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 هانج ییت غذایامن یسوهدار بیپا  یکشاورز یکوبا، الگو

 (مکرهیامور ن یشورا  یهمکار پژوهش) یوتزیدبورا ا

 ۲۰۱۶دسامبر  ۱۶مکره مورخ یامور ن یشورا یلیو تحل یرسانگاه اطالعیمنبع: پا 

 یمترجم: محمد قربان

 

با در االت متحده، یا یاقتصاد ۀ محاصر میتحکو  یختن اتحاد شوروی با فرور  ه شدمواج  یی د غذای با بحران شد یالدیم  ۹۰ ۀدهل یاواکو
 ۀ حساس، که دولت هاوانا قادر نبود بههه انههداز مقطعن یرفت از ابرون  یبود. برا اشی د ناخالص ملیدرصد تول  ۳۰ش از یزش بی رشاهد و 

بایته یی اذمردم مواد غ یبرا ی کاف کههه د آن یهه ، بههه ام ی شهههر یشدند: کشههاورز یاز کشاورز یدی جد ۀ ویجاد شیها مجبور به ایی ه کند، کو
گاهانه و حساب ی استین نه حاصل سید غذا باشد. اگرچه این و تول یاستفاده از زم  یبرادار یپا یاوه یش ر ی نههاگز حههواد  ۀ شده، بلکه ثمههرآ

با را به پذیا ۀجیبود، نت ن تالش به کوبهها کمههد کههرد تهها یق به گسترش آن سوق داد. ای رش اقدامات مشخص و تشوین نظم نو مقامات کو
ژه جوامع در حهها  ی وجهان، به یگر کشورهای د یبرا یی اش به الگویی د مواد غذایفا کند و نظام تول یدار را ایپا یشگام در کشاورزینقش پ
 .ل شودی مخرب محافظت شوند، تبد یهای در مقابل دگرگون  دیبای که م  یاتوسعه

 

 دار از دل ضرورت زاده شدیپا یکشاورز یالگو

با با کمبود شدیختن اتحاد شوروی فرور ی در پ ره ناگهههان بههه یهه رو گشههت. جز، روبهههمتوقف شههده بههوده واردات ارزان آن د نفت، کی ، کو
، یتههر شههد. حقکا سههخت ی امان آمری ب یاقتصاد ۀ زمان صلح« نام گرفت، و سپس با محاصر ۀ ژی و ان وارد شد که »دور یامرحله  قااون  قتهها 

بو و همبستگ یآزاد  یهههامی ره را بهها تحههریهه ه جزیهه عل موجههود ۀ محاصر—برتون –معروف به قانون هلمز—۱۹۹۶در سا   کیدم کرات یک 
با مراود یی هاشرکت  ۀالعادفوق از یهه گههر مههواد مههورد نی و د یی ایمیش ی، کودهای تر کرد. فقدان مواد سوختداشتند، سخت  یتجار ۀکه با کو

ن یبهه  یی محصههوالت غههذا ۀرشد ساالن  ۀمعد  سران یآمار یهاشد. مطابق داده یمحصوالت کشاورز ی ، موجب کاهش بازدهیکشاورز
گههاوآهن  یرویهه سههت بههه نیبا ی طور عمده م ه، کشاورزان بی کمبود مواد سوخت لیبه دل بود.  ی درصد منف ۵.۱تا  ۱۹۹۵و  ۱۹۸۶ یهاسا 

و  سوزنی بنز ۀیل نقلیرا استفاده از وسای کنندگان کرد، زبا مصرف  کاهش فاصلهز مجبور به  یدکنندگان را نیآوردند. کمبود نفت، تول ی م   یرو
 ی ر دولتیبا یهانیثر به بحران غذا، زم ؤدند، و در واکنش م ی ب دیگران از کمبودها آسی ش از دیمحدود شد. ساکنان شهرها پ سوزلیگازوئ
کشههت ومههواد  یخود بههرا یهابامها، و پشت خلوت اط یها، ح از بالکن یعالوه، شهروندان عادکار گرفتند. بهه خود ب ید غذایتول  یرا برا
، یی ایمیشهه  یاز خود و فقههدان سههموم و کودهههایمنظور رفع نبه یی ن کشاورزان روستایستفاده کردند. افزون بر ا[ و پرورش احشام ایی غذا

