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  شباھنگ راد

 ٢٠١۴ نومبر ١۵

 کودکان" بزرگ"آرزوھای 
 ۀگان اصلی جھان در چه زمانی، راست و ريز خواھد شد و جامع ش صحيح آن است که زندگی سازنددر حقيقت و پُرس

خواھد بود؟ انسان نھا   نيروی کار ميليونۀچنين سوءاستفاد ھای آدمی و ھم ھرز رفتن انرژی نی، بيش از اين شاھد بهانسا

ای سودجو، از اموال عمومی و از  ھای جامعه در خدمت به بشريت قرار خواھد گرفت و دستان عده چه زمانی چرخه

عنوان سودآوران  ھم به  از تناوب اقتصاد جامعه و آننعمات جامعه کوتاه خواھد شد؟ چه زمانی کودک و کودکان،

شان خواھند پرداخت؟ چه زمانی  ھای سن و سال سرمايه، به دور خواھند ماند و به فراگيری علم و دانش و بازی با ھم

 اين،  متناوب رخت بر خواھد بست و دنيا بيش از آرزوی داشتن لباس و آب آشاميدنی، برای بقاء و زنده ماندن از جوامع

  خواھد بود؟ نھا کودِک سرتاسر جھان شاھد تلف شدن و نداری ميليون

ه رشد جوامع و بۀ ميان، مانع و يا سد کنند چه در اين باشد و آن ھای فوق، سر راست و روشن می پاسِخ پُرسش در حقيقت 

مناسبات و حاميانی . جھان استباشد، وجود مناسبات ناسالم و حاميان آن در سرتاسر  گی و آسايش کودکان می ويژه بالند

ھا و بر تنگناھای زندگی کارگران،  کنند و بر محدوديت ی میئروا که به يُمن زور و سر نيزه، بر ميلياردھا انسان حکم

متأسفانه در چنين دنيا و مناسباتی، ميليادرھا انسان در حسرت زندگی بخور و نميراند . افزايند کشان و کودکان می زحمت

گونه  ھا اين  قارهۀھم. استفاده از مکان و شغل و طبيعت، طبقاتی شده است. اند اندک قليلی، غرق در دارائیو در عوض، 

ترين نيازھای زندگی کودکان، به آرزوھای بزرگ و  است و از افريقا و آسيا گرفته تا اروپا و امريکا، خواسته و ابتدائی

ھای بيش از اين، به  جويند تا سرمايه ھای نحيف کودکان سود می تجا از دس دست نيافتنی تبديل شده است و آمران، ھمه

گونه  چنين ھيچ گانی ميلياردھا انسان محروم سرتاسر جھان نيست و ھم گونه ضمانتی در تأمين زند ھيچ. جيب زنند

 زندگی بھتر و با اين اوصاف سخن گفتن از.  سرمايه نيستۀھم در زير سلط انداِز روشنی، در ختِم کودکان کار و آن چشم

به اين دليل که دنيا . ست ھای کودکان در چنين مناسباتی پوچ و بی معنی امنيت و شغل، کار و کاسبی و تفنن و سرگرمی

برداری از  اند که زن و مرد و جوان و کودک، مجاز و قادر به بھره ای پی ريخته را ظالمان و استثمارگران، به گونه

  .ھا نيستند آن

شان  ھای آمار و ارقام از جانب خودیۀ چنين ارائ زندگانی مردم و کودکان و ھمۀ تصاوير روزانۀ شاھدبه بيانی ديگر م

ھای  ھم در عرصه ھا کودک و آن نمايد و ميليون در تخالف با اين نظر نيست که کنتور تخريب، مسير باال را طی می

ۀ طور مثال و بر اساس گفت به. رار دارندھای جنسی و بدنی ظالمان و سودجويان ق متفاوت در معرض سوءاستفاده

يک ميليون کودک و ھر ساله از . شوند يونيسف ساالنه بيش از يک ميليون کودک، وارد صنعت و تجارت سکس می

دليل فقر  اين نونھاالن، به. نداسيکل زندگی حقيقی و کودکی خود خارج شده و در چنگال سودجويان و ظالمان اسير

زندگی ۀ ھای حاکمان، از محيط و از روابط کودکی خود کنده شده و وارد عرص خواھی زيادهدليل  گی و به خانواد
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خالف يقين نيست که . شان سنگينی خواھد کرد گردند که طبعاً عواقب وخيم آن، تا ابد بر روح و روان ای می ناخواسته

داران بر   و به ماھيت کثيف سرمايهھا خواھی اند؛ خالف يقين نيست که به زياده داران عامل چنين وضعيتی سرمايه

