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 عنوان

 غرق در منجالب كثافاتیات حیهمه ذ

 بخش اول

 

 ۀم كریگرم شدن اقل ۀدر بار یدسمبر امسال، كنفرانس جهان 12خ یرأانتخاب كردم كه به ت یبحث فوق را به خاطر

 .س دائر شدیپار در (Global Warming) نیزم

ش در مقابل جهان یت خویلود و از مسؤیرون كشیپا ب یاتیكنفرانس حاز آن " ترمپ"س كه جمهور یكه رئ تأسفبا 

 .طفره رفت

 .رودمی  ید و به زباله دانین مملكت تولیجهان در هم یو شهر یش از نصف تمام كثافات صنعتیكه بیدر حال

 .كندمی فضا آزاد  دود جهان را در ٪2٥حدود  در ییبه تنها آ امریکااالت متحدیا

ه ر را صدمیت اتموسفیعیدارند كه دود و كثافات آزاد شده در فضا،  طب یگانهم جهان توافق یدانشمندان جو شناس

 .اندازد یات را به مخاطره میحیهمه ذ ۀندیبلند رفته و آ حرارت هوا ۀجتأ درجیرسانده و نت

ل یتل یبد یر را كمك كنند تا منابع انرژیجو شود تا ممالك فقو  جست یینست تا راه هایر آن اینظ یهدف كنفرانس ها

 .ندیصورت درست رفع و دفع نماه را ب یو بشر یمتنوعه صنعت و ذغال را انكشاف دهند و كثافات

 .ر كار استیآفتاب ز یاستفاده إز انرژ یپروژه هاافغانستان ز ما ین حاال در وطن عزیخوشبختانه هم

برق"  یداریرا به "وزارت فروش آب و خر خود ۀد لوحیشته باذگ یها آب و برق افغانستان در طول سالوزارت 

 .كردمی ل یتبد

 

 :م به اصل موضوعیبر گرد

ها،  یدو درجه باال رفته و سبب خشكسال یكی یسویع 1٨00 یسالهاۀ سیر به مقایحرارت اتموسف ۀن حاال درجیهم

رفتن سطح ابحار  ، و بلندیقطب یخ هایسابقه، ذوب شدن  یب یها حریق، یبحر و مخرب ترتر  یقو یطوفان ها

 .ده استیگرد

 .رساندمی ب یرا آس شناسد و همه زنده جان ها یانسان، سرحد را نم یت هایزاده از فعال یطیاضرار كثافات مح
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 هین، هند، روسیمانند چ یطیو مح یعمده مولد كثافات صنعت یهارز ما افغانستان توسط كشویطور مثال، وطن عز

ز یما ن یق هوا، ابر و باران باالیشان از طر ییكثافات هوا ینخواه یده و خواهیگرد دورتر( و پاكستان احاطه تا  )نسب

 .زدیرمی 

 .ز متضرر خواهند شدیگران نیما د یهوا یست و از آلودگیر ساكن نیگفت كه اتمسف بهتر خواهد بود

ت یرات نا مطلوب و مضر در طبعییك سلسله تغیابد باعث ی یراه م یط زندگیفه و آلوده به محیكه مواد كث یزمان

 .سازدمی ات را متضرر ینوع حجتأ همیده و نتیها و هوا گرد ك، آبخا
 

 :خچهیتار

 .ت ها موجود بوده استیوار و مدنددر همه ا یطیكثافات مح

 یایخود گوها  آنجاۀ دوده زد یوارهایست كردند دیخ در آنها زیرأش از تیو پ یار بدویبس یكه انسان ها ییمغاره ها

 .بدون منفذ، معروض به اثرات سوء آن بوده است تنگ و یدر مغاره ها آنر باشندگان یدود بوده و ناگز

  ۀ و در بدن Greenland یخ هایبزرگ  یدر توده ها خ ی یه هایال یفلز اوج گرفت، حت یط در دوره هایكثافات مح

