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پیشگفتار

»تاریخ برای آینده برنامه ای به ما نمی دهد, اما می تواند درکی کامل تر از خود 
ما و طبیعت بشرِی مشترکمان ارائه کند، از این رو بهتر می توانیم با آینده 

مواجه شویم.«

ــ رابرت ِپن وارن
شاعر و داستان نویس آمریکایی

در تاریخ هر ملت رویدادهای سرنوشت سازی وجود دارد که برای آن ملت در حکم 
نقطة عطف است و تأثیری فراتر از مرزهای آن دارد. این رویدادها ــ که دربرگیرندة 
طیف کاملی از خصایص بشری است، از جمله خشونت، طمع و جهالت, و همچنین 
دارد.  مختلفی  جنبه های  و  است  پیچیده  همیشه  تقریبًا  ــ  قدرت  و  دالوری  رشادت، 
دانشجوی تاریخ با مسائل چالش برانگیز بسیاری مواجه است، با رویدادهایی مانند جنگ، 
جنبش های اجتماعی و بالیای زیست محیطی که دنیا را دگرگون می کند. اما درک این 
رخدادهای مهم تاریخی در صورتی بهتر می شوند که از منظرهای گوناگون بررسی شوند؛ 
بررسی از دیدگاه افرادی که از نزدیک شاهد وقایع بوده اند یا از فاصلة مکانی و زمانِی دور 
آن را رصد کرده اند. این درک با فهم مباحث پیرامونی و کند و کاو در رویدادها و مسائل 
مهم از زوایای متفاوت بیشتر می شود. سرانجام, درک واقعی رویدادهای مهم تاریخی 
مستلزم اطالع از تأثیر رویدادها بر انسان ــ شیوه های اثرگذاری این رویدادها بر زندگی 

روزانة مردم ــ در سراسر دنیاست.
مجموعه کتاب های »چشم اندازهایی از تاریخ معاصر جهان« رویدادهای تاریخی دنیا 
را از قرن بیستم به بعد با ارائة تحلیل و از دیدگاه های مختلف بررسی می کند. کتاب های 
این مجموعه به دانش آموزان, دانشجویان و افراد عالقه مند گزیده ای از رویدادهای مهم 
تاریخ ارائه می کنند که پیش تر منتشر شده است, البته با توجه به پوشش بین المللی آن. 
هر جلد با اطالعات زمینه ای دربارة رویداد شروع می شود، بعد به مباحث پیرامونی آن 
پایان می رسد که در صحنه حضور  به  افرادی  اول شخِص  با روایت های  می پردازد, و 
داشته اند یا از آن تأثیر پذیرفته اند. این مجموعه می تواند با استفاده از منابع اصلی مربوط 
به زمان رویداد و نیز گزارش های مناسب در آن زمینه در شکل گیری بحث، کمک به رشد 
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مهارت های تفکر نقادانه، افزایش آگاهی از جهان, و افزایش درک چشم انداز بین المللی 
از تاریخ مفید باشد.

مطالب از منابع مختلف از جمله نشریات، مجالت، روزنامه ها، کتاب های غیرداستانی، 
روایت های شخصی، سخنرانی ها، شهادت ها در مجامع، اسناد دولتی، جزوات، بولتن های 
خبری سازمانی, و مقاالت انتخاب شده اند. مقاالت برگرفته از این منابع به دقت تصحیح 
شده و برای تهیة متن استفاده شده است. هر جلد از کتاب های »چشم اندازهایی از تاریخ 
معاصر جهان« حاوی دیدگاه های مختلف دربارة رویدادهای پراهمیت دنیاست. بیشتر 
مطالب از منابع بین المللی و منابع ایاالت متحده است که پوشش بین المللی وسیعی داشته 

است.
هر جلد از سری کتاب های »چشم اندازهایی از تاریخ معاصر جهان« دربرگیرندة موارد 

زیر است:
نقشة جهان که نمایی از متن و جغرافیا ارائه می کند.	 
فهرست مطالب به شکل توضیحی که خالصة  کوتاهی از هر مقالة تحقیقی در کتاب ارائه 	 

می کند.
مقدمه که خاص موضوع آن کتاب ارائه شده است.	 
برای هر دیدگاه یک معرفی کوتاه دربارة مؤلف و منبع نوشتار او با خالصه ای از نکات 	 

اصلی ارائه شده است.
جداول، نمودارها، نقشه ها و دیگر تصاویر مربوطه.	 
کادرهای حاشیه ای که اطالعاتی دربارة زندگی افراد محوری و رویدادهای تاریخی 	 

می دهد یا به توضیح مفاهیم علمی یا فنی می پردازد.
فهرست اصطالحات برای تعریف اصطالحات اصلی مورد نیاز.	 
گاهشماری از رویدادهای مهِم قبل، همزمان و بالفاصله بعد از آن.	 
برای 	  وب سایت ها  و  ادواری  نشریات  بیشتر،  کتاب های  معرفی  برای  کتاب شناسی 

تحقیقات بیشتر.
نمایة جامع برای دسترسی به افراد، مکان ها و رویدادهای نقل شده در متن.	 

