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عاليجناب دبير کل محترم سازمان ملل متحد جناب آقاي گوترس
با توجه با ابهامات زيادي که از طرف متخصصين کشورمان در فرهنگستان علوم پزشکي جمهوري اسالمي ايران در
مورد حادثه اخير دوماي سوريه مورخ  1آوريل  32 ( 2132فروردين  ) 3131مطرح شده است ،خالصه اي از موارد
طرح شده ،حضورتان ارسال ميگردد تا قبل از اظهار نظر نهايي در خصوص چگونگي اين حادثه توسط مراکز معتمد
آن سازمان  ،مورد توجه قرار گيرد.
نخستين گزارشات حادثه از طرف دو گروه مخالف دولت سوريه به نامهاي

The Syrian American

) Medical Society (SAMSو ) The Syrian Civil Defense (White Helmetsمنتشر شد .در گزارش
اين دو گروه که بسيار شبيه هم بوده و در  8آوريل  8108منتشر شد به گروه بيش از  011نفري از مصدومين اشاره
شده که عالئم آنها نشان ميدهد در معرض يک ماده شيميايي قرار گرفتهاند 1-2.در گزارش به يک مصدوم زن اشاره
شده که در حال تشنج بوده و مردمک نقطه اي داشته است .عالوه براينها به  34مورد ديگر اشاره شده که در خانه
ها با عالئم کف فراوان از دهان و سيانوز و زخم قرنيه فوت شده بودند و با توجه به عالئم آنها ،به احتمال زياد در
معرض ترکيبات اورگانوفسفره قرار داشتهاند .سپس بسياري خبرگزاريها عالئم را به نقل از گزارش فوق منتشر
کردند 3-5،و برخي نيز به طور نامشخص به يک روزنامه نگار محلي  ،پارامديک و نيروهاي امدادي به عنوان منبع
خبر شواهد مشابهي نقل نمودند.
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الف -بحث در مورد عالئم باليني:
يکي از عالئمي که در اين گزارشات مطرح شده و در تشخيص گازهاي اعصاب اهميت زيادي دارد تنگي مردمک
است که در اين مورد مالحظات زير مطرح مي باشد:
 -1اين عالمت در تصاوير بسيار کم وجود دارد و نيز مقدار تنگي مردمک کمتر از آنستکه در اين موارد انتظار
مي رود.
 -2يکي از عالئمي که در گروه بيش از  011نفري از بيماران ذکر شده مشاهده سوختگي قرنيه است  ،که
نشانگر معاينه چشم مصدومين است ،حال چطور ممکنست در اين گروه بزرگ ،تنها در يک مورد تنگي
1-2

مردمک (در يک بيمار بسيار وخيم) مشاهده کرده باشند؟

 -3با توجه به تجربه گسترده ما از زمان جنگ شيميايي عراق ،تنگي مردمک رابطهاي با شدت مسموميت ندارد
و در موارد خفيف هم معموال وجود داشته و تا يکي دو روز پس از حادثه باقي خواهد ماند .در نتيجه ،در

صورت ادعاي حمله با بمب گاز اعصاب ،بايد بيمارانِ نسبتا سالم به همراه عالئم چشمي به فراواني در
دسترس باشند ،اما شواهدي در اين زمينه منتشر نشد .چهار مورد از تصاوير تنگي مردمک گاز اعصاب در
حمالت شيميايي عراق به ايران ضميمه اين يادداشت شده است تا بتوان آنها را با موارد حادثه دوما مقايسه
نمود .در حمله احتمالي شيميايي دوما ،بايد تعداد زيادي بيمار مشابه مصدومين ايراني گازهاي اعصاب با
عالمت واضح تنگي نقطه اي مردمک وجود ميداشت ولي تصاوير چنين بيماراني وجود ندارد ( فقط تصوير
يک مورد مشکوک پخش شده که آنهم تنگي نقطه اي ندارد) .همچنين لينک ويدئوي کوتاهي از رفلکس
نوري يک مصدوم گاز اعصاب (حمله شيميايي  82اسفند  -0438نخستين حمله گاز اعصاب در تاريخ*)که
از منطقه جنگي به نقاهتگاهي در اهواز-ايران منتقل شده و يک روز پس از مسموميت با حال عمومي نسبتا
خوب با يک پرستار سالم در همان شرايط مقايسه شده در ضميمه آمده است.
پيشنهاد ميشود تصاوير و فيلم هايي که مورد قضاوت سه کشور قرار گرفته اگر شامل موارد طبقه بندي شده بوده ،در
اختيار  opcwقرار گيرد تا ارتباط آنها با تشخيص مسموميت روشن گردد.
ب -بحث در مورد نمونه هاي بيولوژيک:
وزارت خارجه آمريکا در مورد تاييد حادثه دوما ،ابتدا به اطالعاتي اشاره ميکند که در حال بررسي است و اگر تاييد
شود بايد پاسخ فوري جامعه جهاني را بدنبال داشته باشد 7.سپس توئيت هاي تهديد کننده رئيس جمهور آمريکا
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شروع ميشود.

