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Abstract 
The deliberate use of biological agents as a weapon in terrorist activities is called 

bioterrorism. Bioterrorism, directly targets human rights, endangers global health 

and security and terrible threat to humanity. The purpose of this article, which is 

done with a descriptive-analytical method, is to introduce Bioterrorism, definition of 

biological weapons, and state that, these weapons according to their characteristics 

and effects on living things and the environment are part of mass destruction 

weapons. Also, classification, ways to fight and legal approach to legalization of 

these weapons in international law have been explained. Because, one of the main 

concerns of authorities and international organizations is to ensure global health and 

security and the purpose of international law is to control and prohibit the use of 

such weapons. But many of the solutions offered by these organizations have not 

been successful. 
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 چکیده
تروریستیی استیدادش دتود، بته      عنوان سالح در عملیاتبار، بهچنانچه از عوامل بیولوژیک و سمی زیان

گیترد  بیوتروریستم،   بیولوژیتک قترار متی   هتا   آن عامل در زمرة سالحاین اقدام بیوتروریسم گویند و 
انتدازد و  مخاطرش متی  سالمت و امنیت جهانی را به دهد،مسیقیم هدف قرار می طوربهرا  حقوق انسان

تحلیلتی اناتام    - با رویکرد توصیدی که هدف از این مقاله آید دمار میتهدید  هولناک برا  بشر به
هتا  ویژگی بهها با توجه ها  بیولوژیک و بیان اینکه این سالحبیوتروریسم، تعریف سالح گرفیه، معرفی

هتا  کشتیارجمعی محستو     زیست دارند، جزئی از سالح و تأثیراتی مخربی که بر جانداران و محیط
در هتا  ها  مقابله و رویکرد حقوقی برا  قانونمند کردن این ستالح بند ، راشدوند  همچنین دسیهمی

 هتا  ستازمان مراجت  و   ةعمتد  هتا  الملل توضیح دادش ددش است، چراکه یکتی از نررانتی  بین حقوق
 ستاز  ممنتو   ، کنیتر  و الملتل بتین  حقتوق و قصتد   المللی، تأمین سالمت و امنیت جهانی استبین

رائته بستیار  از راهکارهتا  ا  ها، دلیل عدم همکار  دولتهاست، ولی تاکنون بهگونه سالحاین کاربرد
    ننشسیه است ثمر ها بهاین سازمانددش از سو  
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 مقدمه

افزارها چه در عرصة ها و فناور  بیولوژیک، بیشیر از سایر جنگافزارها  نوین، سالحدر بین جنگ
هتا   تروریسیی مورد توجه قرار گرفیه استت  فنتاور    مخاصمات مسلحانه و چه در عرصة اقدامات

هتا  اقیصتاد ،   را در زمینته  زنتدگی انستان   دتئون  اند که تمامیچندوجهی ها بیولوژیک، پدیدش
 قترار  تتأثیر  تحتت  المللتی بین و هم در سطح ملی سطح سیاسی، اجیماعی و حیی فرهنری، هم در
ود بتا تیییتر میتدان ن،ترد، از ن،ترد آدتکار بتا        اهداف خت  دادش است  امروزش، ددمن برا  رسیدن به

هایی پنهان رو  آوردش است  اث،ات ادعا در حمالتتی کته   ها  آدکار به ن،رد  پنهان با سالحسالح
گیترد، بستیار ستخت استت  عامتل آن مشتخ، نیستت، عامتل         ها  بیولوژیک اناام متی با سالح

دود، بو، رنتگ و مشخصتات   ر منیقل میدود و از فرد  به فرد دیربیولوژیک زندش است، تکثیر می
دادش استت کته    دتویم کته تهتاجمی ر    فیزیکی خاصی ندارد  مشکل این است کته میوجته نمتی   

هتا  دیرتر   ها  کته بتر ستالح   س،ب مزیتها  بیولوژیک بهرا پیدا کنیم  سالح بخواهیم عامل آن
نرهتدار  راحتت، قابلیتت     ا  بسیار مطلو  برا  ددمنان هسیند  تتوان تولیتد بتا ،   دارند، وسیله

ساز  نیروها  خود ، قابلیت تکثیر برا  عوامتل میکروبتی زنتدش، ددتوار      انیشار، قابلیت مصون
بسیار در ردیابی فرد یا افراد میخاصم، گسیردگی عملکرد از انسان تا دام و محصو ت کشتاورز  و  

دتدت کشت    ر  نوین بهاین فناو ها  تروریسیی بهها  بسیار دیرر س،ب ددش است، گروشمزیت
ها  مخیلف همچون انیشار در هوا، آ ، مواد ها  بیولوژیک، از راش(  سالح8: 1394دریایی، ) یابند

در جوامت    باز ، پاکت نامته، هتدایا  پستیی، حشترات ناقتل     غذایی، انوا  مواد کنسروددش، اس،ا 
دتود  در ایتن مقالته    یین میها براساس هدف ددمن، تعروند  اسیدادش از این سالحکار میهدف به

ها  بیولوژیک، به ایتن پرست    ها  سالحسعی ددش است ضمن معرفی بیوتروریسم و بیان ویژگی
هتا را  گونته ستالح  الملل، کاربرد ایناسناد حقوق بین بهتوان با توجه پاسخ دادش دود که چرونه می

در پاسخ، فرضیة اصتلی ایتن    مند کرد؟بشر و حقوق بشردوسیانه است، نظام که نقض آدکار حقوق
تتوان کتاربرد   المللی است که میتعهدات بین است که با پیوسین تمامی کشورها و پای،ند  آنها به

 ر  یا ممنو  کرد ها را کنیگونه سالحاین
 

 1کشتارجمعی هایسالح
هتا   دتوند  اصتطالح ستالح   هتا  کشتیارجمعی محستو  متی    یولوژیک، جزء سالحب  هاسالح

میالد  در گزارش یک خ،رنرار در روزنامة تایمز و در  1937بار در سا  ، نخسیینکشیارجمعی
این اصطالح در ستا    2ها  نادی از بم،اران دهر گرنیکا، ابدا  دد قالب توصیف وضعیت ویرانی

___________________________________________________________________ 
1. Weapons of Mass Destruction 

داخلتی  جنگ  اسپانیاست که در طو  باسک در منطقه خودمخیار اسیان بیسکا  ، دهر  در(Guernica) گرنیکا  2

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%DA%A9%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
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رفتت و   کارهب ملل میحدها  میعارف سازمان میالد ، در یکی از اسناد کمیسیون سالح 1948
ها  نامیعتارف  در ادبیات حقوقی، این اصطالح، میرادف سالح 1 ا  یافتگسیردشرواج  پس آن از

 ( 43: 1386دود )ساعد، تلقی می
 راها انسان   ازتواند دمار بسیاردود که میگدیه میهایی سالح به ،کشیارجمعیها  سالح

وارد  زیستت  محتیط  ها  ساخت بشتر یتا  سازش و خسارت فراوانی به در کسر  از ثانیه نابود کند
نظران، نظامی و حقتوقی  نظر میان صاحبحدتها  کشیارجمعی، و  در زمینة تعریف سالحآورد

برا  حیات بشر و ستایر جانتداران، متدنظر    « العادشتهدید فوق»وجود ندارد  با وجود این، ویژگی
سته دستیه تقستیم    هتا  کشتیارجمعی، بته    عموم آنها قرار گرفیه است  بر همین اساس ستالح 

ا  نیز ختود بته   ها  هسیه  سالحها  دیمیایی و بیولوژیکا ، سالحها  هسیهدوند: سالحمی
ها  اتمی انداتار  و تستلیحات دارا  متواد رادیواکییتو فعتا       دوند: سالحدو دسیه تقسیم می

ها، این است که در کاربرددان امکتان تدکیتک میتان    )رادیواکییو(  خاصیت اصلی این نو  سالح
 ( 33: 1395افراد، نظامی و غیرنظامی وجود ندارد )دسیییب، 

  ،رتر یو د هااین سالح قدرت تخری،یدر وهلة او ،    کشیارجمعیهاتشخی، سالح معیار
منظتور  جتز بته  ها  کشیارجمعی، (  سالحBentley,2014: 8 )هاست سالحآن  اسیدادش از اهداف

تسلیحات کشیارجمعی، توانند به اهداف معینی محدود دوند  روند و نمینمی کاربهانهدام وسی  
سب قدرت تخری،ی و سطح آلودگی نادی از کاربرددان، آثار مخیلدی را بر جتا   تناهر کدام به 

 خالصه بررسی ددش است  طوربهگذارند که در ادامه می
 

 2اتمی هایسالح .1
نشتدش   یاز ستالح اتمت   یدت یتعر 3 متیالد ،  1968 ا هسیه  هامن  گسیرش سالح معاهدة در

 4د دتو پروتکتل توافقتات پتاریس استیناد متی      ةمضتمی  بهاغلب  ها،برا  تعریف این سالح  است
ة تعریف این سند، سالح اتمی ع،ارت است از سالحی که در ساخت آن از متواد منداتر  براساس 
ا ، و در اثر انداار یا دیرر تیییرات هسیهاست ها  رادیواکییو اسیدادش ددش ا  یا ایزوتوپهسیه
 ( 14: 1377ممیاز، است ) یا مسمومیت در سطح بسیار گسیردش انهدام بهقادر 

                                                                                                                                        
  دداسیدادش می فرانکو مقدم ج،هه توسط م،ارزان مخالف عنوان مرکز ارت،اطی پشت خطبه، اسپانیا

 ( 12: 1377 ممیاز،) تأسیس کرد 1947فوریة  13این کمیسیون را دورا  امنیت در   1

2. Nuclear Weapons 
3. Nuclear Non-Proliferation Treaty 

هتایی  که ناظر بر کنیر  تسلیحات است، ستالح  1954براساس ضمیمة دمارة دو پروتکل سوم توافقنامة پاریس   4
ا  هت ها  گسیردش یا مسمومیت در ستطح وستی  را دارنتد، بایتد در زمترة ستالح      که امکان انهدام و ایااد زیان