د یتول  ۀ ویعنوان شدار را بهیپا یدهند، کشاورز خود قرار ی ن روش را هدف اصلیکه انیها بدون ادند. آن ی را برگز  ی بوم   یکشاورز  یهاوه یش
شوند کههه ی اداره م  یطور ی عیست که منابع طبا ی حال ن دریاده کردند. و ایهمه پ یل دسترس براقاب خوراکن یبه قصد تضم یی مواد غذا
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را  ی نانیگههر روستانشهه ی کشاورزان، دامپروران، و د ۀن امر مشارکت همین کند. ایم أانسان را ت ۀندی امروز و آ یازهاین (ستمیاکوس سازگان )بوم
 شدند. ی مند م بهره یاقتصاد ۀکه از توسعگرفت ی در بر م 

 ۀ عادالنه به منههابع و ادار ی ، دسترس یی ت غذایشود که خود به بهبود امنی راهم شامل م  ی ج زراعت شهری دار، گسترش و ترویپا یکشاورز
با توان بالقوی ثر آن کمد م ؤم  زود با برداشتن چند گام شههرو   ی لین ابتکار خودجوش شهروندان را درک کرد. دولت خ یا ۀ کند. دولت کو

نظههام  یبرا ی ر قابل توجهییکرد که تغمبادرت ت ید نظر در حقوق مالکی کرد. به دنبا  آن به تجد ی شهر یق از کشاورزی و تشوت یبه حما
با به تجدی به شمار م  ی ستیالیسوس  د و یتول  یرمتمرکز کردن الگویدر جهت غ ی رییکار دست زد: تغ یالگو ۀنیدر زم  یدنظر جدی رود. کو

 یکارگران یمهم برا یازه یعنوان انگمند شدن از تالش خود، بهامکان بهره ؛نافع حاصل از کار خود باشندکه کشاورزان مالد م نیرش ایپذ
 یهههای بههه تعههاون ی ل مزار  بزرگ دولتی عمدتا  شامل تبد ید کشاورزیمجدد تول  ی داشتند. سازمانده ی د حداکثریبه تول  ی شتریب ۀکه عالق
به کشاورزان حق استفاده از خاک و   که  دکنندگان کوچد بودیبه تول »حق انتفا «    صورت هب  نیع زم ی تر و کارآمدتر و توزکوچد  یکشاورز

با بهبود تول  ی داد. هدف رهبری ن باشند، م یزم  مالدکه نیرا بدون ا منافع حاصل از آن  ، واردات مههواد محو، اگر نه قطعو  ید کشاورزیکو
شهر  یکشاورز ی ز گروه ملی، و ن۱۹۹۴در سا   یدر وزارت کشاورز  ی شهر  یزکشاور  ۀ س اداریسأل از تین دل یبه کشور بود. به هم یی غذا

دار و یهه پا ی شهر یکشاورز ۀتوسعو ج ی و ترو ی و  هماهنگئشهر و حومه، مس  یکشاورز ی کرد. گروه مل ی بانیپشت ۱۹۹۸و حومه در سا  
ب ی ن جریو کودهاست. ا یافت مواد مغذی مشوق باز د یهه تول  یبرا یی و راهبردها یکشاورز ی شناختبومرهنمودها و اصو   یبرا ی ان چارچو

بایتول  یبرا ی د محلیاهان ارگانی، و حفظ گی و بذرها، و استفاده از منابع محل ی بیترک  یکودها  یفرد  کند. بعدها ی فراهم م  یی دکنندگان کو
صههورت بهههرمولههد یقطعههات غ عی که هدفش توز کرد ب ی تصورا  ۲۵۹ ی و  کاسترو قانون اصالحات ارض ئد رای دولت جد ۲۰۰۸در سا  

