شـود کـه تاثیـرات اقتصـادی حداقلـی بـر مـردم کمدرآمـد
داشـته باشـد ،حتـی اگـر به ایـن معنـا باشـد کـه چشـمانداز
محیطزیسـتی تاثیرگـذاری کمتـری داشـته باشـد .چنیـن
مالیاتـی اگـر در مراحـل ابتداییتـر زنجیـره عرضـه (جایـی
کـه سـوختهای فسـیلی بـه مـواد اولیـه پالسـتیک تبدیـل
میشـوند) اعمـال شـود ،مترقیتـر خواهد بـود ،زیـرا احتمال
بیشـتری دارد که صنعت برخـی از هزینههای جدیـد را جذب
کند؛ به جـای اینکه آنهـا را بـه مصرفکننـدگان منتقل کند.
دولت انگلسـتان هنـوز تصمیـم نگرفتـه در چه جایـی مالیات
خـود را اعمال کنـد امـا خوشـبختانه به نظـر میرسـد نگاهی
بـه سـوی باالدسـت دارد.
مالیاتـی اینچنینـی بـر تولیـد محدودیتهایـی نیـز بـه دنبال
دارد .شـرکتهایی همچـون «اینـوس» ممکن اسـت هزینه را
هضـم کننـد و در آرامش بـه تولید پالسـتیک دسـتاول ادامه
دهنـد .مالیاتـی بـا هدفگیـری مصرفکننـدگان روزمـره که
هنـگام خرید بسـتههای ماکارونی قابـل لمس باشـد ،در تغییر
رفتار فـردی و هدایت گفتوگـوی عمومی موثرتـر خواهد بود.
اما اگـر امکان داشـته باشـد که یـک مالیـات بـر مصرفکننده
استفاده از پالسـتیک را سـریعتر کاهش دهد ،اجرایی ساختن
آن آسـان نخواهـد بـود (محاسـبه بسـتهبندیهای مختلـف
بـرای میلیونهـا محصـول نهایـی یـک کابـوس محاسـباتی

