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صحت وكار درمعدن

استخراج معادن بخاطر بدست آوردن فلزاتي از قبيل :طال ،نقره و مس ،سنگ هاي گرانقيمت مثل الماس و عقيق ،و منرال
هائي مانند :يورانيوم ،اسبيستوز ،ذغال سنگ ،ريگ و نمكيات ،انجام ميشود .هرگونگ معدن كاري خطرناک مي باشد ،و مشكل
است براي معدنچيان كسب معيشت را يكجا با حفظ صحت و حفظ محيط زيست فراهم ساخت .اما راه هائي وجود دارد كگ كار
در معدن را مصوونتر كرده و براي ايجاد ضرر كمتر باالي مالكان صنايع فشار آورد.
معدن كاري مي تواند در يك محيط باز خيلي بزرگ  ،يا در ساحات زير زميني بوسيلۀ شركت هاي معدن كار بزرگ انجام
شود ،و هم در سطح كوچكتر بوسيلۀ مردمان محلي .انجام امور معدني در مقياس بزرگ ،خطرات بيشتري نيز بهمراه دارد ،زيرا
سبب پاک سازي مقدار زيادي زمين ،حفر ساحات و تونل هاي بزرگ ،و انتقال مقدار زيادي خاک ميگردد .اما معدنكاري بگ سطح
كوچكتر نيز خطرات خاص خود را براي صحت محيطي و جسماني مردم دارد.
شرايط موجود در معادن مختلف  ،خيلي متفاوت از هم است ،حاالت مختلفي چون :موقعيت ،نوی و اندازۀ عمليات استخراج
معدن .با دانستن خطرات صحي و اثرات طوالني مدت آن روي سالمتي و با اقدامات پيشگيرانگ براي كاهش اين خطرات در
همگ معادن ،كارگران معادن و ديگر مردم در جوامع نزديك بگ معدن ميتوانند صحت خود را بهتر محافظگ كرده و زندگي خود را
بهبود بخشند.
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مشكالت صحي ناشي از كار درمعدن
كار در معدن مشكالت و خطرات متعددي دارد ،مانند :آتش سوزيها ،انفجارات و فرو ريختن تونل ها كگ باالي حيات معدنچيان و
جوامع نزديك تأثيرات بزرگي را ميگذارند .حتي در جاهاييكگ استخراج معدن مدت ها قبل صورت گرفتگ باشد ،خطرات صحي براي مردم
هنوز وجود دارد (بوسيلۀ ضايعات معدني و مواد كيمياوي كگ در محيط و منابع آبي رها شده اند) .معدن كاري بگ محيط بگ طرق مختلفي
ضرر رسانده ميتواند:
 گَرد و خاك ،انتشار مواد كيمياوي ،بخارات مضره ،فلزات سن ين و
تشعشعات كگ همگ ميتوانند سبب مسموميت معدنچيان شده و مشكالت صحي طوالني مدتي را
بوجود آورند.
 برداشتن وجابجايي بار هاي سن ين و كار در وضعيت هاي نامناسب ،سبب بوجود
آمدن صدمات بگ دست ها ،پاها وكمر ميگردند.
 استفاده از برمه و ماشين هاي دي ر ارتعاشي ،ميتواند سبب ايجاد صدمات بگ
سيستم عصبي و دوران خون گردد .كگ باآلخره منجر بگ ازدست رفتن حواس ،ايجاد امراض انتاني
خطرناک مثل گانگرين و حتي مرگ گردد.
 صدا ي بلند و مداوم ماشين آالت ،مشكالت شنوايي را ايجاد كرده كگ حتي
سبب كر شدن ميگردد.
 كار طوالني مدت در معادن زير زميني مشكالت بينايي را سبب ميشود.
 كار در محيط هاي خيلي گرم وكمبود آب سبب ايجاد فشار هاي عصبي و گرما
زده گي ميشود .نشانگ هاي اين فشار هاي عصبي  :ضعيفي ،تشديد ضربان قلب ،تشنگي زياد ،غش و احساس ناخوشي ميباشد.

وقتيكه در محيط گرم در حال كار هستيد ،كوشش
كنيد كه تاحد امكان آب پاك نوشيده ،و در جاهاي
سايه دار استراحت كنيد.



استفاده زياد از منابع آب و آلوده گي اين منابع سبب ايجاد مشكالت زياد ميگردد.



تخريب زمين و كشتزار ها ميتواند بگ قلت مواد غذايي وگرسنگي بيانجامد.



آلوده گي ها از كارخانجات صنعتي و برق تأسيس شده ،در نزديك معادن سبب مريضي ميگردد.
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معدنكاري و امراض در ميان مردم داينگ Dineh
قبيلگ داينگ از اقوام بومي ساكن در دشت هاي غربي اياالت متحده امريكا ،از دو نوی پودر زرد رنگي حكايگ
ميكنند كگ آفريدگار آنها را روي زمين قرار داده است .يكي آن پولن زرد جواري است .براي مردم داينگ جواري يك
غذاي مقدس است و در مراسم سنتي و ديني از گردۀ جواري استفاده مينمايند .پودر زرد ديگر را بنام (كيك زرد) ياد
ميكنند ،كگ يورانيوم است .مردم اين قبيلگ عقيده دارند كگ اين پودر يورانيوم هيچوقت نبايد از زير زمين استخراج شده
و مورد استفاده قرار گيرد.
در دهگ  2144كگ تحقيقات دولت اياالت متحده منجر بگ كشف و استفاده از يورانيوم در تركيب سالح هاي
اتمي شد ،كمپاني هاي مختلفگ براي جستجو و استخراج يورانيوم در منطقگ مربوط بگ قبيلگ ذكر شده دست بكار شدند.
مردان جوان قبيلگ ،كگ قبال روز گار خود را از طريق پرورش گوسفند سپري مينمودند ،با اشتياق بگ كار در معان جديد
شروی نمودند .بزودي كار در معان يورانيم براي مردم داينگ بگ يكي از منابع عمدۀ كسب پول تبديل گرديد .اما در طول
سالهاي متمادي ،كار در معادن يورانيوم سبب بوجود آمدن امراض مختلفي دربين مردم داينگ گرديد.
دولت وكمپني ها مخاطرات كار درمعادن يوارنيم را بخوبي ميدانستند ،اما معدنچيان و خانواده هاي آنها مجبور
بودند خودشان در مورد اين خطرات معلومات بدست آورند .تعداد زيادي از اين معدنچيان در سنين جواني وفات يافتند،
زنان حاملگ سقط كردند ويا نقايص والدي در ميان تولد يافتگ گان روبگ افزايش گذاشت .مردانيكگ در معادن كار
ميكردند ،سرطان شش ها يا ديگر مشكالت تنفسي را گرفتند .بعضي ها قابليت راه رفتن را ازدست دادند ،حتي
گوسفندان قبل از شير دادن يا گرفتن پشم شان ميمردند.
اين مشكالت بگ مدت پنجاه سال ادامگ يافت .تا اينكگ استخراج معادن منطقۀ داينگ در سال  2445ممنوی شد.
اما هنوز صد ها معدن و ساحات كاوش شدۀ يورانيوم كگ بگ مواد زهري آلوده اند ،بصورت متروک وجود دارند .دولت
اياالت متحده بگ تعدادي از خانواده هاي افرادي كگ وفات يافتگ اند يك مستمري ميپردازد  ،اما نگ بگ مقدار زياد .تا
كنون نيز فشار هاي زيادي باالي داينگ از طرف كمپني هاي اتمي وارد ميشود تا بگ باز شدن معادن بيشتري اجازه
بدهند.
زمين منطقۀ داينگ همچنان يكي از بزرگترين ذخاير ذغال سنگ اياالت متحده را دارد .با بستگ شدن معادن
يورانيوم ،كار در معادن ذغال سنگ بگ منبع اصلي در آمد با مزد نسبتا خوب بگ مرادن داينگ تبديل شده است .مگر
استخراج ذغا ل سنگ نيز براي صحت و محيط زيست هم در وقتيكگ از زمين استخراج ميشود و هم در زمانيكگ در
نيروگاه غرض توليد برق سوختانده ميشود ،توليد خطر مينمايد.
همانند بسياري از مردم ،ساكنين منطقگ داينگ نيز در مقابل اين سوال قرار گرفتگ بودند كگ آيا فقر را انتخاب
مينمايند يا صحت خراب را .براي داشتن انتخاب هاي بهتري بسياري از چيز ها براي مردم داينگ بايد تغيير كند،
بخصوص تبعيض نژادي كگ از حق مردم بومي را براي كنترول جوامع  ،منابع و آيندۀ ايشان ممانعت مينمايد .همچنان
بايد تمام دنيا ،خصوصا اياالت متحده راه ديگري را براي توليد انرژي پيدا كنند ،بگ غير از ذغال سنگ و يورانيوم.
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مشكالت اجتماعي
كار در معدن بصورت مستقيم زمانيكگ مردم در شرايط خطرناک كار مينمايند و يا مواجگ با مواد زهري وكيمياوي ميباشد صحت را
متضرر ميسازد .همچنان صحت مردم از سبب مشكالت اجتماعي ايكگ توام با كار استخراج معادن بوجو ميايد نيز متضرر ميشود .با پالن
گذاري ضعيف و خدمات مواظبتي ناچيز شهرک ها وكمپ هاي كارگران معدن بزودي انكشاف مي يابند كگ معموال مشكالت زيادي را
بوجود مياورد .مردان براي كسب در آمد بگ معادن روي ميآورند .زنان ايكگ درين جاها بگ كار مشغول اند ،بگ كارگران جنسي تبديل ميشوند.
تركيب اين بي نظمي و تجمع زنان سبب انتقال سريع امراض مقاربتي ،مثل ايدز وسفليس ،ميگردد .ثروت يا فقر ناگهاني و بدون مقدمگ
سبب ايجاد بي نظمي هاي اجتماعي ميگردد از قبيل :خشونت در مقابل زنان و اطفال ،سوء استفاده از كارگران معدن بوسيلگ صاحبان
معادن ،و جنگ براي بگ كنترول گرفتن منابع .تعداد زيادي از مردم مجبور بگ ترک اين اجتمای
ميشوند ،يا بگ دليل خشونت هاي بار آمده يا غير ممكن بودن زندگي بگ اشكال قبل از شروی كار
معادن.
كار در معادن منبع كسب معيشت براي ميليون ها نفر ميگردد ،عمدتا در جاهاييكگ
منبع ديگري غرض
زنان سهم بزرگي از مشكالت و ضرر ها ايرا كه
امرار معاش وجود
متوجه مردم و محيط است از پروژه هاي عظيم
ندارد .اما ثروت
استخراج معادن ،به دوش ميكشند.
هاي زير زميني
سبب
هميشگ
ثروتمند شدن معدنچيان وكارگران نمي گردد .طبيعت صنعت استخراج معدن
طوريست كگ از آخرين قطعۀ زمين و بيشترين قدرت كارگران براي كسب درآمد
بصورت استثماري استفاده نماييد در حاليكگ صحت ،حقوق بشر و محيط زيست در
جوامع معدنچي را قرباني نمايند.
ايجاد نمودن و پيوستن بگ يك اتحاديگ
كارگري بهترين راه ثابت شده اي است كگ سبب
اتحاديه كارگري از بيمه صحي،
حقوق كاري وامتيازات من صيانت
فراهم آوري زندگي خوب براي كارگران و دفای
ميكند .وقتيكه كمپني ها خيلي بزرگ
ازحقوق صحي و محيطي شان شده است .اتحاديگ
وقدرتمند اند ،كارگران بايد براي
هاي معدنچيان دولت ها و كمپني ها را مجبور
بدست آوردن حقوق خود متشكل
كرده اند كگ قوانين را رعايت كرده و درحصۀ حفظ
شوند.
صحت و مصوونيت آنها اقداماتي را انجام دهند.
هرچند ،اين اتحاديگ ها اهميت بيشتر را بگ
نيازمندي هاي كوتاه مدت كارگران بگ وظيفگ و مزد
بهتر ميدهند ،نسبت بگ مشكالت طويل المدت صحي كگ از كار در معادن و استفاده از منرال ها بوجود ميآيد( .براي مثال :آلوده گي ايجاد
شده از سوختاندن ذغال سنگ براي توليد انرژي ).
زمانيكگ انجام استخراج در يك معدن خيلي خطرناک ،غير صحي و آلوده كننده ثابت شود ،معدن را بطور قطع بايد بست .اما كارگران
را نبايد درحالت فقر و بيكاري رها كرد .پالني كگ براي بستگ شدن استخراج در يك معدن طرح ميشود ،بايد شامل مخارج زندگي سالم و
تأمين معيشت كارگران متأثر شده نيز باشد.

