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آفریقا در بزرگ هایشرکت خواریزمین
ِف�ی جاسینتا-  سیاکور سیل س

)۲۰۱۴ مه هفتم( اکولوژیست ینشریه از برگرفته

! آزادیم نیز ما باشد، آزاد مانزمین که زمانی

آبکناری ترجمه: روزبه

 داریسرمایه قلمروی دایمی گسترش معنای به است. این آن دایمی گسترش به وابسته سرمایه دوام: مترجم یادداشت
 عمتتومی اذهتتان در تتتدریجی» را پیشرف ِت و «توسعه جذا ِب تصویر که کلسیکی یشیوه به نه اما است، جهانی سطح در

آیآفریند  داری،ستترمایه گستتترش شودمی پیرامونی) مربوط (کشورهای جهانی اقتصاد ا ِیحاشیه مناطق به که جایی . تام
 نتتاموزون «رشتتد بتته مارکسیستتتی سیاستتی اقتصتتاد متتتون در کتته گتتذاردمی نمتایش به را ایپدیده اشکا ِل ترینخشن

 هتتاییزمینه در ستترمایه تحمیلتت ِی صدور طریق از را نفوذش قلمروی داریسرمایه واقع، است. در داری» معروفسرمایه
 قوانین و المللیبین نهادهای حمایت ِی چارچوب در را خود مشروعیت امروزه فرآیند این کل و دهد،می گسترش سودآور
 توستتعه و پیرامتتونی جوامتتع بتتر غالب مفر ِط فقر که معناست بدین سرمایه تحمیل ِی کند. صدورمی تامین جهانی اقتصاد
 نهایی تحلیل در خود که ، آنهادر وابسته و ضعیف عمدتا سیاس ِی ساختارهای و کشورها این اجتماع ِی و اقتصادی نیافتگ ِی

 شتترایط ستترمایه تتتا کنتتدمی فراهتتم مستتاعدی یزمینه است، امپریالیستی هایجوییسلطه و استعمار دیرپا ِی ثمرات از
 بتتزرگ هتتایکمپانی قالب در عمدتا سرمایه یاراده پیکریاب ِی آفریقا کند. در تحمیل جوامع این مردم بر را خود مطلو ِب
حُمحقق اخیرا (و غربی چندملیت ِی و فراملی  طبیعی منابع تسخیر از طریق عمدتا نیز سرمایه یابیگسترش و شودمی چینی) 

 متتالکیت» را «ستتلب رونتتد امتتروز ِی اشکال اینها یدهد. همهمی ای) رخمنطقه و ملی بازارهای فتح (و مردم معیشتی و
آیکنند است.  بوده سرمایه گسترش تاریخ در مرسوم ایشیوه کهچنانهم ،بازسازی م

Lnad( خواریزمین میان، این در  grabingهنتوز کهحتالی در را، قتاره ایتن متردم که آفریقاست در رایجی ی) پدیده 
 استتتعما ِر یتتا و قتتانونی (استتتعمار استتتعمار از جدیدی اشکال با خود سهم به دارند، تن بر را کلسیک استعمار هایزخم

 از دیگتتری منتتاطق (و آفریقتتا در منتتدنظام و مستتتمر طور به که خواریزمین یاست. پدیده کرده پسااستعماری) آشنا
 از بلکتته نیست؛ هاشرکت طلب ِیزیاده از برآمده تنها و اقتصادی صرف ًا ایپدیده رو هیچ به است، پیشروی حال جهان) در

 متتدر ِن هایشتتیوه که جایی دارد؛ جهانی قدرت مناسبات و سیاسی یسلطه سازوکارهای با ناپذیریجدایی پیوند سویک
 جهتتان ِی هایقطب ساختاری مناف ِع تضمی ِن راستای در هاملت سرنوشت بر سلطه اعما ِل و چیرگی هایراه و جهان تسخیر
 ستتاختاری گرایش در یعنی دارد، ریشه سرمایه منطق از بنیادین خصلتی در دیگر، سوی از سازد. ومی نمایان را سرمایه

 ملزومتتا ِت تتتأمین راستتتای در زمیتتن، یستتیاره شتتناخت ِیبوم تخریتت ِب و تغییر و طبیعی هایپهنه به اندازیدست به آن
 عملکتترد امتتروز ِی هایستتازوکار فهتتم بتترای ایزمینه فقتتط نتته ختتواریزمین بررستتی نظر، این سرمایه. از خودگستر ِی
 نیز طبیعی) را هایپهنه سازییکدست و پایانبی (تخریب سرمایه شناخت ِیضدبوم ماهیت بلکه کند،می فراهم امپریالیسم
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 سرمایه- دیگر یکار-سویه نیروی ساز ِیبیگانه و وقفهبی استثمار یسایه در عموما که بنیادین ای(سویه سازدمی آشکار
ماند). می پنهان

