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 دلایل کودک آزاری چیست؟

 «کارگر سوسیالیست»نشریۀ 

تا این اواخر پرونده های وحشتناکی از کودک آزاری افشا شده اند؛ از قربانیان جیمی ساویل گرفته تا رسوایی 

 دیل و روترهام.های روچ

خاطر است که در سرتاسر نهادهای مهم کودک آزاری ریشه های ماّدی خودش را در جامعۀ ما دارد. به همین 

 و کلیسا. ییجامعه رخ می دهد؛ از خانواده تا دستگاه قضا

جوامع طبقاتی مثل سرمایه داری، روی ستم و نابرابری و سلسله مراتب بنا شده اند. کودک آزاری انعکاسی 

 ما به مانچنانی، حاکاست از فقدان قدرت و جایگاه کودک در این سلسله مراتب. با وجود همۀ شعارهای آن

 ترین اهمیت و اولویت را دارند.شکلی با کودکان برخورد می کند که گویی کم

این سلسله مراتب در خانواده قوام می گیرد. فارغ از این که مردم عملاً چه طور زندگی می کنند، حاکمیت 

رین و قدرتمندترین فرد است؛ زنان ت. در این تصویر، مرد مهمرواج می دهدتصویر ایده آل خودش را از خانواده 

 ترین حرف را برای گفتن.جایگاهی فرعی و ثانویه دارند و کودکان کم

در جوامع طبقاتی خانواده نقشی حیاتی ایفا می کند. خانواده است که به نگهداری نیروی کار، ضمن تولید 

شم می کند که خانواده را به چ کارگران آینده کمک می کند. به همین دلیل است که حاکمیت مردم را تشویق

 از فشارهای زندگی روزمره نگاه کنند. برای فرار سرپناه و مأمنی

توان  . کمکندخوانی پیدا نمی کند، سرخوردگی سرریز می اما وقتی واقعیت با این تصویر خوش آب و رنگ هم

 ترین ها، آسان ترین هدف هستند.

ه دست فردی در خانوادۀ خوِد کودک رخ می دهند. بسیاری از به همین خاطر است که اکثر کودک آزاری ها ب

زنانی که مورد تجاوز یا خشونت خانگی قرار می گیرند، کسانی هستند که از طرف شریک زندگی فعلی یا 

 سابق شان مورد حمله قرار می گیرند.
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می  تب خانواده را تکرارکانون دولتی اصلاح و تربیت و خانه های مراقبت از نوجوانان بزهکار، همین سلسه مرا

کنند. گزارش از پس گزارش دربارۀ آزار نهادینه شده در این مراکز منتشر می شود. در ایرلند خانه هایی که 

 دستی دولت.کلیسای کاتولیک اداره می کند، شاهد کودک آزاری سیستماتیک بوده اند، آن هم با هم

همیشه افرادی مریض و مشکل دار  ،خوببسیار  :کهاین مسائل را نمی شود صرفاً بر این مبنا درک کرد 

انی روس، زم یهستند. این مسائل بازتاب ارزش های جامعۀ ما و نهادهایش هستند. لئون تروتسکی، انقلاب

 «.زندگی ضعیفان را می کوبد. از کودک ضعیف تر کیست؟»گفته بود 

 خشونت

فراد را به پرخاش علیه ضعیف تر از خودشان برخی مردم چه بسا می بینند و می فهمند که چه طور سیستم ا

 باشد؟« جنسی»وامی دارد. اما چرا این خشونت باید 

نحوۀ برقراری رابطۀ مردم با هم در سراسر تاریخ دستخوش تغییر شده است. خشونت جنسی امری طبیعی 

 .است نیست. جوامعی بوده اند که چنین پدیده ای هرگز در آن ها وجود نداشته

داری روابط و تمایلات جنسی ما را از شکل طبیعی می اندازد. همه چیز به کالایی برای خرید و  اما سرمایه

 فروش و گاهی حتی سرقت تبدیل می شود. حتی سکس و سایر مردم.

رد ورا دربارۀ روابط و رفتار جنسی به وجود می آ کج و معوجیاین نوع تمایل جنسی بیگانه شده، برداشت های 

 متأثر می کند. ،نی گرفته تا فقیراز غ ،که همه را

باشد برای افرادی که روابط جنسی را تنش زا می بینند.  خروجی کودک آزاری در برخی موارد می تواند مجرای

در  شده از سکس را دشوار می یابند و تحریفبرخی کسانی که قربانی آزارجنسی می شوند، غلبه بر دیدگاه 

 نتیجه خود به سمت آزار دیگران می روند.

ما به . امی گذرد داردض در بی.بی.سی، خیلی از افراد گفته بودند که همه می دانستند چه در مورد اخیر تعرّ

شده  ب میاساساً پذیرفتی محسو یزعم آن ها یکی از دلایل استمرار این موضوع این بوده که چنین رفتار

 است.
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این برداشت که مردان می توانند به هر شکلی که راضی شان می کند با زنان و دختران رفتار کنند، از جامعه 

 گرفته شده است و نه صرفاً از ذهن چند نفر.

آزار، مسأله ای مرتبط با قدرت است. اِعمال قدرت بر مردم، در قلب جامعۀ ماست و همۀ جوانب زندگی را 

کارگران است، اما کارگران اغلب احساس ناتوانی می  د این که سیستم متکی به کارِ وکند. با وجعفونی می 

 کنند.

کارگران اغلب کنترل کمی بر کار خودشان دارند و از خود بیگانه می شوند. سیستمی که می سازند به نظر 

دارند  تریکم توانهایی که  می که احساس ناتوانی می کنند، می توانند به آندمستقل از آن ها می رسد. مر

 پیدا کرده اند.ب بزنند و از این طریق احساس کنند قدری کنترل یآس

قعیت که . اما این واچندش شان می شوداتفاق بیفتد  یو از این که آزار متجاوز یا متعرض نیستند ،اکثر مردان

آسیب پذیرترین افراد را به تماتیک سآزار رخ می دهد، نشان می دهد که چه طور سرمایه داری به طور سی

 است. ما باید از شّر این سیستم خلاص شویم. به گوشه ای پرتاب کردهشکل های ترسناک 

 2162اکتبر  61
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 ریشه های کودک آزاری

 2162شیلا مک گرگور، ژانویۀ 

برای  ستی دولت راپوشش و همد رسوایی های اخیر سوء استفادۀ جنسی، مسألۀ آسیب پذیری کودکانِ تحت

عت مدعی است که کودک آزاری نتیجۀ طبی« شیلا مک گرگور»به کانون توجه بدل کرده است. اما  آنلاپوشانی 

 بشر یا افراد شرور نیست. بلکه ریشه هایش در ذات خودِ خانواده نهفته است.

نان عاقباً لاپوشانی های بی بی سی همچو مت« جیمی ساویل»افشاگری های اخیر دربارۀ رفتار جنسی متجاوزانۀ 

موجی از بهت و حیرت را در جامعه به راه انداخته است. انگار ناگهان چشم باز می کنیم و خودمان را زیر آواری 

 از این واقعیت می بینیم که صاحبان منصب و نفوذ متجاوز جنسی از آب درآمده اند.

جیمی ساویل باز گذاشته شده تا برنامۀ تعرض جنسی اش هیچ کس نمی تواند با دیدن این که چه طور دست 

را در بی بی سی و پرورشگاه های مختلف کودکان پیش ببرد، احساس چندش نکند. لاپوشانی بی بی سی هم 

 به یک اندازه تهوع آور بود.

وار واقعیت ناگ ، پرده از«بولتون»به علاوه پیگرد و کشف موفقیت آمیز یک شبکۀ سوء استفادۀ جنسی در 

دیگری برداشت و آن این بود که دختران و برخی پسران آسیب پذیر می توانند عامدانه هدف قرار بگیرند و 

طعمۀ سوء استفادۀ جنسی شوند. اما در این مورد مطبوعات عامدانه بر مسألۀ نژاد متمرکز شد تا این برداشت 

 یی فعال هستند.کاذب را ایجاد کند که گویی تنها مردان آسیایی در چنین شبکه ها

گزارش میان دوره ای اخیر کمیسیون کودکان دربارۀ تعرض جنسی گروهی و دسته جمعی، پرده از پیش داوری 

های حیرت آور برخی متخصصین امور کودکان آسیب پذیر دربارۀ رفتار جوانان برمی دارد؛ در این جا شاهد 

 ه می شود.مواردی هستیم که قربانی بابت جرمی که رخ داده مقصر دانست

شاید پر بیراه نباشد اگر بگوییم عمداً چنین برداشتی دارد تغذیه می شود که آزار جنسی کودک، به یک مشت 

 محدود می شود )به خصوص مردان غریبۀ آسیایی(. « بد»مرد غریبۀ 
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یجانی هخوشبختانه افشاگری های صورت گرفته دربارۀ ابعاد سوء استفاده های ساویل، قطعاً اثر نوعی تخلیۀ 

را برای قربانیان او خواهد داشت و کمک خواهد کرد که قربانی به خودخوری و احساساتی نظیر این غلبه کند 

 «. چه کار کردم که سزاوار این بلا باشم؟»یا « چرا من؟»که 

بدبختانه پیامد منفی افشاگری های آزار جنسی کودکان، تقویت این برداشت نادرست است که کودکان بیش 

ر چیز از جانب غریبه ها در خطر هستند. در نتیجه جوّی را در جامعه ایجاد می کند که ریشه های چنین از ه

 آزارهایی در آن تیره و تار می شود.

آزار جنسی کودکان تنها یک جنبه از طیف گستردۀ آزارهایی است که از پیامدهای فقر و مسکن نامناسب و 

به دستِ هم مردان و هم زنان را در بر می گیرد. در انگلستان گمان بی توجهی گرفته تا آزار عاطفی و جسمی 

درصد کودکان به نحوی از انحا مورد آزار قرار می گیرند. آزار جنسی خود می تواند مصادیق  61می رود که 

گرفته تا لمس شدن بی مورد و جلب اعتماد « عورت نمایی»گسترده ای داشته باشد، از قرار گرفتن در معرض 

 ی سوء استفادۀ جنسی و تجاوز.برا

اکثر قریب به اتفاق کودکاِن قربانی آزار جنسی، دختران هستند. بنابراین سؤال این است که چرا دختران می 

توانند به دست مایۀ آزار جنسی تبدیل شوند؟ آیا به این دلیل که مردان یا دستکم بخش قابل توجهی از مردان 

را در بهترین حالت توی اتاق حبس « شروری»آیا صرفاً باید چنین آدم های ؟ «دنیا آمده اند»صرفاً این طور 

کرد و کلید را دور انداخت؟ یا مسأله این است که جامعۀ ما طوری سازمان یافته که می تواند به سوء استفادۀ 

 جنسی از کودک و آزار و اذیت جنسی و فیزیکی زنان منجر بشود؟

آن زندگی می کنیم این است که طبیعت بشر غیرقابل تغییر است و برخی قطعاً نگاه غالب به دنیایی که در 

 مردان صرفًا این طور دنیا می آیند.

اما مطالعات جدّی صورت گرفته از جوامع بشری در طول زمان نشان می دهد که نه فقط الگوهای غیرقابل 

اگون بوده ه اند. نقش های جنسیتی گونتغییری در کار نیستند، بلکه تاریخاً دامنۀ وسیعی از رفتارها وجود داشت

و جوامعی ماقبل تاریخی وجود داشته اند که در آن ها مردان نقشی به یکسان لطیف و مؤثر در پرورش کودکان 

ایفا می کردند. در این جوامع همۀ بزرگسالان از کودک نگهداری می کردند و نه فقط والدین بیولوژیک کودک. 

 جنسیتی مغایر با جنسیت بیولوژیک خود انتخاب کنند.کودکان می توانستند یک نقش 
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گ ، فرسن«خانه دار منفعل»بوده و زن « تنها شکارچی مهاجم»این مدل ساده انگارانه از تکامل بشر که مرد 

ها با واقعیت فاصله دارد. در عوض شواهد قابل توجهی هستند که ادعا کنیم ما انسان ها به عنوان یک موجود 

 پیدا کردیم و تعاون و برابری و احترام به دیگران یک هنجار بوده است.اجتماعی تکامل 

هزار سال پیش به تدریج به چنین شکلی از زندگی پایان داد. اکثر مردان و زنان به  5ظهور جامعۀ طبقاتی در 

اده ومطیع و فرمانبردار یک طبقۀ حاکم در اقلیت بدل شدند. با توسعۀ جامعۀ طبقاتی، اشکال جدیدی از خان

ظاهر شد که ضامن ثروت و قدرت طبقۀ حاکم جدید بود. با انقیاد زنان و همین طور کودکان به مردان طبقۀ 

 حاکم و همسران شان در خانواده، زنان استقلال خود را از دست دادند.