475

كار در معدن وصحت

حفاظت از اطفال:
زياد اتفاق مي افتد كگ اطفال مجبور اند براي تأمين معيشت خانوادۀ
خود كار نمايند .كار طوالني مدت و در شرايط سخت و ناگوار،
مشكالت خطرناكي را براي صحت اطفال ايجاد مينمايد.
تأثيرات منفي را روي استخوان هاي ضعيف و بدن
درحال رشد شان دارد ،و هيچ وقتي را براي
ايشان نميگذارد تا بگ مكتب بروند .كار اطفال
نظر بگ قوانين بين المللي ممنوی است (بگ
ضميمۀ ب مراجعگ شود).

مكتب و غذا براي اطفال معدنچي
وقتيكگ مردان و زنان در هند براي كار بگ معادن سنگ ميروند ،اطفالشان اغلب با آنها جهت كار كردن ميروند .اين روش و طريقگ
هميشگ وجود داشتگ و بدون تعليمات و سازمان دهي الزم براي تغييرات ،اين وضعيت در آينده نيز همينطور خواهد بود.
در منطقۀ پونگ هند ،اطفال ايكگ در معادن استخراج سنگ كار ميكردند بگ سوء تغذي مبتال بوده و وجود شان از سر تا بگ پا با از گرد
سنگ پوشيده بود .تعدادي از كارگران خاص گروپ كاري ايرا كگ بنام "سانتوالن" ياد ميشد ،براي كمك بگ اين اطفال تشكيل دادند .آنها
گفتند " :تعليم وتربيگ ،صحت خوب و زندگي طفوليت از حقوق اساسي اطفال است"  .براي بهبود اين حقوق اساسي  ،مكاتبي را براي
اطفال در محالت استخراج سنگ ايجاد نمودند.
ابتدا ،گروپ سانتوالن معلم هاي جديدي را آموزش دادند .براي تعدادي از زنان ايكگ در استخراج شركت داشتند ،تعدادي سرود و روش
هاي تدريسي را آموختند .قلم پنسل ،كاغذ ،تباشير و كتاب بگ آنها توزيع شد .بعضي از صاحبان اين معادن براي تدوير صنوف ساحاتي را بگ
اختيار گروپ سانتوالن قرار دادند .در بعضي ديگر جاها ،كارگران خود بگ
سازماندهي صنوف پرداختند .بعد از اينكگ مكاتب براه افتاد ،تدويركنندگان
متوجگ شدند كگ اطفال با شكم خالي نمي توانند چيزي را بيآموزند.
سانتوالن بگ تهيۀ بعضي مواد غذايي  ،مثل :برنج  ،حبوبات و تخم جوش
داده ،پرداخت .اين خود تبديل بگ دليل قوي شد كگ والدين ديگر نيز بگ
اطفال خود اجازه حضور بگ مكاتب بدهند .در نتيجگ  ،اطفال نگ تنها فرصت
تعليم وتربيگ يافتند ،بلكگ بگ هنگام بازگشت بگ خانۀ خود ،شكم شان نيز
سير بود.
بعد از چند سال محدود ،تعداد شاگران شركت كننده بگ حدود 3444
رسيد .حتي بعضي اولين كساني بودند كگ در فاميل خود خواندن و نوشتن را ياد گرفتگ بودند .اطفال ترانگ ها را ميخواندند ،كتاب تاريخ را مي
آموختند ،و باالتر از همگ ،ايشان ميدانستند كگ تعليم و تربيگ و داشتن دورۀ طفوليت از حقوق اساسي ايشان است.
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امراض بوجود آمده از گرد وخاك
صدمات شش ها كگ ناشي از گرد و خاک سنگ ها و منرال ها اند ،يكي از
مشكالت عمدۀ صحي را تشكيل ميدهند .بدون توجگ بگ اينكگ شما روي زمين كار
ميكنيد يا در معدن زير زميني ،اگر گرد و خاک روي لباسها ،بدن و وسايل شما را
درحين كار بپوشاند ،ممكن است مشكالت تنفسي در وجود تان انكشاف نمايد.
شما سرفگ پيدا نموده و بگ مشكل در نفس كشيدن مواجگ ميشويد.
وقتيكگ گرد وخاک يك بار بگ شش ها صدمگ زد ،هيچ راهي براي
بازگشت بگ حالت قبلي موجود نيست.
گرد و خاک تهديدي هم براي معدنچيان و هم براي جوامعي است كگ
در نزديكي آن زندگي ميكنند.
خطرناكترين نوی گرد و خاک ،مربوط است بگ :گرد و ذرات ذغال كگ سبب مرض شش سياه مي شود ،گرد سيليكا كگ "سيليكوزس" را
بوجود مياورد ،گرد اسبيستوس (پنبگ ناسوز – پنبگ شيشگ اي) كگ "اسبيستوزس" را سبب ميشود (بگ صفحگ  372ببينيد) ،و همچنان فلزات
ثقيلگ (بگ صفحگ .)337

عاليم تخريب شش ها
گرد وخاک حاصلگ از عمليات معدني ميتواند نفس كشيدن را مشكل بسازد .مقدار زيادي از گرد سبب پر
شدن شش ها با مايع و تورم گردد .عاليم اين صدمات شامل:




نفس تنگي ،سرفگ و ويز
تقشح با بلغم سبز يا زرد رنگ
گلودردي







رنگ بنفش گوش ها يا لب ها
تب
درد سينگ
از بين رفتن اشتها
خستگي

امراض شش سياه ( ،)Black Lungسيليكوزس  ،Silicosisو اسبستوزس  Asbestosisهمگ امراضي اند كگ جدي بوده و قابل
تداوي نيستند .بهترين راه مصوون ماندن از آنها جلوگيري از مواجگ شدن با گرد و خاک آن است .بخاطري كگ اين امراض بگ سرعت حالت
وخيم را بخود ميگيرد بناءً در صورت بوجود آمدن عاليم تنفسي يگانگ كاري را ميتوانيد انجام دهيد تالش براي جلوگيري از وخامت مرض
خواهد بود .اگر هريكي از عاليم فوق را داشتگ باشيد ،يا بگ اين نوی گرد وخاک بگ تماس بوده باشيد ،بايك كاركن صحي در تماس شويد.
بخاطريكگ دودكردن دخانيات خطر ابتال بگ امراض ريوي ناشي از گرد و خاک را هنوز هم بيشتر افزايش ميدهد ،مخصوصا مهم است تا
معدنچيان ازكشيدن سگرت جدا خودداري ورزند.

