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محیط زیست

از زمان اعمال
ممنوعیت چین،
زبال ه پالستیکی
آمریکا به یک
توپ داغ در جهان
تبدیل شده
که از کشوری
به کشور دیگر
پرتاب میشود.
تحلیل گاردین
نشان میدهد که
آمریکا هنوز در
حال انتقال بیش
از یک میلیون تن
زبال ه پالستیکی
به خارج از کشور
است
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ممنوع کردهاند اما آمریکا هر ساله به تنهایی 34.5تن زباله پالستیکی
5
تولید میکند که برای هزار بار پر کردن اســتادیوم «آسترودوم»
«هوستون» 6کافی است.
همچنین از ۹درصد پالستیک آمریکا که اداره حفاظت محیطزیست
تخمین میزند که در ســال  ۲۰۱۵بازیافت شــده باشد ،چین و
هنگکنگ مســئول بیش از نیمی از آن بودهانــد :بازیافت حدود
 1.6میلیون تن پالستیک در هر سال .آنها صنعت عظیمی برای
بهرهبرداری و اســتفاده مجدد از ارزشمندترین پالستیکها ایجاد
کردهاند که محصوالتی تولید میکند که دوباره به غربیها فروخته
میشوند.
اما بیشتر زبالهای که آمریکا فرستاده ،کثیف یا آلوده به مواد غذایی
یا غیرقابل بازیافت بود و صرفا باید در چین دفن میشد .با افزایش
نگرانیها مربوط به سالمت و محیطزیســت ،چین در اواخر سال
 ۲۰۱۷درهای خود را بــه روی هرگونه زباله غیــر از پاکیزهترین
پالستیکها بست.
از زمان اعمــال ممنوعیت چین ،زبال ه پالســتیکی آمریکا به یک
توپ داغ در جهان تبدیل شده که از کشوری به کشور دیگر پرتاب
میشود .تحلیل گاردین از ســوابق حملونقل و دادههای صادرات
اداره آمار ایاالت متحده نشان میدهد که آمریکا هنوز در حال انتقال
بیش از یک میلیون تن زبال ه پالستیکی به خارج از کشور است که
بخش زیادی از آن به مکانهایی فرستاده میشود که عمال غرق در
پالستیک هستند.
نشانهای خطرناک برای پژوهشــگران این است که بسیاری از این
کشورها بر اساس معیار «وضعیت رسیدگی به زباله پالستیکی»،
خود رتبهبندیهای ضعیفی دارند .پژوهشــی به سرپرستی «جنا
جمبک» 7در دانشگاه جورجیا دریافته که مالزی یعنی بزرگترین
دریافتکننده پالســتیک بازیافتی ایاالت متحده از زمان اعمال
ممنوعیت چین ۵۵ ،درصد از زبال ه پالســتیکی خود را به درستی
مدیریت نکرده است .این امر بدین معنا است که این پالستیکها دفن
شده یا در مکانهایی مانند زبالهدانیهای باز به طور نامناسبی رها
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شدهاند .اندونزی و ویتنام به ترتیب  ۸۱درصد و  ۸۶درصد از زبالههای
خود را به درستی مدیریت نکردند.
«جان دل» ،8یک مهندس مســتقل که سازمانش یعنی پاکسازی
آخرین ساحل  9با گروههای محیطزیستی و سرمایهگذاران جهت
کاهش آلودگی پالستیک همکاری میکند ،میگوید« :ما با تمام توان
تالش میکنیم تا از این مشکل خالص شویم و به دنبال جبهههایی
جدید میگردیم .حداقلیترین شــکل مقاومت ما ،قرار دادن این
زبالهها در یک کشتی و فرستادن آن به جایی دیگر است و کشتیها
دورتر و دورتر میروند تا جایی پیدا کنند و این پالســتیکها را در
آنجا قرار دهند».
ویتنام را درنظر بگیرید« .مین خای»،10
روستایی در دلتای یک رودخانه نزدیک
کشورهایی که
هانوی مرکز صنعــت خانگی مدیریت
میزبان پالستیک
آمریکا هستند
زبال ه است .زبالههایی از سراسر جهان با
نوشتههایی به زبانهای مختلف از عربی
تا فرانسه در تقریبا هر خیابان این روستا
با جمعیتی در حدود هزار خانوار انباشته شــده است .کارگران در
زننده ناشــی از حجم انبوه
کارگاههای موقتی در میان دود و بوی 
زبالهای که هر روز با کامیون به آنجا منتقل میشــود ،گلولههای
بازیافتی تولید میکنند.
در ســال  ۲۰۱۸ایاالت متحده  ۸۳هزار تن پالستیک بازیافتی به
ویتنام فرستاد .ردپای آمریکا در زمین آشکار است :یک بسته قرص
نعنای یورک از هرشی با برچسب ایاالت متحده و یک کیسه خالی
روکش شیمیایی از اوهایو.
«نگوین تی هونگ تام» با دستکشهای ضخیم ،ماسک صورت
و کاله مخروطی سنتی ویتنامی که او را از نور خورشید محافظت
میکند ،پالستیکها را دســتهبندی میکند .او میگوید«:ما
واقعا از دودهای پالستیک میترسیم و جرأت نداریم که از آب
زیرزمینی اینجا بنوشیم .ما پولی نداریم .پس انتخابی غیر از کار

