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  انباشت مواد سمي در آسيا
  

  صنعت تخريب كشتي در هند
 PCBsگذرانند و با آزبست، سرب، جيوه و هايي كه مراحل آخر عمرشان را ميتخريب كشتي

ها، دولتها راهي براي كم كردن هزينه. بري استآلوده هستند اگر به درستي انجام شود فرايند هزينه
هاي سمي توسط مند شوند و آن تخريب كشتيهترين صنعت دنيا بهراند تا از مزاياي كثيفهيافت

تني فرانسوي  27000يك كشتي جنگي  1سهكشتي كلمن. ]61[كارگران در كشورهاي آسيايي است
يك دادگاه دولتي فرانسوي . درهند پهلو گرفت 2در لنگرگاه آالنگ 2005دسامبر  31است كه در 
بود كه حاوي » ماده سمي خالص« كشتي يك. است» ماده جنگي«د كه اين كشتي يك حكم داده بو

دانستند كه گيرندگان فرانسوي ميتصميم. تن آزبست بود 1000مواد متعدد كشنده از جمله 
قانون اروپايي بقاياي كشتي و  ،3ماندهاي خطرناك اين كشتي با كنوانسيون باسلخالصي از پس

اي استوار شده است اما عملكرد دولت فرانسه برمبناي استاندارد دوگانه قوانين كشوري در تعارض
مقصد،  بود به اين ترتيب كه  در فرانسه واردات و مصرف آزبست ممنوع شده بود ولي در كشور

اي دولت هنوز براي پيشگيري از مواجهات خطرناك كارگران و كار در شرايط نامطلوب چاره
 2002و  2001طي سالهاي . تجارت بزرگي در خليج آالنگ است تخريب كشتي. نيانديشيده بود

ساله بودند  17هزار كارگر كه برخي از آنها  40تا  25شصت و چهار كشتي توسط  دويست و
كنند كه برخي از آنها حاوي زنان قطعات سبكتر را از كشتي به بيرون حمل مي. تخريب شده است

هاي آزبست از قطعات فوالد با دست. ه شده استاي از آزبست پوشيدآزبست است يا با اليه
اكثر . كنند تا  دوباره به فروش برسانندشود كارگران كروسيدواليت را خشك ميبرهنه جدا مي

كارگران پا برهنه هستند و تنها حفاظتي كه در اغلب موارد براي پيشگيري از مواجهات شغلي 
هيچ وسيله حفاظتي يا حفاظت تنفسي . اندادهقرارد اي است كه روي دهان خوددارند قطعه پارچه

. جهت پيشگيري از مواجهه كارگران با آزبست و محافظت آنان در برابر اين ماده وجود ندارد
  :شرايط كاري معمولي در آالنگ به صورت  زير است

                                                 
1- ClemenCeau 
2- Alang 
3- Basel 
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 .كنندكارگران ساده و غيرماهر و بيسواد روزانه  دو دالر دريافت مي -

چك و بزرگ بطور معمول وجود دارد و هيچ سرويس سوانح مرگبار و حوادث كو -
 .شودپزشكي ارائه نمي

 .شودهاي حفاظتي كارگران هم رعايت نميحداقل -

 .امنيت شغلي يا حق اظهارنظر در مورد شرايط كاري وجود ندارد -

حضور و انباشت آزبست و ديگر مواد سمي كارگران را هم در محيط كار و هم در منزل  -
دهد چرا كه بسياري از آنان در محيط كار يا نزديك به آن زندگي قرار ميدر معرض مواد سمي 

 .]62[ كنندمي

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
وضعيتي را كه كارگران تخريب كشتي با آن  2هاي تجاري هنداز مركز اتحاديه 1گانگليكيپي

  :كندمواجهند بشرح زير خالصه مي
فصلي  پيوسته در حال مهاجرت  فتن كارپذير هستند زيرا براي يااين كارگران بسيار آسيب"

توجه هستند هستند اين افراد توسط كارفرماياني كه نسبت به سالمت شغلي و ايمني آنها بي

                                                 
1- P.K Ganguly 
2 - Center of Indian Trade Unions (CITU) 
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گيرند و از سوي ديگر توسط قدرتهاي سياسي جامعه بكارگرفته شده و مورد اجحاف قرار مي
روبرو هستند كه با مواد  كارگران در آالنگ همه روزه با شرايطي. شوندناديده انگاشته مي

