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کشت امپریالیزم درزمان کوبد نزده
Agro - Imperialism in the time of COVID-19

تمام طمع ورزی درباال تخریب وویرانی را به سمت پایین می کشاند؛
جایی که پیامدهای آن کشنده ا ست
As this greed at the Top leaves devastation and little to trickle
down , to the bottom , where its consequences are deadly

در«  » 32آپریل(  ، )3232با توجه به اینکه جهان در معرض بیماری همه گیر Covid-
 19و هشدار(سازمان غذا وزراعت =  ) FAOمبنی بر بروزویا قرارگرفتن بحران جها نی
مواد غذایی ،سهامداران و مد یران«  » Nestléبه خود رکورد پرداخت سود سهام « » 8
میلیارد دالر اهدا کردند( .عکس :رائول هرناندز گونزالز )flickr / cc /

' -Agroامپریالیسم' وقتی اتفاق می افتد که یک کشور ثروتمند به زمین کشا ورزی و
مواد غذاییکه می توان درآنجا تولید کرد،راهی برای کنترل اراضی مزرعه در کشورهای
فقیر می یابد .در اکثر موارد امروزه  ،این زمین ها توسط کشور ثروتمند خریداری شده
و به کارخانه های مزرعه تبد یل می شوند و یا این زمین ها ممکن ا ست به اجاره داده
شود .این اصطالح در حدود سال  0202به کار گرفته شد که عربستان سعودی و سا یر
کشورهای ثروتمند خاورمیانه در حال خرید یا اجاره زمین مزرعه در آفریقا به منظور
رشد و صادرات غذا به کشورهای خود بودند… تفصیل توسط این قلم
نستله  ،بزرگترین شرکت غذایی جهان به دلیل رسوایی اش شناخته شده است .این لقب در
سالهای«  » 0792به دلیل ایجاد بیماری در نوزادان و مرگ در جوامع کم درآمد با ترویج
تغذ یه توسط بوتل ویا چوشک در فرمول شیرخوار خود و دلسردی از تغذ یه شیر مادر  ،به
نام " "babykillerبه د ست آورد .در سالهای اخیر  ،اتها ما ت مشابهی علیه این شرکت به
دلیل سهیم شد ن در افزایش چا قی و دیا بت در جوامع فقیر با هد ف قرار دادن آنها برای
فروش غذاهای آشامید نی فوق فرآوری شده  ،علیه این شرکت اعمال شده است .اما رسوایی
دیگری با نسبت های کام ً
البراق وجودداردکه دربرگه های حسا بداری شرکت موجود ا ست.
در« »02ماه اپریل آوریل  ، 0202با توجه به اینکه جهان در معرض بیماری همه گیر
«  » Covid-19و هشدار سازما ن خوراکه وزراعت ملل متحد «  » FAOمبنی براینکه
جهان در بحران مواد غذایی قراردارد یا که بحران جهانی مواد غذایی بوجود آمده است، .
سهامداران و مد یران«  » Nestléبه خود رکورد ( )Recordپرداخت سود سهام « » 8
میلیارد دالری اهدا کردند .در زمان بحران جهانی بهداشت و غذا  ،که این کمک هزینه بیش
از کل بودجه ساالنه برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد ا ست وبرای پوشش متوسط هزینه
های ساالنه مراقبت های بهداشتی برای بیش از(  ) 022میلیون نفر در آفریقا کا فی است.
در واقع پرداخت سود سهام عظیم « » Nestléدرسال «  ،» 3232فقط کسری باالتر از
سال گذ شته بود .چنین پرداخت های گسترده ای برای سها مداران و مد یران یک روش
استا ندارد برای شرکت ا ست – هما نطور که برای همه شرکت های بزرگ مواد غذایی و
تجارت تجا ری حتی در مواقع فاجعه بهدا شت جها نی نیز وجود دارد .سایر سود سهام قابل
توجه سها مداران  ،که در آوریل امسا ل اعالم شد ،شامل پرداخت( ) 3.8میلیارددالر توسط
بزرگترین شرکت بذروزراعت شیمیایی( ، ) Bayer AGپرداخت( ) 022میلیون دالرآمریکا
توسط بزرگترین تولید کننده طیور جهان(  )Tysonو پرداخت «  ) 022میلیون دالر توسط
بزرگترین گروه از شرکت گوشت خوگ جهان ا ست ، .گروه (  ).WHکارگیل ()Cargill

