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ضمن . ی از دوستان فرزانۀ ما برای نشر فرستاده اند مقاله ای را که در ذسل از نظرتان می گذرد يک:يادداشت
  .ی که نموده اند، اميدواريم ھميشه از ھمکاری ھای شان بھره مند باشيمايشان بابت انتخاب احسنخدمت تشکرابراز

 AA-AA  پورتال                                                                                                                               

     ی ناظم.ن

   ـ١٣٨٧شھريور

  امپرياليستی سياست ھای  ) ٢۵-٠٧-٧١٣٨ ( ranjbarبايگانی در

  وليبراليسم در جھانی ساختن آننئ بحران غذا و نقش
اين بحران که جديد . خالف گذشته به سراسر جھان گسترش پيدا کرده است  ، ٢٠٠٨بحران بزرگ غذا در سال 

 که در بيست و پنج سال عمرش نزديک "جاری و عادی"جدی است ، با بحران دراز مدت کشاورزی و مواد غذائیو
 .يتی دچار ھستی فالکت بار گرسنگی و سوء تغذيه کرده ، رابطه ای تنگاتنگ داردبه دو ميليارد انسان را در صحنه گ

اين دو بحران نه تنھا معلول کمبود مواد غذائی در جھان نيست، بلکه ناشی ازتوليد مواد غذائی ، فيبر و سوخت 
مبود مواد غذائی باعث اگر در گذشته ھای نه چندان دور کاھش در توليد و يا ک. برای سود است ) Bio fuel(نباتی

خالف آن گذشته ھا عليرغم توليد عظيم خود، دسترسی نداشته باشد ، امروزمی شدند که بشر به مواد غذائی جھت بقای 
خاطر تحوالت سريع تکنولوژی در عرصه ھای باروری شيميائی و مکانيزه کردن امور کشاورزی،  مواد غذائی، به

آن، ۀ ی مختصر بحران جاری غذا و پيشيندر اين نوشتار بعد از بررس. گشته است دسترسی مردم به مواد غذائی کمتر 
نئوليبراليسم ” بازار آزاد ”  به عنوان يکی از پيامدھای ٢٠٠٨به چند و چون ويژگی ھای بحران بزرگ غذا در سال 

 . می پردازيم 

   غذا و گرسنگی "عادی"بحران دراز مدت و

يط فالکت بار گرسنگی و سوء تغذيه زندگی می کنند ، در دو دھه اخير گلوباليزاسيون تعداد انسانھائی که در شرا  
در حال حاضر جمعيت جھان شش و نيم ميليارد نفر است که نصف آن در . سرمايه افزايش فوق العاده ای يافته است 
معيت جھان با روزانه تخمين زده شده است که حدود نصف ج. سر می برند   شھرھا و نصف ديگر آن در روستاھا به

دو دالر زندگی پر از فالکت، ھمراه با گرسنگی و سوء تغذيه را می گذرانند و يک ميليارد انسان به آب   فقط 
از سه . آشاميدنی ، دو ميليارد نفر به برق و نزديک به دو و نيم ميليارد نفر به وسايل اوليه بھداشتی دسترسی ندارند

 و کاميون "ھا  تريلی"ز يک ميليارد نفر در زاغه ھا ، پناھگاه ھا ، زير پل ھا ، داخلميليارد ساکنان شھرھا ، بيش ا
 نئوليبراليسم و "بازار آزاد"در پنجاه سال آينده اگر بشر نتواند خود را از يوغ دژخيم . ھای متروک زندگی می کنند 

چالش ": رجوع کنيد به . (يدا خواھد کرد  افزايش پ٪٣٠٠حرکت جنون آميز سرمايه رھا سازد ، اين رقم به اندازه 
 ) . ٢٠٠۴ـ از انتشارات سازمان ملل متحد ،  "٢٠٠٣اسکان ھا و انسان در سال " ، در گزارش "زاغه نشينھا

گزارشات اخير سازمان ملل متحد حاکی است که در حال حاضر شماره کل انسان ھائی که از گرسنگی دائمی ، نيمه 
ھمين . می رسد ) يت جھان عنزديک به نصف جم(  به سه ميليارد نفر َنج می کشند مجموعاگرسنگی و سوء تغذيه ر

