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كساني در تاريكي شب هستند
ديگراني در روشنايي روز

و ما آنان كه در روشنايي هستند را مي بينيم
و نه كساني كه در تاريكي هستند.

برتولت برشت

Dei Einen sin dim Schatten,            
Die andren sind im Licht,                
Und man siehet im Lichte,             
Die im Schatten sieht man nicht. 





پيش گفتار چاپ جديد

در همه جاي جهان، انسانها جان خود را به دليل سوء تغذيه از دست 
مي دهند. در اردوگاههاي پناهندگان در سومالي، در محالت فقيرنشين 
كراچي يا در حومه هاي شهر داكا، مراحل مرگ به شكل يكساني طي 

مي شود.
بدون  روز  سه  كشيدن،  نفس  بدون  دقيقه  سه  مي تواند  انسان  يك 
آشاميدن و سه هفته بدون خوردن، زنده بماند. بعد از آن شروع نابودي 
است. در كودكاني كه دچار سوء تغذيه هستند، مرگ خيلي سريع تر فرا 
مي رسد. بدن ابتدا از ذخاير قندي اش و سپس از ذخاير چربي اش ارتزاق 
مي كند. كودكان تمام نيروي خود را از دست مي دهند،به سرعت وزن 
مسير  اسهال ها  مي افتد.  كار  از  بدنشان  دفاعي  سيستم  و  مي كنند  كم 
تنفسي  دستگاه  عفونتهاي  و  دهان  آفتهاي  مي كنند.  تسريع  را  مرگ 
شروع  بدن  عضالني  حجم  آن  از  بعد  مي شوند.  بسيار  دردهاي  باعث 
همانند  آنها  بايستند.  پا  نمي توانند سر  ديگر  مي كند. كودكان  افول  به 
حيوانات در خاك و خل غلت مي زنند. دستهايشان بدون اراده آويزان 
سرانجام  و  مي كند،  پيدا  شباهت  كهنساالن  به  چهره هايشان  مي ماند. 

مرگ فرا مي رسد.
اما يكسان نيست و  شرايطي كه اين وضعيت مرگبار را ايجاد مي كند 
تنوع زيادي دارند. زنجيره هاي داليل اين وضعيت با هم تداخل دارند. 
من فقط واضح ترين داليلي را اشاره مي كنم كه در حال حاضر بيشتر 
مطرح است. اين داليل براي جمعيت روستايي و خانواده هايي كه در 

شهرها بسر مي برند، متفاوت است. 



 %42 حدود   2010 سال  در  مي كنند  زندگي  روستاها  در  كه  افرادي 
جمعيت كل جهان را نمايندگي مي كنند. )يعني 2.6 ميليارد نفر شامل 
كشاورزان، ماهيگيران، دامداران، مستأجران زمين، كشاورزان روزمزد 
كارگر  500ميليون  از  عبارتند  آنها  فقيرترين  مهاجر(.  كارگران  و 
مهاجر و كشاورزان روزمزد كه زميني در اختيار ندارند. فقدان تغذيه 

وحشتناكترين ضايعات را در آن ها به وجود مي آورد.
بر  بالغ  نيم كرة جنوبي مجموعًا  استقراض خارجي 122كشور  امروزه، 
اين  جهان  فقيرترين هاي  از  50كشور  براي  است.  دالر  ميليارد   2300
منبع  از  آنها  درآمد  همة  تقريبا  دارد.  را  دار  طناب  حكم  استقراض 
پرداخت اصل  يا  مهار  نيشكر و غيره  خرج  و  نباتات  صادرات كتان، 
و فرع قروض مي شود. بانك هاي وام دهندة غربي، سازمانهاي فرامليتي 
اروپا و  بانك سرمايه گذاري  بانك جهاني،  مثل صندوق جهاني پول، 

غيره، به شكل بي رحمانه يي اين پرداخت ها را مطالبه مي كنند.
خدمات  بودجة   %4 متوسط  بطور  صحرا  حاشية  آفريقايي  47كشور 
 %3،8 تنها   . مي دهند1  اختصاص  كشاورزان شان  به  را  خود  عمومي 
زمينهاي قابل كشت آبياري مي شوند. در آفريقاي سياه هنوز هم روش 
كشاورزي باراني به اجرا گذاشته مي شود، مثل 3هزار سال پيش. كمبود 
ادوات شخم زمين و ماشين آالت بيداد مي كند. مثاًل يك هكتار كشت 
غالت در كشور مالي بين 600 و 700كيلو محصول مي دهد، در حاليكه 
در فرانسه همين وسعت زمين 10تن محصول مي دهد. چرا؟ آيا مشكل 
در اين است كه كشاورزان اقوام »وُلوُف« و »بامبارا« صالحيت كمتري 
از كشاورزان شمال فرانسه دارند يا كمتر از آنها كار مي كنند؟ طبعا نه. 
احشام  نباتي،  آفات  سموم  مرغوب،  بذرهاي  كود،  سياه  آفريقاي  در 
امكان  دولت  و  است   كمياب  غيره  و  تراكتور  خيش،  كشيدن  براي 

فراهم كردن آنها را ندارد2.
يكي ديگر از داليل قتل عام روزانه ناشي از سوء تغذيه در جمعيت هاي 

1- بين سالهاي 1972 و 2010 آمار مردان و زنان و كودكاني كه دچار سوء تغذيه 
در كشورهاي آفريقاي سياه هستند از 82ميليون به 202ميليون نفر رسيده است.

2- بين سالهاي 1972 و 2010 آمار مردان و زنان و كودكاني كه دچار سوء 
تغذيه در كشورهاي آفريقاي سياه هستند از 82ميليون به 202ميليون نفر رسيده 

است. 



روستايي، سياست كشاورزي »خفه كردن« از سوي كشورهاي صنعتي 
است. در سال 2010، كشورهاي صنعتي در سازمان همكاري و توسعة 
توليدات  براي  سوبسيد  دالر  350ميليارد  از  بيش   OCDE اقتصادي 
خاص،  به طور  پرداختند.  دامپروران شان  و  كشاورزان  به  صادرات  و 
اجرا  به  با خباثت مستمري  را  اين سياست »خفه كردن«  اروپا  اتحادية 
مي گذارد و مازاد توليد كشاورزي اش را به بازارهاي آفريقايي سرازير 

مي كند. 
بازار  بزرگترين  »سانداگا« كه  بازار  به  بيندازيم  نگاهي  مثال،  عنوان  به 
توليدات مصرفي رايج در آفريقاي غربي است. اين بازار محيطي است 
پر سر و صدا، پر رنگ و لعاب و پرعطر و محشر در وسط شهر داكار. 
و  ميوجات  آن  از  مي توانند  خانه دار  خانمهاي  سال،  از  فصلي  هر  در 
غيره  و  يوناني  ايتاليايي،  اسپانيايي،  فرانسوي،  پرتغالي،  صيفي جات 
كيلومتر  چند  كنند.   محلي خريداري  توليدات  قيمت  سوم  با يك  را 
آن طرف تر، زير آفتابي طاقت فرسا،  كشاورزان اقوام »وُلوُف« همراه 
تا 15ساعت در روز كار مي كنند و درآمدشان  با كودكان و زنانشان 
پاسخگوي حداقل هاي يك زندگي مناسب نيست. كمتر انساني روي 
شرايط سخت.  اين  در  هم  آن  مي كند،  كار  آنها  اندازة  به  زمين  كرة 
كشاورزان اقوام »بامبارا« در كشور مالي، »موُسي« در بوركينا فاسو و 

»باشي« در كيوو نيز در همين شرايط به سر مي برند.
اخيرا  جهان  جنوبي  نيم كرة  روستايي  جمعيتهاي  كه  ديگري  بالي 
قابل كشت  از غصب گستردة زمينهاي  دچارش شده اند عبارت است 
مثل  خصوصي  فراقاره يي  شركتهاي  برخي  توسط  سياه،  آفريقاي  در 
دولت هاي  به  وابسته  شركتهاي  يا  لندن  يا  نيويورك  مالي  موسسات 
سعودي، ليبي و چين. در سال 2010، 41ميليون هكتار زمين قابل كشت 
از مساحت زمينهاي كشت شده توسط روستاييان در آفريقاي سياه كم 

شده است. 
اين »تصرف« از دو طريق صورت مي پذيرد. يا تراست خارجي زمينها 
يا  بانكها خريداري مي كند،  يا ساير  بانك جهاني  با وامهاي  را عمدتا 
عهده  به  سال   99 مدت  براي  را  آن  از  برداري  بهره  توافق،  طريق  از 

مي گيرد. 



سرمايه گذاران خارجي با اين زمينها كه از كشاورزان آفريقايي گرفته 
مي شود، چكار مي كنند؟ آنها در آن يا ميوجات و صيفي جات و غيره 
را خارج از فصول كشت همين توليدات در كشورهاي خريدار توليد 
مي كنند و آن را به بازارهاي اروپا و ساير جاها مي فروشند ، يا در آن 
نخلهاي نباتي يا نيشكر كشت مي كنند تا براي توليد سوختهاي گياهي 

)بيو اتانول و بيوديزل( مصرف شود.
به عنوان نمونه، شركت ميوجات مارسي در شمال سنگال، در زمينهاي 
فرنگي،  گوجه  تن  هزاران  موريتاني  در  يا  رودخانه،  لب  حاصل خيز 
براي  فقط  كه  مي كند  كشت  خربزه  و  سبز  لوبيا  فرنگي،  توت  خيار، 
جهان  كشور  فقيرترين  كه  سيرالئون  در  است.  فرانسه  داخل  مصارف 
لوزان  در  آن  مقر  كه  انرژي«  بيو  »آداكس  مليتي  چند  است، شركت 
كه  شده  نيشكري  براي كشت  هكتار  20هزار  است، صاحب  سوئيس 

مصرف توليد سوخت گياهي مي شود. 
توسعة  بانك  و  اروپا  سرمايه گذاري  بانك  جهاني،  بانك  استدالل 
حاال  است:  بهت انگيز  هستند،  غارت  اين  سازمان دهندگان  كه  آفريقا 
كه توليدات كشاورزان آفريقايي اينقدر كم است، بهتر است اين زمينها 
را به »توليدكنندگاني« بدهيم كه مي توانند بهترين بهره را از اين رمينها 

داشته باشند.
خانوادة  هزاران  شده  غصب  لوزان  دزدان  توسط  كه  زمينهايي  روي 
كشاورز، به خصوص شالي كاران زندگي مي كنند.آنها به چه سرنوشتي 
دچار مي شوند؟ آن ها به سمت حومه هاي فقيرنشين شهر فريتون رانده 
مي شوند و در آنجا قرباني بيكاري مستمر، بيماري، فحشاي كودكان و 

ياس و سرخوردگي مي شوند.
از  محدودي  تعداد  به  و  است  دلباز  و  دست  »آداكس«  شركت  البته 
نظر  آنها در  براي  مزد روزانه يي كه  فرزندان كشاورزان كار مي دهد. 

گرفته شده 10هزار لئونز،معادل يك يورو و 80سانتيم  است3.
حاال نگاهي بيندازيم به سرنوشت خانواده هايي كه در محالت فقيرنشين 
اين  در  مي كنند.  زندگي  ليما  در  و  شيلي،  سانتياگو  سائوپولو،  بمبئي، 
جاها، در كلبه هاي كثيف، كودكان سر غذا با موشها دعوا مي كنند. در 

3- لوموند ديپلوماتيك، شمارة ژانويه 2010 



اين محالت نه از آب آشاميدني و غيرآشاميدني خبري است، نه حتي 
از محلي براي دفن اموات. بيكاري مستمر، پدران را از غرور انساني شان 
محروم مي كند و مادران را به خاطر فردايي مبهم، دركام اضطراب فرو 
مي برد. براي كمك به زندگي خانواده هايشان دختربچه ها در محالت 

مرفه به فحشا رو مي آورند.   
2،2ميليارد انسان در شرايطي زندگي مي كنند كه بوروكراتهاي بانك 
جهاني نام آن را »فقر مفرط« گذاشته اند. آنهايي كه در اين »فقر مفرط« 
كنند،  معاش  امرار  روز  در  دالر   1.25 از  كمتر  با  بايد  مي برند  سر  به 
در حالي كه اغلبشان مجبورند روزانه مواد غذايي مورد نيازشان را هم 

خريداري كنند. 
در سال 2008 و در شروع سال 2011 شاهد انفجار قيمتهاي مواد غذايي 
پايه مثل گندم، ذرت و برنج بوديم . در سال 2010 قيمت يك تن گندم 
آسياب شده دوبرابر شد و در ژانويه 2011 به 270 يورو رسيد. قيمت 
قيمتها  امروزاين  است.  داشته  افزايش   %54 گندم  قيمت  و   %63 ذرت 

شناور شده  است4.
ارائه  غذايي  قيمتهاي  شاخص  جدول  يك  جهاني  خواربار  سازمان 
مي دهد. مطابق اين جدول، در قياس با سال 2005، قيمت متوسط مواد 

غذايي پايه 51% افزايش داشته است.
است:  شده   ارائه  اساسي  علت  دو  چيست؟  قيمتها  اين  انفجار  علت 

سوخت گياهي و نوسانات بازار بورس.
در سال 2010 تراستهاي غذايي-كشاورزي اياالت متحده 142ميليون 
تن ذرت)يعني يك سوم محصوالتشان را( و دهها هزار تن گندم  را 
با  توليدات  اين  بكنند.  بيوديزل  و  بيواتانول  توليد  تا  كشيدند  آتش  به 

ميلياردها دالر سرمايه گذاري دولت فدرال صورت گرفت.
پرزيدنت اوباما اين برنامه را كه توسط جرج بوش راه اندازي شده بود 
اخيرا تمديد كرد. بدين صورت، ميلياردها دالر از سوبسيدهاي خدمات 
عمومي دوباره توسط تراستهاي غذايي-كشاورزي براي توليد سوخت 

گياهي خرج خواهد شد.

4- ذرت و برنج و گندم كه 75% مصرف جهان را تامين مي كنند، مواد غذايي پايه 
ناميده مي شوند. برنج به تنهايي نيمي از مصرف جهاني را تامين مي كند. 



