
 
 
 
 
 

 اروپا ، شورای درخواست از سازمان ملل ، سازمان جهانی بهداشت ، اتحادیه اروپا 
 و دولتهای همه ملل

به (    (دانشمندان، پزشکان، سازمانهای زیست محیطی و شهروندان کشورهای عضوامضا کنندگان شامل ما 

فایوجی مشتمل بر ، فایوجی ) تکنولوژی نسل پنجم( سیم  شبکه بیو استقرار خواستار توقف راه اندازی  فوریت

 در باالی( FRفرکانسهای رادیویی)  پرتوقرار گرفتن در معرض  فایوجی باشیم.  میهای فضایی  ماهواره از

 .افزایش خواهد داد ای  در حد گستردهرا مخابراتی موجود برای ارتباطات  4و جی  3، جی 2های جی  شبکه

فایوجی  استقرارهای امواج رادیویی برای انسانها و محیط زیست به اثبات رسیده است. پرتوزیانبار بودن 

 المللی جنایت تعریف شده است.  ست به شمار میآید که در قوانین بینیو محیط ز بشریتآزمایش روی 

 اجرایی خالصه
جمین نسل شبکه نپبرای راه اندازی  با حمایت دولتها طی دو سال آیندهمخابراتی در سراسر جهان شرکتهای 

سابقه  اجتماعی بی دگرگونی منزلهارائه آنچه که به نقطه آغازی است برای این  شوند. آماده میسیم )فایوجی(  بی

"هوشمند" ، بزرگراه ها ی"هوشمند"، کسب و کار های "هوشمند"،  شده است. ما خانه جهانی شناختهمقیاسی در 

از یخچال و  ،کنیم  آنچه داریم و خرید میخواهیم داشت. تقریبا همه ران های خود  شهرهای "هوشمند" و ماشین

د و به نشو یآنتن و میکروچیپ م دارای های مو و پوشک بچه، کیسه شیر، برس لباسشویی گرفته تاماشین 

د. هر فردی در زمین دسترسی سریع به ارتباطات بی سیم با سرعت نشو سیم به اینترنت متصل می صورت بی

وسط اقیانوس و قطب جنوب خواهد  از هر نقطه ای از سیاره، حتی در جنگل های بارانی،را کم تاخیر باال و 

 داشت.

سابقه محیطی در مقیاس  بی دگرگونیهایکه این امر سبب آن است شود  نمیاذعان ای  طور گستردهآنچه به 

براساس های فرکانس رادیویی غیرممکن است.  ریزی شده فرستنده برنامه چگالیتصور جهانی خواهد شد. 

، تا  ماهواره جدید در فضا 20000زمین و کره روی  فایوجی میلیونها ایستگاه پایه جدید افزون بربرآوردها ،

و چند سال خواهند بود (اینترنت تینگز  )بخشی از اینترنت چیزها ،  اشیای انتقالبیلون  200 بالغ بر 2020سال 

تر در  تر و سرعتهای پایین ای پایینهتجاری در فرکانس.فایوجی  رسیدهد خوا یک تریلیون اشیابه از آن  پس

در فرکانسهای  فایوجی راه اندازی ریزی، طبق برنامهدر قطر، فنالند و استونی مستقر شد.  2018اواسط سال 

 .شده استآغاز  2018پایان سال  دربسیار باال )میلیمتر( 

https://www.5gspaceappeal.org/
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( برای زندگی RFرادیویی ) هایشواهدی مبنی بر اینکه پرتو فرکانسدر حال حاضر رغم انکار گسترده،  به

، DNA، شواهد تجربی از آسیب به اناز بیماران و مجروح فزایندهشواهد بالینی  .استمطرح است،  زیانبار

بیماریهای اصلی  گیر شناسی همهدر انواع مختلف گیاهان و حیوانات و شواهد  اندام و اعضاسلولها و سیستمهای 

است ،  ناشی از آلودگی الکترومغناطیسی حد بسیاری تاسرطان، بیماری های قلبی و دیابت  مانندتمدن مدرن 

 است. ارزیابی شده توسط متخصصان در حوزه مربوطمطالعۀ  10،000بیش از شامل  مرتبط پایگاه ادبیات

، هیچ ای ، هیچ حیوانی، هیچ پرندهفردی، هیچ به نتیجه برسدهای صنعت ارتباطات فایوجی  چنانچه برنامه

از قرار گرفتن در روِز سال  365ساعت شبانه روز و  24تواند در  نمیروی زمین  یای و هیچ گیاه حشره

ها تا صدها برابر بیشتر از  سطح آن دههایی که پرتواجتناب ورزد،  انسهای رادیوییکهای فر پرتومعرض 

را به  سیارهگونه امکان فرار در هر نقطه از  هیچ، شرایطی که  در معرض آن هستیم ههایی است که امروزپرتو

 ردائمی ب یو آسیبدارد دی و غیرقابل برگشتی بر انسان ج   یتاثیراتکه  دکن فایوجی تهدید می دهد. ساکنانش نمی

 آورد. وارد میهای زمین  همه اکوسیستم

اقدامات فوری برای حفاظت از بشریت و محیط بایست  میالمللی،  های بین الزامات اخالقی و موافقتنامه نا برب

 پذیرد.زیست انجام 

 

 است.  شده نوشت ها ایجاد برای منابع و پی هایپرلینکتوجه کنید: 

 سیم فایوجی منجر به افزایش بیش از حد قرار گرفتن در معرض تابش بی
 شود واسته میخناغیر قابل اجتناب و  

 فایو جی زمینی پایه

( تکنولوژی IoT) تینگز چیزها یا اینترنتِ های عظیم اطالعات مورد نیاز برای اینترنت  دادهبه منظور انتقال 

به گونه کند که از طریق مواد جامد  از امواج میلیمتری استفاده می (که به طور کامل مستقر شود فایوجی )وقتی

در هر منطقه 1 متر 100 هر درایستگاههای پایه  نصبمستلزم انتقال هر حامل در نتیجه یابند.  انتقال میضعیفی 

را تحت وسیع  ای سیم، که در آن یک آنتن منطقه قبلی فن آوری بی هایبر خالف نسل است.شهری در جهان 

