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  چكيده
ي اخير، همواره يكي از مسائل مهم جهاني بوده و كليه كشورها اعم از ها هكشاورزي و توليد مواد غذايي در ده
واكاوي و تبيين  منظور بهاين پژوهش . رو ساخته است هروباي  فزاينده هاي صادر كنند و وارد كننده را با چالش

ي تحليلي و تبيين عّل –بر ژئوپليتيك غذا، از روش تحقيق توصيفي  تأكيدژئوپليتيكي با  هاي نقش غذا در رقابت
ي طبيعي نظير تغييرات آب و هوايي، ها هي اخير، مؤلفها هدر ده دهد مي نتايج تحقيق نشان. بهره برده است

از  ي انسانيها ههمراه مؤلف كمبود منابع آب و كمبود زمين و چالش براي استفاده مستقيم و غيرمستقيم از آن به
قبيل رشد جمعيت، افزايش طبقه متوسط و شهرنشين، بحران انرژي و رقابت بين توليد مواد غذايي و 

ي در بخش كشاورزي در سطح جهاني، گذار سرمايهي و كاهش الملل بين هاي فسيلي، نقش سازمان هاي سوخت
دهند كه تحليل  مي نشان عالوه بر اين، نتايج. غذا را به يكي از موضوعات مهم ژئوپليتيك بدل ساخته است

مناسب مباحث مربوط به غذا و امنيت غذايي و تبيين آن، در يك چارچوب ژئوپليتيكي بسيار راهگشا خواهد 
  .بود

   

  .غذا، امنيت غذايي، قدرت، ژئوپليتيك غذا :كليدي هاي واژه

  

                                                           
     E-mail: sm.hosseini1@ut.ac.ir   دار مكاتبات                                                               نويسنده عهده ∗
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  مقدمه

يافته به  توسعههاي اقتصاد اكثر كشورهاي در حال توسعه و كشاورزي يكي از مهمترين بخش
امروزه با توجه . شود ميموتور رشد اقتصادي نام برده  عنوان بهحساب آمده، به نحوي كه از آن 

در امنيت غذايي و نيز مسأله پيوستن كشورها به  ويژه بهبه نقش ويژه كشاورزي در توسعه، 
تر و در اين عرصه صورت جدي ريزي برنامهگذاري و سازمان تجارت جهاني، سياست

گذاران بخش كشاورزي، متوجه ريزان و سياستخود گرفته و توجهات اكثر برنامه جديدتري به
اقتصاد كشاورزي و اصول مربوط به آن براي مديريت توليد و حداكثر كردن درآمد كشاورزان 

از طرفي مسأله كشاورزي و . در كشاورزي تجاري شده است ويژه بهو در نتيجه رفاه آنها، 
ي انسان اوليه تا ها هايي در درازناي تاريخ بشر، همواره يكي از مهمترين دغدغتأمين مواد غذ

و ها  ها، انقالب شايد بتوان گفت يكي از عمده داليل وقوع جنگ. انسان مدرن بوده است
كشاورزي . بوده است يمختلف، فرار از قحطي و دسترسي به منابع غذاي هاي تصرف سرزمين

چرا كه  .ي اخير نيز، همواره يكي از مسائل مهم جهاني بوده استها هو توليد مواد غذايي در ده
باشند؛ موضوع  مي ي مهم قدرت مطرحها هيكي از سرچشم عنوان بهغذا و مواد غذايي امروزه 

امنيت غذايي در دنياي امروز با سطوح متفاوتي از امنيت همچون امنيت فردي، اجتماعي، 
وقتي ما از غذا و امنيت غذايي . ني گره خورده استاقتصادي، سياسي، ملي و حتي امنيت جها

چرا كه روند توليد مواد غذايي . كنيم، منظور ما صرف غذا و بود و نبود آن نيست مي صحبت
گره ... يك فرايند پيچيده و بسيار طوالني بوده و با عوامل مهم محيطي، اقتصادي، سياسي، و 

. هستند تأثيرگذاربر غذا و امنيت غذايي  از عوامل در هم تنيدهاي  خورده است و مجموعه
از عوامل همچون تغييرات آب و هوايي، رشد جمعيت، بيكاري، امنيت انرژي، اي  طيف گسترده

زيستي، كاهش  هاي مهاجرت و شهرنشيني، كمبود آب، افزايش تقاضا براي سوخت
حال  پژوهشي در بخش كشاورزي، رشد طبقه متوسط در كشورهاي در هاي يگذار سرمايه
و ساير عوامل مانند افزايش قدرت خريد طبقات متوسط در حال ظهور در  2و1توسعه

                                                           
1. Oxford Policy Management, 2007, UNCTAD 2007 

2. The number of undernourished people in the developing world has increased from 848  
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 هاي زيستي، سياست هاي كشورهايي مانند چين، و رقابت بين توليد مواد غذايي و سوخت
؛ اند  هپيچيده مواجه ساخت هاي و كشاورزي جهاني را با چالش اند  هقرار داد تأثيرغذايي را تحت 

، براي پاسخگويي به تقاضاي در حال رشد مواد غذايي 2005فائو تا سال  بيني پيشبر اساس 
و دسترسي همگان به غذاي ها  مبارزه با نابرابري منظور بهها،  بدون افزايش قابل توجه در قيمت

در حال ). FAO, 2009( درصد غذاي بيشتر احتياج دارد 100تا  70مورد نياز، جهان به توليد 
، اما بيش از يك ميليارد نفر شود مي اينكه غذاي كافي جهت تغذيه كل جهان توليدحاضر نيز با 

مواد  هاي افزايش سريع قيمت). IAASTD, 2009(برند  مي از ناامني غذايي و سوء تغذيه رنج
را در كشورهاي فقير  هاي ، امنيت غذايِ جهاني را تهديد كرده و شورش2007غذايي از سال 

در بازار مواد غذايي و بسته ها  ثباتي سياسي، مداخله دولت بي يجه آنبرانگيخته است كه نت
  . شدن مرزها به بازار اين مواد بوده است

  بيان مسأله

، سوال 21با توجه به برابري عرضه و تقاضاي مواد غذايي در سطح جهان در ابتداي قرن 
از ناامني غذايي و سوء اساسي اينجاست كه چرا بيش از يك ميليارد نفر از ساكنان كره زمين 

اساسي در  هاي ي ديگر چرا تأمين مواد غذايي به يكي از نگرانيعبارت بهبرند؟ و  مي تغذيه رنج
خواه (ژئوپليتيك  رسد مي نظر بهتبديل شده است؟ جهت تبيين اين چرآيي  21ابتداي قرن 

عه اين عدم انطباق چارچوب مناسبي براي مطال تواند مي ،)يك علم، خواه دانش يا هنر عنوان به
چرا كه . در الگوي فضايي عرضه و تقاضاي مواد غذايي و جمعيت در سطح جهان فراهم آورد

الگوي فعلي پخش كمي مواد غذايي به همراه تفاوت سطح زندگي، الگوي نامتعادل تقاضا براي 
ت گونه كه همواره بخشي از جمعي شايد بتوان گفت همان. مواد غذايي را ايجاد كرده است

فسيلي منطقه خاورميانه، شمال آفريقا، خليج  هاي جهان در آمريكا، اروپا و آسيا، نيازمند انرژي
خيز، نيازمند مواد غذايي  باشند، همزمان بخش اعظمي از جمعيت مناطق نفت مي ...فارس، و 

                                                                                                                                                    
million to 1,020 million from 2003-05 to 2009, mainly because of the food crisis and the 

world economic recession (FAO). 
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بنابراين نيازمندان در تكاپو براي . باشند مي توليد شده در كشورهاي آمريكايي و اروپايي
دسترسي به منبع مورد نظر و كنترل مسيرهاي انتقال آن بوده و عرضه كنندگان در تكاپوي 

اين وضعيت يعني عدم انطباق دو . باشند مي حداكثر بهره مندي از منابع در اختيار و كنترل آن
و ها  كلي در جهان، منشأ الگوهاي مختلف روابط بين دولت طور بهالگوي عرضه و تقاضاي منابع، 

