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An overview of bioterrorism and its  
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Abstract 
Numerous and increasing human progress in the field of various sciences, apart from the positive 
aspects that it can have for the welfare, comfort, and excellence of human beings, has another 
dimension, called bioterrorism, which is the abuse of various sciences such as biology and 
microbiology by various countries or organizations aimed to hit an enemy or rival groups. The 
purpose of writing this article is to review bioterrorism and its history, as well as to study the various 
dimensions of the emergence and spread of the emerging coronavirus (SARS-CoV-2) and its negative 
effects on various issues of human life (health, economic, social, and psychological areas). In this 
article, we try to review the various related evidence to find out the possibility of an association 
between the emerging coronavirus, and bioterrorism, and then point out the negative consequences of 
the Covid-19 pandemic on the economy and order of the world community. 

Keywords: bioterrorism, biological warfare, genetic engineering, SARS-CoV-2, Covid-19, Iau 
Science. 
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 چکیده
بشار   وتعاالی  آساودگی  ،های متعدد و روزافزون انسان در عرصه علوم مختلف، فارغ از ابعاد مثبتی که در راستای رفااه پیشرفت

های سودجو ای از کشورها يا سازمانهای عدّههای منفی و سوءاستفادهوریتواند داشته باشد، بُعد ديگری هم دارد و آن بهرهمی
هدف از . استهای رقیب بیوتروريسم، نظیر بیولوژی و میکروبیولوژی، جهت ضربه زدن به گروه يا گروهاز علوم مختلف در حوزه 

 ياد نوپد یکروناا  يارو  ابعااد گونااگون وهاور و انتشاار و     یبررسنیز آن و  يخچهو تار یوتروريسمبر ب یمقاله، مرور يننگارش ا
(SARS-CoV-2) اسات ( یشناختو روان یاجتماع ی،اقتصاد ی،بشر )بهداشت یمختلف زندگ هایآن بر حوزه یمنف یراتو تأث .

ماورد بثا     یوتروريسام بپدياده  با  نووهور يرو با مرور شواهد مختلف، احتمال ارتباط کروناودر اين مقاله سعی شده است تا 
 اشاره شود. یبر اقتصاد و نظم جامعه جهان 00-يدکووشیوع بیماری  ی ناشی ازمنف یامدهایپو در ادامه به  قرار گیرد

 .Iau Science. ،00-، کوويد SARS-CoV-2،مهندسی ژنتیکهای زيستی، بیوتروريسم، سالح کلیدی: هایواژه

 مقدمه
ی اساات شااام  ای از اعمااال تروريسااتگونااه بیوتروريساام

از قبیاا   زی و انتشااار عماادی عواماا  بیولوژيااک رهاسااا
سااير   ها، سموم وها، ويرو ها و اسپور آنها، قارچباکتری

يا به فرم مهندسی ژنتیک عوام  مضر که به شک  طبیعی 
هاا،  ساان شده توسط انسان، به قصاد اياااد بیمااری در ان   

رسانی در حوزه منابع و صانايع  جانوران، گیاهان، و آسیب 
. آزادساازی  (0) گیارد مختلف بشری مورد استفاده قرار می
نظیر هوا و ذرات معلا   اين عوام  مخرّب از طرق مختلف 

، آب و (0) ، حشرات و جاانوران ناقا   (7) )آئروس ( در آن
(، 6) هاای ناکارآماد  ، داروهاا و واکسان  (0،4)منابع غاذايی 
و...  (2) هااای الکترونیکاایهااا و ريزپردازناادهمیکروچیاا 

کشای  س میر و نوهايی چون مرگو آسیب صورت پذيرفته
 هاای ناژادی  ساالح های خاا  توساط   در نژادها و قومیت

کدهای  يابی بهو دست با لو رفتن؛ (00) اتنوبمب) (07-8)
-عقایم ، هاای مختلاف(  ژنتیکی هر ملیت يا نژادی به روش

، تضااعیف (00-06)ناباااروری در مااردان و زنااان سااازی و 
و تخريب روحیه و از بین بردن قادرت   سیستم ايمنی بدن

 هاای تغییر(، 02) هاو توان جسمانی نیروهای نظامی ارتش
 ، کنتارل اذهاان  (08) و جانوران گیاهان ژنتیکی در انسان،

خساااارات هنگفااات اقتصاااادی و در پااای آن ، (77-00)
یوع و حاال باا شا    خواهد داشات.  بررا در  غیره و اجتماعی

و بااا توجااه بااه  0کروناااپاناادمی جهااانی وياارو  نووهااور 
غیرطبیعای   اءفاکتورهای متعاددی کاه در خصاو  منشا    

هاا در رابهاه   زنای ، گمانه(70،70) بودن آن در دست است
 بااا عاماا  بیوتروريسااتی بااودن اياان وياارو  مرمااوز      

در نگاارش   .بیش از پیش تشديد شده اسات  (70،74،76)
آن شاده تاا باا مارور شاواهد مختلاف،       اين مقاله سعی بر 

-76) باا بیوتروريسام  نووهور  اط کروناويرو ارتب احتمال
 یامادهای در اداماه باه پ   و نیاز  قرار گیارد بث  مورد  (70
بر اقتصاد و نظام   700-يدناشی از شیوع بیماری کوو یمنف

 اشاره شود. یجامعه جهان

 تاریخچه
ها های مختلف بیولوژيکی در جنگاستفاده انسان از سالح

هاای دور نیاز   رود و در گذشاته مفهوم جديدی بشمار نمی
ای و هاای قبیلاه  در جناگ  0های زيساتی استفاده از سالح
-همهالع .(0) های مختلفی مرسوم بوده استبومی به روش

هاای واگیاردار و   بیماریکه دهد در اين حوزه نشان می ها
هاا و  ارتاش ها بار  های بیولوژيک و تأثیر آنانواعی از سالح

                                                      
1. Sever acute Respiratory Syndrome CoronaVirus-
2 (SARS-CoV-2) 
2. CoVID_19 
3. Biological Weapons 
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ته شاده  پیش از میالد شناخ 00گروه مردم، در اواي  قرن 
باا ارساال    0«هاا هیتیتای »قوام رود که ااحتمال می بودند.
احتماال آلاوده باه    باه کاه   به دشمنان خودبیمار های قوچ

شدند و ، موجب بیماری و تضعیف آنان میاندتوالرمی بوده
-را پاياه  7بیولوژياک ها از جنگ اولین نمونه ترتیباين به 

آمااده اساات، (. چنانچااه در تاااريخ 72) اناادگااذاری کاارده
شراب به خون بیماران جاذامی،   سازیها با آلودهاسپانیايی

فروختناد؛  آن را به دشمنان فرانسوی خاود در ايتالیاا مای   
-چنین ناپلئون بناپارت با راه اناداختن سای  در دشات   هم

و يا  (78) دیبخشگسترش ماالريا سرعت میهای ايتالیا به 
های آلوده به ويارو  عاما  بیمااری    اهداء دستمال گردن

در خالل جنگ با کشاورهای   آبله توسط نیروهای انگلیسی
يا انتشار ذرات رياز   ،(0) میالدی 08ر قرن هند و فرانسه د
-های مختلف در هوا توسط هواپیماهاا و هلای  آب به رنگ

میالدی که به کشاته شادن    0023کوپترها در اواخر دهه 
تعداد زيادی از ساکنین الئو  و کامبوج اناامید و بعادها  

و البته ابهامات و اختالف معروف شد « باران زرد»به حمله 
هايی مثالجملگی  ،(70) نظرهايی در اين مورد وجود دارد

در  .آيناد از جنگ زيستی در طول قرون گذشته بشمار می
بشار در علاوم    هاای گام باا پیشارفت  دوران معاصر نیز هم

هاا از  استفاده ،(8،07،03) شناسیمیکروبشناسی و زيست
سالح کشتار و اخالل در عنوان هعوام  بیولوژيک مختلف ب
 تر به خود گرفته است.زندگی انسان شکلی وسیع

 0عنوان مثال، استفاده از باکتری عام  بیماری سیاه زخمهب
میالدی؛ از جملاه   70و  73آنتراسیس( در قرن )باسیلو 

در اياالت متثده آمريکا کاه طای آن    7330در پايیز سال 
-باکتری باسایلو  های حاوی اسپورهای يک سری از نامه

هاا و مالاس سانای آمريکاا     آنتراسیس به اعضاای رساانه  
تهی مورد من 4مورد ابتال با  77 ،نتیاه آن و درشد ارسال 

چناین شایوع آنفلاوآنزای    هام  (.00) به مرگ اتفااق افتااد  
ويرو   خوکی در کشور بلژيک، درگیر شدن مردم کوبا به

