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  چكيده  

، شامل ري زابيما شديداً، به هرگونه اقدام وحشت زا و آسيب رسان گفته مي شود كه با استفاده از آزادسازي يا انتشار عمدي عوامل بيولوژيك بيوتروريسم  
لب جنگ افزارهاي نظامي رب ممكن است در قاانواعي از ميكروارگانيسم ها و يا سموم بيولوژيك انجام مي پذيرد. به كارگيري اين عوامل بيولوژيك مخّ

هاي ه د بيماري يا فرآورديسم هاي مولّ. به هرنوع وسيله اي از اين قبيل كه به منظور انتشار عمدي ارگان، موشك، حشره وغيره انجام شود: بمبهمچون
ناخته مي سالح هاي كشتار جمعي ش، جنگ افزار بيولوژيك گفته مي شود و معموال به عنوان بخشي از آسيب و كشتار به كار برده مي شودبيولوژيك با هدف 

ست هاي تكفيري به مركز كشت باكتريايي استان تعز و پس از حمله ي تروري 2015مارس  25پيمانانش در شروع درگيري يمن با عربستان و هم . با دگرد
يمن  بسياري از محافل رسانه اي  آن در كلّي منبع آب شهر هائيتي و مرگ دسته جمعي هزاران نفر دراين شهر واشاعه  50يافتن يك نوع باكتري مولد وبا در 

معاهده ي  24و 23ه ي . بر اساس مادّستان سعودي در اين كشور مي دانندعربشيوع وبا دريمن را جنگ بيولوژيك  ،االن حقوق بشري در جهانو سياسي و فعّ
اساسنامه ي ديوان كيفري بين المللي با  8ه ي مادّ 1و 20،2سالح هاي بيوتروريستي و بند منع قانون استفاده از 1977پروتكل 35ه ي مادّ 2الهه و بند  1907

ژنو و  1925 ي و موافقتنامه 1972مات بين المللي و كنوانسيون  منع استفاده از سالح هاي بيولوژيكموضوع منع استفاده از سالح هاي نامتعارف در مخاص
اقدام عربستان و  ،لي و قاعده ي حفظ نظم بين الملليو از منظر حقوق بشردوستانه ي بين المل 1972، توليد وانباشت سالح هاي زيستي كنوانسيون منع توسعه

  .نظر حقوق بين الملل بررسي مي شودتحليلي و از م _حدانش با روش توصيفي متّ

   هاكليد واژه
  .المللحقوق بين ،عربستان،يمن، وبا ،جنگ بيولوژيك، سميوتروريب
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  مه مقدّ
يعني هنگامي كه جنگنده هاي سعودي شبانه  ؛آغاز شد 94فروردين  6/  2015مارس  26از  يمنو متحدانش عليه  عربستان جنگ 

 .فاضالب و در مجاورت آن هواپيماها، باند فرودگاه و ساختمانهاي فرودگاه بين المللي صنعا را بمباران كردندي يك تصفيه خانه 
موجي  ،جنگ .)3:  1396(قاسمي فرد و همكار  ،  وارد مجاري آب آشاميدني مردم شد فاضالب قطع و آب آلودهي ه خانه برق تصفي

به كمك سازمان هاي بين المللي مراكز تشخيص و درمان وبا  .از مردم روانه صنعا شدند از مهاجرت داخلي به راه انداخت و سيلي
ميليون  3ي كه جمعيت شهر به حدود جنگ همچنان بر سيل هجوم آوارگان به صنعا دامن مي زد تا حدّ. بر پا شددر سرتاسر كشور 

استان  23استان از  18سرعت ه در ماه آوريل وبا ب .تصفيه نشده در شهر افزوده مي شدي نفر رسيد. روز به روز بر سطح آب آلوده 
سازمان ملل . تن از مبتاليان هم كشته شدند 242هزار نفر مبتال به اين بيماري شده و  20يمن را فرا گرفت. ظرف دو هفته بيش از 

   (WHO,2017). هزار نفر هم آلوده به وبا هستند 900قحطي قرار دارند و  ي ميليون نفر در يمن در آستانه 7برآورد كرده است كه حدود 

و  يستيوتروريب يمنع قانون استفاده از سالح ها1977پروتكل 35 يماده  2الهه و بند  1907 يمعاهده  24و 23 يه بر اساس مادّ
 يالملل نينامتعارف در مخاصمات ب يبا موضوع منع استفاده از سالح ها يالملل نيب يفريك وانيد ياساسنامه  8 يه مادّ  1و 2، 20بند 

وانباشت سالح  دي، تولمنع توسعه ونيژنو و كنوانس 1925 ي و موافقتنامه 1972كيولوژيب ياز سالح ها همنع استفاد  ونيو كنوانس
حدانش ناقض اقدام عربستان و متّ ،يالملل نيحفظ نظم ب يو قاعده  يالملل نيب يو از منظر حقوق بشردوستانه  1972 يستيز يها

 منيردم مظلوم م هيعل كيولوژيجنگ ب نيا يحقوق يبه واكاو تحليلي _ يفيبا روش توص قيتحق ني. در اباشد يالملل م نيحقوق ب
دانش در حجنگ عربستان و متّ يدر حوزه  يالملل نيب يها ونيكنوانس يبررس ،يموضوع از نظريزن  قيقلمرو تحق .شود يپرداخته م

 نيا يآمار ينظر است. لذا جامعه الملل مدّ نيحقوق ب يالملل نيب يها ونيكنوانس يحوزه  ،يعربستان است كه از لحاظ قلمرو مكان
  .باشد يم يالملل نيب نيبستر قوان ،قيتحق

  عواقب و ابعاد اين حمالت بيولوژيك از طرف عربستان و متحدانش از منظر حقوق بين الملل چيست ؟  : سؤال تحقيق . 1

 يياست و در فصول گرم قدرت انتشار باال وكلرايبريو لياست كه عامل آن باس ياسهال حاد عفون كيوبا  يماريب: منيوبا در  . 2
 نيدر معرض خطر ا شتريب هيو افراد دچار سوء تغذ دباش يآلوده قابل انتقال م خيو  ي، ماهوهي، مي، سبزآب، غذا قيدارد و از طر