كلي اين برآيند؛ سه  طور به. كنندگان از سويي و تقاضا كنندگان از سوي ديگر شده است رضهيا ع
و  )Hafeznia, 2000: 208(ها  آميز روابط بين دولت آميز، و خصومت آميز، رقابت الگوي مسالمت

 ساير نهادهاي دارنده قدرت در دسترسي به مواد حياتي مورد نياز خود كه غذا يكي از آنهاست، را
 هاي جان كالم اينكه، پژوهش سعي در واكاوي و تبيين نقش غذا در رقابت. سبب ساز شده است

  .يك از مسائل اساسي ژئوپليتيكي در قرن حاضر دارد عنوان به بر ژئوپليتيك غذا تأكيدژئوپليتيكي با 

  روش تحقيق

با استفاده  ها هتحليلي و از نوع تبيين عّلي است كه داد - روش تحقيق در اين پژوهش، توصيفي
اي، اسناد، و نيز اطالعات گردآوري شده از طريق اينترنت، به روش كيفي و  از منابع كتابخانه

اين پژوهش با توجه به اينكه هدف آن واكاوي چند بعدي . اند  هاستنباطي مورد تحليل قرار گرفت
ي دارد با تحليل چند باشد، سع مي ژئوپليتيكي و تبيين ژئوپليتيك غذا هاي مؤلفه غذا در رقابت

سطحي، فاكتورهاي مؤثر بر عرضه و تقاضاي مواد غذايي در سطح جهان، كمبود و عدم 
دسترسي برابر مردم به منابع غذايي را بررسي كرده و با در ارتباط قرار دادن آن با شاخص 
 قدرت و اعمال نفوذ و تسلط كشورها بر يكديگر و ارائه نمودارها و جداول مختلف، امكان

 .دهي نتايج آن را در ادبيات علمي تدوين نمايد تعميم

   مباني نظري

تا امروز  براي اولين بار از واژه گئوپليتيك استفاده كرد 1898از زماني كه رودلف كيلن در سال 
زيادي را پشت  هاي گذرد و اين واژه و دانش مربوط به آن، فراز و فرود مي بيش از يك قرن

وره انزوا بعد از جنگ جهاني دوم، دوباره در دوره جنگ سرد، سر گذاشته و پس از يك د
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جهت توصيف نزاع و مجادله كروي بين شوروي و آمريكا بر سر كنترل كشورها و منابع 
م، هنري كيسينجر، وزير امور خارجه وقت 1970گرفته شد و در دهه  كار بهاستراتژيك جهان 

شوروي و  هاي و آن را به مفهوم بازي ابرقدرتآمريكا، اصطالح ژئوپليتيك را دوباره زنده كرد 
 عنوان بهامروزه ژئوپليتيك . گرفت كار بهموازنه قدرت جهاني  هاي آمريكا در زمينه سياست

ي، الملل بينفراملي و  هاي گر مسائل استراتژيك و مديريت سازنده سياست خارجي، تحليل
يكي از داليل ). Georoid ot & Tuathail, 1998: 1(مجدداً مورد توجه قرار گرفته است 

 كند مي احياي مجدد ژئوپليتيك اين است كه با بصيرتي جامع درباره نقشه سياسي جهان بحث
را با سيستم جهاني اي  ارتباط تحوالت محلي و منطقه دهد مي و در تصوير كالني كه ارائه

الت و وقايع را در و تحوها  يك كل، تبيين و طيف وسيعي از رويدادها، كشمكش عنوان به
همچنين بر اساس ديدگاهي . كند مي گيري انداز استراتژيك بزرگ، قالب چارچوب يك چشم

ژئواكونوميك و وضعيتي تبيين  تأثيرديگر در دوره جديد، نظم ژئوپليتيكي جهان را تحت 
غيره، ي، انتقال كاال و مواد و گذار سرمايههاي اقتصادي، تجاري،  سازي فعاليت كه كروي كند مي

  ).Ibid: 2( كند ميو اقتدار آنها و نيز ساختار جغرافيايي سياره زمين را بازسازي ها  دولت
كه با قدرت و سياست  كند مي تأكيدنظري، ژئوپليتيك بر آن بخش از دانش جغرافيا  لحاظبه

و بحث قدرت و  دهد مي در واقع، قدرت، جوهر ژئوپليتيك را تشكيل. خورد مي پيوند
قدرت، براي ايجاد برتري نسبت به رقيبان، پيوسته هسته مركزي مباحث و كاركرد  هاي رقابت

 دانش ژئوپليتيك به مسائل قدرت). Mojtahedzade, 2002: 137(ژئوپليتيك پويا بوده است 
پردازد چه در بعد فرآيندهاي توليد قدرت، چه در فرآيندهاي توزيع فضائي و جابجايي  مي

يم ژئوپليتيك را دانشي توان مي ساختار جهاني قدرت؛ بر اين اساسقدرت و چه در ارتباط با 
جغرافيايي مناسبات قدرت و رفتار سياسي بازيگران  -بدانيم كه به مطالعه ابعاد فضائي

با توجه به اينكه ). Hafeznia, 2006: 25(پردازد  المللي مي ي سياست ملي و بينها هعرص
اي را كه  كلي در تعريف از غذا، هر ماده طور به باشد، طرف ديگر معادله در مقاله حاضر غذا مي

منشأ گياهي يا حيواني دارد  غذا ناميد كه معموالً توان مي بدن استفاده شود رااي  تغذيه منظور به
و يا مواد ها  ها، ويتامين ها، پروتئين ها، چربي و حاوي مواد مغذي ضروري مانند كربوهيدرات
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زنده جذب  هاي ك موجود زنده مصرف شده و توسط سلولاين ماده توسط ي. معدني است
 ).Britannica Encyclopædia( شود مي شده و سبب توليد انرژي، حفظ و ادامه زندگي

از مواد غذايي مركب از گوشت، اي  همچنين تعريف محقق از غذا در اين پژوهش؛ زنجيره
كاالهاي استراتژيك مشتق شده از باالخص ... ي صيادي و ها هفرآورد لبنيات، غالت، حبوبات،

از عوامل سياسي، اي  مجموعه كه جزو نيازهاي حياتي نوع بشر بوده و شود مي آنها را شامل
اقتصادي، اجتماعي، صنعتي و فرهنگي در دسترسي به ميزان مشخصي از آن كه براي بقاي يك 

با توجه به اهميت غذا،  از اين روي،. گذارند مي باشد، اثر مي انسان در طول شبانه روز ضروري
دولتمردان و مردم در مناطق مختلف جهان پيوسته دغدغه دسترسي به مقدار مناسبي از غذا را 

چرا كه در غير . آسان، ارزان و مفيد داشته كه امنيت غذايشان به خطر نيفتد صورت به
 اپذيرن مختلف در جامعه اجتناب هاي وقوع بحران صورت ادامه حيات مقدور نبوده و اين
زني خود، از آن  باال بردن قدرت چانه منظور بهچرا كه برخي مناطق و كشورها نيز . باشد مي
از سويي سرچشمه فكري امنيت غذايي به بحران غذا . برند مي ابزاري ژئوپليتيك بهره عنوان به

و حتي پيش از آن به اعالميه حقوق بشر سازمان ملل متحد در  1970در جهان در اوايل دهه 
، امنيت غذايي را به 1986بانك جهاني در سال ). Ghasemi, 1994: 12( گردد مي بر 1948

ه يك زندگي سالم و ئمفهوم دسترسي همه مردم به غذاي كافي و مناسب در هر زماني براي ارا
  ).Mcmurry & Kramer - Leblanc, 1998: 49(پويا تعريف كرده است 

  تعاريف آن و جايگاه غذا درها  ژئوپليتيك، روايت

هاي متشكل سياسي است كه ها و گروهدولت» دانش رقابت و گسترش حوزه نفوذ«ژئوپليتيك 
هاي جغرافيايي هستند كه به آنها ها و فرصتدر صدد كسب قدرت و تصرف ابزارها و اهرم

ها و مقدورات، آنها براي تصرف فرصت. دهد ميقدرت داده و امكان چيره شدن بر رقيب را 
كنند نفوذ خود را در فضاهاي و فضاي جغرافيايي به رقابت پرداخته، سعي مي در مكان

