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کوه همه سنگینی و عظمت و صالبت خود را از سكوتش ميگيرد

کارشناس��ان ميگويند ش��ايد بهترين راهحل
براي چنين ش��رايطي ،تن دادن به ׳׳اقتصاد مد ّور׳׳
باش��د .اقتصاد مدور از نظر معنايي در برابر اقتصاد
خط��ي قرار ميگيرد .در يک اقتص��اد خطي ،منابع
اس��تخراج ميش��وند ،ب��ه کاال و خدم��ات تبديل
ميشوند ،فروخته يا اس��تفاده ميشوند و از کارايي
ميافتند .دقيقًا اتفاقي که از انقالب صنعتي رخ داده
است و در واقع رفاه کشورها به استخراج و مصرف
منابع وابس��ته بوده اس��ت .در مقابل ،هدف نظريه
اقتصاد مدور اين است که بايد گره محکم بين رفاه
و اس��تخراج منابع را باز کرد .با افزايش جمعيت و
درآمد بدون ش��ک تقاضا هم افزايش چشمگيري
خواهد داش��ت اما اين توازن ،ادامه رشد و سالمت
محيطزيست را به خطر مياندازد.
کارشناس��ان عقيده دارند امروزه به بازارهايي
ني��از داريم که ب��ه مردم انگيزه اس��تفاده مجدد از
کااله��ا را بدهند .بس��ياري از محص��والت توليد
ش��ده را ميتوان مجددًا بازيافت و بازس��ازي کرد