کردن اقتصههاد زه یبه منظور مدرن»رهنمودها«[  ی وبه معن نت س هییآم ینیلنام ه ب ی اصالح  ۀد بستی ۲۰۱۱بود. در سا  حق انتفا   یواگذار
با ت  یهههانیزمهه  یبههر رو « امکههان احههدا  بنهها۳۰۰قههانون » ۲۰۱۲ ، در سا سا  بعد .مبذو  داشت  ید کشاورزیبر تول  ی د فراوانیک أکو

کشاورزان و   یبرا  ی جاد امکانات بازرگانیبه ا  وه را فراهم آورد. مضافا  دولت یو کاشت درختان م   ی جنگل  یدرختکار»حق انتفا «،    مشمو  
با چنان اهم یع کشاورزیج و ترف ی دست زد. ترو یمربوط به کشاورز یهابه کمد ی دسترس   یی مواد غههذا ی د داخلیدا کرد که تول یپ ی تیکو

  شد.اعالم  ی ت ملیامن ۀلئمس 

 

 (Agroecology) کشتمبو به  ااتک

با گاهیقض ۀخواهانست ی زطیمح ۀها به جنبیی کو د یهه جد یهههاوه یمزار ، کشاورزان را بههه آزمههون شهه  داددرون نداشتند. کمبود منابع و  ی ه آ
تنههاوب ههها از فاده شههد. آن کار گرفته شد و از منابع در دسترس استه ب ی عیا طبید ی. اصو  ارگانسوق دادد و مهار آفات یارگان یکشاورز

شههن، ی اهان ضد شته ماننههد آویها از گن آن یبران استفاده کردند. عالوهیپرچ جاد یا یبرااهان ی، کود سبز و کاشت گکشت مخلوط  ،ی زراع
 یاههه وه یدولههت از شهه  ی آموزشهه  یههها. برنامهههاستفاده کردندد یا جذب حشرات مفیکاهش هجوم آفات  یا ُاخرا برای، ذرت ی نعنا، جعفر

انههد. آن شان بهههره گرفتهههی ا از خاطرات کودک ی سالمندان  ی ز، کشاورزان از دانش سنتیش از هر چ یکند، اما بی ت م یدار حمایپا یکشاورز
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نظههام  ۀکههار و توسههعوکرد به کشههت ی د نظام جامع رویانگر »یم که بینام بکشت[ وبوم ی شناختبوم یم کشاورزیتوانی را م  ی نی نو یهاوه یش
د یهه تول  ین الگههویهه ان چنههان رقههم خههورد کههه ای جر است. «ی محل یی ات نظام غذایل، و تجرب ی بد ی، کشاورزی دانش سنت ینابر مب یی غذا
سههت از ا عبههارت  کشههت بههوم ۀباشد. شالود ی ن اتکا به مواد مصنوع ی و کمتر ی عیحفظ منابع طبدار، ضامن یپا ی، از منظر کشاورزیی غذا

کاراتر از منههابع، مثههل  ۀو استفاد ی شناختست ی زج تنو  ی که به ترو یداره ادغام با دام از جمل—وکارکشت  ۀ ویمتنو  ساختن محصو  و ش
 یبههه انههر  دیخورشهه  نههور یل انههر ی وتبههدمانند فتوسنتز  ی عیطب یروندها یسازرساند. متنو  ی م  یاری ی عیآفتاب، آب، خاک و آفات طب

 یهههات یهه ش فعالین، و افههزای، جههذب فسههفر زمهه وم[یهه در جّو بههه آمون  ترو ن موجودیل نی وتبد ترو ن ین ت یتثب، زنده[ یهادر بافت  یی ایمیش
ر الگههو در کوبهها پههس از ییهه تغ ۀدهنههدن نشههان یهمچن یسازن متنو  یبخشد. ای درون خاک را شدت م هم سطح و هم در  ی شناختست ی ز

 .باشدی نگ سرد م در دوران ج  ی ستیالیسوس  یر شورویمشتق از آن به اتحاد جماه یهافرآوردهکردن صادرات شکر و ی تخصص