و بر عكس رقبا را از  فزاينداجغرافيايي بيشتر توسعه داده، آنها را به قلمرو اعمال اراده خود بي
از اين ديدگاه ژئوپليتيك به مطالعه الگوهاي رقابتي، . فضاهاي مورد منازعه بيرون رانند
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دهي به هاي رقابت، كاركردهاي مكان و فضا در شكلآميز، انگيزه ابزارهاي رقابتها و  فرصت
در ). Hafeznia, 2006: 17(پردازد آن بر فراز و فرود قدرت مي تأثيرفرايندهاي رقابت و 

ها و فضاهاي جغرافيايي داراي مكان ).Ibid(واقع ژئوپليتيك دانش كسب قدرت است 
طور متعادل  هها نيز در سطح جهان بستند و منابع و مزيتهاي خاصي هها و ارزشخصيصه

هاي جغرافيايي ها و نيز تقاضاي مزيتي الگوي پخش عرضة مزيتعبارت به. اند  هتوزيع نشد
در منطق ژئوپليتيك، وابستگي در نقطه مقابل قدرت، استقالل و آزادي عمل . نامتعادل است

كه فاقد عوامل و رافيايي ديگران در صورتيهاي جغكشورهاي وابسطه به مزيت. قرار دارد
هاي جغرافيايي تعادل بخش و متوازن كننده باشند در موضع ضعف قدرت قرار گرفته و مزيت

سياست ملي و خارجي آنها منفعل شده و منافع و اهداف ملي آنها با چالش و تهديد مواجه 
در نقطه مقابل، . يابدمي و منزلت ژئوپليتيكي آنها در سطح منطقه و جهان كاهش گردد مي

قدرت  تواند ميبخش ژئوپليتيكي دهنده و تعادل كاهش وابستگي و يا ايجاد سازوكارهاي توازن
ها سعي ها و دولترو حكومت از اين. ملي، امنيت ملي، استقالل و توسعه ملي را تضمين نمايد

ناپذير شرايط اجتناب كنند سطح وابستگي ژئوپليتيكي خود به ديگران را كاهش دهند و درمي
بخش استفاده نمايند و در نقطه مقابل، وابستگي ديگران را به از ابزارها و سازكارهاي تعادل

قدرت در اين مفهوم، بر عوامل و منابع گوناگوني تكيه دارد ). Ibid: 146(خود افزايش دهند 
تي، عوامل علمي و عوامل اقتصادي، عوامل فردي و شخصي. شود ميي از آنها ناشي عبارت بهو 

مهمترين منشاء . ند منشاء قدرت باشندتوان ميروحاني، عوامل اجتماعي و نظاير آن، جملگي 
بنابراين محبوب . قدرت عامل حيات و بقاست. نيازي از ديگران استقدرت، احساس بي

 موجود فاقد قدرت محكوم به فناست و غريزه ميل به بقاي. هاستها و دولتها و گروهانسان
رو همواره شاهد  از اين ).Hafeznia, 2006: 4( كند ميحيات، انسان را وادار به كسب قدرت 

مستقيم  صورت بهآن هستيم كه در تعاريف مختلف از ژئوپليتيك، غذا و امنيت غذايي همواره 
جهت تحليل و بررسي جايگاه غذا  رو از اين. و غيرمستقيم مورد توجه انديشمندان بوده است

خارجي  ضمن ارائه تعاريف انديشمندان برجسته 1شماره  دهاي ژئوپيليتكي، در جدولدر فرآين
  . وزن و اهميت غذا در هر يك از تعاريف مشخص شده است و داخلي از ژئويليتيك،
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  جايگاه غذا در تعاريف ژئوپليتيك: 1 شماره جدول
  جايگاه غذا  تعريف ژئوپليتيك  پرداز نظريه

  ).Hepple, 1986:21-36. (»دانش روابط قدرت«  هپل
  

امروزه، روابط خاصي بين توليدكنندگان، توزيع 
كنندگان و مصرف كنندگان مواد غذايي شكل گرفته 

  .باشد مي ي قدرتها هاست كه مبتني بر داد

و 1ايوالكست
  2ژيبلن

يك روش كم و بيش كارآمد براي بهتر ديدن جهان، 
توازن قواي شكل گرفته و نقش يك ملت در آن 

  ).Lacaste & Giblin, 1999: 35-40(باشد  مي

نگاهي سيستمايك به توليد، توزيع و مصرف مواد 
غذايي و بررسي توانمندي و ضعف هر ملت در زمينه 

  . تأمين مواد غذايي

. كاتلين اي
و فرد  3برادن

  4ام شلي

المللي از منظر هاي بينمطالعه روابط و درگيري«
نداز جغرافيايي روابط اي مطالعه چشمعبارت بهجغرافيا، 

 ,Braden & Shelley(» الملليو منازعات بين

2000: 5.(  

با توجه به اينكه غذا يكي از محورهاي نوظهور 
ي شده، ژئوپليتيك چارچوب الملل بين هاي رقابت

  .آورد مي مناسبي براي مطالعات آن فراهم

  دادز
هاي جهاني اي به سياستژئوپليتيك رويكرد ويژه«

» نمايندمي تأكيداست كه بر اهميت سرزمين و منابع 
)Dodds, 2000: 162(  

كشورهاي دارنده مواد غذايي در تالش جهت پيشبرد 
اهداف خود با استفاده از اين منبع حياتي براي ادامه 

  .باشند مي زندگي

دانش نتايج عدم انطباق دو الگوي فضايي عرضه و «  حافظ نيا
  ). Hafeznia, 2006: 38( »حياتيتقاضاي منابع 

 عنوان به(عدم انطباق عرضه و تقاضاي مواد غذايي 
  .در جهان كامال مشهود است) يك منبع حياتي

  عزتي

دستيابي  منظور بههاي محيط جغرافيايي درك واقعيت
نحوي كه بتوان در باالترين سطح وارد به قدرت، به

حفظ بازي جهاني شد و منافع ملي و حيات ملي را 
  ).Ezzati, 2001: 7(كرد 

باالي كشاورزي برخوردار  هاي كشوري كه از پتانسيل
يك ابزار قدرت  عنوان بهباشد، توانايي استفاده از غذا 

  .را خواهد داشت

  مجتهدزاده

هاي محيطي، همچون منابع اثر محيط و اشكال يا پديده
هاي سياسي، بويژه در گيريدر تصميم... كمياب و 

اي و جهاني دة منطقهسطوح گستر
)Mojtahedzade, 2002: 128.(  

مستقيم به پتانسيل  صورت بهتوليد مواد غذايي 
 هاي يگير تصميمجغرافيايي كشورها وابسته بوده و بر 

و جهاني اي  سياسي در سطوح گسترده منطقه
  .است تأثيرگذار

  

و ارتباط منطقي كه بين ژئوپليتيك و غذا وجود دارد، تعريف  1 شماره با توجه به جدول
متقابل  تأثيرعلم تجزيه و تحليل : نويسندگان مقاله حاضر از ژئوپليتيك غذا عبارت است از

يك اهرم قدرت،  عنوان بهسياست و جغرافيا بر چگونگي توليد، توزيع و مصرف مواد غذايي 
  . جغرافيايي مختلف هاي در مقياس

                                                           
1. Yves Lacoste. 

2 . Beatrice Giblin. 

