
 105/  مصرف آزبست در آسيا ـ تباهي آينده

 

بور كردند تا فرآيند طوالني و مشكل حل موضوع آزبست در ژاپن را آزبست در آسيا دولت را مج
  .آغاز نمايد

 
  :نتيجه گيري

هاي ولي واقعيت ]97[در تمام كشورهاي آسيايي ثابت هستنداگرچه بسياري از فاكتورها
شود كه حركتهاي در رابطه با آزبست در اين موجود در برخي از كشورهاي آسيايي موجب مي

   .كندكشورها تفاوت 
در اغلب كشورهاي آسيايي، صنعت  •

ساختمان جزو صنايع بسيار پرمخاطره است و 
معيارهاي حداقلي قوانين سالمت شغلي و ايمني 

هنگامي كه محصوالت  تا. در آن وجود ندارد
شوند، كارگران در حاوي آزبست مصرف مي

صنعت ساختمان و تخريب ساختمان در معرض 
 .مواجهات خطرناك خواهند بود

  

دولت ها تقريبا هيچگونه نظارتي بر شرايط  •
كاري كارگران در واحدهاي مصرف كننده آزبست 

در جاهايي كه ساخت و . لحاظ بهداشتي ندارند از
  .شود نيز وضع به همين منوال استساز انجام مي

اطالعات كشورها در خصوص بروز بيماريهاي مرتبط با آزبست يا مرگ و مير ناشي از آن  •
توان عوارض ناشي از تداوم مصرف آزبست را ارزيابي د است يا اصال وجود ندارد لذا نميمحدو
  .كرد

  . ]98[شودبه قربانيان بيماري ناشي از آزبست غرامت پرداخت نمي •
نديده خصوصا به صورت غيررسمي در جاهايي كه به كارگيري كارگران غيرماهر و آموزش •

  .رده استبا آزبست مواجهه دارند بسيار گست
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 مكان توسعه تغيير حال يافته به كشورهاي درصنعت خطرناك آزبست از كشورهاي توسعه  •
و  ]99[ اپنژگذاري ميالدي توسط سرمايه 70و 60هاي توسعه صنايع آزبست در دهه .است داده

والت ميالدي توليدكنندگان محص 90آلمان انجام شد و با محكمترشدن قوانين در كره طي دهه 
  .آزبستي صنايع خود را به چين و ساير كشورهاي جنوب شرقي آسيا منتقل كردند

شوند و اطالعات غلط آنها در وجود افرادي كه توسط صنايع حمايت و پشتيباني مالي مي •
  .شودكنندگان ميمورد آزبست موجب گمراهي دولتها و مصرف

، يك مثال واضح وع آزبست وجود نداردها براي مقابله با موضاراده سياسي الزم در دولت •
اپن است، در اين كشور با وجود اينكه دولت از خطرات آزبست آگاه بود تا ژدر اين مورد كشور 

  .دهه هيچ اقدام عاجلي در جهت رفع اين مشكل انجام نداد چند
هاي مختلف مرتبط در عدم هماهنگي ميان بخش •

زارت كار و دولت، بعنوان مثال بين وزارت بهداشت، و
سازمان محيط زيست جهت حمايت از وزارت صنايع 
براي متوقف كردن مصرف آزبست هماهنگي الزم 

  .وجود ندارد
كننده آزبست كارگاهها و كارخانجات مصرف •

اند و معموال در نواحي با جمعيت متمركز قرار گرفته
كنند و افراد ساكن هواي محيط اين نواحي را آلوده  مي

  .دهندا در معرض خطر قرار مياين نواحي ر
هاي مواد حاوي آزبست وجود كردن باقيماندهتقريبا هيچ برنامه و راهكاري براي كنترل •
  .ندارد

 هايي كه بين اقتصاد ملي كشورها وجود دارد بايد توجه داشت كه حتي مقاديربا وجود تفاوت
ايست كه توسط مقوله "آزبست شده كنترل استفاده"خطر نيستند و مقوله ناچيز آزبست نيز بي
 اگر دولتها هنوز آماده. كنندگان شودشده تا موجب گمراهي دولتها و مصرف صنايع طراحي و ارائه

خواهند خطر آزبست را براي جامعه كاهش دهند كنند و صرفا ميآزبست را منع نيستند كه مصرف
حتي با رعايت آستانه مواجهه در . گيرند بكار بايد تا آنجا كه ممكن است كنترلهاي سخت و محكم
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سي از هر هزار كارگر پنج نفر بعلت سرطان مرتبط با آزبست جان خود را از در سي فيبر 1/0حد 
سي افزايش يابد شصت و چهار نفر از هزار فيبر در سي 2/0دست خواهند داد و اگر اين آستانه به 