مرض شش سياه و سيليكوزس
اين مرض وقتي بوجود ميآيد كگ گرد ذغال سنگ مجاري تنفسي را مسدود كند ،كگ سبب مشكالت دايمي و شديد تنفسي ميگردد.
معدنچياني كگ در معادن زير زميني ذغال سنگ كار ميكنند ،اطفال و زنان ايكگ در جدا سازي سنگ ها از ذغال شركت دارند ،همان كساني
اند كگ بيشترين خطر ابتال بگ اين مرض را دارند.
مريضي سيليكوزس از اثر معروض شدن بگ ذرات  Silicaبگ وجود ميآيد .سيليكا منرالي است كگ از سنگ ها و ريگ در حين كار در
معدن آزاد ميشود ،و بسياري از معدنچيان را بگ خطر معروض ميكند.
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تداوي
متأسفانگ اين دو مريضي ،تداوي كگ باعث شفايابي گردد ندارند ،تنها كار قابل انجام عبارت از كاهش رنج والم اين مريضان است.
 مقدار زيادي آب نوشيده شود تا جدا شدن مخاط را از شش ها كمك نمايد.
 مجاري تنفسي باز نگهداشتگ شوند .ظرفي را با آب جوش كگ بخار
نمايد پرنموده و در داخل آن يك مادۀ قوي كگ بوي تيز داشتگ باشد مي
اندازيم مثل :عصارۀ پودينگ  ،آويشن ،eucalyptus ،نعنای وغيره .يك
دستمال را روي سر خود و ظرف انداختگ و عميقا نفس بكشيد .اينكار را بمدت
پانزده دقيقگ در هر بار انجام دهيد ،چند بار در روز.
 دواهايي كگ بنام توسع دهندۀ قصبات يا  Bronchodilatorها ياد
ميشوند ميتوانند مجاري تنفسي را باز نگهدارند .انوای انشاقي آن هنوز تأثيرا ت
سريعتري دارد.
 شفاخانگ ها ممكن است اكسيجن انشاقي را براي تنفس آسانتر بگ
مريضان توصيگ كنند.
 شربت هاي خانگي ميتواند سرفگ هاي دردناک را كاهش دهد ،يكنوی از اين شربت ها ميتواند از مواد ذيل تهيگ شود:
يك قاشق چايخوري في 3-2
ساعت

يك حصه

يك حصه

ليمو

عسل

+
 بعضي ها عقيده دارند كگ غذاهاي لبني مثل :شير ،پنير و مسكگ سبب تيره شدن مخاط گرديده كگ سرفگ زدن را مشكل تر
ميسازد .اگر شما نيز چنين تجربگ اي را داريد ،از خوردن اين محصوالت تا حد ممكنگ خود داري نماييد .از جايگزين هاي صحي آنها
استفاده نماييد.

مهم:

اين موضوی هرگز واقعيت ندارد كگ نوشيدن الكل سبب پاک شدن طرق تنفسي ميگردد .بلكگ برعكس ،الكل خود مشكالت

صحي موجوده را تشديد مينمايد.
مشكالت صحي مرتبط
اشخاص مبتال بگ امراض شش سياه وسيليكوزس خطر باالتر ابتال و انكشاف امراض ذيل را دارند:



توبركلوز (صفحگ
)352
برونشيت مزمن
()332






روماتوييد آرتريت
لوپوس
تب روماتيزمي
سكليروزز






امراض قلبي
سرطان شش
سينگ بغل
آستما (صفحگ )332

براي معلومات بيشتر بگ كتاب (آنجا كگ داكتر نيست ) مراجعگ كنيد .ويا بگ كتاب هاي طبي مراجعگ كنيد.
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جلوگيري از اضرر گرد و خاك
با محدود كردن مقدار گرد و خاک ايكگ شما تنفس ميكنيد ،ضرر هاي رسيده بگ شش ها قابل جلوگيري اند.
متصديان معادن بايد وسايلي را تهيه كنند كه سبب كاهش معروض شدن به گرد و خاك مي ردد
 هواي تازه بداخل تونل ها پمپ شود .معادن بايد مجراي زيادي بگ هواي تازه داشتگ باشند .پمپ هاي هوا و پكگ ها براي تخليۀ
هواي غير مطبوی بداخل معادن بايد نصب گردند .كگ هواي تازه را تهيگ و هواي ناپاک و ملوث را خارج نمايد.

باد پكۀ مخصوص هواي
خراب و گرد و خاك را از
معدن بيرون ميكند

پمپ هواي تازه را بدخل
معدن ميدمد

 سيستم آب پاش براي نشاندن گرد و خاک ايجاد نماييد .آب را در تانكر ها در قسمت باالتر از معدن جابجا نماييد .آب توسط پيپ
ها و يا با استفاده از واتر پمپ از طريق نل سوراخ شده و يا آبپاش بداخل تونل ها و در مجراي هواكش ها بپاشيد .استفاده از آب شور (آب
غير نوشيدني) براي مرطوب كردن و نشانيدن گرد و خاک بهتر است .ولي آب تازه نوشيدني نيز براي نوشيدن كارگران بمقدار فراوان الزم
است.
 وسايلي برشي وحفاري اي تهيگ شود كگ آب را پاش ميدهد و گرد وخاک ايجاد شده را مرطوب و از انتشار آن جلوگيري كند.
متصديان معادن بايد وسايلي را تهيه كنند كه قادر به حفاظت از معدنچيان در برابر گرد و خاك هاي استنشاقي باشند

 براي پوشاندن ساحات منفجر شده از امكاناتي مانند آهك ميده شده و روكش هاي مخصوص استفاده بعمل آيد.
 ماسك هاي مناسب تهيگ شود و اطمينان حاصل شود كگ ماسك ها پاک نگهداري ميشوند (نگاه شود بگ ضميمگ )A
معدنچيان بگ جايي نياز دارند كگ لباس هاي خاک آلود خود را عوض نموده ،حمام گرفتگ و لباس پاک بپوشند ( در هنگام ترک محل
كار) و همچنان يك محل پاک براي نگهداري لباس ها تهيگ نمايند .متصديان صنايع همچنان مكلف بگ يافتن راه هاي اند كگ جوامع
محيطي را از صدمات بوجود آورده گرد وخاک معدني مصوون نگهدارند.
مهم :گرد و خاک كشنده است .معدنچيان حق دارند تا خواستار تمامي روش هاي
ممكنگ براي كاهش گرد وخاک شوند بشمول تهيۀ وسايل حفاظتي از طرف كمپني .ماسك
ها هنگامي مؤثر واقع ميشوند كگ هميشگ پاک بوده و بصورت مناسبي بستگ شده باشند .اگر
از ماسك كاغذي استفاده ميكنيد ،مرتبا آنرا عوض كنيد .اگر از نوی پالستيكي يا تكگ
پاك كاري متداوم ماسك ها ايكه در داخل
اي استفاده ميكنيد ،آنرا هر بار بشوييد.
معدن استفاده ميشوند از امراض تنفسي
جلوگيري ميكند.
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معدنچيان ميتوانند مقدار گرد وخاك ايرا كه تنفس ميكنند كاهش دهند
 سطوحي را كه كندنكاري ميشود قبل از انجام كدام كاري ،بايد مرطوب نمود.
 سنگ آهك ميده شده را بر روي گرد و خاک ايجاد شده بپاشيد تا از انتشار آنها جلوگيري كند.
 منطقه ايرا كه انفجار و كندنكاري درآنجا صورت مي يرد با يك ظرف يا يك نوی پوش احاطگ كنيد تا ذرات بعد از
انفجار بگ اطراف پخش نگردند.
 ب ذاريد تا ذرات بعد از انفجار رسوب نمايند .بعدا وارد محوطگ گرديد.
 ازلباسها و وسايل حفاظتي استفاده كنيد .بهترين شكل ماسك ها براي كارگران معدن ،ماسك رابري است كگ بخوبي بر
روي صورت جا شده و داراي فيلتر ها ايست كگ ازگرد و خاک جلوگيري ميكند .اگر بگ ماسك دسترسي نداريد ،يك تكگ را بر روي دهن و
بيني خود بپيچانيد و روزانگ بعد از ختم كار آنرا بشوييد .عينك ها نيز ميتوانند از ورود ذرات بگ چشمان شما جلوگيري كنند( .براي معلومات
بيشتر درمورد وسايل حفاظتي ،بگ ضميمگ ها مراجعگ كنيد).
 دستهارا قبل و بعد از خوردن و نوشيدن بشوييد ،و نيز درختم وشروی كار.
 وسايل و بسته ها را مرتب بشوييد .هيچوقت بستگ ها و خريطگ ها را تكان
ندهيد .اينكار باعث ميشود كگ گرد و خاک بيشتري بگ فضا رها شود .در عوض آنها را
بشوييد .اگر تصميم بگ تكان دادن گرفتگ ايد ،مطمئن شويد كگ باد گرد وخاک را بطرف
شما نميوزد .بستگ هاي تكگ اي گرد و خاک را زياد جذب ميكنند ،درعوض از نوی
پالستيكي استفاده كنيد (درصورت امكان).

