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پیشگفتار

از  اما می تواند درکی کامل تر  ما نمی دهد,  به  برنامه ای  آینده  برای  »تاریخ 
خود ما و طبیعت بشرِی مشترکمان ارائه کند تا بهتر  بتوانیم با آینده مواجه 

شویم.«

ــ رابرت ِپن وارن
شاعر و داستان نویس آمریکایی

در تاریخ هر ملت رویدادهای سرنوشت سازی وجود دارد که نقطة عطفی در تاریخ 
آن ملت به شمار می آید و تأثیری فراتر از مرزهای آن دارد. این رویدادها ــ که طیف 
گسترده ای از خصایص بشری از جمله خشونت، طمع و جهالت, و همچنین رشادت، 
دالوری و قدرت را در بر می گیرد ــ تقریبًا همیشه پیچیده و دارای جنبه های مختلفی 
با رویدادهایی  بسیاری مواجه است،  با مسائل چالش برانگیز  تاریخ  دانشجوی  است. 
مانند جنگ، جنبش های اجتماعی و بالیای زیست محیطی که دنیا را دگرگون می کند. 
بررسی این رخدادها از منظرهای گوناگون درک بهتری از آن ها به ما می دهد؛ بررسی 
از دیدگاه افرادی که از نزدیک شاهد وقایع بوده اند یا از فاصلة مکانی و زمانِی دور آن 
را رصد کرده اند. فهم مباحث پیرامونی و کندوکاو در رویدادها و مسائل مهم از زوایای 
مستلزم  تاریخی  مهم  رویدادهای  واقعی  درک  می کند,  تقویت  را  درک  این  متفاوت 
اطالع از تأثیر رویدادها بر انسان ــ شیوه های اثرگذاری این رویدادها بر زندگی روزانة 

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

کتاب های  روزنامه ها،  مجالت،  نشریات،  جمله  از  مختلف  منابع  از  مطالب 
دولتی،  اسناد  مجامع،  در  شهادت ها  سخنرانی ها،  شخصی،  روایت های  غیرداستانی، 
از  برگرفته  مقاالت  شده اند.  انتخاب  مقاالت  و  سازمانی,  خبری  بولتن های  جزوات، 
این منابع به دقت تصحیح شده و برای تهیة متن استفاده شده اند. هر جلد از مجموعه 
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 

که پوشش بین المللی وسیعی داشته اند تهیه شده اند.
تاریخ معاصر جهان« دربرگیرندة  از  از سری کتاب های »چشم اندازهایی  هر جلد 

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 	  و وب سایت ها  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.	 

طراحی  خوانندگان  از  وسیعی  طیف  برای  جهان«  معاصر  تاریخ  از  »چشم اندازهایی 
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 
و  معلمان  می کنند،  تحقیق  بحث های کالسی  یا  تکالیف  انجام  برای  که  دانشجویانی 
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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.





در 16 مارس 2011، در حالی که ژاپن در شوک زلزله، سونامی و وضعیت هسته ای 
اضطراری به سر می برد، رادیو تلویزیون ملی ژاپن )اِن اچ کی( سخنرانی ای پنج دقیقه ای 
ژاپن  هفتاد و هفت سالة  امپراتور  آکی هیتو  کرد. سخنران  پخش  ژاپن  مردم  به  خطاب 
مورد  در  او  می آمد.  شمار  به  وی  تلویزیونی  سخنرانی  اولین  سخنرانی  این  و  بود 
امید صحبت  همچنین  و  بازماندگان،  و شجاعت  آرامش  انجام شده،  امدادرسانی های 

کرد.
امپراتور در طول سخنرانی نگرانی عمیق خود را دربارة بحران هسته ای فزاینده ابراز 
داشت. اشارة او به حادثة نیروگاه هسته ای فوکوشیما دایچی واقع در 250 کیلومتری 
توکیو، پایتخت کشور, بود. او گفت: »هیچ کس نمی تواند اتفاق بعدی را پیش بینی کند.« 
وی در ادامه افزود: »عمیقًا امیدوارم با تالش همة افراد دست اندرکار بتوان از بدتر شدن 

اوضاع جلوگیری کرد.«
امپراتور حق داشت نگران باشد. سیستم های خنک کنندة رآکتورهای هسته ای نیروگاه 
بر اثر زلزله و سونامی آسیب دیده بودند. متأسفانه تالش هایی که برای کنترل رآکتورها 
انجام شد کافی نبود و اوضاع بدتر هم شد. دو روز پس از سخنرانی امپراتور، آژانس 
امنیت هسته ای دولت ژاپن سطح بحران فوکوشیما را در مقیاس بین المللِی 0 تا 7, که 
برای توصیف سطح خطر حوادث اتمی به کار می رود، از 4 به 5 افزایش داد. حدود 
یک هفته بعد، آژانس یک بار دیگر سطح خطر را باال برد و این بار آن را به 6 رساند. 
باالترین  به  را  آن  برد و  باالتر  بار  برای آخرین  را  آژانس سطح خطر  آوریل  در 11 
درجة مقیاس، یعنی 7, به روز کرد. اکنون ژاپن در وضعیتی به سر می برد که آژانس 
بین المللی انرژی اتمی از آن به عنوان »حادثة بزرگ: انتشار عمدة مواد رادیواکتیو با آثار 
گستردة بهداشتی و زیست محیطی مستلزم انجام دادن اقدامات متقابِل برنامه ریزی شده 
و گسترده« یاد کرد. تنها حادثة هسته ای 7 درجه ای که تا آن زمان رخ داده بود فاجعة 