»چشم اندازهایی از تاریخ معاصر جهان« برای طیف وسیعی از خوانندگان طراحی شده 
است، افرادی که می خواهند نه تنها دربارة تاریخ بلکه دربارة رویدادهای جاری، سیاست، 
حکومت، روابط بین المللی, و جامعه شناسی بیشتر بدانند ــ دانش آموزان و دانشجویانی 
که برای انجام دادن تکالیف یا در مورد بحث های کالسی تحقیق می کنند، معلمان و 
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کادر آموزشی که به دنبال مطالب تکمیلی اند, و آن هایی که می خواهند تاریخ را بهتر 
بفهمند. هر جلد از کتاب های »چشم اندازهایی از تاریخ معاصر جهان« طوری تدوین شده 
تا رویدادی پیچیده را توضیح دهد، جرقة بحث را بزند, و دیدگاه بشرِی پِس پشِت 

مهم ترین رویدادهای جهان در دهه های اخیر را نشان دهد.





مقدمه

 4 رآکتور شمارة  بخاْر  عظیم  انفجار  بامداد،   1:23:44 1986، ساعت  آوریل   26 در 
نیروگاه هسته ای و. ای. لنین را در نزدیکی چرنوبیل ــ که در آن زمان انبار غلة اتحاد 
شوروی بود ــ تکه تکه کرد. چهل ثانیه قبل از آن, مهندسان نیروگاه برای انجام دادن 
یک آزمایش ایمنی, که طراحی بدی داشت, رآکتور را غیرفعال کرده بودند. با توجه 
به طراحی رآکتور، جریان مستمر آب برای خنک کردن هستة رآکتور ــ حتی هنگام 
»خاموشی« ــ الزم بود. هرچند این بخشی حیاتی از طراحی رآکتور بود, مهندسان 
هرگز تأیید نکرده بودند که رآکتور شمارة 4 می تواند در زمان قطع برق به صورت 
ادامه دهد. شیفت روز برای این آزمایش توجیه شده بود, و  عادی به خنک کردن 
در ساعت 2 بعداز ظهر تعدادی از سیستم های خنک کنندة اضطراری هستة رآکتور از 
به  ایستگاه برق منطقه   نیروگاه وارد مرحلة استراحت شد. وقتی  مدار خارج شد و 
صورت غیرمنتظره از کار افتاد, رآکتور شمارة 4 به صورت کامل به مدار بازگشت و 

آزمایش تا شب که اوج مصرف بود به تأخیر افتاد. 
مراحل آماده شدن برای آزمایش در ساعت 11:۰4 شب دوباره شروع شد, یعنی 
ساعت ها بعد از اتمام شیفت روز، و زمانی که شیفت عصر هم داشت آماده می شد تا 
کارت خروج بزند. کار شیفت شب تا نیمه شب ادامه داشت. چند نفری از مهندسان 
اصلی برق شیفت روز ــ که تا آن زمان بیشتر از پانزده ساعت بود کار می کردند ــ 
لئونید  نداشت.  آمادگی  آزمایش  برای  اما شیفت شب  ماندند,  دیگران  رفتن  از  بعد 
توپتونوف، اپراتوِر کم تجربة میله های کنترل در شیفت شب، ناخواسته میله های کنترل 
را زیادی داخل رآکتور فروبرد، رآکتور تقریبًا داشت خاموش می شد. او در ساعت 
نادیده  را  اتوماتیک  ایمنِی  فرمان های  خطا,  جبران  برای  تالش  در  بامداد,   12:32
گرفت و این بار میله ها را زیادی بیرون کشید. این کار میزان تولید برق را افزایش 
داد, اما هنوز کمتر از حداقل تعیین شده برای انجام دادن آزمایش بود. برای ممانعت 
خنک کنندة  سیستم  هم  اپراتور  شرایط،  این  در  رآکتور  اتوماتیک  شدن  خاموش  از 
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اضطراری اصلی باقیمانده را غیرفعال کرد و هم مکانیسم خاموشی اضطراری مدار 
را در ساعت 1:15 بامداد از کار انداخت.