طور مستقيم و يا غير مستقيم در نتيجه سوء تغذيه، جان   به روزانه  کودک ١٨٠٠٠َزنند که تقريبا  گزارشات تخمين می
 بار که در متجاوز از بيست و پنج اين وضع فالکت.  )٢٠٠٧ ، ١٨ فوريه " آسوشيتدپرس"(خود را از دست می دھند 
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 "بازار آزاد" تبديل شده است ، معلول گسترش قوانين حاکم بر"جاری"  و"عادی"سال گذشته به يک بحران 
  .  از تبعات آن محسوب می شود ٢٠٠٨نئوليبراليستی در سطح جھان است که بحران غذائی بزرگ سال 

  ئوليبراليسم پی آمد فالکت بار گسترش ن: بحران غذا   

نزديک به . مھاجرت سيل آسای جمعيت از مناطق روستائی به شھرھای جھان سوم ھر روز در حال افزايش است   
.  ميليون انسان ھر سال روستاھای خود را ترک کرده و با ورود به شھرھا ، جمعيت شھرھا را افزايش می دھند ٣٠

ت و به اميد دسترسی به امکان زندگی بھتر ، به شھرھا کوچ آنھا به خاطر وضع فالکت باری که در روستا حاکم اس
  .َمی کنند و يا عمدتا با توسعه بخش زراعت سرمايه داری مکانيزه شدن عمال از روستاھا اخراج می شوند 

 ، به خاطر توسعه و ١٩ تا ١۶در کشورھای سرمايه داری مرکز ، مھاجرت دھقانان و روستائيان به شھرھا در قرون 
مکانيزه کردن کشاورزی . سرمايه داری رواج يافته و در بعضی از کشورھا تا قرن بيستم ھم ادامه يافت گسترش 

بسياری از آنھائی که به شھرھا مھاجرت کردند ، توانستند در .  احتياج به تعداد نفرات کشاورز را تنزل داد ًشديدا
  کار مشغول شوند   ، بهکارخانه ھا که با انقالب صنعتی تعداد آنھا افزايش يافته بود 

شايان توجه است که در قرون فوق الذکر ، به غير از شھرھا يک مفرديگری نيز برای ميليون ھا روستائی که از 
سرزمين خويش رانده شده بودند ، وجود داشت و آن مھاجرت به مستعمرات و از جمله ممالک متحده آمريکا ، کانادا 

وپائی در جريان تسخير آنھا ، منابع زمينی و آبی آن مناطق را به زور از بوميان و استراليا بود ، که استعمارگران ار
  .آن سرزمين ھا گرفته بودند 

روستائيان و کشاورزان مھاجر . ولی آنچه که امروز در جھان سوم به وقوع می پيوندد تفاوت فراوانی با گذشته دارد 
ی ، به کار گماشته نمی شوند و به تدريج به ساکنين زاغه ھا در شھرھای جھان سوم ، به خاطر عدم وجود کارخانه کاف

تبديل شده . …و کوخ ھای خارج از محدوده شھرھای بزرگی مثل قاھره ، مانيل ، تھران ، بانکوک ، بوينس آيرس و
  . و ھسته ھای اصلی فقيران جھان در انبوه ميلياردھا انسان گرسنه و فلک زده را تشکيل می دھند 

موفق می شوند که به ) نزديک به يک در صد کل زاغه نشينان جھان ( ش کوچکی از اين زاغه نشينان با اينکه بخ
کشورھای مرکز مھاجرت کنند ، ولی انبوه بزرگی از آنھا قادر نيستند که از ديوارھای بلندی که نظام سرمايه داری به 

نتيجه ، گسترش و ازدياد روزافزون جمعيت دور کشورھای مرکز کشيده و مانع مھاجرت آنھاست ، عبور کنند و در 
رو بوده و به خاطر عدم دسترسی به   زاغه نشين در شھرھای بزرگ جھان سوم ، که دائما با فالکت و گرسنگی روبه

  .  آينده بشريت را با پيامدھای غير قابل پيش بينی مواجه نموده است ،زمين قادر به تھيه غذای خود نيستند

 عصر ما ، آينده و سرنوشت اين جمعيت عظيم در جھان است که به خاطر حرکت سريع و يکی از مسائل اساسی
بربرمنشانه سرمايه در روستاھای جھان سوم ، زمين ھای خود را از دست داده و در جستجوی غذا و آب و فرار از 

