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... اينترنتی کليه مديران و دست اندرکاران سايتهایپيشنهادی به  
  ١٣٨٧ شهريورم هن شنبه                                                                                                    یفرهاد شعبان

  
، مدافع کارگران   اينترنتی فارسی و کردی زبان کليه مديران و دست اندرکاران سايتهایپيشنهادی به

  ! چپاب و سازمانهای کمونيست و احزو سايتهای ، آزاديخواه و مبارز

                           ودهای گرم و دوستانه به همه شما با در

  !دوستان گرامی  

گسترش  اين خود نشانه . بيسابقه ائی در حال افزايش استانی در بعد بين المللی و ايران بطرزشمار کودکان کار و خياب

 . چنين شرايطی خواهند بودقربانيان بيدفاعاولين  کودکان در جهان و ايران است، کهف طبقاتی فقر و شکاو عمق دامنه 

  . هردم افزايش می يابد و تلفات انسانی اشاستلحظه پيش ازلحظه دشوارترهرقشر وسيعی که شرايط کار و زندگی اش 

اما  مملو انسانيت و انسان دوستی شان علی رغم هست و همت و والدين نيز ه فقر به والدين، کودکان خانواده هائی ک

امين  در ت لطيف و ضعيف شانا و بازواناشتن نيروی کار دسته با به فروش گذآورند تا  به فرزندانشان فشار"ناچارا

  .  تبديل شوندنان آوران کوچک و به اده آستين همت باال زدهخانو و نمير زندگی بخور

 و  بزرکساالن ميليون کودک در محيط های کار۴٠٠نزديک به جسم و جان امروز در دنيا  .باور نکردنی است

وک و ، بانکدريه بغداد، قاهره و اسکنی چون تهران، ريو، داکا، دهلی، استانبول، آنکارا،های شهرهای بزرگخيابان

 و تاجران ، سرمايه و باندهای تبهکار فروش مواد مخدر و اعضای بدنتوسط  .............کاتماندو، مسکو و صوفيا و 

حاکميت اختاپوسی سرمايه و ما نه تنها شاهد کاهش شمار اين قربانيان  ،دبطرز وحشيانه ائی استثمار می شوسکس 

  . س را به ما نشان می دهدفضای حاکم بر دنيا جهت عک بلکه . نيستيم

 . داران نبخشيم ستم و استثمار جسم و جان آينده سازان بشريت را به سرمايه و سرمايه  بيدار  باز وبرماست که با چشمان

سايتها و در  "کودکان کار و خيابانی"اخبار مربوط به شرايط کار و زندگی مشاهده می کنيم که  اما با تاسف فراوان

 .  ديده نمی شوند آنها  در ميديای ما ونکرده است، را پيدا روبه افرايشو بعاد وحشتناک  ما جايگاه متناسب با اميديای

 به اين علت بود که بنظرم رسيد از همه شما صميمانه و بنا به مسئوليتی که نسبت به سرنوشت .اين کمبود بزرگی است

 های ديگر سايتهايتان، بطور مشخص در کنار سرفصل. انهای دردمند و رنجديده داريدآينده اين قشر وسيع از انسحال و 

نجهائی که  و ری زندگیمربوط به دشواريهااخبارکنيد وباز "و خيابانیکودکان کار"سرفصلی را تحت عنوان

مطمئن باشيد با اينکار . س کنيد منعکَارا وسيعدارد  مقابل آنها جامعه بشری دری که و مسئوليتبر اين کودکان می رود 

 جزء الينفکی از مبارزه طبقاتی ما بر عليه ستم و ،ارزشهای انسانی را پاس داشته و برای بسياری از ما اين اقدام

   . استثمار سرمايه است

  فرهاد شعبانی                 با احترام به همه شما  .موفق باشيد


