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 Human rights  بشر حقوق

 
 )١ (Asaf Durakovic - دکتر آسيف دوراکوويچ

   حميد محوی:برگردان از

 ٢٠١٢ اکتوبر ٢٧

  

  از ھيروشيما تا بغداد

۶  

 بيماری ھای ناشناخته 

 ) تو شناختیپر(و جنگ راديو لوژيک 

  شبکۀ ولتر

آزمايشات و استفاده از بمب اتمی و سپس مھمات جنگی و پوشش ھای زرھی که در ساخت آنھا از اورانيوم 

. ی خود قرار داده اندئضعيف شده استفاده شده بود، تمام مناطق آزمايشی و جنگ زده را در معرض تابش ھسته 

ی سروکار داشتند به ھمان اندازه دچار بيمارھای ناشناخته و ئتالنتيک که با چنين سالح ھااسربازان اتحاديۀ 

سالھا پس از پايان دوران جنگ و بازگشت صلح، .  شدند که دشمنانشان و به ھمين ترتيب اھالی غير نظامیجديدی

 عمداً » غربی«با وجود اين که دولت ھای . ی قرار دارندئبازماندگان ھم چنان در معرض پرتو افکنی ھای ھسته 

 بسياری   که در توانشان بود جلوی پژوھش ھای پزشکی در اين زمينه را گرفتند، طی سال ھا مدارکئی جاتا

 در  بندی کلی و گستردهکه شامل جمعرا  "آسيف دوراکوويچ"ما نتايج بررسی ھای . روی ھم انباشت شده است

از اين پس، شيوه ای که . عرصۀ شناخت کنونی از اين مصيبت بھداشتی می باشد در اينجا منتشر می کنيم

به مرگ تابعين کشورھای کشورھای عضو پيمان ناتو در جنگ به کار می برند، حتی در زمان صلح نيز می تواند 

 .نجامدخودشان بي

Partenaires | Washington DC (États-Unis) | 17 septembre 2007  

  

  Dr.Asaf Durakovi دربارۀ دکتر آسيف دوراکويچ: پيشگفتار مترجم )١(

 در استوالک در بوسنی ھرزگوين به دنيا آمد، او فيزيکدان و ١٩۴٠ می ١۶پروفسور آسف دوراکوويچ به تاريخ 

 و   گرب، کروآسی به اخذ درجۀ دکترا نائل آمداگرب در زااو در دانشگاه ز. ی استئپزشگ متخصص ھسته 
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 به کانادا مھاجرت کرد و در ١٩۶٨رسال د. سپس با دانشگاه ھای متعددی ھمکاری داشته است از جمله آکسفورد

. در ھاميلتون به تدريس پرداخت، او با دانشگاه تورنتو و واشينگن نيز ھمکاری داشته است» مک مستر«دانشگاه 

دکتر . گرب بنيانگذاری کردا دکتر دوراکوويچ حزب مسلمانان دموکرات کروآسی را در ز١٩٩٠در سال 

پروفسور دوراکويچ . عرصۀ پزشکی اورانيوم در تورنتو را به عھده دارددوراکوويچ رياست انجمن پژوھشی در 

  . می باشدامريکاپزشک متخصص و سرھنگ در ارتش 

   

  بيماری ھای ناشناخته و جنگ راديو لوژيک

  )پرتو شناختی (

  دکتر آسف دوراکوويچ

   نتيجۀ استفاده از اورانيوم ضعيف شدهئیکودکان ھيوال

   ناتو-تيک شمالی توسط نيروھای پيمان آتالن

  

  

 که در نخستين جنگ که به جنگ خليج شھرت دارد  امريکائی و ئی، کانادائیدر مورد سربازان قديمی بريتانيا

شرکت داشته اند، معاينات پزشکی نشان داده است که به دليل مجاورت با غبارھای راديو آکتيو، نه سال پس از 

طی نمونه برداری از جگر، کليه و . ضعيف شده آلوده ھستندپايان جنگ ھنوز به ايزوتوپ ھای  اورانيوم 

نمونه . مشاھده کرده اندرا  نيز ايزوتوپھای اورانيوم ضعيف شده ئیاستخوان در کالبد شکافی سربازان قديمی کانادا

 تن اورانيوم ٣۵٠در نخستين جنگ خليج . برداری از خاک کوزووو عناصری به وزن ميليگرمی پيدا شده است

نتايج و .  ميليون گرم غبار اورانيوم ضعيف شده در آتمسفر پراکنده شده است۶ تا ٣شده در منطقه و ضعيف 

:  عوارض جنگ خليج عبارت است از اختالالت متعدد اندامی که به تدريج موجب معلوليت فرد می شود ۀمجموع

رات روحی، اختالل فکری، ييخستگی مفرط، درد ماھيچه ھای اسکلتی و مفصلی، سر درد، اختالالت عصبی، تغ

، اختالل در دستگاه تنفس، ضعف و اختالل ريخت شناختی و )٢(فراموشی، مشکالت بصری،  لمفادنوپاتی 

پس از عمليات . آن چه امروز در مورد دليل بروز چنين عوارضی می دانيم بسيار محدود است. عملکرد ادراری

 برای نابودن کردن نيروھای امريکارماندھی ارتش اياالت متحدۀ آناکودا نام عمليات نظامی به ف: مترجم (»آناکودا«

آناکودا .  شد منجر به فروپاشی نيروھای طالبانکتياستان در درۀ شاھی کوه در واليت پطالبان است که در افغان

 تا ١عمليات از . عليه نيروھای طالبان می باشد که به سقوط آنھا انجاميد٢٠٠١يکی از نبردھای گسترده از سال 

ی اھالی نتايج آزمون پزشکی که توسط گروه ما رو ،)٢٠٠٢(در افغانستان  ) به طول انجاميد٢٠٠٢ چ مار١٨

ر، ترابورا و کابل انجام شده بود، مشاھده کرديم که شھروندان غير نظامی و نظامی غواليات جالل آباد، سپين 
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 نفر بر اساس شاخص ھای زير انجام ٨از  ساعته ٢۴نمونه برداری ادرار . عوارض مشابھی را نشان می دھند

  :گرفت 

   پس از بمباران نزد اين افراد بروز کرده استعوارض فوراً . ١

  اين افراد در مناطق بمباران شده حضور داشتند. ٢

  مشاھدات بالينی. ٣

بودند و نمونه برداری نزد گروھی از ساکنان و باشندگانی انجام گرفته بود که به دور از مناطق بمباران شده 

نمونه برداری و آزمايشات انجام گرفته به ھدف تشخيص ايزوتوپھای اورانيوم . عارضه ای را نشان نمی دادند