3. Kathleen E.Braden 

4. Fred M.shelley  
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  ي پژوهشها هيافت

 ژئوپليتيكي، بايد توجه داشت هاي جهت تحليل وضعيت موجود و واكاوي نقش غذا در رقابت
سياسي بوده و الگوهاي توليد، مصرف و تجارت غذا از اين امر مستثني  شدت بهكه جهان ما 

 از اين رو براي محقق شدن اين بعد از پژوهش كه مبناي رسيدن به هدف تحقيق و. نيست
از عوامل طبيعي و انساني كه كم اي  باشد، مجموعه مي در راستاي سؤال اصلي پژوهش ينوع به

تركيبي بررسي  صورت بهگيرد،  و كيف مطالعه آنها در حيطه مطالعات جغرافياي سياسي قرار مي
مستقيم و غير مستقيم منجر  صورت بهگفت از مهمترين عواملي هستند كه  توان مي ، كهاند  هشد

  .اند  هكي شدن غذا شدبه ژئوپليتي

 ي طبيعيها همؤلف -1

 تغييرات  -1: ند از، عبارتاند  هگذار بودتأثيرمهمترين عواملي طبيعي كه در ژئوپليتيكي شدن غذا 
كمبود زمين و چالش براي استفاده مستقيم و  -3كمبود منابع آب، و  -2آب و هوايي، 

  . خالصه مورد بررسي قرار خواهند گرفت صورت بهغيرمستقيم از آن كه 

  تغييرات آب و هوايي -1-1

تهديد قابل مالحظه صلح و امنيت مواد غذايي جهان، به علت تغييرات  عنوان بهاين تغييرات  
 ,Alcamo et al, 2007; Barnett et al, 2005; Döll & Siebert(در عرضه و تقاضاي آب 

2002; Spash, 2008a( ،وري محصول  بر بهره تأثير)Droogers, 2004; Droogers & 

Aerts, 2005( ،بر عرضه مواد غذايي  تأثير)Arnell et al, 2004; Rosenzweig & Parry, 

، )Kandlikar & Risbey, 2000(ي باالي انطباق با تغييرات آب و هوايي ها هو هزين) 1994
وسيله تغيير در  تغييرات آب و هوايي به. ات زيادي بر امنيت غذا و كشاورزي داشته استتأثير

در بلند مدت منجر به عدم قطعيت در ... توزيع مكاني و زماني بارندگي، دسترسي به آب و 
تأمين مواد غذايي شده و زنجيره غذايي را از توليد تا مصرف و از عملكرد تا پويايي تجارت و 

را  2050ميليارد انسان تا سال  9يه در نهايت تا اقتصاد جهاني و امنيت غذايي و توانايي تغذ
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كه كارشناسان محيط زيست معتقدند به ازاي هر يك درجه  طوري هب. دهد مي قرار تأثيرتحت 
درصد كاهش در  10سانتيگراد افزايش دما باالتر از حد مطلوب فصل رشد، كشاورزان با 

أييد شد، كه روسيه ت 2010اين موضوع در گرماي سال . عملكرد دانه روبرو خواهند شد
  .درصد كاهش داد 40هاي اين كشور را در حدود برداشت دانه

اثرات تغييرات اقليمي بر روي توليد غذاي جهاني اگرچه كوچك است، اما از لحاظ جغرافيايي 
ي بيشتر در مناطق خشك و استوايي هاي خيلي يكنواخت توزيع نشده است و با ضرر و زيان

در كشورهاي فقير با  ويژه بهو ) Parry et al, 2001(سيا نيمه مرطوب در آفريقا و جنوب آ
كه طوريهب ).Kurukulasuriya et al, 2006(ظرفيت پايين انطباق پذيري همراه بوده است 

1مطالعه اخير 
IWMI  درصد  7برابر با حدود  –درصدي در توليد گندم آسيا  50يك كاهش

به ). de Fraiture et al, 2008( كند ميبيني  را پيش 2050تا سال  -توليد جهاني اين محصول
گفته موسسه پترسون، توليد محصوالت كشاورزي در كشورهاي در حال توسعه ممكن است 

درصد كاهش يابد و اگر از گرم شدن كره زمين كاسته نشود، احتمال دارد  25تا  10بين 
سياست فعلي  ).Cline, 2007(درصد كاهش يابد  40كشاورزي هند، بيش از  هاي ظرفيت

براي كشاورزي در كشورهاي در حال توسعه  ويژه بهپاسخ به تهديدات تغييرات آب و هوايي، 
آن بر اكثريت جمعيت روستايي فقير و در نتيجه وخامت اوضاع، هنوز هم دست كم  تأثيرو 

گذاري مناسبي در اين ميان، اگر جامعه جهاني سرمايه). Butt et al, 2005( شود ميگرفته 
هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي ت مقابله با چالش تغيير آب و هوا نداشته باشد، هزينهجه

  .باشد مي آميز خواهد بود و يكي از عوامل ژئوپليتيكي شدن غذا آن، فاجعه

  كمبود منابع آب -2-1

آب عامل اصلي توليد محصوالت . سياست غذايي نبايد كمبود سريع منابع آبي را ناديده بگيرد
منفي  تأثيرتوليد را كاهش داده و بر امنيت غذايي  تواند مي كمبود آب. كشاورزي است

                                                           

1. International Water Management Institute 

كمبود آب اشاره به موقعيتي دارد كه آب به اندازه كافي براي تأمين نيازهاي معمول يك انسان جهت تأميت غذا، تغذيـه   -2
آن را در قالـب يـك    تـوان  مـي  اين مفهوم نسبي است و به سـختي . ديگر وجود نداشته باشد هاي دهشاميدن و استفاآكردن، 
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با اين حال، افزايش تقاضا . آب براي كشاورزي و آينده امنيت غذاي جهاني بسيار مهم است
 هاي ي غيركشاورزي از جمله مصارف شهري و صنعتي و نگرانيها هبراي آب بوسيله استفاد

قرار تر  موشكافانه هاي ي كيفيت محيط زيست، تقاضاي آب آبياري را تحت بررسيبراتر  جدي
 هاي چرا كه كمبود آب در حال حاضر يكي از نگراني. كند مي داده و امنيت غذايي را تهديد

از همه مهمتر اينكه تقاضاي ).Fedoroff et al, 2010(از جهان است  ييها جدي در بخش
تا كنون سه برابر شده است، اما عرضه آب شيرين رو به كاهش  1950جهاني براي آب از دهه 

از مصرف آب % 80امروزه كشاورزي آبي با مقدار نزديك به ). Gleick, 2003a(بوده است 
شده  بيني پيشاز سويي ). Molden et al, 2007(استفاده كننده آب است ترين  جهان، اصلي

افزايش % 56و % 65است تقاضاي غالت و گوشت در سرتاسر جهان به ترتيب، به ميزان 
بيشتر به معني تقاضاي آب بيشتر  هاي ؛ بنابراين، تأمين كالري)de Fraiture et al., 2007(يابد

 ,Rosegrant & Cline(بيشتري از گوشت عرضه شود  هاي خواهد بود، حتي اگر كالري

و منابع  ها ه، درياچها هزمان، دسترسي آسان به منابع آب شيرين در رودخان هم طور به). 2003
ي بيش از حد و كاهش كيفيت آب، در حال كاهش بردار بهرهي به علت زيرزمينكم عمق آب 

ي منابع آبي ها هكمبود آب به وسيله افزايش هزين هاي چالش). Tilman et al, 2002(است 
 ,Khan & Hanjra(، تخريب زمين در مناطق آبياري )Hanjra & Gichuki, 2008(جديد 

، )Tilman et al., 2002(، آلودگي آب )Shah et al., 2008(ي زيرزمين، تخليه آبهاي )2008
براي تغذيه سه ميليار جمعيت . تشديد شده است) Dudgeon, 2000(و تخريب اكوسيستم 

 Seckler(ود، مورد نياز استآب بيشتر نسبت به مقدار موج% 20، حدود 2025اضافي تا سال 

et al., 1999a (همراه ساير مشكالت در بخش منابع آبي،  و تأمين اين حجم جديد تقاضا به
  .ي اصلي ژئوپليتيك تبديل كرده استها هغذا را به يكي از مؤلف

  

                                                                                                                                                    
  ).Falkenmark, 2007( شاخص بيان نمود 
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  كمبود زمين و چالش براي استفاده مستقيم و غير مستقيم آن-3-1
. منابع آب و زمين براي كشاورزي را افزايش داده است بحران قيمت مواد غذايي رقابت براي

و جهاني به اي  اعتمادي در عملكرد بازارهاي منطقه بي فشار بر منابع طبيعي، همراه با افزايش
ي مستقيم خارجي در بخش كشاورزي را تمديد كرده گذار سرمايهدليل بحران قيمت، توجه به 

سرمايه،  لحاظبهديد منابع طبيعي اما غني ش هاي تعدادي از كشورها، با محدوديت. است
ي در بخش كشاورزي در خارج از كشور را براي تضمين عرضه داخلي شروع گذار سرمايه