 های آرایه» را درای  هچندگانهای  آنتن، فایوجی و دستگاههای فایوجی ، ایستگاههای پایهدهد پوشش قرار می

مانندی که های لیزر  اشعهکنند تا پرتوهایی متمرکز، قابل هدایت و  که با یکدیگر کار می اند مرتب کرده 2,3«فازی

 ساطع کنند.کنند ، یکدیگر را دنبال می

در یی بسیار متمرکز را کنند تا پرتو است که همه با هم کار می ریزها آنتن  دارای ده فایوجیهر گوشی 

( FCCکمیسیون ارتباطات فدرال ایاالت متحده ). دهندردگیری کنند و هدف قرار  همراه گوشیِ  دکلنزدیکترین 

ده برابر قدرتمندتر این مقدار وات است که  20موثر این پرتوها تا  توان مبنی بر آنکه 4 کرده تصویب را قوانینی

 های فعلی است. از سطوح مجاز برای تلفن

به طور همزمان در را پرتوهای لیزر چندگانه است که صدها یا هزاران آنتن شامل ، فایوجیهر ایستگاه پایه 

ورودی " به. این تکنولوژی دهند میقرار هدف های همراه و دستگاه های کاربر در منطقه سرویس خود  تمام تلفن

های  اشعهموثر  پرتو تواناجازه می دهد تا  FCC. مقررات موسوم است MIMO" یا چند گانه خروجی چندگانه

وات در هر گیگاهرتز  300000مگاهرتز از طیف، و یا معادل  100در هر  وات 30000تا  یوچیفاایستگاه پایه 

 ست.ها دهها تا صدها برابر قدرتمندتر از سطوح مجاز برای پایگاه فعلی ایستگاهبرسد که این مقدار  طیف

https://www.rcrwireless.com/20161020/network-infrastructure/att-outlines-5g-network-architecture-tag4
https://ieeexplore.ieee.org/document/7942144/
https://ieeexplore.ieee.org/document/7942144/
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/47/30.202
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/47/30.202
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 پایه فضایی فایوجی 

و در ماهواره در مدار زمین  20000مجموع  با فضا دررا  فایوجیدر نظر دارند تا  5حداقل پنج شرکت

د. هر ماهواره نکند، ارائه ده کم و متوسط که زمین را با پرتوهای قدرتمند، متمرکز و مداری کنترل میارتفاع 

ساطع  در آرایه فازیمرتب شده از هزاران آنتن  6وات میلیون 5 تا ییپرتوموثر  توانِ امواج میلیمتری را با 

ی از مناطق این انرژی های زمینی خواهد بود، اما زمین کمتر از آنتن بهاگرچه انرژی حاصل از ماهواره  کند. می

 تشعشعات مقداربر نیز و زمینی نبوده اند های  فرستندهدسترس  دهد که در رض اشعه قرار میزمین را در مع

ها در  مهمتر از همه، ماهواره افزاید. یشوند ، م ساطع می IoTاشیا که از بیلونها های زمینی فایو جی  ستگاهیا

 دگرگونی محیط  د. ندارزمین و بر خواص الکتریکی ج   ی مهمگیرند که تأثیر زمین قرار میمیدان مغناطیسی 

د )نگاه کنید نباشحیات  کنندهتهدید های زمینی آنتن پرتوهایالکترومغناطیسی زمین ممکن است حتی بیشتر از 
 .به زیر(

 است به اثبات رسیدهکه تا کنون  اثرات زیانبار پرتو فرکانس رادیویی
، امضا کردند  المللی دانشمندان بین را 7تجدیدنظر و درخواست دههاد، وپیشنهاد ش جیفایوآنکه حتی قبل از 

. در این درخواستها امضاکنندگان  پزشک 3،000بیش از امضای  با فرایبورگ نظر تجدیداز جمله درخواست 

 .8ایستگاههای پایه جدید شدند برای توقف ایجادِ  العجل ضرب سیم و فناوری بیگسترش توقف  هانخوا

( WHO) 9بهداشتجهانی به سازمان ملل متحد و سازمان  کشور 41 از دانشمند 215، 2015در سال 

های الکترومغناطیسی[  اند که ]میدان "بسیاری از نشریات علمی اخیر نشان داده هشدار دادند. آنها اظهار داشتند

EMF  بر موجودات زنده تاثیر آمده المللی و ملی  های بین اکثر دستورالعمل آنچه دراز تِر  مقادیر پاییندر حتی

دهد که  می نشانمطالعۀ علمی ارزیابی شده توسط متخصصان در حوزه مربوط  10،000گذارند ". بیش از  می

 اثرات عبارتند از: ینا10,11 آورند. فرکانسهای رادیویی به سالمت انسان آسیب وارد می

 12قلب ضربان تغییر •

 13یافته تغییر ژن بیان •

 14یافته تغییر متابولیسم •

 15بنیادی های سلول ساختار تغییر •

 16سرطان •

 17عروقی و قلب بیماری •

 18شناختی اختالل •

DNA بآسی •
19 

 20عمومی سالمت بر تأثیرات •

 21آزاد رادیکالهای افزایش •

 22حافظه نقصان و یادگیری •

 23اسپرم کیفیت و عملکرد اختالل •

 24جنین سقط •

 25عصبی آسیب •

http://licensing.fcc.gov/myibfs/download.do?attachment_key=1200245
http://www.cellphonetaskforce.org/governments-and-organizations-that-ban-or-warn-against-wireless-technology/
http://freiburger-appell-2012.info/en/home.php?lang=EN
https://emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal
http://bemri.org/publications/biological-effects-of-non-ionizing-radiation/78-grigoriev-bioeffects07/file.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221475001730063X/pdfft?md5=0af5af76124b1f89f6d23c90c5c7764f&pid=1-s2.0-S221475001730063X-main.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3184892/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5509895/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19513546
http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2047487317734898
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25749756
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15368378.2017.1350584
http://milieugezondheid.be/dossiers/gsm/TNO_rapport_Nederland_sept_2003.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749116309526?via%3Dihub
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2666459/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27601711
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20568468
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1241519/pdf/ehp0111-000881.pdf
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 26دیابت و چاقی •

 27اکسیداتیو استرس •

 .31آسم( و ADHD)29,30 توجه کمبود فعالی بیش اختالل، 28اوتیسماثرات در کودکان عبارتند از: 