چرنوبیل در سال 1986 در اوکراین کنونی بود.
افزایش  با  داد.  افزایش  نیز  را  بین المللی  نگرانی  ژاپن  در  بحران  سطح  افزایش 

مقدمه
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ژاپن  مشکل  فقط  دیگر  مشکل  کرد.  تغییر  فاجعه  محدودة  هسته ای،  ذوب  احتمال 
نبود. پیامدهای ناشی از بحران هسته ای ممکن بود بسیاری از مناطق جهان را به خطر 
بیندازد. رسانه های بین المللی به این ترس دامن زدند. طولی نکشید که حقایق واقعی 
دربارة ذوب هسته ای در میان انبوهی از شایعات و اطالعات نادرست گم شد. بسیاری 
از دولت ها و مردمشان دست به کاِر تحت نظر گرفتن جریان های باد از ژاپن و انتشار 
میزان تشعشعات جهانی شدند. کشورهای زیادی در مورد عمر نیروگاه های هسته ای 
کشورشان ابراز نگرانی کرده اند و در مورد تدابیر ایمنی الزِم به کار گرفته شده و عمر 
ایمن نیروگاه های هسته ای دچار تردید شده اند. برخی از مفسران تا آن جا پیش رفتند 

كه پیش بینی کردند ذوب هسته ای در فوكوشیما به صنعت هسته ای پایان خواهد داد.
یافت.  افزایش  نیز  دولت ها  از  بسیاری  نگرانی  عمومی،  نگرانی های  افزایش  با 
کشورهای دارای نیروگاه هسته ای درگیر بحثی داغ دربارة انرژی هسته ای شدند. این 
بحث در سراسر جهان آغاز شد که اگر قرار بر داشتن انرژی هسته ای باشد، داشتن 
برای  سویس  تصمیم  در  فوکوشیما  حادثة  است.  بی خطر  هسته ای  انرژی  مقدار  چه 
کنار گذاشتن انرژی هسته ای تا سال 2034 نقش داشت. این امر همچنین بر برگزاری 
همه پرسی در ایتالیا برای احیای نیروگاه هسته ای تأثیر گذاشت، به طوری که بیش از 

94 درصد مردم با احیای نیروگاه مخالفت کردند.
در مة 2011 بیانیة نائوتو کان, نخست وزیر وقت ژاپن, مبنی بر این که ژاپن از برنامة 
ساخت رآکتورهای هسته ای جدید صرف نظر خواهد کرد، به بحث های فزاینده ای در 
اتخاذ سیاستی جدید در مورد  به  ژاپن  به گفتة کان،  دامن زد.  انرژی هسته ای  مورد 
مقرون  به صرفه  و  تجدیدپذیر  انرژی های  به  بیشتر  اتكای  »شامل  كه  سیاستی  انرژی، 
باشد«, نیاز داشت. این اظهارات از سوی ژاپن، کشوری که چندین دهه انرژی هسته ای 
برایش جزو اولویت های استراتژیک ملی تلقی می شد، حیرت آور بود. یک سال بعد، 
در مة 2012، رآکتورهای هسته ای ژاپن برای اولین بار در پنجاه سال گذشته خاموش 

شدند. ژاپن دیگر انرژی هسته ای نداشت.
در 14 سپتامبر 2012، دولت ژاپن سیاست انرژی جدیدی را اعالم کرد: »استراتژی 
نوآورانة انرژی و محیط زیست«. هدف دولت »بسیج همة منابع سیاست گذاری موجود 
برای برچیدن نیروگاه های هسته ای در دهة 2030« بود. برای تحقق این امر، دولت عمر 
ایمن رآکتورهای هسته ای موجود کشور را به دوره ای چهل ساله محدود می کرد و هیچ 
رآکتور جدیدی نمی ساخت. بیشتر ژاپنی ها ــ که بر اساس مقالة واشینگتن پست در 
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ژانویة 2012، دوسوم مردم ژاپن را شامل می شد ــ از این سیاست حمایت کردند. اما 
سایرین موافق این سیاست نبودند. این گروه شامل رهبران تجاری، دولت های غربی 
بودند. در  میزبان سایت های هسته ای  بود که  و همین طور حکومت های محلی ژاپن 
تصویب  آن  بودن  الزم االجرا  برای  یکپارچه ای  سیاست  بود  مجبور  که  کابینه,  نتیجه 
کند، این کار را نکرد. در عوض، بیانیة زیر را صادر کرد: »دولت با بازبینی و بررسی 
مداوم، گفتگو با حکومت های محلی که تحت تأثیر این وضعیت اند و جامعة جهانی و 
همچنین درخواست درایت و هوشمندی از عموم مردم، سیاست انرژی و محیط زیست 
را ارتقا خواهد داد.« این کار دولت امکان بحث بیشتر ــ و تغییرات بیشتر در واکنش 