 کشیار جمعی قرار گیرند 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%A8%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%88
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 توستط  هتا ستالح  ایتن  تکثیتر  یکتی  استت،  دلیتل  دو بته  ا هسیه ها سالح گسیرش خطر
 براستاس   ا غیرهستیه  هتا  دولتت  بته  هاسالح این انیقا  و انیشار دیرر و ا هسیه ها قدرت
 یتا  ممسیقیطور به ن،اید هاسالح این دارا  کشورها  ا ،هسیه ها سالح گسیرش من  معاهدة

کشتورها    و کننتد  کمتک  هتا ستالح  این تحصیل راش در ا ،غیرهسیه کشورها  به غیرمسیقیم
 یتک  اکنتون هم ا ،هسیه ها سالح  نکنند تالش راش این در تا دوندمی میعهد نیز ا غیرهسیه

 کشتورها    دتوند متی  محستو   بتالقوش  بازدارنتدة  قدرت تنها و دوندمحسو  نمی بالدعل خطر
 ختود  ددتمنان  علیه هاسالح آن از راحییبه توانست نخواهند هرگز ا ،هسیه ها سالح صاحب
 قستمت  کته  استت  گستیردش  حتد  بته  هایی،سالح چنین کارگیر به ت،عات کنند، زیرا اسیدادش
   گرفت بر خواهد در را جهان از بزرگی

 

 های رادیواکتیو. سالح2
پذیر ستاخیه دتدش   که از مواد پرتوزا و دکافت دودها  گدیه میسالح ها  رادیواکییو، بهسالح

بتردن محتیط   ین بت  ازمنظور انیشار مواد رادیواکییو در محیط، برا  کشین ادخاص یا است و به
 اند  پایة اصلی این تسلیحات را اسیدادش از انرژ  قابل اسیخراج از هسیة اتمزیست، طراحی ددش

دتود کته   دهتد و دتامل متواد نیروزایتی متی     و خاصیت پرتوزایی مواد رادیواکییتو تشتکیل متی   
هتا   (  ستاخت ستالح  587: 1385پتور،  یعتال در معرض تیییر و تازیته قترار دارد )   خودخودبه

ا  است  همچنین از نظر یز از وسایل انداار  هسیهآممناقشهتر و کممراتب آسانرادیواکییو، به
ئله و خطرهتایی کته انیشتار متواد       با وجود ایتن مست  استقابلیت فنی، ساخت آن کامالً ممکن 

یواکییو ممکن است بر سالمت ادخاص و ایمنی محیط برذارد، اغلب اوقات، ترس از آلتودگی  راد
 دود و مصون ن،ودن در برابر تشعشعات رادیواکییو، مان  از اسیدادش از تسلیحات رادیواکییو می

از:  انتد ع،ارتها ه برخی از این روشگیرد ک  مخیلدی اناام میهابه روشیواکییو، رادانیشار مواد 
آژانتس   1  آلودگی آ ، آلودگی هوا توسط ذرات معلق و منداتر کتردن بمتب کثیتف     آلودگی غذایی،

، 2۰۰3المللی انرژ  اتمی، قواعد رفیار  حاکم بر امنیتت و ایمنتی منتاب  رادیواکییتو را در ستا       بین
م در خصتوص واردات و صتادرات منتاب     هتا   ز تصویب کرد و در حمایتت از ایتن مستئله، توصتیه    

  منتاب   بنتد ط،قته  هتا  ایمنتی در خصتوص   ییتد کترد  توصتیه   تأ، 2۰۰4رادیواکییو را تدوین و در 
، حمایتت  2۰13در اجتالس   8رادیواکییو بر همین اساس تکمیل ددش است  همچنتین ستران گتروش    
ها را تشویق کردنتد کته   ام دولتسیاسی کامل خود را از اقدامات آژانس و قواعد رفیار  آن اعالم و تم

 (   52: 1387لو، کلهبرا  افزای  امنیت و ایمنی مناب  رادیواکییو، تالش کنند )غنی

___________________________________________________________________ 
و آلودش  پرتوزا ا  برا  پراکندن موادنوعی سالح انداار  است که در آن از یک انداار غیرهسیه، کثیف بمب  1

  دودکردن محیط اسیدادش می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%B2%D8%A7
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 1شیمیایی هایسالح. 3
 انتد از: ع،تارت  دتیمیایی  ها سالح، 1969میحد در سا   براساس گزارش دبیرکل سازمان ملل

سمی مسیقیم رو  انسان،  آثار س،بمد که بهصورت گاز، مای  یا جاخواش به ،تمام مواد دیمیایی
م،نا  تعریف سالح دیمیایی در کنوانسیون منت    ،همین تعریف 2  روندمی کاربهحیوان و گیاش 

، قترار  1993ها  دتیمیایی و انهتدام آنهتا مصتو      کارگیر  سالحهگسیرش، تولید، ان،ادت و ب
  دتیمیایی، چنتدان گزینتة مناست،ی     ها(  از سو  دیرر سالح15: 1377ممیاز، ) 3گرفیه است
کارگیر ، عمتر  ، نرهدار  و بهونقلحملها  جنری و تروریسیی نیسیند  مشکالت برا  فعالیت

، ست،ب دتدش   ترورکنندشیا  کنندشاسیدادشکوتاش، خطر نشت، تأثیر محدود و قابلیت ردیابی عامل 
 ازینة موفقی بودش است، ولتی  است چندان مورد اسیق،ا  قرار نریرند  اگرچه در میدان جنگ گز

هتا در ژنتو بته ام تا  بیشتیر      کتارگیر  آن ، کنوانستیون ممنوعیتت بته   1925از سا   که آناا
کنند  ال،یته آن  زیاد  از آن اسیدادش می اطیاحی باکشورها  جهان رسیدش، کشورها  میخاصم 

دتدید   فشتار  تحتت ان ی جهعموم افکاراز سو   هم بازها خواهد بود، ولی نیز به ادارة ابرقدرت
 .قرار خواهد گرفت

 

 4های بیولوژیکسالح. 4
 گیتاش  یا حیوان انسان، از اعم زندش، موجودات زیست که هسیند هاییسالح بیولوژیک، ها سالح

 قابلیتت  کته  هستیند  ا زنتدش  موجتودات  بیولوژیک، ها سالح  دهندمی قرار خطر معرض در را
 در بیولوژیک ها سالح از(  176: 1373ی، ردلیب ییای)ض است سری  بسیار آنها افزای  و زای 

 و ستمی  و بیولوژیتک  هتا  ستالح  ان،ادتت  و تولیتد  گسیرش، من  در زمینة ،1972 کنوانسیون
: از استت  ع،تارت  اندموافق آن با نیز میخصصان که تعریدی است؛ لیکن نشدش تعریدی آنها انهدام
 آنکته  بترا   استت و  وابستیه  هتدف  ارگانیسم داخل در تکثیر به آن تأثیر که بیولوژیک مادة هر

: 1395 دستیییب، ) رودکار متی به جنگ در دود، گیاش و حیوان انسان، در مرگ یا بیمار  س،ب
 پتذیر بینتی پتی   آنها عوارض  دارند مشیرکی خصوصیات دیمیایی، و بیولوژیک ها سالح(  39

 بیولوژیک، ها سالح  هسیند نظامیان زا پذیرترآسیب بسیار آنها، مقابل در غیرنظامیان و نیست
 اخیتر،  ستالیان  در کشتاورز   و صنعیی ساخیارها  علیه و دولیی تروریسم عرصة در خصوصبه

 علیته  را ختود  ادعتا   انتد نیوانستیه  هرگز هدف کشورها  اگرچه  ددش استکار گرفیه بسیار به
    برسانند اث،اتبه  خود، ددمن

___________________________________________________________________ 
1. Chemical Weapons 
2. UN.DOC.A/575/Rev.1, para17, November1969 
3. UN. DOC.A/RES/47/39, Convention on the Prohibition of the Development, Production and 

Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction, Paris 13 January 1993. 
4. Biological Weapons 
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 1مفهوم بیوتروریسم
 توانتد عوامتل بیولوژیتک متی    ةاز انوا  حمالت تروریسیی است که با انیشار میرضان ،مبیوتروریس

طتور  بته این عوامل کته  دود  زیست  و محیط ان، گیاهات، حیوانانسان موجب آسیب رساندن به
موجتب   ،توستط انستان  آنهتا  در ساخیار دسیکار  در صورت  ،دوندمعمو  در ط،یعت یافت می

آنها خواهد دد  این عامل، ممکن است توسط موجودات زنتدة  و مقاومت افزای  قدرت، پایدار  
دتکل   به که ممکن است ی باددیا سمومها ها، قارچ، میکرو هاویروس ،هاباکیر ریز ، دامل 

یا تراریخیه کردن بذرها بادتد کته جمعیتت     ددش توسط انساندسیکار  دکل دان یا بهط،یعی
ها  قابل کشاند  در بیوتروریسم، دیرر با بمب، مودک و سالحکام مرگ می آرامی بهزیاد  را به

هایی پنهان با قابلیت نقل سالحرو هسییم که به ا  روبهسییم، بلکه با عوامل ذرشرؤیت مواجه نی
 تواننتد یمت ا  هستیند کته   هتا  ذرش ها  بیولوژیک، ستالح اند  سالحو انیقا  آسان ت،دیل ددش

هتایی را علیته نتو     و جنایتت  درآورندها  انسانی را از پا  سرعت، افراد و جمعیتیا به آرامآرام
 قم بزنند   بشر ر

ها و تخریب ستاخیارها زیربنتایی، ماننتد    ا  مناسب برا  حذف دخصیتبیوتروریسم، دیوش
  هتدف در  استت صورت نرم و خاموش ساخیارها  اقیصاد ، ساخیارها  فرهنری و اجیماعی به

