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  به قلم ملی کياک 

  برگردان از حميد بھشتی

 ٢٠١١ سپتمبر ٢٠

 

  ماۀ گرسنگی در افريقا، فاجع
  ديدگاه يک دردمند المانی

  

 ھفته ھای آتی نيز خواھيم ديد، ميزان حقيقی فاجعه را نمايان می تصويرھای گرسنگی که ما تا کنون ديده ايم و در

  .سازد، فاجعه ای که فاجعۀ ماست

زيرا در حالی که رؤسای دولت ھا با توجه به . در اين تصاوير فھرست اولويت ھای اتحاديه اروپا نمايان شده است

 نجات يورو حتّا شب ھا نيز به ديدار بحران پولی ھمه چيز را کنار گذاشته و به خاطر قرضه ھای ميلياردی و

يکديگر می روند، در حالی که آنھا در زمان تعطيالتشان نيز با ھم کنفرانس ھای تيلفونی می گذارند تا با يکديگر 

برای يافتن راه حل مشترک مشورت نمايند، در مقابل چشمان ما و آنھا ميليونھا انسان از فرط گرسنگی جان می 

 ھزاران تن و صدھا ھزار در ميان نيست، بلکه ميليونھا انسان گرسنگی می کشند و دو و نيم اينجا سخن از. دھند

  .ميليون در معرض خطر مرگ قرار دارند

مدتی اين خبر در ميان اخبار خجالتبار انگلستان و ديدارھای مربوط به بحران بدھکاری جا داشت که البته نه با 

ھيچ گزارش فوق العاده ای در تلويزيون . با ارزيابی مساوی گزارش می شداولويت باال، بلکه مانند ھر خبر ديگر 

يا گزارشی که به خاطر انسان ھائی که از فرط ناتوانی و تکيدگی مانند پشه ھای خشک شده بر زمين می افتادند، در 

وری به نظر می بين نبود، انگار که اينھا ربطی به ما نداشته و ھيچ ضرورتی مانند ھمه امور ديگر که فعال ضر

  .رسند در بين نباشد

ه آيا ما شھروندان سيِر ملت ھای غنی در بروز اين بدبختی سھيم و مقصر نيستيم؟ آيا ما ھمان کسانی نيستيم که ب

 خاطر اينکه سرمايه گذاران کشورھای ما خريد و فروش بيھوده ای را در بازارھای مواد غذائی انجام می دھند،

 بھای غالت می باشيم؟ حتّا نوسانات اقليمی که کشاورزان افريقائی را به مرارت ۀلعادول نوسان ھای فوق امسؤ

پول، بانک ھا، ارزھا يا کودکان؟ آيا : بايد ديد کداميک مھم تر است. افکنده اند نيز بالئی است که مسبب آن ما ھستيم

  دستکم ممکن نيست ھردوی اينھا را به يک اندازه ضروری دانست؟
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 گرسنگی مردمان اتيوپی، کنيا و سومالی سخن می گويد، از آن چنين بر می آيد که ۀکه دولت ما در باراما ھنگامی 

طبيعتا اين سخن نادرستی است که کشورھای غنی به خاطر اينکه شبه نظاميان . دانگار اينھا خيلی با ما فاصله دارن

البته که آنھا خرابکاری می کنند، در اين بحثی . سوماليائی در کمک رسانی خرابکاری می کنند، قادر به ياری نباشند

  . نيست

از آنجائی که ما داللی روی مواد : اما راه ثروتمند شدن مشتی به سبب فقر ديگران را ما خودمان باز گذارده ايم

خاطر خشکسالی فزونی می ه که تقاضای گندم ب غذائی را مجاز می دانيم کشاورزان و سازمان ملل درست زمانی

  .دست می آورنده ی که می پردازند، بسيار اندک گندم بدر ازای بھائيابد، 

اگرچه .  اوضاع گرسنگی برقرار نشده استفوق العاده ای برای رسيدگی بهۀ لمان جلساتا ھمين امروز در مجلس 

 در رم برگزاری جلسه ای بدين منظور جوالیسالھاست که ھمه از وضعيت گرسنگان آگاھند، سازمان ملل اواخر 

  يکصدUNHCRکميساريای عالی پناھندگان سازمان ملل  در آن زمان به شھادت. را در دستور کار خود قرار داد

گفتار آنروز چنين .  سومالی برای يافتن خوراک، امنيت و مسکن ويالن بوده اندۀ ديدو ھشتاد ھزار تن از مردم بال

پيش از آن نيز از يک .  کافی موجود نيستندۀبود که برای کمک رسانی، قرص ھای پروتئينی الزم است که به انداز

  . ميليون آن جمع آوری شده بود٢٠٠ميليارد دالری که الزم بود فقط 

ک کشورھا در زمانی که ھنوز تصاوير گرسنگی در برنامه ھای اصلی اخبار سوژه نشده بود به حال ببينيم تک ت

اما خانم .  ميليون در اختيار نھادند١٠ ميليون و اسپانيا ١٠٠انگلستان بالفاصله . لحاظ مالی چگونه رفتار کردند

لمان خواھان امنيت اد صادراتی لمان که تازه ھم از يک سفر افريقا بازگشته و طی آن برای اقتصااصدر اعظم 

شگفتا، چه تفاوت فاحشی ميان .  انسانی مزبور قول داد يک ميليون يورو کمک کند، بود، با توجه به فاجعشدهحقوقی 

  !منفعت اقتصادی خويش و کمک انساندوستانه

 به برادران و دلمان، ديرک نيبل گفت، اتحاديه افريقا و ممالک اسالمی می بايادر ھمين زمينه وزير اقتصاد 

اينجاست که اين برداشت به آدمی دست می دھد که جھان ما درست زمانی به . خواھران عقيدتی خويش بيشتر برسند

گروه ھای انسانی تقسيم بندی می شود که سخن بر سر کمک انساندوستانه باشد، يعنی در جائی که دادن و کمک 

ه گرفتن مربوط می شود، نه مليت می تواند مانع باشد نه عقيده و اما در جائی که موضوع ب. انسانی اولويت می يابد

  .نه رنگ پوست

آنھا از مردم برای کمک به افريقا تقاضای ياری می .  ما کجا ايستاده اندۀحال ببينيد خانم صدر اعظم و وزير توسع

اما نوبت . گدائی است و گرسنگان مطرح می شوند، کار دولت ھا درخواست کمک و ءزيرا در جائی که فقرا. کنند

آنجا از صندوق عمومی و درآمد ماليات . به نجات بانک ھا که می رسد کسی از مردم در خواست اعانه نمی کند

  .مايه می گذارند
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