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"انقالب گرسنگان"پديده ی و  فريقاآرش در وش  
 

وهفتم فرورين هشتاد تشهبيست                                                                                   هنادر ساد: برگردان  

 
  شورش درآفريقا

   Anton Holberg     :نويسنده

  نادر ساده: برگردان

غذايی دررنج است و شورش گرسنگان دولت ها را موادفقيرترين قاره ی جهان بيش ازديگران دراثرکمبود شديد  

  .واداربه واکنش نموده است 

اين هشداررا دبيرکل . فريقا جديد نيستهشداردرباره ی کمبود مواد غذايی برای بخش بزرگی ازمردم جهان بويژه درآ

سازمان جهانی غذا وابسته به سازمان ملل درماه اکتبراعالم کرد ونگرانی خود را از شورش گرسنگان که در راه است 

  .اعالم داشت 

 نفردرجريان چنين نارامی ۴٠ماه فوريه .  شدند زخمینفر١٣  ونارامیتظاهرات در٢٠٠٧، ماه نوامبر  موريتانیدر

در . همچنين در اتوپی ، سنگال، شاخ آفريقا وبورکينافاسوچنين نارامی هايی رخ داد. ی درکامارون کشته شدندهاي

درمراکش و مصرنيزبهمين ترتيب شاهد .  نفردستگيرشدند٢٠٠ نفردرشورش گرسنگان و دربورکينافاسو ٢۴سنگال 

  .چنين نارامی هايی بوديم 

ما درصف !! مبارک گم شو : " يکی ازاعالميه های پخش شده می خوانيم در.  آوريل درکايروتظاهراتی برپا شد۶در

 دولت مصردرواکنش به نارامی ها ی خودبخودی مجبورشد که سوبسيد نان را ادامه !!های نان داريم جان می دهيم 

  .دهد

اکمان وگسترش   اعتراض به ستمکاری ح.ند بيان نارضايتی سياسی نيزبود ها تظاهرات ونارامیموارد تقريبا درهمه 

.  است  که ازماه سپتامبرشاهد نارامی های خونبار بودگينهمصداق آن  .سوء استفاده های مالی مقامات دولتی 

 آوريل ٩ و٨دربورکينافاسو سنديکاها بی توجه به اخطارهای دولت بعد از ناآرامی های آخرفوريه ،در روزهای 

  . دادندفراخوان يک اعتصاب عمومی

   :يکی ار رهبران سنديکايی تاکيد می کند" ابوساگادو ناکان "

پديدارشد واين همزمان بود با مرحله ها موجی غيرعادی ازافزايش قيمت٢٠٠١ وسال ١٩٩۴، سال ١٩٩١طی سال که "

  ".عالم شده ازسوی بانک جهانی برای انطباق ساختاریاجباری ا

 آفريقا را نيزتکان داد، پاسداران سيستم کنونی با توجه به نارامی و شورش های هفته ی اخير که فراترازمرزهای

  . و بانک جهانی کوشيدند درواشينگتن با بحران مقابله نمايندصندوق بين المللی پولدر

  :اعالم کرد رئيس صندوق 

  " نفررا درسطح جهان بيش ازپيش به قعرفقرپرتاب خواهد کرد ميليون ١٠٠افزايش قيمت مواد خوراکی  " 
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 کشوررا بحرانی اعالم داشته است، ٢١درآفريقا که  سازمان جهانی غذا .  خوراکی متفاوت است داليل افزايش مواد

اما فقط به اين داليل  نيست که اين قاره، . سيالب درجنوب نقش موثری بازی می کندو  خشکسالی درشمال اکوادور

ن تعمارواستعمارجديد برگرده ی اي اسدرحقيقت ميراث. رنج عظيم ترين جابجايی اجباری وفرارمردم را متحمل است 

وابستگی که . وابستگی شديدی به واردات  مواد خوراکی ارزان ازکشورهای صنعتی بوجودآيدقاره باعث گرديده که 

  .دن به مواد خوراکی را دائمی نموده استبی وقفه اقتصاد کشاورزی را دراين قاره به نابودی کشانده است ووابسته بو

