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 Daniel Stern :نويسنده  

  نادر ساده: برگردان

. ظاهرًا بانک جهانی و صندوق بين الملی پول می خواهند مشکلی را حل کنند که خود نيزمسبب آنند  

ارگر نساجی نفر ک٢٠٠٠٠وزشنبه هفته ی گذشته بعد ازاينکه درر. درسطح جهان اعتراضات بر عليه گرانی ادامه دارد

آفريقای  در" پوالکاوانه"شهر درپليس برخاستند، هزاران نفرنيز  نی با  جنگ خيابابه) بنگالدش" ( داه گاه"درحومه ی 

 وآفريقايی   مختلف  درشهرهای  شورش نان  شاهد بوديم همانگونه که .  به تظاهرات زدند دست جنوبی برعليه گرانی

 ناچارکشوروزير ود به کاخ رياست جمهوری هجوم آور منطقه ی کارائيب، مردم خشمگين -درهائيتی  رخ داد وآسيايی

 مختلف تحت محاکمات و درکشورهای  اخير هم اکنون نيزصدها تن ازدستگيرشده گان نارامی های .گيری شدبه کناره 

.مجازات های سنگين  قرارگرفته اند  

 و محلی   تيتراول روزنامه ها درسطح بين المللیاخبارآن بندرت می توانست به ت آميزبود،اگراين اعتراضات مسا لم

 تنها گزارش افزايش  ت اين اعتراضا بجای انعکاس درآيد وهمچون تظاهرات درآفريقای جنوبی ناديده گرفته می شد و

.بازاربورس انعکاس می يافتقيمت غله در  

واشينگتن  شدند درنشست ساالنه شان در  ناچار بين المللی پول و صندوق گذشته بانک جهانی  البته که درآخرهفته ی 

.نسبت به جدّيت اوضاع هشداردهند  

  آن در  برای  دهد را بلند کرد تا نشان  برنج  وئیليک  دوربين خبرنگاران يک کيسه ی دومقابل رئيس بانک جهانی در

.ه نمايد يک خانواده فقيرناچار است نيمی ازدرآمد روزانه اش را هزين بنگالدش  

:وی تاکيد کرد  

روش "رفرم جديد" رئيس بانک جهانی به اشاره ی .داريم" رفرم جديد"بحران غله فائق شويم نيازبه يک برای اينکه بر

 ودردوره ی ٣٠فرانکلين روزولت دردهه  دخالت دولتی درتنظيم روابط اقتصادی است که رئيس جمهورسابق آمريکا 

.رکود بزرگ اقتصادی درپيش گرفت  

خوانده  وفرا ملتمسانه هشدارداده  تنها  او .  نيست   يک روزولت جديد خودش می دانند که رئيس بانک جهانی همگان 

! ميليون فرانک بعنوان کمک به تامين مواد خوراکی را آماده کند۵٠٠ که جامعه جهانی بايد تا اول ماه مه،  است  

. عالوه براين چنين فراخوانی بخودی خود تازه نيست. روشن است اين نيازضروری است اما درازمدت چاره سازنيست

ود، اما آنها شکه کمک ها به جهان سوم بيشتر ست شده ا صادر ها دولت ها بار روسای  طرف  وان هايی ازچنين فراخ

.به وعده شان عمل کرده اندکمتر  

. زسيستم کنونی نيستصندوق بين المللی پول بحران کنونی برخاسته اررئيس بانک جهانی وهمکاران وی دردرطرزفک



 

 2

. مطابق ميل ايشان پيش نمی رود" بازارآزادجهانی "به گمان اين آقايان، بحران ها پديد می آيند چون هنوزهمه چيزدر

 هشدار "اقدامات خطا"بهمين دليل فراخوان می دهند که اقدامات مبتکرانه انجام شود تا بموازات آن باصطالح نسبت به 

اينان  همچنين از نظر.می نمايند خطا معرفی يی را اماتی نظيرکمک های دولتی روی مواد غذابعبارتی انجام اقد. دهند