ازورود گرد وخاك معدن به خانه هاي خود
جلوگيري كنيد
 بعد ازكار و قبل از ورود به خانه خود را شسشتو كنيد.
 لباس هاي خاك آلود را در محل كار بكشيد ،يا قبل ازورود بگ خانگ ازخود
دوركنيد.
 سطح اطاق را با استفاده از تكۀ مرطوب پاك كنيد.
جاروكردن گرد وخاک را بهوا انتشار ميدهد.
 اگر هواي بيرون آلوده باشد ،دروازه و كلكين ها را ببنديد.
اگر دروازه وكلكين نداريد ،از پرده ها ويا حتي برگ درخت كيلگ براي
پوشش دروازه وكلكين ها استفاده كنيد.
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تداوي براي مريضان مبتال بگ سليكوزس Silicosis
الل كوان ،قريگ اي در كشور هند است كگ بگ انجام امور معدني و شكستن سنگ اختصاص داده شده است .درين قريگ
همگ چيز با اليۀ ضخيم گرد و غبار پوشيده شده است .بعضي اوقات حتي ديدن تعدادي از اشياء مشكل بنظر ميآيد .عدۀ ديگري
از مردم بسختي نفس مي كشند.
بودارام ،حدود  24سال پيش براي كار با ماشين هاي سنگ شكن وارد الل كوان گرديد .بعد از  24سال كار مشكل
تنفسي وي شروی شد .او توسط يك مركز صحي دولتي از سبب توبركلوز تحت تداوي قرار گرفت .گرچگ دوا هاي ضد توبركلوز
براي تقريبا يكسال براي وي تا حدي كمك نمود ،اما باز هم بعد از مدتي دوباره مريض شد .بودارام تنها كسي نبود كگ براي
سالهاي متمادي تحت تداوي ضد توبركلوز قرار داشت ،بلكگ تعداد زيادي از كارگران وضعيت مشابگ او را داشتند و عاليم
شفايابي در ايشان ديده نمي شد .بسياري از كارگران و اهالي ده بخاطر درد شديد در سينگ و نفس تنگي ميمردند.
وقتيكگ اس اي آزاد ( ،)S.A. Azadهماهنگ كنندۀ سازماني بنام حقوق مردم و مركز تحقيقات اجتماعي
( ،)People’s Rights and Social Research Centreبراي آموزش خواندن و نوشتن بگ مردم درين قريگ مستقر
شد ،مردم زيادي را ديد كگ در حال مردن هستند .او كار ديگري را در پيش گرفت :كمك بگ مردم تا تداوي هاي الزمگ را
دريافت كنند و براي بيماري ها و امراض بوجود آمده جبران خساره نمايند.
آزاد دريافت نمود كگ كارگران اشتباها بگ خاطر توبركلوز تداوي ميشوند ،درحاليكگ ايشان مبتال بگ سيليكوزز ميباشند .اكثر
كارگران ،مانند بودارام ،حتي نمي دانستند كگ سيليكوزز چيست .متصديان معدن نيز نمي خواستند راجع بگ اين مريضي معلومات
داشتگ باشند ،زيرا كگ بر اساس قوانين هند آنها مسوول خسارات صحي بودند كگ درجريان كار بوجود آيد .براي متصديان معدن
بهترين وضعيت آن بود كگ هيچ كس در مورد مردن كارگران از اثر سيليكوزس ،نفهمد.
آزاد سازمانها را براي ايجاد حمايت قوي از حقوق آسيب ديدگان جمع نمود ،تا خواستار مزاياي صحي و جبرا ن خسارات
وارده گردند .بعد از چند سال مبارزه و سازماندهي ،وزير اعظم دهلي موافقگ نمود تا با ايشان جلسگ اي را برگزار كند .نتيجۀ جلسگ
وي پيروزي بزرگي بود :وزير اعظم موافقگ نموده كگ بگ خواست معترضين موافقگ كرده و براي ايشان اعادۀ حقوق نمايد.
حاال ،بعد از سالها محنت ،مردم الل كوا يك مركز اجتماعي براي تداوي امراض مرتبط با محيط كار دارند .يك تيم سيار
هفتگ چهار مرتبگ با يك موتر براي ارائگ خدمات مجاني صحي بگ آنجا ميرود .دولت همچنان موافقگ نمود تا يك سروي را براه
اندازد ،كگ در نتيجۀ آن قربانيان سيليكوز شناسايي
شده ،بگ ايشان خساره پرداختگ شود .بهمين طريق
بگ ايشان خدمات و تعليماتي داده ميشود كگ نشان
ميدهد چطور از ديگر راه ها نيز امرار معاش كنند.
كل ك صحي
اين پيروزي بگ اهالي ده و كارگران احساس
قدرت داد .هواي الل كوان هنوز غبار آلود است،
اما همچنان پر از امكانات براي ايجاد يك آينده
بهتر و تغيير.
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توبركلوز TB
چون كارگران معادن بيشتر درمحيط هاي مزدحم زندگي ميكنند ،ساعات طوالني كار مينمايند و كمتر بگ غذا ،مواظبت هاي صحي و
دواها دسترسي دارند ،خطر باالي گرفتن مرض توبركلوز را دارند .عاليم ابتال بگ توبركلوز عبارت اند از :سرفگ هاي خراب كگ گم نمي شود،
تب ،سرفگ خوني ،احساس ضعف ،باختن وزن و عرق هاي شبانگ .بدون تداوي مناسب ،مريضان توبركلوز در معرض مرگ قرار گرفتگ وسبب
انتشار آن بگ ديگران ميگردند.
توبركلوز براي هركس ميتواند كشنده باشد .اما ميزان مرگ و مير در كسانيكگ مبتال بگ سوء تغذي اند ويا امراضي از قبيل ايدز دارند،
بيشتر است .صدمات وارده بگ شش ها كگ از گرد و غبار ايجاد شده است ،خطر ابتال بگ توبركلوز را بسيار باال مي برد.

زندگي درمكانهاي پرتجمع ،مثال ليليه كارگران معدن،
سبب انتشار سريع توبركلوز مي ردد.

تهويه خوب محيط كار سبب كاهش خطر انتقال توبركلوز در معادن ،ليليگ هاي معدنچيان و خانگ ها ميشود .بهترين راه جلوگيري از
انتشار توبركلوز در ميان معدنچيان يا همگ كارگران ديگر ،بوجود آوردن شرايط خوب صحي است .بوسيلۀ:





پرداخت معاش بهتر
ساعات كمتر كاري
شرايط كاري محفوظ تر
شرايط كاري پاک و مصوون





آب پاک
غذاي صحي
مراقبت هاي صحي خوب

براي جلوگيري از انتشار توبركلوز ،مهم است كگ مطمئن شد كگ هركس تداوي و ادويگ مناسب را دريافت ميكند .بسياري از ممالك
تداوي توبركلوز را بصورت مجاني در اختيار همگان قرار ميدهند .براي بدست آوردن ادويگ ،بگ بخش كاركن صحي ببينيد( .براي معلومات
بيشتر درمورد توبركلوز بگ صفحگ  352اين كتاب وكتاب هاي عمومي طبي مثل " آنجا كه داكتر نيست" مراجعگ كنيد).
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آب ملوث
كار معدن مقدار زيادي از آب را بمصرف رسانيده ودر عوض مقدار زيادي ضايعات و زبالگ توليد كرده كگ سبب ملوث شدن منابع آب و
مردماني ميگردد كگ بگ اين منابع وابستگ اند .هرچند تمام انوای معدنكاري آلوده گي را در آب بوجود مي آورد ،صنايع و كمپني هاي بزرگتر،
بشترين سهم را در اين بخش بدوش دارند .آب سطحي و زيرزميني در ساحاتيكگ در آن صنايع معدني قرار دارند ،براي سالهاي متمادي
ميتواند بگ صورت ملوث باقي بماند .از دست رفتن منابع آبي سبب جلوگيري از كشت وكار در زمين ها و از بين رفتن دامداري ميگردد .نتايج
طويل المدت ايكگ ازين حالت بميان ميآيد ممكن است از سودهاي اقتصادي كوتاه مدت بيشتر باشد.
از وقتيكه كار معدن درين منطقه

نمي خواهم كه با اين آب
درتماس شوم .اما كجا

مزۀ آب نيز خيلي بد شده است.

مي توانيم حمام كنيم؟

شروع شده ،سطح آب درياچه خيلي
پايين افتاده است.

