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براي سالم ماندن ،مردم نيازمند مصرف غذاهاي مقوي اند .اگر نتوانيم بگ مقدار كافي غذا را توليد ،خريد يا تبادلگ نماييم ،در
آنصورت خود و فاميل خويش را در معرض خطر گرسنگي ،سوءتغذي و ديگر مشكالت صحي واجتماعي قرار داده ايم.
مصوونيت غذايي عبارت است از دسترسي همگان بگ مقدار كافي غذاي صحي ،مطمئن و مقوي براي تمام مدت سال
ميباشد ،كگ با استفاده از آن بتوان زندگي فعال و صحتمند داشتگ باشند .همچنان مصوونيت غذائي بگ معني توليد و توزيع مواد
غذايي بگ ترتيبي است كگ محيط زيست سالم ،اتكاء بگ نفس و مقدار كافي غذاي با كيفيت براي تمام اشخاص و جامعگ را بهبود
بخشد.
گرسنگي داليل متعددي دارد .بعضي از آنها مربوط بگ محيط زيست اند ،مانند كيفيت غير مطلوب خاک زراعتي ،تغييرات
آب وهوا ،ويا قلت آب براي پرورش محصوالت الزم .اگر گرسنگي از ناحيۀ تغييرات محيطي باشد ،ميتوان بگ آن رسيدگي نمود.
مثال با ترويج روش هاي زراعت پايدار ( بگ فصل  25ببينيد) ،و استفاده بهتر از منابع آبي و خاک ( بگ فصل  ،2وهم فصول 1
و 22نظر بياندازيد).
عوامل ديگر گرسنگي سياسي است .بطور مثال :نرخ غير عادالنۀ مواد غذائي ،نبود زمين براي كشت ،ويا كنترول نرخ ها و
سيستم مواد غذايي توسط صنايع پر قدرت .اگر مشكل گرسنگي بنا بگ داليل سياسي فوق باشد ،نياز است تا جامعگ را بسيج
نموده و بگ معضالت فوق رسيده گي نمود.
غرض توليد غذا ما نيازمند آنيم كگ زمين كافي ،وسايل الزمگ ،تخم هاي بذري ،و معلومات صحيح را راجع بگ ميتود هاي
زری داشتگ باشيم .براي اطمينان از اين كگ مقدار الزم غذا براي همگان موجود است ،ما بگ توزيع عادالنگ ،نرخ قابل استطاعت
مواد غذائي ،موجوديت بازار محلي و بي خطر بودن غذا ضرورت داريم .رسيدن بگ اهداف فوق ميسر نيست مگر با كار متداوم
براي ايجاد سيستم عادالنگ وپايدار ( درتمام دنيا) .فقط در موجوديت محيط زيست صحي و عدالت اجتماعي است كگ ميتوان
مصوونيت غذايي را براي همگان تضمين نمود.
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تغيير در روش هاي زرع
در منطقگ پري وينگ ( )Prey Vengواقع مملكت كمبوديا ،مردم از دير زماني تا اكنون خود بصورت مستقل مي
توانستند مقدار كافي برنج براي خود زری نمايند ،و هيچگونگ مشكلي در قديم بروز نكرده بود .بر عالوۀ برنج ،آنها بصورت
سنتي ازسبزيجات وحشي ،ماهي ،ديگر حيوانات آبزي ،مار ها ،حيوانات ساكن در مزاری شالي ،ميوه جات ،حبوبات ،ريشگ
هاي درختان موجود در جنگل هاي محلي ،و گوشت حيوانات شكار شده نيز تغذي ميكردند .اين رژيم غذايي براي زندگي
صحت مند در طول مدت سال كافي بود .بگ استثناي اوقاتيكگ جنگ جريان داشت يا سيالب ها مي آمدند.
در حدود چهل سال قبل ،دولت بمنظور افزايش سطح برداشت يكتعداد محصوالت زراعتي ،مانند برنج براي صادرات،
روش هاي جديد زری را ترويج داد .روش هاي كگ بصورت جديد استفاده ميشدند ،جزيي از يك تحول گستردۀ جهاني در
بخش زراعت بودند ،كگ بصورت فريبنده نام آن انقالب سبز يا  Green Revolutionگزارده شده بود .مطابق ميتود
هاي انقالب سبز ،زارعين تشويق شدند تا از مواد كيمياوي براي كشتن حشرات وآفات و همچنان كود دادن بگ زمين
استفاده كنند .عالوتا از سيستم هاي بزرگ آّبياري و وسايل ماشيني بزرگي غرض زری و درو محصوالت زراعتي استفاده
شد.
بعد از آنكگ مردم پري وينگ از ميتود هاي جديد زری در زمين هاي خود استفاده كردند ،در ابتدأ قادر شدند كگ سطح
توليد محصوالت خود را بگ ميزان زيادي افزايش دهند .پولي كگ از درک فروش برنج بدست آمده بود  ،صرف ساخت سرک
هاي مدرن ،خانگ هاي جديد ،و خريد لوازم واسباب شخصي مانند تكگ باب ،راديو و غيره شد .دهاتيان ديگر از كود حيواني
استفاده نمي نمودند ،سيستم متناوب كشت محصوالت از بين رفت و در مجموی روش هاي سنتي زراعت بكلي متروک شد.
ميتود هاي جديد براي كشت ساحات بزرگي كگ فقط بر روي يك نوی محصول (مانند برنج ) تمركز داشتند ،خيلي
مؤثر بود وسطح توليد بگ شكل خيلي زيادي باال رفت .اما بمرور زمان ،مردم متوجگ اين نكتگ شدند كگ هم طبيعت زمين
هاي شان ،وهم عادات غذايي اجتمای بكلي تغيير كرده است .علف كش هاي مورد استفاده ،سبزيجات وحشي را كگ مردم
غرض تغذيگ استفاده ميكردند بكلي نابود كرده بود .ماهي و ديگر غذاهاي آزاد خيلي بگ ندرت يافت ميشدند .هر سالگ آنها
پول زيادي را باالي كود هاي كيمياوي مصرف ميكردند و هيچ نوی محصولي بغير از برنج نداشتند تا بخورند .بتدريج ،زمين
هاي ايشان سطح حاصلخيزي سابق را از دست دادند و محصوالت شروی نمودند بگ كم شدن و منفعت كشت وزراعت روبگ
تقليل نهاد.
مردم قريگ گردهم آمدند تا در مورد مشكل گرسنگي فزاينده بگ بحث بپردازند .درين اجتمای روش هاي قديمي كشت
وزراعت مانند :سيستم متناوب كشت محصوالت مختلف ،استفاده از كود هاي حيواني وطبيعي ،زری همزمان چند نوی
محصول وغيره نكات مورد بحث قرار گرفت .فوايد كار هاي گذشتگ بر شمرده شد وتصميم جمع بر آن شد كگ بگ طرزالعمل
هاي قديمي رجوی كنند .درضمن بعضي راه هاي جديد نيز مورد توجگ قرار گرفت ،مثال :غرس نهال هاي برنج بصورت
نزديكتر بگ همديگر و يا كشت همزمان چندين نوی محصول در يك مزرعگ.
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تا آنكگ زمين هاي شان بگ سطح حاصلخيزي مطلوبي برسد ،آنها سالهاي بدي را گذراندند كگ گرسنگي دربين شان
زياد بود ،اما اكنون مردمان قريگ پري وينگ غذاي بيشتري نسبت بگ سابق دارند .مقدار برنجي كگ در قريگ توليد ميشود
نسبت بگ سابق كمتر است ،ولي تنوی غذايي خيلي زياد تر ميباشد .چنانكگ ميسني ،يكي از بزرگان قريگ ميگفت "چونكگ
ما از روش هاي نياكان خود براي كشت وزری استفاده مينماييم ،پدران ما خوش حالتر ،زمين هاي ما سرزنده تر و خود ما
صحتمند تريم".
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مصوونيت غذايي جامعه چيست؟
براي اينكگ اندازۀ مشكالت جامعگ را در رابطگ بگ بدست آوردن غذاي كافي و صحي بدانيم ،الزم است تا بگ اجزاي مختلفي كگ با
يكديگر امنيت غذايي را بوجود مي آورند ،نظر بياندازيم.

توليد غذا .دسترسي به زمين ،تخم بذري
و آب ،داشتن معلومات كافي را جع به طرز
كشت ،و باآلخره يافتن بيالنس مناسب
صحت خوب .ضرور است كه مردم صحتمند
باشند تا مواد مقوي موجود در تركيب غذا را جذب

بين فروش و استفاده شخصي محصول
توليد شده.