 ، در نخستين نتايج آزمايش ادرار در واليت جالل آباد ٢٣٨ و اورانيوم ٢٣۶ و اورانيوم ٢٣۵ و اورانيوم ٢٣۴

 که به دور از ئیمنطقۀ بمباران شده حضور داشتند و آنھامشاھده کرديم  که  اورانيوم دفع شده بين افرادی که در 

  .منطقۀ بمباران شده بودند به طور کلی حجم قابل توجھی را نشان می دھد

  که درئیبررسی ھا. آزمون ايزوتوپھای اورانيوم در نمونه برداری ھا اورانيوم غير ضعيف را نيز نشان می دھد

با تأسف تلفظ درست اين مناطق را نيافتيم [ -"الل مال، ماکام خان فارم"توت، ه  در مناطق ترابورا، ياک٢٠٠٢سال 

 و در فرودگاه کابل انجام گرفته حاکی از تمرکز اورانيوم بوده و  چرخی، پلو، بی بی مھر] ويراستاد پورتال–

برداری از ميزان اورانيوم در نمونه .  برابر بيش از اندازه ای است که نزد اھالی جنگ زده مشاھده کرديم٢٠٠

 ميلی گرم در يک ٣ تا ٢خاک مناطق بمباران شده دو تا سه برابر بيشتر از استاندار بين المللی است که معادل 

. ن کردهييکيلوگرم است و ميزان آلودگی آب نيز خيلی فراتر از آن اندازه ای است که سازمان بھداشت جھانی تع

  . به اورانيوم ضعيف شده را مطرح می سازد پيوسته موضوع پيشگيری و آلودگیئیچنين نمودارھا

  » .ھيچ چيز نمی تواند جلودار اين نيروی بنيادی جھان باشد«

  آلبرت آنشتاين

ی بھتر از ھمه گويای نظريۀ  آلبرت آنشتاين است که اين انرژی را برای از بين بردن کرۀ ئواقعيت جنگ ھسته 

کشور يا يک قاره محدود نمی شود بلکه از مرزھای صحنۀ جنگ اتمی تنھا به يک ). ۵(زمين کافی می داند 

ی ئاگر جنگ ھسته .  فراتر رفته و منطقۀ جنگی به مناطق بسيار وسيعتری گسترش می يابدئیسياسی و جغرافيا

ستراتژيک به حجم ده ھزار مگاتن به وقوع بپيوندد، يک ميليارد نفر به دليل جراحات مستقيم ناشی از انفجار، 

به بيماری ھای ) ۶( می ميرند، و يک ميليارد نفر ديگر در اثر پرتو افکنی ھا ابشی فوراً حرارت و انرژی ت

مختلف مبتال خواھند شد، و عالوه بر اين بازماندگان بايد در محيطی آلوده به راديو آکتيو زندگی کنند و دچار 

 ۀ جنگی برای مجموعو بايد دانست که تأثيرات مخرب چنين. عوارض گوناکون جسمی و ژنتيکی خواھند شد

  .محيط زيست کره ای بازگشت ناپذير خواھد بود

 

  رقابت در عرصۀ تسليحات اتمی

 در آالموگوردو در اطراف لوس آالموس ١٩۴۵ جوالی ١۶به تاريخ ) ٧(» ترينيتی«نخستين آزمايش اتمی با کد 

ت اولين بمب اتمی به چندين ميليون در يک ميليونيوم ثانيه، حرار. انجام شد) امريکااياالت متحدۀ (در نيو مکزيک 

انرژی بستگی، مقدار ( ايزوتوپ راديو آکتيو و انرژی بستگی ۴٠٠درجۀ سانتی گراد رسيد، اين بمب بيش از 

آزاد کرد که فشار آن معادل چندين ) انرژی را گويند که برای جداسازی يک الکترون از اتم آن ضروری می باشد

در ظرف کمتر از يک ثانيه، درجۀ حرارت ھستۀ بمب به يازده برابر بيشتر از . ھزار تن بر سانتی متر مربع بود
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سطح خورشيد رسيد و ارتفاع قارچ آتشين به چند صد متر رسيد، زيرا ھستۀ بمب در تماس و مخلوط شدن با اتم 

شی از ظرف يک ثانيه، غبار نا. اکسيژن و ازوت، ھستۀ درونی منفجر شده  را به حالت اشتعال در می آورد

يونيون «از فاصلۀ صد و پنجاه مايلی مسافران .  متر اوج گرفت٣٠٠٠انفجار به شکل قارچ اتمی به ارتفاع 

شاھدان تعابير گوناگونی از اين پديده عرضه کرده اند، . تودۀ قارچ آتشين را می توانستند ببينند» پاسيفيک ريل وی

ديگر آن را به سقوط شھاب آسمانی قابل مقايسه دانسته برخی آن را شبيه سقوط يک ھواپيمای بمب افکن و برخی 

 مايلی محل انفجار بودند، تصور می کردند که احتماال يکی از انبارھای مھمات ٢٣۵اھالی شھر گالوپ که در . اند

 در ١٩۴۵ اگست ۶، در روز »ترينيتی« از آزمايش بيست روز پس). ٩(ارتش بوده که دچارسانحه شده است 

 متری بر فراز شھر منفجر ۶٣٣نزده دقيقه يک بمب اتمی روی ھيروشيما رھا شد، و در فاصلۀ ساعت ھشت و پا

  .  نفر به دليل ريزش مابعدی رايو آکتيو بيمار شدند٩٠٠٠٠ نفر معلول و ٨٠٠٠٠ نفر کشته و ١٣٠٠٠٠شد، 

  .ی پوستی شددر ظرف چند ساعت ريزش باران سياه و خاکستر سفيد مرکز انفجار را پوشاند و موجب سوختگ

خود شھر . نخستين قربانيان غالبا دراثر حرارت، فشار و بيماری ھای حاد ناشی از پرتو افکنی کشته شدند

  . حذف شدئیھيروشيما  نيز ديگر عمال وجود خارجی نداشت و کامال از نقشۀ جفرافيا

» فات من« که  و يک دقيقه، يک بمب اتمی از نوع پلوتونيون١١ در ساعت ١٩۴۵ اوت ٨دو روز بعد، 

به ھمان شکلی در اثر اوج قارچ اتمی، خورشيد در آسمان . نامگذاری شده بود، روی شھر ناگازاکی پرتاب شد

ھيروشيما ناپديد شده بود، ناگازاکی نيز در تاريکی فرو رفت، و اھالی شھر به ھمان شکلی که در ھيروشيما روی 

  .ويران شدداد در اثر جراحات مختلف کشته شدند و شھر کامال 

در نتيجه با پايان گرفتن جنگ دوم جھانی و گسترش مرزھای اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی، به سر پرستی  