ي در سودان، ليبي هاي گذاري بر اساس گزارش ها، مصر و امارات متحده عربي، سرمايه. اند  هكرد
اسكار، فيليپين در روسيه و چين در اوكراين، عربستان سعودي در تايلند، كره جنوبي در ماداگ

براي دسترسي به ها  رقابت. 1در بخش كشاورزي تعدادي از كشورهاي آفريقايي داشته است
كه تقدم رژيم غذايي با افزايش ثروت به سمت  همچنان. زمين در حال تشديد شدن است

توسعه، در در كشورهاي در حال ها  گوشت و محصوالت لبني تغيير كرده است؛ بيشتر زمين
از طرفي  .شوند مي ي در حال رشد، و علوفه براي دام استفادهها هحال حاضر براي توليد دان

براي مسكن، صنعت و  راها  توسعه شهرنشيني و رشد جمعيت سهم قابل توجهي از زمين
بسياري از بزرگترين شهرهاي جهان در واقع بر روي . زيرساخت ها، مطالبه كرده است

، مزارع اند  هگونه كه شهرها توسعه يافت همان. اند  هزي بسيار حاصلخيز واقع شدكشاور هاي زمين
. اند  هي جامد، آلوده شدها هدفن زبال هاي و محلها  حاصلخيز با پياده روها، آسفالت هاي و خاك

ي ها هوسيله سكونتگا اضافي به هاي ميليون هكتار از زمين 100كه حدود  شود مي بيني پيش
داراي پتانسيل  هاي ميليون هكتار از آنها زمين 60اشغال شوند كه حدود  2030ال انساني تا س

 گرمايش درازمدت جهاني و تغييرات آب و هوايي همچنين .بالقوه براي كشاورزي خواهند بود
با كيفيت باال را در تعدادي از كشورها از طريق  هاي درصد از منابع زمين 1.5بيشتر از  تواند مي

هاي  تكنيك. آب درياها، تهديد و حتي با مشكالت زيست محيطي نابود كندافزايش سطح 

                                                           

1. Joaquim Von Braun, Food and Financial Crises - Implications for Agriculture and the 

Poor, IFPRI Food Policy Report No. 20,  december 2008, 

http://www.ifpri.org/pubs/fpr/pr20.pdf 
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ها منجر به تخريب  كش ها و علف كش آبياري و كشت ضعيف و استفاده بيش از حد از آفت
شور شدن خاك، يك مشكل جدي در غرب آسيا و . گسترده خاك و آلودگي آب شده است

كشاورزي از طريق تخريب  هاي هكتار از زمينميليون  20ساالنه بالغ بر . ساير مناطق است
سال آينده  30در طول . شوند مي بيش از حد براي توليد محصول و يا گسترش شهري نابود

. رود كه تقاضا براي مواد غذايي در كشورهاي در حال توسعه به دوبرابر افزايش يابد مي انتظار
اگر چه پيشرفت در . خواهند شدبراي كشاورزي استفاده  جديد قطعاً هاي بنابراين، زمين

ي ها هبيوتكنولوژي كشاورزي ممكن است به كشورهاي در حال توسعه از طريق ابداع گون
مقاوم محصوالت در مقابل شوري، و خشكسالي كمك كند؛ با اين حال، اثرات زيست محيطي 

در  يژهو بهبسياري  هاي كامل ارزيابي نشده است و پرسش طور بهو بيوتكنولوژيكي آن هنوز 
به اين ترتيب كمبود زمين و چالش براي . 1زمينه ايمني زيستي، بدون پاسخ باقي مانده است

  .  باشد مي استفاده مستقيم و غيرمستقيم آن يكي ديگر از عوامل ژئوپليتيكي شدن غذا

  ي انسانيها همؤلف -2

شد ر -1: ازند عبارت، اند  هگذار بودتأثيرمهمترين عواملي انساني كه در ژئوپليتيكي شدن غذا 
بحران انرژي و رقابت بين توليد مواد غذايي و  - 2جمعيت، افزايش طبقه متوسط و شهرنشين 

ي الملل بين هاي سازمان -4ي در بخش كشاورزي، و گذار سرمايهكاهش  -3فسيلي  هاي سوخت
  .خالصه مورد بررسي قرار خواهند گرفت صورت بهكه 

  متوسط و شهرنشينرشد جمعيت، افزايش طبقه  -1-2
-2007 هاي ميليارد نفري بين سال 2.5رود جمعيت جهان يك رشد  مي بر اساس آمارها انتظار

 3.1ميليارد نفر برسد و جمعيت شهري با رشد  9.2ميليارد نفر به  6.7داشته باشد و از  2050
افزايش . برسد 2050ميليارد نفر در سال  6.4به  2007ميليارد نفر در سال  3.3ميليارد نفر از 

مداوم جمعيت شهري همراه با كاهش سرعت رشد جمعيت روستايي منجر به تداوم 

                                                           
1. Source : UN, Population, Environment and Development, The Concise Report, 2001,  

http://www.un.org/esa/population/publications/concise2001/C2001English.pdf 
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وسيله رشد  شهرنشيني خواهد شد و تقاضاي جهاني مواد غذايي در آينده تا حد زيادي به
 & Tweeten(جمعيتي كه در حال مرفه شدن و شهرنشيني باالتر هستند، تعيين خواهد شد 

Thompson, 2009 .(نين اين جمعيت مرفه به تنوع در رژيم غذايي و مواد غذايي همچ
مختلفي از آب براي هر كالري  هاي ، كه به مضرب)Popkin, 2003(حيواني متمايل شده است 

كه  دهد مي، نشان 1نمودار شماره ). Molden et al, 2010(روزانه نيازمند است  هاي در رژيم
چهار دهه گذشته در كشورهاي در حال توسعه طي ي قابل توجه طور بهمصرف كالري نيز 
  .)FAO, 2008(افزايش يافته است 

 

  )FAO, 2008( 2003- 2008 هاي روند مصرف كالري از توليدات حيواني بين سال: 1 شماره نمودار
  

كيلو كالري در روز به  100از كمتر از ها  براي مثال، مصرف كالري در رژيم غذايي چيني
اين . افزايش يافته است 2003تا اوايل سال  1961 هاي روز، بين سالكيلو كالري در  600

تقاضاي . نيازمند استها  افزايش در مصرف كالري به مقدار زيادي غالت جهت تغذيه دام
گوشت اضافي در سراسر جهان، منجر به فشار بيشتر بر منابع شده و در دراز مدت بر قيمت 

مستقيم بر امنيت مواد غذايي  طور بهقيمت مواد غذايي افزايش در . كاالها اثرگذار خواهد بود
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گفت چالش اصلي پيش  توان مي ).Mahal and Karan, 2008(زند  مي ضربه1فقير هاي ملت
مداوم در حال رشد و  طور به، چگونگي تغذيه جهان با جمعيت 21روي كشاورزي در قرن 

با توجه به رشد قوي اقتصادي، . ودبا تقاضاي گوشت بيشتر خواهد بتر  مرفهاي  فزاينده طور به
 ,Pingali(غذايي سرشار از پروتئين را خريداري خواهند كرد  هاي نفر از مردم، رژيمها  ميليون

  .دهد مي ، اين افزايش تقاضا را نشان2 شماره جدول). 2007

  )ميليون تن(افزايش تقاضاي جهاني غذا براي كاالهاي كشاورزي : 2 شماره جدول
  محصوالت حيواني  ساير محصوالت  غالت  سال

1989  2025  2050  1989  2025  2050  1989  2025  2050  
  1405  903  307  5502  3950  1870  2419  1882  940  كمتر توسعه يافته

  660  666  565  1262  1298  1110  961  952  754  توسعه يافته
  2065  1569  872  6764  5248  2980  3380  2834  1694  جهان

Source: UNDP, 2007  
سرعت جهاني  رو تغذيه جمعيت شهرنشين و مرفه در حال رشد، در يك جهان به از اين

جهاني جديد در حفظ توليد مواد غذايي  هاي شده، يك چالش جهاني خواهد بود كه همكاري
و يكي ) Khan & Hanjra, 2009(سازد  مي ناپذير و بهبود امنيت غذايي در جهان را اجتناب

