در ﭼﻨﮕﺎل اﻫﺮﯾﻤﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻣﺎﻫﺮخ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦﭘﻮر
اﯾﻦ ﺑﺎر زﺧﻢ ﺗﺎزه ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮه رﻧﺠﻮر و ﺗﺐدار ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﺎ اﺳﻢ ﭘﺴﺮﺑﭽﻪ دو ﺳﺎل و ﻧﯿﻤﻪای ﮐﻪ اﻫﻮرا ﻧﺎم دارد ،ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﯽرﺳﺪ .ﭘﯿﮑﺮه ﺟﻤﻌﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﯾﻦ روزﻫﺎ از ﺷﺪت ﺿﺮﺑﻪﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺑﻪ ﻧﺎﺑﺎوری و ﮐﺮﺧﺘﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻣﺮدم دﯾﮕﺮ از ﺷﻨﯿﺪن ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺷﻨﯿﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺷﻮﮐﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ،
آنﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﻮرش را ﺷﻨﯿﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻨﯿﺘﺎ ،آﺗﻨﺎ ،اﻫﻮرا ،اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ  ،ﺳﺘﺎﯾﺶ  ،ﻣﻠﯿﮑﺎ و ﻗﻄﺎر اﺳﺎﻣﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺑﺎزاﯾﺴﺘﺎدن ﻧﺪارد .از ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ
زﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن دم از وﯾﺮاﻧﯽ ﯾﮏ ﺗﺠﺎوز دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭘﻨﺎه آورده ،ﺗﺎ ﻣﺎدری ﮐﻪ ﺳﺮ ﮐﻮدک دو ﺳﺎﻟﻪاش را ﺑﺮﯾﺪه و رگ ﻫﺮ دو دﺳﺘﺶ را ﻧﯿﺸﺘﺮ
زده ،ﺗﺎ ﺳﻠﻔﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﺟﺴﺪ ﺷﻌﻠﻪور ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ دوﺳﺘﺖ… .
اﯾﻦ ﺑﺎر اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن در ﺟﺮﯾﺎن آزار ﺟﻨﺴﯽ و ﻗﺘﻞ اﻫﻮرا ﻣﻠﺘﻬﺐ اﺳﺖ .اﺗﻔﺎق ﻫﻮﻟﻨﺎﮐﯽ ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی رﺷﺖ رخ داده اﺳﺖ.
ﺷﯿﻮه دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻣﺠﺮم ﺑﺎ دو رواﯾﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮﺧﯽ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻗﺒﻞ ،ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺻﺪای ﻓﺮﯾﺎدﻫﺎ و ﮔﺮﯾﻪﻫﺎی
دردﻧﺎک ﯾﮏ ﮐﻮدک آنﻫﺎ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮدک ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ در ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ
ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺤﻠﯽ ﺗﻤﺎس ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﭘﻠﯿﺲ از ﻣﺴﯿﺮ ﺣﯿﺎط ﺧﻮدش را ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن رﺳﺎﻧﺪه و ﺑﺎ ﺻﺤﻨﻪ دردﻧﺎﮐﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد :ﻧﺎﭘﺪری ﮐﻮدک
روﺑﺮوی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن در ﺣﺎل دﯾﺪن ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎدی اﺳﺖ و اﻫﻮرای ﻋﺮﯾﺎن ،ﻏﺮق در ﺧﻮن روی زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎده و در ﺣﺎل ﺟﺎن دادن اﺳﺖ .ﮐﻮدک
را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﭘﻮرﺳﯿﻨﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ او ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺿﺮﺑﻪﻫﺎی وارده ﺟﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
اﻣﺎ دادﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن ،ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم ﻋﻠﯽ ﻣﺼﻄﻔﻮی در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻮدک ﻧﯿﻤﻪﺟﺎن را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ و ﮐﺎدر ﭘﺰﺷﮑﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﺎت ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﭘﻮرﺳﯿﻨﺎ وﻗﻮع اﯾﻦ ﺟﺮم را اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭘﺰﺷﮏ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ رﺷﺖ ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ ﮐﻮدک را ﺿﺮﺑﻪ ﻣﻐﺰی ،ﺗﺠﺎوز وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ و ﺿﺮﺑﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺪن و ﺻﻮرت اﻫﻮرا وارد ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺳﻪ دﻧﺪه اﻫﻮرا در اﯾﻦ ﮐﺶ و واﮐﺶ ﺷﮑﺴﺘﻪ ،رﯾﻪﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﺑﻪ ﺷﺪت آﺳﯿﺐ دﯾﺪه و ﺳﺮش ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ دﯾﻮار اﺻﺎﺑﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ.
