
 ٩١ -تر از کووید ترسناک یویروس ،گرسنگی

  

رسانه با را ما ترسانندمیمختلفعالمگیرفجایعهایبزرگدائماً دوبالیاصلیدرصدر. امروزه

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

اعالمکرد،مقاماتاینسازمان٩١-گیریکوویدکهسازمانبهداشتدرماهمارسسالگذشتههمه را

.دهمدرصدباشد۴و٣مکناستاظهارداشتندکهمیزانمرگومیرمبتالیانبهویروسم

 درصد این معناست، بدان قطع بطور قربانیانهمهکه استگیریکنونیممکتعداد آنفوالنزاین از

۵١جانحدود٩١٩١-٩١٩١هایسالدریاسپانیاییآنفوالنزاشیوع)فراتربرود«اسپانیایی»معروف

(.گرفتمیلیوننفررا

وتأئیدسازمانبهداشتجهانی،تعدادکلمرگومیرناشیازکروناجان هاپکینزطبقاعالمدانشگاه

اواسطتابستانسال)درجهان بود٣۴١میلیونو۴،(٩١٩٩تا نفر هزار مناکنونحتیاین. مسئلۀ

«هشداردهندگان»دهد،کهامارقماعالمشدهگواهیازآنمی.یاخیرمقابلاعتماداسترقاینکهنیست،

.تخمینزدهبودندحدازفراترگیریرابسیارمیزانمرگومیرموردانتظارازهمه،تهسالگذش

کهغولتوجهقابل بسیاریازمقاماتسازمانبهداشتجهانیهایرسانهاست، ایو هایرآوردببا

،از(گرمایشآبوهوا،وهمچنین)کروناویروساحتمالیآیندهدراثرهایانگیزازمرگومیروحشت

 میرهاییکه مرگو به ن و در اینجاهمین اآل»توجه رویمی« بعنوانمثال،.کردندپوشیچشمدهد،

ازسازمانبهداشتجهانی را٩١٩١درپایانسالمیزانمرگومیردرجهانفراوانیبرآوردخود



گذشتهنسبتبهسالقبلدرمیانافزایششاخصمرگومیردرسالسخناز.منتشرکردهاستاخیراً

١١١میلیونو٩درسالگذشتهنیز٩١-کوویدناشیازعمرگومیروجمم.میلیوننفربود٣،کهاست

اماسازمانبهداشتجهانی.بهحسابآننوشتندنیزراناشیازدیگرعواملمرگومیر.هزارنفربود

طوربهحسابکرده،٩١-کهجزومتوفیانکوویدهزارنفرانسانرا٩١١میلیونو٩مرگعلتهنوز

.استمشخصتوضیحنداده

میلیوننفر،ازکاهششدیدمرگ٣مرگبیشازمبنیبردرحقیقت،برآوردسازمانبهداشتجهانی

 میر ددهمیگواهیو . را اضافی میر مرگو آمار کارشناسان از برآور١تا۶گروهی نفر میلیون

.،الباقیرابهپشتصحنهمنتقلکردهاست«گیری همه»سازمانبهداشتجهانیباتمرکزروی.کنندمی

.استتروترسناکتراماپشتصحنهبسیارجالب

ازمیان.نداهموردتوجهقراردادکمیازمتخصصانتعدادفقطرا٩١-عللمرگومیرغیرازکووید

بیاییددربارۀاینتهدید.عللی،شایدبتوانافزایشگرسنگیدرجهانرادرجایگاهنخستقراردادچنین

.فزایندهصحبتکنیم

،ظهارداشت،رئیسبرنامۀجهانیغذاادیوید بیزلی،٩١٩١درستیکسالپیش،درماهآگوستسال

.برسد«سطح کتاب مقدس»کهگرسنگیدرجهانممکناستبه

ش واقعیتجلبمیتوجه این به را ما موضوع که گرسنگی»کنم » سوءتغذیه»و کار« دستور در

غذایی جهانی سازمان ملل متحد، فائو، صندوق  ۀیونیسف، برنامالمللیمانندهایبینبسیاریازسازمان

.قرارداردسازمان بهداشت جهانی و المللی توسعۀ کشاورزی بین

اینوشوداجتماعیتلقیمی-جهانعمدتاًبعنوانیکمشکلاقتصادیبااینوجود،اماگرسنگیدر

حتیازمرکزمرگومیرناشیازگرسنگیوسوءتغذیهمداومازمرکزتوجه،،یعنیمشکلکلیدیجنبۀ

 .مانددورمیسازمانبهداشتجهانیتوجه



استسزاوارپوششآماریمشکلگرسنگیدرجهانسئلۀم توجه عنایتبه. هایاینکهسازمانبا

مختلفبین تعیین تعریفو برای یکسانی معیارهای گرسنگی»المللی » سوءتغذیه»و » تفاوتندارند،