 بیاید نظر به آن از ترحاد شاید گذرد،می جهانی یسرمایه جوی ِیسلطه با هاملت یمواجهه خصو ِص  در آفریقا در آنچه
 باشتتد. امتتا درک قابتتل ستتادگی زمینتته) بتته ایتتن (در پیرامتتونی کشتتورهای سایر شرایط با آن بنیادین هایشباهت که

حُروای اسب با که هاستمدت داریسرمایه  نهادهتای وستاط ِت بتا (و اقتصتادی هایگذاریسترمایه و جهانی آزا ِد بازار ت
 جمعتت ِی هتتایتجربه مستم ِر انتقال رو این است. از کرده تسخیر را مسکون یحُکره یپهنه هایسرزمین یهمه المللی)،بین

 وضتتعی ِت از هتتاملت ستتایر فهتتم ارتقتتای برای تردیدبی ،آن علیه مقاومت و سرمایه هایجوییسلطه یحوزه در هاملت
 از بیتتش از کتته است ضروری رو آن از ویژه به ایران یجامعه برای آشنایی است. این ضروری ی) خودبالقوه یا (بالفعل

 کتتردن فلتتج کتتار در همتتواره خارجی هایگذاریسرمایه جل ِب و جهانی اقتصاد در ادغام افسون تاکنون، پیش یدهه دو
 به نسبت وارشیفته و انتقادی غیر آمیز،تحریف نگرشی و است بوده ما اجتماع ِی و اقتصادی ساختارهای و ذهنی باورهای
است.  کرده تبدیل جامعه سلی ِم» امروز ِی «عقل از بخشی به دارانه» راسرمایه پیشرفت و «توسعه

۱۳۹۳ اردیبهشت

   
*   *   *

آفریقا در بزرگ هایشرکت خواریزمین

a( کشاورزی تجار ِت هایکمپانی ۱»آفریقا رشد گذاریسرمایه همایش« در نیجریه، پایتخت آبوجا، در اکنونهم

gribusiness corporations (فرآیند به] «خودشان یگفته به[ تا هستند، یی آفریقاهایدولت با حُمغازله حال در 
». ببخشند بیشتری شتاب آفریقا در پایدار کشاورزی رشد

 .چیستتت ستتر بر دقیق ًا آن محوری موضوع بدانید اینکه مگر رسد،می نظر به خطربی کافی قدر به نشست این
 طتتور بتته را قتتاره ایتتن آب ِی مناب ِع و بذر خاک، بر هاآن تسلط آفریقا، در کشاورزی یحوزه در هاکمپانی منافع
 قتتاره ایتتن متتردم یتغتتذیه که کشاورزی، برای ناچیزی بسیار حمایت کهدرحالی. است بخشیده شتاب ایویژه
.  است کرده فراهم است وابسته بدان

 کشتتاورزی در خصوصتتی بختتش گذاریسرمایه حُخرد، مالکان کشاورزی و خانوادگی مزارع از پشتیبانی جای به
 آن در ۲پایتتدار ایشتتیوه بتته بتتومی متتردم که هاییزمین. است شده بومی هایجماعت از زمین حُربودن موجب

. آنهاست به وابسته شانبقای و کنندمی کشاورزی

1. Grow Africa Investment Forum

.]م. [است شناختیبوم پذیر ِیدوام بر ناظر  وsustainable صف ِت برای است رایجی س ِیفار  «پایدار» معادل. 2
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بزرگ هایشرکت ِزورگوی�ی برابر در مقاومت

هّیه این. هستند محلی هایجماعت آب ِی منابع و هازمین تصاحب حال در بزرگ هایکمپانی آفریقا سراسر در  رو
آنهای از نیمی که جایی است، داشته را نمود بیشترین ۳لیبریا کشور در  شتتده ختتارج مردم تصاحب از ملی زمی