مورد ابتال به وبا در استان  24 يياز شناسا منيسازمان بهداشت  ،بار نيلاوّ يبرا يالديم 2016. ششم اكتبر سال باشند يم يماريب
تمام مراكز  يليهفته، تعط كيآن هم ظرف  ،مورد 1410مورد به  24از  انيشمار مبتال شيافزا خبر داد. مني يعدن و مناطق جنوب

و  كه خطرناك تر يماريب را به دنبال داشت. موج دوم يماريب شياز پ شيب وعياز ش يريبا هدف جلوگ منيدر جنوب  يآموزش
بود كه كنترل اوضاع را از  يمرحله به حدّ نيوبا در ا وعيآغاز شد. سرعت ش يسال جار ليآور 27ل بود، از گسترده تر از موج اوّ
 انيشمار مبتال شيافزا زمنتشر كرد، ا هيژوئ 24كه  يدر گزارش سفيوني خارج كرد. يالملل نيب يو سازمان ها يدست مسئوالن محلّ

چهارم  كيخبر داد كه  يماريب نينفر در اثر ا 1300هزار نفر در روز و مرگ  5 يابتال نيانگيهزار نفر با م 200تا  منيبه وبا در 
و  ييدارو  ،يامداد يآب ها، كمبود و نبود كمك ها يچون آلودگ ي). عوامل5: 1396،  ي(افشار دادند يم ليآنها را كودكان تشك

با حاالت فوق العاده،  ييارويجهت رو يو عدم آمادگ يو درمان يپزشك ينخاله و زباله و كمبود كادرها يعدم جمع آور ،ييذاغ
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در  ياالن حقوق بشرو فعّ ياسيو س ياز محافل رسانه ا ياريبس ليدل نيرا موجب شده است. به هم منيدر  يماريب عيسر وعيش
 نيدر ا ماًيمستق كايآمر كه كنند يم ديكأدانند و ت يكشور م نيدر ا يعربستان سعود كيولوژيرا جنگ ب منيوبا در  وعيجهان، ش

حدانش در جنگ و متّ يهمه جانبه از عربستان سعود تيبا حما كايتاكنون، آمر يالديم 2015چراكه از مارس سال  ؛نبرد دست دارد
 يها تيبرند، مرتكب جنا يوبا رنج م يدميحاضر از اپ حالكه در  يانينظام ريغ هيبه خصوص عل من،يدر حمله به  كارانهتيجنا
ط عناصر ها اقدام به سرپوش نهادن بر تسلّ ييكايآمر ت،يجنا نيدتري).در جد10:  1396پور و همكاران ،  نيشده است(حس يجنگ
بهداشت  رشناسانكه كا كرده اند 2015 ليآور 24استان تعز در  ييايبر مركز كشت باكتر يريتكف يها ستيح وابسته به ترورمسلّ
 يوابسته به وزارت خارجه  يمجاز يهااز صفحه  يكي ت هشدار داده بودند.به شدّ  ياقدام نيخطر چن نسبت به ستيز طيو مح
از  يگروه گر،يد ياز سو ).11:  1395،  يدريخبر مذكور را حذف كرد (ح ت،يجنا نيا يجهت سرپوش گذاشتن رو كايآمر

 يتمدّ پزشكان كه نياند. ا افتهي منيوبا در  يماريب وعيرا در ش يعربستان سعود يپا كرده اند، ردّ ماعال يمنيپزشكان داوطلب 
 هينظر اند كه دهيرس يجيخود به نتا يها افتهيآغاز كرده اند، در  منيدر  يماريب نيخود را در خصوص خاستگاه ا قاتياست، تحق

جام شده ان منيدر مناطق مختلف  قاتيتحق نيا بخشد. يت مرا قوّ مني هيعل يكيولوژيبه آغاز جنگ ب ياقدام عربستان سعودي 
استفاده  يكيولوژيب ياند كه به عنوان ابزار افتهيآب ها  نيرا در ا يباكتر يمناطق، نوع نيمنابع آب در ا شيقان با آزمااست. محقّ

در  يالملل نيب يسازمان ها ريو سا تبهداش يسازمان جهان ي: پس از ناكامديگو يباره م نيدر ا يمنياز پزشكان  يكي شود. يم
اه را به اردوگ نيا ،يآلوده، ما به عنوان پزشكان و كارشناسان پزشك يمربوط به آب ها يها يماريب ريوبا و سا وعياز ش يريجلوگ

 اوطلبدپزشك  .ميكن شيها را آزما يماريب نيخودمان موارد مبتال به ا شرفتهيپ شگاهيتا در آزما ميصورت داوطلبانه برپا كرد
 ينوع باكتر كيآنها با ي كه همه  ميافتيمنبع را  50 ،يمنبع آب 118و از  ميوبا پرداخت يمنابع آلودگي گفت: ما به مطالعه  زين يگريد

 منيان وبا در دو است وعيدو هفته، موجب ش يّ كشته بود و تنها ط يتيهزاران نفر را در هائ يباكتر نيمشابه آلوده شده بودند. هم
  ).21:  1396مقدم و همكار ،  ينيشده بود (حس

 ومحيط ناهمگون نظامهاي در اي منطقه توازن نظريه از گيري بهره حاضر، پژوهش نظري چارچوب:  چارچوب نظري و مفهومي . 3
 مي قرار تأكيد و هتوجّ مورد را موضوع اين پويا،ي  جانبه دو تعامل رهيافت تحليلي هاي شاخص ت.اس ساز آشوب راهبردي هاي
 سياست و اي منطقه نظام هاي فهمؤلّ تأثير تحت كشور اين در بحران مديريت سازوكارهاي و يمن در سياسي هاي دگرگوني كه دهد
 توان مي لذا و گردد مي يتلقّ يمن در بحران گيري شكل يندآفر از بخشي عنوان به يادشده هاي فهمؤلّ  از هريك د.دار قرار الملل بين

 ثبات ضرورتهاي قالب در را خود سياسي اهداف ،در گير در يمن نيروهاي آن موجب به كه داد قرار مالحظه مورد را ينديآفر