، بین ترورهتایی کته بتا بمتب و استلحه اناتام       ررید ع،ارتبهتروریسم و بیوتروریسم یکی است  
گیرد، از لحاظ هتدف، فرقتی نیستت  تنهتا     با ترورهایی که با عوامل بیولوژِیک اناام می گیردمی

افتراد و   به مترگ تدریج توان از عواملی اسیدادش کرد که بهمزیت این نو  ترورها این است که می
 ا  و نارضتاییی اذهتان عمتومی را در پتی    اناامد و از این نظتر جتو رستانه   تخریب ساخیارها می

 دادت  نخواهد
 واژة بیوتروریسم، از دو بخ  تشکیل ددش است؛ بیو و تروریسم  بیتو در زبتان انرلیستی بته    

آفرینی، تهدیتد، ارعتا  و کشتین    معنا  هراس، وحشت ، و تروریسم، به2معنا  حیات و زندگی
افراد است  در بیوتروریسم، حیات انوا  مخیلف جانداران از طریق عوامل بیولوژیک مورد تهدیتد  

، بیوتروریستم  2۰۰7الملل در سا  (  براساس تعریف پلیس بین41: 1395گیرد )کرمی، ر میقرا
منیشر کردن عوامل بیولوژیکی یا سمی با هدف کشین یتا آستیب رستاندن بته     »ع،ارت است از 

آفرینتی، تهدیتد و وادار   منظتور وحشتت  ها، حیوانات و گیاهان با قصتد و نیتت ق،لتی و بته    انسان
ا  سیاستی یتا   ا گروهی از مردم به اناام عملی یا بترآوردش کتردن خواستیه   ساخین یک دولت ی

ها آلودش ددش، مردان و زنان عقیم دتدش،  (  در بیوتروریسم، زمین1۰: 1394)دریایی، « اجیماعی
ددتمن ختود را در    کهیدرحالو هوا، آ  و مواد غذایی مسموم ددش است،  ددش  دسیکاربذرها 

___________________________________________________________________ 
1. Bioterrorism 
2. bio: is used at the beginning of nouns and adjectives that refer to life or to the study of living things 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3
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، ختود  ددادهندشسازد و حیی گاهی در ل،اس مصلح و منای و میپشت ظاهر  آراسیه، مخدی 
 رسان آنها دود  ظاهر یار  نماید تا بهافیادگان میاز پا  به جم را 

 

 های بیولوژیکفرد سالحهای منحصربهویژگی
 فترد  منحصتربه  تستلیحات  تأخیر ، دادین اثرات و نامرئی بودن دلیلبه ها  بیولوژیک،سالح

ردند و همه ابعاد سیاسی، اقیصاد ، اجیماعی، امنییی، غتذایی و حیتی اخالقتی و    گمحسو  می
 درجه دارا بودنهدف،  به صدمه نمود وارد برا  با    تواناییدهندیمقرار  ریتأثفرهنری را تحت 

 ط،یعتت، عتدم   نیروها  بردناز بین  برا  محصو ت این با   کنیر ، مقاومت قابلیت از با یی

هتا   اصتلی از دیرتر ویژگتی    عامتل  پنهان کردن آنها و قابلیت با مقابله برا  مناسب زمان وجود
 ( 155: 139۰تنی، ها  بیولوژیک است )موسو  و چهلسالح

کننتد  حد  است که مناب  و تاهیزات بهدادیی را نیز اد،ا  میها  بیولوژیک، بهددت سالح
هتا،  دتوند  تتأثیرات ایتن ستالح    افشتان متی  نشدنی در محیط اطربینیو س،ب تیییرات پایا و پی 

دلیل تأثیر عوامل پیچیدش و میییر هوادناسی، فیزیولوژیک و اکولوژیک تا حد  زیاد  نادناخیه به
ستالمت   است  گاش آثار درازمدت حمالت بیولوژیک، در مقایسه با تأثیرات مسیقیم و فور  آنها، بتر 

ویتژش اگتر   ها  بیولوژیک، بهتلدات نادی از سالح(  39: 1395تر است )دسیییب، انسان بسیار مهم
ا  فراتتر رود و تهدیتد  بترا  تمتام     تواند از یک حملة دیمیایی یا هستیه عامل مسر  بادد، می

ها هسیند  تشخی، و تر از سایر سالحتر و مهلکها  بیولوژیک، قو کشورها محسو  دود  سالح
کردنی نیست و با گانه دریافتنیست و با حواس پنجآسانی مقدور ها  بیولوژیک، بهدناسایی سالح

امکان بررسی و دناخت آنها وجود دارد که این دناسایی نیتز متدتی    تاهیزات و امکانات پیشرفیه
آورد )نتوریس،  وجتود متی  کشد، در این مدت عامل اثرش را که همان بیمتار  استت، بته   طو  می
کتارگیر   یصتاد کشتورها تأثیرگتذار بادتند  بته     تواننتد بتر اق  ها  بیولوژیتک متی  (  سالح3: 1383
کشاورز  و دامی و حیتی منتاب     ها  بیولوژیک، علیه مناب  اقیصاد ، محصو ت اسیراتژیکسالح

 (   48: 1395کند )دسیییب، انسانی، اقیصاد جهانی را با مشکل مواجه می

 

 اشکال مختلف بیوتروریسم
وستیلة  هتا  ق،تل، بته     بیوتروریستم تتا ستا    استت ق،ل ها  بیوتروریسم، در عصر حاضر میداوت از دهه

پیوستت  اقتدامات بیوتروریستیی در    وقتو  متی  ستنیی بته   طتور بته صورت آدکار و تا حد  هایی بهدیوش
بتردن نیترو  انستانی یتا ت تعیف آن بتودش استت، ولتی          ها  آخر سدة بیسیم، همری برا  از بیندهه
ویتژش، زوایتا  جدیتد از اقتدامات بیوتروریستیی را مودتکافانه       اکنون بیوتروریسم، همة ابعاد موضو  بههم

   کرد بنددسیهچهار دکل کلی  توان بهاساس، بیوتروریسم را میکند  بر این بررسی می
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 های بیولوژیکصورت خاموش با شیوه. کشتن فرد یا افراد به1
یرد  بستیار  از مراکتز   پتذ اناام متی  ا ها  حرفهدیوش در حا  حاضر اقدامات بیوتروریسیی، به

کننتد    ها  بیوتروریستیی را بررستی متی   ها  مخیلف، انوا  دیوشتحقیقاتی دنیا در زیر پود 
  استت روش خاموش و نترم   ها بهها  نوین اقدامات بیوتروریسیی، حذف دخصیتیکی از دیوش
ی استیدادش کترد   توان از عاملها  این نو  ترورها، این است که در برخی موارد مییکی از ویژگی

ا  و نارضاییی اذهتان عمتومی   ددن فرد بیناامد و از این حیث جو رسانه کشیه تدریج بهکه به
املشتی، اگتر   اهلل ربتانی  دتدن آیتت  مثا  در ماجرا  کشیه  نخواهد ندادیه بادد  برا را در پی 

یتل مری تی   دتد و دل گاش تروریسیی بودن متاجرا فتاش نمتی   اعیرافات مهد  هادمی ن،ود، هیچ
همچنین در ماجرا  یاسر عرفات، چند سا  پس از فوت ایشان،  1  ددایشان ط،یعی قلمداد می

مادة رادیواکییتو   ها  او آلودش بهها  دقیق رو  کالش و ل،اس او مشخ، دد که ل،اسبا آزمای 
ناخیه ماهیتت عوامتل بیولتوژیکی نادت     بهبسیار  از اقدامات بیوتروریسیی با توجه  2  بودش است
ع،دالعزیز حکیم با قهوة مستموم بته تتالیوم در ضتیافت دتام،      اهلل سید مانند  ترور آیتباقی می

ا  بتا آمپتو  پیتاس    هتا  زنایترش  در ماجرا  قیتل  4و ترور مایددریف 3داش اردن ،ع،داهلل دوم
 ( 129: 1395)کرمی،  است، از این نمونه 1377در سا   5خانیتوسط تیم مهرداد )صادق( علی

 

___________________________________________________________________ 
اهلل ربتانی املشتی در   آیتت  رحلت مشتکوک  ، 1397تاریخ هددهم تیرماش گزارش مرکز اسناد انقال  اسالمی، بهبه  1

تتوان اطالعتات فراوانتی    مهد  هادمی و اعیرافات او می ةپروند ةبا مطالعکه   است یکی از موارد ،1364سا  

  دست آورد به زمینهدر این 

 هافرانسو   باددرادیواکییو می ا مسمومیت با مادش، یاسر عرفاتعلت مرگ  ،1396آذر  27گزارش تابناک، به   2

این نییاه رسیدند که رو  به  ،ا  عرفاتهها  بیولوژیکی از وسایل دخصی و ل،اسرو  نمونه  تحقیقبا 

  جا ماندش استرد  از پلوتونیوم بهو  ها  ل،اس

پایراش خ،ر  حوارات عتراق فتاش    ،1388تاریخ هشیم دهریورماش گزارش سایت تحلیلی خ،ر  عصر ایران به  به  3

ع،دالعزیز حکتیم و   یدا صل مقیم آمریکا و معالج سپزدک میخص، عراقی ،کردش بود که دکیر سامر جرجیس

   اند پزدک میخص، او در ایران، مسموم ددن حکیم را تأیید کردش ،همچنین دکیر اک،ر منیظر 

اش در جنتازش  در تهران ناپدید و پس از دت  روز،  1377 ماشآبان 28دگراندی  و میرجم ایرانی که در  ةنویسند  4

، نویستندش و متور    ع،تداهلل دته،از     بتود  سازمان مااهدین خلق ایران ةاز اع ا  جداددد  او خیابان پیدا د

پیاستیم   آمپتو   گدیه بودش که ماید دریف بتا  خانیمهرداد عالی ، نقل کردش کهوزارت اطالعات ایران مرت،ط با