تارد، تاابون  عراق از گاز موس استفاده رژيم بعثی (،0) دانگ
و کُردهای مقیم عراق در طای جناگ   و سارين علیه ايران 

استفاده از گاز کلر توسط نیروهاای   نیز کشور ايران و علیه
و تروريستی گروهک داعش در جريان حماالت باه عاراق    

و يا شایمیايی  هايی از جنگ بیولوژيک (، نمونه78) سوريه
 شوند.در دوران معاصر مثسوب می

 های مختلفعرصهبیوتروریسم در 

                                                      
1. Hittites اولیه آسیای صغیر( )اقوام بومی و  
2. Biological War 
3 Anthrax 

-با گذر زماان و پیشارفت   ،تر اشاره شدطور که پیشهمان
هاای  خصو  در زمیناه هختلف آزمايشگاهی، بهای علوم م

های استفاده از های زيستی و مکانیزممولکولی، انواع سالح
روز در حال تقويت شدن به های مختلف روزها در زمینهآن

-بهکلی، بیوتروريسم ممکن است طور . به(8،07،03) است
منظاور  هاا باه  علیه انسان يا گروهی از انسان مستقیمطور 

-، عقایم (02) سیستم ايمنی بدن افراد کشتن و يا تضعیف
کشاای و نساا ، (00-77) ، کنتاارل ذهاان(00-06) سااازی

کار هو خساراتی از اين قبی  ب (8-00) کنترل نژادی خا 
مناابع طبیعای و    بیوتروريسم،ا گاهی اوقات امگرفته شود. 
را مورد هدف  (0) دنبال آن تغذيه بشرو به (07) کشاورزی
دهاد کاه ايان ناوع از بیوتروريسام تثات عناوان        قرار می

-شناخته مای  (08)0تروريسم کشاورزی يا «اگروتروريسم»
 شود.

های جادی باه صانايع    رسانیآسیب ،گروتروريسمهدف از ا
. از جملۀ (4) کشورهاستکشاورزی، دامی و منابع طبیعی 

هاای  توان باه شایوع بیمااری   می اتها و تهديداين آسیب
-هاا، آلاوده  داریها و مارغ مختلف دام و طیور در دامداری

: سازی منابع گوشتی و غاذايی باه ساموم مختلفای نظیار     
توکسین بوتولیسم، ريسین، انتروتوکساین اساتافیلوکو ،   

 هاااسااینهااا و مايکوتوکآفالتوکسااین تترودوتوکسااین،
-سازی آبزيان و وارد نمودن خساارات بای  ، آلوده(00،00)

و تهديد منابع  (04) پروری و شیالتشمار به صنعت آبزی
 راناام بیوتروريسم غذايیاشاره نمود که س ی مختلفطبیع
دنبال خواهد داشات. ناوع ديگار بیوتروريسام در     را به (0)

 4صنعتیيا تروريسم « تروريسماينداستريال»جهان مدرن، 
-های مختلف میکروارگانیسمنام دارد که با استفاده از گونه

ساازی  ها و اسپورهايشان( اقدام به آلاوده ها )از جمله قارچ
صاانايع مختلااف میکروالکترونیکاای مااورد اسااتفاده در     
تاهیزات نظامی و موشکی، فضايی و هوانوردی، ارتباطی و 

الت و اتصااا 6مخااابراتی )کااه دارای قهعااات ريزپردازنااده 
که منار به از  کنندالکترونیکی بسیار کوچک هستند( می

( و درنتیاااه 06) دگااردکااار افتااادن اياان تاهیاازات ماای
ضررهای اقتصادی هنگفتای را باه ايان گوناه صانايع وارد      

 آورند.می

های بیولوژياک  ی منثصر به فرد سالحهاها و تفاوتويژگی
هاای  کشتار جمعای مانناد بماب    نسبت به ساير تسلیثات

هاای  ها را در دسته ساالح آناتمی، شیمیايی و هیدروژنی، 
هااای هااای تروريسااتی و ابرقاادرتمااورد عالقااه گروهااک

                                                      
4. Agro Terrorism 
5. Industrial Terrorism 
6. Microprocessor 
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دهاد؛ ماننااد: کاافی بااودن   انثصاارطلب جهاانی قاارار مای   
های نسبی در علام میکروبیولاوژی جهات تولیاد و     مهارت

ها، پخاش عواما  مخارب بیولوژياک     بکارگیری اين سالح
-نفوذی )ستون پنام( در عملیاات خاراب  توسط نیروهای 

هاايی نظیار فاقاد رناگ، باو و مشخصاات       شاخصاه  کارانه،
تار  باع  نفوذ راحت که فیزيکی بودن عوام  بیوتروريستی

کاه شاخ    صورتبدين ،هاصدا شده و اثر تأخیری آنو بی
عناوان  هباشد با  مهلع از بیماری خود کهمبتال شده بی آن

 ، نفار ياا نفراتای را درگیار     حام  و ناق  يک بیماری خا
را دی بیمااری  اعصتبیماری نموده و به اين ترتیب سرايت 

چناین دشاواری در تشاخی     هم و (02) دگردموجب می
تاهیازات   فقادان بیمااری،   ابتال بهعمدی يا طبیعی بودن 

 و بااه تبااع آن،الزم باارای تشااخی  زودهنگااام  خصصاایت
و جلاوگیری از گساترش    تار نااقلین  قرنهینه هرچه سريع

در  ءجاز زا )باه ، زنده باودن عاما  بیمااری   تر بیماریبیش
های زيساتی اساتفاده شاده    مواردی که از سموم در سالح

به ها نسبتباشد( و راحتی در تهیه و تولید اين قبی  سالح
و  هاااهااای کشااتار جمعاای، از ديگاار ويژگاایساااير سااالح

 (.06) رودبیولوژيک بشمار می يک سالح هایخصهشا

بنـدی عوامـب بیوژوژیـو مـورد ادـتداده در      طبقه
 بیوتروریسم

میکروبای  ، عواما   0هاگیری از بیماریمرکز کنترل و پیش
را بار اساا  قادرت    های بیولوژيک مورد استفاده در سالح

میر، میزان سهولت در سارايت و  ومرگمیزان زايی، بیماری
-بندی میطبقه A،B،Cمیزان دسترسی و... در سه گروه: 

 .(0) کند

شوند و چون دسته اول برای امنیت ملّی خهر مثسوب می
میار  وراحتی قابلیت انتقال و انتشار دارند، موجاب مارگ  به

آنتراسایس  باسیلو  هايی از قبی شوند. باکتریبااليی می
نیا پسااتیس )عاماا  طاااعون ساای)عاماا  ساایاه زخاام(، ير

سامّ   فرانسیسال توالرنسایس )عاما  تاوالرمی(،    خیارکی(،
لیسم(، ويرو  وارياوال مااژور   بوتولینوم )عام  بیماری بوتو

-هاای خاون  های عام  تاب ويرو و )عام  بیماری آبله(، 
جونین(، همگای جازء    و گردهنده )السا، ابوال، ماربوريزی
 (.08) شوندبندی میدسته Aگروه 

آساان منتقا     نسبتبهکه  استوم، شام  عواملی دستۀ د
شاام    اين دسته .تری دارندمیر پايینوشده و میزان مرگ

: باکتری کوکسیال بورنتی )عام  بیماری شوندموارد زير می
(، باکتری ريکتزيا پرووازکی )عام  تیفو (، باکتری Qتب 

                                                      
1. Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC) 

(، منابع آب سازی؛ جهت آلودهوبابیماری ويبريوکلرا )عام  
مشمشه(، باکتری  بیماری )عام  باکتری بورخولدريا مالئی

هااای بورخولاادريا سااودومالئی )عاماا  میلوئیاادوز(، گونااه 
تنسایس، ساوئیس:   آبورتو ، ملیمختلف باکتری بروسال )

عام  بروسالوزيس(، بااکتری کالمیاديا پسیتاسای )عاما       
های تهديد کنندة ايمنی غذايی پسیتاکوز(، باکتریبیماری 

 و لیاشريشاایاک شاایگال،هااای سااالمونال،  گونااهشااام  )
 Bاورئااااااو (، انتروتوکسااااااین  اسااااااتافیلوکوکو 

هاای غاذايی(،   )عام  مسامومیت  و  اورئو استافیلوکوک
توکساین  توکسین رايساین )عاما  مسامومیت ريساین(،     

س )عاماا  مساامومیت اپساایلون کلسااتريديوم پرفاارينان
هاا  ناشی از آلفاويرو نسفالیت ويروسی )غذايی(، بیماری ا
آنسفالیت اسبی شرقی، آنسفالیت اسبی های شام  ويرو 

