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اما از    ،از منابع  یقاره غن  کی  بر  ؟چه شده  م کهیشیدانبا خود می  ،میکن یه منگا  قایبه قاره آفر  وقتی
محسوس در آنجا  نه چندان و  زیهمه سازمان توسعه و توسعه ناچ  نیبا ا ؟چه پیش آمده ریفق ينظر اقتصاد

منطقه  قایآفر   ؟چه پیش آمده است که    ياتنها  ب  يرز راندمان کشاو  به طور کلیدر جهان  رو    ه در آن 
  يبر جا   يکالر ي نفر کسر  ون یلیم  100از    شی اشت و برا پشت سر گذ  قایت. «انقالب سبز» آفرش اسکاه

نفر گرسنه شدند.   ونیلیم  100از    شیب  ؛میتر استفاده کنیاصطالح انسان  کی از    دینه، اجازه ده  .گذاشت
رسد  ی م  راف  یان زم  .موضوع است  کیاز    ییزدا  تیکردن و حساس  یرانسانیغ  يبرا   یراه   بایز  يرهایتعب

با برا  قتیحق  دیکه  ا  يصادقانه گفته شود.  به تدر  دیبا  قت،یحق  نی گفتن  ابتدا شروع کنم و  جلو    ج یاز 
 بماند. وضع نیهم به نباید همبد نبوده و  شهیهم  ياقتصاد-يکشاورز  تیبروم تا نشان دهم که وضع

دو  ه تو   دیبامنطقه    کی   ياقتصاد  وضعیت  و  يکشاورز   تیوضعر  گرفته  نظر  در    مانابه صورت 
ما در سطح عصر    ي اند. اگر کشاورزبه هم گره خورده   ير یو به طور اجتناب ناپذ  ذات   در  رایز  ؛دنشو

وضعیت  ،  ماندمی    حجر از  بود؟    چگونه متحده    االتیاامروز  حجر  ما  بکنیم؛  ی مشروع  عصر  ه  سپس 
اقتصاد دوران   استعمار،  ماقبل  پ  اقتصاد  استعمار،دوران  استقاللدرست  از  امروزس  اقتصاد  برخ  ي،    ی و 

 پرداخت.  میخواه ندهیدر آ قایآفر ياقتصاد-ي ت در توسعه کشاورز الشکم

. تمدن در  افتیاز آنجا شروع شد. بشر در آنجا توسعه    زیاست که همه چ  ییباستان جا   يقایفرآ
توسعه   مافتیآنجا  قد   ن یچ  ا ی  ن یالنهر   نیب   ند یگوی.  استیمی باستان  جز    ی کس  چه  .مخالفم  من   ا ما  ؛ تر 

م  انمردم مجسمهنستاتویمتمدن  بسازابوالهول    ند  زمان   دن را  در  شد  یکه  بارندگک  ساخته  به    یکاف  یه 
عمود  از  هب   توانستمی  يصورت  آن  اهرام    قاًیدق؟  ختم گردد  نیطرف  تغییر شکل  مقابل  به در    ي جاکه 

  .ندداشتتغییر قرار عرض در م یصورت افقاثر باد و شن و ماسه به  لیدلبه  ،یبارندگ
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که از  )به معناي مصر(  Egypt  که واژه  باید دانست گره خورده است.    قایفره آبمصر باستان  اقتصاد  

 3آها مناشهر   براي يگرینام د ،2  اماین ن .نادرست استگرفته شده  Hikuptah یونانی  واژه تحریف شده
ا بود  4ت مِکِ  متحد شده تازه    يامپراتور   تختیپا   که شد  لیتشک  از جنوب   ی توسط مردم  حکومت  ن ی. 

 . ندسلطه خود درآورد تحترا  شمال انمردم

هیچ   نمود    توانی م  یباهشتابی  اتصور  س  نی که  سلطه  تحت   .بودند  ییقایآفر  نپوستااه یافراد 
Davidson, ۱۹٦٦, Williams, ۱۹۸۷).(Diop, ۱۹۸۷,   طال،    ی باستان  يهایی قایآفر  ن ی ا مس،  عود، 

  ل یرود ن  شورک  ی اصل  ت قو  قطهن. اما  کردندیتجارت م   ی متیق  مهین  ي هانگو س  شده  دهیتراش  يهاصدف 
(جایی بین مصر و    5ا یو نوب  ی وپیو ات  تمِکِ  نیبلکه ب  ،هاي شمالی و جنوبیتمِکِ  ن ینه تنها ب  ل یرود ند.  بو

 .  (Williams,۱۹۸۷) کردی عمل م  بستري براي حمل و نقل به عنوانسودان کنونی) 

ها وجود داشت و آن  یتولك دمالاداشت.    ياافتهیسازمان    اریت اقتصاد بسمِکِ  ،6زمان رامسس در  
  ن ی شد. ایم  يروزانه نگهدار   دیو تول  میزان مصرف  از   یقیدق  ار یشدند. سوابق بسیاداره م  انیخدا   يبرا

  بازار مازاد را در    يسپس کاالها  .(Montet, ۱۹۹۸)  کردندیجوامع خود را برآورده م   يازهایامالك ن

  ا یبه پرورش گاو  هاي آزادانسانخود مبادله کنند.  نی ب را  توانستند کاالهایلک م ادو م ای ،ساختندمی هار
می  محصولکشت   آن  ای  نمودندمبادرت  بودند.  با  یم  اتیمال  ناصنعتگر  را  خود  مازاد  و  پرداختند 

ن  ییزهایچ (لباس،    ازیکه  خانهداشتند  غذااثاثیه  مواد  جواهرات،  آ  یی،  مانند  مو   ردندکیم  بادلهن) 
(Montet, ۱۹۹۸).    کاوض  ع  ر د  آنان نها  تاال  حمل  کننده  در  ییمصرف  کردند. می  افتی دستمزد 

از    ونیروحان ثروتمندان  برا می  آنانو  تا  که آن  افتنی  يخواستند  جستجو    کشور  در   بود  ازین  مورد   چه 

دو و  بر اساس    زیچ  کی ارزش    اریها معنبِدِ  بود.  7ن بِ تجارت بر اساس ارزش دِ  .Montet) ,۱۹۹۸(  کنند.

بو  اونس نیم   را  خانوا   ک ی   دارایی   ارزش  ها چیاتیمال  د.دنمس    کردند. می  ير یگاندازه   نبِ دِبا  ر 
(Montet, ۱۹۹۸). شد.می برداشتاز آن چه که داشتند ضرب سکه، بلکه  قی نه از طر تمالیا 

سا  و  طال  ارزش  مردم  عموم  م   ریاگرچه  را  گرانبها  خطور اند  یاقالم  ذهنشان  به  هرگز  اما    ستند، 
م.  کنندب  ضرسکه    کرد کهینم نظر  ارسد که    یبه  به جا  ،میتجارت مستق  نظام  نی در  سود،    يهدف 
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عادالنه   معامله  ک ی  .ودبمبادله  نر  یک  ،گرنفر  کتان   ک ی  با  توانستیم  را  گاو  پوش  دو    یتن  نازك، 
 د.کنمبادله گردن بند  کی  يه برا بوشل گندم و چند مهر  سه و نیمو  ی گون دهمتوسط،  کیتون

م و  آثار  ات  تندات سدر  و  مصر  چ  یوپیبه  هر  شروع  نقطه  عنوان  م   یی قایآفر  زیبه  در  شودیاشاره   .
خطوط   يدارا  اثر   نینگ پالرمو وجود دارد. اها به نام ساز آن زمان يسند بر سر صحت یعلم بحث يایدن

 .دشویم  غازآ  ايسلسلهاشیپادشاهان پ آن  یی ازا هبحث فراعنه است وقبل مااز فراعنه  ي انامهشجره