.وجودداردهاآمارهایآنزیادیدر

،«٠٢٠٢و تغذیه در جهان در سال  وضعیت در حوزۀ امنیت غذایی»زیرعنوانمثالً،گزارشفائو

:بهترتیب)تغذیهدرجهانذکرشدهاستگرسنگانومبتالیانبهسوءدرآنرقم.یکیازاینآمارهااست

میلیون١٩۵-٩١١۵سال:،داخلپرانتزبهدرصدکلجمعیتجهاننسبتبهتعدادبهمیلیوننفروسال،

-٩١٩١؛سال(دهم۶و١)هزارنفر١١١میلیونو۶٩١-٩١٩۴؛سال(دهم۶و٩٩)هزارنفر۶١١و

(.دهم١و١)میلیوننفر٨۶١-٩١٩١؛سال(دهم١و١)هزارنفر١١١میلیونو۶٨١

میزانگرسنگیوسوءتغذیهمطلقونسبیدر،٩١٩۴تا٩١١۵نید،دربازۀزمانیبیهمانطورکهمی

.هاستآغازشدهاافزایشتاحدودیتعدادمطلقدر،هایبعدودرسالجهانکاهشیافتهاست

١١تعدادافرادگرسنهوگرفتارسوءتغذیهدریکسالبیشاز-جهششدیدیرخداد٩١٩١درسال

درصد۶و٩٩برابر)میلیوننفر دهم افزایشیافت( آن. وسهم به درکلجمعیتزمینتقریباً ٩١ها

رسید درصد . جهش، این دلیل تقریباً گزارشفائو ادر یرانحصبطور اقتصادتأثیراتبا در قرنطینه

 ناخالصداخلیجهان، کاهشتولید کاهشوکاریافزایشبیبسیاریازکشورهایجهان، مردمدرآمد

.توضیحدادهشدهاست

،دبیرکلاینآنتونی گوترشسازمانمللمتحدبامقدمۀ،تازۀگزارش.ارقامدیگرینیزوجوددارد

شود،کهدرآنگفتهمی.انتشاریافت«٠٢٠٢حران غذایی سال گزارش جامع از ب»سازمانتحتعنوان

.دیدآسیبجغرافیاییقلمروکشورو۵۵میلیوننفردر٩۵۵گرسنگیجهانیدرسالگذشتهدراثر

افزایشیافت(دهمدرصد١و٩۴)میلیوننفر٩١درحدود،درطولسالتعدادافرادگرسنه این.

