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  يمورد مطالعه
  

  ژاپن در آزبست انيقرباني تهايفعال
  

 با مرتبط هير سرطان براثر 2001 سال در همسرش مرگ از پس ١فوراكاوا كازاكو خانم
 سراسر در آزبست، انيقربان طرف ازي ندگينما به رشيناپذي خستگي تهايفعال واسطه به آزبست
 پزشكان، بار نياولي برا كهي زمان كه دانديم راي زيچ اكنون او. شدي اشدهشناخته فرد ژاپن

 دري زيچ او هنگام آن در گفتند او به را ٢وفوراكاواييوك همسرشي ماريب خصوص دري اطالعات
 .دانستينم سرطان با آن ارتباط و آزبست مورد

 از پس مني زندگ" ديگويم فوراكاوا خانم
 قسمت من. است كرده رييتغ كامال همسرم مرگ
 نقاطي اقص به مسافرت با را وقتم ازي اعمده
-يم آزبست انيقربان گريد به كمكي برا ژاپن

 روگاهين يك در كهي هنگام همسرمن. گذرانم
 آزبست با بود كار به مشغول جوشكار بعنوان
 هيبرعل من او مرگ زمان از. كرد دايپ مواجهه
 مهيب از تا كردم تالش ابتدا. بودم تنها من آزبست هيبرعل تيفعال شروع در. امدهيجنگ آزبست
 با مدت نيا در .ديكش طول مدتها من درخواست قبول يول كنم استفاده كارگران حوادث غرامت

 در همسرم كه دميفهم كردم اقدام مهيب درخواستي برا كهي هنگام. بودم روبروي متفاوت مشكالت
 در راي منياي هادستورالعمل آنان. است كردهيم كاري وحشتناك طيمح و خطرناك طيشرا چه
ي فرد حفاظت ليوسا و مناسب هيتهو ستميس فاقد كارشان طيمح و نداشتند ارياخت در كار طيمح
 انجمن بود، قرارگرفته آزبست ريتاثتحت شانيزندگ كهي گريد افراد با همراه فوراكاوا خانم ".بود
ي گروههاي برا گروه نيا. نهادند بنا را ژاپن در آزبست با مرتبطي هايماريب و ومايمزوتل انيقربان
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 هيفور 7 در انجمن. كرديم فايا را كشور سطح دري تيحما چتر نقش هاNGO و انيقرباني محل
ي بستر و دهد شيافزا را آزبست با مرتبطي هايماريب خصوص در جامعهي آگاه تا شد بنا 2004
 احساس وي افسردگ بر غلبهي برا آناني هاخانواده و دهيدبيآس افراد انيم اطالعات تبادل جهت
  .باشد شوديم جاديا افرادي رابي ماريب صيتشخ از پس كهيي تنها

ي ناتوان مختلف سطوح با سالها آنها ازي برخ. است متفاوت اريبس انجمن نياي اعضا تجربه
 جاني ماريب صيتشخ از ماه 6 فاصله با گريدي برخ و كننديم نرم پنجه و دستي ماريب حالت در

 ،يدرماني ميش ،يجراح ملع چوني موارد افراد نياي پزشكي درمانها. دهنديم دست از را خود
 جيبتدر انيقرباني سن نيانگيم. شوديم شامل را دهنده نيتسك وي عالمت درمان و دارو مصرف
 مواجهه موارد اغلب چه اگر. هستند خودي زندگ 40 و 30 دهه در آنان ازي برخ و ابدييم كاهش

 ازي متعدد مواردي ول استي شغل آزبست با
 .دارد وجود زيني طيمح وي شغل ريغ مواجهات

 نشان شوديم عنوان نجايا در كهي موارد
 ژاپن در كه است آزبستي هايتراژد دهنده
 ١كاتو ويتوك بنام ساله 65ي فرد. باشديم فراوان

 نيچن مرگش از شيپ درست 2004 سپتامبر در
 به من دنيكش رنج از سال دو«: است نوشته
 با. است گذشته پلور ميبدخي ومايمزوتل علت

 دچار متعدد ليدال به مني ماريب شرفتيپ
ي ماريب نيا كه گفت من به پزشكم كهيوقت. بودم منگ و جيگ درابتدا و شدمي ناراحت وي نگران
 كه بود نيا مثل. گذراندمي خوابيب با راي اديزي هاشب. بود شده مشوش ذهنم ندارد، درمان
  .امكرده افتيدري اضربه

 علت. كردميم كار لريبو ساخت شركت يك در جوشكار بعنوان قبل سال چهل حدود
. نداشتمي ريتقص چيهي ماريب نيا شيدايپ در من. بود هنگام آن در آزبست با مواجهه مني ماريب
از  قبل. دارم قيعم تاسف احساس ندارد وجودي درمان و رميبمي ماريب نيا علت به ديبا نكهيا از
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يك روز . در خصوص مزوتليوما نداشتم اينكه بيماري من تشخيص داده شود من هيچ اطالعاتي
پس از تماس . داردد كه يك خط تلفن مستقيم براي آزبست وجو هنگام تماشاي تلويزيون فهميدم

