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!ان آوچكيقربان  

 
  ١٣٨٧هم آبان دازدو هشنبيک                                                                                              یمي ندنيافش 

  
ه يان نظام سرماين قرباني، نخستیطبقات ی تضادهایان اصلي دفاع جامعه، قربانیان خاموش وبيآودآان آار، قربان

  . هستندی عدالتیان بين قربانيك آالم نخستي و در ی، نابرابریماريان جنگ، فقر، بي، قربانیدار

ن حقوق خود ي تری از اساسیرند و به طور آلي گیتمام وجود مورد تعرض قرار م با یه داريآودآان در جوامع سرما

 آنها گذاشته ی آودآان براحقوقون دفاع ازي آه آنوانسیطيشراك ازيچ ي ايران هیه داريدر نظام سرما. هستندمحروم 

 برند و درست یبه سر مت دارند و نه در رفاه ي نه امنیه داريبعضا آودآان در جوامع سرما.  شودیت نمياست رعا

اد و قاچاق آودآان و ي، اعتی وجنسیدز، خشونت، آزار جسمي ایماري، بیرفاه، فقر وگرسنگت وي امنیعكس به جابر

  . آندید مي گستراند و آنها را تهدی آنها میزندگه شومش را بريش سايبازشتريروز بگر هريرنج دصدها درد و

 ی آه نهادهایم آه واقعا تاسف بار است طبق آماريابانی هستيآودآان آار و خز  وحشتناك ایما امروزه شاهد آمار 

 در سطح یاباني نفر آودك آار وخ٣٥٢٠٠٠٠٠٠ اعالم آرده اند ما تعداد یابانيآودآان آار وخ آودآان ازمدافع حقوق

 نفر ١٧١٠٠٠٠٠٠ آار، ن تعداد آودكي نفر آنها آودك آار هستند و از ا٢٥٢٠٠٠٠٠٠ن تعداد يم آه از ايجهان دار

 از داشتن سواد یاباني پنجاه و شش درصد از آودآان آار و خیبه طور آل. ط سخت مشغول آار هستنديآنها در شرا

 ١٥٠٠٠٠٠٠٠ آه در سطح جهان وجود دارد ی نفر آودك آار٢٥٢٠٠٠٠٠٠خواندن و نوشتن محروم هستند و از 

   .كنندي میا زندگيه در اروپا و استراليكا و بقي نفر در آمر١٧٠٠٠٠٠٠قا، ي نفر در آفر٨٠٠٠٠٠٠٠ا، ينفر آنها در آس

 است آه ینها وحشتناك تر آماريم آه زنده هستند و از همه ايد بگويست باي نین زندگي توان گفت چون ای آه نمیزندگ

 ی قلبی هایماريبه ب %٦٤ چشم و یماريآنها به ب% ٧٣ن آمار ي داده اند طبق ایاباني آودآان خی هایماريدر مورد ب

 ی هایماري همه آنها از بیبه طور آل . مبتال هستند ی پوستی هایماريبه ب% ٤٨ نفس وی تنگیماريبه ب% ٦١و

  . برندی رنج می و روانیروح

 جمع شدن یعنيفقر. فقرم ازي داشته باشیفيکنيم بايد به فقر رجوع کنيم حال تعر را پيدان امريم علت ايبخواهما اگر

 و یمت نابوديم آه آوه ثروت به قي دانیمزين را نيات از آن ويل و محروم ماندن اآثري قلیدست عده ا درثروت

همان آغاز ك از آنها ازيچ يستند، هين آودآان مادرزاد آودك آار نياج آدام ازي رود و گر نه هیت باال ميفالآت اآثر

 گناه، اين یهمه آنها پاك هستند وب. ستنديهود نيا يان و افارس، عرب، مسلمي و یاباني بزهكار، معتاد، آودك خیآودآ

روانه کارگاه ها و خيابان ها  سرمايداری و دولتهايشان آنها را.  آندیل ميرا به او تحمزيسرمايه است که همه چ نظم

 یتضادهان يا.  آوردیمبار او را آودك آاریم طبقاتي عظك شكافيجاد ي است آه با ایه دارين نظام سرمايميکندا

   .است سال ممنوع١٨ري آودآان زی برایحرفه ا آه آاریحالدر .آورديمباررا آارگرجامعه است آه اوبر حاآم یطبقات

