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او یعنی بازیافت «فکتومی» 17که در هنگکنگ قرار دارد ،بدهیهای
سنگینی دارد.
مشکل وانگ فقدان عرضه نیســت .هر ماه به میزانی معادل هزاران
کانتینر پالستیک بازیافتی که قبال صادر میشدند در ایاالت متحده
انباشت میشود .نگرانی او از کمبود تقاضای پالستیک نیز نیست.
کارخانههای چینی بهشدت به این پالســتیک نیاز دارند تا آن را به
محصوالت جدید (از اســباببازی و قاب عکس تا آالچیق) تبدیل
کنند .چیزی که کسبوکار او را تضعیف میکند این حقیقت است که
پس از ساخت کارگاه توسط اپراتورهایی که بدون هیچ مالحظهای
در مورد ساکنان محلی یا پیامدهای محیطزیستی به ارزانترین حد
ممکن فعالیت میکنند ،بسیاری از کشورها به صنعت بازیافت روی
خوشی نشان نمیدهند .وانگ میگوید« :در صنعت ما اگر شما کار را
درست انجام دهید ،محیطزیست را حفظ میکنید .اگر این کار را به
طور نامناسبی انجام دهید ،محیطزیست را نابود میکنید».
زمانی که بحث سود مطرح شــود اعداد بهندرت بازیافت را ترجیح
میدهند .وانگ گفت که او ممکن است ۱۵۰دالر صرف خرید یک تن
پسماند پالستیکی از یک شرکت بازیافتی آمریکایی کند .زمانی که
این پالستیک به خارج کشور فرستاده میشود ،به یک عامل فرآوری
فروخته میشود ،به گلوله تبدیل و سپس دوباره برای یک تولیدکننده
فرستاده میشود ،فروشنده ممکن است تا  ۸۰۰دالر به ازای هر تن
دریافت کند اما هزینه پالستیک دستاول که اغلب کیفیت باالتری
دارد  ۹۰۰تا هزار دالر به ازای هر تن است.
وانگ باور دارد که در آینده واکنش این خواهد بود که این مواد در جایی
نزدیکتر به ایاالت متحده فرآوری شوند .به همین دلیل او برنامهریزی
کرده است تا با مسئوالن حکومتی در جمهوری دومینیکن و هاییتی
18
مالقات کند و این چهارشنبه را در ترافیک سنگین شهر «مونتری»
مکزیک که در حدود  ۱۵۰مایلی جنوب «الردو» 19تگزاس قرار دارد،
بگذراند.
وانگ ،فردی  ۶۱ساله و آراسته است که همانند شکارچیهای سیاح
از سر تا پا لباس خاکی پوشیده است .او در حال کار برای ایجاد یک
کارخانه جدید بازیافت پالستیک برای سرمایهگذاری است که امیدوار
است یک روز پالستیک آمریکا را فرآوری کند.
در یک نمایندگی فروش (یک انبار از جنس فلز موجدار که از کف تا
سقف از پالستیکی پر شده است که شامل پوشش شفاف بستهبندی
از مغازههای خردهفروشی آمریکا میشود ).وانگ میخواست کیفیت
سیاه
مواد را بیازماید .او یک کیسه پالستیکی را با تکههای پالستیک 
خام پر کرد .سپس با فندک یکی از تکهها را آتش زد .او با دقت دود
آن را بو کرد تا نوع پالستیک آن را بفهمد .در ایستگاه بعدی وانگ که
یک دستگاه فرآوری بازیافت مونتری بود ،میشد فهمید که کارخانه
جدید چه کاری انجام خواهد داد .یک ماشین فرآوری پالستیک اولیه
به طول  ۴۰پا در کف کارگاه قرار گرفته بود .این ماشین قطعههای
خودروهای از رده خارج شــده را میگیرد و آنها را خرد میکند تا
به اندازه پولک برسند .کارگران این پولکها را در مجرایی میریزند
که آنها را درون یک دستگاه گرمکن هدایت میکند تا ذوب شوند.
پالستیک ذوب شده به رشتههای بلند و سفیدی تبدیل میشود که
در سراسر اتاق کشیده شد ه و اجازه داده میشود تا سخت شوند .در
این زمان به شکل گلولههایی کمی بزرگتر از دانههای برنج بریده
میشوند.
وانگ میگوید که او میخواهد کارخانه مدرنتری با سیستمهایی
بهروزتر بسازد تا انتشار مواد ســمی به هوا و آب را حذف کند .اما او
گفت که مطمئن است بسیاری از رقیبان او که کمتر به اخالق پایبند
هستند ،به صادرات ارزان پالستیک ادامه خواهند داد .او ادعا میکند
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حتی در کشورهایی که واردات پالستیک را ممنوع کردهاند ،این مواد
هنوز هم به صورت قاچاق وارد میشوند.
