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 ۲۰۱۶  جنوری ۱۳                                                                                 جمیلی  عبدالجلیل

 
                                                آن قربانهای و  زمین هوای و  آب  آمدن گَرم

  

را  بصورت    بی صور  و  مرغوکلیفورنیای   جنوبی   مجالت  و  نشرات   م  هموطنان  ارجمند! ایرانیان  مقیم 

ار ( وغیره   به   نشر  (  و )  هفته  باز ( ) متروعناوین )  پیام  آشنا  ا  دو  هفته ای  و  یا هفته وار  تحت ماهوار  ی

جریانات   گذشتهٔ     اتی  و  قالب  استفاده   بوده   کهکه  انصافاً   محتوی   مطالب  خوب  غنی  و معلوم  میرسانند

بعض   مطالب   ایشان  را  یا  مسایل   تازهٔ   روزمره  جهانی  را  در بر  میگیرد  که   بدین  وسیله  قابل   دقت  و 

  وقتاً   فوقتاً    بشما   تقدیم  میدارم–  که   البته   برای   کمتر  درد  سر دادن  تان  مطالب   مختصر  را   بصورت 

به   مطالعهٔ   شما   میرسانم .  -تذکر  اسم   موسسه   نشراتی    ُکل  و  مضامین  طویل   را  بصورت  اختصار   با  

 /  مجلٔه  پیام  آشنا  /  تحت  عنوان :  ۲۰۱۵/ ماه  دسمبر   ۳۲۲اینهم   مطلبی  از  شماره  
 مٔوسسٔه  جهانی  صحت :

 )  ساعت  زمین ( هزار قربانی  خواهد گرفت  ۲۵۰گَرم آمدن  زمین؛  ساالنه  
گرمی   زمین     کشور  جهان  در  پاریس  گرد  هم  آمدند  تا   در  برابر   بلند  رفتن   ۱۵۰رهبران  که یدر  حال

مٔوسسهٔ   جهانی  صحت  از  افزایش   مرگ  و  میر  بر  اثر  تغیرات  آب  و  هوا   و  آثار  چاره بیاندیشند؛ 
 ناشی  از آن خبر  میدهند. 

در  صورتی  که   گرم  آمدن  زمین   کاهش  پیدا  نکند؛   –سه  منتشر  کرده بر  اساس   گذارشی  که  این  موس
هزار نفر  از اثر  بیماریهای  ناشی   از  آن  جان  خودرا  از    ۲۵۰بطور  متوسط  همه  ساله     ۲۰۳۰تا  سال 

 دست   خوا هند
 داد.

 > دیار میر کامبل  لندرم <  رئیس  تیم  تغییرات  اقلیمی  و صحت  این  مٔوسسه   میگوید :
صحت  و سالمی  در  مرکز  توافقات   مرتبط  با  تغییرات   آب  و  هوا  قرار  دارد . این   مسأله   یکی  از سه  

در ) ریودوژینیرو(  به     ۱۹۹۲در  سال    انگیزه نگارش   و تنظیم   اولین   پیمان   در  این  رابطه  بود   که
 امضا  رسید.

دلیل  اینکه   پیامدهای  تغییرات   آب  و هوا    روی  صحت  و  سالمت   به  پریشانی    مهمی   برای  ما   تبدیل   
از    شده این  است   که   بخش   عظیمی  از  مشکالت  سالمتی  که  با  آن  دست  و  گریبان   هستیم   ناشی

 .میباشد تغییرات  آب  و هوا   و  شرایط  جوی 
آب  شدن   یخچال ها   در  اثر  بلند  رفتن   حرارت  زمین   و  بلند   رفتن   سطح   آب   دریاها    نه  تنها   
موجب  بر هم   خوردن   شرایط   زیست  محیطی   در  دو  قطب   شمال   و  جنوب   شده  بلکه   طوفانها   و  

امری   که  عالوه   بر  تخریب   و   لغزش   زمین  های     -سیالبهای   زیادی  را   نیز  در  پی  داشته   است 
 زراعتی ؛  موجب   شیوع

ییماریهای    مختلفی   از  جمله   مالریا  و  و ُبا   در  اثر  آلودگی  آب   آشایدنی  در  مناطقی   مانند  افریقا   
 شده  است

معضالت   باید  از  بین   رفتن   جنگلها  بر  اثر  حفاری های   شرکت های   نفتی  در  مناطقی  مانند    به  این 
 آمازون

که   به   ُشش  زمین  شهرت  دارند  که   در عمل   اکوسیستمی  و  همچنین   مرطوب   نگهداشتن  آب  و  هوای  
 زمین نقش   مهمی  را   بازی  میکند.  
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جنگل  ها   از  عوامل   اصلی   خشک  سالی  در  برخی  از  مناطق   جهان  اعالن  شده  است.      تخریب   این
 ختم

ً   با   ارجمندم  می  انچون  همه  مطالبم  را  به  توجه  هموطن تذکر مختصر: تغییر   رسانم  ازین  رو  لزوما
عرضه  افغانستان  دری    کلمات   و اصطالحات   را با   قید  مطالبم  -کلمات  و اصطالحا ت   فارسی  ایرانی  

 ج ج ام . هکرد
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