نموده بتوانند .اگر مردم در اثر ابتأل به امراض
مختلفه ،مانند :اسهاالت ناشي از آب آلوده ،مريضي
طوالني مدت مثل مالريا و ايدز ،ضعيف شده باشند،

پول ،ذخاير مالي و اعتبارات .هم ان به مقداري پول

كمتر قادر خواهند بود نا براي خود و جامعه مواد

ضرورت دارند تا قسمتي از غذاي خودرا تأمين كنند.

غذائي توليد نمايند.

همچنان توليد كننده گان غذا بايد به اعتبارات الزم
دسترسي داشته باشند تا قادر به تأمين بذر
ودي رنيازمنديها توليدي باشند ،خصوصا در سالهاي كه
سطح توليد غله جات پايين مي افتد.

ذخيره غذا .در بعضي جوامع نياز است كه غذا براي مدت سه

ترانسپوتيشن و توزيع غذا .انتقال محصوالت

يا چهار ماه ن هداري شود ،تا فصل خشك و بي باران سال را

توليد شده به بازارها ،و خريد آنها توسط مردم.

تكافو نمايد ويا هم آماده گي براي خشكسالي و سردي
طوالني مدت گرفته شود .مواد ن هداري شده بايد از شر آفات
و جوندگان در امان باشد .اگر موش ها نيمي از غذاي ذخيره
شده را مصرف كنند ،امكان دارد شما گرسنه بمانيد.

غذاييكگ با آفت كش ها ،زهريات كيمياوي و ميكروب ها آلوده شده ،ويا با استفاده از تغييرات جنيتيكي ( Genetic
 )Engineeringتهيگ شده باشد ،امكان دارد بيشتر در دسترس باشند .اما استفاده ازين نوی غذا ها معموال بيخطر نيست .همچنان در
جاهاييكگ فضاي كافي براي آشپزي وجود ندارد ،ويا هم مردم بگ امور ديگر مصروف بوده و وقت الزم براي پخت وپز ندارند ،ممكن است
مصرف غذا هاي پروسس شده و كانسروي زيادي مروج باشد .اين عادت رژيم غذايي درستي نبوده وممكن است مشكالت صحي را بوجود
آورد.
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 10تخم بذري
اين فعاليت بگ مردم كمك مينمايد تا بر روي مهمترين وعاجلترين مشكالت مصوونيت غذايي اجتمای خود توافق نموده و بگ
ديگران كمك كنند تا تغييرات الزم را جهت بهبود بخشيدن بگ وضعيت غذايي خود پذ يرا شوند.
وقت  :دو ساعت
موادالزم :ده دانگ تخم بذري براي هر گروپ ،قلم رنگگ يا ماركر ،ورق براي پوستر هاي بزرگ.
همگ اشتراک كنندگان را بگ هشت يا ده گروپ تقسيم نماييد .از هر گروپ بخواهيد تا دربارۀ عناصريكگ پايگ هاي مصوونيت
1
غذايي را تشكيل ميدهند صحبت نمايند :مثال توليد غذا ،ذخيره غذا ،اعتبارات مالي ،فروشگاه ها و بازار كگ اغذيگ را بصورت صحي
بفروش ميرسانند ،زمين ها ايكگ حاصلخيزي خوب داشتگ باشند ،ويا مسايل ديگر .دهاتياني كگ زندگي خود را بيشتر از طريق شكار،
ماهيگيري وزراعت ميگذرانند ممكن است از مصوونيت غذايي برداشت ديگري داشتگ باشند ،نسبت بگ كسانيكگ در شهر ها زندگي
ميكنند .بيشتر راجع بگ عناصري بحث شود كگ در منطقگ زندگي شما پايگ هاي مصوونيت غذايي را ميسازند .بر روي يك ورق بزرگ
پوستر ،اجزأ مختلفگ امنيت غذايي را ترسيم نموده يا بنويسيد.
براي هر گروپ ده دانگ تخم بذري توزيع كنيد .از ايشان بخواهيد كگ تصميم بگيرند كدام اجزاي مصوونيت غذائي علل مشكل
2
را در منطقۀ خودشان تشكيل ميدهد و روي آن تعداد بيشتر دانگ هاي تخم بذري را بگذارند .بطور مثال :آيا بعضي از فاميل ها بگ
اين خاطر بگ گرسنگي دچار اند كگ سيستم ذخيره سازي غذا بسيار نامطلوب است؟ يا سيستم ترانسپورتي وجود ندارد كگ محصوالت
توليد شده را بگ بازار ها انتقال دهد ،و يا آيا بازار براي خريد مواد غذائي وجود ندارد؟ آيا محصوالت آفت زده ،خاک ها غير حاصلخيز ،يا
قلت منابع آبي وجود دارد؟ اين شكل مباحثگ بگ همگ كمك ميكند تا ضعيف ترين بخش هاي اين زنجيره را بگ ترتيب اهميت دريافت
نمايند .اشخاصيكگ در جوامع مختلفي زندگي ميكنند ،مطمٌنا مشكالت متفاوتي دارند .كوشش نماييد كگ در مباحثگ نظريات همگ گرفتگ
شده و شنيده شود.
بعد از آنكگ هر گروپ فوري ترين مشكالت خود را شناختگ وبيان نمود ،بحث نماييد تا دريافت شود
3
كگ منابع محلي چگ كمكي برايشان كرده ميتوانند .اگر توليد محصول بزرگترين مشكل را ميساخت ،آيا
كساني در آنجا وجود دارند كگ معلومات كافي را براي ايجاد فارم هاي محلي و بهبود طرز كشت و زری
داشتگ باشند؟ ممكن است ذخيره نمودن غذا بيشتر معضل را بسازد .آيا راهي براي بهتر كردن روش هاي
ذخيره سازي غذا وجود دارد؟ اگر فروش غذا در بازار ها مشكل ساز است ،آيا ممكن كوپراتيف هائي را براي
خريد و فروش غذا هاي صحي بوجود آورد؟ يا وسيلۀ نقليلگ را تدارک ديد تا محصوالت را براي مشتريان
انتقال دهد؟ هر گونگ پيشنهادي ممكن است چاره ساز باشد.
بعد ازآنكگ راه حل هاي ممكنگ را جستجو نموديد ،براي هر گروپ يك صفحگ پوستر بزرگ توزيع
4
كنيد تا جوابات محتملگ را كگ از نظر شان مهم است برروي ورق نوشتگ نموده يا ترسيم كنند .ده دانگ
ديگر براي هر كدام بدهيد تا بترتيب اهميت ،تعداد بيشتر دانگ را برروي راه حل هاي عملي تر قرار
دهند.
وقتيكگ تمام پرابلم و راه حل ها بررسي شد ،تمام گروپ هارا يكجا نماييد .بازهم از ده دانگ تخم بذري ديگر استفاده كنيد ،و يا
3
ازسيستم رأي دادن با دست كار گرفتگ ،و يك و دو پيشنهاد را كگ از همگ بهتر باشند (يا با رأي اكثريت انتخاب شده باشند)،
برگزينيد .بحث شود كگ چگونگ اين پيشنهادات را ميتوان عملي نمود .چگ كساني بايد با موضوی درگير شوند ،و چي منابعي را جامعگ بايد
برايشان فراهم سازد؟ كار از كدام زمان بايد شروی گردد؟ اهداف نسبتا بلند مدتي را تعيين كنيد ،مثال  " :در دوسال آينده ،هيچ كسي در
جامعگ نبايد گرسنگ باقي بماند" .همچنان اهداف كوتاه مدت نيز الزم است داشتگ باشيد ،مانند جمع آوري منابع مالي براي ايجاد يك
كوپراتيف يا دكان در ظرف سگ ماه آينده ،يا آماده نمودن زمين ها براي كشت در شروی فصل زراعتي.
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تغذيه و مصوونيت غذايي
اگر مردم مريض و مصاب بگ سوء تغذي باشند ،كمتر فعال خواهند بود ،كمتر
توانائي براي توليد غذا ،حمل و انتقال آب و يا پاک نگهداشتن خانگ ها و حفظ محيط
زيست سالم را خواهند داشت .اما مواد غذايي صحي متناسب با توان خريد مردم
موجود بوده ،مواد غذائي بصورت پايداري توليد شده باشند و در ماركيت هاي محلي
براي فروش وجود داشتگ باشد در آنصورت مردم بگ غذاي صحي و متنوی دسترسي
خواهند داشت.
محروميت وعدم دسترسي بگ غذاي مقوي باعث ضعف بدن شده و ميتواند سبب
حاالت زير گردد:
 اسهاالت شديد ،خصوصا در نزد اطفال
 سرخكان در نزد خورد ساالن سير وخيم تري خواهد داشت
 حامل ي ووالدت هاي خطرناك ،وزن كم نوزادان ،يا بدنيا
آمدن خوردساالني كگ ناتواني هاي جسمي و ذهني دارند.
 كم خوني ،خصوصا در نزد زنان

سوء تغذي خشك:
براي طفل فقط پوست واستخوان باقيمانده است!

