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  ٢٠١۵ فبروری ١١
  

  افسانه يا حقيقت؟: کشاورزی در افريقا
  

  

  ِچسکو ِورونزی، با حقوق محفوظ تجارتی، فران٢٠١١افريقا مھمترين صادرات :  کاکائوۀدان

 به مناسبت گفت» ثروتمندان ثروتمندتر می شوند و ساير فريب ھای خطرناک« که در گزارش ئیيکی از افسانه ھا

يکی از انواع اين افسانه . گوی اقتصاد جھانی تھيه و انتشار يافت، بدين قرار است که افريقا به کمک احتياج داردو 

ه کشاورزی افريقا به کمک کشورھای ثروتمند غرب محتاج است، توسط رسانه ھا، سرمايه ک تحت عنوان اين

گذاران و شرکت ھای کشاورزی چند مليتی، بدون ارتباط با يکديگر، دائم در بوق گذاشته می شود و گاھی به آدمی 

ھستيم »  باورنکردنیحقيقتی«اين احساس دست می دھد که گويا ناظر بر نسخه ای از شِو بی بی سی تحت عنوان 

که بازی کنندگانش می بايد سخنرانی سراسر دروغی را ايراد نموده و در آن يک رشته حقايق را در حضور ساير 

در اين شو، پاره ای از حقايق » افريقا به کمک محتاج است«ۀ در مورد نمايشنام. بازی کنندگاِن شو مطرح نمايند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 که برخی کذبيات سرگيجه کننده را در حضور دولت ھای ناآگاه، سازمان بدين منظور مورد استفاده قرار می گيرند

  .مدنی به خورد مردم دھندۀ ھای غيردولتی و جامع

ند که احقايقی که در گزارشات رسانه ھای اصلی مطرح می گردند بدين قرار: برای نمونه توليدات کشاورزی افريقا

گرسنگی مواجه بوده و سطح توليد کشاورزی اين قاره در دنيا  و ئیمردم در جنوب افريقا با کمبود مواد غذا% ٢۵

اين نيز حقيقت دارد که رشد باالی . از ھمه جا پائين تر، با فقدان فاحش کود، بذر کشاورزی و آبياری مواجه است

ان جمعيت، فقر شديد، بدِی زيرساخت و ميزان پائين سرمايه گذاری مشکل را شديدتر ساخته، دستيابی ميلونھا انس

  .را به طعام سخت ساخته است

 ھای رسانه ھای اصلی به اين نتيجه گيری می رسند که با کمک ھای مالی و ئیاما پس از بيان اين حقايق داستانسرا

 تاکنون ئیتکنيکی کشورھای غنی و سازمان ھای بين المللی توسعه و از طريق اتحاد جديد برای تأمين مواد غذا

 انجام يافته و موجب رشد اشتغال و ميزان تغذيه گشته دالر ميليارد ١٠ ای به ميزان سرمايه گذاری ھای متعھدانه

  . افريقا قادر گردد خواراک اھالی را خود تأمين نمايدۀاند، با اين ھدف که سرانجام قار

ا اين ام.  در رنج می باشندئیالبته اين درست است که ميليون ھا انسان در افريقا از گرسنگی و کمبود مواد غذا

ويژه ه  و ب کاستی آن در ناگفته ماندن شرايط و مناسبات مربوط بدان می باشد. سخن کامل نبوده و اغوا کننده است

 متکی بر ئی در رابطه با تأمين مواد غذا١٩۶٠ ھۀاين نکته  ناگفته می ماند که چگونه قاره ای که در سال ھای د

 ديگری را برای مشکل گرسنگی دليل مھم دارد که راه حل کامالً و اين دو . خويش بوده است به اين وضعيت افتاده

  .افريقا رھنمون می گردند

ر يافت ييکه توليدات کشاورزی افريقا در دوران استعمار به سود کشورھای ثروتمنِد شمال طرح ريزی و تغ اول اين

. تأمين نمايند)  ضروری نيستئیغذايعنی آنچه که مواد (تا اشتھای شديد آنھا را به مواد اوليه و مواد لذت بخش 

