
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 بیوتروریسم چیست؟

 

 دس تشٚسيستي الذأات تشيٗ ِٞٛٙان ٚ تشيٗ غيشا٘سا٘ي اص يىي تيٛتشٚسيسٓ

 ٔتفاٚت وأالً تشٚسيستي ديٍش الذأات تا آٖ ػٛاسؼ ٚ آثاس وٝ است جٟاٖ سغح

تاصٜ  د٘يا ٔختّف وطٛسٞاي دس صخٓ سياٜ ٔيىشٚب حاٚي ٘أٝ ٞاي تٛصيغ . .است

 ٞاي اليٝ تٝ سا ٚتحشاٖ ٘اأٙي وٝ است تشٚسيستي الذأات ص٘جيشٜ اص ضٍشد تشيٗ

 .است دادٜ سسٛخ دِٚتٟا ٚ ّٔتٟا ص٘ذٌي ػٕيك

 ٞاي آِٛدٜ ٘أٝ اسساَ تا سا )ا٘تشاسيس تاسيّٛس اسپٛس)صخٓ   سياٜ ػأُ أشيىا دس

 اسساَ أشيىا غيشدِٚتي ٚ دِٚتي حساس ٔشاوض تٝ ٘أٝ صيادي  تؼذاد پخص وشد٘ذ

 سٚص٘أٝ دفاتش پست، اداسٜ دس ٞاي آِٛدٜ ٘أٝ ٚجٛد اص ٔتؼذدي ٌضاسضات .ٌشديذ

 ساختٕاٖ ٚ دفاع ٚصسات سفيذ، واخ ٌٍٙشٜ، ساختٕاٖ سٙا، ٔجّس ، ٔؼشٚف ٞاي

 تا وٝ ٌشديذ فضا دس اسپٛس ضذٖ پشا وٙذٜ ٞا تاػث ٘أٝ وشدٖ تاص ضذ اسساَ سيا

 ٔثتال جّذي صخٓ سياٜ اص ايٗ افشاد آِٛدٜ تٝ ضذ٘ذ تؼذادي ٘فشآِٛد30ٜ استٙطاق آٖ

 داساي صخٓ سياٜ ػأُ. وشد٘ذ  فٛت سيٛي صخٓ سياٜ اثش دس ٘فش ٘يض 5ضذ٘ذ ٚ 

تشخي  وٝ چٙذ ٞش .ٔيطٛد تِٛيذ پيطشفتٝ آصٔايطٍاٜ دس وٝ است خػٛغياتي

 جٟاٖ ٘ماط ديٍش تٝ أشيىا اص صخٓ سياٜ وٝ ٔيىشٚب وشد٘ذ اػالْ اصواسضٙاساٖ 

 ٚيتٙاْ، دس أشيىا جًٙ جشياٖ  دس1968ٔٙتمُ ٌشديذٜ ٚ تشاي ٘خستيٗ تاس٘يض دس ساَ 

  .ٌشفتٝ ضذٜ است واس تٝ ٚيتٙأي تش ػّيٝ جٍٙجٛياٖ ايٗ ٔيىشٚب تٛسظ استص

 ٚتا، آ٘تشاوس، ػٛأُ وٝ اص 1932 ساَ دس ٞا اِٚيٗ الذأات تيٛتشٚسيستي  اتتذا تٛسظ طاپٙي

 ٞضاس دٜ حذالُ دس ايٗ الذاْ  وشد٘ذ استفادٜ ضٟشٚ٘ذاٖ چيٙي ػّيٝ عاػٖٛ ٚ سالٔٛ٘ال ضيىال،

 ٌاص اص طاپٗ ٔتشٚٞاي دس ضيٙشوٛ أٛ فشلٝ ٘يض 1995  ساَ دس جاٖ خٛد سا اص دست داد٘ذ  ٘فش