توزیع.قراردارند«بحرانی یا حتی بدتر از آن»شود،دروضعیتگفتهمیافرادهمانطورکهدرگزارش



مناطقبهشرحزیراست به میلیوننفر)اینگروه خاورمیانه١و١٨-آفریقا(: دهم؛١و٩۴-دهم؛

.دهم۶-دهم؛اروپایشرقی١و٩٩-دهم؛آمریکایمرکزی۶و٩۵-جنوبآسیا

بهترتیب.بسیارمتفاوتاستدومنبعافرادگرسنهدرجهانازسویدرخصوصتعدادآمارارائهشده

۶٨١ ٩١٩١درسال)میلیوننفر٩۵۵میلیوننفرو پنجبرابراست،تفاوت(. تقریباً معیارهای. شاید

نشانمی٩۵۵رقم.بودهاستبندیگرسنگیمتفاوتدرجه درمیلیوننفرتعدادافرادیرا دهدکهواقعا

.نیقراردارندوممکناستهرلحظهجانخودراازدستبدهندشرایطبحرا

 دیگرکه هنگامسخدیوید بیزلیواینهمیکرقم رئیسبرنامۀغذایسازمانمللمتحد رانیدرن،

بگفتهاو،تعدادافرادگرسنهدر.اعالمکرد٩١٩١درماهدسامبرسالسازمانجلسۀویژۀمجمععمومی

.میلیوننفررسیدهاست٩٨١دوبرابرشدهوبهتقریباًجهاندرپایانسال

القولند،کهسالهرچندبرآوردهاازمیزانگرسنگیدرجهانبسیارمتفاوتاست،اماهمۀمنابعمتفق

وۀزندگیوتغذیۀسالمرخدادهاستاولی هاینیازمندیگذشتهجهششدیدیدررابطهباافرادمحروماز

.ازگرسنگیدرحالافزایشاستمرگومیرناشی

(هرچندهمبسیارمتفاوت)آمارهاییراجعبهتعدادگرسنگان:دآیمیپیشمهمیبسیاردراینجاسؤال

ایکهمعلوماما،آیاآماریدربارۀمرگومیرناشیازگرسنگیارائهشدهاست؟بگونه.شودارائهمی

استوندادارائهچنینآماریبهداشتجهانی،حتیسازمانالمللیاست،هیچسازمانبین مقاماتاینه

چن را مسئله میسازمان توضیح ین که دهد، بر دایر تشخیصپزشکی وجود عدم از»با مرگناشی

؟«توانیمآمارآنراارائهبدهیمچگونهمیما،«گرسنگی

درهمان.شود نوشته میمیرد، اما در تشخیص پزشکی علت دیگری  آری، انسان در اثر سوءتغذیه می

حتیمرگراثبتوممکناستهیچعلتیبیاننشودتوپزشکمواجهاست،شبامشکلبهداکهآفریقا،

دریککالم،درحالحاضرهیچروشیاسازوکاریبرایثبتمرگناشیازگرسنگیوجود.نکنند



این.مشکلگرسنگیهموجودنداردشود،یعنیاگرآماریازمتوفیاندراثرگرسنگیارائهنمی.ندارد

تانیست(یادراثرابتالبهکروناویروس)مربوطبهمیزانمرگومیرناشیازویروسکروناکهآمار

.اعالمکنندنظممبطور

مرگ و میر حتی در آفریقا آمار .شود تفنگ پزشکی تبدیل می« هدف»در این حالت، هر فرد به یک 

هنوز به عقل « مرگ و میر در اثر گرسنگی»اما تهیۀ آمار . و سامان دادند را سر ٩١ -ناشی از کووید

.های تخصصی سازمان ملل متحد نرسیده است مقامات سازمان بهداشت جهانی و سایر ارگان

بسیاریازمحققان،بدون.زیاداستخیلیبرایتهیۀآمارمرگومیرناشیازگرسنگیدرخواست

 آمار اعالم منتظر ارزیابیاینکه باشند، میرسمی انجام را خود تخصصی زیر.دهندهای تحقیقات