 .سازدمی آن اعصار را برمالء  یطیاتخواص مح ز اثریم نیقد یدرخت ها

پختن و گرم كردن از سوختاندن چوب و ذغال استفاده كردند  ی، براینیمغاره نش یبعد از دوره ها یقرون متماد یبرا

 .كرده توانسته است یخنث یجذب و به آسانر ید شده را اتموسفیآن مقدار دود تول باشند امامی كه مسلمأ مولد دود 

ا، كه هیچرخاندن فابر یم و استفاده از ذغال برایعظ یكه هایدر اروپا و احداث فابر یبا ظهور عصر انقالب صنعت

حال به صدها مرتبه ه افت و از آنوقت تا بیش یافزا یلیست خیط زیآزاد شده در مح دود، كثافات و افرازات ۀمعضل

 .شتر شده استیب

جهان بود كه حكومت را واداشت  یتخت هایپا یها این دریاز آلوده تر یكیلندن،  Thames یای، در1٨٥٨در سال 

 .افتی لیتقل یادیز ۀا و كثافات تا اندازیدر ی، بویشهر یپروژه بزرگ بدرفت ها ل احداثیبسنجد و با تكم یچاره ا

گ م بزریك تیز داشت و دولت آلمان با موظف ساختن یآلمان ن یتخت امپراطورین پاین جنجال را شهر معظم برلیع

 .دیل نمایاروپا  تبد ین شهر هایپاكتر یكیناك را به یآن شهر ملوث و بو ران، توانستیننتست ها و انجیسا

 .پاك" را نافذ كردند یاند كه  قانون "هوا یدو شهر اول یناتیكاگو و سنسی، شۀ امریکااالت متحدیدر ا

ه آبها و افتن ملوثات بیاز راه  یری، جلوگیكنترول دود صنعت یر براین فراگیك تعداد اصالح طلبان، خواستار قوانی

 .ن شدندیزم

 یمقاصد باركش یكا برایامرۀ اضالع متحد یهاون اسپ در شهریش از سه ملی، بستیل قرن نزده و بیدر اواخر و اوا

 .ن بودیر قمچیز

ظف به پاك ؤه ها میكرد و بلدمی د یو منظره مشمئز كننده را تول یسرك ها، بو یخته رویر ن فرویادرار و سرگ

 .آنها بودند یكار

 ار پاك در مقابل اسپیل بسیك بدیل یاسپ را گرفت و در اوا یطرف موتر به سرعت جا نیست به ایل قرن بیاز اوا

از  smog كا و اروپا، مسأله دود ویموتر در امر یداریخر یها راننده برا ونیشد اما با رو آوردن ملمی پنداشته 

 .عراده جات مطمح توجه قرار گرفت
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به  كا را ملتفتیا مردم امریالس انجلس و پنسلوان یدر شهر ها 1940 یها در اواخر  سال ییدود و كثافات هوا

را گرفت  4000ش از یشهر لندن جان ب 19٥2سابقه سال  یب (Smog) سماگ د.یآن گردان یاتیو ح یطیاضرار مح

 .ه نافذ گرددیانتبر در ییكنترول دود و كثافات هوا یار عمده برایبس ۀ حیك الیو سبب شد 

 .باشدمی  Fog و Smoke مشتق از كلمات Smog كوچك كه كلمه حیك توضی

گر نقاط جهان رخ داده و اهم یسابق و د یكا، اتحاد شورویدست بشر در امر ار مسموم كننده زاده ازیبس ۀن واقعیچند

منجر به قدغن  1974متحده كه در سال  االتیا Hudson یایدر در PCB یزهرۀ ختن مادیر آنها عبارتند از فرو

 .دیا گردیاز آن در یو استفاده ماه یكردن شكار و آب باز

ه یتصف ،ی، زراعتیصنعت یاویمید كننده مواد كیكات تولیفابر یا عمل عمدی یمباالت یگر از اثر بیدواقعات متعدد 

اد مردمان محل و خصوصأ اطفال در ساحه مسموم شده یك تعداد زیمدت دراز رخ داده كه در ینفت و معدن كاو

