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:حوادث ترافيكي

، عقربه هاي تابستاني گرمآن روز.نفري بود7پنجمين دختر خانواده) ماهه17(ريحانه.اتفاق افتاد8/6/91حادثه در تاريخ•

در منزل نيست سراسيمه بدنبال كودك مي دود ومي بيند ريحانهدوشمي شب رانشان مي دادكه مادر متوجه 22:00ساعت

او رابه خواهران بزرگترش مي كودك در كوچه روي زمين نشسته ودرحال بازي است وكودك را به منزل مي آوردو

كه.سپارد مي,ريحانه هستند خواهران بزرگترمراقبمادرخاطرش جمع است ونگراني ندارد، مطمئن است مشغول تهيه شام

خواهران كه مشغول درس خواندن وتماشاي تلويزيون دخترك كوچك كه البته بازيگوش وشيطان هم مي باشد ازغفلت شود اما

رس.استفاده نموده وبراي بازي مجددا به كوچه برميگردد هستند بههديدركوچه پدر كودك از راه ومشغول پارك كردن اتومبيل

دخترك.پياده شده ومتوجه حادثه تلخ ميگردد,كه ناگهان با صداي عابرين اتومبيل را متوقف نموده باشدحالت دنده عقب مي 

مادر.تمام دنده هاي او خرد شده است وبه سختي نفس ميكشد,نازنينش زير چرخ ماشين خودش به طرز فجيعي له شده

و مي فورا خود رابه محلدخترك نيز خبردارشده بالفاصله پدر با ماشين كودك را به بيمارستان.دنرساماجراي فجيع ودردناك

.انتقال مي دهد اما دخترك معصوم دردستان مادرش تا رسيدن به بيمارستان به فرشته هاي آسمان ملحق مي شود 

:اگر اتفاق نمي افتاد شايد اين مرگ•

شد• ، هرچنددقيقه يك بار، جوياي حال فرزندش مي غي مادركودك شد، احتماال زودتر متوجه .بت كودك مي

و• مي اطالع رساني دقيقي درمورد عوامل خطرساز دركودكان رابراي خانواده........ اگرهمكاران بهداشتي ونيزصداوسيما ها انجام

 ..........ودادند 

به همراه چند كودك ديگر سوار) ماهه32(فاطمه در منطقه زلزله زده هريس اتفاق افتاده است9/8/91حادثه در تاريخ•

مي.تراكتور عمويش ميشود  و هنگام رسيدن به چادر هاي منطقه در يك سراشيبي كودك از پشت تراكتور در هنگام بازگشت

ب.در همان لحظه خون دماغ ميشود. افتد وسر كودك به سنگي ميخورد ه بنابراظهار مادر، كودك بالفاصله توسط خانواده

و تنگي نفس شديد و توسط آمبوالنس ارجاع داده ميشود كه بين راه كودك با عالئم خون دماغ بيمارستان هريس برده ميشود

.فوت ميكند

و پدرش تكنسين اورژانس• است هيچ چيز براي يك امداد گر سخت تر از اين نيست كه بر سر بالين 115مادر علي اصغر معلم

و كاري از  و لحظه رسيدن مجروحي حاضر شود دستش برنيايد علي الخصوص كه آن زمان كه مصدوم فرزند خود امدادگر باشد

.به محل حادثه متوجه شود كه كودكش در دم فوت كرده است
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در) ماهه27(علي اصغر• و برادر بزرگش از مهد قران برمي گشتند در راه برگشت از كوچه تنگي كه به همراه مادر بزرگش

ي و مسير خانه و تنگ پارك كرده بود شان بود عبور مي كردند راننده بي احتياط ماشين لجن كشي،ماشين را در كوچه سرازير

و مادر بزرگش ماشين  مشغول كار بود برادر بزرگ علي اصغر با دوچرخه كمي جلوتر حركت مي كرد لحظه عبور علي اصغر

و ماشين  و كودك بين ديوار و علي اصغر به دليل ناگهان حركت كرده مادر بزرگ مي مانند مادر بزگ به شدت زخمي مي شود

تماس گرفته مي شود متاسفانه شيفت پدر علي اصغر بود بعد 115شكستگي شديد جمجمه فوت مي كند بالفاصله با اورژانس 

و پسر فوت كرده اش را به اورژانس شبانه روزي مي آورد در  حالي كه فرياد هاي از رسيدن به محل حادثه پدر ،مادربزگ زخمي

و پزشك تيم سالمت با هم بر سر بالينش حاضر شدند اما آنها.دلخراشش سنگ را نيز به ناله مي آورد  پزشك شيفت اورژانس

ديگر نمي توانستند كاري بكنند كه كودك در دم جان داده بود فقط ناله هاي پدري غمناك بود كه روي تخت پسرش به آسمان 

.سر مي كشيد

را از آنها گرفت وقتي صحبتش به ميان مي آيد دوباره زخم كهنه شان سر باز مي كند)ماهه20(غفلت هانيه كوچك يك لحظه•

:ولي مادر بزرگش كه شاهد آن لحظه تلخ بود چنين مي گويد

در آمد مرد ظهر پدرش خسته از مزرعه آمد ناهارمان را خورديم چايي بعد از ناهارمان را مي خورديم كه در خانه را به صدا•

همسايه بود با پدر هانيه كار داشت او گفت تراكتورم خراب شده اگه براتون مقدور است تراكتور را بوكسل كنيد تا راه بيفتاد 

و بار كاري فراوان مزرعه ،پدر هانيه گفت باشه بيرون كه رفتيم هانيه هم به دنبال ما بيرون آمد به هر نحوي كه ميشد  تابستان

و پدرش ان طرف تراكتور همسا و روشنش كرديم هانيه هم به عادت كودكانه مشغول بازي گوشي بود او يه رابوكسل كرده

و دوباره تراكتور را سر جاي اولش قرار دهد او  و من اين طرف كوچه نشسته بودم پدرش خواست دنده عقب بيايد كوچه بودند

و كه دنده عقب مي رفت ناگهان آنچه بايد نمي شد اتفاق افت اد فرياد در گلو يم خفه شد هانيه زير چرخ تراكتورپدرش ماند

بود بالفاصله تماس گرفتيم مامور اورژانس 115سرش كامال متالشي شد تنها كاري كه مي توانستيم بكنيم تماس با اورژانس 

.گفت كه كودك در همان لحظه فوت كرده است

در24اتفاق مي افتد متين20/3/91مورخه11حادثه ساعت• ماهه در حياط بازي مي كرد كه عمويش بدون توجه به اينكه

له) نيسان( پشت خودرو  و با پيكر متين مشغول بازي است دنده عقب ميرود كه با صداي فرياد متين از ماشين پايين مي آيد

.شده متين مواجه مي شود متين در دم فوت نموده بود
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 مشغول بازي بوده شان منزل جلوي درخيابان)ماهه37(اتفاق مي افتد ابراهيم3/10/91بعد از ظهر مورخه17حادثه ساعت•

و صداي. كشدمي خودش متوجه باشد ابراهيم را به دنبال اينكه بدون متر زيرمي كند وچند اورا سواري راننده كه مردم باسر

به درآورده رااززيرماشين ابراهيم وآنها شودمي متوقف خيابان  شخصي خانواده اش خبر ميدهند بالفاصله ابراهيم را باماشينو

 فوت درآمبوالنس شدن منتقل بعداز بر اثر شدت جراحات وارده چنددقيقه ولي كودك رسانندمي پزشكي هاي فوريت تاپايگاه

.كنند مي

و به حياط رفت كه پدر)ماهه31( ابوالفضل• ش در حال روشن كردن تراكتور جهت كنارم بود ولي لحظه اي حواسم به اونبود

. بيرون رفتن بود كه ناگهان با دنده عقب رفتن كودك زير ان ماند

و• و خودرو وازگون شد پسرم روز جمعه جهت بازديد از غار سهوالن در حال حركت بوديم كه ناگهان چرخ هاي ماشين قفل كرد

شد)ماهه41(ياسين  . از شيشه به بيرون پرت

.جلوي درب منزل مشغول بازي بوده كه به علت زير گرفتن توسط تراكتور در جا فوت كرده است) ماهه49رامين( كودك•

كودك توسط پدر بزرگ ومادر به عروسي رفته بود ودر محل عروسي كنار والدين خود در چند قدمي ان ها توسط كاميون زير•

.گرفته شده ودر جا فوت كرده است

پسر عموي خود سوار بر تراكتور شده وبه علت ترمز كردن در جاده كاني مال از تراكتور به پايين پرت شدهباماهه30ماردين•

.وفوت ميكند

را براي خوردن صبحانه بيدار ميكندوقتي كودك موجه ميشود پدر در حال رفتن به بازار مي باشد)ماهه54( صبح مادر كوك•

و .به پشت ماشين پدر اويزان مي شود كه به علت نديدن توسط پدر زير ماشين مي ماندبدون اطالع مادر بيرون رفته

،20بيتا• خارج) با دنده عقب( در حياط منزل مشغول بازي بود كه توسط عمويش كه ميخواست خود رو را از حياط منزل ماهه

. نمايد زير گرفته شد

دژ• بعلت ضربه مغزي ماهه34آرشو مي شودبوكان به علت سرعت باال واژگون–خودروي پژوي سواري در جاده بين شاهين

.مي كند در دم فوت 

،30آريا• نزديك درب منزل مشغول بازي بوده كه كاميون باربري وسائل كه نزديك درب منزل ايشان بوده به عقب ماه

 برگشته وكودك را زير گرفته بود 
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،42بهنام• كه ماهه پدر كه در حال پارك خودرو در حياط منزل بود. از محل كار برگشته بود به حياط منزل دويد براي ديدن پدر

و كودك را زير گرفته است   متوجه كودك خود كه در حياط منزل بود نشده

و. ماهه نمي شود41مبين متوجهكه راننده ميخواسته دنده عقب وارد حياط شود• كودك زير جمجمهو با كودك برخورد كرده

 چرخ عقب وانت قرار گرفته ودردم فوت ميكند 

،55كيان• ميماهه و مادر كيان اصرار مي كند كه كيان6روند دختر خاله با مادر به خانه خاله خود ساله كودك در كوچه بوده

د كه ناگهان يك خودروي همراه انها داخل خانه شود ولي كيان دست دختر خاله اش را مي گيرد ومي خواهند داخل خانه شون

.سواري با سرعت زياد از خيابان داخل كوچه مي شود وبا هر دو كودك برخورد كرده وكيان در همان جا فوت مي كند

و كودك را زير از جاده روستاييو مادرش در حال عبورماهه39اسراء• بودند كه تراكتور بدون ترمز با انها برخورد ميكند

.ميگيرد

خودروي سواري با كودك سرعت غير مجاز رانندهاست كه در اين هنگام بعلت بازي با بچه هاي روستا ماهه در حال44كودك•

 بالفاصله كودك را به بيمارستان ارجاع ميدهند كه متاسفانه كودك در بين راه فوت ميكند.برخورد مي كند 

ال• ستيك ماشين مي تركد كه منجر به چپ شدن خودرو وپرتاب بدليل فرسوده بودن الستيكهاي خودرو ،در زمان وقوع حادثه

،20الهام شدن  مي شود ودر اثر ضربه مغزي فوت استبغل مادرشو بدون بستن كمربند ايمني كه در صندلي جلو ماهه

.ميكند

،15 كودك• است بدون ديد هنگام حركت خودرو پشت ماشين مشغول بازي بوده وهنگامي كه راننده كه عموي كودك بوده ماهه

كافي به قسمت عقب ماشين دنده عقب حركت مي كند با ماشين ازروي كودك ردميشود ومصدوم بالفاصله با خودروي شخصي 

.به مركز بهداشتي درماني ديزج مرگور منتقل ميشود ولي بدليل شدت جراحات وآسيب جمجمه دربين راه فوت ميكند 

از 20:00 ساعت 10/03/1391در مورخه، سه ساله مهيا• همراه خواهرش پشت وانت سوار شده بود كه به دنبال افتادن

و پدر جهت بررسي وضعيت ماشين را نگهداشته كه به علت سراشيبي جاده ماشين  ماشين خواهش والدين را مطلع مي كند

و كودك را له كرده است .خود به خود به طرف عقب حركت كرده

در• ،25 كودككه بوده است ماشينبا منزلاز خروج حال پدر خانواده  ناحيهازو دويده ماشين طرفبه ماشين عقباز ماهه

به دليل عبور الستيك دچار تروما شده است كه تا فاصله كوتاهي از روستاي محل سكونت تا شهر زنده بوده ولي متاسفانه شكم

. در راه فوت نموده است 
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كه اتوبوسووزلنكر به دنبال تصادف دو دستگاه ماشين•  كليه سوختنو مرگو وسيلهدوهر گرفتن آتشبه منجر در جاده

، لنكروز سرنشينان . در محل حادثه فوت نموده است ماهه44كودك شده است

، حياطدر ماهه13 كودك• مشغول بازي بوده كه به زير ماشين كه در حياط پارك بوده مي رود در همين حين راننده ماشين

، در دم فوت نموده را روشن ماشين  و متاسفانه به دليل عبور ماشين از روي كودك و بدون توجه به كودك به راه مي افتد نموده

.است 

و كاهش سطح هوشياري شده است كه منجر به فوت وي شده ماهه4 ماشين كودك به علت واژگوني در مسير راه• دچار تروما

. است 

و شكم شده است كه به بيمارستان شهرستان محل دچار ماهه48كودك تصادف با اتومبيل دنبالبه• و اندام ها ضربه به سر

و و در آنجا فوت نموده استليسكونت برده شده .به دليل وخامت وضعيت از آنجا به مركز استان منتقل

پس از انتقال به بيمارستان به دليل شدت سانحهكه. است شدهmtو.HTدچار ماهه24كودك تصادف با اتومبيل به دنبال•

. فوت نموده است 

،تصادف به دليل• ،59كودك ماشين در جاده و قبل از زسيدن به بيمارستان فوت نموده است ماهه .دچار تروماي متعدد شده

كهبا ماهه51پسر بچه•  ترانزيت ماشينيكبا خيابان عرضاز عبور هنگامدر دوستانش در حال بازي در خيابان بوده است

. ميكند فوت بيمارستانبه انتقال راهدرو كرده تصادف

در ماهه37 در حالي كه كودك•  115 اورژانسبا سريعاكه ميشود پرت از موتور تصادف اثر سرنشين موتور سيكلت بوده است

به بوده بيهوش كودك كامال اورژانس رسيدن زمانتا. شده گرفته تماس و در آنجا فوت نموده استو .بيمارستان منتقل شده

 خودرويي كه از آنجا عبور مي كردهبا حالي كه با كودكان هم سن خود مشغول بازي بوده استدر دربيرون خانهماهه25كودك•

.و پس از انتقال به بيمارستان فوت نموده است كرده تصادف

درماهه25كودك• و در زاهدان-راسك جاده مسير سرنشين ماشين بوده ، به دنبال برخورد ماشين با خودرويي كه از مقابل

.كندمي فوتدمدر كودك باال سرعت علت حال عبور بوده است به

در)بهاباد( اهل خوزستان است كه بدليل شغل پدرش در يكي از شهرستانهاي استان يزد ماهه9پسر بنيامين• ساكن مي باشد

و بر اثر واژگوني خودرو سمند يكي از روزهاي ماه ارديبهشت به يكي از روستاهاي شهرستان بهاباد رفته بودند كه  به همراه پدر

د شدمادرش به. چار سانحه شد بهابادمركز بهداشتي درماني بنيامين . در مركز فوت نمود اما بدليل ضربه شديد مغزي اعزام
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از كرمانماهه اهل3مه دختر فاطمه معصو• ، متولد شده بود6است كه بعد ازدرسال نازايي مادر  هاي شهريور ماه روز يكي

حركتدر كيلومتر80با سرعت 405 پژوبا يك دستگاه به همراه خانواده كرمان به مشهد جاده بامداد در مسير 6:30ساعت

بابود مكه پارس پژوييك دستگاه ند كه ، خودرو پژو پارس ابتدااز مسير خود منحرف شدهوي آمداز روبرو  بود برخورد نمودند

و سپس به الستيك عقب خودروي ووبرخورد نمود آنها به خودروي جلويي اين خانواده برخورد نمود باعث انحراف آنها از جاده

ر هنگام تصادف از ماشين به بيرون پرتابدكه در آغوش مادر در صندلي جلو خودرو بودفاطمه معصومه. واژگوني خودرو شد

و در همانجا بالفاصله فوت نمود، شد با آمبوالنس به مركز بهداشتي درماني كودك. جسد وي روي جاده پشت خودرو پيدا شد

.نبود عمليات احياء موفقيت آميز اما منتقل شد

و برادر سوار ماهه افغاني ساكن شهرستان يزد در يكي از روزهاي مرداد10مصطفي پسر• ماه به همراه عمو، مادر، خواهر

موتورسيكلت بود كه هنگام عبور از خيايان فرعي به خيابان اصلي تصادف با ماشين وانت رخ مي دهد مصطفي در راه انتقال به 

و بقيه افراد با شكستگي اندامها به بيمارستان منتقل مي شوند از نظر نيروي انتظامي مقص ر راننده موتور بيمارستان فوت نمود

؟ !سيكلت شناخته شد ! !

