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   يمطالعه مورد
  1بلوليدياسنوروي و اساسفرانس،اساساس

شد هم مانند كلمنسه يك كشتي سمبوليك فرانس ناميده مياسبلوليدي كه قبال اساساس
توسط همسر رئيس جمهور فرانسه به آب انداخته شد  1960يازده مي  زماني كه اين كشتي در. بود

نوروي تغيير نام اساين كشتي به اس 1980در سال . ترين كشتي جهان بودمتر طوالني 316با طول 
داده شد و در اختيار خطوط كشتيراني نروژ قرار گرفت بعد از يك انفجار مخرب كه در بيست و 

در آلمان انتقال  2اتفاق افتاد كشتي به بندر برمرهاونتي در شهر ميامي در اين كش 2003پنج مي 
از آلمان بر مبناي  آنبه علت وجود آزبست و ديگر مواد سمي در اين كشتي خروج . شد داده

كه مقامات آلماني اطمينان حاصل كردند كه مقصد كشتي براي وقتي. كنوانسيون باسل ممنوع بود
تخريب كشتي پاك در  NGO. مالزي است به كشتي اجازه دادند تا بندر را ترك كند،تعمير

خواستند اجازه خروج كشتي كه ميخطوط كشتيراني نروژ وقتي" :گويديخصوص اين موضوع م
نوروي به خارج اسحركت اس. را بگيرند اطالعات حياتي را از مقامات آلماني مخفي نگهداشتند

شش  ها و بند  چهار وخصوص بازمانده كشتي آلمان مغاير با بند شانزده مقررات اتحاديه اروپا در
  ]69[".كنوانسيون باسل است

در  ٣انگكالدر بندر پورت  2005ترك كرد ودر ده آگوست   2005كشتي آلمان را در ماه مي 
  .مالزي پهلو گرفت در حاليكه مجددا به بلو ليدي تغيير نام داده بود

جمعي كه توسط بنياد سالمت شغلي و محيط بنگالدش شكل به دنبال يك حركت دسته
بنياد  .يب كشتي در بنگالدش ناموفق مانداي تخرها حمايت شد تالش برNGOگرفت و توسط 

اي به دولت، خطرات پيش روي سالمتي مردم بنگالدش نامه سالمت شغلي و محيط بنگالدش در
آمد را براي مردم اين كه با خريد بلوليدي توسط يك شركت تخريب كشتي بنگالدشي پيش مي

در داكا و در حضور  2006ريه يك تجمع عمومي در تاريخ دوازده فو در. كشور تشريح  كرد
تن  1250ها، بنياد سالمت شغلي و محيط بنگالدش جزئيات خطرات اين كشتي كه حاوي رسانه

                                                 
1 - SS France,SS Norway,SS Blue lady 
2 - Bremer haven 
3 - Port Klang 
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در پانزده فوريه صدها فعال . بود را تشريح كرد١ هاي پلي كربنهفنيلآزبست و مقادير نامشخصي بي
كه در  ٢گيري سابدارشتي دراي انساني تشكيل دادند تا به تصميم تخريب كزيست محيطي زنجيره

  .تاگون است اعتراض كنندنزديكي چي
راني بنگالدش كشتيصنعتصاحبانوموجب افزايش فشار بر دولتاي اعتراضاترسانهپوشش

وزير محيط زيست  3االسالمطريق 2006فوريه  مدر شانزده. شد تا اين كشتي را بايكوت كنند
ي دستور داد تا به اين كشتي  اجازه ورود به آبهاي اين بنگالدش به نيروي دريايي و گارد ساحل

كشور را ندهند و به بانك مركزي و گمرك  نيز دستور داد كه اجازه ورود براي اين كشتي صادر 
ايم تصميم داريم تا از ورود اين كشتي به آبهاي مبناي اطالعاتي كه ما جمع كرده نكنند و گفت بر

  . ]70[كشور ممانعت كنيم
انجمن تخريب كشتي بنگالدش تائيد كرد كه هيچ يك از سازمانهاي  2006فوريه  مهدر هفد

  .عضو، اين كشتي آلوده را خريداري نخواهد كرد
ماه مي  در. صاحبان كشتي بلوليدي پس از عدم موفقيت در بنگالدش به هند روي آوردند

داخلي  ن دادگاه از قوانينمبني بر پيروي اي دادگاه عالي هند بدنبال درخواست فعالين هندي 2006
در ماه ژوئن دادگاه عالي هند . به آبهاي اين كشور ممنوع كرد بلوليدي را ورود كشتي، الملليبين و