 ش است قیل رسید به کلرید

ها با مشتارکت و هتدایت و ح تور    قیل تمامی  بود ا ها  زنایرشقیل و مؤثرترین فرد در اجرا  مدیرکل وزارت اطالعات  5

    او در دادگاش به جرم آمریت در چهار قیل به چهار بار ح،س ابد محکوم ددگرفتمسیقیم فیزیکی او اناام 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AE%D9%84%D9%82_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B4%D9%87%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%BE%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%85_%DA%A9%D9%84%D8%B1%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%85_%DA%A9%D9%84%D8%B1%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AA%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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  1عنوان سالح جنگی. استفاده از عوامل بیولوژیک به2

نظامی متورد استیدادش قترار     اتیعملهایی هسیند که در ها  بیولوژیک عمدتاً همان سالحسالح
دتود کته بتا    جا  مواد مندارش از عوامل بیولوژیک اسیدادش متی ها بهگیرند، اما در این سالحمی

هتا  ریتز پخت     صورت قطترش ورت ذرات معلق و در آ  بهصانداار سالح، این عوامل در هوا به
ها  بیولوژیک، برخالف ها با تسلیحات نظامی این است که سالحدوند  نقطة تمایز این سالحمی

تسلیحات نظامی، قابلیت پنهان بودن را دارند، رنگ، بو و خاصیت فیزیکی خاصتی ندارنتد و اثتر    
کتار  هتا بته  بماند  از جمله متواد  کته در ایتن ستالح     ها در محیط باقیتواند تا مدتآنها هم می

هتا  جنستی،   کننتدش هتا، فعتا   کننتدش ها، فلجکنندشها، ناراحتکنندشحستوان به بیرود، میمی
هتا بترا  دستیریر     آورها ادارش کرد  برا  مثا  در اغیشاشها و خوا کنندشها، آرامگردانروان

 ( 13۰: 1395اسیدادش کرد )کرمی،  هاتوان از این سالحزندة افراد می
 

 های بیولوژیک برای تخریب. استفاده از سالح3
کننتدگان و  تترین مصترف  ستلولی، مهتم  هتا  تتک  هتا و قتارچ  موجودات زندة ریز  مانند بتاکیر  

کننتد  ایتن   کنندگان ط،یعت هسیند و بیشیردان از این طریتق انترژ  ختود را کستب متی     تازیه
ا  که دارند، قادرند بستیار  از متواد  را کته جتزء     العادشانایی آنزیمی فوقموجودات زندة ریز با تو

ها  میکروبی (  امروزش بسیار  از آنزیم131: 1394پذیرند، تازیه کنند )کرمی، مواد سخت تازیه
هتا استیدادش   که در صنای  مخیلف، آرایشی، بهدادیی، نستاجی، صتنای  فتو د، ندتت، هیتدروکربن     

ا  را نو  هسیند  قابلیت سازش ژنییکی در آنها، تقری،اً تازیه و تیییر هر نو  مادشدوند، از این می
هایی که انسان اناام دادش، قدرت آنهتا را چنتد برابتر کتردش استت       پذیر ساخیه و با دسیکار امکان

صورت عتام و کلتی استت و ست،ب     تواند از دو جن،ه اهمیت دادیه بادد؛ او ً، بهتازیة این مواد می
دود، همین مسئله ها  اضافی بر کشورها ددش و موجب نارضاییی مردم از دولت میتحمیل هزینه

هتا  پایة پل ها  بینی، رنگطور مثا ، خوردگی لولهیکی از تهدیدات اقیصاد  علیه کشورهاست  به
توانتد مصتادیقی از حمتالت    ها در متدتی بستیار کمیتر از موعتد مقترر متی      و از بین رفین آسدالت

طتور ختاص، در صتنای  راه،ترد      تواننتد بته  یولوژیک در حوزة صنعت در کشورها بادد؛ ثانیاً میب
رادار در هواپیماها  رادارگریز اسیدادش عنوان مادة ضدطور مثا ، رزین که بهکار روند  بهکشورها، به

اپیماها را از دود  با تازیة این مادش توسط موجودات زندة ریز، بدون آنکه کسی میوجه دود، هومی
 را دناسایی کرد    توان آنراحیی میکنند و بهحالت رادارگریز  خارج می
ها  متذکور  ها، در خ،رها  عمومی و حیی پنهان وجود ندارد؛ زیرا نمونهمصداق بارز این نمونه

هتا  بیولوژیتک،   توان اث،ات کرد  تدکیک بین عمد  یا ط،یعی بودن دیو  ستالح راحیی نمیرا به

___________________________________________________________________ 
1. Bioweapon 
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قابتل   گانته پتنج روز نیتاز دارد و بتا حتواس    یار ددوار است و به فناور  پیشرفیه و تاهیزات بته بس
صتورت ط،یعتی   ها، بته تشخی، نیست  علت مسئلة مذکور این است که او ً این تیییرات و ت،دیل

گیرد  به همین دلیتل، ظتن   هایی اناام میاست و گاهی در ط،یعت هم چنین تیییرات و دگرگونی
بسیار  از افراد تتوهم توطئته    این تیییرات توسط گروش خاصی جهت دادش ددش است، از دید اینکه

صورت کتامالً تتدریای و طتی زمتانی     ثانیاً این تیییرات به (؛133: 1394دود )کرمی، پندادیه می
 پودی کرد  در بیشتیر توان از آن اقدامات چشمراحیی میپذیرد که بهمثالً یک یا دو سا  اناام می

اند  ظن آنها ایتن  دوند که مورد حملة بیولوژیک قرار گرفیهموارد، حیی کاردناسان هم میوجه نمی
است که مواد اولیه مشکل دادیه است، مرر اینکه با رویکرد علمی و امنییی، به ق یه نراش دود یتا  

 (   134: 1394بردش دود )کرمی، به این تهدیدات بالقوش پی 

 

 1. بیوتروریسم کشاورزی4

بیوتروریسم کشاورز ، از مخاطرات جد  و مهمی است که بیشیر کشورها در معترض آن قترار   
 برا  تولیتد بتذرهایی   ،اسیدادش از مهندسی ژنییکسوء بیوتروریسم کشاورز ، هدف اصلی دارند 
 اناام ، داملبیوتروریسم کشاورز است   که یک ترکیب خاص در آن حذف یا اضافه ددش است

 انیقا  و ایااد یا محصو ت این کردن کشاورز ، مسموم مخیلف محصو ت در یژنییک تیییرات

استت   جهتان  مخیلف نقاط در هاانسان فراوان اسیدادة به با توجه محصو ت این طریق از بیمار 
منظتور  ها  حیوانی و گیاهی بهاسیدادش از بیمار (  همچنین 151: 139۰تنی،)موسو  و چهل

انسانی  ها ها  اقیصاد ، خطرسی  در بخ  کشاورز  است که آسیبایااد آسیب و تخریب و
ضتررها  اقیصتاد  بته افتراد،      و موجتب  دن،ا  خواهد دادترا به و حیی ایااد هراس در انسان

 ( 9۰: 1394راد، )میقی و کاویانی ددومی هاتاارت و دولت
 

 های بیولوژیککارگیری سالحهای بهروش
هتا  بیولوژیتک، زنتدش استت و     روند  سالحکار میها  مخیلدی بهدیوشها  بیولوژیک، به سالح

در بسیار  از دهرها فتراهم استت  بترا  مثتا       میأسدانهدود  بسیر تکثیر این عوامل تکثیر می
هتا  آ ،  ا  نیستت  جتو   ددشها، در مناطق دهر  روسیایی، اصو ً مقولة کنیر موضو  زباله

هتا هستیند  بتو  گنتد     ها  غذایی، بسیر ردد میکرو و این زباله دودمواد غذایی می آلودش به
کننتدة عوامتل بیولوژیتک و    ها و بقیتة حیوانتات هتم منیقتل    ها، یعنی ردد میکرو ، موشزباله
 ( 44: 1394ها هسیند )کرمی، زنندش به این بیمار دامن
  اصتلی یتک   هاجوانان هر کشور، بسیر تهدیدها  بیولوژیک هسیند  جوانان، سرمایه  

___________________________________________________________________ 
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کند، زیترا در ستن بتارور       میگذارهیسرمادوند و ددمن بیشیر رو  آنها کشور محسو  می
هایی کته بترا      مکملاندها  ورزدی در معرض تهدیدات بیولوژیک قرار گرفیهقرار دارند  سالن

مکن استت  اند  داروها  کنیر  باردار ، مکنندشدود، عقیمها اسیدادش میبدنساز  در این سالن
ها  بیولوژیک که منشأ بیمار  هسیند، ناپذیر  منار دوند  بسیار  از سالحعوارض ج،ران به

ها  حتاد، چته متزمن کته     دکل بیمار  دوند، چه بهاز طریق هوا، آ  و مواد غذایی منیقل می
هتا  کنند  آلودگی مواد غذایی به انوا  مواد دتیمیایی، ستموم و میکترو    ها بروز میپس از سا 

متواد  هتا  دتیمیایی بته    دارنتدش ساز دود  مواد دیمیایی افزودنی و نرهددت مشکلتواند بهمی
 ( 49: 1394اند )دریایی، غذایی در فرایند فراور ، در بیشیر موارد سمی

تواند کشورها را دچار مشکل ددمن با آلودش کردن مواد غذایی چه وارداتی و چه داخلی، می
تواند متردم را  که ددمن می استخوراک روزانة مردم است، بسیر مناس،ی  کند  مواد غذایی که

توانتد عمتد  بادتد  موضتو      آلودش کند  بروز انوا  آفات در محصتو ت کشتاورز  و دامتی متی    
جدید  که در بیست سا  گذدیه مطرح ددش است، ورود محصو ت غذایی دسیکار  ژنییکتی  

مورد سالمت محصو ت تراریخیه، مثل برنج، ذرت و سویا، بازار جهانی است  در به  1یا تراریخیه
عنوان خوراک دام یا روغتن و حیتی   ابهاماتی وجود دارد  هزاران تن از این محصو ت هر ساله به

