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 20/04/2015       آسیابان عبدالقادر

 آقای سدید!
 از نظر شما فرخنده مقصر قتل خود است..؟

 

تعجب و یا ناشی  از هر حس دیگری  وقتی یک استعداد استثنایی از کدام محترمی متبارز می شود، مخاطبانش از وجد و یا از
چیز زیادی نخوانده ام، ولی  نگارشبه آفرین گفتن و توصیف صاحب این استعداد می پردازند، من از شما صرف دو تا سه 

اخیراً مباحثۀ شما و خانم صالحه وهاب واصل را از نظر گذراندم؛ در این مباحثه، دو نوشتۀ اخیر شما مرا سخت متوجه توانایی 
بلیت شما در این امر ساخت که چگونه و با چه توانایی و قابلیت قلمی می توان امر غیر قابل دفاع را با چنین زیرکی به و قا

 دفاع گرفت.
نگاشته اند، نیک مطالعه کردم، چون « تکمیل بحث قتل فرخندۀ فقید...» هشت صفحه یی جناب شان را که تحت عنوان نگارش

نموده است، این حقیر به طور عمده آنرا در دو بخش که نگارنده در مقاله اش از آن یاد کرده،  مقالۀ شان از مسائل عدیده بحث
زیر مداقه می گیرم، البته عناوین آتی از محتوای اصلی و اساسی مقالۀ جناب سید هاشم سدید بدست آمده است و محصول ابتکار 

 این قلم نمی باشد:
 

 قتل مرحوم اثبات  تقصیر خود فرخنده در مساعی در -
  علل فرهنگی و اجتماعی عامل در رویداد کشته شدن فرخنده -
  

 خود فرخنده در قتل موصوفۀ مرحوم: اول: مساعی در اثبات تقصیر
پنج فیصد  از لحاظ کمی بیش از شصت و این بخش از نگاه کمی و کیفی بخش اعظم نوشتۀ سدید گرامی را تشکیل می دهد؛

نگارش ایشان به همین امر معطوف شده است و از نگاه کیفی و محتوی، درونمایۀ اساسی و بنیادی مقالۀ ایشان در تعقیب و 
توجیه این غرض متمرکز شده است که: فرخنده نه به اثر تقصیر دیگران که به اثر تقصیر خودش به قتل رسیده است؛ جناب 

 :قاله به صراحت نوشته اند کهسطر اخیر صفحۀ دوم م ایشان در دو
 

که  افراطی. امری  بار و به نظر من نه آن تعویذ نویس بود و نه آن جوانان اوباش و بی بند و قضیه محرک اصلی و اولیۀ»
 «... وعوامل فرهنگی ...افکار و بی احتیاطی خود آن مرحوم بودها برای کشتن آن مرحوم شد از یک طرف نباعث تحریک ای

 

هر کسی که مقالۀ سدید صاحب را نگاه کند بدون جنجال در می یابد که ایشان خود همین دو مطلب متذکره را خط اساسی نوشتۀ 
شان تعیین نموده اند. اما یک اختالط ناهمگون را در عوض گیری دالیل باید خاطر نشان ساخت، در هر جای از مقاله از عوامل 

قی و روانشناسی یاد گردیده اما دالیل و استدالل، همه در خدمت این غرض قرار داده شده فرهنگی و نمی دانم، اجتماعی و اخال
آبی رنگ فوق نیست که به چنین صراحت ازغرض « شاه جملۀ»اند که فرخنده خود در بروز قتل اش تقصیر داشته است؛ تنها 

 ه نمود:استدالل جناب سدید برخاسته است، به تذکرات تأکیدی زیرین ایشان باید توج
 

چرا که همین مسائل سبب بوجود آمدن آن » و« شنود او با تعویذ نویس... ...هدف رفتن آن مرحوم به زیارت، علت گفت و» 
مردم این کشور موجود هستند و هر آن  ضمیر آگاه و ناخود آگاه مقتول ومسائلی که به گونه ای در غائله وقتل آن مرحوم شدند 

 « آفت دیگری را وسیله شوند! شر و
 

  ایشان در پراگراف دوم صفحۀ چهار می خوانیم: و بعد در جای دیگری از نگارش
 

و کاسبی  که آن مرد احمق و فرومایه کار و باربه جایی نمی رساند انتظار من از آن مرحوم این بود که مسئله را هر چه بود »
 «.ناعاقبت اندیشانه و رذیالنه بزند. تذویر مخمصه دست به آن تدبیر وخویش را در خطر ببیند و برای  رهائی  از آن 

 