بزرگمهر

آن س��ال ،بي��ش از ظرفيت زمين براي بازس��ازي ما درباره رف��اه و ثروت دائمي بر مبناي موقتيها و
منابع در آن س��ال اس��ت يعني انسانها تا اين تاريخ دور ريختنيها ش��کل گرفته است زيرا اينجا دقيقًا
سهم اس��تفاده از منابع طبيعي را تا پايان سال پيش همان جايي اس��ت که فروش مجدد دارد در نتيجه
برداش��ت کردهاند .اضافه برداشت جبرانشدني درآمد کالن��ي از آن درميآيد .اين ديدگاه وجود
نيس��ت و انسانها در آينده نزديک با مشکل کمبود دارد ک��ه محبوس کردن مقدار زي��ادي از نيروي
منابع طبيعي روبرو خواهند ش��د .محاس��به تاريخ کار جهان��ي نزديک به وضعيت ب��ردهداري براي
دقيق اين روز از تقسيم توان توليد بيولوژيکي زمين تولي��د کاالهاي ارزان ـ حتي گاهي نه چندان ارزان
(مقدار منابع توليد شده توسط زمين در آن سال) بر ـ که ميبايس��ت به مقدار زياد توليد شوند ،باعث
ردپاي اکولوژيکي جهان(ميزان مصرف منابع
اس��تخراج منابع در سطح و ميزان بينظير
طبيعي زمين توس��ط انس��ان در آن سال)
و غيرقابل جانشين ميشود .شايد اين
شرکت
و ض��رب عدد به دس��ت آمده در 365
روزها مدام از پديدار ش��دن جنگ
کوکاکوال هر
روز سال به دس��ت ميآيد .يک گروه
بر س��ر منابع حرف بزنيم يا مدام
سال  120ميليارد
بينالمللي از متخصصان محيطزيست بطري پالستيک وارد بش��نويم که زمين رو به نابودي
تاري��خ اين روز را محاس��به ميکنند.
اس��ت ولي ما نميخواهيم از رشد
دنيا ميکند .با اين
بنابراين براساس محاسبات ،انسانها
دست برداريم تا از اقتصاد عقب
بطريها ميتوان 700
تا اول آگوس��ت  ،2018از تمام منابع
نمانيم.
بار دور کره زمين
آب،
طبيعي قابل اس��تفاده زمين مانند
ام��روزه ميزان ضايعات جامد
حلقه زد
خاک و هواي پاک اس��تفاده کردهاند و 5
شهري ـ خانگي و سازمانهاي کوچک
ماه پاياني س��ال را با اتکا و اس��تفاده از منابع
مثل مدرسه در هر سال آنقدر است که
سالهاي بعد س��پري خواهند کرد .نتايج تحقيقات
ميتوان��د  24بار دور زمين را پر کند و نکته مهم
اين موسسه نشان داده ،ما انسانها  70درصد بيشتر اينکه ،س��هم اين ضايعات تنه��ا  30درصد از همه
از منابع موجود در زمين مصرف ميکنيم .ما با قطع دورريزي اس��ت که هر ساله در سرتاسر دنيا جمع
درختان بيش از حد مجاز ،صيد بيش��تر ماهيان که ميش��ود و سهم ضايعات صنعتي که در گزارشها و
فرصت توليد مثل پيدا نميکنند و افزودن کربن به تيتر داغ خبرها کمتر به آن توجه ميش��ود ،در اين
جو که جنگلها و اقيانوس��ها نميتوانند آن را جذب بين بسيار چشمگير و قابل توجه است:
کنند ،به طبيعت بدهکار ش��دهايم .عواقب اين کار
 18براب��ر اي��ن عدد و رقم! ...در کش��ورهاي
هم کاملًا مشهود است :از بين رفتن جنگلها ،کاهش ثروتمند هر روز به ازاي هر نفر  42کيلو آش��غال و
تنوع زيس��تي ،کمبود آب ،اسيدي شدن اقيانوسها،
انباشت زبالهها در طبيعت و...
افزايش حجم زباله از هر نوع ،نه تنها پالستيک،
صرف��ًا در نتيجه افزايش بيس��ابقه جمعيت اتفاق
نيفتاده است ،سبک زندگي بخصوص در کشورهاي
پيشرفته غربي نقش بسزا و غيرقابل انکاري داشته
است .امروزه به ازاي هر انسان آنقدر آت و آشغال
دور ريخته ميش��ود که در تاريخ بشريت بيسابقه
استوعليرغمنگرانيهاييکهدرحوزهمحيطزيست
در کشورهاي ثروتمند هر روز
و آينده زمين و زندگي ما انس��انها وجود دارد ،هيچ
به ازاي هر نفر  42کيلو آشغال
عالمت و نشانهاي مبني بر کاهش دورريزها ديده
و دور ريز وجود دارد
نميشود .شايد يکي از داليلش اين باشد که ديدگاه

دور ريز وجود دارد .اين آمار به قبل از قرار گرفتن
محص��ول در قفس��هها مربوط ميش��ود .در عصر
ديجيتال ،کهنگي با سرعت و شتاب بيشتري اتفاق
ميافتد و انس��انها خيلي زودتر از گذشته از وسايل
خود خسته ميش��وند و آنها را دور ميريزند حتي
پيش از آنکه عمر مفيد مصرفشان سر آمده باشد.
مان��دگاري و دوام از ده��ه  ،1980يعني زماني که
مش��کل ضايعات جامد کمکم داشت به مسالهاي
جدي تبديل ميش��د ،مورد توجه ق��رار گرفت اما
از آنجا که رش��د اقتصادي مالک و معيار عملکرد
دولتها در نظر گرفته ميشد ،از آن بهعنوان فرصت
اس��تفاده نش��د .بيگمان مصرفکنندگان دوست
دارن��د دولتها در جهت وادار ک��ردن صنايع براي
تولي��د محصوالتي ب��ادوام ،قابل تعمي��ر و همراه با
قابليت بهروز رساني و گارانتي قابل اعتماد حرکت
کنند .اما متاس��فانه اي��ن کار از نظر اقتصادي براي
دولتها بخصوص در کش��ورهاي پيش��رفته مقرون
بهصرفه نيست.
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