ﺧﻮراﻧﺪن ﺷﺮﺑﺖ ﻣﺘﺎدون ﺑﻪ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ۷
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ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻫﺮاﻧﺎ – ﺧﻮراﻧﺪن ﺷﺮﺑﺖ ﻣﺘﺎدون ﺑﻪ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ  ۷ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺪرش ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻟﻤﺲ ﺷﺪن ﭘﺎﻫﺎی ﮐﻮدک ﺷﺪ .ﭘﺪر اﯾﻦ ﮐﻮدک از ۱۱
ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﻋﺘﯿﺎد داﺷﺘﻪ و در ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺎرﻫﺎ ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪش را ﻣﻮرد آزار و اذﯾﺖ ﻗﺮار داده و در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
ﺧﻮراﻧﺪن ﺷﺮﺑﺖ ﻣﺘﺎدون ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻟﻤﺲ ﺷﺪن ﮐﻮدک  ۷ﺳﺎﻟﻪاش ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻫﺮاﻧﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺗﺴﻨﯿﻢ ،ﺗﺎﻧﯿﺎ  ۷ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﺸﻬﺪ اﺳﺖ ،ﻣﺎدر وی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻬﻨﺎز ﻣﺘﻮﻟﺪ  ۹۶از ﺑﺠﻨﻮرد و ﭘﺪرش ﻣﺘﻮﻟﺪ  ۶۷از
ﻣﺸﻬﺪ ،ﻣﺎدر ﺳﺎﻟﻢ و ﺧﺎﻧﻪدار ﺑﻮده و ﭘﺪر از  ۱۱ﺳﺎﻟﮕﯽ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﺗﺮﯾﺎک ،ﺣﺸﯿﺶ داﺷﺘﻪ ،وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﻤﺎری اﻋﺼﺎب و روان داﺷﺘﻪ و
ﯾﮏ ﺑﺎر ﻧﯿﺰ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺴﺘﺮی در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت  ۶۴روز را دارد.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺪدﮐﺎران ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻣﻬﺮآﻓﺮﯾﻦ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ “:ﭘﺪر اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺳﻦ  ۲۱ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺟﺮم
ﭼﺎﻗﻮﮐﺸﯽ در ﮐﺎﻧﻮن اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻃﺒﻖ اﻇﻬﺎراﺗﺶ ﺳﺎﺑﻘﻪ ارﺗﺒﺎط ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ و در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ
ﻣﺸﺎﻏﻞ زﯾﺎدی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺎر در ﮐﺎرواش ،ﭘﻤﭗﮔﺎز و …اﺷﺎره ﮐﺮد”.
وی ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ آزار و اذﯾﺖ ﭘﺪر ﺧﺎﻧﻮاده اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ “:از دوران ﻋﻘﺪ و ﻧﺎﻣﺰدی ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺎدر ﺗﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻮرد آزار و اذﯾﺖ و
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺪر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ زﻧﺪﮔﯽ  ۳ﻋﻤﻪ و  ۳ﻋﻤﻮﻫﺎی ﺗﺎﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻄﺸﺎن ﻫﻨﻮز
ازدواج ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ و ﻫﻤﮕﯽ ﺑﯿﻤﺎری اﻋﺼﺎب و روان دارﻧﺪ”.
اﯾﻦ ﻣﺪدﮐﺎر ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﻬﻨﺎز اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ “:ﭘﺪر وی ﻓﻮت ﮐﺮده و ﻣﺎدرش در ﻗﯿﺪ ﺣﯿﺎت اﺳﺖ و  ۴ﺧﻮاﻫﺮ و  ۳ﺑﺮادر دارد
ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ازدواج ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮاده از ﻣﻬﻨﺎز ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽاش ﺑﺎزﮔﺮدد و ﻃﻼق ﻧﮕﯿﺮد ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت
ﺗﺎﻧﯿﺎ و ﻣﺎدرش ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻮرد آزار و اذﯾﺖ ﭘﺪرﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ”.