 توبر كلوز (سل) درنزد اين اشخاص عمومي تر است ،وبيشتر وسريعتر
وخيم ميگردد
 ديابت (مرض شكر) ،كگ افراد مصاب بگ سؤ تغذي زود تر بگ آن مبتأل
ميگردند
 مريضي هاي عادي مثل ريزش آنها را بدفعات بيشتر مصاب ساختگ و
اغلب سير شديد داشتگ بيشتر بطرف سينگ و بغل و برانشيت سير مينمايد.
 كسانيكگ همراه با سوء تغذي ،بگ ايدز و اچ آي وي مبتأل اند ،زودتر بگ
مراحل پيشرفتگ وارد گرديده و ادويگ نيز كمتر باالي شان مؤثر است
 سيليكوزز ،آستما ،و تسمم با فلزات ثقيله وديگر مشكالت
محيطي كگ در اثر تماس با مواد كيمياوي توكسيك بوجود ميايد ( فصول  22و 24
را ببينيد) در نزد آنها معمول بوده و شديد تر سير داشتگ دارند
سوء تغذي مرطوب:
اطفال مصاب بگ سوء تغذي رشد جسمي كندتر داشتگ وعقب افتاده
براي طفل فقط پوست ،آب و استخوان باقيمانده است!
گي ذهني دارند .درس را ديرتر نظر بگ همصنفي هاي خود يادگرفتگ و يا
حتي آنقدر ضعيف اند كگ اصوال بگ مكتب رفتگ نمي توانند.
مشكل سوء تغذي در نزد اطفال خورد سال مهمتر است و بايد بصورت هرچگ عاجلتر براي تداوي ايشان اقدامات صورت گيرد .براي
بدست آوردن معلومات بيشتر درمورد مشكالت صحي و تأثيرات تغذيگ بر روي آنها ،ميتوانيد بگ كتابهاي طبي مراجعگ نماييد .ويا كتاب (
آنجاكه داكتر نيست) را مطالعگ كنيد.
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غذاي آمادۀ بازاري ( )Junk Foodسالم نيست
زمانيكگ مردم از داشتن زمين هاي زراعتي محروم اند ،در شهر ها و مكانهاي پرنفوس زندگي ميكنند ،نمي توانند از بازار ها غذاي
سالم وصحي بخرند ،ويا سنت ها ورسم هاي راكگ قبال در مورد مصرف غذاهاي مفيد داشتند ازدست داده اند ،عموما بگ خوردن غذاهاي
آمادۀ بازاري روي مي آورند كگ ارزش غذايي بسيار كمي دارند .اكثر اين غذا ها طوري پروسس شده اند كگ اجزاي مفيده غذايي را از بين
برده ،بگ مواد كيمياوي آغشتگ
شده ،در بين روغن سرخ
گرديده ويا مقدار زيادي
قنديات و نمك دارند .اگر اين
زمانيكه اجداد ما زنده بودند تنوع
غذاها بمقدار كم وبصورت گذرا
مي دانم ،جاي شرم
غذايي بيشتري داشتيم .اما اكنون در
مصرف شوند ،مضر نخواهد بود.
است .اما آيا اين غذا
فاميل ما هيچكس اين غذا ها را توليد
اما اگر بصورت منظم ودايمي
هاي سردستي بيشتر
نمي كند
خوشمزه نيستند؟!
وبجاي غذاهاي مفيد خورده شوند،
جذب مواد مغذي را جلوگيري
خواهد نمود.
با خوردن بيشتر غذاهاي
آمادۀ بازاري مردم بيشتر امكان
دارد كگ اضافگ وزن پيدا نمايند و
مصاب يكتعداد امراض مانند فشار
بلند خون ،امراض قلبي ،سكتگ ها،
سنگ هاي صفراوي ،مرض شكر وانواعي از سرطانها
وغيره را گردند .بهمين خاطر ممكن است اين اشخاص هم وزن
اضافگ داشتگ باشند و سوء تغذي داشتگ باشند.

وقتي روش هاي كشت و زرع تغيير ميكند ،عادات غذايي نيز تغيير ميكند
در هر گوشگ از دنيا ،دهقانان از مزاری بگ دور رانده ميشوند .زمين هاييكگ در قديم غذاي مورد نياز جوامع محلي را تأمين ميكردند،
اكنون بگ ساحات بزرگ توليد غلگ جات تبديل شده اندكگ مقاصد صادراتي وصنعتي دارند .كنترول فزايندۀ صنايع بر مزاری ،طرز توليد و
پرورش محصوالت ،تهيگ بذرها ،فروش و طرز تقسيم مواد غذايي ،نگ تنها بگ دهاقين ضربات شديدي وارد كرده است ،بلكگ همگ ما خساره
مند شده ايم.
تهيۀ غذاي سالم هر روز مشكل و مشكلتر ميشود .در بعضي شهر ها خريدن غذاهاي آمادۀ بازاري ،نوشيدن الكول و استفادۀ مواد
مخدر غير قانوني آسانتر است نسبت بگ يافتن ميوه تازه و سبزيجات .اين تحول باعث تغيير در رژيم غذايي همۀ ما در طي چند نسل بسيار
محدود شده است .درحاليكگ پدر كالن هاي ما غذاهايي را ميخوردند كگ از محصوالت تازه تهيگ شده بود ،ما مجبور كگ موادي را مصرف
كنيم كگ بيش از حد پروسس شده ،مواد نگهدارنده ،رنگها ،طعم ها ،مقدار زياد قنديات (شكر و شهد جواري) ،نمك و روغن بگ آن عالوه
گرديده است .بهمين خاطر ،گرچگ امكان دارد ما نظر بگ گذشتگان بيشتر غذا بخوريم ،اما متأسفانگ كمتر ازيشان بگ غذاهاي سالم دسترسي
داريم.
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تغيير رژيم غذايي ،صحت بوميان امريكايي را متأثر ميسازد
فقط همين چند نسل قبل بوميان امريكايي رژيم غذايي خوب و متنوعي از حيوانات شكار شده و نباتاتي داشتند كگ از
طبيعت وحشي جمع مي نمودند .وقتيكگ گوشت ،نباتات و ميوه ها بگ ندرت يافت ميشدند ،بازهم ايشان قادر بودند كگ (غذا
غرض بقا) را از ريشۀ گياهان ،دانگ ها ،پوست درختان و حيوانات كوچك فراهم كنند.
در حدود صد سال قبل ،دولت اياالت متحده بوميان را مجبور كرد كگ در زمين هاي اختصاص يافتگ زندگي كنند و اجازۀ
شكار در طبيعت آزاد و ماهيگيري از ايشان گرفتگ شد .بعوض تهيۀ غذا هاي مشابگ بگ نوی رژيم خودشان كگ بگ آن نسل ها
عادت كرده بودند ،دولت برايشان اقالم ديگري مانند آرد سفيد ،شكر سفيد ،و چربي پروسس شدۀ حيواني را ميداد .هنوز هم
يكتعداد از بوميان امريكا ازين كوپون يا سهميگ براي خورد وخوراک استفاده مينمايند .در بسياري موارد درين مناطق
اختصاص يافتگ ،تنها غذا ايكگ قابل دسترسي است عبارت از همان غذاهاي پروسس شده و آمادۀ بازاريست .حتي كسانيكگ از
جيره بندي دولتي استفاده نمي كنند ،غذاهاي بسيار بي كيفيتي ميخورند چون ديگر چاره اي ندارند و اشياء متنوی براي
خوردن موجود نيست.
چونكگ آنها مجبور شده اند كگ غذا هاي با كيفيت پايين را مصرف نمايند و بدن هاي شان نمي توانند غذاي مورد
ضرورت خود را دريافت نمايند ،تعداد زيادي از ايشان بگ امراض مختلفي مانند اضافگ وزن ،امراض قلبي و مشكالت صحي
ديگر دچار اند .كگ همگي ناشي از استفاده از رژيم غذايي فقير است .ديابت يا مرض شكر اكنون يكي از مهمترين داليل
مرگ ومير در نزد بوميان امريكايي است.
درک موضوی فوق سبب شده است كگ تعدادي از امريكاييان بومي ،شروی بگ ثبت و بازيابي فرهنگ وكلتور قديمي خود
نمايند تا بگ عادات غذايي قديم خود حيات دوباره اي ببخشند .اكنون آنها مشغول كشت وپرورش جواري ،لوبيا و كدو بوده و
درضمن جمع آوري برنج وحشي ،ماهيگيري و تربيۀ غژ گاوها براي استحصال محصوالت گوشتي ،نيز از جملۀ فعاليت هاي
شان است .ريچارد آيرون كلود ،يكي از بوميان امريكاي كگ مشغول بكار در شركت ( )Lakota Nationاست ،ميگويد:
" تغيير در رسوم ،طرز زندگي و عادات غذايي باعث شد كگ ميزان ديابت در ميان مردم ما بلند برود .بازگشت دوباره بگ روش
زندگي اجداد باعث ميگردد كگ امراض بگ يكبارگي از ما دور شوند"

