بـه زیرسـاختهای بیشـتری در حـوزه زبالـه و بازیافـت نیـاز
دارند .امـا یکـی از دالیلی که ایـن زیرسـاختها به ایـن میزان
ناکارآمـد هسـتند ایـن اسـت کـه در زبالههـای غربـی غـرق
شـدهاند که اکثرا پالسـتیک با کیفیت پایین هسـتند ،از جمله
ظروف ماسـت یا میـوه .در آغاز سـال گذشـته ،چین سـر عقل
آمـد و واردات پالسـتیک بازیافـت شـده را ممنوع کـرد .کمی
بعد کشـورهای دیگر آسـیای جنـوب شـرقی همچـون تایلند
و مالـزی پـر از زبالههـای پالسـتیکی شـدند و ممنوعیتهـای
مشـابهی اعمـال کردنـد؛ گرچـه ایـن ممنوعیتهـا همیشـه
اعمـال نمیشـوند.
«سـم چتـان  -ولـش» ،15یـک فعـال سیاسـی کمپیـن صلـح
سـبز انگلسـتان میگویـد« :بـه وضـوح ایـن مـا هسـتیم کـه
خرابکاریهایمـان را صـادر میکنیـم .مـا بسـتهبندیهای
آشـغالی میسـازیم و ایـن بسـتهبندیها بـه کشـورهای دیگر
میروند تـا دفن ،سـوزانده یـا سیسـتمهای زباله آنهـا را قفل
کنند .مـا ایـن زبالههایمـان را در سـطل زباله جنـوب جهانی
میاندازیـم و امیدواریـم کـه آنهـا جمـعاش کننـد».
شـوراهای محلـی در بریتانیـا متحمـل بـار سـنگین زبالههای
پالسـتیکی هسـتند ،در حالیکه تولیدکنندگان پالسـتیکها
در حـال حاضـر ملـزم هسـتند کـه حـدود  ۱۰درصـد از
هزینههـای دفـن زبالههـا را بپردازنـد .هـر دو گـروه اغلـب بـه
شـرکتهای صادراتـی پولـی میپردازنـد تـا مشـکل را از خود
دور کننـد ،یعنـی د وسـوم پالسـتیک در سـطل زبالههـای
انگلسـتان در نهایت به خارج کشـور فرستاده میشـوند .زمانی
که ایـن پالسـتیک بـر روی کشـتی در بنـدر اسـت« ،بازیافت
شـده» دانسـته میشـود .دولت به ایـن شـرکتهای صادراتی
اعتبـاری تخصیـص میدهـد (حتی اگر ایـن پالسـتیک بعدها
در اقیانوس ریخته شـود) و سازمان محیطزیسـت از محلهای
بازیافـت خـارج از کشـور بازدیـد نمیکنـد یـا حتـی تاییـد به
مقصد رسـیدن این پالسـتیکها را نیـز صادر نمیکنـد .عالوه
بر ایـن ،شـرکتهای صادراتـی در مـورد میزان پالسـتیکی که
از کشـور خـارج میکننـد ،صـادق نیسـتند .روزنامـه گاردیـن
اخیرا دریافتـه شـرکتهای بریتانیایی کـه طمع ایـن اعتبارها
را دارنـد ،ادعـا کردهانـد دههـا هزار تـن زبالـه بیشـتر از چیزی
صـادر کردهانـد کـه مرزبانی ثبـت کرده اسـت.
«مـری کـرگ» 16نماینـده پارلمـان از حـزب کارگـر و رییـس
کمیتـه منتخب بازرسـی محیطزیسـت گفـت« :این سیسـتم
پـر از فسـاد اسـت و راه بـرای سوءاسـتفاده بـاز اسـت .هرکس
میتواند مجـوز تصـدی زباله بگیرد .هـر کابویـی در جهان یک
متصـدی زباله اسـت».
بیشـتر پالسـتیکی کـه صـادر نمیشـود ،دفـن یـا سـوزانده
میشـود .شـرکتهای زبالـه عالقـه دارنـد کـه زبالهسـوزها را
کارخانههـای «بازیابـی انـرژی» بنامند زیـرا بسـیاری از آنها
بـرای تبدیل زباله بـه گرما یـا برق طراحی شـدهاند .امـا چنین
شـرکتهایی اساسـا «آتشـی بـزرگ در یـک جعبه هسـتند».
آنهـا منابـع انـرژی بسـیار ناکارآمـدی هسـتند کـه مقادیـر
زیادی خاکسـتر تولیـد میکنند .آنها با سـوزاندن پالسـتیک
انتشـار کربنی چشـمگیری ایجـاد میکننـد :یک مشـاور مواد
اهـل لندن گفت که زبالهسـوزها بهتر اسـت شـرکت «آسـمان
پر کـن» نامیـده شـوند .بیشـتر حامیـان محیطزیسـت توافق
دارنـد دفـن زبالـه هرچقـدر هـم کـه نامطلوب بـه نظر برسـد،
گزینـه بهتـری خواهـد بود.