«بازیافتیها کارخانههایی در تمامی این کشورها ساختهاند اما آنها
هنوز موجودی کافی ندارند .بنابراین با اینکه پالستیک قاچاق میشود
و این کار غیرقانونی است ،آنها بازهم باید تالش خود را صورت دهند
تا به پالستیک دست یابند».
تخلیه پالستیک آمریکا در کشورهایی که هیچگاه چنین حجمی از
پالستیک را ندیدهاند باعث اعتراض ساکنان محلی شده است.
در فیلیپین حدود  ۱۲۰کانتینر حملونقــل در ماه به «مانیال» 20و
21
منطقهای صنعتی در پایگاه نظامی سابق آمریکا در خلیج «سابیک»
میآیند .گزارشها نشان میدهند آنها پر از زبال ه پالستیکی هستند
که از مکانهایی همانند لوسآنجلس ،جورجیا و بندر نیوآرک میآیند.
ازبندرمانیال،گزارشهایحملونقلومدارکگمرکفیلیپینینشان
22
میدهند که بخشی از پالستیکهای آمریکایی به شهر «والنزوئال»
منتقل شدهاند .این منطقه در حومه پایتخت فیلیپین به عنوان «شهر
پالستیک» شناخته میشود و ســاکنان آن در مورد تعداد فزاینده
شرکتهای فرآوری که در میانشان پدیدار میشوند ،بهشدت نگران
هستند.
«هلن لوتا» 23مغازهدار در حالی که میان ه روز در برابر فروشگاه خود
ایستاده است میگوید« :این بو را حس میکنی؟ این هیچی نیست.
این بو حدود عصر بدتر و خفهکنندهتر میشــود .زمانی واقعا نفس
کشیدن دشوار میشود .بسیاری از ما در اینجا مریض میشویم .من
دخترم را به بیمارستان بردم تا علت سرفههای او را بررسی کنند .اما
تصاویر رادیوگرافی شفاف هستند .سرفههای او باید ناشی از این بو
باشد».
رهگذران که متوجه میشوند لوتا در مورد مشکل پالستیک شکایت
میکند ،میایستند تا در بحث شــرکت کنند« .رنانتو بیتو»۳۸ 24
ســاله میگوید« :احتماال به دلیل این بو ،سرفههای مادرم متوقف
نمیشوند».
اما بازیافت ،یکی از بزرگترین منابع درآمد این منطقه نیز هســت.
مسئوالن و ساکنانی که توسط گاردین مورد مصاحبه قرار گرفتند
میگویندتصورمیکردندپالستیکیکهدرشهرشانفرآوریمیشود،
زبالههای خود فیلیپین باشد .هیچکس نمیدانست که بخشی از این
پالستیک از آمریکا به آنجا منتقل میشود .نمایندگان کارخانهها که
از آمریکا زبال ه دریافت میکنند ،از مصاحبه امتناع کردند .در ترکیه
واردات پالستیک آمریکا ممکن است یک حرفه را به طور کامل به
خطر بیندازد .از زمانی که چین درهای خود را بست ،میزان پالستیک
بازیافتی که ترکیه از خارج کشور وارد میکند در دو سال از  ۱۵۹هزار
تن به  ۴۳۹تن افزایش یافته است.
هر ماه حدود  10کشتی در بندرهای استانبول و آدانا پهلو میگیرند.
این کشــتیها حامل حدود  ۲هزار تن زبال ه پالستیکی ارزانقیمت
هســتند که چین دیگر آنها را نمیخواهد .بخش اعظمی از آن از
بندهای جورجیا ،چارلستون ،بالتیمور و نیویورک میآید .بخشی از
این محمولهها در مدارک حملونقل به عنوان «زبال ه فیلم والمارت»
توصیف میشود که نوار سلفونی است که برای حفاظت از پالتهای
بزرگ محصوالتی که در والمارت فروخته میشــود به کار میرود.
والمارت از اظهارنظر در این مورد خودداری کرد .این کشتیهای باری
با دهها کشتی دیگر همراه میشوند که از انگلستان و دیگر کشورهای
اروپایی میآیند.
زبالهجمعکنهای ترک به دقت بر ورود آنها نظارت میکنند .این
زبالهجمعکنها صدها هزار نفر هستند و در خیابانها میگردند تا
از خانهها و بنگاهها زبال ه جمع کنند .آنها این زبالهها را به شرکتها

