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  روسيه امروز

  نوشته سوزان بونات
  مير فخرائی. م: برگردان

  ٢٠٢٢ جوالی ١٨
  

 .آيند  از پس فقر بر نمیالمان در ئیمراکز توزيع مواد غذا
 سازمان ۀبه گفت:  در حال انفجار استالمان رايگان يا بسيار ارزان در ئیھجوم به سمت مراکز توزيع مواد غذا

خصوصی چتر حمايتی تافل، انجمن خيريه بايد روز به روز افراد بيشتری را که به دنبال کمک اجتماعی ھستند بی 

  .ً احتماال وضعيت را تشديد خواھد کردئیافزايش قيمت انرژی و مواد غذا.  آنھا را کاھش دھدۀاشته و جيرجواب گذ

 
.  تقاضای کمک کنندئی ھر روز مجبورند به دليل فقر فزاينده از مراکز توزيع مواد غذامانالوجھی از مردم بخش قابل ت

 را به عھده المان برای مستمندان در ئیاين موضوع روز پنجشنبه از سوی سازمان مرکزی تافل که توزيع مواد غذا

يک سوم مراکز تافل حتی پذيرش افراد . ت کردفقر صحب» اوج چشمگير«يوخن برول رئيس تافل از . دارد اعالم شد

 بيشتر به مستمندان را ندارند و از کمبود ئی کمک مالی و غذاۀ ارائئیمستمند جديد را متوقف می کنند زيرا توانا

  .برند کارکنان داوطلب ھم رنج می

 درصد افزايش يافته ۵٠شتند  غذا احتياج به کمک داۀبه گزارش برول، تنھا از ابتدای سال، تعداد افرادی که برای تھي

  .است

عالوه بر اين، .  درصد کمک مالی بيشتر محتاج است٢۵مين حداقل احتياحات مراجعه کنندگان به حداقل أتافل برای ت

گی از اوکراين و افراد کم درآمد، بيکاران و مستمری بگيران، که اغلب بايد با کمک ھای اجتماعی يا پناھندگان جن

 .بگذرانند بدليل تورم و گرانی نيز به مراجعه کنندگان تافل اضافه شده اندرا  شان بازنشستگی زندگی
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 که معادل دو يا سه يورو است در آنجا صف ئیتا قبل از اين تاريخ ھرگز اين تعداد انسان محتاج برای غذای اھدا

  .نکشيده بودند

  .کار ھستنده مشغول بسر کشور  پانل با نقاط توزيع بسيار بيشتر در سرا١٠٠٠ًبرول ھشدار داد که تقريبا 

حال از پس خرج زندگی ه آنھا به سازمان مرکزی تافل گزارش دادند که افراد زيادی به اين جمع اضافه شده اند که تاب

 . به دنبال دريافت کمک آمده اندخود بر می آمدند ولی اکنون قادر به اين کار نيستند و برای اولين بار

 از نيازمندان سابق نيز دوباره وخيم شده است، به طوری که آنھا دوباره به کمک عالوه بر اين، وضعيت بسياری

  .بيشتری نياز دارند

 و جمع آوری سريعتر مواد غذائی، وضعيت را ئی رئيس انجمن، آنھا در تالش ھستند تا با کاھش ميزان مواد غذاۀبه گفت

  .ل درآورندوتحت کنتر

د کمتر از گذشته به تافل مراجعه کنند و کمتر غذا بخورند يعنی به جای ھر ھفته  افراد محتاج مجبورنًبدين ترتيب احتماال

  .فقط دو بار در ماه به آنجا مراجعه کنند و حتی در ھمان زمان ھم غذای کمتری دريافت کنند

سيب ديده برول از اين واقعيت انتقاد کرد که مراکز دولتی کار، ادارات رفاه اجتماعی و مقامات مھاجرت اغلب افراد آ

سال ) کمک اجتماعی دولتی( IV دريافت کنندگان ھارتز. را به جای کمک در مواقع اضطراری به تافل ارجاع می دھند

 المان در ئیاز نظر قانونی، اين يک موضوع پيچيده است، زيرا تافل و مراکز مواد غذا. ھا از اين مشکل شکايت دارند

آنھاھيچ تعھدی برای کمک به مردم ندارند و می توانند . ی ھستندسسات دولتی نيستند، بلکه ابتکارات خصوصؤم

 از ماجرا کنار کشيده است، ًو دولت خود را کامال!  جواب کنند،که به دريافت کمک وابسته ھستندرا مراجعه کنندگانی 

  !نئوليبراليسم سالم می رساند

تواند  پرسيدند که آيا کمک محلی می لب حتی نمیآنھا اغ. بود» والنهؤغير مس« برول، اين کار از سوی مقامات ۀبه گفت

