
 

 

 ساخت و ساز در تاریخ هایپروژه مرگبارترینده مورد از 

 

ته بسیاری ریخ هایاشکو  هاخوندستاوردهای مهندسی تاریخ بشریت،  ترینبزرگاین یک حقیقت تلخ است که در برخی از 

 بشریت اشاره کنیم.عمرانی در تاریخ  هایپروژه مرگبارترینادامه قصد داریم به ده مورد از  در شده است.

 .استشده  انجام هاپروژهمرگ و میر این  آماراین رتبه بندی بر اساس 

 1978در سال   Willowفاجعه جزیره  -10

 کارگر! 51مرگ و میر: همه  آمار

 



 

 

 شودمیعمق فاجعه سبب  را در جایگاه دهم قرار داد اما هاآن توانمیمرگ و میر بیشتر وجود دارد که  آماردیگری با  هایپروژه

ه شوند؟ کشت آنرا تصور کنید که در طی یک فروریزش همه کارگران  ایحادثهید توانمیقرار بگیرد.  رتبه دهمکه این پروژه در 

ادامه  آنرخورد با برج و فرو ریزش ا بو بآغاز شد  جرثقیلین حادثه با سقوط اافتاد.  پروژهاتفاقی است که در این  دقیقاًاین 

 در حال کار کشته شدند. کارگر 51 یافت. در پی ریزش برج همه

 1942تا  1933 هایسالدر ( Grand Couleeگرند کولی ) سد -9

 کارگر 80مرگ و میر: بیش از  آمار

 

زمان مستلزم انجام  آنکاری پر خطر در مقایسه با سد سازی در زمان حاضر بود. ساخت سد در  هاسال آنساخت و ساز سد در 

ساخت سد  پروژه، 1942تا  1933 هایسال. در بین گرفتمیکارهای سخت و انفجارهای متعدد بود که اغلب در ارتفاع انجام 

 در حال حاضر این پل در حال انجام بود. این پل روی رودخانه کلمبیا واقع در ایاالت متحده آمریکا ساخته شد. گرند کولی

ی مربوط به این پروژه ناش هایکشتهتعداد زیادی از  متأسفانه. شودمیمریکا محسوب در آسدهای برق آبی  ترینبزرگیکی از 

 .باشدمیاز سقوط افراد از سد 

 

 



 

 

 1935تا  1931 هایسالدر ( Hooverهوور ) سد -8

 کارگر 100مرگ و میر:  آمار

 

عمرانی در طول تاریخ، پروژه سد هوور است که به صورت سازه عظیمی برای  هایپروژه تریننامیا بد تریننامبه یکی از  احتماالً

. کم است نسبتاًمرگ و میر  آمار پروژه، این مقیاسبا توجه به اندازه و  کنترل جریان آب بر روی رودخانه کلرادو ساخته شد.

 گرمایی، ایست قلبی و عوامل دیگر مرتبط با کار جان خود را از دست دادند. هایتنشاین تعداد به دلیل 

 1970تا  1960 هایسالدر ( Aswanآسوان ) سد -7

 کارگر 550مرگ و میر:  آمار

 



 

 

نفر یا اندکی بیشتر جان خود را از دست دادند. ساخت این سد  500به کار بودند،  کارگر مشغول 30000در این پروژه که 

در راستای منطق اطراف داشت.  محیط زیست و فرهنگ نیل بود که اثرات متعددی برمستلزم منحرف کردن مسیر رودخانه 

مناطق باستانی و  ند و همچنیناین منطقه شد مجبور به ترک هزار نفر 100با این مقیاس، بیش از  ایپروژهچنین  اجرای

 تخریب شد. تاریخی متعددی

 1978تا  1959 هایسالدر ( Karakoramقراقروم ) بزرگراه -6

 نفر 900مرگ و میر:  آمار

 

ین ا .کندمیرا به شهر کاشغر در کشور چین متصل  پاکستانشهر اسالم آباد در کشور  کیلومتر 1200این بزرگ راه با طول 

جهان  هایکوه ترینمتزلزلو  ترینخطرناک. این جاده از شودمیدر جهان محسوب  المللیبینجاده  ترینمرتفعبزرگ راه 

