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  ژاپن
  

آگاهي گسترده در خصوص مشكل آزبست 
آغاز شد،  2005ژوئن سال  29در ژاپن از 

كرد كه اعالم  1هنگامي كه شركت كاوبوتا
تعدادي از كارگراني كه قبال در شركت توليد 

كردند كار مي 2هاي آزبست سيمان كانزاكيلوله
دچار مزوتليوما يعني يك نوع سرطان خطرناك 

شركت در مقابل درخواست قربانيان . اندشده
مزوتليوما اطالعاتي مبني بر تعداد و نوع آزبست 
ال مصرفي در كارخانه و تعداد كارگراني كه مبت

 1975تا سال  1954ازسال . شده بودند ارائه كرد
كروسيدواليت و كريزوتايل در اين كارخانه 

فقط كريزوتايل براي  1997تا  1971اند و از سال هاي آزبست سيمان مصرف شدهبراي توليد لوله
اولين مرگ شغلي . مصرف شده است) عمدتا پوشش هاي سقف(توليد محصوالت ساختماني 

به علت  1979ست كه در شركت كانزاكي بوقوع پيوست مرگ يك كارگر در سال ناشي از آزب
تا مارس . هفت سال بعد اولين كارگر شركت كاوبوتا به علت مزوتليوما درگذشت .آزبستوز بود

بين نيروي كار شركت كانزاكي رخ داد و تا  پنج مورد مرگ مرتبط با آزبست در و هفتاد 2005
كارگر را براي مدتي  1015از آنجايي كه اين كارخانه  .مورد رسيد 105اين تعداد به  2006مارس 

درصد از كارگران  10بيش از يكسال استخدام كرده بود اين تعداد مرگ به معناي اين است كه 
  .اندجان خود را در اثر بيماريهاي مرتبط با آزبست از دست داده

حيط كار در كارخانه نبود و مواجهه خطرناك با آزبست در شركت كاوبوتا محدود به م
دكتر نوكوروماتاني و دكتر . ]53[ هاي اطراف كارخانه نيز گزارش شدمواردي از مزوتليوما در محله

                                                 
1- Kubota 
2- Kanzaki 
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كردند انجام متري كارخانه زندگي مي 1500اي كه بر روي افرادي كه در فاصله كاماگايي در مطالعه
درصد  20بيش از  1975سال در. نمودند گزارش 2006مورد مزوتليوما تا پايان مارس  99و  دادند

كردند كه غلظت در نواحي زندگي مي) نفر 540000از  نفر 120000يعني حدود (از جمعيت شهر 
  .شدفيبر در ليتر تخمين زده مي 10آزبست در آنها بيش از 

اگرچه مطالعات اپيدميولوژيك وسيع و گسترده در مورد تاثير مواجهات محيطي آزبست در 
ساكنان نواحي  مصرف آزبست بر آوري شده بيانگر تاثيرانجام نشده است ولي شواهد جمعژاپن 

  . ]54[كننده آزبست استمجاور كارخانجات مصرف
 .تنها جايي نيست كه مزوتليوما در بين ساكنانش گزارش شده است ١متاسفانه آماگاساكي

  : ]55[اندير مشخص كردهشرح زه تعدادي از قربانيان را در نواحي مختلف ژاپن ب محققين
 بوده است 3كه محل قبلي كارخانه اترنيت2 ويك خانم در شهر توس. 

 كه كارخانه تاتسوتا در آن قراردارد 4سه قرباني در شهرايكاروگا. 

 است 6كه محل كارخانه ني چياسو 5دوقرباني در شهر اجي. 

 كه كارخانه ني چاسو درآن قراردارد٧دوقرباني در شهر هاشيما. 

 شده توسط كارخانه  نم در شهر آماگاساكي بعلت مواجهه با آلودگي توليديك خا
 ٨كانسائي سليت

 ١٠شده توسط شركت تويواز مواجهات ايجاد ٩يك آقا در شهر كاواچي ناگانو 

كننده آزبست هم اي گشود تا ديگر شركتهاي شناخته شده مصرفاعالم شركت كاوبوتا دريچه
اول ژوئيه  در. هاي ژاپني ايجاد كنندخصوص آزبست در رسانه با ارائه اطالعات خود طوفاني در

نفر از كارگرانش در اثر مزوتليوما جان خود را از  6اعالم كرد كه  ١١هيوشركت سيمان تاي 2005

                                                 
1- Amagasaki 
2 - Tosu 
3 - Eternite Tosu Factory 
4 - Ikaruga 
5 - Ohji 
6- Nichiasu Ohji Factory  
7- Hashima 
8 - Kansai slate Factory 
9 - Kawachi Nagano 
10 - Toyo 
11 - Taiheiyo 
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شده اعالم كرد چياسو كه قبال شركت آزبست ژاپن ناميده ميپنج روز بعد شركت ني. اندداده دست
 5تا . اندخود را در اثر بيماريهاي مرتبط با آزبست از دست دادهكارگر اين شركت جان  86كه 

