقطعی، بلندمدت یا دائفرهنری، روانی یا حاکميتی به  و

هيا اعيم از    یا سالح زیستی شامل ميكروارگانيسيم : 1افزار بيولوژي جنگ

ين و سييایر عنا يير زنييده بيولييوژي کييه در   يویييروس، ميكييروب، پييروت 

هاي تخصصی زیستی با دستكاري عامدانه یيا تصيادفی قابلييت     آزمایگراه

جنگ افيزار بيوليوژي   . نامند تهاجم به اهداف مورد نظر را داشته باشد، می

هياي موليد بيمياري یيا      اي که به منظور انتگيار عميدي ارگانيسيم    وسيله

ها توسط غذا، آب، حگيرات ناقيل یيا بيه  يورت افگيانه        هاي آن فرآورده

 (.2)شود   ، به کار برده می(آئروسل)

هم به معنی ارعاب و هم به مفهوم جنگ بيولوژي، یكيی از   :بيوتروريسم

و عامل تهدیدکننده کنترل عفونيت، بيه      دید بهداشت عمومیمعضالت نوپ

 .آید  حساب می

کيارگيري   هاي کيه بي   اي از اقدامات غيرمسلحانه به مجموعه: پدافند غيرعامل

روري، تسيهيل ميدیریت   پذیري، تيداوم کارهياي ضي    ها باعث کاهش آسيب آن

ات و اقيدامات  بازدارندگی در برابير تهدیيد   يپایداري ملی و ارتقا بحران، ارتقاي

هياي مليی     بند یكيم سياسيت  )شود  ، پدافند غيرعامل گفته میشود میدشمن 

و « دفياع بيدون سيالح در مقابيل تهدیيد     »(. پدافند ابالغی مقام معظم رهبري

هير تهدیيدي اسيت کيه در آن از سيالح      اقدامات براي مقابله بدا  مجموعيه  

محييط زیسيت،    پذیري منيابع انسيانی،   د ولی موجب تقليل آسيبگواستفاده ن

هياي کگيور در برابير     سيسات، تجهييزات، اسيناد و شيریان   أساخت و سازها، ت

در  ورت بيروز   "مجموعه عملكردهایی است که  .شود عمليات مخرب دشمن 

بيا   "و  "جنگ و یا تنش، خسارات و تخریب احتمالی به حداقل ممكين برسيد  

پيذیري، تلفيات    تدابير و اقدامات بدون استفاده از سالح باعيث کياهش آسييب   

هيدف از پدافنيد غيرعاميل،    . "جانی، خسارات و افزایش قدرت پایيداري شيود  

وسيازها، تجهييزات حيياتی و     پذیري نييروي انسيانی، سياخت    کاستن از آسيب

حمالت حساب شده و مخيرب   با وجودحساس و مهم کگور و محيط زیست، 

حيياتی، تيداوم   امين نيازهياي  أها و خدمات زیربنایی، ت دشمن، استمرار فعاليت

اداره کگور در شرایط بحرانی ناشی از جنگ و حفظ محيط زیسيت بيه عنيوان    

هياي بخيش دولتيی و     در پدافند غيرعامل تميام سيازمان  . محيط زندگی است

 .(3)توانند نقش مؤثري برعهده گيرند   خصو ی همراه با مردم عادي می

حوادثی که بدون دخالت  :هاي طبيعي حوادث محيطي و بيماري

هياي   انسان در اثر انتگار طبيعی عوامل زیستی ایجاد و بيه اپييدمی  

 .(4) شود میفراگير مبدل 

محيط زیسيت و مسيائل آن ارتبياس مسيتقيم بيا       :امنيت زيست محيطي

هر نوع آسييب و اثير منفيی بير محييط      . حيات و زندگی جمعی انسان دارد

محيط زیست . دنبال خواهد داشته باري بر حيات انسان ب زیست، اثرات زیان

هرگونه اخيتالل در کيارکرد    .با توسعه و امنيت سياسی نسبت مستقيم دارد

 (5)کند  ها و زیست کره، زیست و مدنيت بگر را تهدید می زیست بوم

 

 (4)اهداف تهديدات زيستي
اهداف اقتصادي  اهداف این نوع تهدیدات در دهه اخير دگرگون شده و

