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 کارهایراه و دابعا بررسی ضرورت آنان سهمگین خطرات و هاسالح این روزافزون توسعه است.
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 مقدمه .1

 هستند تاریخی هایواقعیت جمله از نزاع و 2خشونت ،1جنگ

 ریشه توانمی کهطوریبه شوند،می مشاهده ایدوره هر در که

 دگیزن هاانسان که دانست زمانی به مربوط را هاجنگ

 فصل و حل گفت باید منظر این از کردند. شروع را اجتماعی

 رود.می شمار به اساسی هایضرورت از یکی نیز هاجنگ این

 زندگی آمیز،خشونت هایفعالیت و تهدیدات دامنه زیرا

 رو این از و است ساخته مواجه خطر با نیز را هاانسان اجتماعی

 این، بر عالوه هستیم. آن با مقابله برای تدابیری اتخاذ نیازمند

 غلبه برای گامی هرچند تکنولوژیکی و علمی هایپیشرفت

 اما رود،می شمار به بشری تهدیدات و هاناشناخته بر هاانسان

 تبدیل خود ضد به اوقات از ایپاره در هاپیشرفت همین

 اند.آورده پدید جوامع و هاانسان برای نیز تهدیداتی و اندشده

 و علمی هایپیشرفت از سوءاستفاده تهدیدات، این از یکی

 یا و بیوتروریسم قالب در است ممکن که است تکنولوژیکی

 علوم در که معنابدین شود. پدیدار بیولوژیکی تسلحیات تولید

 از جدیدی هایشیوه شیمی، و بیوتکنولوژی میکروبیولوژی،

 (.1) است گشته پدیدار بیوتروریسم یعنی تروریستی هایفعالیت

 و میکروبی و زیستی فنون و علوم از گیریبهره با هاشیوه این

  شوند.می استفاده بار خشونت و تروریستی مقاصد برای

 از ناشی هایپیچیدگی و فنی و علمی هایپیشرفت به توجه با

 این از احتمالی هایسوءاستفاده که دارد وجود آن بیم آن،

 تولید تکنولوژی ونهمچ هاتکنولوژی سایر همانند تکنولوژی

 برای عاملی اینکه جای به ای،هسته و میکروبی ایهسالح

 همچنان شود. مضاعف دردسر باعث شود، انسان بهتر زندگی

 آن کارگیریبه و بیولوژیک هایسالح توسعه و تولید شواهد که

 عوامل توسعه خطر همچنین و بیوتروریستی حوادث در

 مطرح بشری امنیت یهعل تهدیدی عنوان به نوین بیولوژیک

 عرصه در توسعه و تحقیق گسترش مثال، طور به است. شده

                                                                                  

1. War 

2. Violence 

 جهانیان برای تهدیداتی گیریشکل باعث شیمیایی هایسالح

 هایسالح ساخت درباره که تهدیداتی جمله از است. شده

 همچنین (.2) شد دیده صدام[ ]زمان عراق توسط بیولوژیک

 که ... و طاعون ،وبا نظیر هاییبیماری گسترش و شیوع

 در گرچه است. شده مطرح آنان بودن عمدی درباره مباحثی

 و قضایی اقداماتی انسانی بیولوژیک عوامل با مقابله جهت

 شده انجام داخلی و المللیبین هایعرصه در زیادی قانونی

 مقابله برای ایپیشرفته و سختگیرانه راهکارهای حتی و است

 و تغییر حال در همواره خطرات این اما شود،می اتخاذ آنان با

 آنان با مقابله و شناسایی که هستند اندازیپوست و تبدل

 به توجه با دهد. کاهش نیز را آنان از ناشی خطرات تواندمی

 و بیوتکنولوژی شناسی،میکروب شناسی،زیست علوم توسعه

 کاربردهای در نوین هایروش ابداع سبب که ژنتیک مهندسی

 این خطرات است، گردیده هاروارگانیسممیک از صنعتی

 است. یافته افزایش آن نوع و تعداد در نیز بشری هایپیشرفت

 حال در روز به روز بشری تهدیدات ماهیت و شکل بنابراین

 گذشته هایزمان تهدیدات اگر معنا بدین است. تحول و تغییر

 به نوین تهدیدات است، بوده آشکار و نظامی نوع از بیشتر

 بیولوژیکی و شیمیایی تهدیدات قالب در و غیرملموس شکل

 عوامل بررسی دلیل همین به (.3) است گرفته شدت

 در تهدیدات این با مقابله راهکارهای و آن مصادیق ،بیولوژیک

 به است. یافته بیشتری اهمیت المللیبین و داخلی مجامع نزد

 و تحقیقات از استفاده سوء محصول بیوتروریسم ترتیب، هر

 تخریب جهت و بشریت علیه بر که است علمی و تجربی نتایج

 دلیل، همین به گیرد.می صورت انسانی اجتماعی نابودی و

 تحقیقات در تخلفات و سوءرفتار موانع و شدت علل، درباره

 آمده در تحریر رشته به زیادی مقاالت و کتب تاکنون علمی،

 و فلسفی تاریخی، حقوقی، جهات از را موضوع این که

 در هنوز وجود، این با است. داده قرار تحلیل مورد اجتماعی

 تحقیقات در رفتار سوء کاهش برای اتخاذی سیاست خصوص

 برای خطری زنگ تواندمی این و ندارد وجود نظر اتفاق علمی

 تحقیق باشد. جهانی سطح در آن اشاعه و یسمربیوترو با مقابله
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 هایوشر و تاریخچه بررسی با تا است درصدد حاضر

 با مقابله جهت راهکارهایی جهانی، تهدیدات این گیریشکل

 تاریخی نگاهی حاضر، پژوهش هدف بنابراین دهد. ارائه نیز آن

 با مقابله برای راهکارهایی ارائه سپس و بیوتروریسم به

 است. آن وقوع از پس حتی و وقوع از قبل بیوتروریسم

 