  .باشد مي ژئوپليتيكي شدن غذااز عوامل مهم 

  يليفس هاي بحران انرژي و رقابت بين توليد مواد غذايي و سوخت -2-2

كشاورزي . انداي به يكديگر گره خوردهطور فزايندهههاي مواد غذايي و انرژي ب امروزه قيمت
برابر ) 100گاهاً( 50كشاورزي صنعتي شده به  هاي مدرن بسيار صنعتي شده است؛ سيستم

 95كه  شود مي كشاورزي سنتي نيازمند هستند و تخمين زده هاي انرژي بيشتر، نسبت به سيستم
 عنوان به). Lucas et al, 2007(درصد از محصوالت غذايي مورد نياز ما به نفت وابسته باشند 

حمل و نقل، تقاضا براي منابع جايگزين براي  ويژه بهيك نتيجه، كاهش منابع سوخت فسيلي، 

                                                           

در جهـان خواهنـد   ها  پذيرترين اجتماعي، آسيب هاي و ناآراميها  كشورهاي فقير و خانوادهايشان نسبت به افزايش قيمت. 1
  . بود
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اگر چه جايگزيني ماشين الكتريكي با موتور احتراق . دهد مي مايع را افزايش هاي سوخت
كشاورزان به ميزان ). King, 2007(در برخي از كشورها حمايت شده است  شدت بهداخلي 

-خوريم در مكانكه مي بيشتر غذاهايي. اندبااليي به ماشين آالت كشاورزي ديزلي وابسته شده

اند و در برخي از جاهاي ديگر پردازش شده و از طريق هاي بسيار دورتر از ما توليد شده
ها به مقدار عظيمي از همه اين فرايند. رسندحمل و نقل زميني، دريايي و يا هوايي به ما مي

ار زيادي به تأمين سوخت و الكتريسيته نيازمند است، و تأمين مواد غذايي ما را به ميزان بسي
در چند سال گذشته، قيمت انرژي بيش از سه . سازدمداوم انرژي مقرون به صرفه وابسته مي

كود و  هاي ي كشاورزي را از طريق افزايش قيمتها هبرابر شده است كه اين موضوع هزين
باالي انرژي، عالوه  هاي قيمت). World Bank, 2008(قرار داده است  تأثيرسوخت، تحت 

ي حمل و نقل و كشتي راني به همراه ها هر اينكه قيمت مواد غذايي را از طريق افزايش هزينب
داشته است، همچنين در حال ايجاد بازارهاي جديد براي محصوالت كشاورزي همچون 

 ).Pimentel, 2007; Runge & Senauer, 2007(زيستي است  هاي سوخت عنوان بهاستفاده 
زيستي را قابل رقابت با نفت و گاز ساخته  هاي باالي نفت، توليد سوخت هاي تا آنجا كه قيمت

 را تشويق است و اين امر استفاده از مواد غذايي و تغيير جهت براي توليد انرژي
 هاي تغييرات آب و هوا و قيمت هاي براي مواجه شدن با نگراني). Demirbas, 2008( كند مي

، تعدادي )دالر رسيد 140ي ا قيمت نفت به بشكه 2008همانند زماني كه در سال (باالي نفت 
ازي مراكز توليد سوخت زيستي و تالش براي رسيدن به اهداف اند  هاز كشورها در حال را

براي اي  فزاينده طور بهدر نتيجه، غالت، شكر و روغن نخل . باشند مي زيستي هاي سوخت
از اي  فته است و مقدار قابل مالحظهمورد استفاده قرار گر 1توليد اتانول و گازوئيل زيستي

زيستي، كنار گذاشته  هاي جهت كشت محصوالت كشاورزي، امروزه براي سوختها  زمين
  . شده است

نشان داده شده است، گسترش تقاضاي زمين براي ذرت،  2 شماره گونه كه در نمودار همان
همراه داشته است، چرا كه توليد بيواتانول از ذرت،  ي سويا را بهها هكاهش سطح زير كشت دان

                                                           

1. Biodiesel 
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شده است و تعامالت بين استفاده مستقيم و غير مستقيم از ها  جايگزين توليد سويا براي دام
تغيير كرده است و همزمان كه در داخل آمريكا، گسترش كشت ذرت اي  پيچيده صورت بهزمين 

ليد سويا گشته است، اين موضوع منجر به براي توليد اتانول، منجر به كاهش زمين براي تو
  ).Wescott, 2007(افزايش تقاضا براي سويا، در مناطق ديگر شده است 

 ,USDA( تغييرات استفاده از زمين براي محصوالت عمده در اياالت متحده آمريكا: 2 شماره نمودار

2006.(  

 و مطالعات نشاناين روند در برزيل نيز براي توليد بيواتانول در حال گسترش است 
ميليون هكتار در سال  7به  1960ميليون هكتار در سال  1.5كه كشت نيشكر از كمتر از  دهد مي

 3.5به  1972رسيده و استفاده از نيشكر براي بيواتانول از رشد نزديك به صفر در سال  2008
 هاي نكه مساحت زمي دهد مي نشانها  بيني پيش. رسيده است 2008ميليون هكتار در سال 

 Smeets et al 2008; Fischer et(آتي به دو برابر افزايش خواهد يافت  هاي نيشكر در سال

al, 2008; Goldemberg, 2008.(  
ي اصلي گازوئيل زيستي مشتق شده از كلزا در جهان است، و نمودار ها هاروپا نيز از توليد كنند

يستي در اروپا نسبت به ساير مناطق كه تا چه اندازه توليد گازوئيل ز دهد مي نشان ،3شماره 
  ). McMeekin et al, 2009(رشد داشته است 
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ي الملل بينبرگرفته از انرژي زيستي آژانس : منبع. گازوئيل زيستياي  توليد منطقه: 3 شماره نمودار
  ).IEA, 2009(انرژي 

فسيلي با مشتقات مواد غذايي، سير صعودي و  هاي نتيجه اينكه روند جايگزيني سوخت
يكي از محورهاي توسعه، توسط بيشتر  عنوان بهي اخير داشته و ها هدر دهاي  خيره كننده

جايگزيني مناسب در  عنوان به، اند  هكشورهايي كه نقش مهمي در توليد مواد غذايي جهان داشت
ر ژئوپليتيكي شدن غذا در حال حاضر بسزاي ب تأثيردستور كار قرار گرفته است و اين موضوع 

  .و آينده خواهد گذاشت

  ي در بخش كشاورزيگذار سرمايهاهش ك -3-2

كنند  مي بيني پيش) WFP(1و برنامه جهاني غذا ) فائو(سازمان كشاورزي و غذاي سازمان ملل 
سياسي در كشورهاي مختلف  هاي كه منجر به شورش و ناآرامي 2008كه بحران غذايي سال 

اين موضوع روشن است كه سطح فعلي . خواهد شد ري آتي تكراها هشد، در طول ده
درصدي نياز به مواد غذايي براي تغذيه  70ي در كشاورزي با توجه به رشد گذار سرمايه

آوري، حفاظت از  ي در فنگذار سرمايه، كافي نيست و 2050ميليارد نفري تا سال  9.1جمعيت 

                                                           

1. World Food Programme 
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، )IFPRI(ي سياست غذايي الملل بينمؤسسه تحقيقات . بايد افزايش يابد... محصوالت و 
عالوه بر آنچه براي رسيدن به اهداف هزاره و  –ي عمومي كشاورزي مورد نياز را گذار سرمايه

ميليارد دالر آمريكا در سال براي همه  14 -مورد نياز است 2015كاهش فقرا به نصف تا سال 
تخمين زده شده ). Fan and Rosegrant, 2008(ال توسعه برآورد كرده است كشورها در ح

ي ساالنه مورد نياز در كشورهاي جنوب صحراي آفريقا طيفي از گذار سرمايهاست كه افزايش 
لذا روند فعلي، بيانگر به ). Boto et al, 2011(گيرد  مي ميليارد دالر آمريكا را در بر 4.8تا  3.8