دولت به موضوع هسته ای ــ را فراهم می کرد.
در دسامبر 2012، نخست وزیر جدید، شینزو آبه، در ژاپن انتخاب شد. آبه در ماه 
قبل قول داده بود که اگر حزب سیاسی وی در انتخابات ماه دسامبر مجلس عوام پیروز 
شود، رآکتورهای کشور را دوباره راه اندازی می کند. وی چندی پس از روی کار آمدن 
اظهار داشت که امیدوار است نیروگاه های هسته ای جدیدی ساخته شوند. آبه در یک 
کنفرانس مطبوعاتی در 4 ژانویة 2013، به پرسش یکی از خبرنگاران در مورد موضع 

دولت در قبال انرژی هسته ای چنین پاسخ داد:

ما قبل از هر چیز بر اساس استانداردهای علمِی ایمنی مشخص خواهیم کرد که آیا 
نیروگاه های هسته ای را دوباره راه اندازی کنیم یا خیر. سپس طی تقریبًا سه سال, آیندة 
نیروگاه های هسته ای موجود و رفتن به سوی سبد انرژی پایدار جدید طی ده سال را 
ارزیابی خواهیم کرد. ساخت نیروگاه های هسته ای جدید یا جایگزینی آن ها موضوعی 
نیست که بتوان بالفاصله دربارة آن تصمیم گیری کرد. طبیعتًا در این حوزه باید مطابق 
اصل کاهش تدریجی اتکا به انرژی هسته ای تا بیشترین حد ممکن تصمیم گیری کنیم.

آبه در ادامه ابراز تمایل کرد همچنان که دولت در نگاه به جلو »حادثة نیروگاه هسته ای 
و روند پیشرفت فناوری ایمنی را منتقدانه بررسی می کند«، برای بررسی شرایط وقت 

صرف کند.
کمی بیشتر از یک ماه بعد، آبه در سخنرانی ای سیاسی در دایت ملی ]پارلمان[ ژاپن 

بار دیگر به مسئلة انرژی به طور کلی و وضعیت هسته ای به طور خاص پرداخت:

انرژی  سیاست  آن،  هزینه های  کاهش  و  انرژی  پایدار  تأمین  از  اطمینان  با هدف  ما 
مسئوالنه ای را تدوین می کنیم.

با تأمل در مورد حادثة نیروگاه هسته ای فوکوشیما دایچی متعلق به شرکت برق 
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را  جدیدی  ایمنی  فرهنگ  هسته ای،  مقررات  تنظیم  سازمان  نظر  تحت  ما  توکیو، 
جایگزین خواهیم کرد که به طور قطع درجة ایمنی را تقویت می کند. پس از انجام 
دادن این کار، نیروگاه های هسته ای ای را که ایمنی آن ها تأیید شده دوباره راه اندازی 

می کنیم.
ما صرفه جویی در انرژی و استفاده از انرژی های تجدیدپذیر را در بیشترین حد 
ممکن ترویج خواهیم داد تا میزان وابستگی خود را به انرژی هسته ای تا حد ممکن 

کاهش دهیم. همزمان، اصالحات بنیادین را در سیستم الکتریکی آغاز خواهیم کرد.

در اواخر ژوئیة 2013 ، حزب سیاسی آبه، حزب لیبرال دموکرات، در انتخابات پارلمانی 
پیروزی چشمگیری به دست آورد. با وجود آن که نظرسنجی ها نشان می داد بیشتر مردم 
ژاپن هنوز مخالف انرژی هسته ای هستند، دولت همچنان آن را بخشی مهم از سبد 
انرژی ژاپن در نظر داشت. آبه به صراحت اعالم کرد که معتقد است ژاپن برای تأمین 

انرژی خود به انرژی هسته ای نیاز دارد.
فجایع سه گانة سال 2011 بحث های جهانی در مورد ایمنی انرژی هسته ای را بسیار 
تغییر داد. افزون بر این، این فجایع طبیعی موجب شد کشورهای بیشتری به بازبینی 
فوکوشیما؛  جهان:  معاصر  تاریخ  از  چشم اندازهایی  بپردازند.  بالیا  برابر  در  آمادگی شان 
بالیای طبیعی و ذوب هسته ای سال 2011 ژاپن پیش زمینه ای در مورد بالیای طبیعی و 
ذوب هسته ای فراهم می کند و به تفصیل تأثیرات آن ها در جهان امروز را شرح می دهد.