ساعت 1:19 بامداد پمپ های اضافی آب به عنوان بخشی از آزمایش فعال شد و 
خروجی برق رآکتور کاهش پیدا کرد. توپتونوف برای جبران آن میله های کنترل را 
باز هم بیشتر از هستة رآکتور بیرون کشید. ساعت 1:23 بامداد متصدیان رآکتور با 
خاموش کردن توربین تأمین کنندة برق برای شبیه سازی قطع برق آزمایش را شروع 
کردند. به دلیل چند عامل غیرمترقبه، کاهش نیروی تأمین کنندة رآکتور به این شیوه, 
برخالف انتظار, باعث باال رفتن حرارت و تولید برِق بیشتر شد. پس از چهل ثانیه 
توپتونوف, که ظاهرًا نگران باال رفتن حرارت شده بود, دست به کار خاموش کردن 
سریع و اضطراری رآکتور شد و تمام میله های کنترل دوباره به صورت کامل داخل 
هستة رآکتور قرار داده شدند. به سبب ایراد در طراحِی نوک میله های تعدیل کنندة 
گرافیتی، خاموشی سریع, خنک کنندة آب را از کار انداخت ــ که عماًل بیست ثانیه 
طول کشید ــ و باعث باال رفتن دما شد. افزایش دما در داخل رآکتور باعث تورم 
میله ها قبل از داخل کردن کامل آن ها شد, به همین سبب در کانال ها گیر کردند و 
میله های تعدیل کنندة گرافیتی ذوب  به شدت داغ شد.  واکنش  متوقف شد. رآکتور 
شدند و فشار بخار که به شدت در حال افزایش بود سپر محافظتی بیولوژیکی دوهزار 
ُتنی را در باالی رآکتور منفجر کرد و هستة رآکتور در معرض هوای آزاد قرار گرفت. 
گرافیت  شد.  مشتعل  گرافیت  ترتیب  این  به  و  کرد  نفوذ  دستگاه  داخل  به  اکسیژن 
زیر  اضطراری  خنک کنندة  حوضچة  داخل  به  بود  رفته  باال  به شدت  آن  دمای  که 
رآکتور نشت کرد، بخار باال آمد و دومین انفجار بخار که بسیار قوی تر بود اورانیوم 
3 )که هنوز  به رآکتور شمارة  از جمله  پیرامونی  به سازه های  را  و گرافیت مشتعل 
داشت به صورت عادی کار می کرد( پرتاب کرد و باعث چند برابر شدن آتش شد. 
دو مهندس در این انفجار کشته شدند. توپتونوف, اپراتور میلة کنترل, به رغم دریافت 
دوز بسیار باالیی از تشعشع, ساعت ها کنار رآکتور باقی ماند، دیوانه وار تالش می کرد 
از دو هفته، همان روزی که سرانجام آتش هستة رآکتور  بعد  او  انجام دهد.  کاری 

شمارة 4 خاموش شد، بر اثر مسمومیت حاد ناشی از تشعشع درگذشت.
اولین گروه چهارده نفری آتش نشان ها ساعت 1:28 بامداد وارد شدند ــ پنج دقیقه 
پس از شروع آزمایش ــ و طی نیم ساعت صد نفر دیگر از شهر پریپیات در همان 
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اثنا, رآکتوِر منفجرشده و اورانیوِم آزادشده باعث  نزدیکی به آن ها پیوستند. در این 
انتشار مقادیر نامشخصی تشعشع و بخار رادیواکتیو شده بود. ساعت 8 صبح, کمتر 
از ۷ ساعت پس از حادثه، کارکنان شیفت روز رآکتور مطابق معمول کارت زدند و 

286 متصدی در رآکتورهای شمارة 5 و 6 کار خود را شروع کردند. 
به رغم روشن بودن جزئیات زمان بندی ــ ازسرگیری آزمایش در ساعت 11:۰4 
توپتونوف،  توسط  بامداد   1:23:4۰ در ساعت  اضطراری  دکمة خاموشی  زدن  شب، 
انفجار در ساعت 1:23:44 بامداد، ورود 286 کارگر ساختمانی در ساعت 8 صبح, و 
الباقی ــ چرنوبیل مظهر بی خبری هولناک است: هیچ اجماعی دربارة آثار پایدار این 
حادثه وجود ندارد؛ معلوم نیست که آیا »منطقة انزوا« )منطقة به شدت آلوده، شعاع 
سی کیلومتری رآکتور شمارة 4( هنوز آلوده است یا سالم؛ معلوم نیست کودکان باید 
به اطراف شهرک  یا خیر؛ معلوم نیست گردشگران می توانند  بنوشند  شیر بالروسی 
اطمینان گفت که چه  با  نمی توان  یا خیر. حتی  بروند  پریپیات  متروک  اسرار آمیز و 
مقدار از بقایای هستة رادیواکتیو در داخل تابوت بُتنی تکه تکه شدة رآکتور شمارة 4 
وجود دارد: میزان تشعشع ساطع شده از هستة رآکتور منفجرشده )معمواًل بیست هزار 
از  باالتر  کشنده(  دوز  برابر  دویست  یعنی  ــ  می شد  برآورد  ساعت  در  رونتگن 
تشعشعی بود که نشانگرهای محوطه بتوانند اندازه گیری کنند. کسی نمی دانست چه 
تا روسیه،  باد  با  به صورت دود  از هسته در طول دو هفته سوختن گرافیت  مقدار 
کروآسی،  صربستان،  مقدونیه،  سیاه،  دریای  ترکیه،  مولداوی،  اوکراین،  بالروس، 
فنالند،  لتونی،  استونی،  لیتوانی،  رومانی،  یونان،  بلغارستان،  هرزگووین،  و  بوسنی 
اسلواکی،  جمهوری  چک،  جمهوری  مجارستان،  اتریش،  سوئد،  نروژ،  دانمارک، 
هلند، بلژیک، اسلوونی، لهستان، سویس، آلمان، لوکزامبورگ، ایتالیا، ایرلند، فرانسه، 

