
 است.  شیدر حال افزا کایآمر یکشاورز یها بر اراض  یخارج تیمالک

 زرنگار درضای: حمصی و تلخ ترجمه

 

اراض  ی خارج  ت یمالک افزا   کا ی آمر  ی کشاورز  یها در  ا  ک یاست.    ش یدر حال  از    ت یخواستار ممنوع  یسوریم  الت یقانونگذار 

 . دیگرد الت یا یکشاورز  یها بر اراض  یی کایآمر ر یغ  تیمالک

شده    ن یتدو  نه یزم  نیکه در هم  ی میتقد  حه ی، ال"Counter"کانتر     ی خبر  گاهیگزارشگر پا   "Joe Fassler"نوشته جو فسلر    به

گذاران    هیسرما  ا یدهند و    ی م  ش یرا در کشور افزا  ن یزم  متی ها هستند که ق  یخارج  نی واقعا ا  ایکه آ  نیدر مورد ا  یاست مباحث

 کند.  یم ح اند را  مطر  تیوضع نی مسئول  ا یداخل

کند    ی است، استدالل م  انیتوسط خارج  یکشاورز   یاراض  دی که خواهان ممانعت از خر  "Doug Beck"داگ بک     یالتیا   سناتور

در جلسه اول    یبه دنبال دارد. و  یمل  تیو امن  ییغذا  تیامن   یها  نهیرا در زم  ییدهایها تهد  ییکای آمر  ری به غ  نیفروش زم

منابع طب  یی غذا  دات یتول  ،ی کشاورز  ته یمارس کم اظهار وسنا خو  یعیو  به  بنا  نمود.  را عنوان  به    نی فروش زم  ی استه خود 

 :دیگو ی م سیسنت لوئ یاعزام ئتیاست. او با استناد به گزارش ه ی ابیقابل رد  ریو هم غ زیها هم مخاطره آم یخارج

 . "وجود ندارد   ی نظارت  چیشود. ه  ی نم  یابیموضوع رد  ن یفروخته شده است. ا  نی زم  کریداند چند ا  ینم  ق یکس به طور دق  چیه"

  الت یها در ا  یخارج یبرا نی زم  دیخر یسوریم  التیدر ا زیبحث برانگ   یقانون رات ییسلسله تغ  کیبه لطف  ۲۰۱۳ ه یاول ژانو در

فرماندار    یوتو  رغمیو پارلمان، در اواسط همان سال عل  یدولت  نیگروه قانونگذار واسط ب  کی حال    ن ی. با ادیگرد  ی قانون  ریغ

  لد ی تفیخوراک اسم  یبه تصاحب آسان مجتمع فرآور  رییتغ  نی کنند که ا  ی قانون شد. منتقدان ادعا م  نی ا  لیموفق به تعد  التیا

"Smithfield"اچ    ویتوسط گروه دبل"WH"    شناخته    یکه بعدها به نام مجتمع شانگها  ینیچ  یی غذا  یهمان مجتمع  فرآور  ای

در    یکشاورز   نیزم  کریهزار ا   ۴۰  مالکدست کم    "لدیتفی اسم"  ۲۰۲۰سال  در    یشد کمک نمود. بر اساس گزارش گروه اعزام

 مک درموت  نی.کوردی ضابطه صورت گ ر ییتوانست بدون تغ ی معامله نم  نیبوده و ا التیا

 "Kevin McDermott"   

 : سدینو  یم  ۳۰۱۵سال  قات یدر تحق سی سنت لوئ ی اعزام ئت یه گزارشگر

.  "کرده است  افت یدر  لدی تفیازخوراک اسم  یغاتیهزار دالر کمک تبل  ۳۰از    شی شد که ب  تیهدا  یتوسط قانونگذار   د یقانون جد"

 دهد:  یگزارش ادامه م

رفت.  شی کرده بودند، پ افت یدر  یتر از شرکت مزبور مبالغ  شیآن پ یاز اعضا  ک یسنا که هر   یالتیا  ته یقانون توسط کم نیا"

  ی درصد  اراض کیشد, اجازه داد  بیتصو دیاچ در آ ویبه تملک گروه دبل لدیتفیآن که اسم هفته قبل از  کی که  دیضوابط جد

 .  "گردند یاز آن مالک خارج ی سوریم ی آن ها توسط اداره کشاورز ت معامال بیلزوم تصو رغم ی عل  التیا ی کشاورز

شرکت    ی برا  یصور   یشرکت ها  قیرا از طر   ن یزم  دینمودند و خر   یمعامله را ملغ  بیقانونگذاران ضرورت تصو   ۲۰۱۵سال    در

 : دیگو یم  تهیکم ی کم تر کردند. سناتور بک خطاب به اعضا ن یزم  یداریرا بر خر یسهل تر و نظارت دولت یخارج یها

 . "ندارد ی اطالع گر یکس د چی نه ما و نه ه م، یا دهیدرصد رس  کیبه آن آستانه  التینظر در ا   نیبا وجود آن که ما از ا "