انگاااا   و ياااای(ت اساااابی ونزوئالآنساااافالی و غرباااای
عاماا  ايااااد کننااده اسااهال و کريپتوسااپوريديوم پاااروم )

 (.00) ت خرابکاری منابع آب(احتمالی جه

گاام باا   زايای هساتند کاه هام    عوام  بیمااری  سوم، دسته
صاورت مهندسای شاده    ههای علوم بیولوژياک، با  پیشرفت
میر، ودلی  ايااد نرخ باالی مرگوهور هستند و بهدرحال 

سااهولت در تولیااد و انتشااار و در دسااتر  بااودن عواماا  
. از ايان عواما    (0) از اهمیت خاصی برخوردارناد  ،پاتوژن
)عاما  بیمااری نقا  ايمنای      HIV توان باه ويارو   می

نسافالیت و عفونات مغاز(،    نیپا )عاما  ا  ويرو  (،اکتسابی
ساندرم   و دهناده ريازی های خاون تب هانتا )عام ويرو  

 تاب داناگ، ويارو     عام  ، ويرو و ريوی( یکلیوی، قلب
عاماا  ) (،78،0) ويرو  نووهااورکرونااا و تااب زرد عاماا 

 دسااتگاه هااای: پنومااونی و درگیااری00-کووياادبیماااری 
رود ايان  ، کاه احتماال مای   های بدنو ساير ارگان تنفسی

انتشاار يافتاه    عمدو به 7یکاری ژنتیکدستا سويۀ جديد ب
 (، اشاره نمود.(70-76) باشد

از صادمات   0بینی سازمان بهداشت جهاانی ، پیش0جدول 
حاصاله در نتیااۀ بعضای حمااالت بیولوژياک فرضای، بااا      

کیلوگرم از عوام  میکروبی به شک  آئروس   43رهاسازی 
کیلاومتری و در جهات بااد باه     7توسط هواپیما در مسیر 
 دهدنفری را نشان می 433.333سوی يک مرکز جمعیتی 

(78.) 

 های بیوژیوها برای جنگادتداده ابزاری از ویروس
مورد بیمااری   004در جمعیت جهانی بشر، وهور بیش از 

گازارش شاده    7300تاا   0003هاای  عفونی در بین ساال 

                                                      
2. Genetic Manipulation 
3. World Health Organization (WHO) 
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هااای مختلااف (. امااروزه بااا پیشاارفت تکنیااک 03) اساات
 شناسای و ژنتیاک مولکاولی   آزمايشگاهی در زمینۀ ويرو 

هاا  تار از ويارو   که منار به شناخت بایش (2،8،07،03)
-ههای عفونی با های سوء از اين پاتوژنشده است، استفاده

زای بیوتروريستی رو به فزونی نهاده و عنوان عوام  بیماری
 آياد يک تهديد جدّی در عرصاه جناگ ناوين بشامار مای     

  . تشخی  و شناسايی عوام  بیولوژيک به(8،00،07،03)

 (78) یفرضبینی سازمان بهداشت جهانی از صدمات وارده در نتیاه بعضی حمالت بیولوژيک . پیش0جدول 

 مصدومیت تعداد موارد تعداد موارد کشتار *فاصله دريافت با وزش باد عام  میکروبی
 04.333 033 0 تب درّه ريفت

 04.333 0.433 0 های منتقله از راه کنهآنسفالیت
 84.333 00.333 4 تیفو 
 074.333 433 03 بروسلوز
 074.333 043 73< تب کیو
 074.333 03.333 73< توالرمی
 074.333 04.333 73< آنتراکس

 * مسافت بر حسب کیلومتر

آسانی مقدور نیسات و باا تاهیازات و امکاناات پیشارفته      
ها وجاود دارد کاه ايان    آن اءمنشماهیت و امکان شناخت 

 عقیده نگارندگان،ه ب اما؛ (02) بر استخود، فرآيندی زمان
ر نظر گرفتن فاکتورهاای متعاددی   با دکه رود احتمال می

العااده ياک عاما  پااتوژن     و فوق قدرت تهاجمی باال نظیر:
-جهاش  ،هاای خاود  ها و سويهبه ساير گونهنووهور نسبت

تار ياا   میر بیشونرخ مرگ ،اند های متعدد در زمان زايی
 جغرافیايی مثدود به مناط  و نواحی هایگیریايااد همه
 یار، قارن اخ  ياک در  يدنوپد هایيرو از و یاریبسخا ، 

-باه  کشاورهای خاصای   عمد و توسط گروه، ساازمان ياا  به
هاای  منظور هدف قرار دادن کشاورهای رقیاب در عرصاه   

هاای  آزمايشاگاه مختلف سیاسای، اقتصاادی و نظاامی در    
و انتشاار  شده درآماده  مهندسی صورت به مربوطه زيستی

هاای  تر با خاانواده آشنايی بیش ،رواز اين داده شده باشند؛
هاای زيساتی   ساالح کاندياد  عنوان هويروسی مختلف که ب

انااد، در راسااتای آمااادگی و دفاااع اسااتفاده و قاباا مهاارح 
-نظر مای ضروری بهک در برابر اين دست تهديدات بیولوژي
 .رسد

های حاصله از و بیماری های مختلفويژگی، به7در جدول 
عواما  زيساتی    ،ها اشاره شده است. گروه اولاين ويرو 

در باین افاراد را    و راحات  هستند که توانايی انتقال سريع
زايی متوسهی دارند و گروه دارند، گروه دوم توانايی عفونت

توانناد بارای   مای های نووهوری هساتند کاه   سوم، پاتوژن
و دارای قدرت عی مهندسی ژنتیک شوند نابودی دسته جم

 .(0) میر بااليی هستندوگسترش و نرخ مرگ

 های مختلف آنو دویه ویروسکروناخانواده 
 یگروهقديمی و  نسبتبههای ها، ويرو کروناويرو 
ماموعۀ  يرو ز یجانور زاییماریب هایيرو بزرگ از و

هستند که اولین بار در سال  «0يريدهکروناو»خانوادة 
عنوان عام  برونشیت عفونی در پرندگان و در هب 0003
ها عنوان عام  گاستروانتريت در خو هب 0003سال 

شناسايی شدند. ابتالی حیوانات باع  خسارات مالی و 
عنوان دومین هها در انسان بگردد. اين ويرو اقتصادی می

(. واژة 00) گردندوب میعام  سرماخوردگی ماليم مثس
معنی ، به«Corona»برگرفته از کلمه التین « کرونا»
. چنین است« تاج خورشیدی»ای شبیه به يا هاله« تاج»

واهری از اين ويرو  در زير میکروسکوپ الکترونی 
نیز « دارهای تاجويرو »شود و از اين روی مشاهده می
همراه خانوادة شوند. خانوادة کروناويريده بهنامیده می

گیرند. قرار می 0«نیدوويرالس»در راستۀ  7«ويريدهآرتری»
های در خانوادة کروناويريده، دو زيرخانواده به نام

چنین شش جنس و هم 4«توروويرينه»و  0«کروناويرينه»
)شام  آلفا کروناويرو ، بتا کروناويرو ، گاما 

ويرو  و کروناويرو ، دلتا کروناويرو ، بافینی
های آلفاکرونا، بتاکرونا و وويرو ( قرار دارند که جنستور

ند. اين هستتوروويرو  قادر به ايااد عفونت در انسان 
های معمولی )سرماخوردگی( و خانواده عام  بیماری

( در انسان مثسوب 00-شديدی )مر ، سار ، کوويد
های ترين جنسبندی علمی مهم(. طبقه07) شوندمی

زايی در انسان و که قابلیت بیماری خانوادة کروناويريده
آورده شده  0در جدول برخی جانوران را دارا هستند، 

 است.