آن   یکسان همه  معتقدند  که  تا گیساختپادشاهان    هستند  سلطنت  اند  پادشاه  ی نسب  به    را 
در واقع    آنانکند  یکه ادعا م   ي گریاردوگاه د  .رسانندب)  11ت و سِ  10توث  ،9روس ی، اوز8(هوروس یانخدا

مصر   داز اتحا  دترزو  یهمگ  کهمصر باستان    يها نظام  موجود از  دانش  به اتکايهستند (  یوپیپادشاهان ات
فهرستی  کردند که  یادعا م   نیزافراد    یبرخ  .وب بود)متحد کننده از جنعامل  و    برقرار بودند  ی و سفل  ایلع

 است).  یجالبهاي ویژگی يدارا  ی هم سوم نیکنند (ای م تهیه 12س یپادشاهان آتالنتاز 

نقل    آن چه که پیش از ایناست و    آفریقا  يو کشاورز  يتوسعه اقتصاد  بحث از    مقاله  نیهدف ا 
منطقه مصر   قایآفر   یفرهنگ  يها وهیش  انتقال  مبدا   بیان   يبرا   فاًصر  شد بودو    از  باسنیل   13دسون ی وید  لی. 

 : گویدمی )1966(

مردمان" آمدن  امروز   قایآفر  گرد  اجداد ساکنان  اکثر  تا    يبا  دور  تا شمال  دور  از جنوب  دو  آن 
تکامل    نینه بازخورد بگوچ   هکنی ، و انوقوع آ  یشد. با در نظر گرفتن چگونگ  تکمیلش  یسال پ  هزار 

تغ  یکیولوژیب پذ  در  یفرهنگ   راتییو  استکردن    ریامکان  موثر  امر  صحرااین  فاز    ي،  سودان  و  سبز 
  د یمف  يبرا  لیدو دل  شروع است.  يبرا  يدی) مکان مف الدیقبل از م  2500-5500(حدود    14نیمعتدل ماکال

مکان  ن  بود اولاین  دارد.  که  آنمورد    نیوجود  آو    سبز  يصحرا  است  اولسودان  مناطق    نیشکارا 
  آن شد. مورد دوم یانجام م  یاسیدر هر مق هیاول  يها کشاورز بودند که در آن  لیخارج از رود ن ییقایآفر

ا  از  احتماالً  که  و    نیاست  سبز  حال  منطقه  بس  شدن  خشک در  که    ي برا   يکشاورز   فنون  ياریبود 
 (Davidson, ۱۹٦٦) "جنوب منتقل شدندقاره به   هیدر بق يسازگار 
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  د یتأک  نیبنابرا  .ودندمصر ب  سیمسئول تأسساکنان صحرا در وهله اول    نیکه ا   دیگویم  نیاو همچن
بس  ییقایآفر  پوستاهیس  ،انیمصر  نیکه نخست  کندیم   از ها  نظام  از  يار یبودند. در هر صورت گسترش 

عمدتاً با    قای، آفررعمااستا  شیپ  ر دوران د .ردیجه قرار گد تو مور  ی به درست  دیا از مصر ب  ي جمله کشاورز
  ن یو مصر وجود داشت. بنابرا  ترانهیصحرا به سمت مد  قیاز طر  يتجار  ییرهایکرد. مسیتجارت م  ایآس

 ختم شود. ن یبه چ ستتوانیم قایکاروان مملو از کاال در غرب آفر کی

در زمان   آنان  نانینشا... جندتشدر سراسر صحرا دا  ریتنها دو مس  هیقیبربر در زمان فن  ي هااگر واسطه "
 .(Davidson, ۱۹٦٦) "کردندیواسطه استفاده م  يتر شیمسلمانان از تعداد ب

به    قایاز شرق آفر  یقرانیناوگان قا  يادیهند بود که توسط آن تعداد ز  انوسیتجارت اق  گریمنبع د
.  ودب  قایفرآ تجارت طال و عاج به مناطق خارج از    ترشی. ب(Davidson, ۱۹٦٦)   سفر کردند  نیهند و چ

  ی م هنگا  بود.  ی شد و منبع درآمد مهمیکشت م  آفریقایی  نوعی برنج   ،15ریزا گالبریمااُ   ی غرب يقایر آفر د

شد. رشد    نی گزیجا  16اُریزا ساتیوا   برنج با   نی ا   ، بخش اعظم کردند  یمعرف  را  ياندونز   برنج ها  ییکه اروپا

 کرد.  دید بهبود انواع برنج، تجارت برده را تش لیبه دل تیجمع

گ سال    ی رشزادر  آفر  1808در  عاج  چوب   قا،یاز  عسل،  زنبور  (رنگ   ي هاموم  که    یی هاچوب زا 
م برا دادندی رنگ  الوار  روغن    ها،ی رانی و کشت  سازاننتیکاب  ي )،  و کوپال،  نخل،  پتاس، صمغ سنگال 

ن  ل،ین ل  لف(نوعی ف   18ن یاک  )،اهیفلفل س  ای  ی(متفاوت از فلفل معمول  17تا فلفل ماالگو  شکر،یبرنج، قهوه، 
  . )O'brien, ۲۰۰۲(  آیدسخن به میان می  تنباکو، و اسفنج   ن،یدارچ  ،يجوز هند  ل،یزنجب  ،)تند  ايمهدل

ها  آن  یزندگ  وهیکه ش  قایدر شرق آفر  لی ف  انیاز کشاورزان و شکارچ  یتیجمع  ،20ائویاز    )2002(  19پنري
پس از آن    .ندشد  ندا مر  نیگز یجاع  ر در مزانیز  . زنان  دنکیاد می  عاج دگرگون شد  با گسترش تجارت

را    مردان اوا  د.نکنمی  تركمزارع  ها  ،1700سده  ل یدر  ک  ي کاروان  به  را  عاج  از  پر  ر  (د  21لوا یبرده 
مهمیم  ت یهداتانزانیا)   مقدمه  ذرت  برا  اشیپ  يقای آفر   يبرا   ی کردند.  شواهد  اگرچه  بود.    ي استعمار 

  قایند که ذرت را به غرب آفر ودب  ینالامع  هاتن   ای  نیلها او  یکه پرتغال  ستی ن  یکاف  هیفرض  نی از ا  تیحما
ذرت را به مناطق  ند  کردیم  ی ها سعآن  میوجود دارد که فکر کن  ی خوب  لیدل  ؛ با این حال دندکر  یمعرف
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ا  ياز کنجکاو  ي. جدا بشناسانند  یخاص ها کشف  نکه آ  يد یجد  نیسرزمذرت در    ایآ   کهنی در مورد 
به    ازین  :وجود دارد  آزمون این فرضیه  يبرا  ي صاد تقا  زهیانگ  کی   لحداق  .نه   ایکند  یکرده بودند رشد م 

زمانی که    ؛شد  يضرور   دی جد  يایدنبا توسعه    1517پس از    ژهیکه به و  بردگان  يارزان برا  یاصل  يغذا 
شده  توسعه   فروخته  بردگان  حجم  عمده  طور  به  جدید  دنیاي  بزرگبازار  و  را  نمود  قابل  تر  طور  به 
 کندی م  انیب  سندهینو  نی ا  .  )Konczacki. ۱۹۷۷(  ش یافتافزای   نتقال بردگانامیانگین مسافت    توجهی

آفر به  دادن  اجازه  با  ذرت  طوالن  يبرا  هایی قایکه  ماندن  کشت  تری زنده  تأثگانبرد  حمل   يهایدر   ری، 
  ی متمدن و چه کس  ی سمورد چه ک  نی در ا  که کنمیسؤال م   اینجابر تجارت برده داشت. من    یتوجهقابل