وقايه و كاهش آلوده گي آب ها
نشت از انبار زبالگ  ،يكي از علل اصلي آلوده گي منابع آب را در كارهاي معدني تشكيل ميدهد .براي جلوگيري از بوجود آمدن آلودگي
ازين طريق ،انبار زبالگ ها بايد:
 از منابع آبي يا مكان هاي استخراج آب دور تر ايجاد گردند.
 حدود مشخص و محصوري داشتگ باشند ،تا از ليكاژ و نفوذ بگ آب هاي زير زميني جلوگيري شود.
 مطابق بهترين استندرد هاي بين المللي بوجود آيند.
 براي جلوگيري از ليكاژ ويا نشت مانيتور گردند.
 بعد از ختم عمليات معدني بصورت مصووني تخليگ گرديگ و بستگ شوند.
پاک كردن دوبارۀ منابع آب ،بعد از آنكگ درنتيجۀ عمليات معدني ملوث گرديده باشند ،خيلي مشكل ،پرمصرف و اغلبا ناكام است.
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اقدام جامعگ يك رودخانگ را نجات ميدهد
در شمال فليپاين ،درياچۀ "ابرا" از قسمت هاي بلند كوهستان منشاء گرفتگ و بطرف زمين هاي زراعتي پايينتر روان ،
وباآلخره بگ درياي چين ميريزد .براي نسل هاي متعدد ،كسانيكگ در اطراف اين درياچگ زندگي ميكردند ،زندگي خود را از طريق
زراعت ،ماهيگيري ،صنايع دستي و استخراج طال و مس بگ مقياس كوچكتر ،تأمين ميكردند .درسالهاي اخير ،شركت هاي
بزرگي براي استخراج طال دست بكار شده اند ،كگ سبب ايجاد خطرات بزرگي براي درياچگ ،حيات وحش و زندگي مردم شده
است.
براي انجام عمليات استخراجي و كندنكاري زمين ،كمپني ها جنگالت را از بين بردند .اينكار سبب شد كگ درياچگ و جوي
هاييكگ بگ درياچگ ميريخت
با گل و خاک پر شده و
خشك گردند .انوای زيادي
از انوای پرندگان ،حيوانات و
نباتات غايب شدند .اين
درياچگ بوسيلگ انتشار مواد
كيمياوي از تاالب ضايعات
معدن و ودريناژ مواد
اسيدي معدن ،ملوث و
زهري گرديد .مردم اطراف
رود خانگ از مشكالتي
مانند :سردرد ،بيحالي،
سرفگ ،دردسينگ ،سوخت
چشمان و بيني ،بخار هاي
جلدي و اسهال شاكي بودند .گرسنگي ناشي از دست رفتن محصوالت زراعتي نيز مزيد بر گرفتاري هاي فوق گرديد.
براي مقابلگ با مشكالت خلق شده ،مردم محلي گروپي را بنام حركت حفظ درياچۀ ابرا بنام ستارم" "STARMبوجود
آوردند .ستارم بگ طريقگ هاي مختلف براي حمايت از حق زمين و حق منابع آب كار مينمايند .مردم و مقامات دولتي را تعليم مي
دهد كگ خطرات ناشي از عمليات استخراجي معادن را بشناسند .اعتراض و راهپيمايي هايي را جهت برآورده شدن خواست هاي
مردم محلي سازماندهي ميكند .گروپ ستارم كيفيت منابع آب را مونيتور مينمايد و در اين كار از سهمگيري دانشگاه هاي محلي
با فراهم آوري وسايل و دانشمندان و همچنان از سهمگيري نهاد هاي جامعگ كگ بعنوان شاهد ،راهنما وجمع كنندۀ نمونگ هاي
آب همكاري مينمايند ،استفاده مينمايد.
با استفاده از موبايل ها وكامره  ،تيم هاي محلي نظارت آب ،از وقايع غير معمولي كگ اتفاق مي افتد يكديگر را اطالی
ميدهند .مثال :هنگاميكگ مشخص شد تعدادي زيادي از ماهي در قسمت پايين آب مرده اند ،رهبران اجتماعي در قسمت باال آب
تحقيق نموده و بزودي معلوم گرديد كگ علت  ،انتشار مواد كيمياوي با بوي عجيب بود كگ از يك معدن خارج ميگردي.
دانشمندان پوهنتون بزودي در جريان قرارگرفتگ و براي گرفتن نمونۀ آب بگ رودخانگ فرستاده شدند.
روش هاي خطرناک استخراج معادن هنوز در رودخانۀ ابرا در جريان است .اما گروپ ستارم توانستگ است كگ كمپني ها را
مجبور كنند كگ از خطرناک ترين روش هاي ممكنگ براي اجراي عمليات خود استفاده نكنند ،و جوامع اطراف نيز توانستگ اند
حقوق خود را براي داشتن محيط و منابع پاک  ،ثابت كنند.
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دريناژ تيزابي
اين حالت وقتي اتفاق ميافتد كگ آب و هوا بهمراه سلفر موجود در عمق زمين مخلوط شده (تركيب سلفايد) ،و اسيدي را ميسازد كگ
سبب حل شدن فلزات سنگين و ديگر ضايعات توكسيك ميگردد .اين مخلوط زهري صخره ها را سوراخ نموده و بگ آبهاي زير زمين ،خاک،
رودخانگ و آبهاي ايستاده نفوذ ميكند .در ابتدا ممكن است عاليم خطر كم باشد ،اما بتدريج تسممات موجود در آب سبب مريض شدن مردم،
نباتات ،ماهيان وحيوانات ديگر ميگردد .دريناژ اسيدي حيات را در قسمت هاي پايينتر از جريان عمليات معدني تخريب كرده ،وآثار آن
ممكن است تا هزاران سال باقي بماند.
هر معدن ميتواند دريناژ اسيدي را بگ بار بياورد .چون تقريبا ناممكن است كگ اينكار را متوقف كرد ،كمپاني ها بايد قبل از شروی كار بايد
ثابت نمايند كگ كار ايشان سبب ايجاد دريناژ اسيدي نميگردد .جلوگيري ،پاک كاري ويا محصور كردن دريناژ اسيدي آنقدر گران تمام
ميشود كگ كمپاين هاي مردمي شايد نتواند از آن جلوگيري نمايد بناءً بهتر است از شروی كار معدن در صورت غير محفوظ بودن جلوگيري
كنند.
حفره معدني
وقتي زمين كنده شود ،هوا و آب باران با
سلفر تركيب شده و محلول اسيدي را
ميسازد كه فلزات ثقيله را حل ميكند.

دريناژ اسيدي منابع آب زير زميني را آلوده كرده و سبب انتشار به طبيعت مي ردد .پاك نمودن آن تقريبا غير ممكن است.

گرفتن اقدامات بر ضد دريناژ اسيدي
 معادن بستگ شده (متوقف شده) را شناسايي و بوسيلۀ دانشمندان مورد اعتماد تست كنيد .بگ كمپني هاي استخراج معدن
اجازۀ آزمايش وتست ندهيد .آنها بگ شما دروغ خواهند گفت.
 از كمپني هاي معدني بخواهيد تا يك ارزيابي تأثيرات محيطي را اجرا و گزارش آنرا كگ شامل دريناژ اسيدي نيز ميشود ،بگ
دسترس عموم قرار دهند.
 بياموزيد كگ چگونگ كار معادن را ميتوان مانيتور كرد ،و جامعگ را در كار مصوون ساختن آنها با خود شريك سازيد (بگ منابع
نگاه كنيد).
 تأكيد داشتگ باشيد كگ بهترين راه براي جلوگيري از دريناژ اسيدي ،عبارت از جلوگيري از وقوی آن در قدمۀ اول است.
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مواد كيمياوي مورد استفاده در عمليات معدني
مواد كيمياوي كگ در عمليات معدني و پروسس منرال ها استفاده ميشوند سبب ملوث شدن آب ،زمين و هوا گرديده كگ منجر بگ ايجاد
مشكالت صحي براي مردمي ميشود كگ در آن نزديكي زندگي ميكنند .زهريات كيمياوي كگ در عمليات معدني استفاده ميشوند عبارتند از:
 سيانايد ،سلفوريك اسيد و حالل ها ايكگ براي جدا كردن منرال ها از سنگ هاي آن استفاده ميشوند.
 نايتريك اكسايد.
 امونيوم نايتريت و روغن سوخت ( )ANFOمورد استفاده در تونل هاي انفجاري
 فلزات ثقيلگ مثل سيماب ،يورانيوم و سرب
 گازولين ،ديزل و سوخت ها ايكگ در موتر ها و وسايل استفاده ميشوند.
 اسيتلين كگ براي ولدينگ كاري استفاده ميشود.

سيانايد
سيانايد براي جداكردن طال از سنگ معدني آن استفاده ميشود.
درشكل خالص خود ،سيانايد رنگ نداشتگ و طعم مثل بادام تلخ دارد.
طعم اش را بهنگام تركيب با مواد ديگر ممكن است از دست بدهد.
بشكل پودر ،مايع و گاز ميتواند بكار گرفتگ شود .خوردن سيانايد بگ
اندازۀ يك دانگ برنج كشنده است .معروض شدن طوالني مدت بگ دوز
پايين سبب جاغور (گوتر) ميشود ،گرچگ سوء تغذي نيز اين حالت را
ميتواند بوجود آورد.
سيانايد از راه انتشار بگ مجاري آب در جريان استخراج طال نفوذ
ميكند ،يا هنگامي كگ زبالگ داني ها تخريب و منفجر ميشوند .كمپني
هاي معدني ادعا ميكنند كگ سيانايد بعد از انتشار در آب خنثي
ميگردند .اما اين مسئلگ در صورتي صحيح است كگ مقدار كافي آفتاب و اكسيجن وجود داشتگ باشد .حتي در آنصورت نيز محصوالت
كيمياوي ديگري بجا مي ماند كگ ضرر رسان اند .اگر بگ آبهاي زير زمين نشت كند ،يا هوا ابري و باراني باشد ،براي مدت زيادي
خصوصيات خود را حفظ كرده و سبب مرگ ماهيان و نباتات در جريان رودخانگ ها ميگردد .حمام و شنا درين آبها نيز خيلي خطرناک است.