-هاهایتحقیقاتدرموردتاثیرجهانیبیمارییافته»:باشدترینوبزرگترینمطالعهتابهامروزمیمفصل

.سیاتلبهعملآمدهاست-اینتحقیقاتتوسطموسسۀسنجشوارزیابیپزشکیآمریکا.«٩١٩٨

هزارنفردرسراسرجهان،٩١١هربهنسبتمرگومیرناشیازگرسنگیراخصشا،رماینا

ارائهشده٩١٩٨و٩١١١هایدرسالکهدهدمینشاناییقلمروجغرافی،اکثرکشورهاوجداگانهمناطق

.صدمبودهاست١١و٩١١١،١درکل،شاخصمرگومیرناشیازگرسنگیدرجهاندرسال.است

ایدرکاهشمیزانمرگومیرناشیپیشرفتقابلمالحظه.صدمکاهشیافت٣٩و٣به٩١٩٨درسال

سالرویدادهاست٩١ازگرسنگیدرطول بهیافتۀاقتصادی،شاخصدرگروهکشورهایتوسعه. ها

ماندۀدرکشورهایعقب،بوداما(پنجاه و یک صدم و چهل و پنج صدم)۴۵/١و۵٩/١سال،ترتیب

همانطورکه (.سیممیزپنجاهوچهارصدموهشتممیزهشتادودوصدم)١٩/١و۵۴/٣١اقتصادی

انگیزکنید،پیشرفتدرمبارزهبامرگومیرناشیازگرسنگیدرکشورهاینسبتاًفقیرتأثرمشاهدهمی

.دراینتحقیقاتبشدتکاهشدادهشدهاستکنم،کهشاخصمرگومیردراثرگرسنگیتأکیدمی.بود

٣٩و٣اگرازنرخمرگومیرجهانی فوتی)صدم در٩١٩٨درسالرسنگیگازیناشیهاتعداد



٩۴١شروعکنیم،دراینصورت،تعدادمطلقمرگومیرناشیازگرسنگیدرجهان،معادل(جهان

.نفرخواهدبود٣١١هزارو

کنند،امابدیهیاستکهمیزانمرگومیرناشیازگرسنگیرافاشنمیاینمحققانروشمحاسبۀ

.کاهشدادهشدهاست(بارها)هابسیارشاخص

می را تواناین ارزیابیۀمقایسهنگام سایر با سالمتی ارزیابی و سنجش مؤسسۀ هایمطالعات

ارزیابیسالمتیهنوزمفیددرعینحال،تحقیقاتمؤسسۀسنجشو.اددرقراقضاوتموردتخصصی

ترتیبهابهبندیآنوتقسیمایکهاینبهمقایسۀکشورهایمختلفازنظرمیزانمرگومیربگونه.است

 .کندکمکمیزیاد،متوسطوکمبه

؛(٩۴/٣٣)-؛جمهوریآفریقایمرکزی(٩٩/٣٣)-؛اریتره(۴٩/۵٨)-کشورهاینظیرماداگاسکار

زیمبابوه(٩۶/٩٨)-سودانجنوبی بروندی(۵٩/٩۵)-؛ ماالیی(٣۵/٩۵)-؛ سومالی(٩۶/٩٣)-؛ -؛

(٨١ چاد(٩٩/ سیرالئون(٩۶/٩١)-گینه؛(٩٩/٩١)-؛ گواتماال(٣١/٩١)-؛ جموری(٩٨/٩١)-؛ ؛

درغیرهو(٣١/٩۴)-؛روآندا(٨۴/٩۵)-؛کنیا(٩١/٩٨)-؛بورکینافاسو(٣١/٩٨)-دموکراتیککنگو

دارند قرار نسبی میر و مرگ میزان بیشترین با کشورهایی گروه می. که همۀهمانطور بینیم

.کشورهایآفریقاییهستندجزو«رکوردداران»

؛(٩٣/٣)-؛برزیل(٩٩/٩)-؛هند(۶٩/١)-چین:واینهمشاخصمقادیردرکشورهاییپرجمعیت

(.١١/۵)-؛مکزیک(٣٨/١)-اندونزی

می معلوم گروه کشورهای در بزرگ»شود هفت » داردنیز وجود گرسنگی اثر در میر .مرگو

/٩١)-؛فرانسه(٩۶/١)-؛ژاپن(٣٣/١)-؛کانادا(۶١/١)-ایاالتمتحدۀآمریکا:ابهترتیبهشاخصآن

آلمان(٩ ایتالیا(٩٩/١)-؛ انگلیس(٩٩/١)-؛ می(.١٨/١)-؛ مشاهده که گروههمانطور در کنید،

استۀیافتکشورهایتوسعه زیاد بسیار پراکندگی اقتصادی، . بیشاز فرانسه از٩١شاخصدر برابر



ازباالترشاخصمرگومیردرایاالتمتحدۀآمریکاهمچنینقابلتوجهایناستکه.انگلیسباالتراست

.چیناست

 .انیازگرسنگیوجودداردشوند،میزشمردهمی«مرفه»درگروهکشورهایاروپایینیزکهنسبتاً

/۴١)-؛لوکزامبورگ(٣٩/١)-؛نروژ(٣١/١)-؛سوئد(٩۶/١)-؛دانمارک(٩١/١)-مثالً،درسوئیس

برخی از میزان مرگ و میر ناشی از گرسنگی نسبی در دشومیمعلوم.باشدمی(۶١/١)-؛بلژیک(١

 .باالتر است (٢ /٠٢)به مثال کوبا نسبت اروپایی  «رفهمهای  نمونه»

