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 چكيده

مي بررسي ده ها نشان  اخير شمارةدهند غذاي كافي براي تمامي مردم دنيا وجود دارد، اما در چند

به گرچه تالش. برند، در حال افزايش است افرادي كه از گرسنگي رنج مي وسيله هاي زيادي

و توافقات بين سازمان به ها و حتيمن المللي مشكل گرسنگي صورت گرفته، بين بردنازظور كاهش

هماين اما  و عواقب برخورد متناقض. چنان به قوت خود باقي است مشكل بنابراين تحليل نتايج

با نظام سرمايه ميةامنيت غذايي، خميرماينبود داري رو، هميناز. دهد اصلي اين مقاله را تشكيل

و اضالنخست  مية ارتباط آن با مسئل،داريع نظام سرمايهضمن توصيف ابعاد . گردد غذا مشخص

و معاهدات بين سپس به نقش سازمان و كيفي ها معضل گرسنگي ابعاد المللي در كاهش كمي

وهاآنةوسيلهبداري سرمايهعواملي كه در خصوص،در ادامه. شود پرداخته مي كمبود غذا

دشوميحثبكند گرسنگي را تشديد مي و و عواقب ناگوار پديد،ر پاياند امنيت غذايي نبودة نتايج

مي بينةدر سطح جامع .دگرد المللي بررسي

 واژگان كليدي
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 مقدمه.1
نز)فائو( اعالم سازمان خواربار كشاورزي ملل متحد براساس به يك ميليون انسان، ساالنه ديك

در بر اثر گرسنگي جان خود را از دست مي كه كمبود توليد مواد خوراكي علت حالي دهند،

در. ها نيست گرسنگي انسان مريكا جايي كه مواد خوراكي بيشتر از نيازهاي مردمااين نكته را

به عنوان يك مشكل.توان آشكارا ديد وجود دارد مي . مهم پابرجاست در اين كشور، گرسنگي

ميم2006مريكا در سالابرآورد وزارت كشاورزي از نشان از36دهد كه بيش  ميليون نفر

ب ميليون كودك در خانواده13جمله كه امنيت خوراكي نداشت سر بردهههايي  ميليون12.نداهاند

ب7در. اند بزرگسال ناتوان از مصرف مواد خوراكي نيروبخش بوده از ميليون خانوار ه برخي

ص1389 مگ داف،(خوراكي رسيده يا چيزي نرسيده است كمي افراد يا به جرأت.)259-258،

درةهاي جامع ترين دغدغه توان مدعي شد كه حل بحران گرسنگي يكي از بنيادي مي  بشري

و تكنولوژي در قرن. است تاريخ بودهولط در بينة اخير، جامعهاي با پيشرفت تمدن المللي

نهمبارزه وروبهروتنها با موفقيت با گرسنگي نشده، بلكه حتي شاهد نهادينگي بحران غذا

بهديگر تبعات منفي آن در ابعاد  داري عملكرد متناقض نظام سرمايهةواسط زندگي اجتماعي

كه از سوي سازمان اين ميان كوششدر. بوده است و المللي، قطعنامه هاي بين هايي ها

و نئوليبراليسم(لملليا هاي بين كنفرانس به حداقل رساندن) برخاسته از ليبراليسم براي

و وافي، توزيع مناسب مواد غذايي، آموزش جهاني  به غذاي كافي گرسنگي، دسترسي پايدار

و به گرسنگي مي... براي پايان دادن در صورت هاي غذايي نظام با سياست روياروييگيرد،

و تمايل يادشدههايكه سازمان چرا. استهتنداشداري كارآيي چشمگيري سرمايه از توان

و اقتصادي الزم در مقابل ارزش بي هايي همچون مصرف سياسي و و قواعدي گرايي مسئوليتي

و مالي انندم .معضالت غذايي برخوردار نيستندةزمينسازي اقتصاد در رقابت در بازار آزاد

مس.2 لهئطرح
و دويست ميليون نفر از گرسنگي رنجم2008 در سال،بر اساس گزارش فائو  يك ميليارد

ت. بردند مي ميأگزارش آن كيد كه جمعيت يك كند ها پيوسته در حال افزايش است، حدود

 2009كنند كه در سال ميليارد نفر از اين افراد گرسنه در كشورهاي درحال توسعه زندگي مي

آن100تقريباً حدود به شد ميليون نفر هاي المللي پيشرفت بينةاگرچه جامع.ه استها افزوده

به40طيدرزيادي  ميةواسط سال گذشته كه از گرسنگي رنج برند كاهش درصد افرادي

مي داشته است، اما به و پنجه نرم كه با گرسنگي دست با طور كلي تعداد افرادي  رشدكنند

به (Fao, 2008).يابد جمعيت جهان افزايش مي  ميليون نفر در كشورهاي240 همچنين نزديك

يكاجنوب صحراي و از فريقا يا يك نفر از چهار نفر در اين منطقه، از مواد غذايي كافي
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و خشكسالي مردم بيشتري و افزايش قيمت مواد غذايي و فعال برخوردار نيستند زندگي سالم

و گرسنگي مي را بحران غذاي، سخنگوي سازمان ملل.(Fao, 2010)كند را دچار فقر ي در جهان

 در نشستي، مشاور ارشد بانك جهاني،ضياء قريشي. است توصيف كرده» سونامي در سكوت«

در2009در سازمان ملل گفت شمار گرسنگان جهان در سال و م از يك ميليارد نفر فراتر رفت

از، دبيركل سازمان ملل متحد،مونكي بان. اين رقم همچنان افزايش يافت2010سال  در يكي

از: هاي خود در نيويورك اظهارداشت خنرانيس و بررسي بحران غذا در جهان يكي رسيدگي

باة هزارة توسعةبرنام بر اساس. هاي سازمان ملل است اولويت  سوم سازمان ملل، قرار است

 اما، به نصف كاهش يابد2015كمك كشورهاي صنعتي، تعداد گرسنگان جهان تا سال

و نهادهاي بين و به منزلال برآوردها به اين هدف را بسيار دشوار  يك معجزهةمللي دستيابي

به بحران امنيت غذايي افزوده شده نشان مي و اقتصادي جهان نيز دهند؛ چراكه بحران مالي

ص1388 زماني،(است  ،50(.

