زﻣﯿﻨﻪ ﻻﺑﯽ ﮐﺮدن ﻓﺴﺖ ﻓﻮد ﺑﺮای
ﺟﻬﺎن؟
ﻓﺴﺖ ﻓﻮد ﺑﺮای ﺟﻬﺎن؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﺸﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ ﺑﻪ زودی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻏﺬا
ﺑﺨﻮرﻧﺪ؟ اﯾﻦ ﺳﻮاﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺟﻼس ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﻨﺘﻘﺪان از ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ
اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﻪ ﺗﻼش ﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ در
ﺟﻬﺎن ,از ﻫﺮ ده ﻧﻔﺮ در ﺟﻬﺎن ﻫﻨﻮز ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﺳﻮء ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺣﺘﯽ اﺧﯿﺮاً ﻣﺠﺪداً اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ,ﺑﻪ وﯾﮋه در
ﺳﺎل  ۲۰۲۰در اﯾﺎم ﺗﻮﺳﻌﻪ وﯾﺮاﻧﮕﺮ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ .آﻧﺘﻮﻧﯿﻮ ﮔﻮﺗﺮش,
دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ,ﻧﺸﺴﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻏﺬا در ﻧﯿﻮﯾﻮرک را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﯾﺰی ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺗﺤﺮﯾﻢ

ﻓﺎﺋﻮ  ,FAOﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻏﺬا

اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺪﺑﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ۲۰۰.ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ )از
ﺟﻤﻠﻪ  NGOﻫﺎی ﻧﺎن ﺑﺮای ﺟﻬﺎن و  ,(Misereorاﺟﻼس را ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
درﻋﻮض ,آﻧﻬﺎ “اﺟﻼس ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺮدم در ﻣﻮرد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ” را ﺑﻪ
ﻋﻨــﻮان ﯾــﮏ روﯾــﺪاد ﻣﺘﻘﺎﺑــﻞ ﻣﺠــﺎزی ﺑﺮﮔــﺰار ﮐﺮدﻧــﺪ .اﺳــﺘﻔﺎﻧﻮ
ﭘﺮﺗﻮ  ,Stefano Pratoاﻗﺘﺼﺎددان اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ“ :در ﺳﺎل ﻫﺎی
اﺧﯿﺮ ,ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻓﺮاﻣﻠﯿﺘﯽ ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻮاد
ﻏﺬاﯾﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ”.وی رﯾﺎﺳﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺑﺮ
ﻋﻬﺪه دارد ,ﺷﺒﮑﻪ ای ﮐﻪ  ۸۰ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در رم را در ﺑﺮ
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
اﻧﺘﻘﺎد از ﻓﺎﺋﻮ *۱
اﺳﺘﻔﺎﻧﻮ ﭘﺮاﺗﻮ ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺘﻘﺪان ﺟﺪی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻏﺬا و
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻏﺬا  FAOاﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﻏﺬای ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ ﺟﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﺋﻮ
از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻫﺪاف ﺗﺠﺎری آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ
ﻓﺎﺋﻮ درﺗﻀﺎد اﺳﺖ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ,ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻣﺮﯾﺦ ,ﮐﻪ
ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪ دﯾﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ,ﺑﻪ وﯾﮋه در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﻘﯿﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻨﺪ .ﯾﺎ ﺑﺎ ﮔﺮوه داﻧﻮن ﻓﺮاﻧﺴﻮی ,ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً در
رﺳﻮاﯾﯽ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺷﯿﺮ ﻧﻮزاد ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻗﻨﺪ ﺑﺎﻻ

را ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽ دﻫﺪ.
.
اﻧﺘﻘﺎد در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻤﻮم دﻓﻊ آﻓﺎت
اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺠﺎری ﮐﺮوپ ﻻﯾﻒ* -۱ﻧﯿﺰ ﺷﺮﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻏﺬا اﺳﺖ.
او ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺶ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ  BASF,Bayerو
 Syngentaاﺳﺖ .در ﺳﺎل ,۲۰۱۸ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺠﺎری ﮐﺮوپ
ﻻﯾـﻒ”,ﻣﺒﻠﻎ  ۵ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻر ﺳـﻤﻮم دﻓـﻊ آﻓـﺎت ﮐـﻪ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺑﻬـﺪاﺷﺖ
ﺟﻬﺎﻧﯽ* -۲آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﯾﺎ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺮده اﺳﺖ ,ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺎوره
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ* -۳رﺳﺎﻧﻪ ای ﺷﺪه اﺳﺖ ,ﻓﺎﺋﻮ ﯾﮏ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻤﻮم دﻓﻊ آﻓﺎت ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ,ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن را
ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻖ ﺗﺮ از روش اﻣﺮوزی اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ.
اﺧﺘﻼﻓﺎت درون ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎﺋﻮ
در ﻓﺎﺋﻮ ﻧﻈﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در ﻣﻮرد ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ آﻓﺖ ﮐﺶ وﺟﻮد
دارد.ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﻤﺎﻧﺪ ,ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ
ﻓﺎﺋﻮ ,ﮐﻮ دوﻧﮕﯿﻮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﺤﺮان در ﻓﺎﺋﻮ ﻣﯽ
داﻧﺪ.ﮐﻮ دوﻧﮕﯿﻮ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﮐﺸﺎورزی ﭼﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ
زﯾﺎدی ذرت و ﺳﻮﯾﺎ ﺑﺮای ﺧﻮراک دام از آﻣﺮﯾﮑﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ,ﺑﺎ
ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﺳﺎم آور وارد ﻣﯽ ﮐﺮد.ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ,ﭼﯿﻦ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ارزان ذرت ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺳﻮﯾﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎ ,ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪی ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن
داد.
ﻓﺎﺋﻮ ﯾﮏ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻤﻮم دﻓﻊ آﻓﺎت
ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ,ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن را ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻖ ﺗﺮ از روش اﻣﺮوزی
اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .اﺳﺘﻔﺎﻧﻮ ﭘﺮاﺗﻮ ,اﻗﺘﺼﺎددان ﮐﺸﺎورزی ,ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺟﺎی ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ آﻓﺖ ﮐﺶ ﻫﺎ ,ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم از اﯾﻦ
اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺠﺎری ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺮوپ ﻻﯾﻒ”
ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ”.ﻫﻤﮑﺎری ﻓﺎﺋﻮ ﺑﺎ
ﺗﻌﻬﺪ ﻓﺎﺋﻮ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ آﺛﺎر ﺳﻤﻮم ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر ﺟﻮﻧﺰ ,ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻓﺎﺋﻮ ,اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎد را رد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
“ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻏﺬا را در ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ.ﺗﻨﻬﺎ در ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎﯾﯽ ﻓﺎﺋﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ
را در ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ
ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﺪ.ﻫﺪف ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺠﺎری ﮐﺮوپ ﻻﯾﻒ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻤﺘﺮاز آﻓﺖ ﮐﺶ ﻫﺎ در آﯾﻨﺪه اﺳﺖ”.ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ

ﻫﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﻧﮕﺮان ﺑﺮﺧﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ,
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﻠﯽ آﻧﻬﺎ آﻓﺖ ﮐﺶ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻤﯽ
را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ”.
ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ
از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ ,ﻓﺎﺋﻮ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ دارد :اﯾﻦ
ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻢ اﺳﺖ ,ﮐﻤﮏ ﻫﺎی اﺟﺒﺎری ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ  ,ﺣﺪود  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر
در ﺳﺎل ,ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﺋﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ,از ﺟﻤﻠﻪ اﻫﺪاﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺧﺼﻮﺻﯽ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ,دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﻤﮏ
ﻫﺎی دوﻟﺖ ﻫﺎ اﺳﺖ ,اﻣﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﯽ وﺟﻮد
دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻫﺪاء ﭘﻮل ﺑﻪ ﻓﺎﺋﻮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
آن دارد.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﯿﺪوارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ,ﭼﻬﺮه ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ .آﻧﻬﺎ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﻓﺎﺋﻮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺑﺮ روی ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﻫﺎی ﻓﺎﺋﻮ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺎﻟﺘﻬﺎ
ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺮم ﻣﺤﯿﻄﯽ ﯾﺎ ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮدﻫﺎ و آﻓﺖ ﮐﺶ ﻫﺎ  ,ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﭘﻮل ﻧﻘﺪ اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ,
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﺎی ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻓﺎﺋﻮ ﺑﺎﻋﺚ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻏﺬا
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﻮﻟﯿﺪات اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ,ﮐﻪ رﻓﺎه ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ,آب و ﻫﻮا و
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﮐﺸﺎورز را ﻧﯿﺰ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ,ﻋﻘﺐ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺤﺚ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ AGRA
“ AGRAاﺗﺤﺎد ﺑﺮای ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﺳﺒﺰ در آﻓﺮﯾﻘﺎ” اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺑﺘﮑﺎر از
ﺳﺎل  ۲۰۰۶ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﺸﺎورزی آﻓﺮﯾﻘﺎ را ﻣﺪرن ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﻮدﺟﻪ در
درﺟﻪ اول ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﯿﻞ و ﻣﻠﯿﻨﺪا ﮔﯿﺘﺲ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ,ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ,ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﺮﯾﻊ و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی در ﮐﺸﺎورزی
ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﺗﺤﺎد ﺑﺮای ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﺳﺒﺰ در آﻓﺮﯾﻘﺎ” از دوﻟﺖ ﻫﺎی
آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و
ﻏﺬا ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزار ﺑﺬرﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ,ﮐﻮدﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و
آﻓﺖ ﮐﺶ ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ را آزاد ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی
ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ,ﮐﺸﺎورزان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ روی ﺑﺬر ﻫﺎی
ﭘﺮﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎﻧﻨﺪ ذرت ,ﺳﻮﯾﺎ و ﮐﺎﺳﺎوا ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﻨﺪ,ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ,ﻫﻢ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف آن ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
ﭘﻮدر,ﺻﺎدر ﮔﺮدد.

اﻫﺪاف ﻋﺎﻟﯽ ,رﮐﻮردی ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه
اﻫـﺪاف ﻋـﺎﻟﯽ ,ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻫﺸﺪاردﻫﻨـﺪه اﺗﺤﺎد ﺑـﺮای ﯾـﮏ اﻧﻘﻼب ﺳـﺒﺰ در
آﻓﺮﯾﻘﺎ” اﻫﺪاف ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺖ :ﺗﺎ ﺳﺎل  ,۲۰۲۰اﺳﺘﺮاﺗﮋی آن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﻬﺮه وری و درآﻣﺪ  ۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺎﻟﮏ ﮐﻮﭼﮏ در  ۱۳ﮐﺸﻮر آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ را دو
ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮده و ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد دﭼﺎر ﺳﻮءﺗﻐﺬﯾﻪ را ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﭘﺲ از
 ۱۵ﺳﺎل ﮐﺎر در اﺗﺤﺎد ﺑﺮای ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﺳﺒﺰ در آﻓﺮﯾﻘﺎ” ,ﺗﯿﻢ واﯾﺰ ,ﮐﻪ