 .اند دهیخون گرد یمختلف از جمله سرطان ها یاعضا یمصاب سرطان ها

د، یگرد یشرق یاروپا یه و آزادی، كه منجر به تكمش به روس1990ل یدر اوا یر شورویاتحاد جماه یفروپاشبعد از 

ها  یلیست خیط زیآن بالك در قسمت محافظت مح یستم حكومت داریافتند كه سیدر ط در اروپایهواخواهان حفظ مح

 .مخرب بوده اند یاعتنا بوده و حت یب

كرد و محالت  یار بلند تر نوسازیآلمان شرق را به مع یكه هایاكثر فابر یان غرببا اتحاد مجدد هر دو آلمان، آلم

 .قرار داد یپاكساز ن ویر قرنطیمسموم شده را ز

زاده از آن  یب هایو آس یذرو ی، آفت تشعشع از انفجارات و فضله هایع ذرویصنا ۀشرف علم اتوم و توسعیبا پ

 .ر بشر شدیدامنگ

م یقوت عظ ،194٥جاپان در سال  یما و ناگاساكیروشیه یاالت متحده باالیتوسط ا یبعد از استعمال دو بم ذرو

 .دیدا گردیهو به بشر یاسلحه ذرو یو تشعشع یبیتخر

ان یكار برد و در جره سابقه ب یاالت متحده شتاب بیش بعد از مسلح شدن ایخو یدر انكشاف سالح ذرو یاتحاد شورو

را   Radioactive ۀ ا تفالیخاكستر  ، هزار ها تنیساختن بم ذرو یبرا یوم غنیورانی به یوم عادیورانیبرگرداندن 

ن ساحات در تمام جهان یملوث ترۀ مناطق فعأل  در جمل ختند كه آنیفرو ر یمناطق مسكون یا ها حتیدر ج ها ویدر خل

 .است

، 1979ارك در سال یویشهر ن Three Miles Island در یذرو یب الوقوع كوره هایحادثات مخوف از ذوب شدن قر

مدهش، همه جهان را تكان داد و مواد  یك سونامیما در جاپان متعاقب ی، و فوكوش19٨9ن در سالیل در اوكرایچرنوب

 .دینقاط جهان رس ید و به اقصیف در فضا آزاد گردیاكت ویراد

ه به ن" كیو كره زمو سرنوشت بشر  یذرو یشتر، لطفأ به مقاله ام تحت عنوان "جنگ احتمالیكسب معلومات ب یبرا

 .دییده مراجعه فرماین به نشر رسیافغان جرمن آنال یت ملیوبسا در، 2017  نهم نومبر  خیتار

ل در یم تینفت بردار و آزاد شدن مقدار عظ یها ید به كشتیشد ۀگر عبارت از صدمیحادثات مدهش و مخرب نوع د

 یها سال یبد آنها برا یایب كرده و بقایرا تخرست سواحل یت مساعد به زیا طبعی  ecologyو سواحل است كهابحار 

 .ماندمی  یباق یمتماد

 .ها گران است یلیافته آنچنان حادثات خیترسب  یایبقا یگفته نماند كه پاك كار نا



  
 

 

 4از 4

 Union مشهور یمربوط كمپن یاویمیكۀ كیك فابریدر  19٨4خ معاصر،  در سال یرأن حادثه در تیتر از مدهش

Carbide  ش از پانزه هزار انسان جان یب یت زهرینها یكه در اثر آزاد شدن گاز ها هند رخ دادكا در بوپال یامر

ع یسق و ویار عمیبس یطیبات محیتخر و دیو سرطان ها گرد یگر مصاب امراض تنفسیاد دیار زیباخت و تعداد بس

 .اشتذرا بجا گ

را  یت ها و سوء تشكالت والدیوبیانواع مختلف مع Bhopal ات دریفعأل نسل بعد از حادثه در مناطق آلوده با زهر

 .دهدمی نشان 

 .دیك نمایكا تحریه امریوقت را دسته داد تا احساسات مردم هند را برعل یاتحاد شورو یغاتیمذكور، تبر تبل ۀحادث
 

 پایان بخش اول
 دارد یباق

 

 

 
 

 

 
          

 