و مختلف زیرا شواهد فراوانی از آسیب به گیاهان گیرد،  ر بر میدرا هم  فراتر از نژاد بشراین امواج خسارت 

 عبارتند از:که  استوجود مو حیوانات آزمایشگاهی 32,33وحش اتحی

 34ها مورچه •

 35,36 ها رندهپ •

 37ها جنگل •

 38ها قورباغه •

 39مگس میوه •

 40عسل زنبور •

 41حشرات •

 42پستانداران •

 43,44، خانگی موش •

 45گیاهان •

 46صحرایی موش •

 47درختان •

 نیز ثبت شده است. 48میکروبیولوژیکی منفی اثرات

احتماال نتیجه گرفت که  2011( در سال IARCالمللی تحقیقات سرطان سازمان جهانی بهداشت ) آژانس بین

. با این حال، 49(2B گروه) ستزا سرطانها  گیگاهرتز به انسان 300 -کیلوهرتز  30رادیویی  هایفرکانس پرتو

گویای آن است در مورد استفاده از تلفن همراه و خطرات سرطان مغز، پژوهشها شواهد اخیر، از جمله آخرین 

 1گروه اکنون باید آن را  و 50است رسیده اثبات به انسان در رادیویی هایفرکانس پرتو زایی سرطانکه 

 اد.همراه سیگار کشیدن و آزبست قرار دبه " اهاز "سرطان

سیم معاصر مدوالسیون پالس هستند. آسیب به وسیله موج حامل فرکانس باال و  بیشتر سیگنالهای بی

 .51شود ی با فرکانس پایین ایجاد مییضربانها

 بایست ممنوع شود می فایوجیاستقرار ماهواره های 
کنیم. به  دهند که ما در آن زندگی می را شکل می 52تر، مدار الکتریکی جهانی زمین، یونوسفر و اتمسفر پایین

، تحت کنترل محیط 5758و عنکبوت56، همستر 55ه، پرند53,54انسان بیولوژیک ریتمهایثابت شده است که  درستی

همه موجودات بستگی به ثبات این محیط دارد،  سالمت و بهزیستیطبیعی الکترومغناطیسی زمین قرار دارند و 

را توضیح  64شومان رزونانس، اهمیت 63نوآورانه ای در مقاله چری 59,60,61,62.اتمسفر الکتریکی خواصاز جمله 

بیماریهای »تواند فشار خون و مالتونین را تغییر دهد و باعث  که اختالالت یونوسفر میچرایی این داد و 

 شود.« ، قلب و عصبی و مرگباروریسرطانی، 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23781992
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/15368378.2015.1043557
http://www.bioinitiative.org/report/wp-content/uploads/pdfs/sec20_2012_Findings_in_Autism.pdf
http://www.wifiinschools.com/uploads/3/0/4/2/3042232/divan_08_prenatal_postnatal_cell_phone_use.pdf
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/1107612
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19264463
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23977878
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Mt-Nardi-Wildlife-Report-to-UNESCO-FINAL.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27552133
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20560769
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23915130
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3052591/
https://www.revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/article/download/520/495
https://link.springer.com/article/10.1007/s10669-009-9248-y
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9261543
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0048969795049223
https://link.springer.com/article/10.1007/s10669-011-9307-z
http://downloads.hindawi.com/journals/ijfr/2010/836278.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28203122
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5376454/
http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5376454/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5376454/
https://www.vitatec.com/docs/referenz-umgebungsstrahlung/wever-1973.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09291017109359276
https://www.salzburg.gv.at/gesundheit_/Documents/cherry_schumann_resonances.pdf
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 هارمونیک پرتوخطوط برق تغییر یافته است. های پرتواز طریق  ،الکترومغناطیسی ما محیطِ  عناصرِ  این

موج تقویت  66,67 ذره -موج تعامالت که در آن باجایی رسد،  زمین می به آسفیر مگنتبه یونسفر و  65قدرت خط

هارمونیک خط قدرت در حال حاضر ساختار  پرتو، دکتر رابرت ا. بکر هشدار داد که 1985شود. ، در سال  می

قرار دادن  68کند". زمین تهدید می در سراسررا  حیاترا تغییر داده است و گسترش مداوم این اثر "  آسفیر مگنت

های مدوالسیون را در میلیونها  ، سیگنالآسفیر مگنت هم در و یونسفردر هم دهها هزار ماهواره به طور مستقیم 

الکترومغناطیسی ما را فراتر از توانایی ما برای انطباق  احتماال محیطِ که  کند وات و میلیونها فرکانس منتشر می

 69د.نده تغییر می

ی ماهواره روی انسان است که حاکی از اثرات جد  داده ی به دست در حال حاضر شواهد رسمی غیر نظارت

مدار  دررا  3Gو  2Gخدمات تلفن 1998 ازکه  ای ماهواره 100حدود این شواهد مربوط به و حیوانات است ، 

 دانِش توان درک کرد.  می در زمین پرتوسطح پایین با در نظر گرفتن  فقطرا  یچنین اثرات .اند آوردهپایین فراهم 

و طب سوزنی.  باید در نظر گرفته شود، از جمله زمینه های فیزیک جو   هم های علمی مربوط سایر رشته
 تواند میو کرد خواهد آلوده بیشتر را  74,75جهانی الکتریکی مدار، ۀ فایوجیماهوار 20،000 افزودن70,71,72,73

اثرات جهانی خواهد بود و این در زمین تکامل یافته است را تغییر دهد.  حیاتکه با آن تمام  76شومان، رزونانس

 د.نممکن است به شدت مخرب باش

 متفاوت است 4G با یفایوجی به صورت کیفی و کم  
کنیم بر اساس مدل سازی  در طول موجهای میلیمتر تحمل می یبیشتر پرتو بار صدها تا دههااین ایده که ما 

نفوذ پوست  بهست. این فرض که امواج میلیمتری 77,78همگن مایع از شدهپر پوستهمعیوب بدن انسان به عنوان 

توانند  و دیگر ساختارهای الکتریکی که می80,81، رگهای خونی 79اعصاببدین معناست که کامالً ، کنند نمی