هياي   این اهداف در وضيعيت . است بيش از گذشته مورد توجه قرار گرفته

 :بندي است جنگ و  لح به شرح زیر قابل دسته

هيا بيراي    فگيار بيه دوليت   » :اهداف تهديدات زيستي در زمان جنگ

قتل عام »، «ن چهره مقتدر نيروهاي مسلحکرددار  خدشه»، «تسليم شدن

کاهش توان و آميادگی نيروهياي   »، «مردم و از بين بردن مقاومت مردمی

ن کيرد  گييري و وارد  ایجياد غافيل  »، «گتيبانی در مقابله با دشمنرزم و پ

جامعه و ایجياد تلفيات      آسيب رساندن به سالمت عمومی»، «ضربه نظامی

 « ایجاد وحگت عمومی» ،«جانی و مالی
 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
1. Biological weapon 
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سيييب رسيياندن بييه آ» :اهددداف تهديدددات زيسددتي در زمددان  ددل  

از بيين بيردن امنييت    »، «هاي اقتصادي و تحمييل خسيارات ميالی    زیرساخت

، «ایجياد تيرس و وحگيت در جامعيه    »، «اجتماعی، بهداشتی و غيذایی کگيور  

ایجياد بيازار فيروش    »، «ها هاي سنرين مقابله با آفات و بيماري تحميل هزینه»

پيذیر نگيان دادن    بآسيي »، «هيا  محصوالت دارویی و مبارزه با آفات و بيمياري 

، «هاي سياسی و اجتماعی در جامعه ها و ایجاد تنش کگور در مواجهه با بحران

 «المللی ت و سالمت کگور در بين جوامع بينتضعيف موقعيت بهداش»

 

 (4)چرخه پدافند زيستي 
تهدیدات زیسيتی، نظيام سيالمت و واحيدهاي بهداشيتی و       در مقابله با

بينيی   عمده این نقش از طریق پيش. ده دارندترین نقش را بر عه درمانی مهم

تواند ایفا شود، اگرچيه احتميال وقيوع تهدیيدات زیسيتی را       و پيگريري می

بيراي دفياع در مقابيل ایين تهدیيدات       .بينی کيرد  درستی پيشه توان ب  نمی

اهميت موضوع در مورد جمعييت شيهري بيگيتر    . تدارکات کافی الزم است

اگير از حمليه   . ات حفاظتی نداشيته باشيند  گونه تجهيز است، خا ه اگر هيچ

بينيی نگيده و بيراي     زیستی اطالعی وجود نداشته باشد و یيا از قبيل پييش   

مقابله با آن تدارکی دیيده نگيده باشيد، تعيداد تلفيات و وسيعت خسيارات        

اگر تهدید زیستی با استفاده از باکتري یا ویروس یيا سيموم   . یابد افزایش می

. اسيت ي بياکتري، ویيروس یيا سيم چنيدین روز      باشد، زمان انكوباسيون برا

هيا   تواند منجر بيه نجيات زنيدگی انسيان      تگخيص درست و مقابله سریع می

هاي عميومی   هاي کارکنان سالمت، آموزش مانورهاي آمادگی، آموزش. شود 

جامعه، تدارك ابزار و امكانيات ضيروري، از مراحيل و اجيزاي دیرير چرخيه       

ميدیریت اقيدامات زميان بيروز حيوادث و       .شمار می رونيد ه پدافند زیستی ب

 . اقدامات پس از حادثه، اجزاي مكمل چرخه پدافند زیستی هستند

باري در حيد کگيتار    تواند اثرات مصيبت از آنجا که عوامل زیستی می

توانند بحران اجتماعی، سياسيی و   جمعی داشته باشند، عامالن تهدید می

تمهيدات موردنياز  ضرورت دارد نبنابرای. وجود آورنده بهداشتی در تاریخ ب

هياي   ناميه هيا بر  و بيراي حصيول آن   بينيی  پييش در چرخه پدافند زیستی 

 .شود مگخصی تدوین و اجرا 

اي از  مجموعيه  :چرخه پدافند زيستي شدامل اقددامات زيدر اسدت    

اقدامات پدافندي، پيگريرانه و تگخيصی و مراقبتی است که به ترتيب زیر 

 :شود انجام می

 تهدیدات و مخاطرات   ش دائمیر د و پای .1

 تگخيص و هگدار .2

 فرماندهی و عمليات مقابله .3

 برقراري امنيت  حنه .4

 بخگی رسانی و آرامش اطالع .5

 محدودسازي و قرنطينه .6

 بهداشت و پيگريري .7

 امداد و نجات .8

 درمان .9

 رفع آلودگی .11

 مصون سازي .11

 توليد آمادگی و ارتقاي آن .12

 