بزرگترین شرکت تجاری تجارت الکترونیک  ،در رد یف باالترین رکورد پرداخت سا ل
گذ شته)  ( 042میلیون دالر آمریکا ا ست ،که این رقم فقط به تعداد کمی از اعضای خانواده
کارگیل اختصاص دارد .افزایش تجا رت الکترونیکی  ،به ویژه در مورد مواد غذایی  ،در
طول بحران)  ( Covid-19ارزش خا لص جف بزوس ( ،)Jeff Bezosبنیا نگذار غول
تجارت الکترونیکی آمازون را با«  » 34میلیارد دالرتکان دهنده افزایش داد .این حتی یک
زمان ثروتمند برای سها مداران بازیگران کوچکتر در صنعت ما نند شرکت نخل نفتی ( oil
 )palmو کارخانه های الستیکی«  » SOCFINا ست .دو خانواده فرانسوی و بلژیکی که
دراصل مالکیت این شرکت را دارند ) 32 (،میلیون یورو(حدود  33.0میلیون دالر آمریکا)
سودوپاداش حاصل ازفعا لیتهای گروهی« » SOCFINدریافت کردند درحالی که اجتماعاتی
که در نیجریه فعا لیت می کنند ؛ گانا ( )Ghanaو کامرون ( )Cameroonنمی توانند به
آب تمیز یا ایمن یا آب اشامید نی صحی د سترسی پیدا کنند.
تمام این طمع ورزی در باال ویرانی و تخریب را به سمت پا یین می کشا ند  ،جا یی که
پیامدهای آن کشنده ا ست.

صنعت قدرتمند در میان "طوفان کامل"
کارگران شرکت های تولید نظام ویا سیستم غذایی  ،آنها یی که کام ً
ال به معنای واقعی
کلمه درخط مقد م برای ادامه شیوه زند گی سهامداران و مد یران در حا ل جان باختن هستند
به خوبی درراه دور نیستند .زنجیره های تأ مین شرکت های بزرگ مواد غذا یی که همیشه
مکان های خطرنا کی برای کارگران بوده اند  ،اکنون به کا نون های عفونت و انتقال
(  ) Covid-19تبدیل شده اند .در سرتا سر جها ن شیوع مهلکی در کارخا نجا ت گوشت ،
تأ سیسا ت بندری  ،انبا رها  ،مواد غذایی شامل محصوالت ماهی  ،کا رخا نجات روغن
نخل  ،مزارع میوه  ،سوپر مارکت ها و سایر نقاط در امتداد زنجیرها یی که این شرکت ها
دستور می دهند  -البته به استثنای برج های اداری خودشان ،که وجود داشته ا ست.
شرکتهای بزرگ تامین گوشت شاید بد ترین متخلفا ن بوده اند.با وجودی که پا ند یمی یا
همه گیر«  » Covid-19درشکوفایی کامل خود قراردارد  ،آنها یعنی ا ین شرکتها با گونه
تهاجمی خطوط مونتاژ خود را افزایش دادند تا صادرات به چین را افزایش دهند  ،جا یی که
قیمت گوشت به طور غیر عا دی درآنجا زیاد ا ست .این تصمیم با آگاهی کامل گرفته شده
است که این افزایش مسله درنظر گرفتن  ،دوری اجتماعی را غیرممکن ساخته و کارگران

