ـتــیــکیخــالصشــد؟

مسـتند «توطئه المـپ» ( )2010را چند سـال پیـش دیدم.
موضـوع ایـن مسـتند «خرابـی برنامهریـزی شـده» اسـت و
نشـان میدهد شـرکتهای تولیدکننده وسـایل الکترونیکی
محصـوالت خـود را بـه گونـهای طراحـی میکنند تـا پس از
اینکه گارانتیشـان به پایان رسید و شـرکت تعهدی در قبال
محصول نداشـت ،آن وسـیله خراب شـود به طوری که نتوان
آن را تعمیر کـرد و مصرفکننـده مجبور شـود یک محصول
جدید خریـداری کند.
یک مسـاله سـاده که شـاید در نظر اول ابتدایی و «طبیعی»
شـمرده شـود و بگوییم «خب قرار نیسـت یـک وسـیله تا ابد
کار کند».
در ایـن مسـتند یـک المـپ نئونـی را میبینیـم کـه از 109
سـال پیش تاکنون روشن اسـت و هنوز نسـوخته و در آلمان
شـرقی به سـراغ خانوادهای میروند که المـپ درون یخچال
فریزر خانگیشـان پس از  20سـال هنوز سـالم است« .شیوه
تولیـد» حاکـم بـر جامعـه ،تعییـن میکنـد هـدف از تولیـد
یـک محصـول مطلوبیـت آن بـرای مصـرف بهتـر باشـد و یا
مطلوبیـت آن بـرای گـردش چرخـهای از تولیـد -توزیـع-
مصـرف و در نهایـت ایجاد سـود.
مواد پالسـتیکی امـروز در هـر جایی وجـود دارنـد ،از لیوان
کـه در آن چـای عصرانهمـان را مینوشـیم تـا کامپیوتـری
کـه اکنـون مشـغول تایـپ ایـن جملات هسـتم .امـا بخش
وسـیعی از ایـن مـواد پالسـتیکی قـرار نیسـت دوام چندانی
داشـته باشـند .مانند ظـروف یکبار مصرفـی که امـروز زیاد
از آنهـا اسـتفاده میکنیـم .بـرای تولیـد ایـن مـواد ،میزان
قابل توجهـی از منابـع مصرف میشـود؛ از مواد شـیمیایی و
فسـیلی که قرنهـا زمان بـرده تـا تولید شـود تا انـرژی که
صـرف تولیـد و توزیـع این مـواد میشـود.
بـه جـز تولیـد ایـن مـواد ،بازیافـت آنهـا نیـز مسـتلزم
مصـرف منابـع زمیـن ،زمـان ،انـرژی و هزینه زیاد اسـت.
امروز دیگـر همه ما بـا تصویـر سـطح دریاهـا ،رودخانهها
و دریاچههایـی که مملو از ظـروف پالسـتیکی معلق روی
آب اسـت آشـنایی داریم .تلـی از زبالـه با بـوی متعفن که
فقط گویای یک چیز اسـت؛ «مصـرف انبوه برای انباشـت
سود بیشـتر».
آیا میتـوان بـه راههایی فکـر کرد کـه ایـن سـامانه بیپایان
از تولید ،توزیـع ،مصرف را دگرگـون کند و یا الاقـل به تاخیر
بینـدازد؟ آیا بـا تغییر در «شـیوه مصـرف» ،میتوان «شـیوه
تولید» را به چالش گرفـت و مقهور سـودورزی و تبلیغات آن
بـرای ترویـج مصرفگرایی نشـد؟ آیـا مقاومتهـای محلی،
منطقـهای و خرد علیـه مصـرف روزافـزون مواد پالسـتیکی
کـمدوام ،میتواند گـره از مشـکالت زیسـتمحیطی باز کند
و اقلیـم پایدارتر و ماندگارتـری را به ما هدیه دهـد؟ نمیدانم
امـا بررسـی ،تحلیـل ،ریشـهیابی و تبییـن هـر یـک از ایـن
مسـائل میتواند موضـوع یک پـروژه فکـری باشـد .میتوان
بـه راهحلها اندیشـید.
آیـا «جهـان بـدون پالسـتیک» میتوانـد یکـی از چندیـن
راهـی باشـد کـه انسـان را از گـرداب مصـرف کاذب نجـات
دهـد؟ پرونده پیـش رو بـا مطالبی در ایـن باره و بیـان تجربه
کسـانی که در این راه گام برداشـتهاند ،پاسخی اسـت به این
ضـرورت تاریخـی« :شـیوه مصـرف ما تـا چـه حـد میتواند
مقابـل شـیوه تولیدمـان مقاومـت کند؟»
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