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دکتر عباس افراه
بورد تخصصی آزمایشگاه بالینی

 زیر بارانی تند، شتابان گام بر می داشتم که احساس کردم یکی 
پا به پای من می آید. گام هایم را آهسته کردم تا او به من برسد. پس 
از سالم، گفت آیا به خاطر می آورید سه سال پیش 28 اسفند ماه 
به آزمایشگاه شما آمدم. می خواستم بگویم نه، که او ادامه داد: 
هرگز فراموش نمی کند در لحظات پایانی سال کارم را به خوبی 
انجام دادید. در حالیکه زیرآن باران از دست او درمانده بودم، ادامه 
داد که.... من هر روز ساعت دو و دوازده دقیقه، سردرد کشنده ای 
می گیرم. به چشمان و چهره اش زل زدم، خوشبختانه خودش مرا 
از سردرگمی نجات داد! :  "می دانی چرا؟چون هر روز سر ساعت 
دو وده دقیقه پارازیت رها می شود."  گفتم راستش من هیچی در 
این باره نمی دانم. من از دیر باز میانه ی خوبی با فیزیک اشعه و 
پرتوها نداشتم.  بهر روی، این برخورد انگیزه ای شد که در باره این 
پدیده یک بررسی رایانه ای انجام دهم. به راستی شگفت انگیز بود. 
رییسه  هیات  عضو  پیرموذن  کمال الدین  پیش،  دوسال   
فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسالمی در حاشیه جلسه 
علنی گفت که پس از بررسی اثرات بیولوژیکی امواج رادیویی و 
میکروموج ها )پارازیت ها( به این نتیجه رسیده که این امواج ضمن 
امکان ایجاد سرطان در بافت های نرم بدن به تداخل در سیستم 
هدایت هواپیما، تاثیرات منفی روی مغز و اعصاب، تاثیر منفی روی 

جنین، عقیم شدن مردان و افزایش دمای بدن می انجامد.

 در یک نامه در تاریخ 4 آذر 1395 معاونت بیماری های 
واگیر دانشکاه علوم پزشکی رشت به استانداری گیالن که درآن 
به افزایش 70 درصدی سردردهای مزمن بی دلیل اهالی رشت 
پس از شروع ارسال امواج پارازیت برای پیشگیری از دریافت 
سیگنال های ماهواره ای اشاره شده است. البته گویا این نامه پس 
از چهار ساعت که بر روی سایت این دانشکاه قرار داشت، برداشته 
شد. این پارازیت ها که 300 برابر اندازه ی مجاز گزارش شده، 
حتا به نارسایی در فرکانس های تلفن های همراه و قطع رایانه ی 
تلفن های همراه می شود. به گفته ی همکاران،گویا این پدیده تنها 

در رشت در حال اتفاق است. البته در همان هنگام این گزارش را 
می خواندم، چشمم به گزارشی پژوهشی از شیراز افتاد. 

امواج  تاثیر  پزشکی شیراز،  علوم  دانشگاه  پژوهش های   
ایمنی و  ناباروری، تضعیف سیستم  الکترومغناطیس بر  شدید 
سرطان زایی را تایید کرد. برپایه ی گزارش، امواج روی اعصاب 
شهروندان شیرازی اثر کرده و مایه ی پرخاشگری وسردردهای 
عمیق شده است. آنها فعاالنه در شبکه های اجتماعی از این 
بحث می کنند که ارسال گسترده پارازیت باعث شده نه تنها 
شبکه های تلویزیون و موبایل کارایی خود را از دست بدهند، 

بلکه تندرستی آنان به خطر بیفتد. 
مطالبی که در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود، 
از این حکایت می کند که در شمال غرب شیراز 300 برابر حد 
مجاز پارازیت روی امواج فرستاده می شود. تا همین چند وقت پیش 
گفته می شد تاثیر پارازیت ها بر سالمت مردم مورد مطالعه علمی 
قرار نگرفته ولی به تازگی پژوهش هایی در بخش فیزیک پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شده که نشان می دهد نگرانی ها 
حقیقت دارد؛ امواج الکترومغناطیس نه تنها می تواند بر باروری 
مردان و زنان اثر بگذارد، بلکه توانایي سیستم ایمنی بدن را به میزان 
قابل توجهی کاهش می دهد و زمینه ساز بیماری های پرشماری 
از یک سرماخوردگی ساده تا سرطان های سخت درمان می شود.

مرکز ثبت امواج الکترومغناطیس دانشکده پزشکی شیراز هم که 
در میدان ستاد شیراز قرار دارد، در روزهای اخیر افزایش پر شدت 
این امواج را ثبت نکرده است. هرچند آن طور که یکی از استادان 
فیزیکی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به سرویس گزارش 
»خبرجنوب« می گوید، برای پایش امواج الکترومغناطیس نیاز به 
مرکزهای ثبت بیشتری است اما اگر در روزهای اخیر امواج بیشتر 
شده بود، مرکز ثبت میدان ستاد می توانست آن را ثبت کند؛ او در 
عین حال تاکید می کند که امواج مودم های وای فای می تواند 

پیامدهایی بسیار زیان بارتر از آن داشته باشد که پارازیت ها دارند.
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