که بگوییم در این پروژه افراد زیادی جان خود را به دلیل رانش زمین جای تعجب نیست  اصالً. با توجه به این موضوع گذردمی

 .آیدمی، به حساب کنندمیعبور  آنخطری جدی برای کسانی که از  از دست دادند. این بزرگ راه هنوز

 1927در سال  Hawks Nest تونل -5

 کارگر 1000تا  470مرگ و میر:  آمار

 



 

 

به طور  پروژهاین  ایالت ویرجینیا ساخته شد. ( در غربNew Riverرودخانه نیو ریور ) مسیر این تونل با هدف منحرف کردن

جر داشتی مناسب منهنبود الزامات ایمنی و ب متأسفانه. رودمیعمرانی ایاالت متحده امریکا به شمار  هایپروژهجد از مرگبارترین 

رهای است که بر اثر تنفس طوالنی مدت غبا شغل روی مربوط به ک بیماری)ی افراد زیادی به دلیل ابتال به سیلیکوزیسبه مرگ 

 1000نهایی به رقم حدود  آمارنفر اعالم کرده اما  109ی تعداد کشته شدگان را رسم آماربا این که  ( شد.شودسیلیس ایجاد می

 نفر اشاره داد.

 1860آمریکا در دهه  سراسری ایاالت متحده آهنراه  -4

 نفر 1500تا  1000مرگ و میر: بین  آمار

 

 و بسازد.و سانفرانسیسک کونسیل بلوفسبود مه دولت ایاالت متحده آمریکا تصمیم گرفت خط آهنی بین شهر  1800اواسط دهه 

د؛ از این بودن غیرقانونییا مهاجران  . اکثریت قریب به اتفاق کارگران زندانیانهیچ جیز نامطلوبی به جز مرگ و میر حاصل نشد

 به طور دقیق مشخص نخواهد شد. دقیق تلفات ناشی از اجرای این راه آهن هرگز آماررو 

 

 

 

 



 

 

 1933تا  1931 هایسالدریای بالتیک در  -کانال دریای سفید -3

 25000تا  12000مرگ و میر:  آمار

 

هزار  126کیلومتری نیاز به  227برای ساخت این کانال . کندمیاین کانال دریای سفید در روسیه را به دریاچه اونگا وصل 

که اغلب این افراد  رسدمیاین گونه به نظر  متأسفانهتغیر است. نفر م 25000نفر تا  12000کشته شدگان از  آمار کارگر بود.

 .انددادهود را از دست ذیه و طاعون جان خبه دلیل کارهای مشقت بار، سوء تغ

 1914تا  1880 هایسالکانال پاناما در  -2

 نفر در تمام مراحل 27500حدود مرگ و میر:  آمار

 



 

 

. ساخته شد هافرانسویشد. این پروژه به دست  المللیبینه تبدیل به یک پروژ نهایتاًدر چند مرحله ساخته و  پروژهاین 

 آمارزمان تنها  آندر  متأسفانهتخمین زدند.  نفر 25000، 1800پروژه را در سال  اجرای اینتلفات ناشی از  آمارها فرانسوی

ود را از دست خ جاندلیل ابتال به تب و ماالریا  تلفاتی ثبت شد که در بیمارستان بودند. اکثریت قریب به اتفاق این افراد به

 دادند.

 1943تا  1942 هایسالسیام در  -راه آهن برمه -1

 ( اسرای جنگی16000 احتماالً) 12400و  غیرنظامی 90000مرگ و میر:  آمار

 

تجهیزات در برمه در طی جنگ  نیرو و تأمینبرای  هاژاپنی، به دست شودمیاین راه آهن که به نام راه آهن مرگ شناخته 

جهانی دوم ساخته شد. ساکنین محلی و اسرای جنگی برای ساخت این راه آهن به کار گمارده شدند. بسیاری از این افراد به 

 جان خود را از دست دادند.دلیل تحمیل خشونت و گرسنگی از طرف کسانی که اسیر شده بودند، 

 مترجم: بهاره بهرامی
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