 د.شکل گیری روابط انسانی در جامعۀ سرمایه داری و خانواده دار نحوۀ آزار جنسی کودکان امروز ریشه در

امروز نسبت به دورۀ سلطنت ملکه ویکتوریا که خانوادۀ طبقۀ کارگر پا به عرصه گذاشت تا هم کارگران را 

مستعد تولید نگه دارد و هم پرورش فرزاندان شان را برای رفع نیازهای سرمایه داری تضمین کند، تنوع شکل 

 تر است.خانواده به مراتب بیش

پیش یک زوج زن و شوهر بزرگ شوند یا پیش تک سرپرست مادر )و نادرتر اما امروز فارغ از این که کودکان 

در بطن جامعه ای پهناورتر شکل می  به هر حال از آن تک سرپرست پدر( یا نزد یک زوج همجنسگرا، همگی

گیرند که با نابرابری طبقاتی و جنسیت و نژاد ازهم پاشیده. زنان عموماً بار مضاعف کار در داخل و بیرون از 

خانه را به دوش می کشند و این ریشۀ ستم بر آنان است. اما آسیب پذیرترین عضو درون خانواده، کوچک 

 ترین ها، یعنی کودکان هستند.

کودکان در دنیایی بزرگ می شوند که زیر سلطۀ بازار است. جایی که بدن زنان برای فروش هر آن چه نیاز 

آن به دنیا می آید، محل زندگی و تحصیلات و فرصت های داریم استفاده می شود. طبقه ای که کودک در 

می گذرد شکل می دهد: از چیزی که می  هم زندگی اش را شکل می دهد. اما بازار به آن چه در خانواده

وری به ط ،همه جا هست« بازار»خوریم و می نوشیم گرفته تا چیزی که می پوشیم تا سر و وضع و عطرمان. 

 یک قدرت خارجی در برابر یا مافوق ما مبدل می شود. به از ما بیگانه وکه حتی تمایل جنسی مان 
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انسان ها موجوداتی جنسی هستند. این یک جنبه از انسان بودن ما است. نیاز به عشق و محبت و سرزندگی، 

نمود خود را در روابط جنسی می یابد. در جامعۀ سرمایه داری تمرکز ایدئولوژیک روی این روابط در داخل 

 .رار داردقانواده است؛ یک دنیای بسته که اغلب در معرض فشارهای تقریباً غیرقابل تحمل زندگی روزمره خ

مدل روابط جنسی مبتنی بر احترام و درک متقابل و صداقت، تمامًا در نقطۀ مقابل یک جامعۀ سرمایه داری 

به نظر  ای است. سکس شاید مبتنی بر سلسله مراتب استثمار و ستم، شکاف های جنسیتی و خانوادۀ هسته

همه جا در تصاویر خودنمایی کند، اما در واقعیت توگویی هر کسی در یافتن چیستی این سکس کم و بیش 

خودش را تنها می بیند. کودکان اغلب علناً تشویق نمی شوند که تمایلات جنسی شان را کاوش کنند، حال چه 

ازی دختران رو به افزایش است، در حالی که تمایل جنسی خودشان به تنهایی و چه با سایر کودکان. جنسی س

 کودکان عملاً انکار می شود و به این ترتیب دختران به طور اخص در برابر آزار جنسی رها می شوند.

رویکردها نسبت به تمایلات جنسی بسته به درجۀ شکاف جنسیتی در جامعه هم شکل می گیرند. هرچه تماس 

 به شدتهم به عنوان دو چیز « زنانه»و « مردانه»تر باشد، به همان نسبت نقش های زنان و مردان با هم کم

مغایر هم دیده می شوند و بنابراین برای هم مردان و هم زنان سخت تر می شود که به لحاظ جنسی با هم 

 به سیارب رابطه برقرار کنند. اگر هرگز با جنس مخالف صحبت یا اختلاط نداشته باشید، یا داشته باشید ولی

ندرت، آن موقع چه طور می توانید یاد بگیرد که از پس یک رابطۀ جنسی بربیایید؟ چه طور باید یاد بگیرید که 

 وقتی به طور مداوم با دگرجنس گرایی بمباران می شوید؟ ،جنس رابطه بگیریدبا فردی هم

که  ن دیدگاه دامن می زندهم بیشتر به ای« فرهنگ هرزگی»تر سکس به یک کالا تبدیل شود، هرچه بیش

تر به نیازهای مردان و زنان پاسخ بگوید، بدن زنان اساساً برای ارضای مرد است. هرچه روابط خانوادگی کم

احتمال این که آسیب پذیرترین دختران جوان طعمه شوند بالاتر می رود؛ آن هم اغلب طعمۀ مردانی که می 

 شناسند و البته آن هایی که نمی شناسند.

شند. بزرگ شده با تین مردانی چه بسا خود آزار را تجربه کرده باشند یا در پرورشگاه ها بدون عشق و محبچن

 شاید آن ها افراد آسیب دیده ای باشند که خود را کاملاً بیگانه از تمایلات جنسی خودشان می بینند، یاد نگرفته

 ؛داستفاده گرانه شاید همۀ چیزی باشد که می دانن چه طور با یک انسان دیگر رابطه برقرار کنند. روابط سوء اند

 می کند. قویتروابطی که جامعه، جامعه ای که در آن تحقیر زن امری متدوال است، ت
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شکایات کودکان را باید مورد تحقیق و بررسی قرار داد. کودکان باید برای صحبت دربارۀ آن چه برایشان اتفاق 

دادن به کودک آزاری، در دگرگونی همۀ روابط و مناسبات انسانی نهفته افتاده حمایت شوند. اما کلید پایان 

 ،است. این امر تنها با خلق جهانی امکان پذیر است که به تمام نیازهای ما، اعم از جسمی و عاطفی و جنسی

از  هخدمت کند؛ جهانی مبتنی بر برابری و احترام که در آن کودکان بتوانند رشد و تکامل پیدا کنند، بی آن ک

 ابراز کردن خود در روابط شان با هم سن و سالان یا بزرگسالان واهمه داشته باشند.

این که چنین جوامعی در دورۀ ماقبل تاریخ وجود داشته اند باید به ما اطمینان دهد و محرکی باشد برای این 

 ن هستند.نیایی بهتر از ایکه به هر آن چه زنگار گندیگی و ستم گرفته است پایان بدهیم. کودکان ما سزاوار د
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 ریشه کن کردن کودک آزاری در گرو خلاصی از شرّ سرمایه داری است

 «کارگر سوسیالیست»نشریۀ 

ند و بنه با بگیر و ب باید آن طور که بایسته و شایسته است پرداخت، موضوع کودک آزاری در روترهامبه 

 نژادپرستانه.کارزارهای 

 61د حدو}در انگلستان{ ، اما کودک آزاری به شکل اسف باری رایج است. بودهحیرت آور رسوایی ابعاد این 

د برقراری رابطۀ عاطفی به قصتا « عورت نمایی»از قرار گرفتن در معرض  -می بیننددرصد کودکانی که آزار 

 و تجاوز. لمس شدن بی موردسوء استفاده تا 

 همه جای جامعه رخ می دهد و اکثر مرتکبین آن سفیدپوست هستند. این پدیده در

 سینستر نشان می دهند که آزار تا رأمجنسی از کودکان در بی بی سی و وست سوء استفادۀرسوایی های 

 جامعه هم می رود.

ور طچنین شکلی از تکرار سیستماتیک آزار نشان می دهد که مسألۀ صرفاً به افراد محدود نمی شود. این 

 نیست که انسان ها، خاصه مردان، این طور دنیا آمده باشند.

ریشه های سوء استفادۀ جنسی از کودکان در جامعۀ سرمایه داری نهفته است، جامعه ای که بر پایۀ استثمار 

 .استبنا شده و نابرابری و ستم در ذات آن 

صدای شان ، برخی فاقد آنعده ای جامعۀ فقیر و غنی، جامعه ای که عده ای صاحب قدرت اجتماعی اند و 

 نمی آیند.هم شنیده می شود و برخی به چشم 

وجود دارد که از ثروتمندان و نه مردم عادی  از آن روو پلیس است  سود در آن اولولیت با جامعه ای که

 محافظت کند.

ن بی .. ایبه سختی می توان جزء طبقاتی این رسوایی.»هم خاطر نشان کرد که « فایننشال تایمز»حتی 

 «.اعتنایی زمخت به کودکان طبقۀ کارگر و خانواده هایشان را نادیده شمرد

 نابرابری و ستم در تمام نهادهای جامعۀ ما ریشه دوانده است.



12 

خانواده مهم ترین رکن جامۀ سرمایه داری است. خانواده است که نقش تولید نسل بعدی کارگران را ایفا می 

ر کنیم خانواده سرپناه و مأمنی است برای فرار از فشارهای مان می کنند که تصوّکند. حاکمان ما هم تشویق 

 کار و رقابت.

 .شباهت داردتر به یک سوپاپ اطمینان ، بلکه بیشاست اما خانواده هرگز این قدر شاعرانه نبوده

ورد نانی که ماکثر موارد کودک آزاری به دست یکی از اعضای خانوادۀ کودک صورت می گیرند. بسیاری از ز

 رو به رو می شوند.یا یک عضو خانواده و شریک زندگی فعلی یا سابق  با حملۀتجاوز قرار می گیرند، 

 در جامعۀ سرمایه داری، ما بیگانه شده ایم و روابط مان به طور مداوم دستخوش تحریف می شوند.

و در بازار به ما فروخته می  شده «بسته بندی»به صورت یک کالا از نو  -حتی تمایل جنسی ما -همه چیز

 شود. به همین خاطر شکلی که خشونت به خود می گیرد می تواند جنسی باشد.

برخورد با تمایل جنسی به مثابۀ یک کالا، به این معنی است که بدن زنان به عنوان چیزی دیده می شود که 

 برای ارضای مردان وجود دارد.

 اری را باید جدّی گرفت.از منظر سوسیالیست ها هر ادعای کودک آز

کودکان باید مورد حمایت مادی قرار بگیرند. به آن ها باید کمک کرد دربارۀ آن چه برای شان اتفاق افتاده 

 نیاز داریم. کاملصحبت کنند. ما به خدماتی با بودجۀ 

 اما برای ریشه کن ساختن کودک آزاری، باید کلّ مناسبت انسانی را دگرگون کنیم.

ی سوسیالیستی نیاز داریم، جایی که مردم به سود تقدم داشته باشند و به آن ها به چشم انسان نگاه ما به دنیای

 .ءیا شی یبشود و نه رق

 کودک آزاری، جرم جامعۀ طبقاتی است و دلیل دیگری برای مبارزه در راه سوسیالیسم.

 2162سپتامبر  2
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 آزار: یک امر خانوادگی

 دی رابینسنسِی

دی گزارش های جدید داّل بر آن هستند که اکثر موارد کودک آزاری در درون خانواده ها رخ می دهند. سِی

 د.آن جای دارنهرم  در انتهایرابینسن می گوید که این امر بازتابی است از جامعه ای طبقاتی که کودکان 

 ون خانواده های انگلستان.پژوهش جدید اشاره ای دارد به مقیاس آزار جنسی کودک در در

به « وادهخان درون»که هفتۀ پیش منتشر شد، آزار جنسی اکثر کودکان « کمیسیون کودک»بنا به گزارش 

 وقوع پیوسته است.

 باشند.درصد بزرگسالان احتمالاً از این نوع آزار لطمه دیده  66تخمین زده می شود که 

 است؟ «پناهگاه امن»خطر هستند که به ما می گویند یک ترین اما چرا کودکان درست جایی در معرض بیش

 واقعیتِ خانواده با ایدئولوژی ای که حاکمین به ما حُقنه می کنند تفاوت دارد.

 متأهل سیاستمداران مدام در باب فضایل خانواده موعظه می کنند و البته منظورشان از خانواده یک زوج

 دگرجنس گرا و صاحب فرزند است.

ان سپر اغلب به عنو -مثلاً والدین مجرد یا دگرباشان جنسی -ارج از این دایرۀ تعریف می افتندکسانی که خ

 بلای بیماری های جامعه هدف قرار می گیرند.

تمام ادعای آن ها این است که شادی فردی و رفاه و سعادت جامعه از مسیر همین نسخه شان از خانواده می 

 گذرد.

دی خودشان کلی لذت می برند. احساس می کنند این ها چیزهایی هستند که در البته خیلی مردم از روابط فر

 د.نروی پا نگه می دار مردم را این دنیای خشن

 تنش
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اما برای خیلی از مردم خانواده می تواند منشأ تنش و فشار و استرس باشد. برخی خانواده ها شبیه جهنمی 

 هستند که فرد قادر نیست از آن بگریزد.

 همان نظام طبقاتی استوار است که در در نظام سرمایه داری بر پایۀ نابرابری و ستم و سلسله مراتبِخانواده 

 آن رشد کرده.

 درست همان طور که این ها بخش و جزئی از جامعه هستند، بنابراین بخشی از خانواده هم هستند.

 غاز جوامع طبقاتی شد.هزار سال پیش منجر به آ 61خانواده از دل تغییراتی پدید آمد که حدود 

 تغییرات مادی، چگونگی برقراری رابطۀ انسان ها با هم را دستخوش تغییر کرد.

جوامع طبقاتی زمانی ظاهر شدند که تولید به چنان درجه ای رسیده بود که مقداری مازاد بر نیاز مصرفی مردم 

 برای بقا وجود داشته باشد.

م ل دیگری، از کاری که اکثر مردم انجابَهمین مازاد و ارتزاق از قِ به این اعتبار برخی می توانستند با تصاحب

 می دادند طفره بروند.