 در فوران جان .)68:  1380رمضاني ، ( نمايد مي پيگيري بزرگ قدرتهاي راهبردي كنش هاي نشانه و اي منطقه امنيت سياسي،

(زاخيم  مي داند خارجي قدرتهاي نفوذو  اقتصادي ركود چون يعوامل تركيب را كشور يك در بحران تداوم علل ،ليمفصّي  مطالعه
-حدانش در قبال استفاده از سالح هاي بيولوژيك ، عملكرد عربستان و متّتحقيق بنابر نظريه ي جان فورانن ). لذا در اي2:  1391، 

سياست هاي قدرت بزرگ  و منطقه اي و هماهنگ با بازيگران داخلي  در جهت سركوب ناآرامي ها  -به طور موردي وبا در يمن
  .شود ميتحليل جهاني 
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كومتي و غيرحكومتي ، حايي بر ساختارها و نهادهاي سياسيتيك به بررسي تأثير پديده هاي جغرافييژئوپل:  جايگاه ژئوپليتيك يمن . 4
ش عوامل . نقكه معناي لغوي آن سياست زمين استتيك ي. در ژئوپلروابط با ديگر دولت ها مي پردازدالت آنها و خصوصيات و تحوّ

  . عوامل ژئوپليتيك مهم در يمن عبارتند از : )9، 1394ي ، ي شود (احمدي ، خسرومحيط جغرافيايي در سياست ملل بررسي م

يمن در بخش شمال  _ 2 .)200 : 1390، عربي به شمار مي رود ( احمديي خيزترين مناطق شبه جزيره يمن يكي از حاصل ‐ 1
ادر به ر اين تنگه قط بيمن با تسلّ .نزديك ترين آبراه شرق و غرب است غربي و شمال شرقي و نزديك باب المندب واقع شده كه

 _ 3  ). 246 :  1985، يك پريم آن را مسدود كند (هاليديي مي تواند با استقرار در جزيره ي استراتژكنترل درياي سرخ است و حتّ
اليت هاي دريايي در آن منطقه را كنترل كند( حيدري كيلومتري ساحل يمن جزيره ي زقر قرار دارد كه از طريق آن مي تواند فعّ  29در 
رياي دير كه مشرف بر آبراه منطقه است و براي مقاصد نظامي و كشتيراني در وجود جزيره هاي كمران و جبل الطّ _ 4).  2:  1394، 

مكش ابرقدرت ها در نيمه ي ت كشيمن  نزديك به شاخ آفريقا قرار دارد و به علّ _ 5 .) 3:  2015، سرخ استفاده مي شود( غزالي
قرار  بنادر مهم عدن ، حديده و فحاء در سواحل يمن  _6. ) 1:1394، ست (حسن تاشيت ادوم قرن حاضر ، اين منطقه حائز اهمّ

  ).5:  2015، (كوردسمن دارند

م آل ژيزمان پايه گذاري ر ، ازين كشور پرجمعيت شبه جزيره العرب، دومروابط ميان عربستان و يمن: جايگاه ژئوپليتيك يمن  . 5 
. اگرچه به نظر مي رسد كه اين دو دولت عربي در گذشته مناسبات خود را بر اساس بنيان هاي سعود روابط پرتنشي بوده است

يدئولوژيك قرار داشته ا -دوستانه استوار كرده و به لحاظي در زمره ي رژيم هاي محافظه كار عرب هر دو در يك جبهه ي سياسي 
). بررسي دقيق روابط نشان دهنده ي اين واقعيت است كه دوران تضاد و تعارض بر سر مسائل گوناگون ميان 5:  2000، لتزاند (وا

بر اين اساس سياست هاي  .عدن كشمكش آميز بوده است -ي روابط ميان رياض و صنعا آنها وجود داشته و در يك چشم انداز كلّ
بخش هايي از يمن (خضري و ف و تصرّ 1934جنگ  - 1ان در موارد زير برشمرد : خصمانه ي عربستان نسبت به يمن را مي تو

ه جمعي يمني اخراج دست -3. ) 291 :  1388، (هاشمي نسب 1962مهوري در يمن از مقابله با نظام ج -2). 182 :  1394، همكاران
مقابله با - 5. ) 33 : 1389، (ليتل  1980من از سال ابع نفتي يعاي مالكيت بر منشروع ادّ - 4. )127 : 1389، (اميردهي 1990ها در 

خص از سال دشمني مداوم با شيعيان يمن باال - 6). 21 : 1988، (والت 1990موكراسي در آن از سال وحدت دو يمن و تحكيم د
  ).19 :1389، (صادقي و احمديان 1990

الت و تالش براي جلوگيري از سرعت يافتن تحوّ- 2عدم شكل گيري دموكراسي در يمن  -1ت حمله ي عربستان به يمن :علّ . 6
كاهش نفوذ  - 4حفظ ساختار حكومت يمن و تالش براي به قدرت رساندن افراد و جريانات وابسته  - 3 مديريت و كنترل آن 

المندب و منابع نفتي در يمن (جعفري ولداني،  باب ط به خليج فارس و تنگه يتسلّ - 5شيعيان حوثي و جريانات نزديك به ايران 
1388 :4.(  

مارس سال  25ا تاريخ ، تحدانش در يمندر جريان حمالت ائتالف سعودي و متّ  : حدانش در يمنحقايق جنگ عربستان و متّ . 7 
. آمار برآورد شده استمجروح  20453ته و كش 12296. اين تعداد شامل : مجروح شدندغيرنظامي كشته و  32,749، جاري ميالدي
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ده است ( مركز مرد تخمين زده ش 15916زن و  2074، كودك 2463مرد و مجروحان:  7728زن،  1922كودك،  2646كشته شدگان: 
     .)2017، آمار يمن

يا ده و ش، بيمارستانها و تأسيسات زيربنايي بسياري ويران شي، منازل، مساجدسات آموز، مؤسّدر جريان اين تجاوزات مدارس _ 2
 161مسجد،  712مركز رسانه اي،  26دانشگاه،  113آموزشي، ي سه مدرسه و مؤسّ 163، خانه 403,039، از جمله : آسيب ديده اند