مي باشد كه به همراه خانواده مادري به مشهد مقدس عزيمت) تفت(ماهه ساكن يكي از شهرستانهاي استان يزد6فاطمه دختر•

تريلي در جاده طبس فاطمه در بغل مادرش در صندلي جلوي خودرو پرايد نشسته بود ناگهان اتومبيلشان به يك ماشين. نمودند

و از  در جاده برخورد مي نمايد فاطمه به همراه كليه سرنشينان خودرو در هنگام حادثه فوت مي كند پدر كودك همراهشان نبود

. چگونگي وقوع حادثه اطالع ندارد 

يا در صندلي عقب خودروي پژو پارس بدون بستن كمربند ايمني. ماهه اهل آباده از استان شيراز است26محمد حسن پسر•

و  و در جاده طبس در حال حركت بودند محمد در حين حركت چندين بار پدر را صدا مي زند داشتن صندلي كودك نشسته بود

و خودرو از جاده به بيرون پرت شود در. همين باعث مي شود حواس پدر پرت شود وكنترل ماشين از دست وي خارج كودك

.همان ابتدا فوت مي كند 

سا44علي كودك• كن يك از روستاهاي شهرستان ميبد از استان يزد است كه در يكي از روزهاي مهر ماه در پشت خودرو ماهه

و در دم جان مي سپارد  و در حين دنده عقب به زير ماشين مي رود .پدر كه وانت بار بوده ايستاده بود كه از ديد پدر خارج بود

و محمد صالح ساكن استان) اردكان(، محيا ساكن استان يزد هستندپسرعمو دخترعموماهه4دو كودكو محمدصالحمحيا•

و محمد صالح. كرمان مي باشد و محيا و مادر ، با اتومبيل پرايد در حال سفر به مشهد مقدس بودند پدربزرگشانبه همراه پدر
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پ، وي راننده بودو پدر ايمني در بغل پدر بزرگ در جلو بدون داشتن كمربند محيا و و مادر نيز عقب مادر محيادر محمد صالح

كه فالسكصالح در بغل مادر بود در حين رانندگي راننده جهت برداشتنو محمدنشسته بودند  سرعت باال بدليلخم مي شود

و محمد. چپ مي شودماشين آنهاو نمود به خودرو جلويي كه آن هم پرايد بود برخوردو كنترل از دستش خارج شد پدر بزرگ

نيز دچار سانحهو مادرانشانمي نمايد پدر در حين انتقال به بيمارستان در آمبوالنس فوت محياح بالفاصله فوت نمودند صال

. كه به بيمارستان منتقل مي شوند همسر خودرو جلويي نيز فوت مي كندندشد

به خانه بهداشت در موعدهاي مقرر مراجعه كه بطور مرتب.ساله مي باشد20كودك حاصل اولين زايمان از اولين بارداري مادر•

در.و مراقبت شده است و200/16انجام گرفته وزن كودك) روز قبل از فوت20(سالگي5/3آخرين مراقبت كودك كيلوگرم

و حوادث نيز صورت گرفته است98قد وي  و مشكلي نداشته طبق پرونده آموزش پيشگيري از سوانح تا اينكه. سانتي متر بوده

و تراكتور همسايه كمي باالتر پارك شده بود، ماهه43در روز حادثه كودك  و مادرش بوده در كوچه در حال بازي در نزد پدر

و بچه افتاده  تراكتور يكدفعه شروع به حركت كرده والدين تا خواستند كودك را از سر راه تراكتور بردارند تراكتور به بچه خورده

.و بالفاصله فوت نموده است

ماهگي درخانه18ميباشد ودرMSسال وسابقه بيماري33ماهه حاصل پنجمين حاملگي وچهارمين زايمان مادرباسن18كودك•

وآموزش پيشگيري) باسيرتكاملي طبيعي47دورسر-سانتيمتر84قد–gr0012وزن( بهداشت مراقبت وكنترل شده

درروزحادثه كودك به تنهايي به محوطه بيرون ازحياط منزل ميرود درحاليكه عموي كودك. ازسوانح وحوادث نيزداده شده است 

دقيقه بعد درحاليكه عموي10مشغول سرويس ماشين تريلي خود بوده وتوسط پدربزرگ به منزل برگردانده مي شود وحدود 

كودك درحال تغيير وضيعت ماشين خود بوده كودك درزيرچرخ عقب خودرومانده ودرجا فوت مي نمايد وراننده باايماء واشاره 

.اطرافيان متوجه تصادف ميشود 

درجاده آسفالتي ماهه به همراه پدرش ازعرض ميادين عبوركرده ودركنارجاده درحاليكه يك پاي كودك49درروزحادثه كودك•

به50وپاي ديگرش درخاكي كنارجاده بود يك ماشين باسرعت زياد به كودك زده وحدود  متربعد راننده ترمزوكودك كنارجاده

زمين كشاورزي پرت شده است بالفاصله پدركودكش رابرداشته باماشين همان راننده به بيمارستان انتقال دادند به نقل قول 

ل كودك ضربان قلب داشته ولي نبض لمس نمي شده وچشمانش هم رفته رفته بسته شده دربيمارستان ازمادركودك درراه انتقا
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طبق نظرپزشكي قانوني شكستگي اسكلت ستون. عمليات احياء انجام گرفته ولي موثرواقع نشده وكودك فوت كرده است

.فقرات وخفگي ناشي ازآن باعث فوت كودك شده است 

، حاصل دوم53كودك• و. ساله مي باشد29ين بارداري مادر ماهه درروز حادثه در حال برگشت از زمين كشاورزي به همراه پدر

يك7برادر  و در حال عبور تراكتور از سربااليي جاده، كودك خواسته از صندلي ساله اش سوار صندلي عقب تراكتور شده

و سرش به آسفالت جاده برخورد طرف به صندلي طرف ديگر برود كه به علت ليز خوردن از روي تر اكتور به كنار جاده افتاده

، پدر كودك كه راننده تراكتور بوده است جهت انتقال  و گوش شروع شده و بالفاصله خونريزي از شكستگي سر، بيني كرده

و به منزل بر مي گردند . كودك به بيمارستان اقدام مي كند كه در بين راه كودك فوت كرده

و عمو مجبور. فرزند خردسالي دارد كه هردورابا هم در آغوش مي گيردعموي عليرضا• و پا زدن مي كنند بچه ها شروع به دست

و مشغول بحث با دوستش مي شود  و با فرزند خود سوار بر ماشين مي شود مي شود كه عليرضا را بر روي زمين بگذارد

ر) ماهه17(عليرضا. و كسي مراقب او نيست بر و بعد آرام آرام كه تنها شده و شروع به خاك بازي مي كند وي زمين مي نشيند

را. به زير ماشين مي رود و بعد از خداحافظي ماشين و به كل فراموش كرده كه عليرضا به كجا رفته عمو گرم صحبت شده

و شروع به حركت مي كند غافل از اينكه يك كودك خردسال در زير ماشين نشسته  م.روشن اشين صداي يك با شروع حركت

و فرياد  و با شنيدن صداي داد و ناله ضعيف كودكي به گوش مي رسد عمو يكدفعه به خود مي آيد كه عليرضا كجا رفته برخورد

و  ، جنازه غرق در خون او را در كف جاده مي بيند و در اين زمان است كه عموي كودك ، راننده ماشين را متوقف مي كند مردان

كودك را به بيمارستان بردند، در بيمارستان پزشك اورژانس احتمال زنده ماندن كودك را صفر مي داند. كند شروع به فرياد مي

با رسيدن مادر به بيمارستان پزشك مرگ كودك را اعالم كرده. والدين كودك را باخبر كنند"و از همراهان مي خواهد تا سريعا

. بود

و• فرزندانم براي خريد به بازار بروم همگي با هم به حياط رفتيم كه متوجه شدم فراموش روز حادثه قصد داشتم به همراه همسر

من.بچه ها هم در حياط مشغول بازي شدند.كرده ام كيف پولم را بياورم براي آوردن كيفم به داخل ساختمان رفتم  در غياب

در پشت ماشين نمي شود)ماهه17(كمان هنگامي كه همسرم ميخواهد خودرو را از پاركينگ خارج كند متوجه حضور كود

ام( و كودك به علت له شدن ناحيه) همسرم فكر ميكرد كه من فرزند كوچكم را با خود به داخل منزل برده كودك را زير گرفته

.سر كودك بالفاصله فوت ميكند 
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هم(به همراه خانواده برادرم)ماهه27(در روز حادثه همسرم ودخترم مريم• و كودكشان حيدربرادرم به ) ماهه14(راه همسرش

كيلومتري بندر امام خميني جرثقيل مشغول به كار بوده20در.به قصد ديدن اقوام در بندر ماهشهر، منزل را ترك كردند

كه كارگران هيچ تابلو يا عالمت هشداري در جاده قرار نداده) جرثقيل مشغول دراوردن ماشين تصادفي ديگري بوده است(است

و با جرثقيل.ودندب راننده خودرو حامل كودكان هنگامي كه جرثقيل را ميبيند به علت سرعت باال قادر به كنترل خودرو نبوده

و حيدر در حين انتقال به بيمارستان فوت ميكند .برخورد ميكند كه در اين حادثه مريم در محل حادثه فوت ميكند

ب2در روز حادثه مادر بزرگ به همراه• از.ه پارك رفته بودندنوه اش حوالي غروب بود ،بچه ها بعد از ساعتي بازي در پارك

ي بستني فروشي در سمت ديگر خيابان بود.مادربزرگ بستني تقاضا كردند مادربزرگ دست نوه هايش را گرفت، در حال.مغازه

دل.عبور از خيابان بودند كه ناگهان سواري پيكان با سرعت به سارينا برخورد كرد يل نزديك بودن اين پارك به بيمارستان به

.سريعا به بيمارستان منتقل شد اما متاسفانه كودك در همان محل به دليل شدت ضربات وارد شده به سر كودك فوت شده بود

 اولين فرزند خانواده اي با وضعيت اقتصادي متوسط بود پدر اميرمحمد اعتياد به مواد مخدر داشت محل) ماهه48(اميرمحمد•

و تصادفات زيادي در آن منطقه اتفاق مي افتاد سرانجام اميرمحمد ساعت سكونت اميرمحمد به جاده اصلي خيلي نزديك بود

از30/6 و ساالنش ترك ميكند ولي هرگز به خانه برنمي گردد زيرا برخورد يكي بعد از ظهر منزل را به قصد بازي با همسن

ب و با وجود انتقال اميرمحمد به بيمارستان او ساعت وسايل نقليه در حال عبور با اميرمحمد 8اعث خونريزي داخلي وي مي شود

.شب در بيمارستان جان به جان آفرين تسليم مي كند

و در اين حين كودك براي بازي كردن به زير چرخ)ماهه23(علي• پيش زن عموي خود بوده كه زن عمو از اتاق خارج مي شود

و عقب ماشين سنگين پدر كه  و وجود علي ماشين را روشن كرده و پدر بدون اطالع از حضور در حياط منزل پارك بوده رفته

و كودك را زير مي گيرد  .عقب رفته

مي27مهدي• و از كودك غافل ، مادر در حال صحبت كردن با خانم همسايه بوده ماهه به همراه مادر درب حياط منزل بودند

و با ماشين در حال گذر از خيابان برخورد مي كند، كودك به بيمارستان شود كودك به صورت نا گهاني به خيابان رفته

و در بيمارستان فوت مي كند  .گنجويان دزفول برده مي شود

ماهه به همراه والدين خود با ماشين شخصي ازانديمشك به طرف اصفهان مي روند كه در جاده به علت عدم36پورياي•

م و عدم استفاده از كمربند ايمني به رعايت ، كودك كه در صندلي عقب خواب بوده قررات رانندگي ماشين از جاده منحرف شده

و فوت كودك مي شود  و باعث شكستگي مهره هاي گردن .بيرون پرتاب مي شود
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بزرگ كودك با ماشين دنده عقب بعد از ظهر در حال رفتن از درب حياط به بيرون بوده است كه پدر4ماهه ساعت54اركان•

و  و كودك را با تاير ماشين زير مي گيرد وقتي مردم او را متوجه كرده اند با ترس رفته متوجه كودك پشت ماشين نشده است

و منجر به فوت كودك در محل حادثه مي شود  و از روي كودك رد مي شود . وحشت دوباره برگشته است

پد) ماهه22(كودك• و مادر از ماهشهر به سمت رامهرمز در حركت بودند به همراه كودك درصندلي عقب پرايد در آغوش.ر

و كودك از آغوش مادر  و بعد از اينكه وارد جاده رامشير به رامهرمز شدند در پيچهاي جاده پرايد با تريلي برخورد كرده مادر بود

و مادر به علت جراحت به بيمارستان  . منتقل شده ولي كودك در محل حادثه فوت نمود به جلو پرت شده سپس پدر

و كودك دركناره جاده مشغول بازي• ي خود جهت جمع كردن علوفه به حوالي روستا مي رود روزحادثه كودك به همراه عمه

انه كودك متاسف.و با كودك برخورد مي كند. باسرعت زياداز آن منطقه عبورمي كند) پرايد(ميشود، متاسفانه دراين زمان ماشين 

.به علت ضربه مغزي درهمان محل حادثه فوت مي كند

مي,روزحادثه پدرومادركودك جهت رفتن به مراسم با آژانس تماس مي گيرنددرزمان رفتن• خانواده كودك را به عمويش

؛ درب حياط منزل بوده درزمان سروته كردن ماشين به علت عدم. سپارند كه كودك درزمان رفتن خانواده باآژانس ديدن كودك

.درپشت ماشين بوده متاسفانه زيرگرفته مي شود وكودك به علت ضربه مغزي درهمان محل حادثه فوت مي كند

كودك دراين زمان در صندلي عقب ماشين بدون بستن. درروزحادثه خانواده جهت مهماني به شهرستان ماهشهرمي روند•

يهاي ماهشهر به علت شاخ به شاخ شدن با ماشين ديگرمتاسفانه كودك درنزديك.كمربندايمني به حالت درازكش خوابيده بود

امابه درخواست.بعدازوقوع حادثه كودك سريعا به بيمارستان ماهشهرانتقال داده مي شود. ازماشين به بيرون پرتاب مي شود 

ميو متاسفانه كودك بعدا.خانواده كودك رابه بيمارستان نفت اهوازبا آمبوالنس انتقال مي دهند ز چندساعت دربيمارستان فوت

.كند

مي.درروزحادثه كودك همراه عمويش به بيرون مي رود• درمنطقه شهري درخيابان محل سكونت عموي كودك مشغول صحبت

نسبت به كودك بي توجه مي شودومتاسفانه كودك از غفلت عمواستفاده كرده وبه وسط خيابان مي رودودراين زمان توسط.شود

مي.كودك به بيمارستان خاتم برده مي شود.مي شود ماشين زيرگرفته وازاين طريق به بيمارستان گلستان انتقال داده

.شودومتاسانه كودك دربيمارستان فوت مي كند
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درروزحادثه كودك جلوي درب منزل دركوچه مشغول بازي بوده كه دراين حين راننده پيكان باردركوچه مشغول سروته كردن•

ب ه علت عدم رويت كودك متاسفانه زيرگرفته مي شود وبعدازوقوع حادثه كودك به بيمارستان خاتم برده مي ماشين بوده كه

. شودوازاين طريق به بيمارستان گلستان انتقال داده مي شود كه متاسفانه كودك دربيمارستان فوت مي كند

و روز آخر آذر ماه بود خانواده هليا تصميم مي گيرند براي شب يلدا به خان• ، مادر هليا به خاطر اينكه هليا بغلش بود ه اقوام بروند

و داد12"تقريبا.داشت شير مي خورد در صندلي عقب نشسته بود كيلومتر از شهر فاصله مي گيرند كه يكدفعه صداي جيغ

، بر اثر ضرب و ناگهان به ماشين روبرو برخورد مي كنند ، مواظب باش ه هليا از آغوش مادر پرت مادر هليا بلند مي شود كه يواش

و به علت شدت ضربه به سر دچار خونريزي شديد مي شود و در بين صندلي هاي جلوي ماشين گير مي كند بعد از خروج. بسته

، هليا قبل از رسيدن به بيمارستان فوت كرد  .كودك متوجه مي شوند كودك هنوز نفس مي كشد

بو21كودك• ماشين همسايه كه درحال عقب رفتن بوده كودك را نمي بيند. ده است ماهه درحين بازي جلوي در منزل

.شدت جراحت به حدي بوده است كه كودك درراه انتقال به بيمارستان فوت ميكند.و به وي برخورد مي كند 

از• كودك حين برگشت از منزل پدربزرگش از روستايي حومه سيمين شهر هنگام پياده شدن از ميني بوس يك لحظه

و. غفلت مادر استفاده كرده به وسط خيابان مي رود  و به وي برخورد كرده متاسفانه سواري پرايد متوجه كودك نشده

مي. كودك دچار جراحات شديد مي شود و با وسيله نقليه به سمت بيمارستان حركت مادر كودك را در آغوش گرفته

و درراه انتقا. كنند  .ل فوت مي كنددر طول مسير كودك هوشياري نداشته

و راهي مدرسه استثنايي كرد• به زعم اينكه كودك ديگرش. صبح روز حادثه مادرفرزند بزرگش راسوارسرويس نموده

و ماسه. درحياط درحال بازي است به منزل همسايه مي رود  كوچه مشغول بازي داخل كودك روي تپه كوچك شن

ب و كودك نقش زمين مي شود بوده است كه ماشين شهرداري موقع عقب گرد،به او مادرغافل ازاينكه. رخورد كرده

و متوجه ماجرا مي شود  و صداي همسايه ها به طرف حادثه مي دود كه. مصدوم ،كودك خودش است با سر درحالي

، راهي  ، سوار بر ترك موتور و قبل ازرسيدن آمبوالنس خونريزي دهان وبيني داشته است او را در آغوش مي گيرد