و چالش نبود،مشكل عمده از آن مانند مشكالت سياسي ناشيهاي امنيت غذايي

و شورش جنگ( به(، اجتماعي)هاي اجتماعي هاي داخلي و مهاجرت فقر، ترك كشاورزي

و مير كودكان(و جمعيتي) شهرها كه)مرگ داري در چارچوب اقدامات نظام سرمايهاست

مي به و تبيين بهة مسئل،به عبارت ديگر. باشد خوبي قابل توضيح از كمبود غذا طور كامل ناشي

و كمبود توليد غذا نيست، بلك داري در قالب اصول ليبراليه رفتار نظام سرمايهافزايش جمعيت

به بيشترو نئوليبرالي به مشكل غذاي ناكافي براي طبقات پايين در  ويژه كشورهاي جهان،

. دامن زده است،كشورهاي درحال توسعه

: دبيركل سازمان خواروبار كشاورزي اعالم كردم1996 از يك سو، در سال،رو اين از

دن« به به كشورها بال افزايش شديد قيمتبحران غذايي هاي غله در سال جاري اين هشدار را

به خود داشته كه بايد از لحاظ توليد مواد غذايي اتكاي بيشتري .(Hargreves, 1992)»دباشن داد

و نظم جهانيچامسكي نيز در كتاب به«:نويسد مي،كشي از مردم بهره، نئوليبراليسم فائو

ميكشورهاي درحال توسعه آن دهد كه سياست هشدار ها تحميل هايي را كه توافق واشنگتن بر

و اثري هولناك بر بخش اعظم جهان گذاشته است، لغو نمايد مي.»كرده افزايد كنترل منابع وي

و اجراي موافقت غذايي از سوي غول و امضا هاي ارتباط نامه هاي شركتي در جريان است

و خدمات مالي در نوبت بع ص1379 چامسكي،(دي قرار دارند دوربرد ،82(.

و ارگان و كميسيون هاي تخصصي، اعالميه از سوي ديگر، سازمان ملل هاي وابسته به اين ها

به نوعي درصدد ارتقا به حداقل رساندن گرسنگي هستند، ريشهيسازمان كه و  امنيت غذايي

و به خو.دنداري دار كلي نظام سرمايه طور در ليبراليسم  اروبار كشاورزي ملل متحدسازمان

.دكردنگذاري مريكا پايها دولت در هات اسپرينگ ويرجينياي44نمايندگانرا) فائو(
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و سوء تغذيه است چشم هاي همچنين كمك. انداز فائو وجود دنياي عاري از گرسنگي

مي غذايي يكي از عوامل اصلي امنيت غذايي براي كشورهاي فقير به يها حجم كمك؛آيد شمار

و كاربرد صحيح كمكبه ضمن اينكه،كند هنوز هم كفايت نميغذايي در دسترس هاي غذايي

دشوها بايد بيشتر توجه كمكةكنند هاي توليدي در كشورهاي دريافت اجتناب از ضد انگيزه

ص1368 فائو،( ،233(.

چه نظام سرمايه: اصلي اين مقاله از اين قرارند هاي پرسش،ترتيبيناهب هايي فرصتداري

چه مكانيسم و هايي براي رفع گرسنگي جهاني تدارك ديده است؟ محدوديت را در قالب ها

و نتايج اين محدوديت و آثار در موانع آن براي مبارزه با گرسنگي چيست؟ به چه شكلي ها

 اند؟ جهان امروزي بازتاب يافته

 نظري مباني.3
ش سرمايه به داري اغلب يك سيستم اقتصادي تعريف كه در آن بازيگران خصوصي ده است

ميةخود اجاز و استفاده از اموالشان را در راستاي منافع خود داري در نظام سرمايه. دهند كنترل

و تقاضا را در بازار به بهترين شيوه،طور خودكاربه،گذاري دست نامرئي مكانيسم قيمت  عرضه

داري هوادار نظام سرمايه.(Scott, 2006:1)كندكه خير عمومي نيز در آن است، هماهنگ مي

كه در آن هم و بازار اقتصادي را و مصرف توليدةليبراليسم اقتصادي است با كنندگان كنندگان

ميهامكان انتخاب با هم روب و شوند، شرايط الزم نمايان شدن توانمندي رو هاي توليدي

.)1389 مظاهري راد،(داند اقتصادي مي

با،اقتصاديليبراليسم از نظر و دولت رفاهي و سوسيال دمكراسي  بسيار بيش از دمكراسي

به نئوليبراليسم نيز از لحاظ اقتصادي،. است داري آزاد عجين بوده سرمايه وةنظرينسبت  كينز

به عنوان عامل تنظيم اقتصادي ترديد و بار ديگر بر مزاياي نظام رقابت آزاد داشتهنقش دولت

ص1387 يه،بشير(است كرده تأكيد هاي غذايي هاي خاص سياست كشف ويژگيرايب.)313-305،

و خودةن توسعميانئوليبرالي، ارتباط  داري از اهميت وافري برخوردار سرمايهِ سيستم غذايي

به انداز. است و سياست تقريباً و سرمايهةتاريخ غذا داري قرن بيستم تاريخ انقالب صنعتي

و همچنين سياست بيندرك چگونگي تقسيم. قدمت دارد هاي المللي كار در قسمت كشاورزي

مي غذايي به كه به فرآيندهاي انباشت سرمايه دارد گيري مفهوم تواند به شكل شدت بستگي

كه در تحقيقات بين. بينجامد» رژيم غذايي« يافته است، گسترشالمللي مفهوم رژيم غذايي

و توزيع غذا را به شكل عوامل سي اسي بهتر از عوامل اقتصادي تبيين كرده است ساختار توليد

(Sodano,2012:367).از فريدمن از رژيم غذايي، بنيادينتعريف يك ساختار قانون محور برآمده

و مصرف در صحن  رژيم غذايي نئوليبرال محصول (Friedman,1993:29). جهاني استةتوليد
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سي سال پيش به اقتصاد جهاني از چهار اصل. است شكل دادهنئوليبراليسمي است كه