غنا    یوحش در  محص1800  الس  ددو (حاست؟  «انواع  ک)  الگوها   شدمی تجارت    يشاورز والت    ي و 
به نوبه خود به عوامل    آن هم  که  داشت  یبستگ  منطقه  ویژهو هم به    یکیزیف  طیها هم به مح حرکت آن

  22یم سکآ  تنها...    ا ریکرد ز یرق حرکت م از غرب به شمثال برنج    ي ... براوایسته بود.  يو اقتصاد   یکیزیف
  م یکسآ  یکیزی ف  طیمح   گر،ید  يسو  . ازکرد  یم  دیغنا در ساحل) ... برنج تول   یغربوب  جن  در  ي(شهر

موفق کشت  س  زیآمتیامکان  نم  نیریش  ینیزمبیذرت،  توز  نیبنابرا  .دادیرا  غرب  به  شرق   شد.   عیاز 

)Konczacki. ۱۹۷۷(  را  ي کشاورز  ي ابر   افتهیتوسعه    اریبس  ع یتوز  مجموعه  کی   مستینتوایدر غنا ما م  
  تر شیکه در داخل کشور ب  یمناطق  ؛شدندیدر امتداد ساحل کشت م   ی. محصوالت زراعمه کنیمشاهد

  م ینیبب  میتوانیم  یما به راحت   .)  Konczacki, ۱۹۷۷(  ها متمرکز بودندبر استخراج طال و خدمات واسطه 
 .داشت یالملل  ن یتجارت ب يا بر ي ادیز  لیخود پتانس یمعدن  فراتر از ثروت خ یدر طول تار  قایکه آفر

جهان   یبوم  يها تیجمع شرفته،یپ ياز نظر فناور ییاروپا  يکشورها ، ياستعمار  يدر طول دوره ها 
اسپانیاییساختندمسخر  را   جنوب  يمرکز  ي کایآمر   نواحی  از  ياریبسها  .  برزتغاپر،کشور  یو    و   لیل، 

لوئ  قا،یاز آفر   یعیفرانسه، مناطق وسکشور    ،  قایرآف  جنوب  ترشیب هند،    س،یانگل  رکشو  ،انایزیکانادا و 
ها   یشمال  يکا یآمر  یشرقساحل   بخش  آفر  ي ترشیب  يو  کردند.    قایاز  تصرف  همآلمانیرا  در    ها 

مستعمره  ا  ه  يهلند   ند.اول حضور خود را از دست داد  یجنگ جهان   انیاما در پا   حضور یافتند؛  قایآفر
  مردم   درون سرزمینی  يامرزهبه    یتوجه  چ یه ها   يبندمیتقس  نی داشتند. ا  یجنوب يقایخود را در آفرئر  بو

اروپادنداشتن  یمحل م  هایی .  ا  که  کردندیاحساس  مردم  هان یسرزم  نی گرفتن      کردند یمفکر  که    ی از 
«بچه   ترباالکه    ییهای وحش  و  تمدنیب است    ستند،ین  »صغیر  يهااز  مناسب  و   ,Konczacki(درست 

احآن)  ۱۹۷۷ مها  مدا  ؛است  ي ورله ضرخمدا   کردندی ساس  شاهد    ي استعمار  يرز ردند. کشاوخله کو 
  لیبه دل  ییاز دست دادن خودکفا.    (Diop, ۱۹۸۷)  بود   داريمزرعه  و فرهنگ  ی شتیمع  يشاورز ک  رییتغ
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 م ینیب  یم  قایآفر  در  را  ی. ما هنوز مردمانبر جاي گذاشت  يداریپا  ریتأث  نی زم  تیمجدد مالک  یسازمانده
از   را تغذند خ توانیمن  ن یمز  ی ب  ي . فقرادان منفک شده  ن یزمکه     چه تا آن ندارند    ییجا  را یز   ؛کنند  ه یود 

 کردند  یکه به طور روزانه رشد مرا      یداتیتول. استعمار  بکارند و پرورش دهنددارند    ازیخوردن ن  يبرا
یان  ماز    ،ندشدمی   دیتول  آن  قبل از   که   یی ل غذااران محصواز هز   ياریکه بس  يبه طور   ؛نمود  نی گزیجا
 .(Davidson ۱۹٦٦)تند فر

   از دست دادن مردم است.    ک ی  تیبه هو  ي اکننده   ج یضربه گ  یمحصوالت بوم  نی از دست دادن ا
  تهیه   ي الگوهااست.    يضرور   اریحفظ ثبات مردم بس  يبرا   خود  است که  ییبه خودکفا  يها ضربه ا آن
ب  یجنبه کوچک  اگرچه  ا غذ تع  ي اریساز  ادن افرهنگ    کی سازنده  کننده    نییعوامل  دس  ما؛  داد از    ن ت 
  ي گر ی د  يهاها با سنتآن  ي هاشود، به خصوص اگر سنتیآن م  مرتبط با  فرهنگ  ها موجب کاستیآن
 شود. نی گزیجا

برا  تالش  طول  بس  يدر  کشورها   ياریاستقالل،  می  تیسیکمونمرام    با  ییقایآفر  ياز    . زدندالس 
دل  نباید ا ییقایآفر  زندگی  یاشتراک  تیماه  لیبه  آور  وعضوم  ن یها،  آفباشد  تعجب    ي هایی قایر. 
و استعمار از   سمیالیداشتند. نقد امپر یدسترس  یستیو مارکس یستیالیسوس يهاده یبه ا اابتد از  کردهلیتحص

  ضعف  دورهدر   سمیالیکه چرا امپر باب نی ا ان درآن درسی داشته است. به نظر م تیجذاب شهیمنظر هم نیا
به ض استعمار  و چگونه  افتاد    ي تئور   ن،یبنابرا  .داشتند  ياساده  ح یتوض  ،کرد  عمل  اهیی قایآفر  رراتفاق 

نظر  يدار ه یسرما  سمیالیامپر آفر  یستیمارکس  يهاه یو  توسط  اغلب   اقتباسو    رفتهی پذ  هایی قایمشابه 
سوساند.شده  ا  ياقتصاد  يآزاد  از  یستیالیآرمان  سرچشمه   ياقتصادسازمان    يدئولوژیاز          مناسب 

م،یستیالیسسو  يژ دئولوی ا  میدانی م ه  ک  گونههمان  .ردیگیم اصطالحات  با   یستین یلن-ستیارکسکه 
تفس نظام   شودیم  ریارتدوکس  مالک  یمبتن  يهاتمام  ذاترا    هی سرما  ی خصوص  تیبر  استثمارگر    ،در 

  دارانهیوسط سرمال تصاحب مازاد تتر، استثمار شامبه عبارت ساده تفسیر  سوسیالیستی  بر اساس    .داندیم
طب که  ا   ی تدرسه  ب  کار  ارزش   ه ینظرق  است  با  دارد.  تعلق  کارگران  که  ینم  ر،یتفس  ن یبه  گفت  توان 

داران سلب    هیتوسط سرما ان  شاز درآمد  یبخش قابل توجه  رایز  ؛آزاد هستند  ي کارگران از نظر اقتصاد
بط وابر ر  یمبتن  يدار  هیانحالل نظام سرما  ،يد تصااق  يبه آزاد  یابیدست  يالزم برا  طشود. شریم  تیمالک
رژ  ینیگزیجاو    يرثماستا  تیمالک با  مالک  یستیالیسوس  می آن  بر  که   د، یتول  لیوسا  ی اشتراک  تیاست 
 و مبادله بنا شده است. ع یتوز

است که با   ي اقتصاد  مساوات   يدر برقرار   ي اقتصاد  ي جوهر آزاد  ،یستیالیسوس  ي دئولوژ یبر اساس ا 
در واقع  .   (Ghai, ۱۹۷۳)  شود.یل ماصح  -  يابزار اجبار اقتصاد  نیترمهم  –  یخصوص  هیحذف سرما
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  ا ه آن  يبرا   يشورو  ریداشت. اتحاد جماه  یستیکموناز «استقالل» احزاب  پس    ییقایآفر  هر کشور  باًیتقر
تأس بس  سیدانشگاه  و  آفر  يار یکرد  ا   ییقایاز  در  برا   ن یها  رفتند.    ي شورو  هیبه روس  يریادگی  يدوران 

ترك را با نفرت  هیو روسه شدند ورد رخس سمیها از کمون  ییقایآفر  نیاز ا  يار یکه بس دیجالب است بدان
هنگام ترك مدارس آن    ییکایمدارس آمرآموزش دیده در    ییآفریقا  درست همانند همتایاند.  کردن

 کشور. 