رسوم دهقاني قديمي ،مانند كشت همزمان چند نوع گياه در زمين ،نه تنها سبب تهيه غذاي مقوي ميشود،
بلكه زمين را براي نسل هاي آينده حفظ ميكند.
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بهبود مصوونيت غذايي بسطح محلي
تمام دول مؤظف اند تا نهايت كوشش خود را بكنند كگ هيچكسي در هيچ مكاني گرسنگ باقي نماند .اين حكومت ها بايد پاليسي هاي
را وضع كنند كگ استفاده از زمين ها را بعنوان مزاری فاميلي ترويج داده ،از كشت زار ها در مقابل عوامل آلوده كنندۀ حفاظت شده ،اعتبارات
الزم را براي دهاقين فراهم آمده  ،و بگ آنها كمك شود تا مشكالت خود را حل نمايند.
بعضي از دولت ها از سيستم سبسايدي ملي استفاده مي نمايند (پوليكگ براي كمك بگ دهقانان ،خريداران مواد غذاي ويا هردو
پرداختگ ميشود) ،و از اين ميتود براي حمايت از امنيت غذايي استفاده ميكنند .يك نوی سبسايد آنست كگ قيمت ها حمايت شوند ،يعني
بگ دهقان كمك شود كگ قيمت هاي باالتري را براي محصوالت خود از بازار درخواست كنند .شكل ديگر آنست كگ قيمت ها كنترول
شوند ،يعني اينكگ قيمت ها بگ شكل متعادل تعيين گردد و خريداران مواد غذايي بتوانند از آنها بصورت كافي استفاده نمايند.
حمايت هاي مالي دولت معموال مورد سوء استفاده قرار ميگيرد ،زيرا بيشترين نفع برندگان آن صنايع بزرگي اند كگ صاحب مزاری
بسيار عظيم بوده ودر توضيح وتوليد محصوالت غير صحي نقش عمده ايفا ميكنند .هنگاميكگ اين سبسايدي ها با دست بازي و اختالس در
اختيار صنايع پر قدرت قرار ميگيرند ،تنها نتيجگ عايد شده عبارت است از فقر و گرسنگي بيشتر.
اما با يا بدون حمايت هاي دولتي نيز راه هاي وجود دارند كگ بتوان مصوونيت غذايي محلي را بيشتر تأمين نمود .از كشت درختان
وايجاد يك باغ بسيار خورد گرفتگ ،تا بگ تأسيس ماركيت هاي فروش محصوالت غذايي همگ و همگ اقداماتي اند كگ ميتوان در جهت ايجاد
مصوونيت غذايي بگ آن متوصل شد .اين فعاليت ها تقريبا نتايج سريعي داشتگ و انگيزۀ زيادي براي دست اندركاران چرخۀ توليد ومصرف
مواد غذايي ايجاد مينمايد.

غذاي محلي سالمتر ،تازه تر بوده فرهنگ و اقتصاد محلي را كمك ميكند
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پروژه هاي مردمي توليد غذا
غذايي وقتي در بهترين حالت خود قرار دارد كگ
ص
محصوالت غذايي بصورت محلي توليد گردند .بر عالوه
محصوالت محلي تازه تر و مغذي تر نيز هستند .همچنان اقتصاد
نيز در همان جا قويتر ميشود چون پول بين زارعين و
صاحبان مشاغل گردش مينمايد .مجموعگ امتيازات فوق
سبب تقويۀ روابط اجتماعي بين مردم شده و منجر بگ
ايجاد جامعگ اي قويتر و سالمتري ميگردد كگ همگ كس
قادر بگ زندگي كردن در آن است.
چون مردمان فقير كمتر زمين دارند و بازار هاي
اندكي براي فروش محصوالت خود مي يابند ،لذا بدست
آوردن كنترول چرخۀ توليد وتقسيم غذا ،براي آنها اهميت
بسيار فوق العاده اي دارد.
برنامه هاي غذائي محلي باعث كمك به
ن هداشتن فرهنگ زراعتي ميشود.

راه هاي رشد محصوالت غذايي بصورت محلي
بيشتر اين نوی پروژه ها با مقدار كمي زمين و پول ميتواند شروی شود ،و بگ جامعگ كمك ميكند تا بگ غذاي تازه دسترسي پيدا نمايند.
 باغچه هاي خان ي مي توانند مقداري سبزيجات وميوه هاي صحي ومقوي را بگ پروگرام غذاي خانواده اضافگ نمايند.
 مزرعه هاي كوچكي كگ در مكاتب تأسيس ميشوند نگ تنها غذاي تازه توليد ميكنند ،بلكگ كمك ميكنند تا اطفال در مكتب
باقي بمانند چون بگ غذاي مقوي دست مي يابند .همچنان چانس آن ميسر ميشود تا شاگردان در مورد چگونگي كشت نباتات بياموزند و
بدينترتيب زنده ماندن اين دانش مهم يقيني گردد.
 مزارع و باغچه هاي مردمي بگ همگ اشخاص شامل اجتمای غذا فراهم نموده و سبب ايجاد پيوند بين شان ميگردد ،حتي اگر
ايشان صاحب زمين هم نباشند .همچنان اين باغ ها بگ مردم روش هاي پرورش وتوليد غذا ،انكشاف مهارت ها ،و طرز العمل تأسيس
مشاغل نو از قبيل رستورانت ها وماركيت هارا ميآموزند .حتي باغچگ هاي بسيار خورد قادرند كگ امنيت غذايي را بطور قابل مالحظگ اي
تقويگ نمايند.
 زراعت با پشتيباني جامعه طوريست كگ زارعين و توليد كننده گان محصوالت خود را بصورت مستقيم بگ مشتريان
بفروشند .مردم مقداري پول را براي دهقانان ميپردازند ،البتگ قبل از اينكگ محصوالت كشت گردند ،و بعدا در جريان فصل درو بطور مستمر
هر هفتگ ميوه جات ،سبزيجات وديگر مواد غذايي تازه را از آنها دريافت ميكنند .با انجام اين شكل سرمايگ گذاري ،مردم بگ زارعين كمك
ميكنند كگ بگ كار خود بر روي زمين ادامگ دهند و خود در عوض بصورت مستقل محصوالت تازه را دريافت كنند.

 برنامه هاي حفظ تخم بذري كمك ميكنند كگ تهيگ سنتي دانگ هاي نباتي بصورت مستمر دوام نمايد .موجوديت و استفاده
از گونگ هاي مختلف تخم هاي بذري نگ تنها بگ زراعت وكشت پايدار كمك ميكند ،بلكگ قدميست در راه خود كفائي جامعگ (بگ فصل 25
ببينيد).
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موجود ساختن غذاي سالم با قيمت هاي مناسب
در حال حاضر جهان ميتواند بيشتر از ضرورت تمام افراد روي زمين غذا توليد نمايد ،اما هنوز اشخاصي هستند كگ در حالت گرسنگي
بسر ميبرند .دليل عمدۀ اين مشكل آنست كگ محصوالت غذايي معموال بگ قيمت هائي عرضگ ميگردند كگ مردم قادر بگ پرداخت آن نيستند،
و غذا هاي صحي اكثرا براي مردم فقير تر غير قابل دسترسي است .حمايت هاي دولتي در بيشتر موارد ضرورت است تا يقيني ساختگ شود
كگ قيمت هاي مواد غذائي هم براي توليد كنند گان و هم براي خريداران مناسب است .بعضي راه هائي كگ با ابتكارات محلي مي توان غذا
هاي سالم را بگ قيمت قابل پرداخت براي مردم تهيگ نمود عبارتند از:
 بازار هاي زارعين سبب ميشود كگ خرج ترانسپورتيشن قطع شود ونياز بگ وجود
داللها و تاجران در وسط چرخگ از بين برود .لذا مشتريان پول كمتري پرداخت نموده و دهقانان
سود زيادتري كسب مينمايند .وجود بازار هاي محلي باعث ميشود كگ توليد كنندگان و مصرف
كنندگان باهم تقابل مستقيم داشتگ باشند و بتوانند براي بهبود تبادالت خود ابراز نظر كنند.
مثال مشتريان ميتوانند بگويند چگ محصوالتي را بايد توليد كنند ،و زارعين چگ كار هائي
ميتوانند براي خدمت بگ خريداران انجام بدهند.
 كوپراتيف هاي غذايي بازارهايي اند كگ بصورت قسمي يا كلي در ملكيت
كارگران مزاری و مردمي كگ غذا را از آنجا خريداري مينمايند قرار دارد .اعضاي كوپراتيف ها
قسمتي از قيمت خريداري خود را با كار در كوپراتيف مي پردازند .بيشتر كوپراتيف ها كوشش
ميكنند غذاهاي محلي را در معرض خريد وفروش قرار دهند.
 كوپراتيف هاي دهقاني بگ دهقانان كمك ميكنند كگ قيمت بهتري را براي محصوالتي كگ توليد ميكنند دريافت كنند و
درعين حال اين مزيت را نيز دارا ميباشند كگ براي خريداران نرخ هاي ارزانتري را ارايگ نمايند.