، عالئم حياتي نداشته. در راه كودك هيچ حركتي نداشت. يمارستان مي شودب عمليات. وقتي به بيمارستان مي رسد

و كودك فوت مي  .نمايد احيا انجام مي شود ولي مثمر ثمر نبوده
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اش29پدركودك جلوي درمنزل نشسته وكودك• ودركنارجاده درحال بازي بودماهه پياده راننده كاميون درحاله است

و موقع حركت كاميون كودك به دنبال مرغ.ه است كردن مسافر بود . مي رودزيرالستيكهاي عقب ماشين دويده

. مي كندمتأسفانه علي رغم انجام اقدامات الزم كودك فوت.مي شودتوسط اطرافيان به بيمارستان منتقل بالفاصله

به• به. مادربزرگ بودند محل سكونتشهر بنا بر اظهار مادر اعضاي خانواده در حال مسافرت در مسير جاده مجن

به قصد رفتن نزد پدر ساله5 پدر در سمت ديگر خيابان ايستاده بود كه كودك.تا استراحتي كنند شاهرود توقف كردند

مي. دچار تصادف مي شود جادهدر حال گذر از  .كندكودك به بيمارستان شاهرود منتقل مي شود ولي متاسفانه فوت

از كودك برگشت نزديك منزل موقع. سوار بر وسيله نقليه بيرون مي رود به همراه پدر بزرگ خودماهه30كودك•

باهنشدحضور كودك متوجه اتومبيلو پدر بزرگ در حال پارك مي شودخودرو پياده  بالفاصله. مي كندبر خورداوو

. نمايدمي فوت الزم متاسفانه علي رغم انجام اقدامات مي شود ولي توسط اعضاي خانواده به بيمارستان منتقل

كه• مادر به همراه دو فرزند خود صبح روز حادثه به روستاي منزل پدري اش مي رود، بعدازظهر بچه ها درحياط منزل

در همان لحظه.مادربزرگ قصد داشته براي خريد نان بيرون برود. نزديك جاده روستا مي باشد مشغول بازي بودند 

و  كودك جلوي درمنزل به مادربزرگش اصرار مي كند كه همراهش به نانوايي برود، مادربزرگ دست كودك را مي گيرد

و به از به همراه يكديگر از عرض جاده رد مي شوند،پس  عبور از عرض جاده مادر بزرگ دست كودك را رها مي كند

به متر20به فاصله. سمت نانوايي اشاره مي كند  و با سرعت دورترموتور سيكلتي وارد شانه خاكي كناره جاده شده

و يك پيرمرد ديگر برخورد مي كند  به. كودك و و شكستگي هاي مختلف از ستون فقرات شده كودك دچارخونريزي

و خانواده ،كود 115بالفاصله با اورژانس.كما ميرود  ك رابا تماس گرفته مي شود كه به موقع حضور پيدا نمي كنند

يك. در طول راه كودك هوشياري وهيچگونه حركتي نداشته است.اتومبيل شخصي به بيمارستان منتقل مي كنند وي

و درنهايت فوت مي كند .هفته در بيمارستان در حالت كما به سر برده است

در• و در منطقه سرخه حصار تهران در پمپ بنزيني كيلومتري شهر15خانواده كودك كوچ موقت به تهران داشتند

و زندگي در همان مكان بودند  به. تهران مشغول به كار مي2صبح روز حادثه مادر پس از اينكه فرزندش صبحانه

، جهت انجام كاري به منزل مادر بزرگ كه در همسايگي آنها بوده مي رود در اين فاصله كودك به وسط جاده. دهد

و با يك كاميون تصادف مي كند و كودكش را با اتومبيل دوست همسرش به مادر. رفته سراسيمه خودش را مي رساند
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و دهانش. بيمارستان مي رسانند ، گوش و از بيني كودك در راه انتقال به بيمارستان هيچگونه عاليم حياتي نداشته

كو. خون مي آمده است  دك فوت در اورژانس بيمارستان بالفاصله پزشكان به كودك شوك مي دهند ولي متاسفانه

.است نموده 

و خواهر كوچكتر سواربرموتوردر جاده بودند• ، مادر كودك در قسمت جلوي موتور.كودك هنگام شب به همراه پدر

و تحت جراحي قرارمي. به دليل تاريكي مسير پدر با شتر تصادف مي كند.نشسته بود كودك به بيمارستان منتقل شده

و حين عمل جراحي فوت مي نمايدولي به علت شدت ضربه وارده. گيرد  .دچارخونريزي داخلي شده

در27درروزحادثه كودك• و چند تن از زنان روستا زمان بازگشت از ميهماني در حالي كه دست ماهه به همراه مادر

و به كنار  دست مادر از سمت جاده در حركت بوده است با يك دستگاه پرايد كه سرعت بااليي داشته برخورد كرده

و بالفاصله به بيمارستان. ده پرتاب مي شود جا و دهان دچار خونريزي شده و از ناحيه گوش كودك بيهوش شده

.منتقل مي شود اما متاسفانه بين راه فوت مي نمايد

در• و زن عمو جهت رفتن به مراسم عروسي با اتومبيل عازم روستايي و پدر كودك به همراه عمو روز حادثه مادر

مي شهرستان آق و با ماشيني كه از روبرو و در راه به علت سرعت زياد راننده قادر به كنترل ماشين نبوده قال شدند

و ماشين سرنگون مي گردد  و در جا فوت. آمد برخورد كرده كودك كه در آغوش مادر بود به بيرون پرتاب مي شود

و زن عمو نيز.و مادر كودك نيز با حال بد در بيمارستان بستري مي گردد كندمي  عموي كودك فوت كرده

.كامالًبينايي خود را ازدست مي دهد 

در. ماهه بدون حضور هيچ يك از اعضاي خانواده در اتومبيل يكي از اقوام بوده است21كودك• در اثر تصادف با اتومبيل ديگر

در كودك توسط گروه. جاده قديم گرگان كليه سرنشينان دو اتومبيل جان باختند  ، ولي و نجات به بيمارستان منتقل شد امداد

.راه انتقال جان باخت

متوجه عدم حضور وي مادردقيقه بعد از خروج كودك،10. روز حادثه مادر مشغول انجام كارهاي خانه مي شودصبح•

مي كودكش سراغ چون طبق روال معمول كه كودك با بچه هاي همسايه بازي مي كرده مادر. مي شود  را از همسايه

به مادر.و آنها اظهار بي اطالعي مي كنند گيرد متوجه مي شود كه كودك با بچه هاي همسايه به طرف جاده رفته است

باپس. زماني كه مادر در را باز ميكند خبر تصادف كودكش را به او مي دهند. طرف در حياط ميرود از تصادف بالفاصله
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و به بخش ماشين ،كودك را به بيمارستا و عمليات احيا انجام شده كودك دچار. منتقل مي شود icuن منتقل مي كنند

و شكستگي پا شده  الزم به ذكر. كودك فوت مي كند icuبالفاصله بعد از انتقال به بخش. بودپارگي وسيع درساق

ل مي كرده است ولي در روز است مادر عنوان مي كند به دليل نزديكي منزلشان به جاده هميشه در ورودي منزل را قف

.حادثه متأسفانه فراموش كرده كه در را قفل كند

اش5/3، به همراه كودكروز حادثه15طبق اظهارات مادر حدود ساعت• و چندنفر از همسايگان، از قسمت غرب روستا ساله

، پياده از كنار جاده در حال حركت بودند هم.به سمت شرق روستا راه كودكان ديگر جهت بازي به سمت كودك متوفي نيز به

و به سمت مادرش كه در سمت ديگر. ديگر جاده رفتند بعد از لحظاتي كودك با ديدن شتري كه در نزديكي آنها بوده ترسيده

و كودك دچار  جاده بوده دويده، در همان حين ماشين سواري كه با سرعت در حال حركت در جاده بوده به كودك برخورد كرده

ب و خراشيدگي از ناحيه پيشاني ميشودضربه و شكم ، كودك را به بيمارستان انتقال اتومبيل راننده همان.ه سر به همراه مادر

د. مي دهند فاقد كودك دربدو ورود به بيمارستان.به بيمارستان، دچار خونريزي از ناحيه دهان وبيني مي شود راه انتقالر كودك

.ژانس بالفاصله عمليات احيا انجام مي شود ولي متأسفانه مؤثر نبوده وكودك فوت مي كنددر اور. عالئم حياتي بوده است

و با ماشين آنها جهت تفريح به جنگل مي روند در مسير ماهه5/1خانواده كودك• به همراه دوست خانوادگيشان

كودك در آغوش مادرو در صندلي عقب ماشين مشغول شيرخوردن بوده كه ماشيني از پشت به ماشين)شب(برگشت 

و ماشين از جاده منحرف مي شود  م. آنها اصابت كرده و ماشين دچار كليه سرنشينان از ماشين به بيرون پرت ي شوند

سر.آتش سوزي مي شود و كودك دچار ضربه به ناحيه از2و مي شودلبالفاصله به بيمارستان منتق شده ساعت پس

.رسيدن به بيمارستان فوت مي نمايد

، نزد پدرش كه درمغازه بودش را كودكدرروزحادثه مادر• راو خريده مقداري خوراكي پدر. مي فرستدبه علت بهانه گيري وي

 راننده بدون اينكه متوجه كودك. دهدمي توقف كرده بود تكيهي كه در بين راه كنار چرخ تراكتور.مي فرستد تنها به منزل 

، و شود و معاينه توسط پزشك فوت كودك. ماند مي راكتورتكودك زير چرخ حركت مي كند پس از مراجعه به مركز بهداشتي

. اعالم مي شود 

از• و زن عمو جهت رفتن به مراسم عروسي با اتومبيل عازم يكي و پدر كودك به همراه عمو در روز حادثه مادر

و. شهرستانها مي شوند  و با اتومبيل روبرو برخورد كرده در راه به علت سرعت زياد راننده قادر به كنترل اتومبيل نبود
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و در جا فوت مي شود كودك كه در آغوش ماد. اتومبيل سرنگون مي گردد قابل ذكر.ر بوده به بيرون پرتاب مي شود

و زن عمو بينايي خود را كامل ازدست مي دهد  . است عموي كودك نيز فوت كرده

آن. ماهه دراتومبيل در آغوش مادر بوده است24كودك• و همه افراد داخل اتومبيل به دليل بي احتياطي راننده واژگون شده

در. مجروحين به بيمارستان منتقل مي شوند. مصدوم مي شوند  اقدامات الزم جهت نجات جان مادر وكودك انجام مي شود اما

.نهايت مادر وكودك هردو فوت مي نمايند

از گذردر حال. ساله به همراه مادرش به قصد خريد از مغازه از خانه خارج مي شوند5/2صبح روز جمعه كوچولوي•

به هستنداز داخل روستا مي گذرد مسير جاده اصلي كه كه با نزديك شدن به مغازه كه طرف ديگرجاده بوده كوچولو

و در راه  و به سمت مغازه مي دود كه با وانت سواري در حال گذر از جاده برخورد مي كند ناگاه دست مادر را رها كرده

.انتقال به بيمارستان از دنيا مي رود 

درحين كار دايي كودك جهت بردن تراكتوربه منزل. مي رودبه همراه پدربه زمين كشاورزي ماهه26درصبح روز حادثه كودك•

درحين حركت تراكتور كودك ازتراكتورسقوط كرده ومتأسفانه درمحل حادثه. مي رودكه كودك نيزهمراه دايي به منزل مي رود 

.فوت مي كند

تص33درحين سفركودك• و متأسفانه ماهه به همراه خانواده بودكه به علت ادف درجاده بجنوردكودك نيزمجروح شده

، پدرومادرويك خواهربزرگترفوت مي كنند .دراين حادثه كودك

و افراسياب23اميرحسين( كودك2مادر براي گرفتن نان به همراه• دو كودك. از خانه خارج شدند) ماهه59ماهه

و كاميون  و به كوچه رفتند و آنها را زير زودتر از منزل خارج شدند همسايه هنگام دنده عقب آمدن كودكان را نديد

آن(هر دو كودك به علت خرد شدگي استخوان جمجمه. گرفت  و عوارض در محل حادثه فوت) خونريزي مغزي

.شدند

و7كودك• و انحراف خودرو ماهه در صندلي عقب خودروي پرايد بغل مادرش نشسته بود كه به علت سرعت باال

و كودك برخورد  و مادر گرديد و باعث مرگ آني راننده ، قطعات فلزي به داخل خودرو وارد شده با گارد ريل وسط جاده

و ضريب هوشياري  و با حال عمومي بد و ستون فقرات گرديد به علت ضربات وارده دچار صدمات متعدد در ناحيه سر
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ب17در بيمارستان3 و در تمام مدت و در شهريور آمل بستري گرديد ، اقدامات انجام شده مفيد واقع نگرديد ستري

شد2/1/91مورخ16ساعت  .فوت

، در اثر تصادف با اتومبيل دچار• ، سوار موتورسيكلت در حالي كه كاله ايمني به سر نداشته و مادر كودك همراه پدر

head trauma و به بيمارستان منتقل مي شود اما متاسفانه بع4و كما مي شود ، همزمان با دومين سالگرد روز د

.تولدش فوت مي شود

براي خريد بستني ازمنزل كه داراي پياده رو بود به طرف سوپرماركت در حال رفتن بود) فرزند سوم خانواده(كودك•

و با كودك برخورد مي نمايد ، دنده عقب رفته از. كه شاگرد تعميرگاه با ماشين سواري دقيقه كودك توسط20پس

و عمليات احياء انجام يكي  و كودك به بيمارستان منتقل مي شود و به مادر اطالع داده مي شود از بستگان شناسايي

و نبض بهتر مي شود ولي كودك در كما بوده  ، تنفس برگشته و مايعات و خون تزريق مي شود كه با گرفتن خون شده

و ارتوپد با فاصله  و جراح و جراح اعصاب بعد از دقي5و متخصص بيهوشي بالفاصله با20قه دقيقه حاضر شدند

تشخيص خونريزي داخلي به اتاق عمل برده شد كه پارگي كبد داشته كه توسط جراح كنترل مي شود ولي وضعيت 

و براساس  ، ادم منتشر مغزي اعالم شد كه به گفته جراح اعصابctمغزي بدتر مي شود و معاينه جراح اعصاب

و شد كاري نمي شد كرد و كودك فوت .در نهايت با شدت يافتن مشكل مغزي، عمليات احياء موثر نبود

را. ماهه تنها فرزند خانواده بوده است28كودك• و كودك مادر بصورت كارگر فصلي در سورتينگ كار مي كرده است

مي. همراه خود به محل كارش مي برده است در روز حادثه كودك مشغول بازي بوده است كه مادر او را روي جعبه

و پس از  پس. بدنبال كودك خود همه سورتينگ را مي گرددو. ساعت مادر خبري از كودك دريافت نمي كند2نشاند

از بازبيني فيلم دوربين مداربسته داخل محل كار معلوم مي شود كه كاميون داخل سورتينگ در هنگام جابجائي به عقب

مي.و جلو كودك را زير گرفته است و كودك به كاميون چسبيده است كه پس از تماس با كاميون اين فرضيه ثابت

. شود

خمد• رفتيم دو روز مانديم. ده ام را نديده بودم قرار شد سري به آنها بزنيم آنها روستا زندگي مي كننداوانتها بود كه

مي. شوهرم گفت نمي تونه دنبالمون بياد. خيلي خوش گذشت  علي آقا دايي شوهرم اونجا بود گفت من خودم شما را

و خلو. برم 7علي آقا با سرعت مي راند من تو صندلي عقب مهدي.ت بودما سوار پيكان علي آقا شديم جاده خاكي
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يك هو يك حيوان تو جاده آمد علي آقا نتونست كنترل كنه ماشين چپ شد ديدم. را محكم بغل كرده بودم ماهه

وقتي از ماشبن بيرون آمدم مهدي را ديدم كه چند. مهدي بغلم نيست توي چرخ خوردن ماشين بيرون پرت شده بود

تا20زنگ زدم ولي 115اونطرفتر افتاده بود فوري به متر  . آمد گفتند آدرس را پيدا نمي كردند 115دقيقه طول كشيد

و مرده. اونا فورا مهدي را معاينه كردند گفتند او مرده  است اونا گفتند موقع پرت شدن سرش به جاي سختي خورده

بوماه سن داشت هفته دوم مهر ماه بود ساع54اميرحسين• مادر.كه رفت جلوي دربدت يك ربع به شش عصر

پ و مي بيند رش مشغول بازي است ناگهان صداي ترمز مي شنودسگاهگاهي از پنجره نگاهي به كوچه مي اندازد

سرش را از پنجره بيرون مي آورد مي بيند كه اميرحسين روي زمين افتاده تا بخودش بيايد توسط خانم همسايه امير 

خانم همسايه تعريف. ارستان برده مي شود مادر وقتي بيمارستان مي رسد مي بيند كودكش فوت كرده حسين به بيم

مي كند كه آنروز منتظر سرويس مدرسه بودم تا پسرم را تحويل بگيرم سرويس داخل كوچه شد كه اميرحسين يكهو 

ر و آنرا به بيمارستان ساندنم نيم ساعت احيا كردند بعد جلوي ماشين رفت وماشين بهش خورد وقت را تلف نكردم

.گفتند تمام كرده است 

، حاصل زايمان مادر54كودك• و پدرش در دوران بارداري همسرش را ترك نموده است16ماهه طبق.ساله است

شب.اظهارات مادر بصورت غيابي طالق گرفته وپس از آن براي امرار معاش محل ثابتي براي زندگي نداشته است در

برمي گشته بهمراه آقايي كه اظهار ميدارند راننده ماشينشان بوده برمي)در حسين آباد كالپوش(مهماني حادثه از