انگلستان، و اقیانوس اطلس رسیده است.
به گزارش مجمع چرنوبیِل آژانس بین المللی انرژی اتمی، در مجموع کمتر از نیمی 
از ششصدهزار »مأمور پاکسازی« که نامشان ثبت شده بود ــ کارگران و سربازانی که 
مأمور نجات فوری و پاکسازی محوطه در دراز مدت بودند ــ دوز باالیی از تشعشع 
را جذب کردند )معادل هزار برابر رادیوگرافی قفسة سینه در چند ماه(. اما تا سال 
1989، سه سال پس از حادثه, دیگر اسمی از این مأموران پاکسازی باقی نمانده بود. 
پاکسازی  به کار  نفری که در زمان اضطرار  میلیون  از یک  طبق گزارش های دیگر, 



16 / چرنوبیل

مشغول شدند 2۰ درصد مردند و 8۰ درصد بقیه دچار مشکالت جسمی ای شدند 
که اغلب توضیحی برای آن ها وجود نداشت. گزارش های موثق زیادی از پزشکان 
شوروی در دست است که از نسبت دادن این بیماری ها به بارش رادیواکتیو حادثة 
چرنوبیل امتناع می کنند؛ در گواهی این پزشکان، »سینه پهلو« و حتی »گلودرد« عامل 
مرگ اعالم شده نه »بیماری بر اثر تشعشع«. پرورشگاه های دولتی بالروس ــ کشور 
کوچکی که بیشتِر بارش اتمی فاجعة چرنوبیل را جذب کرد ــ پر از بچه هایی است 
سرطان   مشخص  کاماًل  نشانه های  آن ها  در  می شوند،  نامیده  چرنوبیل«  »یتیمان  که 
می شود. مشاهده  مادرزادی  نقایص  و  رشد  در  عجیب و غریب  تأخیرهای  گاه  و 
کامل  اطمینان  با  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  چرنوبیِل  مجمع  میان،  این  در 
گزارش می دهد که میزان رسمی تلفات حادثة چرنوبیل پنجاه و شش تن بوده است: 
بیست و هشت نفر آتش نشان، کارگر نیروگاه، و »مأمور پاکسازی« که در سال 1986 
در نتیجة این حادثه بالفاصله مردند؛ بین سال های 198۷ تا 2۰۰4، نوزده کارگر دیگر 
همان  در  می شد.  شناخته  آن  عامل  رادیواکتیو  مواد  که  شدند  مبتال  سرطان هایی  به 
دورة زمانی، ُنه کودک از سرطان تیروئید مردند، بر اثر جذب ید ـ131 رادیواکتیو که 

در انفجار و آتش سوزی آزاد شده بود.
گرچه میزان باالی استرانتیوم  ـ9۰ و سزیوم  ـ13۷ را هنوز هم می توان به سادگی 
در منطقة انزوا تشخیص داد, این منطقه به مکان زیست محیطی حفاظت شده ای تبدیل 
شده است. مری مایکیو در کتاب خود با عنوان جنگل افسنطین: تاریخ طبیعی چرنوبیل 
سیاه گوش ها،  گوزن ها،  مأمن  تشعشع  باالی  میزان  وجود  با  منطقه  که  می نویسد 
روزنامه نگار  دیویس،  نیک  است.  شده  کمیاب  سیاه  لک لک های  حتی  و  بیدسترها، 
بریتانیایی, در کتاب خبرهای زمین مسطح: گزارشگر نامزد دریافت جایزْه دروغ، تحریف 
نشان  که  می کند  استناد  پژوهشی  به  نیز  می کند  برمال  را  جهانی  رسانه های  تبلیغات  و 
می دهد در نسل موش ها و گرگ هایی که ده ها سال است آزادانه اطراف تأسیسات 
اتمی از کار افتاده می گردند هیچ نشانی از بیماری دیده نمی شود. همة این جانوران 
به رغم خوردن، خوابیدن و زاد و ولد در حوزة بدترین فاجعة صنعتی تاریخ صحیح 