 تحقیق پیشینه. 1-1

 تحریر رشته به متعددی مقاالت و کتب بیوتروریسم درباره

 شود:می پرداخته آنان ترینمهم از برخی به که است درآمده

 بررسی مقاله در نیز (1391) رحمانی فاطمه و مرادخانی احمد

 غلبه را بیوتروریسم اهداف از یکی بیوتروریسم، حقوقی و فقهی

 بیوتروریسم دلیل، همین به داند.می آنان کشتار و مسلمانان بر

 جمله از هاانسان سالمت بر مخرب تأثیرگذاری هدف با که

 مقابله و آن شناسایی نیازمند شود،می گرفته کار به مسلمانان

 نفی قواعد لهئمس این فقهی پشتوانه هستیم. آن نفوذ هایراه با

 مقاله در (1395) زادهمظفری مهدی هستند. الضرر و سبیل

 بیوتروریسم، با مقابله و ملی امنیت جایگاه در غیرعامل پدافند

 ملی امنیت تقویت عوامل از یکی را بالقوه تهدیدات شناخت

 به بردن پی مهم، مقوالت این از یکی که داندمی کشور

 است. کشور داخل به آن نفوذ هایراه و بیوتروریسم مصادیق

 دفاع و بیوتروریسم بر مروری مقاله در (1309) حاتمی حسین

 آموزش جمله از غیرنظامی و نظامی هایمراقبت بیولوژیک،

 داندمی بیوتروریستی تهدیدات با مقابله برای راهی را عمومی

 به تکنولوژیکی و علمی هایپیشرفت سایه در و امروزه که

 دفاع اینکه، ترمهم اند.یافته گسترش توجهی قابل شکل

 طریق از که است تخصصی راهکارهای نیازمند بیولوژیک

 تهدیدات به نسبت آگاهی و مدرن هایروش بکارگیری

 نیز (1302) توکلی حمیدرضا شود.می پذیرامکان بیوتروریستی

 تهدیدات مقابل در غذایی مواد پذیریآسیب مقاله در

 در شایع تهدیدات از یکی که کندمی بیان چنین بیولوژیکی

 از ایعمده بخش کردن مسموم بیولوژیکی، تهاجمات عرصه

 جماعت یک برای تهدیدی تواندیم که است غذایی مواد

 کاربرد دلیل به غذایی مواد اینکه ضمن شود. تلقی گسترده

 عرصه در نقاط پذیرترینآسیب از مردم، برای همگانی

  هستند. بیولوژیکی تهاجمات

 اهداف رأس در را بیوتروریسم اینکه به توجه با باال تحقیقات

 حاضر قتحقی برای نردبانی اند،داده قرار خود پژوهشی

 و مصادیق به بتوان آنان از استفاده با که شوندمی محسوب

 شناخت که آنجایی از اما برد. پی بیولوژیکی تهاجمات هایراه

 خاصی پژوهش در بیوتروریسم با مقابله راهکارهای و تاریخچه

 زمینه این در نوآوری به حاضر پژوهش است، نشده مطرح

  گذارد.می روی پیش را نوینی رویکرد و است زده دست

 

 هاروش و مواد .2

 اسناد، شامل استفاده مورد منابع مروری، حاضر، مطالعه نوع

 با مرتبط تحقیقات و مقاالت سیاسی، و حقوقی تاریخی، کتب

 مرور تحلیلی ـ توصیفی شیوه به که است تحقیق موضوع

 اند.شده

 

 هایافته .3

 اتخاذ نایمع به نوین علم و دانش به بیوتروریسم بودن متکی

 است. آن با مقابله برای مدون حقوقی و علمی راهکارهای

 به نسبت بایستمی المللبین حقوق المللی،بین بُعد از همچنین

 شود. معطوف بیوتروریستی اَعمال مصادیق ارائه و شناخت

 جرایم اتخاذ بیوتروریسم، خطرات شدن المللیبین از جلوگیری

 بیوتروریسم، کنندگانتفادهاس معرفی و شناسایی سختگیرانه،

 راهکارهایی جمله از علمی و آزمایشگاهی اماکن بر دقیق نظارت

 برساند. حداقل به را بیوتروریسم تهدیدات تواندمی که است

 

  بحث مفاهیم و اصطالحات. 4

  تروریسم .1-4

 کلمه معادل عربی در و Ters التین ریشه از تروریسم واژه

 باشد.می وحشت و رعب و ترس ایجاد معنای به ارعاب

 اجتماعی پدیده یک مثابه به و نبوده جدیدی موضوع تروریسم
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 طوالنی قدمت از آن به متعلق رفتارهای و داشته وجود همواره

 پیدا تفاوت آن سیاق و سبک ولی بوده برخوردار تاریخ در

 ماقبل و سنتی هاینظام در اینکه ضمن (.4) است نموده

 اشخاص علیه و محدود موارد در نهات تروریسم پدیده مدرن،

 ،نداشت چندانی گستره که شدمی اطالق سیاسی سران و مهم

 که است مختلفی ابعاد و هاچهره دارای نیز تروریسم امروزه اما

 از گیریبهره تکنولوژی، و علمی هایفناوری از آن گیریبهره

 و هااندیشه گسترش و اشاعه جهت جمعی هایرسانه

 تروریسم پیشین هایگونه سایر از را آن ود،خ هایآرمان

  است. ساخته متمایز

 

 بیوتروریسم. 2-4

 انتشار شامل که است تروریسم مصادیق از یکی بیوتروریسم

 ها،باکتری عوامل این .باشدمی بیولوژیکی عوامل عمدی

 فرم یا شانطبیعی شکل به است ممکن که اندسموم یا ویروس

 آن از تهدیدات این بودن عمدی د.باشن انسان شده دستکاری

 انتشار و تولید ها آزمایشگاه در است ممکن که است جهت

 که شودمی استفاده هاجنگ در اغلب ،روش این از (.5) یابند

 واقع در .شودمی شناخته بیوتروریسم کلی قالب در

 تواندمی هم که است دوگانه وجهی دارای بیوتروریسم

 میسر را بیولوژیک های پیشرفت ایبر روز دانش از گیریبهره

 زیستی هایسالح تولید باعث دیگر، نوع در اینکه هم و سازد

 انتشار صورت، هر در (.0) شود بیولوژیکی هایآزمایشگاه در

 است بارزیان عوامل سایر یا سموم ها،باکتری ها،ویروس عمدی

 ،شودمی گیاهان و حیوانات افراد در مرگ بیماری، به منجر که

 این جمعی کشتار خاصیت که دارد پی در سهمگینی خطرات

 .شودمی آنان به بیوتروریسم اطالق باعث تهدیدات

 