 های انسانيهای مهم مرتبط با بیماریکرونا ویروس

                                                      
1. Coronaviridae 
2. Arteriviridae 
3. Nidovirales 
4. Coronavirinae 
5. Torovirinae 
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 مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی  مولکولی

 ند:هستهستند، شام  موارد زير انسانی که از نظر پزشکی حاائز اهمیات    هایکرونا ويرو 
 .(0) شندزيستی نقش داشته باهای و ساخت سالحتوانند در تهديدات زای ويروسی که میسهوح مختلف عوام  بیماریبندی . طبقه7جدول 

 عام  ويروسی بیماری حاصله هاويژگی بندیطبقه

 Aگروه 
میر باال، توانايی انتقال زياد از وعام  مرگ

شخصی به شخ  ديگر، ايااد وحشت 
نیازمند عمومی در میان گروه مردم و 

 اقدامات ويژه جهت مقابله و مهار آن

 دهندهريزیهای خونتب
 

 مننژيت، تب، میالژی،اسپتیک
 آبلۀ انسانی

 ها )ابوال و ماربورگ(خانوادة فیلوويرو 
 آرناويروسها )جونین، السا، ماچوپو و...(

 (ماژور ويريده )واريوالخانوادة پاکس

 Bگروه 
-توانايی عفونتسهولت در انتشار و انتقال، 
میر کم، نیاز به وزايی متوسط و نرخ مرگ

 رفت در بهداشتنظارت و پیش
ها )آنسفالیت اسبی شرقی، آلفاويرو  ويروسی هایآنسفالیت

آنسفالیت اسبی ونزوئاليی، آنسفالیت اسبی 
 غربی(

 Cگروه 
میر باال، سهولت در دسترسی و وابتال و مرگ

، اخالل در نظم تولید آن، شیوع و انتقال باال
 اجتماعی

-زرد، ويرو  تبويرو  هانتا، ويرو  تب نووهور عفونی هایبیماری
-خوندانگ، ويرو  نیپا، آنسفالیت و تب

 دهندة منتقله از راه کنه، ويرو  کروناريزی

 

 (00،00) روناويريدهزا در خانوادة کهای ويروسی مهم بیماریبندی علمی جنس. طبقه0جدول 

 های حاصلهبیماری زای ويروسیعوام  بیماری هاگروه

 آلفا
 NL63کروناويرو  انسانی 
 229Eکروناويرو  انسانی 
 کروناويرو  سگ
 کروناويرو  خفّاش
 سانانگربهعفونیويرو  پريتونیت

 ويرو  گاستروانتريت مسری خو 

 سرماخوردگی،پنومونی،برونشیولیت
 سرماخوردگی، پنومونی

 گاستروانتريت
 ای(عالئم )تنفسی، رودهبدون 

 انتريت، پريتونیت
 گاستروانتريت، پنومونی

 بتا
 OC43کروناويرو  انسانی 
 (SARS)کروناويرو  سار  

 
 HKU1کروناويرو  انسانی 
 (COVID_19) 7-کروناويرو  سار 
 (MERS) کروناويرو  مر 

 کروناويرو  گاو
 ويرو  هپاتیت موش

 سرماخوردگی، پنومونی
 مشابه سرماخوردگی، گاستروانتريتپنومونی، عالئم 

 پنومونی
 عفونت دستگاه تنفسی تثتانی

 
 تثتانی  وتنفسی فوقانیعفونت دستگاه

 پنومونی، گاستروانتريت
 هپاتیت، آنسفالیت

 عفونت کلیه، تراکئیت و عفونت  مااری تنفسی کروناويرو  برونشیت پرندگان گاما
 گاستروانتريت HKU15کروناويرو  خوکی  دلتا

 
ای ويرو  کرونا از گونه :1NL63کروناویروس انساني . 1

در  7330که در اواخار ساال    استجنس آلفاکروناويرو  
یت در کشور هلند شناساايی  يک کود  مبتال به برونشیول

تار در کودکاان خردساال و    . اين ويرو  بیش(04) گرديد
مبتال به نق  ايمنای  چنین در بیماران سالخوردگان و هم

ويارو    حضورای در آمستردام، طی مهالعهشود. ديده می
HCoV_NL63 هایبیماری درصد 2/0طور تقريبی در به 
. عفونات باا ايان    تخماین زده شاده اسات    ،تنفسی شاايع 

هاای  و بیمااری  اسات  ويرو  در سراسر جهان تأيید شده
                                                      
1. HCoV-NL63 

ستگاه تنفسی تثتاانی،  عفونت شديد دمرتبط با آن شام  
توساط  های خفیاف تاا م  و عفونت عفونت گلوبرونشیولیت، 

-. اين ويرو  از خفّااش (06)است دستگاه تنفسی فوقانی 
« Palm civet»های آلاوده و پساتاندار کاوچکی باه ناام      

 (.02) نشأت گرفته است

ــا. 2 ندســي حــاد  )دــندرت ت 2ویروس دــارسکرون
صورت ياک بیمااری   هب گیری ويرو  سار همه شدید(:

در چین جنوبی آغاز و  7337تنفسی شديد در اواخر سال 

                                                      
2. SARS-CoV 
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فروکش کرد کاه شاام  پنوماونی و     7330در اواسط سال 
ود. ويارو  ساار  از ياک    روناده با  نارسايی شديد پایش 

احتماال قاوی   گرفته باود کاه باه    اءانسانی منشمیزبان غیر
اند و سپس در بادن ياک پساتاندار کوچاک     ها بودهخفاش

(Palm civet تقويت شده و در فروشاگاه )   هاای حیواناات
-باه انتشار ويرو   .(07) بودها منتق  شده زنده به انسان

 (.0) پذيرفتاز طري  قهرات تنفسی صورت می هعمدطور 
روز اسات و   6طاور متوساط   دوره نهفتگی اين ويرو  باه 

لارز، سارگیاه،   وحالی، تاب های شايع اولیه شام  بینشانه
و پاس از گذشات چناد روز،     استسردرد، سرفه و گلودرد 
دلیا  نارساايی   د. مارگ باه  گارد تنگی نفس نیز پديدار می

 ودهاد  % ماوارد رخ مای  03روندة تنفسای در حادود   پیش
طباا  میاار در سااالمندان اساات. وباااالترين میاازان میاارگ

، به ايان ويارو    تعداد کمی از افراد مبتال شده، هاگزارش
نفار را مباتال    03بودند و هار ياک بایش از     0«اَبَر مُسری»

المللای سابب شاد تاا     های هاوايی باین  ساختند. مسافرت
ويرو  سار  با سرعتی غیرقاب  انتظار به سرتاسر جهاان  

کشور  70نفر در  8333گسترش يابد. در ماموع، بیش از 
هاا  نفار آن  833و بایش از  شد جهان به اين ويرو  مبتال 

 درصاد  6/0برابر باا   ان کشندگیدر واقع میزو  فوت کردند
-ريشاه  7334سال  (. سازمان بهداشت جهانی در07)بود 

ساار    ،رو  سار  را اعالم نمود؛ به اين ترتیاب کنی وي
)پس از آبله( تبادي  گشات کاه     يرو  انسانیبه دومین و

 .(0) کن شده استريشه

ای ويارو  از  گوناه : 2HKU1کروناویروس انسـاني  . 3
در  7330است. اولین بار در سال « بتاکروناويرو »جنس 

دلیا   سااله کاه باه    20کنگ چاین، در ماردی   شهر هنگ
مشک  تنفسی حاد در بیمارستان بستری بود کشف شد و 

   گرديد که توزيع جهاانی دارد در تثقیقات بعدی مشخ
هاای سارماخوردگی باعا     . اين بیماری با نشاانه (00،08)

-شود ولای مای  تنفسی فوقانی میيک بیماری در دستگاه 
. (02) الرّياه نیاز تبادي  گاردد    ت و ذاتتواند به برونشیولی

هاای تنفسای   اولیاۀ نموناه   هایدر بررسی گزارشمثققان 
دريافتند که اکثار   آوری شده در شمال کشور استرالیاجمع
 کودکاان، در  در HKU1هاای مثبات کرونااويرو     نمونه
 .(43) های زمستان رخ داده استماه

کاه باا عناوان    کروناويرو  مر  کروناویروس مِرس: . 4
ای شود، گونهنیز شناخته می 0«سندرم تنفسی خاورمیانه»

                                                      
1. Super Spreaders 
2. HCoV-HKU1 
3. Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV) 

گیاری ايان ويارو     همه است.« بتاکروناويرو »از جنس 
 7در کشور عربستان سعودی، پس از مرگ  7307در سال 

تنفسی، به شک  نارسايی تنفسای  مشکالت بیمار مبتال به 
اولین ماورد گازارش شاده     .(07) شناسايی شدنومونی و پ

روز تاب، سارفه،    2ساله در عربستان بود کاه   63يک مرد 
ژوئان   00تنگی نفس و خلاط را تارباه کارد و در تااريخ     

در بیمارستان خصوصی جدّه عربستان بستری شاد   7307
بیمارساتان درگذشات.   همان روز پس از بستری در  00و 

مردی بیماری در سپتامبر همان سال،  07چند روز بعد در 
ساله از کشور قهر، با نارسايی حادّ کلیوی و عفونت دو  00
ها اکثر قربانیان دارای نارسايی (.40) شد گزارشفۀ ريه طر

