گرسنگی ،ویروسی ترسناکتر از کووید٩١ -

میترسانند.امروزهدوبالیاصلیدرصدر
رسانههایبزرگدائما ً مارابافجایع عالمگیر مختلف 

خطراتبرایبشریتقرارگرفتهاست:ویروس کووید ٩١ -و گرمایش کرۀ زمین .بخاطردارم،زمانی
کهسازمانبهداشتدرماهمارسسالگذشتههمهگیریکووید ٩١ -رااعالمکرد،مقاماتاینسازمان

اظهارداشتندکهمیزانمرگومیرمبتالیانبهویروسممکناست٣و۴دهمدرصدباشد.
این درصد بطور قطع بدان معناست ،که تعداد قربانیان همهگیری کنونی ممکن است از آنفوالنزای
سالهای  ٩١٩١ -٩١٩١جانحدود۵١
معروف«اسپانیایی»فراتربرود(شیوع آنفوالنزایاسپانیایی در  
میلیوننفرراگرفت).
طبقاعالمدانشگاهجان هاپکینزوتأئیدسازمانبهداشتجهانی،تعدادکلمرگومیرناشیازکرونا
در جهان (تا اواسط تابستان سال  ۴ ،)٩١٩٩میلیون و  ٣۴١هزار نفر بود .اکنون حتی این مسئلۀ من
امارقماعالمشدهگواهیازآنمیدهد،که«هشداردهندگان»

نیست،کهاینرقمقابلاعتماداستیاخیر.
میزانمرگومیرموردانتظارازهمهگیریرابسیارفراترازحدتخمینزدهبودند.

سالگذشته،
رآوردهای

قابل توجه است ،که غولهای رسانهای و بسیاری از مقامات سازمان بهداشت جهانیبا ب
وحشتانگیزازمرگومیرهای احتمالیآیندهدراثر کروناویروس(وهمچنین ،گرمایشآبوهوا)،از

چشمپوشی کردند .بعنوان مثال،
توجه به مرگ و میرهایی که «همین اآلن و در اینجا» روی میدهد  ،
سازمانبهداشتجهانیبرآوردخودازفراوانیمیزانمرگو میردرجهاندرپایانسال ٩١٩١را

اخیراً منتشرکردهاست .سخناز افزایششاخصمرگومیردرسال گذشتهنسبتبهسالقبلدرمیان
است،که٣میلیوننفربود.مجموعمرگومیرناشیازکووید٩١-درسالگذشتهنیز٩میلیونو١١١
هزارنفربود .مرگومیرناشیازدیگرعوامل رانیزبهحسابآننوشتند.اماسازمانبهداشتجهانی
بهطور
هنوزعلتمرگ ٩میلیونو ٩١١هزارنفرانسانراکهجزومتوفیانکووید ٩١ -حسابکرده ،
مشخصتوضیحندادهاست.
درحقیقت،برآوردسازمانبهداشتجهانیمبنیبر مرگبیشاز ٣میلیوننفر،ازکاهششدیدمرگ
میدهد .گروهی از کارشناسان آمار مرگ و میر اضافی را  ۶تا  ١میلیون نفر برآور
و میر گواهی  
میکنند .سازمانبهداشتجهانیباتمرکزروی«همهگیری»،الباقیرابهپشتصحنهمنتقلکردهاست.

وترسناکتراست.

اماپشتصحنهبسیارجالبتر

عللمرگومیرغیرازکووید٩١-رافقطتعدادکمیازمتخصصانموردتوجهقراردادهاند.ازمیان
چنینعللی،شایدبتوانافزایشگرسنگیدرجهانرادرجایگاهنخستقرارداد .بیاییددربارۀاینتهدید
فزایندهصحبتکنیم.
درستیکسالپیش،درماهآگوستسال،٩١٩١دیوید بیزلی،رئیسبرنامۀجهانیغذااظهارداشت،
کهگرسنگیدرجهانممکناستبه«سطح کتاب مقدس»برسد.
توجه شما را به این واقعیت جلب میکنم که موضوع «گرسنگی» و «سوءتغذیه» در دستور کار
هایبینالمللیمانندیونیسف ،برنامۀ غذایی جهانی سازمان ملل متحد ،فائو ،صندوق


بسیاریازسازمان
بینالمللی توسعۀ کشاورزی و سازمان بهداشت جهانیقراردارد.
اجتماعیتلقیمیشود و این

بااینوجود،اماگرسنگیدرجهانعمدتا ًبعنوانیکمشکلاقتصادی -
جنبۀکلیدیمشکل،یعنیمرگومیرناشیازگرسنگیوسوءتغذیهمداومازمرکزتوجه،حتیازمرکز
دورمیماند.