  آن آثار و ابعاد تاریخچه، بیوتروریسم؛. 5

  تروریسم تاریخچه. 1-5

 به مدرن و نو اصطالحی شکلی، لحاظ به هرچند بیوتروریسم

 بیولوژیکی و میکروبی هایروش کارگیری به اما رود،می شمار

 است ایدیرینه روش آنان، بردن بین از و دیگران تهدید برای

 به که معنابدین است. داشته وجود نیز قدیم هایزمان از که

 از استفاده گیاهان، جانوران، توسط تولیدشده مواد کارگیری

 همچنین و آن دهندهانتقال و زابیماری هایویروس سموم،

 مختلف ملل نزد در و دارد النیطو ایسابقه غذایی مسمومیت

 مقامات برخی مسمومیت حتی است. شده گرفته کار به نیز

 جنگ نوعی توانمی را گذشته در مذهبی و سیاسی

 نشان تاریخی شواهد صورت هر در نمود. تلقی بیوتروریستی

 کافا، شهر محاصره زمان در و 14 قرن در که دهندمی

 دستگاه طریق از طاعون بیماری کردن وارد با مهاجمان

 با (.1) بودند شده طاعون پاندمی گسترش باعث منجنیق،

 که شد ابداع هاجنگ در جدیدتری هایشیوه زمان، گذشت

 قرار استفاده مورد را بیوتروریسم از خاصی نوع هرکدام

 اول، جهانی جنگ خالل در که شودمی گفته حتی دادند.می

 و حیوانات کردن آلوده برای خاصی هایشیوه از هاآلمانی

 استفاده متفقین پیمان هم کشورهای به بیماری انتقال

 در سپس و دوم جهانی جنگ درمسئله  همین (.0) کردندمی

 مورد مختلف هایجنگ در عراق دولت توسط و خاورمیانه

 و عمدی انتشار اینکه است روشن آنچه گرفت. قرار استفاده

 به ها،جنگ در یتکنولوژ از استفاده یا و هاویروس هدفمند

  است. دیگران بر غلبه برای بیوتروریسم به توسل منزله

 برای هاییروش کارگیریبه و باالتر سطوح در کههمچنان

 جنگ نوعی دیارها و شهرها کردن آلوده و مسمومیت

 دوره در آن کارگیری به البته که است جمعی بیوتروریستی

 اینکه، وهعال به است. یافته بیشتری گسترش نیز معاصر

 و کاری مخفی قدرت تکنولوژیکی، و علمی هایپیشرفت

 این با است. بخشیده شدت نیز را هاسالح نوع این اثرگذاری

 که گفت باید مدرن تحوالت منظر از و مشخص، طور به حال

 جدیدی انواع (Mulllen) مولن نام به فردی م. 1910 سال در

 آن، برحسب که نمود شناسایی را تروریستی تسلحیات از

 آنان به بردن پی و اثربخش بسیار آنان کشتار و تخریب قدرت

 نتیجه این به خود بررسی در وی چهچنان است. دشوار نیز
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 و شیمیایی ای،هسته تهدید نوع سه میان از که رسدمی

 نامرئی و ترخطرناک بسیار سوم گونه بیولوژیکی، هایسالح

  (.9) است ترعلمی و ترساده نیز آن کارگیریبه حتی است.

 که رسیممی نتیجه این به بیوتروریسم تاریخی سیر بررسی با

 حتی و دشمن بر غلبه برای ابزاری عنوان به بیوتروریسم

 به و معاصر قرون در که است نوین نسبتاً سالحی آن، نابودی

 است. یافته گسترش تکنولوژیکی و علمی هایپیشرفت مدد

 جهت علمی دستاوردهای از سوءاستفاده هرچند بنابراین

 ایسابقه وی زندگی محیط و هاانسان بردن بین از و تخریب

 شده ایجاد تحوالت به توانمی مثال طور به اما دارد، طوالنی

 این از کشورها که نمود اشاره جهانی جنگ دو خالل در

 خود دشمنان و رقبا نابودی برای عمومی و مرگبار هایسالح

 میکروبی، هایسالح از گیریبهره کهطوریبه گرفتند.می کار به

 به آن از نظامی ادبیات در و یافت توسعه نظامی ادبیات در

 (.10) است شده یاد نیز بیولوژیکی افزارهای جنگ عنوان

 ها،تروریست تا شده باعث هاسالح این فرد به منحصر خاصیت

 از استفاده آشکار، نظامی رویکردهای از استفاده بجای

 دهند. قرار کار دستور در را بیوتروریسم نظیر پنهانی هایروش

 جهت ها،تروریست بیوتروریستی، هایروش شدن متنوع با

 سموم زا،بیماری زیستی عوامل از مخرب هایفعالیت انجام

 و آبی غذایی، هایشبکه در دستکاری میکروبی، و شیمیایی

 ارعاب و نمایند سوءاستفاده شهروندان روزانه هایفعالیت

 توسط شده ایجاد هایچالش دهند. گسترش را عمومی

 هانگرانی از یکی دلیل همین به و هستند ناشناس بیوتروریسم

 حساب به نیز معاصر جوامع امنیتی و نظامی هایدغدغه و

 را جهان همه بیوتروریسم از استفاده خطر امروزه آید.می

 هایرقابت که جهانی هایقدرت مخصوصاً کند.می تهدید

 رقبای بر غلبه درصدد و دارند یکدیگر با سیاسی و اقتصادی

 بیوتروریستی ابزارهای از دارد احتمال همواره هستند، خود

 آنجایی از نکته این ببرند. بهره خود مقاصد به دستیابی جهت

 نفوذ قدرت کنار در فنون و علوم توسعه که دارد اهمیت

 در آنان تا شودیم باعث جهانی جامعه در قدرتمند کشورهای

 پیش به را خود اهداف المللی،بین هاینظارت از دور به و خفا

 از را جهان کشورهای سایر تواندنمیمسئله  این هرچند ببرند.

