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  مترجمين مقدمه
  

 بههاي منحصر ه عنوان يك ماده جديد به صنعت معرفي شد خصوصيات و ويژگيزماني كه آزبست ب
پذيري بسيار و كم فرد آن شامل مقاومت كششي باال، مقاومت در مقابل حرارت و مواد شيميايي، انعطاف

در آن روز كسي فكر نمي كرد كه اين . بودن انتقال الكتريكي، شور و شوقي در اهالي صنعت ايجاد كرد
ه گر صنعتي بخاطر خطرات جدي و مهلكي كه براي سالمتي انسانها دارد به زودي به عنوان يك ماده معجز

ديري نپائيد كه با اثبات اثرات سوء مواجهه آزبست در كارگران و خانواده آنها . خطرناك قلمداد شود
اط بين مواجهه با مطالعات اپيدميولوژيك و شواهد عيني ارتب. نگرش جهان پيشرفته به آزبست تغيير كرد

آزبست و بروز بيماريهاي بدخيم چون كارسينوم ريه و مزوتليوما و همچنين صدمات پارانشيم ريه و پلور 
دنياي صنعتي تصميم گرفت تا عليرغم محاسن بسيار زياد . زنگ خطر به صدا درآمده بود. را اثبات كردند

وقتي كه آشكار شد كه آزبست به . ر كنداين ماده، عطايش را به لقايش ببخشد و از مصرف آن صرف نظ
درصد از سرطانهاي شغلي در سراسر دنياست، كشورهاي توسعه يافته بيش از  50تنهايي عامل بيش از 

پيش مصمم شدند تا مصرف اين ماده را منع كرده و مشغول چاره جويي براي حل مشكل آزبست مصرف 
  .شده در كشورهايشان طي سالهاي گذشته شوند

زمان كشورهاي در حال توسعه كه به صنعت به عنوان بستري جهت پيشرفت كشورشان نگاه  در همين
 "در برخي از اين كشورها كه عمدتا. مي كردند، در حال رشد اقتصادي و گسترش صنايع خود بودند

درآسيا قرار دارند، آزبست توجه اهالي صنعت را به خود جلب كرده و خواص شگفت آور آن هوش از 
امروزه . برد تا بدانجا كه به عوارض و اثرات آن بر روي سالمتي انسانها به ديده اغماض نگريستند سر آنان

سال گذشته دست به گريبان است  50الي  30در حالي كه اروپا با عوارض ناشي از مصرف آزبست طي 
  .آسيا بي مهابا هر ساله بر مصرف اين ماده مي افزايد
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او آزبست را كه يك ماده خطرناك و سرطانزاست و در معادن . استانسان به كار خطرناكي دست زده 
در بند سنگ و خاك اسير است از بند رها كرده ، استخراج ميكند و در محصوالت مختلف بكار ميبرد و 
وارد جامعه مي كند تا ميليونها انسان با آن مواجهه داشته باشند و گرفتار عواقب و اثرات سوء ناشي از 

وند تا به اصطالح چرخ اقتصاد بچرخد و تعدادي كارخانه مشغول بكار باشند و تعدادي مصرف آزبست ش
  .جان خود كار كنند، حقوق بگيرند و روزگار بگذرانند كارگر به قيمت

  شد كه از ميان چندين نوع آزبست موجود، نوع كريزوتايل سرطانزا نيست و در ابتدا عنوان مي
كه آژانس بين المللي تحقيقات در در حالي. نترل شده استفاده كردخطر و كتوان از آن بصورت بيمي

و  "شوندبندي ميتمامي انواع آزبست در گروه سرطانزا براي انسان طبقه"خصوص سرطان اعالم كرده كه 
كريزوتايل را هم از اين قاعده مستثني نكرده است ولي هنوز در بين مديران و سياستگذاران و صنعتگران 