در نگاه اول، استدالل اوباما زياد غيرمنطقي به نظر نمي آيد. 
جايگزيني انرژي فسيلي با انرژي گياهي براي حفظ محيط زيست مفيد 
است و صدها ميليون ماشين آمريكايي مي توانند به حركت در بيايند؛ 
از  از هواي آلوده دچار تنگي نفس شوند.  اين كه رانندگان آن  بدون 
طرف ديگر، اياالت متحده اولين قدرت صنعتي جهان به شمار مي آيد 
و در حالي كه از يك جمعيت 300 ميليوني برخوردار است كه نسبت به 
مساحت اين كشور زياد نيست، 25% توليدات صنعتي ساالنة كرة زمين 
است.  نفت  هم  عظيم  صنعتي  ماشين  اين  اولية  مواد  است.  آمريكايي 
اياالت متحده 20ميليون بشكه نفت در روز مصرف مي كند كه 8ميليون 
آن در تگزاس و آالسكا توليد مي شود و 12ميليون بشكة ديگر، يعني 

بيش از 60%،جزو  واردات است.
منابع نفتي خارجي آمريكا در مناطق خطرناك جهان، يعني خاور ميانه، 
نيجريه و غيره واقع است. براي حفظ اين منابع، اياالت متحده مجبور 
است يك ارزش بسيار پرهزينه را تامين كنند، و اين خارج از ميلياردها 

دالري است كه خرج مزدورانش در خاورميانه و اسرائيل مي كند.
كاهش  براي  است  راه حلي  گياهي  سوخت  به  دستيابي  اوباما،  براي 

وابستگي آمريكا به منابع انرژي خارجي.
بيواتانول كار مي كند داراي  به طور متوسط، هر ماشيني كه با سوخت 
يك باك 50ليتري مي باشد. براي به دست آوردن 50ليتر بيواتانول، بايد 
358 كيلو ذرت سوزانده شود. اما بد نيست بدانيد كه با 358كيلو ذرت، 
يك بچه در زامبيا يا در مكزيك كه در آن ذرت جزو مواد غذايي پايه 

محسوب مي شود، مي تواند يك سال عمر كند.
در وراي استدالل هاي آمريكا )من نمونة اياالت متحده را آوردم چون 
اين  برابر  در  ما  توليدكنندة سوخت گياهي در جهان مي باشد(،  اولين 
واقعيت قرار داريم كه هر روز 37هزار نفر از سوء تغذيه يا از عراقب 
آن جان مي سپارند. يك ميليارد انسان، يعني يك نفر از هر شش نفري 
تغذية  سوء  دچار  مستمر  به طور  مي كند،  زندگي  زمين  كرة  در  كه 
ارقامي است  اين  افتاده اند.  از كار  تغذيه  به دليل سوء  يا  شديد هستند 
كه سازمان خواربار جهاني ارائه داده و كسي صحت آنرا زير عالمت 
سوأل نمي برد. تل شهيدان اين فاجعه هر سال مرتفع تر مي شود. كشتار 



روزانه توسط سوء تغذيه با بي اعتنايي و سردي تمام نگريسته مي شود.
در چنين شرايطي، سوزاندن غالت براي تبديل آن به سوخت گياهي 

جنايتي عليه بشريت به شمار مي آيد.
حاال نگاهي بيندازيم به دومين دليل انفجار قيمتها، يعني نوسانات بازار 
به كام  را  انسان  ميليونها  نيز  پديده  اين  بورس محصوالت كشاورزي. 
فرانكفورت،  بورس  بازارهاي   2008 سال  در  مي كشد.  تغذيه  سوء 
توكيو، نيويورك و لندن فرو ريختند. صدها ميليارد دالر در اين بحران 

هدر شد. 
موسسات  و  بانكها  يعني  سرمايه داران،  بزرگ  بود؟  چه  آن  عواقب 
مواد  بازارهاي  سمت  به  كرده  ترك  را  مالي  بورس  بازارهاي  مالي، 
اولية كشاورزي رو آوردند. بزرگترين آنها بازار كاالي شيكاگو بود. 
از راه هاي كاماًل قانوني، مثل قراردادهاي مدت دار، اين جانوران درنده 
امروز روي برنج، گندم، ذرت، سويا، لوبيا سبز و غيره سرمايه گذاري 

مي كنند و سودهاي نجومي به جيب مي زنند.
گزارشي  در  ملل،  سازمان  كنفرانس  ارشد  اقتصاددان  فالسبك  هاينر 
افزايش  از  ناشي  اول سال 2008 سهم سود  ماهة  نشان مي دهد در سه 
مواد غذايي پايه 37% است5 .  هر كس از افزايش قيمت مواد غذايي پايه 

سود به جيب مي زند، قاتل كودكان است.
ناحية يورو در  در تاريخ 22 اكتبر 2008، رؤساي دولتهاي 16 كشور 
كاخ رياست جمهوري فرانسه در پاريس گرد هم آمدند.در ساعت 18، 
آنگال مركل و نيكوال ساركوزي از جلسه بيرون آمدند و به خبرنگاران 
خودكفايي  سطح  افزايش  و  بانكي  وام  تقويت  براي   « كردند:  اعالم 

بانكهايمان از 3 به 5  درصد ما 1700ميليارد يورو آزاد كرديم«.
در ماههاي بعد، كشورهاي پرقدرت اروپايي سهم خود را از كمكهاي 

غذايي بين المللي به شدت كاستند. عواقب آن چه بود؟
بيندازيم به سودان غربي: ديكتاتور اسالمي خارطوم،  بگذاريد نگاهي 
سرلشكر عمر بشير كه تحت تعقيب دادگاه جنايي بين المللي است، در 
سال   4 از  بيش  مي باشد،  فرانسه  از  بزرگتر  كه  اين سرزمين  استان  سه 

5-  هاينر فالسبك، گزارش كنفرانس سازمان ملل براي تجارت و توسعه، ژنو، 
ژوئيه 2008 



و  ماساليها  زغواها،  آفريقايي  قوم  سه  عليه  خانمانسوزي  جنگ  است 
فورها به راه انداخته است، 350هزار نفر كشته شده  و 2،2ميليون نفر به 

17كمپ سازمان ملل جابجا شده اند. 
اولية  كمك هاي  و  قضايي  حفاظت  بهداشتي،  زيربناهاي  پناهگاهها، 
پزشكي توسط كميسارياي عالي پناهندگان تامين مي شود. مواد غذايي 

توسط سازمان برنامة غذايي جهاني تامين مي شود.
و  شير خشك  و  آرد  و  برنج  بار  با  سازمان  اين  سفيد  كاميونهاي  اگر 
تانكرهاي آب هر سه روز يكبار به اين كمپها نرسند، عده يي از انسان ها 
به محض  زنان  ندارد.  توليد وجود  براي  امكاني  هيچ  بين مي روند.  از 
تا چوب و آب فراهم كنند،  اينكه مقداري از كمپ فاصله مي گيرند 
توسط جان جاودس ها )شبه نظاميان اسب سوار متحد خارطوم( ربوده 

شده، مورد تجاوز قرار مي گيرند و قطع عضو مي شوند. 
براي انجام موفقيت آميز عمليات امدادرساني فوري در دارفور، سومالي، 
شمال كنيا، كرة شمالي و غيره، نه    كميسارياي عالي پناهندگان، نه 
سازمان برنامة غذايي جهاني، هيچكدام داراي بودجة مكفي نيستند. بنا 
بر اين آنها به كمكهاي داوطلبانة كشورهاي ثروتمند وابسته اند. اما از 

سال 2008 اين كمكها يا متوقف شده  يا قطره چكان داده مي شود6 . 
جهاني  غذايي  برنامة  سازمان  دارفور  اردوگاههاي  در  اين كه  نتيجه 
روزانه فقط 1500 كالري مواد غذايي هر فرد بزرگسال را تامين مي كند. 
در حالي كه سازمان جهاني بهداشت حداقل ميزان كالري روزانه براي 

يك بزرگسال را 2200كالري اعالم كرده است. 
خالصه كنيم: در جايي كه پرچم آبي سازمان ملل متحد برافراشته شده 
به حفظ  را  متحد  ملل  سازمان   1951 سال  كنوانسيون  كه  جايي  در  و 
حيات و حفاظت از افراد جابجاشده مجبور مي كند ، خود سازمان ملل 
متحد به رغم تمام حسن نيتش مشغول سازماندهي سوء تغذيه يي است 

كه بيماري و مرگ توليد مي كند.  
يكي ديگر از عواقب از ميان برداشته شدن سهم كشورهاي غربي در 
جهاني  غذايي  برنامة  سازمان  كه  است  اين  فوري  غذايي  كمكهاي 
مجبور شد در تمام جهان توزيع مواد غذايي در مدارس را كاهش دهد. 

6- بودجة سازمان برنامة غذايي جهاني به طور متوسط حدود 6ميليارد دالر در سال 
مي باشد. اين بودجه امروز بالغ بر 3،6ميليارد دالر است.



در بنگالدش، يك ميليون كودك از اين توزيع روزانه محروم شدند. 
من به عنوان گزارشگر ويژة سازمان ملل براي حق تغذيه، از بنگالدش 
ديدار به عمل آوردم. البته من با يك ميليون كودك ديدار نكردم، ولي 
از چند مدرسه در شيتاگوُنگ و داكا بازديد كردم. من با نگاهي به اين 
با لبخندي خجل و با چشمان بزرگ مشكي و بدني  دختران و پسران 
نحيف، متوجه شدم كه مواد غذايي  مورد استفادة آن ها در مدرسه، تنها 

امكان حياتشان به شمار مي آيد.
باعث  كه  بورس  بازار  شارالتانهاي  و  درنده  جانوران  محاكمة  براي 
سقوط بازارهاي مالي و ايجاد بحران اقتصادي جهاني شده اند، بايد يك 
دادگاه نورنبرگ ديگر راه انداخت، چون آنچه واقع شده، جنايت عليه 

بشريت است. 
از آن چند  بعد  و  منتشر شد  بار در سال 1999  اولين  براي  اين كتاب 
بار مجددًا چاپ شده و به زبانهاي متعدد ترجمه شده است. در چاپ 
جديد ، من در متن اولية كتاب دست نبردم. بيان خشونت نهادينة نظم 
تغيير  قربانيان  ارقام  تنها  نشده.  عوض  چاپ  اين  در  جهان  آدمخوار 

كرده اند و به شكل غم انگيزي افزايش داشته اند. 
در حال حاضر، نزديك به يك ميليارد انسان دچار سوء تغذية شديد 
آ،  ويتامين  دليل كمبود  به  دقيقه، يك كودك  و مستمر اند. هر چهار 
ديد خود را از دست مي دهد. ساليانه 140هزار قرباني جديد، به بيماري 
»نوُما« مبتال مي شوند كه ناشي از سوء تغذيه است و نونهاالن را به كام 
خود مي كشد. اين بيماري كه بافتهاي نرم صورت را از بين مي برد، به 

راحتي با چند قرص آنتي بيوتيك و غذاي مناسب قابل درمان است.  
هر 5ثانيه، يك كودك در كرة زمين به دليل سوئ تغذيه جان خود را 
از دست مي دهد. گزارش ساليانة سازمان خواربار جهاني كه اين ارقام 
را ارائه كرده، تصريح مي كند كه كشاورزي جهاني به راحتي از عهدة 
تامين مواد غذايي 12ميليارد انسان بر مي آيد ، در حاليكه فعاًل بيشتر از  

6.7 ميليارد انسان در اين كرة زمين زندگي نمي كنند7.  
از اين واقعيت چه نتيجه يي بايد گرفت؟ اينكه مرگ اين كودكان ناشي 

  سازمان خواربار جهاني، گزارش در رابطه با نبود امنيت غذايي در جهان، 
رم، سال 2010 – وقتي مي گوييم »به راحتي« منظور 2700كالري در روز 

براي هر بزرگسال مي باشد 



از قضا و قدر نيست. كودكي كه از سوء تغذيه جان باخته، در واقع به 
قتل رسيده است. 
آيا اميدي هست؟

دموكراسي  آن  در  كه  هستند  كشورهايي  اروپايي  كشورهاي 
آزاديها  داراي  ما  ندارد.  معني  ناتواني  دموكراسي،  در  حكمفرماست. 
بشويم وخودمان را سازمان دهيم،  بسيج  اگر  اساسي هستيم.  و حقوق 
بي برو برگرد مي توانيم باعث ممنوعيت سياست كشاورزي »خفه كردن«، 
سودجويي در بازار بورس از محل مواد غذايي پايه، از بين بردن مواد 
غذايي توسط توليدكنندگان سوختهاي گياهي و غارت زمينهاي قابل 

كشت كشورهاي فقيرتر توسط جانوران درندة صاحب سرمايه شويم.
ژرژ برنانوس مي نويسد:  »خدا دستي جز دستان ما ندارد«.

يا خود ما اين جهان را تغيير خواهيم داد، يا هيچ كس ديگر اين كار 
را نخواهد كرد.

ژان زيگلر، ژنو، ژانويه 2011   



- من نمی توانم درک کنم چگونه در آستانه سال 2000 بر روی  کره 
ای اينچنين ثروتمند انسان ها همچنان از گرسنگی می ميرند.

- تو حق داری کريم. خصوصا که اين گفتگو را دراين بهار 1999 در 
گرفته  فرا  را   سومالی  وحشتباری  که گرسنگی  کنيم  می  آغاز  حالی 
واين افتضاح آشکارتر می نمايد. بعضی روز ها، تلويزيون – در فضای 
اندام شبح گونه سوماليائی ها، مردان،  از  به نظرمن بی تفاوتی مطلق- 
زنان و کودکان که با پاهای الغرشان در حال فرار از سومالی هستند 

تصاويری کوتاه  نشان می دهد. آيا تو اين تصاوير را ديدی؟
 

- به همين خاطراست که می گويم غيرقابل تحمل است. 

تعداد  اين  که  کشورهائی  در  غرب،  در  هيچکس  به نظرم  بينی  می   -
ثروتمند زندگی می کنند، کمترين توجهی به فاجعه سومالی يا گرسنگی 
سوم  جهان  در  يا  سيرالئون  سودان،  شمالی،  کره  در  که  است  نکرده 
جريان دارد. دقيق تر بگويم توجه کرده ايم، اما وجدانهايمان برانگيخته 
گرسنگان،  انتهای  بی  شدن  شهيد  و  آرام  انهدام  مطلقا.  است؛  نشده 
اين  تو  آنچه  است.  روند عادی شدن شده  نوعی  وارد  بگويم،  چطور 
بينی تنها گوشه ای از صحنه های »قابل نشان  روزها در تلويزيون می 
دادن« از گرسنگی در سومالی است. بواقع، اين قحطی از ابتدای سال 
کوه هائی از اجساد مردم سومالی جنوبی در گالکاس، کولبا، دوگيوما، 
گريل را به همراه آورده است. تو اين قربانيان را نمی بينی، هيچکس 
در  کيلومتردورتر  صدها  فيلمبرداری  های  دوربين  بيند.  نمی  را  آنها 
اوگادن در ورودی کمپ های اتيوپی نصب شده است. آنهائی که تو 



می بينی موقتا زنده اند، آنهائی که هنوز توان عبور از مرز و پيوستن به 
مراکز غذارسانی را داشته اند.

 
- اوگادن کجاست؟ 

اکثر  است.  نزديک سومالی  پهناوراتيوپی در همسايگی  استان  - يک 
هشتاد  هستند.  کشاورزسوماليائی  يا  چران   گوسفند  و  بز  آن  مردم 
سال پيش امپراطور منليک اديس آبابا اين خطه کهن سومالی را بزور 
تسخير و ضميه امپراطوری خود کرد . امروزه اتيوپی خود مانند »ايوب« 
]شخصيت تورات،م.[ فقيراست و اضافه برآن، حکومت فعلی اديس-
آبابا، که پس از انقالب  جانشين امپراطور امهارا شد، دوباره در حال 

جنگ است و اين بار با همسايه شمالی اش جمهوری اريتره.
تمام اين مقدمات برای اينست که به تو بگويم  ده ها هزار تن که به 
طرزی معجزه آسا از قتلگاه های جنوب سومالی جان بدر برده اند امروز 
است.  نابودی  آستانه  در  خود  که  رسند  می  کشوری  به  گروه  گروه 
بسياری از کمپ های پناهندگان مناطق اتيوپيائی دولو و کااللو به کمپ 

مردگان مبدل شده اند.

قربانی  هزار  ها  ده  اين  کند؟  می  چه  سومالی  دولت  بين  اين  در   -
خشکسالی و قحطی و اين همه خانواده های چادرنشينان بز و گوسفند 

چران که دام هايشان مرده اند، باالخره شهروندان سوماليائی هستند.

که  است  کشوری  سومالی  است.  مشکل  واقعا  موضوع  اين  درک   -
صدهزار کيلومتر مربع از فرانسه بيشتر مساحت دارد، اما با جمعيتی به 
مراتب کمتر يعنی کمتر از ده ميليون نفر. اقتصاد اين کشور در مناطق 
در  و  نوگال  دره  در  واقع  گيسا  هاره  در  دارد.  رونق  کمابيش  شمالی 
بسياری ديگر از مناطق شمالی اين کشور پهناور چاه ها پر از آب است 
و برداشت محصوالت کشاورزی و دامپروری در وضعيت خوبی است.