ور را در مردم رسانه ھای گروھی يا جمعی اين با. گرسنگی و مرگ و مير به شھرھای بزرگ مھاجرت می کنند 
جھان ايجاد می کنند که گرسنگی و مرگ و مير ناشی از آن، معلول دوره ھائی است که جامعه به خاطر وقوع باليائی 

رو می   مثل سيل ، زلزله ، خشک سالی و جنگ ھای خانمان سوز داخلی و تجاوزات نظامی خارجی ، با قحطی روبه
به يک امر عادی روزانه برای ) عدم دسترسی به غذای روز(ا که امروزه گرسنگی و فقدان غذ  در حالی. گردد 

  . بخشی از بشريت تبديل شده است 

 ،سوء تغذيه مزمن، نتايج نکبت باری را برای کودکان که اکثريت عظيمی از گرسنگان روی زمين را تشکيل می دھند
کودکان می گردد بلکه آنھا را به سوی اين وضع نه تنھا باعث عدم رشد فيزيکی و مغزی و روحی . به بار می آورد 

  .  سوق می دھد   …بی سوادی ، ابتال به بيماری ھای گوناگون و 

 ١٠َ ميليون انسان ، که عمدتا کودکان ھستند ، دچار سوء تغذيه ھستند که حدود ٨۵٠در حال حاضر ، نزديک به 
عداد مردمی که امروز در جھان با کمبود غذا البته ت. ميليون نفر از آنھا در کشورھای صنعتی مرکز زندگی می کنند 

   رجوع کنيد به فرد مک داف و ديگران(به درجات مختلف دست و پنجه نرم می کنند ، شايد به سه ميليارد نفر برسد 
   ) .٢٠٠٠ ، نيويورک "خطر فراملی ھای کشاورزی به کشاورزان و غذا: گرسنگی در خدمت سود "

له مھم تبديل أش است ولی در شھرھا نيز به يک مسوستاھا رايج بوده و در حال گستربا اينکه گرسنگی عموما در ر
نده شده و به شھرھا رانده می شوند ، برای اينکه غذای خود را تھيه  مردمی که از زمين و مزرعه خود ک.شده است 
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و آز سرمايه داران در کسب زمانی که نوع رشد اقتصادی و حرص . کنند بايد به منبع درآمدی دسترسی داشته باشند 
سود حداکثر ، نمی تواند به اندازه کافی برای مھاجرت کنندگان به شھرھا ، اشتغال ايجاد کند ، بخش عظيمی از اين 
مردم يا به خريد و فروش اجناس غير قانونی مثل مواد مخدر متوسل می شوند و يا به سوی انجام جرم وجنايت کشيده 

ی مردم ئ، امروز به اندازه کافی مواد غذائی توليد می شود که می تواند احتياجات غذادر سطح جھانی . می شوند 
واقعيت اين است که سوء تغذيه . اين امر حتی در مورد کشورھای جھان سوم نيز صدق می کند . جھان را تامين کند 

وفور موجود است ، ربطی مزمن و فقدان غذا از عوارض فقر است و به مقدار توليد مواد غذائی که در جھان به 
طور مثال در آمريکا به اندازه توانائی توليد غذا موجود است که اگر گردانندگان نظام بخواھند، می توانند   به. ندارد 

دوازده . اما در آمريکا امروز گرسنگی وجود دارد . مايحتاج غذائی نزديک به يک ميليارد انسان را تامين کنند 
 ميليون نفر را ٩ ميليون خانوار که ۴ً رو بوده و تحقيقا  روبه” عدم امنيت غذائی ” له أا با مسميليون خانوار در آمريک

  . شامل می شوند ، اکثر شبھا گرسنه می خوابند 

 دو ٢٠٠١تقاضا برای کمک در زمينه غذا نسبت به سال :  گزارش داد که ٢٠٠٢کنفرانس شھرداران آمريکا در سال 
حتی در اياالتی مثل  ،ی آمريکا شماره افرادی که به غذای شب محتاجند افزايش يافته استبرابر شده و در اکثر شھرھا

ورمونت که پائين ترين در صد بيکاری را در آمريکا دارد ، تقاضا برای دريافت غذا توسط فقرا در سال ھای اخير 
فت می کنند ، حداقل يک نفر  در صد خانواده ھائی که کمک غذائی دريا٨٠توضيح اينکه در. افزايش يافته است 