و بر اثر  و كودك به بيرون پرتاب شده و ماشين بعلت سرعت زياد واژگون شده گشته اند كودك در صندلي عقب بوده

ب. ضربه مغزي در محل حادثه فوت نموده است و پس از مادر نيز در حالت كما روز از حالت15ه بيمارستان منتقل شده

. كما خارج شده است

در موقع ودر بوديم رفته روستابه مراسمي جهت جمعه روز بعدازظهر29/10/91 مورخه در•  درب جاده مسير برگشت

در دستگيرهبا آياكه نبودم متوجه شدند،اصال پرت بيرونبه ماشيناز فرزندانماز ودوتاشد باز يك مرتبه ماشين

 وپسرم داشتند سطحي زخم آنهااز يكيكهشد باز يكمرتبه ماشين درب آمدمي نظربه نه،ولييا كردندمي بازي

انتقال به بيمارستان راهدر آمدمي بيرون خون دوگوشش واز بود خورده سرشبه شديدي ضربهكه)ماهه58( حسين

.داد جان
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به• دانيال سه ساله همراه خانواده اش براي تفريح به پارك حاشيه اتوبان رفته اند شب هنگامي كه تصميم مي گيرند

و تفريح ناگهان به سمت اتوبان شروع به دويدن  خانه بازگردند دانيال در كنار مادرش حركت مي كرده ولي حين بازي

ا و مادرش براي اينكه مانع او شود به دنبال و مي دود دانيال وارد جاده مي شود كه ناگهان پرايدي كه با مي كند

و راننده اش هم فاقد گواهينامه بوده است هر دو نفر را زير مي با توجه به اينكه. گيردسرعت در حال عبور بوده

، مصدومين سريع به بيمارستان انتقال داده مي شوند متأسفانه ماد ر دچار بيمارستان در مجاورت محل حادثه بوده

و دانيال نيز در حين اعزام به يك مركز تخصصي تر فوت مي كند و اعضاي بدنش اهدا مي شود . مرگ مغزي شده

در مي شوندماشين وانت سوارماهه همراه مادرش58شب هنگام دانيال• و مادر خارج از شهر در حال رانندگي است

، در تاريكي هوا شغالي وارد جا ده مي شود مادر براي اينكه به او برخورد نكند حركتي ناگهاني به يكي از پيچ هاي جاده

و به جدول كنار جاده برخورد مي كند شدت ضربه وارد  فرمان اتومبيل مي دهد كه بر اثر آن ماشين دچار انحراف شده

و دانيال كه كمربند ايمني نبسته  م،شده باعث باز شدن درب ماشين شده و دچار از درب ماشين به بيرون پرت ي شود

و قبل از رسيدن به بيمارستان فوت مي كند . ضربه مغزي شده

هم20محدثه• و پدرش و قرار است همراه خانواده اش به مهماني بروند مادر در حال آماده شدن است ماهه است

ب. براي خارج كردن ماشين به پاركينگ رفته است  ه پاركينگ چون كسي مراقبت محدثه نيست خودش به دنبال پدر

و چون محدثه كوچكش را نمي بيند با او مي رود به محض اينكه به پشت ماشين مي رسد پدر دنده عقب مي گيرد

تماس مي گيرند ولي متأسفانه شدت ضربه به حدي است كه جسم كوچك محدثه 115برخورد مي كند بالفاصله با 

و براي هميشه خانواده اش را ترك مي كن .د توان مقاومت ندارد

و چون كسي مراقب او نيست از باز بودن در حياط54امير حسين• و برادر بزرگترش در منزل است ماهه به همراه پدر

و وارد كوچه مي شود در آنجا پسر عمويش كه  از2استفاده كرده سال از او بزرگتر است را مي بيند كه به قصد خريد

و خانه خارج شده است با او همراه مي شود پسر عم و كه مي خواسته از خيابان عبور كند متوجه ماشين پيكان مي شود

مي ايستد تا ماشين عبور كند ولي امير حسين از خيابان رد مي شود كه ناگهان راننده اي كه عالوه بر سرعت زياد در

و همچنين كودك  و به علت شدت ساله اي را هم در آغوش داشته با او برخورد مي كند2حال صحبت با موبايلش بوده

. ضربه وارد شده امير حسين در محل حادثه فوت مي كند
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به27آيناز• ، كودك و مادرش به منزل دايي اش در شهرستان ديگري رفته است و براي مهماني همراه با پدر ماهه است

و متوجه حضور و دايي قصد خارج نمودن ماشين از حياط را دارد به تنهايي در حال بازي در حياط است آيناز نمي شود

و در حالي كه با دنده عقب در حال بيرون بردن ماشين از  بوده او را زير در همين خاطر او را در پشت ماشين نمي بيند

و رساندن كودك به بيمارستان فايده اي ندارد چراكه در محل حادثه فوت مي كند .مي كند

و4حسين• و مادر5سال و در روستا با پدر حسين مشغول بازي.است 91 مهرماه16.زندگي مي كند ماه سن دارد

و از روي كنجكاوي كودكانه اطراف ماشين نيسان پدرش بازي و پدر براي رساندن بار11ساعت.مي كند است است

و بي اطالع از حضور و حسين كوچولو به ماشين.حسين در پشت ماشين دنده عقب مي گيرد سوار ماشين مي شود

و و كودك جان مي سپارد سر كودك برخورد كرده .زير چرخ ماشين رفته

و داداش.است1391آخرين روز آبان ماه. ماهه است29ابوالفضل• دوتا برادر.خونه خاله هستند ابوالفضل با مامان

و دوباره به سمت خانه خاله برمي گردد اما ابوالفضل.زودتر از مادر به خانه بر مي گردند از. پشيمان شده جادهو بايد

و ابوالفضل به وسط جاده كه مي رسد صداي. كند تا به خانه خاله برسد كنار روستا عبور و روز باراني است ترمز

و بدن بي جان ابوالفضل حادثه تلخي را رقم مي .زند كشيده شدن ماشيني روي جاده

: غرق شدگي

، به رويش دوباره• ، همه درتكاپوهستند طبق سنتي چهارروزمانده به نوشدن سال وآغاز فصلي جديد و خنده دوباره زمان زمين

، مدام  ، مادربه پسرش كه هفت سال بيشترندارد ، همه دارند خانه تكاني مي كنند ديرين كه ازگذشتگان به ارث رسيده است

، خط خطي كند  درآمده ازدست پسرك حرصش...سفارش مي كند باخواهركوچولويش دعوانكند وبگذارد اوهم دردفترنقاشي اش

، بعد هم  ، كاشكي مادرحواسش نباشد واوبتواند يك دل سيرخواهرش راكتك بزند .... اين دخترك لوس نمي داند چكاركند

، مادرباعصبانيت فريادمي زند اگريكبارديگرگريه  هنوزچنددقيقه ازسفارش مادرنگذشته كه دوباره صداي بچه ها بلند مي شود

د پسرك دلش شكست وبغض كرد آرام دفترش راجمع كرد وبه گوشه اي خزيد تصميم ...انم وتو خواهرت رادربياوري من مي

، اصال پشت به خواهرش نشست وباخودش مشغول كشيدن نقاشي شد  يك ...گرفت كه ديگربه اين بچه بي تربيت محل نگذارد

، يك برادركشيد ويك خواهر، بعدهم خواهرراباپاكن سياه دوباره دلش سوخت ....ش محكم پاك كرد پدركشيد ويك مادر مهربان
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، شيطنتش گل كرد وازخانه يواشكي بيرون .....وخواهررانقاشي كرد دخترك دوونيم ساله كه ديد هيچكس حواسش به اونيست

وقتي عقربه ها ساعت دوازده رانشان داد مادركه حسابي خسته شده بود تصميم گرفت كمي. ساعت ده صبح بود....دويد 

، مادرنقاشي اش استراحت كن ، به يادبچه ها افتاد ديدپسرش خوابش برده دفترش هنوزبازبود د وغذاي ظهرراهم حاضركند

، ته ... رانگاه كرد تصويرخودش راكه ديد خنده اش گرفت بازهم پسرك دامن گل گلي تنش كرده بود ازدخترش خبري نبود يكهو

ه اش نبود نگراني اش بيشترشد چادرش راسرش كرد وبه كوچه دويد دلش خالي شد سريع نگاهي به اطراف انداخت اثري ازبچ

، منزل همه ، اماآنجاهم اثري ازدخترش نبود ، باخودش گفت شايدبه منزل همسايه رفته تابا دخترش بازي كند همه جاساكت بود

، ......همسايه ها راهم گشت  يكي ازبچه ها گفت كه ساعتي نگراني اش به همه سرايت كرد واهل محل رابه بيرون منزل كشاند

، حدودا ... قبل اوراتنها ديده است  ، همسايه ها به كمك هم تمام اطراف راگشتند متري20بغض زن تركيدوگريه امانش نداد

، كسي جرات  منزل كانال آبي وجوداشت كه توجه اهالي رابه خودجلب كرد، برخالف روزهاي گذشته كانال آب لبريز شده است

، زمان به كندي سپري مي شود چندنفركه جلوتردارند دنبال بچه مي گردند ناگهان نمي كند به  مادر كودك بگويد آنجاراهم بگردند

، باناباوري دخترك راكه  دمپايي ها ولباس بچه گانه اي كه درون كانال آب ،به چيزي گيركرده حواسشان رابه خود جلب مي كند

ك ، مادرغش مي كند ديگرنفس نمي كشد ازكانال آب بيرون مي تماس مي گيرند آمبوالنس آژيركشان 115اهالي باشماره ...شند

و ، پسرك هم به ....كودك را به بيمارستان تاكستان منتقل مي كند حاال ديگر مادرمانده بود وخانه اي كه درسكوت محض فرروفته

، مردد است كه خواهرش راباپاكن سياهش پاك كند يان  ....ه دفترنقاشي اش زل زده

و كودك همراه33كودك• و مادر مشغول كار كشاورزي شده ، پدر ماهه به همراه خانواده سر زمين كشاورزي برده مي شود

كه. همساالنش مشغول بازي بوده اند  و سراغش را مي گيرند پس از مدتي متوجه مي شوند كه كودك همراه دوستانش نيست

و فوت نموده است متوجه مي شوند كودك داخل حوض آب بدون  .حصاري كه در آن محل وجود داشته افتاده

در. خانواده در فصل بهار در منطقه عشايري ساكن بوده اند كه نزديك چادرها يك استخر آب طبيعي براي گوسفندان وجود دارد•

م و مادر در حال دوشيدن گوسفندها بوده اند كه ادر متوجه نبودن فرزندش مي روز حادثه زمان آمدن گله همانند روزهاي قبل پدر

و مادر خيالش راحت مي شود  و قتي سراغش را از اطرافيان ميگيرد يكي از اهالي مي گويد به داخل چادر رفته و از. شود پس

و از بزرگترها ميخواهد كه عروسك را برايش بگيرند وقتي نگاه ميكنند  مدتي يكي از كودكان ميگويد عروسكي روي آب است

، كودك را خارج كرده كه متأسفانه متوجه فوت كودك مي ميبينند كو و هيچ حركتي ندارد دك متوفي وسط استخر به صورت افتاده
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و پرسنل مركز نيز اقدامات احيا را انجام ميدهند ولي با توجه و پزشك شوند ولي باز هم او را به مركز بهداشتي درماني ميرسانند

و متأسفانه.ك احيا نتيجه اي نداشته است به گذشت زمان نسبتا زيادي از فوت كود كودك كمي عقب ماندگي ذهني داشته

و لجن بوده نتوانسته خود را نجات دهد  و كف استخر هم گل والي .عليرغم عمق كم استخر چون به صورت در آب افتاده

صب5/4كودك پرستو8صبح روز شنبه ساعت25/9/91در تاريخ• و كه. حانه مي خورد ساله از خواب بيدار ميشود پدر پرستو

مادر پرستو ميگويد. آماده مي شود تا براي كار كشاورزي به محل زمين هايش برود پرستو هم اصرار ميكند كه همراه پدر برود 

و ميگويد مامان با پدرم مي روم و با پدرت نرو اما پرستو همچنان اصرار دارد كه برود و پرستو جان هوا سرد است در خانه بمان

به. زود برميگردم و پرستو براي بازي و پدر مشغول كار كشاورزي شده پرستو به همراه پدرش به محل زمينهاي كشاورزي ميرود

كنار گودال پر از آبي كه در آن نزديكي بوده رفته كه متاسفانه بر اثر ليز بودن اطراف گودال كودك به داخل آن افتاده كه تا متوجه 

، كودك جان و كودك هيچ عالئم حياتي شدن پدر و پدر كودك را از آب بيرون مي آورد اما دير شده بود خود را از دست داده بود

و جان خود را از دست داده بود  . نداشته

را5/7ساعت8/7/91در مورخه• صبح پس از خوردن صبحانه وبدنبال خروج پدر از خانه ،مادر كودك جهت شستن لباس كودك

گم) كالس چهارم(ربه خواهر بزرگت و كودك به بيرون از منزل ميرود بعد از مدتي از ميسپارد كه در نبودن مادر در خانه باز بوده

مادر در حالي كه به دنبال كودك در سطح روستا مي گردد در كنار چاه فاضالب كه در مقابل منزل به صورت)يك ساعت(شدن بچه 

رروباز قرار داشته دمپايي كودك را پيدا مي  و كودك خفه شده قصد احياءو.كه در سطح آب شناور بوده بيرون مي كشدا كند

به بيمارستان منتقل مي كنند كه نظرپزشكان مبني"كودك هيچ كدام ازعاليم حياتي رانداشته ،كودك را فورا را مي كند اماكودك 

.بر خفگي كودك در همان لحظات آغازين غرق شدگي است

شدماهه24هنگام حمام كردن ،كودك• به. در داخل حمام مشغول بازي با كاميون اسباب بازي و مادر براي دقايقي كودك را رها

و پس از دقايقي صدايي از كودك شنيده نمي شود وقتي مادر به حمام مراجعه مي كند كودك با سر داخل. آشپزخانه مي رود

هابه كمك تشت پر از آب داخل حمام مي يابد كه  به گفته. به بيمارستان امير مازندراني ساري رسانده مي شود يكي از همسايه

مادر احتماالً هنگام بازي كودك با كاميون، كاميون از زير پاي كودك خارج مي شود كودك با سر داخل تشت پر از آب بزرگ حمام 

و خفه مي شود كودك. دقيقه نرسيدن اكسيژن به آن گزارش گرديد20 كه پس از اتوپسي علت مرگ، مرگ مغزي بعلت. مي افتد

شد25/10/91الي17/10/91از تاريخ  و سرانجام فوت .در بيمارستان بستري بود
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مي4حسين كودك• ساله، فرزند هفتم خانواده، ساكن يكي از روستاهاي بندرلنگه بوده كه براي بازي با پسر همسايه به منزل آنها

و در آنجا مشغول بازي بودند بعلت سهل انگاري همسايه درب حوض آب منزل باز بوده، كودك كنجكاو به درون حوض سرك. رود

و غر و به درون آب مي افتد و.ق مي شودكشيده مادر كودك به تصور اينكه فرزندش در منزل همسايه مشغول بازي است

و پس از گذشت چند ساعت همسايه قصد  همسايه هم به تصور اينكه او به منزل خودشان برگشته، از وي غافل مي شوند

ك. برداشت آب از حوض را داشته كه متوجه وجود كودك غرق شده در حوض مي شود  و همسايه ها از كودك را به مك خانواده

و محل امني را براي.حوض خارج نموده ولي متاسفانه كودك بي جان بود شايد اگر والدين كودك از محل بازي او اطالع داشته

و اين خانواده داغدار نمي شد و حوض آب همسايه هم درپوش داشت هرگز اين اتفاق نمي افتاد .بازي كودك انتخاب مي كردند

،23رسيد عاطفه91تيرماه سال18• شدماهه صبح11ساعت حدود.حسابي با برادرش بازي كرد مثل هر روز زود از خواب بيدار

، مادر در حمام رو باز كرد اما  بود كه مادر به عاطفه گفت وقت حمام رفتنه،عاطفه خيلي خوشحال شد چون عاشق آب بازي بود

ي آب بازي وارد يادش اومد لباسها رو با خودش نيا ورده سريع به طرف اتاق رفت وعاطفه كه انگار موقعيتي به دست اورده برا

عاطفه افتاده تو سطل ...... مامان بيا"ناگهان صداي هراسان رضا رو شنيد. مادر مشغول جمع كردن لباسها بود ......... حمام شد

كه بي هيچ حركتي داخل سطلي كه محل ذخيره كردن آب بود مادر سراسيمه به طرف حمام دويد دخترش رو ديد"......آب

افتاده،ديگه قدمهاش ياري نمي كرد همه سعي خودش رو كرد وبا تمام توان عاطفه رو بلند كرد ولي خيلي دير شده بود دخترش 

ام مسير رو به خودشتم.مادر نخواست باور كنه از همسايه ها كمك خواست تا عاطفه رو به دكتر برسونند. نفس نمي كشيد

و معاينه اعالم كرد. اميد ميداد، يك ساعتي طول كشيد تا رسيدند حدود يك ساعت ...علت فوت خفگي: دكتر بعد از بررسي

و اگر........ پيش عاطفه رفت  و هزاران كاش  ............. مادر ماند

ا37حامد پسر• و مادر به حياط مي رود ماهه ساكن يكي از شهرستانهاي استان يزد در يكي ز روزهاي خرداد ماه بدور از چشم پدر