باه حیواناات   توجاه  ای همراه بودند. باهای زمینهو بیماری
ها نشأت رسد که ويرو  مر  از خفاشنظر میهمنهقه، ب

ل احتماا باه شترها گسترش يافته باشاد و  گرفته و در بین 
ها مناار باه آلاوده شادن     تما  انسان با شترها يا خفاش

انسان و انتقال فرد به فرد بیماری شده است. اين ويارو   
در کودکان و بزرگساالن بیماری تنفسی خفیف تا شديدی 

روز  00تاا   7 آن در حادود کند و دورة نهفتگای  ايااد می
رسد که ويرو  مذکور در شاترها  نظر میهب طوراست. اين
های اين منهقه انادمیک باشاد و ريساک انتقاال     و خفاش

مساافران،  بیماری به کشاورهای مختلاف منهقاه توساط     
 ،گردناد ز میی که از مراسمات سالیانه حج باحااج و زائران
 (.07) وجود دارد

ــارس. 5 ــاویروس د نووهااور عاماا   وياارو  :2-کرون
حااد   تنفسای  ساندرم کاه باا عنااوين     00-کوويد بیماری
شاود،  اخته مای نشا نیاز   4يا کروناويرو  جدياد  70-دشدي
آيد کاه در مااه   شمار میهای جديد از ويرو  کرونا بسويه

استان هوبئی  واقع در 6در شهر ووهان 7300دسامبر سال 
وان عنهکشور چین، پس از ابتالی چندين نفر شناسايی و ب

 .(47) ای جديد ثبت گرديدسويه

دنبال درگیر شدن ساير کشورهای جهان با اين ويارو   به
تان،   0333مرموز کشنده و عبور تعاداد قربانیاان از مارز    

را که « COVID-19» سازمان جهانی بهداشت نام رسمی
و « عفاونی  بیمااری »، «ويارو  »، «کرونا»مخفّف کلمات 

رسامی و علمای آن   عناوان ناام   ه، با اسات « 7300سال »
از طرياا   SARS-CoV-2. وياارو  (40) انتخاااب نمااود

های ناشای از عهساه، سارفه    تما  نزديک مانند: آئروس 
يا تما  بدن با سهوح آلوده به و کردن، صثبت کردن و... 

                                                      
4. Sever acute Respiratory Syndrome CoronaVirus-
2 (SARS-CoV-2) 
5. Novel Corona Virus (nCoV) 
6. Wuhan 
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 مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی  مولکولی

(. عالئم شايع ايان بیمااری   40)است ب  انتقال ويرو ، قا
از شام : سرفه، تب، لرز، خساتگی، از دسات دادن اشاتها،    

دساات دادن حااسّ بويااايی و چشااايی، تنگاای نفااس، درد 
روز  00تا  7است و دورة نهفتگی بیماری بین عضالنی و... 

 (.44)است 

کشاور   73اين ويرو  پس از شیوع به سرعت در بیش از 
در قارة آسایا، آمريکاای شامالی، اروپاا و اقیانوسایه       ديگر

و سااپس البتااه همااه جهااان را فاارا  دا کااردگسااترش پیاا
، سازمان جهانی بهداشت 07373ژانويه  03. در (40)گرفت

ای اپیدمی کروناويرو  جديد را وضعیتی طی انتشار بیانیه
اضهراری در بهداشت عمومی اعالم کرد که تهديدی برای 

. از زمان (46) شودسوب میهمه جهان )نه تنها چین( مث
 00( تاا روز  7300)اواخار ساال    00-کوويد بیماری شیوع

تن مبتالی ماورد   02.702.706، تعداد 77373ژوئیۀ سال 
نفار   03.007.420تأيید به ثبات رساید و از ايان تعاداد،     

 (.42) نداهنفر کشته شد 620.770بهبود يافته و 

 07373ژانويااۀ  70هاای صاورت گرفتاه در    طبا  بررسای  
شناساای ووهااان چااین، توسااط اعضااای م سسااۀ وياارو 

دانشگاه آکادمی علاوم چاین، بیمارساتان ووهاان و مرکاز      
هاای اساتان هاوبئی چاین،     بیماری ازکنترل و پیشگیری 

مشخ  شد که مخزن و میزباان انتقاال دهنادة کروناای     
 (40) 0هاا احتماا  پاانگولین  باه و ( 48) «خفّااش »جديد، 

-SARSدهد که ويارو   نشان می هابررسی؛ زيرا نداهبود
CoV-2  باا ياک   06خاود، حادود    در ک ّ سهح ژناومی %

 .(48) پوشانی داردو هم يکسان است یاشخفّکروناويرو  
 خاانواده  72ويارو  مختلاف از    733تا به امروز بایش از  

تعادادی  امروزه که اند ها شناسايی شدهدر خفاش ويروسی
 (.63) دانندهای انسانی مییها را مسئول بیماراز آن

 ی نوظهورها درمورد ویروس مرموز کرونازنيمانهگ
از کشور چین و دنیاگیر شدن آن،  00-پس از شیوع کوويد

بااه سااواب  اياااالت متثااده آمريکااا در زمینااۀ   بااا توجااه
نشاانه  بیوتروريسم، انگشت اتهامات به سامت ايان کشاور    

 .(70،70) رفت

هــا در راب ــه بــا عامــب زنــيای از گمانــه)خالصــه
 (11-کوویدبیوتروریسم بودن 

                                                      
 0008ماه بهمن 030
 0000تیرماه  037

 0008ماه بهمن 0
4. Pangolins 

ماردم  »مدتی پس از انتشار اين ويارو ، روزناماۀ دولتای    
چین ضمن اشاره به ابهامات فراوان در « ارگان حزب حاکم

هاای میکروبای ارتاش آمريکاا،     خصو  فعالیت آزمايشگاه
سايت کاخ سفید درخواستی از سوی مردم در وب»نوشت: 

منتشر شده که خواستار افشاء علت بسته شدن آزمايشگاه 
ارتش آمريکا )مرجعی برای تثقیقات بار   4«فورت دتريک»

هاای کشانده، تثات نظار ارتاش آمريکاا در       روی ويرو 
هاای  منهقه فردريک مريلند( هستند که بار روی ويارو   

روی ويرو  جدياد   واهربهعفونی خهرناکی چون ايبوال و 
باعا  نشات آن باه     احتماال باه داشاته و  کرونا تثقیقاتی 
ها ا مرکز پیشگیری و کنترل بیماریام ؛«جامعه شده است

 در آمريکااا، دلیاا  تعهیلاای اياان آزمايشااگاه را عاادم کااار 
حتمااال نشاات آزمااودگی الزم برخاای از پرساان  و خهاار ا
-مای  هطراخا مويرو  به بیرون که امنیت ملّی را نیاز باه   

تاايمز نیاز   اندازد، عنوان کرده است. خبرگازاری نیوياور   
داليا  امنیتای   که باه پس از آن، طی گزارشی اعالم نمود 

ر اختیار عماوم قارار   تواند در اين خصو  اطالعاتی دنمی
 ای، رهبر اياران، در اهلل سید علی خامنهآيت .(74،76) دهد

در  ،سخنرانی مرباوط باه فرارسایدن اياام ناوروز      طی ايراد
هاای تلويزياونی   در شابکه  0000 ساال مااه  سوم فروردين

بیولوژيک ايااالت متثاده   احتمال حمله گونه بهاين کشور،
اشاره  00-تولید و انتشار ويرو  کوويد آمريکا در خصو 

ها خودشان متهم به تولیاد ايان ويارو     آمريکايی»نمود: 
دانیم اين اتهام چقدر صثت دارد، اما باا  هستند؛ البته نمی

وجود اين اتهام، کدام انسان عاقلی کمک از ايان کشاور را   
باه  »کنناد:  ايشاان تأکیاد مای   و در ادامه، « کند؟قبول می
هااا هاایت اعتمااادی نیساات، زياارا ممکاان اساات آمريکااايی

تر ياا  داروهايی را ارسال کنند که ويرو  را در ايران شايع
عناوان  هماندگارتر کند و يا حتی ممکن است افارادی را با  

کننده بفرستند تا ببینند اثر گذاری اين ويروسای را  درمان
فقط مخصو  ايران ساخته شود بخشی از آن که گفته می

شده، چگونه بوده و اطالعاات خاود را تکمیا  و دشامنی     
هاا قابا    تر کنند، بنابراين ساخنان آمريکاايی  خود را بیش
ماه پس از انتشار نخستین تر از يککم (.60) «قبول نیست

ووهاان چاین، ژنارال    شهر خبرها از شیوع اين ويرو  در 
وهاای آمريکاايی   فرماناده سااب  نیر  « جیم اساتافريديدز »