تر  دیبالقوه ج   ییکی دیگر از خطا 82,83,84گیرد. نادیده میرا ،را درون بدن حمل کنند پرتوهای ناشی از  جریان

های معمولی نیستند. هنگامی که یک میدان الکترومغناطیسی عادی وارد بدن  های فازی، آنتن هاین است که آرای

. اما زمانی که پالسهای الکترومغناطیسی اری شوندو جریانها جکنند حرکت  شارژهاشود  شود، باعث می می

های کوچکی  آنتنبه متحرک خودشان ی ارژهاشبسیار کوتاه وارد بدن می شوند، چیز دیگری اتفاق می افتد: 

این کنند.  ارسال میتر بدن  عمیقهای  بخشآن را به و تابانند  میمیدان الکترومغناطیسی خود که شوند  میمب دل 

85 های پیشرونده شده تجدیدامواج 
Brillouin  و  توانکه شوند  این امواج زمانی دارای اهمیت میشوند.  مینامیده

 کند. احتماال هر دو معیار را برآورده می فایوجی .کنند می 86تغییر کافی اندازه بهیا فاز امواج به سرعت 

منحصر به فرد برای چشمها و بزرگترین ارگان بدن،  یبر این، نفوذ کم عمق به خودی خود خطر افزون

علمی ارزیابی شده توسط به تازگی مطالعات  آید. به شمار میپوست و همچنین موجودات بسیار کوچک یعنی 

در انسان  87پوست حرارتی های سوختگی شده پیش بینیکه در آنها است منتشر شده متخصصان در حوزه مربوط 

ی برابر بیشتر از تابش در طول موجهای میلیمتر 100، 88حشرات در رزونانس جذبو فایوجی از اشعه ناشی 

 حشرات جمعیت 1989از سال از آنجایی که  گیرد. قرار میاستفاده  کنونی موردای هدر طول موجاست که 

تواند اثرات  می فایوجی پرتو، 89حتی در مناطق حفاظت شده طبیعت کاهش یافته است درصد 80-75 تا پروازی

هشدار  6198 سال در خود مطالعه در گاندی ام.اوجهان داشته باشد. بر جمعیت حشرات در سراسر  باری فاجعه

جذب ،دارند  یو لباسهای معمولی که ضخامت های میلیمتر کنند ذب میرا جامواج میلیمتری قرنیه چشم داد که 

http://www.jstor.org/stable/1746610?seq=1#page_scan_tab_contents
http://www.jstor.org/stable/1746610?seq=1#page_scan_tab_contents
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0021916985900893
http://www.cellphonetaskforce.org/planetary-emergency/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169809508001804
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0021916982901246
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0021916982901246
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/47/30.202
http://www.qtc.jp/3GPP/Specs/25914-b20.pdf
http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a282990.pdf
https://ieeexplore.ieee.org/document/7481123/
https://arxiv.org/pdf/1711.03683
https://www.nature.com/articles/s41598-018-22271-3.pdf
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809
https://www.radiationresearch.org/wp-content/uploads/2018/05/GandhiRiazi_-MM-Waves_MTT-341986.pdf


فضا و زمین در فایوجی توقف برای المللیبین درخواست  

 

 

 

6 

اثرات شناخته شده امواج میلیمتری  (2018) راسل 90د.نده انرژی توسط پوست را با اثر رزونانس افزایش می

91را مرور کرده است. DNAقلب، سیستم ایمنی بدن و  روی پوست، چشم ها )از جمله آب مروارید(، ضربان
 

 رگوالتورها به عمد از شواهد علمی آسیب کنار گذاشته شده اند
، در حالی که دانشمندان هستندتوسعه فایوجی  (نفعانذی)هولدر  استک صنعت و دولتها در حال حاضر

اند و  کردهمستند روی انسانها، حیوانات، حشرات و گیاهان فایو جی را که اثرات بیولوژیکی  EMFالمللی  بین

اند ، از موضوع  ارائه دادهمعتبر مطالعات علمی سالمت و محیط زیست در هزاران  آن را براثرات هشدار دهنده 

موسسات تنظیم  منافع تعارض کنونی های ایمنیدستورالعملدلیِل ناکافی بودِن اند.  فایوجی کنار گذاشته شده

، کند سست می را بی طرفیاساس که ، الکتریکی"با توجه به روابط آنها با مخابرات یا شرکتهای است استاندارد 

غیردیونیزه  پرتوهایرا برای  مردم در معرض قرارگرفتن عمومِ مقررات استانداردهای بایست  میکه موسساتی 

در آن  و به تفصیل فهرست کرده استمنافع را  تعارضل. پال امارتین  بازنشسته. پروفسور 92د"نکننده کنترل کن

 93.کند بیان میرا حذف شده است،  ادبیات مطالعهدر که ی را مطالعات مهم

 استانداردهای ایمنی جدید نیاز است به-ضیه حرارتی منسوخ شده است فر
 حرارت دادن تنها اثرِ دارد  بیان میاست که استوار  ای شده منسوخ  ِفرضیهبر  کنونیدستورالعملهای ایمنی 

 "امروزه استانداردها آلودگی واقعیِ  داشتند اظهارها است. همانطور که مارکف و گرگوریف  EMF زیانبار

صدها دانشمند، از جمله بسیاری از امضا کنندگان این 94گیرند".  غیر اشباع در نظر نمیرتو پمحیط را با 

یعنی ) نیست حرارت ازآسیبها بسیاری از انواع بیماریهای حاد و مزمن و  علتِ اند که  ، ثابت کردهدرخواست

د. اثرات نشو المللی ناشی می دستورالعملهای بین پایینبسیار پرتو از سطح بیماریها  بلکهحرارتی(  بدون اثر

پیکووات )تریلیون وات(  0.02اثراتی که در  د.نشو یجاد میانیز نزدیک به صفر  توانبیولوژیکی حتی در سطح 

 های موشو در E.coli 95 در یافته تغییر ژنتیکی ساختار اند ، عبارتند از یافت شدهدر هر سانتیمتر مربع یا کمتر 

 .99 ها جوجهدر  گذاری تخمک تحریکو 98در گیاهان لوبیا  رشد تحریک، 97انسان EEG در تغییر، 96صحرایی