و به قصد آب بازي وارد حوض مي شود ناگهان مادر كه از غيبت كودك نگران مي و ذوق كودكانه بطرف حوض آب رفته و با شوق

تماس 115اورژانس شود شروع به جستجوي منزل مي كند اما با حسد بي روح حامد در حوض آب مواجه مي شود بالفاصله با

و به بيمارستان مركز استان ارجاع و خوشبختانه با اقدامات احياء عالئم حياتي بر مي گردد شود اما متاسفانهمي حاصل مي شود

و پس از چند روز  در كما در حاليكه لوله تراشه حامد ماه 2.5حدود. ترخيص مي شودعاليم بهبودي در كودك ظاهر نمي شود

و هر بار جهت مي شده در منزل مراقبتژوگاواداشته   ساكشندر منزل دستگاه( به اورژانس مراجعه مي كرده ساكشنمي شود
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زمان مي شود قلبي تنفسي ارستدچار آسپيراسيوندر منزل به علت رداد حامدمدر يكي از روزهاي اواخر ماه) تهيه شده بود

.م حياتي نداشته است بر بالين كودك ديگر هيچ عالئ 115مراجعه اورژانس 

و خانواده اقوام از سفر مشهد. مي باشد ......ماهه ساكن46نيايش دختر• در يكي از روزهاي تيرماه نيايش به همراه خانواده خود

، يكي از شهرستانهاي استان يزدبه مقدس به قصد بازگشت به كهنوج هت استراحت شبانه در پارك مركز شهر چادرجمي رسند

جهت بازي روي لبه حوض راه مي رفته فاصله چادر تا حوض كم بوده كودك نيايشدمشغول شام خوردن بودنخانوادهد مي زنن

مي شدگيمتوجه غرق ومادرپدر، به تنهايي مشغول بازي مي شود كه ناگهان با فرياد مردم  پزشكي در پارك، شوند كودك

مي توسطو حضور داشته كه اقدامات احياء را انجام ميدهد  شود اقدامات ماشين ،كودك به درمانگاه خصوصي نزديك پارك برده

اقدامات انجام شده اما متاسفانه منتقل مي شود شهرستانكه مستقر بوده به بيمارستان 115اورژانسو توسطاحياء انجام شده 

و  . فوت مي كند نيايشنتيجه اي نداشت

ب ماهه21مهدي پسر• اشد پدر مهدي روحاني است در يكي از روزهاي تيرماه پدر جهت شركت در ساكن شهرستان يزد مي

مراسمي به اردوگاه يكي از روستاهاي شهرستان تفت از استان يزد دعوت مي شود خانواده نيز در اين سفر او را همراهي مي 

و مادر با فرض اينكه  ، مهدي از پدر دور مي شود ، موقع اقامه نماز ظهر توسط وي ، شود مهدي نزد پدر بوده متوجه نمينمايند

د اخل آب مي و و با جثه كوچك خود از زير نرده هاي حفاظ استخر عبور كرده مهدي از روي كنجكاوي به استخر نزديك مي شود

. است اما متاسفانه مهدي ديگر روحي در بدن نداشتهدوشمي خارج ساير شركت كنندگان از استخر توسط افتد، مهدي

د• از. ساكن شهرستان يزد مي باشد ماهه37خترساجده ساجده در يكي از روزهاي ارديبهشت ماه به همراه خانواده به يكي

از. مناطقي ييالقي عزيمت مي نمايد  و مادر نزديك يكي رودمي روستا كه بدون حفاظ بوده هاياستخر ساجده بدور از چشم پدر

، ساكنين وو به شوق آب بازي داخل استخر مي شود روستا در حال گذر از كنار استخر جسد بي روح ساجده را مشاهده مي كنند

.فوري او را از آب خارج مي كنند اما متاسفانه خيلي دير شده بود 

و ادامه13ساعت در يكي از روزهاي مرداد ماهكودك فرزند ششم خانواده بوده،• مادر متوجه عدم حضور فرزند خود در اتاق شده

و جسد فرزند خود را در استخر آب مشاهده كرده، بالفاصله دختر بزرگترش كودك را از داخل  جستجو به حياط مراجعه كرده

و نفسي  و فشاري به شكمش وارد كرده، مقداري آب از دهان كودك بيرون ريخته و ديگر استخر بيرون كشيده كوتاه كشيده
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و پزشك. عالئمي نداشته و سريع پرسنل اورژانس فورا با اتومبيل همسايه كودك را به اورژانس مركز بهداشتي درماني رسانده

و كودك فوت  مركز حاضر شدند كودك فاقد عالئم حياتي بوده با اين حال اقدامات احيا را انجام دادند كه موفقيت آميز نبوده

. كرده

كه 10.30ساعت. معمول مادر هفته اي يكبار جهت نظافت به خانه همسايه كه داراي باغ است ميرفته طبق• صبح با دو فرزندش

و ديگري42يكي  در حياط. فرزندانش در باغ مشغول بازي بودند ومادر مشغول كار. ساله بوده وارد خانه همسايه شده10ماهه

فرزند 11.45حدود ساعت. متر كه در اثر جمع شدن آب باران ايجاد شده بود سانتي50-40باغ يك گودال آب به عمق 

و ساعت  و برادرش به همراه دوستش به داخل خانه آمدند كوچكش خداحافظي كرده كه پيش مادربزرگش در منزل خودشان برود

ه. بچه ها از پنجره ساختمان، كودك را كه در گودال روي آب آمده ديدند 12.15 مراه مادر به حياط رفتند كودك را از آب بالفاصله

، با اورژانس هم تماس  و ضربان قلب نداشته، تاحدي كه مادر اطالعات داشته اقدامات احيا را انجام داده خارج كردند، تنفس

و او را با آژانس به درمانگاه رساندن  12.30ساعت.د گرفتند ولي براي اينكه زودتر به درمانگاه برسند با آژانس هم تماس گرفتند

و پرسنل درمانگاه اقدامات احيا را انجام دادند، با اورژانس و اقدامات توسط 115به درمانگاه رسيدند پزشك هم تماس گرفتند

و جهت صدور گواهي فوت به پزشكي قانوني ارجاع داده شد و كودك فوت كرد .آنها نيز انجام شد ولي موفقيت آميز نبود

، حوض• ، پـس از مـدتي متوجـه عـدم در حياط خانه آبي وجود داشته كه در حالي كه مادر مشغول انجام كارهاي خانه بوده است

و متوجـه شـده كـه ماهه خود27حضور كودك  در خانه شده كه در همين حين با فرياد يكي از اعضاي خانواده به بيرون مـي رود

و وقتي او را بيرون آورده اند متاسف و فوت نموده است كودك درحوض آب افتاده .انه عاليم حياتي نداشته

و كودك مادر به كودك برشي از هندوانه يكي از روزهاي خرداد ماه ظهرار بعد 4:30 ساعت حدود•  به دنبال بازيماهه20داده

كه مادر بعد توسط كودكي كه در حياط مشغول بازي بوده است ساعت نيم"رفته است كه حدودا حياط خانه به مطلع شده است

آب كودك در و مادر متوجه مي شود فرزندش فوت نموده است سطل .افتاده

و پس از مدتي حرف گرم رفته بودند كه مادرسر رودخانه كناربه تفريح خانواده به همراه كودك براي• متوجه عدم متوجه زدن شده

كهماهه49 حضور كودك  و بعـد از مـدتي همه به جستجو براي يافتن خود شده است  كودك پرداخته ولي وي را پيدا نكرده انـد

. است ولي متاسفانه عاليم حياتي نداشته است كرده پيداآبدررا كودك افرادي كه در آنجا حضور داشتهاز يكي
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در مـاهي پـرورش اسـتخرهاياز يكيبه تفريح جهت پدرش همراهبه كودك مادر، اظهارات طبق: ماهه ساكن شهر41دختر•

 بعـدو شوندمي غرقدوهر ولي رفتهآب داخلبه كودك نجات جهت پدرو افتاده استخر داخل كودك روندمي تهران كوه فيروز

.فوت شده بودنددوهر اما اقدام آنها نمودن پيدا جهت بستگان توسط ساعت4 از

اش18 آشپزي در خانه بوده پس از مدتي متوجه غيبت كودك مشغولمادر• ميشود شروع به جستجو ميكنـد كـه وي را بـه ماهه

و"سريعابيند وقتي وي را بيرون مي آورد صورت واژگون داخل سطل آب داخل حمام مي به مركز بهداشت محل سـكونت بـرده

، در آنجا فوت نموده است  . پس از اعزام به بيمارستان

آ ماهه20 در حمام سطل آبي وجود داشته كه كودك• و داخلبه پس از اطالع خانواده كـودك بـه مي افتد حمامآب سطل نجا رفته

.مي نمايد فوت پس از انتقال به بيمارستان بيمارستان منتقل مي شود كه 

به مادرش در چادر همراه كودك: ماهه عشاير18دختر•  داخـلو رفتـه بيـرون براي بـازياز ديگر هاي بچه همراه بوده است كه

و به دنبال افتادهآب حوض آب حوضدر بچه جسدبا جستجو براي يافتن كودك وپس از مدتي مادر متوجه عدم حضورش شده

. شوندمي مواجه

، غـرقآب چـاهدر بازي به دنبال سقوط حيندر بود رفته مهمانيبه خود مادرو پدر همراهبه كودك: ماهه ساكن شهر40پسر•

. است شده

:برق گرفتگي

و خودم• خانه مان در حال تعمير بود كه شوهرم پمپ آب وسيم متصل به آن را دريك اتاق كه در آن زندگي مي كرديم گذاشته بود

وشوهرم متوجه نبوديم كه پمپ به برق وصل است ويك قسمت سيم پمپ لخت بود ودخترم كه چهار دست وپا راه مي رفت به 

دم كه درداخل اتاق نشسته بودم هيچ سروصدايي از اونشنيدم وقتي به سراغش سراغ پمپ رفته وبه سيم لخت دست زده وخو

و سريعاًاورا به مركز بهداشتي ودرماني چغابل برديم وارآنجابه بيمارستان پلدختر ارجاع شد ولي دربين راه  رفتم خشك شده بود

.فوت كرد

ازكشور ساكن يك از روستاهاي ماهه58ابوالفضل پسر• به قصد 15:30روزهاي خرداد ماه ابوالفضل ساعت مي باشد در يكي

كنار كولر آبي پيدا شده استاشجسد وي در خانه عمه16در ساعت مي رود اما متاسفانهاز منزل بيرون رفتن به خانه عمه اش
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اينكه در زمان برق گرفتگي كسي همراه كودك نبوده نحوه بدليلولي علت مرگ برق گرفتگي ناشي از اتصال كولر آبي بوده.

و. باشد نميتماس وي با كولر مشخص   هيچ نوع اختاللي مبني بر عدم هوشياري وبيماري ابوالفضل فرزند سوم خانواده است

و .نداشته است ... خاصي مانند صرع

بيدار مي شود، مادر كودك خواب بوده، كودك نزد صبح طبق معمول هر روز از خواب7ساله، در ساعت5/3هديه كودك•

مادربزرگش مي رود تا براي او صبحانه آماده كند، در اين فاصله كه مادربزرگ مشغول آماده كردن صبحانه مي باشد كودك به 

و مشغول بازي مي شود و اتصال برق داشت. حياط رفته و فاصله آن در حين بازي، به پشت كولر داخل حياط كه كهنه، فرسوده ه

با صداي جيغ كودك، مادربزرگش مشاهده مي كند كه كودك روي زمين افتاده است،. با سطح زمين يك متر بوده آويزان مي شود

با. كودك را سريعا به به بيمارستان انتقال مي دهند ولي وقتي به بيمارستان مي رسند كودك هيچ گونه عالئم حياتي نداشته،

و پزشك علت مرگ اينحال در بخش اورژ انس بيمارستان اقدامات احياء براي كودك انجام مي شود ولي متاسفانه فايده اي ندارد

.كودك را برق گرفتگي اعالم مي كند

و مي شودپدربزرگ كودك در آشپزخانه مشغول تعمير آبگرمكن بوده، سه راهي خيس• ، كودك دست خود را به سه راهي ميزند

م و همانجا فوت ميكندمادر كودك وقتي متوجه و كودك را در آغوش ميگيرد در اثر برق گرفتگي كودك رها ميشود . يشود

، مادر جهت آوردن فرزندبعداز ظهر،4حدود ساعت آن روز• و دو فرزند اول كه در مقطع پيش دبستاني بود منزل را ترك مي كند

كه را در خانه تنها مي گذاردماهه خود27دوقلوي با پاشيدن آب شلنگ روي متوفي كودك، كودكان در خانه در حال بازي بوده اند

و برق را به در حياط هم انتقال مي داده، دچار برق در گرفتگي مي حياط كه به دليل افتادن سيم لختي كه به كنتور برق وصل بوده

و فوت كرده است. شود كل. مادر به محض مراجعه به منزل متوجه مي شود كه در حياط باز نمي شود وكودك پشت در افتاده

را به درمانگاه بالفاصله هر دو كودك،ن دست راستش دچار سوختگي شده بود انگشتاو خيس بوددوم نيزقل لباسهاي

. نداشتدر منزل فوت كرده وهنگام ورود به مركز هيچگونه عالئم حياتي ولي متاسفانه كودك اول. ميرسانند

و كابلي كه به كنتوركهقابل ذكر است و منزل كابل برق قبالً توسط سارقين ربوده شده بوده وصل بود داراي سيم لخت بوده

.توسط اداره برق بر طرف نشده بود نقايص آن

به پمپ دچار برق گرفتگي شده ودر همان جا فوت زدن هنگام بازي به علت دست،ماهه25مپ آب در باغچه خانه بود وكودكپ•

. مينمايد
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مانده كودك بي حركت. كودك با عروسك خود در حياط كنار كولر بازي مي كرده است كه ناگهان صداي افتادن به گوش مي رسد•

با، به مركز بهداشت مي برند اورا. بود و سالم بودن سيستم كولر اما قبل از رسيدن فوت كرده بوده است با وجود بازديد از منزل

وتوجه به  .ثار برق گرفتگي احتمال برق گرفتگي با كولر وجود داردآوجود كبودي

 فوتشده ودرنهايت آسيبو گرفتگي برق دچار، دست زده پنجرهبه كودك.برق داشته است منزل پنجره، كولرياتصال علتبه•

.شود مي

، صبح روز7كودك• و پا رفتن پيدا كرده بود و راه رفتن ماهه اي كه به تازگي توانايي چهار دست حادثه در حالي كه سرگرم بازي

، در آنجا سه راهي برقي كه پشت بخاري بوده توجه اش را به خودش جلب مي كند  در اتاق بوده است به پشت بخاري مي رود

تگي غافل از آنكه سيم هاي متصل شده به آن بريدگي پيدا كرده اند به محض اينكه دستش را به سيم برق مي زند دچار برق گرف

او 115مي شود بالفاصله با اورژانس  و شيرخوار به بيمارستان منتقل مي شود ولي متأسفانه جسم كوچك تماس گرفته مي شود

و قبل از رسيدن به بيمارستان فوت مي كند  . توان مقاومت ندارد

و مادر هر دو اعتياد به مواد مخدر دارند ماهه42دختربچه• عصر يكي از روزهاي. سومين فرزند خانواده اي است كه پدر

، ، ده دقيقه بعد. نياز به دستشويي پيدا مي كند كودكارديبهشت ماه و خودش به حياط بر مي گردد مادر او را به دستشويي برده

و سيم برق در چند سانتي متريش قرار دارد مي بيند  سه چهار. كه به سراغش مي رود فاطمه را در حالي كه روي زمين افتاده

هم. خارج شده ولي كسي اقدامي براي تعمير آن انجام نداده بود روزي بود كه كه سيم برق داخل دستشويي از پريز مادر فاطمه

، بالفاصله با ماشين. كه فكر نمي كرد كودكش به آن دست بزند او را تنها رها مي كند  مادر بعد از مشاهده فاطمه در آن شرايط

، عليرغم انجام اقدامات احيا فاطمه اي شخصي او را به بيمارستان مي رساند ، خانواده براي هميشه خانواده اش را ترك مي كند

سن4كه داراي  و فرزند اول در سن10فرزند بوده ، فرزند دوم در و بينايي شده 7سالگي بدليلي نامعلوم دچار افت شنوايي

و فاطمه هم كه بدليل برق گرفتگي فوت مي كند ا. سالگي بدليل تصادف فوت كرده 90ين خانواده متولد سال تنها فرزند باقيمانده

و مركز بهداشتي درماني حتي حاضر به انجام تست هيپوتيروييدي و مادرش عليرغم پيگيري پرسنل خانه بهداشت است كه پدر

. براي كودكشان نشده اند

پدربزرگ كودك نيز در حياط حضور داشته.بعدازظهر روز حادثه بعد از قطع بارش باران كودك به قصد بازي به حياط منزل مي رود•

جا.ناگهان كودك را مي بيند كه كنار جاكولري افتاده است.اي از كودك غافل مي شود پدربزرگ براي لحظه.و مراقب كودك بود 

احتماالً كودك به قصد بازي به حفاظ آهني.كولري در سطح پاييني ديوار بوده به طوري كه دست كودك به راحتي به آن مي رسيد
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و دچار برق گرفتگي شده است ، پدر بزرگ بعد از اين. جا كولري دست زده كه مدتي براي تهيه وسيله نقليه معطل مي شود

، با ماشين روستابه بيمارستان مي برد  دربيمارستان علت احتمالي فوت كودك را برق. كودك راكه هيچ گونه عالئم حياتي نداشته

و عوارش ناشي از آن اعالم مي نمايد  و جهت تاييدعلت. گرفتگي ،دستور كالبد شكافي پزشكي قانوني نيز همين نظر را مي دهد