نقشة جهان
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بخش اول

زمینة تاریخی بالیای طبیعی و ذوب هسته ای سال 2011 ژاپن



رویدادهای تاریخی جهان1

در  مارس 2011  در  که  هسته ای  ذوب سوخت  و  طبیعی  فجایع  از  کلی  نمایی  زیر  دیدگاه 
ژاپن رخ داد ارائه می دهد. ویرانی ناشی از این بالیا گسترده بود و ده ها هزار نفر جان باختند. 
زمین لرزه ای که پنجمین زمین لرزة قدرتمند صد سال گذشته به شمار می آید حوادث زنجیره ای 
قدرتمندی به دنبال داشت. سونامی ناشی از این زلزله هر چیزی را که بر سر راهش قرار داشت 
از زلزله و سونامی مقابله  با خسارات برجای مانده  بلعید. در حالی که مردم تالش می کردند 
کنند، این دو حادثه موجب انفجار شدیدی شد که نیروگاه هسته ای فوکوشیما دایچی را لرزاند 
و در یکی از رآکتورهای آن نشتی ایجاد کرد. ترس فزاینده ای از وقوع ذوب هسته ای وجود 
داشت. با تشخیص باال بودن میزان تشعشع در تأسیسات، تالش ها برای کنترل بحران آلودگی 
در این نیروگاه متوقف شد. زنجیره ای از حوادث فاجعه بار ثبات ژاپن را به شدت تهدید می کرد.

آشناست.  بسیار  صحنه  این  متأسفانه 
زمین شروع به لرزیدن می کند و مردم 
هستند.  سرپناه  یافتن  دنبال  به  هراسان 
همانند  محکم  و  مقاوم  ساختمان های 
این  می لرزند.  باد  در  برگ های درخت 
ساعت   ،2011 مارس   11 در  صحنه 
ژاپن  شمال شرقی  در  بعدازظهر   2:46
رخ داد و زمین لرزه ای به بزرگی 9 ریشتر این کشوِر جزیره ای را لرزاند؛ پس از آن، 
دیواری از آب به ارتفاع 10 متر, که بر اثر این زمین لرزه ایجاد شده بود، شهرها را 
در هم کوبید و ویرانی وصف ناپذیری به جا گذاشت. دیوارة آب یا سونامی، که در 
زبان ژاپنی به معنای »موج بندر« است، به سرعت به سمت خشکی هجوم آورد و 

1. “Earthquake Hits Japan and Compromises Nuclear Power Facility, March 11 and March 12, 2011,” Historic 
World Events. Farmington Hills, MI: Gale, 2011. World History in Context. Copyright © 2011 Cengage Learning.
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امواج   2011 مارس   11 در  قبل:  صفحة  عکس 
در  زمین  همسطح  نفتی  مخازن  سمت  به  سونامی 
نیروگاه هسته ای فوکوشیما دایچی هجوم آوردند. این 
امواج ژنراتورهای پشتیبان را که نقش حیاتی داشتند 
شدند. هسته ای  ذوب  وقوع  باعث  و  بردند  بین  از 
(© Tokyo Electric Power Co./ AP Images.)
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کامیون ها، خودروها و خانه ها را ــ عماًل هر چیزی را که سر راهش قرار داشت ــ 
در کام خود فروبرد.

البته ژاپن تنها کشور آسیایی نیست که از زلزله و سونامی آسیب دیده است. تقریبًا 
هر سال حداقل یک سونامی ویرانگر در نقطه ای از اقیانوس آرام رخ می دهد. به دلیل 
این که این حوادث اغلب در کشورهای دورافتاده رخ می دهند و در رسانه ها کمتر به 
آن ها پرداخته می شود این باور اشتباه شکل گرفته که سونامی ها معمواًل بی خطرند و 