 گانگانیاز منافع متضاد و مصالحه بود. ب   بیبافت عج   کیدر زمان استقالل    کیدئولوژیا  تیوضع"
بنش  دواریام است  بآن روز فرخدر  و    نندیممکن  ببندیگونده  مدرن شدن    ریآن ملت در مس  ای  نیا  دینی: 

و    شرفتیپ  ظارمستقر هستند و تنها در انت  یبه درست   ازشیمورد ن  ي و همه نهادهاست  خود به راه افتاده ا
به نظر    یشیدشوار و آزما  یحالت شروع  نیکه در داخل بودند، در بهتر   یکسان  ي ه خود هستند. براتوسع

 ."اصالً انتخاب نکرده بودند ایانتخاب کرده بودند،    يتا حد فاً رصکه  يریدر مس د،یرس یم

 (Davidson, ۱۹۷٤) 
برا  یرخب  کندیم  بیان  سندهینو اصالً  نبودند  اللاستق  ياز مردم  با  دیشا  ای  ؛آماده  روند    دیاستقالل 
 داشت.یم يکندتر

ها  به آن  کهبل  ند،شدنکنار گذاشته    ي استعمار  يهاتازه «مستقل» نه تنها توسط قدرت   ي کشورها  ن یا
توسعه    يبرا  يگذار   هیصندوق سرماس (به فیدِ کمک  نی ا  ،زبان  يفرانسو  ي. در کشورهاشد  نیز  کمک
  نه یزه  هاي انسورسد. فریبه نظر م   ی واقعا عال سفیدِ  اول  در نگاه  اشتهار داشت.  23اجنماعی)  و   ياقتصاد

فرودگاه ساخت جاده بنادر،  بها،  استشهر    يهانسال  ها،مارستانیها، مدارس،  نظر   هاوم یادو  بدون در  را 
  ها، تالش   یک عامل تضعیف کننده این.  (١٩٦٢ ,Dumont)پرداخت کردند  یزندگ   گرفتن استاندارد

استمکان    نیا   نس ساختلوکها در    يفرانسو   رويزیاده  اغلب داراها  اقامت    يبرا   یمکان   ي . مدارس 
  ن یا  ند.اقامت بود يبرا   یعال یاوقات مکان  ترشیو ببود    ی تواردا  هیثثا ا  يدارا   هاآپارتمان  نیمعلم بودند. ا 

شد که    ی میان آنانی هامشاجره حداقل    یامان  معل  نسبت به   نواحی   يروسا   در   ياد یسادت زح  موجب امر  
فرانسو  یآموزش  طیمح   يبرا نبود.  رفاه  شیب  هاي مناسب  امکانات  ا   یاز حد  فکر    ها.آنکردند  جادیرا 

؛ در حالی شودی زبان م  يفرانسو   يهایی قایآفر  در میان  ترشیب  تمدن»«به    جرمنکانات  ام  این  کردندیم
که    ی از پول  يار یدر واقع بس  ن ی نابراموفق نبودند. بکشورها چندان    ن ی اقتصاد ا  ای  عی ناد صبهبو  ریمس  ر د  که
ه گفت کیمن ماز کامرون داشتم. محمد به    یساله بودم دوست   15  یها خرج کردند به هدر رفت. وقتآن

فا   چگونه او    يسو رانز  است.  متنفر  هاآنگفت  میها  و جاده  ها  اند    ياد یز  يها ساختمان  اما  ساخته  ؛ 
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نحوي    گیمه او  اندتخریب  در حال  به  آلمانیم.  از  ها    یگفت  هر    ی لیخ  ها فرانسويپیش  بودند.  بهتر 
   فاده بودند.و جاده ها هنوز قابل است ها ساختند همچنان پابرجا  یکه آلمان يزیچ

ن کشور را ترك  آها  یآلمان  شدکهمی  سال  پنجاه  باًیتقر  که   من گفت  به  مطلب را  ن یاو ا   زمانیاو  
بنابرا  ردهک ها  جهینت  سنین رشد خوددوست من در    سسا ا  در  نیبودند.  اطراف  را    فیدس  يکمک  در 

میه  ک  د یدیمخود   میان  آرفتنداز  پس  می  ن یا   ای.  نوعی اقدامات  زد  توانند    ا هي سو نافر؟  باشندن  الف 
ما سهم خود را انجام    .میهمه پول خرج کرد   ن یا   .میشما ساخت  يرا برا   هان ی: «ما همه ا ندیبگو   توانندیم

 دوره از استقالل، سمت   نیدر ا   هایی ایتانیو بر  هاي . فرانسو د»یاافته یشماست که توسعه ن  ریتقص  نیا   .میداد
مدارس  در    سی به تدر  میبو  لممع  …س رادر مورد مد  توسعه صنعت را به حال خود رها کردند.  وسوي
ع  يفرانسو فرانسوي ...  کردمی  ادتها  م  هااما  احساس  بومی  کردند کهیاغلب    در   سی تدر  يبرا   معلم 

 . (Dumont, ۱۹٦۲) است بهتر انییخته شده توسط روستاارس سامد

آب  ي هاپروژه هاي  هزینه ن  ي اریبزرگ  شد.فیدس  توسط    زین  جریدر  الغ  بمها  پروژه  ن یا   پرداخت 
هز   ینگفته کاهش  با  دادند.  هدر  کانال  يها نهیرا  و  سدها  براساخت  هکتار    مینو    دو  يار یآب  يها، 

فرانک    16000  در مورد برنج   در آن زمان  يگذار هیسرما   نیه ا شد. بازد  نهی هز   فرانک آفریقایی  275000
پنبه    و ناخسو  به صورت   دی با  يگذار هیاسوم سرم  ک یحداقل  بود.    فرانک  39000  در مورد    ر الص د د 

به طور  باال ارقام  .(Dumont, ۱۹٦۲) شود یارزشمند تلق يذار گهیسرما کی  کهآن گشت تا بر میسال 
خواندم  فائو    . در اسناد  طرح خصومت داشت ن یبا ا   ی بوم  تیجمع فاصله دارند.  نسبت  ن یا ا  ب  یقابل توجه 
پروژه   سال  که  خورد   1958در  حاگر  .    (Dumont, ۱۹٦۲)   شکست  ناندخ رو  هوض کل     توسعه   جریه 

کاف  افت،ییم آن  يبرا  یآب  نداشت.    پیرامون  تجه  ردییسفِوجود  توسعه    ییروستا  زاتی(صندوق  و 
 پرداخت.یم  ییبود که به مناطق روستاها ي فرانسو گرید یکمک  يبازو 24) یو اجتماع ياقتصاد

  ک ی  نیتام  يبرا   دشون د  منبهره  ح هارا که قرار بود از طر  يافراد   گانی کار را  يروین  آنان کوشیدند
دیگر  سوم    کیفرانسه و    توسط  هاهزینهسوم    کیکه    یدر حال  ؛به دست آورند  طرح  يها نهیزم هسو