خواهند مستدل سازند که مرحوم  توأم با کنایاتی می و بعد به طور مکرر در دنیای بسیار محرم و شخصی فرخنده داخل گردیده و
و فراتر از آن که قانع نمی شود، مرحوم فرخنده اسرار و راز های داشته که وی را تا بدان جا کشانده و سبب قتل او شده است 

بیشتر از آن به وی  را خرافاتی معرفی می کند و سپس باز هم اکتفا نکرده از فرخنده برای ما یک وهابی می سازد و بیشتر و
و از این قبیل ها، فحوای طرح موضوع در مقاله  نیز اثباتگر همین « جان نگاه کردن فرض است» نصحیت می کند که آخر

 ض سدید محترم می باشد. غر
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)فرخنده( در همچو وقایع، منطقاً و به طور اصولی از معصومیت و بیگناهی قربانی می  جستجو، کشف و تأیید تقصیر قربانی
کاهد، یعنی اگر شک و گمان ایجاد کرده شود که فرخنده خودش دیده به دانسته خود را در دهن مرگ پرتاب کرده است، نتیجه 

که مقتوله دیگر یک مظلوم و قربانی خالص نخواهد بود، اگر ما از یک جانب بگوئیم که او مقصر در قتل چنین خواهد شد 
خودش است و از سوی دیگر او را مظلوم  بدانیم حتماً تناقض گوئی کرده خواهیم بود. چرا که نمی شود هم شخصی را مقصر 

 وی موجود بوده است، حالۀ تلبر این که تقصیر قربانی در قوقتی شکی مبنی  گفت و هم او را در عین قضیه مظلوم دانست.
سؤال می رود. این یکی از پیامد های اولی خواهد بود که از  اثبات مقصر بودن  معصومیت، بیگناهی و مظلومیت قربانی زیر

 بود.فرخنده متباز می شود. یعنی از نگاه جناب سدید، فرخنده در قتلش خود گناهکار و لذا بیگناه نخواهد 
نکتۀ مهمی که شما به آن استناد کرده اید خواندن "افکار" فرخنده است، سؤال پیدا می شود که این افکار و اندیشۀ مرحوم در 
کجا ثبت است؟؟  در کدام وبساست ارسالش کرده بوده است؟؟ در کدام مجله و روز نامه به چاپ رسیده؟ تا  ما هم از این افکار 

باخبر گردیم، احیاناً اگر شما شخصاً با مرحوم «  هر آن شر و آفت دیگری را وسیله می شوند»که  که به نوشته و تحریر شما
و شفاهاً حامل افکار مرحوم باشید اصول امروزی به صحت آن باور نمی کند. به همین  -که بعید می دانم -صحبتی داشته اید 

دا کرده اید، سبحان هللا! حریم غیر قابل ورود، که حتی خود ترتیب شما به ضمیر آگاه و نا خود آگاه مرحوم نیز دسترسی پی
حتی خصائل عمومی  -مرحوم از آنجا خبری ندارد و شما از آن مطلع شده اید. در این مورد باید روشن گردد که فهم  انسان از 

کار بسا دشوار می باشد مگر  روانکاوی و روانشناسیبدون داشتن تبحر در علوم  -داخل محوطۀ ضمیر آگاه و نا خود آگاه افراد 
آنکه شما تخصص معتبر آن کسب را داشته باشید، تثبیت وضعیت روانی یک شخص در امور این چنینی با حضور شخص 
مربوط  و مدارک تثبیت شده و معیاری توسط هیأت ذیصالح محک قرار داده می شود و نه به فرمایشات ما مقاله نگاران آماتور. 

 د،خامه گردنند که استناد نمودن به چنین عناصر نا مشخص، غیر مادی و موهوم ولو با نثر روشنفکرانه جناب سدید باید بدا
 کوچکترین اهمیت و اعتبار اثباتی این قضایا را نخواهد داشت. 

یطه حدر این حصه دیده می شود که شما برای تثبیت تقصیر فرخندۀ بیچاره به موهوماتی استناد می ورزید که نه خود به آن 
باطات ندارید و نه  بر کدام اصل مسلم و غیر قابل انکار آن علم تکیه کرده اید و نه هم نظر کدام خبرۀ مربوط را برای اثبات است

« تنهشر و ف»تان مدرک گونه ارائه کرده اید، ما چطور بپذیریم که در افکار و ضمیر آگاه و نا خود آگاه  فرخندۀ مقتول عناصر 
یداد قتل وی را بار آورده باشد؟ و شما هم به کمک هر دلیلی که شده کمر به ثبوت کردن این ادعای تان بسته وجود داشته که رو