يكدرد  تحليلي بر ابعاد مختلف تهديدات زيستي، بدا رو 
 پدافند غير عامل

هر نگانه، رویداد یا حادثه طبيعی یا غيرطبيعی با اسيتفاده از عواميل   

هياي   هاي انسانی و یيا آسييب   زیستی که موجب تضعيف و نابودي سرمایه

هياي مليی زیسيتی در کگيور      اقتصادي از طریق تخریب و نابودي سرمایه

عی و یک خطر تهدید مفهومی انتزا .شود می، تهدید زیستی محسوب شود 

در حد یک ایده و  تنهاو یا یک تهاجم بالقوه است که هنوز محقق نگده و 

چرونری، و مكيان دقييق تهدیيد بيه سيادگی       تعيين زمان،. احتمال است

هاي بنييادین، منيافع حيياتی و     در شرایط تهدید، ارزش. پذیر نيست امكان

وسيط  از اقيدام ت  پدي  تهديدد  . افتيد   سرزمين یک ملت به مخاطره می

هيایی   زمانی که از طرف تهدیدکننده حمله. پذیرد  تهدیدکننده  ورت می

تواند عليه یک شيخص،    تهدید می. تهاجم اتفاق افتاده است  ورت پذیرد،

هيدف  . یک ارگان، یک سازمان، یک منطقه و یا یک کگيور انجيام گييرد   

هاي مييورد   پذیري زیرساخت سازي و کاهش آسيب پدافند غيرعامل، ایمن

هياي   ياز ميردم بيراي فيراهم آوردن شيرایط امنييت و داراي مأموریيت      ني

 (:6)مگروحه زیر است 

 پذیري و افزایش ایمنيی زیسيتی مراکيز حيياتی کگيور  کاهش آسيب

   در مقابيل تهدیدات زیستی با تأکيد برایجاد عزم ملی و بياور عميومی  

ریييزي،  گييذاري، طييرح سيييازي، سياسييت جييامع از طریيييق فرهنييگ

هاي تخصصی،  ریيزي راهبيردي، تيدوین ضيوابط و دسيتورالعمل هبرنام

 افزاي آستانه تحمل ملی در برابر شرایط بحران تهدیدات زیستی

 هياي کگيوري و لگيكري در خصيوص اعميال       تعامل سازنده با بخش

تيدابير دفياعی امنيتی و نهادسازي دکترین پدافند غيرعامل مدیریت 

 ت و حصول اطمينان از اجرابحران، دفاع غير نظامی، نظيار

 ها ها، خيط مگيی بررسی شناخت محيط و تدوین راهبردها، سياست، 

د نييو تخصصييی در زمينييه پداف   هيياي عمييومی ضييوابط، دسييتورالعمل 

 غيرعامل و نظارت بر اجراي آن

 هاي زیستی مگارکت در مدیریت بحران ناشی از جنگ 

، «از تهاجم ي پ »دفاع منسجم عليه تهدیدات زیستی در سه مرحله 

برناميه جيامع پدافنيد    . شيود  انجام ميی « پس از تهاجم»و « حين تهاجم»

 :(6) استغيرعامل عليه تهدیدات زیستی شامل ا ول زیر 

 ،«آميادگی »، «پيذیري  ، شناسایی آسيب«شناسایی تهدیدات زیستی»

گيري و یيا   تگخيص همه»، «هگدار و شناسایی» ،«حفاظت و پيگريري»
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 ستیيپدافند ز