ن ی ، کوبهها سههازگارتر۲۰۱۶در سهها  زنده«  ۀ اریتحت عنوان »گزارش س (WWF)عت« یطب ی »صندوق جهان ۀسالنام دوبر اساس گزارش 
 (Environmental Footprint Index) سههت«ی زطیر محدرات انسان یثأت» ن صندوق شاخص یست است. درواقع ای ط زیکشور با مح

 ۀسههران ی»ردپا رهی ن جزی. مشخص شد که ای عیاز منابع طب یبردارشاخص بهرهو  ی انسان ۀتوسعاست از شاخص  ی قیتلفکه  ابدا  کرد را 
و هههم  رد یهه گی را در نظر مهه  و منابع یانر مصرف زان یم  که همدارد،  ی قابل قبول  (Ecological Footprint per Capita) «ی شناختبوم

ن یی، و پاباال سواد، متوسط طو  عمر ی با سطح باال یی د مواد غذایدار تول یدهد نظام پای ها نشان م ن شاخص ی. ارا  ی انس ان  ۀشاخص توسع
  .ر کودکان، دمساز و سازگار است یوم مرگ زان یم بودن 

 

 در جهان ییت غذایامن یسوهب یراه

سههالم و  ی زنههدگ یغذا برا ی کاف ۀ ون نفر در جهان به اندازیلیم ۷۹۵و( حدود ئ)فا لل متحدم  یکشاورزخواربار و سازمان  یهامطابق داده
 بههه ی ابیدست  یبرا ی صنعت یاست بر شکست رواج کشاورز ی ن گواه روشنین. ایزم  ۀ کر ید نفر از هر ُنه نفر رویب ی قر—فعا  ندارند

ان یهه م  ی تنگههاتنگگههذارد. ارتبههاط ی مهه  اثههر سههو  ی شههناختبوم یهار سالمت انسان و نظامب یی غذاد مواد یتول  ی مطلوب. نظام صنعت ۀجینت
مفههرط  ی چاق ۱۹۸۰ل شده است. از سا  ی ع تبدیشا یماریمفرط به ب ی وجود دارد. چاق ی رمسریغ یهایماریت ناز  و بیفیبا ک یغذاها

ده بههه جوامههع یهه ن پدیهه انههد. اشده یبندعنوان چاق مفرط طبقهون نفر بزرگسا  بهیلی، ششصدم ۲۰۱۴افته است؛ در سا  یش یدو برابر افزا
مفرط رنههج  ی از چاق ی ون نفر از مشکالت ناشیلیم ۱۱۵ش از یدر حا  رشد ب یدر کشورهاشود ی ن زده م یتخمشود؛ ی محدود نم ی صنعت

ط یمحهه  یی ایمیشهه  یها و کودهههاکشتنها آفت ط به همراه دارد. نهیمحست ی زور آسرسام یهانهی هز ی صنعت یکه کشاورزنیبرند. بدتر ای م 
 منتشرشده یگازهااز کل زنند. ی دامن م  ی میات اقلرییشتاب سرعت تغو د کربن، یاکس یش انتشار دی، بلکه به افزاکنندی اطراف را آلوده م 

 ی صههنعت یکشههتزارهااز  یبههرداربهههره ارتباط دارد. یی ایمیش یها و کودهاکشدرصد به آفت  ۱۱.۵، یکشاورز یهات یفعال جّو بر اثردر 
قت، یشود. درحقی ن م یزم  ی ش جهانیز گرمایت خاک، و نیفی، تنز  کآن  ی آب و آلودگ یۀروی ب، مصرف یی زدا، جنگلی یازابان یتج به بمن
ابد، از نقههل و انتقهها  مههواد یی ن روند ادامه م یمراحل ا ۀدر هم ی شود بلکه آلودگی خالصه نم ید کشاورزیآن به تول  ی طیمحست ی زامد یپ
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 ، و از انبار تا فروشگاه.یورفرآگرفته تا  یی غذا

با م  ن یهه اگههر ا ی ست نگاه کههرد. حتهه ی ط زیو سالمت مح یی ت غذایامن ۀل توسعی د بدی، یدار کشاورزیپا ید الگویعنوان توان بهی به کو
با به  ی شهر یضرورت به وجود آمده باشد، کشاورز یتوسعه از رو ل شههده اسههت. ی درحا  توسههعه تبههد یکشورها ۀیبق ید الگو برایکو