« فارين پالیسای »مستقر در اروپا، طی يادداشتی در نشريه 
در » :بدون اشاره مستقیم به ويرو  کرونا تأيیاد کارد کاه   

تواند های بیولوژيکی وجود دارند که میدنیای امروز، سالح
؛ «پنام جمعیت جهاان را باه کاام مارگ بکشاانند     تا يک

مهرح شدن چنین ادعاايی از ساوی ياک ژنارال بلندپاياه      

                                                      
5. Fort Detrick 
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ويارو  کروناا    اءآمريکايی، بر شدت ترديدها دربااره منشا  
گاوی وزارت خارجاۀ   ساخن « جايو لی جیان» .(67) افزود

کشور چین نیز طی انتشار مهلبی در صفثۀ توئیتر خاود،  
دسات  هشواهد متعددی در ايان رابهاه با   » :عنوان کرد که

-تباط ويرو  کرونا را با آمريکا نشان مای آمده است که ار
دهد؛ يکی از اين شواهد اين اسات کاه ويارو  از طريا      

ساایگارهای »آزمايشااگاه بیولوژيااک ارتااش آمريکااا بااه    
چین راه يافته و از « هوواوی»ساخت شرکت « الکترونیکی

 (.74،76) «همین طريا  باه شاهر ووهاان رسایده باشاد      
الملا   کمیته باین معاون اول رئیس « ديمیتری نوويکوف»

هاای آمريکاا در   کاریپارلمان روسیه ضمن اشاره به پنهان
نباياد آمريکاا را   »های بیولوژيک، هشادار داد:  تولید سالح
؛ «هايی تصور کردمانده در تولید چنین سالحکشوری عقب

چنین در مورد نقش احتمالی آمريکا در اين مقام رو  هم
دربااره  »تولید و انتشار ويرو  کروناا خااطر نشاان کارد:     

چه که در چاین درحاال وقاوع    دست داشتن آمريکا در آن
هاسات در  است، بايد به اين واقعیت توجه کنیم کاه مادت  

هااای بیولوژيااک برخاای از کشااورها باارای ساااخت سااالح
ين ديگر ياک موضاوع   گیرد و اهای جدی اناام میفعالیت

مثرمانه نیست و من مهمئنم که اياالت متثده آمريکا نیز 
هاای  کاه طارف  کند، ضامن ايان  در اين زمینه فعالیت می

هاا آزماايش   زيادی در آن ذينفع هستند که ايان ويارو   
« ويلبار را  » .(67) «شوند تا ببینند که نتیاه چاه شاد  

ضامن   وزير بازرگانی آمريکا در ياک مصااحبه تلويزياونی،   
اشاره به مثبت بودن تأثیر شیوع ايان ويارو  بار اقتصااد     

کنم ايان امار باه تساريع بازگشات      فکر می»آمريکا گفت: 
کاه ايان    ،«ها به آمريکای شمالی کمک خواهد کارد شغ 

 .(60) اوهار نظر از سوی مقامات سیاسی پکن تقبیح شاد 
سخنگوی وزارت امور خارجه چین طی گزارشای  چنین هم

-که نشان مای  داردوجود اسناد و داليلی » :که اعالم نمود
دهد ويرو  کرونای نووهور توسط دانشامندان آمريکاايی   

آن( تولیاد و  سال پیش از شیوع جهانی  0) 7304ل در سا
در اسپانیا، گروهی متشاک  از   (.76) «گسترش يافته است

ای را بیانیاه « پزشکان بارای حقیقات  »نام ه پزشک ب 633
ياک   00-کوويد»عاتی ارائه دادند: طی يک کنفرانس مهبو

گیر نادر است که برای اهداف سیاسای اياااد   بیماری همه
شده است؛ اين يک ديکتاتوری جهانی باا بهاناه بهداشاتی    

-هاا مای  است و ما از پزشکان، مقاماات سیاسای و رساانه   
کاراناه  خواهیم تا با انتشار حقیقت، از اين عملیات جنايات 

وزياار بهداشاات و « باارد هااازارد» (.60«)جلااوگیری کننااد
تثقیقات پزشکی استرالیا نیز در خصو  اين پاندمی ايان  

ما بايد بپاذيريم کاه ايان نظام     »کند: چنین اوهار نظر می

نظم ناوين  »نوين جهانی است؛ شهروندان بايد اين پارادايم 
گیر جهانی است، را بپذيرند، اين يک بیماری همه« جهانی

توانیاد  ال اسات؛ بناابراين مای   سا  033اين يک رويداد در 
انتظار داشته باشید که ما هر از گاهی انتقال داشته باشایم  

ای نیاز معتقدناد   عاده  (.64) «طور استو اين دقیقاً همین
هاای  در ساال  00-که صدها میلیاون کیات تسات کووياد    

کاه ايان   به فروش رسیده است، در حاالی  7308و  7302
چناین در  يد و هام شايع گرد 7300بیماری در اواخر سال 

سااال قباا  از اياان دنیاااگیری( نیااز يااک  0) 7304سااال 
، توساط  00-سیستم و روش برای آزمايش بیماری کووياد 

با يک سازمان دولتی کشاور  هلناد باه    « ريچارد روچیلد»
دانشاامند و « ايگااور نیکااولین»(. 60) ثباات رساایده اساات

شنا  رو  کاه ساابقه فعالیات در کمیتاه ساالح      زيست
در گزارشاای بااا کانااال خبااری  روساایه را دارد،بیولوژيااک 
هاا از  چینای » :با مهرح کاردن ايان سا ال کاه     سی.ان.ان

-هزاران سال قب  تاکنون از حیوانات مختلاف تغذياه مای   
وجاود آماده   تاازگی باه  ای باه اند، چرا چنین بیمااری کرده
اين ويرو  را ساختگی و ساالح بیولوژياک    اء، منش«است

شاواهد  »چنین افازود:  دانشمند هماين  .(67) آمريکا نامید
 کااری مواجاه هساتیم،   دهد کاه باا ياک خاراب    نشان می

گويند که ويرو  کرونا سااخته دسات   همکاران چینی می
شاهر ووهاان در   قب  از هر چیز بايد گفت که انسان است، 

قلب چین و يکی از مراکز اصلی مبادالت تااری اين کشور 
جدياد چینای   است؛ اين ويرو  درست در آساتانه ساال   
هاا چینای بارای    شايع شده است که در اين اياام میلیاون  

-ديدن اقوام و آشنايان خود به اقصی نقاط چین سفر مای 
های آمريکايی اين ويرو  را خلا   احتمال شرکتبهکنند. 

چرا که ايااد اين بیماری جدياد بارای آناان     ،کرده باشند
منافع زيادی دارد. آمريکاا تنهاا کشاور جهاان اسات کاه       

بر ها عالوهچهارصد آزمايشگاه نظامی دارد و اين آزمايشگاه
خا  آمريکا، در هند، چین، انادونزی، ماالزی، فیلیپاین و    

مقامات کشور آمريکاا   .(60) «اندحتی روسیه تأسیس شده
 (0)از جملااه رئاایس جمهااوری وقاات اياااالت متثااده نیااز
دسات داشاتن در    کاری وپنهان کشور چین را به قاب مدر
 .(66) و گسترش جهانی اين ويارو  ماتهم کردناد    اءمنش

طلاب  خاواه و جناگ  يکی از ساناتورهای حازب جمهاوری   
وگاويی تلويزياونی در   در گفات « تاام کااتن  »نام ه آمريکا ب
ويارو  کروناا ياک    »اوهاار داشات:   « فاکس نیوز»شبکه 

سالح بیولوژيک است که توسط ارتش چین سااخته شاده   
بر آغاز شیوع ويرو  در باازار ماواد   ها مبنیاست و گزارش

غذايی چینی نادرست بوده و اين ويرو  در بازار حیواناات  

                                                      
1. Donald John Trump 
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چناین اداماه داد:   ؛ وی هام «ووهان نیز انتشار نیافته است
دانایم  دانیم اين ويرو  از کاا آمده است، اما مای ما نمی»

دانیم که چنین میآن را کشف کنیم. ما هم اءکه بايد منش
تنهاا آزمايشاگاه    ،مايلی آن بازار مواد غاذايی تنها در چند 

-پیشرفته ايمنی چین واقع است که در مورد بیمااری فوق
کند و ايان بار عهاده حازب     های عفونی انسان تثقی  می

ايان بیمااری    اءکمونیست چین است که ثابت کناد منشا  
؛ در مقاب ، مقامات چین نیاز ايان   «سالح بیولوژيک نیست