و سالم اند.
افرادی که در تهیة کتاب چشم اندازهایی از تاریخ معاصر جهان: چرنوبیل مشارکت 
داشته اند دیدگاه های گوناگون جذاب و غالبًا متناقضی از این فاجعه و تأثیرات پایدار 



»مباحث  چرنوبیل«،  فاجعة  تاریخی  »زمینة  بخش  سه  در  آن ها  کرده اند.  عرضه  آن 
کرده اند،  بررسی  را  مسئله  این  »روایت های شخصی«  و  چرنوبیل«  فاجعة  پیرامونی 
»روایت های شخصی« گزارش های افرادی است که از این فاجعه جان به در برده یا 

شاهد پیامدهای آن بوده اند.
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نقشة جهان
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فاجعة چرنوبیل

دیدگاه اول

دیوید آر. مارپِلس1

دیوید آر. مارپلس استاد دانشگاه آلبرتای کانادا, و حوزة تخصصی اش تاریخ روسیه و اوکراین است. 
کتاب او با عنوان چرنوبیل و انرژی هسته ای در اتحاد شوروی که در سال 1986 به چاپ رسید 
اولین گزارش مفصل دربارة صنعت هسته ای شوروی و حادثة چرنوبیل است. در این دیدگاه, 
مارپلس شرحی مختصر از رویدادهایی ارائه می کند که منجر به انفجار رآکتور شمارة 4 نیروگاه 
هسته ای والدیمیر ایلیچ لنین در نزدیکی چرنوبیل اوکراین در تاریخ 26 آوریل 1986 شد. او آثار 
بالدرنگ انفجار را روی سالمت افراد و همچنین آثار درازمدت آلودگی با مواد رادیواکتیو را روی 
مردم اوکراین و بالروس، و نیز خطرهای فعلی الیة آلوده ای که دورتادور بقایای رآکتور و هستة 

عریان آن را فرا گرفته توضیح می دهد.

 26 در  ُچرنوبیل(  اوکراینی:  )به  چرنوبیل  فاجعة 
آزمایشی روی  انجام دادن  نتیجة  آوریل 1986 در 
مدت زمان عملکرد ایمن دستگاه در زمان خاموشی 
برق در رآکتور شمارة 4، اولین و بزرگ ترین ایستگاه 
اپراتورها  داد.  روی  اوکراین,  هسته ای  نیروگاه 
مکانیسم های ایمنی رآکتور را از دور خارج کرده بودند تا مانع خاموش شدن خودکار آن 
شوند, اما این نوع رآکتور )آربی ام کی با تعدیل کنندة گرافیتی، ساخت اتحاد شوروی( در 
صورت راه اندازی با برِق ضعیف ناپایدار می شد. اشتباه اپراتور باعث جریان شدید برق 
شد که سقف رآکتور را از جا کند و باعث شد محتویات رآکتور طی دوازده روز وارد 

اتمسفر شود. 
این حادثه محوطه ای به وسعت تقریبًا 16۰,۰۰۰ کیلومترمربع را آلوده کرد که 2۰ درصد 
آن در بالروس، 8 درصد آن در اوکراین, و ۰/5 تا 1 درصد آن در فدراسیون روسیه قرار 

1. David R. Marples, Encyclopedia of Russian History. Belmont, CA: Macmillan Reference USA, 2004. Copyright 
© 2004 Thomson Gale. Reproduced by permission of Gale, a part of Cengage Learning.

عکس صفحة قبل: نیروگاه هسته ای چرنوبیل 
درست پس از بدترین حادثة هسته ای دنیا 

(AP Images.) .1986 در 26 آوریل



یا  کنتاکی  ایالت  وسعت  به  تقریبًا  محوطه  این  دارد. 
اسکاتلند و ایرلند شمالی است. خطرناک ترین عناصر 
رادیواکتیو ناشی از این حادثه عبارت بودند از یدـ131، 
سزیوم ـ 13۷ و استرانتیوم ـ9۰. کارکنان آتش گرافیت را 
با شن و ماسه و بور خاموش کردند و کارگران معدن 

زغال سنگ زیر آن کفه ای ساختند تا مواد رادیواکتیو وارد سفره های آب زیرزمینی نشود.

تخلیة منطقه
پس از این حادثه حدود 135,۰۰۰ نفر از استقرارگاه های دور و بر رآکتور تخلیه شدند، از 
جمله ساکنان شهر پریپیات )با 45,۰۰۰ نفر جمعیت(، کارمندان نیروگاه و خانواده هایشان، 
و شهر چرنوبیل )با 1۰,۰۰۰ نفر جمعیت(؛ عملیات پاکسازی شهر چرنوبیل چندین سال 
ادامه داشت. اولین حوزه ای که تخلیه شد شعاع 3۰ کیلومتری حوالی رآکتوِر منهدم شده 
بود. پس از بهار سال 1989، مقامات نقشه هایی منتشر کردند که نشان می داد حوزة بارش 
مواد رادیواکتیو بسیار گسترده تر بوده، و متعاقب آن تقریبًا 25۰,۰۰۰ نفر دیگر به مناطق 

دیگر منتقل شدند.