می  میزبانکشور  توسط   خنده  شدتامین  آن.  نم  آور  دهقانان  که...  کنندند  خواستیاست  . مشارکت 
نم  نآ  لیدل  هافرانسوي  برابر کار    که چرا  دندیفهم  یرا  رسد که    یمنظر  به    .شدیممت  اومق  یمجاندر 

گ استعمار    افظهح چیزيبه  بود؛  نزدیک  بسیار  نم  ذشته  را  یکه  آن  ا رفتیپذتوان  مشارکت   نی.    شیوه 
کششبح  " سف  دنیبیگاري  تنها    را  دپوستانیتوسط  پ  12که  بود  شیسال  شده  لغو  آن  کرد  از   "بیدار 
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(Dumont, ۱۹٦۲).  بر  زین  یفرهنگ  يها وهیش ها  خر  توسعه  يا تالش    ي ها پروژه   ،توسعه  ند.ردک  ینثا 
 نماید. ها وادار به استفاده از آننتوانست مردم را  اما ؛اجرا نمودرا    ياریآب

  ي کار   بعديماه    ششو در  کردند  میکار    می د  يها نیزم  بر روي  کشاورزان  ،از مناطق  ی در برخ
کند  یم  یسع. او  ه استدکرن  انیبرا    امر  نیا  لیدل  25دومونت.  در دسترس بودشش ماه  نداشتند؛ زیرا آب  

ابودندتنبل    صرفاًبه نظر برسد که مردم    ن گونهای باشند هم    کوچرو  ای  یکجانشینافراد    نی ا  ایکه آ  نی. 
است که    تکبرينشان دهنده    زیع اظهارات تند و تنو  ن یکند. ا   جادیا   ي ادین مورد تفاوت زیدر ا   تواند می

ها آفر  ي استعمار  ي قدرت  به  آفر  قاینسبت  ادارند  ها  یی قایو  شکست    يهاپروژه آنقدر    سنده ینو   نی . 
را    يهاخورده در سال  بهتوانم  یممن    کند کهردیف میاستقالل  را  این مختصر  اختصاص    هاآن  تمام 

 خواهم داد. شرح را   گریچند مورد د هاا تندر اینج اما  دهم؛

درست  هاست.يانسو فر و هاییایتانیبر ینی مبادام ز يهاپروژه مورد، کی !که تمام شدنی نیستتکبر
از   جهان پس  بودند  های سیانگل  دوم  یجنگ  ج  مشتاق  به  چربروغن   يبندره یکه  و  پز   يهای ها  و  پخت 

زم  انیپا بادام  «طرح  و  ساوانا   »ینیدهند  در  کردند.  26کا ینگانتا  يرا  به    نی اروي    شروع  که    ک یطرح 
  مناطق   از  که  بود  خام  اداز مو  یشز بخ ه افادا استب  . طرحدشده بو  يز یبرنامه ر  یلیخ،  واگذار شدژنرال  

زیادي   و  گرفتهآرام    انوسیاقساحلی   هزینه  مح   و  ينگهدار   با  اماشد  پیاده  یعیطب  یطیدر  زود  ؛    ي به 
خاك    .خشک بود  بسیارآب و هوا   .نامناسب است  اریمحصول بس  ي برا  گردید که محیط مزبورمشخص  

  به سرعت رها شد   ه بودد یرا بلع  نگیاسترل  د ون پ  ونیلیم  35  هک  يگذار هیشد و سرمامیبه سرعت سفت  
(Dumont, ۱۹٦۲).  

هکتار    هزار  75  يپاکساز  هزینه  فرانسهفرانک    اردیلیم  سهها  نداشتند. آن  يبهتر  تیوضع  هاي فرانسو
هکردن  خرج  يمرکز  رگاهیتعماستهالك    نه یهز  ي برارا   با  زراعیمتخصص    چ ید.  نشد.    علوم  مشورت 
پا  ؛ودب  يصد در5/1  بیش  يدارا   نیزم خ  يکسازبا  ز  افتی  شیفرسا   عیسر  یلیدرختان  خاك    ن ی ریو 
 فاجعه بود. کی  نیا  اساس  در ن یبنابرا را مصرف نمود. کود يادیز  ر یمقاد يدیو اس ریبا اریبس

با تجربه  يد ال افرابه دنب يقتصاد امروزمشورت نشد. در ا یدو مورد با افراد بوم نی از ا  کی چ یدر ه
با  ل اشغاا  رمد  آپردر  ي هاپستتا    هستند ا  د یپرس  دیکنند،  چرا  کشورها  ن یکه  مورد  در    ي موضوع 

ندارد؛  ییقایآفر اندك    ییجا  مصداق  دانش  با  «متخصصان»  آن  عرصهکه  پذ  از  که    یکسان  رشیاز 
  ی اصال منطق   نی ا  من   ي برا  .نمودند  ياند خوددار کردهیم   يمناطق کشاورز  نی در ا  ها قرن  ي برا  اجدادشان
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م پو  ن یا   البته  ؛ستین آن  ستین  ن ل  پروژه که  آن  در  داده ها  هدر  نم  ، نیبنابرا   .اندها  واقعاً    توانم ی من 
تاخحماقت آن  که  نآجز    ؛کنم  تیشکا به  باعث  واقع   ریها  آف  یافتادن توسعه  ا  قایر در  راه    نی شد. در 
،  قد  یهکوتا  لی لکه به د  یروغن  يها لاز نخ   ي دی انواع جد  یبه دست آمد، مانند معرف  هم  ییهاتیموفق

 . ) Dumont, ۱۹٦۲( مودندن لیو برداشت را تسه ندداد شیزا اف  را دیلوت

؛ قاستیآفر   يکشاورز  يد توسعه اقتصا  ندیفرآ  چه که در اینجا گفتم تنها ارزیابی کوچکی از  آن
  ار یبسهر کشور و منطقه    گی افتیتوسعه وجود دارد.    محدودیت جا یم  ها دهی اشرح و بسط  در مورد    زیرا 
در باب آن    "28ا یکشور: تانزان  کی در    سمیالیسوس"  مقالهدر    27ائولس  ه  ک  چهنآ  جزبه  و    تسا  اوتمتف

ي  ر یصوت  ختصارابه    همچنینو  ا  .ها بسیار استتفاوت  آن   هی همسا  يکشورها اغلب      در  ،  گویدمی  کشور
 دهد. نشان می قایدر شرق آفر ایکن يتسلط اقتصاد تیواقعاز 

ط  ایکن تنها  فع  یفیا طهسال  ینه  توسعه    اشه یهمسا  يدر کشورها  را  ناشناخته  يدیتول  ياهت یالاز 
همداد بلکه  تدر  کشور  آن  تیواقع  نی،  به  پ«مرک  کی به    ج یرا  ا   »یرامونیز  تبد  نیدر             کرد  لیمنطقه 

آهنربا  يبرا  یگاهیپا  - من  انتقال  يبرا  یفونیس  ،یالمللن یب  يهاشرکت  يبرا  ییتجارت،  از    اطق مازاد 
ت  .  -اطراف ببا  تأث  ایانتانز  ،تیقعوا  نی اه  وجه  تحت  بار  دو  را  که    ریخود  داد  قرار  نابرابر  توسعه  روند 