به ندرت اتفاق می افتند...
زمین لرزه ای که روز جمعه 11 مارس در ژاپن رخ داد پنجمین زمین لرزة قدرتمند 
مانده  یافتن کسانی که زنده  برای  بود. بالفاصله جستجوی شتاب زده ای  قرن گذشته 
با پشتیبانی کشتی ها و هلیکوپترها، به مأموریت  بودند آغاز شد و ده ها هزار سرباز، 
امداد و نجات اعزام شدند. سازمان ملل عملیات بین المللی امدادرسانی هنگام بالیای 
طبیعی را هماهنگ كرد و باراك اوباما رئیس جمهور آمریکا قول كمك به این کشور را 
داد. آژانس خبری کیودوی ژاپن گزارش داد حدود 000‚300 نفر در سرتاسر کشور 
خانه های خود را تخلیه کرده اند. بیشتر این افراد در هوایی نزدیک به دمای انجماد در 
پناهگاه های موقت به طور فشرده جای داده شده بودند. حدود 5/5 میلیون نفر برق 
نداشتند و 400‚3 ساختمان تخریب شده یا آسیب دیده بود. پس از سونامی، چهار 
ــ که شدیدترین  توکیو  کیلومتری شمال شرقی  ــ 300  ِسندای  در  مفقود شد.  قطار 
بودند.  زنده ها  جستجوی  در  آوارها  میان  در  امدادی  نیروهای  بود،  دیده  را  آسیب 
کوچک  هواپیماهای  و  قطارها  قایق ها،  اتومبیل ها،  ساختمان ها،  هوایی،  تصاویر  در 
شده  پخش  ویران شده  شهری  منظرة  روی  که  می شدند  دیده  اسباب بازی هایی  مانند 
بودند. کانتینرهای بزرگ حمل ونقل از بندرگاه حرکت داده شده و با شدت زیادی به 
ساختمان ها برخورد کرده بودند. طبق گزارش پلیس، فقط در یک بخش از سندای، 
بین 200 تا 300 جسد پیدا شده بود. کوئیچی تاکایرین، رانندة 34 سالة کامیون که از 
بود, گفت:  به سندای  موج غول پیکر  این  برخورد  کامیون چهارتنی اش شاهد  داخل 
»سرعت سونامی باورکردنی نبود. آْب خودروهای کوچک تری را که دور و برم بودند با 
خودش می ُبرد. تنها کاری که می توانستم بکنم این بود که داخل کامیونم بمانم.« بیشتر 
قسمت های شهر ریکوزنتاکاتا در استان ایواته ویران شده و تقریبًا به طور کامل زیر 
آب رفته بود. ِان اچ کی, رادیو تلویزیون ملی ژاپن، گزارش داد سربازان نزدیک به 400 
جسد در این منطقه پیدا کرده اند؛ این سازمان همچنین گزارش داد، در شهر بندری 
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مینامیسانریکو، حدود 500‚7 نفر به 25 پناهگاه برده شده اند، اما بقیة ساکنان شهر ــ 
حدود 10,000 نفر ــ مفقود شده اند. در روزهای اول پس از فاجعه، مسئوالن تخمین 
می زدند شمار جان باختگان از 1,800 نفر فراتر برود. متأسفانه، در 27 مارس، این تعداد 

به 668‚10 نفر رسید و 574‚16 نفر همچنان مفقود بودند.
از  پس  سونامی  و  زمین لرزه  دنبال  به 
مهیبی  انفجار  مارس،   12 شنبه،  روز  آن، 
نیروگاه هسته ای فوکوشیما دایچی در 220 
لرزاند  را  توکیو  شمال شرقی  کیلومتری 
رآکتور  از  رادیواکتیو  مواد  نشت  باعث  و 

شمارة 1 این تأسیسات شد. این حادثه ترس از وقوع انفجار هسته ای در نیروگاه را 
افزایش داد. پس از تشخیص خرابی در سیستم خنک کننده، شرکت برق توکیو )تپکو(، 
که متصدی نیروگاه بود، آمادة تخلیة مقداری بخار به منظور کاهش فشار در رآکتور 
شمارة 3 شد. مسئوالن به مردم اطمینان دادند با وجود آن که ساختمانی که رآکتور در 
آن قرار داشت تخریب شده، اما خود رآکتور سالم است. حادثة انفجار این نگرانی را 
ایجاد کرد که ذوب های هسته ای گذشته، که جدی ترین آن ها حادثة تری مایل آیلند 
ایاالت متحده در سال 1979 و فاجعة هسته ای چرنوبیل اتحاد شوروی در سال 1986 
بود، تکرار شود. قبل از اعالم خبر بروز مشکل در رآکتور شمارة 3، یکی از مقام های 
در  خطر  سطح  اساس  بر  را  فوکوشیما  حادثة  ژاپن«  هسته ای  انرژی  ایمنی  »سازمان 
در  کرد.  در سطح 4 درجه بندی  رادیولوژیک،  و  بین المللی حوادث هسته ای  مقیاس 
این مقیاس که از 1 تا 7 دسته بندی می شود حادثة تری مایل آیلند در سطح 5 و حادثة 

چرنوبیل در سطح 7 درجه بندی شده بودند...

تأثیر ذوب هسته ای
پس از وقوع انفجار در فوکوشیما، پرسشی که باید به آن پاسخ داده می شد این بود 
که آیا رآکتور قبل از بروز هر گونه ذوبی خاموش شده است یا خیر. خاموش شدن 
رآکتور قبل از شروع ذوب هسته ای احتمال ورود مواد رادیواکتیو به محیط را به میزان 
زیادی کاهش می داد. اما این پرسش را نمی شد سریع و راحت پاسخ داد. شناسایی 
ایزوتوپ های سزیم در خارج از ساختمان های نیروگاه نشان می داد هستة رآکتور در 
معرض هوا قرار گرفته است. مسئوالن با تأکید بر این که به دلیل اقدامات انجام شده برای 