سلفوريك اسيد (تيزاب گوگرد)
اين تيزاب در استخراج معدن مس استفاده ميشود .همچنان محصول جانبي بسياري از عمليات هاي معدني است ،كگ بعد از تركيب هوا
و آب با سلفر در زمين تشكيل شده و حالل فلزات سنگين است و سبب دريناژ اسيدي ميگردد .اين تيزاب مانند تخم مرغ فاسد بوي ميدهد.
تماس با سلفوريك اسيد سبب سوختگي ها ،كوري و مرگ ميشود.
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تداوي
مواد كيمياوي موجود در ساحات معدني ميتواند بر روي لباس و پوست پاشيده ،يا بگ چشم پريده ويا هم بگ شكل گازات تنفس شوند.
اگر كسي صدمگ ببيند ،هرچگ عاجلتر كمك هاي طبي را طالب شويد( .براي گرفتن معلومات بيشتر در مورد تداوي سوختگي هاي كيمياوي
و امراض مربوطگ در جريان انتظار بگ كمك رساني  ،بگ ضميمۀ الف ببينيد)

جلوگيري
بهترين راه پيشگيري اضرار مواد كيمياوي ،بشمول فلزات ثقيلگ ،آنست كگ اصوال مورد استفاده قرار نگيرند .اما اگر هنوز استفاده
ميشوند ،روش هائي وجود دارد كگ خطرات آنها را بگ حد اقل ممكن كاهش داد.
 تاحد ممكن از وسايل حفاظتي استفاده كنيد( .بگ ضميمۀ الف ببينيد)
 چندين مرتبگ دست خود را در روز بشوييد .قبل ازين كگ دست هاي خود را بشوييد بگ صورت خود دست نزنيد ،سيگار نكشيد ويا با
مردم ديگر تماس نكنيد( .زمانيكگ در ساحگ توكسيك قرار داريد)
 بخواهيد تا دست اندركاران عمليات معدني مقدار ذرات و آلودگي هاي معدني را كاهش دهند.
 هيچوقت درجاييكگ مواد كيمياوي استفاده ،مخلوط يا ذخيره ميشوند مواد غذايي صرف نكنيد.
 مواد كيمياوي را بصورت مطمئني ذخيره كنيد.
ذخيره سازي مواد كيمياوي

تعداد زيادي از مواد كيمياوي ميتوانند سبب آتش سوزي ،انفجارات و آزاد شدن مواد سمي گردند .ذخيرۀ محفوظ مواد
كيمياوي كمك ميكند كگ خطر وقوی حادثات پايين آمده و از ضرر رساني در ساحات خطر جلوگيري گردد .مواد كيمياوي را
بطرق ذيل ذخيره كنيد:
 دور از مواد انفجاري ،منابع برقي و همگ نوی منابع آبي و وسايل انتقالي
موتوري.
 دور از مناطقيكگ مردم غذا صرف ميكنند.
کیمیاوی
ذخیره مواد
 در ظرف هاي نشاني شده ذخيره نماييد .در صورتيكگ مواد كيمياوي از
يك ظرف بگ ظرف ديگر انداختگ ميشود ،ظرف جديد نيز نشاني گردد .هرگز در
كانتينر هاي غذايي ويا نوشيدني نگذاريد .ممكن است كسي بصورت تصادفي از
آنها استفاده كند .مواد غذايي و نوشيدني را دركانتينر ها يا ظرف هايي كگ قبال
مواد كيمياوي در آن ذخيره شده نيز نگذاريد ،حتي بعد از شستن اين ظروف.
 در الماري هاي قفل شده و محكم ،كگ با عالمۀ مواد كيمياوي نشاني
شده ،نگهداري كنيد.
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فلزات ثقيله
فلزات ثقيلگ مانند آرسنيك ،سيماب ،كدميوم ،يورانيوم و سيماب حتي در مقادير بسيار كم مضر اند( .بگ صفحگ  337ببينيد) چون اين
فلزات عموما چند تا باهم در يك ساحگ وجود دارند ،مشكل است كگ بفهميم كدام يكي سبب بوجود آمدن مشكل صحي شده است.
اگر ميدانيد كگ چگ فلز ثقيلگ اي در منطقۀ شما وجود دارد ،و اثرات احتمالي آن برصحت نيز بگ شما معلوم است ،اين معلومات كمك
ميكند كگ بدانيد آيا تسمم اين فلز بگ وقوی پيوستگ است يانگ .بعضي از معدنچيان خواستار انجام تست هاي تثبيت نوی فلزات از طرف
متصديان معادن گرديده و ميخواهند در مورد كاهش خطر اين عناصر تعليمات ببينند.
سيماب بصورت خالص استخراج ميشود  ،و همچنان در زمان جدا سازي طال از سنگ معدني نيز بكار گرفتگ ميشود.
مس همراه جست  Zincو نقره يافت و استخراج ميشود.
آرسنيك  Arsenicبيشتر همراه با مس ،جست و طال يكجا بوده و استخراج ميگردد.
سرب غالبا بهمراه مس ،نقره و فلز جست پيدا ميشود.
كدميوم عمدتاٌ همراه نقره وجست دريافت ميگردد.
مهم :اگر هرروز در معرض فلزات ثقيلگ قرار داريد ،ادويگ نمي تواند مريضي شما را متوقف كند .تنها راه خالصي از شر مريضي،
توقف تماس با عناصر فوق است .اگر شما بگ تسمم فلزات ثقيلگ مبتال هستيد ،احتمال زياد دارد كگ اشخاص ديگري نيز در نزديك و اطراف
شما بگ اين مشكل مبتال باشند.
آيا شما در يك
معدن كار ميكنيد؟
نه  .ولي شوهر من در معدن كار
ميكند.

به نظر ميرسد مريضي شما
مربوط تسمم با سيماب باشد.
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تسمم سيماب
وقتي معدنچيان سنگ معدني طال يا نقره را پروسس ميكنند ،غالباٌ سنگ معدني را با سيماب مخلوط نموده ويك ماده نرمي را بوجود
ميآورند كگ بنام "امالگم"  Amalgamياد ميشود .وقتي اين ماده براي جمع آوري طال سوختانده ميشود ،بخارات آن بگ آساني تنفس
گرديده ميتواند .سيماب درصورتيكگ درظرف بدون سرپوش گذاشتگ شده يا ريختانده شود ميتواند بگ گاز تبديل شود كگ تنفس آن خيلي
خطرناک است .اگر توسط پوست جذب شود  ،يا ازطريق دست هاي آلوده بگ غذا انتقال داده شده و خورده شود ،هم زياد مضر است (بگ
صفحۀ  338مراجعگ كنيد).
عاليم تسمم سيماب مانند مالريا است .اگر در منطقگ اي قرار داريد كگ معادن طال در آن قرار داشتگ  ،و مريضي شبيگ مالريا بوجود
آمده اما با دواي ضد مالريا تداوي نگردد ،با كاركن صحي در مورد احتمال تسمم با طال بحث نماييد.
سيماب محيط زيست را مي تواند از طريق باقي ماندن در آب و خاک مسموم كند ،كگ ميتواند براي سال ها باقي بماند .درياچگ ها
ورودخانگ ها در كاليفورنياي اياالت متحده ،هنوز از اثر عمليات استخراج طال در حدود  244سال قبل  ،بگ حالت سمي باقي مانده اند( .
براي دريافت معلومات بيشتر در مورد مسموميت سيماب در آب و ماهي ها ،بگ صفحگ  331مراجعگ كنيد)
سيماب سبب تسمم ما
وفرزندان ما ميشود .آيا راهي
روش هائي وجود دارد كه

اما استفاده از سيماب

وجود دارد كه استفاده از آن

ميتوان توسط آن سيماب را

ي انه راه براي جدا كردن

متوقف شود.

دوباره بازيابي كرد .اين

طال است.

روشها محفوظ تر و
ارزانتر تر نيز هستند.
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جلوگيري از تسمم با سيماب
معدنچيان طال (يا نقره) ميتوانند با استفاده از يك بازدارندۀ بخارات سيماب ) (Mercury Retortاز تسمم با سيماب جلوگيري
نمايند .بازدارندۀ بخارات سيماب ،گازات سيماب را قبل از فرار بدام مي اندازد .بازدارندۀ سيماب معدنچيان و ديگر مردم را از تنفس نمودن
بخارات آن محافظگ نموده و براي متصديان معدن اين امكان را فراهم ميسازد تا از ضايعات جلوگيري نموده و سيماب را مجدداٌ استفاده
نمايند.
هميشگ سيماب را از طال در فضاي باز ويا جاييكگ تهويۀ خوب داشتگ باشد از هم جدا كنيد .رعايت اين نكتگ سبب كاهش خطر تنفس
بخارات سيماب توسط اطرافيان ميگردد .دستكش هاي ضخيمي در هنگام كار با سيماب بپوشيد.
بعضي از معدنچيان باالي ظروف حرارت دهندۀ طال برگ هاي درخت كيلگ را ميگذارند .سيماب بعد از گرفتن حرارت بخار ميشود ،و
بعد از برخورد با برگ بگ مايع تبديل ميشود .اين شكل از ظروف بدون سرپوش بهتر است .اما بازهم نمي تواند از تسمم كارگران و محيط
جلوگيري نمايد و امكان انتشار و فرار بخارات خيلي زياد است .بهترين انتخاب عبارت از باز دارندۀ بستۀ بخارات سيماب ميباشد كگ از
هرگونگ انتشار جلوگيري كند.
انوای مختلف باز دارنده هاي بخارات سيماب وجود دارد .همۀ آنها بگ حرارت قوي و جهت داده شده نياز دارند .ايجاد حرارت با يك
( Air blowerپف كننده) در بازيابي سريع طال در جريان پروسگ خيلي كمك ميكند.

چگونگ يك بازدارندۀ بخارات كاسگ مانند بوجود آوريم
يك كاسۀ فوالدي بزرگ ضد زنگ با يك سوراخ در كف آن

يك كاسۀ كوچكتر ميناكاري شده براي نگهداشتن "امالگم" كگ روي سوراخ كاسگ خارجي قرار ميگيرد

يك بستر از از ريگ ميده را در داخل كاسۀ فوالدي كالن و بگ اطراف كاسۀ ميناكاري شده بياندازيد.

يك كاسۀ شيشگ اي را سرچپگ روي كاسۀ كوچك ميناكاري شده كگ دربين ريگ ها است ،قرار دهيد.

"امالگم" داخل كاسۀ ميناكاري شده قبل از حرارت دادن گذاشتگ ميشود

شعلگ را بگ قسمت پاييني كاسۀ ميناكاري شده هدايت كرده وحرارت دهيد.

