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شرکتهای نفتی در حال گذار از تولید فرآوردههای سوختی به مواد پالستیکی هستند .اما
این گذار ،یک گذار ساده نیســت بلکه دارای خطراتی برای محیطزیست است .این مطلب
با بیان آلودگی ایجاد شده توسط ظروف پالســتیکی یکبار مصرف برای محیطزیست ،به
خطرات این گذار و دستور کار جنبشهای عدالت خواه محیطزیستی اشاره میکند.

پدیده تغییرات اقلیمــی چنین تصاویری را بــه ذهن متبادر
میسازد :دودی سیاه که از دودکشها خارج میشود ،گازهایی
که از لوله اگزوز ترافیکهای سنگین اتوبانها منتشر میشوند
و جرثقیلهای حشــرهمانند در حال انجام عملیات شکســت
هیدرولیکی  2و عملیات حفاری که زمین را ســوراخ میکنند.
ما به کیسههای خرید پالستیکیمان به عنوان بخشی از بحران
محیطزیستی نمینگریم در حالی که باید این کار را کنیم زیرا
همانگونه که عطش ســوختهای فسیلی نشــانه کریهی از
سرمایهداری لجامگسیخته است ،تولید و استفاده از پالستیک
نیز همینطور اســت .هر دوی آنها از یک نظام مشکلســاز
میآیند و هــر دو در همان بحران وجودی پیشروی انســان
سهیم هستند.
پالستیک بر تمامی حوزههای زندگی مدرن ما نفوذ کرده است:
از کلیدهای لپتاپ که برای نوشــتن این مقاله بر آنها ضربه
میزنم تا درب لیوان قهوه ،بستهبندی کلوچههای روی کابینت
آشــپزخانه و حتی لنز عینک آفتابی .همزمانکه ممکن است
نگران ضایعات پالستیکی باشــیم که گورستانهای زبال ه را پر
میکند ،حیات دریایی را خفه میکند ،به زنجیره غذایی ما وارد
میشود و سیستم غدد ما را مختل میکند ،کمتر احتمال دارد
که نگران نقش تولید و دفع پالستیک بر تغییر اقلیمی باشیم.
در واقع ارتباط مستقیمی بین توفانهای خسارتبار در منطقه
میدوست  3و  ۱۲۸میلیارد بطری پالســتیکی وجود دارد که
کوکاکوال هر سال تولید میکند.
تولیدکنندگان هر ســال  ۴۴۸میلیون تن پالســتیک تولید
میکنند که بخش عمــدهای از آن به صــورت یکبار مصرف
است و برای بستهبندی محصوالت به کار میرود .شاید تصور
کنیم زمانی که محفظههای حــاوی توتهای ارگانیک تازه یا
ن را به
بســتهبندیهای محکم حبابدار ســفارشهای آمازو 
سطل زباله میاندازیم به راحتی به بستهبندی جدیدی تبدیل
میشوند .اما تنها حدود  ۱۰درصد تمامی پسماند پالستیکی در
ایاالتمتحده بازیافت میشــود و امروزه این میزان کمتر شده
است .به تازگی مالزی اعالم کرد صدها تن از پسماند پالستیکی
را به کشورهای مبدا خود (شــامل ایاالتمتحده ،انگلستان و
استرالیا) بازخواهد فرستاد .این کار مالزی یک سال پس از این
اتفاق میافتد که چین تصمیم گرفت تا دیگر پسماند پالستیکی
برای بازیافت نپذیرد و این آخرین اقدام مربوط به روندی است
که همزمان با پر شدن جهان از مواد پالستیکی مضر به وجود
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آمده در حالی که تولیدکنندگان همچنان به تولید خود شتاب
میدهند.
«کارول موفه» ،4مدیرعامل و رییــس مرکز بینالمللی قوانین
محیطزیســتی  )CIEL( 5در مصاحبــهای توضیــح میدهد
«پالستیکها صرفا فرم دیگری از سوختهای فسیلی هستند.
 99درصد مواد سازنده پالستیکها نفت ،گاز و به میزان کمتری
زغالســنگ اســت .در نتیجه فرایندهایی که پالستیکها را
میســازند در چاههای نفت و چاههای استخراج هیدرولیکی
در سراســر ایاالتمتحده و باقی دنیا آغاز میشود» .بر اساس
گفتههــای موفه هر قدم در تولید پالســتیکی که مــا آن را با
بیاعتنایی اســتفاده میکنیم و به دور میاندازیم ،تاثیری بر
محیطزیســت دارد ،از جمله انتشــار گازهایی کــه در طول
فرایندهای اســتخراجی همانند شکســت هیدرولیکی آزاد
میشــوند تا انتقال موادخام به کارخانجــات و اتفاقات پس از
آن .به دلیل اینکه میزان کمتری از پالستیک در حال بازیافت
است ،جوامع بســیاری در سراسر جهان پالســتیک پسماند
خود را به عنوان سوخت میســوزانند و گازهای بیشتری را به
اتمسفرمان میافزایند که هماکنون نیز اشباع شده است .آنطور
که پژوهشی در سال  ۲۰۱۸هشدار داده است ،پالستیکی که
بازیافت یا سوزانده نشده ،خود گازهای گلخانهای نیرومندی از
جمله متان و اتیلن منتشر میکند.
( )CIELاخیرا گزارشی منتشــر کرد به نام پالستیک و اقلیم:
هزینههای پنهان سیارهای پالســتیکی  6که دریافته «تولید و
سوزاندن پالستیک بیش از  ۸۵۰میلیون تن گازهای گلخانهای
تولید خواهد کرد که برابر است با انتشارهای  ۱۸۹نیروگاه زغالی
 ۵۰۰مگاواتی».
موفه میگوید بهرغم این آمار هشــداردهنده «زیرســاختها
برای تولید پالســتیک جدید با ســرعت شــگفتانگیزی در
حال رشد هستند ».به جای کاســتن از شتاب تولید و مصرف
پالستیک ،صنعت سوخت فسیلی در حال تسریع رشد آن است.
آژانس بینالمللی انرژی  )IEA( 7سال گذشته دریافت که مواد
پتروشیمی (یعنی موادخام تولید پالستیک) «در حال تبدیل به
بزرگترین محرک تقاضای جهانی نفت است و با تقاضای این ماده
توسط خودروها ،هواپیماها و کامیونها رقابت میکند)IEA( ».
که مواد پتروشیمی را «نقطه کور» نظام انرژی جهانی مینامد،
دریافته است که این مواد «تا ســال  ۲۰۳۰سهمی به اندازهای
بیش از یکسوم در رشد تقاضای نفت در جهان دارند و در حدود