 برای کنترل میراث نسل های بعدی از ثروت رشد کرد. شیوه ایساختار خانواده بخشاً به عنوان 

فرزند  نتوسعۀ کشاورزی نیز باعث شد که کار مردان نسبت به زنان اولویت پیدا کند و زن تشویق به داشت

 تر شود.بیش

 به این ترتیب زن به چشم مسئول ترتبیت فرزند دیده شد و مرد مسئول تولید.

قدرت از راه رسید. زن در طی زمان از تصمیم گیری های کلیدی کنار گذاشته  ی درتغییر این چرخش همراهِ 

 واده سلسله مراتب جدید جامعه را منعکس می کرد. نشد. خا

ا خانواده هنوز نقشی کلیدی در ام انواده در طول زمان به شدت دگرگون شده است.شیوۀ زندگی مردم در خ

ه ب به خصوص در تولید و پرورش نیروی کار آینده، ضمن حفظ نیروی کار فعلی. -سرمایه داری ایفا می کند

 همین خاطر است که حاکمیت این قدر انرژی صرف ترویج خانواده می کند.
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 ادهحاکمین ما از خانونسخۀ سفت و سخت در  بیک سلسله مراتاما ی می کنند، اگرچه مردم در واقعیت زندگ

 جای دارند. در انتهای آن کودکان باقی است که

 گسترده تر ما را منعکس می کند. ۀجایگاه ضعیف کودک در خانواده، مثل آینه جامع

 هد.ی بهایی به کودک نمی دسیاستمداران شاید بگویند کودکان ارزشمند هستند، اما در واقعیت سرمایه دار

در فقر به سر می برند و از تسهیلات و خدمات مورد نیاز  -درصد 22 -بیش از یک چهارم کودکان بریتانیا

 کودکان زده می شود.

درت را ترین قبرای ترس برخورد می شود. کودکان کم عاملیبا کودکان اغلب به عنوان یک مشکل یا حتی 

و وقتی سرخوردگی از زندگی سرریز می کند، به سهل الوصول ترین هدف تبدیل  در جوامع سرمایه داری دارند

 د.نمی شو

کارگران با استرس های خاصی رو به رو هستند که ثروتمندان نیستند: فقر، جان کندن، مسکن نامناسب و 

 غیره.

 اما آزار، یک مشکل محدود به طبقۀ کارگر نیست.

وت اه مردمی تحمیل می کند که بسته به طبقۀ اجتماعی شان متفسرمایه داری همه نوع تنش و فشاری را ب

 است.

در رأس همۀ این ها ما در جامعه ای زندگی می کنیم که نحوۀ رابطۀ مردم با هم و تمایلات جنسی مان را 

 و مخدوش می کند. منحرف

 میدان نبرد

 برخورد می کند. سکس به یکسرمایه داری با سکس به مثابۀ کالایی برای خرید و فروش و حتی سرقت 

 میدان نبرد تبدیل می شود.

 دربارۀ بایدها و نبایدهای سر و وضع و ظاهرشان بمباران می شوند. ییانبوه پیام ها با زنان به طور اخص
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و کدام  است« قابل پذیرش»تعریفی کم عمق و سطحی از این که سکس چیست و باید چه طور باشد، کدام 

 شود. یزنان داده م نیست، به خورد مردان و

 همین می تواند سکس را به سرمنشأ گناه، شرم و استرس تبدیل کند.

چون روابط جنسی جدای از نابرابری و ستم در جامعه نیستند، بنابراین می توانند همین خصوصیات را منعکس 

 کنند.

هم دست کم  انزار آنزن و کودک را کم ارزش تر از مرد می بینند، در نتیجه هرگونه آ ،غالب یبرداشت ها

 گرفته می شود.

 ود.خوانده ب« بیگانگی»هر کسی، فارغ از طبقه اش، چیزی را تجربه می کند که کارل مارکسِ انقلابی، 

به این معنا که انسان ها خالق جهانی هستند که در آن زندگی می کنیم، اما این جهان به نظر خارج از کنترل 

 ا احساس کنند ناتوان و فاقد قدرت هستند.شان می رسد و مردم را وامی دارد ت

هدف گرفتن کسانی که ضعیف تر هستند می تواند به فرد احساس قدرت و کنترلی را بدهد که در غیر این 

 صورت ندارد.

 کودک آزاری ریشه های مادی در جامعه دارد.

که محافظه « دار خانواده های مشکل»است که در سراسر جامعه رخ می دهد و نه فقط در  دلیلبه همین 

 کاران موقع اشاره به فقرا از آن صحبت می کنند. کودک آزاری در تمام نهادهای مهم جامعه یافت می شود.

اما وجود برداشت های غالب دربارۀ خانواده، اعتراض را برای کسانی که در خانواده آزار می بینند به مراتب 

، . فکر بیرون بودن از خانواده می تواند ترسناک به نظر برسدنگران اند که باور نشوند ها دشوارترمی کند. خیلی

 حتی اگر زندگی در آن مصیبت باشد.

آمار و ارقام آزار وحشتناک هستند. اما اکثر کودکان مورد تعرض قرار نمی گیرند و اکثر مردم هم متعرض 

 نیستند.

 ۀ طبقاتی دارد.آزار امری طبیعی نیست، بلکه ریشه در ستم و نابرابری و بیگانگی جامع
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سرمایه داری ما را وامی دارد تا به جای به چالش کشیدن سیستم، سرخوردگی خودمان را سر کسانی خالی 

 کنیم که به ظاهر بی اهمیت تر هستند.

ما نیازمند مبارزه برای دنیایی عاری از سلسله مراتب هایی هستند که کودک را در پایین ترین جایگاه قرار می 

 دهند.

نگاهی دارد به آزار جنسی کودک در « محافظت از کودکان در برابر آسیب»میسیون کودک با عنوان گزارش ک

 .2162تا مارس  2162در انگلستان با توجه به شواهد موجود از آوریل  ها درون شبکۀ خانواده

 شکل می دهد.د آزار جنسی کودکان را رموا این شواهد نشان می دهد که آزار در محیط خانواده، دو سوم کلّ

بسیار از قربانیان سوء استفادۀ جنسی از کودک، سابقاً خود در محیط خانواده »گزارش پیشین نشان می دهد که 

 «.مورد آزار جنسی قرار گرفته بودند

داوطلب است و مددکاران این گزارش بر مبنای اطلاعات جمع آوری شده از پلیس، بخش خدمات اجتماعی و 

 ه های بزرگسال نیز مصاحبه کرده اند.پژوهشگران با بازماند

 آزار

درصد بزرگسالان در دوران  66هزار کودک در این بازۀ زمانی و  251تا  211تخمین زده می شود که بین 

 کودکی خود مورد آزار قرار گرفته اند.

 میلیون کودک در انگلستان از آزار جنسی آسیب خواهند دهند. 6.2بنا به گزارش تا 

آزار به دست یک عضو خانواده یا فردی مرتبط با خانواده، خود مانعی در برابر »افزاید که این گزارش می 

 «.دسترسی قربانیان به کمک است

شاید مانع آن شود که قربانی با کس  ،)یا( تمایل به محافظت از سایر اعضای خانواده ترس، اجبار، وفاداری و»

 «.صحبتی کند یدیگر

ر غی» ، تحت عنوانمتعددی از گزارش های آزار را به خاطر ناکافی بودن ادلهد رگزارش، پلیس موا به گفتۀ

 ثبت کرده است.« مجرمانه
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ابی ارزی "سوانح مرتبط با جرم"یا  "غیر مجرمانه"احتمال این که موارد آزار جنسی کودک در محیط خانواده، »

 «.شوند بیش از سایر اشکال آزار جنسی است

درصد کلیۀ موراد آزار جنسی کودک در محیط  16در حدود  ،ه های ثبت شدۀ پلیسبا این وجود با توجه به داد

 خانواده رخ داده اند.

ه از سایر قربانیان موضوع را ب« دیرتر»به علاوه کسانی که قربانی آزار جنسی در درون خانواده شده اند عموماً 

 پلیس گزارش می دهند.

محافظت قرار خواهند گرفت و نه از کمک های درمانی برخوردار  نه در دوران کودکی مورد»بسیاری از قربانیان 

 «.ض به دست عدالت سپرده شودخواهند شد. بسیاری هرگز شاهد نخواهند بود که فرد متعرّ

قادر به حمایت مؤثر از حق کودک برای محافظت در »گزارش مذکور چنین نتیجه می گیرد که نظام کنونی 

 «.برابر آزار جنسی نیست

 2165بر دسام 6
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 سرمایه داری زوالکودکی، خانواده و 

 آنتونیو بالمر

کودکی، دوره ای شاد و بی آلایش پنداشته می شود؛ سال های بالندگی زندگی انسان؛ دوره ای که بنا به جهان 

اجنگ رفاه نسبی دورۀ رونق پسبینی سنتی بورژوازی، فرصت های آینده تماماً گشوده اند. والدینی که خود در 

زندگی کرده بودند، با اطمینان به کودکان شان تضمین می دادند که وقتی بزرگ شوند، می توانند هر چه 

 خواستند بشوند.

این آرزوی قلبی برای آیندۀ بهتر کودکان تان، با بحران سرمایه داری نقش بر آب شده است. ما هم اکنون در 

دت به سر می بریم که استانداردهای زندگی نسل جدید برای نخستین بار از زمان مدرازبرهه ای از انحطاط 

 پایین تر از والدین شان خواهد بود. 6621دهۀ  «بحران بزرگ»

یکی از اَشکال روشن تجلی ُبن بست تاریخی این نظام، کمبود شغل های باکیفیت و دستمزدهای پایین جوانانی 

ند. اما این بُن بست خود را در تجزیه و تلاشی گسترده تر مناسبات انسانی است که قدم به بازار کار می گذار

بورژوایی، به عنوان یک واحد اجتماعی  «خانوادۀ هسته ای»نهاد  هم نمود می دهد؛ از جمله فروپاشی خودِ

ه اش درایزوله و مبتنی بر مالکیت خصوصی و پدرسالاری که جامعه بارِ کار خانگی و پرورش کودکان را به گُ

 می اندازد.

این وظایف که برای بازتولید یک نسل جدید اساسی هستند و از این رو برای کل جامعه حیاتی، تا صدها هزار 

سال قبل از پیدایش جامعۀ طبقاتی به طور جمعی انجام می پذیرفتند. در نظام سرمایه داری، اضطراب ها و 

زمان  -کارگر نامید« فعالیت معیشتی»چه مارکس آن  -فشارهای همه گیر روزمرگی زندگی یک کارگر مزدی

که خود در عوض باعث محدودیت شدید توجه و رابطۀ  ،و انرژی موجود را برای نگهداری بچه محدود می کند

 متقابل لازم برای حداکثر رشد کودک در دوران طفولیت اش می شود.

ما را از چیزی اولیه تر بی بهره می کند: وقت، بنابراین سرمایه داری علاوه بر استخراج ارزش اضافی از کارمان، 

 انرژی و منابع مادی لازم برای پرورش کامل نسل آتی.
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 و مفصل دربارۀ دو کودک منتشر کرد که« خواننده پسند»چندی پیش دو داستان « واشنگتن پست»روزنامۀ 

 درک و دریافتی متفاوت از مسأله به دست می دهد.

سالۀ مهندسی به نام جرمی شولر، جوان ترین  62داستان اول نگاهی دارد به تعلیم و تربیت یک دانشجوی 

ماه داشت، خواندن و  62پذیرفته شده است. زمانی که جرمی تنها  «دانشگاه کورنل»فردی که تاکنون در 

دگیری جبر مقدماتی بود. سال داشت، مشغول یا 2نوشتن را به انگلیسی و کره ای آموخته بود و زمانی که 

 61کند. در سن  گشت و گذارساله شد، یک سال از مدرسه مرخصی گرفت تا همراه والدینش در اروپا  2وقتی 

درصد دانش آموزانی  66.1آورد، به طوری که امتیازش از « اس اِی تی»سالگی بهترین نتیجه را در آزمون 

تر بود. جرمی از روزی که دنیا آمد از مراقبت و توجه دائمی که همان سال در این آزمون شرکت کرده بودند بالا

والدینش برخوردار شد و تربیت او به عنوان یک مهندس جوان، دنبالۀ مسیر روشنی است: مادر او دکترای 

 مهندسی هوافضا دارد و پدرش نیز مدرک مهندسی اش را از دانشگاه کورنل اخذ کرد.