توجهسازمانبهداشتجهانی

مسئلۀ پوشش آماری مشکل گرسنگی در جهان سزاوار توجه است .با عنایت به این که سازمانهای
مختلف بینالمللی معیارهای یکسانی برای تعریف و تعیین «گرسنگی» و «سوءتغذیه» ندارند ،تفاوت
آمارهایآنهاوجوددارد.

زیادیدر
مثالً،گزارشفائو زیرعنوان «وضعیت در حوزۀ امنیت غذایی و تغذیه در جهان در سال ،»٠٢٠٢
یکیازاینآمارهااست.درآنرقمگرسنگانومبتالیانبهسوءتغذیهدرجهانذکرشدهاست(بهترتیب:
سال،تعدادبهمیلیوننفرونسبتبهکلجمعیتجهان،داخلپرانتزبهدرصد:سال١٩۵-٩١١۵میلیون
و۶١١هزارنفر(٩٩و۶دهم)؛سال۶٩١-٩١٩۴میلیونو١١١هزارنفر(١و۶دهم)؛سال-٩١٩١
۶٨١میلیونو١١١هزارنفر(١و١دهم)؛سال٨۶١-٩١٩١میلیوننفر(١و١دهم).
همانطورکهمیبینید،دربازۀزمانی ٩١١۵تا  ،٩١٩۴میزانگرسنگیوسوءتغذیهمطلقونسبیدر

افزایشهاآغازشدهاست.

ودرسالهایبعد،درتعدادمطلقتاحدودی

جهانکاهشیافتهاست
درسال ٩١٩١جهششدیدیرخداد -تعدادافرادگرسنهوگرفتارسوءتغذیهدریکسالبیشاز١١
میلیوننفر (برابر ٩٩و  ۶دهم درصد) افزایش یافت .و سهم آنها در کل جمعیت زمین تقریبا ً به ٩١
درصد رسید .دلیل این جهش ،در گزارش فائو تقریبا ً بطور انحصاری با تأثیرات قرنطینه در اقتصاد
افزایشبیکاریو کاهشدرآمدمردم

بسیاریازکشورهایجهان،کاهشتولیدناخالصداخلی جهان،
توضیحدادهشدهاست.
ارقامدیگرینیزوجوددارد.گزارشتازۀسازمانمللمتحدبامقدمۀ،آنتونی گوترش،دبیرکلاین
درآنگفتهمیشود،که

سازمانتحتعنوان«گزارش جامع از بحران غذایی سال »٠٢٠٢انتشاریافت.
دراثرگرسنگیجهانیدرسالگذشته٩۵۵میلیوننفردر۵۵کشوروقلمروجغرافیاییآسیبدید.
تعدادافرادگرسنهدرطولسال ،درحدود ٩١میلیوننفر( ٩۴و ١دهمدرصد)افزایشیافت.این
گفتهمیشود،دروضعیت«بحرانی یا حتی بدتر از آن»قراردارند.توزیع

افرادهمانطورکهدرگزارش

این گروه به مناطق به شرح زیر است (میلیون نفر) :آفریقا ١٨ -و  ١دهم؛ خاورمیانه ٩۴ -و  ١دهم؛
جنوبآسیا٩۵-و۶دهم؛آمریکایمرکزی٩٩-و١دهم؛اروپایشرقی۶-دهم.
آمارارائهشدهدرخصوصتعدادافرادگرسنهدرجهانازسویدومنبعبسیارمتفاوتاست.بهترتیب
 ۶٨١میلیون نفر و  ٩۵۵میلیون نفر (در سال  .)٩١٩١تفاوت ،تقریبا ً پنج برابر است .شاید معیارهای
میلیوننفرتعدادافرادیرانشانمیدهدکهواقعادر

درجهبندیگرسنگیمتفاوتبودهاست .رقم ٩۵۵

شرایطبحرانیقراردارندوممکناستهرلحظهجانخودراازدستبدهند.
واینهمیکرقمدیگرکهدیوید بیزلی،رئیسبرنامۀغذایسازمانمللمتحدهنگامسخنرانیدر
جلسۀویژۀمجمععمومیسازماندرماهدسامبرسال ٩١٩١اعالمکرد.بگفتهاو،تعدادافرادگرسنهدر
جهاندرپایانسالتقریباًدوبرابرشدهوبه٩٨١میلیوننفررسیدهاست.
هرچندبرآوردهاازمیزانگرسنگیدرجهانبسیارمتفاوتاست،اماهمۀمنابعمتفقالقولند،کهسال

نیازمندیهای اولیۀزندگیوتغذیۀسالمرخدادهاستو

گذشتهجهششدیدیدررابطهباافرادمحروماز
مرگومیرناشیازگرسنگیدرحالافزایشاست.
میآید:آمارهاییراجعبهتعدادگرسنگان(هرچندهمبسیارمتفاوت)
دراینجاسؤالبسیارمهمیپیش  
اما،آیاآماریدربارۀمرگومیرناشیازگرسنگیارائهشدهاست؟بگونهایکهمعلوم

ارائهمیشود.

