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 Reports  گزارشھا

  
 Junge-Welt - منتشر شده در يونگه ولت

  مارک ببنروث:سندهين
  حميد علوی:رگردانب

  ٢٠٢٢ اگست ٠٧

 استعمارنو

 »ترکيبی مرگبار برای ميليون ھا نفر«

خواستار کمک ھای اضطراری از کشورھای » نان برای جھان«. بحران ھای جھانی گرسنگی جھان را تشديد می کند

  ثروتمند شد

 
 بنادر اوکراين، بر اساس شعار اوکراين و متحدانش، والديمير پوتين رئيس جمھور روسيه از غذا به عنوان ۀربا محاص

  .سالح استفاده می کند

در روز چھارشنبه اعالم داد، جنگ » نان برای جھان«ر که سازمان کمک رسانی پروتستان در واقع، ھمانطو

  . آغاز شد، بحران جھانی گرسنگی را تشديد کرده استروریبف روسيه که در پايان ۀتجاوزکاران

  .اما اين بحران توسط جنگ به وجود نيامده

بزرگترين محرک ھای «:  در برلين گفت٢٠٢١ ۀالن گزارش ساۀرئيس اين انجمن کمک رسانی داگمار پروئين در ارائ

 ۀبحران جھانی غذا تورم، پيامدھای بيماری ھمه گير، جنگ ھا و درگيری ھا، بحران آب و ھوا و سياست شکست خورد

  ». ترکيبی مرگبار برای ميليون ھا نفر است«: نتيجه.کشاورزی جھانی است
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گيری کرونا باعث  کند که اثرات ھمه المللی نان برای جھان، اشاره می ھای بين در اين گزارش، پترا برنر، مدير برنامه

  .ھای گرسنگی جديد شده است ايجاد فقر و بحران

 درصد ۴.٣۵ به ٢٠٢١ی، تورم در سراسر جھان در سال ئ افزايش قيمت انرژی و مواد غذاۀعالوه بر اين، در نتيج

  .افزايش يافت

  . »روند شود، ده ميليون نفر بيشتر در فقر شديد فرو می تر می غذا گرانبه ازای ھر درصدی که «: برنر ھشدار داد

 ٨٢٨ تعداد افراد گرسنه به ٢٠٢١ جوالی، در سال ۶در   (WFP)  متحدلمل جھانی غذای ۀبر اساس گزارش برنام

  .ميليون نفر افزايش يافت

شروع ھمه گيری کرونا در بحران شديد  ميليون نفر بيشتر از قبل از ١۵٠دھد که اکنون  ميزان اين گرسنگی نشان می

  .برند سر میه گرسنگی ب

 بودجه و پول بيشتری برای ًفورا«درخواست کرد که کشورھای صنعتی غنی بايد در کوتاه مدت،  پروئينپرزيدنت 

  ».کمک ھای اضطراری فراھم کنند

 ۀز آنچه برای برناما»  درصد٢٠فقط «برای کمک اعالم شده  G20 ًوجوھی که اخيرا توسط سران دولت و دولت

  ! درصد کمبود بودجه٨٠يعنی ھيچ، يعنی . جھانی غذا مورد نياز است را پوشش می دھد

حکومتی جنوب غرب  «ۀروز چھارشنبه در راديو شبک» نان برای جھان «ۀفرانسيسکو ماری، سخنگوی انجمن خيري

زنی و دالل بازی  گمان«دھد، اما به دليل  ندان ادامه میتوضيح داد که اين بودجه به کمک رسانی به نيازم» لمانا

  .ديگر پول کافی برای خريد غذا وجود نخواھد داشت» کننده در مبادالت آتی جھانی ديوانه

اما ما . ی وابسته ھستندئ به کمک ھای غذابرند سر میه فريقا که در خشکسالی شديد با ماری، مردم مناطق شرق ۀبه گفت

 ۀکست ھای عمده در برداشت محصول در اين سال جديد ھستيم، برای مثال و يادآوری کشور بحران زداکنون منتظر ش

  .سومالی چھارمين خشکسالی متوالی خود را تجربه می کند

ھای متخاصم روسيه و اوکراين به بازار عرضه  صادرات غالت اوکراين قرار است که بزودی پس از توافق طرف

  »ھنوز قيمت غله دو برابر سال گذشته است«اھش قيمت بازار شده است، اما شود، اين صادرات باعث ک

انجمن بين المللی کشتيرانی بيمکو روز . بالتکليفی برای فروشندگان، حمل و نقل ھا و بيمه ھا ھمچنان ادامه دارد

  . مشابھی را ارائه کردۀچھارشنبه بياني

ات باال برای شرکت ھای حمل و نقل به دليل جنگ و گرانی سوخت در بيانيه ای، نيلز راسموسن، کارشناس بيمکو خطر

 .توصيف شده است» موانع بزرگ در برابر صادرات غالت اوکراين« باال به عنوان ۀو به تبع آن حق بيم

 .در بلند مدت شد» در سياست کشاورزی در ھمه سطوح«داگمار پروئين روز چھارشنبه خواستار تغيير مسير 

کند، توليدکنندگان محلی را از بين  بازارھای کشورھای فقير را ويران می«وليد شده در شمال جھانی مازاد کشاورزی ت

  »کنيم انجامد که در حال حاضر تجربه می ی به واردات میئھا برد و به وابستگی می

 .امات متقابل باشندمانع از آن می شود که کشورھای آسيب ديده از قحطی قادر به اقد»  تجارت جھانیۀقوانين ناعادالن«

  .کند  جھانی حمايت میلپروئين از نوعی حق حفاظت از کشاورزی کشور ھای فقير در برابر شما

  ».کشورھای فقير بايد در صورت نياز فرصت حفاظت از بازارھای کشاورزی خود را داشته باشند«

  » .در نھايت، کمبود غالت در سراسر جھان وجود نخواھد داشت«بدين ترتيب 

لمان انتقاد می کند که زمين ھای زيادی برای خوراک دام استفاده می شود و اانجمن کمک رسانی در رابطه با اين 

 .غالت بيش از حد الزم به سوخت اتومبيل و زيستی تبديل می شود


