
در سال 1969، یک شرکِت قدرتمنِد آمریکایی به ناِم »یونیون کارباید«، 
در شهر بوپال هند، کارخانه ای تأسیس کرد. بوپال در آن زمان، 700 
ش و دیگر 

ُ
هزار نفر جمعیت داشت. کاِر کارخانه  ، تولید َسم، قارچ ک

ش بود؛ محصوالتی که در بازاِر کشاورزِی هند فروش 
ُ
 آفت ک

ِ
انواع

خوبی داشتند. از سوی دیگر، این کارخانه به کاهِش بیکاری  و ایجاِد 
اشتغال برای مردِم محروم منطقه، کمک می کرد.

محصوالِت  تولید  برای  کارباید،  یونیون  کارخانه ی  در  اما 
آفت کش، گاِز »MIC«1 ساخته می شد؛ گازی بسیار خطرناک، 
شنده. با توجه به خطرات موجود، مهندساِن 

ُ
قابل اشتعال، سّمی و ک

شرکت یونیون کارباید، این گاز را تحِت فشار، به صورِت مایع و 
در دمای پایین ذخیره و نگه داری می کردند. گازهای سّمی دیگری 
نیز در کارخانه مورد استفاده قرار می گرفتند، اما مسئوالِن شرکت، 
به مقاماِت شهِر بوپال اطمینان داده بودند که این مواِد شیمیایی 

تحت جدی ترین مراقبت ها ذخیره شده اند.
در اوایل دهه ی 1980، خشکسالی های پیاپی، کشاورزی در هند 
ش های 

ُ
را به تعطیلی کشاند. در نتیجه، هیچ کس برای خرید آفت ک

یونیون کارباید، پولی نداشت. فروش شرکت به شدت پایین آمد؛ 
بخش هایی از کارخانه تعطیل شد و مدیران، بسیاری از کارکنان 

خود را اخراج کردند.
در سال 1982، کارشناساِن حفاظتی که از آمریکا برای بازرسِی 

کارخانه فرستاده شده بودند، هشدار دادند که بسیاری از تجهیزاِت 
اما  نشده است،  آن ها  به  مناسبی  رسیدگِی  و  خراب اند  کارخانه 
در  حتی  آن ها  ندادند.  انجام  را  الزم  اصالحاِت  شرکْت  مدیراِن 
سال 1983، بسیاری از سیستم های حفاظتی مانند خنک کننده ها 
را از کار انداختند تا نخواهند برای نگهداری و حفِظ آن ها پولی 
ن گاِز MIC در چنین شرایطی در مخزن ها در 

ُ
هزینه کنند. 60 ت

رها شده  حفاظتی  بدون سیستم های  بوپال،  گرمای شدید شهر 
بودند.

و   MIC تانکرهای ذخیره ی  نیمه شب،  زمستان سال 1984،  در 
تانکرهای گازهای سّمِی دیگر دچار ترکیدگی شدند. گازها در هوا 
به  باد  ابری بزرگ و سنگین درآمدند.  به صورت  و  پخش شدند 

سمِت شهر بوپال می وزید و این ابر را به آن سو می برد.
وقوع  به  شهر  یک  وسعت  به  فاجعه  ای  دقیقه،  چند  عرض  در 
از  را  خود  جان  گاْز  تنفِس  محض  به  مردم،  از  عده ای  پیوست . 
دست دادند. بسیاری دیگر توان نفس کشیدن نداشتند و از شدت 
درد و ضعف بر روی زمین می افتادند. عده ای نیز می کوشیدند با 
دوچرخه، ماشین یا کامیون از آن هوای خفه کننده فرار کنند. انبوِه 
جمعیِت منتظر در ایستگاه قطار، تلفات بسیاری دادند؛ آن چنان 
در  بود.  پوشانده  را  ایستگاه  زمیِن  اجساِد مسافران  از  توده ای  که 
ایستگاِه پلیِس شهر، مأموران در تالش بودند تا بفهمند چه خبر 

شــِب جشــن و شادی بود. برگزاری دو جشِن ازدواج، باعث شــده بود که صدها تن از خویشاوندان و دوستاِن عروس و داماد، 
گهان چشِم بسیاری از  برای شــرکت در جشــن، در یک باِغ عمومی دوِر هم جمع شــوند و به پای کوبی و شادمانی بپردازند. نا
افرادی که در محل جشــن در فضای باز شــرکت داشتند، شروع به سوزش کرد. بویی شبیه به بوی فلفل تند به مشام می رسید. 
ظرِف چند دقیق، صدها نفر به سرفه کردن و نفس نفس افتادند. این، آغاِز فاجعه ای زیست محیطی در شهِر »بوپاِل« هند بود 

که حدود 20 هزار نفر کشته و 100 هزار نفر مجروح بر جای گذاشت.
گر ما از این گونه حوادِث تاریخی  فاجعه ی زیســت محیطی و انسانِی شــهر بوپال، چیزی بیش از یک ماجرای خبری است. ا
برای آموختن بهره نبریم، خود تبدیل به همد ســتاِن فاجعه خواهیم شــد. بوپال یک اتفاق  گذرا نیســت، بلکه سرنوشــت تمام 

جهان است.