 .  (Saul, ۱۹۷۳) دبو قایبه شرق آفر ي دارهیمشخصه نفوذ سرما

از    کی پس  جنوب  در  جالب  تسل اتفاق  مسابقه  و    ي قایآفر  ن یب  ي امنطقه  یحاتیاستقالل،  آزاد 
د.  شتر  دهیچ یبه عوامل بازدارنده پ  اینانزاو ت  ایبزاموسعه  تمنابع    که منجر به انحراف بود  یجنوب  يقایآفر
هواپ  يریجلوگ  يبرا  ایزامب تهاجم  رودز  یرتغالپ  يماهایاز  موشک  کی)  مبابوهی(ز  ییایو  از    یسامانه 

ادیخر  ایتانیبر زمان،  آن  در  س  کی   ینظام   دیخر   نیترگران   نی .   ودب   ییقایفرآ  پوستاه یکشور 

(Arkhurst, ۱۹۷۲) .  پسود تعداالتقاساز    ران  انقالبکودتا  زیادي  دل  جنگ  ،  حت  یداخل،    ی و 
تا  را    قایتوسعه آفر   ها نیا   همه .  با خود آورد  يکز مر  ي قایآفر  ي در جمهور   را   امپراتور   کی   ي گذار تاج

 .کند کرد دنی حد خز

  د اج یا  بورجامعه مز  . هدفدیرا دار  29قای آفر  جنوب شما جامعه توسعه    قا،یمدرن آفر   ي در اقتصادها
استراتژ  یواقع  يا طقهمن  يار کهم  غام واد   کی امااست  ياقتصاد  آزادي  يو عادالنه در چارچوب  از    ؛ 

به کار آغاز  افزا 1980در سال    آن  زمان  در  ب  شی،  تجارت  در حال  شکست خورد  يا همنطق  نیسطح   .

 
۲۷ Saul 
۲۸ “Socialism in One Country: Tanzania” 
۲۹ Southern African Development Community (SADC). 
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  یگ وابست يهاحوزه  نیتر حمل و نقل و ارتباطات مهم .اندبه آن وابسته عضو  ياز کشورها ياریحاضر بس
  جنوب   جامعه توسعه(  ستمیدو س  نیا  شود.تلقی می  آفریقاي جنوبی  به کشور  قایآفر  بجنو  هعستو  جامعه

در    نیو همچن  قا یدر خارج از آفر  عضو   يتجارت کشورها  ل یبه تسه  )آفریقاي جنوبی  کشور   و  قایآفر
م ادامه  شاملعضو    يکشورهاترکیب    .)، SADC, ۲۰۰٤( دهندیداخل   ، نابوتسواآنگوال،    جامعه 

(ک  یککراتدم  وريجمه ماالونشاسایکنگو  لسوتو،    ، یجنوب  يقایآفر  ا،یبینام  ک،یموزامب  س،یمور  ،ي)، 
ز  ا،یزامب  ا،یتانزان  لند،یواز س ا  درصد  81.  است  مبابوهی و  در  طر   نی تجارت  از    ان یجر  این جامعه  قیقاره 

 دارد.

ور  کش  نی ا   ،نفت  ریاذخ  وه براست. عال  یغن   یعیآنگوال از نظر منابع طب  ،ضوع  يکشورهایان  در م
درصد از صادرات آن    90حال،    نینفت، با ا  دیاز فلزات گرانبها و الماس است. تول  ياد یز  ریمقاد  يدارا 

تشک ایم  لیرا  د  نی دهد.  تولکشور  ن  دیر  از  پس  تنها  ق  قایآفر   يدر صحرا  هیجرینفت  دوم  رتبه    رار در 
  ن یا   ي برا  اراضیاز  رصد  د   ودنها  و ت  ست به کار گرفته ارا    تیدرصد جمع  70از    ش یب  يدارد. کشاورز 

در    یکوچک محصور در خشک  يمجموعاً کشورها  لندیشود. بوتسوانا، لسوتو، سوازیتفاده ممنظور اس
دارد.   یبستگ کشور آفریقاي جنوبی  آنجا به  در  یتجارت خارج  ترشیب  .اند کشور آفریقاي جنوبیمرز  

  دات یدرصد از کل تول 95ه ست کا یمتک گبزر دام  يدارگله ژهیخود به و يانا به بخش کشاورز بوتسو
بزرگ    ریذخا  يکشور دارا   نی منبع درآمد است. ا  نی تردهد. معدن همچنان مهمیم   لیرا تشک  ي کشاورز

عمدتاً   بنکشف  و  است.  سنگ  زغال  و  الماس  م  نی ا  اشده  در  حاضر  حال  در    ن ی تربزرگ  انیوجود، 
گو  کن  کیدموکرات  ي ). جمهور1993ل  ادر س  صد رد   16از    شیدارد (بالماس جهان قرار    دکنندگانیتول

اساس   يار یبس  یعیمنابع طب  يدارا  الماس، فلزات  وحش،    اتیزغال سنگ، نفت و گاز، ح  ،یمانند طال، 
 .تاس یهپنبه و ما ک،یقهوه، شکر، الست م،ویآب، اوران

بکشور    اقتصاد پایه    ترشیلسوتو  از  اتیاست. عمل  ي کشاورزبر  الماس آن پس    ن ی چند  استخراج 
ا دارا توم  ول فسال  شد.  اوران  ر یذخا  ي قف  و  سرب  آهن،  سنگ  نارس،  سنگ  کشور  است.    ومیذغال 
نظیر  حال رشد   در  و  متنوع  يبخش کشاورز   يدارا   يماالو قهوه،    ،ي ، چاتنباکو  در محصوالتی  شکر، 
 60کو  . تنباهاي زراعی استشهیرو    وه یارزن، م  ت،، سورگوم، حبوباي شیرینایدمماکا  لیو آج  کیالست

است. در    پیشتاز  خمیر پخته تنباکو در جهان   نه یکت در زمشر  نی دهد. ایم  لیآن را تشکرات  اد صدرصد  
و   دیبه سمت تول  رییتغ  منجر به  یصادرات  يرهاحمل و نقل محصوالت تازه به بازا   نه یهز  ش یاافز     س یمور

موز   سپیو چ  رباو م  وهیم  ریخم  ،يپودر کار  ،یشده از جمله ترش  يفرآور  جاتیو سبز  وهیصادرات م
 .   (SADC,۲۰۰٤)شودیو آلمان صادر م اینتایه، برعمدتاً به فرانس   يکشاورز  تولیدات شد.
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  ي ها نیزممابقی    دهد.یو آفتابگردان پرورش متنباکو، چوب ماهون    ،30الیاف سیسل  کیموزامبدر  
د. شویت م، کشندمتمرکز  یادرات و ص  يبر محصوالت نقد  بزرگ که   يتوسط مزارع تجار   ل کشتقاب

پتچرگا نام   ياریآب  لیانسه  است  ایبیدر  فضا  ؛محدود  فعل  ترش گس  يبرا  ییاما  سطوح  از  وجود    یفراتر 
  قی تشو  محصوالت، دولت کشت محصوالت با ارزش باال رادر  تنوع    استیاز س  یخشدارد. به عنوان ب

و   ونجهی  ،باکو، تننبهمانند انگور، خرما، پ  ترجدید ان داده است که محصوالت  نش  ریمطالعات اخ  کند.یم
ش د  لیپتانس  31طانیپنجه  مارند.گسترش  ن  يبرا   وه یکشت   ایبیمنا  را یز   ؛ ددار  یخوب   لیپتانس  زیصادرات 

  ه یرا در اتحاد  یتوجهقابل   یمتیق  يهات یمز  و   نمایدبرداشت  در فصل    یجنوب  يقایزودتر از آفر   تواندیم
محصوالت   دی تول يبرا نتوای م ار  یجنوب يقا یدرصد از سطح آفر 13حدود  )SADC( .کندپا فراهم ارو

