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اسلر )سر ویلیام آسلر 1919-18۴9(که پزشک بسیار 
معتبری در اروپا و امریکا بود، می گفت این تریاک 
اصال داروی خداست و خودش که درد کلیه داشت 
برای برطرف کردند درد، همیشه از مورفین استفاده 

می کرد و او در همه نوشته هایش توصیه می کند. 
ما با این مسئله روبه رو شدیم که در سال 1970 میالدی 
مطالعه ای که توسط دانشکده بهداشت دانشگاه تهران 
و موسسه ملی توسعه تحقیقات سرطان وابسته به 
سازمان جهانی بهداشت )IARC( انجام شده است، 
نشان داده شده یک نقطه ای از ایران که شمال شرق 
ایران است، محل بیشترین شیوع سرطان مری در 
دنیاست. البته وقتی با سایر سرطان ها هم مقایسه 
کنیم، سرطان مری، شیوعش در این نقطه ایران از 
همه جای دنیا بیشتر است. مطالعاتی قبل از انقالب 
صورت گرفت ولی به پیروزی انقالب متوقف شد. 
این محل، دقیقا همان جایی است که تریاک، کاشت 
و داشت و برداشت می شود و این فرضیه را به وجود 
می آورد که آیا رابطه ای بین تریاک و سرطان مری 
برقرار است که شیوع سرطان در این نقطه از دنیا از 

همه جا شایع تر است؟
ما فعالیت درباره این موضوع را از سال 2000 میالدی 
آغاز کردیم و اولین کار ما این بود که برویم از تجربه 
تحقیقاتی که از قبل انقالب آغاز شده بود استفاده کنیم 
و از همه محققینی که روی این مسئله کار کرده بودند 
دعوت کردیم به IARC و با آنها جلسات متعددی را 
برگزار کردیم. یک همکاری مهم بین المللی که مرکزیت 
آن با دانشگاه های تهران، گلستان و مشهد بود آغاز 
شد و بعد از آن هم تعداد دیگری از دانشگاه های مهم 
 NIH دنیا اعم از دانشگاه تورنتو، کمبریج و همچنین
آمریکا،  IRWHOو همچنین دانشگاه کارولینسکا 
سوئد به این تیم قوی پیوستند که این مورد را مطالعه 
کنیم. نقشه ای که برای این مطالعه کشیدیم، یک نقشه 
حداقل 20 ساله بود. اینکه اول کارهای مختلفی مثل 
ثبت سرطان، مطالعات Case-control و مطالعات 
کوهورت انجام شود و بعد هم به دنبال پیشگیری برویم. 
20 سال ما مطالعه کردیم. نام این مطالعه »کوهورت 
گلستان« است که روی 50 هزار شرکت کننده از شهر 
گنبد و 336 روستا در شرق استان گلستان انجام شد. 8 
هزار نفر از این 50 هزار نفر، تریاک مصرف می کردند 
و ما هم ادعای اینکه این افراد مصرف کننده تریاک 
هستند را به دقت بررسی کردیم. یعنی وقتی گفتند 
ما تریاک می خوریم، ادرار آنها را هم چک کردیم. 
و بعد اینها را 20 سال پیگیری کردیم و اتفاقا ما هم 
نتیجه این مطالعات را در مجله BMD چاپ کردیم 
و نشان دادیم که رابطه ای بین تریاک و سرطان وجود 
دارد و شواهد علمی متعدد دیگری که بیش از صد 
مقاله علمی در معتبرترین مجالت علمی دنیا از این 

مطالعه چاپ شده است. 
اگر بخواهم خالصه این مطالعات را بگویم این 
است که تریاک پیامدهای منفی زیادی برای سالمتی 
دارد. مرگ ومیر از بیماری های قلبی، مرگ و میر از 
سرطان، مرگ ومیر از ریه، باعث سرطان مری، معده و 
لوزالمعده، کبد، مثانه، پانکراس، حنجره و ... می شود 
و بررسی های بعدی نشان داد که اتفاقا از خالص 
تریاک نه از ناخالصی هایش می توان موادی را جدا 
کرد که در موش ایجاد سرطان می کند و بعد دیدیم 
که Dose-Response آن مثبت است. و بنابراین 
شواهد سرطان زایی تریاک روزبه روز بیشتر شد. و 
آخرین مقاله ای که ما در همین ژانویه سال جاری میالدی 
در مجله النست چاپ کردیم و به خاطر اهمیت این 
موضوع، روی جلد مجله لنست، یک بافور و تریاک 