خواهد بـود و چنین مالیاتـی عادالنه نیـز نخواهد بـود) .چنین
سیاسـتگذاری محیطزیسـتی بدون توجه به طبقات اجتماعی
چیزی اسـت که باعث آغاز جنبش جلیقهزردها شـد« :امانوئل
مکـرون» زمانی کـه افزایش مالیـات سـوخت را پیشـنهاد داد
بـا متوسـل شـدن بـه تغییـرات اقلیمی بـار تغییـر را بـر دوش
مصرفکننـدگان عـادی خـودرو گذاشـت و آنهـا از ایـن امـر
خوشـحال نبودند.
«مایکل گـو» ،27وزیـر محیطزیسـت انگلسـتان در تلاش بود
تـا در زمینـه پالسـتیک عملکـردی بهتـر از همتایـان اروپایی
خود داشـته باشـد .اتحادیـه اروپـا اخیرا مصـرف برخـی موارد
پالسـتیک یکبار مصـرف از جملـه نیهـا را ممنوع سـاخته اما
هیـچ حرکت جـدی به سـوی مالیـات پالسـتیک انجـام نداده
اسـت؛ گـو اینکـه او یـک محافظـهکار طرفـدار خـروج بریتانیا
از اتحادیـه اروپـا اسـت ،امـا احتمـاال از دودل بـودن اروپا لذت
میبـرد .امـا اینکـه انگلسـتان از پالسـتیک دسـتاول مالیات
میگیـرد ،در حالـیکـه بـه شـرکتهایی همچـون اینـوس
کمک میکند تا پالسـتیک دسـتاول بیشـتری تولیـد کنند،
ریاکارانه اسـت .سیاسـتگذاری پیشـنهادی محافظـهکاران در
حالیکـه در ظاهر بـه دنبال تغییـر رفتار صنعت اسـت ،تنها به
شـکل محدودی این کار را میکند :این سیاسـتگذاری افزایش
بازیافـت را هـدف نهایـی سیاسـت قـرار میدهـد« .جولیـان
کربی» ،یـک فعـال کمپیـن مبـارزه بـا آلودگی پالسـتیک در
دوسـتان زمین انگلسـتان گفت« :دولـت هیچ برنامـه یا هدفی
نـدارد که تولیـد پالسـتیک را کاهـش دهد یـا ثابت نگـه دارد.
شـما میتوانیـد بیشـتر بازیافـت کنیـد ،در حالـیکـه بازهـم
بیشـتر تولیـد میکنیـد .هیـچ چیـزی در برنامههـای دولـت
برای رسـیدگی به روند اساسـی افزایش اسـتفاده از پالستیک
وجود نـدارد».
وضـع مالیات بـر پالسـتیک بـهتنهایـی بـرای رسـیدگی به
مشـکل تولید کافی نیسـت .عالوه بر ایـن ،ما بایـد پروژههای
پتروشـیمی را پیـش از شـروع ساختوسـاز متوقف سـازیم.
در ایـاالت متحـده مقاومـت آغـاز شـده اسـت .گروههـای
اجتماعـی در «پورتلنـد» « 28تگـزاس»  29تلاش میکننـد
تـا جلـوی جدیدتریـن شـکافنده اکسـونموبیل را بگیرنـد.
اکسـونموبیل برنامـهای دارد کـه ایـن شـکافنده را در یـک
زمیـن زراعـی  ۱۴۰۰آکـری درسـت بیـرون شـهر بنـا کند.
همچنیـن تالشهـای مشـابهی در سراسـر سـاحل خلیـج و
آپاالچیـا وجـود دارد.
مقاومت برای مقابله با صنعت پتروشـیمی به نیـروی عددی نیاز
دارد .اگر حامیان محیطزیسـت شـامپوهای قالبی خـود را زمین
بگذارند ،از فروشـگاههای پسـماند صفر بیـرون بیاینـد و فعاالنه
با منافـع جیم را تکلیف و شـرکت او بـه مخالفـت برخیزند ،مفید
خواهد بـود .واکنـش نشـان دادن به مسـتند سـیاره آبـی( )IIبا
ک زندگـی خالصانهتر باعـث توقف ایـن اتفاقات
ی گرفتـن سـب 
پ
نمیشـود .مـا نمیتوانیـم با نـوار سـلفون خـود را از این مشـکل
جدا کنیـم یا بـه فرضیـات کالسـیک در مـورد مصرفکنندگان
«خـوب» و «بـد» متوسـل شـویم .انتخاب یـک فروشـگاه بدون
پالسـتیک بـه جـای «تسـکو» 30یـا «والمـارت» 31برای بیشـتر
مردم یک گزینه اسـت و در هر صـورت کاری انـدک و دیرهنگام
اسـت .صنعـت پتروشـیمی برنامهریزیهایی بسـیار وسـیعتر از
فروشـگاهها دارد و ما باید با ایـن برنامهها مقابله کنیـم .امیدوارم
ایـن کار را بـا چند پلاکارد در دسـتمان انجـام دهیم.
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پی نوشت:

1 . Edward Carver
2 . Blue Planet II
3 . David Attenborough

 . 4شکست هیدرولیکی یک
روش تحریک چاه و عملیاتی
برای افزایش بهرهوری چاههای
نفت و گاز است .روش شکست
هیدرولیکی در مخازنی با
نفوذپذیری پایین که نرخ تولید
بسیار کم است ،سبب افزایش
تولید میگردد.
5 . Jim Ratcliffe
6 . Sunday Times
7 . Ineos

 . 8گاز شیل به گاز طبیعی
گفته میشود که در ساختار
زمینشناسی شیل به دام
افتاده است .شیلها ،سنگها و
صخرههای رسوبی ریزدانه هستند
لوالی
که از به هم فشردگی گ 
و ذرات معدنی تشکیل شده و
میتوانند منبعی غنی از نفت و
گاز طبیعی باشند .در دهه گذشته
ترکیب دو تکنولوژی حفاری افقی
و شکاف هیدرولیکی دسترسی به
حجم وسیعی از گاز طبیعی را که
قبال تولید آن غیراقتصادی بوده،
هموار کرده است.
9 . ExxonMobil
10 . Priscilla Villa
11 . Earthworks

 . 12فتاالتها گروهی از مواد
شیمیایی آلی هستند که معموال
در صنعت پالستیکسازی به
عنوان مواد نرمکننده مورد
استفاده قرار میگیرند.

13 . Meadhbh Bolger
14 . Friends of the Earth
Europe
15 . Sam Chetan-Welsh
16 . Mary Creagh
17 . Carroll Muffett
18 . LondonEnergy
19 . LondonWaste
20 . Edmonton
21 . Shell
22 . DowDuPont
23 . Veolia
24 . Proctor & Gamble
25 . Alliance to End Plastic
Waste
26 . Mobil Chemical
27 . Michael Gove
28 . Portland
29 . Texas
30 . Tesco
31 . Walmart
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