ايان   اءدر ماورد منشا   گاويی روغسناتور آمريکاايی را باه د  
ناياب  « والديمیر ژيرينفساکی » .(60) متهم کردند ويرو 

رئیس دومای روسیه، آمريکا را عام  اصلی انتشار ويارو   
در چین معرفی کرد و ضمن سخنرانی در جمع  00-کوويد
آموزان و معلمان در م سساه تمادن جهاانی گفات:     دانش

اسات ياا ياک    آيا اين کروناويرو  ياک ويارو  جدياد    »
-ها مای فتنه؟! آمريکا همان مقصر است. اقتصاد! آمريکايی
ساهح  ترسند که نتوانند بر چین غلبه کنند يا حداق  هام 

عضاو کنسات   « اورلی لاوی ابکاسایس  » (.62) «آن باشند
ی اسارائی  هام بار ايان بااور اسات کاه:        رژيم صهیونیست

ويرو  کرونا از حیوان به انسان منتق  نشده، بلکاه ايان   »
کااه در آزمايشااگاه  اسااتياارو  يااک سااالح بیولوژيااک و

 سرلشاکر  چناین، . هام (68) «مهندسی و تولید شده است
کا  ساپاه پاساداران انقاالب      فرماناده « حسین ساالمی »

کشور درگیر نبرد » :اسالمی ضمن اشاره به اين موضوع که
بیولوژيک است، ويرو  کرونا را مثصول تهاجم بیولوژيک 

بتدا به چین و سپس باه اياران و   کشور آمريکا دانست که ا
. ياک افسار   (60) «ساير نقاط جهان گسترش يافته اسات 

دنای  »ناام  ه ساب  اطالعاتی رژيم صهیونیستی اسارائی  با  
افزارهاای بیولوژياک اسات،    که متخصا  جناگ  « شوهام

بیولوژيک اسات  ويرو  کرونا يک سالح » :معتقد است که
تثقیقاتی اساتان  صورت تصادفی يا تعمدی از مراکز هکه ب

نیکوال  . »(23) «هوبئی چین به بیرون انتشار يافته است
در سخنرانی ملای   نیز رئیس جمهور کشور ونزوئال «مادورو
حتماال تعمادی باودن    بر اسا  نظريه توطئه باه ا » ،خود

با هدف جنگ بیولوژيک علیه چاین و  رونا انتشار ويرو  ک
 .(20) «اقتصاد اين کشور اشاره کرد

ارتاش آمريکاا در    فعّال های زيستیبه وجود پايگاهبا توجه
 ريچاارد » مناط  غرب آسیا، از جمله آزمايشگاه بیولوژيک

 هاای بیولوژياک  پايگاه ،(27) در تفلیس گرجستان 0«لوگار
ر سااي  و ، روسایه کشورهای اطاراف چاین   مختلف در فعّال

قزاقساتان،   ارمنستان، ،افغانستانشام  کشورهای منهقه )

                                                      
1. Richard Lugar Center for Public Health Research 

هنااد،  الئااو ، پاکسااتان، بلغارسااتان، عااراق، قرقیزسااتان،
ام، فیلیپاین، کاره   ماالزی، تايلناد، تاايوان، ويتنا     اندونزی،
الیان اخیار  شامار سا  و تثرکاات بای   (67،60) و...(جنوبی 

چنین وجاود رقابات   همو  (20،20) پنتاگون در اين زمینه
اين احتماال   ،(24،26) اقتصادی شديد بین چین و آمريکا

باه روش  عماد و  وجود دارد که ويرو  کرونای جدياد باه  
نظام اقتصاادی   به مهندسی ژنتیک شده، جهت ضربه زدن

چناین  و هام  (70-76) کشورهای رقیاب در آسایا و اروپاا   
 کنتااااارل نظااااام و جمعیااااات جهاااااانیسیاسااااات 

، توسااط اياااالت متثااده آمريکااا و    (60،22،28،20،83)
، (60،83) هاااوبالیسااتگلهااای همااراه در سااايه )سااازمان

 خاانوادة  ، صاهیونیزم جهاانی، بنیااد   (80،83)7فراماسونری
هاا در  زنای گماانی  باشد. تولید شدهو...(  (83،87) راکفلرها

خصو  عاما  بیوتروريساتی ياا طبیعای باودن ويارو        
نووهاور کروناا کماکااان اداماه دارد و تااکنون اسااتدالل و     

 است.استنتاجی قهعی در اين زمینه صورت نگرفته 

بر  11-کوویدناشي از شیوع بیماری پیامدهای مندي 
 اقتصاد و نظم جامعه جهاني

باار  00-ياادکووطااور کلاای، پیاماادهای منفاای بیماااری بااه
ترتیاب  توان باه های حیاتی در جامعه جهانی را میشاخ 

 زير ارزيابی نمود:

تأثیرات اقتصاادی شایوع   . تأثیرات در اقتصاد جهاني: 1
ويرو  نوپدياد کروناا فراتار از ايمنای انساان و بهداشات       

ترين اثار  ای که اولین و مهمگونه؛ بهاستعمومی در جهان 
شاود.  شک بر اقتصاد جهانی احساا  مای  اين بیماری، بی

مار رشد اقتصاادی کشاور چاین را    آدنیاگیری اين ويرو  
مختا  نماوده و   معکو  و روند تولیدات را در اين کشاور  

موتور اقتصاد قارة اروپاا نیاز پاس از سارايت بیمااری باه       
کشورهای فرانسه، آلمان، ايتالیا، اساپانیا و... متوقاف شاده    

وهور ويرو  کرونا پیامدهای منفای   چنینهم(. 80) تاس
تار    شماری بر بازارهای باور  ساهام داشاته اسات.    بی

چاه  گاذاران باور ، باه ساقوط هر    ايااد شده در سارمايه 
نثوی که برخی تر بازارهای بور  سهام منار شد، بهبیش

درصاد،   03های سهام ارزش خاود را در حادود   از شاخ 
اند که اين ( از دست داده7373مار   0تنها در يک روز )

سپتامبر  00ترين ريزش روزانه بور ، از تاريخ مقدار بیش
 منفی ، تأثیرات0شک   (.80) ه استتا به امروز بود 7300
 دهد.را بر بازار سهام جهانی نشان می 00-کوويد

                                                      
2. Freemasonry 
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از ديدگاه علم اقتصاد، خسارات اقتصاادی ناشای از شایوع    
دلی  کاهش تقاضاهاست؛ بدين تا حدّ زيادی به 00-کوويد

ای برای خرياد کاالهاا و خادمات    صورت که مصرف کننده
-موجود در اقتصاد جهانی وجود ندارد و اين تأثیرات را می

ضوح در صنايع تثت تأثیر مانند خهوط هوايی و توان به و
که کشورها برای کااهش  خصو  پس از آنهجهانگردی، ب

هاايی را در سافرها   سرعت انتشار ويرو  کرونا مثدوديت
ايااد کردند، مشاهده کرد. به دنبال ايان کااهش تقاضاا از    

هااای هااا، خهااوط هااوايی و آژانااسسااوی مصاارف کننااده
ريزی شدة خود را از دست داده مسافرتی درآمدهای برنامه

شاوند و  و با کااهش تعاداد پروازهاا و سافرها مواجاه مای      
هاا باه آناان نشاود، نااگزير      چه کمکی از سوی دولتچنان

مابور به کاهش تعداد و يا اخراج کارکنان خاود خواهناد   
 (.80) شد

دنباال  باه . پیامدهای مندي در بازار انرژی و فلـزات:  2
بار بازارهاای باور      00-ووياد اثرگذاری منفی پانادمی ک 

-سهام، بسیاری از متغیرهای کالن اقتصادی دچاار شاو   
دالر  40های قیمتی سنگینی شده و قیمت جهانی نفت از 

 چنین قیمات جهاانی طاال   دالر سقوط کرد. هم 73به زير 
های نیز دچار نوسانات منفی و مثبت سنگینی شد و قیمت

کااهش شاديدی در   جهانی فلزاتی چون نقره، مس و... باا  
 (.80) زمان اولیه گسترش ويرو  کرونا مواجه گرديد

نباود  شـناختي:  . پیامدهای مندي اجتماعي و روان3
گیااری از شاایوع دارو و واکساان ماا ثر در درمااان و پاایش

، موجب تر  و نگرانای عماومی ماردم جهاان     00-کوويد
هاای  گاذاری هايی نظیار فاصاله  شده است. اعمال سیاست

چنین تعهیلای مراکاز تامعای و    کی( و هماجتماعی )فیزي
ها، مادار  و  ها، کافهگاهها، زيارتتعاملی افراد مانند پار 