  .نفر خواهند مرد
براي منع مصرف در آسيا حركت همزمان كشورها 

شود، تاريخ نشان داده كه منع مي اي آزبست توصيهمنطقه
مصرف آزبست در يك كشور به تنهايي كافي نيست و 

شود كه كارگران در كشورهاي همسايه كه هنوز موجب مي
مصرف آزبست منع نشده است بيشتر در معرض خطر قرار 

  .گيرند
وع عضو گروه فعال در مورد موض 1سي تاجيماايآقاي 

دهد اپن به ديگر كشورهاي آسيايي هشدار ميژآزبست در 
اپن عليرغم ژدولت . اپن را دوباره تكرار نكنندژكه اشتباه 

زايي كروسيدواليت به موضوع سرطان 1970در حدود سال  2المللي كاراين واقعيت كه سازمان بين
توجهي دولت موجب ن بياگرچه اي. مصرف اين ماده را منع نكرد 1995بود تا سال اشاره كرده

اپن با ذكر اين نكته كه ژصدمات ناشي از مصرف آزبست در اين كشور شده است ولي دولت 
گيري و عمل كرده است از زيربار مسئوليت زمان تصميم مطابق با اطالعات علمي موجود در آن

پن در اين موضوع اژمن براي آينده  كشورهايي كه مانند ":گويدآقاي تاجيما مي. كندشانه خالي مي
كنند مشكالت مهم ولي قابل پيشگيري مانند آلودگي محيط، بيماري و مخاطرات سالمت تاخير مي

ما بايد يك راه حل جهاني براي مشكل آزبست پيدا كنيم كه . كارگران و مردم را پيش بيني مي كنم
   ".كل باشدجمعي همه كشورهاي آسيايي در جهت رفع اين مشتواند حركت دستهشروع آن مي

انتقال تكنولوژي آزبست به كشورهاي در حال توسعه يك حركت امپرياليستي است كه تعداد 
زماني كه توليدكنندگان محصوالت . دهدبيشتري از جمعيت جهان را در معرض خطر قرار مي
كنند، كشورها در مراحل مختلف توليد، آزبستي از توسعه اين صنعت منافع بسياري كسب مي
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در  .شوندناپذيري را متحمل ميآوري محصوالت آزبستي خسارات جبرانبرداشتن و جمعمصرف، 
هاي پزشكي براي آزبست است كه ها مانند غرامت و هزينهگرفتن هزينه نظر اين صورت تنها با در

  .توانند با آزبست رقابت كنندخطرتر ميمواد بي
انتقال و نقل و. قابل گذشت نيستتداوم مصرف آزبست يك جنايت عليه بشريت است كه 

هاي حاوي آزبست بين تجارت محصوالت فيبرخام آزبست و محصوالت آزبستي و بازمانده
گرفتن مشكالتي كه در با درنظر. المللي مغايرت داردكشورها حركتي است كه با قوانين ملي و بين

ف اين ماده با خطرات واسطه آزبست در گذشته ايجاد شده است تداوم مصركشورهاي صنعتي به
  .شده آن در كشورهاي در حال توسعه هيچ توجيهي نداردشناخته

در جهت منع انتقال آزبست در آسيا برخي از دولتها قادر نيستند يا  باوجود افزايش مخالفتها
با اين وجود . خواهند محدوديتهايي براي مصرف اين ماده مضر در كشور خود اعمال نمايندنمي

- اي در جهت افزايش آگاهي كارگران توسط گروههاي قربانيان آزبست، اتحاديهتردههاي گستالش

هاي صنفي، متخصصان پزشكي و دانشگاهيان در كشورهاي بنگالدش، هند، اندونزي، ژاپن، كره، 
دانند كه با وجود سراسر جهان مي ميليونها قرباني آزبست در. است پاكستان و ويتنام انجام شده

ها و جوامعي كه صوالت حاوي آزبست، هزينه واقعي آزبست توسط افراد، خانوادهقيمت اندك مح
آور بيماريهاي ناشي از آزبست دست به گريبان هستند پرداخت هاي سرسامبا عوارض و هزينه

-آزبست ماده. بهترين راه براي كاهش بار بيماريهاي ناشي از آزبست منع مصرف آن است. شودمي

تحقق . است و مصرف مواد حاوي و تكنولوژي مرتبط با آن بايد متوقف شوداي متعلق به ديروز 
  .پذير استاي عاري از آزبست امكانآينده