ي براي بهبود توليد محصوالت گذار سرمايهدامات ميان مدت و بلند مدت تعويق انداختن اق
ي مناسب، ضمن كاهش توليد مواد غذايي، دسترسي به غذا گذار سرمايهدر نتيجه عدم . است

اجتماعي زيادي براي  - كرده و اين امر تبعات سياسيتر  براي مردم در مناطق فقيرتر را سخت
  .در پي خواهد داشتها  دولت

  ي الملل بين هاي نقش سازمان - 4-2

سازي باالي امروز و در ارتباط با نظام تجارت جهاني كه مبتني بر  در واقع در جريان جهاني
هاي جهاني نقش مهمي در تعيين توليد مواد غذايي است، سياست هاي و عدم مزيتها  مزيت

. و مصرف شوند، دارند وسيله چه كسي و با چه قيمتي توليد، توزيع هنوع غذا و اينكه كجا و ب
كنند تجارت مواد غذايي را در سطح جهاني، نهادهاي گوناگوني وجود دارند كه تالش مي

بر  مستقيم و غيرمستقيم تأثيرجهاني كه  هاي از جمله نهادها و سازمان. تنظيم و كنترل كنند
جارت به سازمان ت توان مي ي قدرت دارندها هسياسي شدن غذا و درگير شدن آن با مؤلف

ي ها هسياسي بزرگي نظير گرو هاي المللي پول و مجمعجهاني، بانك جهاني و صندوق بين
منظم با  صورت بههاي اين كشورها سران دولت. نام برد G20و  G8اقتصادي قدرتمند 

. كلي غذا دارند طور بهعظيمي بر تجارت كاالهاي كشاورزي و  تأثيريكديگر در ارتباط بوده و 
المللي پول، بانك جهاني و سازمان و اين كشورها از اعمال نفوذ بسيار بااليي در صندوق بين

كه آنها به هدايت سازمان  شود ميهمچنين اين استدالل . تجارت جهاني برخوردار هستند
ري در پايان بايد گفت اگرچه عواملي بسيا. پردازند مي تجارت جهاني بر اساس اميال خود
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اي  كننده ، اما عوامل فوق نقش تعييناند  هشد 21اول قرن  منجر به ژئوپليتيكي شدن غذا در دهه
  .اند  هداشت

  تجزيه و تحليل

برابر احساس  صورت بهآن براي همه  تأثيرمواد غذايي در حال افزايش هستند، اما  هاي قيمت
ها مصرف ر سوپرماركتها، كساني كه يك دهم درآمدشان را دبراي آمريكايي. شود مين

اما براي . ، اما يك فاجعه نيسترسد مي نظر بهكنند، باال رفتن قيمت مواد غذايي، آزاردهنده  مي
درصد درآمدشان را براي غذا صرف  70تا  50دو ميليارد از فقيرترين مردم سياره، كساني كه 

دو وعده غذايي در معني از دست دادن يكي از  ممكن است بهها  كنند، اين افزايش قيمت مي
ترين پله نردبان اقتصاد جهاني متصل هستند، كساني كه با مشقت به پايين. يك روز باشد

به شكل گرفتن  تواند ميكامل وجود دارد و اين امر  طور بهريسك از دست دادن اتصالشان 
  . كمك كندها  انقالبات و شورش

اگرچه افزايش چشمگير قيمت مواد غذايي در جهان، در نتيجه اثرات تجمعي روندهاي 
عمومي در بخش /خصوصي هاي يگذار سرمايهافزايش تقاضا و كاهش : بلند مدت از جمله

، شهرنشيني و تغييرات همزمان در ترجيهات غذايي )در توليد غذاهاي اصليويژه  به(كشاورزي 
، كه اين تغيير در رژيم شود مي كيلو غالت مصرف 5يلو گوشت، براي مثال جهت توليد يك ك(

تغيير كاربري، فرسايش و تخريب  ،)غالت شده است هاي مواد غذايي منجر به افزايش قيمت
زيستي،  هاي زايي و ساير عوامل همچون توسعه صنعت سوخت زمين، كمبود منابع آب، بيابان

، بر بحران )نفت و انرژي(ارهاي غيرخوراكي تغيير آب و هوا و هم پيوندي بخش غذا با باز
كه هر شب بيش از  كمبود مواد غذايي و افزايش تعداد گرسنگان در سطح جهان در حالي

 نمودار(شوند، افزوده است دويست هزار نفر متقاضي غذا به ميز شام جهاني اضافه مي
  ).4 شماره

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

    __________________________    1393 بهار، اولهم، شماره دفصلنامه ژئوپليتيك ـ سال       180

  تغيير و تحوالت تعداد مردم گرسنه در جهان :4 شماره نمودار
  

بيانگر تبديل شدن غذا به يكي از موضوعات  خوبي بهتغيير و تحوالت صورت گرفته 
كنند از آن  مي كه كشورها در شرايط خاص تالشطوريهب. باشد مي 21ژئوپليتيكي در قرن 

با . ر كشورها استفاده نمايندگذاري بر سايتأثيريك ابزار جهت دسترسي به منافع ملي و  عنوان به
توجه به آمارهاي وزارت كشاورزي اياالت متحده، يك چهارم از ذرت و ديگر غالت پرورش 

جاي استفاده جهت تغذيه مردم، به توليد سوخت فسيلي براي استفاده  يافته در اياالت متحده به
اتفاق ها  والي قيمتدر نتيجه اين تغييرات، افزايش و صعود مت. در خودروها تبديل شده است

نيازمند به واردات غذا بويژه در خاورميانه و آفريقا، افزايش شديد  هاي افتاده و در دولت
گفت غذا به  توان مي رو از اين. داشته باشد دنبال بهپي در پي  هاي شوك تواند مي ها،قيمت

هايي از اين قبيل هاي جهاني تبديل شده است و بحرانسرعت به راننده پنهان سياست
كمبود غذا ممكن است . باشند فزاينده در حال تبديل شدن به يك صفت مشترك مي صورت به

تر از ترس اينكه قادر برخي از كشورهاي مرفه. داشته باشد دنبال بههاي غذايي بيشتر را شورش
برنامه و طي يك  2008نخواهند بود غالت مورد نياز خود را در بازار تهيه كنند، در سال 

غيرعادي، به رهبري عربستان صعودي، كره جنوبي و چين اقدام به خريد يا اجاره زمين در 
ها، اين دولت. جمله آفريقا جهت رشد غالت براي كشورشان كردنداز كشورهاي ديگر 
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زارها را با ارزشي كمتر از يك دالر براي هر هكتار در سال، بويژه در كشورهاي اتيوپي و  گندم
ها نفر از مردم با مواد غذايي برنامه غذاي سازمان ملل متحد حمايت در آنها ميليون سودان كه

هاي خود به هاي اين دو كشور در حالي مشتاق به فروش زميندولت. شوند، متصرّف شدندمي
همچنين قراردادهاي چين با . باشند مي منافع خارجي هستند، كه مردم در اين كشورها گرسنه

هاي اين كشور در ، كه بر اساس آن، دو و نيم ميليون هكتار از زمين2007 فيليپين در سال
گرفت و يا كره جنوبي با  مي اجاره چين جهت توليد و حمل محصوالت غذايي به خانه قرار

ها را دنبال كرده بود؛ ميليون هكتار از زمين 3ماداگاسكار، كه حقوق مربوط به بيشتر از 
امله به آتش يك خشم سياسي منجر شد كه نتيجه آن سرنگوني كه اخبار اين معاي  گونه به

  ). Brown, 2011: 186(دولت و لغو توافقنامه بود 
و ملي، اي  ي، منطقهالملل بينكنند در ابعاد  مي ي پژوهش تأييدها هگونه كه يافت رو همان از اين

دغه نهادهاي كه در سطح جهاني از يك سو دغ يطور به. غذا ماهيتي سياسي پيدا كرده است
گذار بر عرضه، تقاضا و توزيع مناسب  تأثيري در تأسيس و ارتقاي جايگاه نهادهاي الملل بين

 منظور بهو از سوي ديگر، اقدامات دولتمردان كشورها . باشد مي خوبي مشهود مواد غذايي به
يك اهرم فشار، بيانگر بعد سياسي  عنوان بهكنترل مناطق نيازمند به غذا از طريق استفاده از غذا 

