
  

  

در گزارش سازمان ملل از عدم آمادگی سازمان ھای امدادی در 
  صورت بروز انفجارھای اتمی انتقاد شده است 

ھزار  22بعد از بمباران اتمی ھيروشيما و ماگاساکی تقريبا  سال 70نزديک 
سلالح اتمی ھمچنان انسان ھارا تھديد می کنند عالوه براين و باوجود ھمه 

آزمايش اتمی صورت گرفته است اين مطلبی  2.000تالش ھای بين المللی 
د است که اداره سازمان ملل در امور خلع سالح آنرا اعالم کرده است . با وجو

اين دنيا ھنوز دور از انجام مسئوليت ھای کنترول آزمايش سالح ھای اتمی 
تاکنون بصورت خواب و خيال است و جلوگيری از خطرات آن برای نوع بشر 

  باقی مانده است .

انستيتوی سازمان ملل متحد برای پژوھش ھای خلع سالح با ھمکاری دفتر 
مان  بمناسبت روز جھانی محو ھمآھنگی امور انسانی و برنامه توسعه اين ساز

سپتامبر ) اخيرا گزارشی در اين مورد تھيه کرده 26کامل سالح ھای اتمی ( 
  نگرانی ھای بسيار در موارد مذکور است . حاوی است که

نکته جالب و مزاح انگيزی ھم در اين گزارش تحقيقی به چشم می خورد 
يندگان ارشد و .گزارشگران و محققان در جريان پژوھش ھای خود با نما
ئی انجام امصاحبه ھاعضای ادارات وابسته به امور انسانی سازمان ملل متحد 

مصاحبه شوندگان با لحنی مزاح اميز از نقش " آژانس بين الملی انرژی   دادند،
اتمی " صحبت کردند با اين توصيف که برخالف تالش ھای جاری برای 

اين آژانس يکی از مھمترين وظايف خود را کمک به  ،کاھش انفجارھای اتمی
در باال بردن ظرفيت ھای عملی تسھيالت برای کشورھای عضو  نفراھم کرد
تاسيات اتمی آنھا است ، يعنی دسترسی به تجھيزات و ابزار الزم  وفناوری

.با اين حساب رسيدن به تامين امنيت انسان ھا از ايجاد اينگونه تاسيسات است 
  .يا شبيه است به يک روانفجارو آزمايش ھای اتمی بيشتر  مخاطرات



بخش ھمآھنگی و مسئوليت ھای انسانی سازمان ملل متحد از اين بابت در 
برابر چالش بزرگی قرار دارد. در کنفرانس اثرات مخرب انفجارھای اتمی که 

در اسلو تشکيل شد سخنرانان بر اين نکته  2013برای اولين بار در ماه مارس 
اکيد کردند در حاليکه فوريت جلوگيری از آزمايش ھا و انفجارھای اتمی ت

در ترويج آن کمک می مطرح است برخی کشورھا به بھانه ھا و انحاء مختلف 
  کنند.

ان ھا از پيامد سبديھی است که چنين اقداماتی با اھداف مصون ماندن ان
  انفجارھای اتمی مغاير است .

  مختل می شودگی بطور کلی دنظم عمومی و زن

مورد بحث بطور مثال سناريوی يک انفجار اتمی را   کارشناسان  در تحقيق
مجسم  کردند که در آن می توان تجسمی وحشتناک از نابودی انسان ھا و 

ای مناطق مسکونی را در نظر گرفت،  تشعشعات پر حرارت ، زيرساخت ھ
به نابودی و  انفجارھا و پيامد ھای يک انفجار با سرعتی غير قابل تصور

. وحشت ويرانی انسانی و تخريب زيرساخت ھای مھم ادامه حيات می انجامد 
ع می شودو ھمه بطور باورنکردنی بروز و گسترش می يابد، ارتباطات قط

  که چه بايد بکنند و چه می توانند. حيران و سرگردان

 یدامنه فاجعه ھر آن گسترش بيشتری پيدا می کند. تشعشعات و پيامد آن حت
منش و رفتار انسان ھارا بگونه ای باور نکردنی زير تاثير قرار می دھدو 

تغيرات و رفتار فاحشی بر محيط حاکم می شود مردم خانه ھای خودر ا رھا 
رمانی ھجوم می آورند کرده و بصورت سرسام آوری به مراکز باقی مانده د

مول معنی و مناسبات مع را بھم می زند و رفتارھای عادی و ترس نظم مرسوم
اھميت خود را از دست می دھد .در گزارش اضافه شده است که در چنين 