پس  سونامی  و  زمین لرزه  دنبال  به 
انفجار  مارس،   12 شنبه،  روز  آن،  از 
فوکوشیما  هسته ای  نیروگاه  مهیبی 

دایچی را لرزاند.
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میزان  فقط  رآکتور  پایدارِی  از  محافظت 
تالش  است،  شده  منتشر  تشعشع  کمی 
که  بدهند  اطمینان خاطر  مردم  به  کردند 
ابرهای  با  مقایسه  در  تشعشع  میزان  این 
رادیواکتیوی که بیست و پنج سال پیش در 
چرنوبیل تشکیل شده بودند ناچیز است. 
دولت  سخنگوی  اِدانو،  یوکیو  گفتة  به 
ژاپن، محفظة فوالدی ای که رآکتور داخل 
نشده  شکستگی  دچار  داشت  قرار  آن 
مرکزی  هستة  داخل  به  دریا  آب  و  بود 
را  رآکتور  دمای  تا  می شد  پمپاژ  نیروگاه 
برنامة  ژاپن  آن که  با وجود  بیاورد.  پایین 
هسته ای موفقیت آمیزی را دنبال کرده بود، 
این  بدنامی هایی در زمینة  نیز  در گذشته 
صنعت داشت، از جمله این که مشکوک به 
جعل سوابق ایمنی نیروگاه هسته ای بود. 
اطمینان بخشی های  می رسید  نظر  به  بعید 
عجوالنة تپکو بتواند رضایت خاطر مردم 
در  آن که  به ویژه  کند،  فراهم  را  هراسان 
هسته ای  انرژی  ایمنی  سازمان  بیانیه های 
که  افرادی  تعداد  بود  شده  برآورد  ژاپن 
در معرض تشعشعات نیروگاه فوکوشیما 
دایچی قرار گرفته اند ممکن است به 160 

نفر برسد.
ظرف مدت بیست و چهار ساعت پس از انفجار، منطقة تخلیه در اطراف نیروگاه 
هسته ای آسیب دیده از 10 کیلومتر به 20 کیلومتر گسترش یافت و وضعیت اضطراری 
مناطق  از  نفر  تقریبًا 000‚200  اتمی،  انرژی  بین المللی  آژانس  اعالم  اعالم شد. طبق 
نزدیک نیروگاه فوکوشیما تخلیه شدند و مسئوالن آمادة توزیع قرص های ید بین مردم 
مناطق مجاور برای محافظت از آن ها در برابر اشعة رادیواکتیو بودند. کارگرانی که لباس 

را  مینامیسوما  در  ژاپن  سواحل  عکس  سه  این 
بعد  و  )عکس وسط(  در حین  باال(،  )عکس  قبل 
می دهد. نشان  سونامی  برخورد  پایین(  )عکس   از 

(© Jiji Press/AFP/Getty Images.)
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محافظ پوشیده بودند افرادی را که در مراکز تخلیه جمع شده بودند از نظر قرار گرفتن 
در معرض هر گونه تشعشع بررسی می کردند.

در  تشعشع  از  نگران کننده ای  سطح  شناسایی  با  مارس،   19 یکشنبه،  روز 
آلودگی  بحران  کنترل  برای  ژاپن  تالش های  تأسیسات،  داخل  در  سیل زده  ناحیه ای 
اذعان  تپکو  شد.  مواجه  بزرگ  مشکلی  با  دایچی  فوکوشیما  نیروگاه  در  هسته ای 
کارکنان  برای  آن  مجاز  برابر حد  در آب دست کم چهار  موجود  تشعشع  میزان  کرد 
در  معمول  طور  به  که  است  آبی  در  آن  میزان  از  بیشتر  برابر   100‚000 و  کارخانه 
برای  را  پاکسازی  فعالیت های  احتمااًل  مانع  این  می شود.  یافت  هسته ای  تأسیسات 
کارگران  زیرا  می کرد،  دشوار  بسیار  را  بحران  کنترل  و  مختل  نامشخصی  مدت 
باشند. داشته  حضور  پاکسازی  محل  در  دقیقه   15 تا  فقط  بار  هر  می توانستند 

زمین لرزه و سونامی، همچنین انفجار و نشت 
مواد رادیواکتیو که متعاقب آن در فوکوشیما رخ 
کرد.  ایجاد  ژاپن  ثبات  برای  بزرگی  داد، چالش 
سومین  که  داد  رخ  زمانی  درست  فاجعه  این 
اقتصاد بزرگ جهان به تازگی از بحران اقتصادی 
با این حال، بسیاری از  بزرگی خارج شده بود. 