بـا وجـود انتشـار گازهـای مخـرب ،دولتهـا اغلـب بـا
دسـتگاههای بازیافت به شـکل نوعـی بازیافت رفتـار میکنند.
بهرغـم اینکـه مشـاور ارشـد علمـی اداره محیطزیسـت
انگلسـتان بـا زبالهسـوزی مخالفـت کـرده ،داد ههـای ایـن
اداره هنـوز هـم نرخهـای «بازیابـی» (بخوانید زبالهسـوزی) و
بازیافـت را بـا هـم ترکیـب میکنـد.
در سـالهای اخیـر چنیـن معیارهـای محاسـبهای بـه محـق
دانسـتن زیرسـاختهای زبالهسـوزی تحـت حمایـت دولـت
کمـک کرده اسـت .میـزان زباله پالسـتیکی کـه در انگلسـتان
بـرای «بازیابـی» فرسـتاده میشـود از سـال  ۲۰۰۶تـا ۲۰۱۶
بیـش از  6برابـر افزایش داشـته اسـت .در مجموع بیـش از ۴۰
درصـد از پالسـتیک در اروپـا سـوزانده میشـود.
در کودکی به بسـیاری از ما آموزش داده میشـد تا پالسـتیک
را نسـوزانیم ،زیـرا ممکـن اسـت دودهای سـمی آزاد کنـد ،اما
شـرکتهای زباله به طریقی سیاسـتگذاران و مشـاوران محلی
را در مـورد ایـده سـوزاندن زبالـه قانـع میکنند .جـای تعجب
نیسـت زبالهسـوزهایی که میـزان باالیـی از ذرات معلـق تولید
میکننـد ،در نواحـی کمدرآمـد سـاخته شـد هاند« .کـرول
موفـه»  ،17رییـس مرکـز حقـوق محیطزیسـتی بینالمللـی
میگوید« :زبالهسـوزها رابطـه بسـیار نزدیکی با نژادپرسـتی و
نابرابری سیسـتماتیک دارنـد .این کارخانهها عمدتـا در نواحی
قـرار دارنـد کـه سـاکنین رنگینپوسـت دارند».
«انـرژی لنـدن» 18که تـا کمـی قبـل «زبالـه لنـدن» 19نامیده
میشـد ،شـرکتی اسـت کـه زبالههـای خانـه مـن (کـه بهرغم
تال شهایـم شـامل میزانـی پالسـتیک اسـت) را همـراه بـا
زبالههـای تعـدادی از شـهرکهای ثروتمنـد در شـمال لنـدن
میسـوزاند .کیسـههای سـیاه مـا بـه اکوپـارک (عجـب!) این
شـرکت در «ادمونتـون»  20فرسـتاده میشـوند کـه یکـی از
محرومتریـن محلات شـهر اسـت .تاسیسـات جدیـد انـرژی
لنـدن در ادمونتون بـا وام دولتـی تامیـن بودجه خواهند شـد.
هزینههـای تخمینـی بـرای این پـروژه کـه شـامل هزینههای
عملیاتـی نمیشـود حـدود  ۸۵۰میلیـون دالر اسـت .چنیـن
تاسیسـاتی به طور غیرمسـتقیم به شـکل دیگری نیـز حمایت
دولتـی دریافـت میکننـد :آنهـا از طـرح تجـارت انتشـار گاز
گلخانـهای اتحادیه اروپـا معافیـت دارند .بنابراین شـرکتهای
زبالـه مجبـور نیسـتند مالیـات کربـن بپردازند.
این شـرکتها همیشـه قدرشناسـی خود را نشـان نمیدهند.
یـک زبالهسـوز در بالتیمـور اخیـرا از این شهرسـتان شـکایت
کـرده و درخواسـت غرامتـی معـادل  ۳۲میلیـون دالر دارد .به
دلیـل اینکه ایـن شهرسـتان زبالـه کافی بـرای شـرکت فراهم
نسـاخته اسـت .این امر گواهی اسـت بر اینکه باید از سیاسـت
بازیافـت پالسـتیک ناامید باشـیم.
شـرکتهای صنعـت پالسـتیک
شـامل «اکسـانموبیل»« ،شل»،21
آیا راهحل «مالیات
«دودوپونـت» « ،22وئولیـا» ،23
بر پالستیک»
است؟
«پروکتـور» و «گمبل» 24یـک نهاد
غیرانتفاعـی ایجـاد کردهانـد بـه نام
اتحـادی بـرای پایـان دادن بـه
پالسـتیک  .25اساسـنامه ایـن نهـاد ادعـا میکنـد کـه
«پالسـتیکها در جهـان مـا جایـگاه مهمـی دارنـد ،امـا برای
محیطزیسـت مضـر هسـتند» .جدایـی انسـان از طبیعـت
شمار ه  50و  51خرداد و تیر 1398
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