ھدر دادن  ھا انسان ندار و به ميليونۀ گردد و انسان و انسانيت در مقوله و در فرھنگ آنان، چيزی جز تاراج تتم می

 و اقشار ديده ترين سودی برای طبقات ستم جويان خواھان آنند و کم ست که منفعت آری، اين دنيائی. زندگانی آنان نيست

  . رددامحروم ن

دليل فقر   بهی که کودکئدر جامعه و در دنياباشد؛  دور می ی که کودک از سوادآموزی بهئبراستی در جامعه و در دنيا

  ده عنوان کاالی سود ی که کودکان، بهئباشد و در جامعه و در دنيا میش مجبور به فروش نيروی کار خود والدين

چنين داشتن کفش و رفتن  ھای خود و ھم سن و سال ی که بازی با ھمئ دنياگردند، و در جامعه و در  میداران تبديل سرمايه

بايد و ی را، نئاست، چنين جامعه و دنياھا کودک تبديل گرديده  ترين آرزوی ميليون به مدرسه، به يکی از بزرگ

ش، نابا تمامی مدافعی را ئحق است، تا چنين جامعه و دنيا بهپای جامعه و دنيای انسانی نوشت و الزم و  بايست به نمی

  .درب و داغان نمود و به زير کشيد

کشان،  ھا به کارگران و زحمت ھا و تخريب دليل بافت اقتصادی حاکم بر جوامع، صدمه متأسفانه در دنيای کنونی و به

ميليونی ۀ سوءتغذي. ھا تلف شدن کودکان ھم از مرز ميليونی گذشته است  آن ست و به تبع ھا گی ھا و سازند بيش از منفعت

عمق ۀ دھند زندگی، يعنی آب، نشانۀ ترين نيازھای اولي پا افتاده کودکان و عدم دسترسی يک ميليارد انسان به پيش

زندگی بيش از نيمی از کودکان . شود ھای متمدن به کودکان روا می ست که از جانب به اصطالح حکومت ی ا فاجعه

. ريزی گره ُخورده است دری و خون و خونه چنين با جنگ و درب ن و ھمشا جھان، با کار و با فقر و با نداری والدين

، آنگوال و گينه، سودان و اچون عراق، افغانستان، سوريه و ليبي ی ھمجوامعروزھا در مقابل کودکان  دری که اينه درب

توان از دِر  چنان گسترده و وسيع است، که با ھيچ قلم و با ھيچ زبانی نمی و يمن و غيره قرار گرفته، آناوگاندا، سومالی 

شوند و با ترنم مسلسل و توپ  ست که در اين جوامع کودکان با جنگ متولد و بزرگ می ای چند دھه. ھا بر آمد توضيِح آن

چنين با مرور تصاوير دردناک   کودکان و بزرگان، و ھمروند و با صدای ضجه و زاری ديگر و خمپاره، به خواب می

ھای  عنوان اّولين و به سر تيترھای قربانيان نظام آری کودکاِن اين جوامع، به. خيزند ھا، از خواب بر می در ذھن

ين، ريزی، و از دست دادن والد اند و اختالالت روانی و روحی ناشی از جنگ و خون و خون امپرياليستی تبديل گرديده

  .را به تباھی کامل کشانده است شان آينده و زندگی

ھا کشور از جانب  اخير در دهۀ سوزی که در يک دھ ھای خانمان توان عواقب و تأثيرات جنگ حقيقتاً که چگونه می

دکان ھا، بر افکار و بر جسم کو ھای منفی آن المللی سازمان داده شده است را ناديده گرفت و از ثمره مداران بين قدرت

شان در اقصا نقاط دنيا بود و  ھای داران و دار و دسته ھمه جنايات از جانب سرمايه گر اين توان نظاره گذشت؟ چگونه می

 - گذشته ۀ ھم در يک دھ  و آن- داد؟ بر اساس آمار و ارقام ارائه شده نسبت نھا را به سيستم و به مناسبات حاکم  علل آن

اند، نزديک به پانزده ميليون  شته، چھار ميليون آواره و والدين خود را از دست دادهبيش از سه ميليون کودک در جنگ کُ 

ھا  اينۀ اند؛ مازاد بر ھم ھا تن ديگر مورد آزار و اذيت جنسی قرار گرفته  روانی دچار و ميليون- نفر به مشکالت روحی 

منظور فراگيری علم و   کالس، و بهھا کودک ھم در حسرت داشتن کفش و کاله و حضور در سر و اين روزھا ميليون