- با اين حال دولت کاری برای کمک رسانی به ده ها هزار هموطن 



خود که درحال مرگ هستند نمی کند؟

يک  تنها  که  کشوری  –يعنی  مغرور  سومالی  که  اينجاست  مشکل   -
به يک زبان سخن می گويند و مذهب  قوم در آن زندگی می کند، 
واحدی دارند و از منازعات قومی و عشيره ای ديگر کشورهای آفريقا 
در آن نشانی نيست – فاقد دولتی شايسته اين نام است. دار و دسته های 
متخاصم با توپ، کاالشنيکف و چاقو وقمه به جان يکديگر افتاده اند. 
رهبری هر يک از اين دار و دسته ها را يک »جنگ ساالر« برعهده دارد 
که تمام قدرت را برای خود و تمام ثروت ها و دام ها را برای طايفه 

خود می خواهد.
درجنوب کشور که قحطی بی داد می کند، يک بندر کوچک به نام 
مرکا هست. درگيری های مسلحانه اسکله های اين بندر را منهدم کرده 
است. به همين دليل کشتی های حامل بار برنج ارسالی از سوی سازمان 
بار خود هستند. چند  از ساحل درانتظار تخليه  المللی دورتر  بين  های 
قايق يا موتور لنج کهنه گاه گاه چند کيسه برنج به بندر می رسانند  که 
بندر که درهم کوبيده  قلعه  بر فراز ديوارهای  تازه  نيست.  اصال کافی 
دليل  به  اند که گاه چشمانشان  مستقر شده  تعدادی جوان مسلح  شده 
غنيمت  از  و می خواهند سهم خود  زند  برق می  مواد مخدر  مصرف 
بار کاميون ها می کنند  : همين جوانان کيسه های برنج را  را بردارند 
تا آنها را در بازارهای شمال به فروش برسانند. از اين هم غم انگيز تر 
از مجهز  پايتخت سومالی، م.[ که يکی  : موگاديشو ]مقدسيه،  آن که 
ايتاليائی  استعمارگران  سوی  از  ابتدا  و  است  هند  اقيانوس  بنادر  ترين 
تأسيس شد، دارای جرثقيل های متعدد، انبار و سيلوی نگاه داری غله، 
فرش های مکانيکی متحرک و آب انبارهائی است که به آن امکان می 
دهد هزاران و هزاران تن کاال در روز را تخليه، ذخيره و توزيع کند. 
اين بندر مدرن کمی باالتر در شمال بندر مرکا يعنی مناطقی که انسان 
ها در آن هر روز می ميرند، واقع شده اما موگاديشو فلج است و بندر 
آن بسته شده است. جنگ ساالران محلی در آن محله به محله درحال 
زد و خورد هستند. نتيجه اينکه کمک های بين المللی به اهالی نيازمند 
نمی رسد. کشتی های خارجی از ترس غارت شدن جرأت پهلو گرفتن 



دراين بندر را ندارند. خدمه اين کشورها بر جان خود بيمناکند و من 
نيز به يک  کامال اين نگرانی را درک می کنم، زيرا گروگان گيری 

صنعت پر رونق در سومالی مبدل شده است!

- اين جنگ ساالران مشتی جنايتکار و قاتل مردم خودشان هستند!

- دقيقا همين طور است.
 



- امروز در جهان چه تعداد انسان در معرض و تهديد مرگ از گرسنگی 
قرار دارند؟

ملل  نهادهای  از  - سازمان جهانی خواربار و کشاورزی )FAO(  که 
متحد برای امور تغذيه و کشاورزی است، در جديد ترين گزارش خود 
شمار اشخاصی را که درسال 1998 براثر گرسنگی جان سپرده اند، بيش 
را که درهمان مدت در شرايط سوء  هائی  انسان  ميليون و عدة  ده  از 
تغذيه شديد و دائم بسر می برند حدود 828 ميليون نفر برآورد کرده 
است. اين افراد مردان، زنان و کودکانی را شامل می شود که  به دليل 
فقدان خوراک مناسب زخم های غالبا درمان ناپذير درونی و بيرونی 
در پيکرهايشان دارند. يا در کوتاه مدت محکوم به مرگ هستند و يا در 
وضعيت معلوليت وخيم )کوری، نرمی و تغييرشکل يافتن استخوان ها، 
يا رشد ناکافی مغزی و امثالهم( به يک زندگی گياهی ادامه می دهند.

 7 حدود  ساله  همه   : بگيريم  نظر  در  مثال  عنوان  به  را  کوری  مسأله 
تغذيه  به دليل سوء  را  بينائی خود  اغلب کودک اند،  انسان که  ميليون 
يا بيماری های ناشی از فقدان رشد کافی از دست می دهند. هم اکنون 
بيش از 146 ميليون نفر نابينا در آفريقا، آسيا و آمريکای التين زندگی 
می کنند. در سال 1999، خانم گور برونتالند، مدير سازمان بهداشت 
ژنو  در   »2020 انداز  »چشم  زيرعنوان  خود  طرح  ارائه  هنگام  جهانی 
گفت : »80 درصد کوری ها کامال اجتناب پذيرهستند«. بخصوص از 
راه رسانيدن »ويتامين آ« به اطفال درسنين پائين. آمار و ارقام مربوط به 
گرسنگی را به دو شيوه می توان تفسير کرد و خواند : شمار قربانيان 
گرسنگی درجهان، بويژه در کشورهای جنوب بالوقفه رو به  افزايش 



است، با اين حال اگر تعداد اين قربانيان را با رشد جمعيت جهان مقايسه 
درسال  دهد.  می  نشان  را  محدود«  »کاهش  يک  مزبور  ارقام  کنيم، 
1990، 20% بشريت از سوء تغذيه شديد رنج می برد درحالی که هشت 

سال بعد اين تعداد به »تنها« 19% تقليل يافته است.

- اشخاصی که از سوء تغذيه شديد رنج می برند عمدتا در کدام مناطق 
زندگی می کنند؟

- در آسيای شرقی و جنوبی، 18% مردان، زنان و کودکان بشدت از 
سوء تغذيه آسيب می بينند. در آفريقا اين افراد حدود 35% جمعيت کل 
قاره را تشكيل مي دهد. همين رقم در آمريکای التين و منطقه کارائيب 
سراسر  در  تغذيه شديد  سوء  به  مبتال  اشخاص  سه چهارم  است.   %14
»حلبی  اهالی  بقيه  و يک چهارم  کنند  می  زندگی  روستاها  در  جهان 

آباد« های حاشيه شهرهای بزرگ جهان سوم اند.

- چطور چنين چيزی ممکن است؟ يعنی ساکنان روستاها که معموال 
مشغله اصلی شان توليد محصوالت کشاورزی است، بيش از ديگران 

نيازمند مواد خوراکی هستند؟

آفريقا  صحرای  منطقه  پائين  کشورهای  مثال  طوراست!  همين  -بله 
قشرهای روستائی و کشاورز فوق العاده فعالی دارند : بسيار زحمتکش 
و دارای يک دانش سنتی آباء و اجدادی هستند، بسيار پر انرژی و اهل 
دقيقا همين روستائيان اند که در  و  کار روزمره در حد مرگ هستند. 
دليل  به  غالبا  و  شود  نمی  سير  کامال  هيچگاه شکم شان  زندگی  طول 
سوء تغذيه جان خود را از دست می دهند يا به دليل وقوع قحطی های 

بزرگ نابود می شوند.

- آيا آفريقا بيش از ديگر نقاط به اين آفت مبتال است؟

- خير. اگر صرفًا آمار و ارقام را درنظر بگيريم، آسيا اول است. 550 



برند  می  رنج  شديد  تغذيه  سوء  يا  فقدان  از  قاره  اين  در  نفر  ميليون 
درحالی که همين رقم برای آفريقای سياه »فقط« 170 ميليون نفر است.

-آيا قاره ما اروپا از آفت گرسنگی درامان است؟

- به هيچ وجه. دريک کشور ثروتمند هم می توان از گرسنگی مرد. 
روسيه يک مثال بارز است. فدراسيون روسيه امروز اولين توليد کنندة 
طال، اورانيوم، نفت و گاز طبيعی در دنيا و دومين قدرت بزرگ اتمی 
جهان است. مثال های ديگری هم از اين پارادوکس وجود دارد. مانند 
را  جهان  معدنی  ذخاير  ترين  بزرگ  از  شماری  که  کينشاسا  کنگو- 
اما امروزه هزاران تن دراين کشور از گرسنگی جان می دهند.  دارد. 
در برزيل، يک اليگارشی طماع و سوداگر تمام ثروت ها را به انحصار 
دنيا  غله  بزرگ  از صادر کنندگان  برزيل يکی  است.  خود در آورده 
است، اما در ايالت هاي شمالی اين کشور سوء تغذيه همه ساله فجايع 

بزرگی به بار می آورد.



- گرسنگی از چه عواملی ناشی می شود؟

داشته است! وسواس روزمره  بشر وجود  تاريخ  ابتدای  از  - گرسنگی 
بشر در عصر »نو سنگی« همين بوده است. شهرهای »اور« و بابل کرارًا 
از  هر  وحشتناک  های  قحطی  است.  بوده  بزرگ  های  قحطی  صحنه 
تهی  جمعيت  از  را  باستان  روم  و  يونان  در  مزارع  و  روستاها  گاهي 
و  زنان  و  شهرنشينان  و  آزاد  کشاورزان  »سرف«،  ها  ميليون  مي كرد. 
کودکانشان در قرون وسطی بر اثر گرسنگی جان می سپردند. در چين، 
آفريقا، روسيه و در امپراتوری عثمانی در سراسر قرن نوزدهم، قحطی 

های مکرر صد ها هزار انسان را کشته است. 
اما در صد سال اخير، توان توليد بشر – بويژه در زمينه کشاورزی – به 
شکلی حيرت آور توسعه يافته است. امروز در کره زمين »فقدان اساسی 
و عينی کاال« ،به تعبير مارکس، وجود ندارد. بلکه برعکس، فراوانی و 
توليد اضافی نيز داريم. اما فضاحت مرگ ناشي گرسنگی هنوز از بين 
بار در حال گسترش است. آنچه  فاجعه  به نحوی  به روز  نرفته و روز 
امروز انسان ها را می کشد، فقدان عنصر ]عدالت،م.[ اجتماعی است، 
يعنی توزيع ناعادالنه مواد و توليدات موجود. ميليون ها انسان همه ساله 
ديگر(  نوع  از  )يا  مادی  امکان  زيرا  دهند  می  دست  از  را  خود  جان 

دسترسی به غذای مکفی را ندارند.

- اگر درست فهميده باشم اين بدان معنی است که کره زمين ما توان 
تغذيه تمام ساکنانش را دارد؟

ها  انسان  ما  جمعيت  آن.  برابر  دو  حتی  بلکه  فعلی  جمعيت  تنها  نه   -



امروز کمی بيش از شش ميليارد نفر است. سازمان خواربار و کشاورزی 
نيروهای  فعلی  وضعيت  در  زمين  کره  که  گويد  می   )FAO( جهانی 
را  انسان  ميليارد   12 از  بيش  مشکل  بدون  تواند  می  کشاورزی  توليد 
تا  معادل 2400  ای  رسانيدن سهيمه  يعنی  تغذيه  از  منظور  کند.  تغذيه 
2700 کالری در روز به هر فرد انسان – مرد، زن، کودک – که البته 
نيازهای هر فرد برحسب سن، نوع کار و شغل و نيز اقليم و آب و هوائی 

که در آن زندگی می کند، می تواند کمتر يا بيشتر باشد.

- پس گرسنگی يک تقدير گريزناپذير نيست؟

- مطقا چنين نيست. چنانچه توزيع مواد خوراکی موجود بر کره زمين 
دراختيار  غذا  آن  از  بيش  و  قدرکافی  به  همه  گيرد،  صروت  عادالنه 

خواهند داشت.
يک نظريه در غرب غوغا کرده که عبارتست از نظريه »انتخاب طبيعی«. 
اين يک نظريه انحرافی است! همه قبول دارند که گرسنگی در جهان 
فضاحتی غير قابل قبول است. اما برخی براين باورند که گاه مصيبت و 
فاجعه می تواند مفيد باشد. اينها می گويند که شمار انسان ها روي کره 
زمين بي وقفه و به سرعت رو به افزايش است و قحطی ها به نوعی مسأله 
انفجار جمعيتی را تنظيم می کند : يعنی کسانی را حذف می کند که 
اگر زنده می ماندند به طرز خطرناکی باعث ازدياد جمعيت می شدند. 
حرف اينها را خالصه کنيم : برای آن که همگی ما از فقدان اکسيژن، 
جمعيت  ازدياد  بار  فاجعه  عواقب  ديگر  و  آشاميدنی  آب  خوراک، 
نميريم، طبيعت خود به حذف دوره يی انسان های اضافی اقدام می کند.

- چه کسی اين نظريه وحشتناک را عرضه کرده؟

 Thomas مالتوس   تامس  نام  به  انگليسی  پروتستان  کشيش  يک   -
او  زيست.  می  انگلستان  در  هيجدهم  قرن  اواخر  در  که   Malthus
انتشار  به »گفتاری درباب اصل جمعيت«  درسال 1798 کتابی موسوم 
داد که بالفاصله با استقبال عظيمی در بين طبقات حاکمه اروپا مواجه 



گرديد. 

- چطور شد جمعی واقعا به نظريه »مالتوس« گرويدند؟

- جواب خيلی ساده است کريم. اين نظريه از بيخ و بن نادرست است. 
اما خاطرة باقی مانده از آن به لحاظ روانشناسانه می تواند مفيد باشد : به 
اين ترتيب که تصاوير اين شبح های انسانی گرسنگی زده، کودکانی 
که بر زمين درمانگاه ها درازشان کرده اند و درحال جان دادن اند، گروه 
گروه زنان، مردان و کودکان با اندام نحيف که از بوته زارهای سودان 
بيرون می آيند و تلويزيون ها آن ها را نشان می دهند، برای هر انسانی 
با وضعيت رواني معمولي غير قابل تحمل است. لذا جهت آرام ساختن 
وجدان يا در مورد برخی ديگر، طغيان آنها عليه نظم پوچ جهان – البته 
بدون اينکه علنا اعتراف کنند – به اين تئوری شبه علمی مالتوس می 
چسبند که امکان می دهد صحنه های وحشتناکی را که شاهدان منفعل 
آن بوده اند، فراموش کنند و  در ضمير خود آن را پس بزنند يا از حافظه 

خود »حذف« کنند.  
اين را بايد کريم با صدای بلند و به تأکيد گفت که هيچ  يک از قربانيان 
انسان  نيستند. برای ما  ناپذير«  گرسنگی و قحطی يک قربانی »اجتناب 
های دارای اصول اعتقادی، زنده و فعال قحطی و مرگ از گرسنگی 

يک تقدير گريز ناپذير نيست.



- وقتي كه به تلويزيون نگاه مي كنيم، تصور مي كنيم كه انواع قحطي 
در جهان به يك صورت نيست، به چه دليل؟

متفاوت  مقطعي  قحطي  و  بنياني  قحطي  تغذيه  جهاني  سازمان  براي  ـ 
عوامل  از  حاصلي  را  مقطعي  قحطي  مي توان  تر،  ساده  بيان  به  است. 
مخرب و غيرقابل پيش بيني كوتاه مدت اقتصادي يا اجتماعي در جامعه 
معرفي كرد. به عنوان مثال، مي توان از يك خشكسالي با يك طوفان 
مي شود  آب  چاههاي  و  راهها  مزارع،  رفتن  بين  از  موجب  كه  شديد 
حرف زد يا وقوع يك جنگ را، به عنوان مثال، در نظر گرفت كه آتش 
به جانها مي زند، مردم را آواره مي كند، نابودي بازار را به بار مي آورد 
نابودي مواد  باعث  ناگهاني  اين عوامل بطور  پلها را منفجر مي كند.  و 
غذايي گرديده و يكباره ميليونها نفر در خطر گرسنگي قرار مي گيرند. 
عمل  وارد  سرعت  به  المللي  بين  هاي  كمك  اگر  مواردي  چنين  در 

نشود، مرگ و مير افراد را بدنبال دارد. 

