آﻧﻬﺎ زﻧﺪﮔﯽ را از ﺳﺮ راه ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

روﯾﺎﺗﺎﺟﯽ 23 :ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ،ﻫﻤﮕﯽ ﮐﻮدک.ﯾﺎ ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﮔﺮوﻫﯽ از آﻧﻬﺎ ﺟﻬﻨﻢ ﺑﻮده و ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ
ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﺎز ﮐﺮده اﻧﺪ در ﮐﻮﭼﻪ و ﺧﯿﺎﺑﺎن رﻫﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ.آﻧﻬﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﺮ راﻫﯽ اﻧﺪ .
آﻣﺎرﺷﺎن ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮ ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﻫﺮ روز اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﻫﻤﺎﯾﻮن ﻫﺎﺷﻤﯽ ،رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﯾﮏ ﺗﺎ دو درﺻﺪ ﮐﻮدﮐﺎن“ ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺑﺪﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ”در اﯾﺮان
ﺧﺒﺮ داد.
اﻋﺪاد ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۰۰۱۱ﮐﻮدک وارد ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و آﻣﺎر ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ
ﻧﻤﯽ رﺳﻨﺪ ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ .
ﻧﻮزاد ﺑﯿﺴﺖ روزه رﻫﺎ ﺷﺪه در ﭘﺎرک
ﺑﯿﺴﺖ روزه اﺳﺖ اﻣﺎ دﯾﺮوز ﺗﻨﻬﺎ در ﭘﺎرک ﺑﻮد .ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﭘﺲ از ﺷﮑﻨﺠﻪ در ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻗﯿﻄﺮﯾﻪ ﺗﻬﺮان رﻫﺎﯾﺶ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻫﻤﯿﻦ دﯾﺮوز ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ در ﺗﻬﺮان … دو ﭘﺴﺮ ﺟﻮان ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻮﺳﺘﺎن رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮوج ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻋﺮوﺳﮑﯽ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺸﺎدﻫﺎ
ﺷﺪه و ﺑﺎ ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آن رﻓﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﮐﻤﺎل ﻧﺎﺑﺎوری ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻮزاد رو ﺑﻪ رو ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﻮزاد ﻟﺒﺎس ﮐﻬﻨﻪ ای ﺑﻪ ﺗﻦ داﺷﺖ و ﺑﻪ ﺧﻮاﺑﯽ
ﻋﻤﯿﻖ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
آﻧﻬﺎ ﺗﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻓﺮار ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ دﻟﺸﺎن ﺑﻪ ﺣﺎل ﻧﻮزاد ﺳﻮﺧﺖ .ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻧﻮزاد را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ او ﺣﺮﮐﺘﯽ
ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﯽ ﻫﻮش اﺳﺖ.
ﻗﻨﺪاق ﻧﻮزاد را ﮔﺸﺖ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎﻧﯽ از او و ﺧﺎﻧﻮاده اش ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻮد .آﻧﻬﺎ اﻃﺮاف را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ردی از
واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮدک ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻼش ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪ .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻧﻮزاد را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎن ﺑﺒﺮﻧﺪ و روز ﺑﻌﺪ دﻧﺒﺎل ﺧﺎﻧﻮاده اش
ﺑﮕﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ﻧﻮزاد ﮐﻨﺪ ﻣﯽ زﻧﺪ .اﯾﻦ دو ﺟﻮان ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اورژاﻧﺲ ،ﻣﻮﺿﻮع را ﮔﺰارش دادﻧﺪ.
دﻗﺎﯾﻘﯽ ﺑﻌﺪ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ آژﯾﺮ ﮐﺸﺎن وارد ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻗﯿﻄﺮﯾﻪ ﺷﺪ.
و ﭘﺲ از ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻧﻮزاد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ وﺿﻊ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ او ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ و ﺟﺎﻧﺶ در ﺧﻄﺮ اﺳﺖ .ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﻼش ﺑﺮای ﻧﺠﺎت او را آﻏﺎز
ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ اﯾﻦ ﻧﻮزاد ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﺪه و ﺿﺮﺑﻪ ای ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﺳﺮش ﺧﻮرده اﺳﺖ.
در ﺻﻮرت ﭘﯿﺪا ﻧﺸﺪن واﻟﺪﯾﻦ اﯾﻦ ﻧﻮزاد ،ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن او را ﭘﺲ از ﺑﻬﺒﻮد ﺣﺎﻟﺶ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

اﯾﻦ ﯾﮏ ﻗﺼﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،رواﯾﺖ آﻏﺎز ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ  .ﻧﻪ اوﻟﯿﻦ اﺳﺖ ﻧﻪ آﺧﺮﯾﻦ روزﻫﺎ ده ﻫﺎ ﯾﺎ ﺻﺪ ﻫﺎ ﮐﻮدک دﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را
در ﮐﻒ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎﯾﺸﺎن زﻧﺪه ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺷﺎﻧﺲ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .
ﭼﺮا ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﺮراﻫﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺳﺮ راه ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﺸﺎن دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه ﺣﺎﺻﻞ ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﺧﺎرج از ﻋﺮف ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﻧﻮزادان را ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ دو روز ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﮑﺎن ﻫﺎی زﯾﺎرﺗﯽ ﯾﺎ ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﺷﻬﺮ
رﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺮد ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ،آن را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اش ﺑﺒﺮد و ﺑﺮای وی ﺳﺮﭘﻨﺎﻫﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻨﺎ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﻮدک
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﺮ راه ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﻓﺮادی ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ادارات
ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﻨﺪ ،ﭼﻮن اداره ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﺮ راﻫﯽ اﺳﺖ.
از اﯾﻦ رو اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اداره ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی
ﺑﺮای اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ ﻣﻮرد ﮐﻮدکآزاری ﮐﻪ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد دﺳﺖﮐﻢ  ٢٠ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﯿﺶ از  ٩٠درﺻﺪ ﮐﻮدکآزاریﻫﺎ در ﺧﺎﻧﻪ رخ ﻣﯽدﻫﺪ.آن ﻫﻢ از ﺳﻮی ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻫﺎ .
ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﺑﯿﺶ از  80درﺻﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن  ،ﺑﺪﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ
ﺑﺮای ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ از آﻧﻬﺎ ﻧﺪارﻧﺪ.ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ وﻟﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ .
اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ آﻣﺎر ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ،ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی و ﮐﺮﻣﺎن ﺑﺒﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺑﺪﺳﺮﭘﺮﺳﺖ را دارﻧﺪ.
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮔﻔﺖ :ﻫﻨﻮز ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻠﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﮏ ﮐﻮدک از ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺮوم و راﻫﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﺷﻮد،ﺒﻪدرﺳﺘﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﯾﺎ اﮔﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز اﯾﻦ آﺳﯿﺐﻫﺎ ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی دارد.
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺎﻋﺘﯿﺎد  ،ﻃﻼق و ﻓﻘﺮ را ﺳﻪ ﺿﻠﻊ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮدﮐﺎن رﻫﺎ ﺷﺪه ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.
و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ“ ﺿﻌﻒ ﻋﻤﻠﮑﺮد دوﻟﺖ ”در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻫﺮ روز ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﮐﻮدﮐﺎن آﺳﯿﺐدﯾﺪه و ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽﻫﻮﯾﺖ و ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﻓﺰون ﺷﻮد .