 که بتوانيم کمک می کنيم اما باز ھم ئیما تا جا: کيد کردأوی ت. افراد بيشتری را که به دنبال کمک ھستند، بپذيرد يا نه

 در حد  دولت است که زندگی مردم راۀاين وظيف. مئيتعداد زيادی مراجعه کننده وجود دارد که ما از پس آنھا بر نمی آ

. » حداقل خورد و خوراک را در اختيار دارندالمانھمه در «مين کند و اطمينان حاصل کند که أحداقل برای زنده ماندن ت

  .وليتی در قبال اين وظيفه دولتی ندارندؤداوطلبان کمک رسان مس

 

  المانافزايش سريع فقر در 

بر اين اساس، نرخ فقر به . ه به باالترين حد خود رسيد در سال گذشتالمان، فقر در فقر امسال توسط بر اساس گزارش 

 ميليون نفر زير خط ١۴ً تخمين زده می شود که تقريبا ٢٠٢١اين بدان معناست که تا سال .  درصد افزايش يافت١۶.۶

  .فقر زندگی می کنند

زايش سريع قيمت مواد اف. رئيس تافل ھشدار داد که افزايش بيشتر فقر در حال حاضر بيش از پيش قابل مشاھده است

 اساسی و ھمچنين صورتحساب ھای اجباری اضافی برای ھزينه ھای برق و گرمايش وضعيت را به طور ئیغذا

  .فزاينده ای بدتر کرد

زندگی می  IV  ميليون نفر در حال حاضر فقط از طريق ھارتز۵.۵ کاريابی، حدود ۀطبق گزارش آژانس کار و ادار

  .شود  نفر کودک نيز شامل آنھا میًکنند که تقريبا دو ميليون
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 ميليون نفر ديگر در ١.٢در آغاز سال، حدود . ًاخيرا افراد بيشتری برای دريافت اين کمک اجتماعی درخواست داده اند

دوران پيری يا بازنشستگی با کاھش درآمد شان و باال رفتن ھزينه ھای اجباری برای دريافت حداقل درآمد تقاضا داده 

  .اند

 پناھجو نيز از مزايای ۴٠٠٠٠٠ً تقريبا ٢٠٢٠در پايان سال .  بيش از دو برابر شده است٢٠٠۵آنھا از سال تعداد 

  .پناھندگی برخوردار شده اند

 و کمک ھای اجتماعی کمتر کمک دريافت می IV  درصد کمتر از دريافت کنندگان ھارتز١٨پناھجويان حتی حدود 

  .کنند

 کمک اجاره دريافت می کنند که، با اين ۀ يورو در ماه به اضاف۴۴٩ حال حاضر در IV دريافت کنندگان مجرد ھارتز

مراکز دولتی نيز . حال، به دليل مرز غير واقعی کمک جانبی اجاره، اين اغلب کمتر از آن چيزی که بايد پرداخت شود

  .اغلب از بازپرداخت ھزينه ھای اضافی برای اجاره شانه خالی می کنند

مين کنند، اين مبلغ برای أن می شود تييمين اجتماعی تعأ تۀ برق را از نرخ استاندارد که توسط ادارۀافراد بايد ھزين

 يورو ماھانه برای افراد مجرد در نظر ٣٨انرژی، نگھداری آپارتمان و پرداخت ھای اضافی برای اجاره، در مجموع 

  . می رسدن به نظرئيگرفته شده است که با توجه به قيمت ھای واقعی بسيار پا

را به عنوان کمک  به اضافه کمک ھزينه بيشتر نباشد، حق دارد معادل آن IV ھر مزد بگيری که حقوقش از ھارتز

  .نقدی دريافت کند

 ٢٠٠ تصميم گرفته بود يک يارانه المان، دولت ئیبه منظور جلوگيری از افزايش قيمت برق، گرمايش و مواد غذا

با اين حال، تا کنون افراد مستمند ! اجتماعی پرداخت کند البته فقط برای يک ماه برای دريافت کنندگان کمک ئیيورو

 برای ماه جوالی پرداخت شود، زيرا ونج بايد به طور خودکار در پايان ءاين پول ابتدا. بيھوده منتظر اين کمک بوده اند

دولت تا اين تاريخ چيزی  .می کننداين ماھی است که بسياری از مستاجران قبوض آب و برق سال قبل خود را دريافت 

 .تا اينجا بازنشستگان و دانشجويان تکليفشان ناروشن مانده و چيزی دريافت نکرده اند. پرداخت نکرده است

 

 