 روی بمب نخوابید!
)مروری بر فاجعه ی زیست محیطِی بوپال(



از کشته شدن عده ی  و پس  گاز  از نشت  بعد  است. دو ساعت 
زیادی از مردم، باالخره یکی از مهندساِن شرکت یونیون کارباید 
به پلیس گزارش داد که تانکرهای گاز کارخانه ترکیده اند. با این 
همه، وقتی پزشکان با کارخانه ی یونیون کارباید تماس گرفتند تا 
گاه شده و بر اساس آن، اقدام به درمان  از نوع ماده ی شیمیایی آ
کنند، مسئوالن و مدیر کارخانه  مسأله را به کلی انکار می کردند.
آن جا  به  که  بود  افرادی  از  پر  بیمارستان های شهر  هنگام،  صبح 
می آمدند و دسته دسته جان می دادند. بسیاری از افراد نیز در اثر 
استنشاِق گاز، کور شده بودند. اجساد، گاه حتی بدون شناسایی 

شدن، گروه گروه سوزانده می شدند.
»واِرن اندرسون« رئیس کل شرکت، دو روز پس از حادثه با گروه 
فنِی خود وارد هندوستان شد. دادگاهی در هند، او را به ُجرم قتِل 
غیرعمد متهم کرد. او شش ساعت بازداشت شد اما با قید وثیقه 

آزاد شد  و از هند گریخت.
آسیب دیده  مردم  سّمی،  گازهای  انفجار  از  پس  روزهای  در 
خواهاِن  آن ها  پرداختند.  اعتراض  و  تظاهرات  به  خشمگین  و 
محاکمه ی مسئوالن شرکت و بهبود وضعیِت پزشکِی آسیب دیدگان 
 خواهان این بودند که اطالعات کاملی درباره ی این 

ً
بودند؛ ضمنا

گازهای کشنده و اثرات و عوارض اش به آن ها داده شود.
پس از هفت سال اعتراضاِت مردمی و پیگیرِی قضایی، سرانجام 
شرکت آمریکایی غرامتی 470 میلیون دالری به دولت هند پرداخت 
کرد. حداکثر مبلغی که هر یک از قربانیان فاجعه ی بوپال دریافت 
کردند، 500 دالر بود. اکثِر آن ها مبلغی کم تر از این نصیب شان 
 چیزی داده نشد. مسئوالِن یونیون 

ً
شد و به تعداد زیادی نیز اصال

آن ها  عهده ی  بر  تقصیری  و  گناه  هیچ  که  بودند  معتقد  کارباید، 
نبوده است. آن ها انفجار در کارخانه را ناشی از خرابکارِی عمدی 
کارگران اعالم می کردند و پرداخِت غرامت را نوعی لطف و بخشِش 
بیش  از حد به مردِم هند می دانستند. مردِم آسیب دیده ی بوپال نیز 
همواره به نتایج دادرسی اعتراض داشته و دارند. آن ها معتقدند که 

اجرای عدالت، چیزی بیش از پرداخت پول )غرامت( است.
پس از انتشار اخباِر این حادثه ی دردناک، مردم در دیگر نقاط جهان، 
آیا  که  می کردند  سؤال  خود  از  خشم،  و  هم دردی  احساس  ضمن 
این گونه  بروِز  نیز احتمال  در کارخانه های مناطِق اطراِف خودشان 
حوادث وجود دارد؟ مردم متوجه شدند که اغلب، درباره ی صنایع 
وجه  هیچ  به  و  نمی دانند  چیزی  خود  اطراِف  کارخانه های  و 
آماده ی مقابله با حادثه نیز نیستند. بسیاری از مردم در گوشه و 
کنار جهان، شروع به اعتراض کرده و خواستاِر نظارت بر صنایع 

و کارخانه ها شدند.
»سازمان  جهان،  مختلِف  نقاط  در  مردمی  اعتراضات  دنبال  به 
تولیدکنندگان مواد شیمیایی« ]در آمریکا[ طرحی را به تصویب 
رساند که طبِق آن، کارخانه ها باید مردم و گروه های محلی را از 
گاه کنند و آمادگی الزم برای مقابله  مواِد ذخیره شده در کارخانه  آ
به  کشور   49 تاکنون،  دهند.  آموزش  مردم  عموم  به  را  بحران  با 
 »بهداشت 

ِ
این طرح پیوسته اند. بسیاری از کشورها نیز، موضوع

و ایمنی مشاغل« را بسیار جدی تر گرفتند و قوانین تازه ای در این 
زمینه به تصویب رسانیدند.

