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  1پرفسور ماسازومي هارادا
  

نيك و شيوع ناگهاني مسموميت با ارس. آسيا حوادث صنعتي بسياري را تجربه كرده است
تن گاز متيل  40آلودگي هوا در حد مسموميت، اپيدمي كشنده خليج ميناماتا و انفجار  كادميوم،

تا . ايزوسيانات كه در فاجعه بوپال موجب كشتار هزاران نفر گرديد مواردي از اين حوادث هستند
دارس و م راحتي وارد منازل،هاي شغلي بهترين عامل كشنده در محيطچندي پيش نيز مهمهمين
هاي طوالني در طي اين سال. پرداختصدا به كارخود مي هاي كاري شده و بدون سرومحيط
دادند كه بيشتر بر ها توجهي به قدرت اين عامل كشنده نداشتند و ترجيح ميها و دولتشركت

 به تدريج با باال رفتن آمار مرگ و مير. شوند 2هاي سالمت متمركزروي پيشرفت اقتصادي و برگه
اين افراد به همراه آسيب . از اين عامل كشنده، مردان و زناني پيدا شدند كه در پي علت بودند

هم آمدند تا عاملي كه در سكوت، آينده آنها را به مخاطره افكنده بود براي همه  ديدگان گرد
 . اين عامل كشنده چيزي نبود به جز آزبست. آشكار كنند

ژاپن هنوز  طرات مصرف آزبست در كشورهاي صنعتي،تا مدتهاي طوالني پس از توجه به خ
 .كرداستفاده مي  4و آموزايت 3از كروسيدواليت

در جهان بود همزمان با افزايش مرگ  5كنندگان كريزوتايلبيستم ژاپن يكي از مصرف در اواخر قرن
به عدم باور . و مير و بيماريهاي ناشي از آزبست، انكار خطرات اين ماده هم افزايش يافت

 7سو كياني ،6هاي ژاپني مانند اوجيتوجهي به خطرات آن توسط شركتمخاطرات آزبست و بي

                                                 
1- Masazumi Harada 
2- Healthy Balance Sheet 
3- Crocidolite 
4- Amosite 
5 - Chrysotile 
6 - Ohji 
7 - Nichiasu 



  مصرف آزبست در آسيا ـ تباهي آينده/  14
 

سازي،آزبست كه خود مسوول اصلي ايجاد شرايط خطرناك كاري در صنايع كشتي( 1وكانسايي
از آنجايي كه . خشم شاغلين قبلي اين كارخانجات را برانگيخت) سيمان و خودروسازي بودند

نداشت و غرامتي توسط كارخانه يا دولت  كي در خصوص اين كارگران وجوداطالعات پزش
كننده و كامال شد، قربانيان آزبست و خانواده آنها حتي با وجود اين عوارض ناتوانپرداخت نمي

هاي بعد كارگران مبتال و خانواده در طي سال. مهري مسولين قرار گرفتندقابل پيشگيري، مورد بي
هاي كارگري گرد هم آمدند تا آگاهي عمومي را در فعالين بخش سالمت و اتحاديهآنها به همراه 

و  يوكوهاما ،3يوكوساكا ،2خصوص اين تراژدي پنهان كه در پشت درهاي بسته در شهر اوزاكا
  .اتفاق مي افتاد، افزايش دهند 4اماگاساكي

ات ناشي از آزبست در فعاالن در اين زمينه متوجه شدند كه صدم با افزايش تعداد قربانيان،
همچنين يكي ديگر از علل افزايش صدمات اين بود كه فروشندگان . صنايع ديگري نيز وجود دارد

تالش خود را براي فروش آزبست در كشورهاي تازه صنعتي شده ) در راس همه كانادا(آزبست 
  .آسيا متمركز كرده بودند

ينده هزاران نفر از عوارض ناشي از در دهه آ. اپيدمي آزبست در ژاپن تازه آغاز شده است
ميلياردها ين براي مراقبت از افراد مبتال و . مواجهه با اين ماده جان خود را از دست خواهند داد

ولي هنوز صنايع آزبست پيوسته به . سازي زير ساختها از آزبست مورد نياز خواهد بودپاك
اين . ضرر خواهد بودشده، بيكنترلدهد كه مصرف آزبست در شرايط كنندگان اطمينان ميمصرف