است،هیچسازمانبینالمللی،حتیسازمانبهداشتجهانی چنینآماریارائهندادهاستو مقاماتاین

سازمان مسئله را چنین توضیح میدهد ،که با عدم وجود تشخیص پزشکی دایر بر «مرگ ناشی از
چگونهمیتوانیمآمارآنراارائهبدهیم»؟

گرسنگی»،ما
آری ،انسان در اثر سوءتغذیه میمیرد ،اما در تشخیص پزشکی علت دیگری نوشته میشود.درهمان
آفریقا،کهبامشکلبهداشتوپزشکمواجهاست،ممکناستهیچعلتیبیاننشودوحتیمرگراثبت
نکنند.دریککالم،درحالحاضرهیچروشیاسازوکاریبرایثبتمرگناشیازگرسنگیوجود

اگرآماریازمتوفیاندراثرگرسنگیارائهنمیشود،یعنی مشکلگرسنگیهموجودندارد.این

ندارد.
آمارکهمربوطبهمیزانمرگومیرناشیازویروسکرونا(یادراثرابتالبهکروناویروس)نیست تا
بطورمنظماعالمکنند.
در این حالت ،هر فرد به یک «هدف» تفنگ پزشکی تبدیل میشود .حتی در آفریقا آمار مرگ و میر
ناشی از کووید ٩١ -را سر و سامان دادند .اما تهیۀ آمار «مرگ و میر در اثر گرسنگی» هنوز به عقل
مقامات سازمان بهداشت جهانی و سایر ارگانهای تخصصی سازمان ملل متحد نرسیده است.
درخواست برایتهیۀآمارمرگومیرناشیازگرسنگیخیلیزیاداست.بسیاریازمحققان،بدون
اینکه منتظر اعالم آمار رسمی باشند ،ارزیابیهای تخصصی خود را انجام میدهند .تحقیقات زیر
هایتحقیقاتدرموردتاثیرجهانیبیماریها-

ترینوبزرگترینمطالعهتابهامروزمیباشد «:
یافته


مفصل
.»٩١٩٨اینتحقیقاتتوسطموسسۀسنجشوارزیابیپزشکیآمریکا-سیاتلبهعملآمدهاست.
اینامر ،شاخص مرگومیرناشیازگرسنگیرابهنسبت هر ٩١١هزارنفردرسراسرجهان،
درسالهای٩١١١و٩١٩٨ارائهشده

میدهدکه
مناطقجداگانه،اکثرکشورهاوقلمروجغرافیایینشان 
است.درکل،شاخصمرگومیرناشیازگرسنگیدرجهاندرسال١،٩١١١و١١صدمبودهاست.
پیشرفتقابلمالحظهایدرکاهشمیزانمرگومیرناشی

درسال٩١٩٨به٣و٣٩صدمکاهشیافت.
یافتۀاقتصادی،شاخصهابه


درگروهکشورهایتوسعه
ازگرسنگیدرطول ٩١سالرویدادهاست .
درکشورهایعقبماندۀ

ترتیبسال ١ /۵٩،و( ١ /۴۵پنجاه و یک صدم و چهل و پنج صدم)بوداما ،
اقتصادی٣١/۵۴و(١/١٩سیممیزپنجاهوچهارصدموهشتممیزهشتادودوصدم) .همانطورکه
مشاهدهمیکنید،پیشرفتدرمبارزهبامرگومیرناشیازگرسنگیدرکشورهاینسبتا ًفقیرتأثرانگیز

تأکیدمیکنم،کهشاخصمرگومیردراثرگرسنگیدراینتحقیقاتبشدتکاهشدادهشدهاست.

بود.
اگر از نرخ مرگ و میرجهانی  ٣و  ٣٩صدم(تعداد فوتیهایناشی از گرسنگی در سال ٩١٩٨در

جهان) شروعکنیم،دراینصورت،تعدادمطلقمرگومیرناشیازگرسنگیدرجهان،معادل٩۴١
هزارو٣١١نفرخواهدبود.
میزانمرگومیرناشیازگرسنگیرافاشنمیکنند،امابدیهیاستکه

اینمحققانروشمحاسبۀ
شاخصهابسیار(بارها)کاهشدادهشدهاست.

