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بشرغرقدر پــالســتــیــک
بشر غرق در محصوالت و ضایعات پالستیک است که آثار زیانباری برای محیطزیست به دنبال
دارد .هرچند جنبشهایی برای تغییر سبک مصرف مردم ایجاد شده تا مصرف مواد پالستیکی
را به حداقل رساند اما چه رشته از قوانین و تغییرات ساختاری الزم است تا اینگونه اقدامات را
اثربخش کند؟ مطلب پیشرو به پشت پرده تولید پالستیک ،شرکتهای ذینفع و کنشهای
موثر برای مقابله با آن میپردازد.
اجتنـاب از پالسـتیک مـد رادیـکال جدیـد اسـت .روزنامـه
گاردیـن اخیـرا گـزارش بلنـدی ارائـه کرد کـه نشـان میدهد
«فروشـگاههای پسـماند صفـر» راهـی بـه سـوی «جلوگیری
از فاجعـه» هسـتند .مجلههای سـبک زندگی از مسـواکهای
بامبـو و خریـد حبوبـات بـه صـورت عمـده حمایـت میکنند.
در سـال گذشـته حداقـل پنـج کتـاب در مـورد زندگـی بدون
پالسـتیک منتشـر شـد و گرو ههـای حامـی جوامـع بـدون
پالسـتیک در سراسـر آمریـکای شـمالی و اروپـا ایجاده شـده
اسـت .بسـیاری از خریـداران طبقه متوسـط دیگر میترسـند
کـه بـا کیسـههای پالسـتیکی دیـده شـوند و هـر بـار کـه بـا
دسـت خالـی بـه فروشـگاه میرونـد ،کیسـه پارچـهای بـه
خانـه میآوردنـد و امروز بـا حجـم انبوهـی از این کیسـههای
پارچـهای در منزلشـان روبـهرو هسـتند.
این رونـد بهویـژه در انگلسـتان رو به تشـدید اسـت .بسـیاری
از بریتانیاییهـا سـریال سـیاره آبـی(« 2)2دیویـد اتنبـرو» 3را
تماشـا کردهاند .این سریال در سـال  ۲۰۱۷توسـط بیبیسی
سـاخته شـد و پیامدهـای تراژیـک زبالـه پالسـتیکی بـرای
حیا توحـش را نشـان میدهـد و نمایـش آن بـه میـزان
زیـادی بـه حـس گنـاه و کمـی گرایـش بـه رفتارهـای حامی
محیطزیسـت منجـر شـد .یکـی از منتقـدان میگویـد« :اگـر
پـس از دیـدن اینکـه در سـیاره آبـی( )۲مرغهـای دریایـی به
جوجههای خود پالسـتیک میخوراننـد ،به خـود آمدید ،حاال
وقت آن اسـت که دسـت بـه کار شـوید و به طـور دیوانـهواری
بازیافـت کنیـد».
امـا ایـن جاروجنجـال ایجاد شـده جهتگیـری اشـتباهی نیز
دارد .در میـان تمامـی ایـن هیاهوها در مـورد لیوانهـای قهوه
و بازیافت ،یک مسـاله اسـت کـه هیچـگاه در مـورد آن چیزی
نمیشـنویم« :صنعت پالسـتیک» .از دهـه  ۱۹۷۰و با پیدایش
بطر یهـای نوشـیدنی ،تولیـد جهانـی پالسـتیک  ۲۰برابـر
افزایـش یافـت و انتظـار مـیرود بـاز هم تـا سـال  ۲۰۵۰چهار
برابر شـود .اما هنوز هم مشـکل به شـکل مسـاله وجدان فردی
مصرفکننـدگان بیـان میشـود .ایـن امـر دقیقـا بـاب طبـع
صنعـت پالسـتیک اسـت .زمانی کـه «ترزا مـی» پیشـنهادی
مربوط به مالیات بر بسـتهبندی پالسـتیک (اولین پیشنهاد در
جهان) را مطرح کرد ،فدراسـیون پالسـتیک بریتانیـا بیان کرد
که این اتحادیه از لحن او «بسـیار مشـوش» شـده و اشاره کرد
که «ریختن زباله» مسـالهای مربـوط به «رفتار فردی» اسـت.
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در حقیقـت توسـعه گسـترده صنعـت پالسـتیک ،تالشها در
جهـت تخفیف اثرات پالسـتیک از طریـق تغییر شـیوه مصرف
سـازگار بـا محیطزیسـت را بـه سـخره میگیـرد .شکسـت
هیدرولیکـی  4بـه عرضـه بیـش از حـد مـواد اولیـه ارزانقیمت
بـرای پالسـتیک و چیـزی منجـر شـده کـه انجمـن شـیمی
آمریـکا آن را «افزایشـی شـگفت در توانایـی رقابـت» صنایـع
پالسـتیک و شـیمیایی مینامد که باعـث ادامه افزایـش تولید
میشـود .بـه جـای متوقـف سـاختن تولیـد پالسـتیکهای
ارزانقیمـت ،ایـن صنعـت در حـال سـاخت تاسیسـاتی اسـت
که بـه مـدت چنـد دهـه مـا را درگیـر تولیـد انبوه پالسـتیک
میکنـد .ایـن چیـزی اسـت کـه بایـد کنترل شـود.
«جیـم راتکلیـف» 5پولدارترین مرد
بریتانیـا با ارزش خالـص  ۲۴میلیارد
خط مقدم
دالر اسـت .او آنقـدر به ایـن حقیقت
پالستیک
افتخـار میکنـد کـه پیـش از اینکه
«سـاندی تایمز» 6در سـال گذشـته
لیسـت پولدارهـای خـود را منتشـر
کند .او بـا یکـی از ویراسـتاران تماس گرفـت تا اشـاره کند که
در رتبهبندیهـای قبلی ثـروت او کمتـر از حد واقعـی تخمین
زده شده اسـت .سـال گذشـته ملکه انگلسـتان برای «خدمات
به کسـبوکار» به او لقب شـوالیه داد .ممکن اسـت شک کنیم
کـه شـاید ثـروت او واقعـا ارزش تجلیـل داشـته باشـد اما یک
بخـش مسـاله این اسـت کـه ثـروت او سـوار بـر نوعـی حباب
پالستیکی رشد میکند.
شـرکت پتروشـیمی چندملیتـی او یعنـی «اینـوس» 7بیـش
از هـر کارخانـه دیگـری در اروپـا پالسـتیک تولیـد میکنـد و
هماننـد بسـیاری از شـرکتهای آمریکایـی حـوزه انـرژی در
حال سـرمایهگذاری بیشـتر اسـت .اینوس اخیرا اعالم کرد که
عالوه بر توسـعه تاسیسـات پالسـتیک خود در نروژ و اسکاتلند
که به تازگی ارتقا یافتهانـد ،بیش از  ۳میلیارد دالر در شـرکتی
جدیـد در بلژیـک سـرمایهگذاری خواهد کـرد .این شـرکتها
کـه اغلب «شـکافنده» نامیـده میشـوند ،مولکولهـای اتان را
نصـف و آنها را بـه اتیلـن تبدیل میکننـد که پایه شـیمیایی
برای بیشـتر پالسـتیکها اسـت.
اینـوس اتـان خـود را از نفتخـام دریای شـمال میگرفـت اما
اکنـون از اتـان شـکافته شـده اسـتفاده میکنـد کـه از ایاالت
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