»شهرک کمپانی« در پریپیاِت اوکراین از 
زمان فاجعة نیروگاه هسته ای چرنوبیل در 
اوکراین متروک شده است )پس زمینه(. 
 (Yuri Kozyrev/Newsmakers/Getty 

(Images.
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مقامات شوروی دربارة این حادثه اطالعات دقیقی منتشر نکردند و داده های مربوط 
اما تحت فشارهای بین المللْی گروهی از  به حوزة سالمت را محرمانه قلمداد کردند، 
متخصصان را در اوت 1986 به نشستی در آژانس بین المللی انرژی اتمی فرستادند تا 
دربارة برخی از علل حادثه توضیحاتی بدهند. در عوض, به آژانس بین المللی انرژی اتمی 
اجازه داده شد نقشی محوری در بهبود امنیت رآکتورهای آر بی ام کی شوروی ایفا کند, 
هرچند تا سال 1994 این آژانس خواستار تعطیلی نیروگاه نشد. محاکمة مدیران چرنوبیل 
در سال 198۷ برگزار شد و مدیر نیروگاه و سرمهندس آن به ترتیب به ده و پنج سال 

زندان محکوم شدند. 

آثار دراز مدت حادثه
بحث بر سر بقایای چرنوبیل به دلیل پیامدهای آنی و درازمدتش بسیار بود. انفجار اول 
و سوختن گرافیت باعث مرگ سی و یک اپراتور، آتش نشان و امدادگر و بستری شدن 
چندین هزار نفر شد, و از تابستان 1986 تا 199۰ تلفات زیادی میان افرادی که به کار 
پاکسازی ]»مأمور پاکسازی«[1 مشغول بودند 
به بار آورد. مطابق آماری که دولت اوکراین 
ارائه کرد, بیش از 12,۰۰۰ »مأمور پاکسازی« 
جان سپردند، اکثر آن ها مردان جوان بیست 
که  کشته ای   125,۰۰۰ بودند.  چهل ساله  تا 
 1996 سال  در  اوکراین  بهداشت  وزارت 
اعالم کرد ظاهراً شامل همة مرگ های بعدی می شد، چه آن هایی که به مرگ طبیعی مردند, 

چه افرادی که در حوزة آلودة اوکراین زندگی می کردند.
در  تشعشع  تأثیر  مشخص ترین  بهداشت،  جهانی  سازمان  متخصصان  گفتة  طبق 
مناطق آلوده افزایش شدید سرطان غدد لنفاوی در میان کودکان بود. مثاًل, در بالروس 
بررسی انجام گرفته در سال 1994 نشان داد که از سال 1986 نقایص مادرزادی در این 
منطقه با یک پنجم کوری ]واحد رادیواکتیویته[ سزیوم در خاک به ازای هر کیلومترمربع 
دو برابر شده است, در حالی که در مناطقی با بیش از پانزده کوری، افزایش بیش از 

هشت برابِر عادی بوده است. 
بررسی ها نشان دهندة افزایش مشخص و خطرناک بیماری ]میزان شیوع نسبی بیماری[ 

1. قالب هایی که مترجم به متن افزوده با عالمت ». ــ م« مشخص شده؛ در غیر این صورت, قالب ها از متِن اصلی است.

اوکراین  دولت  که  آماری  مطابق 
»مأمور   12,000 از  بیش  کرد،  ارائه 
آن ها  اکثر  سپردند،  جان  پاکسازی« 
مردان جوان بیست تا چهل ساله بودند.



دیدهاه اول: فاجعة چرنوبیل / 27

تشعشع چیست؟

واژة تشعشع )radiation( از اصطالحی التین به معنی »پرتو نور« )ray of light( گرفته شده است. 
در مفهوم کلی, همة اشکال انرژی را که به شکل »پرتو« از فضا عبور می کنند شامل می شود. ممکن 
است تشعشع به شکل جریان ذرات بنیادی باشد, مانند گلوله های ریز مسلسل, یا به شکل امواج 
الکترومغناطیسی. ذرات بنیادی واحدهای اصلی ماده و انرژی هستند )الکترون ها، نوترون ها، 
پروتون ها، نوترینو ها و پوزیترون ها( که از اتم ها هم کوچک ترند. امواج الکترومغناطیس شکلی از 
انرژی اند که شامل خود نور و همچنین دیگر اشکال انرژی مانند اشعة ایکس، اشعة گاما، امواج 

رادیویی و رادار است.
از این گذشته, واژة تشعشع بعضی مواقع برای توصیف انتقال گرما از یک شیء گرم تر به 