 برای ساخت بمب روسی دست به ١٩۴٨خروشچف گروھی از پژو ھشگران علمی در عرصۀ نظامی در بھار 

 و شوروی به امريکااتمی در اياالت متحدۀ آزمايشات . کار شدند، و به اين ترتيب دوران رقابت تسليحاتی آغاز شد

، شوروی نخستين بمب اتمی خود را که از ١٩۵٣پس از مرگ ستالين در سال . موازات يک ديگر انجام گرفت

با توجه به پيشی گرفتن شوروی ھا، اياالت . ی آنھا بودئنوع ھيروژنی بود منفجر کرد، و اين دومين بمب ھسته 

  .ری به  آزمايشات اتمی خود ادامه داد با سرعت بيشتامريکامتحدۀ 

 کامال آشکار شد که آزمايشات اتمی خسارات ترميم ناپذيری به محيط زيست کرۀ زمنی وارد می ١٩۵۵در سال 

 ايزوتوپ راديوآکتيو آزاده، محيط زيست نيز به ھمان اندازه ۴٠٠در ھر آزمايشی با آزاد شدن  بيش از . سازد

معادل (ھر کيلوتن . ين ايزوتوپھا برای سالمتی انسان مضر تشخيص داده شده است نوع از ا۴٠. آلوده شده است

عالوه بر . معادل چند گرم راديو ايزوتوپ آزاد می کند که برای سازواره ھای انسان مسموم کننده است) ھزار تن

 ۵٧-يمای ب يک فروند ھواپ١٩۵٨در سال . اين آزمايشات سالح ھای اتمی سوانحی را نيز به خود ديده است

 يک بمب اتمی را در نزديکی فلورانس در کاليفرنيای جنوبی پرتاب امريکا اياالت متحدۀ ئیمتعلق به نيروی ھوا

در ھمان سال يک فروند ھواپيمای . کرد، اين بمب عمل نمی کند ولی مواد راديو آکتيو آن در منطقه پخش می شود

نيروی . ولدسبورو در کاليفرنيای شمالی پرتاب می کند يک بمب اتمی به قدرت دو مگاتن در نزديکی  گ۵٢- ب

 حوادث ديگری را نيز به ثبت رسانده است، از جمله در توال در گروئنالند، و در امريکا اياالت متحدۀ ئیھوا

  . در پالمارس، دو بمب پلوتونيوم بخش وسيعی از سواحل آتالنتيک را آلوده کرد. پالمارس در اسپانيا
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، اتحاد جماھير شوروی آزمايشات اتمی خود را متوقف کرد، ولی ۴٠-از سانحۀ چليابينسک، پس ١٩۵٨در سال 

مبر  سپت٩يا از سر گرفت، و در تاريخ فورا آزمايشات اتمی چند مگاتنی را در منطقۀ قطب شمال در نوايا زمل

  . مگاتن را آزمايش کرد۵٠ بمبی به قدرت انفجاری ١٩۶١

، شواھد آلودگی محيط زيست ، نشانه ھای سرطان، لوسمی و اختالالت امريکا در ھمين دوران، در اياالت متحدۀ

در پيوند با مسائلی که در رابطه . ی کار می کردند افزايش شگرفی پيدا کردئديگر بين افرادی که در بخش ھسته 

ون انرژی با امنيت پرتو افکنی پيش آمده بود، موجب انحالل دستگاه عظيم اداری و غير متخصص شد که کميسي

 . ادارۀ انرژی و پژوھش و آژانس تنظيم اتمی جايگزين شد١٩٧۴ی نام داشت  و در سال ئھسته 

 برتراند راسل، البرت آنشتاين و نه نفر ديگر از دانشمندان برجسته سازمانی را برای بررسی و ١٩۵۵در سال 

 ھای ئی گردھم آ١٩۵٧ در سال با تشکيل اين سازمان. جلوگيری از خطر سالح ھای اتمی بنيانگذاری کردند

در سال  . اتمی و توليد ذخاير جديد و ابزار انتقال آن به امضاء رسيدتساليانه آغاز شد و قانون  منع آزمايشا

ی در مذاکرات مربوط به محدود کردن سالح ئ سازمان بين المللی برای منع آزمايش و توليد سالح ھسته ١٩۶٩

 چنين ابتکار عملی موجب شد که جنبش لينوس پولينگ عليه سالح اتمی و .شرکت کردند) سالت(ھای ستراتژيک 

پس از بحران کوبا، تھديد جنگ اتمی کندی و خروشچف را واداشت تا . آلودگی محيط زيست  از آن پشتيبانی کند

 ادامه ی زير زمينیئبا اين وجود آزمايشات ھسته . ی را امضاء کنندئ قرارداد منع آزمايشات ھسته ١٩۶٣در سال 

سرانجام با قتل کندی، سقوط . پيدا کرد و به اين ترتيب قرارداد منع کامل آزمايشات با شکست مواجه شد

امکان پيشی گرفتن اتحاد جماھير شوروی نسبت به اياالت . ی پايان گرفتئخروشچف و جنگ ويتنام توافقات ھسته 

 به قرارداد سالت يک منتھی شد که بر ١٩٧٢ در آزمايشات و گسترش سالح ھای اتمی، در سال امريکامتحدۀ 

پيش از اين اتحاد جماھير . ن گرديديي  تعئیاساس آن برای گسترش سامانه ھای دفاع ضد موشکی محدوديت ھا

 نيز سامانه ھای مشابھی را در داکوتای امريکاشوروی در اطراف مسکو از اين نوع سامانه ھا در اختيار داشت و 

ھشت سال بعد، دولت ريگان دور مذاکرات تازه ای را آغاز کرد، محتوای قرارداد سالت . شمالی مستقر کرده بود

دبير اّول کميتۀ سازمان منع آزمايشات .  محدود ساختن سکوھای پرتاب موشک و بمب افکن ھای ستراتژيک بود٢

کره کنندۀ اصلی و سالح ھای اتمی،  برنارد فيلد چنين وضعيتی را تکرار احمقانه تلقی کرد، پل وارنک، مذا

تاريخ نظارت بر ذخاير اسلحه می تواند به آخرين فصل تاريخ بشريت منتھی «:  اعالم کرد که ٢قرارداد سالت 

 در ۵۵ آزمايش به ثبت رسيد، با حساب ۵٠، ساليانه ١٩۶٣پس از قرار داد منع آزمايشات اتمی در سال » .شود

 در صد برای فرانسه، انگلستان، چين، ھند و ١۵يه و  در صد برای روس٣٠، امريکاصد برای اياالت متحدۀ 