ايجاد و اعمال  ترين علت آن ناتواني حكومت درتهديدكننده سالمتي مواجهه دارند و عمده
  ]63[".استانداردها است

منع  NGOاز هند و 1المللي به رهبري كورپارالهاي بينNGOيك حركت جهاني توسط 
را به  نسها كشتي كلمشد ت آغاز3 گروه تخريب كشتي پاك NGOو 2مصرف آزبست در فرانسه

فرانسه و هند شروع شد تا كشتي را  ها در NGO اقدامات قانوني توسط. ]64[ فرانسه بازگرداند
  .مجبور به بازگشت به فرانسه كند

مايلي  50زيست در فاصله پس از تظاهراتي كه توسط گروه صلح سبز و حاميان محيط
ر عبور اين كشتي را از كانال سوئز با دولت مص ]65[انجام شد 2006ژانويه 12سواحل مصر در 

هايي كه در اين كشتي وجودارد آگاهي كافي در اختيار ندارد به اين عنوان كه از ماهيت آلودگي
همزمان تظاهراتي در فرانسه، هند، مصر و بنگالدش انجام شد كه بطور گسترده . تاخير انداخت
يك دادگاه فرانسوي انتقال كشتي به هند را  2006در پانزده فوريه . ها پوشش داده شدتوسط رسانه

. به حالت تعليق درآورد و كمي پس از آن رئيس جمهور فرانسه كشتي را به اين كشور فراخواند
 12000ليون دالر هزينه و يم 38كشتي به بندرگاه خود بازگشت در حاليكه  2006هفده مي  در

-قوانين ملي و بين توانايي. سيايي بيابدمايل پيموده بود تا جايي براي تخريب آن در كشورهاي آ

هاي خطرناك و سمي با موضوع كشتي كلمنسه ماندهالمللي در پيشگيري از تجارت جهاني پس
اين موضوع موجب شد تا در اتحاديه اروپا فعاليتهايي از سرگرفته شود . پيش آشكار شد بيش از

  .تكه نتيجه آن پيشگيري از انجام چنين كارهاي غيرقانوني اس
عليرغم موفقيتي كه در مورد كشتي كلمنسه بدست آمد تخريب كشتي در آالنگ روبه افزايش 

 24 ورود. اندكشتي براي تخريب وارد اين بندر شده 47،  2007تا  ژانويه  2006از نوامبر . است
دهنده افزايش ماهه ژوئن تا اكتبر نشان 5كشتي در يك ماه ژانويه نسبت به ورود كشتي طي 

گويند كه قدرت بازار فوالد در نظران تخريب كشتي ميصاحب. ]66[ ليت در اين زمينه استفعا
                                                 

1 - Corporale Accoutability Desk 
2 - Ban Asbestos France 
3 - Platform for clean ship breaking 
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آالنگ در حال حاضر پذيراي . آالنگ و آشوبهاي سياسي در بنگالدش مسئول اين قضيه هستند
است كه از كشورهاي خليج ) هزارتني 15تا  12(و متوسط ) تني 5000( هاي كوچككشتي

  .آيندمي ]فارس[
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  نعت تخريب كشتي در بنگالدشص
سال است كه فعاليتهاي تخريب كشتي در  20بيش از 

 35كشتي در  250تا  180ساليانه . شودبنگالدش انجام مي
نفر بصورت  50000شوند و محل تخريب كشتي تخريب مي

مستقيم به اين كار اشتغال نفر بصورت غير 80000مستقيم و 
فرسا است و امنيت تاين كار بسيار سنگين و طاق. دارند

. شغلي و تامين اجتماعي براي كارگران وجود ندارد
اي حمايت سوادند و توسط هيچ اتحاديهمهاجراني كه بي

درصد از نيروي كار را  در اين قسمت تشكيل  98شوند نمي
دهند و متاسفانه اين افراد هيچ آگاهي از خطرات آزبست مي

رگران و مواجهات سوانح و حوادث شغلي و مرگ كا. ندارند
سمي هر روزه در اين شغل به وقوع  خطرناك با انواع مواد

  .پيونددمي
داليل طبيعي و سياسي متعددي براي رشد فعاليتهاي 

خط ساحلي براي . تخريب كشتي در بنگالدش وجود دارد
هاي بزرگ مناسب است و مجزا بودن محل پهلوگرفتن كشتي
شود كه ي مانع از آن ميها از نظر جغرافيايپهلو گرفتن كشتي

دردسترس . شرايط كاري مورد پايش و ارزيابي قرار گيرد
آالت و نبود كم ماشينقيمت، هزينهكار ارزانبودن نيروي