- آيا تو تا به حال شاهد فجايعي اين چنيني بوده يي؟

ـ بله، روزهايي را در ژانويه 1985 در اتيوپي بخاطر مي آورم. اين كشور 
كه يكي از صادركنندگان قهوه، پوست حيوانات و مركبات به شمار 
فاجعه خشكسالي  با  داخلي،  برخوردهاي جريانهاي  دليل  به  مي رفت، 
در  و  باريد  نمي  باران  كه  بود  سال  پنج  بود.  شده  رها  خود  حال  به 
هاي  كمك  كه  هلي كوپتري  بود.  اتمام  به  رو  غذايي  ذخيرة  جا  همه 
انسان دوستانه بين المللي را حمل مي كرد با اسكورت هلي كوپتر مشابهي 



از فراز صخره هايي كه در بلندي هاي 2400 متري به زمين هاي وسيع 
مسطح باركا ـ محل اقامت اهالي بن امان ـ  ختم مي شد، در پرواز بود. 
رنگ اين زمين ها خاكستري يا زرد بود و روستاهايي كه ما در عرض 
يك ساعت از فراز آنها پرواز مي كرديم، به نظر مي رسيد به حال خود 
حتي  نه  و  داشت  جريان  آنها  در  زندگي  نه  متروك اند.  و  شده  رها 

حيواني در اين مناطق ديده مي شد.
مناطق  از  زماني  و  مي شد  باركا محسوب  مركز  در آگوردات  كه  ما 
پررونق اتيوپي به حساب مي آمد، فرود آمديم. سابق بر آن، اهالي اين 
منطقه شش هزار نفر بودند، اما در هنگام ديدار ما از آنجا، اين تعداد از 
بيست و پنج هزار نفر هم گذشته و هر روز گروههاي بيشتري از بينوايان 

از ميان مه صبحگاهي بيرون آمده و به آنجا مي رسيدند.
در آنجا تا چشم كار مي كرد تنها كارتونها يا تكه پالستيك هايي كه 
ديده  داشتند،  را  پناهگاه  حكم  و  بودند  وصل  خشك  شاخه  دو  بين 
مي شد. صورت هاي بي روح و بدنهاي اسكلت وار بر روي زمين هاي 
بال هاي مگس ها كه در حال  به جز صداي  افتاده بودند.  خاك آلود 
به  صدايي  بودند،  پرواز  در  كودكان  چرك آلود  هاي  چشم  به  حمله 
گوش نمي رسيد. در اطراف، تنها تانكر آب اين كمپ، چند رئيس و 
ريش سفيد از قبيله هايي كه تا حدي جان سالم بدر برده بودند، ديده 
مي شدند كه با تكيه به عصاي چوبي روي پاي خود ايستاده بودند. آنها 
با اين ژست خود ابهت باقي مانده از گذشته خود را در مقابل خارجيان 

از راه رسيده، نشان مي دادند.
در مركز پذيرش، پرستار جوان اتيوپيايي مراجعه كنندگان را به دسته 
هايي تقسيم مي كرد. اين يك عمل بسيار غم انگيز اما الزام آوري بود 
خارجي  يا  اتيوپيايي  اجتماعي  مشاوران  و  پرستار  پزشك،  صدها  كه 
كه در اين سرزمين به وسعت 1.2 ميليون كيلومتر مربع مشغول به كار 
بودند، بايستي انجام مي دادند. جان به دربردگاني كه به مركز پذيرش 
و  مواد غذايي مخصوص  به  نياز  در “آگوردات” مي رسيدند، عمومًا 
مراقبت هاي ويژة پزشكي طوالني مدت داشتند. با توجه به اين موضوع، 
مراجعه كنندگان  وضعيت  به  توجه  با  بايد  كه  بود  پرستار  شخص  اين 
چه  و  دارد  بيشتري  ماندن  زنده  شانس  كه چه كسي  مي داد  تشخيص 



كسي در كوتاه مدت مي ميرد.
در  كودكاني  زنان،با  از  رديفي  پذيرش،  آجري  ساختمان  مقابل  در 
كودكان  اين  در  زندگي  نشان  تنها  مي نشستند.  زمين  روي  آغوش، 
از  محافظت  براي  مادران  كه  بود  ژنده يي  پارچه  نامحسوس  حركت 
آنان رويشان كشيده بودند. پرستار كهنه پاره را كنار مي زد و نگاهي به 
كودك مي انداخت و در بعضي موارد اشاره يي به مادر جوان مي كرد 
كه بدين معني بود كه كودك را به مسئوالن كاميون كوچكي بدهد كه 
اين كودكان را به بيمارستاني در باالي تپه يي به فاصلة چند كيلومتري 

مي بردند.

 ـ و سرنوشت كودكاني كه به بيمارستان نمي رفتند، چه بود؟

ـ آنها در همان جا مي مردند.

ـ واقعا اين انتخاب وحشتناك است.

ـ بله، اما چاره يي نيز نبود. اين وضعيت تنها شامل “آگوردات” نمي شد. 
در تمام مناطقي كه من زير پا گذاشتم همين وضعيت وجود داشت. من 
بيانهاي  در پايگاههاي پذيرش “ماكل” و  “كورم” ، واقع در دشتها و 
مركزي اتيوپي ديدم كه تا چشم كار مي كرد بدن هاي اسكلت واري 
در گودال هايي كه تنها با تكه پاره پالستيكي محافظت مي شد، در كنار 
هم افتاده بودند. در آنجا گرسنگاني كه بطور رسمي نامشان ثبت شده 
بود، دستبند پالستيكي داشتند كه به آنها اين حق را مي داد كه روزي 
يك بار به مراكز پخش مواد غذايي مراجعه كنند و سهميه بگيرند. اما 

بسياري ديگر و بخصوص در ميان كودكان، اين دستبند را نداشتند. 
كه  بودند  ناچار  پرستاران  هم  و  پزشكان  هم  “كورم”  و   “ماكل”  در 
و  مي كردند  معاينه  مورد گرسنگاني كه  در  را  بي رحمانه  انتخاب  اين 
تشخيص مي دادند كه شانس زنده ماندن بيشتري دارند يا ندارند انجام 
سرم  غذايي،  مواد  كمبود  انتخاب  اين  دليل  كه  كرد  اقرار  بايد  دهند. 
باعث مي شد جسم  بود كه  براي همه  ويتامين و غالت  هاي غذايي، 



ادامه  براي  بودند  ديده  از گرسنگي  مغزهايي كه آسيب كمتري  و  ها 
زندگي انتخاب شوند.

ـ چطور مي توان كودك گرسنه يي را كه از گرسنگي در حال مرگ 
است از غذا محروم كرد؟

ـ مسئلة انتخاب است. يك دستبند پالستيكي دور مچ نحيف كودك، 
به او و مادرش اين حق را مي دهد كه روز بعد هم براي گرفتن سهميه 
غذا مراجعه كنند يا اين كه پرستار مادر و فرزند را برمي گرداند. حاال 
انتخاب  اين  به  مجبور  پرستار چه مي گذرد كه  آن  در سر  تصور كن 
است و بايد به مادر بگويد ”فرزند تو از دست رفتني است و از آن جا 
كه سهميه غذاي ما محدود است،نمي توانم به او دستبند سهميه بدهم.”
در  من  كه  را  آنچه  دارد؟  احساسي  چه  مادر  آن  كه  تصور كن  حاال 
پانزده سال پيش در اتيوپي ديدم، در زمان حال هر روز در مقابل صدها 
مركز توزيع غذا در چاد، سودان، سيرالئون، سومالي يا به عبارت ديگر 

در تمامي كشورهاي جهان سوم اتفاق مي افتد.



ـ عبارت ”گرسنگي بنيادي” را چگونه مي توان معني كرد؟

بسيار مشكل تر و  اين نوع گرسنگي  ـ مشخص كردن شكل و ماهيت 
پيچيده تر است. زيرا اين نوع گرسنگي خود را در قالب صف گرسنگان 
اردوگاه هاي  شكل  به  يا  هستند،  غذا  اندكي  دنبال  به  كه  خشمگيني 
پذيرش گرسنگان، يا زناني نحيف با كودك گرسنه يي در آغوش كه 
هيبت پيرمردان را دارد، نشان نمي دهد. گرسنگي بنيادي مسئول بدبختي 
صدها هزار كودك در آفريقا، آسيا و آمريكاي التين است كه در اثر 
كمبود ويتامين آ  كور مي شوند. اين مسئله باعث مرگ بيش از پانصد 
هزار زن آفريقايي است كه جسم شان در اثر ضعف بيش از اندازه، در 

مقابل هيچ عفونتي مقاومت نمي كند.
 شكل ديگر اين گرسنگي به صورت بيماري هاي ناشناخته يا بيماري هايي 
كه مدت زمان بسياري است كه در اروپا ريشه كن شده، خود را نشان 
است  بيماري  يك   Kwashiorkor بيماري  مثال  عنوان  به  مي دهد. 
در  بخصوص  بيماري  اين  مي كند.  تخريب  را  جسم  آهسته  بطور  كه 
كودكان موجب قطع رشد مي شود. در آغاز موها حنائي رنگ مي شود 
و به تدريج مي ريزد. شكم بطور غيرعادي باد مي كند، دندانها لق شده 

سپس مي افتد و خالصه كودك يا نوجوان آهسته آهسته مي ميرد.
مخرب  هاي  پارازيت  و  حشرات  مجموعه  بدبختي،  اين  ديگر  عامل 
است. آيا تا بحال عكس هايي كه از حاشيه شهرهاي بزرگ در آسياي 
نشان  را  زباله  و كوههاي  گرفته شده  برزيل  يا  و  پرو  آفريقا،  جنوبي، 

مي دهد، ديده اي؟
اين تل زباله ها، حاصل زباله ثروتمندان است كه هر روز به هنگام سحر 

انبوهي از فقرا و گرسنگان از آن باال مي كشد.



آيا عكسي را كه در دفتر كار دانشگاه به ديوار زده بودم را به خاطر 
مي آوري؟ اين عكس، دو كودك ژنده پوش پابرهنه با نگاهي افسرده 
و غمگين را نشان مي داد كه بر روي تپه هاي زباله واقع در شهر مانيل 
نامند،  اين تل زباله را كوهستان دودي مي  فيليپين بودند. در آنجا  در 
اين كوه  رسد.  مي  نظر  به  دودآلود  نامحسوسي  بطور  هميشه  كه  زيرا 
زباله شكم تمامي يك محله را كه تقريبا سيصد هزار نفر جمعيت دارد، 
سير مي كند. بيش از نيمي از اين جمعيت در بيكاري دائمي بسر مي برند. 
آب و هوا در اين منطقه مسموم كننده است و انواع حشرات و موش ها 
و همين طور سو تغذيه موجب گسترش بيماري سل، بيماري هاي ريوي 
مننژيت  بدن و همچنين گسترش  انواع كرم هاي داخلي در  پوستي،  و 

مي شود.
متاسفانه اگر بتوانم به خود اين اجازه را بدهم بايد بگويم كه در تمامي 
كشورهاي جهان سوم، منبع تغذيه ميليونها نفر از فقراي حلبي آبادها، 

زباله هاي باقي مانده از ثروتمندان است.



- آيا توزيع عادالنة غذا در كرة زمين كار كشورها و سازمان ملل نبود؟

شد:  گرسنگان  به  كمك  مأمور  سازمان  يك  حتي  توست.  با  حق   -
سازمان برنامة غذايي جهاني. اين سازمان در سال 1963 تاسيس شد و 

وابسته به سازمان تغذيه و كشاورزي سازمان ملل است. 

- سازمان برنامة غذايي جهاني فقط در كشورهايي كار مي كند كه دچار 
سوء تغذيه اند. هدايت اين سازمان امروزه در دست يك زن پرانرژي به 
نام كاترين برتيني مي باشد. اين سازمان داراي 80 دفتر در اقصي نقاط 
مقر  آنها در  از  نفر  جهان و 2000 كارمند و متخصص است كه 800 

مركزي آن در رُم ايتاليا مستقراند. 

مفهوم  بدين  است.  گرفته  به كار  را  جالبي  عمل  ابتكار  سازمان  اين   -
كه دو سوم درآمدهايش را خرج كمك هاي فوري مي كند ولي يك 
مقام هاي  كمك  با  مي كند.  حقوق هايش  پرداخت  خرج  را  آن  سوم 
 ،1988 سپتامبر  ماه  در  مي زند.  زيرساخت ها  نوسازي  به  دست  محلي 
من به قفقاز جنوبي در گرجستان رفتم. اين كشور بسيار زيبا و باستاني 
درگير دو جنگ داخلي است. دو منطقة اوستيا و آبخازيا اعالم استقالل 
كرده اند. دولت مركزي كنوني در تفليس به رهبري ادوارد شوارنادزه 
تالش مي كند جدايي طلبان را سركوب كند. حاصل اين جنگها صدها 
هزار پناهنده مي باشد. گرجستان كه به تازگي از شب سياه شوروي در 
آمده، امكان تغذيه و رسيدگيهاي پزشكي آنان را ندارد. سازمان برنامة 
غذايي جهاني به نحو احسن اين كار را به عهده گرفته است. اين سازمان 
كار تسطيح و بازسازي زمينهاي كشت چاي را كه روستاييان فراري از 



در  پناهنده  كشاورزان  مي كند.  مالي  تامين  كرده اند  رها  را  آن  نبردها 
اين زمينهاي گسترده كار مي كنند و حقوق آنها نه با وجه نقد بلكه با 

گونيهاي برنج و گندم يا شير خشك پرداخت مي شود.

- به يمن تالشهاي سازمان برنامة غذايي جهاني، از سال 1997 هزاران 
خانوار از سركوب شدگان به يك تغذية نسبتا عادي دست يافته اند. اما 
در سال 1998 سازمان برنامة غذايي جهاني مجبور شد كمك هايش را 

متوقف كند.

برنامة غذايي  به ديدار رئيس سازمان  تفليس، من  - حين حضورم در 
آلن  ژوزف  نام  به  سوئيسي  يك  وي  رفتم.  كشور  اين  در  جهاني 
من  به  وي  كردم.  مالقات  كارش  دفتر  در  را  او  كه  است  شــاري اِر 
روي نقشه هاي بزرگي كه بر ديوار نصب شده بودند محلهاي استقرار 
پناهندگان گرجي را نشان داد.من برخي از اين زمينهاي گسترده را در 
ناحية »زوگديدي« و در حد فاصل دو منطقه در گرجستان غربي بازديد 

كرده بودم.

- در اين ديدار، شاري اِر يكباره به من گفت: »تمام شد! از رُم به من 
دستور دادند كه برنامه  هاي كمك را متوقف كنم«. در حاليكه هاج و 
واج شده بودم، وي افزود: »موضوع خيلي ساده است. وضعيت غذايي 
امكانات  فقدان  علت  به  اين جاست.  از  وخيم تر  سودان  و  سومالي  در 
مكفي، سازمان برنامة غذايي جهاني تصميم گرفته است امكاناتش را 

خرج اين دو كشور كند«. 

- بدين ترتيب كمكهاي بشردوستانه به افراد جابجا شده و پناهندگان 
قفقاز جنوبي متوقف شدند.

- يك لحظه صبر كن! تو به من گفتي كه دبير كل سازمان برنامة غذايي 
آنها  چرا  دارند.  زيادي  پول  آمريكاييها  آمريكايي است.  يك  جهاني 
اقدام به خريداري مواد غذايي بيشتر در بازار جهاني نمي كنند كه بتوانند 



قفقاز هم در سومالي و سودان،تغذيه  دارند، هم در  نياز  راكه  آنهايي 
كنند؟

از  اين كه كشورهاي حامي و قبل  با فرض   اما  - سوأل خوبي است. 
بودجه شان  در  بتوانند  يا  بخواهند  آلمان  و  فرانسه  متحده،  اياالت  همه 
سهم بيشتري براي سازمان برنامة غذايي جهاني در نظر بگيرند، باز هم 
مسأله حل و فصل نخواهد شد. زيرا  بسته به فصول مختلف، مواد غذايي 

موجود در بازار جهاني محدود است.

-  چطور؟

-  نمي دانم مي داني يا نه: مثال هر ساله يك چهارم توليدات غالت جهان 
مصرف تغذية گاوها در كشورهاي ثروتمند مي شود. در كشورهاي ما 
بيماريهاي قلب و عروق ناشي از افراط در تغذيه مرتبًا قربانيان بيشتري 
مي گيرد. در حالي كه در چهار گوشة جهان آدمها از سوء تغذيه تلف 

مي شوند.