مواد خوراکی همچنين بدليل افزايش قيمت نفت و تقاضای روبه تزايد ازسوی کشورهايی نظيرچين وهند، گران ترمی 

شود، عالوه براينها تغييرخط توليد مواد خوراکی واستفاده ازامکانات برای باصطالح توليد سوخت موتوری جايگزين 

  .بايد بحساب آوردنيزنفت را 

اما همچنين روشن شده است که . دارد خاصی نه ممکن است و مزيد" بسته  دهاقتصا"تجربه نشان داده است 

  .بر قوانين بازارآزاد درنهايت بنفع چپاولگران سود است مبتنی " اقتصادباز"

  : لموند گفت  روزنامه یرئيس سازمان جهانی غذا هفته گذشته به

 درصد کل جمعيت قادربه ۵ تا ٢ی صنعتی درکشورها. اين يک مشکل طبيعی نيست ، بلکه يک مشکل سياسی است " 

زمين های کشاورزی % ۴ درآفريقا اما فقط ند وتامين نيازهای کل جمعيت می باشد و حتی مازاد را صادرمی کن

پايان نقل (." می شودنآبياری می شود وعلت کمبود آب نيست؛ بلکه علت اين است که سرمايه گذاری درسيستم آبرسانی 

  )قول

آن نوع سرمايه گذاری که  به نفع جمعيت وسيعی از کشاورزان فقير آفريقا  سال است ٣٠ين است مدت  واقعيت اما ا

  .باشد وبراساس يک برنامه ريزی مرکزی باشد توسط بانک جهانی با بن بست مواجه گرديده است 

را " اق ساختاری انطب" همچنين هنگامی که صحبت از مبارزه با فقرمی گردد، دولت ها تحت فشارند که برنامه ی

طبق اين برنامه ها . برنامه ای که جهت آن برمبنای اقتصاد نئوليبرال وقطع کردن حمايت های دولتی است  .اجرا نمايند

 اب و زمان تحويل آنرا رعايت نمايند ازگردونه پرت محصوالت دهقانان فقيرکه قادرنباشند استاندارد کيفيت جهانی

  .وحذف می گردند

بادام هندی تاکنون  محصوالت کشاورزی سنتی آفريقا نظيرکاکاهو، قهوه، چای، پنبه، توتون و بدين ترتيب صدور

  . شده اند اين قاعده ی بازی مغلوب

 تهی بانک جهانی بطور مشخص روی سرمايه گذاری درکشاورزی صنعتی حساب بازکرده وبدين ترتيب توده ی مردم

 بعنوان ساکنين شهرهای بزرگ ران کشاورزی بی حق وحقوق و يا ردند مبدل به کارگدست و دهقانان فقيرناچارمی گ

  .گردندران اخو سيرنزولا

 دراين بين حتی کارگزاران استعماری درآفريقا فراخوان فوری  امابا توجه با تهديدات نزديک و تزلزل قدرت سياسی

 که  اخيرا درآنجا قيمت جايی  ،نويرا لئ سمثال دولت . برای  ضرورت تامين خودکفايی مواد اساسی خوراکی داده اند

خودکفايی برنج و برنامه ی  ٢٠٠٩ برای سال ، برابرافزايش قيمت داشته است٣٠٠ است،برنج که خورک اصلی

ارضی رفرم يک در دوم آوريل وزاری بودجه ی  آفريقايی " باابآديسه "در. ن را اعالم کرده است ممنوعيت واردات آ

  . برای صادرات را اعالم داشته اند  توليد ونهرابا هدف تامين نيازهای داخلی 
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"انقالب گرسنگان"پديده ی   
Bernard Schmid نويسنده:  

نادر ساده: برگردان  
 

 . نفرجان باختند، يکی ازوزرا ازکاربرکنارمی شود۵ روزيکشنبه گذشته" شورش نان" اندرهائيتی بعد ازاينکه درجري

. ده بودند حمله ورشد کارگرنساجی که برعليه گرسنگی دست به اعتراض ز٢٠٠٠ به  نيروهای امنيتی دربنگالدش

 به "ماهال ال کبری"درهفته اول آوريل هزاران کارگرنساجی در .طفه خفه نمايددرمصرپليس تالش کرد شورش را درن