  . باشد مي الملل بينموضوع در روابط 
اگر ژئوپليتيك را تركيبي از سه مؤلفه اساسي سياست، سرزمين و قدرت در نظر بگيريم، 

مستقيم و غيرمستقيم يكي از موضوعات اساسي مورد بحث ژئوپليتيك خواهد  صورت بهغذا 
ن مرتبط بوده و كشوري كه از شرايط مناسب جغرافيايي چرا كه اساسا توليد غذا با زمي. بود

 شدت بهگفت  توان مي يم قادر به توليد مواد غذايي نيست، به جرأتيبرخوردار نباشد، اگر نگو
و يكي از اركان ژئوپليتيك ر از اين. پذير و وابسته خواهد بود در زمينه توليد مواد غذايي آسيب

از اين رو ما شاهد . نگ با امنيت غذايي يك كشور استباشد در ارتباط تنگات مي كه سرزمين
آوري براي  تأمين امنيت غذايي خود و حتي ارز منظور بههستيم كه امروزه بسياري از كشورها 

كشورهاي فقير و با  هاي كشورشان از طريق صادرات محصوالت كشاورزيي كه در سرزمين
، فرآيند استعمار نوين شود مي ورها توليدگيري از منابع آب، خاك و نيروي انساني اين كش بهره
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  .ي از آن ذكر گرديدها ه؛ كه نموناند  هم زدقر الملل بينو پنهاني را در عرصه روابط 
، با توجه به اهميت استراتژيك غذا الملل بيندر بعد قدرت از منظر ژئوپليتيك غذا در سطح 

امروزه كشورهايي كه بتوانند امنيت موقع آن براي مردم و شهروندان يك كشور،  و تأمين به
خود وابسته نمايند، در بعد قدرت گام  غذايي خود را تأمين كرده و حتي كشورهاي ديگر را به

البته منظور ما از قدرت در موضوع غذا، خودكفايي مطلق در توليد تمام . اند  هاساسي برداشت
همراه  نسبي سرزمين به هاي تباشد، و در اين زمينه توجه به مزي محصوالت استراتژيك نمي

مفهوم قدرت در ارتباط با غذا در دو سطح ملي و فراملي . آن بايد مدنظر قرار گيرد هاي پتانسيل
دهنده قدرت يك كشور و  در بعد ملي، تأمين غذاي كافي و مناسب نشان. بايد مي انعكاس

موقع آن با  ناسب و بهمين مأكننده اعتماد شهروندان به دلتمردان است و عواقب عدم ت تأمين
 15در (توجه به شهرنشيني گسترده در چند دهه اخير و تغييرات همزمان در ترجيهات غذايي 

 20درصد و در هند  70سال اخير مصرف گوشت در چين بيش از دو برابر، در برزيل بيش از 
ام شود كه قدرت و مشروعيت نظ يهاي منجر به بحران تواند مي )درصد افزايش يافته است

  . حاكم را متزلزل نمايد
ژئوپليتيكي جهت  هاي سطح فراملي نيز غذا تبديل به يكي از ابزارهاي قدرت و اهرم در

كنترل و فشار از طرف كشورهاي برخوردار به كشورهاي غيربرخوردار و ناپايدار در بعد امنيت 
فسيلي جهت  يها از سويي، امروزه ارتباط بين مواد غذايي و سوخت. غذايي تبديل شده است

باالي  هاي دليل پتانسيل شده است و كشورهاي مدرن كه بهتر  فائق آمدن بر بحران انرژي پيچيده
و ) آب و هوا، منابع آب و خاك مناسب(طبيعي  هاي توليد مواد غذايي با توجه به موهبت

د تولي) صنايع مدرن، نيروي انساني آموزش ديده و سرمايه در دسترس(آماده  هاي زيرساخت
ناشي از عدم  هاي باشند، به جهت مرتفع ساختن بحران مي كننده حجم انبوه مواد غذايي جهان

زيستي مشتق شده از  هاي فسيلي براي صنايع خود، شروع به تهيه انرژي هاي تأمين سوخت
نيافته و فقير در بعد امنيت  كه اين امر فشار زيادي را بر كشورهاي توسعه. اند  همواد غذايي كرد

   .نمايد مي غذايي وارد
نيز امروزه تأمين مواد غذايي به يكي از عوامل همگرايي و يا واگرايي اي  در سطح منطقه
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برداشت منابع آب در اراضي باالدست رود نيل توسط كشورهاي  مثالً. بدل شده است
اي، در حال حاضر تهديد  جهت توليد محصوالت كشاورزي در اراضي اجارهاي  فرامنطقه

جمله مصر و حوضه كشاورزي وابسته به نيل در از روي كشورهاي اين منطقه  را پيشاي  عمده
  .پايين دست قرار داده است

در سطح ملي نيز با توجه به تنوع باالي مواد غذايي و سبك معيشت مردم كه در فرايند 
صورت مستقل و متكي بر  باشد، امروزه كشورها به جهاني شدن پيوسته در حال تغيير مي
توانند پايداري الزم و كافي در بعد امنيت غذايي ايجاد  جغرافياي سرزميني و سياسي خود نمي

ي ها هروزافزون نيازمند اقالم غذايي استراتژيك هستند كه فراتر از حوز صورت بهنمايند و 
  .شود مي سرزميني آنها توليد

همه اين داليل بيانگر اهميت و جايگاه امنيت غذايي در معادالت سياسي و مناسبات  
به همين . باشد مي ي آتيها هقدرت و ضريب نفوذ و كنترل كشورها بر يكديگر در سالها و ده

گفت در دوران سخت تأمين منابع مواد غذايي جهاني، تأمين آن به يكي از  توان مي دليل
تبديل شده است و ژئوپليتيك غذا اصطالح كلي است كه امكان تجزيه و هاي ژئوپليتيك  اهرم

تحليل و توصيف چند سطحي وضعيت موجود و مطلوب مواد غذايي در سطح جهان را با 
  .كند مي توجه به منافع كشورها و در چارچوب مفهوم قدرت تبيين

  گيري نتيجه

بيعي نظير تغييرات آب و هوايي، ي طها هي اخير، مؤلفها هدهند در ده مي نتايج تحقيق نشان
همراه  كمبود منابع آب، و كمبود زمين و چالش براي استفاده مستقيم و غيرمستقيم از آن به

ي انساني از همچون رشد جمعيت، افزايش طبقه متوسط و شهرنشين، بحران انرژي و ها همؤلف
ي و كاهش الملل بين هاي فسيلي، نقش سازمان هاي رقابت بين توليد مواد غذايي و سوخت

ي در بخش كشاورزي در سطح جهاني، غذا را به يكي از موضوعات مهم گذار سرمايه
كه ژئوپليتيك قادر است يك  دهد مي همچنين نتايج تحقيق نشان. ژئوپليتيك بدل ساخته است

و با توجه به تعريف ارائه شده  چارچوب علمي مناسب براي مطالعات مواد غذايي فراهم سازد
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متقابل سياست و جغرافيا بر چگونگي توليد،  تأثيراز ژئوپليتيك غذا، يعني علم تجزيه و تحليل 
جغرافيايي مختلف؛  هاي يك اهرم قدرت، در مقياس عنوان بهتوزيع و مصرف مواد غذايي 

و اي  الگوي عرضه، تقاضا و توزيع مواد غذايي در سطح ملي، منطقه تواند مي ژئوپليتيك غذا
رو، مقوله  و تهديدهاي پيشها  تبيين كرده و ضمن بررسي نقاط قوت، ضعف، فرصتجهاني را 

 . مورد تحليل قرار دهد خوبي بهامنيت مواد غذايي را 

  قدرداني

آقاي سيد محمد حسيني تحت رساله دكتري با توجه به اينكه مقاله حاضر برگرفته شده از 
بر جايگاه جمهوري اسالمي ايران  أكيدتژئوپليتيكي با  هاي عنوان تبيين نقش غذا در رقابت

معاونت پژوهشي دانشكده جغرافياي دانشگاه دانند از  لذا نگارندگان بر خود الزم ميباشد،  مي
  .عمل آورند به تهران تقدير و تشكر
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