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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Reports  گزارشھا

 

   يورگ کرونائر:دهنسينو 
  یميرفخرائ.  م: رگردانب

  ٢٠٢٢ جون ٠٩

  افريقاقحطی در  !کشند میتحريم ھا 

 
  : ميليون نفر ديگر در آنجا غذای کافی ندارند٨٢.  تشديد می شودافريقاقحطی در شرق 

ب ديده در مناطق جنگی و جنگ داخلی به شدت آسي. گزارش داده استمتحد  ملل  جھانی غذایۀاين خبر را برنام

  :سومالی و اتيوپی تحت تأثير مستقيم قحطی قرار گرفته اند، اما نه فقط آنھا

ی از کنيا، اوگاندا و سودان جنوبی، تحت شديدترين خشکسالی در ئھا ھای بزرگی از اين منطقه، مانند بخش بخش

  .ھای اخير قرار دارند دھه

:  کافی نبودندافريقا شرق ۀ کافی برای مردم مصيبت زدۀ به انداز اينھاۀی ھمئو گو. تغييرات آب و ھوا: علت اين فاجعه

ًصادرات غالت از اوکراين و روسيه، که اخيرا تقريبا   درصد از صادرات جھانی گندم را تشکيل می دادند، در حال ٣٠ً

  .حاضر به ميزان قابل توجھی کاھش يافته است

  .است» جنگ پوتين«! دليل اين فاجعه؟ حتما

 روسيه حریبًالبته اين کامال اشتباه نيست زيرا استقرار نيروی .  رسانه ھای غربی شنيده و خوانده می شودھفته ھا در

اما اين .  سياه مانع از صادرات از آن بنادر اوکراينی می شود که ھنوز توسط نيروھای روسی اشغال نشده اندحيرۀبدر 
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ل خود را در سواحل خود مين گذاری و تحت کنترحریب ۀ منطقواقعيت اين است که اوکراين. تنھا بخشی از حقيقت است

 .خواھند غالت را حمل کنند غير قابل عبور کرده است کرده و در نتيجه آن را برای کشتی ھائی گه می

گذارد، مانع از صادرات  ھای غرب عليه روسيه، که بر لجستيک و بخش مالی تأثير می عالوه بر اين، جنگ تحريم

شود که بدون آن، برداشت بعدی در بسياری از کشورھا به طور  يميايی نيز میکقط گندم، بلکه کودھای نه ف –روسيه 

  .ھد رفتچشمگيری از بين خوا

صادرات غالت اوکراينی بايد دوباره آغاز : آورد ھا برای انجام ھر دوی اين موارد فشار می ھفتهمتحد  ملل بنابراين،

  .ی و کود روسيه کاھش يابدئصادرات مواد غذاھا بر  شود و حداقل فشار تحريم

.  ملل متحد را به عنوان موضع خود پذيرفته استموضع –خالف پروپاگانديست ھای عربده کش غربی – افريقا ۀاتحادي

ھنگامی که رھبر کنونی آن، رئيس جمھور سنگال، مکی سال، روز جمعه با ھمتای روس خود والديمير پوتين ديدار 

د، او قول داد که مانعی بر سر راه صادرات غالت اوکراين ايجاد نکند، اما در عين حال خواستار پايان تحريم ھای کر

 جھانی غالت به تعادل و حداقل کاھش ۀاين رويکرد جامع اميدی را برای بازگرداندن عرض. غرب عليه کشورش شد

وجود دارد که نشان می دھد اياالت متحده محتاطانه در ی ئاکنون نشانه ھا.  ايجاد می کندافريقاکمی قحطی در شرق 

  .تحريم ھا تخفيف می دھد

اگر مشکل کمبود صادرات غالت و کود از اوکراين و روسيه از روی ميز برداشته شود، در نھايت فرصتی به وجود 

يعنی تغييرات آب و  – افريقاخواھد آمد که بتوان به طور کامل خود را وقف مبارزه با عامل اصلی قحطی در شرق 

 اروپا و اياالت متحده در نھايت می توانند بخش مالی خود را مھار کنند، که با شرط ۀاتحادي: و به ھر حال. کرد –ھوائی 

به ھمين دليل است  –شوند  ی میئ اساسی باعث افزايش قيمت گندم و ساير مواد غذایبندی ھای مالی در بازارھای کاال

تنازع بقای خود، بايد مبالغ بيشتری را به جيب متمولين بپردازند، البته، اين ما را به مبارزه به که فقيرترين افراد، برای 

 .کشاند شود می آنچه شرايط عادی در سرمايه داری ناميده می

 

 


