میفروشــند تا با آنها محصوالتی همچون کیسههای پالستیکی
تولید شود.
این زبالهجمعکنها میگویند این شرکتها پالستیک را به قیمتی
هرچه ارزانتر از بازیافتیهای خارجی که با کشتی میآیند ،خریداری
میکنند .پالســتیکهای محلی که آنها جمــعآوری کردهاند و
فروخته نشده در محوطههای انبار شهری انباشته شده است .آنها
کمپینی سازمان دادهاند تا سیل پالستیک خارجی را متوقف کنند و
از دوستانشان که در بندر کار میکنند میخواهند که از تخلیه مواد
فیلم بگیرند و تحقیقات خاص خود را انجام میدهند.
«باران بوزاگلو» ،رییس مجمع مهندســان محیطزیســت ترکیه
ن وجود دارد که برای
میگوید« :در ترکیه  ۵۰۰هزار زبالهجمعکــ 
جمعآوری زبال ه تقریبا شبیه مورچهها کار میکنند» .اما او میگوید
واردات «بدون کنترل و محدودیت» مواد بازیافتی خارجی بازاری
برای زبالههایی که آنها جمع میکنند ،باقی نمیگذارد.
او همچننین میگوید« :این موضوع همانند این است که ما آرد و آب
داریم و به جای اینکه نان خود را بپزیم ،از خارج وارد میکنیم! آیا این
به نظر شما منطقی است؟»«ازر چاالیان» ۳۳ 25ساله هر روز کیسه
بزرگ سفید خود برای جمعآوری زبال ه را از میان یک منطقه پررونق
تجاری در سواحل تنگه «بسفر»  26بر روی چرخ میکشد و به دنبال
گنجینههایی میگردد که مردم به دور میاندازند؛ به همراه زبالههای
معمولی پالستیکی و کاغذی .چاالیان که ۲۰سال است در کسبوکار
جمعآوری زباله مشغول است ،در گذشته میتوانست با حدود ۸۰۰
دالری که هر ماه کسب میکرد ،خانواده پنج نفره خود را سیر کند اما
میگوید که امسال به دلیل رقابت با مواد بازیافتی وارداتی ارزان ،درآمد
او حدود یکسوم کاهش داشــته است .او همچنین میگوید« :من
میخواهم به مردم آمریکا این را بگویم که در کشور خودتان بازیافت
کنید .درآمد ما را کم نکنید و ما را به خطر گرسنگی دچار نسازید».
عواقباجتماعیومحیطزیستیصادرات
پالستیکآمریکاحتیبرایکسانیکهدر
مردم چطور
برای تغییر مبارزه
صنعت بازیافت مشــغول هستند نیز
میکنند؟
شوکهکننده است« .باب ونزالئو» 27یکی
از بنیانگذاران سیستم بازیافت زبالههای
کنار خیابان آمریکا اســت و به آغاز این
برنامه در «پالو آلتو» ،28کالیفورنیا در سال  ۱۹۷۶کمک کرده است.
ونزالئو میگوید« :بازیافت زبال ه کنار خیابان واقعا با نیت خوبی آغاز شد.
من خیلی احســاس غرور میکردم ».اما اکنون با فهمیدن تاثیرات
صادرات کشور در آنسوی آبها ،او میگوید« :قلبم به درد آمده زیرا
این سیستم آسیبرسان است».
ونزالئو اخیرا شورای شهر آلتو را متقاعد ساخته که تدابیری را مصوب
کنند که بازیافتکنندگان شهر را ملزم سازند تا پیامدهای اجتماعی
و محیطزیستی هرگونه بازیافتی که در کشــورهای خارجی انجام
میشود را گزارش دهند.حتی در سانفرانسیسکو که مدتها است به
دلیل درصد باالی زبالهای که میتواند بازیافت کند مورد تحسین بوده،
رئیس اداره خدمات دفع زباله شهری میگوید که این سیستم در حال
30
شکست خوردن است« .میشل جی سانگیاکومو» 29از «ریکولوژی»
اخیرا در مقالهای نوشته است« :حقیقت ساده این است که میزان زیادی
پالستیک و انواع زیادی از آن تولید میشود و بازارهای مقصد بادوام
کمی برای این مواد وجود دارد؛ اگر اصال بازاری وجود داشته باشد».
31
مطالعهای که در بهار گذشته توســط گروه محیطزیستی «گایا»
منتشر شد ،مدارکی در مورد هزینههای انسانی صادرات پالستیک
آمریکا در کشورهای دریافتکننده ارائه میکند.

