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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  :يادداشت

ت فقيه خشم به يالدر نظرداشت آنکه اين روز ھا اعدام ھای دسته جمعی تعدادی از افغانھا در زندانھای رژيم و  با
ن يخته که حتا ادارۀ مستعمراتی کرزی و حاميان آنرا که در واقع خود نيز در رقم زدحق مردم ما را چنان بر انگ

يری ھای چندی نموده و ھريک می کوشد بيشتر از ديگری چنان سرنوشتی برای افغانھا سھيم اند، وادار به موضع گ
ما  یادرد پورتال بر  تن از ھوادارن باد، اين گزارش را که يک بکشودخ  بی آزرمررخسانقاب بشردوستی را بر 

ًتنھا اعدام افغانھا مورد توجه قرار نگرفته بلکه اصوال به تا . فرستاده، خدمت شما خوانندگان عزيز تقديم می داريم
بعد از چه بسا ورنه . وجه بيشتر نمودتحيات زندانی افغان در خارج از کشور به خصوص ايران و پاکستان بايد 

دان رھا گردد،  شرايطی از زنرددان واليت فقيه، سر انجام زندانی زن و يا مرد افغان سالھا تحمل رنح و مشقت زن
ر مشکالت ديگر جامعۀ ما ر جامعۀ فاقد دانش طبی الزم در زمينۀ وقايه و تداوی امراض، مشکلی ب دوجوديتشمکه 

  بيفزايد
 AAA-AAپورتال اداره

  
   يک ھوادار:فرستنده

  

  یآزمايشات مرگبار سپاه بر روی زنان زندان
  
  

اين رسانه اعالم کرده . به زبان انگليسی منتشر شده است» آزادی برای ايران « گزارش زير توسط وبالگ - خيابان
رسنل پزشکی ايرانی شاغل در کشورھای تازه استقالل يافته اتحاد جماھير است که گزارش توسط گروھی از پ

شوروی تھيه و ارسال گرديده است و اطالعاتی در خصوص انجام آزمايش ھای مرگبار بر روی زندانيان در زندان 
نيز الع افکار عمومی و طرجمه فارسی اين گزارش به منظور اانتشار ت.  می کندءھای جمھوری اسالمی را افشا

 .ضرورت بررسی محتوای دھشتناک اين گزارش صورت می پذيرد

در حال حاضرما شواھدی در دست داريم که نشان ميدھند زنان در زندان ھای ايران برای انجام تحقيقات و 

اينان زنان بارداری ھستند که در . ، گاما مورد سوء استفاده قرار می گيرندۀآزمايشات علمی با استفاده از اشع

عوامل رژيم برای انجام آزمايشاتشان و اثرات زندانھای جمھوری اسالمی ايران مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند،

  ۴.٢ -  ١.۴  (.اشعه گاما اين زنان و جنين ھايشان را در معرض اشعه با دوزھای متوسط و سطح باال قرار می دھند

Gy (   

برخی از اين زنان در حال حاضر جانباخته اند و دست اندر کاران جنايت عليه انسان بدنھای زنان جان باخته را 

سعی دارند که به مخفی کردن مدارک موجود در رابطه   رد تعدی و آزار بيشتر قرار داده و با نابود کردن اجسادمو

 ، در ١٩٧٩ و ١٩٧٢بين سالھای : و اما اصل موضوع. با آزمايشات انجام شده و اعمال ضد بشری شان بپردازند
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  .نی انجام شدروسيه ، آزمايش ھای مختلفی برای دست يابی به اثرات اشعه درما

دست اندر کاران آزمايشات با در . بخش بزرگی از اين پروژه با سوء استفاده از زندانيان سياسی انجام می شد

دست آوردن انواع ه دنبال کشف و به معرض اشعه قرار دادن زندانيان و مطالعه اثرات اشعه گاما بر اين قربانيان ب

ی و آزمايش و خطای خود را بر روی زندانيان به انجام می جديدی از درمان بودند که در واقع راھھای درمان

 به اطالع افکار دني بود که پروژه مورد بحث توسط يک روزنامه نگار روسی مقيم سو١٩٨٩اوايل . رساندند

حذف . ب.گ.سط ک مربوط به آن، توی لغو شد و تمام فايل ھا١٩٩٢دنبال آن پروژه در سال ه عمومی رسيد وب

 سيزده سال پس از فاجعه اتمی چرنوبيل روسھا با بھره گيری از نيروھای جديد و تمديد ،١٩٩٩در سال . شدند

  .کار شدنده پروژه ناتمام خود دست ب ءنظامی، و ھمچنين امکانات و بودجه جديد بار ديگر برای احيا

ين  ٢٠٠٧اخبار فاش شده در سالھای  ه ھي٢٠٠٨و ھمچن د ک شان می دھ پاه پاأ ن سداران انقالب تی از کارشناسان س

ای  ام آق ه ن ردی ب راه ف ه ھم ران ب اطنی"اسالمی اي ه "ب ن زمين يه در اي ه روس فر ب ا س عه ب( ب ردن اش ار ب اۀک )  گام

ده باشد و ، کسی است که به نظر می رسد"باطنی"آقای . تخصصھای خاص يافته اند شھای پزشکی الزم را دي  آزماي

ا ب انی١٣مدت  هبا سفر به روسيه و اقامت در آنج و درم رات اشعه وپرت ه اث اه مطالعات الزم را در زمين ً اعموم( م

 .انجام داده باشد ،را بر روی بدن انسان ) گاماۀاشع

دست آوردن دو دستگاه مخصوص سعی در خارج کردن دوز متوسط تا ه در طی اين مدت ھم رژيم ايران با ب