در هيچ  موضوع يعني مصرف آزبست در شرايط كنترل شده هنوز در ژاپن اتفاق نيفتاده است و
آورند هزينه كشورهايي كه ناآگاهانه به مصرف آزبست روي مي. جاي ديگر نيز اتفاق نخواهد افتاد

نها راه استفاده ايمن از آزبست استفاده ت .آن را نه تنها با پول، كه با جان افراد خواهند پرداخت
  .نكردن آن است
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 1لنآلوري كيزن : يكصدسال بي توجهي 

  
  

ساله با شكايت تنگي تنفس در  33يك بيمار  1899در سال 
او آخرين بازمانده . ماه بعد فوت كرد 14بيمارستان لندن بستري شد و 

- ست كار مينفره بود كه در يك كارخانه نساجي آزب 10از يك گروه 

به پارلمان انگليس  1906در سال  2اين بيمار كه توسط دكتر موري .كردند
خطرات مواجهه با آزبست براي  .گزارش شد، اولين مورد ثبت مرگ در ارتباط با آزبست است

در آمريكا مورد 1918در انگليس و  1910در ايتاليا،  1908در فرانسه،  1906سالمتي انسان در سال 
خطرات آزبست را  هاي اروپايياكنون با گذشت صد سال از زماني كه دولت. گرفتتائيد قرار 
  .هنوز مصرف اين ماده در برخي از كشورهاي آسيايي روبه افزايش است شناختند،

تاهمين اواخر دسترسي گسترده به اطالعات در خصوص آزبست در آسيا وجود نداشت كه 
 .انتقال اطالعات به علت ترجمه نشدن آن بود مهمترين علت آن عدم وجود اطالعات و يا عدم

در ژاپن و تايلند رخ داد به اين نقص اطالعات خاتمه  2006و  2004اتفاق شاخصي كه درسال 
هاي مرتبط، و ساير تخصصها، مهندسينارائه مطلب توسط محققان پزشكي، اپيدميولوژيست.داد

موضوعات . ا در آسيا آشكار ساختهايي از نتايج مصرف آزبست و مواد حاوي آزبست رگوشه
- هاي تخريب شده كه حاوي آزبست هستند و فعاليت گروهكشتيآوري قطعاتمرتبط مانند جمع

هاي فعال در زمينه مقابله با مصرف آزبست از ديگر موضوعات مطرح شده در كنگره جهاني 
  .بودند 2006و كنفرانس آسيايي آزبست  2004آزبست 

كنار اخبار مربوط به توسعه كشورها ضرورت توجه به اين موضوع  گردآوري اين مطالب در
هاي اجتماعي و بازخورد آن از سوي افزايش ارتباط بين بخش. يش آشكار ساختپرا بيش از 

توانيم نهايت ما اكنون مي آغازگران اين حركت در آسيا به گردش اطالعات منجر شده است و در
اي كنندگان آزبست بپرسيم كه چگونه و چرا به مصرف مادهو ديگر استفاده هاي آسيايياز دولت

  .دهندهاي علمي پرخطر اعالم شده است ادامه ميكه از سوي بسياري از سازمان
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سازمان بهداشت . اندداند كه دقيقا چند نفر از مواجهه با آزبست قرباني شدهكس نميهيچ
بواسطه شغل خود در معرض آزبست قرار ليون نفر در دنيا يم 125زند كه حدود جهاني تخمين مي

-مدير مركز بين ١پروفسور الدو.  ]1[ شود مرگ درسال منجرمي 90000دارند و اين مواجهه به 

المللي طب كار در دانشگاه كاليفرنيا معتقد است كه قبل از اينكه مصرف آزبست در جهان متوقف 
  .] 2[ ق خواهد افتادميليون مرگ به علت مواجهه با اين ماده اتفا 10شود حدود 

 برند با ذكر منافع مصرف براي اقشار در معرض خطر،كساني كه از مصرف آزبست سود مي

المللي وجود انديشند و با استفاده از خالء قانوني كه در قوانين بينپيش از هر چيز به سود خود مي
طوالني از منع مصرف با وجود گذشت زمان. شوندزا ميدارد موجب ادامه تجارت اين ماده سرطان
عمومي و المللي كه مسئوليت سالمتهاي بينسازمان يافته،آزبست در بسياري از كشورهاي توسعه