، اما به دليل مخالفت خانواده ،انجام نمي شود  . صادر مي شود

، از اتاق ديگر برق با سيم سيار. در روز حادثه كودك مشغول بازي در منزل بوده است• به دليل نداشتن سيم كشي در آشپزخانه

ا و كودك حين بازي قسمتي ربه يخچال منتقل شده بود و به كپسول. لمس مي كنداز سيم لخت برق با برق گرفتگي پرت شده

مي. گاز برخورد مي كند  بالفاصله پس از حادثه به بيمارستان منتقل مي شود ولي عليرغم تالش پرسنل بيمارستان كودك فوت

.نمايد 

و قبل ازاين كه مادربه21كودك• ، كودك ازمادرخودتقاضاي آب مي كند ماهه به همراه والدين خوددرمنزل مادربزرگ مهمان بودند

كه حوض بااليدرحياط منزل دوشيرآب وجودداشت كه يكي. او آب دهد كودك به سمت حياط مي رود  كودك قادربه قرار داشت

ناگهان مادر. مي رود سمت شيرآبي كه نزديك ماشين لباس شويي روشن دركنارحياط بودنوشيدن ازآن نبود به همين دليل به 

صداي فريادكودكش را مي شنود،پدركودك به حياط رفته تاكودكش رادرآغوش بگيرد اما جريان برق پدركودك راپرت مي كندو 

به.ن مي برند سپس كودك رادرآغوش گرفته وبه بيمارستا. اومجبور مي شود فيوز برق راقطع كند  و ارجاع پس از اقدامات الزم

.بيمارستان سطح باالتر كودك به دليل سوختگي ناشي از برق گرفتگي فوت مي كند

: سوختگي

،4ناهيد• و ساالنش داخل روستا مشغول آتش بازي بودند كه ريختن نفت روي آتش باعث شعله ور شدن آتش ساله با همسن

و والدين ناهيد نيز از  و به كمك وي مي شتابد و گرفتار شدن ناهيد مي شود كه يكي از همسايه هاي ناهيد شاهد ماجرا بوده است

م و ناهيد را به مركز درماني و بهورز اقدامات اوليه را انجام ماجرا باخبر مي شوند نتقل مي كنند ولي پزشك مركز در مرخصي بوده

و به والدين ناهيد تاكيد مي كند كه وي را به بيمارستان منتقل كنند ولي سهل انگاري والدين منجر به فوت ناهيد درساعت  مي دهد

. گرديد روز بعدصبح4

من ياسينمادر• ، به منظور انجام كاري خارج از ، ماهه52ياسين زل را نزد خاله مي سپارد كه بدليل سهل انگاري صاحبخانه

و هر  ، سماور واژگون شده و كشيدن شيلنگ گاز ياسين به همراه فرزند صاحبخانه در آشپزخانه مشغول بازي بوده كه طي بازي
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و درما ن سرپايي انجام شده ولي متاسفانه دو كودك دچار سوختگي مي شود كه خوشبختانه سوختگي كودك دوم سطحي بوده

، و اقدامات درماني انجام شده و سوختگي بيمارستان زارع ساري ، علي رغم بستري در بخش سوانح سوختگي شديد ياسين

)منجر به سپسيس  Sepsis ) و مرگ كودك شده است.

و حس كنجكاوي كودكانه در حين بازي ساله فرزند دوم خانواده در منزل مشغول بازي بوده كه بر اساس مقتضيا2كيژان• ت سني

و سينه مي شود ، دست و با آب داغ دچار سوختگي ناحيه صورت مادر كودك. در هال منزل سيم سماور حاوي آب داغ را كشيده

م و تعدادي از اقوام به بيمارستان توحيد و كودك بي گناه توسط والدين و اطرافيان كمك خواسته و هراسان از همسايگان نتقل

، با وجود انجام اقدامات تخصصي براي. تحت مراقبت هاي اوليه قرار مي گيرد روز بعد به بيمارستان سوختگي تبريز اعزام شده

.روز كيژان بدليل عوارض سوختگي فوت نموده است13نجات جان كودك بعد از 

و پدر لقمه ناني كه ماحصل زحماتشان پس از يك روز• كاري دشوار بوده است را سر سفره با هم قسمت حوالي غروب است مادر

، گرما بخش فضاي كوچ كلبه يشان در دل اين تپه خاكي چراغ نفت سوزيست كه بر روي  و مشغول خوردن مي شوند مي كنند

ا. حلب در گوشه اي از اتاق جاي دارد  تاق مي رود مادر براي خالي كردن خرده هاي نان داخل سفره براي دقايقي كوتاه به خارج از

و.و پدر هم براي سركشي به دام ها منزل را ترك مي كند  در اين ميان نور چراغ نفتي كودك بازي گوش را به بازي فرا مي خواند

و  و شعله دامان كودك را فرا مي گيرد تا مادر مي رسد تا كودك معصوم قصد نوازش نور را مي كند ناگهان حلب تكاني مي خورد

م و تنه كودك آسيب جدي مي بيند تا حدي كه از مركز بهداشتي درماني به بيمارستان شعله را خاموش ي كند قسمت هايي از ران

و پيوند دريافت مي كند و از آنجا هم به به بيمارستان سوختگي منتقل مي شود روز اميدوار بر بالين22والدين. منتقل مي شود

و مسرورند از اينكه  بافرزندشان دعا مي خوانند ، ولي ناگهان پيوند و وضعيت رو به بهبودي است روز5موفقيت صورت گرفته

ي حيات نمي ماند و اميدي برا .بعداز دريافت پيوند وضعيت عمومي كودك رو به وخامت مي رود

ي كتري را مي كشد• ر. در صبح روز حادثه ،كتري روي گاز در حال جوشيدن بوده كه كودك دستمال روي دسته وي او آب جوش

و دچار سوختگي مي شود  و با تشخيص. ريخته درصد سوختگي به بيمارستان سوختگي65بالفاصله به اورژانس انتقال داده شده

. اما پس از چند روز به دليل شدت سوختگي علي رغم انجام اقدامات الزم فوت مي شود. منتقل مي شود 

و با خيال ماه20در روز واقعه به دليل اظهار گرسنگي كودك• ، مادر يك عدد تخم مرغ را داخل سماور در حال جوش مي گذارد ه

ظاهراً زماني كه مادر بزرگ از اتاق. اينكه مادر بزرگ داخل اتاق هست به پاك كردن سبزي روي ايوان منزل مشغول مي گردد

، كودك به سراغ سماور مي رود  و دچار سوختگي مي شود متأسفانه آب در حال جوش روي او ريخت. خارج مي شود با.ه مادر
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و گريه كودك به سراغش ميرودو و ازآنجا. متوجه سوختگي او مي شود صداي جيغ بالفاصله وي را به بيمارستان شهرستان برده

و سوختگي ساري اعزام مي شود كه علي رغم اقدامات درماني الزم كودك فوت مي شود .به بيمارستان سوانح

: مسموميت با اُپيوم

يك9/11/90پيمان در تاريخ• و مادري بيسواد متولد شد پيمان به دنبال و پدر در خانواده اي با وضعيت اقتصادي نامطلوب

و بيماري خاصي  زايمان ترم واژينال در بيمارستان متولد شد وي در طي حيات خود واكسيناسيون را به طور كامل دريافت كرده

مي28/6/91در تاريخ نداشته ولي  و والدين كودك طبق باورهاي غلط منطقه به پيمان ترياك دچار سرماخوردگي مي شود

خورانند كه باعث بدتر شدن حال كودك مي شود پيمان را به بيمارستان منتقل مي كنند با وجود اقدامات الزم در بيمارستان پيمان 

.به خواب ابدي فرو مي رود30/6/91در تاريخ 

و شيشه آن را در يخچال نگهداري مي كرده استپد• زهرا روز حادثه.ر كودك براي ترك اعتياد از شربت متادون استفاده مينموده

38 ، به ماهه و پزشك برايش شربت ديفن هيدرامين تجويز نموده بوده، مادر براي برداشتن شربت دچار سرما خوردگي بوده

ا و بعلت مشابهت شيشه و. شتباها شربت متادون را به كودك مي دهدطرف يخچال رفته بعد مدتي كودك دچار خواب آلودگي

و بعد از يك ماه در بيمارستان فوت مي كند.كاهش هوشياري شده كه به بيمارستان قدس مراجعه مي نمايند كودك به كما رفته

و مدتي نيز در بيمارست و رواني شده .ان روانپزشكي بستري مي شودبعد از حادثه مادر كودك دچار مشكالت روحي

و متادون. ماهه ساكن يكي از شهرستان هاي استان يزد مي باشد54ابوالفضل پسر• و مادر وي معتاد هستند متاسفانه پدر

و سپس فوت مي كند  .مصرف مي كنند در يكي از روزهاي ارديبهشت ماه ابوالفضل نيز بعلت مصرف متادون دچار مسموميت

و مادر بعد از عليرغم تالش فر اوان از نحوه خوردن متادون توسط ابوالفضل مطلع نشديم چون بدليل شك نيروي انتظامي به پدر

و خريدو فروش و مواد فوت كودك بعلت مصرف مواد مخدر و روانه زندان شدند و احتماالً نقش در فوت كودك هر دو دستگير

سر تاكنون در .مي برند زندان به

 افتو آلودگي خواب دچار2pmاز متادون شربت مصرف اثردر عمويش منزلدرماهه53امير حسين10/5/91 تاريخدر•

 خواب دچاركه كودك ديدنوجاآنبه كودك مادربزرگ مراجعهبا است داشتهرا فوق حالت ساعت چندكه شودمي هوشياري

مي ارجاع بيمارستانبهرا كودك مسموميتاز ساعت چند گذشتازپس. شودمي سيانوزيو) گاسپينك( نامنظم تنفس آلودگي،

 مناسبي پاسخكه شودمي شروع كودك جهت نالوكسان دريپ. است داشته هوشياري افت همچنان كودك ورود بدودركه دهند
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مي.گرددمي ارجاع بعثت بيمارستانبه بيمارو شده گرفته پذيرش هماهنگيطي است نشده دريافت ولي متاسفانه كودك فوت

.نمايد 

و مادر به مهماني مي رود• و بيقراري مي كند. كودك به همراه پدر از. شب هنگام دچار تب شديد شده مادر كودك

به. درخواست شربت استامينوفن مي كند) عموي كودك(صاحبخانه و سپس از يخچال شربتي را كه بدون برچسب بوده برداشته

از. كودك مي دهد كه وي به خواب مي رود  و ساع2بعد ، مادر به او آب مي دهد و درخواست آب مي كند ت بيدار شده

سريعاًبه بيمارستان طالقاني گرگان مراجعه. صبح روز بعد متوجه مي شود كودك بي حال است. مجدداًكودك به خواب مي رود

. علت فوت مسموميت با متادون بوده است. مي كنند ولي متأسفانه كودك فوت مي كند 

و او را مي خواباند11ت مادر در ساع• كه قصد داشته كودك را مجدداً جهت شير دادن5صبح ساعت. شب به كودك شير داده

و فوت كودك شده است  با(علي رقم اصرار بركالبدشكافي متاسفانه. بيدار نمايد متوجه سردي بدن به علت شك به مسموميت

و مشخص شدن علت مرگ نشده اند،) ترياك  مي.والدين حاضر به كالبد شكافي و مادر كودك هر دو اديكت قابل ذكر است پدر

.باشند

و عالئم مسموميت با اپيوم در بيمارستان بستري مي شود40كودك• به Addictمادر. ماهه با بي حالي و اظهار مي دارد بوده

و احيا مي شود. كودك مواد مخدر داده است دنبال اسهال واستفراغ ازهفته قبل به  در بيمارستان كودك دچار ارست قلبي شده

.ولي بدون نتيجه بوده وكودك فوت مي نمايد

مي6كودك• و ارجاع به متخصص انجام ماهه را با عالئم خروسك به مركز بهداشتي درماني مي آورند درمان سرپايي انجام شده

و به بيمارستان مي آورند2-3. شود كه مراجعه نمي كنند  ،. روز بعد حال عمومي كودك بدتر شده وي با عالئم تنفسي شديد

و مسموميت با مواد مخدر بستري مي گردد  جهت انتقال به بيمارستان مجهزتر اقدام مي شود اما موفق به گرفتن. تنفس تند

ب. پذيرش نمي شوند  و كودك فوت مي شودپرسنل براي نجات كودك تالش نموده كه متاسفانه . دون نتيجه بوده

، كودك• عصر همان روز به علت سرماخوردگي مادربزرگ به كودك.مادربزرگ برده مي شود ساله نزد4به دليل شاغل بودن مادر

و ، ترياك داده و وقتي به منزل خود بازمي شب هنگام چنينهم گردد مادر به او شربت متادون كه در شيشه ديفن هيدرامين بوده

و ،3در ساعت.كودك مي خوابد استامينوفن كدئين مي دهد ميرا كودك شده واو والدين متوجه بدحالي نيمه شب به اورژانس

و و ساير اقدامات الزم براي او انجام مي شودبي پريدين برند در آنجا تحت درمان دارويي به نالوكسان چند ساعتو قرار گرفته
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، كودك.رود بعد رو به بهبودي مي وصبح8در ساعت عليرغم اصرار تيم درمان در توسط خانواده به منزل بازگردانده مي شود

شو13ساعت و به بيمارستان برده مي و يك ساعت بعد در بيمارستان فوت مي شودحال كودك بدتر شده .د

كه كودك خالهاز اطالعات. نشد حاضر مصاحبهانزمدر مادر پرسشگري، تيم گذاشتن انتظاربه هفته2و قبلي هماهنگي باوجود•

و زمان در  بشدت مادراز ترم طبيعي زايمان بدنبال11/12/90 تاريخدر كودك.شد گرفته داشته حضور كودك بدحالي فوت

. است داشته ناكافي گيري وزنو كرده شروع مصنوعي شير روزگي15از آمده بدنيا گرم 2400تولد وزنباو ساله27و اديكت

 سيانوز ناگهاني صورتبه كودكشب12 ساعت حادثهشبدر است شدهمي خورانده ترياك مادر توسط ابتدا هماناز كودك به

كه است شده داده اطالع 115 اورژانسبه. است داشته بيقراري كودكهمشب ابتداياز است كرده پيدا تنفسي اختاللو شده

وبا مسموميت تشخيص  شده فوت كودك مادربا تلفني تماس طبق3 ساعتدر.شده است اعزام آمبوالنسبا اپيوم داده شده

. است

و كودك نيز روزانه مواد مخدر دريافت مي كرده است. بارداري در منزل متولد شده است7نوزاد در ماه• . والدين شديداً معتاد بوده

و دارو) پنوموني( با عالئم سرماخوردگي21/4/91در تاريخ و قطره( به مركز بهداشتي درماني مراجعه شربت سفكسيم

اما والدين از بردن.و برگه دفترچه درماني وي نيز جهت ارجاع به متخصص اطفال ممهور ميشود. دريافت مي دارد) استامينوفن 

و استفراغ مي نيم3پس از مصرف دارو حوالي ساعت. كودك نزد متخصص اطفال خودداري مي كنند  ه شب كودك دچار اسهال

و كم آبي ناشي از اسهال. گردد ، مصرف مواد مخدر كه والدين طبق روتين به وي مواد مخدر ميدهند سپس كودك به دليل تب باال

و مواد غذايي مي شود  و آسپيراسيون شير و12ساعت.و استفراغ دچار تشنج، كاهش هوشياري ظهر روز بعد به علت تشنج

و آمبوالنس كودك را به مركز درح اعزام مي نمايد 115تنفس مشكل با اورژانس  و. تماس گرفته در مركز پس از اكسيژن تراپي

و كاهش  و آسپيراسيون ناشي از بي حالي تجويز دياز پام ركتال با توجه به مشخص بودن مسموميت كودك با مواد مخدر

و  شه FTTهوشياري ، كودك به اورژانس و با انجام. رستان اعزام مي گردد بودن به CPRكه دربين راه فوت مي نمايد

و آدرنالين تزريق مي گردد)14ساعت( اورژانس رسانده مي شود . با توجه به ترشحات فراوان داخل تراشه ساكشن انجام

CPR و متاسفانه موفقيت آميز نمي باشد 14:30تا ساعت  انجام

و مشكل ديگري هم نداشته، مادر به مركز بهداشتي درماني مراجعه كودك از دو روز قبل كمي• سرفه مي كرده ولي شديد نبوده

و يك شربت ديفن هيدرامين مي گيرد  و خودش از داروخانه يك شربت آموكسي سيلين طبق. ميكند كه پزشك در مركز نبوده

و شب يك قطره چكان از شربت ديفن هيدرامين به كودك7گفته مادر ساعت  و نيم ساعت بعد بيدار شده مي دهد كه ميخوابد
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و دوباره مي خوابد و12ساعت. شير مي خورد ، مادر پوشكش را عوض ميكند ولي باز هم بيدار نميشود شب هنوز بيدار نشده

هن4مادر هم ميخوابد ساعت  و نفس نمي كشيده ولي بدنش و دهان بچه نيمه باز بوده وز نيمه گرم صبح كه بيدار ميشود چشمها

و به اورژانس زنگ ميزنند  و در اين مدت كم كم بدن كودك سرد ميشود) جواب نميدهد(بوده كه با مادربزرگ بچه تماس ميگيرد

و روز بعد بچه را دفن ميكنند و خواب.و وقتي مي بينند بچه تمام كرده به جايي مراجعه نمي كنند با توجه به مشكل سرفه كودك