و جوامع اطراف آن را در معرض شیوع ویروس های بگونه جمعی قرار داده است .تا
پا یا ن ماه مه  ،نتا یج در بزرگترین کشورهای صا در کننده گوشت وحشتنا ک بود :صدها
کارگرمهاجر کارخانه گوشت مبتال به(  ) Covid-19در آ لما ن و اسپا نیا  ،هزاران مورد
از کارگران بیمارناشی از (  ) Covid-19در صنعت بسته بندی گو شت برزیل  ،و بیش
از( )32222کارگر آلوده به(  ) Covid-19در کارخانه های بسته بندی گوشت آمریکا  ،و
حداقل«  » 92نفر کشته شد ند .در همین حا ل  ،در شرایط وحشیا نه صدها هزار حیوان
را در تحت شرایط بیرحمانه قرارداده اند چونکه این شرکت ها مجبور شده اند که تولید
علوف وگیاهان خوراک مواشی را متوقف کنند و چنگال های کوچک که می توانستند در
دام ها گیر بیا ورند  ،مدت ها ست که مجبور به ترک فعا لیت نیستند.
قتل عام درآمریکای التین  ،مرکز جدید پا ندمی(  ،) Covid-19به ویژه شدید بوده است.
با وجود اقتصاد جها نی در حا لت ایستاده (رکود اقتصاد جهان)  ،فعا لیت های تجاری در
منطقه با مصونیت کا مل از کار خود ادامه داده و تأثیرات و آسیب های آن را بر جوامع و
اکوسیستم ها تقویت می کند .تقریباً در تمام کشورهای منطقه  ،فعا لیت های کشا ورزی و
صنعتی از قرنطینه معا ف شده اند  ،زیرا آنها "ضروری" تلقی می شوند  ،حتی اگر تمرکز
آنها بر صا درات با شد  ،نه تأ مین مواد غذایی به مردم محلی.
به عنوان مثال ،دولت اکوادور فرمان اضطراری صادر کرد که کشور را فلج می کند  ،اما
اطمینان می دهد که "همه زنجیره های صادراتی  ،صنعت کشا ورزی  ،دامداری [صنعت]
 ...همچنان به کار خود ادامه خواهند داد ".درنتیجه  ،کا رگران مزارع کیله و نخل ،
کارخانه های غذاهای دریا یی  ،مزارع گل و بسیا ری دیگر مجبور به ادامه کا ر شد ند که
گویی کشور درشرایط اضطراری بهد ا شتی نیست  ،از این طریق خود را در معرض خطر
انقباض(  ) Covid-19قرار می دهند.
به همین ترتیب ،دولت « بولسونا رو» دربرزیل اعالم کرد تولید ،حمل ونقل و لجستیک
عمومی زنجیره های مواد غذ ا یی صا درا تی فعا لیت های اسا سی ا ست که با ید بدون
محدودیت عملکرد خود را ادامه دهد .دراین زمینه  ،صادرات گوشت  ،سویا و سایر کاالها
رو به افزایش ا ست  -به همان ترتیب تعداد افرادی که در امتداد زنجیره های صا دراتی در
معرض«  » Covid-19قراردارند .در ایا لت برزیل ریو گراند دو سول  ،قطب صا درات
گوشت  ،بیش از یک چهارم موارد تائید شده توسط ویروس کوبد نو در ماه مه در میا ن
کارگران کارخا نه گوشت وجود داشت .دادستان های کارگری اکنون در تالشند تا کارخا نه