  .پاکستان

 ٩٠ی نيز گسترش يافت و بيش از ئ در تکنولوژی ارتباطات، سالح ھای ھسته ءبا گسترش تجھيزات ھوا فضا

درصد سطح کرۀ زمين به اھداف احتمالی آن تبديل شد، و از اين پس با حساب تعداد سالح ھای اتمی موجود ھيچ 

ای امنيت ملت ھا باقی نماند و حتی پس از فروپاشی اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی و علی رغم تضمينی بر

ھمکاری ھای واشينگتن و مسکو، مشکل سالح ھای اتمی ھنوز به عنوان يکی از مسائل مھم امنيتی بر جای مانده 

اياالت متحدۀ . تمی ھستيمو ما امروز در صحنۀ سياست ھای بين المللی يک بار ديگر شاھد خطر جنگ ا. است

 با عقب نشينی از قراردادی که به محدود ساختن استقرار موشک ھای ضد موشک مرتبط می شد و در امريکا

 به سالح اتمی مسلح شده اند، از جمله  که اخيراً ئیو ظھور کشورھا» ضربۀ اّول«نتيجه طرح دکترين نوين 

عالوه بر گسترش سالح ھای اتمی و طوالنی شدن . تعناصری ھستند که خطر جنگ اتمی را تشديد کرده اس
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ليست کشورھای دارنده، سناريوھای احتمالی ديگری را نيز بايد اضافه کنيم، به عنوان مثال ارتکاب به استفاده از 

که جملگی سايۀ »  يب دو جانبهتضمين تخر«بمب اتمی توسط تروريست ھا، مصيبت طبيعی و تحقق يافتن دکترين 

  .اتمی را پر رنگ تر می سازدبار جنگ مرگ

  

  تروريسم اتمی و راديولوژيک

مبر، امکان حملۀ تروريستی با سالح ھای اتمی و راديولوژيک بيش از پيش توجھات بين المللی را  سپت١١پس از 

آموزش در . بار نيويورک به چنين امکانی توجه زيادی نمی شد پيش از رويداد مصيبت. به خود جلب کرده است

ً زمينۀ ک يا اين که در مؤسسات  وجود نداشت و مک ھای درمانی به قربانيان سوانح اتمی و راديولوژيک يا اساسا

وليت مداخلۀ سريع در چنين مواردی را عھده دار بودند، به شکل خيلی پراکنده به آن می پرداختند و ؤدولتی که مس

 با تأثيرات حاد و ئی کشورھا در روياروبھبود بخشيدن به آمادگی. عنايت خاصی نسبت به اين موضوع نداشتند

ی، آلودگی محيط زيست، و تأثيرات روانی و اجتماعی و خسارات مالی ناشی از ئديرينۀ پرتوافکنی ھای ھسته 

برخی از نظريۀ . ی، دوباره جزء اولويت ھای کشورھای توسعه يافتۀ صنعتی قرار گرفتئحملۀ تروريسم ھسته 

اساس آن می بايستی جھت پيش گيری از حملۀ دشمنان خارجی اقدام نظامی به کلوزويتس دفاع می کنند که بر 

  . عمل آورد، و در صورتی که منافع بين المللی ايجاب کند بايد به کشور ھای ديگر حمله کرد

. ی می تواند بر توده ھای مردم وارد سازد به محاسبه درآمدئنتايج خسارات دراز مدتی که حملۀ تروريسم ھسته 

لوژيک می بايستی تأثيرات روانی را ی و راديوئترميم خسارات ناشی از سوانح و حمالت تروريسم ھسته برای 

 نفر ۵٠٠نيز در نظر گرفت، زيرا در يک سناريوی حملۀ تروريستی برای ھر فردی که مستقيما قربانی شده باشد، 

افرادی که مستقيما آلوده شده اند از تنی خواھند شد و تحت چنين شرايطی تشخيص  - دچار اختالالت روانی و روان

 برای محافظت از ئیبا وجود اين که مداخالت درمانی و دارو. ديگران مشکالتی را در بر خواھد داشت

 که به حرفۀ بھداشت اشتغال دارند بايد به ئیی مورد بررسی و آزمايش قرار گرفته است، آنھائپرتوافکنی ھسته 

  .  آگاه باشند، با پرتوھا افکنی انجام گرفتهئی که در گذشته در رويا روئیشکست ھای انکار ناپذير تالش ھا

از اين جھت که ) پارنشيمال(در حال حاضر بررسی سلول ھای عروقی و سلول ھای بافت کارکردی سازواره ھا

چشم ی و راديولوژيک، به جای اين که بميرند بازتوليد می شوند، می بايستی در ئتحت تأثير پرتو افکنی ھسته 

ر دھد، به موازات ستراتژی درمانی ديگری ھمانند ييانداز گسترش سازکاری باشيم که پاسخ ارگانيسم را تغ

  .  کورتيکوستروئيد، بازدارنده ھای آنزيم مبدل آنژيوتانسين، پانتوکسی فيلين و ديسموتاس سوپراکسيد

ی و ستراتژيک، رسيديم به ئ ھسته ی و بيمارناک، ما از نتايج غير قابل حل جنگئدر مديريت خسارات ھسته 

ی بستگی ئراه حل برای مقابله با چنين مشکلی به تالشھای ميان رشته . روش ھای مقابله با توده ھای قربانی

از اين پس بايد تالش ھای زيادی در عرصۀ گسترش شيوه ھای خاص مديريت بالينی داشته باشيم . خواھد داشت

ھم زمان، پژوھش ھا بايد روی موضوع مديريت . ان پرتو افکنی ھا باشدکه قادر به رسيدگی به امور قرباني

، راديکال ھای ئیيمياکات راديوتوکسيک، تخريب پيوندھای درمانی و درک آلودگی ھای راديو نوکلئيد، و تأثير

ھای چند تالش . ادامه پيدا کند)  دئوکسی ريبونوکلئيک اسيد سلولی(سلولی و آنزيم ھا » دی ان ای«آزاد، خسارات 

ی بايد با برنامه ريزی انجام شود، تفکيک جراحات، پاک سازی، خارج از کردن سمومات از بدن، به کار ئرشته 

و مديريت سنتی )  که برای پاکسازی سرب از بدن ابداع شد١٩۴٠که در سال (» شالسيون«بستن شيوۀ درمانی 

  .برای رسيدگی به عوارض بيماران
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فقدان کامل آموزش و شناخت فنی، يک حملۀ احتمالی تروريستی می تواند مشکالت به دليل کاستی ھای بودجه و 

  .بسيار جدی به وجود بياورد

ما ھنوز به شکلی که بايد و شايد از نتايج جنگ خليج و جنگ در بالکان برای رسيدگی به قربانيان پرتو افکنی 