مركز  103بيمارستان و مراكز درماني،  270يستگاه ارتباطي، شبكه و ا 339، مخزن و شبكه هاي آب رساني 307ايستگاه و ژنراتور، 
   .)2017باستاني ( مركز آمار يمن،  آثار 206مكان توريستي و  223، لتيمركز دو 1624ورزشي، 

جاده  1577، چهارده بندر و تانكر نفتي، پانزده فرودگاه 235تانكر حمل غذا،  515ها در بخش حمل و نقل نشان مي دهد: آمار _ 3
  .  )2017رفته اند ( مركز آماريمن ، و پل مورد هدف قرار گ

 277مكان تجاري،  540كشاورزي، ي مزرعه  1630: مكان از جمله 2574و مكانهاي بازرگاني و كشاورزي، ات در بخش تأسيس - 4
، يمن ( مركز آمارمورد اصابت قرار گرفته اند مرغ و دام پرورش مزرعه  213غذايي و فروشگاه موادّ 663، پمپ بنزين 314، كارخانه

2017 . (  

. از اين نياز به كمكهاي بشردوستانه دارند، هفتاد درصد جمعيت يمن 2017ل اوت در اوّحد عمران ملل متّي طبق اعالم برنامه - 5
  . )2017 ،نج مي برند (مركزآمار سازمان مللتعداد حدود چهارصد هزار كودك يمني نيز از سوءتغذيه ر

مرگ  1,183كوك به وبا و مورد مش 372,900، بيش از 2017آوريل  27دفتر سازمان جهاني بهداشت در يمن، از به گزارش  - 6
 ).2017(مركز آمار سازمان ملل،زارش شده استدرصد از استانهاي يمن گ 91ومير ناشي از آن در بيش از 

مورد احتمال  542,278از  456,962يعني  ؛درصد مشاهده شده است 84وثي ها حموارد مشكوك به وبا در مناطق تحت كنترل  -7
، درصد مرگ در مناطق دولتي 0,2با  . در مقايسهشتر از مناطق تحت كنترل دولت استاطق بيمرگ افراد مشكوك به وبا در اين من

   ) .  2017، انجمن ايرانيان سازمان ملل متّحد درصد مرگ در مناطق تحت كنترل حوثي ها رخ داده است ( مركز آمار 1,1

ردي مي از اين تسهيالت كاربهم اكنون كمتر از ني شتي اين كشور را ويران كرده است. ، تسهيالت بهداحانه در يمندرگيري مسلّ  - 8
. سيستم مراقبت هاي بهداشتي اين كشور در آستانه صان سالمت عمومي، ماهها دستمزد دريافت نكرده اند. بسياري از متخصّهستند

دچار كمبود دارو و تجهيزات پزشكي هستند ( مركز آمار سازمان ت ، اين بيمارستانها و مراكز درماني نيز به شدّفروپاشي قرار داردي 
   ).2017ملل ،

، كسري بودجه را يكي از چالش هاي اساسي در بحران يمن سازمان مللي بشردوستانه ي سازمان ، نماينده استفان اويراين - 9 
. مقامات رسمي دالري يمن، تأمين شده است ميليارد 2,3 ي طرح بشردوستانهي درصد از بودجه  39فقط است كه: برشمرده و گفته 
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 نامناسب كرده اند ( مركزي ي در مناطق تحت كنترل يا دراقدامات بشردوستانه تأخير داشته اند يا مداخله در صنعا و مقامات محلّ
  ) . 2017،آمار سازمان ملل

، هر ده دقيقه يك كودك يمني مي ميرد و حمالت موشكي موجب مشكالت حدبر اساس گزارش صندوق كودكان ملل متّ  - 10 
  ) . 2017،( مركز آمار سازمان مللو جسمي براي اين كودكان شده است رواني 

آمريكا  يح تكفيري به مركز كشت باكتريايي استان تعز حمله كرد و بالفاصله وزارت خارجه گروه مسلّ 2015آوريل  24در  - 11  
، سيماد(خبرگزاري صداوپست از بيان آن خبر خودداري كرتي خود حذف كرده و همزمان واشنگتن نه را از صفحه ي اينترخبر اين حمل

1396. (  

در يك  .منع سالح بيولوژيك ارائه شده استتعاريف مختلفي جهت عوامل بيولوژيك در كنوانسيون :  تعريف عامل بيولوژيك . 8
انگل و سموم  ،ميكروارگانيسم ها شامل پريون ها، ويروس ها، ريكتزيا، باكتري، قارچ :عبارتند ازوامل بيولوژيك انساني ي عتعريف كلّ

ك يك كنوانسيون خلع سالح بيولوژيي ه . در مادّواني و يا مرگ در انسان شوند، ناتودات زنده كه بتوانند سبب بيماريحاصل از موج
رايطي و تحت هيچ ش د مي گردند كه هرگزكشورهاي عضو اين كنوانسيون متعهّ: كنوانسيون است، ذكر مي نمايد ي هكه مهم ترين مادّ 
، توليد، ذخيره سازي ( يا كسب از هر روش ديگر ) عوامل ميكروبي و يا سموم آنها با هر منشأ و روش توليد و نسبت به توسعه

، هاالح . همچنين ساقدام ننمايند ،ه باشد، حفاظت و يا ساير اهداف صلح طلبانه نداشتومقداري كه توجيهي براي پيشگيري هرنوع
تكل . همچنين در بخش تعاريف پرواحي شده باشند، به كار نبرندكه براي كاربرد چنين عواملي طرّ تجهيزات و ساير وسايل پرتاب

: سالح ده استكر شرايه شده به شرح ذيل ذي اه نهايي نگرديده است نيز سالح بيولوژيك همانند تعريف كلّه شده كه البتّالحاقي تهيّ
 توليد ي، سموم و عوامل بيولوژيك ديگر با هر منشأ يا نحوه ي كه عبارت است از ميكروب هاباكتريولوژيك (بيولوژيك) و سمّ 