باید مورد توجه قرار  پرتوبرای محافظت در برابر اثرات غیر حرارتی، مدت زمان قرار گرفتن در معرض 

دهنده  چندین انتقال در معرضتوقف،  به طور همزمان و به طور مداوم، روز و شب بدون. فایوجی همه را گیرد

و نه  تجمعی قرار گرفتِن  در معرضکه می بایست بر مندیم نیاز یاستانداردهای ایمنی جدیدبه ما  دهد. قرار می

که از  ویژگیهایی، بلکه در فرکانس، پهنای باند، مدوالسیون، شکل موج، پالس عرض و سایر توانسطح تنها در 

شده محدود شوند. برای محافظت  های مشخص ها باید به مکان آنتند. نند ، استوار باشنظر بیولوژیکی اهمیت دار

معابر عمومی که مردم در آن رفت کنند، و از  جایی که مردم زندگی و کار می در ها آنتنباید از نصب از انسانها، 

های بیابان  پناهگاه ها در تنآنباید از نصب . برای حفاظت از حیات وحش، شود جلوگیری، کنند  و آمد می

باید ، حیاتد. برای محافظت از تمام ندر مناطق دور افتاده زمین به شدت کاهش یابها  نصِب آنتنو  جلوگیری شود

. شود کم و متوسط ممنوعی زمین در ارتفاع در مدارهاقرار دادن آنها و  شود های تجاری محدود ماهواره شمارِ 

 د.نممنوع شوهای فازی باید روی زمین و فضا  آرایه

  

https://zero5g.com/wp-content/uploads/2018/07/5-G-wireless-telecommunications-expansion-Public-health-and-environmental-implications-Cindy-L.-russell.pdf
https://www.spandidos-publications.com/ijo/51/2/405
https://europaem.eu/attachments/article/130/2018-04_EU-EMF2018-5US.pdf
http://www.avaate.org/IMG/pdf/Wi-fi_Technology_-_An_Uncontrolled_Global_Experiment_on_the_Health_of_Mankind_-_Marko_Markov_Yuri_G._Grigoriev.pdf
http://www.avaate.org/IMG/pdf/Wi-fi_Technology_-_An_Uncontrolled_Global_Experiment_on_the_Health_of_Mankind_-_Marko_Markov_Yuri_G._Grigoriev.pdf
http://www.bioinitiative.org/rf-color-charts/
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/15368379409030698
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15368370500381844
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15368370500381844
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/751078
https://link.springer.com/article/10.1007/BF00319492
http://www.nrcresearchpress.com/doi/pdf/10.4141/cjas70-087
http://www.nrcresearchpress.com/doi/pdf/10.4141/cjas70-087
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 رادیویی دارای اثرات حاد و مزمن است هایفرکانس پرتو
هایی از  . سرطان و بیماری قلبی نمونههستندهای فرکانسهای رادیویی دارای اثرات فوری و بلند مدت پرتو

به  آن هایی از اثرات فوری نمونه 101(EEG) مغز عملکرد تغییرات و100 قلب ریتم تغییر اثرات درازمدت هستند.

و امروزه د ش شناخته می 102رادیواکتیو بیماریکه در اتحاد جماهیر شوروی سابق به نام  ی. سندرومآیند شمار می

تواند حاد یا مزمن باشد.  میاست ،  103 (EHS) الکترومغناطیسی یحساسیت بیشموسوم به  در سراسر جهان

بررسی بیش از  بر اساسها را منتشر کرده است که  از این سندرم تاریخچه مفصلی کتپروفسور دکتر کارل هِ 

در آلمان تهیه شده است. یافته های  شانبیمارنفر از  1000بالینی بیش از  چهمقاله علمی روسیه و تاریخ 1500

، اختالالت گوارشی، ریزش مو، وزوز غیر طبیعی  شامل اختالالت خواب، فشار خون و ضربان قلب عینی

پوست است. عالئم ذهنی شامل سرگیجه، تهوع، سردرد، از دست دادن حافظه، عدم توانایی  اگزمایگوش و 

 104 قلبی است.آنفوالنزا و درد  شبه تمرکز، خستگی، عالئم

"به شوند که  می دچار EHSمردم هنگامی به  دارد بیان می 2016در  EUROPAEM EMFدستورالعمل 

و "کاهش و پیشگیری از قرار گیرند  قرار می  EMF فزایندۀطور مداوم در زندگی روزمره" در معرض سطح 

EHSاین بیماران ضروری است. سالمتی به  " برای بازگرداندنEMF در معرض گرفتن
دیگر نباید به  105

تاثیر  مردم برای  که به طور فزاینده ی استمحیط سم  بی ناشی از بیماری در نظر گرفته شود، بلکه آسی عنوان

چنانچه به تخمین زده شده است و 106,107میلیون نفر در سراسر جهان  100در تاکنون ؛این تاثیر گذارد  می

 .دده را تحت تأثیر قرار 108 افراد همه زودی بهاست ممکن گسترش جهانی فایوجی اجازه داده شود 

اعالم  2015بروکسل در  ،(MCS) چندگانه شیمیایی حساسیت و EHS مورد در المللی بین علمی اعالمیه

است و گزینه دیگری نیست ... هزینه آفرین برای جامعه وری نسبت به این موضوع  کنش[ناانفعال و ]این کرد "

مند آن نیاز به فوریتاست که ] دی برای سالمت عمومی ...ج   یاین خطرکه  کنیم به اتفاق آرا اذعان می [ما]

")تاکید 109دنبندی شو اتخاذ و اولویتانداز  [ اقدامات پیشگیرانه اولیه برای مقابله با این اپیدمی جهانی در چشماست

 .اضافه شده است(

 که بر آنها حکومت  َمردمیاز مراقبت در زمینۀ وظایف خود  انجام  ولتهای جهانی درد
 اند کنند، شکست خورده می

 پیاده سازیاستقرار و خود برای  شتابِ اتحادیه اروپا، ایاالت متحده و دولتهای ملی در سراسر جهان، در 

اطمینان از محیط قانونی حصول برای  از زمین گامهایی را از فضای بیروننامحدود و تشویق به استفاده  فایوجی

 به خاطرِ و "111 کنند منع می زیستی محیط قوانین محلی را از اجرای های مقامآنها  110. اند "برداشتهبدون مانع "