در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺎﻓﺘﺲ در ﻣﺎﺳﺎﭼﻮﺳﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ,ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه
ﻣﯽ دﻫﺪ“ :اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮل  ,ﺑﻪ وﯾﮋه ذرت ﺣﺎﺻﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل  ,اﯾﻦ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺬف ﮐﺮدن ﻣﻮادی ﻣﻐﺬی ﺗﺮ و ﻏﻼت
ﻣﻘﺎوم ﺗﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ارزن و ﺳﻮرﮔﻮم ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ”او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ,ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ“ :ﻃﺒﻖ
ﺑﺮآوردﻫﺎی ﻓﺎﺋﻮ ,ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺳﻮءﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه در  ۱۳ﮐﺸﻮر”اﺗﺤﺎد ﺑﺮای
ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﺳﺒﺰ در آﻓﺮﯾﻘﺎ” ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۲۰۰۶ﺗﺎ  ,۲۰۲۰ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ۳۰
ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﺎن ﺑﺮای
ﺗﯿﻢ واﯾﺰ
درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ”.ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺟﻬﺎن و ﺑﻨﯿﺎد روزا ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ در ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان “وﻋﺪه ﻫﺎی
دروﻏﯿﻦ” ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﯾﺎراﻧﻪ ﮐﺸﺎورزی
ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺣﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
اﺧﯿﺮاً از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﯾﺎراﻧﻪ ﮐﺸﺎورزی در ﺳﺮاﺳﺮ
ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺮی ﻣﻀﺮ ﺑﺮای آب و ﻫﻮا و ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ اﻧﺘﻘﺎد
ﮐﺮدﻧﺪ .ﯾﻮاﺧﯿﻢ ﻓﻮن ﺑﺮاون ,اﻗﺘﺼﺎددان ﮐﺸﺎورزی ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺑﻦ ,رﺋﯿﺲ
ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺸﺎوره ﻋﻠﻤﯽ اﺟﻼس ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ دوﯾﭽﻪ وﻟﺘﻮﻧﮕﺮﯾﻠﻒ,
اﺑﺘﮑﺎر اﺗﺤﺎد ﺑﺮای ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﺳﺒﺰ در آﻓﺮﯾﻘﺎ”را ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﻣﯽ
داﻧﺪ ,اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺮوﯾﺞ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
اﺗﺤﺎد ﺑﺮای ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﺳﺒﺰ در آﻓﺮﯾﻘﺎ” ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﺴﯿﺎری دارد.
ﻓﻮن ﺑﺮاون ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ“ :اﯾﻦ ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی
دﯾﺮوز ﮐﺸﺎورزی را ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ”.و“ :ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎی
ﺑﺰرگ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺎی ﺗﮏ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ دور ﺷﻮﯾﻢ ”.ﻣﺜﺎل ﻫﺎی ﺑﯽ ﺷﻤﺎری ﻧﺸﺎن
ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﺮده ﻣﺎﻟﮑﺎن ﮐﻮﭼﮏ آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﮐﺸﺎورزی و
زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺠﺎری ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮای اﻧﺠﺎم
اﯾﻦ ﮐﺎر,اﯾﻦ ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ,دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎ و ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ
ﺑﻪ داﻧﺶ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎ روش ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﻧﻪ ﻓﻨﺎوری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ,و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻣﻨﺘﻘﺪان اﺟﻼس ﻏﺬا ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻗﺘﺼﺎددان ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﻔﺎﻧﻮ ﭘﺮاﺗﻮ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﺗﺮش ,دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ,ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه

ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ای از ﮐﺸﺎورزی ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺤﻮر را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﺪاﯾﺖ
اﺟﻼس:ﺗﻮﺳﻂ اﮔﻨﺲ ﮐﺎﻟﯿﺒﺎﺗﺎ ,رﺋﯿﺲ اﺑﺘﮑﺎر اﺗﺤﺎد ﺑﺮای ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﺳﺒﺰ
در آﻓﺮﯾﻘﺎ”ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
زﯾﺮ ﻧﻮﯾﺲ:
* -۱ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻏﺬا FAO
*-۲اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺠﺎری ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺮوپ ﻻﯾﻒ”” Croplife International
* -۳ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ WHO
* -۴ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺎوره اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ Phillips McDougall
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