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 ۰۶/۱۲/۲۰۱۵                                    مرکز څېړنو ییزو سیمه او ستراتېژیکو د

 برد؟ خواهد کجا به را زمین گرما اقلیم؛ تغییر

المللی در پاریس تدویر یافت،  کشور و سازمان بین 195کنفرانس تغییر اقلیم در پاریس که با شرکت سران و نمایندگان 
شود.  سو در مورد خطرات ناشی از بلند رفتن گرمای زمین داده می ها سال بدین تکرار هشدارهایی است که از ده

حد از منابع آن، این کرۀ خاکی و موجوداتی را که در آن زندگی  هشدار اینکه ساکنان این کرۀ خاکی با استفادۀ بیش از
 تواند حتی نابود کننده باشد. های خطرناکی مواجه ساخته اند که می کنند، با چالش می

های جدیدی را برای  انقالب صنعتی در قرن هجدهم اگر از یک طرف زندگی بشر را از بنیاد تغییر داد و فرصت
ساکنان این سیاره به ارمغان آورد، از جانب دیگر موجب تغییرات تدریجی ناگوار بر محیط زیست بشر و سایر 

ئیس جمهور فرانسه در سخنرانی افتتاحیۀ خویش در ایم که فرانسوا اوالند ر جانداران گردید. امروز ما به جایی رسیده
 کنفرانس تغییرات اقلیمی در پالیس گفت که کرۀ زمین تا کنون با چنین چالش بزرگی مواجه نبوده است.

های ویرانگر محیط زیست یعنی کشورهایی که افزایش گرمای زمین با  در کنفرانس تغییرات اقلیم در پاریس، کشور
نان رابطه دارد، هیچ تعهدی برای تغییر جدی در وضع، ارائه ننمودند و این وضع قابل پیشبینی های اقتصادی آ سیاست

 بود.
 دالیل گرم شدن زمین و تاثیرات آن بر محیط زیست 

های  بر جو زمین، هشدار داده بودند اما کشور” کاربن دای اکساید“ها سال قبل از تاثیرات مخرب گاز  دانشمندان ده
زای فوسیلی به هوا متصاعد گردیده از یک   ی نگرفتند. گاز کاربن دای اکساید از سوختن مواد انرژیصنعتی، آنرا جد

گردد و از جانب دیگر این گازات در جو زمین حبس  طرف مانع رسیدن اشعۀ خورشید با طول موج بلند به زمین می
 گردند. گردند که به کاهش وزش باد انجامیده، گرمای زمین را موجب می می

اشعۀ آفتاب نقش حیاتی در کنترول اقلیم زمین دارد که نه تنها گرمای زمین ناشی از آن است بلکه در متعادل نگهداشتن 
های  گرما نیز نقشی حیاتی دارد، اما بشر از قرن هجدهم به بعد با تصرف بیش از حد در طبیعت به این تعادل زیان

 غیر قابل جبران، رسانیده است.
های جدیدی مانند چین و هندوستان قدم به عرصۀ  سال گذشته، کشور 30ت که در طول حدود خطر بزرگ این اس

ها مصرف سوخت مواد فوسیلی برای انکشاف صنعت غیرقابل اجتناب است. از  اند. در این کشور صنعتی شدن نهاده
گردد تا در قسمت  های صنعتی قدیم در غرب نیز موجب می های جدید و قدرت جانب دیگر رقابت میان این قدرت

ای اقدامات جدی صورت نگیرد و همین موضوع، آیندۀ نسل بسر را به خطرات جدی مواجه  های گلخانه کنترول گاز
 ساخته است.

رشد نفوس و محدود بودن امکانات ازدیاد تولید مواد غذایی موجب شده تا بخش بزرگی از جنگالت در روی کرۀ زمین 
 راعتی گردد و امکان جذب کاربن دای اکساید از هوا کاهش یابد.از بین رفته و مبدل به زمین ز

 عکس العمل زمین
انسان به عنوان عامل اصلی تغییر در اقلیم، با طبیعت درافتاده است و طبیعت نیز گاهی در برابر آن به مقاومت 

