گزارش خارجی

  مترجم :مريم نيكپور
maryanikpour@gmail.com

حال زمين بد است

در س��الهاي کودکي برخي از ما اس��تفاده از کيسههاي پالستيکي رايج نبود.
اندک فروش��گاههايي بعد از خريد به مشتري کيس��ه پالستيکي ميدادند و
تازه بعد از رس��يدن به خانه ،فورًا اين کيس��هها را دور نميانداختند و معمولًا
پس از شس��تن ،به عنوان وس��يلهاي چندبار مصرف کاربرد داشت .اما در اين
س��الها نه تنها فروش��ندهها براي هر خريد کوچک يک کيس��ه پالستيکي به

نيمي از پالستيکهايي که هر ساله توليد ميشوند
يکبار مصرف هستند و خيلي زود از زنجيره خارج
و بهعنوان م��وادي بيمصرف وارد چرخه طبيعت
ميشوند بنابراين نميتوانيم بگوييم از آنها استفاده
ميکني��م ضمنًا صنعت پالس��تيک ،صنعت فعالي
است و توليد آن هرگز متوقف نميشود.
پالس��تيکها از ش��ركتهاي س��وختهاي فسيلي
تفکيکناپذيرند .يعني هم��ه توليدکنندگان اصلي
پالس��تيک يا خودش��ان مالک يک��ي از کمپانيهاي
سوخت فسيلي هستند يا آن کمپانيها ،يک شرکت
توليد پالس��تيک دارند .براس��اس آمارها ،تقريبًا
 6درص��د مصرف س��االنه مواد نفتي ب��راي توليد
پالس��تيکها بهکار ميرود .صنايعي هم هس��تند که
همچن��ان در براب��ر کاهش و
مهار فعاليتهاي زیانبار محيط
زيسـت بهش��دت مقاومت
ميکنند .فراواني پالس��تيک
چن��ان اس��ت ک��ه ميتوان
گف��ت آن مقدار پالس��تيکي
که تاکنون توليد ش��ده و حتي
آنهايي که دور ريخته شده يا
حتيسوزاندهشدهاندهمچنان
با ما هس��تند و ميتوان با آن
ي��ک دنياي يکب��ار مصرف
ساخت.
ميزان پالس��تيک توليد
شده در يک سال تقريبًا با وزن کل انسانهايي که
روي کره زمين زندگي ميکنند يکي است.
زبال��هدان ب��زرگ اقيان��وس آرام ک��ه با نام
׳׳چرخ��اب زبال��ه اقيان��وس آرام׳׳ نيز ش��ناخته
ميشود ،س��ه برابر اندازه کشور فرانسه است .اين
زبالهدان را به خاطر مقدار بس��يار زياد پالس��تيک
ميشناس��ند که در چرخاب بزرگ اقيانوس آرام
ش��مالي گير افتادهاند .با وجود گس��تردگي و تراکم
ب��االي آن در تصاوي��ر ماهوارهاي قابل شناس��ايي
نيس��تند و کش��تيها و غواصان هم ممکن است آن
را نبينند چون زبالهها در حالت معلق در ستونهاي
بااليي آب قرار دارند.
ش��رکت کوکاکوال به تنهايي هر س��ال حدود
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مش��تري تقدي��م ميکنند ،معمولًا م��ا هم اولين فکري که به س��رمان ميزند
اين اس��ت که بعد از رس��يدن به خانه ،اين کيسهها را دور بيندازيم .براساس
آمارها ،متوسط عمر مصرف اين کيسهها  15دقيقه است اما تجزيه هر کدام
از آنها تقريبًا به  1000سال زمان نياز دارد و غمانگيزتر اينکه در هر دقيقه 2
ميليون کيسه پالستيکي در سرتاسر جهان وارد چرخه طبيعت ميشود.

