
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Human rights  بشر حقوق
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  مھدی آميزش: نويسنده

 ٢٠١٣ جون ٢٧

  کودکاِن کشاورز؛

 ھای فئوداليسم در عصر مدرن  قربانی پس مانده
ھای کشاورزی مشغول به امر توليد و  مين مايحتاج خود بر روی زمينأھا برای ت نطور که در ادوار گذشته، انسا ھمان

ی به شمار ئدا نشدنی از صنعت توليد مواد غذاشدند، امروزه نيز دھقانان يا به عبارتی کشاورزان جزئی ج کار می

ھای کاشت و  سوم در فصل که در مزارع مشغول ھستند، کاِر کودکان به صورت مرئیھا آيند، در اين بين، خانواده می

البته که در جوامع امروزی، به علت افزايش . شود سفانه امری عادی تلقی میأبرداشت در بين تمامی اقشار کشاورزی مت

ويژه محصوالت کشاورزی، کشاورزان را بر آن داشته که ميزان  ، بهئیجمعيت و به دنبال آن افزايش مصرف مواد غذا

شود، اما تا  آالت برداشت می که در بيشتر مناطق محصوالت با ماشين ، با وجود اينمحصوالت خود را افزايش دھند

زمانی که سود و منفعت درميان باشد، آن عده از کشاورزان که توان مالی استفاده از ابزار مکانيکی برای برداشت را 

نان و کودکان به کاشت و برداشت ھای خود مشغول کار شده و با ز ندارند، باالجبار به صورت خانوادگی بر روی زمين

ھای خود کار کرده و  چون بَرده، برروی زمين دارِی نوين ھم اين دسته از کشاورزان درجوامع سرمايه. پردازند می

ھای کاال، آن ھم برای امرار معاش حداقلی به فروش  ھا در بازار به دالل ترين قيمت محصوالت خود را به نازل

  .رسانند می

 دولت و برای اعمال قدرت ۀداری به عنوان نوعی از حکومت ياد کرد که با اجاز هي سرماۀتوان از جامع یدر اين بين م

بر . باشد ن و مقررات میيای از قوان رد و تابع مجموعهيگ ِر حکومتی شکل میيآفريناِن غ اقتصادی که از سوی نقش

نان اقتصادی بستگی داشته و نيز به قدرِت يآفر نقشض قدرت از سوی دولت به يداری به تفو هيفی، سرماين تعرياساس چن

کودکان نيز در اين . م بازار وابسته استي تنظۀ گذاشتن نحوء دولت برای طراحی، نظارت و در نھايت به اجراۀمستبدان

ه کنند، اينان کارگرانی ارزان ھستند ک  میءداری ايفا  سرمايهۀبين نقش مھمی را در برآورده ساختِن نيازھای جامع

رسد، کودکاِن کشاورز که در مزارع به صورت مرسوم و خانوادگی مشغول کاشت و برداشت  جا نمی صدايشان به ھيچ

شان خواھد بود،  یدت براــھستند، جدا از سمومی که در کاشت محصوالت استفاده شده و باعث امراضی در دراز م

توان به اين نحو  داری می  سرمايهۀدر جامع. کنند  را نه برای خود که برای اين طبقه حاصل میئیسزاسود و منفعِت ب

 فئوداليسم است، توليِد کاالئِی گسترده و در اوِج تکامل، وجه ۀاگر اقتصاِد طبيعِی بسته، وجه مشخص: اعالم کرد

برداری از کار کودکان در  سم نيز ھست، بھرهتوليد کاالئِی ساده که در فرماسيوِن فئودالي. داری است  سرمايهۀمشخص
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ھا را مورد شديدترين  توان آن منفعت داشته و به ھر نحو ممکن میدار  سرمايه ۀاين بين بيش از ھر چيز برای طبق

  .استثمارھا قرار داد

: حو اعالم کرد کهتوان به اين ن داری و ايفای نقش آن را در دولت حاکم ذکر کرد، اما می توان سرمايه به طور کلی نمی

از اين » . اقتصادی است و با فئوداليسم که خود نوعی ارتباِط اقتصادی است سازگاری نداردۀداری يک رابط سرمايه«

دارِی مالی و تجاری برقرار است، اين کشاورزان و دھقانان ھستند که مورد  در ايران که سرمايه» سرمايه و قدرت«رو 

 بر جسم و جان کودکان اين تگيرند و به طبع ھمين امر اولين ضرب اکمان قرار میترين استثمار از سوی اين ح بيش

پاِی پدر، مادر، خواھر و ساير اقواِم خود  شود، کودکان اين دسته غالباً به جای رفتن به مدرسه بايد ھم دھقانان وارد می

ِر قيمِت واقعی به اربابان به فروش ھای خود کار کنند، تا در نھايت محصوالت خود را باالجبار و زي بر روی زمين

برسانند که اگر مجبوراً محصوالت را به قيمت اعالمی سرمايه ندھند محصوالت اينان از بين رفته و اين چرخه روزانه 

  .ادامه دارد

» يهت و سرماقدر«کاِر کودکان نه تنھا در کشاورزی، بلکه تا زمانی که : توان به اين نحو اعالم کرد که از اين رو می

داری و   بردهۀطور که ھزاران سال پيش، بعد از فروپاشی جامع فرما باشد نيز وجود خواھد داشت، ھماندر جوامع حکم

 خود را ئیھای خود کار کرده و نياز غذا  زمينیکه بتوانند بر رو به روی کار آمدِن نظام فئودالی، کشاورزان برای اين

رسيدند، که اين اتفاق  به فروش میی ھای خود کار و گاھ ر روی زمينبرطرف کنند بايد تحت لقای اربابان خود، ب

سرمايه و « خود را به اربابان ۀامروزه نيز به نوعی ديگر در حال وقوع است، کشاورزان نيروی کار خود و خانواد

 گيرد و داری قرار می  سرمايهۀرسانند، جسم و جان کودکان کشاورز مورد تجاوز از سوی جامع به فروش می» قدرت

  .رسد ای به فروش می رحمانه نيروی کار کودکان برای منفعت ھرچه بيشتر سرمايه به شکل بی

  : منابع

  »بروس اسکات«داری نوين  ھای سرمايه  ريشه-١

  »کارل مارکس« جلد اول – کاپيتال -٢

   ويکيپديا-٣

 


