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   پخوم ھای عصر جديد–زمينخواری 
  تصرف و واگذاری اراضی عمومی به شرکت ھای خصوصی

 

  

تولستئی در تمثيلی در باره طمع انسان روسی زبان لئوۀ که نويسند" اردانسان چقدر به زمين نياز د"در داستان 

قرار گذاشت که عرض يک Baschkortestan    با زمينداران بشکورتستانPachomنام پخوم ه نوشت،  دھقانی ب

روز، از طلوع خورشيد تا ھنگام غروب ھر چقدر زمين را از فالت حاصلخيز که بتواند دور بزند، به وی تعلق 

اين است که او به راه افتاد و با شتاب تمام مساحت زيادی را دور زد که تا حد امکان اراضی بيشتری . خواھد يافت

بدين ترتيب او سرانجام فقط به دو . به ھنگام غروب که وی بازگشت نقش بر زمين گشت و جان داد. را مالک شود

  .متر مربع زمين بيشتر نياز نداشت

    

  پخوم ھای عصرما 

 Cru يا مديرت سرمايه گذاری کرو Al-Quadra، شرکت القوادره Daewooم ھای امروزی نامشان پخو

Investment Managementاما دولت ھائی نيز مانند ھند يا شيخ نشينان خليج، چين و ليبی در صدد .  می باشد

در . ديگر ياری رساننداين ھستند که به سرمايه گذاران کشور خود در سرمايه گذاری کشاورزی در سرزمين ھای 

مريکای التين، آسيا و يا اروپای شرقی به شرکت ھای خصوصی ملی يا خارجی انتيجه اراضی وسيعی در افريقا، 

غالبا اراضی مزبور مربوط به مناطقی ھستند که برای تھيه مايحتاج مردم عادی و . فروخته و يا اجاره داده می شوند

 توليد مواد اما ھدف اکثر سرمايه گذاران مزبور. تفاده عموم قرار می گيرندپرورش احشام و يا ماھيگيری مورد اس

 صادراتی و خوراک احشام برای کارخانجات توليد گوشت و يا تھيه مواد سوختی که از محصوالت ئیغذا

  .کشاورزی ساخته می شود برای خودروھای کشورھای غنی در اروپا يا آسيا می باشد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 در ماداگاسکار بود برای Daewoo که در جھان شھرت يافت، کوشش شرکت کره ای يکی از اولين موارد مزبور

آنھا قصد داشتند در آن اراضی .  ميليون ھکتار زمين که نيمی از کل مساحت آنجا را شامل می شود٣/١کسب اجاره 

  .کشت ذرت نموده و محصول آنرا برای تغذيه احشام خويش به کار بندند

 Addaxشرکت سويسی آداکس بيوانرژی . ئون می باشد که از فقيرترين ممالک دنياستديگرش کشور سيرالۀ نمون

Bioenergy ھزار ھکتار زمين را در شمال آن کشور برای ٢٠ در آنجا به دنبال يک جنگ داخلی خونين بيش از 

اما .  می باشد در سيرالئون مھمترين رزق مردم پس از برنجCassavaکاساوا . توليد نيشکر و کاساوا اجاره نمود

ھدف آداکس تأمين ارزاق اھالی نبوده، قصد دارد کاساوا را برای توليد مواد سوختی مورد استفاده قرار داده و به 

و اينھا به ھيچ وجه تنھا موارد تصرف و . اروپا صادر نمايد و با نيشکر توليدی نيز ھمين مقصد را دنبال می کند

 ميليون ٥/١فقط در سيرالئون برای اجاره بيش از . صی نيستندواگذاری اراضی عمومی به شرکت ھای خصو

  .ھکتار زمين قراردادھائی در حال بستن می باشند و اين ميزان برابر ثلث تمامی اراضی آنجاست

  

  خالیميان وعده ھای 

ا تصميم در حالی که در داستان تولستوی اھالی بشکورتستان خودشان مالک اراضی بوده و می توانستند در باره آنھ

اھالی . والن محلی عامل بوده، قراردادھا را امضاء می کنندؤ دولت ھا و مسگيری نمايند، امروزه در اکثر موارد،

محلی که از اراضی مزبور به طرق مختلف بھره برداری می نمايند، به ندرت طرف مشورت قرار گرفته، به ھيچ 

  .وجه در تصميم گيری ھا دخالتی ندارند

ِخالف بشکورتستان تولستوی، در اکثر اين کشورھا ھيچ زمينی که مورد استفاده مردم نباشد، وجود عالوه بر اين 