شیئی سردتر استفاده می شود که با هم در تماس نیستند. ...
وقتی واژة تشعشع به گوش بعضی ها می خورد فکر می کنند تشعشع فقط مربوط به مواد 
رادیواکتیو است. این نوع تشعشع هم از ذرات تشکیل می شود هم از امواج الکترومغناطیسی. 
هر دو شکل تشعشع ممکن است به دلیل انتقال مقادیر زیاد انرژی آسیب زا باشند. وقتی تشعشع 
با اتم  تماس پیدا کند، آن را با جدا کردن الکترون می شکافد. این تغییر در اتم ها می تواند باعث 
تغییراتی در ماده شود که ممکن است آسیب زا یا زیانبار باشد. مثاًل, اگر پالستیک در معرض 

تشعشع مواد رادیواکتیو قرار گیرد چه بسا به شدت شکننده شود. ...
نامیده می شود،  نیز  مانند اشعة ایکس و گاما، تشعشع یونیزه کننده  باال,  انرژی  با  تشعشع 
نامی که حکایت از توانایی تشعشع برای برداشتن الکترون از اتم ها دارد. وقتی از اتمی الکترون 
برداشته  شود, ذرة باقیمانده یون نامیده می شود. تشعشع یونیزه کننده ممکن است باعث صدمات 

جدی به مادة زنده و غیرزنده شود. ...
دوز باالی هر نوع تشعشع، یونیزه کننده یا نوع دیگر, خطرناک است. مثاًل نور شدید خورشید 
ممکن است به پوست یا چشم فرد صدمه بزند. پرتو لیزر چنان قدرتمند است که می تواند فلز 
ـ گوشت انسان که جای خود دارد. انرژی اجاق های مایکروویو برای پختن گوشت  را بسوزاندـ 

و سبزیجات کفایت می کند.
از سوی دیگر, گمان می رود مقادیر اندک هر نوع تشعشعی بی ضرر باشد. حتی دوز پایین 
تشعشع یونیزه کنندة مواد رادیواکتیو نیز احتمااًل خطر ندارد. این امر مهم است چرا که انواع و 

اقسام مواد رادیواکتیو با غلظت اندک دور و بر ما را فراگرفته اند.

.Radiation«, UXL Encyclopedia of Science, Rod Nagel, ed., 2nd ed. Detroit: UXL, 2007« :منبع

از زمان واقعة چرنوبیل در میان مأموران پاکسازی و به خصوص بین افراد انتقال  داده  شده 
در مقایسه با مردم معمولی است. این امر به ویژه شامل بیماری های مرتبط با گردش خون 
و بیماری های گوارشی و نیز مشکالت تنفسی است. مورد دیگری که چندان قطعی به 
نظر نمی رسد و با عبارت »ایدز چرنوبیل« بدان اشاره می شود، شاید بازتاب توجه بیشتر به 
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مشکالت درمانی، دسترسی بهینه به مراقبت های بهداشتی, یا هراس روانی و تنش در میان 
جماعتی باشد که در مناطق آلوده زندگی می کنند. افزایش دیابت و کم خونی در کودکان 
مشهود است, خیلی بیشتر از مناطقی که در معرض تشعشع قرار نداشته اند. رابطة میان 

این مشکالت و افزایش تشعشِع موجود در خاک هنوز باید بررسی شود.

افزایش میزان سرطان
تا به امروز، هرچند در صدک باالتر از هفتاد و پنج, میزان سرطان خون و سرطان غدد 
ـ در حد میانگین اروپا باقی مانده است. یکی  ـ با آن که از زمان حادثه افزایش یافتهـ  لنفاویـ 
از مشکالت موثق نبودن گزارش ها یا فقدان هر نوع گزارشی در دهة 19۷۰ است. دورة 
بروز سرطان خون چهار تا پانزده سال است، در نتیجه همان طور که بعضی مقامات گفته اند 

هنوز زود است گفته شود که حادثة چرنوبیل باعث افزایش سرطان خون نخواهد شد.
افزایش سرطان تیروئید ناگهانی و سریع بود. از سال 2۰۰3 حدود 2۰۰۰ کودک در 
بالروس و اوکراین به این نوع سرطان مبتال شده اند و پیش بینی می شود میزان آن در 
سال 2۰۰5 به اوج خود برسد. به تخمین یکی از متخصصان سازمان جهانی بهداشت، 
ممکن است از هر ده کودکی که در تابستان 1986 در حوزة تشعشع بوده اند یکی به این 
نوع سرطان مبتال شده باشد، از این رو رقم نهایی ممکن است تا 1۰,۰۰۰ نفر هم برسد. 
هرچند نرخ مرگ و میر حاصل از این نوع سرطان در میان کودکان فقط 1۰ درصد است, 
این نوع سرطان  این گذشته,  از  آینده است.  بیشتر در  باز هم نشان دهندة 1۰۰۰ مرگ 
بیمار جراحی  اگر  به شدت مهاجم است و 
نشود ممکن است به سرعت در بدنش منتشر 
و  تیروئید  غدة  سرطان  میان  ارتباط  شود. 
پزشکان  و  است  روشن  رادیواکتیو  بارش 