كشتي بجاي مقصد  2006ژوئن  مدر سيزده .با چرخش آشكار اجازه ورود كشتي را صادر كرد
و تنها پس از چهار روز  اوليه كه آالنگ بود مالزي را به مقصد امارات متحده عربي ترك كرد

پنج مايلي سواحل ودر سي ژوئن كشتي در آبهاي هند در سي. مقصد خود را بسوي هند تغيير داد
اي كشتي در آالنگ ها و تالش رسانهNGOدو هفته بعد در ميان اعتراضات . آالنگ لنگر انداخت

  .پهلو گرفته بود
 بورد. ه و سيستم اداري را درگير كردقانوني بودن ورود كشتي به هند چندين كميته، دادگا

اي كه توسط بيانيه در. آلودگي گجرات هم مانند دادگاه عالي حكم اوليه خود را تغيير داد كنترل
ها براي حركت گيري شد كه چون تالشآلودگي گجرات صادر شد اينگونه نتيجهكنترل بورد 

موضوع  2007ر بيست و شش فوريه د. مجدد كشتي هزينه بر است كشتي بايد در هند باقي بماند
                                                 

1 - PCBs 
2 - Giri Subedar 
3- Tariqul Islam 
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گرفت ولي دادگاه به دليل درخواست براي اطالعات بيشتر دادرسي  در دادگاهي مورد بررسي قرار
  .را به تعويق انداخت

به فعاليتهاي قانوني خود ادامه دادند تا تصميم دادگاه  ]71[ فعالين مقابله با تخريب كشتي
  . ير دهندآلودگي گجرات را تغيكنترل عالي و بورد 

   ]72[:گويدكننده اين افراد كوپال كريشنا ميهماهنگ
يرقانوني بخاطر غ دهد چنين كارهاي قانوني است كه اجازه ميدهنده نقصبلوليدي نشان"

هاي خطرناك كه در سال قانون بازمانده. سود به هزينه سالمت عمومي و سالمت شغلي انجام شود
اجبار . كندهاي پلي كربنه را منع ميفنيلو بيآزبستت حاويضايعاشده كامال ورودتصويب 2003

كه هند هم آن را امضا  ١هاي ارگانيك ماندگارخصوص آاليندهما به رعايت كنوانسيون استكهلم در
كربنه وارد كشور ما شود زيرا ما  پليفنيلهاي حاوي بقاياي بيدهد كه كشتيكرده است اجازه نمي
توانيم در اين كار آنگونه كه كانات اشاره شده در كنوانسيون را نداريم و نميدر هند تسهيالت و ام

 .مطابق شرايط زيست محيطي باشد رفتار كنيم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1- Persistant Organic Pollutants 
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اجازه تخريب كشتي در هند ارائه نكردند و  صاحبان كشتي بلوليدي هيچ مستندي مبني بر
ت هندي اين امكان را در اختيار نداشتند مقاما. كشتي صرفا با داليل انسان دوستانه وارد هند شد

تا در مورد همه جوانب ورود كشتي به جايي كه امكانات كافي براي مقابله با مشكل آزبست و 
 فعالين مقابله با تخريب كشتي. گيري نمايندآلوده كشتي در اختيار ندارد فكر و تصميم ديگر مواد

  ]73[".و منتظر قضاوت دادگاه عالي هند هستند انداكنون درخواست نهايي خود را به دادگاه داده
در اعتراض به مخاطرات اجتماعي تخريب كشتي بلوليدي در آالنگ براي سالمتي ساكنان اين 

 ٣در استان تاالجا ٢رئيس منتخب شوراي روستاي سوسيا ١هابنا 2007مارس  ممنطقه در تاريخ هشت
ستايي كه در فاصله بيست و پنج كيلومتري نفر از ساكنان دوازده رو هزاردر گجرات از طرف سي

در دادگاهي كه در مارس . اي به دادگاه ارائه دادكردند نامهآالنگ و تخريب كشتي زندگي مي
نظر را در خصوص برگزار شد مقرر گرديد كه ظرف شش ماه نظر تخصصي افراد صاحب 2007

موضوع كشتي همچنان حل نشده  با اين تصميم. ]74[ انجام اين كار پيش از شروع آن اخذ نمايد
  .تعيين شده بود نيز به تعويق افتاد 2007باقي ماند و جلسه بعدي دادگاه  كه براي سي آوريل 

 

                                                 
1- Bhagvatsinh Haubha Gohil 
2 - Sosiya 
3 - Talaja 