ی بزرگ مانند طوفان ها نماید که خطر بسیار جدی است. طوفان پردازد و گاهی نیز با هشدار به ما گوشزد می می
های طبیعی هشدارهایی  سوزی در جنگالت، از میان رفتن یخچال موقع، آتش های شدید بی کاترینا در امریکا، بارش

 گیرند. ها را جدی نمی ها هنوز هم این هشدار دهد، اما انسان است که طبیعت به انسان می
 پیمان کیوتو 

را به منظور کاهش روند گرم ” پیمان کیوتو“پان گردهم آمدند و کشور جهان در جا 160نمایندگان  1997در سال 
 2012کشور صنعتی جهان خواسته شده بود تا در سال  36شدن کرۀ زمین به تصویب رسانیدند. در این پیمان از 

ده برسانند. اما در پیمان آم 1990درصد کمتر از تولید سال  5ای خود را به صورت اوسط به  های گلخانه میزان گاز
درصد از  55بود که اجرای این پیمان زمانی روی دست گرفته خواهد شد که اعضای آن به حدی برسند که مجموعا 

 ای جهان را تولید نمایند. این کار زمانیکه فدراسیون روسیه به پیمان کیوتو پیوست، تحقق یافت. های گلخانه مجموع گاز

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/csrs_taghire_eqlim.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/csrs_taghire_eqlim.pdf


  

 

 

 3تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 امریکا، مسؤول اما مسؤولیت ناپذیر 
یگانه کشور صنعتی است که پیمان کیوتو را عملی نکرده است. از نظر سیاستمداران امریکا که وابسته به اما امریکا 

کاری  ای در این کشور به معنی کاهش رشد اقتصادی، بی های نفتی اند، کاهش گازهای گلخانه صنایع بزرگ و شرکت
 داران خواهد بود. ها نفر و خسارات بزرگ مالی به سرمایه ملیون

ای، بزرگترین تخریب کنندۀ محیط زیست در جهان بوده و چین  درصد تولید گاز گلخانه 25یکا کشوری است که با امر
ای، دومین کشور تولید کنندۀ این گاز در سطح جهان است. در امریکا هر توافقی تا به  درصد گاز گلخانه 15با حدود 

طبق قوانین فدرال ایاالت متحدۀ امریکا، گاز کاربن دای آورد و  تصویب کنگره نرسد، الزامیت قانونی به میان نمی
 آید. ای به شمار نمی اکساید گاز گلخانه

سی و دو  2030در ماه اگست، اوباما اعالم کرد که پالن جدیدی را روی دست دارد تا سطح تولید گاز کاربن را تا 
درصد تولید تمام  28نند باد و آفتاب را به بسازد و تولید انرژی از منابع قابل جبران ما 2005تر از  درصد پایین

انرژی در کشور برساند، اما همه دولتمردان در امریکا به کنترول گرمایش زمین باور ندارند و حتی منکر علمی بودن 
 باشند. شده می این مسئلۀ کامال قبول

ریاست جمهوری امریکا  2016خواه در انتخابات سال  دونالد ترمپ تاجر مشهور و نامزد پیشتاز حزب جمهوری
های  گوید که وقتی چین و کشور داند. او می گوید که نه به تغییر اقلیم باور دارد و نه هم آنرا مشکل ایاالت متحده می می

کنند و مفکورۀ گرمی کرۀ زمین به این دلیل ابداع شده است تا امریکا در رقابت  دیگر در این مورد هیچ کاری نمی
 ورد.صنعتی با چین ضربه بخ

سناتور تد کروز از ایالت تکزاس نیز به همین باور است و این مفکورۀ علمی که زمین در اثر اشتباهات انسانی در 
های اخیر، نامزد سوم پیشتاز است  پذیرد. سناتور مارکو روبیو از فلوریدا که در نظرپرسی حال گرم شدن است، نمی

ی ضربه زدن به اقتصاد تمام شود. آقای روبیو یادآوری کرده است که چین گوید که مقابله با تغییر اقلیم نباید به بها می
های امریکایی در خلق  خواهد تا برای کمپنی از لحاظ تولید گاز کاربن دای اکساید در راس جهان قرار دارد و او نمی

 ن خاصی نداشته است.کردن زمینۀ کار، وضع را دشوارتر بسازد در حالیکه ادارۀ اوباما برای تغییر اقلیم کدام پال
خواهان را  گوید که تا زمانیکه مصارف کمپاین انتخاباتی جمهوری اما سناتور برنی ساندرس از حزب دیموکرات می

ای در امریکا اقدامی موثر  های گلخانه پردازند، مشکل خواهد بود تا علیه گاز های انرژی فوسیلی )نفتی( می کمپنی
 صورت گیرد.