در « سی وی اس»بی نام تمرکز داشت که پلیس بیرون از داروخانۀ ساله و  7مقالۀ بعدی بر پسربچه ای 

ر ازای کی اش را دسسربچه چند روز غذا نخورده بود و سعی داشت خرس عروپفرانکلین )اهایو( یافته بود. این 

پول برای خرید غذا بفروشد. قهرمان مقاله، افسر پلیس دل شکسته ای بود که پیش از دستگیری والدین او و 

ه بود. چند پاراگراف ب آوردهرا یافته و برایش شام  او، ی که حبس کرده بودندساختن چهار کودک دیگر خارج

برهم ریختگی خانه اختصاص پیدا می کند: زباله و غذای گندیده و سوسک و بوی تعفن.  توصیف جزء به جزء

یس این جا نقل قولی از رئ . دری به خود می گیردمضحک شکل بعد از هفت پاراگراف تصویرسازی زنده، مقاله

هر روز برای غذا دادن به بی خانمان ها »پلیس آورده می شود که از افسرانش تعریف و تمجید می کند، چون 

 «.خودشان برخورد می کنند ۀو کودکان سنگ تمام می گذارند ... با مردم مثل اعضای خانواد

ناقض ژرف سرمایه داری است: پتانسیل عینی این اختلاف فاحش در شرایط دو خانواده، تصویری گویا از ت

گسترده در یک سو و واقعیت شرایط غیرانسانی پیش روی میلیون ها نفر در سوی دیگر. با وجود پتانسیل 

 در امریکا از گرسنگی رنج می برند. کمیلیون کود 61.2برای وفور فوق العاده در جامعه،  یماد

خیل کثیری از والدین سخت تر و بیش تر از قبل کار می کنند و حتی چند شغل دارند تا دقیقاً کودکان شان 

را تأمین کنند. با این حال میلیون ها نفر قادر به رفع ابتدایی ترین نیازهایشان نیستند. در حادترین حالت ممکن، 
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غذیه، ابتدایی کودک نظیر سرپرستی، مسکن، تبی توجهی مزمن به صورت ناتوانی سرپرست از تأمین نیازهای 

بهداشت و پوشاک و همین طور سایر نیازهای جسمی و آموزشی و عاطفی و ایمنی تعریف می شود. سال 

 میلیون از چنین مواردی در امریکا گزارش شد. 2.7قریب به  2162

اری، کاستن از خدمات افزایش فقر، بیک»توضیح دادیم: « سند چشم اندازهای امریکا»همان طور که در 

اجتماعی و حبس و بازداشت گستردۀ فقیرترین اقشار طبقۀ کارگر، همگی مرتبط با بحران کنونی سرمایه داری 

ادارۀ سرشماری امریکا  2166هستند و همۀ این ها تا حدّ زیادی مسبب اضمحلال نهاد بورژوایی خانواده. سال 

الاتر، با فقر ب این در امریکا مربوط به مادران مجرّد بوده است که درصد کلیۀ موارد تولد نوزاد 21گزارش داد که 

 2117بستگی دارد. ادارۀ آمار دادگستری امریکا در سال ترک تحصیل از دبیرستان و خشونت نوجوانان هم

میلیون کودک صغیر در زندان هستند و نیمی از این والدین مسئولیت اصلی  6.2گزارش داد که والدیِن تقریبًا 

 «.حمایت مالی از فرزاندان شان را بر عهده دارند

در نظام سرمایه داری، باِر بازتولید یک نسل جدید به دوش واحد منفرد خانواده می افتد و به خصوص به 

رو به رشدی از جمعیت از تأمین نیازهای ابتدایی خانواده عموماً  مسئولیت والدین تبدیل می شود. ناتوانی بخشِ 

ار این بازتاب رک و راست ساخت اما تقلیل پیدا می کند. در واقع« تربیت نادرست فرزند»ی به مسألۀ اخلاق

منسوخ جامعۀ بورژوایی، مالکیت خصوصی و تولید برای سود در بازار است و ناتوانی اش از تأمین معاش اکثریت 

 مطلق جمعیت.

ماعی که کودکان در چهارچوب اش مارکس و انگلس توضیح دادند که شکل خانواده و همراه آن مناسبات اجت

بزرگ می شوند، در سراسر تاریخ متناسب با تغییرات ساختار جامعه دستخوش تغییر شده است. بر خلاف 

مناسبات خویشاوندی مادرتبار که بر بخش بزرگ تری از تاریخ بشر غالب بود، ظهور جامعۀ طبقاتی و مالکیت 

. به واحد خانوادۀ تک همسر به ارمغان آوردساختار خانواده  خصوصی همراه خود یک سلسله مراتب جدید را در

 مالکین بتوانند مایملک خود را به کودکان شان منتقل کنند. با تعیین دودمان پدر، نیاز بود تا

انعکاسی از مناسبات اجتماعی جدید در جامعه ای بود  -در خانوار قتدارا همه جانبۀ به عنوان چهرۀ -سلطۀ پدر

رمانبرداِر فباقی جامعه را  ، ،دولت« مسلح دسته های»اش بر  هین بار طبقۀ حاکم به واسطۀ سلطکه برای نخست
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 در سراسر روند و -در خانوادۀ سنتیو حرف شنوی ت اطاعت سخوادرمی کرد. در نظام سرمایه داری  خود

 محیط کار.از کارفرما در و حرف شنوی در حکم آمادگی اولیه است برای پذیرش اطاعت  -آموزش کودک

ته به و منحصراً وابس فاقد مالکیتطبقۀ سرمایه دار برای توسعۀ صنعت مدرن نیازمند عرضۀ وافر کارگرانی 

بربیایند.  پرورش نسل بعدی کارگران از طریقدستمزد بود که البته از پس بازتولید خودشان به عنوان یک طبقه 

یعنی یک واحد خودکفای خانوار که برای انجام  متکی شد:« خانوادۀ هسته ای»بنابراین سرمایه داری به 

وظایف خانگی لازم برای پرورش نسل بعدی کارگران مزدی و همین طور رتق و فتق امور کارگر برای بازگشت 

 هر روزه به کارخانه، وابسته به دستمزد کارگر است.

ی برابر عملکردهای اساسماهیت زندگی در نظام سرمایه داری، بیانگر یک محدودیت دست و پاگیر عظیم در 

به میاب ک ،والدین همراه با دستمزد برای تربیت فرزند است؛ به خصوص در ایالات متحدۀ امریکا که مرخصی

انباشت حداکثر سود طبقۀ سرمایه دار سازمان یافته، چیزهایی مثل  قصد به. در جامعه ای که شمار می رود

درمان و آموزش دیگر یک حق نیستند، بلکه کالاهایی برای  ، مراقبت از فرزند، بهداشت وکردن پدری و مادری

ه س ۀفروش اند. به همین دلیل است که ما برای حق مرخصی با دستمزد کامل برای مادران باردار پس از دور

 گی مبارزه میدبا پرداخت کامل تا دو سال پس از تولد فرزند یا فرزندخوان ینماهۀ نخست و مرخصی والد

 کنیم.

که هر خانواده با منافع مجزای خود از  -حدهای منزوی و بیگانه شدۀ خانوادۀ هسته ای بورژواییبرخلاف وا

ین والد عهدۀ به هواحد خانوادهر دیگری جدا می شود و مسئولیت تأمین و محافظت از منافع منحصر به فرد 

اگرچه در سطحی  اهد بود،سوسیالیسم بیانگر بازگشت به مناسبات انسانی جمعی و طبیعی تر خو -قرار می گیرد

غیرقابل مقایسه ای بالاتر است. در این جا اجتماع درک خواهد کرد که هر فرد بزرگسال از رشد  شکلکه به 

 و تکامل هر کودک نفع می برد.

ت فراغت از مدرسه، ضامن محیطی اس ه هایودکان و برنامکتوسعۀ بی سابقۀ تسهیلات باکیفیت مراقبت از 

از منابع کامل لازم برای حداکثر رشد برخوردار خواهد شد. این نوع  و رش خواهد یافتکه در آن کودک پرو

برای  برخوردار از سوبسیدبرنامه ها، همراه با خدمات کم هزینۀ رختشوی خانه های عمومی و رستوان های 

وظایف  عوض تأمین خوراک سالم و باکیفیت، کمک خواهد کرد که زنان کارگر از بردگی خانگی رها شوند و در
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دی به کلّ جامعه تفویض شود. آموزش مادام العمر، بهداشت و عو مسئولیت های مراقبت و پرورش نسل ب

درمان همگانی و کاهش قابل توجه هفتۀ کاری به همین ترتیب زمینه را برای نوعی زندگی که امروز تنها در 

 است، مهیا خواهد کرد. ناچیزار یک اقلیت یاخت

ی بر برنامه ریزی دمکراتیک برای ارضای نیازهای انسانی، بی توجهی به کودک دیگر به در جامعه ای مبتن

ساله در یک نهاد  62گوش کسی آشنا نخواهد بود. دیگر پیشرفت و رشد برای کودکان یا پذیرش یک کودک 

روز برخلاف دانشگاه های ام ،نخواهد بود. نهادهای آموزشیبرای هیچ کسی امری غریب  آموزشی عالی تر

، عمومی خواهند شد، به شکل گسترده ای بسط خواهند یافت و به رایگان در اختیار همه قرار «لیگ ویآی»

 خواهند گرفت.

 مان کهز کودک از همان وقتیداستان جرمی شولر نشان دهندۀ پتانسیل بیولوژیکی فوق العاده ای است که 

ودک ، وجود دارد. میلیون ها کآیدانسیل فراهم و فضایی برای تحقق کامل این پت نطفه می گیرد تغذیه شود

اگر از اسارت زنجیرهای جامعۀ طبقاتی رها شوند و با آهنگی خیره کننده دانش فرابگیرند، افق های غیرقابل 

 ظرفیت بالقوۀ بشر خواهند گشود. تصوری را به روی

 2161سپتامبر  2
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 آزاری بر می داردمطالعات صورت گرفته پرده از ابعاد تاریخی کودک 

 دی رابینسنسِی

فرد بزرگسال در انگلستان و ولز، یک نفر در دوران کودکی  62بنا به داده هایی که هفتۀ پیش منتشر شد، از هر 

 تجربۀ آزار جنسی را داشته است.

 و در مدت زمانی طولانی نشان می دهد که کودک آزاری در مقیاسی بزرگ« مطالعۀ جرایم انگلستان و ویلز»

 رخ داده است.

 درصد مردان گفته اند که در دورۀ کودکی مورد تعرض جنسی قرار گرفته اند. 2درصد زنان و  66نزدیک به 

 هزار کودک است. 2هزار فرد بزرگسال و  25گزارش مذکور بر مبنای مصاحبه با حدوداً 

 دربارۀ آزار در دوران کودکی درج شده است.در این مطالعۀ جدید برای نخستین بار پرسش های جدید 

سال، در دوران کودکان  56و  61هزار زن در ردۀ سنی  517یافته های حاصل از مطالعه نشان می دهد که 

 به شکل تجاوز یا تجاوز به عنف قرار گرفته اند.« تعرض جنسی»مورد 

 هزار نفر می رسیده است. 612شمار مردان در همین ردۀ سنی نیز به 

 درصد اعلام کرده اند که مرتکبین این قبیل حملات به احتمال بسیار زیاد دوست یا آشنا بوده اند. 21حدوداً 

درصد دیگر نیز مورد حملۀ یکی از اعضای خانواده قرار گرفته بودند. در مورد سایر اشکال تعرض جنسی،  21

 درصد گفته اند که مهاجم غریبه بوده است. 22

درصد، به خاطر عواملی مثل شرم و تحقیر یا ترس از  75اق مصاحبه شوندگان، در حدود اکثریت قریب به اتف

 باور نشدن، در آن مقطع وقوع تعرض جنسی را گزارش نکرده اند.

این ارقام درست همان هفته ای منتشر شدند که کمیتۀ تحقیق دربارۀ آزار جنسی کودکان در نهادهای عمومی 

 بار دیگر دچار بحران شد.

 خانم دیم اوئل گودارد که سرپرست کمیتۀ مذکور بود، سومین کسی است که از مقام خود استعفا می دهد.
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 افزایش تند خودکشی در بین کودکان مقطع تحصیلی راهنمایی در امریکا

 تام الی

سال در اثر  62تا  61 گزارشی که روز پنج شنبه منتشر شد با اعلام این که در حاضر مرگ کودکان سنین

از مرگ شان در اثر تصادفات است، شاخصی جدید اما رعب آور از درماندگی اجتماعی به  محتمل ترخودکشی 

 .دست می دهد

 مرکز کنترل و پیشگیری»از سوی « گزارش هفتگی مرگ و میر و شیوع بیماری»طبق نمودار ارائه شده در 

 62تا  61کودک در ردۀ سنی  225ین سالِ داده های موجود، به عنوان آخر 2162(، در سال CDC« )بیماری

 کودک در تصادفات جان خود را از دست دادند. 222سال خود را کشتند، در حالی که 

در ماه آوریل، نشان دهندۀ افزایش خودکشی در گروه  CDCنمودار مذکور بر مبنای یکی از گزارش های 

است، در  2162در سال  2.25به  6666هزار کودک در سال  611مرگ در هر  6.25سال از  62تا  61سنی 

ی کاهش ردورۀ زمانی در اثر تصادفات وسایل نقلیۀ موتو همان حالی که میزان مرگ همین گروه سنی در

 قطع می کنند. 2162نمودار یک دیگر را سال  در . این دو منحنیداشت

(. 651به  272ا بیش از دختربچه ها بود )در ماه آوریل نشان می داد که خودکشی پسربچه ه CDCمطالعۀ 

مطالعه بالاتر بود )افزایش سه برابری زمانی مورد اما میزان افزایش خودکشی در بین دختران در طول دورۀ 

بعد  CDCخودکشی دختران در قیاس با افزایش خودکشی پسران به میزان حدوداً یک سوم(. بنا به گزارش 

در « یخودکش»که شامل تصادفات ماشین و سایر اشکال مرگ اتفاقی می شود، « آسیب غیرعمدی»از مقولۀ 