و المللي، كاهش هزينه زدايي، آزادسازي تجارت بين مقرراتيعني نئوليبراليسم هاي عمومي

به يك نظم جديد غذايي بين،سازييخصوص مي المللي را كه با پنج شيوه قابل وجود آورد

للي كار الم تقسيم بين، دوم؛هاي بزرگ افزايش چشمگير قدرت شركتنخست،:شناسايي است

به هاي سازماني زنجيره بر اساس ويژگي هاي كااليي مواد غذايي جهاني با افزايش صادرات

جواري محصوالتهموافزايش دوگانگي محصوالت بازار از لحاظ كيفي، سوم؛جهان جنوب

و باكيفيت بي و مالكيت معنويفن،چهارم؛كيفيت با محصوالت غني و؛آوري زيستي نانو

به تسريع،پنجم افزوني وابسته طور روز در كاهش منابع طبيعي، با يك سيستم غذايي جهاني كه

.(Sodano, 2012: 377)به محصوالت نفتي است 

هاي غذايي كاهش سياستةها در زمين قدرت هژمونيك دولت،در رژيم غذايي نئوليبرال

منابع خصوصيو منابع خصوصي ديگر در تسخير مقررات دولت نيست، بلكه اين يافته است

به تنظيم اقتصاد مي كه از طريق آن اين تغيير رخ داده است. پردازند هستند كه از،اين فرايند

و جهاني شدن تبيين شده است سوي در. گفتمان نئوليبراليسم اين گفتمان حداقل پنج اثر بارز

وپا.1:الملل بر جاي گذاشته است سطح نظام بين و مقرراتيان سيستم برتون وودز زدايي

كه موجب شدت گرفتن نوآوري در بخش مالي.2؛آزادسازي بازارهاي سرمايه سازي اقتصاد

و.3مالي شده است  به عنوان جريان علمي غالب و بروز مكتب اقتصادي شيكاگو ظهور

مرگ.4؛جهاني عرضهةزنجيرهاي چند مليتي مبتني بر ساخت هاي جديد شركت استراتژي

و ادغام قدرتاقتصاد سو پايان.5؛داري هاي جديد از جمله چين در اقتصاد سرمايه سياليتي

و تضعيف مفهوم حاكميت دولتةدور .(Biersteker, 2002: 53) نظم وستفالي

خوبي نتايج امواج بلندمدت گنجاندن غذا در فرآيندهاي انباشت گفتمان رژيم غذايي به

ف و سرمايه از قبيل گرسنگي مزمن جهاني، قر، تخريب منابع طبيعي، رشد نابرابر ثروت

مي بي به تصوير و تخريب فرهنگ دهقاني را .(Sodano, 2012: 378)كشد عدالتي

با هاي نظام سرمايه مكانيسم.4 در تقابل  امنيت غذايينبود داري
و توافقات بين هاي سطحي برخي از سازمان اگرچه تالشگفتني است، در ها  راستايالمللي

داري از اين توان برخوردار است اما نظام سرمايه،بارزه با گرسنگي جهاني همچنان ادامه داردم

به مبارز به؛ ساختاري با معضل گرسنگي بپردازدةكه مي بنابراين در رسد تالش سرمايه نظر داري

. تحريف افكار عمومي جهان استيادشده برايهاي قالب مكانيسم
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 المللي بينهاي سازمان.1.4
 المللي در حل مسائل متحد همكاري بينيكي از اهداف سازمان ملل، يك منشورةطبق ماد

و يا بشردوستاست المللي بين ،رو ايناز؛ باشدانهكه داراي ماهيت اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي

و كميسون ها، نشست سازمان در ها  گرسنگي در طول تاريخة مسئلخصوصهاي متعددي

آن. اند السم جهاني شكل گرفتهليبر مي در اينجا به بعضي از :كنيم ها اشاره

 متحد سازمان خواروبار كشاورزي ملل.1.1.4
ةالمللي است كه در زمين هاي بين فائو يا سازمان خواروبار كشاورزي ملل متحد از سازمان

كشور عضو سازمان44 از سويم1945سازمان فائو درسال. كشاورزي فعاليت داردةتوسع

و بهبود تغذي هدف اين سازمان، باال. ملل متحد تاًسيس شد  مردم جهان،ةبردن سطح زندگي

و ايجاد امنيت غذايي است  مبارزه با سوء. توزيع مناسب مواد غذايي در مناطق مختلف جهان

كه بازدهيةتغذيه با ارائ  اطالعات الزم به كشورهاي جهان از ديگر اهداف فائو است

و سطح تغذيه در در سال. مقر اين سازمان در رم است. جهان را ارتقا داده است كشاورزي

يكي از آژانسم1945 و فائو به عنوان هاي اولين كنفراس فائو در كبك كانادا برگزار شد

ازا هاي اصلي رسالت فائو عبارت عرصه. گرديدتخصصي سازمان ملل تأسيس  باال بردن: ند

و است و توزيع محصوالت كشاورزي، سطح تغذيه انداردهاي زندگي، افزايش بازده توليد

و تضمين رهايي بشريت از گرسنگي هاي فائو از راه. ارتقاي سطح زندگي جمعيت روستايي

به نيازهاي اعضا پاسخ مي و ريشه: دهد زير نا مشاركت و كني ور ديگامني غذايي توليدات دامي

و تقويت سياست و چارچوبذگ كشاورزي، ارتقا غ اري و حمايت از حفظ،اذهاي قانوني براي

و استفاد آنةمنابع طبيعي .)1391 فدايي،( پايدار از

و برنام.2.1.4 )1996( اقدامةاجالس جهاني غذا
و اعالم، اجالس جهاني غذا در رم جلسهم1996در سال  ميليون823، بيش از كرداي برگزار

غ كذنفر در جهان از و اساسياي از. غذايي برخوردار نيستند نيازهايترين افي  كشور80بيش

و اعالمي بةبه اين اجالس پيوستند آنراي رم را به دستيابيها حمايت از آنچه از نظر انسان

حق.، تصويب كردندبودحق اساسي غذاي كافي  كه اجالس جهاني غذا به اين نتيجه رسيد

و ابزارهاي وق بينغذاي كافي به صورت پايدار در حق الملل نهادينه شده، اما محتواي عملياتي

، كاهش تعداد1996هدف از اجالس جهاني غذا. طور كامل درك نشده است كاربردي آن به

بهب. سال بود20 طولمردم گرسنه به نصف در كشورهاي اجالس، اين هدف راي رسيدن
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شدةكننده از طريق اعالمي شركت آن رم متعهد به هفت اصل كه از طريق و اصول سياست،ند ها