 پاك کنند و به آار آودآان در یقه فكر خود را از حرص وطمع وپول پرستي دق چندیاگر سرمايه داران فقط برا 
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ر يواقعا غ شوند آه ین قشر جامعه ميف تري ضعیعنير حق آودآان  دی بزرگی عدالتیشند متوجه بينديجامعه ب

م و ينيد آن را ببي است آه بایزي خواهد چیگر فكر آردن نمييم ديم درباره آودآان آار بگوياگر بخواه.  استیانسان

و راه برود ستد ي خود باین آه آودك توانست رو پايل شده است و همي تبدی عادیزي ما به چیدن آار آودك براين ديا

 بزرگ و یون ها آودك را در آارگاههايلي آودآان ممنوع است ما می برای آه آار حرفه ایدر حال. د آار آنديبا

 پناه یم آه سرگردان و بينيبيابانها ميونها آودك را در گوشه وآنار خيليم. م آه سخت مشغول آار هستندينيبيآوچك م

 ی سرد زندان به سر میله هاي خود را در پشت می زندگیه جرم بزهكارم آه بينيبيگر را ميهزاران آودك د. هستند

جاد ي را محکوم کرد آه با ایه داري آه بايد نظام سرمایحالدر . ت خود نشسته انديان دوره محكوميبرند و به انتظار پا

ح و يت، تفريغذا، امن به مسكن، یابياز دست.  آندیازها منع مين ني تری به اساسیابي دست او را ازی طبقاتیتضادها

 ی گذارد تا او به خاطر زنده ماندن به آارهای حاآم بر جامعه است آه او را گرسنه می طبقاتین تضادهايا. رفاه

 تن یر شدنش به دزدي سیا براي آنند تن دهد و ی میز از انجام آن خودداري آه بزرگترها نیيسخت و طاقت فرسا

ن جهان پر از ين است ؛ در ايحال سوال ما از دولت ا. ر روانه زندان آنددهد و دولت او را به جرم دزد و بزهكا

ران از لحاظ استخراج نفت يست، مگر اي ثروتمند نیران آشوريرند؟ مگر ايد در فقر بمي چرا آودآان باینعمات ماد

دهها   ست؟ ي جهان نوه در رتبه هشتميد ميا در توليست و در استخراج گاز در رتبه دوم جهان و يدر رتبه سوم جهان ن

ران ي رود آه فقر در اینها آجا ميپس حاصل همه ا. ك آشور ثروتمند استيران ي آند آه ایگر آه به ما ثابت ميل ديدل

 انگل صفت یب عده اي است و جی عدالتی بیع ثروت بر آفه ترازويا توزي شود ی آند؟ خرج جامعه میداد ميب

 شود و ی آودآان مین فقر مانع رشد و تحقق تمام استعدادهاي مانند و ای مريت جامعه فقي رود و اآثریه دار ميسرما

  . آوردیمبارفقط آنها را آارگر

، ید جنسيآنها را با انواع آپارتا.....! د مخالف وي و احترام به عقای و برابری آموزش حسن تفاهم، آزادیدولت بجا

   .كننديابان ها آشنا ميدر خست ي ناشای و مواد مخدر و آارهایي و زورگوی، قومینژاد

د تا سن ي گناه به جرم های مختلف بایچرا آودآان ب. حاآم بر جامعه است یه داري نظام سرمای مقصر اصلیپس وقت

ن يتنها راه نجات ا.  زندان باشند و بعد از آن آنها را با طناب اعدام و قصاص و سنگسار محاآمه آرد دری سالگ١٨

ن ين به اجرا درآمدن قواني با حضور خود آودآان و همچنی مستقل مردمیجاد تشكل هايرا ان قهقيان آوچك از ايقربان

ن ي وهمچنیابانيدگاه جامعه نسبت به آودآان آار و خير دادن ديي حقوق آودك و آارگر و تغی جهانیون هايآنوانس

   . آودآانین زندگي تامی خانواده ها برایجبران ناتوان

   .ميشينديان آوچك بين قربانيجات اد همه با هم به نيائيپس ب

  سوسياليسمزنده باد 
  یميدن نيافش

  به ايجاد تشکل های کارگریکميته هماهنگی برای کمک 

http://www.komitteyehamahangi.com/ 
 komite.hamahangi@gmail.com 