مؤثری از جانب نھادھای بھداشتی را حمالت تروريسم احتمالی، پاسخ . ی درسی نياموخته ايمئھای ھسته 

 که می توانند ھدف حمالت تروريستی قرار بگيرند به ھيچ عنوان ئیبنابراين غالب کشورھا. ضروری می سازد

 که آزاد کردن بودجه ئیلوژيستيک ضروری را در اختيار ندارند، به ويژه در شھرھای بزرگ يعنی در مکان ھا

  . ويت ھای اجتماعی است به اولئین و پاسخ گويينيازمند تع

عنصر راديو اکتيو که عدد (» اکتينيدھا«در سناريوی تروريسم اتمی، بايد آگاه بود که تروريستھا می توانند از 

  .استفاده کنند و يا پلوتونيوم که عنصر آلوده سازی جمعی می باشد)  است١٠٣ و ٨٩اتمی آن بين 

اگر آن را به شکل غبار راديوآکتيو . پلوتونيوم  به عنوان خطرناکترين ماده برای نوع بشر تشخيص داده شده است

  . در شبکۀ آب آشاميدنی پراکنده سازند، تنھا چند گرم می توانديک شھر بزرگ را به تمامی آلوده سازد

به دليل ھمين . ر سياه به فروش رسيده استپلوتونيوم به ويژه در عصر شوروی سابق به شکل غير قانونی در بازا

و بايد دانست که سناريوی تروريستی مبنی بر . مراودات غير قانونی، به نقاط مختلف جھان منتقل شده است

  .پراکندن پلوتونيوم، از   مصيبت بار ترين سناريوی ھای تروريستی ارزيابی شده است

رصۀ بھداشتی تنھا بايد روی پيشگيری حادثه حساب کنند، و ی ھای عئاگر چنين موردی به وقوع بپيوندد، حرفه 

 مجموعه ١٠٠٠، پزشکان در سر تا سر جھان در اخيراً . یئنه مديريت درمانی توده ھای قربانی تروريسم ھسته 

ی و کاھش خطر در مقابله با نتايج اسفناک تروريسم ھسته ئبرای ھمکاری و برای از بين بردن سالح ھای ھسته 

  .يولوژيک گردھم آمده اندی و رادئ

  

  جنگ راديولوژيک

 و ، در خليج فارس، برای نخستين بار سالح ھای راديولوژيک مورد استفاده قرار گرفت،١٩٩١در ماه می 

به کار بستن .  کردندئیی بازگشائيميائی، بيولوژيک، راديولوژيک و ھسته کسناريوی جديدی را به نام جنگ 

در پايان . ظاميان را بی ھيچ تفکيکی مورد اصابت قرار می دھد، تازگی نداردسالح ھائی که نظاميان و غير ن

 ھا با ھزاران بالن انباشته از اورانيوم شھرھای جاپانی به شکل جدی بيم داشت که هجنگ دوم جھانی، اياالت متحد

  .بزرگشان را آلوده سازد

ليون ھا گرم غبار راديو آکتيو را در طی نخستين جنگ خليج فارس، مھمات مسلح به اورانيوم ضعيف شده، مي

با اين وجود بررسی نتايج آن تناقض آميز بوده و از حيطۀ انجمن ھای پژوھش علمی . فضای اطراف پخش شد

 برخی آزمايشات علمی مسمويت ھای جسمانی و ژنتيک را با استناد به داليل علمی، برای اخيراً . خارج است

  .دويست سال آينده تخمين زده اند

ينۀ پاکسازی مناطق آلوده به اورانيوم به دليل بمباران ھای نظامی و يا در سناريوھای احتمالی در حمالت ھز

 و کانادا يدنتجربيات حاصل از ھمکاری ھای اخير سو. تروريستی، يکی از نگرانی ھای بزرگ دائمی می باشد

پوش ھای سبک به کار بسته اند، که دو شيوۀ رايج که برای پاک سازی سطح بيرونی زره ) ٢٠٠٢ (يدندر سو

چنين امری به روشنی . يعنی شيوۀ بخار آب با فشار باال و پرتاب آب با فشار باال: ناکارآمد از آب درآمده است 

نشان می دھد که ساختارھای بھداشت عمومی در واکنش نسبت به احتمال جنگ راديولوژيک يا حملۀ تروريستی تا 
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 ھای مرتبط به ستراتژی ھمه جانبه برای مقابله با تھديدات تروريستی مواد راديو کاستی. چه اندازه شکننده است

 واکنش در مقابله با خطرات راديولوژيک، و ضرورت ھماھنگ سازی، امکانات» بمب ھای کثيف«آکتيو يا 

  . ی، کامال احساس می شودئ و ھسته ئیيمياکبيولوژيک، 

در مديريت جنگ و تروريسم راديولوژيک، نه تنھا از چھار در سناريوی کامال مشخص حملۀ راديولوژيک، کا

دفاع غير نظامی و . چوب بھداشت عمومی فراتر می رود بلکه عرصۀ نيروھای نظامی را نيز در بر می گيرد

بھداشتی در مقابله با جنگ راديولوژيک يکی از وجوه آموزش پزشکی فعلی بوده که بيش از ھمه مورد بی 

ی يکی از بزرگترين تھديدات جوامع مدرن به حساب ئامروز تروريسم راديولوژيک و ھسته .  قرار داردئیاعتنا

ی در سطح جھانی برای سازمان ھای تروريستی امکان دسترسی به آنھا را ئمی آيد، زيرا گسترش مواد ھسته 

  .فراھم آورده است

قابله با استفادۀ احتمالی سالح کشتار  ميليارد دالر برای مبارزه با تروريسم و م١٠ اياالت متحده ٢٠٠٠در سال 

  . به شکل قابل مالحظه ای افزايش يافت٢٠٠١مبر  سپت١١ بودجه آزاد کرد که پس از جمعی توسط آنھا

ً ئگزارشات اخير حاکی از آسيب پذيری جوامع غربی در مقابله با تھديدات تروريسم ھسته   روی ی بوده و غالبا

 و راديولوژيک توسط تروريست ھا تکيه داشته، به طوری که حتی احتمال یئتوان به کار گيری سالح ھای ھسته 

  .حملۀ تروريستی با سالح ھای اتمی و راديولوژيک بيش از ھر نوع سالح ديگری ارزيابی شده است

بھبود :  بستگی دارد هی به چھار زمينئقابليت واکنش اياالت متحده در مقابله با حملۀ راديولوژيک و ھسته 

ی ئالعاتی در رابطه با سازمان ھای تروريستی، گسترش مراتب امنيتی پيرامون نيروگاه ھای ھسته وضعيت اط