ي ساختارهاي ژنتيكي مستقل كه قادر به تكثير و الحاق ژنتيكي هستند و نيز ساير مواد بيولوژيك كه امروزه عوامل نوتركيب و حتّ.
عامل بيولوژيك مطرح مي شود ا سبب اختالل و عوارض مي گردند نيز به عنوان عوامل نوين در تعريف نمي شوند امّي سم تلقّ

  ) .83: 1384(كرمي، 

 ، كشف ميكروب ها يا عوامل زيستيشناخت بشر از جهان زيستيي ه به توسعه با توجّ سالح هاي بيولوژيك غير كشنده : . 9 
ان مختلف و انسان كه در گروه ول ها و ارگانهاي جانوربا منشأ زيستي غير ميكروبي در سلّجديد و همچنين شناسايي مواد 

ولي به دليل خواص و ويژگي هاي آن ها در صورت استفاده در جنگ ها و  گيرند وارگانيسم ها و سموم بيولوژيك قرار نميميكر
اطي بدن مي توانند سبب بروز عاليم و عوارضي در س يا بافت هاي مخهمچنين عمليات بيوتروريستي و جذب آن از طريق تنفّ

 . اين عوامل شامل انواع تنظيم كننده هايعي گردنداليت طبيت سبب ناتواني فرد از انجام فعّانسان گردند و به طور كوتاه يا درازمدّ
أ ع مواد با منششامل انوا و  ستندسالح هاي غيركشنده معروف هانسان كه به  ر بر روي حواسّمؤثّ فرامين مغزي و همچنين انواع موادّ

روي مواد  زيستي قادر هستند بري گروه ديگري از اين عوامل غيركشنده  .اسيت زا و غيره مي شود، حسّ زيستي بسيار بدبو، سوزاننده
ي  اليت هاي اساسي نيروها و يا صدمهو تجهيزات تأثير گذاشته و سبب تخريب آنها شوند كه در نهايت سبب اختالل در امور و فعّ

ليس در ط نيروهاي پشيميايي آن مانند گاز اشك آور توسّ  اين تركيبات كه برخي از موادّ دي به كشور مورد تهاجم خواهند شد.اقتصا
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نوانسيون سان كط پليس با اعالم نظر كارشناآن توسّاز ل شده است و استفاده ، امروزه دچار تحوّاغتشاش استفاده مي شدعمليات ضدّ
   .(Rotz,2002:20) خلع سالح ميكروبي بالمانع است

نوتركيب يا نوعي از عوامل بيولوژيك كه به تنهايي قادر به ي سالح هاي بيولوژيك دوگانه : سالح هاي بيولوژيك دوگانه . 10 
  .(Joint,1999:4) عفونت ضرورت دارد بيماري زايي نيستند و حضور هر دو عامل يعني عوامل بيولوژيك و عوامل نوتركيب جهت ايجاد

ن و يا تئييك پروي العات رمزكننده كروموزومي است كه واجد تمام اطّ عوامل سنتزشده با منشأ :سالح هاي ژني بيولوژيك . 11 
ود در داخل موج با استفاده از مواد و تركيباتو ولهاي زنده اخل سلّد. اين عوامل ژنتيكي غيرزنده با ورود به عامل بيولوژيك مي باشد

العات ژنتيكي موجود در آنها اقدام به سنتز پروتئين مورد نظر مي كند كه مي تواند يك سم باشد و يا تمام ال شده و اطّول فعّسلّ
و در  هساختاري و ژنوم يك عامل بيولوژيك را تهيّساختاري و ژنوم يك سم باشد و يا تمام پروتئين ها و موادّپروتئين ها و موادّ

  .)10: 1381(بهزادنيا، ول توليد گردد ت عامل ميكروبي در درون سلّنهاي

اسيت نژادهاي مختلف بشري به بيماري هاي مختلف ، شيوع بيماري هاي وراثتي در نژادهاي حسّ :سالح هاي بيولوژيك نژادي . 12
 ش، از تالي ايجاد بيماري نمايندخاص و همچنين تالش جهت شناسايي مواد و عوامل عفوني كه بتوانند در نژاد و يا گروه خاصّ

 عواملي ه افشا گرديده است حاكي از تالش رژيم صهيونيستي جهت تهيّ . اسنادي كه اخيراًهاي گروههاي نژادپرست بوده اند
  ) .1: 1998ساير كشورهاي اسالمي است (اقبال،  بيولوژيك خاص برعليه نيروهاي

 .تاز عوامل زيست شناختي مختلف اس ايجاد رعب و وحشت با سوء استفادهبيوتروريسم : بيوتروريسم و جنگ بيولوژيك . 13
ا به منظور اهداف خصمانه مي ورده هاي آنه، گياهان و فرآويروس ها، باكتري، اعم از لوژيك استفاده از عوامل بيولوژيكجنگ بيو

ت وزنامه نگار انگليسي به نام كريس رييد، وحش. به اعتقاد يك ري قبل مظهر تروريسم دولتي بوده استآمريكا  از چندين دهه  باشد.
برخي كشورها يا گروهها در واقع تالشي براي پنهان كردن چهره ي آفريني دولت آمريكا از حمله با سالحهاي بيولوژيك به وسيله 

خبر  ي درباره گاردين در تحليليي روزنامه  .)145:  1389(حاتمي ،  گونه سالحها است ر توليد و آزمايش اينهاي اصلي مقصّ
بحران  گيري زمان با اوج دستگيري دوآمريكايي در ارتباط با طرح آزادسازي عامل بيماري آنتراكس يا سياه زخم در نيويورك و هم

 10اش شد كه ف 1976به چنين اقداماتي دست مي زند  در سال  : اين در واقع خود دولت آمريكاست كه احتماالًعراق مي نويسد
آن  انتقال و گسترشي نحوه ي ، يك نوع باكتري را به منظور مشاهده احد سالحهاي ميكروبي دولت آمريكا، واريخسال قبل از آن ت

نيز يك كشتي مين جمع كن در سواحل سانفرانسيسكو  1950در سال  .در داخل تونل هاي زيرزميني شهر نيويورك رها كرده بود
، تروريست به عقيده ي هورويتس و طرفدارانش .نفر جان باختند 13آزمايش در اين . گر از باكتري را در فضا رها ساختنوعي دي