- در اياالت متحده، پيرو يك روش بسيار علمي، گاوها بيش از حد 
تغذيه مي شوند و تقريبا پانصد هزار تن از انواع غالت را در سال مصرف 
مي كنند. در ايالت هاي غربي آمريكا و در كاليفرنيا گاوداري هاي عظيم 
»تغذيه  يا  التس»  »فيد  را  آنها  كه  سرمايشي  و  گرمايشي  امكانات  با 
داراي  كه  شده  تعبيه  با غالت  گاوها  تغذية  براي  مي نامند  فوق العاده« 
به خط  نوبه يي غالت مي باشند. گاوها  الكترونيك توزيع  يك سيستم 
شده و تكان نمي خوند. هر كدام از اين گاوداريها گنجايش بيش از ده 
هزار حيوان را دارد. يك متخصص به نام رنه دوموُن محاسبه كرده كه 
حجم ذرتي كه هر ساله توسط نصف اين گاوداريها مصرف مي شود 
نيازهاي كشوري مثل زامبيا بيشتر است. در حالي كه ذرت  از مجموع 
يكي از مواد غذايي پايه در زامبياست و اين كشور دچار معضل سوء 

تغذية حاد است.



- پس مشكل اين است كه غالت كافي در بازار جهاني يافت نمي شود؟

-  اين فقط بخشي از مشكل است. مشكل ديگر رشد بادكنكي قيمتهاي 
اين محصوالت است. آيا خبر داري كه قيمت اغلب مواد غذايي طبيعي 
در  آزاد مي باشد؟ در آمريكا، در شهر شيكاگو  نرخ  با  آزاد  بازار  در 
كنارة درياچة ميشيگان، يك آسمان خراش عظيم وجود دارد كه محل 
بازار  اين  بر  بانكدار  مشتي  است.  كشاورزي  اولية  مواد  بورس  بازار 
بورس تسلط دارند. تجارت اين مواد هم در دست تعداد اندكي تاجر 
آنها داراي شعبه هاي خريد و فروش  بسيار قدرتمند اند.  بذر است كه 
را  جهان  درياهاي  همة  آنها  خصوصي  ناوگان  جهان اند.  سرتاسر  در 
دريفوس«،  »شركت  كونتينانتال«،  »بذر  شركتها  اين  نام  مي نوردد.  در 
را  آنها  سانكارا  توماس  مي باشد.  غيره  و  اينترناشيونال«  »كارجيل 

»مرده خوار« خوانده است.

- مأمورين بورس شيكاگو به دلخواه قيمتها را نوسان مي دهند. استراتژي 
بورس  سالطين  سود.  حداكثر  مي دهد:  پاسخ  منطق  يك  به  تنها  آنها 
پشيزي بها قائل نمي شوند كه دولت چاد، دولت اتيوپي يا دولت هايتي 
كه درگير مبارزه با مرگ و قحطي هستند از عهدة اين قيمتهاي اغلب 
سرسام آور بر مي آيند يا نه. تنها هدف آنها اين است كه هر هفته چند 
ميليون دالر بيشتر به جيب بزنند. اگر از آنها بپرسي تكليف قربانيان سوء 
يا  ملل  برويد سراغ سازمان  پاسخ مي دهند  به شما  اغذيه چه مي شود، 

صليب سرخ...
 



- اما در تلويزيون من ديدم كه كشاورزان ما عليه سقوط درآمدهايشان 
كشاورزي  مازاد  توليد  از  ناشي  وضعيت  اين  كه  كرده اند  تظاهرات 
انبارهايشان  در  كه  غذايي  مواد  همه  اين  با  ثروتمند   است. كشورهاي 

انباشت شده، چكار مي كنند؟

براي  قيمتها  صرفه بودن  به  تضمين  ــراي  ب ثروتمند  كشورهاي  ـ 
كشاورزان شان، مرتبًا مجبورند حجم زيادي از مواد غذايي شان را از 
بين ببرند و يا كنترل شديد قانوني و تدابير محدود كننده بر توليدات 

اعمال كنند. 
گوشت  از  كوههايي  شيميايي  مواد  با  نوبه يي  به طور  اروپا  اتحادية 
به شكل  مي برد.  بين  از  را  مختلف  كشاورزي  مواد  تن  ميلياردها  و 
فرانتس  يعني  جهان،  در  غذايي  مواد  نابود كنندة  بزرگترين  متناقضي، 
فيشلر در حال حاضر كميسر امور كشاورزي اتحادية اروپا است. وي 
قبال كشاورز بوده و مردي ريشو و مهربان از منطقة “تيرول” است. وي 
هر ساله حدود 300ميليون فرانك فرانسه به كشاورزان و دامپروران و 
صيفي كاران اروپايي سوبسيد مي دهد تا مانع سقوط قيمت هاي توليدات 
كشاورزي شود. او مبالغ هنگفتي را مي پردازد تا توليدكنندگان اروپايي 
با شكست هايي  بعضا  اين سيستم  توليدات منصرف شوند.  افزايش  از 
مواجه مي شود و برخي از توليدكنندگان تقلب مي كنند و آنوقت شاهد 
كه  هستيم  غذايي  مواد  سوزاندن  براي  آتش  هاي  خرمن  صحنه هاي 
صحبتش را كردم. بايد دانست كه سيستم اروپا در لبة ايست قلبي در 
اين زمينه است. فيشلر مي خواهد آن  را عوض كند و به جاي پرداخت 
سوبسيد براي قيمت ها، پيشنهاد مي كند درآمد مستقيمي به كشاورزان 



تعلق بگيرد؛ نوعي جايزة تنبلي. كشاورزان درآمد ثابتي از اتحادية اروپا 
فيشلر  كنند.  متوقف  را  غذايي شان  مواد  توليدات  تا  مي كنند  دريافت 
كاماًل حق دارد چون نابودي نوبه يي كوههاي گوشت و رودخانه هاي 
شير و كوههاي سر به فلك كشيدة سيب زميني و ميوه جات و دهها هزار 
تن توليدات كشاورزي از انواع مختلف، ساليانه به بهاي ارقام نجومي 
در اتحادية اروپا صورت مي گيرد؛ پولي كه از جيب ماليات دهندگان 

برداشت مي شود.

ـ  چرا در مدرسه هيچ وقت صحبت از علل سوء تغذيه در جهان به ميان 
نمي آيد؟

    
فرهنگيان،  از  زيادي  عدة  مرموزي است.  موضوع  هم  من  براي  اين  ـ 
روشني  هاي  آدم  دبيرستانها،  و  مــدارس  استادان  از  مرد،  و  زن  از 
ابراز  سوم  جهان  هاي  خلق  مبارزات  با  عميقا  و  سخاوتمند اند  هستند، 
پديدار  جايي  در  قحطي  وقتي  ازآنها،  بسياري  مي كنند.  همبستگي 
اين حال  با  مي كنند.  مالي  به كمك  ترغيب  را  شاگردان شان  مي شود، 
هيچ مدرسه يي را سراغ ندارم كه در آن موضوع سوء تغذيه ـ كه هر 
روز بيشتراز همة جنگهاي جهان آدم مي كشد ـ  در موضوعات درسي 
تغذيه  سوء  آن  در  كه  ندارد  وجود  درسي  هيچ  باشد.  شده  گنجانده 
تجزيه و تحليل و بحث شود يا ريشه ها و شيوه هاي ريشه كني آن مورد 

بررسي قرار گيرد. 
معضل سوء تغذيه از هزار راه عمل مي كند. سر برآوردن و تخريب هاي 
آن بايد موضوع تجزيه و تحليل قرار گيرد و در جزئيات بازبيني شود. 
اما مدارس در اين رابطه ساكت اند و كار خود را نمي كنند. نوجوانان 
حس  يك  با  و  فوق العاده  انساني  احساسات  انبوهي  با  را  مدرسه  ما 
همبستگي ترك مي كنند ولي هيچ وقت به دانش و شناختي از ريشه ها و 

عواقب خانمانسوز سوء تغذيه دست نمي يابند.

ـ  درست مثل اينكه يك تابو بر موضوع سوء تغذيه حاكم باشد؟



است  پديدي  مدتهاي  كه  تابويي  كرديد:  انتخاب  را  درستي  كلمة  ـ  
حاكم است. در سال 1952، جوزوئه كاسترو برزيلي يك بخش از كتاب 
معروفش به نام »ژئوپوليتيك سوء تغذيه« را كه در انتشارات كارگري 
منتشر شد، به همين »تابوي سوء تغذيه« اختصاص داده بود. استدالل او 
جالب توجه است: او مي گويد انسانها اين قدر از اين كه اين عدة زياد 
از هم نوعانشان بر اثر كمبود تغذيه جان خود را از دست مي دهند، شرم 
مي كنند كه روي اين داستان را با سكوتي قطور مي پوشانند. مدارس، 

دولتها و اغلب ما در اين احساس شرم شريك هستيم.
ـ  آيا مي شود به راحتي به گزارشات سازمان خواربار جهاني دسترسي 

داشت؟ 
ـ هيچ چيزي ساده تر از اين نيست! مبارزان عليه سوء تغذيه تنها آرزويشان 
اين است كه دانش شان را در اختيار سايرين بگذارند. كافي است با آنها 

مكاتبه كنيد. آدرس آنها عبارت است از: 
FAO
Viale delle Terme diCaracalla I
Rome 00153 )Italie(
Tel. 00390657051- Fax0 039065705l.s--s
Website : http ://www.fao.org.
البته كارمندان و متخصصان سازمان خواربار جهاني هيچ وقت نگفته اند 
كه دانش شان مطلق است يا اين كه كارشناساني هستند كه همه چيز را 
بي عيب اند. مي شود حتي گفت كه  زناني  اينكه مردان و  يا  مي دانند، 
سازمان خواربار جهاني يك سازمان بسيار سياسي است. ولي اين هيچ 
سازمان خواربار  نمي كند.  آن ها كم  باالي حرفه يي  از صالحيت  چيز 
بنيان  را  ملل  سازمان  كه  كنفرانسي  از  پس  ماه  شش  از  كمتر  جهاني 
همة  تقريبا  امروزه،   .1945 سال  در  دقيقا  يعني  شد؛  تاسيس  گذاشت 
كشورها عضو آن هستند. سازمان خواربار جهاني كمك هاي مالي از 
كشورهاي عضو، به خصوص ثروتمندترين آنها دريافت مي كند. اياالت 
تامين  را  سازمان  اين  بودجه  تقريبا يك چهارم  در سال 1998  متحده 
كانادا  و  اسپانيا  از %10،  بيشتر  آلمان كمي   و  فرانسه  ژاپن %18،  كرد، 
برزيل هم هر كدام 2%. در تمامي  استراليا و  هر كدام 3%، سوئيس و 



 World نام  به  معروفشان  گزارش هاي  در  جمله  از  گزارش هايشان، 
نوعي خوش بيني  Food Survey كارمندان سازمان خواربار جهاني 

را به رغم واقعيتهاي موجود، به نمايش مي گذارند.

ـ چرا؟

مي كنند،  را  مالي  هاي  كمك  بيشترين  كه  بزرگي  كشورهاي  ـ 
را  برجسته يي  نقش  افكار عمومي  هايي هستند كه در آن  دموكراسي 
رابطه  در  است كمابيش  مجبور  سازمان خواربار جهاني  مي كنند.  ايفا 
با چشم اندازها دروغ بگويد و اال كشورهاي ثروتمند قبول نمي كردند 
كه در كنفرانس رُم، اين كمك هاي هنگفت را به عمل بياورند. براي 
همين، سازمان خواربار جهاني معموال نتيجه گيري هاي معجزه آسايي را 

در انتهاي گزارش هايش مي آورد. چند مثال برايت مي زنم:
گزارش سال 1974 با اين جمله تمام مي شد: »ده سال بعد، ديگر در اين 
كرة زمين، هيچ مرد و هيچ زن و بچه يي گرسنه به رختخواب نخواهد 
رفت«. گزارش سال 1996 هم با اين جمله تمام مي شود: »تا سال 2015 
كاري خواهيم كرد كه مشكل سوء تغذيه در جهان به نصف كاهش 
شمار  و  شد  برعكس  واقعيت  در   1974 سال  قرار  و  قول  كند«.  پيدا 
گرسنه ها افزايش يافت. به احتمال قوي قول و قرار سال 1996 هم غلط 

از آب در خواهد آمد.
 



ـ   من خوانده ام كه جنگ يكي از داليل اصلي سوء تغذيه است. 

ـ اين معضل وحشتناك امروزه بيشتر دامن خلق هاي آفريقا را گرفته 
را  جهان  جمعيت   %15 تنها  سياه  قارة  جمعيت   1999 سال  در  است. 
نمايندگي مي كرد، درحاليكه 25% قربانيان سوء تغذيه در آفريقا بودند.

ـ  اين جنگها در كجاها جريان دارند و داليل آنها چيست؟

ـ داليل متعدد و پيچيده اند: از كينه هاي قبيله يي تا ارادة كنترل ثروت 
هاي محلي )از قبيل زمرد، طال، نفت، ...(، قدرت هاي خارج قاره يي 
از قبيل تراست هاي مالي و شركت هاي چند مليتي اغلب بطور مخفي 
مزدوران  به  تبديل  را  آنها  و  مي كنند  تسليح  را  جنگ  هاي  سلطان 
سودان  در   1999 سال  در  اينكه  به  بيندازيد  نگاهي  مي كنند.  واقعي 
در  كيوو،  در  برازاويل،  در  كنگو،  در  آنگوال،  در  ليبريا،  در  جنوبي، 
چاد، در بوروندي، در سيرالئون چه اتفاقاتي افتاد: جنگ هاي بي پايان 
دهشت انگيز! از 25ميليون پناهندة سياسي جهان كه براي زنده ماندنشان 
نياز به كمك هاي غذايي خارجي دارند، نصف آنها در آفريقا به سر 
»جابجا شده«.  افراد  ديگر:  رقم  به يك  بيندازيم  نگاهي  مي برند. حاال 
آنها انسان هايي هستند كه به دنبال جنگ يا بعضا فاجعة طبيعي، همه 
چيز خود را از دست داده اند، و مجبور شده اند خانه ها، زمين ها، احشام 
و همه چيز خود را رها كنند، ولي از مرزهاي كشورشان خارج نشده اند. 
تعداد اين افراد بالغ به بيش از 30ميليون نفر در جهان ميرسد كه نصف 
آنها متعلق به يك كشور آفريقايي هستند. بين سالهاي 1970 تا 1998، 



زمينة  در  آفريقا صورت گرفت كه عواقب وحشتناكي  در  43 جنگ 
تغذيه به همراه داشته اند.

ـ  كدام يك؟

پايتخت  فري تون،  در   ،1997 سال  در  مي زنم.  برايت  مثال  يك   -
كه  را  كباه  ته جان  احمد  اين كشور،  رئيس جمهور  نظاميان  سيرالئون، 
كه  ديوانه  يك  كردند.  بركنار  بود  شده  انتخاب  دمكراتيك  به طور 
فرماندهي  را  سانكو شورشيان  فودي  نام  به  بود،  ارتش  قبال سرجوخة 
مي كرد. كشورهاي همساية سيرالئون به فراخوان دولت سرنگون شده 
پاسخ دادند و نيروهاي نيجريه وارد شده و نظم را برقرار كردند و بعد 
از انتخابات جديد، حكومت دمكراتيك دوباره برقرار شد. ولي نظاميان 
در  بودند  آمده  هم  انقالبي گرد  متحد  جبهة  در  كه  سانكو  امر  تحت 
روستاها پراكنده شدند و به روستائيان حمله كردند: آنها روستاييان را 
در مال عام گرد هم مي آوردند و دستهايشان را قطع مي كردند. تعداد 
زيادي از روستاييان بعد از آن از سوء تغذيه تلف شدند چون نمي شود 

بدون دست يا با دست قطع شده زمين را شخم زد. 