 و دهیستتازمان و کننده،مرعوب تهدی ِد این بر غلبه که است داده نشان 5محلی جماعت یک حال، این با. ۴است
 ستتوی از هایشتتانزمین تصتتاحب رونتتد برابتتر در محلتتی هتتایجماعت. است پذیرامکان آن برابر در مقاومت
 بتته را روشتتنی پیغتتام آفریقتتا سراستتر مردم. رسندمی پیروزی به هم مواردی در و کنندمی مقاومت هاشرکت
 در )Jogbahn Clan( جوگبان جماع ِت!»  کنید متوقف را هاشرکت به آفریقا فروش: «فرستندمی هایشاندولت
: است شرح بدین هاآن مقاومت ماجرای. هستند محلی هایجماعت این از یکی لیبریا کشور

 مردم. است مشهود و نمایان کام ًل لیبریا در کوچکی شهر ،)Blayahstown( بلیازتاون مرد ِم شادمانی و سرور
آهاند شهر به جشن مراسم به پیوستن برای اطراف روستاهای  .استتت پایکوبی و آواز یصحنه شهر سراسر و آمد

 به گفتن نه برای را آنان حق به تازگی لیبریا جمهوررئیس که اندگرفته جشن رو آن از جوگبان محل ِی جماعت
 شناخته رسمیت به داشت را هایشانزمین تصاحب قصد که )EPO(  6»استوایی نخ ِل روغن« بریتانیای ِی کمپانی

حُعرفتتی که هاییجماعت رضایت بدون ها،زمین از نیمی از بیش که کشوری در. است  ایتتن از دیرباز بتته طتتور 
.نیست ناچیزی پیروز ِی این ،7اندهشد واگذار بزرگ هایشرکت به اند،داشته اختیار در را هازمین

 جمعیتتتی و مربتتع کیلومتر  ۳7۰و هزار ۱۱۱ برابر وسعتی با غربی، آفریقای جنوب ِی یگوشه در است ) کشوریLiberia( . لیبریا3
/م.] پدیاویکی مدخل از نفر. [برگرفته میلیون چهار حدود

Silas( سیاکور سیل س صوتی)، (پادکست مصاحبه این . در4  Siakorسرشتتنا ِ س فعالین از خود که مقاله این نویسندگان از ) یکی 
 هتتایزمین از هکتتتار هزار ۳5۰ لیبریا دولت معاهده، یک طی در تنها که دهدمی گزارش است، خواریزمین علیه مبارزه در لیبریا
 ایتتن از ختتود هتتایزمین در کمپانی کارگزاران حضور از پس تنها محلی مردم که بود کرده واگذار فراملی شرکت یک به را کشور

 [م.] بود. هادرگیری و هاتنش از ایدوره سرآغاز این که شدند، مطلع معاهده

 Clan نیست. چتتون دقیقی معادل البته که است، شده گرفته کار  بهClan محلی» معادل «جماعت اصطلح متن این سراسر  در.5

 در اجتمتتاعی زنتتدگی لحاظ به ای،قبیله پیوندهای یا و زبانی تباری، هایخویشاوند یواسطه به که است مردم از جمعیتی معنای به
 انتتد،یافته  وحتتدتClan یتتک حتتول کتته جمعیتتتی جغرافیای ِی زیست یگستره آفریقا دارند. در قرار هم با نزدیکی پیوند یا اتحاد

 «جمتتاعت یتتک کتته طتتوری بگیتترد؛ بتتر در نیز را مجاور شهرهای شام ِل ایناحیه و باشد مجاور روستاهای از فراتر بسیار تواندمی
هّرف تواندمی کشوری، هایبندیتقسیم محلی» در [م.]باشد.  کشور از منطقه یک یا ناحیه یک مع

6. Equatorial Palm Oil     (EPO)  

 ) رجوع۲۰۱۳( زیر هایگزارش نمونه- به -برای نخل روغن تجارت و لیبریا کشور در خواریزمین روند از بیشتر آگاهی . برای7
کنید: 

The Bitter Taste of Liberia’s Palm Oil Plantations; by Wade C. L. Williams

Small country, global challenge; by Silas Siakor
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http://www.dandc.eu/en/article/national-and-global-dimensions-forest-pillage-liberia
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!ماست به متعلق سرزمین این. سرزمینیم همین اهل ما

حُسن چیو جماعت، ارش ِد رئیس یچهره  از بازگشتتت زمتتان از و استتت، متتوفقیت حس از حاکی هم هنوز 8یوهان
 ملقتتات، ایتتن در. شتتودنمی دور او یچهره از لبخند لیبریا جمهوررئیس با جوگبان جماع ِت نمایندگا ِن ملقات