06 

کنتييرل و محييدود کييردن  » ،«سييریع عامييل  تگييخيص»، «مسييموميت

 «بازیابی»و « رفع آلودگی»، «درمان» ،«گيري همه

ارکان اساسی در برنامه پدافند ملی عليه تهدیدات نامتعيارف به شرح 

 (:6)زیر است 

 (تهدیدات آینده بينی پيش - اطالعات ارزیابی) آگاهي از تهديد .1

ري از پيگيري  بيراي هياي سياسيی    فعالييت ) حفاظت و پيشگيري .2

حفاظيت   ،هاي الزم پيگريري ،توسعه تسليحات بيولوژیک در جهان

 (ها از زیرساخت

هگيدار   ،اطالع از تهياجم  ،ها پایش مداوم بيماري) پاي  و تشخيص .3

 (تگخيص سریع ،سریع

همياهنری اقيدامات    ،ریيزي اقيدامات الزم   برناميه ) و بازيابي واکن  .4

 (رفع آلودگی ،برنامه مراقبت از آسيب جمعی ،پزشكی و بهداشتی

هاي نوین زیستی، عوامل متداول کالسيک بيه   با توسعه علو و فناوري

رسييد    بيه نظيير ميی  . تري تیيير چهره داده است عوامل جدید و خطرناك

هياي تسيليحاتی زیسيتی و     تيري وارد زرادخانيه   عواميل بسييار خطرنياك 

 . بيوتروریسم جهان شده است

 

 1بيوتروريسم

بيولوژیک به منظور ایجاد رعب و وحگت، بيمياري و   انتگار عامدانه عوامل

طور کيه   همان(. 7)نامند   ها، حيوانات یا گياهان رابيوتروریسم می مرگ در انسان

یيا  ( ها ها، و قارچ ها، ویروس باکتري)ها  تعریف شد، به استفاده از ميكروارگانيسم

گ و هيایی کيه موجيب مير     کاران براي تولييد سيالح   ها توسط جنایت توکسين

شييود، بيوتروریسييم گفتييه  هييا، حيوانييات، و گياهييان مييی انسييان بيميياري بييين

گيردد، اخييراً از    ها قبل بر ميی  اگرچه تاریخچه بيوتروریسم به قرن. (8)شود می

ميالدي حمليه بيولوژیيک    2111در سال . اي برخوردار شده است اهميت ویژه

هاي پستی آليوده   امهن مداران از طریق اي و بعضی سياست هاي رسانه به سازمان

 .(9)کيرد بيوتروریسم را وارد مرحله اي جدید و جيدي   ،2به ميكروب سياه زخم

عواميل  . ومير و عوارض باالیی برخوردار است بيوتروریسم از ظرفيت ایجاد مرگ

می توانند بسياري از ميردم را در ميدت کوتياهی     3 ورت آئروسله بيولوژیک ب

توانيد   وژي غيرآئروسل نظير سياه زخم نيز ميی عوامل بيول. کنندبكگند یا آلوده 

هياي مخيوف دشيوار     ردیابی این سيالح  .(11)ومير و عوارض شود موجب مرگ

است چون نه بو دارند و نه قابل تگخيص با چگيدن هسيتند، و از طریيق هيوا    

هاي پيگرفته باکتریولوژیكی و ویروسيی امكيان    تكنيک .توانند منتگر شوند می

توجهی از مواد بيولوژي مسلح شده را فيراهم   انبارهاي قابل سازي توليد و ذخيره

هيایی نظيير سيياه سيرفه،      توانند موجب انتگار بيماري این مواد می. ه استکرد

. (11)، و بوتوليسم شيوند 5دهنده ویروسی ، آبله، تب خونریزي4بروسلوز، توالرمی

ت بزرگيی  هياي آنفليوآنزا، مخياطرا    هاي طبيعی، نظير ویروس از آنجا که عفونت

هایی نظير انتگار آسان و  به علت ویژگی. آورند وجود میه براي سالمت انسان ب

عنوان سالح بيوليوژي  ه ها ب هاي انبوه انسانی، خطر کاربرد آن گرفتاري جمعيت

هيا در   ممنوعيت توليد، انباشت و کاربرد این سالح با وجود. دور از انتظار نيست

د جيدي سيالمت بگير در    ولوژیک یک تهدیهاي بي المللی، سالح معاهدات بين

 . (12)باشند زمان حاضر می

هيا،   عوامل بيوليوژي ميورد اسيتفاده در بيوتروریسيم کيه شيامل ویيروس       

شيوند، در حميالت     هياي زنيده ميی    هيا یيا سيموم ارگانيسيم     ها، قيارچ  باکتري

بيوتروریستی از طریق حگرات، خاك، اتصال به ذرات معلق هوا، غيذا، آب و یيا   

(: 7)شيوند  ميی این عوامل به سه دسته تقسيم . یابند  ها انتگارمی وشيدنیسایر ن

 ورت سریع و راحت و از طریيق انتقيال فيرد بيه فيرد انتگيار       ه دسته اول ب»