طراحی شده بود. در همین ماه سپتامبر خوشبختانه 
سازمان جهانی بهداشت هم تصویب کرد که تریاک 
یک ماده سرطان زا است و خبر آن در مجله لنست 
به چاپ رسید. یعنی بعد از 20 سال که تازه ما کار 
کرده  بودیم. البته فقط ما نبودیم که در این مورد کار 
کردیم. در ایران در عرض50 سال گذشته، محققین 
گوناگونی درمورد اینکه ممکن است تریاک سرطان زا 
 Case-control باشد، کار کرده اند. البته این مطالعات
بودند و دقت آنچنان باالیی نداشتند. ولی آن چیزی 
که ثابت کرد، مطالعه کوهورت گلستان با 50 هزار 
مورد مطالعاتی و 8 هزار مصرف کننده تریاک بود که 
ما 20 سال آنها را فالو کردیم. بنابراین این همه سال 
مطالعه، فقط برای همین یک جمله که »اوپیوم یا 
تریاک، سرطان زا است« و این نتیجه طی یک فرایند 
بسیار پیچیده به اثبات رسید. در طول مطالعه بیشتر از 
100 نفر در این 20 سال کار کردند. ما با یک تیم 70 
نفره از محققین معتبرترین کشورهای دنیا همکاری 

کردیم تا توانستیم به این نتیجه برسیم. 
بنابراین اینکه یک نفر صبح که از خواب بیدار می شود، 
هر آنچه که به دهنش میرسد را به عنوان یک فکت 
اعالم کند و بعد هم آن را تبدیل به یک دارو کند و در 
اختیار مردم بگذارد را اصطالحا »شبه علم« می گویند 
و این شبه علم در دانشگاه ها که باید کانون تولید 
دانش باشند و یکی از مسئولیت های آنها مقابله با 

شبه علم است، نفوذ کرده است. 
مقابله با شبه علم نیازمند ارتقاء آگاهی و نگرش در گروه 
فرهیختگان، دانشگاهیان، سیاستگذاران، برنامه ریزان 
و عموم مردم است تا منجر به یک مطالعه فراگیر 
ملی شود و زمینه عوام فریبی را از بین ببرد. بعضی 
اوقات این مسئله ناشی از رهبران سیاسی بی تدبیر 
است. شما دیدید آقای ترامپ آمد و گفت: »مردم! 
فالن مواد را به خودتان تزریق کنید و بخورید.« این 
یک رهبر بی تدبیر است. ما در همین ایران کسی را 
داشتیم که می گفت دختر 1۴ ساله در آشپزخانه، انرژی 
هسته ای تولید کرده و رسما آن را اعالم می کند. یا 
وزارت بهداشت را مجبور می کند که طب سنتی 
باید به وزارت بهداشت بیاید. این مصیبت است 
واقعا. اگر به وبداهای دانشگاه های تیپ یک کشور 
ما نگاهی بیندازید، می بینید نوشته است: »حجامت، 
برای درمان انواع بیماری ها؛ حجامت برای الغری، 
پرورش موضعی، رفع مشکالت عملکردی احشا 
و یبوست و دردهای زانو و قاعدگی و ...« یعنی 
برای هر آن چیزی که شما فکرش را بکنید؛ گفته 
می شود بروید حجامت کنید. بدون اینکه کوچکترین 
تحقیق و بررسی قوی انجام شود. درصورتی که برای 
هرکدام از این مواردی که اینها مدعی هستند باید کار 
علمی و تحقیقاتی انجام شود. یا »استفاده از زالو برای 
درمان واریکوسل« این چیزی است که در وبدای 
دانشگاه های تیپ یک کشور ما وجود دارد. من از 
روسای محترم دانشگاه ها تقاضا می کنم یک بار بروند 
نگاه کنند. وقتی ما یک ادعای کامال غیرعلمی می کنیم، 
این اعتبار دانشگاه های ما را از بین می برد و از این 
درحقیقت،  نادیده گرفتن حقوق مردم در بهره مندی 
از درمان های تایید شده و صحیح. ما ناآگاهانه داریم 
مردممان ظلم می کنیم وقتی پزشکی مبتنی بر شواهد 
را نمی پذیریم و با نوعی ایده هایی که اصال معلوم 
نیست از کجا آمده است صحبت می کنیم. این یک 
خطای بزرگ در تاریخ آموزش عالی پزشکی ایران 
است که ما بیاییم مجددا برای طب سنتی دانشجو 
بگیریم. آخر قرار است اینها چه بخوانند؟ چه قرار 
است یاد بگیرند؟ و جالب است که گاهی بعضی 
آدم های حکیم را هم از بیرون می آوردند که به اینها 

درس بدهند. یعنی آموزش هایی که واقعا از تمام 
استانداردهای علمی بیرون هستند.