مردم به توانایی مردم ژاپن در غلبه بر مشکالت و بازسازی کشورشان اعتماد زیادی 
ماه  سه   ،2011 ژوئن   12 در  ژاپن،  در  متحده  ایاالت  سفیر  روس،  وی.  جان  دارند. 
پس از انفجار در نیروگاه، این موضوع را به بهترین شکل بیان کرد: »... توانمندی و 
انعطاف پذیری و قدرت مردم ژاپن برای جهانیان بسیار الهام بخش است و کاری نیست 

که این کشور نتواند آن را به انجام برساند.«

زمین لرزه و سونامی، همچنین 
انفجار و نشت مواد رادیواکتیو 
فوکوشیما  در  آن  متعاقب  که 
برای  بزرگی  چالش  داد،  رخ 

ثبات ژاپن ایجاد کرد.



چیکو هارالن1

اثر  بر  در دیدگاه زیر، روزنامه نگاری از خسارت های عظیم واردشده به سرزمین و مردم ژاپن 
و  کرد  ویران  را  کشور  این  شمال شرقی  ساحل   2011 مارس   11 در  که  سونامی ای  و  زلزله 
همچنین واکنش دولت به بحران هسته ای بالقوه در فوکوشیما گزارش می دهد. در نتیجة این 
بالیای طبیعی، تعداد زیادی از مردم کشته یا مفقود شدند و زیرساخت های ژاپن به طور جدی 
آسیب دید. نخست وزیر ژاپن متعهد شد دولت تمام توان خود را برای كاهش خسارت ها به کار 
بگیرد. وی مردم ژاپن را به کمک و همکاری با یکدیگر ترغیب کرد و خواستار کمک جامعة 
جهانی شد. بسیاری از کشورها به سرعت به این درخواست پاسخ دادند. چیکو هارالن خبرنگار 
ـ تلگراف  ـ گزت و روزنامة دیلی  خارجی واشینگتن پست است. او پیش از این در پیتزبورگ پست 

)سیدنی( مقاله می نوشت.

سونامی ویرانگر ناشی از زمین لرزة 8/9 ریشتری روز جمعه ]11 مارس 2011[2 که 
سواحل شمال شرقی ژاپن را در هم کوبید، اتومبیل ها را به تخته پاره هایی تبدیل کرد، هر 
آنچه را در آن اطراف بود شست و با خود برد و این کشور صنعتی را با فاجعة انسانی 

توان فرسایی مواجه ساخت.
برخی برآوردها حاکی از آن است که 300‚1 نفر جانشان را از دست داده اند و طبق 
گزارش خبرگزاری ها, بسیاری از این مرگ ها ناشی از غرق شدن بوده است. هزاران 
نفر دیگر مفقود شده اند و مسئوالن می گویند احتمااًل تعداد کشته شدگان به میزان زیادی 

افزایش پیدا کند.
دولت هشدار داده امکان نشت تشعشع از رآکتورهای هسته ای فوکوشیما که سیستم خنک کنندة 
آن ها بر اثر زلزله از بین رفته است وجود دارد. نائوتو کان, نخست وزیر, دستور داده وسعت یکی از 

سه منطقة تخلیه به 10 کیلومتر گسترش یابد. از هزاران نفر خواسته شده منطقه را ترک کنند.

1. Chico Harlan, “Japan Shattered; First the Quakes, Then the Tsunami—Now, the Devastation of Possible Nuclear 
Meltdown,” The Ottawa Citizen, March 12, 2011. Copyright © 2011 by the Ottawa Citizen.

ـ م. 2. قالب های سراسر کتاب از ویراستار انگلیسی است. ـ

ژاپن زیرورو شد؛ ابتدا زمین لرزه ها، سپس
سونامی ــ و اکنون ویرانی های احتمالی ناشی از ذوب هسته ای

دیدگاه دوم
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مواد  است  »ممکن  گفت:  خبری  کنفرانسی  در  دولت،  سخنگوی  ادانو,  یوکیو 
رادیواکتیِو مخزن رآکتور به بیرون نشت کند، اما احتمال می دهیم میزان نشت اندک 

باشد. تأثیر وزش باد به سمت دریا نیز باید در نظر گرفته شود.«
همچنان که مسئوالن تالش می کنند فشار رو به افزایش در تأسیسات فوکوشیما در 
240 کیلومتری شمال توکیو را مهار کنند، مقام های رسمی خواستار آرامش مردم شده 

و اعالم کرده اند هنوز هم وقوع ذوب هسته ای بعید به نظر می رسد.
این زمین لرزه, که پنجمین زمین لرزة بزرگ جهان از سال 1900 تاکنون و شدیدترین 
زمین لرزه در ژاپن بوده است، چالش های پیش روی کشوری را که پیش از این تحت 

عملیات توموداچی ]دوستی[ به بهتر شدن وجهة نیروهای آمریکایی در ژاپن کمک کرد. نظرسنجی ها 
نشان می دهد پس از این عملیات، دید مردم ژاپن نسبت به ایاالت متحده در طول تقریبًا یک دهه 
بسیار بهتر شده است. در این عملیات که از 12 مارس ]2011[ تا حدود 11 مة ]2011[ تحت 
نیروی دریایی، 189  »نیروهای پدافند غیرعامل« ]اس دی اف[ در جریان بود، 24 کشتی  هدایت 
هواپیما و تقریبًا 000‚24 نیروی خدماتی ایاالت متحده در محل استقرار یافتند. طبق گزارش ها, دو 