.يا اينکه قيمت ها بصورت دولتی تعيين گرددوگناه محسوب می شود اگرکه ماليات گمرکی صادرات افزايش يابد   

.و بانک جهانی به سياست های تاکنونی خود به ديده ی نقد نمی نگرندصندوق بين المللی پول   

ونشان خود درسطح کشورهای پيشرفته ی جهان مستقيما در ی مهر که اين دوموسسه با ديکته اين مسئله ای آشکاراست

 تحت ١٩٩۵ل چنين است که هائيتی مجبورشد سا. ايجاد وضعيت اقتصادی کنونی و نتايج مصيبت بارآن سهيم بوده اند

.  درصد تقليل دهد٣ درصد  به ٣۵فشاربانک جهانی و صندوق بين المللی پول، ماليات گمرکی وارادت برنج را از

فروخته شده به هائيتی ازآمريکا  سه چهارم برنج . درصد رشد داشت  ١۵٠ سال٩ين بود که  واردات برنج طی نتيجه ا

درمقابل برنج کاران فقيرهائيتی اما . همراه می آورند بازارجهانی راسطحود وبا خود نيز تزلزل قيمت ها دروارد می ش

استقالل غذايی ؛ اين کشوربخشی از به فالکت کشيده شده ويا اصال ازخِيرکشاورزی گذشته اند ودر مقابل درخواست وام

: ستاش را باخته است تا درچرخه ی بازارجهانی قرارگيرد چراکه باورايدئولوگهای نئوليبرال چنين ا  

 بر ليد آنديگرازعهده ی تو چيزآنچه راتوليد کند که بهترازهررقابت بين المللی خوب است وهرکشوربايد گمرک بد و"

."به نفع همه استتجارت آزاد نيز.  آيدمی  

وقتی آمريکا و اروپا فکرمی کنند بايد وابستگی خود به . اقتصاد جهان براساس قاعده ی قدرت ومنطق سود کارمی کند

حمايت می  کشت دانه ها برای توليد مواد اوليه ی سوخت غيرفسيلی  شورهای توليد کننده نفت را کاهش دهند؛ آنها ازک

  بندی چنين وا همواره می خواهند با چشم آنها . حال اين عمل با تبليغات ايدئولوژيک آنها  مطابق است يا نه بماند. کنند

. کنند که اين يک عمل اکولوژيک است نمود  

 .اين طريق عرضه ی مواد اوليه غذايی برای انسانها و دام کم می گردداز برخالف ادعاها  دانيمت ما مي روشن اسآنچه

 رقابتی ، جايی که قيمت ها تعيين مین طريق است که می بينيم در بازارايبه افزايش قيمت ها می انجامد و ازکمبود هم 

بدين ترتيب  سيستم کنونی ودر" تجارت آزاد"اين است معنای . ترببرد گردد،هر کس تالش می کند قيمت ها را مدام باال

. قيمت های باال، دهقانانی را نيز مجبورکرده که محصوالتی را کشت کنند که دربازارمشتری خودش را دارد  

اعت وکفش تلقی که درتوليد محصوالتی نظيرس. تسلط اين طرزتلقی در همه جا  آرزوی مدافعان اقتصاد نئوليبرال است

 گرسنگی اکی اوليه نمی تواند راه حل رفعباشد، ولی درزمينه ی مواد خور عملی داشته ی اه شايد هنوززمينهتلفن همرو

.امروزبه فردا تغييردادخط توليد کشاورزی را ازچراکه نمی توان . الکت بيشترباشدفقروف و بازدارنده ی   

ا مجبورکرده اند از ريشه به نيستی کشانده اند  و آنان ر" انطباق ساختاری " حاال کسانی که دهقانان فقير را با حربه ی 

 ۀد مطمئن باشند نمی توانند با وعدزندگی خود دست بشويند وبه حاشيه شهرها کشانده شوند، بايکشت و که اززمين کارو

.، دوباره درترغيب توليد ذرت وبرنج موعظه سرايی نمايند"چشم اندازبازار"  


