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 پیشگفتار
 

 

 

 های اجتماعی تهديدی برای آنها. ی جامعه هستند و آسیبکودکان، آينده

زيسهتی  مشکلی بهه نهام خیابهان    هم گذاشته شوند، ابعاد هنگامی که اين دو واقعیت کنار

گهروه   شود. اهمیت توجه به کودکان جامعهه و بهه خصهوص خهرده    تر میکودکان روشن

انهدرکاران اجرايهی و   ی دسهت قدر روشن است کهه همهه  پذير اين بخش جامعه آنآسیب

ههايی کهه گهاه در دو    انجام کاری برای اين کودکان تأکید دارند، گهروه  سیاسی جوامع بر

گیری و در تضاد کامل با هم قرار دارند. نمود روشن اين تضاد و تقابل تصمیمسوی طیف 

ايی کهه دولهت رفهاه    های رفاه و نولیبرالیسم، نمايان است، جدر دو ديدگاه زيربنای دولت

ههای  کند به بهانهرساند و دولت نولیبرال سعی میرا به گروه هدف میبیشترين خدمات 

 شانه خالی کند.   رسانیگونه خدماتهر مختلف از

رسد همزمان با گسترش آسیب اجتماعی و نظر میی ايران بهدر ارتباط با جامعه

زی، جامعهه در راسهتای تهأمین حهداقلی     ديده و خیابهان افزايش آمار کودکان آسیب

ههای دولتهی   سهازی دسهتگاه  دارد. تأکیهد بهر خصوصهی   نیازهای اين گروه گام بر می

ممکن، تنهها يکهی از نمودههای سیاسهت نهولیبرالی      وخدمات آن به بیشترين حالت 

ی آموزش و پرورش و ديگر حکومت است. در سطح کالن نیز با کم رنگ شدن بودجه

توان انتظار داشت که رونهدی رو بهه دشهواری در    های مرتبط با کودکان، میسازمان

ی و افزايد، تعدد مراکز خدمات رفاه اجتمهاع پیش است. آنچه بر ابعاد اين مشکل می

ها و طوری که گروه عظیمی از خانوادهفقدان راهبرد در جهت توانمندسازی است، به

به تبع آن کودکان به نوعی زير پوشش اين نهادهها هسهتند و در عهین حهال بخهش      

شود. برای يافتن بینشی نسبت بهه ايهن مشهکل    ناچیزی از نیازهای آنان برآورده می

سر هر چهارراه و کنهار ههر چهراا راهنمهايی،      نیاز به آمار و ارقام چندانی نیست، بر

ی کاال و خدمات مشغولند، گروهی که توان ديد که به عرضهکثیری از کودکان را می

 پیشترها وجود نداشت يا بسیار کم رنگ بود. 



12    زیستی کودکانخیابان 

 

ههای  ی نظريهه در کتاب حاضر سعی شد، ابعاد مختلف اين موضوع بررسی و بها ارائهه  

هايی از کهارکرد موفهق   شده، معرفی گردد. همچنین نمونه های بکار گرفتهحلمربوط، راه

ها و نهادهای غیردولتی معرفی شده است. امید است که مطالب کتهاب در کاسهتن   دولت

 از درد اين کودکان و سرانجام جامعه مفید باشد. 
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