 گزارشگران گزارشاتی در مورد زندان اوين وپرسنل ٢٠٠٩ان سال تابست. شد)  Gy - 4.2 (١.۴  سطوح بااليی از

  .و کادر پزشکی اروپايی جستجوگر و محقق موجود در زندان اوين را دريافت کردند

به موازات اين گزارش، گزارش ديگری در زمينه حضور سه تن از پزشکان خارجی مشغول به کار در 

دست آمد، اين گزارش خاطر نشان می کرد که در ه ه مدت دو ھفته بآزمايشگاھی در يکی از بيمارستانھای تھران ب

از کارکنان بيمارستان در آزمايشگاه يک کار بودند ھيچ ه طی مدت آن دو ھفته که پزشکان خارجی مشغول ب

 تعداد زيادی گزارش غير منتظره در مورد شرايط پزشکی از ٢٠٠٩ھمان زمان ، در تابستان سال . حضور نداشتند

دست می آمد که ازرنج بردن از ريزش سريع مو، خونريزی بينی و خون در مدفوع ه سی در ايران بزندانيان سيا

دست آمده است که زندانيان از حالت تھوع و استفراغ، ھم در ه ھمچنين گزارشھايی ب. زندانيان سياسی خبر می داد

عمده گزارشات از زندانھای . ما باشد گاۀرنج بوده اند که ھمگی اين عاليم می توانند نشانه ھايی از مسموميت با اشع

  .تھران، اراک و آمل بوده اند

 يک واحد از سپاه پاسداران انقالب اسالمی ايران بودجه ای را به بررسی اثرات تابش اشعه با دوز باال ٢٠٠٨سال 

وس به اين دو دانشمند از بالر. را بر روی کبد، مغز، پستان، دستگاه توليد مثل و جريان خون اختصاص داده بود

بخشی از اين مطالعه به بررسی جھش ژنی در زنان و جنين تولد نيافته قبل و بعد .. پروژه اختصاص داده شده بودند

  . می باشد١٩٧۵ازتلقيح بود که در واقع اين ادامه کار روسيه در سال 

ی توليد مثل زنان و  گاما دراندامھاۀيکی از ويژگی ھای مھم مطالعات درمانی موجود رديابی اثرات تابش اشع

  .ھمچنين پيگيری اثرات اشعه درمانی بر جنين در رحم مادر است

کارشناسان پزشکی گزارش می دھند که ميزان قابل اتکاء بودن يافته ھا زمانی افزايش می يابد که زنان بار دار 

 ھفته از در معرض ٣ -١٠دوزھای مشابھی در مراحل اوليه بارداری دريافت کنند و ھمچنين کسانی که به فاصله 

 ۵در حدود (شماری از موارد  در.) اين را ميزان جھش سلولی وانتقال می نامند(و   گاما باردار شوندۀبودن اشع

ناقص شده و / دنبال دستگيريشان مثلهه  سالی ھستند که ب٢١ - ۴٠ زنان در رده سنی )مورد که ما از آن مطلع ھستيم
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مردان زندانی در ايران گزارش شده است ، اما شيوه درمان زنان زندانی در اگرچه تجاوز به زنان و . يا سوخته اند

اگر چه ما موفق به تماس و . باشد یايران به شيوه درمانھای خاص پزشکی است که برای ما نامشخص و مبھم م

ما تا حال کسی  شده ايم، ا٢٠٠٩ارتباط گرفتن با تعدادی از زنان زندانی آزاد شده در فاصله زمانی اکتبر و دسامبر 

اما آنچه که ما ميدانيم اين است که تعدادی از زنان زندانی ويا . گزارش نداده است که آمادگی بيان موضوع را دارد

تمام آن عالئم و  ،اينھا. ھستند) حتی مژه ھايشان(و مبتال به حالت تھوع مزمن، خونريزی و ريزش م نآزاد شدگا

ھمچنين موارد متعددی .  دربالروس گزارش شده بود١٩٨۶دنبال فاجعه چرنوبيل در سال ه نشانه ھايی ھستند که ب

در بعضی از .  ماه گذشته گزارش شده است٨در از دستگيری و جانباختن در ھنگام بازداشت در زندانھای ايران 

تمام آن موارد زنانی بودند که دستگاه تناسلی آنھا درمعرض حمام اسيد . موارد اجساد با اسيد شسته شده بودند

مگر اينکه تست ساختار سلولی انجام .  مورد اجساد سوخته يا مثله شده بودند۴حداقل در . درمانی قرارگر فته بودند

 گاما قرار گرفته بودند و يا ۀوگرنه اين غير ممکن است که روشن ساخت که اين زنان در معرض اشعداده شود 

 گاما پس از در معرض اشعه قرار گرفتن صورت گرفته بود ۀثير اشعای در جھت کاھش تئاينکه به آنھا تزريق دارو

در . تيوب باشد/ ر گذاشتن لولهکاه ب« يک دليل ممکن برای سوزاندن دستگاه تناسلی ممکن است تست . يا که خير

کار گذاشته می شود و انفجارھای از ه  گاما و تمرکز بر آسيب، ميله ای بۀۀطی اين پروسه، برای ايزوله کردن اشع

 ساعت اوليه که بيشترين و باالترين اثرات بر جا ۴٨ ثانيه گسيل می شود و بعد به مدت ۴۵ گاما به مدت ۀاشع

ت و رسيدگی قرار می دھند و به اين ترتيب به تصميم گيری برای درمان مناسب  گاما را تحت نظارۀگذاشته اشع

 : منبع■ .می پردازند

www.iranvvv.blogspot.com  

  

 