  ک یارقام اغلب   ن یحال  ا نی کند؛ با ا  یم یرا نگهدار  ی کشاورز  ن یزم تی مربوط به مالک  یها ی پرداخت  کا یآمر یرزکشاو اداره

در دست است،    ۲۰۱۹که از دسامبر    ییداده ها  ن ی. بر اساس آخرابندی  یسال پس از برنامه انتشار م  کیتر از    شی ب  ایسال و  

  ت یبعد محدود ی در ماه ها یخارج تی به آن معنا است که مالک ن یا  د؛یک درصد رسی ی گذار  هیتر به نرخ سرما شی پ یسوریم

 .  دیرا در نورد

  ییسازمان ها گریو د یخصوص ی ادهایبن ،یدانشگاه ،موقوفات یبازنشستگ   یها یشامل پرداخت -ی نهاد  یها یگذار ه یسرما 

خود وارد    یها  ی گذار  هیرا در مجموعه سرما  یکشاورز  یاراض  افته یفزون    یبه گونه ا  -کنند  یبزرگ را اداره م  یها  هیکه سرما

  ی کشاورز ینسبت به اراض یدر حال رشد جهان  یعالقه مند  ی ایگو  ی در سطح مل  کای آمر  یوزارت کشاورز   یکنند. آمارها  یم

  ن یزم   کری ا  ونیلیم  ۲/ ۳۵خواهان    بایها تقر  یخارج  ۲۰۱۹سال    انیاست. تا پا  یگذار   هیفرصت سرما  کیبه عنوان    کای آمر

را از    ش یدرصد افزا  ۶۰در حدود    زان ی م  نی بودند. ا  ی کشاورز  یخصوص  یدرصد از مجموع اراض  ۷/ ۲  یعنی  کا،یآمر  ی کشاورز

  ی درصد کل اراض   ۷/ ۱تنها    یعنی  نیزم  کریا  ۲/ ۲۲به تملک    لیما  انیخارج  ۲۰۰۹دهد. در سال    ی نشان م  ی سو  نیبد  ۲۰۰۹سال  

  ی سهم  یکه در پ  ستندین  انیجهش بزرگ است؛ اما تنها خارج  ک ی  نیبودند. در همان حال که ا  یخصوص  ت یدر مالک  ی کشاورز

  یاراض  دنیدر حال قاپ  یاد یبا سرعت ز  زیکشاورز ن  ریغ  یگذاران محل   هیو سرما  نانی. کارآفرندا  یبخش کشاورز  ملکی از  ما

 اند.     یکشاورز  یهستند که خود فاقد اراض ی کنندگان دیتول ی برا دیتول  نه یو البته باال بردن هز ی کشاورز

   رنی ربی ف ن یمادل خانم

"Madeleine Fairbairn" 

  ی م  "نی زم  یبرا   یهجوم جهان ی مال ن ی: تامییطال ن یزم "خود د یدر سانتاکروز در کتاب جد ا یفرنیشناس از دانشگاه کال جامعه

 :سدینو

م  اریدر مورد  مردمان بس   یزیچ  نیچن" نام   ار یبس   یدر اصطالح پولدار ها  یال ثروتمند که در محافل  شوند    یم  دهیخالص 

شرکت ها   مشتاق جمع    نیشود. ا  یمنجر م  ییدارا  تیریمد   یشرکت ها  یزبانیم  هیگذاران    هی. منافع سرماابدی  یمصداق م

گذار را به    ه یسرما  هیدهند سرما  یکه  قول م  یکسان  یعنیخاک،   رانیمد یابر  زهی با انگ   دیگذاران جد هیسرما  بیو ترغ  یآور

 کنند هستند.  تی هدا یکشاورز  یسودآور به سمت اراض اریامن و بس   یگونه ا

 نیگزارش زم   هیدر نشر "فراخ  یبیج"ها با  ییکایگذاران به قول آمر  هی سرما   انیدر م ی عالقه مند نیچن

"The Land Report" 

   یمعرف "یی کایدار آمر نیمجله زم"پر زرق و برق که خود را به عنوان   یگذاشته شد؛ فصلنامه ا   شینما به

امالک و مستغالت  مزارع   یشرکت ها   ن،یداران صاحب زم  هیسرما   یها هیدر کنار انتشار نما  یغاتیتبل یها  یکند. در آگه یم

 . گذارند ی م شی سودآور به نما یرا به عنوان فرصت ها  یهزار هکتار

 کل یدر فهرست فروش خود دابل ن هینشر

 "Double Nickle" 

 وبرارا ین در

 "Niobrara" 

  یکانت یدر چر  یکریهزار ا ۳۴ یکند که مزرعه و چراگاه یعنوان م  را



 "Cherry County"   

   "تی است ل ییاوت دور ر دن یها" یشود. بنگاه معامالت ملک یم  یگذار  متیدالر ق ونیلیم ۴۲ نبراسکا

"Hayden Outdoors Real Estate" 