  وطٛس آٔشيىا اص . وشد٘ذ استفادٜ وٝ اص ػٛأُ ضيٕيايي ٔحسٛب ٔي ٌشدد ساسيٗ ػػثي

 ػٛأُ تٝ ٔجٟض 1969 ساَ دس ٚ وشد ضشٚع سا خٛد تيِٛٛطيه دفاع تش٘أٝ 1943ساَ

ػٛأُ  ٌشديذ، ويٛ تة ٚ ٚ٘ضٚئاليي اسثي آ٘سفاِيت تٛالسي،تشسّٛص، تٛتِٛيسٓ، آ٘تشاوس،

 يا حيٛاٖ ا٘ساٖ، سٚي تش  آ٘شا ٔيتٛاٖ ا٘تخاتي غٛست تٝ ٚ ضٛ٘ذ ٔي تِٛيذ آسا٘ي تٝ تيِٛٛطيه

 سالحٟاي تاضذ ٚٞضيٙٝ دالس دٚٞضاس ٔتؼاسف ٞاي سالح تِٛيذ ٞضيٙٝ ٕ٘ٛد اٌش آصٔايص ٌياٜ



 دس دالس يه حذٚد تيِٛٛطيه ٞاي سالح ٞضيٙٝ تِٛيذ دالس 600 ضيٕيايي ٚ دالس 800 اي ٞستٝ

 .تاضذ ٔي ٔشتغ ويّٛٔتش يه سغح

 أشٚصٜ آ٘ىٝ حاَ ٚ است ٘ظأي تخيالت صاييذٜ جًٙ تيِٛٛطيه، تشخي تش ايٗ تاٚس٘ذ وٝ 

 آٖ ٚلت ديٍش ٚ است دادٜ تغييش سا ايٗ تاٚس تيٛتىِٙٛٛطي، پيطشفتٟاي ٚ سياسي جشيا٘ات

 ٔٙتمّٝ يه تيٕاسي اص عغياٖ ٘اضي ٚ وٙيٓ آٔادٜ تيِٛٛطيه، دفاع تشاي سا وٝ خٛد است سسيذٜ

 دس حشوت تٝ ضٟشي فشاص تش ضثا٘ٝ وٝ وطٙذٜ اي ضىُ اتشي يه افطا٘ٝ غزايي، ٔٛاد عشيك اص

 دس ػٛأُ ايٗ اص است، دضٕٗ ٕٔىٗ ٔسشي سا جذي تٍيشيٓ  يه تيٕاسي اِماء يا ٚ آيذ ٔي

 ٕٔىٗ ٞٓ آٟ٘ا اص تؼضي ٚ وٙٙذ استفادٜ حيٛا٘ات يا ٔشدْ وطتاس يا غذٔٝ ٕ٘ٛدٖ ٚاسد جٟت

 تا تيِٛٛطيه ػٛأُ ضٙاسايي .ضٛ٘ذ استفادٜ ٔحػٛالت وطاٚسصي تخشية تشاي است

 . ٔيطٛد ٔادٜ ا٘تطاس اص پس ػالئٕي ايجاد تاػث ٌاٞي ٚ تٛدٜ دضٛاس تسياس فيضيىي ٔطاٞذات

 صٔاٖ ايٗ وٝ تؼييٗ دٞذ ٔي ٘طاٖ سا ٚالؼي تٟذيذ ٘ٛػي ، تيِٛٛطيه ػٛأُ اص استفادٜ احتٕاَ

 تيِٛٛطيىي حٕالت است صٔاٖ سخذاد آٖ ٘يض غيشٕٔىٗ پيص تيٙي است ٚ دضٛاس تسياس سٚيذاد

 دس ٚ داد ٘طاٖ اِؼُٕ ػىس آٖ تٝ ٘سثت ٔشسْٛ ضىُ تٝ تتٛاٖ ٚ تاضذ ػّٙي است ٕٔىٗ ٞٓ

 ٚلٛع احتٕاَ ظٗ ٔختّف، عشق  ِزا تايذ تٝ استفادٜ  ٔيٍشدد آٖ اص پٟٙاٖ ٘يض تغٛس اٚلاتي