ميبه كشورها امنيت غذايي  .(Fao,1996)شد نشان داده

 كشاورزيةالمللي توسع صندوق بين.3.1.4
و گرسنگي روستايي در فقيرترينةتوسعالمللي صندوق بين كشاورزي براي مبارزه با فقر

ايروستا فقرازبين بردن اين صندوق براي.هددمي مناطق براي توسعه اعتبار  لويت قائلوي

توسعه به افراد نيازمندتر، فقيران روستايي اعم صندوق براي اطمينان از رسيدن كمكواست

ميشرايط غذاييبهبوددررا مردواز زن المللي ابعاد كار صندوق بين. دهد خود آنان شركت

و بسيج اتحاديهةتوسع و ماهيگيري در جوامع كشايها كشاورزي شامل سازمان دادن ورزي

و مرد روستايي توانسته ميليون. فقير است تاند ها زن مين نيازهايأ با استفاده از اعتبارها براي

و تور،، كودواساسي مانند بذر و عمل براي خريد تجهيزات كنسرويا ابزار آوري مواد كردن

تو غذايي  ب شركتأسيسيا با ،خور نمير باالتر بردههاي كوچك، سطح زندگي خود را از

).1387 زائري،(د خود را از فقر نجات دهنةخانواد

 سازمان ملل متحدة هزارة توسعةبرنام.4.1.4
ازم1996بعد از اجالس جهاني غذا كه اهداف آن در سال  منتشر شد، سازمان ملل متحد

و پذيرش اهداف توسع2000تامبر سالپس  هزاره سازمان مللة در نشست سران براي توسعه

 تمام مايي گرده، هزارهةمقصود از اهداف توسع. را ترتيب داده است هايي نشستمتحد

از كشورهاي دنيا براي موافقت با طرح عملياتي حمايت سازمان ملل متحد بوده سويشده

به بيماري ايدزةگستر. است به نصف رساندن فقر شديد، پايان دادن تا، اين اهداف شامل

ازدهآما بهنه. آموزش جهاني براي پايان دادن به گرسنگي بود راهسازي تنها پايان دادن

اين هاي حتي اين هدف از اولين اولويت، هزاره استة توسعةگرسنگي يكي از اهداف برنام

ميداشت هزاره اعالمةپروژ. باشدميهبرنام و گرسنگي با هم به پيش به؛روندكه فقر  بنابراين

و گرسنگي را در دستور كار خود قرار هدف، ريشه خستيننعنوان . داده استكن كردن فقر

به نصف تا سالةاهداف توسع  هزاره مانند اهداف اجالس جهاني غذا، به كاهش افراد گرسنه

 هزاره را در فواصل معينةسازمان ملل وضعيت هريك از اهداف توسع. استاميدوارم2015

را سازمان ملل اطالعات هشداردهندهم2008در سال. نمايد منتشر مي با اين منتشر نمود اي

كه اگرچه ميزان افراد گرسن  اما تعداد، كاهش داشته است1990ةده دنيا از اوايلةمضمون

كه از دسترسي به مواد غذايي به. در حال افزايش است،هستند ناتوانمردمي بنابراين با توجه

كه حدود يك ميليارد نفر در دنيا دچار افزايش قيمت مواد غذايي، سازما ن ملل تخمين زد
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و دو ميليارد نفر از مواد غذايي كافي براي يك زندگي سالم بي  اند بهره گرسنگي هستند
.(United Nations,2000) 

 المللي توافقات بين. 2.4
به چند المللي توافقاتي صورت پذيرفته حق دسترسي به غذاي كافي در سطح بينةدر زمين  كه

مي نمونه از آن :شود ها اشاره

و سوء تغذيه جهاني موسوم به ريشهةاعالمي. 1.2.4 )1974(كن كردن گرسنگي
مياين اعالميه و سوء تغذيه در امان حق مسلم:گويد چنين هر انساني است كه از گرسنگي

مهم از طريق تضمين ضوعموهر كشوري بنا به موقعيت خود مسئول كمك به تحقق اين. باشد

به غذا براي مردم گرسنه مياين. استحق دسترسي كه بيشترين تأثير بحران اعالميه اضافه كند

به توانايي. غذايي بر مردم كشورهاي درحال توسعه است برايهاآنرفاه بسياري از مردم دنيا

و توزيع غذاي كافي   (World food conference, 1974).داردبستگي توليد

و توسع؛ مجمع عمومي7/51ة قطعنام.2.2.4  پايدار كشاورزيةغذا
به مجمع عمومي سازمان ملل اعالم كرد،در اين قطعنامه شدت در حال مشكل گرسنگي مزمن

در خصوص در ميان زنان، گسترش، به و مردم كشورهاي قطعنامه. استحال توسعه كودكان

گر رهاييهمچنين حق اساسي  به سنگي را تحت قوانين بيناز مي المللي و شناسد رسميت

و سازمان ملل بينةمصرانه از جامع متحد در خصوص همكاري با اجراي عملياتي طرح المللي

 (Res,1997). خواهدمياجالس جهاني غذا كمك 

)1999(هاي مواد غذايي كنوانسيون كمك. 3.2.4
:ي استاين كنوانسيون داراي چهار هدف اصل

؛هاي موجود بيني مواد غذايي بر اساس پيشرساني ايجاد بسترهاي مناسب براي كمك) الف

به هاي غذايي ارائه تشويق كشورهاي عضو براي اطمينان از اينكه كمك)ب منظور كاهش شده

و گرسنگي بيشترين گروه و بيشترين سازگاري را با شده استپذير استفاده هاي آسيب فقر

و كيفيت كمك)ج؛اورزي در اين كشورها داردكشةتوسع هايبه حداكثر رساندن اثربخشي

به عنوان يك ابزار قابل كاربرد در حمايت از امنيت غذايي غذايي ارائه يكةارائ)د؛شده

و به هاي كمكةگذاري اطالعات ميان اعضا در زمين اشتراك چارچوب براي همكاري، هماهنگي

و اثربه يابيدست برايغذايي  تر هرچه تمامانسجام نيز بخشي بيشتر در تمام مراحل عمليات

