اﯾـﺮان ﻋﻀـﻮ داﺋـﻢ ﺑﺎﺷﮕـﺎه ﻋﻠﻤـﯽ
آﺛـﺎر ﺗﺸﻌﺸﻌـﺎت ﻫﺴـﺘﻪای ﺳﺎزﻣـﺎن
ﻣﻠﻞ ﺷﺪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﻨﺪﯾﻦ دور ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺮ ﺳﺮ
ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ در ﮐﻤﯿﺘﻪ وﯾﮋه ﺳﯿﺎﺳﯽ
و اﺳﺘﻌﻤﺎرزداﯾﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ اﺟﻤﺎﻋﯽ آن در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
ﻣﺘﺤﺪ ،ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را از وﺿﻌﯿﺖ »ﻧﺎﻇﺮ«
در اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ »ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ« ارﺗﻘﺎ ﺑﺨﺸﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ
ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً در اداره ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﻠﻮک ﻏﺮب اﺳﺖ ،ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
اﻗﺪاﻣﺎت و راﯾﺰﻧﯽﻫﺎی دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﺧﻮد را از ﻧﺸﺴﺖ ﺷﺼﺖو ﺷﺸﻢ ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺳﺎل  ۲۰۱۱آﻏﺎز ﮐﺮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪﯾﻦ دور ﻣﺬاﮐﺮه
ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﻋﻀﻮﯾﺖ داﺋﻢ و ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺸﻮرﻣﺎن در ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ
اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ.
در ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب اﻣﺴﺎل از ﮐﺸﻮرﻣﺎن دﻋﻮت ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﯾﮏ
داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻪای در ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی آﻧﺴﮑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻧﺮوژ،
اﻟﺠﺰاﺋﺮ و اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻋﻠﻤﯽ واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ درآﻣﺪﻧﺪ.
ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ آﻧﺴﮑﺮ
ﺑﻪدﻧﺒﺎل وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ ﭼﺮﻧﻮﺑﯿﻞ و ﻓﻮﮐﻮﺷﯿﻤﺎ اﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ
ﮐﻪ در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒﯿﻌﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﯿﻞ ،زﻟﺰﻟﻪ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن و ﯾﺎ
ﺣﻮادث ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﻄﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان آﺧﺮﯾﻦ
دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺛﺮات
ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت اﺗﻤﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﭼﻨﯿﻦ رﺧﺪادﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﺪﯾﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ،ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ درﺑﺎره آﺛﺎر ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﻫﺴﺘﻪ ای
)آﻧﺴﮑﺮ( ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ  (x) ۹۱۳در  ۳دﺳﺎﻣﺒﺮ  ۱۹۵۵و ﺑﺎ ﻫﺪف
ﺟﻤﻊآوری و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت اﺗﻤﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ در
ﻣﻌﺮض آن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺗﺄﺛﯿﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاﺟﻬﻪﻫﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ

ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ در اﺑﺘﺪا ﻣﺘﺸﮑﻞ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ارﺷﺪ  ۱۵ﮐﺸﻮر ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ آرژاﻧﺘﯿﻦ ،اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،ﺑﻠﮋﯾﮏ ،ﺑﺮزﯾﻞ ،ﮐﺎﻧﺎدا،
ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ ،ﻣﺼﺮ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﻫﻨﺪ ،ژاﭘﻦ ،ﻣﮑﺰﯾﮏ ،ﺳﻮﺋﺪ ،ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی ﺑﻮد.
دو ﮔﺰارش اﺳﺎﺳﯽ اوﻟﯿﻪ آﻧﺴﮑﺮ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۵۸و  ۱۹۶۲ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪ ،زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن
ﻣﻌﺎﻫﺪه ﻣﻨﻊ آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﺴﺒﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻨﻊ آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪای در ﺟﻮ در
ﺳﺎل  ۱۹۶۳ﻣﺬاﮐﺮه و اﻣﻀﺎ ﺷﺪ.
در ﻃﻮل دﻫﻪﻫﺎی ﺑﻌﺪ ،آﻧﺴﮑﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻤﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻣﻮرد ﺳﻄﻮح و
اﺛﺮات ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت اﺗﻤﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻫﺪاف ﺻﻠﺢآﻣﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﺼﺎرف ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺸﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و از اﯾﻦرو ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻋﺎﻟﯽرﺗﺒﻪ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.
آﻧﺴﮑﺮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺑﻤﺒﺎران اﺗﻤﯽ
ژاﭘـﻦ در ﺳـﺎل  ۱۹۴۵و ﺳـﺎﯾﺮ ﮔﺮوهﻫـﺎی در ﻣﻌـﺮض آن را ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ درﺑﺎره آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﻫﺴﺘﻪای ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ
اﻓﺮاد را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ
و ﻏﯿﺮ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﻫﺴﺘﻪای ،اﺛﺮات آن ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ،و
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﺗﺎﺑﺶ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺷﻐﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻮادث ،اﺛﺮات ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﺣﺎدﺛﻪ ﭼﺮﻧﻮﺑﯿﻞ و اﺛﺮات ﺗﺸﻌﺸﻊ ﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۲۷ﮐﺸﻮر )آرژاﻧﺘﯿﻦ ،اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،ﺑﻼروس ،ﺑﻠﮋﯾﮏ ،ﺑﺮزﯾﻞ،
ﮐﺎﻧـﺎدا ،ﭼﯿـﻦ ،ﻣﺼـﺮ ،ﻓﻨﻼﻧـﺪ ،ﻓﺮاﻧﺴـﻪ ،آﻟﻤـﺎن ،ﻫﻨـﺪ ،ﮐﺮهﺟﻨـﻮﺑﯽ،
اﻧﺪوﻧﺰی ،ژاﭘﻦ ،ﻣﮑﺰﯾﮏ ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﭘﺮو ،ﻟﻬﺴﺘﺎن ،روﺳﯿﻪ ،اﺳﻠﻮاﮐﯽ،
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،ﺳﻮدان ،ﺳﻮﺋﺪ ،اوﮐﺮاﯾﻦ ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ(
ﻋﻀﻮ داﺋﻢ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﭼﻬﺎر ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ
)اﯾﺮان ،ﻧﺮوژ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ و اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ( ،ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی داﺋﻢ
آﻧﺴﮑﺮ ﺑﻪ  ۳۱ﻋﻀﻮ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺮﻧﺎ
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