ﻓﺮار دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﺗﻬﺮان  ۲۱درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان از اﻓﺰاﯾﺶ  ۲۱درﺻﺪی ﺗﻌﺪاد زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان« ﻓﺮاری »ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺧﺒﺮ داده و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﻣﺎر ﻓﺮار
دوﺑﺎره دﺧﺘﺮان ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ را ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻋﻼم ﮐﺮد.
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ آﺑﺎد ،ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ،در ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ روز ﺟﻤﻌﻪ ،دوم ﻣﻬﺮ ،ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری« ﻧﺴﯿﻢ »داﺷﺖ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان
«ﻓﺮاری »ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺗﻬﺮان اﻇﻬﺎر« ﺗﺎﺳﻒ »ﮐﺮد.
ﺧﺎﻧﻢ آﺑﺎد اﻓﺰود ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان وارد ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ و« ﻣﺮﮐﺰ ﭘﯿﺎم ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان »ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺤﺪوده« ﻣﺮﮐﺰ
ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﯾﻦ اﻓﺮاد را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ».
ﻣﺮﮐﺰ ﭘﯿﺎم ،ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن« ﻓﺮاری »در ﺗﻬﺮان را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺑﺎزﮔﺸﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺤﻞ
زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﺎﻧﻢ آﺑﺎد «،ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺠﺪدا ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﻻ اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮان
آﻣﺎری در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اراﺋﻪ ﮐﺮد».
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد دﺧﺘﺮان« ﻓﺮاری »ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺗﻬﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۲۱درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺧﺎﻧﻢ آﺑﺎد در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل آﻣﺎر دﻗﯿﻖ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ دﺧﺘﺮان در ﺳﺎل  ۴۹۳۱و ﺷﺶ ﻣﺎه اول ﺳﺎل  ۵۹۳۱را اﻋﻼم ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
دﺧﺘﺮان« ﻓﺮاری »ﺑﻪ دﺧﺘﺮان و زﻧﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮادهﺷﺎن ﻓﺮار ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
ﻓﺮار اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺎل  ۳۸۳۱ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ٬در اﯾﺮان ﺣﺪود  ۰۸درﺻﺪ دﺧﺘﺮان در  ۴۲ﺳﺎﻋﺖ
اول ﺑﻌﺪ از ﻓﺮار« ﺟﺬب ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی ﻓﺴﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ».
ﻫﺎدی ﻣﻌﺘﻤﺪی در آن زﻣﺎن اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ« ﻋﻤﺪه ﻓﺮاواﻧﯽ ﻓﺮار دﺧﺘﺮان از ﺧﺎﻧﻪ در ﺳﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ  ۵۱ﺗﺎ  ۰۳ﺳﺎل اﺳﺖ».
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم ﻣﻘﺎمﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮل در ﺳﺎل  ،۱۸۳۱ﺣﺪود  ۰۰۷و در ﺳﺎل  ۲۸۳۱ﺣﺪود دو ﻫﺰار و  ۰۰۵دﺧﺘﺮ« ﻓﺮاری »در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪهاﻧﺪ.
در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﭘﺪﯾﺪه« دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری »ﺑﻪ ﻣﻌﻀﻠﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ٬اﻣﺎ ﻣﻘﺎمﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮل از اﻧﺘﺸﺎر آﻣﺎرﻫﺎ در اﯾﻦ ﺣﻮزه
ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺳﺎل  ۵۸۳۱از ﺳﻮی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﺮورﺷﯽ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ
ﺗﻌﺪاد ،ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻦ دﺧﺘﺮان« ﻓﺮاری »ﺑﻪ  ۹ﺳﺎل ﻫﻢ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮان اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻓﻘﺮ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺳﺨﺖﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﭘﺪر ٬ﻣﺎدر ﯾﺎ ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﺮﯾﺰ دﺧﺘﺮان از
ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده در اﯾﺮان ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ  :رادﯾﻮ ﻓﺮدا ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻧﺴﯿﻢ آن ﻻﯾﻦ