دﮐﺘﺮ رﺿﺎ ﺟﻌﻔﺮی ﻣﻌﺎون اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ اﻫﻮرا را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺨﺶ دردﻧﺎک ﻣﺎﺟﺮا اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻗﺮﺑﺎنزاده ،ﻣﺮد ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ دردﻧﺎک ﺷﺪه ،ﭘﺪر ﯾﮏ ﮐﻮدک
ﻫﻢﺳﻦ اﻫﻮراﺳﺖ و در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی دﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ زده اﺳﺖ .او از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﯾﮏ داروﺧﺎﻧﻪ در رﺷﺖ ﺑﻮده و زﻣﺎن وﻗﻮع ﺟﺮم ﻧﻪ
ﺗﺤﺖﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻮده و ﻧﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﻤﺎری رواﻧﯽ در ﭘﺮوﻧﺪهاش وﺟﻮد دارد.
ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻗﺮﺑﺎنزاده ،آنﻃﻮر ﮐﻪ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﺤﻠﯽ ﮔﯿﻼن ﮔﻔﺘﻪ ،ﺑﺎ ﻣﺎدر اﻫﻮرا در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﻣﻤﺎﺷﺎت و ﺳﮑﻮت ﻣﺎدر
اﻫﻮارا ،ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﮕﺎر ﺑﺪن ﮐﻮدک را ﺳﻮزاﻧﺪه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﺑﯿﺮون از ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد ،در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدک
ﺧﻮاب و ﺑﯿﺪار ﺑﻮده ﺑﻪ او ﺗﺠﺎوز ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﻨﻮز ﺑﻪ درﺳﺘﯽ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺗﺠﺎوز ﯾﮏ ﺑﺎر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﭘﺰﺷﮏ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ اﻫﻮرا اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
ﭘﺮوﻧﺪه اﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﺶ ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ دادﺳﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب رﺷﺖ ارﺟﺎع ﺷﺪه و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن دردﺳﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ اﺳﺖ.
او در آﺧﺮﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﺶ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ ،در ﻣﻮرد ﻗﺘﻞ اﻫﻮرا ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﮐﺸﺘﻦ او را ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ « :ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ اﻫﻮرا از
ﻣﻦ ﺑﺘﺮﺳﺪ ﻟﺬا او را ﺑﺎ ﺳﯿﮕﺎر ﻣﯽ ﺳﻮزاﻧﺪم و اﮐﻨﻮن ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﻢ زﯾﺮا ﺧﻮدم ﯾﮏ دﺧﺘﺮ  2.5ﺳﺎﻟﻪ دارم».
ﺳﻮال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ روزاﻓﺰون ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی دردﻧﺎک و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ؟
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺣﺴﻦ رﺣﯿﻢزاده ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس ،ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﺮﯾﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ و زاﯾﺶ آن ﻣﯽﺷﻮد.
او در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﻪ اﺧﺒﺎر و ﺗﺼﺎوﯾﺮی اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﻋﺮﯾﺎن را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ «:اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﮔﺴﺘﺮده ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻓﯿﻠﻢ ﺳﺮﺑﺮﯾﺪنﻫﺎی داﻋﺶ ،زﻧﺪه زﻧﺪه ﺳﻮزاﻧﺪان اﻓﺮاد در ﻗﻔﺲ ﺑﺎ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﻣﺘﻨﻮع ،وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی
ﺣﯿﻮانآزاری و اﺟﺮای اﺣﮑﺎﻣﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﻋﺪام در ﻣﻨﺎﻇﺮ و ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﮐﻮدﮐﺎن ،ﯾﺎ ﺳﻠﻔﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﻣﺮدﮔﺎن و ﮐﺸﺘﻪﺷﺪﮔﺎن ،ﻫﻤﻪ
اﯾﻨﻬﺎ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺧﺸﻮﻧﺖ را در ﻋﺎدی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺞروی و ﺑﯿﻤﺎری دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺧﻮراکرﺳﺎن و
ﺗﻬﯿﯿﺞﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ».

او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻘﺮ ،ﺑﯽﮐﺎری ،اﻋﺘﯿﺎد ،ﻧﺎﮐﺎﻣﯽﻫﺎی ﻓﺮدی و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺤﻤﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﯽروﯾﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ،ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ
ﺑﻮدن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ را از ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺳﻄﺢ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽداﻧﺪ.