های آلوده را ببند ند و شرکت ها را وادار کنند تا حتی اقدا ما ت اسا سی برای محافظت و
مراقبت از کارگران خود را در طول همه گیری انجام دهند.
صادرات سویا برزیل که نسبت به سا ل گذ شته« » 28درصد افزایش یافته است  ،یکی
دیگر از نقاط مهم بالقوه «  » Covid-19به ویژه در بنا درها یی ا ست که کا میون ها
و کارگران دائماً در آن گرد ش می کنند .هنگا می که دولت محلی بند ر(  ) Canaranaدر
«  » Mato Grossoسعی کرد با صدور حکمی مبنی بر مکث در صادرات سویا و سایر
غالت در صورت عدم وجود شرایط بهداشتی و ایمنی مناسب  ،اقدام کند و غول های آگروز
تجارت لوئیس دریفوس و کارگیل مداخله کردند وقادربه برگرداندن فرمان در طی چند روز
شد ند .کا نارانا اکنون  ،در اوایل ماه ژوئن  ،شاهد افزایش عفونت«  » Covid-19است.
تمام این دیوانگی صا درا تی تأ ثیر شگرفی در زمینه دارد.به گفته د تر ( ،)Deterسیستم
رد یا بی در زمان واقعی پژوهشگاه تحقیقات فضایی ملی برزیل  ،جنگل زدایی آمازون در
برزیل در این سه ماه اول سا ل)  - (0202در اوج بیماری همه گیر  .ویروس کوبد نزده
درمقایسه به سه ماه اول سا ل گذ شته بیش از«  » 02درصد افزایش یافته است .با بهره
گیری از صفحه نمایش دودگیر( )smoking screenهمه گیر  ،با داشتن تعداد کمتری از
با زرسا ن قادر به انجام با زرسی  ،فعا لیت های تجاری در مناطق حفاظت شده و مناطق
بومی پیشروی می کنند وباعث افزایش آلودگی« » Covid-19در جمعیت بومی می شوند.
بسیاری از ناظران به دلیل این پیشرفت های بی پروا درامو تجارت وفعالیت های پیشرونده
در طول همه گیری  ،از نسل کشی می ترسند.
چنین سودآوری شرکت ها باعث ایجاد بحران مشروعیت برای سیستم غذایی شرکت ها
می شود.در میان قرنطینه ملی در آرژانتین  ،صادرات سویا وپاکسازی یا قطع جنگل ها نیز
متوقف نشده ا ست .در یکی از جنگلهای مرتفع در کل اکوسیستم گران چاکو  ،به مساحت
«  » 8222هکتار برای پاکسازی درحال پیش بینی است .عالوه بر این  ،بر اساس نظارت
با تصاویر ماهواره ای () Greenpeace ،اعالم کرد که تقریباً( )02222هکتار در شمال
کشور از زمان شروع قرنطین پاکسازی شده ا ست.
چنین سودآوری سودآور شرکت ها در حال ایجاد یک بحران مشروعیت برای سیستم
غذایی شرکت ها است.اگرچه محاصره وقرنطین اندازه گیری را دشوارمی کند  ،اما به نظر
می رسد که زمینه در حا ل تغییر ا ست :ما می بینیم که کارگران صنا یع غذایی در حا ل
صحبت کردن  ،سازما ندهی و پشتیبا نی وهمبستگی بیشتر د یگران هستند .ما شاهد افزایش
عالقه در بین مصرف کنند گا ن به غذاهای سا لم  ،محلی و بهزیستی تولید کنند گان مواد