ریزی محلی ]و[ انواع  برنامه های یهغیرضروری ... مانند رو های زحمت" سریع و مقرون به صرفه" استقرارِ 

یا  برافزودۀ( و روشهای مورد نیاز برای EMFالکترومغناطیسی )انتشاِر میدان محدودیتهای خاص در زمینه 

 112.دارند را از میان برمیآنها "همان اَگرِگیِت 

 درشناخته شده  مجازبه منزلۀ استفادِه سیم  بی ملزوماتِ تا  رسانند می تصویب به را یقوانین همچنیندولتها 

از ای  مالکیت خصوصی در فاصلهمحدودۀ سیم در  بی ملزوماتِ تا به امروز، بیشتر  تلقی شود. 113حقوق عمومی

هم متری از  100فاصله کمتر از  سیم در بیبرای اینکه با این حال ، ها و کسب و کار قرار گرفته است.  خانه

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0024320568900684
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8821374
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8821374
https://www.jrseco.com/wp-content/uploads/Belpomme-Environmental-health-2015.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27454111
https://www.criirem.org/wp-content/uploads/2006/03/ehs2006_hallbergoberfeld.pdf
http://www.ehs-mcs.org/en/
https://www.federalregister.gov/documents/2018/05/03/2018-08886/accelerating-wireless-broadband-deployment-by-removing-barriers-to-infrastructure-investment
https://wia.org/wp-content/uploads/Advocacy_Docs/PCIA_Model_Zoning_Ordinance_June_2012.pdf
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ها و کسب و  خانهدرست رو به روی و در کنار پیاده رو ها  سیم بیاکنون قرار بگیرند که فایوجی به آن نیاز دارد، 

 .پیاده، از جمله مادرانی که دارای نوزاد هستند انِ باالی سر عابر ستگیرند و در کارها قرار می

عمومی در این زمینه شوند. حتی اگر جلسه  عمومی و جلسات عمومی حذف میبخشی  اهیآگ اتِ الزام

ای  به گونه رسیده تصویب به قوانین، دهند  شهادتعلیه فایوجی کارشناس علمی  100 که قرار استبرگزار شود 

به عنوان مثال، قانون آمریکا  شود. محسوب می لحاظ کردن این شهادتها غیرقانونیمحلی های  مقاماست که برای 

 114منع کرده محیطی پرتو فرکانس رادیویی"،سیم "بر اساس اثرات زیست  از تنظیم فناوری بیرا ای محلی هدولت

آنها اکثر  چون به سادگی اند رگرداندهرا بهای مخابراتی  دکلانونی در مورد قرار دادن قها تصمیمات  و دادگاه

هیچ و  116دهد یرا پوشش نم EMFها پوشش در برابر خطرات  هبیم 115شهادت عمومی درباره سالمتی است.

، اندام و اموال ناشی از قرار گرفتن در حیات نی برای آسیب رساندن به چه کسی مسئولیت قانوروشن نیست 

 117باشد. دار می را عهده فضادر چه بر زمین و چه ی جفایومعرض 

 ، مسئولیت قانونی برای این فعالیت هازمین  در غیاب توافق جامع قانونی حاکم بر فعالیت در فضای بیرون

 ها در معرض خطر هستند. و اقیانوس ها، جو   قاره به رغم آنکه، نیست  موجود

 شوند های بین المللی نقض می توافقنامه
 از آنها وظیفه مراقبتو کودکان 

 اندکبرخورداری کواز تضمین باید"  کشورها : "دارد بیان می کودک حقوق مورد در متحد ملل کنوانسیون

رشد و تحول بقا و  از(" 3")ماده  ،ضروری است سالمت و بهزیستی آنان که برای هایی  حافظتمراقبت و م از

در نظر گرفتن خطرات و خطرات آلودگی ، و اقدامات مناسب برای مبارزه با بیماری از ( و" 6")ماده  انکودک

 اطمینان حاصل کنند. (c (24محیط زیست ")ماده 

 فایوجی قرارشامل استگیرد  صورت میروی انسان  هایی کهبه همه آزمایش (9194) نورنبرگ کد ،رواز این 

، اطالق استایمنی آزمایش نشده از نظر بازار  وارد شدن به ست که قبل ازج رادیویی ااموا جدید پرتوکه دارای 

(. قرار گرفتن در 1انسانی کامال ضروری است" )ماده های  آزمودنی. "رضایت داوطلبانه شود و اعمال می

و استداللی از پیش یل دلکه وقتی غیر داوطلبانه خواهد بود. "هیچ آزمایشی نباید انجام شود،  فایوجیمعرض 

 10،000های بیش از  (. یافته5رخ خواهد داد" )ماده  کننده مرگ یا آسیب ناتوانموجود است مبنی بر این باور که 

از آسیبهای ناتوان کننده رنج می صدها هزار نفر دهد  نشان می المللی بین سازمان صدهاعلمی و صدای  همطالع

ند ،اینها استدالل و دالیلی هستند برای ا آواره شدهسیم  ارتباطات بیملزوماِت نصب ِ  به دلیلهایشان  و از خانهبرند 

 رخ خواهد داد ". کننده مرگ یا آسیب ناتوانباور به آنکه 

 ها EMFوظیفه اطالع رسانی و 
رسانی  به اطالع دارد " ( بیان میITUالمللی مخابرات ) اتحادیه بین (2012) جهانی سازی استاندارد مجمع

و از کشورهای  استنیاز (" EMFعمومی از اثرات بالقوه قرار گرفتن در معرض میدانهای الکترومغناطیسی )

المللی  های بین اطمینان از انطباق با توصیهه منظور حصول بعمل آمده خواسته شده است   بهعضو دعوت 

 مناسب را به انجام برسانند.های اقدام" EMFمربوطه برای محافظت از سالمتی در مقابل اثرات نامطلوب 

"پارلمان  (:2008) 2010-2004 سال بهداشت و زیست محیط برای اروپا اقدام برنامه مدت میان بازبینی

میدانهای الکترومغناطیسی که برای عموم مردم تنظیم شده است ۀ قرار گرفتن در که محدودتوجه کند اروپا ... 