ذخيره سازي غذا بصورت محفوظ
ذخيره كردن غذا ها بصورت محفوظ و قابل اطمينان بگ همان اندازه مهم است كگ توانايي پرورش و دسترسي بگ غذا اهميت دارد.
خشكسالي ،طوفانها ،سيالب ها ،آفات نباتي و امراض همگ وهمگ از جملۀ حوادثي اند كگ ممكن است يك فاميل يا تمام جامعگ را با خطر
كمبود غذا و گرسنگي مواجگ سازد .پروگرام هاي ذخيره سازي وتحفظ غذا ،مردم را در مقابل اين نوی سوانح ناگوار محافظت مينمايند( .براي
دريافت اطالعات بيشتر در مورد طرز نگهداري غذا وحفاظت از آن در مقابل آفات ،بگ صفحگ  345نظر بياندازيد .و همچنان براي آموختن
مطالبي در باره شكل جلوگيري از تخريب غذا در خانگ ها ،بگ صفحگ  375ببينيد).
براي مثال در جزيرۀ تيموتو واقع در بحر الكاهل ،طوفانهاي بحري بصورت متناوبي محصوالت زراعتي را تخريب ميكنند .براي ايجاد
مصوونيت غذايي ،آنها معموال حفره ها و ذخيره گاه هاي بزرگ اشتراكي را بوجود مي آورند كگ در آنها كاساوا  ،كيلگ هاي خام وديگر
محصوالت خود را ذخيره مينمايند .همگ كساني كگ در اين جزيره زندگي ميكنند ،در پروسگ ساخت و پر كردن اين ذخاير شركت ميكنند.
هنگاميكگ طوفان هاي بحري محصوالت شانرا تخريب نموده و ايشان بگ گرسنگي مواجگ ميشوند ،از ذخاير قبال ايجاد شده استفاده بعمل
مي آيد.
بانك هاي غذايي مكان هائ ي اند كگ غذا در آنجا ذخيره شده و بعدا بگ كسانيكگ در بحرانات مختلفگ بگ گرسنگي مواجگ ميشوند
داده ميشود .اين كار در موارد حاد ممكن است راه حل خوبي باشد .اما چون امكان دارد كسانيكگ جيره دريافت ميكنند بگ آن عادت كنند ،لذا
اقدام فوق بهترين كار براي طوالني مدت نمي باشد.
هنگاميكگ يك ساحۀ بزرگ بگ بحران غذايي مواجگ ميشود ،ممكن است كمك هاي مؤسسات بين المللي براي ايشان ميسر گردد و
قادر گردند تا بحران را پشت سر بگذارند .كمك هاي غذايي براي كوتاه مدت ممكن است مثمر باشند ،اما اين كار هرگز يك راه حل
طوالني مدت نيست و هيچ كمكي براي ايجاد استقالل غذايي براي مردم يك جامعگ نمي كند (بگ صفحگ  235ببينيد).
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مزرعۀ آموزشي زارعين تازه كار براي يتيمان مريضي ايدز
در كشور موزامبيك ،همانند
اكثر نقاط افريقا ،تعداد زيادي از
اطفال وجود دارند كگ والدين خود را
بگ نسبت ابتأل بگ مرض ايدز از دست
داده اند .كودكان يتيم ايكگ در
مناطق دهاتي زندگي ميكنند،
بصورت خاصي بيشتر در معرض سوء
تغذي ،امراض مختلف النوی ،بد رفتاري
و سوء استفاده جنسي قرار دارند .بعد از مرگ
والدين ،بسياري ازين يتيمان خود تبديل بگ
سرپرست خانواده شده ومجبورند تا راهي را براي تأمين
مالي فاميل خود پيدا نمايند .كاريكگ خيلي مشكل است چون فرصت هاي شغلي درين مناطق روستايي بسيار محدود است.
گرچگ اكثر اين اطفال از خانواده هاي اند كگ والدين شان دهقان بوده اند ،ولي خود قادر بگ كشت نمودن در زمين نيستند
چونكگ پدران شان نتوانستگ اند معلومات الزمگ را براي شان منتقل سازند و دليل آن اينست كگ ايشان آنقدر مريض بوده اند
كگ مجالي براي اين كار نداشتند.
با كمك پروگرام غذايي جهان مربوط بگ دفتر ملل متحد وسازمان غذا و زارعت ،برنامگ اي تحت عنوان مزرعۀ
آموزشي زارعين تازه كار براي يتيمان مريضي  HIV/AIDSشروی بگ كار نمود ،كگ وظيفگ عمده اش نگهداري و پرورش
اطفالي بود كگ از پدر ومادران مبتأل بگ ايدز يتيم شده بودند .درين مكاتب نوجوانان بين  22تا  28سال باهم زندگي و كار
مينمايند و براي ايشان در مورد طرز كشت ،تغذي ،خواص طبي گياهان و مهارت هاي زندگي معلومات داده ميشود.
نوجوانان در بارۀ روش هاي سنتي و مدرن كشت وزری معلومات كسب مينمايند كگ شامل بخش هائي ازقبيل آماد ه
كردن زمين ها براي زراعت ،شيار نمودن و غرس نهال ،چيدن علف هاي هرزه ،آبياري ،كنترول آفات ،استفاده و نگهداري
از منابع مهم ،پروسس نمودن غلگ جات و محصوالت غذايي ،درو كردن ،و نگهداري و فروش مواد در ماركيت است .اجراي
برنامگ هاي آواز خواني و رقص بگ آنها كمك ميكند تا اعتماد بگ نفس بدست آورده و مهارت هاي اجتماعي خود را انكشاف
دهند .نمايشات وتياتر و مباحث عمومي ب راه انداختگ ميشوند تا در مورد موضوعات مهم ديگر زندگي نيز بحث شود ،مثال:
جلوگيري از ابتأل بگ ايدز ،مالريا ،تساوي حقوق زن ومرد ،حقوق اطفال وغيره.
اكنون در حدود  28مكتب از نوی مزرعۀ آموزشي فوق در نقاط مختلف مملكت موزامبيك وجود دارد و تعداد ديگري
در كشور هاي كينيا ،ناميبيا ،زامبيا ،سوازيلند و تانزانيا موقعيت دارند .هزاران نوجوان بعنوان زاری درين مكاتب تعليمات خود
را بگ پايگ اكمال رساندند .بعد از اتمام تحصيالت ،اين نوجوانان رهسپار مزاری كوچك خود ميشدند و سرمايگ ابتدايي ايشان
از راه فروختن محصوالتي تأمين ميشود كگ خود پرورش داده اند .يكي از شاگردان مكتب ميگفت  " :وقتيكگ ما درين
مكاتب شروی نموديم ،هيچ آينده روشني براي ما متصور نبود .اكثر نوجوانان ميخواستند وقتيكگ كالن شوند بگ دريوري موتر
هاي بزرگ باربري بپردازند .چون اين انتخابي بود كگ براي ايشان وجود داشت .اما اكنون ايشان ميخواهند معلم،
اگرونوميست ،دهقان و انجينير شوند".
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مصوونيت غذايي در شهر
اكنون بيشتر نفوس انسانها در شهر ها زندگي ميكنند .عده اي هم دركمپ هاي مهاجران وديگر مراكز تجمع مردمي كگ امكانات حفظ
الصحگ ،آب آشاميدني ،مسكن وفرصت شغلي خيلي كمي دارند زندگي ميگذرانند .مصوونيت غذايي در شهر وقتي تأمين ميشودكگ مردم بگ
پول ،كار و خانگ هاي صحي دسترسي داشتگ باشند .بعد از حل اين مشكالت است كگ آنها ميتوانند غذاي بهتري را خريده ،پختگ وذخيره
كنند .حتي اين امكان نيز وجود دارد كگ درشهر مزاری نسبتا كوچكي احداث كرد.