  اشتغال به کار دارد، ولی نمی تواند مايحتاج غذای خانواده خود را برآورده سازد

 فقط به کشورھای پيشرفته صنعتی مثل آمريکا "ثروت و غذای اضافی" و "فقر و گرسنگی"بدون ترديد ، ھمزيستی 
در ھندوستان که يکی از موفق ترين . ی کند اين امر در کشورھای جھان سوم نيز صدق م. محدود نمی شود 

 طور روشنی در کنار   محسوب می شود ، گرسنگی مزمن و مرگ ومير از نبود غذا به” انقالب سبز” کشورھای 
صاحبان مواد غذائی برای اينکه قيمت کاالھای غذائی را .  به چشم می خورد "غذای اضافی"  و"وفور مواد غذائی"

شته و از تنزل آنھا جلوگيری کنند ، حاضرند مقدار زيادی از غالت را در انبارھا تا حد گنديدگی در سطح باال نگه دا
 . "فقرا در ھندوستان از گرسنگی ھالک می شوند ، در حاليکه گندم اضافی می گندد"رجوع کنيد به ( نگه دارند 

انبارھا گنديده و توسط موش ھا خورده می گندم اضافی بعد از احتکار در ) . "٢٠٠٢ دسامبر ١٢نيويورک تايمز "
شوند و بخش عظيم آن نيز به ديگر کشورھای جھان سوم به قيمت نازل صادر می گردد و اين در حاليست که ميليون 

  . ويژه کودکان، در ھندوستان گرسنگی می کشند   ھا انسان، به

، به دليل نداشتن پول و عدم توانائی در خريد  در گرسنگی به سر می برندًطور کلی اين امر که مردم زيادی دائما  به
ھم . ھان سوم و پيرامونی ، حقيقت دارداين ھم در کشورھای صنعتی مرکز و ھم در کشورھای ج. مواد غذائی است 

در آمريکا و ھم در ھندوستان گرسنگی معلول فقدان توليد و يا نبود مواد غذائی نيست، بلکه به اين علت است که قيمت 
 به غذا و دوا معلول عملکرد نظام جھانی سرمايه "حق دسترسی"فقدان داشتن . ذائی دائما در حال افزايش است مواد غ

  .  نئوليبراليستی در اکناف جھان است "بازار آزاد"و يکی از ويژگی ھای گسترش 

  " حق دسترسی به غذا "نبود   

 در جوامع سرمايه داری، به ويژه در .ه است گرسنگی و سوء تغذيه از عوارض فقر در نظام اقتصادی جامع  
 و ديگر آزادی ھای مدنی و شخصی "حق آ زادی دين و مذھب" "حق آزادی بيان" عموما "مرکز"کشورھای پيشرفته 
مارکسيست ھا برآنند که بشريت زحمتکش در پروسه  .  وجود ندارد"حق آزادی دسترسی به غذا"وجود دارند، ولی 
حق "ی در مرحله تاريخی فراسوی سرمايه با پيروزی در نبرد عليه سرمايه و استقرار سوسياليسم،تکامل دموکراس

ھمان طور که فرد مگ داف به درستی در مقاله خود مطرح می .  را نيز کسب خواھند کرد "آزادی دسترسی به غذا
تقريبا در تمام کشورھای .  قبول ندارد "خدائی را به غير از توليد و سود"کند ، سرمايه داری در حيطه اقتصاد ھيچ 

کاال . ) …اتومبيل ، تلويزيون ، جواھرات ، کتاب و ( سرمايه داری غذا و مواد غذائی نيز مثل ھر محصولی 
به . ندارند ) بدون پرداخت قيمت آنھا(ه غذا ، مسکن و پوشاک و دوا را مردم حق دسترسی ب. محسوب می شود 

اوليه و  اقتصادی تفاوتی بين محصوالت –ھای سرمايه داری ، صورت بندی اجتماعی کالمی ديگر ، در رژيم 
و محصوالت غير ضروری و لوکس قائل نيست و ھر ) غذا ، لباس ، دوا و پوشاک(ضروری برای بقای انسان 

آنھائی که صاحب در نتيجه .  گشته و به کاال تبديل گردد "کاال سازی"محصولی يا کاالست و يا بايد تسليم پروسه 
 خريد را "توانائی" دارند ھر کاالئی را بخرند ولی مردم فقير که "حق"درآمد باال و يا ثروت ھستند می توانند و 