شدن هزينه تخريب مقررات ايمني و سالمت موجب كم
آيد و ارزش موادي كه از كشتي بدست مي. شودكشتي مي

ت كوچك آهن قطعا. شود زياد استدوباره فروخته مي
ها شوند، مبلمان و اثاثيه كهنه كشتيدوباره مصرف مي

هاي آزبست بدست آمده دوباره مورد شود، ورقهفروخته مي
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گيرد، وسايل الكتريكي دست دوم و وسايل آشپزي و ابزارآالت آشپزخانه دوباره استفاده قرار مي
  .شودفروخته مي

آوري ارت هيچ قانوني نيست و جمعآوري آزبست در بنگالدش تحت نظبرداشت و جمع
  .ها امري عادي استآزبست و استفاده مجدد از آزبست بدست آمده از كشتي

حركت ملي براي پيشگيري از خطرات آزبست در بنگالدش عمدتا از فعاليتهاي بنياد سالمت 
نع اي است كه براي ماين بنياد مجموعه. ]67[گيردنشات مي 1شغلي، ايمني و محيط بنگالدش

كند و فعاليت عمده آن در جهت جلوگيري از مصرف آزبست در سطح ملي و جهاني فعاليت مي
هاي آلوده به آزبست، پيشگيري از مصرف دوباره محصوالت حاوي واردات آزبست و كشتي

اي محيط كار، غرامت و حمايت از آزبست، تصويب قوانين دولتي در اين زمينه، بازرسي دوره
  .باشديقربانيان آزبست م

بنياد سالمت شغلي و محيط بنگالدش و مركز پايش منابع 
دسامبر  مو شانزده مدر راستاي اين فعاليتها در پانزده ٢آسيايي
كنفرانسي تحت عنوان منع مصرف آزبست در جنوب  2006

نظران اين كنفرانس صاحب. برگزاركردند ٣تاگونآسيا  در چي
هاي صنفي و تحاديهسالمت شغلي، فعالين اجتماعي، فعالين ا

. دانشمندان را از بنگالدش، هند، پاكستان و ژاپن گردهم آورد
ميان موضوعات مطرح شده در اين كنفرانس مواردي چون  در

هاي هند، خطرات آزبست در مواجهه با آزبست در نيروگاه
صنعت تخريب كشتي، سياستهاي مرتبط با آزبست در آسيا و 

- از قربانيان آزبست مطرحها و گروههاي متشكل NGOايجاد 

- كه از هند در اين كنفرانس شركت كرده ٤كريشناكوپال. شدند

گويد كه جلسات و مباحث حاوي اطالعات فراواني بود و همچنين يك بازديد از محل بود مي

                                                 
1- OSHE 
2   - Asian Monitor Resources Center 
3  -  Chittagaon Agrabad 
4   - Copal Krishna 
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كنندگان توانستند فضاي مملو از آزبست را ببينند كه هيچگونه تخريب كشتي انجام شد كه شركت
  .نداشت غلي و ايمني در آن وجودخدمات سالمت ش

صنفي هلند  هايبنياد سالمت شغلي و محيط بنگالدش با همكاري كنفدراسيون اتحاديه
  :اي را با اهداف زير آغاز كرده استپروژه

 بين كارگران تخريب كشتي افزايش آگاهي نسبت به مخاطرات آزبست در -1

شوند و با دولت  آزبست درگير فعال در موضوع هاي صنفي تا بطورتوانمندسازي اتحاديه -2
 .و شركتها هماهنگي نمايند و قوانين و فرآيندهاي سالمت شغلي و ايمني را تدوين نمايند

بنياد سالمت شغلي و محيط بنگالدش با گراميداشت روزجهاني كارگر  2007در آوريل 
  :حركتهاي زير را نيز سازماندهي كرد

  كارخوب و سالم را به يك واقعيت «در بيست و هفت آوريل كارگاهي تحت عنوان
برگزار كرد و به دنبال آن يك كنفرانس خبري براي آگاهي عمومي » بنگالدش تبديل كنيم

 . و ملي در منع مصرف آزبست تشكيل داد

  در بيست و هشت آوريل يك بحث عمومي  در مورد منع مصرف آزبست در دفتر بنياد
  .]68[برگزار كرد ١يتاكانداسالمت شغلي و محيط بنگالدش در چي تاگون و ش

 

                                                 
1 - Shitakunda 