افتراد ایتن کشتورها،     کته یدرحتال دود، محصو  قابل مصرف مثل برنج و ذرت، وارد کشورها می
 ( 44: 1394د )کرمی، اناطال  ندارند که این محصو ت تراریخیه

 

 های بیولوژیک بندی سالحدسته
سهولت انیقتا ، دتدت بیمتار    براساس  سازمان بهدادت جهانیط،ق تعریف  عوامل بیولوژیک،

و میتزان دتدت و حتاد     حاصله و احیما  دسیرسی به عوامل بیولوژیتک  ومیرمرگزایی، میزان 
 ( Syra, 2014: 3)دوند سه گروش تقسیم می بودن، به

صتورت  و از طریق پخ  بته اند ددت سمیحیی با دوز پایین به این گروش، عواملروش او : گ
 دو ستتترایت هستتتین  انیشتتتارقابتتتل ستتترعت در بتتتین افتتتراد اجیمتتتا    بتتته ذرات معلتتتق

(BMA, 1999: 31)  و توانتایی زیتاد  در    برخوردارنتد  مناستب  محیطتی  پایدار  عوامل، از این
دهنتد   سرعت ستالمیی افتراد را تحتت تتأثیر قترار متی      به انیشار و پخ  ددن در محیط دارند؛

 دلیتل هرگونته   همتین دارد، به  وجود بیولوژیک افزارها جنگ در آنها کارگیر به هایی ازسابقه

عامتة   نیز و بهدادیی ها تیم هراس در ساز ترس وآدکار زمینه طورتواند بهمی آنها انیشار دایعة
 گروش برنامة این بیولوژیک عوامل با مواجهة احیمالی اید برا بهدادیی ب ها دود  سیسیم مردم

عوامتل ایتن   واکسن مؤثر  علیه  .بادند  زم نیز برخوردار آمادگی دادیه و از راه،رد  مناس،ی

___________________________________________________________________ 
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زایتی فراوانتی   گونه عوامتل، کشتیار و آستیب   کارگیر  اینهدر اخییار نیست و در صورت ب گروش
هتا   ، بوتولیسم، تتو رمی، طتاعون، آبلته، تتب    زخماشیس ملدامل عوا گروشدود  این حاصل می

( استت )متراد    19-و در حا  حاضر ویروس کرونا )کووید و تب  سا هموراژیکی، ابو ، ماربوگ
 ( 1۰2: 1395دربند ، پشت

 قترار  گتروش  ایتن  در بیولوژیتک،  هتا  توکستین  نیتز  و زابیمار  عوامل از دوم: بسیار  گروش
 آستانی  نست،یاً  انیشتار  که است این گروش این عوامل مشخصات از  (BMA, 1999: 31)گیرند می

 گتتروش، ایتتن عوامتتل  برخوردارنتتد کمیتتر  زایتتیآستتیب و کشتتندگی قتتدرت از ولتتی دارنتتد،
 کته  کندمی ضعف دچار چنان را دما که است ویروسی ویروس، نورو مثا  برا   اندکنندشناتوان

 هتا، توکستین  و هتا ارگانیستم  این تشخی،  بادید ندادیه را حرکیی و کار هیچ توان روز چند تا
   است تشخیصی نوین ها روش از انواعی کارگیر به نیازمند

دسیرس بودن و قتدرت   قابل یلدلهسیند  به زایمار ددت بگروش، به ینعوامل ا: گروش سوم
عنتوان  کته بته   ابنتد ی ییتر تی  اگونته بته  یستیی ز هتا   با فناور توانندیو انیشار آسان، م یرتکث
بتا   یاحیمتال  ةمواجه  ند  برادواسیدادش  قابل یولوژیکب  افزارهامرگ،ار در جنگ ها یسمارگان

  هتا از عدونتت  یشتریر  درمتان و پ  ی،،تشتخ   هتا ها در حتوزش پژوه  یدگروش، با ینعوامل ا
 (   184: 1394 مود،یو بالل یدکیب)زار  یابدحاصله توسعه 

 هتا  یتت ظرف بته  یولوژیتک، ستالح ب  یتک در  یر کارگبه  برا ولوژیک،یانیخا  نو  عامل ب
 دارد  یعامل بسیر یسییترور ا هها و سازماندولت یو مال یفن  ،اقیصاد

 

 های بیولوژیکتأثیر حمالت با سالح
  دتود: کلتی بته چهتار دستیه تقستیم متی       طتور بته هتا  بیولوژیتک،   تأثیرات یک حمله با سالح

 از بزرگی گروش مرگ در و بیمار  موجب تواندتنها مینه بیولوژیک با سالححمله  فیزیکی: هر  1

اطمینتان در جوامت ، خستارات     عتدم  و نررانتی  بلکه با ایااد ترس، اضطرا ، خود دود، قربانیان
ی نظام دگیپادازهم  روانی: بروز ترس و وحشت عمومی و 2گذارد؛ ناپذیر  را بر جا  میج،ران

نیتز   مردم ةتود ایااد ترس و وحشت در بین ،واقعی مهم است ةحملیک  هطورکهماناجیماعی  
 ؛همتان انتدازش خشتونت واقعتی، متؤثر استت       خشونت بته  که تأثیر تهدید بهطور به ،مهم است

وکار  اثر ها  اقیصاد  و کسبها  مسافرتی، میوقف ددن فعالیتاقیصاد : ایااد محدودیت  3
تخری،ی یک حملة بیولوژیک، ممکن است چند برابر اتداقاتی واقعی، همچون سیل و زلزله بادد؛ 

ارت،اط مستیقیم بتا    وهواآ محیطی و بهدادیی: آلودش ددن مناب  ط،یعی مانند مناب    زیست4
طور مستیقیم و  زیست بهمحیط  بر مندی اثر و عارضه و زندگی جمعی انسان دارد  هر نو  حیات

 ( 1۰: 1394کند )دریایی، ، حیوانات و گیاهان، آسیب وارد میغیرمسیقیم به انسان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85


 13الملل   از منظر حقوق بین سمیوتروریبه بتوسل 

 

 های مقابله با بیوتروریسمراه
هسییم که هتیچ  رو ددش روبهطورکه بیان دد، در یک حملة بیوتروریسیی با ددمنی پنهانهمان

نشانی از او وجود ندارد، تنها از مسیر اخذ راه،رد دناستایی ماتار  و منافتذ ورود  ددتمن و     
سالمت ع،ور کترد، آن هتم در صتورتی عملتی      توان از این مرحله بهاناام اقدامات بازدارندش می

مخیلتف،  هتا   ددش در حوزشها، حسب وظایف تعریفدود که مردم و تمامی نهادها و سازمانمی
درمان، کشاورز  و بازرگتانی، پیشتاپی  دربتارة نحتوة     و اجیماعی، سیاسی، اقیصاد ، بهدادت 

 ( 13: 1395عملکرد خود، آگاهی دادیه بادند )کرمی، 
توانتد از  میمقابله با بیوتروریسم، ها  عنوان مؤثرترین و پایدارترین روشبه ،پدافند غیرعامل

 ،در حقیقتت   را کتاه  دهتد   یا آثار مخر  نادتی از آن کند  جلوگیر  هاوجود آمدن بحرانبه
مقابلته بتا بیوتروریستم استت )زرگتان و      تترین روش  آمیزترین و اثتربخ  صلح غیرعامل،پدافند 
    (96: 1395دهنو ، 
  دان  و آگاهی: دان  و آگاهی از روند پدیتدة  1اند از: ترین اصو ، پدافند غیرعامل ع،ارتمهم

ا  استت   خت تهدیدات، منافذ خطر، اولتین گتام بترا  م،تارزش بتا چنتین پدیتدش       بیوتروریسم، دنا
به مردم خود آموزش دهند و آنها را آگاش کنند، ولتی   ،بیوتروریسمبا در راسیا  مقابله  دکشورها بای

در این مورد ن،اید مسئله را آنقدر بزرگ جلوش دهند که خود موجب ترس و وحشت در مردم دود؛ 
ها، دستییابی بته   سطح مطلوبی از آمادگی دفاعی با اناام تمرینات و رزمای یدن به   آمادگی: رس2

  استت  ریپتذ امکانعلوم جدید و فناور  نوین تشخیصی، دفا  و درمان، تهیة لوازم و ملزومات  زم 
  3؛ متؤثر بادتد   ،هایی بترا  دناستایی ستری  و مشتخ، کتردن عوامتل      باید دامل برنامه آمادگی

ساز  درایط، و سمت عاد  ها بهترین اصو  در هدایت بحرانندس، مهمت و اعیمادبهمهارت: مهار
  پیشریر : باید در این زمینه اقداماتی را اناام دهیم کته تهدیتدات کتاه     4؛ استغل،ه بر ترس 
و  متتواد دارویتتی ضتتطرار ریتتز  بتترا  توزیتت  ابرنامتته(  بتترا  مثتتا  34: 1394یابتتد )کرمتتی، 
ها  بهدادیی، آ  و مواد غذایی سالم بادتد  اگتر متردم در ستالمت     ید زیرساختواکسیناسیون  با
هماهنری و ارت،اطات نیز باید تقویت دود دود،   عوامل بیولوژیک، کم میرگذاریتأثبادند، میزان 

  قانونرذار : این عامل نق  مهمی در اقدامات میقابتل دارد   5؛ تا زمان پاسخرویی به حداقل برسد
توانند برا  حمایت و آگتاهی دتهروندان خوددتان در برابتر بیوتروریستم، در راستیا        یها مدولت

 نیتتر مهتم عنتوان  میالد  و تقویتت ایتن کنوانستیون بته     1972ها  بیولوژیک کنوانسیون سالح
کنیتر  همتراش بتا تقویتت     سیستیم،  یک و  سازوکار مقابله با بیوتروریسم، قوانین داخلی وض  کنند