در  01آوريل از سخنگوي کاخ سفيد در مصاحبه مطبوعاتي سوال ميشود که دولت انگليس گفته

است هنوز دنبال تاييد حمله شيمياي (به دوما) است آيا آمريکا هم منتظر تاييد است؟ جواب :نميتوانم وارد اطالعات
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خاص طبقه بندي شده شوم.

بنظر مي رسد چون اطالعات تصويري بيماران همگي قبال پخش شده بود پس آنها نميتوانند مطالب طبقه بندي شدهِ
ي مورد اشاره باشند ،پس اطالعاتي که منتظر تاييد است و هنوز طبقه بندي شده است چيست؟ اين اطالعات که
بايد ناگهان ابهامات را برطرف کند تنها نمونه هاي بيولوژيک است که ظاهرا فقط آمريکا آنرا دارد ولي فعال نام آن
برده نميشود.
سرانجام در  08آوريل مقامات آمريکايي اشاره به آن شواهد اطمينان بخش ميکنند و ميگويند  :آزمايش نمونه هاي
خون و ادرار براي سالحهاي شيميايي مثبت شده است که شامل کلرين و عامل اعصاب ناشناخته بوده است  10-11و
سپس در  31آوريل  CNNذکر ميکند اين ترکيبات کلرين و سارين بوده است.
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همان روز نماينده آمريکا در

سازمان ملل با قاطعيت به خبرنگاران ميگويد که حمله شيميايي انجام شده است و آمريکا فرانسه و انگليس نيز آنرا
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تاييد کرده اند.

سرانجام بامداد روز بعد  ،حمله موشکي سه کشور به سوريه ،براساس شواهد ادعايي انجام ميشود

که مهمترين آنها نمونه هاي بيولوژيک بوده است  .اکنون به فرض قبول صحت در نمونه گيري از بيماران شيميايي
مورد ادعاي آمريکائيها ،چند ابهام وجود دارد:

 آيا نمونه شاهد هم داشته و آيا فقط در يک آزمايشگاه، چند مورد جواب مثبت داشته، نمونه ها چه تعداد بوده-1
در آمريکا آناليز شده يا در فرانسه و انگليس و مراکز ديگر هم بررسي و پاسخ ها مقايسه شده اند؟
 آيا نمونه ها هم شامل افراد زنده و هم پس از مرگ بوده است؟-2
 آيا مواردي بوده که در يک نمونه هم تشخيص کلرين و هم گاز اعصاب داده شده باشد؟-3
 آيا تشخيص مسموميت کلر با چه روشي از نمونه هاي بيولوژيک ثابت شده است در حاليکه در منابع علمي-4
 هرگز چنين شيوهاي در تشخيص مسموميت کلرين از مايعات بيولوژيک گزارش نشده است ؟،تا کنون
پيشنهاد ميکنم تعدادي از اين نمونه ها که مهمترين شواهد تشخيصي براي سه کشور حمله کننده به سوريه بوده
. قرار گيرد تا در مورد نتيجه آزمايشات اظهار نظر قطعي گرددopcw اند در اسرع وقت در اختيار
دکتر سيد عليرضا مرندي
رئیس فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران
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* گازهاي اعصاب در جنگ جهاني دوم توسط آلمانها در مقياس صنعتي ساخته شد اما مصرف نگرديد لذا نخستين کاربرد حداقل سه نوع از گاز هاي اعصاب شامل تابون و
سارين و سيکلوسارين توسط عراق در ايران بوده و پزشکان ايراني براي نخستين بار در تاريخ ،اين بيماران را تشخيص داده و درمان نمودهاند.

ضميمه

تنگي مردمک ناشي از گاز اعصاب سارين در  4بيمار مربوط به حمالت مختلف شيميايي عراق به ايران،
توجه کنيد که حدود يک روز پس از درمان و هوشياري کامل ،هنوز تنگي شديد مردمک باقي است.
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سمت راست پرستار سالم در مقايسه با سمت چپ مصدوم گاز اعصاب
لينک ويدئو:
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