و سياست كمكميان .(Food aid conference,1999)هاي ديگر هاي غذايي
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 هاي داوطلبانه براي حمايت از تحقق تدريجي حق دسترسي به غذاي كافي رهنمود.4.2.4
د به رهنمودهاي داوطلبانه، امنيت غذايي ميبا توجه همر صورتي تحقق كه  مردم به موادةيابد

نه. در هر زماني دسترسي داشته باشند مطلوبغذايي به غذا اين تنها شامل دسترسي فيزيكي

مياست را. باشد، بلكه شامل توانايي اقتصادي نيز غذاي موجود بايد نيازهاي غذايي مردم

آن طوري تأمين كند؛ به و زندگي فعال اين رهنمود داوطلبانه چهار. بينجامدهاكه به سالمتي

؛)وجود غذا(غذايي در دسترس بودن مواد)الف: كند ستون امنيت غذايي را مشخص مي

به غذا)ج؛ثبات عرضه)ب د امكان دسترسي رعايت اين. پايدار از غذاي در دسترسة استفاد)؛

مللي حقوق اقتصادي،ال ها مستلزم تحقق تعهدات حقوق بشر تحت ميثاق بين دستورالعمل

و همكاري سازمان ملل ميثاق( جهاني حقوق بشرةمتحد، تحت اعالمي اجتماعي، فرهنگي

و سياسي بين   (Committe on world food security, 2004).باشدمي) المللي حقوق مدني

بر تشديد تأثير نظام سرمايه.5  غذايي امنيتنبود داري
كه نظا در كنار مكانيسم درراستايدر) ليبرال(داريم سرمايههايي  مبارزه با بحران گرسنگي

و توافقات بين چارچوب سازمان مي ها كه اين نظام براي المللي ايجاد نمايد، نبايد از موانعي

و پيشرفت  توسعه پايدارةهاي ساختاري كشورهاي درحال توسعه در زمين توزيع غذاي كافي

و كشاورزي بر سر راه كشورها و اقشار ضعيف كشورهاي غذا و حتي طبقات ي درحال توسعه

م توسعه به برخي از موانع يادشده در زير اشاره.دهد، چشم پوشيدييافته قرار - به اين مناسبت
:شود مي

و انحصار مواد غذايي شركت.1.5  هاي چند مليتي
كه صاحبازيبعض هاي، شيوه»يارحق انحص« با كسبي چند مليتيها شركتنظران معتقدند

و مهندسي زيستي و كار با.نداه بذرهاي كشاورزي را كامالً در كنترل خود درآورد،كشت

روي بخش كشاورزي در باز كردن درهاي سازمان تجارت جهانيها سياستياجرا يبه

 توانست حاكميت خود را بر اين صنعتي مالة، سرمايي فرامليتي كشاورزي تجاريها شركت

در اثر. طور كامل تحميل كندبه، گره خورده استي بشري كه در واقع با زندگمهم سيارب

ويبه تجارت» غذا«كه هرگز در گذشته سابقه نداشته است،يپيشبرد روند  سودآور تبديل شد

دريو كشاورزييفرآيند توليدات مواد غذا پرةچرخ، آب«تجارت و يسازيجهان» نان

بهيي غذايكه از بازارهاير آمارهاي بناب. قرار گرفتيدار سرمايه  دوازده،دست آمده است جهان

»يغذايةزنجير«خود دارند، كنترلةزيرمجموعشركت اصلي كه چهل شركت واسطه را در

نوكه شركت دوازده اين. اند گرفتهجهان را در دست  پنج كارتلة خود زيرمجموعةببه
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و بانگ كانتينتال، كارگيلي يعن؛ جهانةفرامليتي غل  گرينز، آرچر دانيلز ميدلند، لوئيز دريفوس

و مطلق،هستند اند بورن از، از گندم گرفته تا ذرت، جهان را بر بازار غلهخود حاكميت كامل

،ي روغن، چرب،يتا گوشت، محصوالت لبن)، جو، چاوداريا شامل ذرت خوشه(بلغور جو

و ادويه، اعمال مي ).1387 قري،با( كنند ميوه، سبزيجات، شكر

 گرايي مصرف.2.5
به افزون جوي سود بيشتر، كاميابي روزو داري جست هدف نظام اقتصادي سرمايه و دستيابي تر

و در يك كلمه رشد اقتصادي است داري عدالت اقتصادي نظام سرمايه. باالترين درجه از رفاه

ثرةرا در باالترين درج و انباشت مي آزادي اقتصادي، كسب درآمد و مصرف در اين. داندوت

و دخالت دولت حفظ منافع سرمايه،نظام داران در پرتو ايجاد بازارهاي جديد مصرف است

ميةبراي آماده كردن زمين و انباشت سرمايه صورت از ديدگاه اين مكتب،. گيرد مصرف باالتر

به ديگري  و كسي مسئول رساندن رفاه به افراد ناتوان مسئوليتي ندارند افراد توانمند نسبت

و8هاي انگليسي هرساله حدود خانواده. نيست و نوشيدني 300 ميليون دوررا تن غذا

وم2007ريزند، در فرانسه نيز در سال مي  ديدهاي خانگيه تن غذا در زباله713نه ميليون

هاي اخير در اين دو كشور پيوسته در حال افزايش بوده است ميزان ضايعات غذا در سال. شد

)(Fountain and Lamp,2010:14.

به ارزش دست موادة درصد از خريد ساالن40ها نيز حدود مريكاييا 165كم غذايي خود،

ة نفر4هاي ممكن است روشن سازد كه چرا خانواده موضوعاين. ريزند ميليارد دالر را دور مي

به ارزشا و2مريكايي ساالنه مواد غذايي مي75 هزار به طور متوسط.ندانداز دالر را دور

ميرا برابر خريد يك فرد در جنوب شرقي آسيا مواد غذايي10ها مريكاييا كه اين دور ريزند

ا50 هفتاد،ةمقدار در مقايسه با ده كه مواد. فزايش يافته است درصد بنابراين عجيب نيست

مياهاي هاي جامد در محل دفن زباله غذايي بخش اعظم زباله و. دهد مريكا را تشكيل آمار

مياارقام دولت  كه سوپر ماركت مريكا نشان به دهد با ها و سبزيجاتي ريختندورتنهايي ميوه

به فروش نمي بر،رسندكه به ميليا15 ساالنه بالغ مي رد دالر .)http://www.presstv.ir(دهند هدر