 کند:  یم ن یرا تضم  ینگر ندهی آ  متی ق نی دهد که ا یم نان یاطم

 دهد:  ی. فهرست قول م"انهیچراگاه ها در غرب م نی از بهتر یکی"

 . "است رینظ  یب  یگذار  ه یسرما نیبالقوه ا  ینقد  انیجر"

آن    ی ایاست. شواهد گو  یسور یم  التیدر ا  یخارج  ت یدرصد از تمام امالک با مالک  ۱۰مورد از امالک معادل    کینظر مساحت    از

  زهیو با انگ   د یکشاورزان جد  ی آن را برا  مت یو ق  ن یآن چنان است که ارزش زم  ن یزم ی در فروش محل  ی ش یاست که اندک افزا

  نهیها را ممنوع نموده است، اگرچه هز  ی به خارج  ن یکه فروش زم  ی التیاز شش ا  ی کی   ووا،یآ   التیمثال در ا  ی برد. برا  ی باال م

درصد کاهش داشته    ۱۵  زانی به م ۲۰۱۳سال    یبا گران  سهیشش برابر شده، اما در مقا ۱۹۹۰با سال    سهیدر مقا  یکشاورز  نیزم

 است.  

 موفق  یکشاورز  یل یتحل-  یخبر  خشی ن یاز ا شیپ

"successful agriculture" 

    یقیتحق یگزارش ده  یبرا انهیاز مرکز غرب م ۲۰۱۹که در ششم ژوئن  یدر مطلب "agriculture.com"  معتبر ت یبساو در

"Midwest Center for Investigative Reporting"   

    نشر داد خاطرنشان ساخت   باز

  شی را به دست آوردند که ب  کایآمر   یکشاورز یاز اراض نیزم  کریا  ونیلیم  ۶/ ۱دست کم  ۲۰۱۶در سال   یگذاران خارج  هیسرما

گذاران    هینشان داد که سرما   کای آمر  ی اخذ شده از وزارت کشاورز  یدهه تا آن زمان بود. داده ها  ک ی  ی در ط  ش یافزا  ن یتر

به    یکشاورز  نی زم  کریا  ون یلی م  ۳/ ۲۸دراز مدت دست کم    یاجاره ها  اسطهو هم به و  میمستق  تیمالک  قیهم از طر   یخارج

       برابر است.  ویاوها الت یبا مساحت ا یبیبه طور تقر  نیزم  زانیم  نیدالر به دست آوردند. ا ارد یلی م ۲/ ۵۲ ارزش 

  ن یشود، ارائه گزارش مبادالت زم  ی شناخته م  "یخارج  یگذار   ه یسرما  ی قانون افشا"که با عنوان  ۱۹۷۸فدرال مصوب    قانون 

 الزم االجرا نمود.   کایآمر  یرا به آژانس خدمات مزرعه وزارت کشاورز ی کشاورز

در تملک    یاراض  کریا  ونی لیم  ۱/ ۳با    نی م  التیا  ۲۰۱۶داده ها تا سال    نی به بعد وجود دارد. بر اساس ا  ۱۹۰۰از سال    ییها  داده

  با   آالباما ی ها الت یبه دوم قرار دارد. ادر رت کریا ون یلی م ۳تگزاس با   الت یو ا  ی تحت کنترل خارج یدر رتبه اول اراض یخارج

عمده در    یها  التیا  گریدر زمره د  بیبه ترت  کریا  ونیلیم  ۳/ ۱با    گانیش یو م  کریا  ونیلیم  ۵/ ۱واشنگتن با    کر،یا  ونیلیم  ۶/ ۱

خارج اراض  انیتملک  مالک  یبر  از  برآوردها  هستند.  اراض  یخارج  تیخود  ز  یکشاورز  یبر  باشند؛  پنهان  است    را یممکن 

 گردد.       یاطالعات دو سال بعد منتشر م  نیو آخر دارندیناپا

   یجو هارد 

 "Joe Hardy"   

      ونیبیتر  یلی د ایکلمب هینشر ری در نامه به سردب ۲۰۲۰در سال  ی سوریم التیا   "Fayett" ت یفا ه یناح ساکن



 "Columbia Daily Tribune" 

 :سدینو یم

  ی صاحب اراض  یافتد چه کس   یسال نو فرو م  دنیبال در فرا رس  ستالیکر  ورک،یوین  مزیتا  دان یدر م  ۲۰۹۹در سال    یوقت"

   "است؟ کا یآمر ی کشاورز

 دهد:  یادامه م او

 ی نوه ها ایآ"

  ی کارگران شرکت ها  ایکنند و    یخود کار م  یورزکشا  یخواهند بود که در اراض   یکشاورز امروز  ففاالن مستقل  یخانوارها

 "خواهند شد؟ یالتیو برون ا یخارج

خود    التیبه ا   دیاند؛ نخست با  یموضوع جد  یری گ یحق با او باشد که نگران شود. اما اگر سناتور بک و متحدانش در پ  دیشا

 بنگرند.   

 

 : منابع  

۱-https://m.facebook.com/TheCounterMedia 

۲ -www.agriculture.com 


