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و شميره   ٣ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                      حسينه روفی: مترجم و گردآورنده   ٠٩-١٢-٢٠١٠  ني
                    

  

  موبايل باالی صحتهایفونتلمنفی  اثراِت
 

 دنيا بسيار مروج شده در سراسِر  ،تنها درکشور ما افغانستان بلکهه  ن،فون های موبايل تلاستفاده از ، دهۀ اخيردودر 
 از جمله وسايل  ،، اکثرًا در بين قشر جوانی، بلکه مشکالت مخابرات نه صرف برای حِلنوع تلفونداشتن اين . است
  . ود و فيشن نيز پنداشته ميشودـُم
د که نذ و انتقال ميده اخ  راکوينسيیي اشعه های راديو فر،ات مخابراتی ارتباط برقرار ساختنفون های موبايل برایتل

سوال عمده اين است که آيا اين . رودمايکروويو يا الکترومقناطيسی بشمار مياين شعاعات از جملۀ موج های کوچک 
  ؟ ندمنفی باالی صحت انسانها دار اِتشعاعات اثر

  
الکترومقناطيسی باالی صحت انسان ها  موج های يعنی   ؛ مثبت استسفانهأمتمحققين  درين زمينه  جواب علما و

  . اثرات ناگواری دارد که يکايک در ذيل توضيح داده ميشود
  
 زنده برای حجرات حرارت توليد موج های مايکروويو يا الکترومقناطيسی به سبب :  حجرات سوختن تدريجی.١

، بهم  اين امواج باعث حرکت سريع.مضر ميباشد
 به گرديده و  ماليکول ها  و تعامالت خوردن 

رجه حرارت داخل حجرات بلند همين صورت د
 مگر ،قابل احساس نيست برای ما ميرود که 

 مثاليکی از . دندحجرات بتدريج تخريب ميگر
 عبارت ، مشاهده ميکنيم را که تقريبٌا روزمرهیهاي

 از گرم کردن غذا در داش های مايکروويو ميباشد
. يشود  شعاعات الکترومقناطيسی گرم مکه توسط

 ت که شدميتوان ديد دست چپ) فوتو(گراف در
و راديو قرار  مايکروويوداش امواج موبايل بين 

  .دارد
 
 
  
 باعث  ثانيًاور ميدهد ياين امواج فعاليت الکتريکی مغز را تغي: الکترومقناطيسی باالی مغز امواج  منفیاثرات. ٢

، سردردی خستگی، در تمرکز فکریخواب، مشکل   در اختالل 
  بلند  وزناشی از سرعت تعامالت کمياوی در مغ
نايل  داکتر تحقيقات.  ميشودبردن فشار خون در حالت استراحت

 ثابت نموده که شعاعات  ،ن نيوزيلندهنتوو پ از،چيری
 داليل. ميبخشدرا سرعت  انسانها  پير شدِن الکترومقناطيسی پروسۀ

  هارمون های  در توليدعمدۀ اين عمل بر اثر برهم خوردن تعادل
ر در مقداِر ايون های کلسيم ي تغيو همچنان  ٢ ِسراتونينو ١مالتونين

ان ميرود که شعاعات همچنان گم. در داخل حجرات، پنداشته ميشود
 که نيز دخيل ميباشد ADN٣الکترومقناطيسی در تخريب رشته های 

  .  سبب سرطان های مختلف ميشودسپس
 الکترو ت که امواج بيانگر اين اس طبیمطالعات ديگرهمچنان، 

 اين در شب که  ، دماغ را از بين ميبردجرات عمدۀ مقناطيسی ح
                                            

  .مالتونين  يک نوع هارمون  است  که وظيفۀ تنظيم شب و روز را در مغز دارد  ١
،  طبع تنظيم حالت، مزاج، خوی.   ی نيز ياد  ميگردد و به نام هارمون خوشددار وجودديگری ميباشد  که عمدتًا در مغز  هارمون راتونين ِس  ٢

  .و تسکين اضطراب و تشويش از وظايف اين هارمون به شمار ميرود
٣  ADN  در هستچۀ حجرات موقعيت دارندماليکول های اند که اطالعات ارثی و ژينتکی را در خود ذخيره ميکنند و.  
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در د که   ناگفته نمان .فراموشی ميگردد  بيماری آلزايمر يا يادش از وقت پي و سبِبميشود،شديد تر عمل تخريبی 
  و سرطان مغز  احتمال بميان آمدن تومور های مغزی، از حد استعمال ميکنندبيشفون موبايل  که از تل،یاشخاِصنزد
  . ميباشدبيشتر  سه چندگرفته شده زيادتر  سر که موبايل   سمِتآن در

  
فون ن دهن در افرادی که ساعت ها در تلسرطا بروزتحقيقات جديد به اثبات رسانيده که : هنافزايش سرطان د. ٣

  .است زيادتر % ٥٠  نسبت به کسانی که کم تر يا هيچ استفاده نميکنند،موبايل صحبت ميکنند
  
، هتدر کشور هنگری صورت گرف داکتر فيجيزيتال توسط ٢٠٠٥ که در سال مطالعاِت :  ناباروری در مردان.٤

 امواج الکترو. فون های موبايل توسط مردان باعث ناباروری آنها شده ميتواندتل گزارش ميدهد که، استفادۀ زياِد
به همين صورت نطفه  وکيفيت نطفه گرديده  سبب کاهش نوعيت و ، خارج ميگردد نوع تلفون هامقناطيسی که از اين

 القاح تخمۀ( قادر به تشکيل زايگوت اين نطفه ها يا. دنآيبميان مي غير طبيعی) ساختمان(مورفولوژی های دارای  
  نوزادان  گرديده و يا سبب در) پيدايشی ( که باعث بيماريهای ژنتيکیاند تخريب شده   ADNدارای د و يا ننميباش) شده