 ر افغانستانتاثیر تغییر اقلیم ب
های فقیر و مستمند قربانیان بزرگ تغییرات اقلیمی در جهان اند در حالیکه خود شان در این روند کمترین نقش  کشور

های جهان  هایی است که کشور های پیهم به خصوص در نیم قرن اخیر، از مصیبت سالی ها و خشک را داشته اند. سیالب
 اند. سوم به خصوص با آن مواجه بوده

غانستان کشوری کوهستانی است که طبیعت این کشور بین جنوب و وسط آسیا نقش مهمی در تعادل اقلیمی به دوش اف
های  های افغانستان در فصل زمستان منبع ذخیرۀ برف بوده که آب شدن آن در تابستان، رودخانه داشته است. کوهستان
های  ت تانکر ذخیرۀ آب و نیز فلتر تصفیۀ هوا برای کشورها حیثی آورد. در حقیقت این سلسله کوه خروشانی را پدید می

وزد و موجب تغییر  همسایه را نیز دارد. )به عنوان مثال بادهایی که در فصل خاصی از سال در بلوچستان پاکستان می
روز در سال در غرب  120های قندهاری شهرت دارد و بادهایی که به مدت  گردد، در میان مردم به باد هوا می

دهد.( به همین دلیل اشرف غنی رئیس جمهور  وزد، مناطق شرق ایران را نیز تحت تاثیر قرار می غانستان میاف
های  مسیر انکشافی افغانستان باعث افزایش استفاده از سوخت“افغانستان در کنفرانس تغییرات اقلیم در پاریس گفت: 

 ”.برد های همسایه از جمله هند و پاکستان نیز پیش میای را در کشور کاربنی نشده، بلکه روند کاهش گازهای گلخانه
توان با مقایسۀ اقلیم زمان حاضر با چند دهه قبل به خوبی دریافت.  اما تبعات منفی گرمایش زمین در افغانستان را می

متر  های کابل قدیم به بیش از دو های زمستان، ارتفاع برف در کوچه باری قرن گذشته در اثر برف 60و  50در دهۀ 
باری  ها سال است که کابل شاهد چنین برف شد اما اکنون ده رسید که رفت وآمد با پای پیاده نیز به مشکل مواجه می می

ها کمتر شاهد ریزش برف و بیشتر شاهد باریدن باران باشیم.  نبوده است. گرمی هوا موجب شده تا اکنون در زمستان
اکنون دیگر مصداق عملی ندارد. این وضع در سراسر ” برف نباشد شد بیزر با کابل بی“گفت  المثل قدیمی که می ضرب

 افغانستان قابل دقت است.
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شد، اما  سالی بوده است که گاهی بعد از هشت تا ده سال تکرار می هایی از خشک افغانستان در گذشته نیز شاهد دوره
است. از آنجایی که بخش بزرگی از گندم  سال نیز کاهش یافته 4ها حتی به  در طول حدود نیم قرن اخیر این دوره

 آمد، اکنون افغانستان وابسته به واردات گندم از خارج است. های للمی یا دیمه به دست می افغانستان در گذشته از زمین
 ها و تواند به میان آمدن آتشفشان اند که گرمایش زمین می بعضی از دانشمندان در تحقیقات شان حتی به این نتیجه رسیده

های زیادی  های همسایه شاهد زلزله وقوع زلزله را نیز تسهیل نماید. در طول چهار دهۀ گذشته افغانستان و کشور
دهد. هرچند در مورد نقش گرمایش زمین در زلزله  های قبل افزایش قابل توجه را نشان می اند که در مقایسه با دهه بوده

ها در افغانستان  جۀ ریشتر که مدتی قبل رخ داد، در طول قرندر 7.5ای با شدت  اختالف وجود دارد، اما زلزله
 توان فقط ناشی از تصادف به شمار آورد. سابقه بوده است. این وقایع را نمی بی
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