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.
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