الح دست به استفاده از اين نوع س ي طرفدارانشان از آنها مي گردد،ها به دليل اينكه كاربرد اين سالح ها باعث بيزار كردن مردم و حتّ
    (Gordon,1986:357) .دولتي مي باشدسته از تروريستهاي ه كارگيري اين نوع از سالحها برخها نخواهند زد و ب
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ميان  لين بار اپيدمي طاعون دركافا، براي اوّي ، در طول محاصره 14: در قرن استفاده از سالح هاي بيولوژيكي تاريخچه  . 14
ر پرتاب شه استفاده از دستگاه منجنيق به سمت آنها جسدهاي مردگان را به قصد فراگيرنمودن طاعون با تاتارهاي مهاجم مشاهده شد؛

(قاسمي فرد و  ، اين در حالي است كه اين موضوع ممكن است يك عامل بسيارمهم در رخداد دومين پاندمي طاعون باشدمي كردند
براهيمي ، ، آبله گسترش يافت (ا) 1767تا  1754در طول جنگ فرانسه و هندوستان( سال هاي  18. در قرن ) 3: 1396آذرپندار،
يك افسر انگليسي تعدادي پتو و وسايل مورد نياز را از يك بيمارستان كه بيماران  1763ژوئن سال  24) در  2: 1396و دلبري،  خيري

حده سپرد كه اين امر منجر به به اهالي دهكده اي در نزديكي رودخانه اي در اوهايو اياالت متّ ال به طاعون در آن بستري بودند،مبت
رشت نيز مشاهده شد (يكتاساين بيماري همچنين در ميان اروپايي هاي مقيم آمريكا  ؛پيدمي وسيعي در ميان اهالي بومي گشتبروز ا

ل به نظر مي رسيد كه آلمانها از باسيلوس آنتراسيس و بورخولدريامالئي به صورت مخفيانه در ) در طول جنگ جهاني او1ّ: 1393، 
شجاعي و (ند ، استفاده كردفقين داشتندق به كشورهاي بي طرف كه روابط اقتصادي با متّتعلّمي آلوده كردن حيوانات و علوفه 

را در هاربين چين پايه ريزي كرد؛  گسترش سالحهاي بيولوژيكي ژاپن برنامه  1932-1945) مابين سالهاي 1،  1392همكاران ، 
ص و دانشمند را تدارك ديده نفر متخصّ 3000ماهواره اي و حدود ز به سيستم هاي پادگان مجهّ 5، ساختمان 150براي اين منظور 

س امل باسيلوس آنتراسي. ميكروارگانيسم هاي استفاده شده بيشتر شاياالت چين مورد تهاجم قرار گرفتشهر از  11اقل . حدّبود
، محيط ندآشاميدني آلوده شده بود آب هايغذايي و . موادّستيس و گونه هاي جنس شيگال بودنديرسينيا پ مننژيتيديس، ويبريوكلرا،

 15ي از طريق هواپيماها اسپري مي شدند. اين در حالي است كه حدود هاي كشت ميكروبي به سوي خانه ها پرتاب و گازهاي سمّ
ي ا. هزاران زنداني از عفونت هاز هواپيماها بيرون ريخته مي شد ط در هر حملهميليون كك آلوده به بيماري طاعون به طور متوسّ

ده هزار مجروح و هزاروهفتصد كشته در ميان سربازان  و حدوداً، كشته شدند تجربي از طريق آزمايش هاي انجام شده بر روي آنها
 1942-1969مابين سالهاي  .)2: 1392، نفر در روستاها كشته شدند (صالحيژاپني ديده مي شد و قريب به دويست و هفتاد هزار 

يولوژيك را در فورت دتريك در مريلند با سايت هاي آزمايشي در مي سي سي پي و يوتا پايه ريزي سالح هاي بي آمريكا برنامه 
ح و سلّ. عوامل بيولوژيكي مبالف در آركاترانس مريلند بودند كرد . سايت هاي توليد ميكروارگانيسم ها در ترهاوت اينديانا و پاين

فيلوكوك و وم ، فرانسيسال توالرنزيس ، بروسالسويس ، كوسيال بورنتي ، استاانبار شده شامل باسيلوس آنتراسيس ، توكسين بوتوليني
ن به منظور گسترش توانايي خود از طريق صامتخصّ 1940 ي ) در دهه2: 1396، انسفاليت ونزوئاليي بودند (جعفريويروس 

پس از تجربيات  .)1، 1395س الدين سعيد، ادامه مي دادند (شم اليت خود راسالحهاي بيولوژيك توليد شده از باسيلوس آنتراسيس فعّ
به  ت واين جزيره به شدّ ،كوچك به نام گرينارد در ساحل شمالي اسكاتلند ي ناشي از انفجار بمب هاي ميكروبي در يك جزيره

زيره باقي ج. اين در حالي بود كه اسپورهاي مقاوم باقي مانده از باسيلوس آنتراسيس در بسيار خطرناكي آلوده و ناامن گشتصورت 
 بسيار زيادي پاكسازي شد (رسوليي ، جزيره به كمك آب دريا و مقادير فراوان فرمالين با هزينه 1986اندند و به دنبال آن در سال م

گروههاي معتقد به آيين راجنش با هدف آلوده كردن ي وسيله ه ، از سالمونال تايفي موريوم ب1984) در سال 1:  1393و نجفي، 
مورد بستري در  45مورد انتريت و  751. به دنبال اين آلودگي وران در داالس اورگون استفاده شدرست 10ساالد در ميزهاي سرو 

ق غيرموفّي ، افراد منتسب به آيين شنريكو سه حمله 1990 ي ) در دهه3:  1392، ان ديده شد (داودي فرد و همكارانبيمارست
) در سال 2:  1389، وم ترتيب دادند (فاطمي و همكارانآنتراسيس و توكسين بوتولينيبيولوژيك را در ژاپن با استفاده از باسيلوس 
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خود را به زئير سابق به منظور جمع آوري ويروس ابوال براي گسترش سالح هاي خود اعزام كردند ي ه اي از اعضا ، آنها عد1992ّ
اندهي سازم نفر شد، 12كه منجر به كشته شدن ترو توكيو سارين را در سيستم م ، اين گروه1995. در مارس )4: 1396(زارع نژاد ، 