درگیرند.   ،1984 سال  فاجعه ی  عواقِب  با  هم چنان  بوپال  مردم 
کسانی که در آن فاجعه، گازهای سمی استنشاق کردند، با آسم 



و انواع بیماری های ریوی، مشکالِت بینایی مانند آب مروارید و 
هم چنین اختالل در دستگاه عصبی )مانند از دست دادن حافظه 
و ناتوانی حرکتی( دست به گریبان اند. اضطراب و افسردگی نیز از 
دیگر اختالل های ناشی از تنفِس این گونه گازهای سّمی هستند.

بقایای کارخانه ی یونیون کارباید هنوز هم از شهر بوپال برداشته 
نشده و منطقه پاکسازی نگردیده است. پس از گذشِت سال ها، 
مناطِق  آِب  و  خاک  به  باقی مانده،   سمِی  مواد  گاهی،  هم  هنوز 
زناِن  هم  هنوز  سال،  ده ها  گذشِت  با  می کند.  سرایت  اطراف 
بوپالی، به شکلی سؤال برانگیز بیش از دیگر نقاط هند، نوزاداِن 
منطقه،  آن  کودکاِن  از  برخی  هم چنین  و  می آورند  دنیا  به  مرده 
باقی  سانتی متر   150 از  کم تر  آن ها  قد  و  شده  متوقف  رشدشان 

مانده است.
شرکت تولیِد مواِد شیمیایِی »داْو«، در سال 2001، شرکت یونیون 
کارباید را خریداری کرد و خود به یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان 

آمار دقیق تلفاِت فاجعه ی بوپال
16 هزار تا 30 هزار نفر بر اثر این سانحه ی فاجعه بار جان خود را از دست دادند.  •

6 هزار تا 8 هزار نفر در هفته ی اول جان خود را از دست دادند.  •
500 هزار نفر در معرِض تأثیِر این گازهای سّمی قرار گرفتند و آن ها را تنفس کردند.  •

150 هزار نفر از بازماندگاِن سانحه، هر کدام به نوعی گرفتاِر مشکل شدند و امروز، به بیماری های مزمن از جمله    •
  سرطان، نارسایی های حاّد تنفسی، نقص مادرزادی، بیماری های زنان، ناشنوایی و نابینایی گرفتار اند.

50 هزار نفر کاماًل معلول شدند.2  •

قبلِی  اقداماِت  داْو،  شرکت  شد.  تبدیل  جهان  در  شیمیایی  مواد 
خود  به  بی ارتباط  و  گذشته  به  مربوط  را  کارباید  یونیون   شرکِت 
پاکسازِی  زمینه ی  در  مسئولیتی  که  است  کرده  اعالم  و  دانسته 
بقایای کارخانه ی بوپال ندارد. فعاالن زیست محیطی و بسیاری 
دیگر از مردم معتقد اند که شرکت داو باید مسئولیت آلودگی های 
باقی مانده در زمین های اطراِف کارخانه ی بوپال را برعهده بگیرد 
و برای پاکسازِی آن منطقه اقدام نماید. الزم است گفته شود که 
دولت هند نیز اقدامی برای پاک کردِن آب و خاک منطقه ی بوپال 

انجام نمی دهد و مسئولیِت خود در این زمینه را نمی پذیرد.
محیط زیست،  دغدغه مندان  از  دیگر  بسیاری  و  بوپال،  مردم 
هنوز هم در سال روِز فاجعه ی بوپال، تظاهرات می کنند. کاستن 
کارخانه ها  و  صنایع  بر  نظارت  زیست محیطی،  آلودگی های  از 
صنعت«  و  پول  بر  انسان ها  زندگی  »اولویت  کالم  یک  در  و 
سراسر  دغدغه منداِن  از  بسیاری  امروزه  که  است  خواسته هایی 

جهان را به اندیشه و عمِل فردی و گروهی واداشته است.

منابع:
یست محیطی(، نیکول برایان3، ترجمه ی منیر شاخساری،  - بوپال )فاجعه ی ز

انتشارات فّنی ایران، چاپ اول، 1388.

فابین  ارشد:  )ویراستار  مؤلفان  گروه  یتانیکا،  بر روایت  به  یست  محیط  ز  -

کاسان(4، ترجمه ی بهرام معلمی، انتشارات فّنی ایران، چاپ اول، 1393.

1( Methyl Isocyanate
2( منبع: محیط زیست به روایت بریتانیکا، ص 22 و 23.

3( "Bhopal: Chemical Plant Accident", Nichol Bryan.
 Britannica Illustrated Science« کتاب  از  بخشی  ترجمه ی  حاضر،  کتاب   )4
.»Fabian Cassan« است به ویراستارِی »The Invironment« تحت عنوان »Library
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