بوتوليسيم، طياعون،    سياه زخم،. بسيار باالیی دارند ومير مرگضریب  یابند و می

. «سته قرار دارندخرگوش در این ددهنده ویروسی و تب  هاي خونریزي آبله، تب

تقریب راحتی داشته، ضریب شيوع معمولی و ضریب طور  بهدسته دوم انتگار »

تب ماليت، مقيادیر بسييار کيم توکسيين کلسيتریدیوم       . پایين دارند ومير مرگ

تب  هاي سالمونال، شيرال و اشریگيا کلی هاي غذایی با گونه پرفرنجنس، آلودگی

  Bود ایين گيياه، انتروتوکسيين   کرچيک و خي    کيو، سم ریسيين از دانيه سيمی   

هيا،   استافيلوکوکی، تب تيفوس، التهاب میيزي ویروسيی توسيط آلفيا ویيروس     

و موارد مگابه در ایين    Criptosporidium parvumو  Vibrio choleraآلودگی آب به

هایی هستند که با دستكاري و مهندسی  دسته سوم پاتوژن». «دسته قرار دارند

هياي   بيمياري . اي انتگار تروریستی، در آینده به کار روندتوانند بر  ها می روي آن

 .«در این دسته قرار دارند  Hantavirusو  Niphavirusعفونی ناشی از

 

 هاي رواني تهديدات زيستي جنبه
هاي روانی ناشی از تهدیدات زیستی، بسيار بياالتر و گسيترده تير     آسيب

رود و  دم از بين ميی احساس امنيت مر. هاي انسانی و اقتصادي است ازآسيب

فگيار اجتمياعی حا يله اثيرات     . فضاي وحگت عمومی حاکم خواهيد شيد  

به دنبال توسيعه تهدیيدات    .وجود خواهد آورده مدتی ب مخرب روانی طوالنی

کارکنيان   ترس و واهمه شدیدي بر جامعيه، بيمياران،   معمولطور  بهزیستی 

دیيده   مردم حادثههاي روانی  پاسخ. شود  بهداشتی و عموم مردم مستولی می

ميورد در ميورد    هياي بيی   ممكن است به  ورت وحگت، عصبانيت، نررانيی 

عفونت، ترس از سرایت بيماري، خياالت واهی، جدا شدن از اجتمياع و روي  

پزشيكان،   در ایين ميوارد بيا کميک روان    . آوردن به کارهاي غيراخالقی باشد

داوطلب بایيد بيراي   هاي  ن و گروهاشناسان، مددکاران اجتماعی، روحاني روان

 (.13) کردریزي  هاي روانی تهدیدات زیستی برنامه مقابله با جنبه
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

اگير گيروه تروریسيتی    . تفاوت بيوتروریسم و جنگ بيوليوژي در فاعيل آن اسيت    :تذکر .1
شود جنگ  شد میشود بيوتروریسم ولی اگر یک دولت مسئول آن با مسئول آن باشد می

 بيولوژیک عليه یک گروه دیرر

2. Anthrax 

3. Aerosolized biological agents 

، بيماري ناشایع ناشی از فرانسيال (Rabbit fever) تب خرگوش یا (Tularemia)   توالرمي .4
 توتوبکسال   (Francisella tularensis) فرانسيسالتوالرنسييس  باکتری  . اسيت توالرنسييس  

 .(ویكيپدیا) است تپسول و فاقد گیم منفی کوچک،
5. Viral hemorrhagic fevers 
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 هاي تهديدات زيستي ويژگي
شناسيند، و از   ، مرز نمیتهدیدات زیستی، تهدیداتی هميگری هستند

سيناریوهاي تهدیيدات زیسيتی متنيوع و     . گيرند منابع چندگانه نگأت می

بيراي جليوگيري از بيروز    . ها موجيود اسيت   کاري در مورد آن امكان پنهان

واکينش مناسيب در برابير     اي و بيراي  تهدیدات زیستی، رویكرد چندرشته

هياي   سيالح (. 14)هاي چند جانبه ضروري و حياتی اسيت   ها، همكاري آن

هاي اقتصادي سالمت و توليدات  زیستی عالوه بر خسارات فراوان در حوزه

هياي   توانند وحگت واضيطراب گسيترده اي را در جمعييت     می ،کگاورزي

 .(15)کنندانسانی ایجاد 

 