منکر آن نیستند.
پس از فشار کشورهای جی۷ ]کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، انگلستان و ایاالت 
متحده[, اوکراین ابتدا فعالیت هر نوع رآکتور هسته ای جدید را تعلیق کرد )این تعلیق سال 
1995 برداشته شد( و اواخر سال 2۰۰۰ ایستگاه چرنوبیل را نیز بست. مسئلة اصلی در 
مورد بقایای چرنوبیل، سرمایه گذاری برای ساخت سقفی جدید روی رآکتور منهدم شده 
یا به اصطالح تابوت سنگی است. ساختار فعلی که حاوی حدود بیست تن سوخت و 
غبار رادیواکتیو است دارد ترک می خورد و بعید است بیشتر از ده سال دیگر دوام بیاورد. 

تیروئید  غدة  سرطان  میان  ارتباط 
و  است  روشن  رادیواکتیو  بارش  و 

پزشکان منکر آن نیستند.



نگرانی هایی وجود دارد که اگر ساختمان فروبریزد، غبار حاوی مواد رادیواکتیو داخل 
فضای ایستگاه و اطراف آن منتشر شود.

خطر طوالنی مدت
گزاف نگفته ایم اگر بگوییم خطر حاصل از نیروگاه های قدیمِی انرژی هسته ای شوروی 
در سال 2۰۰3 بیشتر از آن هایی است که یک دهه قبل ساخته شده اند. حدود 3/5 میلیون 
نفر هنوز در مناطق آلوده زندگی می کنند. امروزه تخلیة افراد از مناطقی با آلودگی باالی 
خاک به منزلة راه چاره ای ضروری طرفداری ندارد و روند آن کند است. به خصوص افراد 

سالخورده در برخی مناطق به خانه های خود برگشته اند.

دیدهاه اول: فاجعة چرنوبیل / ا2



توسعة صنعت هسته ای شوروی

دیدگاه دوم

دیوید اف. دوک1

در دیدگاهی که از پی می آید دیوید اف. دوک به شرح توسعة برنامة انرژی هسته ای شوروی 
پرداخته است. به استدالل او این برنامه, که ریشه در پنهانکاری پارانویایی مسابقة تسلیحات 
هسته ای جنگ سرد داشت، با هزینه کردن از ثبات و امنیت روی قدرت تولید متمرکز شد. به 
این ترتیب در زمانی بسیار کوتاه تعداد زیادی رآکتور و تأسیسات فرآوری مجهز به کامپیوتر 
ساخته شد که طراحی بدی داشت. از این رو وقوع حوادث ناگوار بسیاری را می شد پیش بینی 
دنبال  به  که,  می کند  اشاره  ناقص جبران شدند. دوک  به صورتی  و  نشدند  گزارش  که  کرد 
فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1991، بسیاری از کشورهای اقماری و جمهوری های شوروی, 
به رغم ناتوانی در حفظ تأسیسات خود یا فرآوری زباله های هسته ای, متکی به انرژی هسته ای 
بودند. هرچند حادثة چرنوبیل به نماد ناکارآمدی نظام کمونیستی تبدیل شد، صنعت هسته ای 

اروپای شرقی از زمان فروپاشی اتحاد شوروی احیا و حتی شکوفا شده است.

ژوزف استالین، رهبر اتحاد شوروی در زمان جنگ جهانی دوم )از سال 1941 تا 1945, 
که در تاریخ شوروی به درستی از آن به عنوان »جنگ کبیر میهنی« یاد می شود(, حتی قبل 
از شروع پروژة منهتن در اواخر سال 1942، می دانست که ایاالت متحده به فکر ساخت 
سالحی جدید است ــ بمب اتمی. کالوس فوکس، دانشمند آلمانی تبعة انگلستان, این 
اطالعات را در اختیار اتحاد شوروی گذاشته بود. فوکس در سال های 1941 و 1942 
گزارش هایی از آزمایش های انگلستان در این باره داده بود. او در نوامبر 1943 به پروژة 
منهتن پیوست, اما همچنان به دادن اطالعات دستِ اول به رابط های شوروی ادامه داد. 
با این حال, استالین در آغاز متوجه اهمیت بمب اتمی نبود و دستور شروع تحقیقاتی 

نه چندان گسترده را داد.
ایگور کورچاتوِف  به سرپرستی  دانشمندان شوروی,  از  نفر  بیست و چهار  حداکثر 
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