  .از داشتن حتی حق دسترسی به مواد غذائی که از احتياجات انسانی است ، محروم می شوند ،ندارند
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ھر انسانی به ھمان اندازه که به آب و ھوا احتياج دارد ، به . است ” تقاضای بيولوژيکی ” احتياج انسان به غذا يک 
ولی اين يک فالکت ساختاری است که در جامعه سرمايه داری تعداد . غذا نيز برای بقای زندگی خود محتاج است 

درست است که در بعضی از کشورھای .  را برآورده سازند زيادی از مردم نمی توانند که احتياجات بيولوژيکی خود
ثروتمند سرمايه داری در اروپا کوشش می شود که به فقرا حداقل در عرصه غذا کمک شود، ولی به شيوه و نحوی 

وجود می آورد که فرودستان عموما نمی ه که سرمايه داری عمل می کند، ماھيتا با ايجاد اقشار فرودست شرايطی ب
در کشور آمريکا نيز برنامه ھای گوناگون . ه مايحتاج اوليه و ضروری برای بقای خود دسترسی داشته باشند توانند ب
 تعبيه و تنظيم گشته اند که ھدفشان تغذيه خانواده – مثل کوپن ھای غذا و برنامه نھار مجانی برای محصلين –دولتی 

برنامه ھا معين شده ، به ھيچ نحوی احتياجات فقرا را که ولی مقدار ھزينه ای را که برای اين نوع . ھای فقير است 
با اينکه امروز جنگ ھا باعث مرگ ومير بخشی ازمردم .  نمی سازد هروزانه تعدادشان افزايش می يابد ، برآورد

فالکت زده در کشورھای مختلف، به ويژه در آفريقا می گردد ، ولی در صد بسيار باالئی از مرگ وميرھا ناشی از 
سوء تغذيه . يکا دامن گير مردم فقير گشته است تغذيه ھای دائمی است که حتی در کشورھای پيشرفته ای مثل آمرسوء

دائمی خيلی از مردمان فقير را دچار امراض مختلف ساخته و عمر آنھا را کوتاه تر و يا زندگی را به کلی بر آنھا تلخ 
ودکان جلوگيری کرده و آنھا را عمال در زندگی عليل و ناتوان بالی سوء تغذيه از رشد فيزيکی و روحی ک. می سازد 

 که بشريت با آن دست و پنجه نرم می کند ، ما "جاری" و "عادی"امروزه عالوه بر بحران غذائی . بار می آورد 
  .  را تشکيل می دھند ٢٠٠٨شاھد بحران جھانی غذا ھستيم که مضمون اصلی بحران گرسنگی بزرگ 

   ٢٠٠٨بحران بزرگ گرسنگی ويژگی ھای   

بحران شديد و جدی فعلی که از عمرش دو سال می گذرد ، ھر روز شديد تر شده و به سرعت به تعداد انسانھائی که   
با اينکه ھنوز ارقام و اعداد مربوط به افزايش تعداد . در اکناف جھان از سوء تغذيه رنج می برند، می افزايد 

نگشته است ولی واضح است که خيلی از انسانھا، به ويژه کودکان و سالمندان  منتشر ٢٠٠٧گرسنگان برای سال 
 ذرت ، گندم ، لوبيا ، برنج و روغن –افزايش قيمت مواد غذائی مورد احتياج . مريض قربانی اين بحران ھستند 

با سال ھای حتی در مقام مقايسه .  تاثير عظيمی در روند و در صد گرسنگی و سوء تغذيه گذاشته است –غذائی 
 رقم کاالھای ۶٠قيمت .  ، افزايش قيمت اجناس مايحتاج در دو سال گذشته اعجاب انگيز است ٢٠٠۵ – ١٩٩٢

 در صد ٣٧ر  به مقدا٢٠٠٧ در صد و در طول سال ١۴ به مقدار ٢٠٠۶کشاورزی در بازارھای جھان در طول سال 
قيمت ذرت در آغاز پائيز ) . ٢٠٠٨ ژانويه ١٩ ، "يمزنيويورک تا"روزنامه : رجوع کنيد به . (افزايش يافته اند 

قيمت گندم و لوبيا نيز در ھمان مدت زمان .  در صد رسيد ٧٠ شروع به افزايش کرده و در عرض چند ماه به ٢٠٠۶
عمدتا از لوبيا و روغن نخل گرفته می شود و در اکثر (قيمت روغن برای غذا . ايش يافت به اندازه قيمت ذرت افز

