ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﺠﺎوز ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﻓﺮار دﺧﺘﺮان از ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﺤﺴﻦ ﻓﺮﺷﯿﺪی
رﺋﯿﺲ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻧﻘﺶ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﺧﺘﺮان ﮔﻔﺖ “:ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﮏ
ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻠﯽ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﻣﺎر دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدر از ﺧﺎﻧﻪ
ﻓﺮار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،وﻟﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ در داﻣﻦ اﻋﺘﯿﺎد و ﺗﻌﺮض ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ از ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ”.
ﻓﺮزﻧﺪان ﻓﺮاری اﺻﻄﻼﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﺧﺘﺮان زﯾﺮ ﻫﺠﺪه ﺳﺎﻟﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺪون اﻃﻼع ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎز ﻧﻤﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﯿﺶ از
ﯾﮏ دﻫﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺪﯾﺪه دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻌﻀﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ دوﻟﺖ و دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺪون اﻃﻼع واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮای روزﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی از ﺣﻀﻮر در ﺧﺎﻧﻪ اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و واﻟﺪﯾﻦ ﻧﯿﺰ از وﺿﻌﯿﺖ آنﻫﺎ اﻃﻼع
ﻣﺸﺨﺼﯽ در دﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ .آﻣﺎر دﻗﯿﻘﯽ از ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان ﻓﺮاری در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از آنﻫﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ اﻣﻮر آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﺎن اﺟﺘﻤﺎعی در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺳﺎل  ۸۸۳۱ﺗﻌﺪاد  ۰۰۵۲ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل  ۷۸۳۱در
ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۴۹۳۱از رﺷﺪ دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری ﭘﺮده ﺑﺮاﺷﺖ و اﻋﻼم ﮐﺮد ﻫﺮ ﺳﺎل ﺗﺎ ۵۱
درﺻﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﻓﺮار ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻫﻤﻮاره ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی در ﻓﺮار ﻓﺮزﻧﺪان از ﺧﺎﻧﻪ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﯾﻦ و ﯾﺎ دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد اﻧﻮاع
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روﺣﯽ ،رواﻧﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﺷﮑﻞﻫﺎی دﯾﮕﺮی از آن ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت رواﻧﯽ ﻣﺘﻌﺪدی را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽآورد ،از دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﺮک ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﺧﺘﺮان در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺘﻮﻟﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﻓﺮاری از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﺻﻮرت ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻓﺮزﻧﺪا ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ،آنﻫﺎ ﯾﺎ ﺷﺨﺼﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ
ﺧﻮدﺷﺎن را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .اوﻟﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻧﻬﺎدﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی
ﻣﺪدﮐﺎری و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در اﺻﻞ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن آنﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ.
ﺧﺎﻧﻮاده در اﯾﺮان از ﺳﻮی ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﻬﺎدی ﻣﻘﺪس ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻌﻤﻮﻻ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻮرد
ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و در ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﮑﻠﯽ از ﺗﺮﺑﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ
زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ و ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﮑﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺠﺪد و ﺣﺘﯽ ﺗﺸﺪﯾﺪ آن ﺳﻌﯽ در ﺑﺎزﮔﺸﺖ
دﺧﺘﺮان ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ را دارﻧﺪ .اﻣﺘﺪاد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد و ﯾﺎ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد .ﯾﮑﯽ از
دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﺸﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدﺳﺎﻻر و ﭘﺪرﺳﺎﻻر در ﺧﺎﻧﻮاده ،اﺟﺘﻤﺎع و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻋﻼم رﯾﯿﺲ
اورژاﻧﺲ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ„ ﺗﻌﺮﺿﯽ ﺟﻨﺴﯽ “ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﻓﺮار دﺧﺘﺮان از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ (۱).اﯾﻦ دﺧﺘﺮان در رواﯾﺎت ﺧﻮد
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﻋﻨﻮان ﮐﺮدن آن ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺎﺑﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ واﻫﻤﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﻓﺮار از ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻓﺮار از اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ و ﺗﻌﺮﺿﺎت ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﭘﯿﺶ
رو اﺳﺖ.
اﮐﺮم ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮی ﮔﺮاﻓﯿﮏ در ﺗﻬﺮان اﺳﺖ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؛« ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﯾﮑﺮوز از ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺮ ﻧﮕﺮدم .از ﺳﺎلﻫﺎ ﻗﺒﻞ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮرد اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻢ .ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎ و ﻋﻼﯾﻘﻢ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﻤﯽﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺪرم ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻢ .در ﻣﺪرﺳﻪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﺑﺎ ﻓﺮدی آﺷﻨﺎ ﺷﺪم ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺠﺮدی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،رﻓﺘﻦ ﺑﻪ آنﺟﺎ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪروز ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ،روزﻫﺎی اول ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از
ﭼﻨﺪ روز دوﺑﺎره ﺟﺮ و ﺑﺤﺚ و ﮐﺘﮏﻫﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪ.
ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن و ﺷﺮوع داﻧﺸﮕﺎه اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را داﺷﺘﻢ ﮐﻪ در ﺧﻮاﺑﮕﺎه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ را ﺷﺮوع ﮐﻨﻢ» .اﮐﺮم ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ« دﺧﺘﺮان
ﻓﺮاری در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮاﻗﻊ ﻫﯿﭻ راه دﯾﮕﺮی ﻧﺪارﻧﺪ .آﻧﻘﺪر ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دل را ﺑﻪ درﯾﺎ ﻣﯽزﻧﯽ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ
ﻧﮕﺮدی» .ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان و ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاوان در اﺟﺘﻤﺎع ،ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ ﺗﺮس وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ
ﻧﯿﺰ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ در ﭼﻨﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻬﺎدی ﻣﻘﺪس ﺷﻤﺮده و ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﯾﺎ ﺗﺠﺎوز

در آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﺑﻮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،وﺟﻮد ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﻮزش ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ از ﻗﺪمﻫﺎی اول ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﺠﺎد ﯾﺎ ﺗﮑﺮار اﯾﻦ
اﺗﻔﺎﻗﺎت اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻤﺎن و ﯾﺎ ﻃﺮح اﻧﺘﻘﺎد از ﻧﺒﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻃﺮح آنﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ،روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران
و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﺗﺒﻌﺎت زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻓﺮار دﺧﺘﺮان از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮﮔﻔﺘﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻦ آﻧﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل ﺟﺎری اﯾﻦ ﺳﻦ ﺑﻪ
 ۴۱ﺳﺎﻟﮕﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ دﺧﺘﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﻦ ﮐﻢ ،ﮐﻪ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی آنﻫﺎ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮات ﺑﺴﯿﺎری در اﺟﺘﻤﺎع ﺗﻬﺪﯾﺪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮار ﮐﺮده و ﻋﺮف و ﺳﻨﺖﻫﺎی ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺮدﺳﺎﻻر ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﺠﺎل ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ را ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﻋﻤﻮﻣﺎ
در دام ﮔﺮوهﻫﺎی ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن ﯾﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﻓﺘﺎده ،ﻣﻮرد ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﺴﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺰ اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ در
اﯾﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ آﺳﯿﭗﭘﺬﯾﺮی دﺧﺘﺮان در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺴﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺴﺮان ﻓﺮاری ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰارشﻫﺎی ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﭘﺴﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺧﻄﺮ ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ،ﻗﺎﭼﺎق و اﻋﺘﯿﺎد روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮاده و دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎزدارﻧﺪه در ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ .ﺷﮑﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و
دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺪدﮐﺎری در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ﻓﺮار دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ آن را ﮐﻢ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ در
اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻃﺮح ،ﭘﺎک و ﺑﻪ رﯾﺸﻪﯾﺎﺑﯽ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎ و ﺧﻄﺮات ﭘﯿﺶ روی اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ
واﻟﺪﯾﻦ و ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آنﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻣﺮدﺳﺎﻻر ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﮑﻠﯽ از ﺗﺮﺑﯿﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻨﻔﻌﻞ ﻧﯿﺴﺖ و دﯾﮕﺮ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺗﺎب ﻧﻤﯽآورد
و ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺘﺮ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ ،اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ
از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮار از ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺮﺟﺎن ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ «:ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﻓﺮاری از ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺮوری و ﻣﺸﺎوره و آﻣﻮزش
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﯾﻦ واﻟﺪﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻓﺮزﻧﺪآوری ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ و اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ
ﺣﺎﻣﯿﺎن ﮐﻮدک در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ آنﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ».
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺸﺪن ﻓﺮار دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد آﻧﺎن اﻓﺰوده اﺳﺖ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻣﺸﮑﻼت ﭘﺮﺷﻤﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﮔﺬر زﻣﺎن ﺷﮑﻞ ﺣﺎدﺗﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮاﺗﺮ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ و ﺗﻌﺮض و ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ در ﺧﺎﻧﻮاده دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﻓﺮار ﻓﺮزﻧﺪان در ﺳﺎل ﺟﺎری
ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ.