این را میتوان هنگام مقایسۀ مطالعات مؤسسۀ سنجش و ارزیابی سالمتی با سایر ارزیابیهای
تخصصیموردقضاوتقرار داد.درعینحال،تحقیقاتمؤسسۀسنجشوارزیابیسالمتیهنوزمفید
بندیآنهابهترتیب


وتقسیم
بگونهایکهاینبهمقایسۀکشورهایمختلفازنظرمیزانمرگومیر

است.
کمکمیکند.

بهزیاد،متوسطوکم
کشورهاینظیرماداگاسکار)۵٨ /۴٩( -؛اریتره)٣٣ /٩٩( -؛جمهوریآفریقایمرکزی)٣٣ /٩۴( -؛
سودان جنوبی)٩٨ /٩۶( -؛ زیمبابوه)٩۵ /۵٩( -؛ بروندی)٩۵ /٣۵( -؛ ماالیی) ٩٣/٩۶( -؛ سومالی-
()٩٩ /٨١؛ چاد)٩١ /٩٩( -؛ گینه)٩١ /٩۶( -؛ سیرالئون)٩١ /٣١( -؛ گواتماال)٩١ /٩٨( -؛ جموری
دموکراتیککنگو)٩٨/٣١(-؛بورکینافاسو)٩٨/٩١(-؛کنیا)٩۵/٨۴(-؛روآندا)٩۴/٣١(-وغیرهدر
گروه کشورهایی با بیشترین میزان مرگ و میر نسبی قرار دارند .همانطور که میبینیم همۀ
«رکوردداران»جزوکشورهایآفریقاییهستند.
واینهمشاخصمقادیردرکشورهاییپرجمعیت:چین)١/۶٩(-؛هند)٩/٩٩(-؛برزیل)٣/٩٣(-؛
اندونزی)١/٣٨(-؛مکزیک.)۵/١١(-
معلوم میشود در کشورهای گروه «هفت بزرگ» نیز مرگ و میر در اثر گرسنگی وجود دارد.
شاخصآنهابهترتیب:ایاالتمتحدۀآمریکا)١/۶١(-؛کانادا)١/٣٣(-؛ژاپن)١/٩۶(-؛فرانسه/٩١(-

)٩؛ آلمان)١ /٩٩( -؛ ایتالیا)١ /٩٩( -؛ انگلیس .)١ /١٨( -همانطور که مشاهده میکنید ،در گروه
کشورهای توسعهیافتۀ اقتصادی ،پراکندگی بسیار زیاد است .شاخص در فرانسه بیش از  ٩١برابر از

انگلیسباالتراست.همچنینقابلتوجهایناستکهشاخصمرگومیردرایاالتمتحدۀآمریکاباالتراز
چیناست.
شمردهمیشوند،میزانیازگرسنگیوجوددارد.

درگروهکشورهایاروپایینیزکهنسبتا ً «مرفه»
مثالً،درسوئیس)١/٩١(-؛دانمارک)١/٩۶(-؛سوئد)١/٣١(-؛نروژ)١/٣٩(-؛لوکزامبورگ/۴١(-
میشودمیزان مرگ و میر ناشی از گرسنگی نسبی در برخی از
میباشد.معلوم  
)١؛بلژیک )١ /۶١( -
«نمونههای مرفه» اروپایی نسبت به مثال کوبا ( )٢ /٠٢باالتر است.
کشورهای زیادی در جهان وجود دارند که در آنها گرسنگی نسبی از کشورهای «مرفه» اروپایی
مرفهترینکشورهاازنظرشاخصپائینمرگومیرناشیازگرسنگیعبارتنداز:اتریش،
پائینتراست .

آنها١/١٩است.
اسلوونی،یونان،کویت،سنگاپور.شاخصهمۀ 
بسیارخوببهنظرمیرسد.ضمناً،

درمتنهمۀکشورهای«مرفه»،روسیهباشاخصیمعادل١/٩٩
اکثرکشورهاییکهدراثرتجزیۀاتحادشورویپدید آمدند،علیرغممشکالتجدیاقتصادیواجتماعی،
مرگومیرنسبیناشیازگرسنگیدرسطوحشگفتانگیزیدرسطحپایینباقیماندهاست.مثال،در

بالروس١  /٩٩ -؛ارمنستان١  /١۴ -؛مولداوی١  /١۴ -؛ازبکستان١  /١٣ -؛قرقیزستان ١  /٩۵ -و
نجمهوریهایپساشوروی،قزاقستانباشاخص١/٣۵درباالترینجایگاهقراردارد.

