آرزوهای "بزرگ" کودکان

در حقیقت و پُرسش صحیح آن است که زندگی سازندهگان اصلی جهان در چه زمانی ،راست و ریست خواهد شد و جامعهی انسانی ،بیش از
این شاااهد به هرز رفتن انرژی های آدمی و هم چنین سااوساساات اده ی نیروی کار میلیون ها انسااان نه خواهد بود؟ چه زمانی چرخه های جامعه در
خدمت به بشااریت قرار خواهد گرفت و دسااتان هده ای سااودجو ،از امواع همومی و از نعمات جامعه کوتاه خواهد شااد؟ چه زمانی کودک و
کودکان ،از تناوب اقتصااااد جامعه و آن هم به هنوان ساااودآوران سااارمایه ،به دور خواهند ماند و به فراگیری هلم و دانش و بازی با هم سااان و
ساع های شان خواهند پرداخت؟ چه زمانی آرزوی دا شتن لباس و آب آ شامیدنی ،برای بقاس و زنده ماندن از جوامع ی متناوب رخت بر خواهد
بست و دنیا بیش از این ،شاهد تلف شدن و نداری میلیونها کودکِ سرتاسر جهان نهخواهد بود؟
در حقیقت و پا سخِ پُر سشهای فوق ،سر را ست و رو شن میبا شد و آنچه در اینمیان ،مانع و یا سد کنندهی ر شد جوامع و بویژه بالندهگی و
آ سایش کودکان میباشد ،وجود مناسبات ناسالم و حامیان آن در سرتاسر جهان است .مناسبات و حامیانی که دارند به یُمن زور و سر نیزه ،بر
میلیاردها ان سان حکم روانی می کنند و بر محدودیت ها و بر تنگناهای زندگی کارگران ،زحمت ک شان و کودکان می افزایند .متأ س انه در چنین
دنیا و مناسااباتی ،میلیادرها انسااان در حساارت زندگی بوور و نمیراند و در هو  ،اندک قلیلی ،غرق در دارائی اند .اساات اده از مکان و ش ا ل و
طبیعت ،طبقاتی شااده اساات .همه ی قاره ها این گونه اساات و از افریقا و آساایا گرفته تا اروپا و امریکا ،خواسااته و ابتدائی ترین نیازهای زندگی
کودکان ،به آرزوهای بزرگ و دسااات نیافتنی تبدیل شاااده اسااات و آمران ،همه جا دارند از دسااات های نحیف کودکان ساااود می جویند تا
سرمایههای بیش از این ،به جیب زنند .هیچگونه ضمانتی در تأمین زنده گانی میلیاردها ان سان محروم سرتا سر جهان نی ست و همچنین هیچگونه
چشماندازِ روشنی ،در ختمِ کودکان کار و آنهم در زیر سلطهی سرمایه نیست .با این اوصاف سون گ تن از زندگی بهتر و امنیت و ش ل ،کار
و کا سبی و ت نن و سرگرمیهای کودکان در چنین منا سباتی پوچ و بی معنی ست .به این دلیل که دنیا را ظالمان و ا ستثمارگران ،به گونهای پی
ریوتهاند که زن و مرد و جوان و کودک ،مجاز و قادر به بهرهبرداری از آنها نیستند.
به بیانی دیگر م شاهدهی ت صاویر روزانهی زندهگانی مردم و کودکان و همچنین ارائهی آمار و ارقام از جانب خودیهای شان در توالف با این
نظر نیساات که کنتور توریب ،دارد مساایر بار را طی می نماید و میلیون ها کودک و آن هم در هرصااه های مت اوت در معر
جنساای و بدنی ظالمان و سااودجویان قرار دارند .به طور مثاع و بر اساااس گ ته ی یونیسااف سااارنه بیش از ی
تجارت سکس می شوند .ی

سااوساساات اده های

میلیون کودک ،وارد ص انعت و

میلیون کودک و هر ساله از سیکل زندگی حقیقی و کودکی خود خارج شده و در چنگاع سودجویان و ظالمان

