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محیط زیست

دههها است
که صنعت
پتروشیمی
مصرفکنندگان
را برای زباله
ریختن ،سرزنش و
اظهار میکنند که
بازیافت بهترین و
تنها راهحل است
اما نرخ بازیافت
زبال ه کمتر از
 ۲۰درصد است
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متحـده میآیـد .اینـوس بـا دسـتیابی بـه ثـروت بـادآورده از
شکسـت هیدرولیکی سـاخت  8کشـتی (بـا هزینـه  ۲میلیارد
دالر) را سـفارش داد تـا اتـان را از آن سـوی آتالنتیـک حمـل
کننـد .این امـر بـه تاسیسـات اسـکاتلندی اینوس کمـک کرد
تـا حتـی پیـش از ارتقـای طـرح برنامهریـزی شـده ،خروجی
پالسـتیک خـود را دو برابـر کنـد .کشـورهای اروپایـی بهرغم
اهداف محیطزیسـتی ادعایی خـود ،برای این شـرکت حمایت
مالی و ضمانت وام فراهم سـاختهاند .در حالیکه در انگلسـتان
شکسـت هیدرولیکـی زیادی وجـود ندارد (بـا ایجـاد لرزههای
کوچـک فراینـد حفـاری باید متوقـف شـود) ،اینـوس در حال
البی کـردن بـا دولـت اسـت تـا قوانیـن شکسـت هیدرولیکی
آسـانگیرتر شـوند.
در حالـی کـه مصرفکننـدگان اخالقگـرا نکاتـی در مـورد
شـویندههای لبـاس بـا قابلیت پر کـردن مجـدد با هـم مبادله
میکننـد ،رونق مـواد پالسـتیکی بـدون هیـچ کاهشـی ادامه
دارد .امـروزه تولیـد اتیلن آنقـدر ارزانقیمت اسـت که سـاخت
 ۱۰۰میلیارد بطری پالسـتیکی در سـال بـرای کوکاکوال هیچ
زحمتـی نـدارد .از آنجایـی کـه گاز «شـیل» 8فـراوان شـده،
صنعت شـیمیایی و پالسـتیک بیـش از  ۲۰۰میلیـارد دالر در
زیرسـاخت جدید و بهویژه در شـکافندهها و تاسیسات مربوطه
در سـاحل خلیـج سـرمایهگذاری کرده اسـت .مواد شـیمیایی
و پالسـتیکها هماکنـون نیـز بـرای شـرکتهایی همچـون
«اکسانموبیل» 9سـودآور هسـتند و در آینده اهمیت بیشتری
خواهنـد یافـت .تاسیسـات جدید افزایـش بیش از یکسـومی
تولیـد اتیلـن و پروپیلن (یک مـاده شـیمیایی پایه دیگـر برای
پالسـتیکها) را تـا سـال  ۲۰۲۵امکانپذیـر خواهند سـاخت.
امـروزه حـدود  ۸درصـد از نفـت دنیـا بـرای پالسـتیک مـورد
اسـتفاده قـرار میگیـرد امـا بـا افزایـش تولیـد انتظـار میرود
این رقم تـا سـال  ۲۰۵۰تـا  ۲۰درصـد افزایـش یابد.
مـردم بیشـتر نگـران ایـن موضـوع هسـتند کـه پالسـتیکها
در نهایـت چه میشـوند تـا اینکـه چگونه تولیـد میشـوند :ما
نگران زبالههـا در اقیانـوس یا سـواحل پـر از زباله هسـتیم .اما
اثـرات منفـی قبـل از دور ریختن پالسـتیکها آغاز میشـوند.
«پریسـیال ویال» ،10یک فعال کمپین «ارثورکز» 11در تگزاس
میگویـد« :ما واقعـا تلاش میکنیم با شـروع از سرچشـمه از
تاثیر پالسـتیکها تصویـر جامعتری ترسـیم کنیـم» .به گفته
او «زمانی کـه ما در مـورد گاز حاصـل از شکسـت هیدرولیکی
صحبـت میکنیـم ،در واقـع در مـورد پالسـتیک حاصـل از
شکسـت هیدرولیکـی بحـث میکنیم».
برخـی گروههایی کـه «ویال» بـا آنهـا کار میکنـد ،تنها چند
صد متر از تاسیسـات پتروشـیمی فاصلـه دارند یا توسـط آنها
احاطـه شـدهاند .آنهـا تاثیـرات مسـتقیم بر سلامت خـود را
میبیننـد کـه بسـیار فراتـر از دغدغههـای مصرفکننـدگان
همچون قـرار گرفتـن در معرض «فتـاالت» 12در پوشـک بچه
یـا اختلال در غـدد درو نریـز بهواسـطه بسـتهبند یهای
حملونقـل اسـت .بـرای افـراد محـروم خطـرات از چیزهایـی
همچـون تانکرهـای ذخیـره صنعتـی نزدیـک خانههایشـان
شـروع میشـود .اواخر مارس و اوایـل آوریل در حوالـی منطقه
هوسـتون دو آتشسـوزی پتروشـیمی اتفاق افتاد کـه به مرگ
یـک نفـر و همچنیـن بـه آلودگی وسـیع منجـر شـد .در حین
چنیـن حوادثـی ،مـردم در جوامـع نزدیـک بـه محـل حادثـه
دسـتورالعملهایی در جهت «پنـاه گرفتن در محـل» دریافت
شمار ه  50و  51خرداد و تیر 1398

میکننـد کـه بـرای بیشـتر آمریکاییهـا آخرالزمانـی بـه نظر
میرسـد :درهـا و پنجرهها را با پالسـتیک سـلفون بپوشـانید،
دسـتگاههای تهویـه مطبـوع خـود را خامـوش کنیـد (بهرغـم
گرمای هوا) ،بـه مرکز خانـه حرکت کنیـد و منتظـر اعالم رفع
خطـر باشـید (جـای تعجب نیسـت کـه پالسـتیک سـلفون از
اتیلن سـاخته شـده اسـت).