غذایی و کشا ورزان هستیم .و یک تالش غیرقابل انکار در تالش های جامعه محور وجود
دارد تا از طریق همبستگی  ،کمک های متقا بل  ،کار داوطلبا نه و تعا ونی ها  ،غذا را به
آنجا که مورد نیاز ا ست برسد .حتی برخی از پیروزی ها در سطح سیا ست ها اتفاق افتاده
است  ،مانند تصمیم اخیر دولت آ لما ن مبنی بر ممنوعیت کارزیر قرارداد در کارخانه های
گوشت و دیگری برای جلوگیری ازشرکت های دریافت کمک های عمومی از پرداخت سود
سهام.
اما این یک صنعت قدرتمند ا ست که مقا د یرزیادی پول نقدو پیوندهای سیاسی دراختیار
دارد و شکی نیست که همه تالش خود را برای استفاده از این لحظه سردرگمی و تعطیلی
برای پیشبرد منا فع خود انجام خواهد داد .ما قب ً
ال ا ین موضوع را با د ستور اجرایی كه
رئیس جمهور آمریكا ترامپ به دستورشركتهای( ) Cargill ،Tyson ،JBSو سایر شركت
های گوشتی صادر كرده ا ست تا گیاهان آلوده به  Covidخود را حفظ كنند  ،انجام دادیم .ما
همچنین آن را دربرزیل مشاهده کرده ایم که دولت بولسونارو رکورد( ) 70سموم دفع آفات
جد ید را در ماه های اول سال(  ) 3232تصویب کرد  ،بیشتر از همه مصوبا ت مربوط به
سال(  ) .3207همین دولت به طور عا مدانه از جلد ا ین بیما ری استفاده کرد تا قانونی را
تصویب کند .برداشت اززمین و جنگل زدایی را پوشش می دهد که «  » 82میلیون هکتار
در مناطق آما زون و سروادو را پوشش می دهد .ا ین بیما ری همه گیر همچنین به عنوان
فرصتی برای گسترش سریع تجارت الکترونیکی در خرده فروشی مواد غذایی مورد استفاده
قرار گرفته ا ست و با استفاده از ارگا نیسم های اصالح شده ژنتیکی ( )GMOsدر اتیوپی و
بولیوی  ،جا یی که دولت ( ) de-factoادعا کرده است که عاجل بهداشتی( ) Covid-19
باعث «  » GMشده است .بذ ر یک ضرورت برای کشور ا ست.
تجارت زراعت بعنوان برنده بزرگی از موج جدید تعدیل ساختاری
بد تر هنوز نیامده ا ست بسیاری از دولت ها از شرکت های مشا وره جها نی مانند
مک کینزی بهره می گیرند تا برنامه های خود را برای بازپرداخت اقتصا دهایشا ن شکل
دهند .این بنگاههای مخفی که عمیقا به بزرگترین شرکتهای جهان از جمله شرکتهای صنا یع
غذایی و تجا رت وابسته اند  ،بدون شک تأثیر می گذارد که به عنوان برنده و بازنده از
پاسخ های همه گیر  -کارگران یا کارفرمایان  ،بازارهای کشا ورزان یا غول های تجارت
الکترونیکی ظاهر می شوند ، .ماهیگیران یا صنعت ترابرد ینگ.

ما همچنین شاهد هستیم که صند وق بین المللی پول و با نک جها نی از صند وق های
اضطراری( ) Covid-19خود برای فشا ر آوردن کشورها به سمت اجرای اصالحات
دوستا نه برای امور تجارت استفاده می کنند .به عنوان مثال دراوکراین  ،با وجود مخا لفت
اکثریت اوکراینی ها  ،قانونی برای خصوصی سازی زمین های زراعی اجرا شد .در ماه
های آینده  ،چنین فشارهایی بیشتر می شود .ده ها کشور به سمت پیش فرض ها پیش می
روند و این بدهی ها نه تنها با صندوق بین المللی پول و وام دهندگان دوجا نبه بلکه بلکه با
طلبکاران خصوصی که قب ً
ال اعالم کرده اند که عالقه ای ندارند حتی در پرداخت این بدهی
و بدهی در این بحران بهداشتی تأخیر کنند . .موج جدیدی از تعدیل ساختاری در راه ا ست
که تمرکز زیادی روی افزایش سرمایه گذاری خارجی تجارت خارجی و صادرات کاالهای
کشاورزی برای پرداخت مورچه ها خواهد داشت.
با این حا ل  ،این بار ،دولت ها می توانند تحمیل یک دور جدید از( -agroامپریالیسم ) را
به جمعیتی که قب ً
ال بیش ازحد کافی از آن برخوردار بودند  ،بطور باورنکردنی دشوار بدانند
و گرسنگی روزافزون به گزینه ها یی که جنبش های اجتماعی برای ده ها سا ل پیش تر
می کشند  ،گرسنه هستند. .
---------------------------------

با تقدیم سالمها «»070-70-40

'-Agroامپریالیسم' وقتی اتفاق می افتد که یک کشور ثروتمند به زمین کشاورزی و مواد
غذایی که می توان در آنجا تولید کرد  ،راهی برای کنترل اراضی مزرعه در کشورهای
فقیر می یابد .در اکثر موارد امروزه  ،این زمین ها توسط کشور ثروتمند خریداری شده و
به کارخانه های مزرعه تبدیل می شوند و یا این زمین ها ممکن است به اجاره داده شود.

این اصطالح در حدود سال  0202به کار گرفته شد که عربستان سعودی و سایر کشورهای
ثروتمند خاورمیانه در حال خرید یا اجاره زمین مزرعه در آفریقا به منظور رشد و
صادرات غذا به کشورهای خود بودند