 را تسلیحات بیولوژیتک اسیدادش از  توانندها میکنند  همچنین دولتوجود ایااد روندها  نظارتی م
توانتد تعقیتب و ماتازات      این امر میدهند المللی قرارتحت پود  قوانین بین ،عنوان یک جرمبه

 .تسهیل کند ،بیولوژیک و ابزار تحویل آنها هسیندسالح کسانی را که دارا  
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 المللدر اسناد حقوق بین های بیولوژیکمندی سالحنظام

تترین  ها  جنرتی هستیند کته بیشتیرین و قتدیمی     ها  بیولوژیک و دیمیایی، تنها سالحسالح
دلیتل  تصویب رسیدش است  بهکارگیر  آنها به المللی برا  من  تولید، اسیدادش و بهمعاهدات بین

هتا در دتکل   ز ایتن ستالح  ها پتی  کته ا  ، از قرنهاگونه سالحماهیت غیرانسانی و وحشیانة این
، قراردادهتا  مخیلدتی بترا  ممنتو  ستاخین آن دتکل       ددها اسیدادش میابیدایی آن در جنگ

دو ستدة اخیتر رواج یافیته و    هتا  علمتی   ها، در پتی پیشترفت  تولید و کاربرد این سالح .گرفت
ستت  آثتار   المللی برا  ممنو  ساخین کاربرد آن نیز از همین دوران ددت یافیته ا بین مشارکت

ستو  اتختاذ   المللی را بته تدریج جامعة بیندوسیانه بهها  نو ها و اندیشهگونه سالحزیان،ار  این
 تر در مورد کنیر  و خل  سالح بیولوژیک، سوق دادش است  ها  عینی و قو مشیخط

د گازهتا  ها  نوین کتاربر کارگیر  دیوشدمار و حمالت وسی  بیولوژیک و دیمیایی با بهتلدات بی
کنندش در جنگ جهانی او ، تلدات ستنرین ایتن جنتگ نادتی از کتاربرد      مهلک و ناتوان و مواد سمی

منار بته   راها  بیولوژیک و دیمیایی و آثار غیرانسانی آن، واکن  کشورها  جهان در این بارش سالح
وژیتک و دتیمیایی،   هتا  بیول المللی در خصوص کاربرد سالحترین معاهدات بینانعقاد یکی از معروف

کننتدها و دیرتر گازهتا و    ، خدهاسیدادش از گازها  سمی ژنو کرد  در این پروتکل، 1925یعنی پروتکل 
 1کاربرد انوا  مایعات، مواد مشابه یا ادوات و ابزارها  د،یه به آنها در جنگ ممنو  است 

 و دائم دتورا   ع پنجاز جمله با وجود ام ا  این پروتکل توسط بسیار  از کشورها  جهان 
نواق، موجود از ایدا  نق  مؤثر در صحنة جهانی  لیدلبهاین پروتکل میحد،  امنیت سازمان ملل

هتا   باز ماند  این پروتکل نقصان بسیار بزرگی دادت، زیرا تنها ناظر بتر ممنوعیتت کتاربرد ستالح    
 کترد  از ایترادات دیرتر   ها را من  نمیبیولوژیک و دیمیایی بود و توسعه، تولید و ان،ادت این سالح

ا  در خصتوص التزام پیوستین کشتورها بته پروتکتل متذکور استت          ، عدم وض  قاعدشپروتکل ژنو
گرفتت   ممنوعیت قیدددش در پروتکل، ویژة کشورها  ع و بود و کشورها  غیرع تو را در برنمتی  

الملتل عرفتی در   ها  ق،لی که با الهام از قواعد حقوق بینهر حا ، مداد این پروتکل و کندرانسبه 
دتدش بتود، در ایاتاد     دتود، تنظتیم  ا مواد  که موجب رنج و آزار غیرضرور  میمن  کاربرد سم ی

 الملل در این خصوص کمک دایانی کرد عرف و موازین حقوق بین
صتورت  ، مسئلة خل  سالح دیمیایی هموارش با خلت  ستالح بیولوژیتک بته    196۰تا اواخر دهة 
هتا   د محتدودة ممنوعیتت و سیستیم   تر، هماننتدریج با طرح مسائل مهمدد  بهتوأمان مطرح می

، چراکته  نمتود یمت بازرسی، امکان حصو  توافق یکسان در متورد هتر دو ایتن تستلیحات مشتکل      
هتا   ها  بیولوژیک بستیار پیچیتدش بتود و ستازوکار    سالحها  دیمیایی نس،ت به تاهیزات سالح

بتاور بودنتد کته     طل،ید  تا این زمان، کشورها  جهان سوم و دورو  بر ایتن کنیرلی مخصوص می
___________________________________________________________________ 

1. Protocol for the Prohibition of the Use of Asphyxiating, Poisonous or other Gases and of 
Bacteriological Method of Warfare, Geneva, 17 June 1925 
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خل  سالح دیمیایی و بیولوژیک باید همزمان و با یکدیرر بادند  پیشنهاد جداستاز  قراردادهتا    
بتا   1971ها  دیمیایی و بیولوژیک توسط انرلسیان ارائه دد و در نهایت در ستا   سالحمربوط به 
افق رسیدند  کنوانستیون  تو  بیولوژیک، به هاسالحمیحدة آمریکا در مورد مین کنوانسیون ایا ت 

 کشور اجرایی دد  48با ام ا   1975ها  سمی و بیولوژیک، در سا  من  سالح
  در مقدمه اغلتب  استمادش  15، دارا  یک مقدمه و 1972ها  بیولوژیک کنوانسیون سالح

میحد و همچنین، تأکید بتر پای،نتد  و تعهتد    ژنو و منشور ملل  1925تأکید بر اجرا  پروتکل 
ها  ها  مؤثر و پایا در جلوگیر  از تولید و توسعة سالحی کشورها  ع و، بر اجرا  روشتمام

ها  موجود در قلمرو آنها کته پتی  از اجرایتی دتدن     بیولوژیک و همچنین معدوم کردن سالح
هتا   محور و کانون اصلی اهداف کنوانسیون ستالح  .اند، گردیدش استاین کنوانسیون تولید ددش

تنهایی عامتل مهتم بازدارنتدش و    کنوانسیون، خود به 1ذکر ددش است  مادة  1مادة بیولوژیک در 
  چه ایتن کشتورها   استتعهدآور  برا  کشورها  ع و در جهت کنیر  و مقابله با بیوتروریسم 

با تصویب ع ویت در این کنوانسیون، توسط ماالس قانونرذار ، تعهد ت مین مناستب، م،نتی   
 گیرند   عهدش میمنظور م،ارزش با این امر را بهتی بهبر تدوین قوانین و مقررا

ع تویت ایتن   کشور بته   155ها  بیولوژیک تاکنون ا جرا ددن کنوانسیون سالحاز زمان  زم
، ولی نس،ت بته دیرتر   استاند  اگرچه تعداد اع ا  این کنوانسیون دایان توجه کنوانسیون درآمدش
با جهانشمولی فاصتلة زیتاد  دارد  در    ی، این کنوانسیونکشیارجمعها  سالح معاهدات مربوط به

هایی مانند سازمان ملتل  رسد در صورت هماهنری و ادیراک مساعی با سازماننظر میعین حا  به
ها  مربوطة دیرتر کتارایی   جهانی و سازماناتمی، سازمان بهدادت المللی انرژ  میحد، آژانس بین

بد  همچنین بترا  تقویتت بیشتیر کنوانستیون  زم استت ایتن       این کنوانسیون افزای  بیشیر  یا
پشتیی،انی  ها  ع و را میعهد سازد، بلکه جوام  مدنی نیز باید بته  تنها دولتالمللی، نهمعاهدة بین

از آن بپردازند  این کنوانستیون، همچنتین نواقصتی دارد، از جملته اینکته ایتن کنوانستیون فاقتد         
  استت تعهتدات منتدرج در معاهتدش    ایی و پای،ند  کشتورها بته   آزمسازوکار  درست برا  راسیی

(؛ بنابراین در مرحلتة  18: 139۰همچنین این کنوانسیون، قدرت اجرایی و بازرسی ندارد )میرزایی، 
استت  ها  بیولوژیک،  زم کنوانسیون من  سالح برا  تقویتاو  باید این کنوانسیون تقویت دود  

از  دبایت ؛ همچنتین  ویتت رونتدها  نظتارتی موجتود ایاتاد دتود      تا یک رژیم کنیر  همتراش بتا تق  
مشارکت دارند، میزانی از حمایت ها  بیولوژیک سالحها  مرت،ط با تولید دانشمندانی که در طرح

هنتوز  تتوان گدتت کته      متی هایی ن،ادندعمل آورد که حاضر به همکار  در چنین طرحمالی را به
 هتا  کتاربرد ستالح   خطرنتاک نادتی از   و عواقتب ستم  بیوتروری خصتوص آگاهی افکار عمتومی در  
افکار عمتومی   ،در راسیا  مقابله و تق،یح بیوتروریسم دکشورها بای بنابراین؛ بیولوژیک کافی نیست

نتد تتا صتدمات نادتی از بته     کننادی از آن آدنا  خطرناک بیولوژیک و عواقب ها سالحخود را با 
؛ همچنین برا  تقویت بیشیر کنوانسیون  زم است بدامکان کاه  یا حد تاها الحساین کارگیر  
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هتا  ع تو را میعهتد    دولتت  تنهانهالمللی، پروتکل اجرایی و الحاقی دادیه بادد و این معاهدة بین
 سازد، بلکه جوام  مدنی نیز باید به پشیی،انی از آن بپردازند 

 

 المللهای بیولوژیک در حقوق بینممنوعیت کاربرد سالح
دهد کته  المللی را تشکیل میها  بینمراج  و سازمان ةجهانی در حالی نررانی عمد یتامن نیتأم