 فاده کرد.است ي کشاورز

پس از آن    شود ویم  شتک  ي کشاورز  يها نی ح زمسط  نی ترشیب  در  ذرت،  زیلندا خصوص سودر  
در   و  نکم  اسیمقگندم  د   شکریتر  قرار  آفتابگردان  بزرگو  خام،    یصادرات  ي هاگروه نیتر ارند.  شکر 

ادرات مهم شامل آووکادو، آلو،  ص  ریاست. سا  زیرگ بر  يها وهیمشراب و    ل،یات، شلانگور تازه، مرکب
  800سرانه    یلناخالص داخ  دیتول  .  )SADC(   اناس، تنباکو و پنبه استآن  ،ینیبادام زم  اه،یس  يذرت، چا

به  لندیسواز   دالر مرفه  یک ی  را  صحرا  يکشورها   نیرتاز  محصوالت    کند.یم  لیتبد  قایآفر   يجنوب 
پنبه  ی اصل شکر،  او    ذرت،  اگر سمرکبات  مستت.  سهم  د  نی ا  میقچه  در  در    یصادرات  ي رآمدها بخش 
صنعت  ریاخ  يهاسال رشد  تناسب  بزرگ  .است  تهافیکاهش    یبه  همچنان  ارز  ع منب  نی ترشکر    ي درآمد 

  رافتک  ریشامل خم  ی شده محل  د یالت تولبا استفاده از محصو  يکشاورز   ي د یتول  یتصادرا  ع یاست. صنا
 وظرف تحت فشار    کیتراشه چوب در  قرار دادن    پس از  هاست ک  يزیچکرافت    رینشده (خم  دیسف

 غذاها و  ریو سا  وهیمکنسرو    ،ی)، مبلمان و اقالم چوبدی آیبه دست م  میسد  دیداغ و سولف  سود سوزآور
حفظ    ي ازهای ن  گرفتن است و با در نظر    یهدف مل  ک ی  ی ساسا  ییدر مواد غذا   یی . خودکفااندمنسوجات

 . (SADC, ۲۰۰٤)ودشینبال متوسط دولت دآب و خاك 

 
به دست   Agave sisalana د و از برگ درخت استوایی به نامگونی کاربرد دارکه در ساختن طناب و عایق و  است لیاف محکمی ا) سیسل  30
 . آیدمی
شناخته می شود. این گیاه که   hook plant با ناماست که در مصر     Harpagophytumو  )جه شیطانپن( claw s’Devil نام گیاه شناسی 31

به دانهاز دسترسی حیو   عها گرفته است که مانبومی افریقاست نام خود را از شکل ظاهري میوه شود؛ ریشه و ساقه زیر زمینی گیاه  هاي گیاه میانات 
 .اثرات درمانی دارند
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هو و  شراآب  و  تانزان  طیا  ا   فیط  يبرا  ایرشد  م  يگسترده  سبزوه یاز  است. گل  و  يها،  مطلوب 
ي سبز  و در همان حالو موز    ی مرکبات، انبه، هلو، گالب  ،32شن فروتپَدر آناناس،    وهیم  یاصل  لیپتانس

بام  ،یفرنگ شامل گوجه   و  کلم  تانز   است.  هیاسفناج،  غ  ير یمسگر  يا هگل  عا انوانیا  در    ي ر یسگرم  ریو 
وپا وجود  و ار  انه یخاورم  ه،ی همسا  ي محصوالت به کشورها  نی صادرات ا  ي برا   یخوب  لی. پتانسرویندمی

غذاییدارد.   سور  یاصل   محصوالت  ذرت،  ارزنشامل  گندگوم،  برنج،  س،  کاساوا،  حبوبات،   بیم، 
و    ،ینیزم صادر  33پختنی موز  موز  عمده  محصوالت  هند  پنبه،هوه،  ق  شامل  یات است.  و، تنباک  ،يبادام 
 .  (SADC, ۲۰۰٤) ستا  ي) و چايل داود(گ رترومیپ ل،سیس

 ر یذخا  است.  یشمال غرب  يس و استان هادر کمربند م  یعیوس  یمنابع معدن  يدارا  ایزامب

  ن یهمچن  ایشود. زامبیم   افتیها  استان  ن یدر ا   سنگ، طال و نقره  سرب، زغال  ،يبالت، رومس، ک  ینمعد
 لیپتانس  يدارا   ایداده است. زامب  را به خود اختصاص  یمتیق  يهاسنگ  یارت جهانپنجم تج   کیحدود  

ت  اس  ینیزمر یو ز  یطح س  يها آب  يکشور دارا   نیاست. ا   يوسعه در بخش کشاورز ت  يبرا   یخوب  اریبس
شرا هوا  طیو  و  سو   یعیوس  فیط  ي برا   ییآب  گندم،  جمله  از  محصوالت  تنبا  ا،یاز  ادوپنبه،   ، هیکو، 

استجیترش مناسب  شکر  و  ز باال  .(SADC, ۲۰۰٤)ات  دار   مباوهیخره  تول  میرا  در  قبالً  مواد    دیکه 
و شکر    يسبز  ه،ویم  ،یغن رو يها نهاد  ا،یسو  ایآن ذرت، لوب   یاصل  ییا بود. محصوالت غذاکفخود  یی غذا 
ا  .بود ب  ریو تأث  1999در سال    مت یق  يهاکنترلحال، از زمان    نی با    ، یارض  اصالحات  زیبرانگحث برنامه 

ه است. عمده  جمله نان، کنجاله ذرت و شکر مواجه بود از    یاصل   ییمواد غذا   با کمبود مداوم  مبابوهیز
باغیتنباکو و    یصادرات  يکاالها اهمیتک  صوالتت. مح اس  محصوالت    ، قهوه  ،يمانند شکر، چا  ترم 

 .  (SADC, ۲۰۰٤)ودشیصادر م  زین یروغن  يها کوچک و دانه يها ذرت، دانه ها،پنبه، دانه

آفر   ي کشورها آفر  80از    شیب  قایجنوب  درآمد  از  می  را   قایدرصد  رفته .  آورندفراهم  هم    روي 
  ي برا  "عیوس"کلمه  چقدر از    هاکشور این      حاتیوضکه در ت  دی. توجه کنند ا  یعال  اریبس  یلیپتانس  داراي

ند ثروتم  قای. آفرستیفقر ن  سدر اسا  اقیشود! مشکل توسعه در آفریه ممنابع آن استفاد  ریخاذ  فیتوص
 امه خواهد داد. ثروت خود اد  کسب به یوالنط اریمدت بس  ياست و برا  یغن  اریاست، بس

که    دنیوگ یمبه شما    هاکتابنم.  صحبت کدر مورد آن    دیاست که اکنون با   ي زیچمشکالت    ن یا
ز  قایآفر امکانات  هازیرساخت است.    رساختیفاقد  و  را   ک یکه    اندیخدمات  سکون  منطقه        ت قابل 

 
 .است  شیرینی و  د از جمله در نوشیدنیی  چنگرمسیري تخم مرغی شکل با کاربردهای  میوه  passion fruit میوه پَشن فروت  32
اي با طعم نسبتاً خنثی و با بافت نرم است. به طور معمول به  شاستهاست ، یک میوه ننیز معروف    plantains یا موز سبز که به  موز پخت و پز   33

 شود.  رد و یا خمیر مصرف میآ، ي شده پز و یا فرآورصورت سرخ شده ، آب
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  ن ی و موارد مشابه. ا  یبهداشت  س یسرو  ،یداشت عمومها، بهمارستانیبخوب، مدارس،    ي هاادهکنند. جیم
کمک  پول  مکج   هاهمه  انروی ا  که  نم  ها ترساخیز   ن ید  دنشویساخته  کتاب  د؟  در "ر  کاذب    شروع 