، متأسفانه علت فوت كودك مسموميت با مواد مخدر مي آلودگي غير طبي و اعضاي كميته و نظر پزشك متخصص عي در شب فوت

.باشد 

و دچار• و با توجه به سوابق وي در پرونده بهداشتي خانوار.شديد مي باشد FTTكودك فرزند چهارم خانواده مادر كودك معتاد

و دوران  و عليرغم نسبت به انجام مراقبتهاي كودكان قبلي 2ماه تنها6پيگيريهاي مكرردر طي بارداري خويش بي توجه بوده

و16/5/91مورخ20/10درساعت. مراقبت از مراقبتهاي روتين كودك سالم انجام شده است به علت مسموميت با مواد مخدر

و مردمكهاي ميوز به اورژانس مركز بهداشتي درماني سربيشه مراج و پس از رگ گيري توسطعهبا عالئم ديسترس تنفسي

از. پرسنل به بيمارستان بيرجند اعزام شده است روز بستري در بيمارستان با وجود اينكه بعد از هر تغذيه شكم كودك9بعد

و پس از برگشت به شهر محل سكونت صبح روز بعد كودك فوت  متورم مي شده با رضايت شخصي كودك را ترخيص كرده اند

.مي نمايد 

ب• با. بدون هيچ گونه عالمت خطر ومشكلي خوابيده است30/6/91تاريخ4عد از ظهر ساعت كودك هنگام خواب تنفس كودك

در11ساعت. خرخر بوده است كه با جابجايي سر كودك برطرف شده است شب كه خاله كودك به سراغ كودك رفته تا او را

و شلي عضالت كودك  و بي حالي كودك به بيمارستان برده شده است كودك"سريعا. شده استرختخوابش بگذارد متوجه تب

با توجه به مردمكهاي چشم ومشاهده عالئم توسط متخصص اطفال تشخيص مسموميت با متادون داده0حالت تهوع داشته است

 كودك به بخش منتقل شده است اكسيژن به كودك داده شده است، تنفس كودك بسيار0شده است ودرمان شروع شده است

صبح تعداد تنفس كودك بسيار كم شده است وكودك دچار30/4درجه در نهايت ساعت5/39مشكل بوده، تب كودك باال رفته

كبودي شده است متخصص اطفال وبيهوشي بر سر بالين كودك حاضر شدند كودك به حالت كما رفته وضربان قلب كودك با 

در29مدت. بيمارستان وليعصر بيرجند اعزام شده استشوك برگشته ولي كودك دچار مرگ مغزي شده است وبه  روز

0صبح كودك فوت شده است4ساعت29/7/91بستري بوده ودر نهايت در تاريخ ICUبيمارستان وليعصر در بخش 
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: مسموميت با سم

و بچه ها شروع به ما مشغول.صبح همراه با خانواده به زمين كشاورزيمان واقع در اطراف شهر درق رفتيم10ساعت• كار شديم

و4بازي كردند ،مهدي  و عباسعلي8سال ليتري سم جهت ضدعفوني كردن گوسفندان4داخل يك ظرف. ساله بود4ماهه

و سوزش معده ناله  و ازدل درد شديد ريخته بوديم بچه ها به خيال دوغ از آن خورده بودند كه ناگهان به سمت من دويدند

ك ردم كه بچه ها استفراغ كنند نشد بالفاصله بچه ها را به مركز درماني درق بردم ،پزشك بعد از معاينه گفت ميكردند هركاري

. بايد بچه ها را به بيمارستان ببريد من از شدت نگراني نتوانستم منتظر آمبوالنس بمانم فورا خودم بچه ها را به بيمارستان آوردم 

دو.اني كه به بيمارستان رسيديم ،به گفته پزشك بچه ها فاقد عالئم حياتي بودندزم.در بين راه خيلي حال بچه ها بد شد هر

، در زمان CPRكودك به مدت يك ساعت و CPRشدند پزشك ومتخصص اطفال تمام تالش خود را كردند ولي موثر نبود

. متاسفانه هر دو كودك فوت شدند

به. به جاي آب خورده است"را اشتباهانفت شيشه صبح9ساعت ماهه14كودك• منتقل شـده بيمارستان توسط همراهي بيمار

.به دليل وخامت حال در بيمارستان فوت نموده است.است 

و• خانواده درروز طبيعت به منطقه اي در اينچه برون رفته بودند، ظهر همان روز كودك به علت تشنگي به دنبال بطري آب گشته

، مي خورد اشتباهاً به جاي ي ديگري كه در كنار آنها بوده اند ،. آب از بطري نفتي كه در وسايل خانواده مدتي بعد دچار تهوع

، سرگيجه مي شود  وي. اورا سريعاً به بيمارستان انتقال مي دهند. استفراغ و درماني الزم براي در بيمارستان اقدامات تشخيصي

و در نهايت به دليل مشك . الت تنفسي ناشي از خوردن نفت فوت مي شودانجام مي شود

و مادرش به زمينهاي كشاورزي مي روند36كودك• را) پفك آغشته به سم موش(پدر طعمه آماده مرگ موش. ماهه به همراه پدر

و خود مشغول كار كشا و كودك را در همان نزديكي مي خوابانند ورزي مي جلوي پنجره اتاقي كه در آن محل قرار دارد گذاشته

، فوراً كودك را به مركز. شوند  ، كودك آنها را مي خورد پس از متوجه شدن والدين و جلب توجه پفكها پس از بيدار شدن كودك

و گذشت  و پس از انجام اقدامات درماني ساعت كودك36بهداشتي درماني مي برند كه از آنجا به بيمارستان اعزام مي شود

.فوت مي نمايد 
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ب :ا گاز منواكسيد كربن مسموميت

هنگام. متري بوده قرار داشته است6آبگرمكن در رختكن حمام كه يك انباري. خانواده تازه به منزل جديد نقل مكان نموده بودند•

شدبعد از خواب بوده است كه ماهه23غروب مادر مشغول استحمام بوده وكودك مينبيدار و مشغول آب بازي به حمام رفته

و به زمين مي افتد5شود بعد از كمتر از و بعد از چند ساعت وقتي به هوش مي آيد).از هوش ميرود(دقيقه مادر دچار تهوع شده

ض7پدر كودك حدود ساعت.خود را در بيمارستان مي بيند و و كودك را بيهوش در حمام پيدا كرده و مادر من به منزل رسيده

براي جلوگيري از اتالف وقت مادر را نيز با وسيله.تماس با اورژانس كودك با آمبوالنس به بيمارستان رحيميان منتقل مي شود

و قطع تنفس به بيمارستان رسيده كه بالفاصله اقدامات احياء. شخصي به بيمارستان انتقال مي دهد كودك در حالت ايست قلبي

در بررسي منزل توسط آتش. مادر در حالت كما بوده كه بعد چند ساعت بهوش مي آيد. نبوده استانجام شده ولي موفقيت آميز

و مشكل دودكش در پشت بام اعالم شده است .نشاني علت حادثه نشت گاز از محل اتصال لوله آبگرمكن

و از جواب ندادن آنها نگران مي شود• و.صبح روز حادثه پدر بزرگ با منزل پسرش تماس گرفته از روي ديوار به داخل منزل رفته

خانواده را در وضعيت بي حالي پيدا مي كند به مطب پزشك در روستاي حصار مراجعه مي نمايند كه با تشخيص مسموميت به

به وضعيت طبيعي برمي اعضاء خانواده بقيه. با ماشين شخصي به بيمارستان قدس مراجعه مي كنند.بيمارستان ارجاع مي شوند

،17كودكدند اما گر و بعد از حدود ماهه و به كما رفته با. روز فوت مي نمايد40در بيمارستان تشنج كرده علت حادثه مسموميت

.منوكسيد كربن بر اثر نشت گاز از آبگرمكن كه داخل آشپزخانه بوده اعالم شده است

: سقوط

رفته كه براي پايين آمدن از طبقات باال قصد استفاده از آسانسور ماهه، براي انجام كاري به شهرداري محمديه36مادر عليرضا•

و اطالع رساني در مورد خرابي آن انجام نشده بود. را داشته است و سقوط.آسانسور خراب بوده كودك در آسانسور را باز كرده

و در محل حادثه فوت كرده است .نموده

، مساجدوتكاياوحسينيه، ماه محرم روزهاي91چندروزمانده به آغاززمستان• ، ايام عزاداري است آخرش راسپري مي كند، ايام

، يكي نذري مي دهد يكي درمنزلش..هاو سياه پوشند وهركس به نوبه خودسعي داردسهمي دراين مراسم سوگواري داشته باشد

و مر..... مراسم دارد وديگري كمك مي كند ، مهمانان زيادي آن شب قراربود دريكي ازروستاهاي تاكستان اين اسم برگزارشود

، مواظب بود تا كت ولباس كودكش گرم باشد  ، مادرلباسهاي دخترك راپوشاند از شهرو روستاهاي اطراف دعوت شده بودند
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، پدر گفت زود باشيد ، حوصله نداشت باز هم بچه مريض شود ومرتب به دكترودوا احتياج پيداكند تامبادا كودك سرما بخورد

، االن ، امامادرجوان همچنان سرش به كودك يكي يكدانه اش گرم بود دير مي رسيم وجا براي نشستن پيدا نمي كنيم

 ، ، دختر قشنگم راخفه كردي آنقدر لباس تنش كردي ، سريع دخترش رابغل كرد وگفت ديگربس است پدرطاقتش تمام شد

 .....برويم ديگر

، بزرگترها ، حسينيه شلوغ بود وگرم باهم سالم واحوالپرسي مي كردند وبه هم مي گفتند كه خدا عزاداريشان راقبول كند

 ، ، اگرنبودوساطت مادرها ، دنبال هم مي كردند وگاهي جيغ مي زدند وگاهي هم دعوايشان مي شد كودكان مشغول بازي بودند

.معلوم نبود چه آتشي به پا مي كردند 

، جايي كه تابلوي آهني بزرگي روي دختركوچولو ازغفلت مادروشلوغي مجلس استفاده كرد وبه قسمت ديگري ازحسينيه رفت

، انگارقراربوده روي ديوار نصب شود ولي به بعدها موكول شده بود بچه هاكه آن شب همه شيطنت دنيا ...زمين وجودداشت

، به سراغ تابلو رفت پسركي گفت من اگربزرگ شوم به ....ند چندنفري باهم تكانش دادند وخنديدند دروجودشان جمع شده بود

، ، خطر هرلحظه نزديكتر مي شد تنهايي اين رابلند مي كنم وآنجا مي گذارمش وبعدهم به قسمتي ازديوار حسينيه اشاره كرد

، همه چيزدريك لحظه اتفاق تابلو ازجايش تكان خورد ....افتاد تابلودرحال حركت بود وكودكان بازيگوش توجهي نداشتند

، وهركس به گوشه اي دويد دخترك انگارقدرت دويدن نداشت پاهاي كوچكش ياري نكرد آخرهنوز چهارسالش هم نشده بود

يكي ازاهالي كودك رابغل كردوباوسيله نقليه ...بچه هاجيغ زدند ومجلس بهم ريخت .......تابلو بي رحمانه روي سرش سقوط كرد

ب ، ديرشده بود دخترك چشمانش راباز نكرد شخصي باپدرش كه صحبت مي ...ه بيمارستان تامين اجتماعي تاكستان رساند

.كردم هنوزمرگ دخترش راباورنكرده بود

،91تقويم يكي ازنخستين روزهاي زمستان سال• ، مادرمثل روزهاي گذشته داشت كارهاي منزل راانجام مي داد رانشان مي داد

، مي دانست كه تندتندوباع ، دلش مي خواست زودتركارهايش تمام شود تابتواند پسركوچولويش راباخيال راحت بغل كند جله

و ، دلش نمي. نبايد بچه اش رابغل كند تامبادا خداي نكرده براي كودكش اتفاقي بيفتد ....موقع آشپزي ونظافت ولي بااين همه

هميشه نگران پسرش بود مثل همه مادرهاي ديگر ولي ....يند ازخواب بلند شده يانه آمدگاهي اوقات كودكش رادزدكي نگاه كند وبب

چون دكترها به اوگفته بودند كودكش مشكل نرمي استخوان دارد وبايد مراقب تغذيه اوباشد بايدمواظب باشد به ......كمي بيشتر 

بعضي ها به اومي .....مرورمي كرد كه همه راازحفظ بود آنقدرباخودش............كودكش ضربه اي وارد نشود بايد مواظب باشد 

، چي كاركنم  . گفتند خيلي پسرك رالوس كرده اومي خنديد ومي گفت خوب نگرانم
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هم• غذاراروي گازگذاشته بود وخانه راهم نظافت كرده بود ،فقط مانده بود لباس هاي چرك رادرون ماشين لباسشويي بريزد وبعد

انگارآنروز سروصداي ...........به سمت ماشين لباسشويي رفت وروشنش كرد ...به دست نظافت بسپاردشان بافشردن يك دكمه

يك دنيارادرون ماشين لباسشويي اش جاسازي كرده بودند آنقدر صدايش گوشخراش بود كه مادروحشت زده خاموشش كرد

، حتما به اوسفارش مي كند كه بعدهم به خودش گفت امشب كه ...تامبادا كودكش ازخواب نازبيداركند همسرش ازسركار بيايد

، مادراول .... يك تعميركاربياوردتاماشين لباسشويي راتعميركند درافكارخودش بود كه صداي گريه كودكش اورابه خودآورد

كه حاال فرصت دارد ....ناراحت شد كه كودكش رنجيده خاطرشده ولي بعدش خنديد واحساس كرد چندان هم بد نشده

به طرف پسرش رفت واورادرآغوش گرفت بوسيدش وسپس باوسواس خاصي ...باكودكش كمي بازي كند وكلي هم كيف كند

، ظاهرا .....لباسهايش راوارسي كردتامبادا كودكش دردوازدهمين روززمستان سردش شود شعله بخاري اتاق راهم بررسي كرد

مي ماهه شيطنتهايش راشروع20همه چيز خوب بود پسرك كرده بود كمي راه مي رفت وقبل ازآنكه به زمين بخورد مادراورادرهوا

، چند كلمه مي گفت ودل مادر ضعف مي ، مي ترسيد مبادا زمين باطفلش نامهرباني كند واستخوانهاي ظريفش رابيازارد گرفت

مادركمي به او شيرداد وسپس احساس....بعدهم شروع كرد به ورق زدن كتاب كوچكي كه پدرش تازه برايش خريده بود ....رفت

كرد هنوزگرسنگي پسرش رفع نشده تصميم گرفت برودو غذاي كودكش را كه درون يخچال بود گرم كند ،بلندشد كه برود

، پسرك خنديد وگفت مامان مامان ، مادربرگشت واورابغل كرد و مادرراازرفتن بازداشت مادربه ....پسرك بانگاه دنبالش كرد

، سه تاپله ،هال وآشپزخانه رابهم وصل مي كرد سمت آش مادرازپله ها باال رفت غذاراازيخچال درآورد وروي .. پزخانه راه افتاد

، مواظب بود تامبادا كودكش به گازدست بزند شعله گازراكه روشن كردخيالش راحت شد لبخندي به طفلش زدو ....گازگذاشت

، احساس كرد خداراشكرانگارداشت زحماتش به بار مي نشست وكودكش وزن مي ...سنگين ترشده را درون بغلش جابجاكرد

به سمت هال رفت پايش راكه روي پله اول گذاشت ديگرنفهميد چطورشد كه كودكش ازآغوشش رهاشد ونقش زمين..گرفت

ع..........شد مادرهاج وواج نگاه كرد وبعدش ، پزشكان مل جراحي انجام دادند وهمه كودك راسريع به بيمارستان رساندند

.تالششان راكردند تاكودك رادوباره به زندگي برگردانند ولي بدن ضعيف كودك تاب نياورد وبراي هميشه مادرش راتنها گذاشت

در• و كودك را در حالي كه ارست قلبي تنفسي داشته به اورژانس مركز28كودك ارديبهشت در چاه فاضالب منزل سقوط مي كند

و با آمبوالنس به بهداشت و ضربان قلب برمي گردد و در آنجا عمليات احياء انجام مي شود ي درماني بهنمير بابلسر انتقال مي دهند

.روز بعد در بيمارستان فوت مي كند16بيمارستان اميركال منتقل مي كنند اما متاسفانه
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و هفت روز در ساعت2/8/91كودك در تاريخ• عصر روز سه شنبه با وجود حضور مادر در كنارش30/14در سن هفده ماه وبيست

و از آن سقوط كرد .از طبقه دوم منزل با باال رفتن از جعبه كنار نرده از آن باال رفته واز روي نرده ها آويزان شده

از)ع(به گفته والدين در حداقل زمان ممكن با وسيله نقليه شخصي به بيمارستان امام سجاد و پس آن به رامسر رسانده شد

و بعداز شش روزكه از بستري شدنش در بيمارستان مي گذشت در روز دوشنبه  بيمارستان بوعلي ساري منتقل شد

شد16ساعت8/8/91 .عصر در بيمارستان بوعلي ساري فوت

با عده اي از همساالن خود دركنار يكي ار ستونهاي نامستحكم منزل خود كه درحال ساخت بوده درحال بازي بوده ماهه30 كودك•

دچار خونريزي شده وسپس به بيمارستان منتقل شده كه دراتاق عمل كـوك متاسـفانه، ستون بروي كودكنكه بعلت فروريخت

. فوت نموده است

و• و از متين كودك شش ماهه در حين بازي و پا از هال منزل وارد راه پله شده و چهار دست مي6حركات سينه خيز پله سقوط