. کند حمایت EPO شرکت خوار ِیزمین برابر در هاآن از که شد متعهد جمهوررئیس خانم

حُرباید؟ را ما معیشت اسباب کمپانی یک باید چرا: «پرسدمی چیو  ستترزمین ایتتن اهتتل متتا: «دهدمی ادامه و» ب
 چتترا پتتس است؛ شده حفظ جنگل این در اند،گذاشته جا به ما برای ما نیاکان و پیشینیان که آنچه هر. هستیم

»کنیم؟ واگذار را مانجنگل باید

 که حالیدر زنیم،می قدم جنگل ندرو ،است جوگبان محل ِی جماعت سرپرست که زنی ،کاردور دیاتی همراه به
 بازگو ما برای همچنین وی. دهدمی شرح را هاآن گوناگون دارویی کاربردهای و داردمی بر را هاییبرگ گاه او

 ختتوردن بتتا شتتدند موفتتق و شتتدند مخفتتی جنگل در ،۹داخلی جنگ طی در اشخانواده و او چگونه که کندمی
. بمانند زنده کنندمی رشد زارهابوته درون که هاییمیوه و گیاهان

 ستترزمین روح هتتم هنتتوز امتتا کنتتد،می حمل خود با را نزدیک یگذشته هایزخمْ سرزمین این اینکه وجود با
 بتتا هاآن عمیق پیوند که بدهند اجازه خواهند نمی مردم این رو این از دهد؛می بازتاب را  جماعت این اجداد ِی

. شود گسسته سرزمین این

اندشده واگذار جماعت هایزمین از هکتار هزاربیست

 هایستتاقه و وحشتتی، نختتل درختتتان ستتبزیجات، را ما ب ِر و دور که حالی در. زنیممی قدم اطراف یمنطقه در
 روستتتایی هایجماعت سایر همانند». دهدمی چیز همه ما به زمین: «گویدمی چیو اند،گرفته فرا وحشی نیشک ِر

. کنند اشاداره جمعی طور به قادرند که کنندمی تهیه هاییزمین از را خود معیشت نیز هاآن لیبریا، در

8. Chief Elder Chio Johnson

 بتتا انجامیتتد. ستترانجام نفتتر هزار ۲۰۰ کشتار و مرگ به و گرفت در ۱۹۹6 و ۱۹8۹ هایسال بین لیبریا داخلی جنگ . نخستین9
 ستتال تتتا تنهتتا کتته شد بسته صلحی داد قرار ملل، سازمان ) وECOWASغربی» ( آفریقای هایدولت اقتصادی «شورای دخالت
 ۱۹۹۹هایسال طی لیبریا داخلی جنگ شد. دومین برگزیده کشور جمهوری ریاست به تیلور ارلزچ دوره این یافت. در دوام ۱۹۹۹

 کنتتتر ِل تنها مرکزی دولت کشور، جنوب و شمال در شورشیان عمل یدامنه وسعت دلیل به دوره، این داشت. در جریان ۲۰۰۳ تا
حُرویا) نیز کشور پایتخت حتی و داشت اختیار در را کشور سومیک  وستتیع کشتتتار بر آمد. علوهدر شورشی نیروهای اشغال به (مون

 مختتدر متتواد یگسترده یافت ِنرواج نیز «کودک-سرباز» و یپدیده مشهود گسترش داخلی، جنگ این هایمشخصه از غیرنظامیان،
 از شد. پس ملی) تشکیل انتقالی (دولت گذار یدوره برای ائتلفی دولت یک آکرا»، صلح «قرارداد انعقاد با ۲۰۰۳ آگوست بود. در

 متتدخ ِل از استتت. [برگرفتتته شتتده آغتتاز لیبریتتا در ایتتتازه سیاسی دوران ظاهر ًا ۲۰۰5 سال جمهوری ریاست انتخابات برگزاری
پدیا./ م.]ویکی
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 ایتتن کنتتد. بتترایمی اداره پایتتدار یشتتیوه به را هازمین و خودکفاست هایشنیازمندی تأمین در جماعت، این
 ۲۰۱۲ ستتال زا جوگبتتان محلتت ِی جماعت اومتچیز. مق همه دادن دست از یعنیْ زمین داد ِن دست ز، اجماعت

 جماعت ِی هایزمین به را خود کشت قلمروی که کرد آن به شروع EPO شرکت که بود زمانی این و شد آغاز
 بود، شده امضاء EPO کمپان ِی و لیبریا دولت میان که اینامهتوافق موجب به. دهد گسترش کوچک شهر ۱۲