خوراكه فروشي مردمي
مانند بسياري از محيط شهري در اياالت متحده ،وست اوكلند ( )West Oaklandدر ايالت كاليفورنيا ،تعداد دوكان
هائي كگ الكول و غذاهاي آمادۀ بازاري بفروش ميرسانند نسبت بگ مراكز خريد
وفروش محصوالت غذايي صحتمند و تازه بيشتر است .چون اين محصوالت بگ
قيمت هاي خيلي بلند بگ فروش ميرسند و مردم عادي نمي توانند زياد از آنها
استفاده كنند ،لذا اكثر اشخاص بگ دليل خوردن غذاهاي صنعتي وپروسس شده بگ
چاقي وسوءتغذي مبتال اند .عالوه از آن مشكالت ديگري از قبيل :الكوليزم ،استفاده
از ادويگ مخدره ،خشونت وجرايم فراوان اين شهر را بگ محل خطرناكي براي زندگي
تبديل نموده است .تقريبا از هر چهار نفر يكي بگ جيره ايكگ توسط برنامۀ غذايي
عاجل داده ميشود وابستگ است.
بادرک مشكالت فوق ،بعضي ها بر آن شدند كگ با كمك يكديگر بتوانند
محصوالت سالم غذايي را تهيگ نموده و بگ قيمت هاي قابل پرداخت بگ دسترس عموم مردم قرار دهند .آنها يك موتر
كالن باري را برنگ هاي روشن ترسيم نموده و باالي آن دستگاه پخش صوتي ستيريو را نصب كردند تا آواز ها و موسيقي
هاي بسيار مشهور را پخش نمايد .هر هفتگ آنها بگ ماركيت هاي دهقاني ميرفتند كگ در گوشگ اي ديگري از شهر قرار
داشت و سبزيجات و ميوه جات تازه را از آنجا خريداري نموده وبگ سمت ديگر شهر انتقال ميدادند .درگوشگ سرک موتر خود
را پارک نموده و موسيقي را با آواز بلند پخش ميكردند تا سبب جلب توجگ مردم شود .سپس محصوالت خريداري شده را
بگ قيمت پايين بگ فروش ميرساندند .در حين انجام معاملگ ،آنها راجع بگ اهميت رژيم غذايي سالم بگ مردم معلومات ميدادند.
آنها اين فعاليت سيارخود را بنام خوراكگ فروشي مردمي ( )The People’s Groceryنام گذاري كردند .از اجتمای
محلي نيز دعوت بعمل آمد تا بگ كمپاين ايشان بپيوندند .عدۀ از اشخاص تصميم گرفتند كگ باغچگ هاي مردمي ايجاد كنند
كگ در آن محصوالت تازه توليد شده و توسط خوراكگ فروشي مردمي بفروش برسد .جوانان و سالمندان هردو تالش
ميكردند كگ چيز ها ايرا راجع بگ طرز پرورش نباتات فراگيرند .حتي عده اي تصميم گرفتند كگ مزاری خصوصي خود را ايجاد
نمايند .بزودي مكتبي كگ در آن نزديكي قرار داشت و همچنان مركز فعاليت هاي اجتماعي دست بكار شده و باغچگ هاي
خاص خود را تأسيس كردند .بيشتر مواديكگ توسط اين مزاری وباغچگ ها توليد ميشد ،با استفاده از پروگرام متذكره بفروش
ميرسيد.
بعد از موفقيت برنامۀ فوق ،صاحبان خواركگ فروشي سيار مردمي از مقامات شهري خواستند تا برايشان زمين ،اعتبارات
مالي و حق انجام تبليغات بدهند .با دستيابي بگ حمايت هاي قسمي دولت ،انجام دهندگان پروژه فكر كردند كگ ميتوانند
تعداد زيادتري از مردم را از خدمات خود بهره مند كنند.
خوراكگ فروشي مردمي هنوز بگ كار خود ادامگ داده و تالش دارد كگ سيستم توليد غذايي محلي و اقتصاد را هرچگ
بيشتر گسترش دهند ،كگ باآلخره منجر بگ تقويگ مصوونيت غذايي همگاني در شهر وست اوكلند خواهد شد .پروگرام
ميگويد كگ هيچ كس نبايد از دسترسي بگ غذاهاي سالم وتازه محروم شود ،فقط بخاطراينكگ فقير است يا در شهر زندگي
ميكند .ايشان ميگويند :براي اينكگ مصوونيت غذايي داشتگ باشيم ،الزم است تا عدالت غذايي برقرار باشد!
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براي ايجاد مصوونيت غذايي در شهرها ،دولت ها بايد كمك كنند
داستان خوراكگ فروشي سيار مردمي نشان داد كگ مردمان فقير يك شهر ميتوانند با همديگر دست بكار شده و مشكل مصوونيت
غذايي خود را بگ همت خويش حل نمايند .پروگرامي را كگ آنها طرح نمودند ،موفقيت هاي بارزي داشت ،ولي مشكل مصوونيت غذايي
بزرگتر از آنست كگ تماما بگ اين شكل حل گردد وقسمتي از آن باقي خواهد ماند.
 چرا مردم ساكن ويست اوكلند بگ غذاي سالم دسترسي نداشتند؟
 چگونگ برنامۀ خوراكگ فروشي سيار مردمي توانست توجگ مردم را بسوي غذاهاي
سالم جلب نمايد؟
 چگونگ ميتوان دولت ها را وارد اينگونگ برنامگ ها نمود تا از ين گونگ اقدامات حمايگ
نمايند؟
 بگ چي شكلي انجمن ها ومؤسسات ديگر مي توانند با اينگونگ پروگرام ها كمك
وهمياري نمايند؟
 چگونگ شما ميتوانيد مصوونيت غذايي را در جامعگ خود بهبود ببخشيد؟

پاليسي تهيه غذا بصورت پايدار براي شهرها
براي اينكگ امنيت غذايي در شهر ها بصورت مستمر برقرار باشد ،بايد تمام جوانب زندگي وانكشاف شهري را مورد بحث قرار داد.
كسانيكگ در سكتور هاي ترانسپورتي  ،تعليم وتربيگ ،استخدام ،انكشاف وساخت خانگ هاي جديد در شهر ها كار ميكنند بايد در بارۀ طرق
تأمين غذا براي مردم شهري فكر كنند .تهيگ زمين براي ايجاد مزاری و باغچگ هاي مردمي ،ترانسپورت محصوالت توليد شده بگ ماركيت
ها ،وارائگ تعليمات درباره مصوونيت غذايي و روش هاي تغذي از جملگ كار هائي است كگ دولتهاي محلي ميتوانند بگ آنها متوصل شوند .كگ
نگ تنها در زمان حال براي مردم كمك صورت ميگيرد ،بلكگ مصوونيت غذايي در آينده بصورت بهتري تأمين خواهد شد.
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مغازه هاييكه مواد غذايي را با قيمت هاي منصفانه عرضه ميكنند درحقيقت به صحت اجتماع كمك كرده اند.
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داليل سياسي واجتماعي مشكل گرسن ي
گرسنگي ممكن است عوامل متعددي داشتگ باشد ،مانند عدم حاصلخيزي خاک ها ،تغييرات آب وهوايي ،كمبود دسترسي بگ منابع آبي
وغيره .ولي در بيشتر جوامع دنيا گرسنگي ناشي از فقر شديد است .وقتيكگ دهقان در آمد كافي نداشتگ باشد ،يا پول كمي در دست
خريداران است تا مواد مورد نياز خود را تأمين كنند ،در آنصورت مردم گرسنگ ميمانند .براي دانستن ريشۀ موضوی گرسنگي در جوامع ،بهتر
آنست كگ بداليل وعوامل عمومي كمبود امنيت غذايي توجگ كنيم كگ تقريبا همگ مردم را تحت تأثير قرار ميدهد.

قحطي
گي

ء غذي

ن
ك

فق

داليل سياسي واجتماعي گرسن ي

كنترول صنايع بزرگ بر مصوونيت غذايي تأثير سوء دارد
اگر غذا نيز مانند یكي از جملۀ محصوالت و مواد توليد شده در نظر گرفته شود و نه منحيث چيزی که همه مردم به آن نياز و حق
دارند ،در آنصورت کسب منفعت مهمتر از تغذی مردم و مشكالت صحي جامعه ميشود .اکنون بيشتر مردم از فروشگاه های بزرگ که که
توسط صاحبان صنایع بزرگ تأسيس شده اند خریداری مينمایند .آنها غذاهائي را خریداری مينمایند که توسط صنایع بزرگ ساخته شده ،در
مزارع مربوط به صنایع بزرگ پرورش یافته ،از تخم های بذری ایكه توسط صنایع بزرگ توليد شده کار گرفته شده و کود های کيمياوی و
دواهای ضدی آفات زراعتي توليد شده توسط صنایع بزرگ در آن استفاده شده است.
کنترول همه جانبه این صنایع بزرگ بر تمام بخش های مصوونيت غذایي ،سبب شده تا دهقانان ازین چرخه به کنار مانده واز مشاغل
و زمين های شان بيرون انداخته شوند .هرگاه این صنایع تصميم بگيرند که محصوالت توليد شدۀ خود را در جایي خارج از ساحۀ اصلي
بفروش برسانند ،مردم محلي مجبور خواهند شد تا نياز های خود را از مواد وارداتي تأمين کنند ،آنهم درصورتيكه توان مالي الزم را داشته
باشند.
نفع صنایع بزرگ درین است که از ین حالت (عدم مصوونيت غذایي) مانند منافع جوامع و تمام ممالک وابسته به بازار جهاني غذا
خواهد بود .وقتيكه بازار قادر نباشد تا غذای مورد ضرورت مردم را تأمين کنند گرسنگي بحالت بحراني ميرسد ،در نتيجه صنایع فرصت
خواهند یافت که محصوالت خود را باالی دولت های نيازمند بفروشند .آنها نيز ناچار اند که مواد خریداری شده را دربين مردم بصورت
کمک تقسيم کنند.