اسیرند .این نونهارن ،بهدلیل فقر خانوادهگی و بهدلیل زیادهخواهیهای حاکمان ،از محیط و از روابط کودکی خود کنده شده و وارد هرصهی
زندگی ناخواسااته ای می گردند که طبعاً هواقب وخیم آن ،تا ابد بر روح و روان شااان ساانگینی خواهد کرد .خالف یقین نیساات که هامل چنین
وضعیتی سرمایهداراناند؛ خالف یقین نیست که به زیادهخواهیها و به ماهیت کثیف سرمایهداران بر میگردد و انسان و انسانیت در مقوله و در
فرهنگ آنان ،چیزی جز تاراج تتمهی میلیونها ان سان ندار و بههدر دادن زندهگانی آنان نی ست .آری ،این دنیائی ست که من عتجویان خواهان
آنند و کمترین سودی برای طبقات ستمدیده و اقشار محروم نهدارد.
براسااتی در جامعه و در دنیایی که کودک از سااوادآموزی به دور می باشااد؛ در جامعه و در دنیایی که کودک به دلیل فقر والدین اش مجبور به
فروش نیروی کار خود میباشد و در جامعه و در دنیایی که کودکان ،بههنوان کاری سوددهی سرمایهداران تبدیل میگردند ،و در جامعه و در
دنیایی که بازی با هم ساان و ساااع های خود و هم چنین داشااتن ک ش و رفتن به مدرسااه ،به یکی از بزرگ ترین آرزوی میلیون ها کودک تبدیل
گردیده است ،چنین جامعه و دنیایی را ،نهباید و نمیبایست بهپای جامعه و دنیای انسانی نوشت و رزم و بهحق است ،تا چنین جامعه و دنیایی را
با تمامی مدافعیناش ،درب و داغان نمود و به زیر کشید.
متأساا انه در دنیای کنونی و به دلیل بافت اقتصااادی حاکم بر جوامع ،صاادمه ها و توریب ها به کارگران و زحمت کشااان ،بیش از من عت ها و
سازنده گی ها ست و به تبع ی آن ها تلف شدن کودکان هم از مرز میلیونی گذ شته ا ست .سوست ذیه ی میلیونی کودکان و هدم د ستر سی ی

میلیارد انساااان به پیش پا افتاده ترین نیازهای اولیه ی زندگی ،یعنی آب ،نشاااان دهنده ی همق فاجعه ا ی سااات که دارد از جانب به اصاااطالح
حکومتهای متمدن به کودکان روا می شود .زندگی بیش از نیمی از کودکان جهان ،با کار و با فقر و با نداری والدین شان و همچنین با جنگ
و دربدری و خون و خونریزی گره خُورده است .دربدری که اینروزها در مقابل کودکان جوامعای همچون هراق ،اف انستان ،سوریه و لیبی،
آنگور و گینه ،سودان و اوگاندا ،سومالی و یمن و غیره قرار گرفته ،آنچنان گ سترده و و سیع ا ست ،که با هیچ قلم و با هیچ زبانی نمیتوان از
درِ توضیحِ آنها بر آمد .چند دههایست که در این جوامع کودکان دارند با جنگ متولد و بزرگ میشوند و با ترنم مسلسل و توپ و خمپاره،
به خواب می روند و با صاادای ضااجه و زاری دیگر کودکان و بزرگان ،و هم چنین با مرور تصاااویر دردناک در ذهن ها ،از خواب بر می خیزند.
آری کودکانِ این جوامع ،به هنوان اوّلین و به سار تیترهای قربانیان نظام های امپریالیساتی تبدیل گردیده اند و اختالرت روانی و روحی ناشای از
جنگ و خون و خونریزی ،و از دست دادن والدین ،آینده و زندگیشانرا به تباهی کامل کشانده است.
حقیقتاً که چگونه می توان از هواقب و تأثیرات جنگ های خانمان ساااوزی که در ی

دهه ی اخیر در ده ها کشاااور از جانب قدرت مداران

بین المللی سازمان داده شده ا ست را نادیده گرفت و از ثمره های من ی آن ها ،بر افکار و بر ج سم کودکان گذ شت؟ چگونه می توان نظارهگر
اینهمه جنایات از جانب سرمایهداران و دار و دستههایشان در اقصا نقاط دنیا بود و هلل آنها را به سیستم و به مناسبات حاکم نسبت نهداد؟ بر
اساس آمار و ارقام ارائه شده  -و آنهم در ی
را از دست دادهاند ،نزدی

دههی گذشته  -بیش از سه میلیون کودک در جنگ کُشته ،چهار میلیون آواره و والدین خود

به پانزده میلیون ن ر به مشکالت روحی  -روانی دچار و میلیونها تن دیگر مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتهاند؛

مازاد بر همه ی این ها و این روزها میلیون ها کودک هم در حساارت داشااتن ک ش و کاله و حضااور در ساار کالس ،و به منظور فراگیری هلم و