 هتتایزمین از هکتتتار هزاربیستتت تقریبتت ًا کتته طوری دهد، گسترش را خود کشت یمحدوده بود مجاز کمپانی
. بگیرد بر در نیز را جماعت این مشترک

 متتوافقت بتتدون هتتاآن هتتایزمین یعنی اند،مواجه یکسانی تهدید با لیبریا سراسر در محلی هایجماعت یهمه
 هتتایجماعت اهتتال ِی میتتان درگیتتری و تنش امر، این از اینتیجه عنوان به. شود می واگذار هاکمپانی به هاآن

. است یافته گسترش لیبریا سراسر به هاکمپانی و محلی

ِ�ی نیروی و پلیس ارعاب و تهدید ِت حفاظت EPO شرک

 هم گرد هایشانزمین واگذاری برابر در مقاومت برای مردم و کرد دهیسازمان را خود اهال ِی ،جوگبان جماعت
 یافتنتتد، ختتود منافع علیه را EPO شرک ِت با دولت ینامهتوافق که شهرهایی از جوانان و مردان، زنان،. آمدند

حُبرد برای مرکزی ایهسته تا کردند انتخاب را خود نمایندگان  چنتتدین هتتاآن. دهند شکل را شانمقاومت پیش
 را کمپانی هایزمین قلمرو ِی گسترش به نسبت شاناعتراض تا رفتند دولت و کمپانی نمایندگان ملقات به بار

 هتتایزمین تخریتتب و محلتی مردم هایزمین ساز ِیپاک ۲۰۱۲ سال اواخر از کمپانی وجود، این با. کنند اعلم
 شتترکت. سازد هاآن جایگزین را خود محصولت صنعتی کشت تا کرد، آغاز را آنان یغله مزارع و کشاورزی

EPO هّساح ِی و بردارینقشه به شروع  ۲۰۱۳ سپتامبر در  توافتتق آنکتتهبی نمتتود، جوگبان جماعت هایزمین م
 پلیتتس واحتتد یتتک سازند، متوقف را کار این تا کردند تلش محلی جماعت اهالی که وقتی. کند جلب را هاآن

 مشترکی سراسر ِی اقدا ِم EPO شرک ِت حفاظت ِی نیروی و پلیس سوی از سپس. شد اعزام منطقه به نظامیشبه
 بتتا و ختتود هایماشتتین بتتا شبانه هاآن. شد آغاز محلی مردم تهدید و ارعاب منظو ِر به و آفرینیوحشت برای
 شورشی هایگروه جویانرزم مانند درست کهحالی در شدند،می هادهکده وارد دهنده هشدار گردا ِن هایآغچرا
. بودند هاماشین سقف بر سوار آنان از ایعده داخلی، جنگ طی در

 بتته آنتتان از نفر ۱7 و گرفتند قرار شتم و ضرب و حمله مورد آمیزصلح راهپیمایی یک طی در همچنین مردم
 علیتته کتته چتترا شتتد، برکنتتار خود  ِس تَمت از دولت سوی از نیز جماعت رئیس. شدند بازداشت خودسرانه طور

. بود کرده سخنرانی کمپانی

ماند ناکام َحربه این اما بار این! کن حکومت و بینداز تفرقه

 بتته را اینامهشتتکایت هتتاآن. داد ادامتته ختتود مقتتاومت به جماعت خشن، و تهاجمی هایتاکتیک این وجود با
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.دادند ارائه دولت به را آن و کرده تهیه اعتراضی طومار یک نیز و کردند ارسال ۱۰»پایدار نخ ِل روغن مجمع«

 … بیاندازنتتد تفرقتته متتا میان کنند تلش که بود آن کردند هاآن که کاری تنها: «گویدمی باره این در دیاتی
 ایتتن] در مشتتارکت[ از پوشتتیچشم به را هاآن تا دادند پیشنهاد پول مقداری جماعت بانفوذ اشخاص به هاآن

».کنند ترغیب حرکت

 جمهتتوریرئیس بتتا حیتتاتی ملقاتی در سرانجام تا نداد، تن تفرقه اثر در خود تضعیف به جماعت وجود، این با
 بتته گفتتتن نتته برای محلی جماعت حق وی که کرد دریافت جمهوررئیس خانم سوی از را ۱۲تعهد این ۱۱لیبریا

.  شناسدمی رسمیت به را کمپانی

حُسن آنتونی محلی، هایجماعت جوان نمایندگان از یکی  را متتا مبتتارزه،: «استتت گفتتته چنیتتن باره این در ،یوهان
 استتت، ارزشمند بسیارْ موفقیت این. ... بمانیم متحد که آموختیم را در س این ما و است ساخته پیش از ترقوی
 در فرزنتتدانم بتترای و متتانممی سرزمین این در من. کندمی تضمین را فرزندانم یآینده و من یآینده که چرا