 افزايش قيمت مواد غذايي.3.5
به چالش مي كه همواره تأمين امنيت غذايي را كشد، افزايش قيمت مواد غذايييكي از عواملي

ش قيمت مواد غذايي در جهان، افزايش هاي اخير برخي از داليل اصلي افزاي در طي سال. است

و روغن به دليل گراني نفت و جايگزيني بخشي از غالت مصرف در كشورهاي درحال توسعه
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و نهادهبه جاي سوخت و نقل و افزايش قيمت حمل مي هاي فسيلي  باشد هاي توليدي مثل كود
ص1386مركز تحقيقات استراتژيك،( ،1.(

بهم2008 اول سالة، در نيمراي نمونهب ويژه كاالهاي افزايش قابل توجه قيمت مواد غذايي

و ايجاد چالش هاي جدي در بسياري اساسي باعث ايجاد بحران در بازارهاي كاالهاي اساسي

و عرضخصوصاز كشورهاي جهان در  و تأمين  مواد غذايي براي بخشة كاالهاي استراتژيك

و كشورهاي درحال توسعه عمده به دنبال افزايش قيمت سال،در اين. گرديداي از مردم فقير

و فرآورده و بحران غذايي نفت ،ترتيب اينبه. افزايش يافتهم توليد كشاورزية هزين،هاي آن

به كننده نفت نظير اياالت متحده يارانه برخي كشورهاي مصرف منظور تشويق كشاورزان هايي را

كه بتوان از آنها انرژي مورد تبه توليد محصوالتي مين نمود، اختصاصأ نياز را به نحوي ديگر

به كشت محصوالتيادرنتيجه كشاورزان. دادند مريكايي نيز با تغيير سطح كشت مزارع خود

و اختصاص حدود  به)به جاي توليد مواد غذايي( درصد از توليد ذرت خود30چون ذرت

آن موجب دامن زدن به تقاضاي اين محصولم2008توليد اتانول در سال و افزايش قيمت

و صادركنندة اغلب كشورهاي توليدكننداين،بر افزون. شدند  محصوالت استراتژيكة نفت

و كانادا، سطح زير كشتةاياالت متحده، اتحادي مانند در جهانگندم همچون  اروپا، آرژانتين

و آفتاب،اين محصول اساسي را كاهش داده گردان آن را به توليد محصوالتي چون ذرت، سويا

 اين عوامل باعث افزايش ناگهانيةمجموع.نداههاي زيستي اختصاص داد براي توليد سوخت

و  جهان در معرض تهديد هرچهةصدها ميليون نفر از مردم گرسن درپي آن،قيمت غذا گرديد

با بسياري از شاخصه،و در اثر پيامدهاي منفي ناشي از بحران گرفتندبيشتر قرار هاي رفاهي

در كشورهاي بيشترسوء اين بحران تأثير،بر طبق گزارش سازمان ملل. گرديدروبهروكاهش 

و سنگال(فريقاييا و تعدادي از كشورهاي) مصر، كامرون، بوركينافاسو مريكاياو آسيايي

 خانوارها در كشورهاي فقير صرف خريدةچراكه سهم بااليي از هزين؛ديده شده استالتين 

 قشر نسبتاً مرفه،پذير بر اقشار آسيب افزونافزايش قيمت مواد غذايي.دگرد مواد غذايي مي

و ص1390پور، قلي( ساخته استروبهرومريكايي را نيز با مشكلاجوامع اروپايي ،5-1(.

 المللي هاي غذايي بين منفي كمكتأثير.4.5
مي آنچه كمك بين«:نويسد ميژئوپلتيك گرسنگيژوزه دوكاسترو در كتاب شود المللي ناميده

و همچنين به صورت سرمايه و يا وام هاي خصوصي در مناطق گذاريو به صورت بخشش

به درحال توسعه انجام مي و بد و بد توزيع شده . كار رفته است شود همواره نارسا بوده است

م لي توصيه سازمان ملل متحد داير بر اينكه كشورهاي ثروتمند جهان بايد يك درصد درآمد

به كمك و،المللي اختصاص دهند هاي بين ناخالص خود را  از جانب همه كشورهاي ثروتمند

ص1354 دوكاسترو،(» يافته اجرا نشده است توسعه پي افزايش قيمت نفتم2008در سال.)448،  در



 1393 تابستان،2شمارة،44ة دور، سياستة فصلنام 284

كه براي مقابله با و غالت، كشورهاي صنعتي متعهد شدند و دو برابر شدن قيمت مواد غذايي

يك12 امنيت غذايي بيش از بحران به كشورهاي فقير كمك كنند، اما با گذشت  ميليارد دالر

ص1388 زماني،( اين كشورها تنها يك ميليارد دالر پرداخت كردند،)2009(سال بر افزون.)51-50،

مي هاي غذايي پرسش كمكة برنامة آثار بالقوة درباراين، زيرا همواره؛شود هاي بجايي مطرح

به بسياري از كشورهاي جنگ ان كمكامك و مستعد قحطي هاي غذايي فوري فريقا وجودازده

به كنندگان كمك احتمال دارد دريافت. دارد  غذاييةاي روزافزون به جير گونه هاي غذايي

كه در مسئله اين. دريافتي وابسته شوند ممكن است باعث شود قيمت محصوالت جانشين

و كاهش،شوند محل توليد مي به دليل تنزل قيمت، توليد محصوالت كشاورزي سرانجاميابد

در كار را از كارگران سلبة هاي غذايي انگيز همچنين كمك. لطمه ببيند شدت به و نتيجه، كند

و استيلز،( شود كمبود كارگر موجب تورم دستمزدها  ص1366 شوهم ،34-32(.