  .آسيايي مقاومت جدي جهت اجتناب از استفاده اين ماده وجود داردكشورهاي 
كننده اصلي آزبست در آسيا قرار دارند و به همراه كانادا و روسيه، قزاقستان و چين به عنوان سه توليد

برزيل كه رتبه چهارم و پنجم توليد اين ماده را در اختيار دارند، پنج كشور اصلي و عمده توليد كننده 
، هند و ، روسيهدر ميان مصرف كنندگان آزبست هم رتبه اول تا چهارم توسط چين. در دنيا هستند آزبست

قزاقستان در اختيار كشورهاي آسيايي قرار دارد و برزيل تنها كشور آمريكاي جنوبي است كه رتبه پنجم را 
  .به خود اختصاص داده است

دارند كه عوارض ناشي از مصرف آزبست  در حالي كه محققين و پژوهشگران بر اين نكته تاكيد
شود ولي كننده ميكند و گريبانگير جامعه مصرفسال پس از مصرف آن بروز مي 50الي  30 "عمدتا

روي دارند با خيالي آسوده و با درنظرگرفتن مصالح  كشورهاي آسيايي فارغ از آينده مبهمي كه در پيش
  .كوتاه مدت خود بر مصرف آزبست مي افزايند

دهه گذشته مصرف آزبست خود را  5ايران طي . ر اين ميان كشور ما نيز از قاعده فوق مستثني نيستد
چهار  "هزار تن در سال افزايش داده يعني مصرف خود را حدودا 55-60هزار تن به  10- 20از حدود 

ماني سيمان در محصوالت سي -از آزبست وارداتي در كارخانجات آزبست% 90حدود . برابر كرده است
از آن در صنعت توليد لنت ترمز و كالچ استفاده مي % 7-9مانند لوله و ورق بكار گرفته مي شود و حدود 

درصد بسيار جزيي از آزبست وارداتي در مواردي چون توليد عايق حرارتي، واشرسازي و . شود
  .شودمحصوالت حاوي آزبست مصرف مي

مصرف آزبست در آسيا و ايران انجام شده موفقيت  فعاليتهايي كه در سالهاي اخير براي مقابله با
عليرغم تعيين حد مجاز مواجهه با آزبست در محيط كار، در  بسياري از . چشمگيري به همراه نداشته است
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اندازه گيريهاي . كننده آزبست سطح تماس كارگران چندين برابر ميزان مجاز استكارخانجات مصرف
رهاي بزرگ زنگ خطري است جهت چاره انديشي براي عوارضي محيطي از ميزان آزبست در هواي شه

  .كه ساكنين اين شهرها به علت مواجهه با آزبست در تمام طول عمر خود با آن مواجه خواهند شد
فشارهاي سياسي و اقتصادي و مسائل كارگري فضا را جهت بحث و بررسي علمي پيرامون عوارض و 

توجهي بي. اندي موثر براي حل اين مشكل تنگ كردهخطرات مواجهه با آزبست و يافتن راهكار
توجهي حكومتها به عوارض درازمدت مواجهه اطالعي كارگران، مقاومت صنايع همراه با بيكارفرمايان، بي

اند تا اين مشكل در كشورهاي آسيايي مصرف كننده آزبست با آزبست، همه و همه دست به دست هم داده
  .بصورت الينحل باقي بماند

در حالي كه سازمان بهداشت جهاني و سازمان بين المللي كار بر توقف مصرف همه انواع آزبست 
روند و سوال عمده اين كننده آزبست در آسيا به راه ديگري ميكنند، كشورهاي عمده مصرفتاكيد مي

ف آزبست مدت مصراست كه آيا آسيا بايد همان مسيري را طي كند كه اروپا طي كرده و با عوارض دراز
دست و پنجه نرم كند و بيماريهاي ناشي از مواجهه با آزبست گريبانگير مردم كشورهاي آسيايي شود؟ و 

 آيا راه بهتري جز تباهي آينده وجود ندارد؟