الیآخر.ازبی

میدهند ،بهچهارسالپیشمربوطاست .افزایششدیدشمار
نشان  
اماایندادهها که وضعیتجهان را 

گرسنگانجهانناگزیربایدبهافزایشمیزانمرگومیرناشیازگرسنگیدرجهانودرکشورهای
مختلفمنجرشود.تابهامروز،تنهاچندبرآوردجداگانهمربوطبهگذشتهوامسالوجوددارد.
بهعنوانمثال،سازمانبینالمللیغیردولتیآکسفامگزارشمربوطبهویروسگرسنگیراماهگذشته

تحتعنوان«:ویروس گرسنگی چند برابر می شود؛ دستورالعمل مرگبار درگیری ،کووید ٩١ -و آب و
هوا گرسنگی را در جهان تسریع میکند»،منتشرکرد.

درسندمنتشرهگفتهمیشود،کهدر اثرگرسنگیوسوءتغذیههردقیقه ٩٩نفرجانخودراازدست

میدهد.این،ازآهنگمرگومیرناشیازکووید ٨(٩١ -نفردرهردقیقه) بیشتر است.نتیجهمعلوم

توجهسازمانبهداشتجهانیودیگرسازمانهاازگرسنگیبعنوانتهدیداصلی،بهطرفویروس

است:
منحرفشدهاست.
دادههایزیردرموردگرسنگیدروبالگ« »Mercy Corpsارائهشدهاست:در اثر گرسنگی و

سوءتغذیه هر سال در جهان  ١میلیون نفر جان خود را از دست میدهد (برآورد سال  .)٠٢٩٢این
میزان ،از مجموع مرگ و میر ناشی از ماالریا ،س ّل و ایدز بیشتر است .هر ثانیه یک کودک در اثر
گرسنگی جان خود را از دست میدهد .به طور کلی ،گرسنگی منجر به مرگ  ٣میلیون و یکصد هزار
کودک در سال میشود .تقریبا ً نیمی از مرگ و میر کودکان زیر  ۵سال ،محصول گرسنگی میباشد.
دیوید بیزلی،رئیسبرنامۀجهانیغذاشاخ ٔهکمکهایغذاییسازمانمللمتحددراوایلماهاکتبرسال
گذشتهخاطرنشانکرد،کهازاوایلسال ٨،٩١٩١میلیوننفردر جهاندرنتیجۀگرسنگیفوتکرده
میلیوننفرمیرسد.

است.احتماالً،تاپایانسالبه٩١-١
دروبسایت«،»World Countsیکدستگاهشمارندۀگرسنگیجهانینصبشدهاست.دراواسط
نشانمیداد،کهازآغازسالدرجهانتعدادمرگومیرناشیازگرسنگیبه ۵میلیونو

ماهآگوست
۶٩١هزارنفررسیدهاست.طبقگزارشرسمی،ازابتدایسالتااینلحظه٩،میلیونو۵٣١هزارنفر
درجهان دراثر کروناویروس فوتکردهاست.اگردورقمباالراموردمقایسهقراردهیم،به ایننتیجه
میرسیم،کهامسالمرگومیرناشیازگرسنگیتااواسطماهآگوست ٩،و ٩٩صدمبرابربیشتراز

میباشد.
همهگیری» 
مرگومیرناشیار« 
دیویدبیزلی -رئیسبرنامۀجهانیغذاشاخهٔ کمکهایغذاییسازمانمللمتحد،بارهاوبارهااعالم
کرده،کهبرایازمیانبرداشتنگرسنگیدرسرتاسرجهانفقطدرحدود۵میلیارددالرپولالزماست.

هایمالیبینالمللی


هایسازمان

افسوسکهمسئلۀحلچنینمساعدتیدردیدارهایمقاماتباالونشست
آنهابهفکریافتن ٩١١میلیارددالرکمکبه
آنهانگرانمسئلۀدیگریهستند .
عمالً مطرحنمیشود  .
کشورهایدرحالتوسعهبرایدستیابیبهواکسیناسیونعمومیهستند.
والنتین کاتاسانوف ()Valentin Katasonov
پروفسور،دکترعلماقتصاد،مدیرمرکزمطالعاتاقتصادی«شاراپوف»روسیه،
مشاوراقتصادیاسبقدبیرکلسازمانمللمتحد،پژوهشگرمسائلپشتصحنه
ا .م .شیری
۴شهریور-سنبله٩۴١١
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