حتا در دورافتاده ترين مناطق نيز کشاورزان محلی می کوشند از قطعه زمينی که دارند زندگی خود و . ندارد

ن به چرا برده و يا در جنگل ھا زنان خانواده شان را تأمين نمايند و چوپان ھا گله ھای خود را در مراتع فاقد ساک

ِزمانی که زمين خواران . بومی چوب برای سوخت جمع آوری نموده و يا ميوه و سبزيجات وحشی برداشت می کنند

مدرن با چکمه ھای بزرگشان بدانجا پای می گذارند، برای مردم محلی که نسل اندر نسل در آنجا زندگی می کنند، 

نابع حياتيشان بر ايشان بسته و بدين صورت آنھا امکانات ادامه زندگيشان را از دست می بدين معناست که راه به م

  .دھند

 با مردمی مواجه گشتند که خود را از جانب Lungiاعضاء يکی از شوراھای کليسائی سيرالئون در روستای لونگی 

شرکت آداکس يکجا تمامی . انستندشرکت بيوانرژی آداکس که با آنھا قرارداد اجاره بسته بود، فريب خورده می د

علی رغم . مناطق شامل بر زمين ھای نم دار را نيز تصرف نموده بود که بھترين مکان برای کشت و کار می باشند

اين که شرکت مزبور به اھالی اجاره اندکی ھم می پرداخت، اما مبلغ مزبور بسيار نازل تر از ميزانی بود که می 

عالوه بر اين آداکس فقط از اراضی آنجا استفاده نمی کرد، بلکه آب رودخانه . نمودشد از آنجا محصول برداشت 

 را به مزارع خود ھدايت نموده و پساب آغشته به انواع سموم ناشی از سمپاشی و کودھای شيميائی Rockelرکل 

ر ديگر قابل آشاميدن به گونه ای که زنان محلی گزارش می کنند آب رودخانه مزبو. را به رودخانه باز می گرداند

  .نمی باشد

مابه ازائی که . مانند روستای لونگی، اھالی معموال بابت از دست دادن زمين و آب مابه ازاء آنرا دريافت نمی کنند

 بھای فروش بخش اصلی حق اجاره يا. به آنھا داده می شود بسيار ناچيز بوده و يا اصال چيزی به دستشان نمی رسد

والن محلی  و يا کدخدا ھای روستاھا به جيب زده و غالبا به روستائيان که معموال فاقد سند ؤمسامالک را دولت ھا، 
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عالوه بر آن تجربه نشان داده است که مزارع کالن کشت . و مدرک مالکيت اراضی می باشند، چيزی نمی رسد

 اندک برای اھالی اشتغال ساز می  دانه ھای روغنی که مالکان جديد ايجاد می کنند، بسيارھاینيشکر، زويا و يا باغ

آنگاه اگر اھالی رانده شده از اراضی . ميزان مزدھائی ھم که می دھند پائين و شرايط کار اسف انگيز است. باشند

زيرا : مزبور قصد کوچ کردن به ساير جاھا را داشته باشند، سرنوشتشان مانند داستان خارپشت و خرکوش است

  .ز آنھا به آن مکان ھا نيز پا نھاده انداکثرا زمينخوران جديد پيش ا

  

  تصرف و واگذاری اراضی عمومی به شرکت ھای خصوصی

مانند داستان .  بدين سو گزارشات بسياری در باره اينگونه تصرفات اراضی عمومی تھيه شده است٢٠٠٨از سال 

عامالت و سطح اراضی ميزان اينگونه م. تولستوی گويا اشتھای شرکت ھای خصوصی به زمين سيری پذير نيست

 ھمواره می کوشند کار  ن مربوطاما از آنجائی که عامال. موده استطور ناگھانی رشد نه که موضوع آن می باشد، ب

به تخمين . خود را حتی االمکان مخفيانه صورت دھند، اطالعات مطمئنی در باره ميزان واقعی آن در دست نيست

 در عرض سه سال گذشته فقط در منطقه تحتانی FAOن ملل متحد سازمان تغديه و کشاورزی مربوط به سازما

به گزارش بانک .  ميليون ھکتار زمين را به تصرف خويش درآورده اند٢٠صحرای افريقا عوامل خارجی بيش از 

  . ميليون ھکتار صورت گرفته و يا بسته شده اند٤٥ معامالت و قرارداھائی برای ٢٠٠٩جھانی در سال 

