دﺧﺘﺮک  ۴ﺳﺎﻟﻪ و ﻣﺎﺟﺮای زﻧﺪﮔﯽاش در ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ
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ﻧﮕﺎر دﺧﺘﺮک  ۴ﺳﺎﻟﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از اذﯾﺖ و آزار ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﭘﺪری از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﯿﺶ از  ۳ﺷﺒﺎﻧﻪ روز را در ﮐﻨﺎر ﯾﮏ ﭘﻤﭗ
ﺑﻨﺰﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻬﺮﺧﺎﻧﻪ ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻓﺎرس ،آﯾﻨﺪه ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﻧﮕﺎر ،ﮔﻤﺸﺪه در دﻧﯿﺎی ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﺎدر ﻣﻌﺘﺎد اﺳﺖ.
ﺧﯿﻠﯽ وﻗﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮق زرورق ،ﺳﻮی ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ را ﺑﺮده و ﺟﺰ ﻃﻌﻢ ﺗﻠﺦ ﻧﺌﺸﮕﯽ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ را ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﺪ؛ ﺣﺘﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﮔﺎه و ﺑﯿﮕﺎه دﺧﺘﺮ
 ۴ﺳﺎﻟﻪ اش را ﮐﻪ ﺳﺎﯾﻪ ﭘﺪر را در ﺣﺠﻢ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺧﻤﺎری ﮔﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺟﺴﻢ ﻧﺤﯿﻔﺶ ،اﺳﯿﺮ ﮐﺘﮏ ﻫﺎی ﻧﺎﭘﺪری ﻣﻌﺘﺎد اﺳﺖ.
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮاﯾﺶ در ﻓﻮﯾﻞ ﺗﺎ ﺧﻮرده ای ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺟﯿﺐ ﻟﺒﺎﺳﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺎز ﮐﺮده و ﻧﮑﺮده ،ﻣﯽ رود
ﺳﺮاغ اﻓﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ از دردﻫﺎی ﺑﯽ ﺷﻤﺎرش اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ و روز ﺑﻪ روز ﺳﺮدرﮔﻢ ﺗﺮش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻓﻨﺪک اﺗﻤﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﻫﺮوﺋﯿﻦ زﯾﺮ ﻓﻮﯾﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،رد ﻻک ﺳﺮﺧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ دﺳﺖ ﻫﺎی آﻓﺘﺎب ﺳﻮﺧﺘﻪ اش ﻧﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.
دﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم زﻣﺨﺘﯽ ﮐﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺧﻮاﺑﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﯾﮏ زن ﺗﻌﻠﻖ دارد ،زﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ در ﻣﺮداب اﻋﺘﯿﺎد دﺳﺖ
و ﭘﺎ ﻣﯽ زﻧﺪ و ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺎی اﯾﻦ ﺑﻼی ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺳﻮز را ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم دﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮد ﺑﺎز ﮐﻨﺪ.
دﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻬﺮ ﻣﺎدری را ﺑﺎ ﻧﻮازش ﻫﺎی وﻗﺖ ﺧﻮاب ﺑﻪ ﻧﮕﺎر  ۴ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺒﺨﺸﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻣﺎ ،ﺣﺲ ﺗﻠﺦ و دردﻧﺎک ﺧﻤﺎری
ﻓﺮﺻﺖ ﭘﺮواﻧﮕﯽ و ﺳﺮودن ﻻﻻﯾﯽ ﻫﺎی ﻣﺎدراﻧﻪ را از او ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
دﺳﺖ ﻫﺎی ﻇﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻧﻪ ﮐﻨﺪ ﻣﻮﻫﺎی ﻧﮕﺎر دﺧﺘﺮ  ۴ﺳﺎﻟﻪ اش را اﻣﺎ اﻣﺮوز ﺟﺰ ،رﻗﺼﺎﻧﺪن ﻫﺮوﺋﯿﻦ روی ﻓﻮﯾﻞ ﻧﯿﻢ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ
داﻧﺪ.
ﻣﻮﻫﺎی دﺧﺘﺮک ﭘﺮﯾﺸﺎن اﺳﺖ و ﺣﺎل روﺣﯽ اش آﺷﻔﺘﻪ ﺗﺮ از ﺧﺮﻣﻦ ﻣﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮕﺎه دﺳﺖ ﻧﻮازﺷﯽ را ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اش ﺣﺲ
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ روزﻫﺎ در ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد.