سال محسوب می شود. در این فهرست  62تا  61حال حاضر دومین علت اصلی مرگ تمام کودکان سنین 

 رسیدند.کودک امریکایی به قتل  651، 2162رتبۀ پنجم را به خود اختصاص می دهد. سال « قتل»

ترین بوده است. خودکشی در این سال به کم 2117میزان خودکشی پس از سال  مطلق گفتنی است که افزایش

« رکود بزرگ»هزار کودک، رسیده بود. اما از زمان آغاز  611مرگ در هر  1.6مقدار خود در دورۀ مطالعه، یعنی 

 هزار کودک رسید. 611گ در هر مر 2.6، میزان خودکشی بیش از دو برابر شد و به 2162تا سال 
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توضیحاتی دربارۀ این افزایش نداد، اما شایان توجه است که به موازات آن افزایشی در فقر  CDCگزارش 

 ، استاد سیاست گذاری«پوتنام ی.رابرت. د»کودکان در طول همین سال ها نیز وجود داشته است. به گفتۀ 

ر نابرابری اجتماعی ب اثراتکه مطالعه ای است دربارۀ « ان ماکودک»عمومی دانشگاه هاروارد و نویسندۀ کتاب 

نوظهور  و بخشی از یک الگوی گسترده تر»کودکان امریکایی، داده های مربوط به افزایش میزان خودکشی 

 «.از شواهدی است که بین فقر و بی خانمانی و سلامتی پیوند ایجاد می کنند

نسبت دانشگاه کلمبیا،  ( وابسته بهNCCP« )لی کودکان فقیرمرکز م»به عنوان یک مثال طبق یافته های 

 2112سال که در خانواده های فقیر و کم درآمد زندگی می کنند، در فاصلۀ سال های  67تا  62کودکان سنین 

 22میلیون تن از جمعیت  61درصد افزایش یافت. به طوری که تا اواخر این دوره تقریبًا  62 بیش از 2162و 

آمده است که  NCCPوجوانان امریکا در خانوارهای کم درآمد زندگی می کرده اند. در وب سایت ن یمیلیون

 «.این پژوهش به روشنی نشان می دهد که فقر خود بزرگ ترین خطر پیش روی رفاه کودکان است»

میزان  ، متناظر است با افزایش مشابهی در2117ساله از سال  62تا  61افزایش میزان خودکشی بین کودکان 

 2111در ماه آوریل، خودکشی به طور کلی از سال  CDCکل جمعیت. طبق گزارش دیگری از  خودکشی

 رالاترین رقم دببه  2162درصد افزایش داشته است. کل میزان خودکشی در امریکا در سال  2سالانه بیش از 

وده است. سالمندان تند ب ستثنایطول سی سال گذشته رسید. افزایش خودکشی برای همۀ گروه های سنی به ا

هزار و  26نسبت به  یکه افزایش چشم گیر اقدام به خودکشی کردندامریکایی  772هزار و  22، 2162سال 

 نشان می دهد. 6666در سال  ودکشیخ 666

 «یسک آن»و  «انگس دیتن»انتشار پژوهش  به دنبالدربارۀ افزایش خودکشی کودکان  CDCگزارش جدید 

میزان مرگ و میر به سرعت در بین  نشان می دادمی آید که  2165نشگاه پرینستون در سال دا اناز اقتصاددان

ی که می توان تا حدود زیادی به شکم درآمد و میانسال رو به افزایش است. افزای امریکایی های سفیدوستِ

 25نسبت داد. میزان مرگ سفیدپوست های  رمرگ و میر بیش تر در اثر خودکشی، مصرف الکل و مواد مخد

 611مرگ در هر  622به میزان  2162تا  6666ز دورۀ متوسط ندارند، از سال بالاتر ا اتیساله که تحصیل 52تا 

 هزار نفر افزایش یافت.
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رابطۀ تاریخی میان بحران اقتصادی و میزان مرگ میر را از ، CDCژیست لو، دکتر اپیدمیو«الکس کراسبی»

نیویورک »بررسی کرده است. او ماه آوریل به  شمار خودکشی ها بود، دارکه رکورد« بحران بزرگ»زمان 

قتی و شی بالا می رفت وک. وقتی وضع اقتصاد بدتر می شد، خودمنسجمی وجود داردالگوی »گفت که « تایمز

 «.بهتر می شد، خودکشی پایین می آمد

کودکان دخیل هستند. زندگی برای کودکان امریکایی بدون تردید عوامل دیگری در رشد میزان خودکشی 

و به رو رها که خانواده هایشان با آن  مستقیمیبیش از پیش تنش زا شده و حتی فرای فشارهای اقتصادی 

در دورۀ حکومت های جورج بوش و اوباما منجر به آن شده  و پرورش آموزش« اصلاح»می شوند رفته است. 

 و تکنولوژیو علم ) STEMروی برنامۀ تحصیلی  را و تأکیدشان داندارتسن های ازموآ ساست که مدار

از زنگ تفریح، سرگرمی و کلای های هنر و موسیقی که و در عین حال  کنند بیش تر یات(مهندسی و ریاض

 برای نسل های قبلی کودکان امریکایی وسیله ای برای ابراز خود و فراغت بودند، بکاهند.

کومت حدر عوض . هستند رو به رو  منابع با کمبود ،ری از خودکشییوانان و پیشگت بهداشت روانی نوجاخدم

 با همۀ آثار غیرقابل سنجشی که با ایجاد فضای خشونت -برای جنگ های سراسر جهان پایانیامریکا مبالغ بی 

هزینه میلیارد صرف  111قریب به  2165. حکومت امریکا سال پیدا می کند -و رعب بر کودکان می گذارد

تنها  «مؤسسات ملی سلامت»های نظامی کرد. از سوی دیگر بودجۀ فدرال برای پیشگیری از خودکشی در 

 آبرامز امریکایی. بود، یعنی تقریباً معادل ارزش چهار تانک 2161میلیون دلار در سال  25

 2161نوامبر  5
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 کار کودک: یک مصیبت جهانی

 اشلی زِنگ

وجود کودکانی که به دلیل فقر مطلق وادار به کار مزدی )و همین طور کار بردگی( می شوند، در دومین دهه 

 چنان به عنوان یک پدیدۀ دهشتناک جهانی باقی است.از قرن بیست و یکم نیز هم

: کودکپیشرفت قابل توجه علیه کار »در آخرین گزارش خود در این باره زیر عنوان « سازمان جهانی کار»

میلیون کودک در شرایطی مشغول  612کم ، دست2162، اعلام کرد که در سال «تخمین ها و روندهای جهانی

یا استثماری کودکان جای می گرفته « غیرقابل پذیرش»به کار بوده اند که در زمرۀ تعریف این نهاد از کار 

 است.

میلیون نفر دیگر نیز،  27.2سال بوده اند.  66و  5بین سنین  -میلیون نفر 72 -تقریباً نیمی از کودکان کار

ساله ای  62تا  62ساله بوده اند )طبق تعریق سازمان جهانی کار، تنها کودکان  62تا  62کودکانی بین سنین 

ساعت در هفته کار می کنند یا درگیر کارهای پُرخطر هستند، کودکان کار شمرده می شوند(.  62کم که دست

سالۀ مشغول به کار در شرایط خطرناک یا با ساعات  67تا  65لیون مورد از کودکان می 27.5، 2162در سال 

 ود.، به ثبت رسیده ب«کار اجباری»یا سایر اشکال « بردگی-بدهی»ساعت در هفته در قالب  22کاری بیش از 

ون پسربچه میلی 66، موارد کار کودک را به تفکیک جنسیت نیز بررسی کرده بود. «سازمان جهانی کار»گزارش 

ای کودک ج« غیرقابل پذیرش»از کار « سازمان جهانی کار»سال، در تقسیم بندی تعریف  67تا  5بین سنین 

میلیون نفر می رسید. با این حال، نهاد مذکور هشدار  12می گرفتند و این در حالی بود که شمار دختران، به 

کودک را نظیر کار در منازل )یعنی کاری که اغلب، می دهد که آمار ارائه شده، غالباً اشکال ناملموس تر کار 

 و در مورد کار خانگی به طور کلی، به وسیلۀ دختران انجام می شود( در برنمی گیرد.

تر بوده میلیون کم 72، 2111، نسبت به سال 2162، شمار کودکان کار در سال «سازمان جهانی کار»به گفتۀ 

 پرداخته اند، در حالی که این« پیشرفت»رعت به تمجید از این و سایرین به س« سازمان جهانی کار»است. 

ارتباط دارد تا تلاش ها برای تصویب و اجرای قوانین ممنوعیت  2112تر به بحران اقتصادی از سال کاهش بیش

 کودک.« غیرقابل پذیرش»کار 
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اقتصادی سال خود تصدیق می کند، در دورۀ پس از بحران « سازمان جهانی کار»همان طور که گزارش 

 ه شده.کاست -به خصوص در میان گروه سنی نوجوانان -بوده است که از تعداد کارفرمایان کودکان کار 2112

میلیون نفر در بخش  12، کودک کار محسوب می کند، نزدیک به «سازمان جهانی کار»از میان کسانی که 

یلیون در بخش مانوفاکتو کار می کنند. م 62میلیون در بخش خدمات )از جمله کار خانگی(، و  52کشاورزی، 

میلیون کودک )تقریباً نیمی از رقم گزارش شده(، در کارهای خطرناک مشغول هستند که در آن دائماً با  25

 صدمات جدی ناشی از کار، بیماری و حتی مرگ، تهدید و بعضاً قربانی می شوند.

 تمامی -ابرهنه در سایت های ساخت و سازنظیر کار بدون کلاه ایمنی و پ -هرچند شرایط کاری خطرناک

کارگران را تهدید می کند، اما کودکان به طور اخص آسیب پذیر هستند. چنین شرایطی مانع سلامت و رشد 

تر در جسمی و روحی آن ها می شود، و جوانان به دلیل عدم برخورداری از بلوغ جسمی و ذهنی کامل، بیش

 برابر سوانح آسیب پذیرند.

، هرچند افشاگرانه است، اما کافی نیست. با در نظر داشتن جنبه های اخلاقی این «ازمان جهانی کارس»ارقام 

موضوع و خصلت تمام و کمال مغایر با عرف این پدیده، کارفرمایان غالباً استفادۀ خود از کودکان کار را پنهان 

ئول بازرسی مراکز کار برای یافتن و کتمان می کنند. به علاوه، در بسیاری از کشورها رشوه به مقامات مس

موارد تخطی از قوانین کار، شایع است و همین امر از دقت و صحت گزارش های رسمی در مورد کودکان کار 

 از پیش می کاهد.  بیش

تصدیق کرد که هدف آن « سازمان جهانی کار»، در سومین کنگرۀ جهانی پیرامون کار کودک، 2162در اکتبر 

، محقق نخواهد شد. این به زحمت نخستین بار است 2161ین اشکال کار کودک تا سال مبنی بر محو بدتر

 باورانۀ خود عدول کند.بینی های خوشکه آژانس سازمان ملل مجبور بوده از اهداف و پیش

کشور کنوانسیون سازمان ملل در ممنوعیت  655قوانین بین المللی، استفاده از کار کودک را منع می کند و 

چنان در میانۀ ثروت بی سابقه و اشکال کار اطفال را امضا کرده اند. با این وجود، این مصیب جهانی هماکثر 

پیشرفت تکنولوژیک باقی است، چرا که برای کارفرمایان و حکومت ها، سودآور است؛ نه فقط این، که سرمایه 

ز آن می شود که خانواده ها بتوانند از داری، بی وقفه با کشاندن کارگران و دهقانان به ورطۀ فقر شوم، مانع ا

 پس حمایت و آموزش کودکان خود بربیایند.
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میلیون کودک در هند کار می  21، «کودکان را نجات دهید»تنها به عنوان یک نمونه، به گفتۀ سازمان خیریۀ 

ا حتی وزیر را ممنوع می کند، ام« خطرناک»سال سن در مشاغل  62کنند. قوانین هند، استخدام کودکان زیر 

میلیون کودک در کارهای ممنوع بخش مانوفاکتور، مانند شیشه سازی،  62کار هند نیز اعتراف می کند که 

 کار خانگی و قلاب دوزی مشغول هستند.

فعالین حقوق کودک همگی اذعان دارند که حکومت هند تمایلی به اجرای قوانین کار کودک ندارد و پلیس 

خانه، یا گزارش های خلاف واقع ارائه می دهد یا هنگام بازرسی رشوه دریافت می غالباً در مورد صاحبان کار

 کند. به علاوه، فعالین بارها هدف ترورهای سازمان یافته از سوی صاحبان کارخانه ها قرار گرفته اند.

بین  کبه طور نسبی، بالاترین نرخ فراوانی کار کودک در آفریقای سیاه یافت می شود، جایی که از هر کود

درصد( کودک کار است. در آسیا، اقیانوسیه و امریکای لاتین و کارائیب،  26، بیش از یک نفر )67و  5سنین 

 درصد قرار می گیرند. 2درصد است، که پس از آن خاورمیانه و آفریقای شمالی با نرخ  6این رقم در سطح 

« داکا»در « رانا پلازا»رخانۀ پوشاک در حادثۀ ریزش کا 2162از بیش از یک هزار کارگری که ماه آوریل 

 )بنگلادش( جان خود را از دست دادند، بسیاری کودک بودند.