 از زیادی موارد کههمچنان سازد. مبرا حربه این کارگیریهب

 نیز سوم جهان در بیولوژیکی هایجنگ در بیولوژیکی حمالت

  شود.می دیده

 

  بیوتروریسم آثار و ابعاد. 2-5

 است علمی و تکنولوژیکی هایپیشرفت محصول بیوتروریسم

 است. نموده ارائه نیز هاتروریست برای جدیدی راهکارهای که

 تر،وسیع کشتار و ترآسان هایروش کارگیریهب با که معنابدین

 مثال، عنوان به برند.می پیش به را خود خرابکارانه اهداف

 از یکی امروزه هوا، طریق از شده منتقل هایویروس

 و تولید که هستند بیولوژیکی افزارهای جنگ مرگبارترین

 تولید، حوزه در پیشرفته هایتکنولوژی نیازمند آنان اشاعه

 مصادیق و بیوتروریسم بنابراین است. آنان توزیع و گسترش

 توان نیازمند که باشدمی فرساطاقت دشوار، کاری آن،

 جامعه اینکه، عالوه به (.9) است پیشرفته بسیار نولوژیکیبیوتک

 عنوان به است. حساس و ناشناخته بسیار بیوتروریسم هدف

 فاضالب، و شهری هایخانهتصفیه تواندمی بیوتروریسم مثال،

 نقاط (.11) روستایی و شهری غذایی مواد شهری، آب مخازن

 مورد را پرجمعیت نقاط همچنین و استراتژیک و زابیماری

مسئله  همین دهند. قرار خود مخربانه های فعالیت هدف

 هاراه این از مندیبهره درصدد هاتروریست تا شده عاملی

 جایه ب و باشند خویش شوم مقاصد به رسیدن جهت

 و پنهان هایفعالیت آشکار، و مسلحانه هایفعالیت

 و کنندگیتخریب قدرت که کنند انتخاب را تریاثربخش

 قرار هدف مورد را مردم عموم دارد؛ بیشتری گرایانهنابود

 فاصله آن با مقابله راهکارهای و علل شناسایی تا دهد؛می

 مدت به بیماری یک ایجاد مثال عنوان )به دارد وجود زیادی

 شناسایی جهت هدف جامعه سرگردانی باعث تواندمی طوالنی

 جامعه لک سمت به را نگرانی و تشویش گردد(؛ آن با مقابله و

 یا و زیاد مکان و فضا اشغال به نیاز آنان ساخت رود؛می نشانه
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 تبدیل پذیرآسیب اینقطه به را مهاجم نقطه ندارد؛ مشخصی

 قدرت شود؛می سردرگم آن، با مقابله برای میزبان که کندمی

 و انتشار قابل هامکان همه در دارد؛ نابودی و تخریبی باالی

 بودن ارزان و الوصولسهل اینکه، ترهمم همه از و است استفاده

 مرگبار هایسالح این یافتن برتری باعث آن تکثیر و تولید

  (.12) است شده سالح سایر به نسبت

 و انتشار اشاعه، تولید، که گفت باید نیز اثرگذاری لحاظ به

 هایسالح از ترآسان مراتب به بیولوژیکی سالح جابجایی

 هایگرایش دلیل همین به و است بمب نظیر نظامی

 است یافته گسترش نیز هاسالح این از استفاده به هاتروریست

 اند.شده تبدیل جهانی بزرگ خطرات از یکی به نیز امروزه و

 و است گسترده بسیار بیوتروریسم انتشار دامنه و محدوده

 سازد.می مواجه خطر با را جمعیتی و سنی مختلفی هایطیف

 هر تواندمی و است راحت بسیار نیز آن یکارگیربه کههمچنان

 درباره بیندازد. آن از استفاده فکر به را تروریستی گروه

 غیرنظامی، نظامی، افراد که گفت باید تهدید مورد هایجمعیت

 عنوان به توانندمی مرد و زن و سالخورده کودک، جوان، و پیر

 برخالف بیولوژیکی حمالت آثار (.13) گیرند قرار هدف

 روانی، مختلف هایحوزه مسلحانه، و کالسیک وریسمتر

 در را محیطی زیست و اجتماعی اقتصادی، جسمی، و فیزیکی

 هراس یک در را جامعه مختلف اقشار تواندمی و گیردمی بر

 محیط گیاهان، به تواندمی اینکه ضمن سازد. مواجه عمومی

 خصمانه تحوالت در نقشی که کسانی حتی و حیوانات زیست،

 از مهمی بخش نیز مقوله این و برساند آسیب دارند،ن

 در را عمومی هراس تواندمی که رودمی شمار به بیوتروریسم

  دهد. گسترش جامعه افراد میان

 در که است ایگونهبه بیوتروریسم هایحوزه اینکه عالوه به

 و شود تکثیر زمان مرور به تواندمی و نیست اثرگذار اول وهله

 یک تکثیر مثال، عنوان به بگیرد. دربر را شتریبی هایحوزه

 ممکن منطقه یک در تروریستی فعالیت ایجاد جهت بیماری

 گذشت با سپس و کند بروز آن اولیه هاینشانه ابتدا در است

 مهمی نکته بگیرد. خود به تریپیچیده و ترگسترده ابعاد زمان

 هاییتفعال از برخی در اینکه نمود اشاره آن به توانمی که

 توانندمی نیز عادی افراد یعنی جامعه افراد خود بیوتروریستی،

 بنابراین شوند. گرفته نظر در آن گسترش و ترویج برای عاملی

 مردم میان به را وحشت و ترس اینکه هدف با بیوتروریسم

 آن ابزار هم و تروریسم هدف عنوان به هم را مردم خود و ببرد

 این در گذارد.می جای بر شتریبی مخرب آثار بگیرد، نظر در

 در آنچه نمود. اشاره مسری بیماری تولید به توانمی زمینه

 انتشارات است، توجه قابل بیوتکنولوژیکی تسلیحات زمینه

 و نظامی مقاصد جهت مخرب و زابیماری موجودات عمدی

 این از باشد. دیگری بر غلبه برای ابزاری که است تروریستی

 سایر به نسبت زیادی هایمزیت وژیکیبیول تسلیحات جهت،

 آن، عوامل نشدن مشاهده رغمعلی که دارند تسلیحات

 بیوتروریسم بنابراین آورند. بار به سهمگینی خسارات ننداتومی

 غذا، :نظیر زابیماری عوامل عمدی کارگیریبه شامل تواندمی

 که باشد سموم و حیوانات حشرات، نظیر زابیماری عوامل آب،

  (.14) گیرندمی جای بیولوژیکی افزارهای جنگ کلی البق در

 