 ةدیرر مستئل  سو از   ثمر ننشسیه است ددش از سو  آنها بهها و راهکارها  ارائهحلبسیار  از راش
تترین میییرهتا  امنییتی همتوارش در دستیور کتار       عنوان یکتی از اساستی  بهها  بیولوژیک، سالح
 ها قرار دادیه استت  وضعیت تولید و کنیر  این سالح المللی برا  سامان دادن بهها  بینزمانسا

المللتی محستو    ترین تهدیدات جهانی علیه صلح و امنیتت بتین  یکی از مهمها  بیولوژیک، سالح
 ساز  کتاربرد ممنو  در پی ،المللیبین ةرویکردها  حقوقی در عرص(  72: 1383)ساعد،  دوندمی
تلخی یاد کتردش و     بشر هموارش از مصائب و بالیا  جنگ بهاستدر درگیرها بودش  هاگونه سالحاین

الملل، سودا  برا  ممنو  یا محدود کردن آن، تمهیداتی اندیشیدش است  در این عرصه حقوق بین
این هتدف   را در عرصة گییی تعقیب کردش است  نیل به زدودن جنگ و خونریز  یا تعدیل آثار آن

 ها  جمعی میسر نیست   جز با ادیراک مساعی و بردادین گام
ها  دردنتاک،  اند از : مرگها  بیولوژیک، آثار فایعی را در پی دارد که ع،ارتکاربرد سالح

دود  در بعد نظامی، این یک اصتل  منار می 2و حیی گاهی به ایااد پاندمی 1اپیدمی وحشیناک
الملل ممنو  نشدش، ولی وها  نظامی ددمن از رهرذر حقوق بیناست که اگر سلب حیات از نیر

هتا  بیولوژیتک در حصتو  پیتروز      کیدیت و دیوة این عمل به نظم درآمدش است  داید سالح
کنتد   ددش بر  نمیها  وض را از ممنوعیتبودن یک سالح آن  مؤثرتلقی دوند، اما  مؤثربسیار 

توان اثر این وژیک، این واقعیت است که اغلب مشکل میها  بیولیکی از مسائل مربوط به سالح
 میتأثر هتا،  که جمعیت غیرنظامی از کاربرد ایتن ستالح  خصوص هنرامیعوامل را محدود کرد  به

دتود، م،نتا    قواعد عامی که دربارة حمایت از جمعیت غیرنظامی اعما  متی  دوند؛ بنابراینمی
 (   273: 1382حسینی، کند ) داشف میها  بیولوژیک را م اعممنوعیت کاربرد سالح

ها  دیمیایی و بیولوژیک محکوم و ممنو  اعالم دتدش  ، کاربرد سالح3ژنو 1925در پروتکل 
هتا     ستمی نیستت، بلکته ستالح    به گازهتا ددش محدود است  در این پروتکل ممنوعیت وض 

کننتد کته   دهد  براساس ایتن پروتکتل، کشتورها  ع تو تعهتد متی      بیولوژیک را هم پود  می
ها  بیولوژیک نیز رعایتت  سالحها  دیمیایی را نس،ت به سالحددش نس،ت به ممنوعیت اعما 

___________________________________________________________________ 
 است  گیرا  که به عموم مردم سرایت کردش بادد، مسر ، همهبیمار  ،عارضه یا بیمار  عام  1

   ددن است توان گدت در حا  جهانیکه می ایدز برذرد، مانند بیمار  قارش که یک بیمار  از مرز چندهنرامی  2
3. Protocol for the Prohibition of the Use of Asphyxiating, Poisonous or other Gases and of 

Bacteriological Method of Warfare, Geneva, 17 June 1925 
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، توسعه، تولید، تحصتیل و  1972ها  بیولوژیک کنند؛ همچنین براساس مواد کنوانسیون سالح
هتا   ایتن ممنوعیتت در متورد دتیوش     1ها  باکیریولوژیک و سمی ممنتو  استت   ان،ادت سالح

   استکند، نیز قابل اعما  آمیز را دن،ا  مییک و مصنوعی که هدفی غیر از صلحبیولوژ
(، کیت ولوژیبهتا   سالح) ها  سمیتوان گدت که ممنوعیت اسیدادش از سم و سالحدر کل می
الملل عرفی استت کته   المللی و داخلی، یک قاعدة دیرپا  حقوق بینها  مسلحانة بیندر درگیر 

دتناخیه دتدش بتود  ط،تق اساستنامة دیتوان        تیبه رستم  3و مقررات  هه 2ر، در کدلی،گذدیه در
ها  مستلحانة  ها  بیولوژیک( در درگیر سالح) ها  سمیالمللی، کاربرد سم یا سالحکیدر  بین

المللی دادگسیر  نیتز در نظریتة مشتورتی    دود  دیوان بینالمللی، جنایت جنری محسو  میبین
، ماهیت عرفی ممنوعیت استیدادش از  1996ا  مور    هسیههاسالحبه مشروعیت تهدید یا توسل 

هتا   کردش است  ممنوعیت یاددتدش در درگیتر    دییتأها  بیولوژیک( را سالح) سم و سالح سمی
صراحت در اسناد مذکور مطرح نشدش، اما رویة غالب کشتورها، زمینته را   ی بهالمللنیب ریغمسلحانة 

 ( 22۰: 1392بیردلی،  ضیایی) دش فراهم کردش استبرا  عرفی تلقی کردن این قاع

 

 حقوق بشری بیولوژیک از منظر هابه سالحمغایرت توسل 
همچتون صتحت و    ة حیتات انستان  کننتد نیتتأم هتا   زندگی موه،ت الهی است و ایااد زمینته 

عتار  از آلتودگی، از جملته     ستت یز طیمحسالمت، امنیت، دسیرسی به هوا، آ ، غذا  سالم و 
رود  دنیا  معاصر، سردار از مخاطراتی است که سالمت می دماربهها ها  مهم دولتلیتمسئو

افکنتدش استتت  یکتی از ایتن مختاطرات، بیوتروریستم استتت        بته مختاطرش  و امنیتت کشتورها را   
ترین تهدید توصتیف کترد  خطترات    ها  خاص آن باید خطرناکویژگی به لحاظبیوتروریسم را 

تر دانست  در بیوتروریستم،  ا  و دیمیایی نیز جد ها  هسیهد از سالحبیوتروریسم را حیی بای
  از آن بسیار ریشریپبر اینکه زند که هم، عالوشگر و پنهانی میددمن دست به اقدامات تخریب

 تیت ستالمت و امن  ستم، یوتروریبددوار است، راهکارها  کشف و مقابله با آن نیز ددوارتر است  
 الملتل نیآن را نقض آدتکار حقتوق بشتر و حقتوق بت      حیث باید نیا و از رودیجوام  را نشانه م

جهتت او ،   ؛استت  یبررست  قابل حیثاز دو  سمیوتروریحقوق بشر و ب انیکرد  ارت،اط م فیتوص

___________________________________________________________________ 
1. Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological 

(Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction, 10 April 1972. 

 آمریکایی علوم سیاسی و حقوق در –فرانسیس لی،ر، اسیاد آلمانی  1861، در سا  (Lieber codeکد لی،ر )  2

الملل تنظیم ا  بر م،نا  حقوق بینجمهور آمریکا، نظامنامهدانشراش کلم،یا، نیویورک از طرف لینکلن رئیس
 اجرا گذادیه دد و در جنگ داخلی برا  نیرو  زمینی ایا ت، به 1863در سا   بارکرد که برا  نخسیین

 ا جرا بود میحدش  زم
 23مادة   3
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کته   ییهتا جهتت دوم، واکتن    و گتذارد یو سالمت جوام  م تیحمالت بر امن نیکه ا یراتیتأث
 (   2: 1396 ،یع،اس) دهندیموارد نشان م نیها به ادولت

 

 1بیوتروریسم، سالمت و امنیت انسانی. 1

عنتوان موضتوعات   سالمت و امنیت دو عنصر اساسی توسعه و پیشرفت یک جامعه هسیند کته بته  
ها  مسر ، مانند ایدز، ستارس و  دوند  تأثیرات جد  و گسیردة بیمار امنییی در نظر گرفیه می

، 2(19–اکنتون ویتروس کرونتا )کوویتد    آندلتوانزا و هتم   ها، همچونها  نادی از دیو  ویروسترس
بتر نیتاز بته    تر  دود  یک فرد سالم، عالوشة سالمت توجه جد به مسئلاند که همری کمک کردش

(  ایتن مستئله   3: 1396)بهرامی و همکاران،  استجسمی سالم، نیازمند آرام  روحی و روانی نیز 
 زئی از مسائل و موضوعات، امنییی قرار گیرد   ج سالمت بهس،ب ددش است که تهدیدات معطوف 

هتا  فترارو  ستالمت و امنیتت افتراد و جوامت ، مستئلة        ترین چال یکی از مهم اکنونهم
بیوتروریستم، تتأثیرات گستیردش و متداوم بتر جوامت  و افتراد دارد کته ایتن           بیوتروریسم استت  
 نیت بته ا  تتوجهی رد  بتی گتذا سالمت و امنیت تأثیر متی  همچونها  مهمی گسیردگی در حوزش

بعد تهدید  علیه صلح  ةو در مرحلجوام   امنیت سالمت و تهدید  علیه ،او  ةمسئله در مرحل
ها بترا  مقابلته   این مسئله موجب افزای  حساسیت نی؛ بنابرادود، محسو  میو امنیت جهانی

مقابله بتا   یافیه و اهمیت به گذدیهمقابله با بیوتروریسم، نس،ت  ررید ع،ارتبهبا آن ددش است  
هتتا  مکتتانی و زمتتانی  زم استتت  اگرچتته صتتورت مستتیمر و حیتتی ختتارج از محتتدودیتآن بتته
ددت محکتوم بتودش و  زم استت بتا آن برختورد جتد  همتراش بتا         ها  بیوتروریسیی بهفعالیت
بادتد،   احیترام قابتل ریز  ملی و جهانی صورت گیرد، این هدف هرچند هم که مقتدس و  برنامه
کن کردن درخت تناور و کهنسا    موجود و ریشهحقوق بشرها  بنیان کنار گذادینگر توجیه