امـا بیعدالتـی پالسـتیک (میتـوان آن را اینطـور نامیـد)
در رادار بسـیاری از فعـاالن حفاظـت از محیطزیسـت نیسـت.
برخـی از آنـان بـه درسـتی دغدغـه جوامع جنـوب جهانـی را
دارنـد کـه سـیل زبالههـای غربی بـه کشـورهای آنان سـرازیر
شده است .روسـتاها در آسـیای جنوب شـرقی بوی پالستیک
سـوخته میدهند و بیش از نیمی از زبالهها در آسـیای شـرقی،
آفریقـا و خاورمیانه در فضای آزاد رها شـدهاند .امـا جبهه دیگر
مبارزه بـا پالسـتیک فرامـوش شـده اسـت« .مدبه بولگـر»،13
یک فعـال عدالت منابـع در کمپین دوسـتان زمین اروپـا  14در
گفتوگویی توضیح داد کـه اخیرا در لوون بلژیـک به فاصلهای
کمتـر از یـک سـاعت از محـل برنامهریزی شـده «شـکافنده»
جدیـد انجـام داده بـود .هیچکـس در مـورد شـکافنده چیزی
نشـنیده بـود و او با دانشـجویان تحصیلات تکمیلی در رشـته
توسـعه پایـدار صحبـت میکـرد .نمیتـوان از این فکر دسـت
برداشـت که اگر او در مورد آووکادوهای پیچیده در پالسـتیک
صحبت میکـرد ،بسـیاری از دانشـجویان فریاد میکشـیدند،
خشـمگین میشـدند و مصرفکننـدگان را متهـم میکردنـد.
زمانـی کـه صنعـت پتروشـیمی بـه
مشـکل پالستیک اشـاره میکند آن
سیل لیوانهای
را در قالـب یـک مسـاله مدیریتـی
پالستیکی
بیـان میکنـد؛ اینکـه مـا بایـد در
وهلـه اول تولیـد ایـن مقـدار از
پالسـتیک را متوقـف کنیـم کـه
هیچـگاه توسـط صنعـت پتروشـیمی بـه رسـمیت شـناخته
نمیشـود .بیشـتر این پالسـتیکها در نهایت به زبالـهای بدل
میشـوند که مـا بایـد تا ابـد با آنهـا کنـار بیاییـم ،یا شـاید به
بخشـی نامریی از زنجیـره غذایی ما بدل شـوند یا اگر سـوزانده
شوند ،به هوایی تبدیل میشوند که ما تنفس میکنیم.
دههها اسـت که صنعـت پتروشـیمی مصرفکننـدگان را برای
زبالـه ریختن سـرزنش و اظهـار میکنند کـه بازیافـت بهترین
و تنهـا راهحل اسـت اما نـرخ بازیافت زبالـه کمتـر از  ۲۰درصد
اسـت .حتـی اگـر تـا سـال  ۲۰۵۰بـه  ۵۰درصـد برسـد (کـه
بهتریـن سـناریوی ممکـن دانسـته میشـود) افزایـش تولیـد
بـه این معنا اسـت کـه بازهـم تـا آن زمـان آلودگی پالسـتیک
دوبرابـر خواهـد شـد و احتمـاال اقیانوسهـا میزان پالسـتیک
بیشـتری نسـبت بـه ماهـی خواهنـد داشـت .خـود بازیافـت
نیازمنـد انـرژی اسـت و زمانی کـه پالسـتیک ذوب میشـود،
کیفیـت آن پایین میآیـد .به عنـوان مثال ،پلیمرهـای موجود
در بطریهـای سـودا تنهـا میتواننـد  5یـا  10بـار در بطـری
دیگـری دوبـاره مـورد اسـتفاده قـرار گیرند.
زمانـی کـه صنعـت پتروشـیمی از سـرزنش مصرفکننـدگان
غربی خسـته میشود ،انگشـت اتهامش را به سـوی آسیا نشانه
میرود؛ یعنـی جایی کـه در آن بیشـترین میزان از پالسـتیک
به اقیانـوس وارد میشـود .دولـت ترامپ ایـن روایـت را ترویج
میکنـد .شـکی وجـود نـدارد کـه کشـورهایی همچـون چین