ـ  نمي توان اين جنگها را متوقف كرد؟

ـ كي اين كار را بكند؟ يك نيروي چندمليتي قوي كه با دخالتش به 
جنگ خاتمه خواهد داد؟ مثال مثل كويت در سال 1990؟ شايد. فقط 
مشكل اينجاست كه كويت و نفت آن براي اقتصاد كشورهاي بزرگ 
آفريقا  هاي  جنگ  حاليكه  در  مي آيند،  شمار  به  حياتي  امري  غربي 
عمدتا در مناطقي صورت مي گيرد كه داراي اهميت بسيار پاييني براي 

سالطين جهان ما هستند.
از اين گذشته، جنگ دليل اولية سوء تغذيه نيست، بلكه باعث مي شود 
عمليات كمك رساني و توزيع كمك هاي غذايي دشوار يا غيرممكن 

بشوند.
مثال در تاريخ 28 دسامبر 1998 خبرگزاري لوسا پرتغال خبر فاجعه يي 



را مي دهد كه توسط آسوشيتدپرس هم منعكس مي شود: يك هواپيماي  
هاي  ارگــان  متخصص  و  كارمند   14 حامل  ملل،  سازمان   130 سي 
بين المللي، از فرودگاه هوآمبو در جنوب غربي آنگوال به سمت پايتخت 
ويالُنوا  شهر  در  آن  40كيلومتري  در  بود،  پرواز  در  لوآندا،  آنگوال، 
تمام سرنشينان هواپيما  قرار گرفت.  اصابت  اونيتا مورد  توپخانة  توسط 
كشته شدند. در اين كشور، از 23سال پيش جنگي ميان ارتش دولتي و 

نيروهاي يك جنبش شورشي به نام اونيتا در جريان است. 
اما زندگي چهارصد هزار آنگواليي جابجا شده به دليل جنگ، به توزيع 
شده  جابجا  افراد  است.  وابسته  ملل  سازمان  غذايي  جيره بندي  روزانة 
اغلب در مناطقي بسر مي برند كه تنها هواپيماهاي باري به آن دسترسي 
دارند و جاده ها امنيت ندارند. هواپيماهايي از نوع سي130 هواپيماهاي 
به سادگي مي توانند توسط  مانوري هستند كه  كند، سنگين و غيرقابل 
چندان  هاي  سالح  ديوانه ها  اين  اگر  حتي  شوند،  سرنگون  ديوانه ها 

پيشرفته يي هم نداشته باشند.
بين المللي  هاي  سازمان  ساير  و  ملل  سازمان  كه  گفتي  من  به  تو  اما  ـ  
در  حتي  مي كردند  تالش  و  مي دادند   نشان  خود  از  زيادي  شهامت 
بدترين شرايط هم كمك هايشان را توزيع كنند؛ حتي در مناطقي كه 

طعمة جنگ بودند.

ـ  درست است ولي ما با مشكل جديدي مواجه ايم كه اين يكي غير قابل 
حل مي باشد.  

ـ  كدام مشكل؟

تغذيه  سوء  با  مبارزان  متوجة  راكه  اتهام هايي  روزنامه ها  در  نمي دانم  ـ 
را  جنگ  كه  مي شود  زده  اتهام  آنها  به  خير؟  يا  خوانده  يي  مي كنند 

طوالني مي كنند و قاتالن را تغذيه مي كنند. 

ـ  واقعا نمي فهمم چگونه مي توان اينقدر حماقت در نوشته ها به كار برد؟ 
 ولي بايد بداني كه همين حماقت هايي كه مي گويي، بي پايه و اساس 



نبودند. بگذار يك مثال بزنم: از ماه آوريل تا ژوئن 1994، شبه نظاميان 
نيروهاي ارتش استبدادي كه متاسفانه توسط فرانسوا ميتران حمايت  و 
به يك  نزديك  يعني حكومت سرلشكر هابياريمانا در رواندا،  مي شد، 
و  كندند  پوست  دشنه  با  و  بريدند  سر  را  هموطنانشان  از  نفر  ميليون 
و  مردان  قربانيان،  سوزاندند.  كليساها  در  زنده  زنده  و  كردند  تيرباران 
زنان و كودكاني از قوم »توتسي« بودند.  ولي در ميان آنها مخالفان رژيم 
و خانواده هايشان كه از قوم »هوتو« بودند نيز وجود داشتند. در ماه ژوئن، 
يك  فرانسه  موقع  آن  شد.  كيگالي  وارد  »توتسي«  آزاديبخش  ارتش 
نزديكي مرزهاي كنگو تشكيل  ناحية غيرنظامي در غرب كشور و در 
داد كه آن را ناحية زمرد نام گذاشت. شبه نظاميان و سربازان حكومت 
سرنگون شده در اين ناحيه گرد هم آمدند و بعد از آن با صدها هزار نفر 
در  عظيمي  پناهندگي  هاي  كردند. كمپ  عبور  مرز  از  نزديكانشان  از 
كنگو تشكيل شد، از جمله در »بوكاوو« و در »گوما« در طول سواحل 

غربي درياچة »كيوو« و در دشت »روزيزي«.
نزديك به دو ميليون نفر نهايتا در خاك كنگو مستقر شدند، در حاليكه 
كميسارياي  بودند.  فقير  شدت  به  بزني،  حدس  مي تواني  كه  همانطور 
بين الملل،  قانون  طبق  وظيفه اش،  بنابر  ملل  سازمان  پناهندگان  عالي 
كلينيك  كميساريا  گرفت.  عهده  به  را  فقرزده  جمعيت  اين  مسئوليت 
هاي مجاني، چادر و آسايشگاههايي در آنجا داير كرد و روزانه دهها 
و دهها تن مواد خوراكي به آنجا مي فرستاد. اما در همين كمپ هايي 
دوباره  سابق  رژيم  مسلح  نيروهاي  و  تشكيالت  بي داد مي كرد،  وبا  كه 
كمك  مشغول  واقع  در  كميساريا  كه  به طوري  شدند،  داده  سازمان 
غذايي به جنايتكاران نسل ُكش ، حاكمان محلي سرنگون شده و افسران 
پناهندگان حكومت  بر  اين كمكها، جنايتكاران  با دريافت  بود.   سابق 
مي كردند. اين كمپها به سرعت تبديل به پشت شبيخونها و جوخه هاي 

انتقام نسل ُكشها بر عليه رواندا آزاد شده شدند.
مثالهايي از اين قبيل فراوان اند. سازمانهاي خيريه ساليان طوالني خمرهاي 
بدترين  از  تن  يعني دهها هزار  تامين كردند،  تايلند  را در خاك  سرخ 

قاتالني كه كل بشريت به خود شناخته است.
در  مي كند.  مبارزه  شمالي  كرة  در  قحطي  عليه  جهاني  جامعة  امروزه، 



پيونگ يانگ يكي از مستبدترين دولت هاي كل جهان حاكم است. از 
1995 تاكنون، بيش از  دو ميليون نفر كه اكثر آنها از كودكان بوده اند، 
بر اثر سوء تغذيه جان باخته اند. ميليونها تن ديگر دچار عوارض ماندگار 
هم  ديگري  معضالت  با  كشور  اين  شدند.  شديد  تغذية  سوء  از  ناشي 
)برنج كاري،  بود  پر رونق  بسيار  قبال  مثاًل كشاورزي كه  مواجه است. 
كشت ميوجات و دامپروري و ...( به دليل جمعي شدن اجباري مالكيت 
 1995 سال  در  است.  گراييده  ورشكستگي  به  توليد،  ابزار  و  زمينها 
بارانهاي سيل آسا بخش اعظم شاليزارها و سيستم آبياري پرابتكار آنها را 
از بين برد. سپس در سال 1997 و 1998، دو دوره خشكسالي تير خالص 
باالخره سيستم تك حزبي حزب كار كه  و  توليدات حياتي زد.  به  را 
يك بوروكراسي فاسد است، از دو سال قبل بر طبلهاي جنگ مي زند و 
سياست افزايش بيش از نياز تسليحات ارتشي كه »مردمي« ناميده مي شود 
و گسترش سالح هاي هسته يي را كه هر ساله مبالغي هنگفتي را به خود 
اختصاص مي دهد، در پيش گرفته است. اين مبالغ از محل كار اضافه 

روستايياني برداشت مي شود كه عمال تبديل به برده شده اند.
نظرند كه  نيويورك و ژنو همه هم  بين المللي در  در مقر سازمان هاي 
نصف  الي  سوم  يك  بين  ماهه  هر  شمالي  كرة  مخفي  پليس  و  ارتش 
داروها، ويتامينها و پروتئينهاي خاص افراد در حال مرگ را كه به عنوان 
در  و  مي كنند.   برداشت  خود  براي  مي شود،  فرستاده  آنجا  به  كمك 
ادامه  را  ميلياردرهاي حكومتي زندگي مرفه خود در كاخها  حالي كه 
مي دهند، در روستاها و يتيم خانه ها كودكان كماكان در حال مرگ اند.  

ـ و فكر مي كني كه اين درست است؟

ـ چي درست است؟

ـ  ادامه دادن اين كمك
من رفتار مبارزان عليه سوء تغذيه را تاييد مي كنم. شرايط بدتر از اين 
حيات  ولي  فصل اند.  و  قابل حل  غير  ظاهرًا  كار  تناقضات  و  نمي شود 
يك بچه قابل قيمت گذاري نيست و چه كنيم كه قاتالن سهم خود را از 

كمكها بر مي دارند.



 

- من اغلب مي شنوم كه صحبت از ”سالح غذايي“ مي شود. معناي 
آن چيست؟

- اين يكي از وحشتناك ترين جنبه هاي معضلي است كه ما در باره اش 
صحبت مي كنيم. برخي از قدرتها محروميت غذايي را به عنوان يك 
سالح عليه كساني به كار مي برند كه مي خواهند خواستة خود را به آنها 

تحميل كنند.

_ يعني شانتاژ مي كنند؟

_ حتي بدتر! گانگسترهايي كه قدرت دولتي را در دست دارند، بيش 
از پيش از سالح غذايي استفاده مي كنند:

از 1992 تا 1995، شهر سارايوو به گونه يي تقريبا غيرقابل نفوذ توسط 
سربازان صرب محاصره شده بود. به غير از يك تونل در زير فرودگاه. 
يعني  همدستانش  و  صربستان  جمهور  رئيس  ميلوسويچ،  اسلوبودان 
به كار گرفتن محاصره غذايي سعي  با  سِسِلجي، آركان و مالديك 
همين   ،1998 اكتبر  از  درآورند.  زانو  به  را  شهر  شجاع  مردم  كردند 
جنايتكاران صدها روستا را در كوزوو سوزاندند، ساكنان آنها را كشته 
بودند،  برده  پناه  به كوه ها  و مجروح كردند و هزاران خانواده را كه 

گرسنگي دادند. 
در اكتبر 1996، در توبمانبورگ در ليبريا، كشوري در آفريقاي غربي 
، نيروهاي چارلز تيلور، يك آدم كش مخوف كه امروزه بر اين كشور 
اعضاي  خانواده  هزاران  داخلي  جنگ  جريان  در  مي كند،  حكمراني 



مقاومت را محاصره نموده و آنها را با تحميل گرسنگي كشتند. 
بودم.  تو صحبت كرده  با  مورد سودان  در  قبال  من  ديگر:  نمونه  يك 
حسن ترابي، رئيس رژيم اسالمگراي خارطوم در بعضي مواقع دستور 
مي  بود كه سعي  داده  را  دارو  و  غذا  هواپيماهاي حامل  به  تيراندازي 
كردند در مناطق دورافتاده جنوب و مركز فرود آيند. هزاران دهقان و 
كشيش پروتستان كه با خانواده هايشان موقتا از جنگ داخلي جان سالم 

بدر برده بودند، در اين مناطق پناهنده شده بودند. 

_ ميلوسويچ، ترابي و تايلر جنايتكار هستند!

نيستند كه از سالح  افرادي  تنها  البته. فقط نكته اين جاست كه آنها   _
متحده  اياالت  كنند.  مي  استفاده  خود  سياست  پيشبرد  براي  غذايي 

آمريكا نيز اين عمل را انجام مي دهد. 

- چطوري؟

- رئيس جمهور در واشنگتن از شيوه هاي نرم استفاده مي كند. به عنوان 
مثال، در مقابل مصر، در وطن دوم تو، مردم به ويژه از كيك گندم و يا 
ميل ]نوعي از غله جات-م[ براي تغذيه استفاده مي كنند. اين در حالي 
است كه هر شش كيكي كه مصريان مي خورند، يكي توسط برنامه يي 
معروف به “اصل چهار” تامين مي شود، يك برنامه كمك دوجانبه كه 

هدف آن آب كردن اضافه توليد غله جات آمريكا مي باشد. 
“اصل چهار” رژيم مبارك را تحت كنترل آمريكا نگه مي دارد. اياالت 
متحده روزانه دستورات خود را به او ديكته مي كند. مبارك تنها يك 
عروسك در دستان آنهاست كه تازه آنقدرها هم دوست داشتني نيست. 
مي دهد  انجام  خاورميانه  در  آنها  براي  بخواهند  آنها  كه  كاري  هر  او 
مزدور  نقش  بپذيرد  اينكه  دارد:  انتخاب  بد حق  دو گزينه  بين  فقط  و 
آمريكايي ها را بازي كند يا اينكه با يك قيام بر اثر گرسنگي از قدرت 

جارو شود. 



- تو از شانتاژ نرم توسط آمريكاييها صحبت كردي. آيا آنها شانتاژهاي 
خشن تري هم انجام مي دهند؟

بله. به عراق نگاه كن: هنگام عمليات ”طوفان صحرا“، كه  - متاسفانه 
صدام حسين را از كويت بيرون كرد، زرهي هاي ژنرال شوارتسكوف 
پرزيدنت  بازگشتند.  سپس  و  شده  متوقف  بغداد  كيلومتري  صد  در 
نخواست  نيايد،  سركار  بغداد  در  شيعي  رژيم  يك  اينكه  بيم  از  بوش 
به صدام حسين آسيبي برساند. اكثريت عربهاي عراقي در واقع شيعه و 
نزديك به ايران، يعني دشمني هستند كه براي آمريكا الويت دارد. ولي 
به مدت بيش از هشت سال، دولتهاي عضو سازمان ملل كه در پشت 
محاصره  يك  اند،  گرفته  پناه  امنيت  شوراي  غيرمنصفانه  تصميم  يك 
فقط مي  اين كشور  اند.  به كار گرفته  عليه عراق  را  مرگبار  اقتصادي 
تجاوز  قربانيان  به  تا  كند  صادر  را  خود  نفت  از  ناچيزي  مقدار  تواند 
خود به كويت، خسارت بپردازد. بخشي از درآمد نفت كه تحت كنترل 
المللي فروخته مي شود، به مصرف واردات غذا و دارو مي رسد.  بين 
تحريم ها  از  منظور  تئوري،  در  است.  ناكافي  بسيار  واردات  اين  ولي 
اين است كه صدام حسين را وادار سازد به بازرسان بين المللي اجازه 
اميدوار  يافتن تسليحات كشتار جمعي را بدهد. ولي در واقع، آمريكا 
است كه با افزايش درد و رنج مردم عراق، آنها قيام كرده و ديكتاتور 

را سرنگون كنند. 

- آيا مردم قادر به اين كارند؟

چيزي  حسين  صدام  مخفي  پليس  مختلف  سرويسهاي  نه!  كه  البته   -
معادل مجموع گشتاپو و كا.ژ.ب. هستند. بيرحمي آنها باورنكردني و 

متاسفانه بسيار موثر است. 

- آيا صدام حسين و خانواده اش هم از تحريم رنج مي برند؟

ها  تكريتي  عشيره  هستند!  برخوردار   راحتي  بسيار  زندگي  از  آنها   -



به  كه همه مناصب قدرت را در دست دارند، زندگي لوكسي دارند. 
سازمان  بشردوستانه  هاي  كمك  كننده  هماهنگ  هاليدي،  دني  گفته 
استعفاده داده، در  تازگي هم  به  ايرلند است و  اهل  ملل در عراق كه 
سال 1998، 600 هزار كودك عراقي به خاطر نبود غذا و داروي كافي 
جان سپردند. در 18 ژانويه 1999، هاليدي يك كنفرانس مطبوعاتي در 
پاريس برگزار كرد. نتيجه گيري او كه در ليبراسيون 19 ژانويه 1999 

درج شد، اين بود: ”آمريكا در عراق مقصر يك قتل عام است“. 

- صدام حسين يك دزد و يك الت است. او هزار بار شايسته مرگ 
مي باشد. 

- با اين وجود، او از سالمتي كامل برخوردار است. ولي اين كودكان  
هستند كه دارند قيمت مي پردازند. 

