کردن در اینجا نداریم».
در حالی که تاثیرات مخربی که این کار بر سالمت کارگرانی که در
معرض عملیات بازیافت پالستیک هستند ،به درستی مورد بررسی
قرار نگرفته ،به نظر میرســد دودهای ســمی حاصل از سوزاندن
پالستیک یا فرآوری پالستیک میتواند باعث بیماریهای تنفسی
شود .تماس مرتب با این پسماندها میتواند کارگران و ساکنان اطراف
را در معرض صدها ماده سمی قرار دهد ،از جمله هیدروکلریک اسید،
سولفور دیاکسید ،دیوکسینها و مواد سنگینی که اثراتشان شامل
اختاللهای رشدی ،اختالل در غدد درونریز و سرطان است.
زمانی که این پالستیکها توسط کارگرانی همچون تام دستهبندی
میشــود ،کارگران دیگر ،این پســماندها را در دستگاه خردکن
میاندازند و سپس آن را در دستگاههای فشردهساز قرار میدهند
که این پسماندها را ذوب کرده و متراکم میسازد تا به شکل گلوله
درآورده شوند.
نخستوزیر ویتنام« ،نگوین سوان فوک» ،11در جوالی سال ۲۰۱۸
دســتور داد اســتانداردها در مورد زبالهها و میزان واردات قانونی
سختگیرانهتر شوند و ماهانه به یکدهم مقداری که قبال بود ،کاهش
پیدا کند .به طوری که از ماه آوریل بیش از  ۲۳هزار و  ۴۰۰کانتینر
زبال ه در گمرک متوقف شدهاند .اما کسبوکار هنوز هم رونق دارد.
تام میگوید که هنوز هم هر روز از «هایفونگ»( 12بزرگترین بندر
شمال ویتنام) و بخشهای دیگر کشور زبال ه میرسد و شواهد نشان
میدهند که واردات زباله دوباره روندی افزایشی پیدا کرده است.
با ایجاد ممنوعیت برای واردات توسط کشورهایی مثل ویتنام ،مالزی
و تایلند ،شواهد نشــان میدهد که پسماند پالستیکی کشورهای
جدیدی را به عنوان میزبان یافته است .این محمولهها به کامبوج،
الئوس ،غنا ،اتیوپی ،کنیا و سنگال راه یافتند که پیش از این در عمل
هیچ پالستیکی از ایاالت متحده وارد نمیکردند.
گاردین کشف کرده که در نیمه دوم ســال  ۲۰۱۸در هر ماه ۲۶۰
تن زباله پالســتیکی ایاالت متحده به یکــی از نگونبختترین و
پرپالستیکترین مکانهای جهان منتقل میشود :شهرک ساحلی

«سیهانوکویل» 13در کامبوج که در برخی نواحی آن تقریبا هر اینچ
اقیانوس پوشیده از پالستیک شناور است و ساحل چیزی نیست جز
کفپوش درخشانی از پلیمرها.
«هنگ نی» ۵۸ 14ساله ،یکی از اهالی سیهانوکویل میگوید« :من
نمیتوانم واردات پالستیک به کشورم را بپذیرم» .نی و همسرش در
یک خانه چوبی زندگی میکنند بــا پایههایی که گویی در دریایی
از پالستیک شناور هســتند .بوی تندی از بیرون به درون اتاقها
میپیچد.
تصور میشود مشکل زباله کامبوج در مصرف پالستیک خود این
کشور و فقدان سیســتمی برای مقابله با آن ریشــه داشته باشد.
هیچکدام از افرادی که در سیهانوکویل مورد مصاحبه قرار گرفتند
هیچ اطالعی نداشتند که پسماند پالســتیکی از ایاالت متحده به
آنجا صادر میشود و سرنوشت پالستیک پس از رسیدن به کامبوج
روشن نیست.
متخصصان تخمین میزنند  ۲۰تا  ۷۰درصد از پالستیکی که وارد
تاسیسات بازیافت در سراسر جهان میشود ،دور ریخته میشود زیرا
غیرقابل استفاده است .بنابراین هرگونه پالستیکی که برای بازیافت
به سیهانوکویل منتقل میشود به طور اجتنابناپذیری منجر به
تولید زبال ه بیشتر در آن منطقه میشود.
«الکــس گونزالز دیویدســون» ،15یکی از موسســان ســازمان
محیطزیســتی کامبوجی مادر طبیعت میگوید که سازمان او از
این مساله آگاه نبود .او میگوید« :اگر این روند خوب کار کند ،آنها
پالستیک بیشتر و بیشــتری (به کامبوج) خواهند آورد» .به نظر
میرسد که فعال محمولههای پالستیک کمتر شده باشند.
پالستیک شما چگونه از کنار خیابانتان
پالستیک چگونه
به دهکدهای در جنوب شرقی آسیا راه
یک کسبوکار
مییابد؟ از طریق یک شبکه تجاری که
جهانی را به پیش
اقیانوسها و قارههــا را میپیماید .این
میراند؟
شــبکه پیچیده و در مواردی مجرمانه
است و در آن مصرفکنندگانی محدود
از نقش خودآگاه هستند .امروز این شبکه در یک نقطه بحرانی قرار
گرفته است.
اولین ایستگاه پالستیک در ســفر چندماهه خود ،یک تاسیسات
بازیافت اســت که در آن بر اساس نوع پالســتیک (به عنوان مثال
بطریهای نوشیدنی ،بطریهای شیر و ظروف غذای یکبار مصرف
از موادی با تفاوتی اندک ساخته شدهاند) دستهبندی و آماده فروش
میشود.
پسماند پالستیکی یک کاال اســت و داللهای بازیافت در سراسر
ایاالت متحده و خارج کشــور به دنبــال خریدارانی میگردند که
بخواهند آن را ذوب کنند ،به گلوله تبدیل و آن گلولهها را به چیزی
جدید تبدیل کنند.
در گذشــته حمل پالستیک به آســیا صرفه اقتصادی داشت زیرا
شرکتهای حملونقلی که کاالهای تولید چین را به ایاالت متحده
منتقل میکردند در نهایت هزاران کانتینر حملونقل خالی داشتند
که به چین برگردانند .در غیاب کاالهای آمریکایی برای پر کردن
کانتینرها ،این شرکتها به حمل بازیافت آمریکا با نرخهایی بسیار
پایین تمایل نشان میدادند.
«استیو وانگ» ،16یک تاجر هنگکنگی ،یکی از میانجیهایی است
که مواد بازیافتی شما را به خریداران بینالمللی میرساند .او میگوید
«:در دورهای من یکی از بزرگتریــن صادرکنندگان جهان بودم» و
ارزش تجارت او میلیونها دالر بوده است .او میگوید اکنون شرکت
شمار ه  50و  51خرداد و تیر 1398

پالستیک آمریکا در کشورهای
فقیر

گاردین کشف کرده که در
نیمه دوم سال  ۲۰۱۸در هر ماه
 ۲۶۰تن زبال ه پالستیکی ایاالت
متحده به یکی از نگونبختترین و
پرپالستیکترین مکانهای جهان
منتقل میشود :شهرک ساحلی
«سیهانوکویل» در کامبوج که
در برخی نواحی آن تقریبا هر اینچ
اقیانوس پوشیده از پالستیک شناور
است و ساحل چیزی نیست جز
کفپوش درخشانی از پلیمرها
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