جالب است وقتی که ما می گوییم »کارآزمایی بالینی« 
این افراد اصال تعجب می کنند و می گویند: »شما 
روی مردم آزمایش انجام می دهید؟!« آخر مگر بدون 
کارآزمایی بالینی و ترایال های بزرگ می شود؟ شما 
حتی هر دارویی را می گویید که مفید است یا نه. 
یعنی یک جریان کامال عوام فریبانه راه انداخته اند. شما 
دیدید برای همین مطالعه ای که ما برای کووید19 انجام 
دادیم، در رسانه ها و فضای مجازی می گویند روی 
مردم آزمایش انجام داده اند. درصورتی که کارآزمایی 
بالینی اساس طب پزشکی جدید است و بدون آن 
نمی شود کاری کرد. لذا باید به اساتید و دانشجویان 
دانشگاه های علوم پزشکی اعتماد کنیم و به آنها احترام 
بگذاریم و واقعا سعی کنیم این سرمایه ها را ناامید نکنیم.
باید پذیرفت که طب قدیم هم مثل خیلی از چیزهای 
دیگر به تاریخ پیوسته است. اطباء قدیم براساس دانش 
طبیعی زمان خود کلیه طبیعت ها را مشتمل بر چهار 
عنصر آب و خاک و هوا و آتش می دانستند که آنها 
را ارکان اربعه می خواندند و براساس آن مزاج ها را 
تعریف کرده اند. درحالی که دانش  نوین فیزیک و 
شیمی، انقالبی در دانش ما از پدیده ها ایجاد کرده 
و بخش عمده ای از دانش قدیم، با معیارهای علوم 
نوین، معدوم شده است. خیلی از مطالبی که در 
کتاب های آنها هست، براساس شواهد علمی موجود، 
اساسا مطالبی غیرعلمی هستند. بعد شما براساس این 
چیزهایی که مربوط به هزار سال قبل یا بیشتر است، 

می خواهید طبابت کنید.
یکی از این آقایانی که مدعی بود، اصال آمد کتاب 
هریسون را آتش زد. خیلی ها به این مسئله اعتراض 
کردند ولی این یک نمونه است. ما باید با کل جریان 
شبه علمی که امروز متاسفانه به دانشگاه های ما هم 
کشیده شده، مبارزه کنیم. یک اقدام بسیار غیرمنطقی 
درمورد پذیرش دانشجو در رشته های طب سنتی و 
تاسیس درمانده ها و سالمت کده های طب سنتی و 
اقداماتی که اساسا بر مبانی غیرعلمی هستند و هیچ 
گونه شاهد علمی برای آنها وجود ندارد و الزم است 
که اینها هرچه سریع تر تغییر کند. مجموعه دانشمندان 
پزشکی کشور درخواستشان این است و به صورت 
مکتوب نوشته اند که این مسائل مورد توجه واقع شود.
من می خواهم این را خدمت شما عرض کنم که 

موقعی که PHD طب سنتی قرار بود راه بیفتد، 
اساسش این بود که پزشکان عمومی منتخب با اصول و 
روش های متداول پیشگری، درمان و آموزش پزشکی 
و پژوهش های کاربردی و نوآور در طب سنتی ایران 
آشنا شوند تا بتوانند ضمن بکاربردن پیشرفته ترین 
اطالعات روز پزشکی کالسیک، در مواردی که کاربرد 
پزشکی سنتی به صالح بیمار و جامعه و ارتقاء دانش 
بشری است، از آن شیوه استفاده کنند به شرط آنکه آن 
شیوه ها را آزمایش کرده و خدمات پزشکی منعطف، 
آسان و کم هزینه ای که برای ما ثابت شود موثر هستند 
را مورد استفاده قرار دهند.  این، راهی بود که شما باید 
می رفتید و درصورتی که اینطور نشد و شما اصال از 
این راه نرفتید. داروهایی تجویز می کنید که اصال معلوم 
نیست که چه هستند. وارد یک عطاری می شوند و 
ترکیبی از انواع و اقسام داروها را به مردم می دهند. 
مثال به شخصی که چاق بوده، داروی گیاهی الغری 
خورانده اند با نارسایی کبد. در دوسال گذشته چندین 
مورد این افراد مراجعه کردند در شرایطی که باید پیوند 

کبد می شدند و در غیراینصورت فوت می کردند. 
متاسفانه وقتی ما فایل های صوتی بعضی از دروس 
دانشگاهی طب سنتی را می شنویم، واقعا خجالت 
می کشیم که داخل دانشگاه به دانشجو چه حرف هایی 
می زنند. حرف هایی که هیچ گونه پشتوانه علمی ندارد.
یک ادعایی هم دارند که می گویند در دنیا مقام 
پنجم را به دست آورده اند. درصورتی که این حرف 
توسط چه کسی گفته شده؟ یک رشته ای در دنیا 
هست به نام »اتنو فارماکولوژی« که عمدتا داروهای 
گیاهی که از گذشته وجود داشته را تست می کند و 
روی آنها تحقیق می کند. این رشته در حال حاضر 
در همه دانشکده های داروسازی ایران وجود دارد 
و این تحقیقات توسط همین گروه انجام شده نه 
توسط گروه طب سنتی. ولی اینها ادعا می کنند که 
ما رتبه پنجم دنیا را به دست آورده ایم. درصورتی 
که این اصال رتبه اینها نیست. این رتبه مربوط 
به افزایش مقاالت فارموکولوژی است که درباره 
موضوعات فارماکولوچی، Plant Science و
medicinal chemistry بحث می کند و ایران 
در این رشته، پنجم است. بله ما پنجم شده ایم ولی 
این رتبه مربوط به دانشکده ها و محققین بالینی و 

اتنو فارماکولوژی است. 
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