ﻓﺮار  ۳ﻫﺰار دﺧﺘﺮ از ﺧﺎﻧﻪ
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رﺋﯿﺲ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﻣﺎر ﭘﺬﯾﺮش ﻓﺮار دﺧﺘﺮان از ﻣﻨﺰل در ﺳﺎل ، ۵۹ﮕﻔﺖ :ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر در ﻧﯿﻤﻪ
ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد آﻣﺎر ﻓﺮار دﺧﺘﺮان اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳ﻫﺰار دﺧﺘﺮ از ﻣﻨﺰل ﻓﺮار
ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺣﺴﯿﻦ اﺳﺪﺑﯿﮕﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ
ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ،ﺎﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺗﻌﺪاد ﺧﻮدروﻫﺎی اورژاﻧﺲ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺳﻄﺢ
ﮐﺸﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﻣﺎر ﺗﻤﺎسﻫﺎی ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،ﺒﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ آﺳﯿﺐﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮار دﺧﺘﺮان از ﻣﻨﺰل
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﺳﺎل  5 ، 95ﻫﺰار و  38ﻣﻮرد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻃﻼع داده ﺷﺪه ﺑﻮد.
اﺳﺪﺑﯿﮕﯽ اداﻣﻪ داد :آﻣﺎر اﺷﺎره ﺷﺪه در  4ﺑﺨﺶ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾﮏ ﻫﺰار و  118ﻣﻮرد از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﺤﺮان ،ﯾﮏ ﻫﺰار و 14
ﻣﻮرد از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﯿﺎر ،دو ﻫﺰار و  579ﻣﻮرد از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻗﺮار ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺧﻂ  123و  259ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﺷﺪهاﻧﺪ.
رﺋﯿﺲ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر در اداﻣﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری در  6ﻣﺎه اﺑﺘﺪاﯾﯽ  96اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻃﯽ زﻣﺎن اﺷﺎره
ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﺤﺮان  644ﻣﻮرد ،ﺧﻂ  ، 123ﯾﮏ ﻫﺰار و 727ﻣﻮرد ،ﺧﺪﻣﺎت ﺳﯿﺎر  515ﻣﻮرد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮﮐﺰ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﺤﺮان ﻧﯿﺰ  144ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﺷﺪهاﻧﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  4ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ،ﮕﻔﺖ :اﯾﻦ اﻓﺮاد
ﺣﺪاﮐﺜﺮ  3ﻫﻔﺘﻪ در ﻣﺮاﮐﺰ اﺷﺎره ﺷﺪه ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ و در ﺻﻮرت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺪدﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه
ﻣﯽﺷﻮد و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻮﺿﻮع از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻨﺒﻊ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
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دﺧﺘﺮان در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺒﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در درﻣﺎن ،اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﺑﺎ رأی دادﮔﺎه ﺑﻪ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
راﻫﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﺪه و در آنﺟﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺪدﮐﺎری ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن اﯾﻦ دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﺸﺎن آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود  500دﺧﺘﺮ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ  60ﺗﺎ  70درﺻﺪ از آنﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺪدﮐﺎری و رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻘﯿﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ،ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﺒﻪﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ارﺟﺎع داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﻼل و
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی آنﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﺎل  1387ﺑﻮد ﮐﻪ دﻓﺘﺮ اﻣﻮر آﺳﯿﺐدﯾﺪﮔﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از دﺧﺘﺮان ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎ زﻣﺎن اﺳﺘﻘﻼل و
ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﻓﺮد ﯾﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ او ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ را راهاﻧﺪازی ﮐﺮد .ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰی اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ دﺧﺘﺮان در
ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺎﻗﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ دﺧﺘﺮان در ﻣﻌﺮض
آﺳﯿﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی  18ﺳﺎل دارﻧﺪ زﯾﺮا دﺧﺘﺮان زﯾﺮ  18ﺳﺎل ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،در ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﺒﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺬﯾﺮش و
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺆﺛﺮ ،ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎﻧﯽ ،دارا ﺑﻮدن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖﻫﺎی زﻧﺪاﻧﯽ و ﯾﺎ زﻧﺪﮔﯽ در ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی ﭘﺮآﺳﯿﺐ،
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﺎﻧﻪروزی ﺑﻪ آنﻫﺎ ،ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪدﮐﺎری و
رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ،ﻧﮕﻬﺪاری ،ﺣﻘﻮﻗﯽ ،روانﭘﺰﺷﮑﯽ ،آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻓﻨﯽوﺣﺮﻓﻪای و آﻣﺎدهﺳﺎزی ﺷﻐﻠﯽ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی اراﯾﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  31ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻼﻣﺖ در ﮐﺸﻮر
آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل  90ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺒﯿﺐاﻟﻠﻪ ﻣﺴﻌﻮدیﻓﺮﯾﺪ؛ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ از راهاﻧﺪازی  31ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻼﻣﺖ
ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ دﺧﺘﺮان در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺧﺒﺮ داد و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ اﯾﻦ راﻫﮑﺎر ،دﺧﺘﺮان در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺒﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ در درﻣﺎن ،اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﺑﺎ رأی دادﮔﺎه ﺑﻪ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،راﻫﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﺪه و در آنﺟﺎ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺪدﮐﺎری ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن اﯾﻦ دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﺸﺎن آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،در ﻫﻤﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ راهاﻧﺪازی ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ،ﻫﺪف اﺻﻠﯽ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮار ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺪدﮐﺎری و رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﺑﺎ ﭘﺪر ،ﻣﺎدر و
ﺳﺎﯾﺮ اﻗﻮام ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ،ﺑﺮﻃﺮفﺷﺪه و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزﮔﺸﺖ او ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد .در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ،ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺸﺎوره و ﻣﺪدﮐﺎری
ﭘﺲ از ﺟﻠﺴﺎت ﻓﺮاوان و آﻣﺎدهﺳﺎزی روﺣﯽ و ﻓﮑﺮی ،ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش دﺧﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻓﺮد اﻣﺘﻨﺎع
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ دﺧﺘﺮان در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﺒﻪﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﺤﻮه ﭘﺬﯾﺮش دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ  10ﻧﻔﺮ اﺳﺖ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺮرات آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪای و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ دﺧﺘﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ  6ﻣﺎه در اﯾﻦ
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﻣﻨﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﺧﺘﺮ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺸﻮد ،از رﻫﺎ ﮐﺮدن و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن او ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻃﺒﻖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺗﯿﻢ ﺗﺨﺼﺼﯽ ،اﯾﻦ ﻣﺪت  6ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﯾﺪ اﺳﺖ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ
دﺧﺘﺮان ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و ﺧﻮدﮐﻔﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ ،از آنﻫﺎ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺤﻮه ﭘﺬﯾﺮش دﺧﺘﺮان ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا
ﯾﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اوﻟﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻘﯽ ﮐﻪ دﺧﺘﺮان در ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﻮد دارﻧﺪ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﮔﺮ دﻓﻌﻪ اوﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ دﺧﺘﺮان از ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮار ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﯽ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺎزﭘﺮوری و ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺎن آﺳﯿﺐدﯾﺪه ارﺟﺎع داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺣﺪود  70درﺻﺪ از دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود  500دﺧﺘﺮ در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ  60ﺗﺎ  70درﺻﺪ از آنﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺪدﮐﺎری و رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻘﯿﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ،ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﺒﻪﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ارﺟﺎع داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﻼل و
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی آنﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ و روزاﻧﻪ
دﮐﺘﺮ وﻟﯽاﻟﻠﻪ ﻧﺼﺮ؛ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ اﻣﻮر آﺳﯿﺐدﯾﺪﮔﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ روﯾﮑﺮدﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ و روزاﻧﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﻌﯽ دارﯾﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
NGOﻫﺎی ﻓﻌﺎل و ﻣﻮرداﻋﺘﻤﺎد ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ؛ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ  NGOدر ﺗﻬﺮان و اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺎزدﯾﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ
ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آنﻫﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را اراﺋﻪ دﻫﯿﻢ.
ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﺤﺮان ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﻣﻮﺿﻮع دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری
ﺟﺪا از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ،ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﺤﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری ورود ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺴﯿﻦ اﺳﺪﺑﯿﮕﯽ؛ رﯾﯿﺲ
ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻮرﯾﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ اراﯾﻪ داد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺪﺑﯿﮕﯽ ،ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﺤﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ از ﺳﺎل  78در ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر راهاﻧﺪازی ﺷﺪهاﻧﺪ و اﮐﻨﻮن در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﺪﻣﺎت اراﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﻨﺰل ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﺤﺮان ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﻮد،
در ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﻄﺢ ﯾﮏ و دو ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻃﺒﻖ اﻇﻬﺎرات اﺳﺪﺑﯿﮕﯽ ،در ﺳﺎل  94ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﺟﻌﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ در
ﺑﺤﺚ دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد؛ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎل 200 ،ﻣﻮرد ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﺤﺮان ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﺪﻧﺪ؛ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ
در ﺳﺎل  ،93اﯾﻦ آﻣﺎر  53ﻣﻮرد ﺑﻮد.
ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﻬﺮﺧﺎﻧﻪ

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

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.

ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری
روﯾﺎﺗﺎﺟﯽ:روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر
90درﺻﺪ دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ از ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ 12ﺳﺎل رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ آﻣﺎر را ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﺣﺒﯿﺐاﻟﻠﻪ ﻣﺴﻌﻮدیﻓﺮﯾﺪ ،ﻣﻌﺎون اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد  .آﻣﺎری ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺟﺰو ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ

ﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻮد وﻟﯽ اﯾﻦ روز ﻫﺎ آﻧﻘﺪر اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ آﻣﺎر آن را ﻣﯽ دﻫﻨﺪ  .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ آﻣﺎر دﻗﯿﻘﯽ از دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ  ،وﻟﯽ
آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،ﻫﻤﻪ ﺟﺎی ﺷﻬﺮ ،ﻘﺒﻼ  20ﺗﺎ  25ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﺎﻻ  9ﺗﺎ  12ﺳﺎﻟﻪ
داﺳﺘﺎن ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ،ﭽﻨﺪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎس آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﺮرﺳﯽ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻋﻼم
ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻣﺪت  7ﺳﺎل ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻦ ﻓﺤﺸﺎ از  28ﺳﺎل ﺑﻪ زﯾﺮ  20ﺳﺎل رﺳﯿﺪه و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻒ اﯾﻦ ﺳﻦ ﺗﺎ  13ﺳﺎﻟﮕﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪه ﯾﻌﻨﯽ
در ﻣﯿﺎن ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر روزاﻓﺰوﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻓﺮار دﺧﺘﺮان از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﻘﺪر اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﻣﺮوز وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از راهاﻧﺪازی اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﮕﻬﺪاری از
دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری در ﺗﻬﺮان ﺧﺒﺮ داد  .دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﻬﺮان ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ .
ﻋﻠﯽ رﺑﯿﻌﯽ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ دﺧﺘﺮان زﯾﺎدی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺧﺘﻼفﻫﺎی ﺳﺎده ﻧﻈﯿﺮ اﺟﺒﺎر در ازدواج ،ﺗﻔﺎوت ارزشﻫﺎی ﺑﯿﻦ
ﻧﺴﻠﯽ ،ﻋﺸﻖﻫﺎی ﻣﺠﺎزی و ﻏﯿﺮه از ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ دﺧﺘﺮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﻌﺪ از ﻓﺮار اﯾﻦ دﺧﺘﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای آﻧﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ اﻓﺮادی ﭘﻨﺎه
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻮرد ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
رﺑﯿﻌﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ دﺧﺘﺮان ﺑﻌﺪ از ﻓﺮار ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ روی آورﻧﺪ دﯾﮕﺮ درﮔﯿﺮ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﺘﻌﺪد ﻧﺸﺪه ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﻮد ،اﯾﻦ دﺧﺘﺮان ﺗﺎ ﻣﺮز ﺗﻦﻓﺮوﺷﯽ ﻧﯿﺰ ﺟﻠﻮ رﻓﺘﻪ و در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻮرد ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
وی راهاﻧﺪازی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری را ﮔﻮﻧﻪای از ﺧﯿﺮ ﺟﻤﻌﯽ داﻧﺴﺖ و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺮاﮐﺰی را راهاﻧﺪازی ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ دﺧﺘﺮان
ﻓﺮاری ﺑﻪ آن ﻣﺮاﮐﺰ آورده ﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﺲ از آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی آنﻫﺎ ،ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﯾﻦ دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﺸﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﻢ.
رﺑﯿﻌﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﮐﻪ آﯾﺎ آﻣﺎر ﻣﺸﺨﺼﯽ از دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری وﺟﻮد دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ،ﮔﻔﺖ :آﻣﺎر ﻣﺸﺨﺼﯽ از اﯾﻦ دﺧﺘﺮان ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ؛
زﯾﺮا ﺗﻤﺎم دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  92ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﻋﺪمﺗﻮﺟﻪ و ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ ،آزار و اذﯾﺖ و اﻧﻮاع ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎن ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺷﺪﯾﺪ ،ﺳﺮدی
رواﺑﻂ و ﮐﻢﻣﺤﺒﺘﯽ ،ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻗﺎﯾﻞ ﺷﺪن و آﺷﻔﺘﮕﯽ ﺧﺎﻧﻮاده از ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮار دﺧﺘﺮان از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺴﯿﺎرى از ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﯾﺮان ،ﭘﺪﯾﺪه دﺧﺘﺮان ﻓﺮارى ،ﻧﻮﻋﻰ اﻧﺤﺮاف اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﺖ .ﯾﮏ
ﭘﺪﯾﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ زﻣﺎﻧﻰ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﺤﺮاف اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺗﻠﻘﻰ ﻣﻰﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﻈﺎرات و ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ ﯾﮑﻰ از ﮔﺮوهﻫﺎى
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ درون ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎزﮔﺎر و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺣﺘﻰ ﺑﺎ آن در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎﺷﺪ .دﺧﺘﺮان ﻓﺮارى ﮐﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ و در اﺛﺮ
ﻓﺸﺎرﻫﺎى ﻧﺎﺷﻰ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ زﻧﺪﮔﻰ ،ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻪرﻏﻢ ﻣﯿﻞ ﺑﺎﻃﻨﻰ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺮک ﺧﺎﻧﻪ و ﮐﺎﺷﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﮐﺮده و از ﮐﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺪا ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و
ﻋﻤﻮﻣﺎ در ﺷﻬﺮى دﯾﮕﺮ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﻣﺄﻣﻨﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺧﺎﻧﻪاى داﯾﻤﻰ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه دﺧﺘﺮان ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﻰ ﻧﻈﯿﺮ ﻓﻘﺮ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ،
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎى ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﻰ ،آزار دﯾﺪﮔﻰ ،رﻫﺎ ﺷﺪن از ﺳﻮى اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺧﺎﻧﻮاده و …روى ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﻣﻰآورﻧﺪ و اﮐﺜﺮﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻣﺮارﻣﻌﺎش و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﺮﭘﻨﺎه ﺑﻪ ﻛﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺧﻼف ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روی ﻣﯽآورﻧﺪ.
روزاﻧﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرﻫﺎى زﯾﺎدى ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﻰ و ﻧﯿﺮوى اﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻃﺮح ﺷﮑﺎﯾﺘﻰ ﻣﺒﻨﻰﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ دﺧﺘﺮﺷﺎن رﺑﻮده ﺷﺪه
اﺳﺖ ،از ﻣﺄﻣﻮران ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ دﺧﺘﺮ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪهﺷﺎن را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ واﻟﺪﯾﻦ ،ادﻋﺎ دارﻧﺪ ،دﺧﺘﺮاﻧﺸﺎن دﭼﺎر ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﯾﺎ اﻓﺮاد
ﺑﺰﻫﮑﺎرى آﻧﻬﺎ را رﺑﻮدهاﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮرﺳﻰﻫﺎى ﭘﻠﯿﺴﻰ ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ دﺧﺘﺮان ﮐﻪ در آﻏﺎز ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه« دﺧﺘﺮان ﻓﻘﺪاﻧﻰ »ﻧﺎم
ﻣﻰﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﯿﻞ ﺧﻮد از ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮار ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ دﺧﺘﺮان ﮐﻪ دور از ﭼﺸﻢ ﭘﺪران و ﻣﺎدران ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻏﻤﺒﺎرى ﺗﻦ ﻣﻰدﻫﻨﺪ
ﺣﺘﻰ در ﺻﻮرت ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺮاب ﮐﺮدن ﭘﻞﻫﺎى ﭘﺸﺖﺳﺮ ،روى ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ را ﻧﺪارﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎى ﺑﺮوز ﭘﺪﯾﺪه دﺧﺘﺮان ﻓﺮارى ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎى روﺣﻰ ،ﺟﺴﻤﻰ و ﺟﻨﺴﻰ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ از
دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺪرﻓﺘﺎرى ،ﺑﻰﺗﻮﺟﻬﻰ ،ﮐﻢﺗﻮﺟﻬﻰ و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺿﺮب و ﺟﺮح از ﺳﻮى واﻟﺪﯾﻦ و ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎى ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻈﯿﺮ :ﻧﺎﻣﺎدرى ،ﻧﺎﭘﺪرى،
ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﺣﺘﻰ در ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻮارد از ﺳﻮى اﻗﻮام و آﺷﻨﺎﯾﺎن از ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﯾﺰان ﺷﺪه و اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺮار ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ.
ﺻﻐﺮی اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﻗﻮام و ﻣﺘﯿﻦ ﺧﻄﯿﺐزاده در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﮐﻪ در ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻠﯿﺲ زن در ﺳﺎل  92ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع« وﺿﻌﯿﺖ
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎن »ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از  33ﻧﻔﺮ از دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری  20-15ﺳﺎل ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرت اﯾﺠﺎد ﺗﻨﺶ ،دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ و ﺳﺮدی رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده و ارﺿﺎء ﻧﺸﺪن

ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮار دﺳﺖ زﻧﻨﺪ .ﻓﺮار ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ اﻧﻮاع ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ،ﺟﺴﻤﯽ و ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ در ﺑﯿﻦ دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ روﯾﺪادی ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺑﺮاﻧﺪاز اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻮن ﺿﺮب وﺷﺘﻢ وﻛﺘﻚﻛﺎرى ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮى در ﻓﺮار دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان از ﻣﻨﺰل
ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﻮد .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﺨﺮبﺗﺮﯾﻦ روﯾﺪاد زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮد اﺳﺖ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻧﻬﺎ
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻋﺎﻃﻔﻰ ،اﺧﺘﻼلﻫﺎى ﺷﺨﺼﯿﺖ ،ﺳﻮءﻣﺼﺮف اﻟﻜﻞ و ﺑﯿﻜﺎرى داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺧﺸﻢ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﻓﺮاد
ﻣﺘﺠﺎوز ،ﺣﺘﻰ ﺑﻪ اﻋﻀﺎى ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ.

ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن دﺧﺘﺮان ﺑﺎﻻی ۸۱ﺳﺎل ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻧﺪارﻧﺪ
ﭘﺮﺳﺶ:
دﺧﺘﺮ ۴۲ﺳﺎﻟﻪ ای ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﺧﻮﺑﯽ دارم و دﻟﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ .ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ام اﺧﺘﻼف ﻧﺪارم .آﻧﻬﺎ را ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺘﻢ .اﻣﺎ دﻟﻢ
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻦ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻢ آن را اﺟﺮاﺋﯽ ﮐﻨﻢ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ و ﻣﺠﺎزات دارد؟
ﭘﺎﺳﺦ:
ﺧﯿﺮ .ﮐﺎﻣﻼ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ .در ﻗﺎﻧﻮن ،ﻣﺎده و ﺗﺒﺼﺮه ای ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﻋﻤﻞ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺗﺎن ﻣﻤﻨﻮع ﯾﺎ ﻣﺤﺪود
و ﻣﺸﺮوط ﮐﻨﺪ .از ۸۱ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺎﻧﻮن ،دﺧﺘﺮان را ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب اﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻫﯽ ﺟﺪا از ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪری و ﻣﺎدری آزاد ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭘﺮﺳﺶ:
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﻘﻼل اﻋﻼم ﮐﻨﯿﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ:
ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺻﺮﯾﺢ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺒﺎط از ﻗﻮاﻧﯿﻦ درک ﮐﺮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ
دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﭘﺲ از ۸۱ﺳﺎﻟﮕﯽ آزاداﻧﻪ و ﺑﺪون اراﺋﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ از ﭘﺪر ﯾﺎ ﺟﺪ ﭘﺪری ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺻﺪور ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﮐﺮده و از ﮐﺸﻮر
ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺧﺮوج آزاداﻧﻪ از ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ دﺧﺘﺮان اﺟﺎزه داده ،ﺣﺘﻤﺎ ﺧﺮوج از ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪری و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﮑﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻫﺮ
ﺟﺎی ﮐﺸﻮر را ﻫﻢ ﺑﺮای آﻧﺎن ﻣﻤﻨﻮع ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
ﭘﺮﺳﺶ:
ﭘﺲ ﭼﺮا ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﺸﻮرت ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ،ﻣﻦ را از ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﺠﺎزات و ﺑﯽ آﺑﺮوﺋﯽ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﻫﺸﺪار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺑﯽ ﺧﻮد و ﺑﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﭼﺴﺐ
“دﺧﺘﺮ ﻓﺮاری ”را ﺑﻪ ﺧﻮدت ﻧﭽﺴﺒﺎن و ﺧﻮدت را ﺳﮑﻪ ﯾﮏ ﭘﻮل ﻧﮑﻦ.
ﭘﺎﺳﺦ:
دوﺳﺘﺎن و ﻣﺸﺎوران ﺷﻤﺎ از ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ و ارزش ﻫﺎی ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪه در آن ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻨﺪ و ﺷﻤﺎ را ﻣﯽ ﺗﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﺎورﻫﺎی ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ،زن و ﻣﺮد ،از آن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺻﻔﺖ ﺗﺤﻘﯿﺮ آﻣﯿﺰ“ دﺧﺘﺮﻓﺮاری ”ﺟﺎ اﻓﺘﺎده
اﺳﺖ.
رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﮐﻪ اﻫﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ دﺧﺘﺮان اﺳﺖ ،ﭘﯿﺎﭘﯽ آن را ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در اﺷﺎﻋﻪ اﯾﻦ
ﺻﻔﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻘﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.

آن ﭼﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺘﺒﺎدر ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،دﺧﺘﺮی ﻓﺎﺳﺪ و ﻫﺮزه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﭘﯿﺶ داوری ﺑﺴﯿﺎری از دﺧﺘﺮان ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ را ﮐﻪ ﻓﻘﻂ اراده ﮐﺮده اﻧﺪ از ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﮑﻦ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪ ،از ﻧﻈﺮ رواﻧﯽ ﺧﺮد ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭘﺮﺳﺶ:
ﻣﯽ ﮔﻮﺋﯿﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻧﺎم“ دﺧﺘﺮ ﻓﺮاری ”در ﺟﺎی ﺻﻔﺘﯽ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ:
ﺑﻪ ﻫﯿﭽﻮﺟﻪ .ﻣﺜﻞ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮ ﭼﺴﺐ زدن ﻫﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ زﻧﺎن ،ﻣﻦ در آوردی اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آن ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﺮﺳﺶ:
ﭼﮕﻮﻧﻪ؟
ﭘﺎﺳﺦ:
ﻫﺮ وﻗﺖ اﯾﻦ ﺻﻔﺖ را در ﻧﻮﺷﺘﻪ ای ﯾﺎ ﺧﺒﺮی در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر دﯾﺪﯾﺪ ،از آن رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آن را اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺪﻫﺪ .اﮔﺮ ﻧﺪاد،
اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ دﻧﺒﺎﯾﻪ روی ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﺧﻮش آﻣﺪ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن آن
ﻓﺮﻫﻨﮓ ،زﻧﺎن را ﺗﺤﻘﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ.

