کودکان در برزخ زندگی

ســمانهشــهباز /ســال 95هم مانند ســالهای قبل مراکز پلیس و دادســراها و محاکم ،با پروندههای کودک آزاری خردســاالن
بیپناهــی روبــهرو بودند که دل هرانســانی را به درد میآورد .پرونده های تلخ و دلخراشــی که قربانیانشــان دختران و پســرهای
کوچک و بی دفاعی بودند که آماج نامهربانی پدر و مادر ،یا مادروپدرخواندههاشان قرارگرفتند.آنها که به جای دستان مهربان و
نوازشگر روی سرهایشان ،سیخ داغ ،آتش سیگار و مشت و لگدهای هولناک را حس کردند.
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زمیــن افتــاده اســت .در این هنــگام بــا اورژانس تمــاس گرفتیم
و اورا کــه بــه حالت کما رفتــه بود به بیمارســتان ثامن رســاندیم
امــا پزشــکان با مشــاهده وضعیــت وخیــم «محمدامیــن» او را
به بیمارســتان اعــزام کردند امــا او روی تخت بیمارســتان جان
ســپرد .ناپدری پســر کوچولو در پاســخ به ســؤال بازپــرس درباره
آثــار ســوختگی و کبــودی وحشــتناک روی بدن پســرک گفت :او
بچــه بیش فعالی بود کــه «خودآزاری» میکــرد .گاهی با فندک
خودش را میســوزاند! چنــد روز قبل هم زمانی که از مدرســه به
منزل بازمی گشت داخل جوی آب افتاده بود! او در پاسخ به این
ســؤال که «چرا آثار کبودی و ســوختگی را به پزشک معالج نشان
نــدادی؟» گفــت« :من این آثــار را ندیــده بودم!!» مادر پســرک
بیگناه نیز گفت :همســر اولم مردی معتاد بود که از او جدا شدم
وپــس ازآن بــا این مــرد (ناپــدری) ازدواج کردم .اما تنهــا از  2روز
قبل متوجه آثار ســوختگی و کبودی روی بدن پسرم شدم! با این
حــال آنها تا زمــان رفع ابهامهای موجــود درپرونده راهی زندان
شدند.
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رهایی دخترک از شکنجه گاه خانوادگی
پرونــده ســتایش کوچولــو یکــی از تلختریــن حوادثــی بــود که
ســال گذشــته مطرح شــد وتحت رســیدگی قرارگرفت  .دخترک
چشــمهایش را بسته بود .گویی نمیخواســت چیزی جز سیاهی
ببیند .حق هم داشت چرا که دنیایش حسابی تیره وتار بود .قلب
کوچکش مثل گنجشک میتپید.درجستوجوی پناهگاهی امن
بود .اما...
می ترسید و اشــک میریخت .پدر و مادر همیشه اصلیترین
تکیه گاههای هر فرزندی به شــمارمی روند .اما افســوس که برای
ســتایش کوچولو ایــن دو واژه کابوس روزها و و شــبهایش شــده
بودنــد .دســتهای کوچــک و بدن نحیفــش پــر از زخمهایی بود
که با ســیخ داغ و ســیگار سوزانده شــده بودند .نامهربانیها قلب
کوچکش را به درد آورده بود .تنها اشک میریخت و ضجه میزد.
دســت و پــای کوچکــش با ضربههــای مــادر نامهربان و مشــت و
لگدهای ناپدری معتادش شکسته بود او تنها سه سال دارد اما به
اندازه یک عمرطوالنی عذاب کشیده بود.
عصــر شــنبه اول آبان بود که فردی ناشــناس بــه داد دردهای
پنهــان ایــن کودک رســید و طــی تمــاس بــا اورژانــس اجتماعی
رفســنجان پــرده از شــکنجههای ســتایش برداشــت؛ بالفاصلــه
هــم مأمــوران بــه محــل اعــزام شــدند و بــا کنــار زدن پتویــی کــه
ســتایش بیپناه لرزان و هراســناک زیــر آن قرار داشــت آثار زخم
بــر ســر و صــورت و بدنش را دیــده و او را بــه بیمارســتان علی ابن
ابیطالب(ع) انتقال دادند.
در بررســیها مشــخص شــد ســاق پــای چــپ دختــرک
نگون بخت شکســته بود .آثارشکســتگی قدیمی هم روی ســاعد
دســت راســتش به چشــم میخورد.عالوه بر کبودی چشم چپ،
آثار سوختگی روی پشت ،سینه و شکم وی دیده میشد به همین
خاطر وی تحت مراقبتهای ویژه پزشکان قرارگرفت.
بررسیها نشــان داد این فرشته معصوم هر روز ازسوی مادر و
ناپدری معتادش شکنجه میشد.
ســرانجام نیز آنها شناسایی و دستگیرشــدند و در انتظار زمان
محاکمه هســتند .اما ستایش نیز به بهزیســتی سپرده شد تا شاید
بخشی از رنجهایش در آنجا التیام یابد.
شکنجههای وحشیانه «آتوسا»
یکــی دیگــر از قربانیــان کــودک آزاریهــای فجیــع ،دخترک
یکســالهای بــه نــام آتوســا بــود که بــه جای دســتهای نوازشــگر
مادرش ،با ته مانده آتش سیگاراو بارها سوخته بود.
«آتوســا» حاصــل ازدواج پــدر و مــادری معتــاد بــود .پــدری
 40ســاله و مادری  38ســاله که ساکن شهرســتان نیشابور بودند و
تجربه مصرف انواع مواد مخدر را داشتند
هــر بــار که مواد مخدر به دســت والدیــن کودک بینوا نمیرســید و