حرارت سيماب را بگ غليان آورده وبگ ديواره هاي ظرف شيشگ اي مي چسپد .بعد از سرد شدن دوباره بگ مايع تبديل و ازديوار ها پايين
مي ريزد و باالي ريگ ميده مي افتد .طال در ميناكاري شده باقي مي ماند
اجاق ن هدارندۀ ظرف
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چ ونه يك بازدارندۀ بخارات از نل گلوانيزه شده بسازيم
اين بازدارندۀ بخارات از نل ها و زانو خم هاي ستندرد ساختگ ميشود .قبل از استفاده
دستكش ،عينك و ماسك را بپوشيد.
1
"امالگم" (مخلوط سيماب و طال) را بشكل توپ هاي كوچك در آوريد .هميشگ
قبل از انجام اين عمل دستكش يا خريطگ هاي پالستيكي بپوشيد .گلولگ هاي ساختگ
شده را در داخل سرپوش نل بگذاريد.

ابتدأ گلوله امال م را
داخل سرپوش قرار
دهيد.

2
اجزاي بازدارندۀ را باهم با پيچانيدن بستگ نماييد ،طوريكگ امكان فرار سيماب موجود
نباشد
3
قسمت بدنۀ بازدارنده را در داخل بستر ذغال داغ قرار دهيد ،و سر ديگر را
داخل گيالس يا ظرف آب سرد كنيد .اين بازدارندۀ بخارات وقتي بخوبي كار ميكند
كگ بصورت هموار و متعادل حرارت داده شود.

بعدا پايپ وسيلۀ باز
دارندۀ بخارات راداخل نل
فلزي بپيچانيد

گيالس يا ظرف آب سرد

سيماب از طريق نل بداخل آب فرار ميكند .آب دوباره سيماب را سرد كرده و از انتشار آن بگ بيرون جلوگيري ميكند .فلز دوباره بگ شكل
4
مايع تبديل ميگردد.
وقتيكگ ديگر هيچ سيمابي در داخل آب وارد نگردد ،بمعني آنست كگ تمامي سيماب موجود از طال جدا شده  ،و طال نيز بصورت كامل
3
استخراج شده است .نل را يكبار تكان دهيد تا خوب مطمئن گرديد كگ هيچ
سيمابي در آن باقي نمانده است.
بگذاريد تا وسيلۀ بازدارندۀ بخارات كامال سرد گردد ،و بعد اجزاي آنرا از هم باز
6
كنيد .طالي خالص در داخل سرپوش پايپ باقي مي ماند.
يك مشكل بوجود آمده با اينوی بازدارندۀ بخارات آنست كگ سيماب ممكن
بداخل آن در مراتب اول استفاده بچسپد .عجلگ نكنيد ،هيچگاه بگ سيماب دست
نزنيد .با مرور زمان ،همگ سيماب موجود درآن بيرون ميآيد.
مشكل ديگرآنست كگ طال ممكن است در قسمت پاييني وسيلۀ بازدارندۀ بخارات بچسپد .براي جلوگيري ازين حالت ،قسمت آخري آلگ
را باز نموده و آنرا باالي يك شمع روشن چپگ نگهداريد ،تا زماني كگ يك روپوش سياه باالي آن قرار گيرد .گريس (روغن) شمع مانع از
چسپيدن طال ميگردد.
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تشعشعات يورانيوم
يورانيوم يك فلزي است كگ تشعشعات مضري را آزاد ميكند ( بگ صفحگ  342ببينيد) .اين تشعشعات سبب سرطان ،امراض جلدي و
ديگر مشكالت مهم صحي ميگردد .انسان از طريق كار در معدن يورانيوم ،پروسس آن يا زندگي در نزديكي معادن و زبالگ داني هاي آن ،
بگ تشعشعات يورانيوم معروض ميشود.
يورانيوم بگ دومنظور استفاده ميشود :سالح هاي اتمي يا انرژي اتمي.
هر دو مورد پر هزينگ ،خطرناک وغير ضروريست .هيچ كشوري نمي تواند بگ رهبران سياسي و نظامي خود در صورت داشتن سالح
هاي اتمي كگ براي كشتار جمعي ساختگ شده ا ند  ،اعتماد كند.
چيزي كگ ما بگ آن نياز داريم صلح است.
انرژي اتمي نيز خطرناک است .هرگونگ حادثگ اي در نيرو گاه هاي اتمي ميتواند هزاران نفر را بگ كشتن دهد .زبالگ هاي بوجود آمده از
كوره هاي هستوي بگ مدت هزارات سال از بين نمي روند .راه هاي بهتري براي توليد انرژي وجوددارد( .براي معلومات بيشتر بگ فصل 23
مراجعگ كنيد)
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محفوظ ن هداشتن ساحات معدني
كمپني هاي معدني مسوول اند تا شرايط كاري را درداخل معادن بي خطر نمايند.
دولت ها ،معدنچيان و اتحاديگ هاي كارگري بايد مطمئن گردند كگ كمپني هاي متذكره اين شرايط را رعايت مينمايند .متأسفانگ ،دولت
هاي زيادي قوانين صحي ،امنيتي ،و محيطي وضع شده براي كاركنان معدن را تطبيق نمي نمايند (براي معلومات در مورد اينكگ چگونگ
قوانين ،حقوق صحي و محيطي معدنچيان را تأمين ميكند ،بگ ضميمگ ب مراجعگ كنيد).
كارگران وجوامع نياز دارند تا قوانيني داشتگ باشند كگ حقوقشان را در قسمت حفاظت از خطرات ،دسترسي بگ معلومات ،وسايل الزمگ
وتعاليم مربوطگ تأمين كند .معدنچيان وجوامع غالبا كميتگ هاي صيانت را تشكيل ميدهند ،تا اينكگ مطمئن شوند كگ خطرات كاري و
محيطي بگ حد اقل ميزان خود برسد .اين كميتگ براي حاالت اضطراري نيز ميتوانند كار ها ايرا انجام دهند ،ازقبيل تخليگ بموقع وسريع افراد
صدمگ ديده از محل خطر.
متصديان معدن مسوول اند تا وسايل حفاظتي را براي همگ كارگران خود تهيگ ديده ،و اين وسايل را بصورت صحيح وسالم نگهداري
كنند .بايد كمك هاي اوليگ را براي همگ مهيا نموده  ،واين خدمات بگ تمامي معدنچيان قابل دسترس باشد (بگ ضميمگ الف ببينيد) .از هر
چيز مهمتر اينكگ ،كاركنان تعاليمي را در مورد طرز مقابلگ با خطرات و بحرانهاي ايجاد شده داشتگ باشند.
براي اطمينان از اينكگ كارهاي معدني كمترين خطر را متوجگ محيط ميكند ،آب و هواي نزديك بگ محل بايد بصورت منظمي مانيتور
گردد ،تا هرگونگ نشانگ آلوده گي شناسايي گردد.
تمامي مردم ايكگ معروض بگ مواد توكسيك كيمياوي ،گرد و خاک زياد ويا ساير حاالت خطرناک اند ،براي عاليم مريضي و مسموميت
مورد معاينگ قرار گيرند .هرگونگ اهتمامات تداوي براي بوجود آمدن عاليم ابتدايي خطر وجود داشتگ باشد.
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سازمان يافتن براي بهبود حيات معدنچيان
معدنچيان در اطراف و اکناف جهان برای بهبود حيات ،شرایط کاری و
صحت خود اتحادیه های کارگری و همكاری تشكيل داده اند ،تا بر صنایع
معدني فشار وارد آورند که از قوانين متابعت کرده ،و دولتها این قوانين را به
اجرا گذارند .آنها همچنان کميپاین ها ایرا راه اندازی نمودند تا
ز
تعهد نامه های بين المللي به اجرا گذاشته شده و مقررات صحي و
س ي
حفاظتي در معادن تنظيم گردد .همچنان در صورت شرایط کاری غير
منصفانه ،غير مصوونانه و مخرب برای صحت ومحيط زیست،
معدنچيان یكجا با دیگران تظاهرات ،اعتصابات و راه بندان را برای
توقف کار معدن راه اندازی نمودند.

معدنچيان ميدانند كه اگر باهم همكار باشند ،قادرند كوه
هارا جابجا كنند!

زنان معدنچي یک کوپراتيف را بوجود ميآورند.
در بوليویا ،زنان زرات باقي مانده طال ،نقره و حلبي را از انباز زبالۀ موجود در نزدیكي معادن جمع آوری مينمودند.
بسياری زنان بعد از مرگ شوهرانشان از سبب تصادفات یا سيليكوزس درین معادن  ،مجبود به اجرای این مشكل
ميگردیدند .این زنان درشرایط بسيار سخت و برای ساعات طوالني در روز کارميكردند ،غالبا بدون لباس های حفاظتي
و در داخل آب ملوث .آنها مزد ناچيزی بدست مي آوردند .در گذشته اینها حتي به عنوان کارگر توسط دولت شناخته
نمي شدند .اینها مانند افراد غير مرئي بودند.
باآلخره دریک روز ،کمپني معدني شروع به انفجار دادن قسمتي از انبار زباله کرد که برای ساخت راه جدید قرار
بود استفاده شود .زنان باالی تپه ها بلند شده و در مقابل از بين رفتن تنها منبع درآمد شان شروع به اعتراض کردند.
آنها نتوانستند که کار انفجار را متوقف کنند ،اما مبارزۀ خود را برای اعادۀ حقوقشان ادامه دادند.
این زنان اتحادیه ایرا تشكيل دادند تا بتوانند مزد بيشتری در مقابل کار خود از کمپني های مربوطه درخواست
کنند .شرکت ها از جواب دادن به خواسته های معترضين خود داری کردند .اما درعوض دولت حقوقشان را به رسميت
شناخته و قانوني را تصویب کرد که کمپني ها را مجبور ميكند که درمقابل غير حاضری کارگران بدليل مریضي،
معاش بپردازد .این قدم یک پيروزی کوچكي را به بار آورد ،ولي همين اقدام نيز زنان و معدنچيان دیگر را تشویق نمود
تا به تشكيل اتحادیه ها و کوپراتيف ها پرداخته و برای برقراری عدالت به مبارزه برخيزند.
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حسابده ساختن كمپني ها
تعداد زیادی از کار های معدني بوسيله شرکت های بين المللي اداره ميشوند که مرکز شان بيرون از مرز ،در کشور های خيلي دور قرار
دارد .این حالت ایجاد فشار بر روی این شرکت ها را خيلي مشكل ميكند .اما مردم مختلفي در اطراف دنيا این شرکت ها را مجبور به تغيير
روش های شان نموده اند.