ی و  راديولوژيک و ارتقاء قابليت واکنش در مقابله با سازمان ھای ئرات ھسته يدر شوروی سابق، خنثی سازی تأث

  .مخفی که سالح ھای اتمی و راديولوژيک را از ھم اکنون در اختيار دارند

ی و راديولوژيک، عدم ثبات ئطر حملۀ اتمی به اياالت متحده با گسترش تکنولوژی، دسترسی به موارد ھسته خ

  .، افزايش چشمگيری داشته استامريکااقتصادی روسيه و نارضايتی بسياری از کشورھا از سياست خارجی 

De la comparution de Galilée  

devant l’Inquisition aux recherches sur l’uranium  

  از احضار گاليله در برابر دادگاه تفتيش عقايد

  تا

  پژوھش ھای علمی در عرصۀ اورانيوم

شرايط . در حال حاضر، آزادی و استقالل در عرصۀ پژوھش ھای علمی به ھيچ عنوان تفاوتی با گذشته ندارد

بررسی .  تداعی می کند را١۶١٠کنونی برای پژوھشگران علمی، دادگاه گاليله در عصر تفتيش عقايد در سال 

ھای دکتر ارنست استرنگالس دربارۀ ميزان مرگ نوزادان و زودرس در ايالت نيويورک در رابطه با آزمايشات 

وقتی که مقالۀ . اتمی و ريزش باران راديو آکتيو، به بھای از دست دادن حرفۀ دانشگاھی و علمی او تمام شد

 در مجلۀ پژوھشگران علمی منتشر ١٩۶٩تو افکنی ھا که در سال کالسيک او  دربارۀ مرگ کودکان تحت تأثير پر

  .شد، سردبير مجله به او اعتراف کرده بود که واشينگتن به او فشار آورده است که مقاله اش را منتشر نکند

  : زيک دان بزرگی نظير فريمن ديسون در نامه ای خطاب به ھمان مجله نوشت که ف

، که من فکر می کنم درست است، دراين جا داليل خوبی عليه دفاع ضد اگر ارقام استرنگالس درست باشد«

  ».موشکی خواھد بود
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وقتی تخمين او مبنی بر مرگ . استرنگالس مرگ کودکان را به استرونيوم در بازريزش  اتمی مرتبط دانست

   کودک به دکتر جان گوفمن، رئيس پزشکی آزمايشگاه ملی لورانس ليورمور گزارش شد۴٠٠٠٠٠

Dr John Gofman. Lawrence Livermore National Laboratory 

او ارزيابی ھای او را دوباره مورد بررسی قرارداد و با تصحيح برخی ارقام، نتيجه گرفت که فوت در اثر 

پس از گزارش .  در سال فراتر است٣٠٠٠٠سرطان ناشی از آزمايشات اتمی و باز ريزش راديوآکتيو از مرز 

 گوفمن را به واشينگتن فراخواند و او ،امات کشوری و برخی سناتورھا، سرانجام سناتور ھوليفيلداين پرونده به مق

ه ، قربانی صداقت حرف١٩٧٣در سال . ».ما آنھا را کشتيم و شما را نيز خواھيم کشت« : را صراحتا تھديد کرد 

  .ی اش، کارش را در آزمايشگاه از دست دادئ

  

  دهبررسی مسمويت اورانيوم رقيق ش

خطر مھلکی که ايزوتوپ ھای اورانيوم برای محيط زيست و سالمت انسان در بر دارند در طول دو قرن پژوھش 

 ايزوتوپھای ئیيمياکشت دربارۀ مسموميت راديولوژيک و ی ھای بھدائبا اين وجود، حرفه . به اثبات رسيده است

ھداشتی دربارۀ تأثيرات پرتو افکنی ھا به طور بررسی ھای اخير از ديدگاه ب. اورانيوم آموزش مناسبی نديده اند

جوھای  و  در بمباران اتمی، آزمايشات اتمی و جستجاپانیمشخص بر اساس داده ھای مرتبط به بازماندگان 

 .آزمايشگاه ھا انجام يافته است

بارۀ ی درئادبيات تخصصی، به ويژه در اين پنج سال اخير، انباشته از گزارشات و بررسی ھای ميان رشته 

  .و ايزوتوپھای اورانيوم است» اکتينيدھا«تأثيرات 

خطر مسموميت جسمی و ژنتيکی توسط ايزوتوپھای اورانيوم به دليل مجاورت دراز مدت با آنھا، با نتايجی نظير 

  .د شده استئي، لوسمی، از جمله مواردی می باشد که کامال تأ)کارسينوم ھپاتوسلولر(سرطان تيروئيد، سرطان کبد 

ی در آتمسفر ، يعنی درجۀ آلودگی به ئن گزارشات اخير در عين حال نتايج به دست آمده از آزمايشات ھسته ھمي

 شمال اقيانوس آرام را کامال در پيوند با آلودگی ھای راديوآکتيو حاصله از ئیاکتينيدھا نزد پستانداران دريا

  .ی اوليه در سالھای گذشته ارزيابی کرده استئآزمايشات ھسته 

ررسی ھای مجدد پرونده ھای مطالعاتی دربارۀ بازماندگان ھيروشيما و ناگازاکی نشان داده است که تأثيرات ب

سالح اتمی تنھا به وجه خسارات جسمانی محدود نيست، بلکه بين افرادی که در اين شھرھا حضور داشته اند، بايد 

 نيز که اضطراب ناشی از انفجار به آن دامن زده تأثيرات روانی را نيز اضافه کنيم، که اين نوع اختالالت روانی

تنی می  - نجامد، يعنی امراضی که آن را روان عارضۀ روانی به امراض جسمانی بياست، می تواند به عنوان

  .نامند

در نتيجه، اين بررسی ھای تازه به روشنی نشان می دھد که در سناريوی منازعات اتمی آينده، بايد به ضرورت 

  .ثيرات روانشناختی دراز مدت آگاه بودمقابله با تأ

بررسی ھای تازۀ ديگری دربارۀ تأثيرات راديوآکتيو روی بازماندگان ناگازاکی به نکاتی پرداخته که حاکی از 

  .ضرورت برجسته ساختن  مديريت درمانی در منازعات آينده است

ير نزد کودکان، تولد زود رس و يا ی نشان می دھد که درصد مرگ و مئداده ھای فعلی دربارۀ آزمايشات ھسته 

  .ت با پرتوافکنی ھای اتمی بوده است، به دليل مجاورامريکامرگ نطفه، در 
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 بررسی آلودگی راديو آکتيو و تأثيرات آن برای سالمت و محيط زيست در نقاط مختلف جھان، به نتايج منفی 