تازمانيكه مردم خود کنترول مصوونيت غذایي خویش را بدست نگيرند ،گرسنگي بزرگترین محصول شرکت های بزرگ
خواهد بود که توليد وتقسيم غذا را کنترول مينمایند.
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استفاده دوباره از تخم هاي بذري
مقاوم در مقابل خشكسالي
در مملكت زیمبابوی برای مدت زماني دهقانان از
گونه های مختلف تخم ها برای کشت وزرع استفاده
ميكردند .در جریان انقالب سبز در دهه2124
ميالدی ،دولت و مؤسسات بين المللي کشت یک
نوع جدید جواری را رواج دادند .دهقانان از جواری
جدید استقبال نمودند چون دانه های بزرگتری توليد نموده،
بسرعت رشد ميكرد و به آساني در بازار بفروش ميرسيد .بيشتر
محصول توليد شده را دولت خود خریداری نمود و به کشور های دیگر و قسمت های ازخود مملكت که در آنجا کمبود غذا
احساس ميشد ميفروخت .بتدریج این نوع جواری تبدیل به عمده ترین محصول کشور زیمبابوی شد و غذای اکثر مردم را
تشكيل داد و به حجم های بسيار زیادی توليد گردید.
در سالهای بعدی خشكسالي در منطقه روی داد .مقدار بسيار قليلي بارش در زیمبابوی وکشور های ساحه جنوب
افریقا بارید و زمين ها از آبياری مناسب باز ماندند .جواری رشد بسيار ضعيف داشت و مواد خوراکي دیگر بسيار ناچيز بود.
تعداد زیادی از خانواده ها دانه های جواری را ذخيره نموده بودند تا درصورت وقوع خشک سالي از ذخایر خود استفاده
نمایند ،ولي اکثرا این دانه ها قبال فاسد شده بودند  .این موضوع تعجب آور بود چون ارزن وجواری های خشک که قبال
کشته ميشدند ،برای سالهای خيلي زیادی دوام مي آوردند.
بعد از چند سال که بارش شروع به باریدن کرد ،طوفان های بسيار بزرگي بوقوع پيوست که ریشه نباتات را ازبيخ
کنده و سطح حاصلخيز زمين را با خود شست .مشكل گرسنگي بقدری شدید شد که دولت مجبور گردید تا از دفتر ملل
متحد طالب کمک های غذایي گردد .مقدار زیادی جواری توسط کشتي ها وطيارات به مملكت انتقال داده شد و به دولت
تسليم گردید .اما کمک های غذایي وکشت نوع جدید جواری هر دو نتوانست مشكل مصوونيت غذایي را بصورت اساسي
وطوالني مدت حل نماید.
دهقانان متوجه شدند که گرچه آنها نمي توانند ميزان ریزش باران را تغيير دهند ،اما اینكار را کرده مي توانند که نوع
تخم های بذری مورد استفاده خود را عوض کنند .ایشان دوباره شروع کردند به کشت انواع مختلف نباتات ،مانند ارزن
ونوع قدیمي تر جواری های خشک که هميشه بصورت خوبي در آن سرزمين رشد مينمودند .از همه نوع تخم های بذری
که در اختيار داشتند کشت کردند ،چراکه اگر عوامل طبيعي یک نوع غله را تخریب ميكرد انواع دیگر ميتوانست دوام آورد.
بعضي از دهقانان باقيماندۀ محصوالت خود را که بصورت کاه و چوب خشک بود ،بعد از درو کردن جواریها برروی زمين
باقي ميگذاشتند تا خود بپوسد .زیرا این بقایا از طبقه حاصلخيز زمين در مقابل بارش های سخت و تخریب کن محافظت
مينمودند .تعدادی دیگر به کشت لوبيای لب لب (( )Lab labنوعي لوبيای افریقایي) بعد از درو نمودن محصوالت اصلي
پرداختند تا زمين هميشه پوشش گياهي داشته باشد .ازین لوبيا برای تغذیه احشام و حيوانات استفاده ميشد ،و برای ازدیاد
وحفظ حاصلخيزی زمين نيز کمک ميكرد.
هنوز هم در این مملكت نسبت به سابق کمتر بارش ميبارد .ولي تعدادی از دهقانان موفق شده اند که از زیر بار
وابستگي به جيرۀ غذایي خارجي وکمک های بين المللي بيرون شوند ،چون محصوالتي را پرورش ميدهند که درمقابل
خشكسالي مقاومت بيشتر دارند .درنتيجه از گرسنگي خود و جامعه خود جلوگيری نموده مي توانند.
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روش هاي زراعتي انقالب سبز
از زمان ایجاد انقالب سبز در دهه  2124ميالدی ،صنایع وشرکت های بزرگ بين المللي ادعا ميكنند که ميتوانند "دنيا را سير نمايند"،
با استفاده از " تخم هاي اصالح شده" ،كود هاي كيمياوي ،و دواهاي ضد آفات زراعتي .هرچند آنها موفق شده اند كگ زمين هاي زراعتي
را كنترول نمايند ،تخم هاي بذري را تهيگ نمايند ،بازارها ،ماركيت هاي خريد وفروش را كنترول نمايند و ديگر قسمت هاي چرخگ غذايي را
بدست گيرند ،اما نتوانستگ كگ مشكل گرسنگي را حل كنند .حتي در مواردي اين مشكل خيلي بدتر شده است.

دسترسي ناچيز به آب
محصوالت زراعتي براي رشد خود بگ آب نياز دارند .چونكگ مزاری كالنتر حصۀ بيشترآب را بگ خود اختصاص ميدهند ،لذا زارعين كوچك
كمتر بگ منابع آبي دسترسي پيدا ميكنند .همينكگ منابع آب بطريقي آلوده شده و يا امتياز استفاده از آن در دست كسي قرار بگيرد ،حق
استفادۀ همگاني آن مورد تهديد واقع خواهد شد ( بگ فصل  2نظر بياندازيد) .طرق متعددي وجود دارد كگ با مديريت خوب زمين و آب مي
توان از منابع ارزشمند آبي حفاظت نمود ( بگ فصول  1و  25ببينيد) .اما اين روش ها بايد توسط دولتها ومؤسسات بين المللي كگ از حق
مردم براي استفاده از منابع آبي دفای ميكنند ،مورد حمايت قرار گيرد تا ترويج شوند.

ازدست دادن زمين
وقتيكگ بيشتر زمين ها توسط يكعده محدودي از افراد ويا صنايع بزرگ تصاحب شده باشد ،مشكالت زيادي از ناحيگ تأمين مقدار كافي
مواد غذايي بروز خواهد كرد .تعداد زيادي از مالكين خورد مجبور بگ ترک زمين هاي خود شده وبگ شهر ها مهاجرت ميكنند ،ويا مجبور
ميگردند كگ در فابريكگ ها و مزاری تحت كنترول كار نمايند .چون بعد ازين آنها زمين ندارند تا باالي آن كار نموده وتأمين معيشت كنند ،يا
غذاي سالم را براي خانواده هاي خويش مهيا نمايند ،لذا بصورت طبيعي تبديل بگ قربيانيان گرسنگي و سوء تغذي ميشوند.
بصورت معمول صنايع وشركت هاي بزرگ فقط يكنوی محصول را كشت مينمايند ،افراد كمتري را استخدام ميكنند ،از ماشين آالت
زيادتر استفاده بعمل مي آورند ،بيشتر از كود هاي كيمياوي و كشنده هاي آفات زراعتي كار ميگيرند ،وغالبا محصوالت را خيلي دوتر از
محل توليد  ،يعني حتي در كشور هاي خارجي بفروش ميرسانند .همگ چيز هاييكگ بيان گرديد عواقب وخيم ذيل را بدنبال دارند :تنوی كمتر
غذايي ،موجوديت مقدار قليل محصوالت ،سوء تغذي عمومي ،در آمد كمتر براي زارعين وكارگران ،افزايش خسارات وصدمات محيطي
وغيره .همچنان تخريب تنها بگ ساحگ اقتصادي محدود نمانده بلكگ منجر بگ تغييرات فرهنگي نيز ميشود ،چونكگ مردم قادر نخواهند بود كگ
رسوم و سنت هاي خود را در رابطگ بگ طرز پرورش وكشت محصوالت محلي نگهدارند.