هّله آن هایزمین ».کنند زندگی زمین از طری ِق بتوانند هآیند هاینسل تا کاشت، خواهم غ

است تجارت سر بر همچنان موضوع EPO شرکت برای 

 محلی جماعت که است نشناخته رسمیت به را مساله این هم هنوز EPO شرک ِت جمهور،رئیس تعهد وجود با
 گویتتا کتته مشغولند، خود همیشگی کار و کسب به چنان هاآن. است این شرکت مخالف عملیات] گسترش[با 

 تا دهدمی ادامه محلی جماعت هایزمین روی خود میدان ِی مطالعات به کمپانی. است سابق روال همان به امور
 امیتتد بتته ختتود، مقتتاومت بتته و نیستتتند ناامیتتد هم جماعت اهالی اما. شود مهیا آتی ساز ِیپاک یمرحله برای

. دهندمی ادامه بهتر ایآینده تدارک

 بتترای محلتتی هتتایجماعت حتتق کتته چتترا اند،قانونی غیر آن ساز ِیآماده هایفعالیت سایر و زمین سازیپاک
 حقتتی چنیتتن کتته حتتالی در گذارند،می پا زیر را آنها واگذاری از امتناع اعلم یا هایشانزمین یآزادانه اعطای

.است شده شناخته رسمیت به المللیبین قوانین  خواه و ملی قوانین سطح در خواه

 دولتتت از متتا: «گویتتدمی بتتود، گرفته قرار شتم و ضرب مورد تظاهرات در که کسانی از یکی ،حُونبن گارمونده
آیمان ما از که خواهیممی آنها آنمان را به شرکتی پشتیبانی کند تا بر روی زمی  خودکفا بمانیم؛ به جای اینکه زمی

آیاندیشتتد.  و[ پتتول تتتوانیممی متتا مقابتتل، در خارجی بدهد، که تنها به کسب سود و انتقال آن به کشور خود م
». کنیم زندگی بهتر توانیممی و داریمنگه لیبریا در را] ملی ثروت

10. Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) 

11.  President Ellen Johnson Sirleaf

است.  دسترسی قابل   جا    این و   جا    این     در تعهد این ی(انگلیسی) درباره بیشتر . توضیحات12
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! کنید مقاومت و کنید سازمانده�ی

 .شتتودمی حُربتتوده محلتتی هتتایجماعت از ۱۳لیبریا کشور برابر پنج وسعت با ایمنطقه جهان سراسر در ساله هر
ْ مقاومت برای را خود و بگیرند قرار هم کنار محلی هایجماعت اهال ِی اگر که است داده نشان جوگبان جماع ِت
هّیه این سازیمتوقف کنند، دهیسازمان  را واگتتذاری از امتنتتاع برای هاآن حق یبریا لدولت. است پذیرامکان رو

 را حقی چنین باید نیز شاندارانسهام اکثریت و KLK و EPO هایشرکت اکنون و است شناخته رسمیت به
. بشناسند رسمیت به

 منبتتع هاآن حرکت و پیکار. است بوده ما برای مغتنمی فرصت جماعت این با همبستگی و همراهی در فعالیت
 ۱۴متتا جمعیتتت برای جمله از و لیبریا، در پایدار یتوسعه یزمینه در فعال هایگروه برای بخشیالهام و سرشار

.  است بوده

 هتتایجماعت ستتایر بتتا را ختتود مقتتاومت هایآموزه و هادر س که است آن تدارک در اینک جوگبان جماع ِت
 دیتتاتی کتته طورهمتتان و. بدهتتد امیتتد خواریزمین برابر در مقاومت برای آنان به تا بگذارد اشتراک به محلی

: گویدمی

»آزادیم! نیز ما است، آزاد مانهایزمین وقتی چون است؛ آزاد سرزمینم که خوشحالم خیلی«

*   *   *

:اکولوژیست ینشریه در زیر گزارش از ایستترجمه فوق متن* 

The Corporate Land Grab in Africa

By: Silas Siakor & Jacinta Fay , May 7th, 2014

است. [م.] ایران مساحت سو ِمیک از بیش وسعت با ایمنطقه جهان، در خواریزمین یسالنه میانگی ِن . یعنی۱۳

14. Sustainable Development Institute
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