 وٙتشَ  تٝ ٔٛلغ تٝ ٚاعالع سسا٘ي دسٔا٘ي پيطٍيش٘ذٜ، الذأات تا ٚ تشاٍ٘يخت  سا، تيٛتشٚسيسٓ

  . فاجؼٝ پشداخت  سشيغ

 



 تٛش دس حاَ أضاي لاٖ٘ٛ سپش دفاع تيِٛٛطيه

تؼذ اص دستٛس دِٚت تٛش جٟت تٛسؼٝ ٚ اص سش ٌيشي تحميمات تسّيحات تيِٛٛطيه، استص 

آٔشيىا ا٘ستيتٛي ٘ظأي تيٕاسي ٞاي ػفٛ٘ي سا دس فٛست ديتشيه تٝ يه التشاتٛاس جذيذ تثذيُ 

. وشد وٝ تخطي اص يه وٕپ تضسي تٝ ظاٞش دفاع تيِٛٛطيه تٛد وٝ ضأُ چٙذيٗ ٌشٜٚ ٔي ضذ

استص عي اعالػيٝ اي دس آسٛضيتذ پشس اػالْ وشد وٝ ايٗ تٛسؼٝ فمظ جٟت واسٞاي دفاػي 

 !ا٘جاْ ضذٜ است ٚ جٙثٝ تٟاجٕي ٘ذاسد

 

 فورت دیتریک کنونی

ايٗ دس حاِي تٛد وٝ ٞيچ تٟذيذي اص عشف ٞيچ دِٚتي تشاي آٔشيىا ٚجٛد ٘ذاضت ٚ دس ٚالغ 

سياست ٔذاساٖ ٚ سسا٘ٝ ٞاي ٚاتستٝ دس سايٝ تشسا٘ذٖ ٔشدْ آٔشيىا پشٚطٜ ٚسٚد تٝ دٚس تاصٜ اي اص 

تٛسؼٝ . تحميك، تِٛيذ ٚ رخيشٜ ساصي خغش٘ان تشيٗ سالح ٞا سا دس فٛست ديتشيه آغاص وشد٘ذ

. واس التشاتٛاس فٛست ديتشيه تٟٙا يىي اص اٞذاف تخػيع تٛدجٝ ٔيّياسدٞا دالسي تٛدٜ است

 تٝ تػٛية ۲۰۰۱تٛدجٝ اي وٝ تؼذ اص پخص ٘أٝ ٞاي آِٛدٜ تٝ سٓ تاوتشي سياٜ صخٓ دس اوتثش 

ايٗ . وٍٙشٜ سسيذ ٚ تٝ ياصدٜ آطا٘س تحميماتي ٚ دس ساس آٟ٘ا فٛست ديتشيه اختػاظ يافت

حّٕٝ ٞا ٚ ٚحطت حاغُ اص آٖ دس جأؼٝ آٔشيىا ٔٙجش تٝ تػٛية لاٖ٘ٛ سپش تيِٛٛطيه دس ساَ 

ضٛاٞذ تسياس ٔتمٙي ٚجٛد داس٘ذ ٔثٙي تش ايٗ وٝ حّٕٝ تا تاوتشي سياٜ صخٓ ٚ ٘أٝ ٞاي .  ضذ۲۰۰۴

 آِٛدٜ تٛسظ ٞيچ وطٛس ديٍش يا ٌشٜٚ تشٚسيستي ا٘جاْ ٘طذٜ تٛد٘ذ؛ 

آصٔايطٍاٜ تضسٌي وٝ يميٙا ٔشوض فٛق فٙاٚسي . تّىٝ سيطٝ دس آصٔايطٍاٜ فٛست ديتشيه داضتٝ ا٘ذ

 !تيِٛٛطيه دس د٘يا تٛدٜ ٚ ػّي سغٓ تشسسي ٞاي تٝ ظاٞش ضذيذ اف تي آي وسي دس آٖ ٔتٟٓ ٘طذ

 