ورھائی که ھدف سرمايه گذاران خارجی می باشند، کشاورزی محلی ديگر قادر به تغذيه اھالی در بسياری از کش

اما زمينخواران جديد به ندرت در مورد تأمين . به ھمين دليل نيز آنھا محتاج کمک ھای مالی می باشند. نيست

کشت : عکسه ب. کنندخوراک اھالی روستاھا و رشد اقتصادی اقدامی کرده و يا آنھا را مشغول به کار می 

محصوالت الزم برای توليد مواد سوختی اکثرا ھمراه قطع درختان جنگل ھا بوده، موجب ضايعاتی بر محيط و 

ِميزان مصرف مواد غذائی که برای تھيه اتانل برای يک تانک پر خودروی ... سيستم ھای اکولوژی می گردند ِ ُ ِ ِ

عالوه بر اين بسياری از گياھان انرژی زا .  نفر می باشدبيابانی، الزم است، معادل مصرف يک سال غذای يک

  .ِبوده، کشت و تبديل به مواد سوختی موجب خساراتی به آب الزم برای کشت مواد غذائی می گردد" تشنه"

دولت ھا و شرکت ھای خصوصی به خريد يا اجاره اراضی وسيع، تا حدی به بحران اخير مالی و ۀ فزونی عالق

ِباال رفتن بھای مواد غذائی اصلی مانند برنج و گندم .  بحران تغييرات آب و ھوا مربوط می شوداقتصادی و نيز به

در عرض سه سال گذشته و تغييراتی که در بھای آن در جھان صورت گرفته و آن را غيرقابل پيش بينی نموده 

 که اساس کارشان بر کمبود است، ناشی از اين است که مواد غذائی موضوع فعاليت دالل ھای سرمايه گذاری شده

به موازات آن، دولت ھای کشورھای در حال توسعه مانند چين، کره، ھند و ليبی با . مواد غذائی در گيتی قرار دارد

 برای احشام بوده، برای کسب هتوقعات روزافزونی که ملت ھايشان دارند، مجبور به وارد کردن مواد غذائی و علوف

عالوه بر اين .  رو می کنندoff shore farmingک مردم خود به کشت مقابل ساحل اطمينان نسبت به تھيه خورا

ِدست آمده از محصوالت کشاورزی که گويا جايگزين ارزانی برای نفت ه باال رفتن تقاضا نسبت به مواد سوختی ب

 و دانه ھای روغنی Jatrophaگران می باشد، موجب رشد زمينخواری برای توليد ذرت، زويا، نيشکر، جاتروفا 

بنابراين اتحاد شومی ميان دولت ھا، صندوق ھای سرمايه گذاری، بانکدارھا و شرکت ھای چند مليتی . است

به . ليون ھا کشاورز را در معرض تھديد قرار می دھدرژی به وجود آمده و اساس زندگی مکشاورزی و توليد ان

زمين کشاورزی تقليل می يابد زيرا .  و مسلط گشته استموازات آن بدين صورت تحوالت دراز مدتی بروز نموده

توسعه شھرھا، پروژه ھای زيرساختی کالن مانند سدسازی ھا يا حفر معادن، زمين ھای کشاورزی را بلعيده و 
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بدين جھت سرمايه گذاران انتظار دارند در . پروژه ھای کالن کشاورزی به اراضی کشاورزی خساراتی می زنند

  لذا نه فقط بدين خاطر که محصوالت غذائی و مواد اولی. ی يابندنوالت کشاورزی و زمين فزوبھای محصآينده 

  .گران خواھند شد، بلکه فقط از روی معامله گری است که دالالن به سوی خريد زمين ھجوم می برند

  

  ولع برای آب

 ھر که بر زمين اشراف داشته :تولستوی در آغاز مطلب از آن خبری نيستۀ يک مشکل ديگر که در داستان ذکر شد

مسير آب رودخانه ھا انحراف يافته، به سوی مزارع و . دست اوسته و آن را کنترل کند، کنترل منابع آب نيز ب

استفاده از .  ھدايت می يابند و موجب ضايعاتی برای ساکنين پائين رودخانه ھا و طبيعت اطراف می گرددھاباغ

. ه سطح آب ھای زيرزمينی پائين رفته و قنات ھای اطراف خشک می شوندموتورھای پمپاژ آب موجب می شود ک