«ﯾﮏ ﺟﻮان در ﻣﻬﺎﺑﺎد ﺗﻮﺳﻂ دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻋﺪه را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﯿﺠﺎن در ﺣﺎل اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ آﮔﻬﯽ در ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ :ﺑﺸﺘﺎﺑﯿﺪ! آﺧﺮﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺻﺎدق ﺑﺮﻣﮑﯽ در ﺣﺎل ﺳﻮزاﻧﺪه ﺷﺪن! ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﺢ دﯾﺪن ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎری ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎ ﺗﮑﺮار
ﺷﺪن از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ و ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮای ﻋﺎدیﺳﺎزی ﭘﺮﺧﺎشﮔﺮی و ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻻﯾﻪﻫﺎی زﯾﺮﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ».
در ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺮوﻧﺪه اﻫﻮرا ،اﻇﻬﺎرات ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﯽ در ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ ﻣﺎدر اﯾﻦ ﮐﻮدک در ﺑﺮوز اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ
ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎدر اﻫﻮرا ﻣﻨﮑﺮ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪش ﺷﺪه و ﮔﻔﺘﻪ از ﻗﺎﺗﻞ ﻓﺮزﻧﺪش ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎﺗﻞ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻫﻮﻟﻨﺎک در
ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر دﺳﺖ اﻫﻮرا را ﺑﺮای ﺗﻨﺒﯿﻪ در ﺣﻀﻮر ﻣﺎدرش ﺑﺎ ﺳﯿﮕﺎر ﺳﻮزاﻧﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ دادﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن ﯾﮑﯽ
از ﺷﺎﮐﯿﺎن ﭘﺮوﻧﺪه را ﻣﺎدر اﻫﻮرا ﻋﻨﻮان ﮐﺮده و ﻣﺎدر ﮐﻮدک در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ آﻓﺘﺎب ﻧﯿﻮز ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻗﺼﺎص ﻗﺎﺗﻞ ﻓﺮزﻧﺪش ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﯿﻤﺎ ﺳﺘﺎرزاده ،داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ،ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ در ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺑﻪ ﻣﺎدران ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺸﺎن ،ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﮐﻪ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ،واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
«در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﺎدر ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺗﺎزهوارد ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﻋﻀﺎی دورﺗﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﺑﻪ
ﺷﺪت ﺣﺴﺎس ﺑﺎﺷﯿﺪ و واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮد ﻣﺘﺠﺎوز ﺑﺮ اﺳﺎس واﮐﻨﺶﻫﺎی ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻄﻮط ﻗﺮﻣﺰش را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ .در
ﻣﺎﺟﺮای اﻫﻮرا ﺣﻖ ﻧﺪارﯾﻢ ﺑﺪون وﺟﻮد دﻟﯿﻞ و ﻣﺪرک ،ﻣﺎدر او را ﻣﻘﺼﺮ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﻨﯿﻢ  .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ ﮐﻮدﮐﻤﺎن ﺣﺴﺎسﺗﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ ».
او ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﺘﺎن را ﺑﺎ ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎزه ﺑﺎ آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﺪهاﯾﺪ ،در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ رﻫﺎ ﻧﮑﻨﯿﺪ « :در دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ از ﺗﺠﺎوز
ﭘﺪران واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﮔﺰارش ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻨﻬﺎ رﻫﺎ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﮐﻮدک ﺑﺎ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻓﻘﻂ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه از آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ او ﻣﯽﮔﺬرد ،ﮐﺎری ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ
و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﮐﻮدک دﻗﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﺗﻤﺎم ﺟﺰﯾﯿﺎت و ﺟﻮاﻧﺐ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﻣﺸﮑﻮﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺎﺟﺮا ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ».
او ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ دﯾﺪن ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﯾﺎ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﻟﮑﻞ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل رﻓﺘﺎری ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﺎن ﻣﺮدد ﺑﺎﺷﯿﺪ «:اﻓﺮاد
ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ ﺷﻨﺎﺳﻪﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ دارﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻟﮕﻮﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﻣﺸﺨﺼﯽ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ دﯾﺪن ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﺘﺰﻟﺰل اﺳﺖ ﯾﺎ ﺗﻌﺎدﻟﯽ در
رﻓﺘﺎرش ﻧﺪارد ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺤﻤﻞ و ﻣﺪارا ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﭘﺮﺧﺎشﮔﺮی ﯾﺎ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﻮدک دارد ،ﻓﺮدی ﮐﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺶ ﺑﺎ دﯾﺪن
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺧﺸﻦ ﺟﺮﯾﺤﻪدار ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزﻧﺪ و ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻼﻣﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻓﺮدی ﮐﻪ ﮐﻢﺗﺤﻤﻞ اﺳﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺑﻬﺎﻧﻪﺟﻮﯾﯽﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﯽﺣﻮﺻﻠﮕﯽ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺣﺬﻓﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮاﻧﻪ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺣﺴﺎس ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﮐﻮدﮐﺘﺎن را ﺑﺮای
ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺮوه از اﻓﺮاد ﺗﻨﻬﺎ رﻫﺎ ﻧﮑﻨﯿﺪ».