بيست شركت توليد كننده محصوالت سيماني در پاسخ به درخواست دولت اعالم  2005ژوئيه 
ها به اين توجه رسانه. ]56[اندمورد مرگ ناشي از مواجهه شغلي با آزبست داشته 277كردند كه 

ناميده شد، تاثير ١ ن واقعه كه بعدها تحت عنوان شوك كوبوتاموارد اعالم بيماري جلب شد و اي
  .بسيار مهمي بر دولت و مردم باقي گذاشت

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

داد تا براي آزبست  فشار قرار اي بود كه دولت ژاپن را تحتاگرچه شوك كاوبوتا واقعه
  :بود هده شدسال زودتر دا 20آزبست در خصوص ولي اولين هشدارها ]57[ اي بينديشدچاره
  يك مطالعه گذشته نگر روي كارگران صنايع نساجي نشان داد كه اين افراد   1986در آوريل

 .برابر بيشتر در معرض خطرسرطان ريه هستند 6

  شد و اولين قضاوت در خصوص يك مورد آزبست توسط دادگاه ناگانو انجام 1986در ژوئن
 .سط كارخانه راي داددادگاه به پرداخت غرامت به شاكيان آزبستوز تو

                                                 
1 - Kubota Shock 
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 اولين مورد مزوتليوما بعلت مجاورت با كارخانه آزبست در ژاپن گزارش  1987فوريه  در
 .شد

 ساختمان دانشگاهي گزارش شدكردن آزبست در يكاختالل در اسپري 1987فوريه  در. 

 شود آلوده به آزبست اي كه در ژاپن مصرف ميمشخص شد كه پودر بچه 1987 جوالي در
 .است

 گزارش شد ١كارگر كارخانه آزبست كانزاكي پلور سه مزوتليوماي 1987سال  پايان تا. 

  بين معلمين  توجه نسبت به وجود آزبست در ساختمان مدارس در 80طي سالهاي آخر دهه
 .آموزان افزايش يافتمدارس و اولياي دانش

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 و تجارت آزبست دو دهه ديگر متاسفانه دولت ژاپن نسبت به موضوعات فوق توجهي نكرد
خصوص واردات  مدتها پس از اينكه كشورهاي صنعتي قوانيني را در. نيز به كار خود ادامه داد

. آزبست وضع كردند، ژاپن همچنان به مصرف كروسيدواليت، آموزايت و كريزوتايل ادامه داد
دهد كه ليا نشان مياطالعات اپيدميولوژيك گردآوري شده از اروپا، آمريكاي شمالي و استرا

توجه به  با. مير در اثر مزوتليوما وجود دارد ارتباطي ميان مصرف كشوري آزبست و مرگ و
و عدم وجود قوانين الزم ) ميليون تن واردات آزبست10( مصرف  مقادير باالي آزبست در ژاپن

                                                 
1- Kanzaki 
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جهت حفاظت كارگران و عموم مردم در برابر خطرات ناشي از مواجهه با آزبست، 
مرگ ناشي از  100000سال آينده بيش از  40كنند كه طي بيني ميدميولوژيستهاي ژاپني پيشاپي

ژاپن در اين خصوص زودتر اقدام  اگر. مزوتليوماي پلور در اين كشور به وقوع خواهد پيوست
  .كرد بسياري از اين موارد مرگ قابل اجتناب بودكرده بود و مصرف آزبست را متوقف مي

هاي مرتبط و در اي بين وزارتخانهولت ژاپن به شوك كاوبوتا اين بود كه كميتهاولين واكنش د
گيري به علت عدم كارايي اين سطح تصميم) 2005 اول جوالي( سطح رئيس قسمت تشكيل دهد

ارتقا پيدا كرد تا پاسخگوي ) جوالي28( و سپس سطح وزير) جوالي21( مدير كلاداري به سطح 
پاسخ به شرايط  در. صنعت آزبست باشد توجهي بهند دهه بيدرخواست عمومي در خصوص چ

 ١رفاه هيدوهيسا اوتسوجي بهداشت، كار و وزير 2005موجود و  انتظار عمومي مردم، در جوالي 
تعيين شده بود در طي سه سال بعدي  2004اعالم كرد كه منع نسبي مصرف آزبست كه در سال 

نيز تعهد كرد كه پيشگيري از  ٢كوزومي وزيرو نخست  ]58[ به منع كامل تبديل خواهد شد
ژاپن  2005آگوست  11در . هاي مهم اين دولت باشدبيماريهاي ناشي از آزبست جزء اولويت

خصوص آزبست را بيست سال پس از تدوين آن  المللي كار درسازمان بين 162كنوانسيون شماره
  :هاي زير مطرح گرديدلحماه برگزاري جلسات در سطوح باال راهپس از شش. پذيرفت
  قانوني در ارتباط با كاهش خطرات سالمتي ناشي از آزبست وضع گردد تا در خصوص

مواجهه محيطي يا شغلي با آزبست دچار مزوتليوما يا سرطان  هايي كه در اثرافراد و خانواده
 2006مارس  27اند شرايط پرداخت غرامت را فراهم آورد و اين قانون بايد از ريه شده

پرداخت : شود عبارتند ازمنافعي كه با اجراي اين قانون شامل حال اين افراد مي. اجرايي شود
 هاي درمانيهاي داغدار، غرامت پزشكي و هزينهبراي بهبودي، پرداخت بابت تعزيت خانواده

]59[. 