  .كننده آزبست هستندتاثير فعاليتهاي پرسروصداي صنايع مصرفدارند هنوز تحتشغلي را برعهده
اي به اصطالح هاند تا در كنفرانسكنند كوشيدهكه مصرف آزبست را توجيه مي كساني

شده و استتار اتفاقاتي كه در صنايع در غيروابسته، با استفاده از تحقيقات علمي هماهنگومستقل
يا انتقادهاي سطحي از مصرف اين ماده  و شوند منتقدان موجب گمراهي. ]3[ جريان است حال
- ذي. ندازندودر چنين فضايي تصويب قوانين براي كاهش مواجهات خطرناك را به تاخير بي كنند

اند و به اين هاي مالي و سياسي سودهاي هنگفتي بدست آوردهنفعان در اين موضوع با انگيزه
 حال حاضر در. اندها شدهترتيب موجب بروز اپيدمي عوارض ناشي از آزبست و مرگ انسان

  .شوداي است كه شواهدي از بهبودي اين وضع ديده نميوضعيت به گونه
حمايت خود را  ٣و سازمان بهداشت جهاني ٢المللي كاركه سازمان بين هنگامي 2006سال  در

ديدند به فعاليت خود براي منع مصرف آزبست اعالم كردند، كساني كه منافع خود را در خطر مي
هاي تجاري صنايع آزبست سيمان در كشورهاي روسيه، بالروس، آذربايجان، اتحاديه .افزودند

را بنا » كريزوتايل«المللي ستان، ازبكستان و اوكراين اتحاديه تجاري بينقزاقستان، قرقيزستان، تاجيك
خواندند دفاع كنند مي» تهديدهاي بدون پشتوانه علمي«نهادند تا از صنايع  آزبست در مقابل آنچه 

در همين . و از فدراسيونهاي جهاني كار بخواهند تا مخالفت خود را با منع آزبست اعالم نمايند
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به دبيركل  ]4[ مدير سابق سالمت و محيط انستيتو آزبست ١يگانناي توسط دكتر دوراستا نامه
كه مخالفت با آزبست كريزوتايل غيرعادالنه است سازمان بهداشت جهاني فرستاده شد مبني بر اين

اي توسط همچنين نامه. و از پشتوانه علمي قوي برخوردار نبوده و نبايد توصيه شود
 نوشته شد و با عنوان اين مطلب كه امروزه كريزوتايل تحت  ILOكانادا به انستيتوكريزوتايل در

 حلخواست كرد كه راهدر ILOاز  ]5 [شودايمني دقيق مصرف ميقوانين خاص و استانداردهاي
 پي گزارشي كه در .دهدرا مورد بازنگري قرار 2006آزبست در سال ارائه شده براي منع مصرف

  .باشدشده مي طالب ارائهآيد شاهدي بر رد ممي
نگري وجود ندارد و در واقع استخراج، واردات و مصرف چنين ماده مرگباري هيچ آينده در

مواجهه فعلي با آزبست در . هيچكس از صدمات ناشي از اين قاتل جهاني مصون نخواهد بود
ش مرگ و مير هاي گزاف سالمت، كاهش توليد و افزايكشورهاي آسيايي در آينده منجر به هزينه

هرچه بيشتر آزبست وارد زيرساختهاي ملي شود . ناشي از بيماريهاي مرتبط با آزبست خواهد شد
نقل خطراتي جدي براي وآلودگي ساختمانها و سيستم حمل. اين وضعيت بدتر خواهد شد

در . داشتكنند در برخواهد داري ميها نگهكنندگان، كارگران و يا افرادي كه از اين سيستماستفاده
هاي اجباري به دولتها تحميل خواهد كرد كه بسيار بيشتر از طول زمان حضور آزبست هزينه

اي نيست جز آنكه تمام در انتها بايد پذيرفت كه چاره.  هاي كاهش مواجهه با آزبست استهزينه
  .آوري شودآزبستي كه تاكنون مصرف شده به عنوان يك ماده خطرناك از سطح جامعه جمع

قصد دارند تا نسلهاي  "مصرف آزبست در آسيا -تباهي آينده"وه تهيه كننده اين كتاب گر
در اينجا ما با هم پيمان خواهيم . آينده را در مقابل خطرات ناشي از مصرف آزبست محافظت كنند

اي از تالش باز نايستيم و اين هدف در يك جمله بست تا رسيدن به هدف مشتركمان لحظه
  .است "آينده بدون آزبست"آن  شود وخالصه مي
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