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/47/332
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://history.nih.gov/research/downloads/nuremberg.pdf
http://www.cellphonetaskforce.org/wp-content/uploads/2018/06/Brief-of-Amici-Curiae-as-filed.pdf
https://www.itu.int/dms_pub/itu-t/opb/res/T-RES-T.72-2012-PDF-E.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P6-TA-2008-0410
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های صادر شده توسط آژانس  توصیه، آوری اطالعات و ارتباطات  فنبه آشکار است که منسوخ شده اند ... 

 دربه عنوان مثال ها  موکد و صریح به تصویب رسیده در مورد انتشار اشعهزیست محیطی اروپا یا استانداردهای 

توجهی نشده  بلژیک، ایتالیا و اتریش و به موضوع گروه های آسیب پذیر مانند زنان باردار، نوزادان و کودکان

 . "است

قرار گرفتن در معرض میدانهای "همه اقدامات معقول برای کاهش  (:2011 اروپا شورای) 1815 قطعنامه

کودکان و  قرارگرفتن الکترومغناطیسی، به ویژه  فرکانسهای رادیویی از تلفن های همراه، و به ویژه در معرض

 "افراد کم سن انجام پذیرد.

 زیست محیط
ي ... در مقادیر یا "تخلیه مواد سم   (:1972) بشري زیست محیط درباره متحد ملل سازمان کنفرانس اعالمیه

، باید متوقف شود تا اطمینان حاصل شود کند ضرر تا آنها را بي استاز ظرفیت محیط زیست فراتر غلظتهایي که 

 (.6شود ")اصل  ها وارد نمی ی یا غیرقابل برگشت به اکوسیستمجد   یآسیب

فعالیتهایی که احتماال سبب آسیب برگشت ناپذیر به طبیعت بایست از  می» (:1982) طبیعت جهانی منشور

نباید ، فعالیتها شده است.بالقوه به طور کامل درک ن آور زیاناثرات  جایی که[ درشود ... ]ورزیده شود اجتناب  می

 (.11)ماده « دنادامه یاب

که فعالیتها مسئولیت دارند تا اطمینان یابند "دولت ها ...  (:1992) توسعه و زیست محیط مورد در ریو بیانیه

کشورهای یا مناطق فراتر از محدوده  زیست سایرکنترل آنها باعث آسیب زدن به محیط تحت در حوزه قضایی یا 

 .(2" )اصل شود ملی قضایی آنها نمی

پاسخهاي ملي و تدوین خط  ارائه: "نیاز فوري به ... سازمان ملل متحد (2002) پایدار توسعه  جهاني اجالس

 ( وجود دارد.k) 54به تهدیدات زیست محیطي براي سالمتي انسان" )بند  رت اي اثربخش مشی منطقه

ا ی رمناسب"طرفین باید ... اقدامات  (:2017) طبیعی منابع و طبیعت از حفاظت مورد در آفریقا کنوانسیون

اکتیو سمی وبر محیط زیست، به ویژه از رادیبخش  زیان، اثرات  یاکثربرای جلوگیری، کاهش و از بین بردن حد

 به عمل آورند. (13و سایر مواد خطرناك و زباله ها ")ماده 

 سالمت و حقوق بشر

  (.3 ماده" )دارد فرد امنیت و آزادی زندگی، حق هرکس" :بشر حقوق جهانی بیانیه

 سازمان ملل متحدهدِف غایی  (2016-2030) نوجوانانِ  و کودکان زنان، سالمت برای جهانیاستراتژی 

کاهش مرگ و میر مادر و نوزاد؛ از طریِق "، بقا"توانمند کننده ،  های گسترش محیط از طریقِ  ابدیل"غییر و ت"ت

با حصول اطمینان از سالمتی و رفاه و کاهش مرگ و میر و بیماریهای مرتبط با  "بالندگی و کامروایی و "

 کند. دنبال میکه آن را است  آلودگی

 فضا

"به منظور اجتناب از از جو   به استفاده از فضای بیرونکشورها را  (1967)جو   ماورای فضایی پیمان

 کند.  ملزم می( (IX)همچنین تغییرات نامطلوب در محیط زمین" )ماده و  آور زیانآلودگی 

"دولتها و  (:2018) آزاد فضای های فعالیت درازمدت بودن پایدار برای متحد ملل سازمان دستورالعمل

پرتاِب اجساِم در فضا، عملیات در مدار و ورود  مربوط به المللی می بایست ... خطرات سازمانهای بین دولتی بین

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994
http://www.un-documents.net/unchedec.htm
http://www.un.org/documents/ga/res/37/a37r007.htm
http://www.unesco.org/education/pdf/RIO_E.PDF
http://www.un-documents.net/aconf199-20.pdf
https://au.int/sites/default/files/treaties/7782-treaty-0029_-_revised_african_convention_on_the_conservation_of_nature_and_natural_resources_e.pdf
https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
http://globalstrategy.everywomaneverychild.org/
http://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/outerspacetreaty.html
https://cms.unov.org/dcpms2/api/finaldocuments?Language=en&Symbol=A/AC.105/L.315
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 2.2")دستورالعمل دنکن را تهدید میزیست  را که مردم، اموال، بهداشت عمومی و محیطدوباره اجساِم به فضا 

 د.نمورد توجه قرارده )ج((

 ریزند تاس میروی زمین  حیات رایدولتهای جهانی ب
 طور به جهانی دولتهای حال، این با118". ریزد ینم بازی تاِس  وندخدا: "دارد معروفی گفتۀ انیشتن آلبرت

 از ای سابقه بی تکنولوژی کارگیری به با و ، زمین روی به فضا از فایوجی پراکندن کردنِ  دنبال با غیرمستقیم

 رایشناخته شده بود، ب119 جمعیت کنترل و نظامی عملیات در انرژی سالح عنوان به قبال که میلیمتری امواج

 ریزند. تاس میدر زمین  حیاتآینده 

امتناع از پذیرش و اِعمال دانش علمی و معتبر مرتبط در این حوزه به لحاِظ اخالقی غیرقابل قبول است. 