. بی حساب و آلودگی، به کمبود می گرايدۀ در نتيجه نه تنھا زمين ھای حاصلخيز، بلکه آب نيز به خاطر استفاد

 مورد ِارباب ھا و مالکان جديد می توانند آب متعلق به مناطق وسيعی را به سرقت برده و توسط مواد شيميائی

  .ده سازندلو نيشکر آه ھایاستفاده در کشاورزی و پساب ھای حيوانی و نيز کارخان

ِ در دھستان ھای اکاس و کواتپک ٢٠٠٥بدين سان در سال  ِ ُOcós  Coatepeque واقع در گواتماال سدھائی برای 

 بود که اراضی و نتيجه اش اين.  درختان موز و مواد روغنی در مقابل سيل ايجاد گشتندھایحفاظت از باغ

 درختان مواد روغنی موجب ھایدر کواتپک آبياری باغ. محصوالت کشاورزان محلی مرتب به زير آب می رفت

شماری از آبادی ھا گزارش کردند که چشمه ھای فراوانی . گشت که آب مورد نياز کشاورزان محلی تقليل يابد

عالوه بر آن در ھر دو دھستان . تر می شودخشک شده و دسترسی به آب در ايام خشکی روز به روز مشکل 

  .مزبور مواد سمی و پساب  به رودخانه ھا راه يافته، موجب بيماری اھالی گشته است

آب مورد % ٧٠قريب . جوی آب يکی از مھم ترين انگيزه ھای موج جديد سرمايه گذاری است و اصال جست

. الک توسعه نيافته حتا بيش از اين ھا ھم ھستاستفاده مردم مصروف کشاورزی می گردد و در بسياری از مم

 و ١٩٦٢بين سال ھای . اھميت آبياری برای توليدات مواد غذائی و کشاورزی در جھان مرتب در حال رشد است

در حالی که .  ميليون ھکتار فزونی يافت١٠٠ درصد و در جمع به ميزان ٦/١ زمين ھای زير کشت ساالنه ١٩٩٨

ه، ھند و چين مرزھای استفاده قابل محاسبه و قابل دوام را مدت ھاست شکسته اند، افريقا مناطق واقع در خاورميان

کشورھائی مانند . در منطقه تحتانی صحرای ساحل فقط از دو درصد از آبھای موجود بھره برداری می کند

اشتھای سرمايه موزامبيک و سودان ھم زمين و ھم آب دارند و به ھمين جھت نيز ھر دو کشور مزبور در معرض 

عالوه بر اين به گونه ای که کارشناسان می گويند مسائل مربوط به آب در آينده مشکل تر می . داران می باشند

  .ّشوند، زيرا با مسائل جوی در ارتباط مستقيم قرار دارند

ن برای کشت  ھکتار زمي١٠٠ نه فقط Macina در منطقه ماکينا Malibiaاين است که دولت مالی به شرکت ماليبيا 

برنج پربار برای صدور واگذار نمود، بلکه عالوه بر آن به شرکت مزبور حق استفاده از آب در ايام خشکسالی را 

ِبرای توليد کنندگان محلی در منطقه مزبور که استفاده از آب رودخانه نيگر بزرگ ترين منبع آبياری به . نيز داد

  .ھا به آب و احتماال ورشکستگی اقتصادی می باشدحساب می رود، اين به معنی دسترسی کم تر آن

 کشور Tana ھزار ھکتار زمين در کناره رود تانا ٤٠در مقابل دريافت : ھمين دورنما در شرق افريقا نيز ھست

اما رودھا و مناطق پر آب واقع در دلتای . قطر به کنيا يک مليون قرضه برای بنای بندری دارای عمق زياد داد

نه فقط برای محيط زيست و آب زيان و گياھان، دارای اھميت می باشند، بلکه به اھالی امکان تھيه رودخانه تانا 
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و گله داران نيز آنجا .  مانند برنج، ماھی و سبزيجات را نيز می دھندCash corpsمواد غذائی و محصوالت سبدی 

  .شک می شوند، منبع حياتی می باشندبرای آب دادن به گله ھايشان، به ويژه در ايام خشکی که ساير برکه ھا خ

  

  ...اعتراضات 

، بزرگ ترين برای چپاول بيشتر دارنداز آنجائی که انتظار نمی رود که زمينخواران عصر جديد از فرط طمعی که 

  پرسش اين است که در مقابل زمينخواری چه می توان کرد؟

 شرکت ٢٠٠٩آنجا در سال .  صورت می گيرديکی از پاسخ ھا مقاومت روزافزون است؛ مانند آنچه در موزامبيک