  بیوتروریسم هایویژگی. 3-5

 آن هایویژگی از یکی بیوتروریسم پیشرفت و انباشی خاصیت

 و علوم توسعه با و زمانهم که معنابدین رود.می شمار به

 عبارتی، به کند.می تغییر نیز آن ابزارهای و هاشیوه فنون،

 و هستند تنیده درهم علمی توسعه و ریسمبیوترو توسعه

 هرچه تخریب جهت علمی هایروش از تواندمی بیوتروریسم

 و تکثیر تولید، تکنولوژی منظر، این از نماید. استفاده بیشتر

 علمی هایپیشرفت تأثیر تحت بیولوژیکی، هایسالح اشاعه

 تکامل و رود پیش به نوین فنون و علوم از گیریبهره با و است

 عوامل شناسایی تا شودمی باعث خاصیت همین (.15) یابدمی

 عوامل حتی و گیرد صورت کندی به بیوتروریسم دالیل و

 پشه، فرستادن مثال، عنوان به بماند. دور نظر از آن اصلی

 نظیر دیگری غیرانسانی زایبیماری عوامل پرنده، مگس،

 یبیمار یک ایجاد باعث حتی که صورتی در ... و حیوانات

 دیرتر بسیار شوند، گرفته کار به هاانسان نابودی جهت فراگیر
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 کنترل نباشند. شناسایی قابل اصال یا و هستند شناسایی قابل

 و گسترش صورت در و است دشوار نیز آنان از پیشگیری و

 ها،انسان جان گرفتن بر عالوه توانندمی گیریهمه

 نابود نیز را جامعه یک بهداشتی و اقتصادی هایزیرساخت

 ممکن که کرد استدالل توانمی حتی دلیل همین به کنند.

 یا و کشور یک علیه بر بیوتروریستی هایفعالیت از هدف است

 و اقتصادی هایزیرساخت کردن فلج و بردن بین از ای،جامعه

 و آثار رغمعلی بیولوژیکی هایسالح باشد. آن اجتماعی

 ممکن گذارند،می یجا بر که ناشناسی و پیچیده پیامدهای

 که بگیرند شکل ایافتاده پا پیش و ساده عوامل توسط است

 برای هرچند شود. صرف نیز زیادی زمان آن، علت کشف برای

 بنابراین نشود. صرف زیادی زمان آن کاربران و سازندگان

 حتی جهت این از دارد. ممتنع و سهل خاصیت بیوتروریسم

 کل در و ژیکیبیولو تسلحیات خاصیت گفت توانمی

 و اشاعه برای دشوار و پیچیده فناوری به نیاز عدم بیوتروریسم،

 بیولوژیکی تسلیحات جهت این از (.10) است آن گسترش

 محیطی و انسانی عوامل و شوند ختم بیوتروریسم به توانندمی

 بین از تصاعدی خاصیت ببرند. فرو مرگ کام به خود به را

 هایشیوه همچنین و آثار و مدهاپیا بررسی ها،سالح این برنده

 به حال این با است. ساخته روهروب دشواری با را آن با مقابله

 تروریسم از نوع این با مقابله راهکارهای ترینمهم از برخی

  شود.می پرداخته

 نیز آن هایگونه شناسایی بیوتروریسم، هایویژگی به توجه با

 یافت طبیعت رد معموالً عوامل این هستند. اهمیت حائز

 و بیماری ایجاد جهت در شانتوانایی افزایش برای اما ،شوندمی

 در گسترش قابلیت افزایش یا فعلی داروهای به سازیمقاوم

 تغییر و کنندمی پیدا جهش متخصصین توسط زیست محیط

 غذا و آب هوا در توانندمی بیولوژیکی عوامل این یابند.می

 استفاده به تمایل علت این به هاتروریست کنند. پیدا گسترش

 و است سخت شدت به شانشناسایی که دارند بیوتروریسم از

 دستیابی و دهندمی نشان عالئمی خود از روزها یا هاساعت تا

 حقوق در بیوتروریسم عامل انواع است. ارزان و آسان آنها به

 ز:ا عبارتند آمریکا

 centre تحدهم ایاالت هایبیماری از پیشگیری و کنترل مرکز

for disease control and prevention در را عوامل این 

 این A:دسته ؛1است کرده بندیدسته C , B , A گروه سه

 راحتی به توانندمی و هستند ملی امنیت برای خطری عوامل

 این از شوند. باالیی ومیرمرگ موجب و شوند منتشر و منتقل

 هاییگروه و افراد از هعمد طوربه بیوتروریستی، تهدیدات جهت

 و کنندمی زندگی کشوری از خارج حتی که شودمی ناشی

 است ممکن وضعیت این (.11) باشند تهدیدآفرین توانندمی

 برای خاص اقدامات به نیاز و برانگیزند را عمومی وحشت

 توالرمی، قبیل: از دارند. عمومی بهداشت حفظ جهت آمادگی

 ویروسی هموراژیک هایتب ،خیارکی طاعون آبله، زخم، سیاه

 شوندمی منتقل آسان نسبتاً گروه این عوامل B:دسته ؛غیره و

 تیفوس، توکسین، قبیل: از دارند، پایینی میر و مرگ میزان و

 ظهور حال در هایپاتوژن C:دسته ؛غیره و کیو تب پسیتاکوژ،

 در دلیل به و اندشده مهندسی جمعی انتشار برای که هستند

 و مرگ باالی نرخ انتشار و تولید آسانی آنها، بودن دسترس

 قبیل: از دارند. سالمت بر شدید اثرات ایجاد توانایی یا میر

 .غیره و ایدز سارس، نیپا، ویروس

 جهت شیمیایی مواد از استفاده شامل شیمیایی تروریسم

 ایجاد حیوانات، و انسان به رساندن آسیب زندگی، نابودی

 مباشی داشته یاد به باید است. مرج و هرج و اختالل ناامیدی

 در آنها هستند. ما روزمره زندگی ستون شیمیایی مواد که

 وسایل و پوشیممی که هاییلباس ،خوریممی که غذایی

 اما ،دارد وجود کنیممی استفاده روز هر که زیبایی و سالمتی

 مشکالت به منجر تواندمی شیمیایی مواد از نادرست استفاده

 که باشد مخرب شیمیایی تروریسم همچون شود متعددی

 بیوتروریسم کلی قالب در تواندمی آن از وسیع استفاده

 شود. شناخته

                                                                                  