مغایراصول مندرج در تعدادی از  -د که فایوجی و به خصوص فایوجی در فضا نده پژوهشهای موجود نشان می

 المللی است. های بین نامه موافقت

، اتحادیه اروپا، شورای اروپاسازمان جهانی بهداشت سازمان ملل متحد، ما از  

 خواهیم دنیا می دولتهای مللهمه و 
ر زمین و فضا به منظور محافظت از همه فایوجی د)الف( انجام اقدامات فوری برای متوقف کردن استقرار 

 زیست؛ زنان باردار و همچنین محیط نوزادان، کودکان، نوجوانان وکودکاِن به دنیا نیامده، بشر، به ویژه 

از طریق اطالع رسانی به  و شورای اروپا کودک حقوق کنوانسیون 1815 طعنامهقعمل کردن به )ب( 

)برای بزرگساالن و کودکان( از مربوط به سالمت شهروندان، از جمله معلمان و پزشکان، در مورد خطرات 

به ویژه در مراکز مراقبت روزانه، مدارس، بیمارستانها،  چرا آنها باید و چگونه آنها می تواننداشعه فرابنفش، و 

 اجتناب ورزند؛سیم و ایستگاههای پایه  از ارتباطات بی ها و محل کار خانه

 سیم؛ به جای بیدارای سیم و پیاده سازی ارتباطات  ترجیح( پ)

که  یمقامات ساختن متقاعدبرای  البی سازمانهای طریق ازسیم / ارتباطات راه دور  ( ممنوعیت صنعت بیت)

  فایوجی تصمیمفضایی  های پایههای زمینی و پایه، از جمله پرتوهای فرکانسهای رادیوییسترش بیشتر برای گ

 ؛گیرند می

ً  های EMF ،طرف بی و مستقل المللی بین گروههای ـ صنایع نفوذ بدون ـ فوری انتصاب( )ث   طرف بی واقعا

المللی  تعیین استانداردهای ایمنی بینبه منظور  ،120ندارند هم با منافعی تضاد که سالمت حوزه در دانشمندان و

قرار گرفتن انباشته شده را هم  در معرضلکه نباشد، باشعه  توانسطوح برای تشعشع رادیویی که تنها بر اساس 

 فقطآن که د، نهنمحافظت کن زیست سالمت و محیطآور مربوط به  های زیان اشعهاثرات ازهمه و  در نظر بگیرند

 ؛توجه داشته باشند اثرات آن بر انسان به اثرات حرارتی و نه فقطبه 

ها، سالمت، زیست  EMFالمللی با تخصص در  انتصاب فوری ـ بدون نفوذ صنایع ـ گروههای بین( ج)

وی، محیط زیست  د استفاده از نمنظور ایجاد چارچوب نظارتی جامع که اطمینان حاصل کنه بشناسی و فیزیک ج 

، گازهای خروجی  ییهای رادیو لحاط کردن اشعهامن است، و ، و محیط زیست برای انسان  جو   فضای بیرونِ 

 حیاتو و حفظ ج   122،جهانی گرمایش 121،زنا   الیۀو تأثیر آنها روی بیروِن جو  موشک، دود سیاه و فضاهای 

باید برای بزرگساالن های مستقر در فضا  های زمینی بلکه فناوری پایه مربوط به پایه فناورینه تنها روی زمین. 

  123و کودکان، حیوانات و گیاهان پایدار باشد.

https://jnlwp.defense.gov/Press-Room/Fact-Sheets/Article-View-Fact-sheets/Article/577989/active-denial-technology/
https://jnlwp.defense.gov/Press-Room/Fact-Sheets/Article-View-Fact-sheets/Article/577989/active-denial-technology/
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
http://skyhorsepublishing.com/titles/11632-9781510711884-corporate-ties-that-bind
https://doi.org/10.1515/reveh-2016-0060
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2010GL044548
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/2013EF000160
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 پاسخ دهید زیر آمده نامش درکه رخواست این د طفا به مدیر  ل

جهانی در برابر قرار گرفتن در  معیتکه قصد دارید برای محافظت از جرا بیان کنید جزئیات اقداماتی 

 .دهید معرِض پرتوهای امواج رادیویی ،به ویژه پرتوهای فایوجی انجام

 این درخواست و پاسخ شما در وبسایت زیر در دسترس عموم خواهد بود. 

www.5gspaceappeal.org 

 

 با احترام 

 
 المللی حاضر مدیر درخواست بینآرتور فیرستنبرگ، 

info@5gspaceappeal.org 

 

 فهرستی از اولین امضا کنندگان این درخواست
 آفریقا

Lauraine Margaret Helen Vivian, PhD, Anthropology and Psychiatry; Honorary Research Associate, 

Faculty of Health and Medical Sciences, University of Copenhagen, Denmark. Signatory for South 

Africa 

سیاآ  

Girish Kumar, PhD, Professor, Electrical Engineering Department, Indian Institute of Technology 

Bombay, Powai, Mumbai, India 

 استرالیا
Don Maisch, PhD, Independent researcher, author of” The Procrustean Approach”, Lindisfarne, 

Tasmania, Australia 

 اروپا
Alfonso Balmori, BSc, Master in Environmental Education, Biologist. Valladolid, Spain 

Klaus Buchner, Dr. rer. nat., Professor, MEP – Member of the European Parliament, 

Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie e.V., München, 

Germany  

Daniel Favre, Dr. phil. nat., Biologist, A.R.A. (Association Romande Alerte aux Ondes 

Electromagnétiques), Switzerland 

Annie Sasco, MD, DrPH, SM, HDR, former Chief of Research Unit of Epidemiology for Cancer 

Prevention at the International Agency for Research on Cancer (IARC), Lyon; former Acting 

Chief, Programme for Cancer Control of the World Health Organization (WHO); former 

http://www.5gspaceappeal.org/
http://www.5gspaceappeal.org/
mailto:info@5gspaceappeal.org
mailto:info@5gspaceappeal.org
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Director of Research at the Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale 

(INSERM); France  

 آمریکای شمالی
Martin Pall, Professor Emeritus of Biochemistry and Basic Medical Sciences, Washington State 

University, residing in Portland, Oregon, USA  

Kate B. Showers, PhD, Soil Science, Senior Research Fellow, Centre for World Environmental History, 

University of Sussex, Falmer, Brighton, UK, residing in Bolton-Est, Québec, Canada 

 آمریکای جنوبی
Carlos Sosa, MD, University of Antioquia, Medellín, Colombia 
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