 «رسیدگی اجتماعی»به دنبال این حادثه، خرده فروشی ها و حکومت های غرب تمهیدات متعددی را از جمله 

ما این تمهیدات اعلام داشتند. او بازرسی، برای تضمین پیروی تولیدکنندگان از ابتدایی ترین استانداردهای ایمی 

 تر به حفظ اعتبار نام تجاری شرکت و سود ارتباط داشت تا بهبود زندگی کارگران صنایع پوشاک.بیش

خرده فروشی های عظیم غرب، بی رحمانه به پیمانکاران و پیمانکاران فرعی صنعت پوشاک برای کاهش 

ند جۀ امر، ایمنی بسیار پایین کارها است که به فاجعه ای مانهزینه ها و تسریع فرایند تولید فشار می آورند؛ نتی

انجامد.  -میلیارد دلارِ این صنعت برای کشور 22با درآمد سالانه  -در صنعت پوشاک بنگلادش« رانا پلازا»مورد 

دختران جوان در زمانی که گمان می رود به اندازۀ کافی سریع کار نمی کنند، مورد تعرض جسمی و کلامی 

 می گیرند. قرار

میلیارد دلاری است، کودکان در معادن کار می کنند، و مجبورند  2در کشور پرو که تولید طلا در آن یک صنعت 

برای دریافت حقوق های بسیار ناچیز خود مدت های طولانی صبر کنند. کودکانی که در این معادن کار می 

 مالاریا و سوانح صنعتی هستند.کنند، در معرض مسمومیت جیوه، بیماری های مرگباری مانند 
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حتی در کشورهای پیشرفته ای نظر ایالات متحده نیز کار کودک یافت می شود. در کالیفرنیا، کودکانی به 

چیدن میوه و سبزیجات مشغول اند، و در کارولینای شمالی در مزارع تنباکو مشغول هستند. برخی از این 

شهروندان امریکا.  با این حال هیچ یک از این ها غیرقانونی کارگران، کودکان مهاجرین هستند، و سایرین 

در ایالات متحده، کودکان اجازه دارند در صورت رضایت « قانون معیارهای منصفانۀ کار»نیست. مطابق با 

 خانواده، در کشاورزی مشغول به کار شوند.

 -لیبرال مسلکی از طبقۀ متوسطاز جمله در بین اقشار -ابرشرکت ها، با ولع برای بازاریابی محصولات خود

را موعظه می کنند تا با این ابزار، اقدامات غارتگرانۀ « مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها»شعارهایی نظیر 

گاه شرکت ها، آن هم اغلب در اتحاد با حکومت خود را به زیر فرش جارو بزنند. با وجود برخی کارزهای گاه بی

ن های بشردوستانه، کار کودک و سایر اشکال وبی رحمانۀ استثمار، لجوجانه ها، اتحادیه های کارگری و سازما

به بقای خود ادامه می دهند؛ دقیقاً به این دلیل که تمامی این نهادها، منفعتی مشترک در حفط علت ریشه ای 

 همان شکلی دارند که بر سرش اشک تمساح می ریزند.

وجود امضای توافقی برای پایان دادن به استفاده از کار  ترین شرکت غذایی جهان، با، بزرگ«نستله»شرکت 

چنان کودکان را در زنجیرۀ عرضۀ کاکائوی خود در غرب آفریقا استخدام می کند. کودک در مزارع کاکائو، هم

درو کردن کاکائو بسیار دشوار و خطرناک است. موارد متعددی از جراحت کودکان در نتیجۀ برخورد ساطور به 

 در حین برداشت کاکائو وجود دارد. ناحیۀ پاها

 مسئولیت اجتماعی»نیز برای عقب نماندن از قافله، به این کارزار  LUSHاخیراً شرکت لوازم آرایشی و بهداشت 

را از محصولات آرایشی « میکا»پیوسته است. این شرکت تعهد کرده است که سنگ معدنی « شرکت ها

ی مورد استفاده در زنجیرۀ عرضۀ «میکا»خی گزارش های، سنگ وبهداشتی خود حذف کند، چرا که بنا بر بر

ای این شرکت بر« بازرسی اجتماعی»این شرکت، با کار اجباری استخراج می شده است. با این حال برنامۀ 

، نهایتاً اسناد موثقی مبنی بر استفاده از کار کودک نیافت! آن هم به این دلیل «میکا»نظارت بر تولید سنگ 

بیش از حد برای بازدید بازرسان خطرناک محسوب می شده « میکا»برخی از مراکز استخراج  کمکه دست

 است!
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استثمار  «انسانی کردن»تداوم گسترش کار کودک، تأکیدی است بر شکست تمامی تلاش ها برای اصلاح و 

 طریق بسیجسرمایه داری. این مصیبت، نه با کارزارهای اعتراضی علیه حکومت ها و شرکت ها، بلکه از 

 سیاسی مستقل طبقۀ کارگر علیه کلّ نظام سود پایان خواهد گرفت.

 2162ژوئن  21
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میلیون کودک در کشورهای توسعه یافته به فقر  2.6، 2002گزارش یونیسف: از سال 

 پیوسته اند

 اندره دیمن

به این سو شمار کودکان فقیر در  2112کرد، از سال روز سه شنبه منتشر « یونیسف»بنا به گزارشی که 

، نشان «کودکانِ عصر رکود»میلیون نفر افزایش یافته است. این گزارش با عنوان  2.1کشورهای توسعه یافته 

 کشور مورد مطالعۀ یونیسف در فقر به سر می برده اند. 26میلیون کودک در  71.5می دهد که 

و متعاقباً سیاست های ریاضتی بر رفاه کودکان داشته  2112را که بحران مالی این مطالعه پیامدهای ویرانگری 

است مستند می کند و روشن می سازد که با وجود اعلان بهبود اقتصادی، وضعیت آسیب پذیرترین بخش های 

سب اجامعه به مراتب وخیم تر از آن چیزی است که تا پیش از بحران بود. جوانان به اجبار متحمل بار نامتن

بحران اقتصادی شده اند. میزان فقر جوانان در قیاس با سایر گروه های سنی با آهنگی به مراتب سریع تر رو 

 به افزایش است.
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واحد  2واحد درصد و در فرانسه  2، میزان فقر در ایالات متحدۀ امریکا 2162و  2112در فاصلۀ سال های 

وجه نیز در مقابل افزایش فقر در کشورهایی نظیر اسپانیا به درصد افزایش داشت. اما حتی این افزایش قابل ت

واحد درصد  61واحد درصد افزایش یافت؛ در ایرلند، این رقم  2چشم نمی آید. در اسپانیا میزان فقر کودک 

درصد  26.1درصد به  66.2واحد درصد. میزان فقر در ایسلند نیز بیش از دو برابر شد و از  67بود؛ و در یونان 

 د کرد.صعو

شمار کودکان و خانواده هایشان که برای تأمین ابتدایی ترین نیازهای »در این گزارش خاطر نشان می شود که 

ی سابقه میزان بیکاری ب»و می افزاید « مادی و تحصیلی خود مشکلاتی را تجربه کرده اند، رو به افزایش است

توان از تأمین مراقبت، محافظت و فرصت های ، خانواده های بسیاری را نا6621از زمان بحران بزرگ دهۀ 

 «.سزاوار کودکان برجای گذاشته است
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فنی در یونیسف سه شنبه طی مصاحبه ای تل« سیاست گذاری و شمول اجتماعی»الکساندرا یوستر، سرپرست 

واقعیت »رد: ک او اضافه«. چنان بالا برود، اما شبکۀ تأمین اجتماعی بهبود نیافته استبازار بورس شاید هم»گفت: 

این است که بهبود اقتصادی منجر به کاهش پدیدۀ بیکاری که جوانان و والدین شان را متأثر می کند نشده 

 «.است

 «کمک موقت به خانواده های نیازمند»خانم یوستر به عنوان یک مثال خاطر نشان کرد که بودجۀ برنامۀ 

(TANFدر ایالات متحدۀ امریکا چه پیش و چه پس از بحر ) بودجۀ »کاسته شده است:  2112ان مالی سال

میلیون نفر را پوشش می داد، اما بودجۀ آن تا  5میلیارد دلار بود که  21، معادل با 6662این برنامه در سال 

 «.میلیون نفر را پوشش می داد 2میلیارد دلار کاهش یافت که تنها  61به  2161سال 

ا برای ارائۀ خدمات اجتماعی در برخی از کشورهایی که این گزارش نشان می دهد که توانایی حکومت ه

به خاطر وزن شروط تحمیلی بازارهای مالی و ارائه دهندگان »دیده اند،  2112ترین آسیب را از بحران بیش

به خاطر کمک های مالی اضطراری صندوق بین «. کمک های مالی به این حکومت ها محدود شده است

انک ها، کشورهایی نظیر یونان و پرتغال و قبرس مجبور به کاستن از خدمات المللی پول به منظور نجات ب

 اجتماعی شدند. کاهش هزینه های عمومی به طور قابل توجهی رفاه کودکان را تحت تأثیر قرار داده است.

به این سو، نسبت خانوارهای صاحب فرزند که استطاعت تأمینِ یک روز در میانِ یک وعدۀ  2112از سال 

خوراک گوشت، جوجه یا ماهی را ندارند، در کشورهای استونی و یونان و ایسلند و ایتالیا بیش از دو برابر شده 

است. جفری اُمالی، سرپرست سیاست گذاری و استراتژی جهانی یونیسف، گفت که این یافته ها نشان دهندۀ 

 است.« یک جهش بزرگ به پس»

ل س از این که کنوانسیون حقوق کودک به قانون بین المللی مبدبیست و پنج سال پ»به گفتۀ گزارش مذکور 

که بیش از دیگران  چنان تحقق نیافته اند و کشورهای توسعه یافته ایشد، بسیاری از تعهدات مندرج در آن هم

رکود بزرگ ... بار بحران »و «  قادر به انجام این تعهدات هستند، در حال از دست دادن بنیۀ خود هستند

 «.دی را به دوش کودکان انداخته استاقتصا
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شکاف میان خانواده های فقیر و غنی در شماِر هشداردهنده ای از کشورهای »این گزارش می افزاید که 

صنعتی گسترش یافته است. برای بسیاری از این کودکان، مجدداً محل تولد است که حقوق و فرصت هایشان 

 «.را در زندگی تعیین می کند

 

( به طور NEETته های یونیسف، سهم جوانانی که مشغول تحصیلات، اشتغال یا کارآموزی نیستند )بنا به یاف

مشغول تحصیل،  2162میلیون جوان در اتحادیۀ اروپا در سال  7.5قابل توجهی بالا رفته است. نزدیک به 

 (.2112اشتغال یا کارآموزی نبودند )تقریباً یک میلیون بیش تر از سال 

واحد درصد افزایش یافته است که امریکا را مستقیماً در  2به میزان  NEETدر ایالات متحدۀ امریکا، سهم 

واحد درصد،  5.1به میزان  NEETزمرۀ کشورهای به شدت آسیب دیده از بحران قرار می دهد. در ایتالیا سهم 

در این کشورهای  NEETسبت واحد درصد افزایش داشته است. ن 6واحد درصد و در قبرس  2.6در یونان 

 درصد یا بیش تر رشد کرده است. 21دوم، 
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ساله ای  22تا  65شمار افراد »در کشورهایی که بیش از همه در معرض پیامدهای بحران اقتصادی هستند، 

 «.که مشاغل پاره وقت یا اشتغال ناکافی دارند، سه برابر شده است

ن گذاشته است. این گزارش خاطر نشان می کند که در یونان، این تغییرات پیامد حادی بر رفاه فردی جوانا

درصد در سال  26از « امروز استرس و اضطراب را تجربه می کنند»نسبت جوانان مورد مطالعه که گفته اند 

نسبت پاسخ دهنده هایی که »جهش کرده است. در ایالات متحدۀ امریکا  2112درصد در سال  72به  2111

 «.درصد، دو برابر شده است 21به  61برای خرید خوراک تجربه کرده اند، با جهش از فقدان پول کافی را 

رشد فلاکت اجتماعی محدود به کشورهایی نبوده که بیش از همه با برنامه های ریاضتی تداعی شده اند. این 

بانک مواد استفادۀ خانواده های کانادایی از »، 2162و  2112گزارش نشان می دهد که در فاصلۀ سال های 

 «.درصد افزایش داشته است 22غذایی 

، هیچ بهبودی برای اکثریت عظیم جمعیت جهان به چشم نمی خورد. در 2112شش سال پس از بحران سال 

چنان به صعود خود ادامه می دهد و ده ها میلیون نفر در امریکای شمالی، حالی که ثروت ابرثروتمندان هم

چنان به تنزل ادامه می دهند و از خدمات اجتماعی کاسته می ه اند. دستمزدها همکانادا و ژاپن بیکار باقی ماند

 شود.

در ظاهر امر هیچ پولی برای تغذیه و مسکن و آموزش کودکان در کار نیست، اما در واقعیت بانک های مرکزی 

میلیاردها بابت جنگ  جهان منابع هنگفت و نامحدودی را در اختیار بازارهای مالی قرار می دهند. میلیارد ها و

 های امپریالیستی و تسلیح مجدّد تلف می شوند.