1. Depaetment of Health and Human Services. 2006: p 1.  

http://هستند.آنها/
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 بیوتروریسم اجتماعی و فردی آثار تحلیل .6

 نیازمند بیوتروریسم، آثار و ابعاد تاریخی، سیر بررسی از پس

 به توجه همچنین و آن اجتماعی و فردی آثار تحلیل

 از برای خارجی و داخلی عرصه در حقوقی و قانونی راهکارهای

  هستیم. آن خسارات و تلفات از کاستن یا و بردن بین

 پیشرفته راهکارهای و پیشرفته علوم از گیریبهره. 1-6

 قضایی

 تهدیدات، این با مقابله کیفری و قانونی راهکارهای از یکی

 است آن آثار و داده رخ عمل میان لهفاص ایجاد از جلوگیری

 و حقوقی هایپیگیری تواندمی آن از غفلت صورت در که

 که هنگامی مثال، عنوان به .سازد روبرو دشواری با را قضایی

 و آثار است ممکن شود،می آلوده ویروس یک به شهر یک

 حیث، این از که شود آشکار طوالنی هایمدت تا آن تبعات

 آنان زیرا آورد. پدید آن عامالن بر کیفری مصونیت تواندمی

 زیرا اند،نشده مرتکب را عملی چنین که شوند مدعی توانندمی

 به تروریستی فاجعه و تروریستی عمل میان گرفته شکل فاصله

 با را مجرمان کردن پیدا امکان که است یافته گسترش حدی

 حتی مرتکبین دلیل همین به سازد.می روهروب دشواری

 رهایی شده گرفته نظر در کیفری قوانین از را خود توانندمی

 در کیفری قوانین مهم ابتکار رسدمی نظر به (.10) ببخشند

 فاصله این بتوانند که است این المللیبین و داخلی هایعرصه

 تکنولوژیکی هایپیشرفت با اینکه یا و برسانند حداقل به را

 بیوتروریستی هدیداتت از جلوتر هاییگام در را خود همواره

  دهند. قرار

 تهدیدات با مقابله برای مؤثر راهکارهای از دیگر یکی عالوه به

 تهدیدات زمینه در الزم هایتخصص کارگیریهب بیوتروریستی،

 با کیفری و حقوقی هایرشته پیوند بنابراین است. آمده پیش

 زیرا است. بایسته و ضروری یامر هاتخصص و هارشته سایر

 هوا، آلودگی از متعددی طیف تواندمی بیوتروریستی یداتتهد

 یا باکتری یک ایجاد شهرها، آلودگی تنفسی، پزشکی، آب،

 بنابراین باشد. زیستی و کشاورزی سموم، ناشناس، ویروس

 زمینه این در متخصصان راهکارهای و هاایده کارگیریبه

 و تهدیدات این با مقابله و شناسایی برای گامی تواندمی

 است. متناسب کیفری قوانین اتخاذ همچنین

 اجتماعی آثار شناسایی و المللیبین نهادسازی. 2-6

 بیوتروریسم

 تهدیدات با مقابله برای المللیبین و عملی راهکار ترینمهم

 همانند المللیبین سازمان یا و نهاد تأسیس بیوتروریستی،

 هایلیتفعا بتواند که است اتمی انرژی المللیبین آژانس

 مطرح استدالل نماید. مقابله آنان با و شناسایی را بیولوژیکی

 در نهادی یا و کیفری نهاد یک تأسیس از دفاع در شده

 که است روی آن از بیوتروریستی تهدیدات با مقابله راستای

 و شوندمی تولید مخفیانه صورت به بیولوژیکی هایسالح

 مراکز در تمد طوالنی هایفعالیت اثر بر است ممکن

 و خاص آزمایشی شرایط یا و آزمایشگاهی و تحقیقاتی

 مؤثر راهکار اساس، همین بر (.13) شود انجام ایمخفیانه

 کرد، مطرح بیوتروریسم با مقابله برای توانمی که دیگری

 هرگز که است تروریسم با مقابله برای جهانی نگرشی و درک

 نظام از شده جدا بازیگری عنوان به هادولت توسط تواندنمی

 کشورها جنایی سیاست اساس، این بر گیرد. صورت المللبین

 و جهانی رویکردی بایستمی بیوتروریسم پدیده با مقابله برای

 جنایی قانون نمونه برای بگیرد. پیش در فراسرزمینی

 جهانی شایستگی تروریسم، برای ،2000 مصوب آذربایجان

 در هرچند را تابعیت بدون یا بیگانه مرتکبین و گردیده قائل

 .کندمی رسیدگی باشد، سرزمین مرزهای از بیرون جایی

 که هاییشایستگی همواره نیز المللیبین هاینکنوانسیو

 پاس را کنندمی بینیشپی دولت برای داخلی هایقانون

 بینیپیش نیز دیگری هایصالحیت آنها بر افزون و داردمی

 شخص تروریستی بزه به یدگیرس در صالحیت مانند کند؛یم

 برای تروریستی بزه که جایی در صالحیت یا تابعیت بدون

 یافته ارتکاب رفتاری ندادن انجام یا انجام در کشوری واداشتن

 شورای جمله از المللیبین هایسازمان نقش عالوه به .است

 قابل و مؤثر نقشی بیوتروریسم با مقابله در ملل سازمان امنیت

 و حل» به که ملل سازمان منشور ششم فصل است. توجه
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 صلح به رسیدن جهت «اختالفات آمیزمسالمت فصل

 جدیت با بایستمی رامسئله  این دارد، اشاره المللیبین

 شورای ششم: بند ،34 ماده مطابق نماید. دنبال بیشتری

 منجر است ممکن که را وضعیتی یا اختالف هر تواندمی امنیت

 مورد نماید ایجاد اختالفی یا گردد لمللیابین اصطکاک یک به

 محتمل آیا نماید تعیین که منظور بدین دهد قرار رسیدگی

 امنیت و صلح حفظ مزبور وضعت یا اختالف ادامه است

 اقدامـ  هفتم فصل در همچنین بیاندازد. خطر به را المللیبین

 نیز تجاوز اعمال و صلح نقض صلح، علیه تهدید موارد در

 تهدید یک عنوان به بیوتروریسم با مقابله جهت تواندمی

 ماده مطابق راستا، همین در .شود گرفته کار به المللیبین

 نقض ح،صل علیه تهدید هرگونه وجود امنیت شورای -39

 یا نمود خواهد هاییتوصیه و احراز را تجاوز عمل یا صلح،

 امنیت و صلح اعاده یا حفظ برای که گرفت خواهد تصمیم

 مبادرت باید 42 و 41 مواد برطبق اقداماتی چه به مللیالبین

 راستای در امنیت شورای مانند نهادی مثال، عنوان به شود.