اینگزارشکشفکردهکهتاثیرتغییرمسیرتجارتپالستیکبهسوی
کشورهای جنوب شرق آسیا شوکهکننده است؛ آلوده کردن منابع آب،
از بین رفتن محصوالت کشاورزی و بیماریهای تنفسی در نواحیای
که بیشتر در معرض سیل صادرات جدید بودند.
این کشــورها و مردمشــان هزینههــای اقتصــادی ،اجتماعی و
محیطزیســتی آن آلودگی را احتماال به مدت چندین نسل باید بر
دوش بکشند.
برای بسیاری از متخصصان هراسآورترین مثال از اینکه چطور یک
صنعت بازیافت خارج از کنترل میتواند بر یک کشور فشار وارد آورد،
کشور مالزی است .بالفاصله پس از اعمال محدودیت توسط چین،
مالزی به مقصد پالستیک آمریکا تبدیل شد و هنوز هم به عواقب آن
دچار هستند.
در  10ماه اول سال  ،۲۰۱۸آمریکا  ۱۹۲هزار تن پسماند پالستیکی
برای بازیافت به مالزی صادر کرد .برخی از کارخانهها مجوز فرآوری
پسماند خارجی داشتند .همچنین برخی از آنها تنها مجوز فرآوری
پسماند پالســتیک مالزیایی داشــتند اما به طور مخفیانه پسماند
خارجی را هم فرآوری میکردند .اغلب چنیــن «عمل فرآوری» به
معنای سوزاندن غیرقانونی پالستیک بود که باعث میشد دودهای
سمی حاصل از آن توسط مردم مالزیایی استنشاق شود که در نزدیکی
کارخانههای بدون مجوز و محل دفن زبالهها زندگی میکردند.در ماه
اکتبر ،دولت مالزی برنامه خود را مبنی بر توقف فوری صدور مجوزهای
جدید برای واردات پسماند پالستیکی و پایان دادن به واردات پسماند
پالستیکی در سه سال آینده اعالم کرد .با این حال ،هزاران تن زباله
پالستیکی توسط اپراتورهای تجاری بیانصاف در طبیعت رها شد.در
حومه «جنجاروم» ،32شهری در منطقه «کواال النگات» 33یعنی جایی
که مقامات محلی در جوالی گذشــته کارخانه غیرقانونی را تعطیل
کردند ،یک مسئول مدیریت زمینها ،درگیر خالص شدن از تودههای
پالستیک با ارتفاع ۱۰پا بود که توسط واردکنندگان غیرقانونی پسماند
ن بزرگی توسط مستاجران
خارجی رها شده بود .در آن نزدیکی ،زمی 
قبلی مملو از پالستیک خارجی رها شده است؛ صاحبان کارخانههای
غیرقانونی چینی که پس از ورشکستگی بدون هیچ اعالمی آنجا را
ترک کردند.
واردات غیرقانونی پسماند آمریکایی همچنان ادامه دارد .بر اساس
گفتههای وزیر محیطزیست «یو بی یین» 34به مطبوعات محلی،
بسیاری از کشتیهای حملونقل صرفا کدهای مدارک محمولههای
خود را تغییر میدهند تا به نظر برسد که آنها به جای همان زباله
کهنه بازیافتی ،پالستیک دستاول حمل میکنند که در مورد آن
قانونگذاری وجود ندارد.
35
ادامه ورود پالستیکهای خارجی برای «پانگ سونگ لیم»
تعجبآور نیست .او یک مهندس عمران  ۴۴ساله است که در
«سونگای پتانی» ،36شهری با نیممیلیون جمعیت در شمال غربی
«کداح»  37زندگی میکند .مسئوالن میگویند ممکن است ۲۰
کارخانه غیرقانونی فرآوری پالستیک در آنجا وجود داشته باشند .هر
روز با غروب خورشید ،لیم خانه و بینی خود را در برابر هجم ه حاصل از
سوزاندن زبال ه پالستیکی خارجی در نزدیکی آماده میکند .دود آلوده
خانهها و یک مدرسه محلی را فرامیگیرد.
لیم میگوید« :این مساله اغلب پس از ساعت 8آغاز میشود .پالستیک
سوخته ...اسید ...سینهام را اذیت میکند .سعی میکنم پنجرهها را
ببندم و زیر در را با موکت مسدود کنم».
«کریستینا الی» ،38یک فعال اهل سونگای پتانی میگوید« :نیمهشب
از بو بیدار میشوید .یک روز زبالهها بر این سرزمین حکمرانی خواهند
کرد .همچنین بر انسانها».
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