ﻣﺪدﮐﺎر ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻣﻬﺮآﻓﺮﯾﻦ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ “:ﻣﺎدر ﺗﺎﻧﯿﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۳۲ﺗﯿﺮ  ۷۹و ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺴﺮش ﻣﻮرد آزار و اذﯾﺖ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ اورژاﻧﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻤﺎس ﻣﯽﮔﯿﺮد و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ و آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وی ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻓﺮدا ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﺤﺮان
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از ﺷﺮح ﻣﺎﺟﺮای زﻧﺪﮔﯿﺶ او را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﻦ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ”.
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ “:وی از ﺗﺎرﯾﺦ  ۴۲ﺗﯿﺮ  ۷۹ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﺮزﻧﺪش در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﻦ ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺘﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ اﻃﻼع ﭘﺮﺳﻨﻞ
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ زن و ﺷﻮﻫﺮ ،ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ وی اﻃﻼع ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺷﻮﻫﺮش ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺮش )ﻋﻤﻪ  ۶۱ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺎﻧﯿﺎ ( ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﻧﺎﻣﻪ از دادﮔﺎه ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﻦ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و وی را ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺒﻠﺖ ﺑﺎ ﺧﻮدش ﻣﯽﺑﺮد .ﺳﭙﺲ ﻣﺎدر ﺗﺎﻧﯿﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ
 ۶۱ﺧﺮداد  ۷۹ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎدرش از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺠﻨﻮرد ﻣﯽروﻧﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻣﺪام ﻫﻤﺴﺮش ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﮏ و ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ وی را
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺑﺎزﻧﮕﺮدد ﺗﺎﻧﯿﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻋﮑﺲ ﺷﺮﺑﺖ
ﻣﺘﺎدون از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﮕﺮام اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﺑﺖ ﻗﺼﺪ ﮐﺸﺘﻦ ﺗﺎﻧﯿﺎ را دارد و در ﺗﺎرﯾﺦ  ۰۲ﺧﺮداد  ۷۹ﺑﺎ ﻗﺎﻃﯽ ﮐﺮدن ﺷﺮﺑﺖ ﻣﺘﺎدون ﺑﺎ
آﺑﻤﯿﻮه ﺑﻪ زور ﺗﺎ ﻗﻄﺮه آﺧﺮ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﯿﺎ ﺧﻮراﻧﺪه اﺳﺖ”.
وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ “:ﭘﺲ از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺗﺎﻧﯿﺎ ﺑﯿﻬﻮش ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎده و ﺳﭙﺲ ﭘﺪرﺑﺰرﮔﺶ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﻧﻬﺎ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺑﺎز ﮐﺮدن درب
ﻣﻨﺰل ﺑﺎ آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ و اورژاﻧﺲ  ۵۱۱ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ درب ﻣﻨﺰل را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آﻧﺎن را ﺑﯿﻬﻮش ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم رﺿﺎ اﻋﺰام ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ”.
ﺗﺎﻧﯿﺎ  ۸روز در ﮐﻤﺎ ﺑﻮده و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﻮش ﻣﯽآﯾﺪ ،از ﻧﺎﺣﯿﻪ  ۲ﭘﺎ ﻓﻠﺞ ﺷﺪه و ﭘﺰﺷﮑﺎن اﻇﻬﺎرداﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻠﺴﺎت ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﻣﺠﺪد و راه رﻓﺘﻦ وی ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻢ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﻣﺎدر و ﮐﻮدک ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻣﻬﺮآﻓﺮﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ
ﺑﻮدهاﯾﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻣﺎدراﻧﺸﺎن ﭘﺲ از ﭘﻨﺎه آوردن ﺑﻪ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺠﺪد ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﻓﺮد ﮐﻮدک آزار ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺮ آزار ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ وﻗﺖﻫﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻏﻤﺒﺎری را ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان ﻧﺒﻮده اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن از ﺿﻌﻒ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن
دارد ،اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺘﻮﻟﯽ در روﯾﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮﮐﺮده و اﻣﻨﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺎدران و ﮐﻮدﮐﺎن را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
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