ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮐﻮدک در دﺧﻤﻪ ﻣﻌﺘﺎدان
ﮔﺸﺖ و ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﺶزن ﺟﻮان ﻣﻌﺘﺎد ﭘﺲ از آزادی از زﻧﺪان ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎر ﻣﯽ
ﻣﺎﻫﻪاش را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺳﭙﺮد ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ زن را دوﺑﺎره ﺑﻪ
ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﻮاد ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪش را ﻣﯽدزدﻧﺪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺼﺮف ﻣﻮادﻣﺨﺪر
ﮐﻮدک ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ را ﻣﻮرد آزار و اذﯾﺖ ﺑﺎ ﺳﯿﮕﺎر و ﺳﯿﻢ داغ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ آﺛﺎر
ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ در ﺟﺎی ﺟﺎی ﺑﺪﻧﺶ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ.

آزاری در ﮐﺎﺷﻤﺮ در ﺗﺸﺮﯾﺢ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ،ﺑﺎ اﻋﻼم ﺧﺒﺮ وﻗﻮع ﯾﮏ ﻣﻮرد ﮐﻮدک اﯾﺴﻨﺎ وﮔﻮ ﺑﺎﺳﺮﻫﻨﮓ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﺎﻗﺮی در ﮔﻔﺖ
ﮔﻔﺖ :در ﭘﯽ وﻗﻮع اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ در ﻣﺤﺪوده ﺑﻠﻮار ﺳﺠﺎد ﮐﺎﺷﻤﺮ ﮔﺸﺖ ﮐﻼﻧﺘﺮی  12در ﻣﺤﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ زﻧﯽ  30ﺳﺎﻟﻪ در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﻧﻮزاد ﺷﯿﺮﺧﻮارش را در آﻏﻮش ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد ،ﻫﺮاﺳﺎن و ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮران رﺳﺎﻧﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :زن ﻧﻔﺲ زﻧﺎن دو ﻣﺮد را ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻓﺮار ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ آن دو ﻣﺮد دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﯾﻦ زن ﺟﻮان ﮐﻪ )ز(
ﻧﺎم داﺷﺖ ﺑﻪ ﮐﻼﻧﺘﺮی اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ) .ز( ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﻮزادش را در آﻏﻮش ﻣﯽﻓﺸﺮد ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﺷﮑﺎﯾﺘﺶ را از )م( و )ج( اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﻋﻼم
داﺷﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪاش را ﺑﺎ ﺳﯿﮕﺎر ﻣﻮرد آزار و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﮐﺎﺷﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﺑﺪن ﻧﻮزاد ﮐﻪ اﻧﮕﺎر ﺑﯿﻬﻮش ﺑﻮد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﺎی ﺑﺪﻧﺶ آﺛﺎر ﮐﺒﻮدی و ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ
ﺷﺒﯿﻪ آﺗﺶ ﺳﯿﮕﺎر و ﺳﯿﻢداغ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺧﺎﻣﺖ ﺣﺎﻟﺶ ،ﻧﻮزاد ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﮐﺎﺷﻤﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺖ .وی
اﻓﺰود) :م( و دوﺳﺘﺶ )ج( ﮐﻪ ﻣﺎدر اﯾﻦ ﻧﻮزاد از آﻧﺎن ﺷﺎﮐﯽ ﺑﻮد ﻣﻮرد ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺧﻮد را ﺑﯽﮔﻨﺎه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻓﺮد دﯾﮕﺮی
ﺑﻪ ﻧﺎم )م( را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺠﺮم داﻧﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎﻗﺮی ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﻬﻤﺎن ﺷﺐ را ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻗﺎﺿﯽ ﮐﺸﯿﮏ در ﮐﻼﻧﺘﺮی ﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ روز ﺑﻌﺪ ﺑﻪ دادﺳﺮا اﻋﺰام ﺷﻮﻧﺪ) ،م( ﻫﻢ ﻣﺘﻮاری ﺑﻮد و
اﺛﺮی از او ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﮐﺎﺷﻤﺮ ،ﻫﻤﺴﺮ )ز( ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل اﻋﺘﯿﺎد داﺷﺖ از ﺳﺎل  91ﺑﻪ ﺟﺮم ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﻮادﻣﺨﺪر
ﺑﻪ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه و در زﻧﺪان ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد) .ز( ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺮم ﺑﻪ دو ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن
ﭘﺲ از ﺗﺤﻤﻞ ﯾﮑﺴﺎل ﺣﺒﺲ ﻣﻮرد ﻋﻔﻮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و آزاد ﺷﺪ .او ﭘﺲ از آزادی ﻧﻪ ﺟﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ داﺷﺖ و ﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﺸﺨﺼﯽ ،ارﺗﺒﺎﻃﺶ ﺑﺎ ﭘﺪر
و ﻣﺎدرش ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮد و ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻤﺴﺮش ﻫﻢ راﺑﻄﻪ ﺳﺮدی داﺷﺖ.
)ز( ﮔﻔﺖ :ﺣﺎل اردﻻن رو ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد اﺳﺖ و ﻗﺼﺪ دارد او را ﺑﻪ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺪﻫﺪ .وی ﺑﺎ اﻧﮑﺎر داﺷﺘﻦ اﻋﺘﯿﺎد ،درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻄﻮر
ﮐﻮدﮐﺶ از ﭘﺎﺗﻮق ﻣﻌﺘﺎدان ﺳﺮ در آورده ﮔﻔﺖ :دﻧﺒﺎل ﮐﺎر ﺑﻮدم و ﺑﭽﻪ را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺳﭙﺮده ﺑﻮدم اﻣﺎ )م( ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪاش ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدم،
ﺑﺪون اﻃﻼﻋﻢ ﺑﭽﻪ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮده ﺑﻮد.

