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                                                               هند
در سالهاي اخير مصرف آزبست در 

درصد افزايش يافته و اين كشور  30هند 
كننده در آسيا تبديل ا به دومين مصرفر

 - كارخانه آزبست 49در هند . كرده است
 2005دارد كه در سال  سيمان وجود

ميليون تن محصول به ارزش 4/2حدود 
ميليون دالر توليد كردند و اين  200

يكي از گروههاي صنعتي بزرگ  1يساكاو. ]22[شوندها توسط هفده شركت اداره ميكارخانه
ايجاد كرده  2اوتارپرادشسيمان در منطقه  -هند، يك كارخانه بزرگ توليد آزبست  آزبست در

اين كارخانه توليد خود را آغاز كرد و با وجود الزامات قانون كار،  2006در اول ژانويه . است
هيچگونه سيستمي را براي كنترل سالمتي كارگران و همچنين پايش سطوح مواجهه در محيط كار 

يساكا اين است كه سقفهاي سنتي در نواحي روستايي كه با واستراتژي بازاريابي . در نظر نگرفت
-واند را با مواد آزبست سيماني جايگزين كند و براي اينكه هزينه حملپوشال گياهان ساخته شده

 3بنگال غربي و كارناتاكا تاميل نادو، پرادش، نقل را كاهش دهد چند كارخانه در نواحي اندهارا
گزارشهايي كه از فروش مواد آزبست سيمان توسط اين شركت در ژانويه . ندازي كرده استاراه

 2004دهد كه صنعت آزبست سيمان در اين كشور در سال به دولت هند ارائه شده نشان مي 2007
 2006درصد و  17حدود  2004نسبت به  2005سال  درصد و در  16حدود  2003نسبت به  
  .]23[درصد رشد داشته است 22حدود  2005نسبت به 

                                                 
1-Visaka Industries limited 
2-Uttar Pradesh 
3-Andbra Pradesh,Tamil Nado,West Bengal,KarnataKa 
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 ]24[ همان زماني كه صنايع موفق شدند تا با فشار به دولت سياستهاي آن را تغيير دهند در
كارگري كه در معرض آزبست بودند و پرداخت غرامت به  100000چنداني براي حفاظت از  كار

اي در ارگران كارخانهبرروي ك 2004اي كه در سال مطالعه. كساني كه آسيب ديده بودند انجام نشد
 23انجام شد نشان داد كه  ١مبايمو

. درصد آنها عالئمي از آزبستوز داشتند
 2004اي در سال همچنين مطالعه

توسط وزارت كار برروي كارگران در 
معرض مواجهه با آزبست انجام شد كه 

فعالين . نتايج مشابهي را نشان داد
اجتماعي صدها نفر از قربانيان آزبست 

. اندشناسايي كرده ٢ر نواحي بنگال غربي، راجستان، شارخند، اندهارا پرادش و تاميل نادورا د
. دارد كه ميزان مواجهه با آزبست در كارگران نيروگاههاي هند هم باال است شواهدي وجود

عليرغم دستور دادگاه عالي هند كه دولت را موظف كرده است كه تمام نيروگاهها را چك كند 
  .ملياتي توسط وزارت كار انجام نشده استگونه عهيچ

عواقب مواجهه خطرناك با آزبست را بررسي كرده است و به  2005يك مقاله علمي در سال 
  :]25[ نتايج زير درخصوص سطوح فيبرآزبست دست پيدا كرده است

ليتر در قسمت خردكردن آزبست در پوالوين داال، كوداف و فيبر در ميلي 200-400ميزان  -
  ٣را پرادشاندها

 ]PEL ]26برابر بيشتر از  2-3در كارخانه بزرگ مكانيزه آزبست سيمان و  f/ml 10ميزان  -
 يك كارخانه توليد آزبست سيمان در

 در واحدهاي كوچك نساجي آزبست PELبرابر بيشتر از  100 -

  لنت ترمزتوليدآزبست و يك شركتدر يك كارخانه بزرگ نساجيPELز ا بيشتربرابر 6 - 8 -

                                                 
1 - Mumbai 
2 - West Bengal,Rajasthan,Jharkhand, Andhra Pradesh and Tamil Nado 
3 - Pullivendalla,Cuddaph, Andhra Pradesh 
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سيستم ثبت سرطان هند گزارشي از مزوتليوما ندارد و حكومت هند گزارشي از بيماريهاي 
توجهي از اند و درصد قابلدرصد كارگران هندي سازماندهي شده 7تنها . شغلي ثبت نكرده است

  .گيرندتوجه قرار نميكارگران خصوصا در صنعت ساختمان مورد
  :كندوضعيت هند را اينگونه توصيف مي يكي از فعالين سيستم سالمت، ١مادهاميتا