ھھای آلتای، سميپاالتينسک در منتھی شده است، به خصوص در کراسنويارسک در سيبری، قزاقستان، کو

  .در فنالند و نروژ...قزاقستان، تچا در اورال

چنين اطالعاتی برای ما می تواند مقدمۀ بسيار کاملی برای تمھيدات بھداشتی در مقابله با بحران اتمی، در جنگ و 

   .يا در حملۀ تروريستی باشد

يط زيست در سر تا سر جھان، خيلی فراتر از اطالعات فعلی ما در خصوص راديونوکلئيد پراکنده شده در مح

چھار چوب پژوھش ھای تجربی بوده و به ھمين نسبت از شيوۀ درمانی که بايد در چنين مواردی به کار برد بسيار 

 .ولی بايد دانست که چنين موضوعی به آيندۀ تمام بشريت بستگی دارد. دور ھستيم

 

   سالح ھای اورانيوم ضعيف شدهدربارۀ نتايج بھداشتی کاربرد پژوھش ھای فعلی

اورانيوم ضعيف شده .  طی نخستين جنگ خليج به وقوع پيوست١٩٩١فاجعه آميز ترين آلودگی راديونوکلئيد، سال 

ای که برای سالح ھای ضد تانک به کار رفته خاک عراق را آلوده ساخت و اھالی بومی و سربازان را به شکل 

عالوه بر اين تعداد کمی از سربازان متفقين نيز در اثر . ف شده قرار داددراز مدت در معرض غبار اورانيوم ضعي

  .انفجار بمب اورانيوم ضعيف شده زخمی شدند

 درصد پرتوافکنی آلفا، بتا و ۶٠ است که ٢٣٨ درصد اورانيوم ٩٩،٨آلياژ سالح ھای اورانيوم ضعيف شده شامل 

 برابر سرب ١،۶ف شده يک فلز سنگين است که تراکم آن اورانيوم ضعي. گامای اورانيوم طبيعی را توليد می کند

است، به اين معنا که روی اعضای آماج ثابت باقی می ماند، مثل بافت » ارگانوتروپ«اورانيوم ضعيف شده . است

اندک اندک حل می شود و ايزوتوپھای اورانيوم . ھای استخوانی که به شکل دراز مدت روی آن تثبيت می شود

ين موضوع را آزمايش ادرار سربازانی که ده سال پيش در جنگ خليج شرکت کرده بودند به ا. حذف می شود

ً . روشنی نشان می دھد  يا از طريق تنفس و يا اصابت قطعات بمب غبار اورانيوم را جذب کرده اين سربازان عمدتا

  . بودند

ده در استخوان، کليه، سيستم توليد  که روی بافت ھای انجام گرفته حاکی از تراکم اورانيوم ضعيف شئیبررسی ھا

 .ر و تحوالت ژنتيکی و اختالل توليد سلولی می انجامديينسل، مغز، شش ھا که در نھايت به سرطان و تغ

 که در امريکائی و ئی، کانادائیدر موارد ديگری آلودگی به ايزوتوپھای اورانيوم نزد سربازان قديمی بريتانيا

عالوه بر .  سال بعد تشخيص داده شد که در معرض غبار راديوآکتيو بوده اند٩نخستين جنگ خليج شرکت داشتند، 

 در شش و کبد و جگر و استخوان ھايش ايزوپھای اورانيوم مشاھده کرده ئیاين طی کالبد شکافی يک سرباز کانادا

لبد شکافی ھا  در اين زمينه روی سربازان قديمی جنگ خليج و يا کا١٩٩٨ تا ١٩٩١ که از سال ئیبررسی ھا. اند

  . در کنگرۀ بين المللی انجمن پژوھش ھای پرتو افکنی در دوبلن مطرح گرديد١٩٩٨انجام گرفته در سال 
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تمام مھمات اورانيوم ضعيف شده با کاليبرھای مختلف موجود است و به شکل کامال رايج توسط نيروھای ناتو در 

 .صحنۀ جنگ مورد استفاده قرار می گيرد

 

Études menées en Afghanistan 

Uranium Medical Research Centre 

  افغانستانپژوھش در مورد

 که در جنگ خليج امريکابا اين که بررسی ھای مرکز مطالعات پزشکی اورانيوم  روی ادرار سربازان قديمی 

شرکت کرده بودند، چند سال بعد از واقعه انجام گرفت، تازه ترين بررسی ھا بر اساس آزمايش نمونه ھای 

افغانستان .  آغاز شد تالقی پيدا کرد٢٠٠١که سال » آزادی بلند مدت«بيولوژيک و محيط زيست با عمليات 

وضعيت مناسبی را برای بررسی عرضه می کرد زيرا در فاصلۀ زمانی نزديک به عمليات نظامی انجام می 

عمليات آناکودا وقتی به پايان رسيد که نخستين گروه مرکز مطالعات پزشکی اورانيوم وارد شرق افغانستان . گرفت

 برای نابودن کردن نيروھای طالبان امريکات نظامی به فرماندھی ارتش اياالت متحدۀ آناکودا نام عمليا(شده بود 

آناکودا يکی از .  شد منجر به فروپاشی نيروھای طالبانکتياستان در درۀ شاھی کوه در واليت پاست که در افغان

 چ مار١٨ تا ١عمليات از . عليه نيروھای طالبان می باشد که به سقوط آنھا انجاميد٢٠٠١نبردھای گسترده از سال 

  ). به طول انجاميد٢٠٠٢

جا نشده بود و ه گروه پژوھشی به چيدمان ايستگاه ھا دسترسی پيدا کردند زيرا تجھيزات نظامی متحرک جاب

بررسی ھای گروه پژوھشی روی باشندگان و اھالی منطقۀ جالل آباد، سپين گر، ترابورا و . محافظت شده نيز نبود
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 کابل افرادی را شناسائی کردند که عوارض چند اندامواره ای نا مشخصی را مشاھده کردند که دراطراف فرودگاه

ضعف : رکت داشتند تطبيق می کرد  سربازانی که در نخستين جنگ عليه عراق و در بالکان شضبا  عوار

 سينه، زيکی، سر درد، درد عضالت و استخوان، مشکالت تنفسی، سرفه ھای خشک طوالنی، درد در ناحيۀف

  .اختالل در جھاز ھاضمه، عوارض عصبی، اختالل در حافظه، افسردگی و نگرانی بيمارناک

 ساعتۀ افراد مبتال به عوارض چند اندامواره ای و افراد بی عارضه بر اساس سنجه ٢۴نمونه برداری ھای ادرار 