با دارا کههه  یاوه یشههود، شهه  ی متمرکههز اداره مهه  ۀ ویبه شهه  یکشاورز یهااست یت و سیاست که در آن حق مالک ی ستیالید نظام سوس ی یکو
 یدادهههان، بههذر و درون یع زم ی د به نظارت دولت سپرده شده است، از توزیجه، تمام روند تول یجهان دارد. درنت ۀیبا بق ی ریتفاوت چشمگ

 ۀمثابهه « بهههی کشههت شهههرا »بههومی، ی شهر یت کشاورزیقابل یدارسازین کشور در پایت ایموفق شواهد. اما، ی ابی تا بازارگرفته وکار کشت 
بههه  ی و غذا متکهه  ین آب، انر یم أت ی. شهرها معموال  برار است یچشمگا یکوچد سراسر دن یشهرها و شهرهاکالن  ید غذا برایروش تول 

 یی غههذا ی ر بحههران ملهه یهه ، نظریناپههذی نهه یبشیرات پهه ییهه تغ در برابههر نان معمههوال  یشهرنشهه ب، ین ترتیاه هستند. ب یی واردات از منطق روستا
 ین کشههاورزیرا کههاهش دهههد. همچنهه  ی شهر به منابع خههارج  ی د شهر ممکن است وابستگید غذا درون یرتر هستند. لذا، تول یپذضربه

ههها در ی دگرگههون  ی ست که در پا نیت ایکند. واقعی م ق ی تازه را تشو یوه و سبزیو مصرف م  شودی موجب م دار بهبود سالمت انسان را یپا
با، کاهش قابل توجه ینظام کشاورز ابت از سهها  ی د یماریو  بیرخ داده است. ش ی قلب یهایماریابت و بی از د ی زان فوت ناشیدر م  ی کو

تواند به اشتغا  ی م  ی رشه ین، کشاورزیافت. افزون بر ایدرصد کاهش  ۵۳صورت گرفت  ید کشاورزیر در تول ییکه تغ ۱۹۹۶تا  ۱۹۸۶
شههمو  مههزار  همه یهاجاد انجمنیها، انیکمد کند؛ عالوه بر ا ی ت شهریجمع یاهیحاش یهابخش یبرا ی شغل یهاجاد فرصت یو ا

 ی تواند راهی م  ی دار و شهریپا یافزود کشاورزتوان ی رساند. م  یاری ی ت شهریجمع ی سطح زندگ یاتواند به نشاط شهر و ارتقی م   ی شهر
در حهها   یرود. کشههورهای به کههار مهه  یی د مواد غذایتول  ی گردانو خود یی خودکفااشاره به  یکه برا ی د، اصطالح یگشاب یی ستقال  غذابه ا

از واردات غههذا بههه  ی انتقهها  منههابع مههال منظههوربهههو قابههل انعطههاف  ی افتنیهه جههذاب، دسههت  ی ن موضو  مانند هههدفیتوانند به ای توسعه م 
 کنند. ه، نگای محل یهایگذارهیسرما

ن معنهها کههه یهه اه بهه باشد.  قابل انعطاف ید غذایتول  نظامز ی، و نیی ت غذایو امن ی گرسنگ رفعحل تواند راهی دار م یپا یو کشاورز کشت بوم
کنههد. ی م مهه یافتههه اسههت، تههرم ی ی شتریرا  رواج بیرا که اخ  ی میاقلد ی رات شدیثأحا  تنی، درع شودی م ست ی ط زیمح یعوامل مضر برامانع 

با را در نورد  ۲۰۰۸در سا  که د ی آ دتوناس چهل روز پس از توفنالس  ون یولگا یۀدر ناح  ی د بررس ی یهاافتهی د نشههان داد مههزار  یهه کو
دچههار خسههارت  درصههد کمتههر ۵۰کردند،  ی کشت م  ی محصول صورت تدهب درصد ۱۰۰تا  ۹۰ که یی کشتزارهاسه با یشده در مقامتنو  
م یدرصد( ترم  ۹۰تا  ۸۰) ی شتریبا سرعت ب دروز پس از توفن ۴۰داره شده بودند ا ی کشتبومت ی ری که با مد ی ن نحو، مزارع ی. به همشدند