متوجه شدم كه ميتوانم براي غرامت اقدام كنم و شش ماه بعد با كمك آنان توانستم مشمول 
بود ولي احساس آرامش خوبي  اي كه دريافت كردم بسيار سادهنامه. دريافت غرامت شناخته شوم

  .به من داد
. تا آن موقع من بارها در بيمارستان ويزيت شده بودم و داروهاي ضد سرطان گرفته بودم

. كردم هرچه سريعتر داروها تاثير كندرود و آرزو ميكردم روز به روز بدنم تحليل مياحساس مي
رد خطرات آزبست نمي دانستيم و در گذشته ما چيزي در مو. اين آرزوي طبيعي هر بيمار است

نبايد كسي مثل . دانيم كه آزبست يك ماده سرطان زا استآنرا استنشاق كرده بوديم ولي حاال مي
  ».من قرباني شود اين آرزوي ديگر من است

ها، ميالدي بعنوان الكتريسين در خانه 1970است كه از دهه گزارشگر انجمني ١سايتوفاميتوشي
-حالي هاي آزبستي را استفاده كرده درصفحهها كار كرده است، انواع مختلفرخانهها و كافروشگاه

. كرده استدانست و از وسايل حفاظت فردي هم استفاده نميكه راجع به خطرات آن چيزي نمي
در . براي آقاي  سايتو تشخيص كانسر داده شد و بخشي از ريه راستش را برداشتند 1998در سال 

مشكل تنفسي دارد و  كند وحال حاضر او سرفه مي در. ده فيبرهاي آزبست پيدا شدش ريه برداشته
او پس از صحبت با يك  پزشك و . با تغيير دما يا رطوبت در اطراف محل جراحي درد دارد

براي اولين بار آگاه شد كه مشكلش ممكن است بعلت مواجهه با آزبست  2002پرستاردر سال 
آقاي سايتو مفتخر . مت شغلي و ايمني توكيو موفق شد غرامت بگيرداو با كمك مركز سال. باشد

هاي آنان فراهم آورده است تا مسائل و است كه انجمن شرايطي را براي قربانيان و خانواده
كنون ادانستم ولي من چيزي از آزبست نمي": گويداو مي. ميان بگذارند هم در مشكالت خود را با

ر مورد آزبست خصوصا تشخيص، درمان و غرامت در اختيار كنم اطالعات كافي دسعي مي
  ."قربانيان آزبست در سراسر كشور قرار دهم
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اميدها و  1998مارس  26پس از مرگ همسرش به علت آزبست در  ١خانم كائكو عوموري
به مدت هجده سال در ايستگاه برق  ٢همسر او كونيو عوموري. ديدرا بر باد رفته مي آرزوهاي خود

تشخيص اوليه . كرد و با مواد حاوي آزبست مواجهه داشتق به شركت برق توكيو كار ميمتعل
- خانم عوموري مي. بيماري وي سرطان ريه بود

اين تشخيص بسيار بد بود ولي ": گويد
از ) مزوتليوما(تشخيص بعدي كه مطرح شد 

 در ابتدا شركت برق از پذيرش. "اينهم بدتر بود
از زد ولي با ورود خواست غرامت آنها سربدر

سازمان سالمت شغلي و ايمني توكيو به ماجرا 
. نشيني كرد و در خواست آنها را پذيرفتعقب

پذيرفتن  اين موضوع براي خانم عوموري 
مشكل بود كه شركت هيچگاه براي در مواجهه 

و  من": گويداو مي. مرگ وي شد عذرخواهي نكردبهقراردادن آقاي عوموري با آزبست كه منجر
كنيم ولي اين آرزو  همسرم برنامه ريزي كرده بوديم كه پس از بازنشستگي او به اطراف ژاپن سفر

كنم كه همسرم مرده است، همسرم توسط شركت و حكومت من فكر نمي. به واقعيت نپيوست
  ."كشته شده است

هايي كه خانواده آقاي سايتو فهميدند كه او هرگز از بيماري كه گريبانگيرش شده روقتي
با پيشرفت بيماري نياز او به داروهاي ضددرد بيشتر و بيشتر . نخواهد داشت او را به خانه بردند

والدينشان پرسيدند كه براي اولين بار در كجا  با تخفيف يافتن درد، خانم سايتو و خواهرش از. شد
ات داشتيد؟ چه جاهايي قرار مالق":همديگر را مالقات كردند؟ خانم سايتو از والدينش پرسيد

  "وقتيكه ما متولد شديم چه احساسي داشتيد؟

ما با . وقتي خواهرم از پدرم بخاطر آوردن ما به اين دنيا تشكر كرد پدرم با شادي لبخند زد
توانيم آزبست را كه قاتل ما هرگز نمي. شاد شديم يادآوري خاطرات شاد خود در گذشته بسيار
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ي خود را ادامه خواهيم داد تا ديگر مانند پدرم قرباني ما فعاليتها. پدرمان است فراموش كنيم
 ".اي بهتر تازه آغاز شده استمبارزه پدرم و خانواده ما براي جامعه. آزبست نداشته باشيم