در طول يک ) ضروری و عمده غذائی محسوب می شودرھای فقير آسيا و آفريقا و آمريکای التين يک محصول کشو
نج در کشورھای قيمت بر.  در صد افزايش يافت ٨٠نزديک به ) ٢٠٠٨ تا بھار ٢٠٠۶از پائيز (سال و نيم گذشته 

، در  خودکفا و صادر کننده برنج بودندندان دورکه در گذشته ھای نه چ) .…فيليپين ، اندونزی و (آسيای جنوب شرقی 
افزايش نجومی قيمت برنج در آسيا احتمال "مقاله : رجوع کنيد ( باالی صد در صد افزايش يافت ٢٠٠٧طول سال 

   ) . ٢٠٠٨ مارس ٢٩ ، "نيويورک تايمز" ، در روزنامه "دارد که به شورش ھای خيابانی دامن زند

  .ی روشن است علل افزايش قيمت ھا خيل

 يکم اينکه افزايش قيمت نفت و بنزين باعث شده که در کشورھای آمريکا ، اروپا و ژاپن تاکيد بر توليد مواد سوخت 
 –و يا سوخت ) fuels Bio ( "بيو سوختی"که به نام { به مواد سوختی ) بويژه ذرت ( از طريق پروسه تبديل غالت 

و ) بنزين ذرتی(، توليد ذرت برای ساختن اتانول در نتيجه . شدت يابد} د  معروفنAgro fuels)  (انرژی کشاورزی 
 برای ساختن سوخت ديزل بيشتر سودآور است تا اينکه آن ) Palm( و روغن نخلی  ) (Soybeanيا توليد لوبيا 

به اتانول تبديل  ، باالی بيست در صد ذرت را در آمريکا ٢٠٠٧در سال . ندازند کار بيه غالت را برای توليد غذا ب
تخمين زده می شود که در ده سال آينده نزديک به يک سوم کل ذرت توليد شده در آمريکا به تھيه اتانول . کردند 

 ، بايد توجه کرد که امروز نفت و بنزين و ًمضافا) . ٢٠٠٨ فوريه ٢١ ، " مانتلی ريويو". (اختصاص داده خواھد شد 
، قل و انتقال ، توليد کود شيميائیساختن و به راه انداختن تراکتورھا ، وسايل ن از –گاز طبيعی در امور کشاورزی 

قيمت . زمانی در گذشته نقش بازی می کنند بيش از ھر –. …تعبيه و اداره سيلوھا برای نگه داری مواد کشاورزی و
 تنگاتنگ با قيمت بنزين و نيتروژن که امروز در سراسر جھان به عنوان کود شيميائی رايج معروف است ، رابطه ای

  .نفت دارد زيرا که برای توليد آن بايد مقدار زيادی بنزين مصرف کرد 

جمله ذرت و برنج، افزايش تقاضا برای مصرف گوشت در بين طبقه متوسط  دومين علت افزايش قيمت غالت من
 ن اينکه برای تغذيه دامھا منبا در نظر گرفت. بورژوازی درکشورھای آمريکای التين و آسيا و به ويژه چين است 
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کل توليد گوشت در جھان نزديک به . جمله خوک بايد از غالت استفاده کرد در نتيجه قيمت غله افزايش يافته است 
 ميليون تن در ٢٨۴در طول چھار دھه گذشته به تدريج مصرف گوشت ساالنه به .  بود ١٩۶١ ميليون تن در سال ٧١

  . رسيده است ٢٠٠٧سال 

 مثل آب و ھوای نامناسب ، خشک سالی ، احتکار مواد –ران برای بحران بی غذائی و گرسنگی علل ديگری  تحليل گ
ولی آنچه که روشن است ھجوم .  را نيز مطرح می کنند که به نوبه خود قابل بحث و تفحص ھستند –.. …غذائی و

ھای کشورھای توسعه نيافته جھان سوم، کمپانی ھای فراملی کشاورزی کشورھای توسعه يافته مرکز به دھات و روستا
  "بازار آزاد"با تشديد جھانی شدن سرمايه و گسترش انديشه ھای نئوليبرالی . به ويژه در بيست سال گذشته است 