 



- ”سالح غذايي“ يك نهاد تنفربرانگيز است. به كارگيري آن بايستي 
توسط همه دولتهاي جهان ممنوع شود. 

- به طور حتم، ولي اين كافي نخواهد بود. زيرا اين فقط دولتها نيستند 
كه از آن استفاده مي كنند بلكه برخي شركتهاي چند مليتي خصوصي 

هم نقش دارند. 

- كدام ها؟

- من برايت فقط يك نمونه ذكر مي كنم كه به گونه دردناكي مشهور 
اول  در  جهان.  در  غذايي  مواد  سازنده  اولين  نستله،  شركت  است: 
ژانويه 1970، يك جنبش گسترده مردمي از احزاب چپ و سنديكاها 
در شيلي كه ”اتحاد مردمي“ خوانده مي شد، برنامه كاري خود را در 
101 ماده منتشر كرد. يكي از نخستين ماده ها پيش بيني مي كرد كه در 
صورت پيروزي كانديداي آن در انتخابات رياست جمهوري، روزانه 
نيم ليتر شير به طور رايگان به بچه هاي زير 15 سال داده شود. يكي از 
مي  كافي كودكان  تغذيه  فقدان  شيلي،  در  ترين مشكالت  اضطراري 

باشد. 
كانديداي  آلنده،  سالوادور  و  شد  برگزار   1970 سپتامبر  در  انتخابات 
دو  نوامبر،  ماه  در  نمود.  كسب  را  آراء  درصد   36.5 مردمي،  اتحاد 
سمت  به  را  وي  بودند،  داده  جلسه  تشكيل  هم  با  كه  پارلمان  مجلس 

رئيس جمهور برگزيدند. 

- براي من از آلنده صحبت كن.



- او يك پزشك متخصص اطفال بود كه با مشكل كمبود پروتئين و 
را در كشور  تعداد كودك  اين همه  ويتامين و مشكالت سالمتي كه 
رنج مي داد، كامال آشنايي داشت. يكي از نخستين تدابيري كه او اتخاذ 
شيلي،  در كشور  كه  بود  حالي  در  اين  بود.  شير  رايگان  توزيع  كرد، 
شركت چند مليتي نستله كه ساالنه تنها از طريق فروش شير خشك و 
ميليون دالر  ها  ده  براي كودكان،  اندازهاي كوچك  در  غذايي  مواد 
اين شركت  انحصار خود داشت.  بازار شير را كامال در  درآمد دارد، 
داراي كارخانه، قراردادهاي انحصاري با گاوداران، با شبكه هاي توزيع 

در مغازه ها و غيره بود. بنابراين همكاري نستله ضروري بود. 

- آيا اين كار انجام شد؟

احساس كرد  فوريه 1971، دولت دمكراتيك شيلي  از همان  نخير.   -
كه مديريت كل نستله در وُِوي در سويس، از هرگونه همكاري سرباز 

مي زند. 

- به چه علت؟

اش،  خارجه  وزير  و  نيكسون  ريچارد  پرزيدنت  واشنگتن،  در  زيرا   -
برنامه اصالحات اجتماعي دولت اتحاد ملي متنفر  از  هنري كيسينجر، 
استقالل  برقراري  منظور  به  كه  آلنده  پرزيدنت  تصميم  بودند. چندين 
شيلي در برابر خارج و نوعي عدالت اجتماعي در داخل كشور اتخاذ 
شده بودند، منجر به كاهش امتيازات گزافي كه شركتهاي چند مليتي 
بنابراين، كيسينجر تصميم  از آن برخوردار بودند، مي شد.  آمريكايي 
گرفت از هر طريق كه شده، دمكراسي شيلي را از پاي درآورد. او قتل 
ژنرالهاي نزديك به آلنده را كه مانند او فراماسون بودند، تشويق نمود. 
همچنين به اعتصابات كاميون داران، خرابكاري در تاسيسات معدني و 

كارخانه هاي مس و غيره كمك رساني كرد. 
بانكها و  از  بسياري  مانند  به  نستله،  سالوادر آلنده احساس مي كرد كه 
با سياست  عميقا  غربي،  ديگر  تجاري  و  مليتي صنعتي  شركتهاي چند 



اصالحات او مخالفت مي ورزد. 

- پس از آن چه اتفاقي افتاد؟
- توزيع روزانه نيم ليتر شير در سطح كشور نتوانست جامه عمل بپوشد. 
نهايتا  روبرو شدند.  مالي  عظيم  معضالت  با  اجتماعي  اصالحات  بيشتر 
با  همكاري  در  سيا،  آمريكايي  سازمان   ،1973 سپتامبر   11 روز  در 
يك  پينوشه،  آگوستو  ژنرال  فرماندهي  تحت  ارتش  فاشيست  افسران 
كاخ  در  دست  در  سالح  يارانش  و  آلنده  كرد.  سازماندهي  كودتا 
صبح،   11 ساعت  در  پرداختند.  مقاومت  به  المونِدا  جمهوري  رياست 
ملتش صحبت كرد.  با  راديو  از طريق  بار  براي آخرين  آلنده  سالوادر 
در ساعت 14 و 30 دقيقه، او به قتل رسيد. شيلي هدف يك سركوب 
خونين قرار گرفت كه در آن هزاران دانشجوي دختر و پسر، كشيش 
ها، سنديكاليست ها، روشنفكران، هنرمندان و كارگران قرباني شدند. و 
كمبود تغذيه، و رنج گرسنگي ده ها هزار كودك شيليايي، مانند سابق، 

ادامه يافت. 

 



بر عليه مردم  از ”سالح غذايي“  تنفربرانگيز  بسيار  - برخي رژيم هاي 
خودشان استفاده مي كنند. من برايت نمونه كره شمالي را مثال مي زنم. 
و  كار  طريق  از  مرگ  اردوگاههاي  يعني  وسيع،  بسيار  هاي  گوالگ 
كمبود تغذيه، از ده ها سال پيش در كوهستانهاي شمال و در طول مرز 
با چين وجود دارند. سلسله كيم، از سال 1948، به اخراج و جابجايي 
آنهايي كه از نظر آن ”مخالفان“ واقعي يا بالقوه هستند، يا حتي به اندازه 
كافي در پرستش رهبران از خود شور و شوق نشان نمي دهند، اقدام 
به اين هم بسنده نمي كند. دكترين رسمي دولت اين  مي نمايد. ولي 
است: براي ريشه كن كردن تخم مخالفت، بايد سه نسل پي در پي را 
از  يكي  در  ابد  زندگي  به  محكوم  كه  نتيجه، شخصي  در  كرد.  نابود 
اين اردوگاه هاي مرگ مي شود، به همراه او، والدين، عموها و دايي 
نيز  فرزندانش  برادران و خواهران، و همينطور  ها، خاله ها و عمه ها، 
به آنجا منتقل مي شوند. سازمان ملل تخمين مي زند كه هم اكنون در 
گوالگ كره شمالي بيش از 200 هزار نفر بسر مي برند. فرار از آنجا 
عماًل غيرممكن است. پس از چند سال كار طاقت فرسا در جنگل ها، 
معدن ها و مزارع، مرگ فرا مي رسد. كشتن افراد، از جمله كودكان، 

به طور علمي ترتيب داده شده است.  

- پس سازمان ملل و دولتهاي متمدن چه كار مي كنند؟

دولتهاي  برعكس،  ندارند.  را  كمپها  به  ورود  حق  زيرا  هيچ كار،   -
مختلف غربي و سازمان پام ]برنامه تغذيه جهاني-م[ مواد غذايي به اين 
كشور مي برند كه زير نظر ارتش، در يتيم خانه ها و بيمارستانها توزيع 



مي شود. 

- با اين وجود، دولت كره شمالي همچنان از سوي جامعه بين المللي به 
رسميت شناخته مي شود. چگونه چنين امري ممكن است؟

از دولتها تشكيل شده، زندگي مي كنيم.  ما در جهاني كه  افسوس،   -
عدم تعرض به حاكميت كشورها، يك اصل ميثاق ملل متحد به شمار 
موارد  دزدش،  پسر  هم  حاال  و  سونگ  ايل  كيم  عالوه،  به  رود.  مي 

استتثنايي نيستند. آيا تو در باره سكو توره شنيده يي؟

- او چه كسي است؟ 

- سكو توره يك انقالبي جوان بود كه در سال 1958 از سوي شهروندان 
كشور  يك  گينه  شد.  انتخاب  كشور  آن  رهبري  به  گينه،  جمهوري 
فوق العاده زيبايي در آفريقاي غربي است با 250000 كيلومتر مربع از 
جنگل، ساحل، دشت، و جمعيتي معادل 7 ميليون نفر با فرهنگهايي كه 
از قديمي ترين ها در جهان محسوب مي شوند، يعني ماندنگ ها، پُل 

ها و غيره. 

- تو او را به چه چيزي متهم مي كني؟

سنديكاليست  آن  داد.  تغيير  را  خود  ديدگاه  آرام  آرام  توره  سكو   -
جوان و انقالبي كه مورد پرستش مردم خود و بخش قابل توجهي از 
ديكتاتور  يك  به  تبديل  تدريج  به  بود،   50 سالهاي  در  اروپايي  چپ 
پارانوئيد شد، قدرت طلب با حاكميتي شخصي و انحصاري. او شروع 
نمود به سركوب نه تنها كساني كه از نظر او براي حكومتش خطرناك 
بودند، بلكه حتي قوميت هايي در تماميت خود، مانند پُل ها. او متاسفانه 

تنها در سال 1984 درگذشت. 

- او چكار مي كرد؟



در  او  شد.  مي  ناميده  سياه“  غذايي  ”رژيم  او  عالقه  مورد  روش   -
زندانهايش، از جمله در اردوگاه بوآرو، نزديك كوناكري، سلولهايي 
مكعبي شكل از بتون با يك درب آهني بنا كرد. يك فضاي باريك 
بين سقف بتوني سلول و درب آن اجازه مي داد كمي هوا وارد شود. او 
در اين مكعب ها، مردان و زناني با سنين مختلف را زنداني كرد. به آنها 

نه غذا و نه آب داده مي شد تا با درد و عذابي وحشتناك جان دهند.



در  كه  روستايي  خانواده هاي  از  ديدم  تصاويري  تلويزيون  در  من   -
مي گفت  تلويزيون  خبرنگار  مي كنند.  زندگي  داكار  شهر  حومه هاي 

آنها پناهندگان زيست محيطي هستند. منظور چيست؟

-  در چند منطقة جهان، منجمله در آفريقاي ساحلي زمينهاي حاصل خيز 
لم يزرع دو سوم مساحت  مناطق  يا  به صحرا شده اند. صحراها  تبديل 
قارة آفريقا را تشكيل مي دهند. 73% از زمينهاي لم يزرع آفريقا كمي يا 
به شدت آسيب ديده اند. به آسيا بنگريد: 1،4ميليارد هكتار زمين تبديل 
قاره  اين  لم يزرع  زمينهاي   %71 معادل  چيزي  يعني  شده اند،  صحرا  به 
كمي يا به شدت آسيب ديده اند. در منطقة مديترانة جنوبي هم دو سوم 

زمينهاي لم يزرع به شدت آسيب ديده اند.

و  زن  و  مرد  ميليارد  يك  به  نزديك  يكم،  و  بيست  قرن  آستانة  در   -
كودك با پيشرفت صحراها مورد تهديد قرار گرفته اند. صدها ميليون 
نفر در وضعيت حاد كمبود آب به سر مي برند. ميليونها »پناهندة زيست 
محيطي« مجبور به ترك زمينهاي زادگاهشان شدند تا در جاي ديگري 

امرار معاش كنند.

- آيا نمي شود جلوي اين پيشرفت صحراها را گرفت؟

پيشروي  سال  در  5كيلومتر  ساحل، صحراها  منطقة  ناحية  در صدها   -
دارند. كشت بركه يي كه براي حيات ايالتي مثل »توارگ«ها يا »پول«ها 
بسيار مهم است در ابعاد گسترده از بين رفته است. اين در حالي  است 



كه زيتوني كه در دوران قشالق توسط اين ايالت كاشته مي شود نقش 
مهمي در تغذية آنها دارد. وضعيت چاه  هايي هم كه حيات روستاها را 
تأمين مي كند،بهتر از اين نيست. منابع آب زير زميني در شمال بوركينا 

فاسو، مالي و نيجر امروزه در سي متري عمق زمين قرار دارند.

آب  كه  مستحكمي  چاه  كردن  برقرار  و  اعماق  اين  در  حفاري   -
آشاميدني را تامين كند از حد امكانات اقوامي مثل »پول«ها، »بامبارا«ها 
و »موسي«ها خارج است.حفاري بايد توسط ماشين االت صورت بگيرد 
و ديواره هاي چاه بايد مستحكم شوند، يعني بتوني شوند و بعد از آن هم 
بايد يك پمپ قوي براي مكش آب كار گذاشته شود. تمام اين كارها 

نيازمند پول زياد و واردات مصالح و سيمان مي باشد.

- كشورهاي اروپايي متخصصاني به اين كار اختصاص مي دهند و آنها 
نيز كار جمعي روستاييان را سازمان مي دهند. آنها طراحي مي كنند و 
ماشين آالت را مستقر مي سازند.  اما كي مي داند كه چند روستا به حال 

خود رها شده اند و كامال در برابر اين فاجعه مأيوس شده اند؟

- آنها چكار مي توانند بكنند؟

-  در واقع اين تمام معضل نيست و بايد در اينجا اشاره يي هم به از بين 
مي برند.  بين  از  را  روستاييان، جنگلها  باشم. خود  داشته  رفتن جنگلها 
زنان روستايي آفريقا طبخ خود را توسط اجاقها يا آتش مستقيمي انجام 
مي دهند كه نياز به حجم زيادي چوب در روز دارد. وقتي پيرامون روستا 
كامال از اين امكان پاك شد، آنها دورتر رفته و بوته ها و درختچه ها را 
مي شود.  درو  جنگل  كل  ترتيب  بدين  و  مي كنند  ريشه  از  و  مي زنند 
تعداد بسيار كمي روستا مي توانند يا امكانات اين را دارند كه جنگلها 
را بازسازي كنند. اين در حاليست كه همين درختان جلوي طوفانهاي 

خاك را مي گيرند و ريشه هاي آنها زمين را حاصل خيز نگه مي دارد.
  

- آيا هر چه باشد، فجايع طبيعي مثل سيل و خشكسالي و ديگر فجايع 



مختلغ  مناطق  در  تغذيه  سوء  منشا  نيز  هوايي  و  آب  تغييرات  از  ناشي 
آفريقا، آسيا و آمريكا نيست؟

- تغييرات آب و هوايي علمي جديد و نامطمئن مي باشد. هنوز نمي دانيم 
گردبادهاي دريايي چگونه تشكيل مي شوند و چگونه بايد با آن مبارزه 
كرد. نمي دانيم خشكساليها از كجا مي آيد؟ چرا در فالن منطقه ظاهر 
مي شوند و نه فالن منطقة ديگر؟ و يا اين كه چگونه بايد از آنها پيشگيري 
كرد؟ چگونه بايد با آنها مبارزه كرد؟ اما داليل برخي از فجايع طبيعي 
كم كم دارند شناخته مي شوند. يكي از مهمترين آنها تخريب روالي و 
گستردة آخرين جنگلهاي غيرمسكوني كرة زمين است، مثال در مالزي، 
در كنگو، در گابن، در آمازون و ساير جاها. دهها هزار هكتار جنگل 
الجثة  عظيم  شركتهاي  به  را  خود  جاي  تا  مي شوند  سوزانده  ساله  هر 
كشاورزي بدهند و يا با كار شركتهاي استخراج در استخراج ناهنجار 
منابع جنگلي مواجهند كه محيط زيست را به ويراني مي كشند . عواقب 

آن براي تعادل آب و هوايي كرة زمين فاجعه بار است.
جنگل  بزرگترين  كه  آمازون  جنگل  مثال  بگويم:  را  مثالي  بگذاريد 
با 6ميليون  برابر  غيرمسكوني كرة زمين است. فالت آمازون مساحتي 
سائوپولو  در  آن  مركز  كه  فضا  تجسس  موسسة  دارد.  مربع  كيلومتر 
برزيل مي باشد مرتبا اين فالت را از طريق ماهواره هايي كنترل مي كند 
كه مستمرا از پيشرفت درخت زني در اين منطقه عكس برداري مي كنند. 
ديگر  بار  آمازون  از جنگلهاي  مربع  كيلومتر  در سال 1998، 16.838 
از بين برده شدند، يعني چيزي در حد نصف كل كشور بلژيك. اين 
نابوديها هر ساله سرعت بيشتري به خود مي گيرد: نابوديهاي سال 1998، 
27% بيشتر از سال 1997 بود. موسسة مربوطه كارمراقبت خود را از سال 
1972 شروع كرد. از آن تاريخ تا كنون، 530هزار كيلومتر مربع از بين 
رفت. كلمة »نابودي« واقعا درست است. چون بعد از اين كه درختان 
و بوته زارها و ساير گياهان سوزانده شد، امكاني براي بازتوليد جنگل 
وجود ندارد. فالت آمازون فقط داراي يك الية بسيار باريك خاك 
مي شوند،  ريشه كن  و  بريده  درختان  اينكه  محض  به  است.  درخت 
گياهان زير آن از بين مي روند و زمين حالت خاكستر به خود مي گيرد 



توسط  هم  درخت  خاك  مي شود.  خاكستري  بيايان  يك  به  تبديل  و 
باران شسته مي شود و آثاري از آن باقي نمي ماند.

