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سرطانِ استاد محترم، محمدرضا شجریان؛ در ادامه  ، مع االسف به خبرهاي تلخ و بدي آغشته شد: ابتدائا خبر بیماري95سال  فروردین
سرطان کلیه. چند روز پیش  سال است در حبس به سرمی برد، به 5جوانان نخبۀ ایرانی که متاسفانه بیش از  خبر ابتالي امید کوکبی، از

قتل ستایش دختر بچه شش سالۀ افغان، به دست پسري هفده ساله. اخبارموثق  : نیز خبر جنایت هولناك در شهر ورامین را شنیدیم
سالح سرد از پاي در آورده و پس از آن تالش  از این است که این پسر نوجوان ابتدائا به ستایش تجاوز کرده، سپس او را با حاکی

 ....استفاده از اسید، جسد او را در حمام متالشی کند و اثر جرمی بر جاي نگذارد رده باک

 عمیقا متاثر شدم. ازاین سوي کره خاکی، با چنین اتفاق تلخ و تکان دهنده اي براي یک افغان در کشورما ایران رخ داده، ازاینکه
حیم آن مراسم تر همدردي می کنم. کاش تهران بودم و مجال شرکت در عزیز که پر پر شد، ابراز خانوادة محترم و بازماندگان ستایش

کند؛ چه یک ایرانی در حق یک افغان مرتکب شود و چه یک افغان  طفل از دست رفته را می یافتم. جنایت، جنایت است، تفاوتی نمی
د حقوق بنیادین آدمیان، اقتضا می کن نی ودر همۀ این موارد، بی طرفی اخالقی، عدالت طلبی و پاسداشت کرامت انسا . در حق ایرانی

 .....که حساس باشیم و واکنش نشان دهیم

در عین حال، صرف محکوم کردن آن کفایت  .پلشتی و زشتیِ این عمل حیرت انگیز توسط این نوجوان هفده ساله تردیدي نیست در
امعه ج خ حوادث هولناك ضروري است. در این میان،حوادثی در آینده، آسیب شناسی این سن نمی کند. براي پیشگیري از وقوع چنین

عبرت آموز و واقع بینانه اي دربارة چرایی جاري و ساري بودنِ  شناسان، روانشناسان و مردم شناسان می توانند توضیحات و راهکارهاي
معضل چه باید کرد؟ چرا  کردن این خشونت، اعم از خشونت کالمی و خشونت رفتاري در میان ما بدهند. براي حداقلی این حجم از

ست د به دنیا آمده، دست به چنین عملی می زند؟؟ آسیب هاي روانی ویرانگري از این ساله اي که اواخر دهۀ هفتاد شمسی 17نوجوان 
 جنسی و جنسیتی، در جامعه اي با مختصات فرهنگیِ چگونه و در چه بستر و زمینه اي شکل می گیرد؟ براي کمینه کردنِ تعرضات

 اندیشید؟ ی ما چه تدبیري بایدکنون

اعدام  از آن خانوادة ستایش، این نوجوان یکسال در زندان می ماند تا هجده ساله گردد، پس احتماال، با عنایت به تقاضاي قصاص
پر نشوند و رکنیم که در آینده ستایش هاي نازنینِ دیگري اینچنین پ می شود. اما این قصۀ پرغصه، ابعاد تامل برانگیز دیگري دارد. چه
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