
 
  افق روشنیت کارگريسا

 
)اآتبر ٨( و قطعـنـامه روز جهانی آودك دنيای وارونه  

 
 جماه هشتاد و پنمهرپانزدهم  سايت شورا                                                                                               

 
  

 آودك آار از سراسر ميليون٢۶٠آنيم آه فرياد دادخواهی حداقل  مهر روز جهانی آودك را در حالی برگزار می١۶

  .رسد حقوقی و استثمار بگوش می جهان؛ عليه بی

های ميليونی است واز اين  ها و نسل آشی آويز جنگ در جهانی آه مرز، آب، خاك و گاه مليت و نژاد و مذهب، دست

شود و از ديگر سو،  دفاع و بويژه آودآان می خانمانی، گرسنگی، بيماری و مرگ نصيب ميليونها انسان بی ميان؛ بی

های آشتار جمعی و  سودهای آالن چند ميليارد دالری نصيب دولتها و صاحبان شرآتهای چند مليتی توليد سالح

  .گيرد صورت می... با نام دفاع از دموآراسی، تمدن و يا موازين مّلی، مذهبی، نژادی وهمه  مرگبار؛  و اين

ی آارخانجات در  مردم؛ عمدههشتاد وپنج درصد ؛ زيرا با وجود گرسنگی و نياز بيش ازاين دنيا وارونه است

وليد روبرو هستند و از آنند و با بحران مازاد ت  ظرفيت خود توليد میسي درصدآشورهای سوپرصنعتی، با آمتر از 

  .سوی ديگر ميلياردها انسان توان خريد آنها را ندارند

نود "  ميليارد نفری، پر از آاال و ثروتی است آه حاصل آار و تالش تقريبا٧؛ زيرا اين دنيای اين دنيا وارونه است

اند آه نقش  اين ثروتنود درصد  اين جمعيت، مالك بيش ازپنج درصداّما تنها آمتر از .  از انسانهاستوپنج درصد

  .مؤثر و جّديی در توليد آن ندارند

 آودآانهای پزشكی و بيوتكنولوژی، آماآان بسياری از  با وجود رشد و پيشرفت علوم و تكنولوژی، بويژه در زمينه

  . شوند های العالج و سرانجام مرگ می ها و داروهای ابتدائی دچار بيماری جهان از آمبود ويتامين

  ...همچنان ادامه دارد جعهفا

  ) آودك٢ نفر از هر ١يعنی (  يك ميليارد نفر :برند تعداد آودآان جهان آه در فقر بسر می -

  ) آودك٣ نفر از هر ١يعنی ( نفر  صد وچهل ميليون شش: تعداد آودآان جهان آه بدون مسكن مناسب هستند -

  ) آودك٧ نفر از هر ١يعنی ( نفر  يست وهفتاد ميليوندو: تعداد آودآان جهان آه از خدمات بهداشتی محرومند -

 نفر از ١يعنی ( يك ميليون و چهارصد هزار نفر: ميرند تعداد آودآان جهان آه بدليل عدم دسترسی به آب سالم می -

  ) آودك١٠٠٠"هر تقريبا

ای بسياراندك قابل  ا هزينه در حالی آه همه موارد فوق، ب. ميرد در جهان میدر هر ثانيه يك آودك " در نتيجه تقريبا

  . به اين فجايع بايد پايان داد. گيری است پيش

  ."اين دنيای وارونه را بايد تغيير داد"



ها؛ عليه مصائب روبه ازدياد،عليه  اين حكم بشر آزاديخواه، انساندوست و سازش ناپذير است آه در همه عرصه

هايی آه متحمل   به ميدان گذاشته و با وجود ضربهپا... استثمار، بردگی، تبعيض، جنگ، سلطه بی حقوقی و 

  . فشارد هايش پای می گردد، در ايجاد تشكل و صفوف اعتراضی، مصّرانه بر خواسته می

 همين امروز و با همين امكاناتما اعتقاد داريم، با وجود رشد و پيشرفت نجومی علوم، تكنولوژی و صنايع، نه تنها 

  .توان به درد و رنج تمامی بشريت پايان داد ؛ بلكه مین را محو آردآار آودآابايست  توان و می می

*  *  *  
های ناشی از آار بر آنان و  ، بنابر تجربيات حاصل از ارتباط با آودآان آار و شناخت آسيب"جمعيت دفاع"

های حداقل  به عنوان خواسته و روشن حمايتی آودك مدار، بندهای زير را  همچنين نبود قوانين اجرائی با پشتوانه

نمايد، به هر طريق  خويش اعالم و از تمامی دوستداران و مدافعين آودآان و بويژه آودآان آار و خيابان دعوت می

  : ممكن ما را در اين مهم ياری نمايند

 .  تقدم حقوق آودك برهرگونه مصلحت اقتصادی، سياسی و اجتماعی- ١   

بايد  به آودآان آار و خيابان به عنوان انسانی آه حقوقش مورد تعرض قرار گرفته؛ می  نگاه احترام آميز جامعه -٢

اساس تعاريف دولت و جامعه قرار بگيرد و تمامی نگرش ها و تعاريفی آه به هر طريقی آنان را عوامل قاچاقچيان، 

  .نمايد بايد تغيير آند های فحشا و ولگرد معرفی می فروشندگان مواد مخدر و باند

از اين منظر آودآان آار و . باشد  دوران آودآی مهمترين زمان برای شكل گيری وتكوين شخصيت آودك می-٣