این وضعیت در حکم کیفرخواستی علیه سرمایه داری است و نیاز به سرنگونی و جایگزینی اش را با سوسیالیسم 

 نشان می دهد.

 2162اکتبر  26
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 میلیون کودک، قربانی جنگ هستند 220گزارش یونیسف: 

 الیزابت زیمرمان

ل سرنوشت کودکان مناطق ی( که به تفص2161« )همیاری با کودکان پناهجو»گزارش جدید یونیسف با عنوان 

شده اند شرح می دهد، در ابتدای همین ماه منتشر شد. این گزارش پیامدهای  فرارجنگی و آنانی را که وادار به 

 را برای کودکان و جوانان توصیف می کند.هولناک سال ها و حتی دهه ها جنگ و جنگ داخلی 

سال پیش بنیان گذاشته شد، از جنگ  71بنا به برآوردهای یونسیف، به عنوان آژانس کودکان سازمان ملل که 

جهانی دوم به این سو چنین شمار بالایی از کودکان متأثر از پیامدهای نزاع و بحران و فجایع طبیعی سابقه 

کودک،  6میلیون پسربچه و دختربچه، یعنی یک تن از هر  251زارش قریب به نداشته است. بنا به این گ

 ند در مناطق جنگی زندگی کنند و بزرگ شوند.رمجبو

ر بلایای طبیعی نظیر خشکسالی ها، سیل و شیوع بیماری هستند. ابعاد طتری در معرض خحتی کودکان بیش

 شده است.رمان و کمک های مؤثر تشدید و اثرات این بلایا به دلیل فقدان زیرساخت، بهداشت و د

ی اطلاق می شود که به خاطر جنگ و جنگ داخلی ویران شده اند. از جمله قمناطق جنگی به کشورها و مناط

افغانستان، عراق، سوریه و یمن و سایر کشورهایی که در معرض درگیری های نظامی دائمی بوده اند. تنها در 

 اطق جنگی متولد شدند.میلیون نوزاد در من 61، 2161سال 

 گزارش یونیسف واقعیات متعددی را دربارۀ کودکان این مناطق جنگی مستند می کند:

  ،سال نمی توانند به دلیل بحران ها یا فجایع  62تا  2میلیون کودک در ردۀ سنی  75در سطح جهانی

 کنونی به مهدکودک یا مدرسه بروند و یا صرفًا به شکل نامرتب آموزش می بینند.

  به طور متوسط روزانه چهار مدرسه یا بیمارستان هدف حملات مسلحانه قرار می گیرند. در افغانستان

مورد در عراق. در نیجریه نیز گروه تروریستی  17و  ثبت شد 2162مورد حمله به مدارس در سال  612

معلم  111بالغ بر مدرسه را از زمان آغاز شورش خود نابود کرده و  211هزار و  6بیش از « بوکو حرام»

 را به قتل رسانده است.
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  این  ، اماکودکان را در سوریه ثبت کرد جدّی حقوق ضمورد نق 511هزار و  6، یونیسف 2165در سال

 شدیداً  درصد موارد، کودکان به دلیل انفجار بمب در نواحی مسکونیِ 11تنها نوک کوه یخ بود. در 

 انیان در مسیر مدرسه کشته شدند.مزدحم کشته یا مجروح شدند. یک سوم کلّ قرب

  بسیاری کودکان در مناطق جنگی سال ها ناتوان از رفتن به مدرسه بوده اند، چرا که مدارس آنان

ویران شده است. مسیر مدرسه بسیار خطرناک است و پول کافی برای خرید کتاب و قلم وجود ندارد. 

 د.راه پیدا کردنکودکان پناهجو به مدرسه از کلّ  نیمی، تنها اطرافسال گذشته در سوریه و منطقۀ 

که میلیون ها خانوادۀ سوری از جنگ و جنگ داخلی به آن  ای وضعیت ترسناک سوریه و کشورهای همسایه

اصلی کار یونیسف را شکل می دهد. یکی از گزارش های ماه مارس امسال  حوزه هایها گریخته اند، یکی از 

سال سن، هیچ چیز نمی دانند جز جنگ و  5و دختربچۀ سوری زیر  میلیون ها پسربچه»توضیح می داد که 

طور اخص حاد  میلیون کودک به 2کودک سوری متولد شدند. مخمصۀ میلیون  2.7در این دوره، «. مهاجرت

ن ومیلی 2.2جسته و گریخته کمک های انسان دوستانه دریافت می کردند.  شکلبه تنها بود، چرا که آن ها 

 یهزار کودک در طول چنین سفرهای 211ال های اخیر به سایر کشورها گریخته اند و کودک دیگر ظرف س

 متولد شدند.

متأثر از جنگ و جنگ داخلی و مهاجرت به راستی تکان دهنده است. این گزارش  نمستندات یونیسف از کودکا

امدهای مسبب جنگ و پی در حکم سند کیفرخواستی علیه هم نظام سرمایه داری و هم قدرت های امپریالیستیِ

 آن است.

ه، فقر و مشقت های پیش روی میلیون ها کودک یاسدر عراق، افغانستان، لیبی، سوریه، یمن و کشورهای هم

و نوجوان، محصول مستقیم جنگ های تحت امر امریکا با حمایت قدرت های اروپایی به مدت یک ربع قرن 

 و هنوز نیز می شوند.طور سیستماتیک ویران شده  است. تمامی جوامع به

نتیجۀ رقابت میان قدرت های  -از جمله کودکان و جوانان -در افریقا وخامت شرایط زندگی میلیون ها انسان

امپریالیستی برای کنترل منطقه و استثمار ذخایر و منابع طبیعی آن است. آلمان یکی از این قدرت ها است. 

 اخلات نظامی است، از جمله در مالی و سواحل لیبی.فهرستی بلندبالا از مد رآلمان مشغول مشارکت د
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یونیسف در کنفرانس مطبوعاتی خود در برلین، به مناسبت انتشار گزارش اش آغاز به راه اندازی یک کمپین 

وسیع جمع آوری کمک مالی کرد و از طرفین درگیر جنگ و حکومت ها درخواست کرد که از حقوق کودکان 

درسه بروند و ضمن درخواست مرخواست کرد که کودکان در مناطق بحران زده به محافظت کنند. این سازمان د

 اهجو نیز می بایست در آلمان تضمیننمحافظت و آموزش برای کودکان پ»مستقیم از حکومت آلمان اعلام کرد 

 «.شود

ست ین نشگِرد مولر، وزیر همکاری و توسعۀ اقتصادی )از حزب سوسیال مسیحی(، نمایندۀ حکومت آلمان در ا

نمی توانیم اجازه بدهیم که کودکان و جوانان در مناطق بحران زدۀ گوشه و کنار جهان به نسلی »بود. او گفت: 

میلیون یورو از یونیسف حمایت کرد تا  251با پرداخت  2165حکومت آلمان سال «. بربادرفته تبدیل شوند

مثل بازی فوتبال و کارگروه تئاتر و همین بتواند در کمپ های پناهجویی شمال عراق فعالیت های تفریحی 

 رس اضطراری دایر کند.اطور مد

میلیون یورویی  251میلیون کودک و جوان در سراسر جهان، نه فقط کمک  251با توجه به وضعیت فاجعه بار 

 .به شمار می رودبه شکل تحقیرآمیزی پایین است، بلکه بیانیۀ مولر نیز ریاکارانه 

ارتش آلمان در حال حاضر به طور مستقیم یا غیرمستقیم درگیر شمار زیادی از مداخلات امپریالیسم آلمان و 

کلیدی در کودتای دست  ی، برلین و واشنگتن نقش2162نظامی در خاورمیانه و شمال افریقا هستند. فوریۀ 

د. حکومت آلمان میلیون نفر را وادار به فرار از کشور کر 2ایفا کردند که نزدیک به  )اوکراین( یفراستی کی

 اکنون عمیقاً درگیر تدارکات جنگی علیه روسیه است.

ی برجسته در بستن مرزهای اروپا برای جلوگیری از ورود پناهندگان متواری شبه علاوه آلمان مشغول ایفای نق

توافقی کثیف با ترکیه دست یافت و از حامیان  هاز وضعیت وحشتناک حاصل از این جنگ ها است. آلمان ب

 ن مسیرهای دریای اژه و دریای مدیترانه با اتکا به ابزارهای نظامی بود.بست

ین باعث شده تا دیگران حتی از تلاش برای انهایتاً برخورد غیرانسانی با پناهندگانی که به آلمان رسیده اند، 

ر دمحافظت و آموزش می بایست برای کودکان پناهجویان »این که یونیسفت می گوید کار منصرف شوند. 

غیرضروری می بود، اگر با پناهجویان در آلمان برخوردی انسانی می شد و نه این که « آلمان تضمین شود

 چندین ماه بی وقفه در شرایط اسفبار در سالن های ورزشی و آشیانۀ فرودگاه ها و ساختمان نگهداری شوند.
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ورهای بالکان به عنوان محدودیت های مکرر حق پناهجویی در طول ماه های اخیر، همراه اعلام کش

برخورد بی رحمانۀ حکومت آلمان با پناهندگان است. نتیجۀ امر این از ، جوانب دیگری «کشورهای امن مبدأ»

بوده که هزاران کودک به همراه خانواده هایشان، که بسیاری شان سال ها در آلمان زندگی کرده یا حتی در 

رت سپرده و از کشور اخراج ویشان تخلیه شده و به مراکز دیپاین کشور متولد شده اند، از مدارس و خانه ها

 شده اند.

 شرایط غیرقابل تحمل و اغلب تهدیدکنندۀ زندگی که صدها میلیون کودکان با آن مواجه هستند، اضطرار و

متکی بر طبقۀ کارگر و علیه نظام سرمایه داری برجسته  را فوریت ساختن یک جنبش ضدّ جنگ بین المللی

 می کند.

 2161ژوئیۀ  65
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 به سوی آینده ای سوسیالیستی: کتاب های مصور کودکان پس از انقلاب بلشویکی

 توماس اسکریپس 

روسیه، رویدادِ تعیین کنندۀ قرن بیستم بود. نفوذ و تأثیر این انقلاب عملاً به همۀ جنبه های جامعۀ  6667انقلاب 

ران است، کسراسر گیتی گسترانیده شد. وسعت میدان مطالعۀ انقلاب و نظام اجتماعی برخاسته از آن بی بشریِ 

خانۀ »گردانی هنر معاصر نادیده گرفته می شود. اما تلاش گالری هنر مصورسازی گرچه عموماً در نمایشگاه

فکندن ا پرتوبرای « ۀ شوروییک کودکی نو: کتاب های مصور روسی»در نمایشگاه خود با عنوان « هنر لندن

بر انگیزه ای هنری که انقلاب به مصورسازی کتاب های کودکان در جامعۀ نوپای شوروی بخشید، یک استثنای 

 خوشایند است.

ساله را در برمی گیرد؛ از معدود نمونه های پیش از انقلاب، یعنی دوره ای که  21این مجموعه بازه ای حدوداً 

( تولید 6622-6667کتاب را داشتند، تا شماری از آثاری که زیر فشار جنگ داخلی ) بضاعتتنها اقشار مرفه 

و در پایان گزیده ای کوچک از آثار اواسط تا  6621شدند، تا شکوفایی کتاب های تصویری شوروی در دهۀ 

 .6621اواخر دهۀ 

موسی انرژی و حساسیت این دوره شاهد طغیان های تند اجتماعی بود و آثار به نمایش درآمده به شکل مل

تصویری اجمالی، ولی مهم، از جامعه ای سوسیالیستی که  قادرند د. این آثارنفکری این برهه را نشان می ده

طبقۀ کارگر روس پی ریزی اش را آغازید و مهم تر از همه پرورش یک نسل جوان تر شاد و باسواد و فرهیخته 

 به دست ما دهند.

 6«نیاانتشارات سگود»ب های مصور پس از انقلاب که به نمایش درآمده اند، در بین نخستین نمونه های کتا

در  6662، سال 2«فارمولایِرا اِوِ»به چشم می خورد. مؤسسه ای که نقاش و مصورساز برجسته، «( امروز)»

 پتروگراد بنیان گذاشت.

                                                           
1  Segodnya 
2 Vera Ermolaeva 



23 

به انتشار کتاب « سگودنیا»خ هدایت شده بود، ربه سوی نیازهای ارتش س از آن جا که همۀ منابع آن دوره

داستان مصور تک صفحه ای( پرداخت.  برگه های) 2«لوبُوک»و همین طور  2های کوچک با چاپ باسمه ای

 ند، اما این بار با ایده هایی مدرن و متمایز منتشر می شدند.بود 67قرن  فرودستمحبوب طبقات لوبُوک ها 

نیکولای »و با مصورسازی  5«نادژدا لیوبافینا»اثر ، «ر شد؟چه طور بابا یاگا تاروما» داستان به عنوان مثال

 شوروی جادوگری افسانه ای را شکست داد. اهل ، داستانی بود دربارۀ این که چه طور یک پسر جوان1«پشینلَ

 

است که پس از  7«فرهنگ اتحادیۀ» از جمله مصورسازی های موجود این دورۀ نخست پساانقلابی، مربوط به

و با هدف  6662کومت جدید بلشویکی، در  سال حاز سوی  2رفع ممنوعیت سابق تزار بر انتشار به زبان ییدیش

، 6«سکیال لیسیت»ترویج زبان و فرهنگ ییدیش بنیان گذاشته شد. از جملۀ هنرمندان مرتبط با این گروه، 

                                                           
3 Block-book 
4 Lubok 
5 Nadezhda Liubavina 
6 Nikolai Lapshin 
7 Kultur Lige 

بای فاز زبان آلمانی مشتق شده و با ال(، به مدت هزار سال زبان مادر جوامع یهودی اروپای شرقی و مرکزی بود که Yiddishزبان ییدیش ) 2 
 عبری نوشته می شود.