 120ميلي��ارد بطري پالس��تيک وارد دنيا ميکند.
ب��راي اينکه فاجع��ه را دريابيد ،اي��ن ميزان بطري
پالس��تيکي ميتوانند  700بار دور کره زمين حلقه
بزنن��د .حاال لحظهاي با خودتان فک��ر کنيد که آيا
از اين به بعد ميتوانيد بهآس��اني از اين پالستيکها
استفاده کنيد و بهآساني آنها را دور بيندازيد؟
آدمهاي پالستيکي

اين روزها بحران پالس��تيک ب��ه تيتر خبرها و
گزارشها تبديل شده است .پالستيکها محيطزيست
دريايي ما را تهديد ميکنند زيرا موجودات آبزي،
پرندههاي دريايي و حتي حيوانات آنها را ميخورند.
سوزاندن پالس��تيک باعث آزادسازي مواد سمي

ميش��ود .دفن کردن آن بااينکه تاحدودي ايمنتر
اس��ت ،زمين را با مواد غيرطبيع��ي پر ميکند که
به آس��اني تجزيهش��دني نيس��تند .در بس��ياري
از کش��ورهاي توس��عه نيافته از جمله  25کش��ور
آفريقايي ،ممنوعيتهايي براي استفاده از کيسههاي
پالس��تيکي يکبار مصرف وضع ش��ده است .البته
اجراي اين قانون معمولًا به تاخير ميافتد.
بيبيس��ي در ماه اکتبر مس��تندي پخش کرد
به نام ׳׳غرق در پالس��تيک׳׳ که با هدف بررس��ي
تاثير پالس��تيک بر محيطزيست تهيه شده بود .در
اين مس��تند نشان داده ش��د که پرندههاي دريايي
در جزي��ره دورافتاده لرد هاوو ،در  600کيلومتري
س��احل شرقي استراليا از گرسنگي ميميرند .معده
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اين پرندگان پر از پالستيک است و هيچ جايي براي
غذا وجود ندارد .زيستشناسان دريايي ميکوشند
اين پرن��دگان را نجات دهند .آنه��ا صدها جوجه
پرنده را گرفتند تا پالستيک را از معدهشان بيرون
بکش��ند و فرصتي براي زنده ماندنشان پيدا کنند.
اي��ن جوجهها در النه ميمانند و والدينش��ان براي
شکار ماهيهاي کوچک به دريا شيرجه ميروند .اما
به اين پرندگان هرچيزي داده شود ميخورند .وقتي
از اقيانوس پالس��تيک ميگيرند چ��ون نميتوانند
پالستيک را از غذاي واقعي تشخيص دهند ،همان
را ميخورند .محققان حتي از معده پرندههاي مرده
 200تا  250قطعه پالستيکي پيدا کردند .اين تنها
يک نمونه از فاجعهاي اس��ت که در سرتاس��ر دنيا
در حال رخ دادن است .مساله
آنقدر بحراني شده که محققان
ميگويند تالش گروههايي که
براي جمعآوري اين زبالههاي
پالستيکي گرد هم آمدهاند هم
چندان راه ب��ه جايي نميبرد و
به تغييرات بنيادين نياز اس��ت
زي��را ام��روزه زندگ��ي بدون
اي��ن پالس��تيکها ب��راي مردم
غيرممکن به نظر ميرسد.
اي��ن پيغام��ي تهديدآميز
براي صناي��ع و توليدکنندگان
و سيستم سياس��ي وابسته نيز
هست .پالستيک يک وس��يله فانتزي ،ارزان(البته
اگر هزينهاش را براي محيطزيست ناديده بگيريم)،
مقاوم ،بادوام و بهداش��تي است اما مصرف بيرويه
و در حقيقت س��وءمصرف ،پالس��تيک را به خطر و
تهديدي جدي تبديل کرده است.
رشد هميشه خوب است؟

امس��ال ،اول آگوس��ت روز ׳׳اضافه برداشت
از زمين׳׳ بود و از دوم آگوس��ت ،انس��انها به زمين
بدهکار شدند .اين روز امسال زودتر از سالهاي قبل
فرا رس��يد .روز پيش برداش��ت از زمين که قبلًا به
آن روز ׳׳بدهي اکولوژيکي׳׳ گفته ميشد ،تاريخي
اس��ت که ميزان مصرف منابع طبيعي زمين براي