ﺧﻮاب اﻫﻮرا ﺑﺪون ﻻﻻﯾﯽ و ﻗﺼﻪ
اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﻠﺦ ۲۲ﻣﻬﺮﻣﺎه در ﻻﮐﺎﻧﯽ رﺷﺖ درﺣﺎﻟﯽ ﻟﻮ رﻓﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻫﺎ ﺻﺪای ﻓﺮﯾﺎد و ﺟﯿﻎ ﮐﻮدک ﻣﻌﺼﻮم را ﺷﻨﯿﺪه و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮدک
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ در ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺸﺪﻧﺪ .در اداﻣﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ  ۰۱۱ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و
ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﭘﻠﯿﺲ و ﺷﮑﺴﺘﻦ در ﺑﺎ ﺑﺪن ﺧﻮن آﻟﻮد و ﻋﺮﯾﺎن اﻫﻮرای  ۲ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ روی زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎده و ﻧﺎﭘﺪری ﺷﯿﻄﺎن ﺻﻔﺖ ﮐﻪ روی ﻣﺒﻞ
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺮدم ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اﻫﻮرا آزار دﯾﺪه را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﭘﻮرﺳﯿﻨﺎ رﺷﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﺮدی ﮐﻪ درﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮده اﺑﺘﺪا ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭘﺪر او ﻫﺴﺘﻢ و اﻫﻮرا در ﺣﻤﺎم اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و ﻣﻦ ﺷﻮﮐﻪ ﺷﺪه ام ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻫﺎ
ﻧﺰد ﭘﻠﯿﺲ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﺷﺪ و در اداﻣﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ او دوﺳﺖ ﭘﺴﺮ ﻣﺎدر اﻫﻮرا اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﻗﺎﺗﻞ اﻫﻮرا ﻋﺼﺮ  ۳۲ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری در اداره آﮔﺎﻫﯽ رﺷﺖ ﺑﻪ آزار و اذﯾﺖ و ﻗﺘﻞ اﻫﻮرا اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد و در اداﻣﻪ
اﻇﻬﺎراﺗﺶ ﮔﻔﺖ :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻫﻮرا را ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار دادم از درد و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی زﯾﺎد ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮد و ﻣﺪام ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽ زد و ﻣﻦ ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻼش ﮐﺮدم او
را ﺳﺎﮐﺖ ﮐﻨﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ،ﮐﻪ در آﺧﺮ ﺳﺮ ﮐﻮدک  ۲ﺳﺎﻟﻪ را ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ دﯾﻮار ﮐﻮﺑﯿﺪم.
ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﻮدک اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ درﺻﺪ ﻫﻮﺷﯿﺎری اﻫﻮرا ﺑﻪ  3رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ
ﺗﻼش ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺻﺒﺢ دﯾﺮوز ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷﺪت ﺟﺮاﺣﺎت وارده اﯾﻦ ﮐﻮدک ﺑﯽ ﮔﻨﺎه ﺟﺎن ﺳﭙﺮد.
ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﻣﺎدر اﻫﻮرا ﭘﺲ ﺟﺪا ﺷﺪن ﻫﻤﺴﺮش ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺷﯿﻄﺎن ﺻﻔﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﺎدر اﻫﻮرا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

ﺷﺮﯾﮏ ﺟﺮم درﺑﺎزداﺷﺖ آﮔﺎﻫﯽ رﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد.
اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ در ﻻﮐﺎﻧﯽ رﺷﺖ ﮔﯿﻼن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آزار ﺟﻨﺴﯽ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪﻋﻠﺖ آزار و اذﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻧﺎﭘﺪری روی ﺑﺪن ﮐﻮدک اﯾﺠﺎد ﺷﺪه،
ﺻﻮرت ﮐﻮدک ﮐﺒﻮد و دﻧﺪه ﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻨﯿﻊ :ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ رﮐﻨﺎ