 سناريوهاي محتمل تهديدات زيستي
 زیستی یک دولت به منابع زیستی دولت دیرر   تهاجم آشكار و رسمی 

 هيا   کند و در قالب ویروس  ورت زمان دار عمل میه خاموش که ب تهاجم

 هاي بلندمدت مانند کاهش نرخ رشد جمعيت یک کگور یا بيماري

 اننيد  هياي تروریسيتی م   اقدام عامدانيه گيروه  : تهاجم تروریسم زیستی

ن یا بالك واتر عليه مردم براي اهداف تروریستی خود با استفاده منافقا

 ی یا دستكاري شدهاز عوامل زیستی طبيع

 

 حمالت و اقدامات تروريستي
حمالت و اقدامات تروریستی با استفاده از عوامل زیستی یا ترکيبيی  "

سخت عليه  حمالت و اقدامات تروریستی " ،"هاي نظامی به مراکز و یران

حمالت و  " ،"مراکز خدماتی، علمی، تخصصی، توليدي و پژوهگی نظامی

ه از عوامل زیستی عليه مراکز خدماتی، علمی، اقدامات تروریستی با استفاد

سيخت   حمالت و اقيدامات تروریسيتی   " ،"تخصصی، و پژوهگی کگوري

 "کگوري عليه مراکز خدماتی، علمی، تخصصی، توليدي و پژوهگی

 

 انواع عوامل تهديدکننده زيستي
هيا،   عموم مردم، افراد نظامی، گروه)انواع محصوالت زیستی که انسان 

افراد خاص نظير رهبران سياسی، دینی و مخالفان  ،دهاي خاصاقوام و نژا

و کگاورزي، منيابع     منابع دامی)هاي اقتصادي و نيز منابع و زیرساخت...( و

 (:4)دهند به دو گروه تقسيم می شوند   را تهدید قرار می...( طبيعی و

هياي   ميكروارگانيسيم » شامل تهديدات زيستي کالسيک: گروه اول

ميواد  ) مواد فعال زیستی»، و «(سموم زیستی) اد زیستیمو »، «طبيعی

 «(هورمونی

، «سموم زیستی تیييریافتيه »شامل  تهديدات زيستي نوين: گروه دوم

هياي   بيمياري »، «2عواميل زیسيتی مصينوعی   » ، «1عوامل زیستی دوقليو »