دسترسي خيلي كم به اعتبارات وبازارها
چون طبيعت كشت وكار طوريست كگ وابستگ بگ عواملي همانند آب وهوا و وضعيت بازار هاي فروش است ،لذا دهقانان گاهي بگ قرضگ
ها واعتباراتي نياز دارند كگ تا رسيدن فصل برداشت محصول و بهبود ماركيت ها بتوانند خودرا از لحاظ مالي تأمين كنند .بانك تمايل ندارند
كگ بگ مالكان كم زمين زياد كمك كنند ،ودرعوض بيشتر اعتبارات را بگ شركت هاي وصنايع بزرگ وپر قدرت اختصاص ميدهد .بنابگ
همين دليل گاهي ممكن است زارعين بگ گرسنگي مواجگ شوند ومجبور گردند تا زمين هاي خودرا بگ ديگران واگذار گردند.
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مهاجرت
زمانيكگ يك خانوادۀ زراعت پيشگ مجبور ميشود تا زمين خود را ترک نمايد ،امكان اين نيز وجود داردكگ ميراث معلوماتي خود را راجع بگ
طرز كشت و توليد غذا از دست بدهد .خصوصا اگر افراد در سنين جواني قبل از آنكگ دانش مربوط بگ كشت و زراعت را از والدين خويش
حاصل نمايند ،منطقگ را ترک نموده و مهاجر شوند ،آنها چيزي نخواهند دانست كگ بگ اطفال خود بياموزانند و بگ اينترتيب جدا شدن آنها از
زمين دايمي خواهد شد.

امراض اپيديميك
همچنانيكگ مريضي هائي مانند ايدز ،توبركلوز ،مالريا وغيره ساالنگ سبب مرگ مليون هاي نفر در سراسر جهان گرديده ،گرسنگي وسوء
تغذي افزايش مي يابد .جوامع و خانواده ها نسل هاي مكمل مردم را از دست ميدهند كگ عمده ترين آنها فعالترين افراد براي توليد غذا
ميباشند .با مرگ دهقانان دانش و مهارت زراعتي ايشان نيز ازبين ميرود و بدينترتيب توليد غذا كاهش مي يابد .وقايگ و تداوي امراض
فوق الذكر نگ تنها گرسنگي و سوء تغذي را كگ با آنها سير مينمايد ،كاهش ميدهد بلكگ براي مصوونيت غذائي تمام جامعگ نيز بسيار با
اهميت است.

كمبود دانش
در بعضي جاها ،مردم دانش سنتي خود را دربارۀ پرورش وتوليد غذا ازدست داده اند .همچنان از سبب تغييرات سريع شرايط مانند :وجود
جامعگ خيلي مزدحم در يك ساحگ ،موجوديت مقدار كمتر زمين حاصلخيز ،تغييرات آب وهوا وغيره روي روش هاي قديمي معموال مؤثر
نبوده و كار نميدهند .وقتي مردم نميدانند كگ چطور غذا توليد نمايند ،نتيجۀ آن گرسنگي و عدم مصوونيت غذائي خواهد بود .يك راه حل
اين مشكل حفظ ،انتقال ،وبهبود دانش از طريق مزرعگ هاي آموزشي ،پروگرام هاي تعليمي دهقان بگ دهقان و خدمات توسعوي زراعتي
ميباشد ( بگ صفحگ  ،322ومنابع مربوطگ مراجعگ كنيد.).

گرسن ي ناشي از كمبود غذاست ،و كمبود غذا از سبب بي عدالتي بوجود ميايد.
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استقال ل غذايي يك حق بشري است
همگ مردم حق دارند تا دسترسي كامل بگ غذاي سالم ،صحي و از نظر فرهنگي قابل قبول داشتگ باشند .استقالل غذايي عبارت است از حق
تعيين سيستم غذائي خود ،و اطمينان از اين كگ همگ جوامع مصوونيت غذائي دارند.

ويا كمپسينا (از طريق كشاورز) كنترول مردم بر سيستم تأمين غذا را ترويج ميدهد
اكثر كسانيكگ مزاری كوچكي را دارا ميباشند پول خوبي را در قبال فروش محصوالت خود دريافت نمي كنند .علت
اينست كگ قوانين بين المللي تجارت طوري عيار گرديده كگ بيشتر ممالك ثروتمند و صاحبان زمين هاي زراعتي بزرگ را
در نظر گرفتگ است .غالبا دهقانان نمي توانند كگ قيمت هاي متعادلي را براي مواد توليد شدۀ خود حتي در ماركيت هاي
محلي تعيين نمايند  ،زيرا محصوالتي كگ از خارج وارد ميشوند ارزانتر اند .بهمين خاطر مجبور اند كگ كمتر از نرخ هاي
واقعي توليدات خود را بدهند كگ باعث ميگردد عميقتر زير باز قرض ،فقر وگرسنگي بروند.
در جواب بگ بحران فوق ،دهقانان در عدۀ از كشور ها با همديگر پيوستند تا حركتي را بوجود آورند كگ بنام Via
( Campesinaاز طريق كشاورز ،بزبان هسپانوي) مسمي گرديده است ".از طريق كشاورز" موسسات زيادي را
باهم يكجا ساختگ تا توانائي دهقانان را در رابطگ بگ كسب قيمت عادالنگ تر براي محصوالت شان ،حفظ زمين و منابع آّب و
داشتن كنترول روي توليد و توزيع مواد غذائي تقويت نمايند .براي حركت " از طريق كشاورز" مصوونيت غذائي تنها
از طريق استقالل غذائي حصول ميشود – طوريكگ هر دهقان و كشاورز حق داشتگ باشد تصميم بگيرد كگ چگ چيزي را
كشت نمايد و چقدر از محصول خود را بفروش برساند ،و زمانيكگ مصرف كننده حق داشتگ باشد تصميم بگيرد كگ چگ
مصرف كند و از كجا آنرا خريداري نمايد.
دربعضي جاها حركت "ازطریق كشاورز" روي سياستمداران وصاحبان صنايع فشار مي آورند كگ بگ خواستگ هاي
اتحاديگ هاي محلي زارعين رسيده گي نمايند و در قسمت هاي ديگر آنها دهقانان بي زمين را حمايت مينمايند تا زمين
هاي باير را اصالح نموده و كار نمايند .همچنان آنها بگ ايجاد نهاد هائي كمك ميكنند تا مواد غذائي را بصورت عادالنگ بگ
مردم نيازمند توزيع نمايند.
بعد از زلزلۀ عظيم و سونامي (امواج عظيم بحري) كگ در كشور اندونيزيا در سال  2445رخ داد ،بيشتر كسانيكگ ضرر
" از جملگ نهادهاي كمك رسان بود .اما بعوض انتقال
ديدند دهقانان وماهيگيران بودند .ويا كمپسينا " ط ق ك
مواد غذايي و وسايل از خارج منطقگ ،كوشش بعمل آمد تا مواد مورد نياز ،غذا ،اسباب ،و ديگر اشياي ضروري از خود توليد
كننده گان كوچك از محل خريداري شود .آنها يكتعداد موضوعات مهمي را مطرح كردند ،از جملگ اينكگ آيا منشأ كمك
هاي غذايي صورت گرفتگ از كجاست ( آيا از داخل فراهم شده يا از بيرون آمده است) ،ويا بازسازي دوبارۀ مزاری صدمگ
ديده چگونگ صورت خواهد گرفت ( آيا آنها زراعت و توليد را در سطح خانواده بهبود ميسازد و يا بگ صنايع بزرگ كمك
ميكند) ،و بگ چگ شكلي سازمان هاي محلي را بايد تقويگ نمود (آنها را وابستگ بگ كمك هاي بيروني نسازند).
بيشتر پوليكگ كگ ويا كمپسينا جمع آوري نموده بود براي بازسازي دوباره تأسيسات اساسي طوالني مدت خرج شد.
مثال :ترميم دوبارۀ خانگ ها وقايق هاي ماهيگيري ،ساخت ابزار جديد براي دهقانان و ماهيگيران ،واحياي مجدد زمين هاي
زراعتي .با تمركز خاص بر روي ساختار هاي اقتصادي مردم صدمگ ديده ،نگ تنها اهداف كوتاه مدتي بر آورده شد ،بلكگ
كمك صورت گرفت تا ايشان دردراز مدت بگ استقالل غذايي برسند.