؛ نژاد مند آزمايشگاهي بيمارستان رخ دادكار 45كارمند از  12در  2شيوع شيگال ديسانتري تيپ ي ، فاجعه 1996در سال  .كردند
 شناسي بيمارستاني از گونه هاي جنس شيگال در يكي از مجموعه هاي محيط هاي كشت كه در فريزر آزمايشگاه ميكروب خاصّ

ن قرار داده راحت كاركنافرد ناشناسي در اتاق استي . كلوچه ها و شيريني هاي آلوده كه به وسيله نگهداري مي شد قابل شناسايي بود
، شايد هزاران مورد درمان انتقال باسيلوس ميالدي، صدها 90 ي در اواخر دهه .)6 : 1396، ت اين امر بود (فاضلي نيكعلّ شده بود،

س دولتي چندين آژان ي . اين رخدادها به وسيلهدپست شناسايي شدن ي وسيلهه ساختمانها يا بي نتراسيس در سيستم هاي تهويه آ
    .)4:  1396، (گرزينس قرار گرفتبا هزينه هاي سنگين مورد تجسّ 

 تشخيص و شناسايي عوامل بيولوژيك با حواسّ  _ 1 عربستان و حاميانش از سالح هاي بيولوژيك در يمن :ي ت استفاده علّ . 15
بيماري  ت عاملاين مدّ  ت زمان زيادي را مي طلبد و در طيّقابل دريافت نيستند لذا شناسايي آن با تجهيزات و امكانات مدّ ،گانهپنج

  .خود را بر روي افراد گذاشته است زا اثر

يانش به صرفه حامزياد آن نيست لذا از لحاظ اقتصادي براي عربستان و ي ت تكثير خود عامل بيولوژيك لزومي به استفاده به علّ - 2
  .مي باشد

  .بكارانه به راحتي امكان پذير استط نيروهاي نفوذي در عمليات خراپخش عوامل بيولوژيك توسّ - 3

ن پذير ارند به سختي امكادرماني پاييني د-ه سازماندهي و سرويس هاي بهداشتيدفاع در برابر عوامل بيولوژيك در كشورهايي ك- 4
 لذا يمن كه كانون حمالت موشكي است در كمترين اده كرداست و نمي توان ميليونها نفر را براي واكسيناسيون سريع و ضربتي آم

  . ي مقابله با بيماري ها قرار داردامكانات رفاهي برا حدّ

از اين روي  غير بيولوژيك وارد نمي سازند ه مواردسالح هاي بيولوژيك و تا حدودي سالحهاي شيميايي خسارت چنداني ب - 5
  . ين سالح ها در يمن قرار مي گيرندو هدف اهستند قربانيان اصلي  ،كودكان و زنان بي دفاع

حقيقات ي و تحت پوشش تي شيميايي در خفا و پنهانتوليد و ذخيره سازي سالحهاي بيولوژيك بر خالف سالح هاي اتمي و حتّ - 6
  . ديولوژيكي و ميكروب شناسي مي تواند انجام گير، بآزمايشگاهي

كمون يك برتري را براي سالح ها به وجود آورده از اين نظر كه ي اين دوره  شد؛اثر عوامل بيولوژيك آني و فوري نمي با- 7
  ص نخواهد شد.تها بعد از حمله مشخّ هدفهاي مورد اصابت ، تا مدّ

ا مشكل بتوان ثابت كرد از عوامل بيولوژيك استفاده ، امّمناطق دشمن به آساني مقدور بوده استفاده از عوامل بيولوژيك در داخل - 8
  . عمليات تروريستي بهره برداري شود. لذا اين امتياز باعث شده است كه از اين سالحها در زمان صلح در ستشده ا
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  . )201 : 1380، بيماري را دارد (شاه حسينيي اثرات ثانويه اي مانند اپيدميك شدن گسترده  سالحهاي بيولوژيك - 9

  :جنگ يمن بنابر قوانين بين الملليحدانش در داليل مجرم بودن عربستان و متّ - 16 

برنامه هاي تسليحات شكار شدن ه دنبال آو ب، 1960 ي اواخر دهه در طيّ:  1972كنوانسيون منع تسليحات بيولوژيك   .16-1
، نگراني هاي بين المللي نيز تكثير سالح هاي بيولوژيكي، در كنترل 1925پروتكل ژنو  رخ نمودنو بعضي كشورها در بيولوژيكي 

 ش يافتت افزاي، به شدّيدمولوژيك براي تسليحات بيولوژيكدر خصوص خطرات اپيدمولوژيك و نيز فقدان ابزارهاي كنترل اپ

(DARPA,1996) . در جوالي  .مورد نياز بود تسليحات بيولوژيكي و توسعه  منع توليدي يك هماهنگي جديد بين المللي در زمينه
ي از نياز به منع توسعه ، توليد و ذخيره سازي سالح هاي بيولوژيك به ، مشتمل بر طرحي كلّي پيشنهادي، بريتانيا يك بسته 1969
براي كنترل و بازرسي و همچنين ، سازوكارهايي پيشنهاديي اين بسته  (SIPRI,1971). خلع سالح سازمان ملل ارائه كردي كميته 

تانيا، كشورهاي پيشنهادي بريي بسته ي ت كوتاهي پس از ارائه . مدّري موارد نقض پيمان پيش بيني كرددستورالعمل هايي براي پيگي
لل ازمان مس پيشنهادي مشابهي را بهي ، بسته شوروي سابق در سپتامبر همان سال حاد جماهير، تحت رهبري اتّعضو پيمان ورشو

 1969ر ، در نوامبرالعمل هاي الزم براي بازرسي بود. دوماه بعدرات و دستوپيشنهادي آنان فاقد مقرّي ، بسته اينوجود. باارائه كردند
در  ،امل تسليحات بيولوژيك منتشر ساخت. در نهايت، سازمان بهداشت جهاني گزارشي را در خصوص نتايج احتمالي استفاده از عو