 نند قوانين مرتبط با مواجهات خطرناك بايد مورد بازنگري قرارگيرد وبراين اساس قوانيني ما
كنترل آلودگي هوا، قانون استانداردهاي ساختمان، قانون سالمت عمومي و مديريت پسماندها 

 .گرفتند بازنگري مجدد قرار مورد

                                                 
1- Hidehisa Otsuji 
2- Junichiro Koizumi 
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قربانيان انتقاد كردند كه اين اقدامات كافي نيست وغرامت براي قربانيان آزبست برمبناي 
نيز در قوانين وجود دارند به بودن مواجهات تفاوت كرده و تناقضات زيادي شغلي شغلي يا غير

تواند غرامت دريافت كند و براساس قانون عنوان مثال يك بيمار براساس عمل به يك قانون مي
  :تواند غرامت بگيرد بعضي از اين قوانين و تناقضات به شرح زيراستديگر نمي

 براي كارگران آزبستوز و سرطان ريه) تاكنون 1960( قانون پنوموكونيوز 

 در مورد كارگران با سرطان ريه، ) تاكنون 1947( مه غرامت تصادف كارگرانقانون بي
 شدگي منتشر پلورمزوتليوما، افيوژن خوش خيم يا ضخيم

 شوندپالكهاي پلور كه در ژاپن مشمول غرامت نمي. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

موقعيت قانوني قربانيان شده ناشي از  تغييراتي كه موجب بهبود شرايط درمان پزشكي و
و  ١جانمانند بان (NGO)هاي غيردولتي هاي تجاري و سازمانهاي هماهنگ فعالين اتحاديهتالش

كه با همكاري انجمن مزوتليوماي ژاپن و قربانيان بيماريهاي مرتبط با آزبست  ]60[است  ٢جوشر
دبيركل  3سوجيوفرويا. هاي آنان بدست آمده و اكنون به صداي مردم تبديل شده استو خانواده

(BANJAN) هاي زيادي براي ساير كشورهاي معتقداست كه تجربه آزبست  در ژاپن  درس
  :آسيايي دارد

                                                 
1 - BANJAN 
2 - JOSHRC 
3- Sugio Furuya 
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رويكرد محتاطانه و پيشگيرانه خود را بر مبناي تجربيات كشورهاي صنعتي بنا  :درس اول
  .كنيد و منتظر بروز اپيدمي آزبست در كشورهاي خودتان نباشيد

اين كار اولين گام  .در كشورتان مطرح كنيد منع مصرف آزبست را هرچه زودتر: درس دوم
  .براي انجام بسياري از فعاليتهاي مرتبط با آزبست است

فعاليت  .فعاليتهاي گروههاي مختلف اجتماعي را جهت تاثير بيشتر هماهنگ كنيد :درس سوم
  .هاي آنان بايد در قلب اين فعاليتها جا گيردقربانيان آزبست و خانواده

  .هاي بين المللي را در سطوح مختلف تسهيل كنيديهمكار: درس چهارم
مارس سال  26و  25براي بزرگداشت اولين سالگرد قانون حمايت از قربانيان آزبست، در 

برگزار گرديد و در سمپوزيومي كه  National Dietصدها ژاپني در يك راهپيمايي كه در   2007
ناكافي بودن غرامتهاي در نظرگرفته  مبني برشد، نظرخود را  در مورد اين قانون در توكيو برگزار

معترضين با تاكيد براين نكته كه غرامت بايد  به . شده براي آسيبهاي ناشي از آزبست اعالم كردند
همه قربانيان تعلق گيرد اعالم كردند كه مواردي چون كرايترياي غربالگري كه برخي از بيماران 

درمان ناكافي قربانياني كه مواجهاتشان غيرشغلي بوده و  كند،را از دريافت غرامت منع مي آزبستوز
هايي كه عزيزانشان را قبل از تشخيص بيماري و بدون دريافت غرامت از توجه ناكافي به خانواده

 دراين  مراسم نمايندگاني از هفت ناحيه مختلف ژاپن كه به علت. اند، غير عادالنه استدست داده
  .يده بودند شركت كردندآلودگي محيطي آزبست صدماتي د

  
  
  
  
  
  
  
  
  