اعتراضات توده ای  و   نارامی های اجتماعی مراکش ، درفليپين همچنين درتايلند، در.  پرداختند سجنگ خيابانی با پلي

. هستيم با هرهفته دراعتراض به گرانی ها شاهد تظاهرات توده ایمغرب تقريکشورکرده است ودرسرباز  

جنوب  -موزامبيک  درفوريه امسال . برگرفته است قاره ی آفريقا را در جايی  بيش ازهر" انقالب گرسنگان"پديده ی 

لرزه مرکززمين .  نفرزخمی گرديدند١٠٠ نفرکشته و بيش از۶شرقی آفريقا درگيريهای سختی رخ داد که درجريان آن 

.انسوی زبان قرارداشت منطقه ی  فرجتماعی اما درمنطقه ی غرب آفريقا وا  

بخودی و خشم آگين توسط حاشيه نشينانی بود  گاهی کامال خود. فرم سازماندهی اين اعتراضات اجتماعی گوناگون بود

ين اعتراضات سازمانيافته که ازدسترسی به فوری ترين نيازهای اوليه زندگی بخورونميرنيزمحروم مانده اند و گاهی ا

 فوريه ٢٩جايی که سنديکاها روز" توگو" نقش اصلی را بازی می کردند نظيرای کارگریاتحاديه ها وسازمانهبودند و

.خوان يک اعتصاب عمومی داده بودندفرا  

 ١۵  و روز گرفتهعهده تراضات سازماندهی اعتراضات را برسنديکاها بعدازاولين موج اع" بورکينا فاسو"همچنين در

چهارشنبه گذشته  سه شنبه و در .کشوردادندسراسری در فراخوانی  اينبار فراخوان تظاهرات خيابانی و مجددا مارس 

مغازه داران ودکه داران بخواهند تعطيل کنند و به ادامه ی اعتصابات  هها موفق شدند در بسياری از شهر ها ازسنديکا

.ياری رسانند  

 از نرم ويکسو از بعبارتی .داختندنان قندی به مقابله با اعتراضات پر  و ل با سياست شالقطبق معمو دولت های حاکم 

.ديگرسرسختانه با نارامی ها مقابله نمودند سوی  

پليس .  زخمی برجای گذاشت١٠س دو کشته و  مار٣١در" کوته د ايواريو" وپل اقتصادی تظاهرات خودبخودی درمتر

.گازاشک آوربکاربردعليه تظاهرکنندگان اسلحه وبر  

اما درمرحله بعد هردو طرف به  مقابله کردند،  معرکه شد و تظاهرکنندگان با سنگ درسنگال ابتدا پليس با اسلحه وارد

هردوطرف به دادگاه کشانده شدند ودادگستری سنگال برای سرانجام مسئولينی ازگ پرانی برعليه يکديگرپرداختند وسن

 د با اقداماتی  ازنقصد دار ندکرد اعالم    هاهمزمان دولت. تعليقی صادرنمود اه حبس  م۶عامالن درگيری ازهرطرف 

ارائه  و کاالهای اساسی  واردات   بر برای کاستن ماليات اقدام  منجمله . دنفشارهای تحميل شده به مناطق محروم بکاه

.سوبسيد به مواد خوراکی اوليه   

 یسوي  از.هستندنامناسبی  دارای موقعيت بسيار ها کشور  گونهاين آنجاست که درتقسيم کارجهانی مشکل اساسی اما در

سوی ديگردرزمينه های  از طبقه بندی شده اند و خام کم  اددارای مو دوران استعماردرگروه کشورهای  مطابق سيستم 

 کشورهای پيشرفته ی صنعتی کشاورزی  محصوالت  صادارات  همچنين . دارند  واردات  وابستگی شديد به مختلف 
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 بدين ترتيب. کشانده است  نابودی   بهرا کشورها بومی اينگونه  اقتصاد کشاورزی و آمريکا   و ربیاروپای غ نظير

، هرچند که اين کشورها می توانستند خود به نمايند می  بخش زيادی ازنيازهای خود را واردالجرمکشورهای فقير