گههر جهههان، ی ن، بلکه در منههاطق دیالت یکای آمر تنها درن الگو هستند، نهیکردن اادهیدر حا  پ یاریبس  یقت اکنون کشورهایشدند. درحق
از  ی تیئر هاینظ یی ه در کشورهایتغذو خاک و مبارزه با ست یفیافت کمشکل  حل ید برایبا و ؛یوس و ماالوئ مانند ال یی ازجمله کشورها

 شود.  یروین الگو پیا

وجههود دارد.  حدوحصههر آن ی بهه  یهههاشههرفت یدر مقابل پ ی را موانع فراوانی ست، زا یکار دشوار ی شهر یکشاورز ۀتوسع یج و اجرای ترو
، و ی ن، آلههودگینههاز  زمهه  یوربهههرهبههه آب،  ی ن، دسترسهه ین حقههوق زمهه شههناختت یرسههمن، بهیبه زم  ی از موانع عبارتند از دسترس  ی بعض

 یبخش کشاورز یهاارانهیت یدا  مورد حمای در بازار، که شد یاارانهیمت یز حضور محصوالت ارزان قید، و نی کشاورزان جد ی تجربگی ب
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استفاده  سرسختانه بر سر ی است و رقابت یی ن روستایارزشمندتر از زم  یی معموال  کاال ی ن شهرین زم یغرب واقع شده است. همچن یایدن
است معموال  آلوده  ی ن گذشته، خاک شهریشود. از ای افت م یدر شهر  ی سختد غذاست بهیاز تول یکه مورد ن ی ت آب یفیآن وجود دارد. کاز 

در  یکشههورها یی غههذا یهاران بح از ی ناش. اما، اضطرار کندتواند محصوالت را آلوده ی قرار دارد که م  ی صنعت ی ها و نواح د جادهیو نزد 
دار را یپا یج و گسترش کشاورزی ترو ریدر مس  ی اساس یهاد غذا، بخش مهم کوششیر تول د ی میاقلحواد   ی رات منفیثأحا  توسعه و ت

  .دهد ی ل م یتشک

 

  دارانهیحمالت سرما در مقابل یدیارزشمند تول نظامدفاع از 

با، عمدتا   االت متحدهیان ایم  یکشاورز ی مبادالت بازرگان سههتم بههود. یاو  قههرن ب ۀمهه ین ی شکر، اساس روابط دوجانبههه طهه  یبر مبنا و کو
 یاست کشههاورزیر سد ی ریثأاالت متحده تیر داد. از آن پس، منافع اییت را تغیکشور وضع ان دویم  یانقالب کاسترو با قطع روابط تجار

با نداشت، هرچند محاصر با یاالت متحده علیا یاقتصاد ۀ کو شههدن آبگذاشت. اکنون بهها  یار قابل مالحظهیثأت یش کشاورزر بخده کو
ا  ؤدهههد. سهه ی اق نشان مهه ید اشتی ن بازار جدیاالت متحده به ایا ی، صنعت کشاورزروابط[ یسازیند عادیآغاز فراو و روابط دوجانبه خی
با، کشاورزان کوچد و مزرعه یکشاورز ۀ ژی ا بخش وی ست که آا نیا ات خههود ادامههه یهه « بههه ح یدارهیسرما ومهج، با »ی داران خانوادگکو

با از ایاخواهند داد؟ هم  مجههوزش صههادرات یو افههزا ی م بازرگانی قانون اصالح تحر ۲۰۰۰کند. در سا  ی االت متحده غذا وارد م یند کو
با به یا یی د کرد. معد  صادرات مواد غذاییأرا ت یی و دارو یی از اقالم غذا ی فروش بعض ن یدالر در سهها  بهه  ون یلیم ۳۶۵االت متحده به کو

