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 تجربه كشورهاي آسيايي در مورد آزبست
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 
 

 در .]4[شودآسيايي انجام مي كشور ساليانه آزبست در سه درصد از توليد 70حاضر  حال در
درصد از مصرف جهاني آزبست را بخود اختصاص دادند  50كشورهاي آسيايي حدود  2003سال 

تن  39382ويتنام با  تن، 132983تايلند با  تن،192033هند با  تن، 491954كه در اين ميان چين با 
دراين ناحيه تنها ژاپن . ١]5 [دادندكنندگان را تشكيل ميتن بزرگترين مصرف 32284با و اندونزي 
وزارت كار كره هم اعالم كرده كه منع . مصرف آزبست را متوقف كرده است 2007در فوريه 

در اين كشور انجام خواهد شد ولي جزئيات چگونگي اين امر  2009مصرف آزبست در سال 
  .]6[ نامشخص است

آزبست بسيار سودآور است و اين موضوع مي تواند تاثيرات قابل توجهي در باالترين  تجارت
  .سطوح حكومتي داشته باشد

ها گذاري قابل توجه حركتي را ساماندهي كرده كه در رسانهالبي آزبست با يك سرمايه
ا اين اصطالحي است كه در ديدارهاي دوستانه ب. آزبست را مطرح نمايد "شدهمصرف كنترل"

اگر در كشورهاي صنعتي كه . شودنظران آزبست و در ارتباط با صنايع از آن استفاده ميصاحب

                                                 
هزار تن پس از چين، هند و تايلند در رتبه چهارم باالترين مصرف كنندگان آزبست در آسيا  60تا  55ايران با مصرف ساليانه  -1

 )مترجمين(قرار دارد
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گيرد شود و نيروي كار آموزش بهتري مي، شرايط كاري بهتر نظارت ميقوانين محكمتري دارند
  توان به آن دست يافت؟آزبست دست نيافتني است چگونه در آسيا مي "مصرف كنترل شده"

دهد كه كنك گزارش ميهنگدر Asia Monitor Resource Centerاز  ١نديتاپاوسانجي
- كردن بستهكنند يا از چكش براي پارههاي آزبست را با دست باز ميكارگران آسيايي اغلب بسته

او شرايطي را كه در بازديد . شودكنند و غبار آزبست در همه جا پخش ميهاي آزبست استفاده مي
حدود ": كندهاي آزبست در ويتنام مشاهده كرده اينگونه توصيف ميليد ورقهاز يك كارخانه تو

اي كه فقط يك خط توليد بسيار قديمي پوشيده از غبار كارگر در سه شيفت كاري در كارخانه 100
كردند كارگران از هيچگونه لوازم حفاظت فردي مناسب استفاده نمي. كردندآزبست داشت كار مي

آنها از چاقو براي بازكردن . اي پارچه پوشانده بودندنان صورت خود را با تكهو تنها برخي از آ
آنها با . ها از قزاقستان به اين كشور صادر شده بودنداين بسته. كردندهاي آزبست استفاده ميبسته

كني بريزند زدند تا قبل از اينكه آنها را در ماشين خردهاي آزبست ضربه ميوسايل چوبي به تكه
كارخانه سيستم . هاي آنها با غبار كريزوتايل پوشيده شده بودلباس. آيد به حالت پودر در امالًك

  ".]7[ كردندتهويه مناسبي نداشت فقط چند فن هواي كارخانه را به محوطه اطراف پراكنده مي
كاري شده اين هايي كه با آزبست عايقصنعت تخريب كشتي رويه معمول براي قسمت در

. ها برداشته و در آفتاب خشك شود تا دوباره به فروش برسدوسط دست اين عايقاست كه ت
  .شود سرشار از آزبست استهوايي كه توسط كارگران استنشاق مي

هاي از جرايد منتشر شده كردن مردم را مي توان با خواندن قسمتموفقيت صنايع در گمراه
  :داد در نشريات تايلند، اندونزي و هند مورد قضاوت قرار

 است خطردهد كه آزبست كريزوتايل يك ماده بيآخرين مطالعات علمي نشان مي. 

  ٢.]8[ )اليفن معاون كارخانه توليدات سيمان چاندرا(

  آنچه ما نياز داريم اين است كه به سوي رويكرد مسئوالنه كه بر مواجهه حداقل با
 )ته علمي اندونزيرئيس كمي ٣آقاي سارال(كند حركت كنيم كريزوتايل تاكيد مي

                                                 
1  - Sanjiv Pandita 
2  - Chandra alifen 
3  - Sjahrul 
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 ها خطر كوچكي است،بله خطر وجود دارد ولي اين خطر در مقايسه با سيگاري 

تا زماني كه تائيد قاطع علمي . نفراست بزرگتر است 10000از  880ها كه خطرسيگاري
 ١آقاي سيرچان( .بر مضر نبودن كريزوتايل وجود ندارد از اين ماده بايد استفاده كنيم

 )واد مضر در وزارت صنايع تايلندرئيس بخش كنترل م

 با مصاحبه( شود هيچ خطري براي سالمتي نداردآزبست سيماني كه در هند مصرف مي 
 )هند –سيمان  آزبست محصوالت توليدكنندگان انجمنرئيس ٢ساراف

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 

 امل آقاي پانديتا معتقد است كه گروههاي در خطر به علت مواجهه با آزبست در آسيا ش
  :موارد زير هستند

 
  كارگراني كه با مواد عايق كاري و لنت ترمز و كالچ سروكار دارند 
كارگراني كه در فعاليتهاي تخريب كشتي در هند بنگالدش و چين مشغول كار  
 هستند

 

                                                 
1   - Srichant Uthayopas 
2 - A.K.Saraf 
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 و قزاقستان] 9[ معدنچيان معادن كريزوتايل در چين 

 افراد معمولي جامعه 

جود قوانين الزم و حفاظتهاي مورد نياز هنگام كار، ما افزايش مصرف آزبست همراه با عدم و
را مطمئن كرده است كه اپيدمي بيماريهاي مرتبط با آزبست كه در انگليس، آمريكا، اروپا، استراليا 

  .و ژاپن مستند شده است در چين، تايلند، ويتنام، اندونزي، پاكستان و كره نيز اتفاق خواهد افتاد
 