سازي در شهر هفت سال در يك كشتيوكه منشي انجمن است به مدت سي ١رينزوآنو
اين مدت آزبست را با دست  در. ستدر پنجاه كيلومتري جنوب توكيو كار كرده ا ٢يوكوساكا

سال است كه در او مدت بيست. به آنها ماسك تنفسي داده نشده بود 1978داشت و تا سال برمي
كند و يكي از خصوص پنوموكونيوزها مشاركت ميدرمردمهدف افزايش آگاهيفعاليتهايي با

براي او تشخيص پنوموكونيوز را  پانزده سال قبل. بنيانگذاران انجمن قربانيان آزبست در ژاپن است
 4من معموال هر شب ": كنداند و او تاثير اين تشخيص را بر زندگيش اينگونه بيان ميمطرح كرده

توانم هيچ ها آنقدر به هم نزديك هستند كه من نميدر طي حمله سرفه. بار حمله سرفه دارم
آيا به اورژانس زنگ بزند و  پرسد كهدهد و ميهمسرم پشت مرا مالش مي. دارويي مصرف كنم

ساعته او فقط  در طي يك حمله دو. توانم به او پاسخ دهمدرخواست آمبوالنس كند ولي من نمي
حقيقت اين است كه مشكل من فقط . كند و من بيشتر احساس مرگ دارم تا زندگيمرا نگاه مي

-طار دچار حمله سرفه ميوقتيكه من در ق .ام استسرفه نيست بلكه سرگرداني و پريشاني خانواده

اين موضوع موجب . كننداند جاي خود را عوض ميهاي اطراف نشستهشوم افرادي كه در صندلي
 ."شود من احساس تنهايي كنممي

دوستان من يكي پس از ديگر به علت ": گويدكند و ميتوجهي دولت انتقاد ميآقاي آنو از بي
توانم فراموش كنم كه يك بمب ساعتي از آزبست در ريه مزوتليوما يا كانسر ريه ميميرند و من نمي

  ."كنمدارم و با خود حمل مي
گويد انجمن نقش حياتي در افزايش آگاهي عمومي نسبت به آزبست مي 3خانم يوشي زاكي

كرده كار مي 5در اجي 4چيازپدر او كه به علت مزوتليوما فوت شده در شركت ني. در ژاپن دارد
. هاي حرارتي در ژاپن بوده استيك سازنده شناخته شده عايق 1896سال  اين شركت در. است

شركت  متاسفانه اين شركت در محصوالتش از آزبست استفاده كرده و بسياري از كاركنان اين
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. اندتوجهي كارخانه در استفاده از مواد خطرناك را پرداختههزينه بي 1زاكيمانند تاداشي يوشي
برگزار شد طي سخناني گفت كه  2006فرانس آزبست كه در جوالي زاكي در كنيخانم يوش

زاكي فعاليتهاي خود را يپدرش را دوست دارد و از آزبست متنفراست و قول داد كه خانواده يوش
  .براي توقف مصرف آزبست در تمام دنيا ادامه خواهند داد

ند انجمن خدمات عضو در ژاپن فعاليت دار 400شعبه از انجمن با حدود  10درحال حاضر 
  :كندهاي آنان ارائه ميزير را به قربانيان و خانواده

 سرويس مشاوره تلفني -

 كمك به بيماران در تهيه درخواست غرامت براي مواجهات شغلي و غيرشغلي با آزبست -

 هاي آنان و بستگانشانهاي الزم براي قربانيان و خانوادهحمايت و توصيه -

ب قوانين براي بهبود شرايط نامناسب قربانيان و هماهنگي يك حركت ملي جهت تصوي -
 هاي آنانخانواده

بيند تا افرادي كه به واسطه بيماري هاي عمومي مانند پيك نيك تدارك ميانجمن برنامه
اي در سازماندهي كنگره انجمن نقش عمده 2004 در نوامبر. اند به جامعه بازگردندنشين شدهگوشه

ر اين كنگره فرصت مناسبي براي مالقات رودرروي مردم ژاپن با  د. ايفا كرد ٢جهاني آزبست
پس از آن انجمن . هاي اين افراد ايجاد شدمتخصصيان خارجي، نمايندگان قربانيان و خانواده

طوماري را جهت رعايت حقوق اوليه قربانيان آزبست و حمايت از جامعه بدون آزبست تهيه كرد 
هاي متعددي براي جلب توجه انجمن جلسات و نشست. كه موجب حمايت گسترده قرارگرفت

اعضا انجمن مزوتليوما و قربانيان بيماريهاي مرتبط با آزبست براي . مردم به اين طومار  برگزار كرد
افزايش آگاهي عمومي، تجربيات دردناك خود را جهت كمك به افرادي كه ممكن است زندگي 

دهند و غم آنها به مشكالت و نگرانيها گوش مي. دهندميباشد در اختيارشان قرار آنها نيز در خطر
گذارند تا تحمل تنهايي كه بدنبال بيماريهاي ناشي از آزبست به افراد ميان مي خود را با ديگران در

المللي قربانيان آنها تنها زمان كوتاهي پس از اولين كنفرانس بين. دهد را آسانتر كننددست مي
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