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 24/01/2020            عنایت شریف

 ولی کنند مجرمین خودداری می از نشان دادن چهره های رسانه ها دیده شد که بسیاری از هفته باز هم این

  : رسانند واضح به نشر می روشن و های قربانیان و نزدیکان آنها راتصویر

نکه رسوای جماعت آخاطر ه ب جنایتکاران  از انصاف است چقدر دور

وحشت زده و  های اما چهره شوند از نظر ها دور نگه داشته می نشوند

ترین  که در غم انگیز گناه آنهامادران بی پدران و ۀتجاوز، و چهره های درد دید قربانیان مظلوم

، در رسانه های اجتماعی در های بیشتر دست آوردن بینندهه ب خاطره ب حالت روانی قرار دارند

 می ، خانواده های قربانیان رسوای جماعتجای جنایتکارانه ب . قرار می گیرند برابر دید همگان

 .کنند عوض تجاوزگران خانواده های قربانیان احساس شرم و گناه میه ب شوند و

ده ها نگرانی دیگر  ناردر ک شوند های بعد آن زمانی که خود پدر و مادر می ، سالکودکان قربانی

ر د ه زندگی شانبترین و تلخ ترین تجر سیاه های و وحشت از آن خواهند داشت که تصویر ترس

 .دکشیده نشو به رخ آنها طعنه و به حیث بهانه یی برای در رسانه ها سبز نشده کودکی بار دیگر
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را به شانه  بار سنگین این درد از همین اکنون و مادران و خانواده های قربانیان تجاوز و اما پدران

مادران و پدراِن داغدیده را از  برمی خیزد غفلت و بی انصافی طعنه هایی که از عمق .کشند می

چه حالت دردناکی که جامعه بر  .سازد خمیر می خورد و کشند زمانی که نفس می همین اکنون تا

  .قربانی طعنه میزند و تجاورگر را پناه میدهد

 .چهره های متهمین پیش از اثبات جرم پخش شود یادداشت : این گفته به معنای آن نیست که
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 پنهان کردن چهره های مجرمین از طرف دسانه ها
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