بای خر یت اعتبار برای جاد محدودید. اما ایرس  ۲۰۱۴تا  ۲۰۱۲ یسا  ها ها را کههاهش داد. برداشههتن کامههل تجارت آن  ن امکا یی داران کو
تالف ئهه ا» ۲۰۱۵در نههوامبر حهها  نیدرعهه بههه وجههود خواهههد آورد.  ی عیوسهه  ی بازرگان یهافرصت  برتون –قانون هلمزمحاصره ازجمله لغو 

با یبرا یشاورزک یی کای امر  یهههاخا  متخاصههم آغههاز کههرد. گههروهی را در کشور تار یکشاورز یگذارهیسرما ۀبجانگسترش همه ۀبرنام  «کو
 نسانج در آرک ردکنندگان بینمونه تول  یمشغو  بودند؛ برا ی گریبه الب  یاقتصاد ۀ دادن به محاصران یپا  یبرا  یفراوان وابسته به کسب کشاورز

با با پنج برابر ا ۀرا مصرف سرانی بودند، زمند عالقه به گسترش بازار در کو فههروش  یرسههد بههرای االت متحده است. به نظر مهه یبرنج در کو
با، با ۀکنندو بر کشف رفتار مصرف  یفناورکا بر انتقا  ی مرامنافع  محصوالت به کو با یی کو ن را دارند یاها توان یی متمرکز شده است. کو

ز باشههند. امهها یهه ن ی خوراک یهاا روغنیگوشت، غالت،  ی توانند مشتر ی ن م یهمچن ی ، ول باشنده االت متحدیا یکاالها ۀعمد ی مشترکه 
با  یکا برای مرا یکشاورز تبادالتش یت مهم گشای تواند مزی م  یزیچه چ  با نم ید کشاورزی؟ تول دی به شمار آاقتصاد کو د یتواند با تول ی کو
واردات بههه کوبهها منجههر بههه  یبازشههدن درههها، مههت. اوال  یو هم از نظر قت محصو  یاالت متحده رقابت کند، هم از جهت کمیا ی صنعت

، محصههوالت ا  یهه ثاند. یخواهههد کشهه  ی بههه ورشکسههتگ ی دکننههدگان محلهه یشود؛ و کار تول ی م  ی ردولتیغ ی ریگدرحا  شکل نظامرفتن نیازب 
با م  یمتعدد  ی، و غههذاهایی اسههتوا یهههاوه یهه تنبههاکو، رام، م  هبهه توان ی ازجمله م  ،کا به فروش برساندی مراتواند در بازار ی وجود دارد که کو

 یها فرآورده  ،زه یرمکانیو غ  ی سنت  یهاها به روش فرآوردهد یق تول ی به رقابت بپردازند، از طر  ی فیک  ۀتوانند از جنبی ها م . آن اشاره کرد   یی ای در
،  ان تمرکز دارند[.ی تراز مش  ی نیاز بخش معیاز بازار و بر ن ی وکه بر بخش کوچک ژه ی جاو یخته، و کاالهای رتراریغ ن بههازار یکشمکش بثالثا 

با بر تول  یش خواهد داد. تا کنون کشاورزیرا افزا یصادرات کشاورز ۀنی ، و هزی محل یهامت ی، قی د داخلیتول  و  یی خودکفهها ید بههرایهه کو
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جه به تنههز  سههطح یدرنتبکاهد و  یی ن منابع غذاین خطر وجود دارد که چرخش به سمت صادرات غذا از ایمتمرکز بود؛ ا ی مصرف داخل
با قادر بودا یداریپا یز ضربه خواهد خورد الگویچ  شتر از هرینجامد. اما آنچه بیب ی زندگ سههت سهها  گذشههته توسههعه یب ی ط هست که کو

 را ی د صههنعتیهه رقابههت بهها تول  یی کههارآ ی کاف ۀ که هنوز به انداز ی و سنت ی بوم  یهاوه ی، به شُخرد د یتول  یبر مبنا یکشاورز یالگود یدهد، 
 یهههاان نظههامیهه رسههد مبههادالت م ی . به نظههر مهه است  دتریدکنندگان مفیست و تول ی ط زیمح یشود که برای ندارد، اما در درازمدت اثبات م 