آنکشورهایزیادیدرجهانوجو در که دارند گرسنگینسبید اروپایی«مرفه»ازکشورهایها

اتریش،:مرگومیرناشیازگرسنگیعبارتندازشاخصپائینترینکشورهاازنظرمرفه.تراستپائین

.است١٩/١هاآنهمۀشاخص.اسلوونی،یونان،کویت،سنگاپور

ضمناً،.رسدبسیارخوببهنظرمی٩٩/١،روسیهباشاخصیمعادل«مرفه»کشورهایدرمتنهمۀ

دند،علیرغممشکالتجدیاقتصادیواجتماعی،آمپدیداکثرکشورهاییکهدراثرتجزیۀاتحادشوروی

مثال،در.ماندهاستپایینباقیدرسطحانگیزیمرگومیرنسبیناشیازگرسنگیدرسطوحشگفت

و٩۵/١-؛قرقیزستان١٣/١-؛ازبکستان١۴/١-؛مولداوی١۴/١-؛ارمنستان٩٩/١-الروسب

.درباالترینجایگاهقراردارد٣۵/١قزاقستانباشاخص،هایپساشوروینجمهوریبیاز.آخرالی

افزایششدیدشمار.استمربوطچهارسالپیشبه،دهندمینشانراجهانوضعیتکههاامااینداده

گرسنگانجهانناگزیربایدبهافزایشمیزانمرگومیرناشیازگرسنگیدرجهانودرکشورهای

.تابهامروز،تنهاچندبرآوردجداگانهمربوطبهگذشتهوامسالوجوددارد.مختلفمنجرشود

المللیغیردولتیآکسفامگزارشمربوطبهویروسگرسنگیراماهگذشتهبهعنوانمثال،سازمانبین

و آب و  ٩١ -ویروس گرسنگی چند برابر می شود؛ دستورالعمل مرگبار درگیری، کووید»:تحتعنوان

.منتشرکرد،«کند هوا گرسنگی را در جهان تسریع می



نفرجانخودراازدست٩٩اثرگرسنگیوسوءتغذیههردقیقهشود،کهدردرسندمنتشرهگفتهمی

دهدمی ازآهنگمرگومیرناشیازکووید. استبیشتر(نفردرهردقیقه٨)٩١-این، نتیجهمعلوم.

هاازگرسنگیبعنوانتهدیداصلی،بهطرفویروستوجهسازمانبهداشتجهانیودیگرسازمان:است

.منحرفشدهاست

در اثر گرسنگی و :شدهاستارائه«Mercy Corps»دروبالگهایزیردرموردگرسنگیداده

این (. ٠٢٩٢برآورد سال )دهد  میلیون نفر جان خود را از دست می ١سوءتغذیه هر سال در جهان 

هر ثانیه یک کودک در اثر . میزان، از مجموع مرگ و میر ناشی از ماالریا، سّل و ایدز بیشتر است

میلیون و یکصد هزار  ٣منجر به مرگ گرسنگی  به طور کلی،. دهد جان خود را از دست میگرسنگی 

 .باشد سال، محصول گرسنگی می ۵تقریباً نیمی از مرگ و میر کودکان زیر . شود در سال میکودک 

دراوایلماهاکتبرسالهایغذاییسازمانمللمتحدبرنامۀجهانیغذاشاخٔهکمک،رئیسدیوید بیزلی

جهاندرنتیجۀگرسنگیفوتکردهمیلیوننفردر٩١٩١،٨گذشتهخاطرنشانکرد،کهازاوایلسال

.رسدمیلیوننفرمی٩١-١احتماالً،تاپایانسالبه.است

دراواسط.،یکدستگاهشمارندۀگرسنگیجهانینصبشدهاست«World Counts»دروبسایت

میلیونو۵داد،کهازآغازسالدرجهانتعدادمرگومیرناشیازگرسنگیبهنشانمیماهآگوست

هزارنفر۵٣١میلیونو٩طبقگزارشرسمی،ازابتدایسالتااینلحظه،.هزارنفررسیدهاست۶٩١

ایننتیجهاگردورقمباالراموردمقایسهقراردهیم،به.فوتکردهاستکروناویروسدراثردرجهان

صدمبرابربیشتراز٩٩و٩رسیم،کهامسالمرگومیرناشیازگرسنگیتااواسطماهآگوست،می

.باشدمی«گیریهمه»مرگومیرناشیار

،بارهاوبارهااعالمهایغذاییسازمانمللمتحدبرنامۀجهانیغذاشاخٔهکمکرئیس-دیویدبیزلی

.میلیارددالرپولالزماست۵شتنگرسنگیدرسرتاسرجهانفقطدرحدودکرده،کهبرایازمیانبردا



المللیهایمالیبینهایسازمانافسوسکهمسئلۀحلچنینمساعدتیدردیدارهایمقاماتباالونشست

مطرحنمی نگرانمسئلۀدیگریهستندآن.شودعمالً ها بهفکریافتنآن. بهکمکمیلیارددالر٩١١ها

.کشورهایدرحالتوسعهبرایدستیابیبهواکسیناسیونعمومیهستند

(Valentin Katasonov)والنتین کاتاسانوف 

روسیه،«شاراپوف»پروفسور،دکترعلماقتصاد،مدیرمرکزمطالعاتاقتصادی

مشاوراقتصادیاسبقدبیرکلسازمانمللمتحد،پژوهشگرمسائلپشتصحنه

 شیری. م. ا

٩۴١١نبلهس-شهریور۴

 :بعامن
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