غنبود مخرب تأثير.6 بر جامعذامنيت  جهانيةايي
امنيت غذايي، تحليل پيامدهاي نبودهاي داري در تقويت پايه پس از بررسي نقش نظام سرمايه

مي المللي اجتناب بينة در سطح جامعآنمنفي  مي؛نمايد ناپذير سهرا تأثيراتتوان اين لذا در

به بحث گذاشت و سياسي :بخش اجتماعي، جمعيتي

 اجتماعي تأثيرات.1.6
 فقر.1.1.6

مي2500كارشناسان تغذيه، مصرف يك رژيم غذايي با ؛دانند كالري در روز را اساس تندرستي

 فقر يعني فراواني بيماريةرو استانداردهاي پايين رژيم غذايي يكي از ابعاد تشديدكنند اين از

نه.است كه مقاومت بدن را در مقابل بيماري كمبودهاي مواد غذايي  پايينها تنها از اين نظر

و موجب مي مي همچون هايي بيماريآورند بلكه ند،ا ند، داراي اهميت فراوانشو كواشيوركور

ص1365 دونالدسن،(گردند موجب ضايعات خطرناك مغزي در كودكان مي طي بحران.)51-50، در

بهم2008جهاني غذا در سال  ويژه در مناطق شهري از افزايش قيمت مواد غذايي، افراد فقير

در.اند ديده يانز و فقر  كشور8 در بررسي تأثيرات افزايش قيمت كاالهاي اساسي بر خانوارها

آن،2008درآمد در سال كم با رشدها، نتايج نشان داد كه در شش كشور از قيمت مواد غذايي

طور ميانگين در اين هشت كشوربه،اساس برآوردهابر. افزايش چشمگير فقر همراه بوده است

سه درصد افزايش دادم2007 تا 2005هاين سالمياقيمت مواد غذايي رشد  ه است فقر را

ص1390 پور، قلي( ،98(.
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و مهاجرت به شهرها. 2.1.6  ترك كشاورزي
و پيوست به شهرهاي روستاةيكي از عوامل مهم تأثيرگذار بر مهاجرت انبوه ازذگ،يان شته

كو بي و خردهزمين بودن، ناتواني كشاورزان تر شده سختزندگي. است پا از تأمين زندگي چك

هاي نئوليبرالي سفارش يا مديريت شده از سوي ويژه از زماني كه كشورها سياستبهاست، 

و يا برخي سازمان صندوق بين و بانك جهاني هاي غيردولتي فعال در اين كشورها المللي پول

كه بازار آزاد ناميده در چارچوب ايدئولوژي نئول. اند را ايجاد كرده يبرال بايد اجازه داد تا آنچه

مي. معجزه كند،شود مي بازار(»دست نامرئي«ةهاي مهربانان نامه شود از طريق ضمانت گفته

ها در جهان آثار متوقف شدن پشتيباني دولت.، اقتصاد بيشترين كارآيي را خواهد داشت)آزاد

و همچنين مصرف سوم از كشاورزان خرده به معناي سخت پا تر شدن زندگي براي كنندگان

مي. تهيدستان در اين كشورهاست به،گويد گزارش بانك جهاني كه دست در بيشتر كشورهايي

به،اند اصالحات اقتصادي زده پر بخش خصوصي گامي از جلو براي كردن خأل ناشي

ص1389 داف،مگ( نشيني دولت برنداشته است عقب ،265(.

 ات جمعيتيريثتأ.2.6
 افزايش جمعيت. 1.2.6

و افزايش جمعيت را به اثبات برسانيمةدر اين بخش برآنيم تا رابط گواه اين. مستقيم گرسنگي

ها كننده چند دسته از موش آزمايش. هاي اسلوناكر مشاهده كرد توان در آزمايش واقعيت را مي

آنيمتفاوت اين رژ. را تحت رژيم غذايي متفاوتي قرار داد به ها در مقدار كالري و ها بود

به اين. ها در توليد مثل پرداخت بررسي وضع آن وي پس از مطالعه روي شش نسل متوالي

كه از لحاظ مقدار كالري مواد پروتئيني خوراكشان غني آن موش،نتيجه رسيد از هايي تر بود،

آن زيرا مرتب ميزا،هر نظر براي توليد مثل وضع نامساعدي داشتند مين عقيمي شد، ها بيشتر

مي موعد شروع باروري در ماده به تاخير مي و تعداد افتاد، تعداد دفعات باروري كاهش يافت

مي خصوصدر.شدميكمنوزادان هر شكم مرتب  ؛كند نوع انسان نيز اين واقعيت صدق

كه در غذاهاي عادي مقدار،هايي كه باروري بيشتري دارند دسته كمي از پروتئين كساني هستند

و. كنند كامل حيواني مصرف مي و تناسل مربوط به كشورهاي خاوردور بزرگترين ارقام توالد

وا ميافريقا به مريكاي التين و برعكس كوچكترين رقم دست آمده مربوط به كشورهاي باشد

و زالند جديد استااروپاي غربي،  ص1355 دوكاسترو،(مريكا، استراليا براين، طبق بنا.)122-120،

 لذا معضل رشد سريع؛هاست آزمايش اسلوناكر، افزايش جمعيت جهان معلول گرسنگي انسان

به ميزان زيادي بستگي به سير .ها دارد كردن انسان جمعيت
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بهبهرودر حقيقت، سرعت همةمنزلرشد جمعيت، . محيطي است معضالت زيستةتشديد

و نيلسون با اي تأكيد اند، بر چنين يافته انجام دادهم2000كه در سال هايي پژوهشبراون

و هوا با افزايش تعداد انسان. اند كرده بيشتر ها، ميزان آلودگي تحميل شده بر زمين، آب، فضا

ميوشود مي به اين واقعيت كه جمعيت. يابد مصرف منابع زميني نيز افزايش رو با توجه جهان

 مستقيمي با ميزان مصرف منابع زميني داردةبطرااست، بايد گفت كه حجم جمعيت، فزونيبه 

http://www.refah.ir)(.

و مير كودكان.2.2.6  مرگ
مييكه در اثر افزايش قيمت مواد غذاييكودكان در ميان افراد را آسيب بينند، بيشترين سهم

مي. خواهند داشت كه وقت شواهد نشان رخيدهد و يا افزايش قيمت غذا و كمبود غذا دهد

جا خانواده به كمتر استفاده كنند، نوزادانيتغذائباي از موادي مواد مغذيها مجبور شوند تا

به بيشترين چرا؛خواهند ديددو ساله بيشترين آسيب را كودكان تا  كه انسان كه اين سني است

ويمواد مغذ يسنةاما اگر كودكان در اين دور. داشته باشدي كامل نياز دارد تا بتواند رشد سالم

و مقو به تغذيه سالم نميموفق لذا. توان آن را در سنين باالتر جبران كردي نشوند، ديگر

ميكه در دوران بحران غذاييافراد يها را در دوران بعد بيشترين آسيب معموالً،شوندي متولد