موارد بيماري شغلي به علت روابط پيچيده بين "
. شودمديران، پزشكان و دولت تقريبا هيچگاه گزارش نمي

هاي دولتي مانند انستيتومركزي مطالعاتي كه توسط بخش
شود نشان داده كه طي كار و با هزينه صنعت انجام مي

مورد بيماري مرتبط با  حتي يك 2005تا  2001سالهاي 
آزبست در بين كارخانجات آزبست سيمان وجود نداشته 

دولت و صنايع عليرغم آگاهي از عواقب جدي و ! است
خطرناك مواجهه با آزبست، با افزايش مصرف  آزبست و 
عدم تغيير شرايط خطرناك در كارخانجات ميليونها انسان 

هند مانند يك جنايت عليه بشريت  مصرف آزبست در .دهندرا در معرض خطر قرار مي
  ]27[".است

دولت هند در دو موقعيت تالش سازمان ملل متحد را براي الحاق كريزوتايل به كنوانسيون 
كننده شبكه منع مصرف آزبست در هند هماهنگ ٢كاپال كريشنا. ]28[ روتردام  بلوكه كرده است

)BANI (زبست را اينگونه تحليل يك مقاله حمايت مستمر دولت هند از صنايع آ در  
  :كندمي

)BANI(، شبكه سالمت كار و محيط هند (OEHNI)هاي ، گروههاي جامعه مدني، اتحاديه
اند كه هرگونه مصرف آزبست از جمله واردات تجاري و گروههاي حقوق بشر تقاضا كرده

-ان آسيبهمچنين راهكارهايي براي شناسايي، جبران غرامت و درم. كريزوتايل فورا منع شود

  .ديدگان و قوانيني براي كم كردن مواجهه پيشنهاد شده است

                                                 
1 - Madhumitta Dutta 
2 - Capal Krishna 
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)BANI(،  خواهان صدور قرار مجرميت براي صاحبان و مديران كارخانجات آزبست كه
دولت  وآزبست يك موضوع سالمت عمومي است . استمسئول مواجهات كارگران هستند شده

كند تا دولت هند را متقاعد تالش مي) BANI. (مدتي طوالني است كه آن را فراموش نموده است
سازد تا از افزودن آزبست كريزوتايل به ليست 
موادي كه تجارت آنها تحت مراقبت خاص انجام 

ساير ). كنوانسيون روتردام( شود حمايت كندمي
  .]29[ اندانواع آزبست قبال جزء اين ليست بوده

تنها فريادي بود به گوشهاي ) BANI(تالش 
 6هند يكي از  2006اكتبر  10ن در ناشنوا چو

كشوري بود كه به واسطه مخالفت با افزودن 
درصد از كشورها  95كريزوتايل به ليست، آرزوهاي 

كشور توسط سخنگوي  6برخورد اين . ]30[ خواستند اين كار انجام شود برباد دادرا كه مي
ي كه ممكن است اين تصميم سازمان ملل متحد مورد انتقاد قرارگرفت و نسبت به عواقب خطرناك

ها از ها و حتي كانادايي NGOنمايندگان  هاي كارگري،اتحاديه. داد در آينده داشته باشد هشدار
كه در يك مركز پيشگيري از سرطان در ونكوور كار  ١نمدكتر لري استاف. اين موضوع انتقاد كردند

  .دكند موضع كشور خودش را در اين ميان غير اخالقي توصيف كرمي
كشورها دور هم جمع شوند و در مورد افزودن  2008در شرايطي كه قرار بود در سال 

گيري كنند، دولت هند انستيتوملي سالمت كريزوتايل به ليست مواد كنوانسيون روتردام تصميم
درصد از  74. را مامور ساخت تا مطالعاتي در خصوص خطرات مصرف آزبست انجام دهد ٢شغلي

ترديدي  .شوددرصد آن توسط صنايع آزبست پرداخت مي 26ه  توسط دپارتمان و هزينه اين مطالع
گذارند و اعضاء كميته اين تحقيق نيست كه نمايندگان صنايع بر روي نتايج اين مطالعه تاثير مي
دپارتمان مواد شيميائي عليرغم . مالحظاتي را در گزارش نهايي خود لحاظ خواهند كرد

زند و هيچ ارتباطي بين آنها و ئه متن و متدولوژي اين مطالعه سرباز ميدرخواستهاي مكرر از ارا

                                                 
1 - Larry Stoffman 
2 - NIOH 
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هاي كارگري، فعالين سالمت شغلي، گروههاي عالقمند به سالمتي جامعه و متخصصين اتحاديه
  .پزشكي وجود ندارد
تهيه شود دقيق و  2008كه قرار است در ماه مارس  NIOHرسد گزارش بعيد به نظر مي

  .]31[ رف كريزوتايل در جامعه هند باشدبيانگر تاثير مص
  
  
  
  
  
  
 
 


