
 

  آتنا و ستایش 
  

سالۀ  سف شدم؛ دختر هفتأمت عمیقاً نان عزیز، از فاجعۀ کشته شدنِ آتنا اصالنیِ نازنینطوهم نظیر کثیري از هم من
متاهلِ بیماري گشت و آزاد و اذیت جنسی دید و کشته شد. سال گذشته  آلودة مردمعصومی که قربانی مطامع و اغراض

 .....عزیز، به همین نحو از بین رفت و پر پر شد نیز ستایش

لی، است که ارتکاب چنین عم بر ابراز تاسف فراوان از وقوع چنین جنایات هولناکی چه می توان کرد؟؟ روشن افزون
توان کرد؟ چه کنیم که در آینده عالوه بر محکومیت اخالقی چه می. آزار و مهوع و رماننده استاز منظر اخالقی، دل

 وقوع چنین حوادثی در سطح کشورباشیم؟ ر شاهدکمت

وناگون، ساکن در سرزمین هاي گ هاي گوشت و پوست و خوندارِمالت فلسفی به من آموخته که انسانأزیسته و ت تجربۀ
، به نحو فطري، هاي شرقیالمثل در انسانها، فیکژیها و گیر و گرفت گونه نیست که برخیمشترکات بسیاري دارند و این

اند؛ الآدمیانِ جوامع مختلف متوسط الح هاي غربی باشد و یا بالعکس. از نوادر و نخبگان که بگذریم، عمومانسان زبیش ا
 ل، نه خیلیاند، نه خیلی کم فضاند، نه خیلی خسیس؛ نه خیلی فاضلخیلی بخشنده اند، نه خیلی ترسو، نهنه خیلی شجاع

نه شرور....تجاوز به زنان و کودکان، توسط  اند،د، نه کند ذهن، نه قدیساند، نه خیلی فداکار، نه خیلی باهوشنخودخواه
 دهد؛ مهم میزان و بسامد وسفانه در عموم جوامع رخ میأجسمی و روحی دارند، مت هایی که اعوجاجاتقلیلی از انسان

 .نحوة مواجهۀ با آن است

بسامد و  شود؛ اما باکودکان منتشر می وز به زنان واز گاهی، اخبار تلخِ تجاکنم نیز هرکانادایی که من زندگی می در
 ، در مدارس اطالعات مکفی دربارةبا این مقوله مهم است. در این دیار، اوالً تعداد کمتر. در عین حال، نحوة مواجهۀ

ارد دمالک بدن خود هستند و کسی اجازه ن شود که، به آنها آموزش داده میشود؛ ثانیاًاعضاي بدن به کودکان داده می
چنین  که ، هنگامیآنها حق دارند در چنین مواقعی با صداي بلند اعتراض کنند. ثالثاً بدون اجازه به بدنشان دست بزند و

ترده سها و پلیس در سطح گاست، هم رسانه دهد؛ هم مجازات مدنیِ سختی درانتظار فرد خاطیاتفاقات ناگواري رخ می
رتکاب این ا کنند تا والدین را هوشیار سازند، همچنین هزینۀمنعکس و منتشر میآنرا  کنند ودر این باب اطالع رسانی می

وزش اي است از آمبه کودکان در چنین جوامعی، آمیزه اعمال در سطح جامعه را باال برند. به دیگر سخن، مواجهۀ با تجاوز
 ...سخت و مؤاخذه و مجازات مدنیِ

متر شاهد در آینده ک مردان و مسئوالن اندیشیده شود تاند توسط دولتباب، تدبیراتی اساسی و روشم امیدوارم در این
 .دختران پاك و معصومِ این سرزمین، رخ داد اتفاقات دلخراش و موحشی باشیم که براي ستایش و آتنا،

 