 تواندمی جهانی، امنیت و صلح برقراری بر مبنی خود رسالت

 و مالی تسهیالت کردن منع راه از را تروریستی هایفعالیت

 خطری گیریشکل جهت مالی انتقاالت و نقل از ممانعت

 مؤسسات فعالیت مثال، عنوان به سازد. متوقف بیوتروریستی،

 و دولتی مجامع از نیز زیادی هایهزینه که مشکوک علمی

 به امنیت شورای توسط تواندمی کنند،می دریافت غیردولتی

 شورای حتی گردد. رصد المللیبین امنیت و صلح حافظ عنوان

 در که را بدنام هایهگرو و افراد برخی فعالیت تواندمی مزبور

 متوقف نمایند،می پول آوریجمع به مبادرت خارج و داخل

  (.19) نماید اعالم غیرقانونی یا و نماید

 از ناشی دیدگان آسیب از حمایت و بخشی آگاهی. 3-6

 بیوتروریسم

 امری جامعه آحاد برای آمادگی ایجاد و عمومی بهداشت

 آثار زیرا است. یسمبیوترور با مقابله برای الزامی و حتمی

 و شودمی جامعه وارد بیوتروریسم مخرب و گسترده تخریبی

 عامل یا و ویروس یک با مقابله ملزومات و عمومی بهداشت اگر

 اپیدمی یک به تبدیل نشود، مراعات مردم توسط کشنده

 بارزیان آثار که شودمی جهانی حتی و ایمنطقه داخلی،

 توانایی صورت، هر در دارد. لدنبا به نیز اجتماعی و اقتصادی

 سهمگین ایضربه تهدیدات، این بودن ناشناس و تخریب باالی

 فعالیت این، بر عالوه (.15) است عمومی بهداشت پیکره بر

 جنایات و خسارات که دیگری المللیبین نهادها و هاسازمان

 دهند،می قرار بررسی مورد را تروریستی حوادث از ناشی

 کشنده و مخرب پیامدهای و آثار و «وریسمبیوتر» بایستمی

 هابیوتروریست تا دهند قرار جنگی هایفعالیت زمره در را آن

 توانمی میان این در باشند. تریسنگین مجازات مشمول نیز

 کمیته این زیرا نمود. اشاره جهانی سرخ صلیب کمیته نقش به

 دهاینها به را تروریستی و مجرمانه اعمال برخی انتقال وظیفه

  (.20) دهدمی گزارش ملل سازمان جمله از باالتر

 حمایت مورد بایستمی بیوتروریستی هایجنگ قربانیان

 بشردوستانه حقوق اَعمال با مرتبط نهادهای سوی از بیشتری

 بلکه نظامیان، تنها نه بیولوژیکی، تروریسم قربانیان زیرا گردند.

 اجتماعی طبقات و سنین و اقشار همه از و عادی مردم

 فعالیتی هرگونه بشردوستانه، المللبین حقوق منظر از هستند.

 علیه خشونت به خاصی کشور یا و گروه حمایت با که

 هایفعالیت زمره در شود، منجر عادی مردم یا و غیرنظامیان

 مجازات مستوجب که شودمی محسوب نامتعارف و غیرجنگی

 به باید نیز ریسمبیوترو به مربوط کیفری قواعد بنابراین است.

 جامعه اعضای همه آن، به مربوط قواعد که باشد ایگونه

 اجرای عدم پیگیری بیوتروریسم، با مقابله برای را جهانی

 نماید تلقی نفعذی و محق آن، مصادیق و تروریستی اعمال

 به رسیدگی بر عالوه نهادها برخی کارکرد اینکه ضمن (.21)

 مشمول را بیولوژیکی یهاجنگ مسلح، تروریستی نبردهای

 المللیبین کیفری دیوان مثال، عنوان به دهند. قرار خود قواعد

 جرایم با مقابله راستای در را خود هایفعالیت تواندمی

 کههمچنان ببخشد. بیشتری عمق و گسترش بیوتروریستی

 اعطا وی به نیز را ایاجازه چنین نیز دیوان اختیارات حیطه

 کشی،نسل مانند: مواردی در مزبور، واندی صالحیت نماید.می
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 نظر به (.22) است متجاوز علیه جنایات جنگی، جنایات

 المللیبین کیفری دیوان کیفری قواعد و قوانین تسری رسدمی

 مشمول را بیوتروریستی اعمال که باشد ایگونه به بایستمی

 رویکردهای روی، این از و دهد قرار خود کیفری قواعد

 سازد. آگاه بیوتروریستی اعمال به نسبت را قضایی و المللیبین

 

 گیری نتیجه. 7

 و هاگروه استفاده مورد امروز به تا گذشته از بیوتروریسم

 هایشیوه از استفاده با تا بودند درصدد که بوده کسانی

 همواره شیوه این یابند. دست خود اهداف به جنگی نامتعارف

 نیز مدرن دوران در و ستا بوده جنگی اصول و قواعد برخالف

 شده طراحی آن با مقابله برای متعددی حقوقی سازوکارهای

 هاشیوه تکنولوژیکی، و علمی هایپیشرفت با اینکه ضمن است.