تامين  نيازهايشان بپردازند  اگربه آنها اجازه می دادند خط توليد کاکاهو و قهوه را تغييرداده وبه  توليد محصوالت 

ی توليد مواد خام ارزان تنها منبع درآمد اين کشورها درمقابل واردات کاالهای اساسی است ، واردات. ديگرنيزبپردازند

.  را مدام افزايش می دهدی وارد کننده  ول ماليات های سنگين نيزبوده و حجم بدهی خارجی کشورهامشمالزاما که 

 دولت ها انتخاب محدودی دارند، يا بايد برای تامين نيازهای اساسی به رابطه ی نابرابرادامه دهند يا  دسته ازبنابراين

چنين است که بانک جهانی و .د و تنش های اجتماعی عميق را سبب شونداينکه به نيازهای اساسی مردم بی توجه بمانن

 سازمان تجارت جهانی برگرده ی اين کشورها سوارشده وازهمان باال مدام پرداخت بدهی های قبلی و نوسازی دخل و

به صدا ت مواد خوراکی ميزنگ افزايش ق  بين المللی  در شرايطی که در سطح آنهم . را ديکته می نمايند خرج داخلی   

.درآمده است  

بعنوان مثال . به باورنگارنده پس زمينه ی بروزبحران کمبود موادغذائی را بايد دروضعيت اقتصاد جهان جستجوکرد

پيامد رشد کشورهای آسيايی نظير چين وهند باعث گرديد که اين کشورها بخشی ازمواد خوراکی را ازبازارجهانی 

معيت ديگردربخش کشاورزی مشغول به کارنبوده و جذب بخشهای صنعتی چرا که بخش زيادی ازج.خريداری نمايند

درهمين رابطه تمايل به خريد مواد .  محصوالت خوراکی توليد شده درخارج را مصرف نمايندبايد بخشا شده اند و

و پنيرکه پيش ازاين چينی ها کمترمصرف می ماست همچنين محصوالت لبنيات نظيرو افزايش يافته است مصرفی 

مصرف گوشت در .  خريدار بيشترپيدا کرده ومصرف آن دربين طبقه ی متوسط مد روزشده است، امروزه رده اندک

 کيلوگرم بود و امروزاين ٢٠ ميالدی مصرف متوسط ساالنه گوشت ٨٠دردهه . بين چينی ها نيز رو به افزايش است 

با افزايش.  کيلو خوراک دامی نيازاست ٧نيازبه  کيلو گوشت ١می دانيم برای توليد وگرم رسيده است   کيلو۵٠رقم به   

.و منجربه افزايش قيمت ها شده استاينگونه نيازها،اما سطح توليد حبوبات پايين آمده است     

را می توان ازعوامل آن بشمار آورد هرج ومرج درعراق جنگ درخاورميانه وفزايش يافته ودوم اينکه قيمت نفت خام ا

 همچنين معامالت سرمايه مالی عامل اصلی ديگرنقل درجهان منجرشده است و وهزينه ی حملکه خود بخود به گرانی 

بازار نفت وطال با سرمايه گذاری و احتکارعظيم سازمانيافته ،  سرمايه مالی بدنبال کسب سريع سود  چرا.می باشدآن   

.ه متاثر ازحرکت خود قرارداده استرا بی رحمانو گندم     

ه گرايش کشورهای غربی به استفاده ازسوخت موتوری آلترناتيو و به اصطالح همسازبا محيط زيست توان بهمچنين مي

 بجای توليد مواد خوراکی انسانی،  براینظير برزيل  درکشورهايی  بهمين دليل زمين های کشاورزی وسيعی . نام برد

 توليد مواد  روشن می شود بدين ترتيب. ست ی سوخت موتوری  اختصاص داده شده افه وعلتوليد اينگونه مواد اوليه و

.نيزمی توانند بگونه ای ديگر نتايج جانبی خطرناک بهمراه داشته باشندهمسازبا محيط زيست   

 ببار ديگر نقاط  غرب آفريقا وان برای ميليونها توده ی مردم درعريفالکت و فقراين وضعيت نتايجی جزخالصه اينکه 

  . استلق است که ارتش گرسنگی را درخيابانها بحرکت درآوردهمطنياورده است و همين فقر

      

 