معدنچيان اسبستوز در محكمه برنده ميشوند
وقتي "اودری"  Audreyیک طفل بود ،برای یک کمپني استخراج معدن بریتانوی بنام Cape Mining
 Company of Britainدر افریقای جنوبي کار مينمود .کار وی آنبود که روی انبار پودر اسبستوز پائين و باال
برود تا این پودر بتواند در خریطه ها بسته بندی و برای انتقال آماده گردد .یک ناظر هميشه کار او و دیگر اطفال را
زیر نظر داشت تا ایشان مشغول کار باشند ،هرگاه کار را توقف ميدادند ،ناظر آنها را شالق ميزد .اودری از اثر تنفس
اسبستوز شدیدا مریض شد ،و همينطور تعداد زیادی از کارگران موجود در آنجا.
بعد از سي سال ،اودری به هزاران نفر دیگر ساکنين افریقای جنوبي پيوست که ادعای تعقيب قانوني کمپني ایرا
داشتند که سبب مریضي آنها گردیده بود .کمپني مدت سه سال را تالش نمود تا قضيه اش در محكمه ای در افریقای
جنوبي شنيده شود .اما معترضين ميدانستند که محاکم افریقای جنوبي آنقدر پرقدرت نيستند که بتوانند جلو یک
کمپني بزرگ بين المللي ایستاده شوند ،همان کمپني ایكه برای کشور ثروت زیادی را بهمراه آورده است .اودری با
تعداد دیگری از معترضين به کشور های مختلفي سفر کردند که سرگذشت خود را بازگو نموده و حمایۀ آنها را باخود
داشته باشند .باآلخره ،محكمه ای در بریتانيه حاضر شد که به دادخواست شان رسيدگي کند ،همان کشوری که کمپني
مربوطه به آن بود.
بعد از پنج سال جنگ در محاکم ،کمپني تسليم شد .به مقدار ده ها ميليون دالر به کسانيكه خساره دیده بودند ،
غرامت پرداخت گردید .امروزه ،بيشتر کشور ها استخراج این مادۀ معدني را ممنوع کرده اند .حتي تعداد دیگری استفاده
از آنرا نيز قدغن کرده اند .باآلخره در سال  ،2448افریقای جنوبي از بزرگترین توليد کننده اسبستوز  ،به ممنوع کننده
آن تبدیل شد که استخراج و استفاده از آنرا منع کرد.
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وقتيكه يك معدن بسته ميشود
قبل ازینكه کار استخراج در یک معدن شروع شود ،کمپني باید مطالعه کند که انجام کار معدن چه تأثيراتي را روی محيط
زیست و جامعه از خود بجا ميگذارد .این مطالعه که بنام ارزيابي تأثيرات محيطي ( )EIAیادميشود ،باید راه های مختلفي را
کاهش اضرار و همچنان پاک کردن ساحه بعد از بسته شدن معدن را پالن نماید .این پالن همچنان باید شامل جبران خسارات
وارده احتمالي باشد ،که ممكن است به اشخاص یا محيط زیست برسد.
وقتي کار معدن در یكجا ختم ميشود ،کمپني
مسوول ،تحت نظر دولت ،باید ساحۀ مورد نظر را
تا حد ممكن به حالت اولي برگرداند .تا اینكه
محل برای هرگونه استفادۀ احتمالي در
آینده بيخطر باشد.
ط
کمپني های استخراج معادن و
ل
متصدیان معادن باید:
 زباله ها را دفع نموده ،ماشين
آالت و تأسيسات معدني را با خود ببرند.
 منافذ را پر ،تونل ها را بسته و
محل های خطرناک را سد کنند .و باالی
محل های خطرناک عالیم خاص نصب کنند.
 تمامي ساحات دفن و دفع زباله ها را
محكم کاری نموده ،تا از تخریب وسقوط این محل
ها جلوگيری بعمل آید.
 محيط را با خاک سالم و بارور بهمراه اشجار و
نباتات بپوشانند.
 آبراه های تخریب شده دوباره اعمار گردند.
بعضي از کشور ها از کمپني ها ميخواهند تا مقدار پول را بصورت تضمين قبل از شروع کار به امانت گذارند .این کار وقتي
مؤثر است که مقدار پول به گرو گذاشته شده آنقدر زیاد باشد که از ایجاد خسارت توسط کمپني جلوگيری نماید .اگر پول گرفته
شده کمتر از مقدار مخارجيست که صرف پاک سازی خسارات وارده ميشود ،هيچ تضميني برای مجبور کردن کمپني ها به انجام
تعهدات شان وجود ندارد .بعضي از جوامع حتي کوشش ميكنند که در وقت عقد قرارداد ،حد اعظمي وجه تضمين را گرفته بتوانند.
بهتر آنست که یكدفعه مقدار زیاد پول برای تمام دورۀ پروژه گرفته شود ،نسبت به اینكه مقادیر کوچكتر برای هر یک از مراحل
استخراج معدن گرفته شود.
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احياي مجدد زمين هاي آسيب ديده
اگر یک زمين توسط فرسایش خاک و از بين رفتن الیۀ
سطحي آن خسارت دیده باشد ،ميتواند به مرور زمان دوباره
احياء گردد (به فصل یازده ببينيد) .اما زمين ایكه در اثر زباله
های معدني یا کيمياوی شدیدا آسيب دیده باشد ،اگر امكان
احيای مجدد را داشته باشد بسيار این کار مشكل خواهد بود.
بازیابي و سر سبز ساختن مجدد زمين های آسيب دیده باید
وظيفۀ صاحبان و متصدیان معادن باشد .اما جوامع معدني (اعم از
ساکنين محلي و کارگران) بدون توجه به حمایت دولت ،باید صاحبان
معادن را مجبور کنند که این مسووليت خود را جامۀ عمل بپوشند.
بعد از ختم عمليات معدني  ،قبل از احياي مجدد زمين ها
برای احيای مجدد و کشت دوباره زمين ها ایكه از آن معادن
استخراج ميگردد ،ابتدا باید از انتشار ضایعات توکسيک توسط آب و باد
جلوگيری بعمل آید ،و از دریناژ اسيدی کار گرفته نشود .پاک نمودن
واحيای مجدد زمين های آلوده سالهای زیادی را در بر ميگيرد.
اگر درجایي نميشود عمليات معدني را بدون خطر و با
مسووليت پذیری انجام داد ،بهتر است تا کار استخراج معدن در

آنجا اصوال صورت نگيرد.

رويش مجدد وسبز شدن نباتات پنج سال بعد از غرس دوباره آنها

بعد از بيست سال ،منطقه دوباره كامال سبز گرديده است

497

كار در معدن وصحت

استخراج معادن بصورت مسووالنه
بانک جهاني و سازمان های دیگر بين المللي پاليسي را
دارا ميباشند که بنام " معدنكاری پایدار" یاد ميشود .اما
استخراج معادن به مقياس بزرگ هميشه مخرب بوده
ومقدار موادیكه به صورت مصوونانه ازینطریق استخراج
ميگردد محدود است .صنعت استخراج معدن با اصطالح
"  "Boom and Bustیا توسعۀ سریع و
ورشكستگي مشهور است :بدان معني که وقتي در یک
محل یک ذخيرۀ منرالي کشف ميشود ،ثروت زیادی
توليد خواهد شد ،اما بزودی با رفتن این منرال ها از
منطقه فقر شدیدی حادث ميگردد .بهمين خاطر ،هنوز
چيزی بنام "معدنكاری پایدار" وجود ندارد.
هرچند ممكن است استخراج معادن بصورت پایدار
ممكن نباشد ،اما امكان آن وجود دارد تا بطریقي
صورت گيرد کمتر مخرب بوده و منفعت بيشتری را
برای کارگران و جامعه داشته باشد.

اين الماس براي
ابد خواهد
درخشید
سرزمين ما نيز براي
ابد تخريب شده است!

انكشاف پالن هاي اجتماعي و محيط زيست
تمام عمليات های معدني باید شامل پالن ها ای برای حفاظت محيط زیست و برآورده کردن نياز های جوامع محيطي
باشند .کمپني های معدني ميخواهند بيشترین مقدار منفعت را با کمترین مقدار مصارف کسب کنند ،و در بيشتر موارد فشار های
مردمي الزم است تا ایشان را مجبور به انكشاف این گونه پالن ها کند .برای اینكه هرگونه پالن طراحي شده مؤثر باشد ،مردم
باید در جریان هرگونه تصميم گيری حضور داشته باشند .یک پالن مسووالنه باید شامل موارد ذیل باشد:
 اجرای یک ارزیابي تأثيرات محيطي ( )EIAبا اشتراک مردم( .به ضميمۀ الف ببينيد).
 خدمات اجتماعي مثل :کلينيک های صحي ،مكاتب ،تهيۀ آب آشاميدني ،تنظيفات و اقالم ضروری دیگر
 بيمه ها و مواظبت های صحي طوالني مدت و جامع برای کارگران ،خانواده هایشان و مردم ایكه متأثر ميگردند.
 یک پالن برای بسته کردن معدن ،احيای زمين ها و تهيه راه های مطمئن و پایدار کسب درآمد برای کسانيكه در
معدن کار ميكرده اند.