هاای ورزشای و... پیامادهای اجتمااعی     ها، باشاگاه دانشگاه
دنباال خواهاد داشات. از ساوی ديگار،      منفی خاصّی را به

هاا،  هاا و خاود انزوايای   تداوم وضعیت بثران و مثادوديت 
هاای از پایش   مخرب مضاعفی را بر گاروه  تأثیرات منفی و

پذير )افراد مبتال به افساردگی و اضاهراب( خواهاد    آسیب
 (.84) داشت

در  ، 00-در تالش برای متوقاف سااختن بیمااری کووياد    
سار  حدود نیمی از جمعیت جهان در تعهیلی و قرنهینه به

چناین  برند که خود تأثیرات عمیقی بر دنیای کار و هممی
(. 86) و جساامی افااراد داشااته اساات  بهزيسااتی روحاای

قرنهینه، اغلب با اثرات روانای منفای هماراه اسات و ايان      
(. 82) ها بعد وهاور کناد  ها يا حتی سالتواند ماهاثرات می

تاااارب ناخوشااايند حاصاا  از قرنهینااه، از دساات دادن   
آزادی، جادا شاادن از عزيازان و بسااتگان، عادم اطمینااان    

تواناد در  لگی، مای حوصا به وضاعیت بیمااری و بای   نسبت
 (.88) گیری ايااد نمايدمواقعی خا  اثرات منفی چشم

 
 (80) بر بازار سهام جهانی در طی چند ماه از زمان اپیدمی کرونا ويرو  نووهور 00-نمودار تأثیر کوويد .0 شک 

 گیریبندی و نتیجهجمع
هاای پاياانی ساال    )هفته 00-بیماری کوويداز زمان شیوع 

-ههای متعددی را ب( تا به امروز، جهان فراز و نشیب7300
ده بار زنادگی   خود ديده است. خسارات مادی و معنوی وار

ه خاکی، بشر را با چالشی عظیم مواجه ها نفر در کرمیلیون
و بیش از پیش بر رعايت اصول بهداشات فاردی و مقابلاه    

ه اسات.  های احتمالی آينده واداشتپاندمی جا باصثیح و به
هااا و بااا شاایوع و دنیاااگیری کروناااويرو  جديااد، طیااف 

گیری، کنترل های پیشمتخصصان مختلف درگیر در بخش
زناادگی انسااان را در  کااه هااای نووهااورو درمااان بیماااری
دهاد، بایش از گذشاته    میالشعاع قرار سرتاسر گیتی تثت

هاای خاود در راساتای    یبايد با تکیه بر تخص  و توانمند

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

cm
bj

pi
au

.ir
 o

n 
20

22
-0

6-
25

 ]
 

                            11 / 16

https://ncmbjpiau.ir/article-1-1451-fa.html


20

 مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی  مولکولی
هاای الزم در جهات   و تقويات زيرسااخت  بثاران  مديريت 

زی و ياا  ساا ، خنثای نوپدياد زای شناسايی عواما  بیمااری  
 ها قدم بردارند.درمان آن

خواه سااختۀ   ،00-زای نوپديدی نظیر کوويدعوام  بیماری
ای افراد دست طبیعت باشند و خواه تولید شده توسط عده

ی آزمايشگاهی، تهديدی عظایم بارای   هاسودجو در مثیط
هاای خاانواده   شوند. با توجاه باه ويژگای   بشريت تلقی می

کروناويريده و مناسب بودن ايان ويارو  جهات اساتفاده     
سالح زيستی در عرصاه بیوتروريسام و نیاز باا     يک بعنوان 

فاکتورهااای مختلفاای چااون درصااد ساارايت و  توجااه بااه 
میار  ومارگ  گسترش خارج از انتظار و میازان بااالی نارخ   

های متفااوت در ماورد   زنیحاص  از آن، احتماالت و گمانه
مهندسی و انتشار عمدی اين ويرو ، توساط ساازمان ياا    
کشوری در راستای نزديکی باه مقاصاد و مناافع سیاسای،     

رچاه تااکنون   گیارد؛ گ اقتصادی و اجتماعی خود، باال مای 
صاورت قهعای ماتهم    هبا  یخاصا  کشور، سازمان ياا نهااد  

نشده است اما تثقیقاات در ايان زمیناه کماکاان      شناخته
ويارو    کان سااختن  . از طرفی کنترل و ريشاه ادامه دارد

هاای  بارای جلاوگیری از تلفاات و زياان     00-کووياد  عام 
-. باه اسات تر، در حال حاضر مقدّم بر ساير اقادامات  بیش

پیادايش و   اءمنش های متعددهرحال در آينده و با پژوهش
بیش از پیش برای احتمال بهگیری اين ويرو  مرموز همه

 جهانیان آشکار خواهد شد.

انااد بااا رعاياات شااهروندان و افااراد عااادی جوامااع مووااف
استاندارد اعالم شده از سوی مراجع بهداشتی های پروتک 

هاای اجتمااعی،   گاذاری بهداشتی )رعايات نماودن فاصاله   
گونااگون،  هاای  ها و گردهمايیاجتناب از حضور در تامع

-شوی صثیح دستوهای مناسب، شستاستفاده از ماسک
و صورت، قرنهیناه نماودن خاود در صاورت اباتال باه        0ها

بیماری و...( به عدم گسترش بیشتر اين مهماان ناخواناده   
کنون چندين نوع واکسان در  وجود اينکه تابا  .کمک کنند

شده  7برداریو بهره هساخت سر جهان علیه اين ويرو اسر
 ها صددرصاد نباوده و  اين واکسناثربخشی است، همچنان 

تی بارای تماامی   هاای بهداشا  بنابراين رعايت دستورالعم 
ای و زمیناه هاای  خصو  افراد باا بیمااری  بهاقشار جامعه، 

 سالمندان ضرورت دارد.
                                                      

 ثانیه با صابون و آب ولرم. 73مدت هها بوشوی صثیح دستشست 1
وجانساون در اروپاا،   آکسفورد، جانسون-آسترازنکاهايی نظیر: واکسن 2

وی در روساایه، سااینوفارم در چااین، کااووايران برکاات،    اسااپوتنیک
های ديگری در کشاورهای  کووپار  رازی، فخرا و... در ايران و واکسن

هند، کوبا و سااير کشاورها، همگای در فااز تثقیقاات باالینی باوده و        
 است.يک تثبیت نشده اثربخشی صددرصدی هیت

گیری آن، چنادين  از همهاز زمان پیدايش اين ويرو  و آغ
ه است که تا حادی  مورد جهش در ساختار ويرو  رخ داد

های کنونی را س ال برانگیز نموده اسات.  ثربخشی واکسنا
هاای اياااد شاده، در ماواردی سابب افازايش       اين جهش
زايی آن را يت ويرو  گرديده و يا شدت بیماریقدرت سرا

-هجابباال برده است و از طرفی طیف سنی مبتاليان را نیز 
خهر ابتال و های سنی در جا کرده است و اکنون همه گروه

چناین  در میار توساط ايان ويارو  قارار دارناد.        و مرگ
گیراناه و  هاای پایش  عالوه بر لزوم اطالع رساانی  ،شرايهی
اسات کاه    ضاروری  های مستمر باه افاراد جامعاه،   آموزش

هاای اجرايای   ها، مديران و مسئوالن دستگاهدولت، سازمان
مختلف )وزارت بهداشت و درماان، ساازمان هاالل احمار،     

ها و...(، هر ياک در حیهاه وواايف    و سیما، شهرداریصدا 
هاای الزم را در ساهوح   سازمانی خود اقادامات و آماوزش  

و  قهع زنایرة انتشار ،کشوری و استانی در راستای کنترل
-هبا  را اين ويرو  مرموز و مرگباار  نیز درمان مبتاليان به

در کنی ايان بیمااری   تا بتوان به حذف يا ريشهعم  آورند 
تر و نیز فرسودگی میر بیش و امیدوار بود و از مرگ جامعه

درمان )شام  آزمايشاگاهیان، پرساتاران و   و خستگی کادر 
 پزشکان( جلوگیری نمود.

کان شادن ايان    ريشاه حذف ياا  س از پتا رود امید آن می
باه روال   امعاه بشاری  جزيستی ويرو  و بازگشت چرخۀ 

ساب  خود، دستاورد مهم دوران پسااکرونا بارای بشاريت،    
هاای الزم و  تر تاهیزات و زيرساختآمادگی و تقويت بیش

هاای احتماالی   های کارآمد شهروندان جهت مقابلهآموزش
 .های مختلف در آينده باشددر برابر پاندمی
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