پولی در بساطشان نداشــتند تا مواد بخرند ،این دخترک یکساله باید
تــاوان عصبانیتهای والدینشــان را پــس میداد .زن وشــوهر برای
ســاکت کردن کــودک ،بدنش را با ســیم کبود میکردند و دســت آخر
نیز با ته سیگارهایشــان بدن نحیف او را میســوزاندند .دخترک پس از
رهایی ازاسارتگاه خانوادگی ،تحـــــت مـــراقبــت بهزیستی قرارگرفت و
والدیناش هم درانتظارمحاکمه به سرمی برند.
دختر  10ساله قربانی شکنجه نامادری
اواخــر خــرداد ســال گذشــته بــود زن ومــرد پریشــان حالــی،
معصومــه  10ســاله را کــه با مرگ دســت و پنجــه نــرم میکرد به
بیمارســتان تهــران پــارس
رســاندند .دربررســیهای
پزشکان
مقدماتــی پزشــکان مشــخص
با مشاهده
شــد دخترک به دلیل مشکالت
تغذیــهای بشــدت ســوء تغذیه
وضعیت وخیم
دارد و آثــار زخــم ،جراحــت و
«محمدامین» او را
شکســتگیهای متعــدد نیــزدر
به بیمارستان
بدنــش بــه چشــم میخــورد.
اعزام کردند
ســطح هشــیاریاش در
اما او روی تخت
وضعیــت اضطــراری قــرار
بیمارستان
داشــت .آثار متعدد ســوختگی
بــا ســیگار در بــدن معصومــه
جان سپرد
کوچولــو دیــده میشــد .روی
قفسهســینهاش هــم آثــار
ســوختگی و کبودیهــای
قدیمــی وجــود داشــت .آثــار
شکســتگیهای قدیمــی که به مــرور زمــان و بدون هیــچ درمانی
جوش خورده بود ،همه حکایت از آن داشــت که دخترک بشدت
تحــت شــکنجه قرارگرفتــه اســت .خونریــزیمغــزیاش باعث
شــد کــه خیلی ســریع به بخــش مراقبتهــای ویژه منتقل شــود.
همزمان با شروع درمان دخترک ،ماجرا به پلیس هم اعالم شد.
معصومه چندیــن روز تحت درمان قرار گرفت تــا اینکه بهبودی
نسبی به دست آورد و به محض زبان گشودن پرده از شکنجههای
نامادریاش برداشــت .یکی از نزدیــکان دخترنگون بخت نیزبه
مأمــوران گفت :پدر و مادر معصومه ســال 82بــا یکدیگر ازدواج
کردند اما تنها  5ســال پس از تولد دخترک ،والدینش جدا شدند.
در ایــن میان پدر معصومه با زنی مطلقه که دارای 2فرزند بزرگ
بــود ازدواج کــرد .همــان موقــع هــم بدرفتاریهــای نامــادری با
معصومــه کوچولو آغازشــد .این در حالی بود کــه مادر معصومه
ک بار میتوانســت
اجــازه دیــدن او را نداشــت و هــر چند ســال یــ 
مخفیانه او را ببیند .اما هرگز نمیدانست دخترش در چه شرایط
ســختی زندگی میکنــد .مادر دلشکســته زمانــی از اوضاع وخیم

دخترش باخبر شد که او در کما بود.
پرونــده شــکایت از نامــادری معصومــه در دادســرای ناحیــه
4تهران مطرح شــد .از طرفی پدر معصومه نیز از همســر دومش
بهدلیــل آزار و شــکنجه دخترش شــکایت کــرد .اما چنــد روز بعد
همســرش مهریــهاش را بــه اجرا گذاشــت و پــدر معصومــه را به
زنــدان انداخت.هرچند معصومه با تالش تیم درمانی به هوش
آمــد اما مــادرش همچنــان در انتظــار محاکمه عامالن شــکنجه
فرزندش هستند.
مرگ دلخراش محمد امین
«محمدامین» پسرک  9سالهای بود که سال گذشته در مشهد
مورد کــودک آزاری بیرحمانــه قرار گرفته بــود .او که دچار مرگ
مغزی شــده بــود به بیمارســتان انتقــال یافــت اما متأســفانه به
خاطرشدت صدمات وارده جان باخت.
آثــار کــودک آزاریهــای بیرحمانــهای کــه روی بــدن
«محمدامیــن» نقــش بســته بــود همــه اعضــای تیــم درمانــی،
بازپــرس ومأموران را بشــدت تحت تأثیر قــرار داده بود .در ادامه
نیز مشخص شد او نیز قربانی طالق شده است.
ناپــدری  34ســاله ایــن کــودک کــه وی را بــه مرکــز درمانــی
رســانده بــود در بازجوییهــا به قاضــی ویژه قتل عمــد گفته بود:
وقتــی از همســرم جــدا شــدم دختــر خردســالی داشــتم کــه بــا
مادرم زندگی میکند .پس از آن با زن دیگری که پســر  9ســالهای
داشــت ازدواج کردم .اما از وقتی بیکار شــدم همســرم با ماشین
مسافرکشــی میکــرد تــا امــور زندگــی را بگذرانیم .در ایــن میان
«محمدامین» پســر  9ســاله همســرم کــه به بیماری آســم مبتال
بــود دچار ســرماخوردگی شــد کــه او را نزد پزشــک بردیــم و طی
چنــد روز آمپولهایــش را تزریق کردیم اما وقتــی آخرین آمپول
را بــه او تزریــق کردیــم و بــه منــزل بازگشــتیم در حــال تعویــض
لبــاس ،ناگهــان صــدای افتــادن چیــزی توجهــم را جلــب کرد.
وقتــی به عقب برگشــتم دیدم کــه «محمدامیــن» بیهوش روی
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