 يعنی – دانه ھای کاکائو، قھوه، پنبه، کائوچو و تنباکو بوده اند ٢٠١١مھمترين صادرات افريقا به ترتيب ارزش 

  . جوامع فقير می خورندۀموادی که برای رفع نياز مصرف کنندگان مناسب بوده و کمتر به درد تغذي

 و بانک پولب کشورھای غنی و مؤسسات مالی مانند صندوق بين المللی  از جانئیکه کشورھای افريقا دوم اين

مؤسسات مزبور ھمچنان مانند گذشته به . ل تجارت خويش چشم پوشی نمايندوجھانی مجبور گشتند از کنتر

کشورھای در حال توسعه قرضه داده و آنھا را تشويق می نمايند که خدمات عمومی خويش را به بخش خصوصی 

آنگاه سرانجام کشورھای مزبور تبديل به وارد کنندگان . ل اقتصاد خويش چشم پوشی نمايندوده، از کنترواگذار نمو

 مانند گندم، روغن پالم، ذرت، شکر و روغن زويا می گردند، محصوالتی که اکثر آنھا در ئی غذاۀمواد اولي

عالوه بر آن آنھا دروازه ھای . باشندکشورھای شمال توليد گشته و به شدت از سوبسيد و کمک دولتی بھره مند می 

افريقا را برای شرکت ھای کشاورزی چند مليتی باز نموده و آنھا نيز به سرعت بر زمينه ھای توليد کشاورزی 

  .ل خويش می گيرندومانند زمين، آب و نيروی کار تسلط يافته آنھارا به کنتر

والن دولتی به ما می گويند که افريقا برای ؤس و اروپا و مامريکارسانه ھای بزرگ، شرکت ھای چند مليتی 

آنچه که آنھا به ما نمی گويند اين .  نيازمند استئیيمياکافزايش محصوالت کشاورزی خود به تکنيک ژنتيک و کود 

است که به کار بردن تکنيک ژنتيک در دراز مدت حتا به اُفِت ميزان محصوالت و نيز ضرورت استفاده از مواد 

  .پستيسيد برای مبارزه با آفات نباتی می انجامدسمی ھربسيد و 

عمل آمده ھمواره ثابت نموده اند که کشاورزِی قابل دوام و ھمساز با اکولوژی به ھمان ميزان و ه پژوھش ھای ب

زيرا کشاورزِی ھمساز با اکولوژی . اما اين تمامی حقيقت نيست. حتا بيش از کشاورزی صنعتی، بار آوری دارند
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از جمله کثرت انواع محصول، فزونی اشتغال، رشد درآمد ، کاھش تبعيضات . نتايج مثبت ھمراه استبا يک رشته 

صنعتی ۀ عالوه بر اينھا اينگونه کشاورزی در کاھش مشکالت آب و ھوا که نتيج. جنسيتی و بھبود سالمتی و تغذيه

  . شدن روزافزون می باشد مؤثر است

ده از مرغابی در شاليکاری يا تکنيِک کشِت بيولوژيک، اسناد و چه سيستم ھای درختکاری کشاورزی، استفا

آنچه که برای رسيدن بدين . بھتر استۀ مدارک به وضوح نمايانگر اين می باشند که اکولوژی کشاورزی گزين

 در مورد کشاورزی صنعتی و تحت تسلط ئیگزينه مورد نياز است وجود سياستمداران مصممی است که داستانسرا

ال برده، از طريق اصالحات در نظام سوبسيد کشاورزی، پايان دادن به ؤ بزرگ را به زير سشرکت ھای

 ئیقراردادھای تحميلی تجارتی، حمايت از اکولوژی کشاورزی و استقالل و اتکاء به خويش در توليد مواد غذا

  .ط يابند خويش تسلئیموجب آن گردند که خرده کشاورزان افريقا دوباره بر نظام توليد مواد غذا

  ٢٠١۵ جنوری ٢۶در نيواينترنشناليست، 
  برگرفته از تالکسکاال
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