شود زيرا امکان کمک رسانی يحالتی تامين نيازھای فوری مردم غير ممکن م
 و و ادارات محلی و ملیمقامات به قربانيان از بين می رود . در چنين حالتی 

  قابليت کاری خود را از دست می دھند . زيرساخت ھا

  چالش عظيم سازمان ھای امدادی در مناطق پر جمعيت   



شھرھای بزرگ و پرجمعيت دور از تصور است .در ابعاد فاجعه در نواحی و
مکان ھای پر جمعيت ضرورت امداد رسانی سخت تر و پيچيده تر است شمار 
قربانيان ، آسيب ديدگان و کسانيکه دچار سوختگی و بطور کلی مجروحان بی 

بديھی است که سازمان ھای بين المللی در اين مصيبت ھا نقش حساب است . 
مھمتری دارند و ترديدی نيست که تا حد ممکن تالش خود را خواھند کرد با 

اکی مجسم شده است که نشان می اين حال در گزارش محققان صحنه ھای دردن
  تا رسيدن کمک ھای اوليه شمار قربانيان بی حساب خواھد بود. دھد

شيميائی و  اتمی،مناطقی است که دچار آلودگی ھای  از ھمه وحشتناکتر
ه ع را در نظر بگيريم  بميکروبی شده اند. البته ھرنوع از اين سناريوھا يا وقاي

. متاسفانه وضع ھر حال در دنيا آن آمادگی وجود نداردتا با ان برخورد شود
مکانات و ن االمللی و نه نھادھای ملی از آ چنين است که نه سازمان ھای بين

تا از رنج ھای گسترده و آسيب و تخريب عمومی  تجھيزات برخوردارند 
  جلوگيری کنند.

کشورھا در مورد حوادثی که ممکن است در رآکتورھای اتمی حادث شوند 
نگونه موارد برنامه ھای نسبتا موثری پيش تجاربی را کسب کرده اند و برای اي

 و تيو، حمالت ميکروبیيوع راديو اکاما در ھنگام بروز و ش بينی شده است 
ويرانگر دنيا سخت ناتوان است. در  روريستی و  اينگونه حوادثتحرکات ت

گزارش سازمان ملل در اين ارتباط اشاره شده که حتی آژانس ھای متخصص و 
 قوع حمالت تروريستی از اين دست عاجز نيروھای با تجربه  ھم در صورت و

  خواھند بود.

  ايده آل يک جھان عاری از سالح اتمی است 

از مشکالت که در گزارش سازمان ملل مورد بررسی قرار گرفته  يکی ديگر
است اشاره دارد به نبود ھمآھنگی ميان سازمان ھای مختلف انساندوستانه ومقام 

ثر برای کاھش آزمايش ھای کشورھا در مورد تدابير عملی و موھای رسمی 
  اتمی است 

ه به خطرات ھمه جانبه انتشار مواد اتمی ، ميکربی و شيميائی مسلم با تو ج
است که ھمه سازمان ھای زير پوشش سازمان ملل متحد و دولت ھائی که در 



راه جلوگيری يا کاھش آالم انسانی تالش می کنند بايد توافق و ھمآھنگی کامل 
ته بسيار الببرقرار باشد . بدون وجود اين ھمآھنگی راه رسيدن به مقصود 

دشوار خواھد بود.در اينجا بايد ياد آور شد که مجموع سيستم  حمايت از 
ا است بفعال  و پيشرفت امکانات انسانيت بدون ترديد در جھت اقدامات سريع

اينحال تکميل و تجھيز ھمه ابزار و امکانات عمليات حضور در صحنه ھای 
ت دستخوش سردرگمی ، بسيار بحرانی زمان زيادی را در بر می گيردو اقداما

نارسائی و يا نادانی است . الزم به گفتن نيست افرادی که وارد اين صحنه ھا 
ھم در گير خواھند بود  خودشان می شوند با خطرات جانی و آسيب ھای جسمی
مصونيت بيشری برای اين افراد و ھمآھنگی و تجھيزات می تواند اطمينان و

     فداکار بوجود آورد

مآھنگ کننده امدادھای انسانی فوری سازمان ملل متحد و ھلن والری آموس، ھ
کالرک ، مدير اجرائی برنامه توسعه ميگويند: اين گزارش برای ھمه ما ياد 

تا زمانيکه به يک جھان عاری از سالح ھای اتمی آور اين نکته است " 
ھمواره خطر بروزفاجعه و پيامد ھای آن برای نوع دسترسی پيدا نکنيم 

   د دارد."بشر وجو
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