 ش یدر نوع خود، پ  ،نی. ا است  هشد   يادیز  يهاشود اشاره یجام مپول ان  نی که با ا  ییبه کارها  34"قایآفر
 36زشت» ییکای «آمر  نیکتاب خواندم. همچن ي هاش گزار  ي که من برا  است  35اب «اربابان فقر»درآمد کت

رود. نظارت  یم   دهند: پول کمک هدریمرا نشان   یمشابه   ریها تصوکتاب نی که همه اآورد  یاد میرا به 
 .تگرفته اس صورت  اندکی یواقع تشرفیوجود دارد و پ یکم

  که   ییزهایوجود داشته باشد. همه چ  يهتر ب  اریبس  عی توز  نظام  و  ییمواد غذا  يکانات نگهدارام  دیبا
تولید    یکاف  يغذا   .اردند   ضرورت وجودي  قایآفر  در  یقحطرسانده است که    جهینت  نی ام مرا به اخوانده 

ک  شود.می می   نی ا  يهات یجمع  هیتغذ   يبرا   یافمحصوالت  ارویدقاره  من  به    ن ی.  ع  لیلدرا    م ی ظحجم 
ب. اگر صندومیگویم   قایاز آفر   اتیمحصول صادر    ي ها و وام   هااستیس  ی پول و بانک جهان  یالمللن ی ق 

حل خواهد    یکوتاهدر مدت    هایی قایآفر  ، مشکالتارنددور نگه د  قایخود را از آفر  يساختار   لیتعد
ا   1962شد. در سال   ب  وانتیه را مرا مطرح کرد که توسع  هیفرض  نیدومونت  کرد.    چارهال  س  ستیدر 

 برند  یرنج م قایآفر ي هنوز فقراو  37گذرد یز آن زمان مسال ا 40 بیش از اکنون

انسا  باه استاشت  هم  یل یخ  ین غیر ممکن وا توانند  ن  یحت اما    ؛باشد  قدر متمدن  آن  ها یغرب   نیتکه 
ت از  صحبجنوب.    يهاتلبدنه دو  بر اند  ها سرطانمک ک.  بروز دهند  یعواق  یهمنوعان خود شفقت  يبرا

. مطالعات ستا  زیانگغم  يهات یاز وضع گری د  یکی قایر آف در يو  ياچ آمصائب، سرطان و سرطان شد؛ 
اچ آي    آمار  کند.یم ضرر    یب  و    را خاموش    آي ويبیماري اچ    ومیاند که عنصر سلنداده  متعدد نشان

که  ه شدادان دنشدرصد    8/0  ل سنگاورد  در م  ایس  یجهان   تیواقع  ياب هاکت  توسط  طور تشریحی  به  وي
به    ومیرف مکمل سلناست. چرا مص  قایرآف  يا نوب صحرج  آن در  نیتره کممطمئن هستم ک  باًیمن تقر

گسترده   حاضر  ینم  توزیعطور  حال  در  من  در    ؛دانمینمشود؟  تماس  چند  از  پس    با (  بوتسوانااما 
  ي درك بهتر  دیشا   ((CIA, ۲۰۰٤)د)درص  21(  یجنوب  ي قایو آفر  )آي وياچ    به  گیآلوددرصد  37

 پیدا کنم.

 
۳٤ ‘False start in Africa” 
۳٥ “Lords of Poverty” 
۳٦ “the Ugly American’ 
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جد   گرید   یکی مشکالت  آفر   ياز  ماالراست    یطقمنا  قا،یتوسعه  ب  ا یکه  آن    يمار یو  در  خواب 
دام  تیجمع را  و  شای م  نابودها  مقدار  یکس  دیکند.  پرو  يبتواند  آن  تمام  از  را    هوده یب  يهاژه برق 

و دور    بیو غر بیعج   آیا اینکند؟    تولید  لي ناق هاپشه   محدوده  هال یو ما  هال یدر ما   ی برق آب  ي سدساز
  ن یرات از بحشتوسط   ،یانسان  هیسرما  یعنیمنبع  نی ارزشمندتر دیدهمی اجازه آیا اما ؛دی؟ شااست  از ذهن

آنگوال   يمار یب  نیا  ؟برود جمهوردر  سودان،  کیدموکرات  ي،  اوگاندا،  عا  کنگو،  ساحل  ج،  کامرون، 
اپو چ  ایزانتان  ،کیموزامب  ه،نیگ  ، يمرکز  ي قایآفر   يجمهور  نزد  ایاست    یدمیاد در سطح    ک ی در حال 
داروها در دسترس هستند؟    نی ا  ایاما آ   ؛بل درمان استقا  جدید  ي با داروها  ایماالر   .استاپیدمی    هشدن ب

شاید هم    شود؟  هیهد   یزندگ ها  ت یجمع  نیا  به   یبه اندازه کاف  که  صرقه در آن است  ياز نظر اقتصاد  ایآ
م. منانه ااثر  لیبه دل  هدز  ایاالرطق  اقتصاد  يماریب  نی ات  این  .  نندکیرا تجربه م   يترکم  اریبس  يرشد  با 

  به این ترتیب   دارو را ندارند.  دی خر  یی توانا  ؛ امادارند  ي تر شیآمد بدراطق  نم  آن که این   وجود  با  حال
پا  چ یمارپ  ک یشما   به  بازده   ن ییرو  ج؛  دیکنی م  افت یدر  نزولی  یاز  ف  متوق  کجا  قا یآفر  ت یمعکاهش 

 توسعه است.  يرا ب یبیآس گر،یکدی  تبه دسکشتن مردم  و هاگ نج؟شودیم

پسا  دهاخبار  در   تراژد  شیل  کش  يشاهد  نسل  توتس  یهولناك  بود  یمردم  توسط   میرواندا  که 
که توسط    میشنو  یان مسود  ينکاید  انیح یدر اخبار در مورد مس   د، اکنونصدها هزار نفر قتل عام شدن 

ه  بود چ   آلماندر  گر  ...اکشته  ونیلیم  دو گوید  اخبار مید.  دن ش  مو قتل عا  ه برد  آن کشور   شمال  مردمان
م  ندینشیم  ایدن  ایآ  ؟شدمی اجازه  ز   ییا یباوار  ونیلیم  دوآلمان    دهدی و  بکشد،   38های هس   رایرا 

هستند    هاییقای آفر  صرفاً  نی ا  رایز   ؛استنشسته    کاریب  ایدن  اما اینجا  ز!هرگ  ند؟اهخوی را م  شانیهاکارخانه 
 ست است؟ در. متمدن هستند ریغ حال به هر  هادهند. آنیا با خود انجام م رکار   نی اکه 

پوستان بلند قامت   اهیس  نی . اابتدا  ازها  یی قایآفر  سش در مورد منشارپ  کردیم:کامل  را    رهیدااکنون  
تحده  م  االت یااگرچه مورخان در    ؛ها که اهرام را ساختند. آنبود  میقد  لی ها دره نآن   يکه خانه اجداد 

همان   آموختند.  انیونانیو علوم را به    یاضیکه اسرار ر کسانی  .  میکر کنف  ن ی ا  ز ا  ریکه غ  خواهند یما م  زا
م  ییهای ونانی ادعا  کاکتشا  ندکردیکه  به    کیمتفات  است متعلق  رو  خودشان  بر  را  فرهنگ خود    ي و 

 . اندمنعکس ساخته کنندی که اکنون بر جهان حکومت م آنان
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  ی رونیب  راتیتمام تأث  اموزند یب  د یبا  هایی قا یفر که آ  د یگوی مبازو    گوید ن می خ سند  بل  ي صدا   با   خ یتار
از آفریقا جدا هستند  که    یکسان  قلب  در  آفریقادم  . منافع بهتر مرمجهز نمایندخود را  گذارند و  را کنار ب

 .نیست
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