دانشاند .بیهوده نیست که «لیندا» دختر چهارده سالهی آنگورئی دارد میگوید" :اینجا ،ما بچهها در رنج و وضعیت دردناکی زندگی میکنیم.
می باید همه پولمون رو ذخیره کنیم تا بتونیم از تانکر آب ،آب خوردن بوریم .با پولی که ما داریم هیچ چیز دیگهای نمیشاااه خرید .به جای
لباس ،کهنه های کثیف و پارهای به تن داریم .من هیچوقت نمیتونم راحت بووابم .رختوواب ما تکه های کاغذ و مقوا هایی اسااات که روی
زمین کنار هم میچینیم .پیشتر در شهر خودم که بودم به مدرسه میرفتم ،ولی اینجا به جای مدر سه رفتن باید مراقب خواهر و برادرهام باشم تا
پدر و مادرم بتونند سر کار برند .من آرزو دارم مثل مردم هادی زندگی کنم .دو ست دارم خانه و لبا سی مثل بقیه دا شته با شم ،دلم میخواد به
مدرسه برم و درس بوونم .آرزوم اینه که به شهر و خونه خودمون برگردم .من دلم میخواد در صلح زندگی کنم".
بیگمان این ت

نمونه و یا درد دع ی

کودکِ آنگورئی نیست ،بلکه بوشی از حقایق تلخ و زندگی دست سازی ست که سرمایهداران برای

کودکانی هم چون «لیندا» ساااخته اند .بوش های هر چند کوچ

از مشااکالت کودکانی ساات که در آن جنگ های ارتجاهی و خانمانسااوز در

جر یان می باشاااد؛ ج نگ هایی که کود کان از زمره قر بان یان م قدم توط ئه های امپر یالیساااتی ا ند و به ه ناوین مت اوت دار ند ،مورد ت عدی و
سوساست ادههای جنسی و بدنی سرمایهداران و مرتجعین مت اوت قرار میگیرند.
متأس انه نابرابریها و شکاف طبقاتی و همچنین ورود کودکان به خیابانها در دنیای سرمایه ،قابل توصیف نیست و نمیتوان و صحیح نیست ،تا
نساابت به ،غیر هم طرازی زندگی کودکان در جوامع ی زیر ساالطه ی ساارمایه داران بی ت اوت بود و بر خالف مرتجعین و مدافعین آنان ،چنین
اوضاااد دردناکی را به حساااب امری "طبیعی" و "الهی" نوشات؟ نمی توان تماشاااگر تلف شاادن کودکان بود و کم ترین هکس العمللی از خود
ن شان نه داد؟ نیاز کودک به گرمایش ،به ک ش و کاله ،لباس و رفتن به مدر سه و همبازی با هم سن و ساع هایاش میبا شد و قطع و گ س ست
آن ها  -و آن هم به هر دلیل و بهانه ای  ،-جنایت به حساااب آمده و می آید .به حق و نیاز اساات تا کودک در دنیایی ساارشااار از آرامش و بدون
دغدغه ی نداری و فقر ،ر شد نماید و فارغ از صدها م شکالت رو در رو ،از اوقات و لحظات زندگی اش بهره مند شود .چنین توقع و خوا ستی
بیجا و بار نیست و کودک مستحق چنین زندگیِ فارغ از صدها مصائب و بالیای اجتماهی ست شکی در آن نیست که نظامهای سرمایهداری،
فاقد پتانسیل تأمین منافعی کودکاناند و در همل به اثبات رساندهاند که حامی کودکان نیستند و هدف و مقصودشان ،بههرز بُردن نیرو و انرژی
کودکان و آنهم در جهت انباشتن هر چه بیشتر منافع به ن ع طبقات بارست .بنابراین و تنها نظامیهایی مدافع و حامی کودکاناند که سیاست
و برنامههای شان ،در خدمت به ر شد جامعه و در خدمت به آ سایش مردمی ست .تنها در چنین جوامع و در زیر سایه و پرچم حاکمیت تودهایِ
برهبری طبقه ی کارگر ا ست ،که کودکان از میادین ا ستثمار و از سوسا ست اده های جن سی و بدنی بدور خواهند ماند و از دُوران کودکی خود
سود خواهند جست .در چنین دُورانیست که آرزوهای "بزرگ" کودکانی همچون «لیندا» ،به ترمهای هادی و طبیعی زندگی بر خواهد گشت

و انسانها و کودکان و آنهم بهگونهی برابر ،از نعمات و از امکانات جامعه بهرهمند خواهند شد .این آن دنیا و جامعهایست که میلیاردها انسان
در پی و خواهان آنند.
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