  :ھای زير گردآوری شد 

  ت،عالم عارضه نزد فرد با بمباران ھا تالقی داشته اسا)١

  فرد در منطقۀ بمباران شده حضور داشته است،)٢

  نمودارھای بالينی)٣

که به گروه شاھدان تعلق داشتند از بين باشندگان بی عارضه از مناطقی که بمباران نشده بودند انتخاب را افرادی 

 بر اساس تخمين آلودگی محيط زيست با نمونه برداری از خاک، گرد و غبار، خرابه ھا و آب آشاميدنی. شدند

ن شده برای اندازه گيری درجۀ پراکندگی، خطرات اکتينيدھا و گردآوری نمودارھا پس از بمباران، ييسنجه ھای تع

  .انجام گرفت

تمام افراد، حتی گروه شاھدان، از تشريفات مطلع شده بودند و گردآوری نمودارھا در زبان ھای محلی دری، پشتو 

  .  شدء رضايت توسط آنھا امضادئيانجام گرفت و برگه ای به جھت تأ

، ٢٣۴اورانيوم : تمام نمودارھا  تمرکز و راديوی مرتبط به چھار ايزوتوپ اورانيوم مورد آزمون قرار گرفت 

زمايشگاه بريتيش آدر ...ازمون به وسيلۀ اسپکترومتر  . ٢٣٨ و اورانيوم ٢٣۶، اورانيوم ٢٣۵اورانيوم 

  .انجام گرفت) ندر انگلستا(ژئولوژيکال سروی ناتينگھام 

 نشان داده است دفع اورانيوم از طريق ادرار نزد تمام افراد به طور رنخستين نتايج مرتبط به واليت ننگرھا

  . برابر بيشتر از افرادی بوده اند که در مناطق بمباران شده حضور نداشته اند٢٠متوسط 

 ٢٠٠ گرفت، نشان داد که تراکم اورانيوم  انجام٢٠٠٢آزمايشاتی که روی نمودارھا طی دومين سفر علمی در سال 

طق ترابورا، يکه ميزان باال در دفع اورانيوم در منا. برابر بيشتر از افراد به دور از مناطق بمباران شده بوده است

  .چرخی و فرودگاه کابلبی بی مھرو، پل...توت، 

ميزان . فغانستان ثابت کرده استت نشانه ھای اورانيوم غير ضعيف شده را در تمام مناطق شرق اھر دو مسافر

 تا ٢» آزادی بلند مدت« شده طی عمليات ناورانيوم به ثبت رسيده در نمونه برداری ھای خاک در مناطق بمبارا

تراکم در ).  و سه دھم ميليگرم در کيلوگرم٢حدود ( برابر ميزان مجازی است که در تمام جھان بايد رعايت شود٣

  . ان قابل قبول توسط سازمان بھداشت جھانی بيشتر بوده استآب به شکل معنی داری از ميز

عالوه بر . شکی اورانيوم به مرکز، غرب و شمال افغانستان گسترش يافتزبررسی ھای مرکز مطالعات پ

يادآوری می کنم که ايزوتوپ ھای يک عنصر حاصل (آزمايشات ادرار برای اندازه گيری ايزوتوپ ھای اورانيوم

ی به ئ، ھمکاری ميان رشته ) اتمی و اختالف در تعداد نوترون ھا می باشدۀ مساوی در ھستتعداد پروتون ھای

آزمايشات بالينی اساسی تر برای آزمايش کليه و شش اختصاص پيدا کرد، و به ھمين گونه آزمايش خون، به مدد 

ی در نخستين جنگ خليج زمايشات به ھمراه بررسی سربازان قديمآاين . ميکروسکوپ الکترونيکی و نانوپاتولوژی

و مردم شرق افغانستان انجام گرفتند و به ھمين ترتيب بررسی دربارۀ بيماری ھای ناشناخته نزد سربازن قديمی 

  .در جنگ دوم خليج



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٣

بررسی ھای بالينی در مراکز پزشکی دانشگاه ھای بين المللی و بنيادھای پژوھشی حاکی از حضور اورانيوم 

روش ھای به کار برده شده .  ضعيف شده در دستگاه کليه و دستگاه تنفسی بوده استضعيف شده و اورانيوم غير

  ...یئ ھای مدرن مورفولوژی فونکسيونل و تصاوير رايانه وشازرعبارتند 

ی در محل در حال حاضر به شھروندان عراقی، نوار غزه، بالکان و مناطق تازه تری در افغانستان ئبررسی ھا

د کرده ئي را تأ٢٣۶يشات ما از خاک کوزووو در مناطق بمباران شده، حضور اورانيوم آزما. گسترش يافته است

  .است

  

  نتيجه گيری

ی در عصر مدرن و احتمال ارتکاب به عمل ئ و ھسته – راديولوژيک – و - بيولوژيک- و–يميائی کجنگ 

ی سازد ابعاد تازه ای را برای توده  که مواد راديو اکتيو را پراکنده مئیتروريستی و استفادۀ غير قانونی از ابزارھا

ی و راديولوژيک به سبب کاستی ھای موجود در رابطه با ئنقش پزشک ھسته .  ھای قربانی قابل تصور می سازد

  . نتايج پيچيدۀ عوارض راديولوژيک، جراحات متعدد و آلودگی زيست محيطی،  بسيار محدود است

يگانه به نظر می رسد، داليلی که موجب بروز عوارض شده اند بيماری ھای نوينی که ھنوز برای آسيب شناسی ب

 ً  پزشکان را مجبور به مداخله می سازند در صورتی که در چگونگی و نحوۀ و در عين حال شواھد بالينی، طبيعتا

تأثيرات مضر راديونوکلئيد که پس از . شيوۀ درمانی ھنوز پرسش ھای بی جواب بسياری بر جا مانده است

واره ھا رسوب کرده است، به ويژه تأثيرات ايزوتوپ ھای  نظامی در دھه ھای اخير در اندامدرگيری ھای

چنين واقعياتی به روشنی نشان می دھد که ما . اورانيوم، به شکل گسترده در نشريات معاصر منعکس شده است

 که پس از جنگ نيازمند پژوھش ھای عينی و مستقل در عرصۀ بيماری ھای نو و پرسش ھای بی جوابی ھستيم

ی است که در آمادگی و ئ در عين حال نيازمند تحليل ھای ميان رشته پژوھش ھا. ی معاصر بروز کرده استھا

- ئیيمياک[ يست و عوارض بيمارناک جنگ ھای ھماھنگی مناسب به بررسی نتايج کارزارھای اتمی در محيط ز

 که فصل نوينی در شناخت عميق علمی در عرصۀ بپردازند، و به اين اميد] یئ ھسته –راديولوژيک  -بيولوژيک

 .پزشکی گشوده شود
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