و فوريتهاي پزشكي اطالع داده.مادر با شنيدن صداي سقوط كودك شتابان خود را به راه پله مي رساند. كند مادر به پدر كودك

ده است تحت اقدامات احياء قرار گرفته اما نتيجه احياء بي پرسنل فوريتهاي پزشكي در حاليكه كودك فاقد هر نوع عالئم حياتي بو

و زمان فوت كودك لحظه حادثه تشخيص داده شده است . ثمر

 تخته كردن درست آتش جهت كودك پدر داشت چاهتاسه زمين بودند كرده مراجعه خود زمينبه گردش جهت كودك خانواده•

را كودك مادر ظهراز بعد6 ساعت حدود.بگذاردرا چاهسر مي رود يادش"بعداو برداشتهرا بودها چاهاز يكيسركه سنگي

، پدربه دقيقه چند ، بعد بوده كار مشغول نيز پدر مي سپارد  ميشوند متوجه ببردو كند بغلرا كودك مي خواهد دقيقه از چند است

از بچه، عموي نيست كودك تا بودهآبازپر چاه. زندمي فرياد افتاده چاهدركه ديدهرا بچه دور كه  كشيدن باالرا بچه قالببا،

 داده انجام كودك جهت مصنوعي تنفس داشته حضور حادثه محلدر احمر هالل همكاراناز يكي بعد. مي كشد طولاي دقيقه ده

.است كرده فوت موقع همان كودك شده گفته اما بردند بيمارستانبهرا تماس مي گيرند وكودك 115ورژانسو با

 سقوطها پلهازو است شده خارج اتاقازاو دنبالبههم ماهه،34 كودك اتاقاز مادر خروجازپس، كودك مادر گفتهبه بنا•

 فوت انتقال راهدركه انتقال يافتهدرماني مركزبه خانواده افراد توسط است شده بينيو دهان-سراز دچارخونريزيو است كرده

 است نشده مراجعه مركزبهو كرده
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از من جدا شد بعد از چند دقيقه ديدم كودكم نيست وقتي به دنبالش گشتيم ديديم) ماهه15(در حال نان پختن بودم كودكم•

ديم درچاه افتاده است سريعا مادربزرگش او رابيرون آورد وسريع با ماشين در حاليكه او را وارونه گرفته بوديم به مركز دوزه بر

.آنجا اقدامات زيادي انجام دادند وسپس ما را به جهرم فرستادند اما كودكم در راه انتقال فوت كرد

و قتل كو : دك آزاري

و 1359در خانواده اي متولد شدند كه پدر متولد)10/9/90(و شبير متولد)14/8/87(ارشيا متولد• ، باسطح سواد سيكل

و با سابقه مصرف و سابقه زندان به جرم سرقت مي باشدبيكار و ترياك با توجه به اظهارات پدر به مدت. مشروبات الكلي

با سطح سواد 1364مادر نيز متولد. يكسال در جلسات شيطان پرستي در تهران با موضوعات آيين مهدويت شركت مي كرد

و خانه دار بوده است و مادر سابقه مشاجره هاي متعدد داشتن. سيكل ، پدر د كه حدود يكسال گذشته در يكي از مشاجره ها، پدر

با. همسر خود را با طناب به سقف آويزان كرده بود مي6فرزند خويش حدود3به همين سبب مادر ماه در خانه پدري زندگي

و پشيماني همسر به خانه بر مي گردد. كرد ، روز حادثه. اما در پي اظهار ندامت  7:30ساعت)20/9/91(بنا به اعترافات پدر

و در خانه و شبهي كه شبيه يك روحاني بوده و فرزندان خويش را به شكل شيطان ديده است و همسر صبح دچار توهم شده

، سپس با چند ضربه چاقو وي را به قتل. حضور داشت با توهم اينكه همسر به وي خيانت كرده است ابتدا او را خفه كرده

و به قتل مي رساند) ارشيا(فرزند دوم. رساند سپس. با مشاهده واقعه شروع به فرياد زدن كرده كه پدر وي را نيز خفه كرده

، وي را نيز خفه مي كند) شبير( سراغ فرزند سوم ، سراغ فرزند. كه در خواب بود رفته و دو فرزند خويش پس از قتل همسر

، فرزندش را در اول كه مدرسه بود مي رود اما با توجه به حالت آشفته وي و با توجه به سوابقي كه مدير مدرسه از او مي دانست

و اعتراف به قتل خانواده. اختيار وي قرار نداد و خيابان فرياد زده و با مشاهده اوضاع وخيم آنجا در كوچه پدر به خانه برگشت

ح. خويش مي كند و اورژانس پس از اطالع از حادثه در محل با توجه به سابقه مصرف. ضور مي يابندماموران نيروي انتظامي

، تستهاي مربوطه در آزمايشگاه نيروي انتظامي صورت گرفته اما نتايج همگي آنها منفي بوده است و ترياك .مشروبات الكلي

و ريحانه حاصل ازدواج صيغه اي مادر با مردي ديگر• بود خانواده كودك به عنوان سرايدار در منزل پيرمردي زندگي مي كردند

و ريحانه ، پدر ريحانه به قتل رسيده و مادرش در محيطي. فاقد شناسنامه بود ماهه،24 كه بنا بر گفته مادر ناپدري ريحانه

و حدود  از. ماه از ازدواج شان مي گذشت7غيراخالقي با هم آشنا شدند و خود وي و شيشه بود ناپدري مردي معتاد به كراك
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، يك پسر ، نگهداري از صاحبخانه فلج سال6زن اولش ، وظيفه مادر ريحانه و مادرش زندگي مي كرد ه داشت كه با ريحانه

و توسط ناپدري اش به دستشويي برده. بود ، ريحانه نزد مادرش در اتاق پيرمرد بود كه احساس دستشويي كرد درشب حادثه

ش و و بارها توسط ناپدري اش مورد ضرب ، از وي وحشت شد اما چون كودك بارها و سوختگي بدن با سيگار قرار گرفته بود تم

و قصاوت  و در كمال بي رحمي ، حالت عادي نداشت و ناپدري به علت مصرف مواد مخدر و لجبازي كرد و شروع به گريه داشت

و ديوار  و كوباندن كودك به در و شروع به كتك زدن و در را قفل كرد و هرچه مادر التماس، كودك بي دفاع را به اتاق برد كرد

و سرانجام  و شروع به زدن مادر كرد و سپس ناپدري در را باز كرد و به كما رفت ، در را باز نكرد تا اينكه كودك تاب نياورد كرد

و ريحانه كوچك به خوابي رفت كه بيداري از آن امكان پذير  ، كودك را به بيمارستان آورد ديگر خيلي دير شده بود وقتي مادر

.نبود

در20/6/91تا13/6/91كودك مصدوم از تاريخ و سرانجام و به هيچ تحريكي پاسخ نمي داد در بيمارستان بستري بود

. براي هميشه خوابيد20/6/91صبح روز5ساعت 

: خفگي–انسداد تنفسي

و هم دختر: داستان مرگ به روايت از مادر• ساله ام مرتب2آنروز خيلي گرفتار بودم چون هم بايد به كارهاي پسرم مي رسيدم

و خودم بـراي  و گفتم حواست به بچه ها باشد ، بعد از اينكه به امير محمد شيردادم او را پيش پدرش گذاشتم با من كار داشت

م ، دخترم چند دقيقه قبل از و گذاشت در دهانشو مشغول خوردن رسيدگي به كارها به آشپزخانه رفتم ن يك كشك گرد گرفت

و صداي پدرش و سر ي شديد اميرمحمد شد چند دقيقه اي از رفتن من به آشپزخانه نگذشته بود كه ناگهان ديدم صداي سرفه

، پدرش سر از اتاق مي آيد به سرعت از آشپزخانه به سمت اتاق رفتم ديدم اميرمحمد در دستان پدرش كبود شده است مرتب

دخترم داد مي كشيد كه چي داخل دهان بچه فرو كردي؟ متاسفانه هر كاري كرديم نتوانستيم به پسرم كمك كنيم سريعا اورا به 

و وقتي به بيمارستان رسيديم گفتند مدتي پيش امير محمد به علت خفگـي  بيمارستان برديم اما در بين راه كودكم خاموش شد

، ماجرا اينطور بود كه دخترناشي از انسداد راه هوا ساله ام از غفلت پدرش استفاده كرده2يي با جسم خارجي فوت شده است

و در حلق امير  و براي اينكه به خيال خودش برادرش هم از خوردن كشك لذت ببرد همان كشكي كه در دهانش بوده را درآورده

.محمد فرو كرده بود
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د) ماهه7(شب هنگام مادر سانا• و پاهاي كوك را بـا پارچـه اي كـه بـراي) گهواره چوبي(ربيشكه را و دست ها خود قرار داد

، بعد از اطمينان از خوابيدن كودك پتو را برروي گهواره) دست درازه(بستن دست وپاي كودك قراداده اند بست  و به او شيرداد

ب مـادرش. يدارشد وصبح چون كـودك هنـوز خـواب بـود كودك كشيد مادر سانا درطول شب چندبار براي شيردادن به كودك

ي روزمره شد ودراين فاصله چندين بار ازپشت پنجره بـه سـانا نگـاه كـرد تـا  رختخواب رامرتب نكرده ومشغول انجام كارها

، مادر همش نگران بود انگار كه بهش الهام شده بود كه اتفاق بـدي درراه اسـت نزديـك سـاعت  ازخوابيدن وي مطمئن شود

مادرش از پنجره به سانا نگاه كرد ومتوجه شد كه گهواره واژگون شده است سراسـيمه بـه داخـل اتـاق"صبح بود كه مجددا9

، دور گردن وي پيچيده  دويد ومشاهده كرد كه دست درازه هاي بيشكه به علت تالش سانا براي بيرون كشيدن دستهايش از آن

شده بود ديگر نفس نمي كشيد به جاي خنده هاي كودكانه سانا صداي جيغ وگريه وپتو نيز روي صورتش افتاده رنگ سانا كبود 

 مادرش تمام اتاق را پر كرد ومادر ضجه ميزد وبرسر وصورتش مي كوبيد اما چه فايده سانا براي هميشه به خواب ابدي رفته بود 

و آرام در كنار كودك• به. مي رود روزه خود به خواب40مادر شب كودك خود را شير داده ، گريه مائده خواب مادر را نصف شب

و چند دقيقه اي از شير خوردن. هم مي زند  و مائده سينه مادر را در دهان ميگيرد مادر سينه اش را در دهان كودكش ميگذارد

و دهان كودكش را احاطه كرده  و سينه اش بطور كامل بيني و چون كودك مائده نمي گذرد كه خواب عميق مادر شروع مي شود

و آرام آرام زير بدن مادر جانش را از دست مي دهد و پايي هم نمي زند ، دست ، مادر. قنداق بوده صبح هنگام بيدار شدن

. متوجه مرگ كودكش مي شود 

بار سرماخورد كه به پزشك مراجعه كرديم دارو مصرف كرد وبهتر شد البته2كودكم هيچ مشكلي نداشت فقط درزمان حيات•

بل ذكر است كه كودكم در خواب كمي خرخر مي كرد وبعضي اوقات احساس مي كردم نفس كودك قطع مي شود با دكتر قا

صحبت كرديم دكتر گفت كودك مشكلي ندارد شب وقوع حادثه به خاطر اينكه اطرافيان مي گفتند زياد بچه را به پهلو خواباندي 

ب و فوت كرده بود براي موهايش ريزش كرده او را طاق باز خواباندم وقتي يدار شدم تا به او شير بدهم از بيني او خون آمده بود

اينكه مطمئن بشويم فوت كرده به مركز دوزه رفتيم آنجا گفتند كودك فوت كرده بوده پزشك قانوني هم كه بررسي كرد گفت 

.كودك دچار خفگي شده است 

و نفري يك منطقه4ماهه دومين كودك خانواده2اسماء• و تشك نرمش خوابانده روستايي بود كه مادرش اورا روي تخت

از5جهت رسيده گي به دامها به حياط محل سكونت مي رود ساعت  و خوردن چاي بعد بعد از ظهر پدر جهت استراحت
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م و احساس و صورت خوابيده و متوجه مي شود كه اسماء روبه شكم ي كند كه خستگي كار روزانه به اتاق مراجعه مي كند

و مادرش را خبر مي كند در بررسي توسط پزشك نفس نمي كشد وقتي كنار تخت مي رود مي بيند اسماء خفه شده است

.خفگي علت مرگ اعالم مي شود 

:برخورد با اشياء مكانيكي بي جان

آريان سريع تلفن را بر ميدارد. تلفن خانه به صدا در مي آيد. ظهر است وهمه سر سفره نشته اند كه نهار بخورند12ساعت•

..... 

؟ دلم برات تنگ شده .......... بابا سالم ....لواَ مي. آريان مجال صحبت كردن به بابا را نمي دهد ......چطوري ؟بابا كي مياي بابا

و مي گويد ؟ چكار مي كني بابا؟ حالت: خندد ؟ مامان چطوره آريان جان اگر اجازه بدي منم صحبت كنم مي گم كي مي يام خوبه

؟ ؟ اذيتش كه نميكني

؟. نه بابا من ديگه مردي شدم-  بابا فقط فقط يه ماشين كنترلي برام بيار باشه

و مي گويد .باشه آريان جان گوشي رو بده مامان:بابا مي خندد

و با همان شيطنت هاي قبلي دو : باره به مامان مي گويدآريان خوشحال از وعده بابا دوباره سر سفره مي نشيند

؟. ميريم4ساعت. مامان بعد از ظهر با بچه ها قرار گذاشتيم بريم بازي-  باشه

 ....خدا بزرگه4حاال نهارت وبخور تا ساعت: ماما گفت

.مامان بگو اجازه مي دي تا منم با خيال راحت ناهار بخورم-

و بر من نباشي چون نميذاري. منم بعد از ظهر مي خوام با مامان بزرگ تو حياط سبزي پاك كنم. باشه عزيزم برو- از خدامه تو در

 كار كنم 

و مي گويد  آريان مي خندد

 آخ جون ؟؟؟؟؟؟؟-
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آرين به دنبال كفشهاي كتاني اش مي گردد اما جلو دست نيست مجبور مي شود دمپائي آبي رنگش را كه جلو. مي رسد4ساعت

ا بپوشد  و. هر چند زياد راضي نيست چون با دمپائي كه راحت نمي تواند بدود .. در است اما ناچار است همان دمپائي را بپوشد

و مادر. به دوستانش برسد  و. بزرگ هم در حياط مشغول كار خود مي شوند مادر نيم ساعت بعد از بازي دوباره به منزل مي آيد

 ...مامان گشنمه:با صداي بلند مي گويد 

و به او ميدهد آريان در حالي كه لقمه اش را گاز مي زد به طرف در حياط رفت مامان هم يك لقمه بزرگ برايش درست كرده

ب و رفت ناخوداگاه برگشت نگاهي ..در رابست ورفت.اما مادر ندانست معني نگاه فرزندش چه بود...ه مادر انداخت

و دوستانش به دنبال هم مي دويدند. و چند روز.و بازي ميكردند.آريان در همان نزديكي همسايه اي مشغول ساختمان سازي بود

و بزرگش را در جلو درب منزل به يك تكه چوب تكيه .. داده بود تا در اسرع وقت در جاي خود قرار دهد پيش بلوكي سيماني

و چون جلو دويدنشان را مي گرفت از اين وضعيت زياد خوشحال نبودند  و دوستش چند باري از كنار اين بلوك رد شدند . آريان

و شادي مي كردند و مدام دنبال همديگر مي دويدند از. به هر حال بچه ها به بازي خود ادامه دادند رد آريان كنار بلوك سيماني

و تقريباً زير بلوك سيماني افتاد  و دمپائي اش از پايش در آمد به. شد و بچه خودش را خم كرد كه دمپائي اش را بيرون بياورد

و تكيه گاه بلوك سيماني افتاد بدن كودك مانده بود وبلوك سيماني ...... بازي اش ادامه دهد اما دستش با چوب برخورد كرد

و بلوك قرار گرفت. سنگين و سر كودك بين زمين و زبان. در يك لحظه آنچه نبايد اتفاق مي افتاد افتاد چشمان زيباي آرين

و آرزوهاي قشنگش به يك باره له شد  شد. شيرينش و دادهمسايه ها بلند مادر كه بي خبر از همه. صداي دوستان آرين وجيغ

و از روي شلوارش آريان را شناخت ناگهان. جا بود سريعاً جلوي در آمد  من. نيم تنه پسرش را كه زير بلوك بود ديد ي ... خدا

و داد مامان آريان بلند شد  و بلوك را از روي سر آريان برداشتند. جيغ چه صحنه اي بود. همسايه ها همه با هم جمع شدند

شد. خداي بزرگ  و فرياد همسايه ها به آسمان. گرفت يكي از همسايه ها آريان را در بغل. مادر بيهوش و آه خون جاري بود

و افسوس. بلند   ... پشيماني بود

.افسوس كه مادر از كودك غافل بود .... افسوس كه همسايه سهل انگاري كرد و هزاران افسوس ديگر اما آيا آريان دوباره ...

؟ صد البته كه خير اما چه مي تو ؟ آيا وقت آن نشده است كه فكري بيانديشيم ؟و از كنار صدايش در خانه خواهد پيچيد ان كرد

 ....هر قضيه اي به آساني نگذريم 

 همسايه توسط افتاده كودك رويبر منزل حياطدر موجود فلزي دربكه است بوده بازي مشغول منزل حياطدرماهه26 كودك•

. كندمي فوت انتقال درراهكه شودمي داده انتقال بيمارستانبهو خارج فلزي درب زيراز ها