9 El Lissitzky 



22 

رای ب او به وضوح در مصورسازی های خلاقسم نستراکتویهنرمند بااستعدادی بود که سبک درحال تکامل کُ

 )از داستان های یهودی عید فصح( نمایان است.« تنها پسربچه»داستان 

 

 6621کودکان در دهۀ  کتاب های مصورسازی دهی آن بهنقطۀ قوت واقعی این نمایشگاه، در وسعت پوشش

ال یتاً وقف نیازهای داخلی شود. تا سنهفته است. با کاسته شدن نیازهای جنگ داخلی، منابع می توانست نها

ناشر خصوصی در اختیار داشت  211شعبۀ محلی و بیش از  51قریب به  61«گوزیسدات»چاپخانۀ دولتی  6622

پ( راه اندازی شده بودند. طرح نپ هرچند به بازگشت جزئی )نِ « سیاست نوین اقتصادی»که پس از معرفی 

اقتصاد را تحت کنترل دولت نگه می داشت. برای امکان  های اصلی هنوز قلهسرمایه داری اجازه می داد، اما 

 شد. و انبار کاغذ ارزان تولید ،پذیر ساختن تیراژ بالای کتاب های جلد کاغذی

در عین حال بحث گسترده ای دربارۀ نقش و جهت گیری کتاب های کودکان در جامعۀ سوسیالیستی در 

ناصر همۀ ع با بیات و مصورسازی کودکان بود که قصد داشتگرفت. ماحصل آن، فرهنگ سرزنده و پویای اد

زندگی معاصر درهم بیامیزد و پیام ها و ادراکاتی متناسب با دنیای مدرن خلق کند. دغدغۀ آموزش، 

 شهودند.مانترناسیونالیسم، فعالیت سیاسی، جهان طبیعت، تکنولوژی و حمل و نقل همگی در این نمایشگاه 

                                                           
10 Gosizdat  
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بلافاصله برای بیننده حیرت آور به نظر می رسد، تعهد  ، آن چهی های به نمایش درآمدهفارغ از خلاقیت و طراح

نقاش  66«فدِبِولادیمیر لِ»هنرمندان به ارتقای سطح فرهنگی مردم روسیه است. این نمایشگاه نقل قولی را از 

نر ههستۀ : »رسازان شوروی نسبت به آثارشان استونشان دهندۀ جدیت مص می آورد که و هنرمند گرافیک

همانی باشد که برای بزرگسال است؛ منتها پوسته اش نباید برای کودک بیش از حد سخت  بایدبرای کودک 

 .«باشد

و  «آژانس تلگراف روسیه»جنگ داخلی در دورۀ ، در اصل به عنوان مبلغ «ال لیسیتسکی»، همانند «لبدف»

کرد. به محض این که تهدید نظامی علیه دولت می کار  6622تا  6621در سال های « وزارت ترویج و تبلیغ»

لقب  و به زودی کردنوپای شوروی فروکش کرد، او توجه خود را معطوف به چالش های داخلی دورۀ صلح 

 .ساخت خود را از آنِ« کتاب کودک هپادشا»

دگی ندورۀ ساز -و همین طور متفکران برجستۀ تمام حوزه های حیات شوروی-برای هنرمندان برجستۀ شوروی

آغاز شد، به همان قدر انرژی و تفکر نیاز داشت که دورۀ جنگ داخلی تا پیش  6621سوسیالیسم که در دهۀ 

 از آن.

طبقۀ کارگر روسیه، تحت رهبری حزب بلشویک، هم قدرت دولتی بورژوازی و هم نیروهای نظامی آن را محو 

عظیمی  چالش هایهنوز ل در حوزۀ اقتصادی کرده و بر اهمیت تولید سوسیالیستی تأکید کرده بود. با این حا

وایی ی و خرده بورژییه و نفوذ قابل توجه تفکر بورژواچون سطح پایین آموزشی جمعیت اکثراً دهقان روسهم

رای . بنابراین ببودنددر شرایط محاصره از سوی سرمایه داری، پابرجا  هدر سراسر روسیۀ روستایی عقب ماند

ر هم تنیده برای آموزش ابتدایی شهروندان شوروی و توسعۀ آگاهی سوسیالیستی رژیم جدید شوروی، مبارزۀ د

 در میان آنان حیاتی بود.

که « رنقش فرهنگی نشریۀ خبرنگار کارگ»مقالاتی را به این مسائل اختصاص داد. در مقالۀ  «لئون تروتسکی»

به محض تسخیر قدرت، ارتقای سطح فرهنگی توده »منتشر شد، تروتسکی توضیح می دهد که  6622سال 

 .«های کارگر ضروری می شود؛ چرا که بنا نهادن سوسیالیسم بر فرهنگ کم توسعه یافته، ناممکن است

                                                           
11 Vladimir Lebedev 
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در این بین حزب بلشویک کمپین های سوادآموزی را در ارتش سرخ، اتحادیه های کارگری و روستاهای 

ماهیت  وجود داشت که -«ولادیمیر لنین»این بار از  -ی به راه انداخت. نقل قول دیگری در این نمایشگاهنهقاد

الفبا{ تنها شایعات و افسانه ها و پیش داوری وجود خواهند داشت }بدون »تلاش های آنان را روشن می کند: 

 «.و نه سیاست

« پراودا»شناخته شد. مقاله ای که در روزنامۀ بلشویکی  ادبیات کودکان به مثابۀ یک عنصر حیاتی از این کار

در زرادخانۀ بزرگی که بورژوازی برای نبرد با سوسیالیسم استفاده »منتشر شد، اعلام می کرد:  6662در سال 

می کرد، کتاب های کودکان نقش برجسته ای اختیار می کردند... اگر می خواهیم محصول پرباری درو کنیم، 

 «.یات کودکان را آن طور که بایسته و شایسته است اصلاح کنیممی بایست ادب

 

، وظیفۀ 62اولگا داینکو و نیکولای تروشین« الفبای واحدهای متریک»ی لبدف و «الفبا»کتاب های مصور مانند 

 آموزش ابتدایی را به عهده گرفتند.

خود توسعه داد. « اعداد»کتاب در حساب و شمارش  تکنیک نوآورانه ای را برای آموزش 62«رد کریمرآادو»

 خواست که با نگاه دقیق به تصاویر بگویند چه چیزی در حال شمارش است. از کودکان می بن کتایا

                                                           
12 Olga Deineko - Nikolai Troshin 
13 Eduard Krimmer 
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به موضوعات سیاسی می پرداخت. در این جا دفاع متهورانه از ایده های  62نیکولای آسیف «شال سرخ»شعر 

 مال گردندستمی شود که  صویرت جوان انپیشگامیکی از بچه های سازمان سوسیالیستی با نقل داستان 

لب می کند، اما حاضر نیست تسلیم شود و نهایتاً می گریزد. مصورسازی به خود جقرمزش توجه یک گاو را 

فوتوریسم است، قدرتی گیرا به روایت -و استفاده اش از رنگ ها که ملهم از سبک کوبو 65«ناتان آلتمان»های 

 می بخشد. «شال سرخ»
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رسازان و نویسندگان شوروی فرای اهداف مستقیماً سیاسی و آموزشی تلاش داشتند که رویکردی اجتماعاً مصو

خوانندگان خود القا کنند. مصورسازی هایی که به طور اخص تکنولوژی و صنعت را برجسته می  بهآگاهانه تر 

ایند جهان اجتماعی پهناورتر، فرکنند، نمایش دهندۀ کوششی همه جانبه برای مرتبط کردن خوانندگان جوان با 

مراحل کار یک نجار را نشان می « میز» داستان تولید و پیشرفت های علمی آن دوره است. به عنوان مثال

 ای تولید کارخانه ای می برد.یخواننده را به دن« پیچ کوچولو»دهد، در حالی که 

، دو خواهری که 67«و اولگا چیچاگوفاگالینا »ازی و با تصویرس 61«نوفرنیکولای سمی» اثر، «سفر چارلی»

ر سیاحتی دسیر و وژی و انترناسیونالیسم را با لبودند، موضوعات تکنو 62«الکساندر رودچنکو» هنرجویان

 «پلینچارلی چا»دنیا ترکیب می کند. این کتاب از چهرۀ مشهور  حمل و نقل در رو به توسعۀابزارهای متنوع و 

 ژاپنی همدردی کند. «ریکشاو»با رانندۀ یک  را وامی دارد می کند و او هبه عنوان قهرمان داستان استفاد
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ری ن بست هنمصورسازی های نمایش داده شده غایب هستند. این امر ناشی از بُ ینچنین دغدغه هایی از آخر

 66«ینکااساندر دالک»، اثر «رژۀ ارتش سرخ» ،است. یک نمونه« رئالیسم سوسیالیستی»مکتب استالینیستی 

 دلی انسانی دامن می زند.همعاری از هرگونه درک اجتماعی یا  ِصرف است که به نظامی گری

 

این دگرگونی فرهنگ هنری، ضعف این نمایشگاه است. زیرنویس  وقوعناتوانی از توضیح چرایی یا چگونگی 

 6621از اوایل دهۀ ودی و آزار و اذیت هنرمندان هه ابعاد سانسور، احیای جوّ ضدّ یهای متعددی هستند که ب

و رکود همزمان خلاقیت هنری و ظهور رئالیسم سوسیالیستی اشاره می کنند. اما اگر انحطاط بروکراتیک حزب 

نایی تی و تصفیۀ بهترین عناصر آن ها توضیح داده نشود، کمترین معسکمونیست روسیه و انترناسیونال کمونی

بستر است که می توان سقوط هنر متفکرانه و خلاقانۀ اتحاد  از این تحولات نمی توان مستفاد کرد. تنها در این

 و پس از آن را درک کرد. 6621شوروی در دهۀ 

یک بروکراسی انگلی به رهبری استالین قدرت سیاسی را از طبقۀ کارگر غصب کرده بود.  6621تا اوایل دهۀ 

است، به خ ی اقتصادی و فقر آن برمیاین لایۀ اجتماعی که از انزوای بین المللی اتحاد شوروی و واپس ماندگ

شکل آشتی ناپذیری دشمن طبقۀ کارگر و سوسیالیسم بود. از این رو موقعیت ممتاز این لایه تنها از خلال 
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نابودی فیزیکی کادر مارکسیست حزب بلشویک و بی روح کردن آگاهی سوسیالیستی مردم امکان پذیر بود. 

 دنبال شد. 6621سانسور شدید و نهایتاً کشتار و حبس گسترده از اواسط دهۀ  پیرو این اهداف بود که سیاستِ

فعالیت »بازداشت و بابت  6622که جوایز بسیاری برده بود، سال  «ورا ارمولایفا»به عنوان یک مثال دهشتناک، 

جرم م« شوروی، به شکل تبلیغ ایده های ضدّ شوروی و تداعی کردن خود با روشنفکران ضدّ شورویعلیه 

 بعد در یک اردوگاه کار اجباری تیرباران شد.سال شناخته شد. او سه 

لق کرد. فرهنگ قهرمان پرستی و دروغ پردازی را خ ،هنر استالینیستی به جای انترناسیونالیسم سوسیالیستی

های مداوم مردم، طبقۀ کارگر روس را مجاب کند ی با مشقت و دشوار ههدف این هنر آن بود که در مواجه

 رو به راه است. ه همه چیز در اتحاد شورویک

 "تیسرئالیسم سوسیالی"سبک نقاشی رسمی امروز شوروی، »توضیح داد:  6622همان طور که تروتسکی سال 

آن آشکارا به نمایش کشیدن رویدادهایی است که هرگز رخ نداده اند،  "سوسیالیستی" وجهخوانده می شود.... 

 بآمیخته با رع انزجارِشعر و نثر شوروی را بدون بتوان  محال استتظاهر.  سرشار از آن هم به شکل عکاسیِ

به  کارگزاران مسلحدر آن به بازتولید نقاشی ها و مجسمه سازی هایی نگاه کرد که  ؛ محال است بتوانخواند

نند کی را ستایش می "رند"و  "کبیر"و و قیچی، زیر نظارت کارگزاران مسلح به تفنگ، رهبران مقلم و قلم

 )هنر و سیاست در عصر ما( «هستند بزرگیترین بارقه های نبوغ یا که در واقع عاری از کم

به و پنجره ای آموزنده به روی جن بسیار خوش ترکیب نمایشگاهاین اگر این بخش ناکامل را کنار بگذاریم، 

 .است تر شناخته شده از جامعۀ شورویای کم
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