  .دندر اطفال خورد سال ميشوی پيش از وقت سرطان ها
  
مواج الکترومقناطيسی باالی اطفال و خوردساالن به  مقايسۀ اشخاِص   اثرات اشدِت :تاثيرات ناگوار باالی اطفال . ٥

و انساج بدِن  عضاء ا، ستند نشو و نما ه اين تفاوت بدليل اينست که چون  اطفال در سِن.بالغ خيلی ها زيادتر ميباشد
ناگفته نبايد . ميشوند  اثرات ناگوار اين امواج بيشتر متحمل شان هنوز ضعيف و يا ناتکميل ميباشد،  بنابرين آنها 

، تکثير در انقسام حجرات و سيستم  تکاملحال، سيستم عصبی درفال با داشتن استخوان جمجمۀ نازکگذاشت که اط
اطفال   مغزتصوير ذيل نشان ميدهد که. ، بيشتر آسيِب شعاعات مايکروويو را مواجع ميگردنددفاعی ناتوان و کمزور

 .د جذب ميکنبزرگ ساالن از لکترومقناطيسی را بيشترنازکی استخوان جمجمه شعاعات ابنابر 
 

  
  

 پيش از پيدايش يعنی در بطِن مادر هم از خطرات اين امواج در امان ی که متاسفانه اطفال حتساختبايد خاطر نشان 
پيش  های دور و فون که تنها در بطِن مادران شان مواجع به شعاعات تلیطفاِل که انشان داده تحقيقات تازه . ندنيست

همچنان زيادتر  اين . فراموشی داشته باشند آلزايمر يا ياد امکانات زياد وجود دارد که امراِض مانند ،خود بوده اند
 ؛ داشته ميباشند مشکل بعد از تولد در سلوک و رفتار خود،نيا و دنمارکروفيهای  کل پوهنتوناطفال قرار تحقيقاِت 

  . در خواب و مشکل در تمرکز فکریی حت، تپايش و تکانده بيحد زيااندازمانند فعاليت و شوخی از 
   

اطفاِل بين يک  چند و الکترومقناطيسی را دو امواج  )تا يک ساله( نوزاد اطفاِلمطالعات ديگری توضيح ميدهد که 
 اين امواج   به همين ترتيب خطرات. در خود جذب ميکننداز اشخاص بالغ اين امواج را  بيشتر% ٦٠ ساله ٥ساله تا 

 به  ِص بالغ از اشخااضافه تر چند ٢٥ی ي چند و بی اشتها٣٧، خستگی  چند٦٤پريشن يا افسردگی ي، در اطفالد
يک نوع سرطان خون که در اطفال بيشتر ) ليوکميا(  دانشمندان حدس ميزنند که وقوِع برعالوه. مشاهده ميرسد

 سال ٢١  مدت در % ٤٥ۀ بيشتر موبايل توسط اطفال مالحظه ميگردد و سرطان سيستم عصاب مرکزی با استفاد
  . افزايش يافته است

  
  : احتياطی  و تدابيراقدامات

  
 اتحاديۀ صحت در اروپا در نظر دارد تا استفادۀ .فون موبايل  دور باشندکامًال از تل سال بايد ٨اطفاِل خوردتر از . ١

  .ر دهد سال را رسمی ممنوع قرا٨موبايل توسط اطفاِل کوچکتر از 
  . فون موبايلدر وقت مکالمه در تل) گوشکی(هدست  ه استفاد.٢
  .جذب شعاعات در مغز را کاهش ميدهد% ٩٨ سانتيمتر دور ساختن اين دستگاه از سر و گوش ٢٠. ٣
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  .فون موبايل، دوامدار و مکرر در تلخوداری از صحبت های طوالنی. ٤
.  موتر، بس، ريل و ساير وسايل نقليهسفر دراِم رانندگی يا اختن اين دستگاه در وقت استراحت و هنگخاموش س. ٥

 چون فاصله آن از پايه های ،الکترومقناطيسی در حالت حرکت سريع چندين مرتبه بيشتر ميگرددفريکونسی امواج 
  .ر ميآيدي مداوم در تغيمرکزی

 تخريب کوچکی حجراِت جنين باعث   باشند، زيراط موبايل خيلی محتا ازاستعمال در قسمت خانم های حامله بايد . ٦
  .عواقب بزرگ در اطفال شان شده ميتواند

  .خانه سبب پاک ساختن فضای خانه از امواج مضر ميشود نباتات مختلف در  داشتن گلدان های گل و.٧
از تماس با زمين وجود انسان از . مهم دفع مسموميت های ناشی ازين امواج ميباشد يک راهی ، تماس با زمين.٨
ی يکی از فوايد نماز برا.  مستفيد ميگرددميباشند، در خاک که به طور طبيعی ضد التهابی  لکترون های آزاد ا

 چندين بار ميباشد که در واقعيت صحت و تندرستی شخصی خود انسان را فراهم مسلمانان تماس شان با زمين روز
  . ميسازد

  
فون های بيسيم در منزل، سيستم ديگر مانند تلوسايل يل بلکه فون های موباتنها تله بايد در اخير ياد آور شد که ن

 برای های صوتی يا تصويریه ، دستگاوج شده خيلی مررکه جديدًا در منازل و دفات) lesswire(اينترنت بی سيم 
الکترومقناطيسی  نيز توسط امواج های لپ تاپ  و کمپيوتر مخابره، )enpho baby( و نوزادان مراقبت از اطفال

  .فون های موبايل يکسان است خطرات شان باالی صحت انسان با تلعاليت ميکنند وف
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