
 

 

  مقام معظم رهبري مدظله العالي

فند  باید کاري کنیم مصونیت رد خودمان هب وجود بیاوریم ، این با پدا
 .غیرعامل تحقق پیدا مي کند

 
فند زيستي   پدا

 

 

  

 

 سازمان تعاون روستايي استان سمنان

 
 

 بيوتروریسم تاریخچه

  

هایی نوین از جنگ مطرح شده که  در چند دهه اخیر، شیوه

است. این موضوع در چندسال  بیوتروریسمها  از آنیکی 

  است. گذشته بسیار مهم و حائز اهمیت شده

 تاریخچه ترور بيولوژیک

های  ها در جنگ ها علیه انسان قدمت به کارگیری میکروب

مختلف به هزاران سال قبل یعنی زمانی که بشر حتی 

ه گردد. شاید مشهورترین نمون شناخته باز می میکروب را نمی

پیوست که  بیوتروریسم هنگام محاصره یک شهر به وقوع می

در آن، دشمن جنازه فردی طاعون زده یا حیوانی متعفن را 

که محل پرورش میکروبهای مختلف بود، روی یک منجنیق 

انداخت تا موجب  و آن را به داخل قلعه یا شهر می  گذاشته

  .یا نظامیان گردد  مریضی و مرگ ساکنین شهر

 

 

 

 رات حمله بيولوژیک تاثي

 

 

 اثرات بيوتروریسم 



 

 

 

 

 

  های آینده برخی از عوارض بيوتروریسم بر نسل

های آینده نیز تأثیرگذار است؛  حتی بر نسل بیوتروریسم 

فرد اثر گذاشته و عارضه  DNA  چون ممکن است روی

حاصل شده به فرزندان وی حادث شود. از این عوارض، 

 ی ژنتیکی،ها نقصتوان به این موارد اشاره کرد؛  می

عمرهای کوتاه  اوتیسم، ،ADHD[23] ها، ماندگی عقب

 ... و

 

 

 

 

 

 

 

 

   بيوتروریسم و غذا

اکثر مواد غذایی که امروزه به شکل متداول در جهان     

و عامل بیماری   کاری ژنتیکی شده شوند، دست مصرف می

 . سرطان هستند

 

 

 

 

کننده این  های تولید شرکت مونستانتو یکی از شرکت

محصوالت ترنس ژن است و این تئوری را از هنری 

مداران یهودی آمریکا گرفته است،  کیسینجر، یکی از سیاست

که جمعیت دنیا زیاد بوده و ظرفیت دنیا باید به  مبنی بر این

دو میلیارد نفر برسد؛ در نتیجه بقیه جمعیت کره زمین مازاد 

بایست به شکلی از بین بروند؛ یکی از این  هستند و می

  .است ای بیوتروریسم تغذیهها،  راه

  گيثثثثری بحثثثثن و ن ي ثثثثه 

  

ای که انسان در آن دخیل باشدد تدا    هرگونه عوامل زنده به   

ایدن موضدوع   گویند.  می بیوتروریسمنسل بشر را نابود کند، 

زیدادی   باشد، که جمعیت تراریخته نمودن بذرهاممکن است 

کشداند یدا ایدن کده بده وسدیله        کام مرگ مدی  را به آرامی به

سم مهلکی مستقیماً به فرد مورد نظدر از  و یا  میکروارگانیسم

طریق استعمال خارجی، خوردن، آشامیدن، بوییددن و... داده  

عاملی اسدت   بیوتروریسمشود تا او را حذف فیزیکی نمایند.

یکا  که خود یکدی  آمر متحده که کشوری به پیشرفتگی ایاالت

ها از این نوع تدرور اسدت  اعد م     کننده ترین استفاده از بیش

ولی از بیوتروریسم کند ما از جنگ نظامی ترسی نداریم،  می



تدوانیم   نوع تدابیر امنیتدی نمدی   وحشت داریم؛ زیرا که با هیچ

 .جلوی حمله بیولوژیکی را بگیریم

 

 گردآورنده:

دیمعصومه اعتما  

 مسئول پدافند تعاون روستایی استان سمنان