شرکت مزبور قصد داشت . انگليسی بيوانرژی افريقا به دنبال اعتراضات شديدی که بروز نمود، عقب نشينی کرد

برای اينکار از جمله از دولت افريقای . وجود آورده  ھکتار زمين مزارع کشت نيشکر ب٣٠در افريقای جنوبی در 

ِيون متر مربع آب سد ماسينگير  ميل٧٥٠جنوبی قول گرفت  ِMassingir واقع در استان جازا Gaza را دريافت 

چنانکه از اطالعات اخير می توان نتيجه گرفت، گويا دولت، . نمايد و اين به زيان اھالی و کشت مواد غذائی آنھا بود

خشم مردم از .  استشدهمشکل مواجه  در ماداگاسکار نيز به Deawooۀ پروژ. پروژه مزبور را ديگر بسته است

دولت جديد نيز قرارداد . آن پروژه موجب ايجاد موج مخالفت وسيعی عليه دولت گشته، منجر به سقوط آن گشت

  .مزبور را به کناری نھاده در فريزر گذاشت

زی اينگونه اعتراضات، دولت ھا و سرمايه گذاران را به اين فکر انداختند که زمينخواران و سرمايه گذاری کشاور

اين امر به ويژه . نه فقط برای مردم محل بحران آميز می باشند، بلکه برای خود آنھا نيز اين موضوع مصداق دارد

آنگاه اگر به .  مواد غذائی رنج می برندیدر کشورھای فقير صدق می کند که مردم روستاھا از کمبود زمين و ضيق

ند، اين می تواند به سرعت موجب ايجاد مقاومت و درد ِموازات گرسنگی کشيدن مردم، مواد غذائی نيز صادر شو

  .سر گردد

  

  و دستورات اداری... 

برای پائين آوردن عوارض منفی سرمايه گذاری و بھبود اوضاع که به بھبود زندگی عموم منجر خواھد گشت، 

ک جھانی و برخی بان. آغاز گشت" النهؤوسرمايه گذاری مس"مباحثی پيرامون اصول و دستورالعمل ھای مربوط به 

 اصل را با اين ھدف که سرمايه گذاری کشاورزی، حقوق، شرايط ٧مريکا و ژاپن ااز دول کشورھای صنعتی مانند 

 که مربوط به سازمان (CFS)کميته تأمين مواد غذائی . زندگی و منابع محلی را حفاظت نمايند، تنظيم نمودند

والنه در ؤيم راھکارھائی است برای سياست مس در حال تنظ می باشد، نيزFAOکشاورزی وابسته به سازمان ملل 

بسياری از مواد اينگونه . قبال استفاده از زمين و ساير منابع که از جانب اين سازمان بدانھا توصيه خواھد شد

از جمله مشارکت دادن مردم و پارلمان ھای محلی ، آگاه ساختن جامع مردم  نسبت به . دستورالعمل ھا تازه نيست

روژه ھا، رعايت حقوق موجود در زمينه آب و زمين و طبيعتا پرداخت مابه ازاء عادالنه در صورتی که مردم پ

ِمواد مذکور را از جمله اليور د شوتر . محلی مجبور به کوچ به مکان ھای ديگر باشند ُOliver de Schutter که 

خويش در زمينه زمينخواری بارھا اعالم گزارشگر ويژه سازمان ملل برای حق تغذيه می باشد در موضع گيری 

  .نموده است

 بر اين نظراند که La Via Campesinaبسياری از سازمان ھای غير دولتی مانند شبکه کشاورزان خرده پای 

آنھا در عوض در تنظيم . دستورالعمل ھای بانک جھانی مناسب نبوده، منافع مردم محلی را حفظ نمی کنند
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اما اين دستورالعمل ھا . م گشته، اميدوارند بتوانند در آنھا حفظ منافع خويش را بگنجانند سھيFAOدستورالعمل ھای 

. ِنيز دارای اين نقص می باشند که برای سرمايه داران تعھد آور نبوده و به ھمين دليل بستگی به نيت نيک آنھا دارد

. ر مقابل زمينخواران مقاومت نماينداين است که ھمچنان بر عھده مردم محل و سازمان ھای مدنی می ماند که د

  .دستورالعمل ھا و توصيه ھای رفتاری می توانند به اين مبارزه کمک کنند، آما جايگزين مقاومت نيستند
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