سرمايه داری، اکثر توليدات مواد غذائی در کشورھای جھان سوم به تصاحب شرکت ھای بزرگ فراملی در عرصه 
يکی از پيامدھای فوری اين گسترش رانده شدن دھقانان و روستائيان به شھرھا . ه اند ھای مختلف کشاورزی درآمد

روشن است که اين روستائيان . عمدتا به خاطر از دست دادن زمين ھا و يا نداشتن دسترسی به زمين برای کشت است 
طر نبود شغل و به دليل اما آنھا به خا. کشاورز برای زندگی بھتر به شھرھای بزرگ جھان سوم ھجرت می کنند 

شايان ذکر است که در . زندگی اجباری در ميان زاغه ھا و گتوھای شھری به زندگی بخور ونميری ادامه می دھند 
حال حاضر از سه ميليارد نفر جمعيتی که در شھرھای جھان زندگی می کنند ، حدود يک ميليارد نفر زاغه نشين 

  . ھستند 

تا نشينان و دھقانان را به سوی شھرھا می راند ، عالوه بر نداشتن زمين و يا اجبار يکی از عوامل عمده ای که روس
اين مشکل با اتخاذ سياست ھای . به ترک زمين ، مشکل امرار معاش از طريق کشاورزی خرد و محدود است 

ای پيرامونی نئوليبراليستی صندوق جھانی پول ، بانک جھانی و حتی برخی از سازمان ھای غير دولتی در کشورھ
 " بازار آزاد"ايدئولوژی نئوليبرالی حاکم ديکته می کند که.  بدتر گشته است ٢٠٠٧ – ٢٠٠١جھان سوم در سال ھای 

 حاکم بر بازار آزاد موثرتر و کاراتر عمل خواھد کرد "دست نامرئی"به کالمی ديگر ، .  کند "جادو" بايد مجاز باشد تا
، ن نظرگاه و در ارتباط با کشاورزیبراساس اي.  بگذارند "آزاد"رھيز کنند و بازار را و دولت ھا بايد از مداخله پ

دولت ھا بايد طبق مقررات بانک جھانی و صندوق بين المللی پول از کمک مالی به دھقانان در خريد کود شيميائی 
ال مواد غذائی خودداری کنند و دست بردارند و ھمچنين از دخالت در زمينه ھای ذخيره و نگه داری و نقل و انتق

در سال ھای اخير بانک جھانی و صندوق بين المللی پول حتی پرداخت يارانه ھای . دھقانان را به حال خود بگذارند 
 نئو ليبرالی خود مشکالت را "بازار آزاد" نئوليبرال ھا تاکيد می ورزند که. غذائی به فقرا را نيز قدغن اعالم کرده اند 

 و ٢٠٠٧امروزه روشن شده است که اين نظرگاه و عملکرد با شروع بحران غذائی ھائيتی در سال .  کرد حل خواھد
تذکر وزير .  رسوا شد ٢٠٠٨سپس يک رشته قيام ھای شھری در کشورھای مختلف و متنوع جھان در نيمه اول سال 

يمت ھا را ثابت نگه داريم ، زيرا مجبوريم ما نمی توانيم دخالت کنيم و ق"بازرگانی و صنايع ھائيتی مبنی بر اينکه ، 
اين واقعيت را تائيد می کند که قوانين حاکم ) ٢٠٠٧گزارش رويتر در دسامبر ( ، "از قوانين تجارت آزاد تبعيت نمائيم

 نئوليبرالی بر بازار آزاد لجام گسيخته نه تنھا مشکالت فقر و گرسنگی را نمی تواند حل کند بلکه وجود و گسترش آن
   .عامل اصلی فقر و گرسنگی در جھان کنونی است

  :بدين ترتيب  

.  نسبت به بحران کوتاه مدت و حاد کنونی حياتی تر و مھم تر است ، برون رفت از بحران دراز مدت غذائی–١  
  .  نتيجه و معلول منطقی آن می باشد ٢٠٠٨زيرا بحران دراز مدت از دھه ھای پيش وجود داشته و بحران جاری سال 

 پايان دادن به بحران غذائی و گرسنگی در جھان به ظاھر کاری آسان است ، اما در متن و بطن نظام جھانی –٢
اولين الزمه پايان دادن به اين بحران، شناخت و رعايت حق دسترسی . کنونی عملی بسيار مشکلتر از تصور ماست 