های مقتضی را در دستور آار خود  لذا مسئولين موظفند بدون فوت وقت حمايت. باشند خيابان مورد تهديد می

  . قراردهند تا آودآی آنها سوخته نشود

  .بايست توسط دولت فراهم گردد تأمين امكانات آن می. مهء آودآان است  آموزش اجباری و رايگان، حق ه-۴

ها و نهادهای  های آار، مهاجر و بدون شناسنامه، توسط سازمان ها مدرسه خودجوش، ويژه بچه  در سال گذشته ده-۵

 را از اين حق آردند دولتی، بدون هيچ دليلی به تعطيلی آشانده و هزاران آودك آه با توان مالی خودشان تحصيل می

  .محروم نمودند

لذا ما خواستار دادن مجوز و باز گشائی اين مدارس و در اختيار گذاشتن تسهيالت الزمه بدون فوت وقت از دولت 

  . باشيم می

  تأمين اجتماعی آودك و پرداخت بيمه بيكاری بدون قيد و شرط به خانواده او يك شرط عملی مهم برای لغو آار -۶

  .آودآان است

بر طبق اظهارات مسئولين وزارت آموزش وپرورش در دوره رياست جمهوری (های تحصيلی گذشته  در سال- ٧

هر ساله بيش از سه ميليون آودك به داليل مختلف از تحصيل باز مانده و محروم ميشوند، آه اين يكی ) آقای خاتمی

   . شود از عوامل گسيل به بازار آار و آسيب پذيری آنان می

ا آه آسيبهای جسمی و روحی ناشی از آار تا آخر عمر آودك ماندگار است و در حقيقت آار فرصت  از آنج-٨

 .آند؛ ما خواستار حذف همه اشكال آار آودآان هستيم آودآی را از آنان سلب می

 



 

تنبيه، تربيت، (   ممنوعيت و اعالم جرم عليه تمامی اشكال شكنجه و آزار آودآان، به هر شكل و بهانه -٩

  .های حقوقی و اجتماعی جهت مقابله با آن ؛ توسط هر شخص و ارائه راهكار...) های مختلف و استفاده سوء

تری  های جدی آند، بلكه خود آسيب   جمع آوری گروهی آودآان آار در خيابان نه تنها مشكلی از آنان حل نمی-١٠

  .تيمها هس لذا ما خواستار توقف فوری اين شيوه. آند را به آنان وارد می

  .  به منظور ايجاد مصونيت برای آودآان؛ ما خواستار در نظر گرفتن بيمه و تأمين اجتماعی فراگير هستيم-١١

لذا .   با وجود فراوانی آودآان آار و خيابان و معدود بودن مكانهای دولتی آه مورد اعتماد آودآان باشند-١٢

های ثابت و قابل دسترس برای   برای تأسيس مكانماخواهان ايجاد تسهيالت قانونی و مالی از طرف مسئولين

  .باشيم  ها میNGOآودآان از طرف 

  .باشيم ی تحصيل می گيری مسئولين و بازگرداندن آنها به چرخه ما خواهان پی

افغانی و عراقی در بخصوص آودآان ...  آودآان مهاجر بويژه مهاجرين جنگی جدا از مليت، نژاد، مذهب و -١٣

  . ايران، بايستی از تمامی امكانات رايج در آشور بدون هيچ قيد و شرطی برخوردار گردند

 از آنجائی آه دولت جمهوری اسالمی ايران از امضاءآنندگان پيمان نامه جهانی حقوق آودك است، از اينرو -١۴

راديو، (های گروهی گاههای ذيربط و رسانهتبليغ، ترويج و آموزش اين حقوق از وظايف و تعهدات دولت و دست

  .ما خواهان اجرای فوری اين اقدامات هستيم. باشد و آموزش و پرورش می) تلويزيون و مطبوعات

  لغو وجوه ورودی بيمارستانها و مراآز بهداشت و درمان و همچنين هزينه و شهريه تحصيلی و ديگر امكانات -١۵

  .های عمومی برای آودآان و سرويس

  . حمايت قانونی از سرپرستی توسط مادر و يا پدر بطور يكسان به هنگام جدائی- ١۶

جامعه و مسئولين آن بايد با توجه .  بيجه و خفاش شب محصول بی توجهی جامعه به نيازهای انسانی آنهاست- ١٧

  . جلوگيری آند" همين امروز" شدن به اين ورطه؛  باين نيازها از آشيده

المللی برای  ما خواستار اجرای فوری و دقيق مفاد پيمان نامه جهانی حقوق آودك و ديگر مصوبات بين  - ١٨

  .حمايت  از حقوق آودآان بويژه آودآان آار و خيابان هستيم

  

ها و تك تك انسانهايی آه در اقشار و طبقات مختلف با انواع تشكلها آه از NGO دستان همه شما 

 .تان را برای احقاق اين حقوق خواستاريم فشاريم و همياری میاند را  تبعيضات در رنج

  
 ٨۵ مهرماه ١۴    جمعيت دفاع از آودآان آار و خيابان

  
  .باشد  می٢٠٠۶بويژه گزارش سال " گزارش وضعيت آودآان جهان" منابع آمار ذآر شده؛ انتشارات يونيسف با عنوان * 

  

  