.)1390جوام،(دكر تحمل خواهنديزندگ

 رات سياسييثتأ.3.6
و جنگ براي غذا در كشورهاي قحطي كه متأثر از نظام سرمايه نيززده با كشورهايي داري

و پنجه نرم مي درة مردميتظاهرات گسترد. كنند، يك امر متداول است بحران غذا دست  كه

د و غذايي در بسياري از كشورهاي فقير رحال اعتراض به افزايش قيمت محصوالت كشاورزي

و سومالي صورت مي ج،گيرد توسعه مانند مصر، گينه، بنگالدش، هايئتي، ساحل عاج  نبه از دو

و ص1386مركز تحقيقات استرتژيك،(دكنميداري كمك هاي نظام سرمايه حفظ سياستبه تداوم ؛)3،

در،هاي مردمي مجبور به واكنش شده دولت در اين كشورها در مقابل شورشنخست اينكه

و هاي بلندمدت ديكتهل سياستمقاب در... شده از جانب بانك جهاني گرفتن پيش وادار به

و سياست مدتي همچون افزايش يارانه هاي كوتاه سياست مي ها اين. شود هاي كنترل قيمت

كه هم بخش خصوصي دولت،گميرسرد هاي درحال توسعه را از يك استراتژي باثبات غذايي

به ظرفيتو هم بخش دولتي در آن بس و بازمي،هاي ملي نقش داشته باشند ته  به دنبال آن،دارد

آن باعث وابستگي روز مي ها به نهادهاي سرمايه افزون . شود داري در مقابل مشكالت داخلي

و جنگ بر سر غذا از مشروعيت دولتدوم ، رشد اقتصادي كاهدميها، نفس اعتراض، شورش
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ميانو ثبات در توسعه را به تأخير مي و امكان اجماع بين دازد، به مشكالت اجتماعي افزايد

و تود ازةنخبگان دولتي مي مردم را به يادشدههاي دولت،رو ايناز؛برد بين كه دست مادامي

ميةترين نياز تود گريبان مشكالت داخلي براي تأمين اساسي در،باشند مردم  قادر نيستند

و اقتصادي سهمي براي خود در كنار گيري الملل در تصميم سياست بينةصحن هاي سياسي

.هاي بزرگ در نظر بگيرند قدرت

 نتيجه.7
به اگر اقدامات سازمان و در طوركلي معاهدات بين ها با راستايالمللي را مبارزه ساختاري

. اي خواهد داشت كننده ساختاري فحواي گمراهةمعضل گرسنگي تفسير كنيم، عبارت مبارز

به انكار تالش جامع درواقع نمي  توزيعةهاي فهم بجا از مسئل المللي در زمينه بينةتوان

و بلند هاي كوتاه ريزي نامناسب غذا، برنامه بمدتمدت  كشورهايا، برگزاري جلسات مشاوره

به قحطي به درحال توسعه، كمك و آوارگان و دوره زدگان و طور مقطعي پرداخت، اما اين ... اي

ا را هم نمي كه آمارهاي توان كهةتوسعةبرنامز نظر دور داشت  ملل متحد حاكي از آن است

و مير ساالنه در جهان، 60 و كمبود طوربهدرصد مرگ مستقيم يا غيرمستقيم معلول گرسنگي

گل(غذايي است  ص1387،ابراهيم كه بحران كمبود مواد.)222، به اين موضوع از طرفي با توجه

و  هاي سياست سويبه را گران مواد خوراكي نيست، توجه تحليلبودنغذايي ناشي از كمبود

به نظام سرمايه اصلي غدغةدبنابراين. است كردهامنيت غذايي جلب نبودداري در دامن زدن

به ريشه به اين مقاله، معطوف و فهم موانعي شد كه داري طور نهادي از جانب نظام سرمايه يابي

و توافقا سر راه سازمانبر  و فصل مسئل برايالملليت بينها ميةحل در. گيرند گرسنگي قرار

هاي چند هايي چون تجارت جهاني با شركت توان به هماهنگي استراتژي سازمان اين زمينه مي

كه پيامد آن حاكميت مطلق اين شركت بهةها بر زنجير مليتي غذايي اشاره نمود و  غذايي جهان

و اسراف مصرف. استانحصار درآوردن مواد غذايي كاري نيز در تاروپود نظام گرايي

به كساني كه از گرسنگي رنج نداشتن. استشده داري دميده سرمايه  احساس مسئوليت نسبت

ببه،برند مي و آشاميدني در كشورهايهدرستي با آمارهاي دست آمده از ضايعات مواد غذايي

به،در همين راستا. شدني است يافته، اثبات توسعهعمدتاً  افزايش قيمت مواد غذايي در جهان

و عرضه دليل نبود نهادهاي نظارتي بين به دليل نكردن المللي برخي مواد غذايي به بازار جهاني

و هاي فسيلي از سوي كشورهاي توسعه ها به جاي سوختآنةاستفاد هاي سياستر ديگيافته،

ت درة براي تهيثير مستقيم بر ناتواني اقشار ضعيفأنئوليبرالي، موجب  همة مواد غذايي الزم

مياكشورهاي جهان از و فليپين و انگلستان گرفته تا بوركينافاسو از. شود مريكا همچنين برخي

و سياسي، كمك صاحب شده از سوي كشورهاي ثروتمند هاي غذايي ارائه نظران علوم اقتصادي
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و نارسا كمك غذايي را موجب وابستگي اند يا نفس دانسته به كشورهاي فقير را يا ناكافي

منفي تأثير آخر اينكهةنكت. اند يافته برشمرده روزافزون كشورهاي فقير به كشورهاي توسعه

و هاي نظام سرمايه سياست و توزيع غذا در اشكال مختلف اجتماعي، جمعيتي داري در تهيه

ت. المللي گشوده است هاي بين جديدي را بر روي ارگانةسياسي، جبه غيير شكل زندگي فقر،

و همين و مير نوزادان طور افزايش جمعيت اجتماعي در كشورهاي درحال توسعه، مرگ

و كشمكش براي تهي به جنگ و آثار نگرانةجهاني، تبعات. آن انجاميده استةكنند غذاي الزم

و قرار گرفتن كوشش گفته پيش ةهاي جامع مبين وضعيت نامطمئن آينده براي بشريت

. در يك دور باطل استالمللي بين
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