با ی مرا یکشاورز هنگام  یکشاورز ۀدوجانب ۀاالت متحده که موافقتنام یا یوزارت کشاورز ی خبر نشست واقع، در کطرفه باشد. بهیکا وکو
باسیئسفر ر با به امضا رس جمهور او  انتقا به  یمنداز عالقه ی د که نشانیارگان یا کشاورزی ی بوم  یبه کشاورز یاچ اشاره ید، هیما به کو

با به ایپا یکشاورز فنون  بامهها تصههرسههفر  ۀ و  کاسههترو دربههارئهه را خههورد.ی به چشههم نمهه داشته باشد االت متحده یدار کو ح کههرد: »مهها ی او
متههر از ی لهه ید م یهه ا یم، ی گذاری ر پا نمی از اصولمان را ز ی کی ی ا حتیم، یکنی را انکار نم ی ت اجتماعاستقال  و عدال ۀ دربار مان یهادگاهی د

مههان مهها را تحههت فشههار ی امور داخلهه مداخله در  یبرا ی کس م داد یم کرد. ما اجازه نخواهینخواه ی نینش عقب  ی دفا  از استقال  مل سنگر
نلههد اد  کاسترو و انتخههاب دیدو کشور، درگذشت ف ی مهم در رهبر ۀ.« دو حادثایمگزافی پرداخته یهانهی هز استقاللمان  یبرا. ما بگذارد 

با و  ۀندی ترامپ، آ ب یکا را با ترد ی مراروابط کو رخ دهد، دولت  یدی عقبگرد جدچه ابد یادامه  یسازیرو ساخته است. چه عادهد فراوان رو
با عالقه  داران« مقابله کند.هیاش ندارد و آماده است با »نفوذ سرمایزد کشاوریتول  ۀ ویبرداشتن از شبه دست  یاکو

 

 داریپا یت از کشاورزیحما

با ی پاسخ منطق ی دار و شهریپا یکشاورز مهار  یداد ناز ، بر مبنابا درون  ی سنت یکشاورز فنون منابعشان بود.  یهات ی ها به محدودیی کو
باست. ا ی بوم  یی داد مواد غیتول  ی د و تنو  بذر، ستون اصلیارگان یهاآفت  ، در مصههرف منههابعن ی جههوترن صههرفهیهمچنهه  نظامن یدر کو

 یبههرا ی راسههتبههه نظههامن یدنبا  کنند. ا دیگر بای د یست که کشورهاا یی شمو ، و الگوهمه ی ست، از نظر اجتماعی ط زیمح ی پاک  پاسدار
 ۀت دارد. نمونهه یدرحا  توسعه اهم یکشورها یه براژی وبزرگ در سراسر جهان، و به یشهرها و شهرهادار کالن یپا ۀو توسع یی ت غذایامن

با ست ی ط زیجامعه و سالمت مح خصوص در ی بزرگ یهابان است، اما با چالشی دست به گر ی ست و با مشکالتین ونقص ب یعی ب یی کو
ب هب ی حت با و  ۀندی آ ۀ د درباری جد ی فیرو شده است. بالتکلهطور ناخواسته رو مند بههه هعالق یی کای مراجار از ت ی ریکثکا تعداد ی مراروابط کو

با، خاصه در بخش کشاورز با حتما  بایپا یکشاورز ۀهرحا ، نمون گذاشت. به ی ره را در انتظار باقی جز یتجارت با کو و  جی تههرو دیدار کو
 ۀ وین شهه یرد؟ اید انجام گیبا ی ن عملیکا چنی مراش روابط با یگشا یجار اوضا ست: چگونه در ا نیا  اؤابد. سیو گسترش  شود ت یحما

نان یو اطم یی و کسب توانا ی که درحا  نبرد با گرسنگباشد  یادرحا  توسعه یاز کشورها یاریبس  یل برای د غذا ممکن است تنها بدیتول 
 .هستنددار یپا ی در جهان ی زندگ یبرا ی و فرصت تشان یالزم جهت حفظ جمع