  :گويد آنگوالئی میۀ دختر چھارده سال» ليندا«بيھوده نيست که . اند دانش

 پولمون رو ذخيره کنيم تا بتونيم از تانکر آب، ۀبايد ھم می. کنيم ھا در رنج و وضعيت دردناکی زندگی می اينجا، ما بچه "

ای به تن  ھای کثيف و پاره به جای لباس، کھنه. ای نميشه خريد  ديگهبا پولی که ما داريم ھيچ چيز. آب خوردن بخريم

ی است که روی زمين کنار ھم ئھا  مقواھای کاغذ و رختخواب ما تکه. تونم راحت بخوابم من ھيچوقت نمی. داريم

خواھر و رفتم، ولی اينجا به جای مدرسه رفتن بايد مراقب  پيشتر در شھر خودم که بودم به مدرسه می. چينيم می
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دوست دارم خانه و لباسی . من آرزو دارم مثل مردم عادی زندگی کنم. برادرھام باشم تا پدر و مادرم بتونند سر کار برند

من دلم .  خودمون برگردمۀآرزوم اينه که به شھر و خون. خواد به مدرسه برم و درس بخونم مثل بقيه داشته باشم، دلم می

  ".خواد در صلح زندگی کنم می

ست که  سازی گمان اين تک نمونه و يا درد دل يک کودِک آنگوالئی نيست، بلکه بخشی از حقايق تلخ و زندگی دست بی

ست که در آن  ی ھر چند کوچک از مشکالت کودکانیئھا بخش. اند ساخته» ليندا«چون  داران برای کودکانی ھم سرمايه

ھای   قربانيان مقدم توطئهۀی که کودکان از زمرئھا باشد؛ جنگ مانسوز در جريان میھای ارتجاعی و خان جنگ

داران و مرتجعين متفاوت قرار  ھای جنسی و بدنی سرمايه عناوين متفاوت ، مورد تعدی و سوءاستفاده اند و به امپرياليستی

  .گيرند می

ل توصيف نيست و ھا در دنيای سرمايه، قاب چنين ورود کودکان به خيابان ھا و شکاف طبقاتی و ھم متأسفانه نابرابری

تفاوت بود و  داران بی  سرمايهۀ زير سلط رازی زندگی کودکان در جوامعت توان و صحيح نيست، تا نسبت به، غير ھم نمی

توان تماشاگر  نوشت؟ نمی" الھی"و " طبيعی"حساب امری  ن آنان، چنين اوضاع دردناکی را بهان و مدافعاخالف مرتجع

داد؟ نياز کودک به گرمايش، به کفش و کاله، لباس و رفتن العمللی از خود نشان ن کسترين ع تلف شدن کودکان بود و کم

، جنايت -ای  ھر دليل و بھانه ھم به  و آن-ھا  باشد و قطع و گسست آن ش میھاي سن و سال بازی با ھم مبه مدرسه و ھ

نداری و فقر، رشد ۀ  و بدون دغدغی سرشار از آرامشئه حق و نياز است تا کودک در دنياب. آيد حساب آمده و می به

جا و باال  چنين توقع و خواستی بی. مند شود اش بھره  رو در رو، از اوقات و لحظات زندگیمشکلنمايد و فارغ از صدھا 

ھای  ست شکی در آن نيست که نظام  اجتماعیيۀ و بلتبيحق چنين زندگِی فارغ از صدھا مصنيست و کودک مست

اند که حامی کودکان نيستند و ھدف و  اند و در عمل به اثبات رسانده  کودکان يل تأمين منافعداری، فاقد پتانس سرمايه

.. تر منافع به نفع طبقات باالست ھم در جھت انباشتن ھر چه بيش ھرز بُردن نيرو و انرژی کودکان و آن مقصودشان، به

شان، در خدمت به رشد جامعه و در خدمت  ھای رنامهاند که سياست و ب ی مدافع و حامی کودکانئھا و تنھا نظامیبنابراين 

کارگر است، که ۀ رھبری طبقه ِی بئ حاکميت تودهتنھا در چنين جوامع و در زير سايه و پرچم . ست به آسايش مردمی

 ی خود سود خواھندوران کودکددور خواھند ماند و از ه ھای جنسی و بدنی ب کودکان از ميادين استثمار و از سوءاستفاده

ھای عادی و طبيعی زندگی بر  ، به ترم»ليندا«چون  کودکانی ھم" بزرگ"ست که آرزوھای  ورانیدر چنين د. جست

اين آن دنيا . مند خواھند شد برابر، از نعمات و از امکانات جامعه بھرهۀ گون ھم به ھا و کودکان و آن خواھد گشت و انسان

  .ھان آنندست که ميلياردھا انسان در پی و خوا ای و جامعه
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