  . ه بشر است مردم به غذای سالم به عنوان مھم ترين و اساسی ترين حقوق اولي

اصل حق دسترسی به (جھان سوم ، برای انجام اين مھم  دولت ھای جھان، به ويژه در کشورھای توسعه نيافته –٣
ی و استقالل اما اکثريت بزرگی ازاين دولت ھا فاقد حاکميت مل.  بايد متعھد شوند و دست به اقدامات جدی بزنند )غذا

، اين دولت ھای کمپرادور. ی باشند دموکراسی و عدالت اجتماعی است ، می يلفه ھای پايه ؤکه يکی ازمھم ترين م
کش کشورھای خود متعھد باشند، بلکه با پذيرش تشديد سياست  فاسد و مستبد نه تنھا نمی توانند نسبت به مردم زحمت

در کشورھای  ، مسببين بومی و اصلی گرسنگی و سوءتغذيه "تعديل ساختاری اقتصادی" و "خصوصی سازی"ھای 
  .توسعه نيافته به شمار می آيند 
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 به کشورھای پيرامونی جھان ًعمدتا…  تا اواسط قرن بيستم توليد مواد غذائی نظير گندم ، برنج ، ذرت ، لوبيا و –٤
، با تشديد جھانی تر شدن سرمايه ، "جنگ سرد"در دھه ھای اخير، به ويژه در دوره بعد از پايان . سوم تعلق داشت 

ت ھای فراملی کشورھای توسعه يافته مرکز، به ويژه آمريکا ، به سرعت بخش عظيم تری از توليد و توزيع مواد شرک
دولت ھای کمپرادور در کشورھای توسعه نيافته باعث شده اند که . و ذخاير غذائی را به انحصار خود درآورده اند 

اجرت به شھرھا برای بقای خود ھمراه با تھيدستان شھری ميليارد ھا انسان بعد از رانده شدن از روستاھای خود و مھ
 در صد غالت و قھوه برزيل را ٩٠به طور نمونه کمپانی فراملی کارگيل . به فراملی ھای کشاورزی وابسته گردند 

: رجوع کنيد به (ر و غالت در جھان محسوب می شود تصاحب کرده و امروز بزرگترين صادر کننده قھوه ، شک
  ) . ١۴ تا ١ ، صفحات ٢٠٠۴   ، فوريه"نتلی ريويوما"مجله 

 شايان توجه است که نظام جھانی با ھجوم و تجاوزات خود، فقر و گرسنگی را فقط به کشورھای توسعه نيافته –٥
اين يک واقعيت است که در بسياری از کشورھا به اندازه ای مواد غذائی توليد می . جھان سوم محدود نساخته است 

کشور آمريکا در توليد مواد غذائی يکی از مقتدرترين قدرت . برای تغذيه مناسب و عالی مردم کافی باشد شود که 
ولی در ھمين آمريکا ، مردم بسياری ھستند که نمی دانند وعده بعدی . ھای غذائی در جھان محسوب می شود 

به ھمين دليل . ه کافی مواد غذائی وجود دارد در حالی که در اين کشور به انداز. غذايشان را از کجا تھيه خواھند کرد
  .وجود اين ھمه انسان فقير ، گرسنه و گرفتارسوءتغذيه در آمريکا کمتر از جنايت به حساب نمی آيد 

 تقريبا ھر کشوری در جھان به اندازه ای که ھمه مردمش به مواد غذائی سالم دسترسی داشته باشند، آب ، خاک و –٦
اگر زمين ھا به دھقانان برگردانده شده و به آنھا به اندازه کافی .  محصوالت کشاورزی، دارد ھوای مناسب برای رشد

بدون ترديد کمک به دھقانان و . کمک شود ، آنھا قادر خواھند بود که محصوالت مناسب و به مقدار زياد توليد کنند 
لفه ؤای مترقی و متعھد است ، ولی آن م مھم برای انسان ھ کشاورزان در جھت رفع گرسنگی و سوءتغذيه وظيفه ای

ای که می تواند اين مردم را از فقر و گرسنگی رھا و آزاد سازد اينست که به آنھا در اخذ قدرت سياسی ياری رسانيم، 
  . تا آنھا برای دفاع از حقوق خود و پايان دادن به گرسنگی و فقر متشکل گشته و مبارزه کنند 

   

 
 