کشور در این عملیات مشترکًا 90 میلیون دالر هزینه کردند.
در طول هفتة اول پس از زلزله و سونامی، نیروهای آمریکایی حدود 000‚20 نفر را نجات 
ـ را بازسازی  ـ مرکز پروازهای منطقهـ  دادند و زیرساخت های حمل ونقل از جمله فرودگاه سندایـ 
کردند. این عملیات در مراحل اولیة حادثة نیروگاه فوکوشیما دایچی کمک بزرگی به شمار می رفت. 
نیروی دریایی ایاالت متحده تقریبًا دومیلیون لیتر آب شیرین برای خنک سازی رآکتورهای نیروگاه 
تأمین کرد و نیروهای واکنش به حوادث شیمیایی و بیولوژیکی نیروی دریایی آمریکا به آموزش 
نیروهای پدافند غیرعامل ژاپن که در همان نزدیکی فعالیت می کردند پرداختند. پهپادهای سرنشین دار 
آمریکایی به منظور نظارت و نیز جمع آوری اطالعات برای دولت ژاپن بر فراز نیروگاه به پرواز 
درآمدند. مقامات »کمیسیون ساماندهی هسته ای ایاالت متحده« ]اِن آرسی[ و وزارت دفاع و انرژی 

ایاالت متحده هم به ارائة کمک های زمینی پرداختند. 
این مأموریِت در زمان صلح »تنها تالش امدادی بزرگ بشردوستانة تاریخ آمریکا« نامیده شد و 

هم دولت و هم رسانه های جریان اصلی آن را به عنوان موفقیتی بزرگ ستودند.
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بازتعریف خواهد کرد. قرار داشته  اقتصادی و کاهش جمعیت  فشار بدهی ها، رکود 

نیاز به تالش های عمدة امدادرسانی
روی  پیش  از دست رفته  زندگی های  و  ویران شده  زیرساخت های  از  تلخی  گزارش 
نه  می شود  ارزیابی  تصاویر  با  که  است  کشوری  دیگر  ژاپن  امروز صبح،  از  ماست. 
از  ارقام. گویندگان تلویزیون برای گزارش چیزی که ممکن بود به یکی  با اعداد و 
فاجعه بارترین حوادث کشور بعد از جنگ جهانی دوم تبدیل شود، به منظور احتیاط در 
برابر پس لرزه ها با کاله ایمنی در مقابل دوربین ظاهر می شوند. مردم توکیو فیلم هایی 
از تکان تکان خوردن آسمانخراش های مرکز شهر و شاهدانی که در حال فریاد کشیدن 

هستند در یوتیوب به اشتراک گذاشته اند.
به  دیده اند  را  آسیب  بیشترین  که  کشور  از  بخش هایی  از  اولیه  گزارش های  در 
شهر  از  عمده ای  بخش  می شود.  اشاره  است  پیش  در  که  عمده ای  کمک رسانی های 
کِسنوما در شمال کشور در آتش می سوزد. مقامات ژاپنی اعالم کرده اند ارتباط آن ها 
با چهار قطار قطع شده است. پلیس محلی گزارش داده در منطقه ای از سندای، مرکز 
استان میاگی و نزدیک ترین منطقة پرجمعیت شهری به مرکز زلزله، 200 تا 300 جسد 

پیدا شده است.
نائوتو کان, نخست وزیر, خطاب به ملت گفت دولت »هر کاری را که ممکن باشد 
برای کاهش خسارت ها« انجام خواهد داد. او خواستار کمک های بین المللی و همچنین 
کمک های مردم ژاپن به یکدیگر شد. »ما از مردم ژاپن می خواهیم روحیة برادری از 

خود نشان دهند و برای کمک به خانواده و همسایگان خود به سرعت اقدام کنند.«
در سراسر کشور حمل ونقل متوقف شده و شبکه های تلفن همراه از کار افتاده اند. 
ناریتا, فرودگاه بین المللی اصلی توکیو، بیشتر پروازهای بعدازظهر جمعه را متوقف 
کرده است. کارگران سرگردان در مرکز شهر توکیو اطراف تلویزیون ها تجمع کرده 
می کنند:  تماشا  می شوند  تکرار  پی درپی  که  را  اِن اچ کی  شبکة  تصاویر  بازپخش  و 
رقص آهستة آسمانخراش های توکیو و امواجی که به ساختمان ها یورش می برند. 
تصاویر تلویزیونی دیوارهایی از موج های سر به فلک کشیده را نشان می دهند که به 
سمت ساحل می تازند، خودروها را به درون خود می کشند و کشتی ها را به خشکی 

پرت می کنند.
مردم در فروشگاه های مواد غذایی و خواربارفروشی ها ازدحام و قفسه ها را خالی 