- مسئوليت نابودي آمازون با كيست؟

از  بخشي  مي شود.  زمين محسوب  سبز« كرة  »رية  نوعي  به  آمازون   -
كشاورزان  يعني  مي گيرد،  صورت  »پوُسِروس«ها  توسط  آن  نابودي 
بزرگ  از زمينهاي  با خانواده هاي گرسنة خود  بدون زميني كه همراه 
مي گريزند.  شرق  شمال  ايالتهاي  يا  »ماتوگروُسوُ«  ايالت  مالكان 
را  خود  فقرزدة  زمينهاي  تا  مي سوزانند  را  جنگلها  اين»پوُسِروس«ها 
زندگي  طبيعي  محيط  سرعت  به  سرخپوست  جوامع  بناكنند.  آن  در 
قرار  حمله  مورد  آنها  مي دهند.  دست  از  را  خود  وجودي  امكانات  و 
مي گيرند و كشته مي شوند و همراه با آنها سيستم حفاظت و برداشت 
چندمليتي  تراستهاي  همچنين  مي رود.  بين  از  نيز  جنگلي  منابع  از  نرم 
دامپروري با ماشين آالت قدرتمند خود مساحت زيادي از جنگلها را از 
بين مي برند. اين تراستها اغلب روي مساحتهاي چندصد كيلومتر مربع 

دامپروري گستردة دهها هزار گاو را مستقر مي كنند.

- دولت برزيل چكار مي كند؟

- مرتبا قوانين يكي سخت گيرانه تر از ديگري در رابطه با آتش سوزيهاي 
عمدي و جنگل زنيهاي غيرمجاز تصويب مي كند. مقرراتي را در رابطه 
عمل،  در  غيره.  و  مي كند  منتشر  چوب  نقل  و  حمل  و  استخراج  با 
ميان  فساد در  نمي شوند.  اجرا گذاشته  به  مقررات هرگز  قوانين و  اين 
كارمندان و حكام رايج است و مراقبت از اين منطقة وسيع كار دشواري 
است كه فقط از طريق هوايي مي تواند صورت بپذيرد. اما ابرهاي قطور 
و سفيد در بخش عمده يي از سال زمينهاي آمازون را مي پوشاند. برآورد 
مي شود كه حدود 20% از آتشسوزيهاي عمدي هرگز فهميده نمي شود.

- تو گفتي جنگلهاي آمازون »رية سبز« كل كرة زمين محسوب مي شود. 
آيا ساير كشورها نمي توانند عليه نابودي اين جنگلها اقدام كنند؟



از  جمله  از  دخالتي  نوع  هر  كه  است  حاكميتي  داراي  برزيل  خير.   -
طرف سازمانهاي محيط زيست خارجي را رد مي كند و آنرا »دخالت 
غيرقابل قبول« مي خواند. البته پيشرفتهاي ناچيزي هم مشاهده مي شود، 
مثال در سال 1998، 7 كشور صنعتي اصلي جهان يك سرمايه گذاري 
تصويب  به  را  آمازون   جنگلهاي  از  مراقبت  براي  دالري  250ميليون 

رساندند.

و  بياباني  فضاي  پيشرفت  با  مبارزه  باشم،  فهميده  خوب  اگر  پس   -
تخريب جنگلها و وخامت اوضاع آب و هوايي امري ناممكن است... 

را  در سال 1992 در ريودوژانيرو  آيا اجالس معروف سران زمين   -
يادت مي آيد؟ اين اجالس سران زمين توسط سازمان ملل برگزار شد تا 
ليستي از مهم ترين تهديدهاي حيات در كرة زمين را در بياورد. تقريبا 
همة كشورها ديپلوماتها و متخصصان خود را به اين اجالس فرستادند. 
يك بار هم كه شده، اين كنفرانس جهاني موثر بود: برنامه هاي مشخص 
مبارزه با اين وضعيت تصويب شدند و كميته هاي اجرايي براي هر كدام 
مونترآل  و  نايروبي  ژنو،  در  اين كميته ها  تشكيل شدند.  از كميسيونها 
مستقر شدند. كميتة آب و هوا، كميتة دفاع از مواد حياتي، كميتة كمك 
به توسعة پايدار و به خصوص كميتة كنوانسيون مبارزه با ايجاد فضاي 

بياباني تشكيل شدند.

- من هيچ وقت اين اسامي را نشنيده بودم.

- اجازه بده الاقل در رابطه با كميتة مبارزه با ايجاد فضاي بياباني كه در 
با آن همكاري مي كنم چند كالمي  شهر بن آلمان مستقر است و من 
بگويم. يك مرد خارق العاده هدايت اين كميته را بر عهده دارد به نام 
حما عربه ديالو. او يك روشنفكر پراقتدار است كه خانواده اش كماكان 
در نزديكي شهر »دوري« در شمال بوركينا فاسو زندگي مي كند. عربه 
دوست نزديك، مشاور اصلي و وزير امور خارجة توماس سانكارا بوده 



است. سانكارا رئيس جمهور بوركينا فاسو بود كه در سال 1987 به قتل 
رسيد. عربه موفق شد در عرض زماني كوتاه »كنوانسيوني« را بر پا كند 

كه كشورهاي شمال و جنوب را متحد كرد.
كشورهايي كه قرباني پيشرفت اجتناب ناپذير فضاي بياباني هستند و با 
معضل گسترش عدم حاصل خيزي زمينهايشان مواجه هستند، با كمك 
متخصصان كشاورزي، آب شناسي، گياه شناسي و آب و هواشناسي كه 
توسط اين كميته تامين مي شود به مقابله با اين وضعيت مي پردازند. اين 
گذاشته  اجرا  مورد  به  محل  در  روستائيان  كار جمعي  يمن  به  طرحها 

شده. تامين مالي اين طرح توسط كشورهاي شمال صورت مي گيرد.
نمايندگان 190 كشور امضاكنندة اين  تا 11دسامبر 1988  از 30نوامبر 
كنوانسيون و صدها نمايندة غيردولتي در داكار گرد هم آمدند تا براي 
دومين بار بعد از تصويب اين كنوانسيون، به جمعبندي بنشينند. آمارها 
در  بياباني  فضاي  گرفته،  تالشهاي صورت  همة  به رغم  وحشتناك اند! 
جهان به شكل اجتناب ناپذيري در حال پيشرفت مي باشد. اين پيشرفت 
زمينهاي  به  دسترسي  از  را  زمين  كرة  در  انسان  ميليونها  بياباني  فضاي 
داكار   كنفرانس  در  كرده.  محروم  غذايي،  مواد  به  يعني  حاصل خيز، 
ليست دقيقي از تمام اعمال ضروري براي پاسخ فوري به اين وضعيت 
تهيه شد. برآورد مالي الزم براي اجراي اين برنامه هاي فوري را نيز به 

عمل آوردند: 43ميليارد دالر.

- اين پول هنگفتي است!

- من هم موافقم! اين كنفرانس در مركز بين المللي كنگره ها در هتل 
»مريديان-پرزيدنت« در شاخ غربي شبه جزيرة داكار برگزار شد. در يك 
نهار من در كنار يان جانسون، مرد خرمايي مو خنداني كه نايب رئيس 
انگليسي  اقتصاددان  قرار گرفتم. جانسون يك  بانك جهاني مي باشد، 
بسيار معروف است كه به طرز شيطنت آميزي پراگماتيك است و روباه 
دالر  43ميليارد  رقم  مي كند.  كار  آن  در  23سال  كه  ارگاني است  پير 
براي به اجرا گذاشتن برنامه هاي فوري ذهن مرا خيلي گرفته بود. اين 
خود جانسون بود كه در مجمع عمومي اين كنفرانس حساب و كتابهاي 



هوشيارانة اين برآورد را كرده بود. من مي خواستم جزئيات اين حساب 
و كتاب را و شيوة برآورد و هويت كساني را  كه بايد اين مبلغ هنگفت 
را فراهم كنند بدانم. جانسون با حسن نيت به همة حرفهاي من گوش 
داد و سپس گفت: »نگران نباشيد، هيچ كس چنين پول هنگفتي ندارد«.

و  بيابانها  اين  از  مجبورند  كه  خانواري  هزار  صدها  تكليف  پس   -
زمينهايشان كه غيرقابل كشت شده فرار كنند چه مي شود؟

- حاال كه سازمان ملل نمي تواند به آنها كمك كند، الاقل لقبي به آنها 
از 250ميليون  بيش  »پناهندگان محيط زيستي«. همين اآلن  داده است: 
پناهندة محيط زيستي در جهان داريم. بدبختي اين جاست كه بر عكس 
پناهندگان سياسي كه مطابق كنوانسيون بين المللي 1951 داراي موقعيت 
قانوني اند و سازمانهايي به آنها رسيدگي مي كنند )الاقل روي كاغذ( و 
داراي حق و حقوقي هستند )حق پناهندگي(، قربانيان گسترش بيابانها 
را  آنها  وجود  بين الملل  قانون  و  نيستند  قانوني  موقعيت  هيچ  داراي 

پيش بيني نكرده.

 



حسن ختام

»دشمنان ما مي توانند همة گلها را از بين ببرند،
ولي هرگز نمي توانند بهار را به اسارت خود بگيرند«
- پابلو نرودا

چرا اين همه از سوء تغذيه تلف مي شوند؟
ناعادالنة  توزيع  تغذيه  عدم  و  سوء  از  ناشي  اجساد  تل  اصلي  دليل 
است:  منفي  ديناميسمي  داراي  بي عدالتي  اين  ماست.  ثروت در جهان 
فقرا هم خيلي  ثروتمندتر مي شوند و  به سرعت خيلي زياد  ثروتمندها 
جمعيت  از  20درصد  درآمد   ،1960 سال  در  بي بضاعت ترمي شوند.  
ثروتمندترينها بر روي كرة زمين 31برابر درآمد 20درصد از جمعيت 
فقيرترينها بود. در سال 1998 درآمد 20درصد از ثروتمنترينها 83 برابر 
بيست  از  متوسط  درآمد  جهان،  كشور   72 در  بود.  فقيرترينها  درآمد 
سال پيش كمتر شده است . امروزه، بنابه نوشتة برنامة سازمان ملل براي 
و  مي كنند  زندگي  مطلق«  »فقر  در  انسان  2ميليارد  به  نزديك  توسعه، 
درآمد ثابت ندارند، كار ثابت ندارند، فاقد اسكان مناسب هستند، فاقد 

خدمات درماني هستند و تغذية كافي ندارند. 
»عمل عليه سوء تغذيه« كه يك سازمان غير دولتي فرانسوي با تعهدات 
چشمگير مي باشد، تصريح مي كند: »تعداد بسيار زيادي از فقرا در سطح 
توليدات  است كه  در شرايطي  اين  و  هستند،  تغذيه  جهان دچار سوء 

غذايي منطبق است با پاسخ كمبودهاي غذايي «.
سرمايه داري  جنگل  قانون  دارد  شدن  متمدن  به  نياز  واقعا  آنچه  پس 
مصرف  و  تجارت  توزيع،  توليد،  حاصل  جهاني  اقتصاد  وحشي است. 
مواد غذايي است. اين ادعا كه اقتصاد امري منفك از معضل سوء تغذيه 



مي باشد نه تنها غير منطقي است، بلكه بدتر از آن، يك جنايت است. 
نمي توان مبارزه با اين معضل را به نوسانات بازار سپرد.

بر  باشند كه  اولويت  اين  داراي  اقتصاد جهاني  تمام مكانيسمهاي  بايد 
معضل سوء تغذيه فائق آييم و همة اهالي كرة زمين را به شكل مناسب 
بايد  آن  تضمين  براي  است.  انسان  اولين حق  تغذيه  كنيم. حق  تغذيه 
را  پايه  معيارهاي  و  معاهدات  مناسب،  بين المللي  قضايي  تشكيالت 

بوجود آورد.
آزادي  قوي،  و  ضعيف  بين  دعواي  »در  مي نويسد:  روسوُ  ژاك  ژان 
سركوبگر است و قانون رهاييبخش«. آزادي كامل بازار مترادف است 
بازار  اجتماعي است.  عدالت  براي  تضمين  اولين  قانون  و  سركوب  با 
نياز به معيارهاي پايه دارد و به ارادة جمعي خلقها و تصميمي  جهاني 
فوق العاده. اين تصميم عبارت است از مبارزه عليه سود حداكثر كه تنها 
نقطة انگيزش طرفهاي مسلط بر بازار است، و مبارزه با پذيرش منفعالنة 
بورس  بازار  در  بايد  فوري اند.  ضروريات  جزو  مبارزه  دو  اين  فقر. 
با تخريب  بايد  اولية كشاورزي در شيكاگو رفرم كرد.  توليدات مواد 
مستمر مفاهيم عرضه و تقاضا  مبارزه كرد. و بايد ايدئولوژي نوليبرال را 

كه اغلب رهبران كشورهاي اروپايي را كور كرده از بين برد.
آيا وجدان هويت انساني و حس همبستگي راديكال با هر انساني كه 
كيفي  جهشهاي  با  تاريخ،  در  خير!  است؟  توهم  يك  مي كشد  زجر 
مشابهي مواجه بوده ايم. به عنوان نمونه بوجود آمدن پديدة كشور. در 
انتخاب به عمل آوردند و در زماني  انسانها يك  باستان  آن دورانهاي 
كه همبستگي و هم هويتي محدود به خانواده و طايفه و روستا محدود 
مي شد، يعني به آنهايي كه چهره شان را مي شناختي و حضور فيزيكي شان 
را حس مي كردي، تصميم گرفتند پديدة كشور را بوجود آورند. با اين 
پديده، براي اولين بار، انسان با كساني احساس همبستگي مي كرد كه 

آنها را نمي شناخت و شايد هم هيچ وقت ديدارشان نمي كرد.
براي  زمين  كرة  و  باشيم  داشته  شرافتمندانه تري  زندگي  اين كه  براي 
همه قابل زندگي كردن باشد، كافي است امروز يك گام ديگر به جلو 
برداريم. به اين منظور بايد پيش داوريهاي ناشي از سياستهاي محدوديت 

توليد را از ميان برداشت.



باشد.  خوشبختي ها  سرزمين  آن  گوشة  هر  كه  داشت  جهاني  مي شود 
هويت  از  را  بشريت  پنجم  يك  كه  پذيرفت  را  جهاني  نمي شود 
انساني اش تهي بداند. اگر سوء تغذيه به سرعت از اين جهان رخت بر 
نبندد، بشريت معني و مفهوم نخواهد داشت. بنا بر اين، بايد اين »جناح 
ستم كشيده « را كه در گوشه يي به تباهي مي رود، دوباره وارد جرگة 

بشريت كرد. 