عواميل  »، «مواد شبه زیسيتی خياموش  »، «عوامل زیستی پنهان»، «3نوین

ستفاده از اقدامات بهداشتی به منظور ایجاد تهدیدات ا»، و «زیستی انتخابی

 .«زیستی نوین

هاي پدافندد غيرعامدل کشدور در پيشدگيري از      نق 
 تهديدات زيستي

 :هاي حياتی به شرح زیر خال ه شده است این نقش

 و ميدیریت   ریزي، راهبري، نظارت، فرمانيدهی،  گذاري، برنامه سياست

يروهاي مسلح در برابر تهدیدات هاي اجرایی کگور و ن یكپارچه دستراه

 ها در سطوح مختلف  زیستی و پيامد ناشی از آن

    و روانيی و حفيظ و    ایجاد مقاومت ملی و مردميی، امنييت اجتمياعی

 هاي زیستی  يانت از سرمایه

       مقابله سریع، به موقع و ميؤثر در برابير تهدیيدات زیسيتی کگيور در

 هاي شش گانه زیستی حوزه

 هيا   رکز مدیریت و کنتيرل بيمياري  کارگيري م هایجاد و ب(DCDC)  در

 قرارگاه پدافند زیستی سازمان پدافند غيرعامل کگور

  ها،  برآوردها، طرح)تدوین نظام جامع عملياتی پدافند زیستی

برابر تهدیيدات زیسيتی در   ....( ها  دستورات عملياتی، پيوست

 سطح کگور

      قرارگياه  ایجاد و تقویت مرکز پيایش و کنتيرل تهدیيدات زیسيتی در

 بيرداري  پدافند زیستی سازمان پدافند غيرعامل کگور با قابليت بهيره 

 توسط ستاد کل نيروهاي مسلح 

  هياي موجيود قرارگياه     هماهنری و مگارکت در بكارگيري از ظرفييت

پدافند زیستی سيازمان پدافنيد غيرعاميل کگيور توسيط سيتاد کيل        

 در تهدیدات زیستی نيروهاي مسلح

 هيا و   هياي الزم بيين دسيتراه    الت و هماهنریبرقراري و تسهيل تعام

هاي مگترك و مرتبط بيا   هاي کگوري با لگكري در مأموریت سازمان

 ميكربی /تهدیدات زیستی

پدافند غيرعامل در دفياع زیسيتی، نقيش مهيم بيه حيداقل رسياندن        

و  در رویكردهيا . دار است پيامدهاي ناشی از مواجهه با این حوادث را عهده

افزار، بهتيرین روش   بدون استفاده از جنگ ،دفاع زیستیراهبردهاي حوزه 

سيسيات حيياتی و   أدفاعی در جهت کاهش خسارات مالی به تجهيزات و ت

کاسيتن از  . دشيو  و تلفات انسيانی اتخياذ ميی      و غيرنظامی   حساس نظامی

پذیري نيروي انسانی، ساخت و سازها، تجهيزات حياتی و حساس و  آسيب

هاي زیسيت محيطيی و برقيراري تعيادل در      خهحفاظت از چر ،مهم کگور

محيط زیست، امنيت زیسيتی،  ييانت از محييط زیسيت در برابير انيواع       

هيا و خيدمات زیربنيایی،     استمرار فعالييت  ،تهدیدات طبيعی و غيرطبيعی

مين نيازهاي حياتی، تداوم اداره کگور در شرایط بحرانی ناشی از جنگ و أت

به عنوان محيط زندگی، از دیرير   هاي طبيعی و حفظ محيط زیست بحران

 .(16)باشند  هاي پدافند غيرعامل می نقش
 

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
1. Binary biological weapon 

2. Designer gene 

3. DesignerDisease 
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 گيري بحث و نتيجه
  و سازمان پدافند غيرعامل کگور باید نقش کليدي و محوري، راهبري

 .ند زیستی کگور برعهده داشته باشدراهبردي در پداف

 افزایش ارتباطات )انسانی و دامپزشكی    ادغام نظارت بر بهداشت عمومی

 .مقابله با بيوتروریسم ضروري استدر تالش براي  (ها و همكاري

 دهندگان خيدمات   ارائه ،تالش هماهنگ و منسجم دانگمندان

ها براي براي کنتيرل   ستدامپزشكان و اپيدميولوژی ،بهداشتی

 .ات جهانی بيوتروریسم ضروري استتأثير

 هياي ضيروري و    هاي عمومی جامعه در مورد دانسيتنی  ارتقاي آگاهی

اقدامات قبل، حين و بعد از حمالت احتمالی بيوتروریسيتی ضيروري   

محافظت جامعه در  ها تا سرحد حصول اطمينان کافی از آموزش. است

تدابير  .وظهور باید تداوم داشته و افزایش یابدبرابر تهدیدات بيولوژیک ن

لی اي همريانی ميردم بيراي حيوادث احتميا      الزم براي پوشيش بيميه  

 .بيوتروریستی باید  ورت پذیرد

 

Biological Defense 
 

GholamReza Jalali1*, Hasan Araghizadeh2 

 

Abstract 
Background: To combat biological threats, health system and health care units play an important role through 

prediction and prevention. However, probability of biological threats cannot be predicted thus, sufficient preparation 

is needed for defense against these threats. 

Methods: This study was performed by using references from websites and scientific articles. 

Results: The goal of passive defense is to secure and reduce the vulnerability and secure the infrastructure needed to 

provide security. Bioterrorism is the use of microorganisms or toxins to produce weapons that cause disease or death. 

The biological factors used in bioterrorism are divided into three categories the first category, has rapid spread, and 

very high mortality rate. The second category has easy diffusion and low mortality rate. The third category are 

pathogens that can be used in bioterrorism  by manipulating and engineering them. Bioterrorism causes 

psychological, social and biological damages. Biological threats may be classical or modern. Passive defense in bio- 

attacks play an important role in minimizing the consequences of these events. 

Conclusion: Biological defense is the responsibility of the country's defense organization. Integration of public 

health and public health monitoring, as well as coordination of scientists and health care providers, is necessary. 
 
Keywords: Biological Warfare, Bioterrorism, Civil defense 
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