 و مسیقر ددش است، نخواهد بود  افیهی رددها  فراوان که با تالش حقوق بشر
بشر  خصوص سالمت افراد و جوام  و در کل حقوقاکنون امنیت و بهیکی از موارد  که هم

بتا دتیو    ، معروف به بیمار  کروناستت   19–ویروس کوویدرا با خطر مواجه کردش است، دیو  
ویروس در اغلب کشورها  جهان، رویکردها  مخیلدی در ارت،اط با ساخیری بودن و انیشار این 

دلیتل  هنتوز  یا منشأ حیوانی دادین این ویروس مطترح دتدش استت  امتا      عامدانه یا تصادفی آن
توان گدت که چته  نمیدقیق  طوربه و ود نداردوج در این زمینه علمی و آزمایشراهی قابل اث،ات

 مواجته   اا  پیچیتدش و چندردتیه  با پدیتدش ی را جهان ةجامع  این ویروس، دادش است اتداقی ر 
بحتران   کردش و زندگی بشر را با چالشی جد  مواجه ساخیه است  این ویروس، واقعییتی تلتخ و  

حالتت   ؛ یعنتی ایتن بحتران، از   سیندکشور جهان درگیر آن ه 2۰8بی  از که است  جهانی حاد

___________________________________________________________________ 
1. Human Security 
2. Covid - 19 
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جهان با  گدت که امروزشتوان می حا  نیا با  پاندمی درآمدش است حالت بهو ددش اپیدمی خارج 
و خواسیه یا ناخواسیه ممکن است درگیر جنگ بیولوژیتک دتدش   ست روبسیار جد  روبه ةپدید
کشورها  و امنیت نظام سالمتتنها ا  است که نهددشریز هدف آن بیوتروریسم برنامه که بادد

و مذه،ی را هتم   ، اجیماعیبلکه سیاست، اقیصاد و حیی مسائل فرهنری ،قرار دادش ریتأثرا تحت 
  است با مشکل مواجه کردش 

 

 بیوتروریستی به حمالتها واکنش دولت .2

افراد،  یحدظ حقوق انسان  تا در راسیا سازدیها را موظف مبشر، دولت حقوق یالمللنیب نیقوان
د  دتو افراد حدتظ   یعمل کنند تا حقوق انسان  اگونهبه ای کنندعمل  یبراساس ضوابط مشخص

نقض  برابرها در تا از افراد و گروش سازدیبشر، آنان را میعهد م حداظت از حقوق ها بهتعهد دولت
بشتر در   وقاز حقت  یتد ها، در ابیتدا با مراق،ت کنند  دولت سمیوتروریحقوق، توسط حمالت ب نیا

  یبشر در قلمرو خو بعد از نقض حقوق ةو در مرحل ندکن تیحما سمیوتروریمقابله با حمالت ب
به میدتو  واقت     یدن،ا سمیوتروریها در مقابله با حمالت بدولت تیعمل آورند  حمابه  ریجلوگ

   ددوی منیه  بشر حقوق  هاددن نظام
افیتد،  س،ب حمالت بیوتروریسیی اتداق متی جهان به در رهایوممرگاگرچه کمیر از یک درصد از 

ها، ما،ورنتد  رو دولتازاین؛ جلب کردش است به خودها را این موارد بالقوش سطح وسیعی از توجه دولت
  ددیدتر  را اعما  کنند که در بع ی موارد ممکتن  هادسیورالعملگونه حمالت، برا  مقابله با این

  تاتویز رفیارهتا    بته معنتا  اگر مقابله با بیوتروریسم،  نی؛ بنابرادحقوق بشر منار دو به نقضاست 
بته  ضدبشر  و سلب وصف انسانی از افراد بادد، در این صورت، نقض حقتوق قربانیتان بیوتروریستم،    

ا  جدیتد از نقتض استیمرار  و    ها منار خواهد دد که این خود آغاز چرخهدیرر حقوق انسان نقض
 ( 2: 1396جویانه خواهد بود )ع،اسی، یند  تالفیدر فرا حقوق بشردار دامنه

ها  ، اسیراتژیستها، سیاسیمداران  توسط دولتریشریپبیوتروریسم، امر  حساس و قابل 
ة منزلت بته   اناام اقدامات، پی  از حمالت بیوتروریسیتتی،  استو حقوقدانان  نظامی، دانشمندان

راش مقابله با این  نیمؤثرتربا عواقب گسیردش،  احیما  اماایااد سد  محکم در برابر تهدیدات کم
  بحث حمالت بیوتروریسیی، مقطعی نیست و آمادگی  زم برا  مقابله با حمتالت  استحمالت 

تترین  و از مهتم  استت تهدیتد امنییتی    ،بیوتروریسمبیوتروریسیی، باید همیشری و دائمی بادد  
بیوتروریستم را بته    .ا نشانه گرفیته استت  رها حیات انسانیعنی  و جهانی، ها  امنیت ملیمؤلده

توصیف کرد  در بستیار    حقوق بشرترین تهدید علیه ها  خاص آن باید خطرناکلحاظ ویژگی
یی دانستت )افیختار    دناستا  رقابتل یغتوان را یک امر خزندش، پنهان و از موارد بیوتروریسم می

 (   41: 1396ط،اط،ائی، ن،و  
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بشر افراد است  حقوق افراد مرت،ط  مثابة حدظ حقوقوتروریسم، بهحمایت از افراد در برابر بی
حق بر حیات و امنیت برا  ابنتا   اعالمیة جهانی حقوق بشر، به  22و  3با بیوتروریسم در مواد 
ها  مدنی، ، از حقوسیهیپهمبها  توان ماموعهرا می حقوق بشر نی؛ بنابرابشر ادارش ددش است

منظتور  اند تمام تالش خود را بته ها، مکلفد  و فرهنری دانست  دولتسیاسی، اجیماعی، اقیصا
در برابتر اقتدامات بیوتروریستیی،     حقوق بشرگیرند تا از نقض  کارهبتهیه و تدارک امکانات  زم 

 ( 44: 1396آورند )سیدفاطمی،  عملبهجلوگیر  
 

 گیرینتیجه
دار ا  امتروز استت کته موجتب جریحته     دنی زیبرانرچال بیوتروریسم، از مع الت بسیار مهم و 

ددن وجدان انسانی، اخالق و احساسات فرد  و عمومی دتدش استت  بیوتروریستم، تنهتا ابتزار      
  اینها تنها جزئی از اقدامات بیوتروریسم نوین است که توستط برختی   ستینجنری برا  کشیار 

د وجود دادتیه بادتد،   توانعمد  پررنگ ددش است تا اقدامات دیرر که در این قسمت می طوربه
هتا  اصتلی تهدیتد    نمود  ندادیه بادد؛ اقدامات دیرر  که کمیر بته آن توجته دتدش و حتوزش    

گرفیته   به ختود اکنون بیوتروریسم رویکرد  نوین و بسیار گوناگونی رود  هممی دماربهددمن، 
ستت؛ هماننتد   بینتی ا از گذدیه بودش و انوا  گوناگون از آن قابل پتی   ترمیداوتاست که بسیار 

زیست، اقیصاد ، پزدکی، مستائل جنستی و فحشتا، صتنعت،      ها  محیطبیوتروریسم در زمینه
تترین مستئله در موضتو  بیوتروریستم،     کشاورز ، امنیت و زنایرة غذایی  در حا  حاضر، مهتم 

هتا  بیولوژیتک،     اگتر ستالح  است  علمی و فنی هابه پژوه تیییر دیدگاش از سنیی و عامیانه 
در اقدامات بیوتروریسیی نتوین از بعتد علمتی و فنتی و همچنتین اطالعتاتی و        ددشرگرفیهکابه

دتود  در  و بررسی دقیق قرار گیرد، سطح و حوزة تهدیدات، بهیر آدکار می مطالعه مورد امنییی
 که آناا از ،بیوتروریسمتر  را اتخاذ کرد  توان تصمیمات کاربرد ، مینییاه، برا  مقابله با آنها

 ةبرا  آینتد  ها میلیون انسان دود، خطر  بزرگزمانی کوتاش موجب نابود  دشتواند در مدتمی
 عنتوان ستالح  بتا قابلیتت استیدادش بته    بیولوژیتک،  نو  عامل  12۰۰تاکنون بی  از   جهان است
ماهیتت غیرانستانی و    لیت دلبته هتا  بیولوژیتک،   ستالح  1اند شدددناسایی و مطالعه  بیولوژیک،
. استت  گرفیته  دتکل ا  که دارند، قراردادهتا  مخیلدتی بترا  قانونمنتد ستاخین آن      وحشیانه

هتا   ستالح  کتردن  قانونمند، اولین معاهدة جهانی برا  1972ها  بیولوژیک کنوانسیون سالح
هتا  بیولوژیتک و ستمی را از نظتر     بیولوژیک است که توسعه، تولید، تحصیل و ان،ادتت ستالح  

نقایصتی کته دارد، نیوانستیه استت از      لیت دلبته این کنوانستیون  حقوقی ممنو  کردش است، ولی 
المللتی را بتا هتم    ها  ملی و بتین کارایی  زم برخوردار بادد  اگر کشورها  جهان بیوانند تالش

___________________________________________________________________ 
1. Biological agent. (2015, March 11). In Wikipedia. 
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موان  صترف کننتد، هتیچ عامتل بیولوژیتک، چته        بردن نیب ازادغام کنند و هزینة  زم را برا  
امیتد   بته  .نخواهتد دادتت     متا را ایبه دنسیب رساندن ددش، فرصیی برا  آط،یعی چه ساخیه

تعهتدات   المللتی بته  هتا  بتین  اینکه با مشارکت جتد  و پای،نتد  تمتامی کشتورها و ستازمان     
 ها  مرگ،ار دادیه بادیم گونه سالحعار  از این ییجان،ه، دنیاها  همهالمللی و نظارتبین
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