 است. کرده پیدا بیشتری عمق و شدت نیز بیوتروریسم ابعاد و

 آن از سوءاستفاده به منجر بیولوژیکی و علمی هایپیشرفت

 که است شده بارخشونت و یتروریست مقاصد جهت

 به عینی و عملی جنبه از را تهدید و ترس آفرینی،وحشت

 از یکی بنابراین است. داده سوق نامرئی و مخفیانه جنبه

 گسترش و بودن ناشناس بیوتروریسم، اساسی هایدشواری

 برای راهکار اتخاذ که است مردم آحاد میان در آن سریع

 و آثار بیوتروریسم، است. ختهسا دشوار نیز را آن با مقابله

 قواعد کارگیریبه نیازمند هم که است ایگونه به آن عواقب

 هم و است المللیبین و داخلی سختگیرانه کیفری و حقوقی

 این با مقابله جریان در مردم عموم کردن وارد نیازمند اینکه،

 تروریسم گفت باید مقایسه مقام در است. ناشناس خطرات

 افتدمی اتفاق مشخصی اهداف با و مشخصی اطنق در مسلحانه

 اما است. آن سازیخنثی برای نظامی مقابله نیازمند البته که

 جهت که است برخوردار خاصیتی چنان از بیوتروریسم

 هایروش کارگیریبه نیازمند آن از پیشگیری و سازیخنثی

 و همکاری دلیل همین به هستیم. غیرنظامی و نظامی

 ضروری و مهم امری غیرنظامی و نظامی ایرویکرده همسویی

  است.

 قواعد کارگیریبه نیازمند کیفری، و حقوقی حیطه در عالوه به

 نهادهای جهانی، جامعه که هستیم متناسبی حقوقی

 ملل، سازمان امنیت شورای جمله از صلح مدافع و المللیبین

 نهاد مردم نهادهای سرخ، صلیب کمیته بشری، حقوق نهادهای

 مقابل در را مسلحانه و نظامی رویکردهای چنینهم و

 جمله از المللیبین حقوقی نهادهای نماید. تقویت بیوتروریسم

 مبنای بر را خود قواعد بایستمی المللیبین دادگستری دیوان

 سازماندهی نو از بیوتروریستی حوادث با مقابله و شناسایی

 هایفعالیت ،المللیبین نهادهای تأسیس از حمایت با و نمایند

 تبدیل از تا نمایند رصد دقت به را تسلیحاتی و مشکوک علمی

 و بزرگ حوادث به کوچک و ساده بیوتروریستی حوادث

 و علمی هایفعالیت بر نظارت شود. جلوگیری اپیدمیک

 یک ساختن که است اهمیت حائز جهت آن از تکنولوژیکی

 مواد و مومس از استفاده نظامیان، غیر علیه بر جهانی بیماری

 عظیم خسرانی تواندمی ... و مسلحانه هایجنگ در شیمیایی

 تواندمی آن پیامدهای و آثار که آورد بار به جهانی جامعه برای

 عالوه به سازد. درگیر خود در را جهان مردم از اعظمی بخش

 هرچه شناسایی جهت آنان ساختن آگاه و مردم آموزش

 اقداماتی از دیگر یکی وریستیبیوتر هاینشانه و عالئم ترسریع

 اعمال گیریشکل یا و گسترش برای مانعی تواندمی که است

 اقتصادی، سیاسی، حیث از امروز جهان گردد. بیوتروریستی

 و است شده تنیده درهم شدت به اجتماعی و فرهنگی

 تواندمی ایوقیحانه اعمال چنین با مقابله در انگاریسهل

 شدن اپیدمیک صورت در عالوه به .بیافریند جهانی ایفاجعه

 صورت به آن اجتماعی و اقتصادی آثار بیوتروریستی، عمل یک

 سطح در دار دامنه و ایزنجیره هایخشونت باعث غیرمستقیم

 ساختن همسو و سنگین جرایم اتخاذ گردد.می جهان

 رویکردهای از که دولتی یا و کشور با جهان کشورهای

 گیرد،می کار به مسلحانه و شکارآ های جنگ در بیوتروریستی

 با مقابله برای قانونی و حقوقی راهکاری تواندمی خود نوبه به

 اقتدار و پایداری جهت آورد. پدید بیوتروریستی اعمال

 هایواقعیت بر تکیه با حوزه این در جدی قوانین بایستمی
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 جوامع فکری و حقوقی مبانی و اصول رعایت و اجتماعی

 و همگرایی جهانی مرکزی نقطه یک در و گردد وضع مختلف

 است الزم گفت باید نهایت در .نماید ایجاد همنوایی

 ناپذیرانعطاف و کننده محدود قوانین با مرتبط هایچالش

 اجازه که هاییدستورالعمل پیشبرد بر و گردیده برجسته

 جلوی تا شود تأکید دهند،می را علمی هایپیشرفت

 گرفته نیز بیوتروریسم تقویت تجه علمی هایسوءاستفاده

  شود.

 

  اخالقی مالحظات. 8

 به استناد صداقت و داریامانت اصل ،پژوهش این تدوین در

 در جانبداری از پرهیز و منابع اصالت ،استفاده مورد متون

  .است شده رعایت ،هاتحلیل یا متون به مراجعه

 

  منافع تضاد. 1

 و نبوده برخوردار دینها و مؤسسه هیچ حمایت از پژوهش این

 .است نشده منتشر دیگری جای در آن از بخشی یا تمام پیشتر
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 Background and Aim: Terrorism comes in many forms and methods. A 

new and very complex type is bioterrorism, which means the use of biological 

weapons for mass murder. The increasing development of these weapons 

and their enormous dangers have also increased the need to examine the 

dimensions and legal solutions to combat them. For this reason, the present 

study aims to examine the historical course of bioterrorism, to provide 

solutions to combat it. The question that arises is: In terms of historical 

developments, what are the solutions to counter bioterrorism? 

Materials and Methods: The type of study is a review, the sources used 

include documents, historical, legal ,and political books, articles ,and 

research related to the research topic that has been reviewed in a 

descriptive-analytical manner. 

Findings: The reliance of bioterrorism on modern knowledge and science 

means adopting codified scientific and legal strategies to deal with it. Also, 

from an international perspective, international law should focus on 

recognizing and presenting examples of bioterrorist practices. Preventing 

the internationalization of bioterrorism threats, adopting severe crimes, 

identifying and introducing bioterrorism users, and closely monitoring 

laboratory and scientific facilities are some of the strategies that can 

minimize bioterrorism threats. 

Conclusion: Bioterrorism is a real and global threat. In the first place, it is 

important to prevent the occurrence of bioterrorist threats and then break 

their chains to minimize the resulting threats. Also, after the occurrence of 

bioterrorist threats, we need a global crackdown on its users. Therefore, the 

necessary criminal laws as well as the supervision of scientific and 

laboratory facilities are among the strategies to combat bioterrorism. 

International institutionalization and punishment of perpetrators provide 

legal and criminal support against the spread of bioterrorism. 
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