ﻧﮕﺎر  ۳روز در ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد
ﻧﮕﺎر دﺧﺘﺮ  ۴ﺳﺎﻟﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺪر و ﻣﺎدری ﻣﻌﺘﺎد اﺳﺖ .ﭘﺪری ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻃﻼع از ﺑﺎرداری ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻌﺘﺎد ﺧﻮد ،او را رﻫﺎ ﮐﺮد و ﻧﮕﺎر
در ﺣﺎﻟﯽ ﭘﺎ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﻬﺎد ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺣﻀﻮر ﭘﺮ ﻣﻬﺮ ﭘﺪر ﻣﺤﺮوم ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ از ﻣﻬﺮ ﻣﺎدری و ﻗﺮﺑﺎن ﺻﺪﻗﻪ ﻫﺎی دﻟﻨﺸﯿﻦ اﯾﻦ ﻓﺮﺷﺘﻪ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻫﻢ
ﭼﯿﺰی درک ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﻮاﺟﻮﯾﯽ ﻣﺪدﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻬﺮآﻓﺮﯾﻦ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎدر ﻧﮕﺎر زﻧﯽ  ۵۳ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪن او ،ﺑﺎ ﻣﺮد دﯾﮕﺮی در ﯾﮑﯽ
از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ،ﻫﻤﺨﺎﻧﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد ﮐﻮدک ،ﻧﮕﺎر را ﻣﻮرد اذﯾﺖ و آزار ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﻪ ﻣﺼﺮف
ﻣﺨﺪر ﺷﯿﺸﻪ اﻋﺘﯿﺎد دارد.
وی اﻓﺰود :ﻧﮕﺎر ﻃﯽ روزﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﭘﺪری از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﯿﺶ از  ۳ﺷﺒﺎﻧﻪ روز را ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ و در ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ﻣﺮدم و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺪدﮐﺎر ﻣﻬﺮآﻓﺮﯾﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺪدﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﯾﻦ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺎر ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎدر و ﻧﺎﭘﺪری ﺧﻮد ﻣﻮرد اذﯾﺖ و آزار ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﺮای ﭼﻨﺪ روز ﺑﻪ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺧﻮاﺟﻮﯾﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﻫﺮ دو ﺑﺎر ﻗﺒﻠﯽ ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪ  ۴ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ،ﻣﺎدر او ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﭽﻪ اﻗﺪام ﮐﺮده اﺳﺖ
و از ﻗﻀﺎ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﻋﺘﯿﺎد او ﺑﻪ ﻫﺮوﺋﯿﻦ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را از ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮد.
وی اﺷﺎره ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﮕﺎر در ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد و ﻣﺪدﮐﺎر او ﺑﻪ ﻣﺎدر ﻣﻌﺘﺎد اﯾﻦ ﮐﻮدک ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺗﺮک
اﻋﺘﯿﺎد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﺧﺘﺮش را ﻧﺰد ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺛﺒﺎت ﭘﺎﮐﯽ اﯾﻦ ﻣﺎدر و ﺗﮑﺮار ﻧﺸﺪن اذﯾﺖ و

آزار و ﮐﺘﮏ ﻫﺎی ﻧﺎﭘﺪری ﻣﻌﺘﺎد او وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮاﺟﻮﯾﯽ  ،وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان از ﻧﻈﺮ دﻗﺖ ﻧﻈﺮ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ در ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ  ،ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ
ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻮﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ،ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﯾﺎدی را ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻮدک آزار ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ در ﻣﻮرد رای ﺻﺎدره از
ﺳﻮی ﻗﻀﺎت ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد و ﻗﻀﺎت ﺳﺮﯾﻊ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﻮدک ﻣﯽ دﻫﻨﺪ در ﻣﻮرد ﻧﮕﺎر ﻫﻢ اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺠﺪد ﺑﺎ دﺳﺘﻮر
ﻗﺎﺿﯽ ﻧﺰد واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮدک آزار ﺑﺮ ﮔﺮدد  .ﺿﻌﻒ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻌﻠﯽ و اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ وﺳﻠﯿﻘﻪ ﻗﺎﺿﯽ
اﺳﺖ ﻟﺬا ﺿﺮورت ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺧﻼ ﻫﺎ در ﻻﯾﺤﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدک ﭘﯿﺶ از ﺑﯿﺶ
اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد .
آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﯾﺎل زﻧﺠﯿﺮه ای ﮐﻮدک آزاری ﺗﺎ اﻗﺪام و ﻋﻤﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ و اﺟﺮای ﻗﺎﻃﻊ
اﺣﮑﺎم ﺻﺎدره در اﯾﻦ ﺣﻮزه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻻﯾﺤﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻧﮕﺎر اوﻟﯿﻦ و آﺧﺮﯾﻦ ﮐﻮدک ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﻋﺘﯿﺎد و ﮐﻮدک آزاری ﻣﺎدر ﻣﻌﺘﺎد و ﻧﺎﭘﺪری ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﺮ روز ﺗﯿﺘﺮ ﺧﺒﺮﻫﺎ و
ﮔﺰارشﻫﺎ از وﻗﻮع ﺣﻮادث ﺗﻠﺦ و ﺗﺎﻣﻞ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﻧﻮاع ﮐﻮدک آزاری ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد .و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﻌﮑﺎس اﯾﻦ اﺧﺒﺎر ،ﻋﺎدی ﺷﺪه و
اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺗﻠﺦ در ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺼﻮرت روﯾﺪاد ﻋﺎدی ﺟﻠﻮه ﮔﺮ ﺷﺪه و ﻫﻤﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ و اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن در آﻧﻬﺎ ﻧﺒﯿﻨﯿﻢ.
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