ن تسليحات ني و تخريب اي، توليد و ذخيره سازي تسليحات باكتريولوژيك و تسليحات توكسيكنوانسيون منع توسعه 1972سال 
گيري در مقاديري كه هيچ توجيهي براي پيشرا ، توليد و ذخيره سازي پاتوژن ها يا توكسين ها شكل گرفت. اين پيمان هرگونه توسعه

سازوكارهاي  ، توسعههمچنين مطابق با اين كنوانسيون (WHO,1970).  نع مي كندم ر اهداف صلح آميز ندارد،، محافظت يا ديگ
امنيت  . شوراينّي آنان در اين زمينه ممنوع استانتقال و تحوّل فنّاوري تسليحات بيولوژيك به ديگر كشورها و يا آموزش كادر ف

اي توكسين ها ، توقّف پژوهش و توليد سالح هاي بر 1970براي ميكرو ارگانيسم ها و در فوريه  1969ملّي آمريكا در نوامبر 
  (Riedel ,2004:7). بيولوژيك مخّرب و نيز زرّادخانه ي تسليحات بيولوژيك را اجباري ساخت

پروتكل  35 ي همادّ 2الهه و بند  1907 ي معاهده 24و  23ه ي بر اساس مادّ منع قانون استفاده از سالح هاي بيوتروريستي :  . 16-2
، به كارگيري اين سالح ها ممنوع شده است . داليل اصلي آن جلوگيري از باليا و مصائب زايد و غيرضروري و عدم تمايز  1977

  ) .211 :  1382ميان نيروهاي نظامي و غيرنظامي بوده است (صدقي ، 

از منظر حقوق بشر استفاده از سالح هاي نامتعارف در تقابل با  منع استفاده از سالح هاي نامتعارف :و حقوق بشردوستانه  . 16-3
، مانند حفاظت از جمعيت غيرنظامي و قض قواعد حقوق بشردوستانه مي شودقرار دارد و به كارگيري آن ها سبب نانساني كرامت 

وارد ، نقض هاي حقوق بشري مزبور ، در برخي مممنوعيت ايجاد درد و رنج بيهوده اموال آنها ، تفكيك ميان رزمنده و غيررزمنده ،
م است اين كه اصول بشردوستانه ي حقوق درگيري هاي مسلحانه ، برگيرد . نهايت آنچه مسلّ ممكن است نسل هاي آتي را نيز در

. از ) 33:  1386الشمول و از جهت درجه ي اولويت و قدرت الزامي ، در زمره ي قواعد آمره هستند (ساعد ،  از نظر گسترده ، عامّ
معاهده  خاذ يكل با اتّبين المللي ، يك سالح ممكن است به دو طريق ممنوع و غيرقانوني اعالم شود : اوّي نگاه حقوق بشردوستانه 

ي ممنوعيت ويژه و دوم به خاطر استفاده ي مغاير با قواعد حقوق بشر دوستانه ي بين المللي در خارج از چارچوب معاهده . تفاوت 
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جرم انگاري در اين است كه منع ناشي از يك معاهده ي ممنوعيت ويژه تنها براي كشورهايي كه آن معاهده را  ميان اين دو نوع
ص قواعد حقوق بين الملل ، و به طور مشخّ از سوي قواعد حقوق بين الملل عاما سالحي كه . امّالزام آور است ،تصويب كرده اند

ي اگر معاهده اي خاص در اين خصوص وجود يه ي كشورها غيرقانوني است ، حتّلّ، براي كستانه ، غيرقانوني قلمداد مي شودبشردو
  ).57:  1393، جعفري نداشته باشد كه تمامي كشورها آن را تصويب كرده باشند (

ي ها حدانش از سالحعربستان و متّي ه ي موجود مبني بر استفاده بنابر بندهاي مطرح شده در كنوانسيون هاي مزبور و شواهد و ادلّ 
  .قض قوانين بين المللي مي باشندحدانش در جنگ يمن نابنابراين عربستان و متّ ، بيولوژيك

  نتيجه گيري 

ستفاده اين ويژگي ها به ا. امرئي بودن و داشتن اثرات تأخيري، تسليحات منحصر به فردي هستندجنگ هاي بيولوژيك به دليل ن
هر حمله  .به شكل ناشناخته از محل بگريزند ا درميان قربانيانشان حاكم سازند و، امكان آن را مي دهد تا ترس و سردرگمي ركنندگان

نان . بلكه همچنين ترس، نگراني و عدم اطميگروه بزرگي از قربانيان خود شود بيولوژيك نه فقط مي تواند باعث بيماري و مرگ دري 
ليج خ ط براز هم پاشيدن گروه شيعه ي الحوثي و تسلّ . هدف از حمالت بيولوژيك در يمنكننده اي را در جامعه مي پراكند فلج

قوانين لذا با  .ن به نواحي ديگر عربستان مي باشدجلوگيري از انتشار انقالب يممن و المندب و منابع نفتي در يباب  فارس و تنگه ي
ورد بازخواست و محاكمه در م بايد روند جنگ بيولوژيك عربستان و حاميانش در يمن ،مطرح شده از كنوانسيونهاي بين المللي

ديوان بين المللي كيفري قرار گيرد تا هرچه زودتر اقدامات بهداشتي و پزشكي براي مبتاليان به بيماري وبا صورت گيرد و جلوي 
قرنطينه ي شهرهاي آلوده به وبا و نيز تأمين آب و  .بود بهداشت عمومي گرفته شودموج هاي بعدي حمالت بيماري هاي ديگر در ن

ن اين مناطق و جمع آوري پسماند حاصل از درمان بيماران از سطح محيط شهري و دفن آن در مناطق الم براي ساكناغذايي سوادّم
زشكي و روانپص پزشكي براي جلوگيري از انتشار اين بيماري ها همراه با ارسال تيم متخصّعفوني اماكن آلوده خارج از شهر و ضدّ
  . در اولويت قرار دارد
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