 اید...
پیامد دیگر ثبوت تقصیر مرحوم توسط شما، ایجاد ذهن معافیت و غیر مسؤول اندیشی متهمین را به وضاحت در برابر ما قرار 

پس وارد کردن اتهام به متهمین منتفی خواهد بود، یعنی مسؤولیت جزایی متهمین  می دهد، یعنی؛ وقتی قربانی خود مقصر بوده،
با اثبات موجودیت تقصیر قربانی مرفوع و یا خیلی خفیف خواهد شد. در این باره خود سدید محترم صراحت کافی را به کار 

 بسته اند: 
 

 « ن جوانان اوباش و بی بند و بار و افراطیبه نظر من نه آن تعویذ نویس بود و نه  آ قضیه محرک اصلی و اولیۀ»
 

این سطور آبی رنگ  دیگر جای ارائۀ دلیل را نگذاشته است یعنی از قاطعیت، وضاحت و صراحت کافی بهره مند است و خود 
سدید گرامی در همان مقالۀ ایشان به تأکید اذهان داشته اند که در دقت بر موضوعات، خیلی جدی و سختگیر اند، این قاطعیت 

اوشان اوباش ها و بی بند و بار ها مقصر نیستند، جناب سدید بدون هیچ گونه شکی مبین واضح این حقیقت است که پس از نظر 
پیامد های مقصر گردانی فرخنده را می دانسته و مطمع نظر ایشان بوده است، به این صورت اگر استدالل جناب ایشان به برائت 

ان برآورده خواهد شد، این پیامد غرض اصلی و غیر مسؤول شدن اوباش ها و بی بند و بارها بیانجامد،  یکی از مقاصد ایش
نوشتۀ شان را بازگو می کند اگر بدون دلیل برهان به مال نیازی ها و بی بند و بار ها و سیمین ها با کلمات زننده و رکیک می 

د ها و بی بنتازند، این ها سطح برونی نیت ایشان است اما منطق پنهان مقالۀ حضور گرامی، دفاع و تبرئه کردن همان اوباش 
 درونمایۀ نگارشو بارها را با دلیل آوری جدی، توجیه می کند، این ره آورد های متناقض از مقالۀ جناب سدید، ما را به دو ُرخ 

 ایشان رهنمون می گردد:  
دن و م کرآقای سدید حائز دو پیام متفاوت است: یکی پیامی که از منطق علنی و عریان مقاله بر می خیزد، مانند محکو نگارش

تقبیح نمودن عمل قتل و دادن دشنام های رکیک به بی بند و بارها و مظلوم خواندن فرخندۀ بیچاره وغیره، و دیگری پیام مخفی 
و پنهان نگارش ایشان است که گاهی به صراحت اعالم می شود )مانند همان شاه جملۀ آبی رنگ( و زمانی از فحوای کلی 

و ارادۀ  مقاله نویس را به وضوح به ما انتقال می دهد این اراده در نتیجه گیری و اندازۀ جمع موضوع سر و کله برون می کند  
 آوری دالیل و ردیف کردن آنها توسط جناب عالی به وضاحت آشکار است.

 و پیامد های قبول استدالل جناب سید هاشم سدید مبنی بر اینکه فرخنده مقصر است، به زوال معصومیت فرخنده و تبرئه -
بیگناهی اوباش ها و بی بند و بارها توقف نمی کند، این استدالل ایشان پیامد مهم دیگری را هم  از راه می آورد؛ اینکه:  پس 
همه اعتراضات، همه فریاد ها در رفع ظلم و خشونت و همه داد خواهی ها برای اجرای عدالت بی معنی می شوند، دروغی و 

ی آراسته می گردند،  و در نتیجه حقیقت قضیه وارونه می شود، در این معنی تمام انسان تصنعی می نمایند و ساختگی و جعل
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های ذیدخل در بلند نمودن فریاد اعتراض در اشتباه اند وغلط کرده اند،  به کج راه رفته اند، این تنها سدید دانشمند است که به 
 و آن حقیقت اینکه فرخندۀ نامراد خودش "مقصر!!" است  حقیقت رسیده است، آری حقیقت در اندیشۀ جناب سدید روئیده است

و پیامد  دیگر  اثبات تقصیر فرخنده، آن است که  از فشار الزم، عادالنه، انسانی که بر بی بند و بار ها و مال ایاز ها و امثال 
است و میرود که به یک  فشاری که به طور خود به خودی مردم به آن متوسل گردیده وارد گردیده نیز به وضاحت می کاهد،

نهضت ماندگار و مقاومت بی نظیر زنان افغانستان مبدل گردد که  تقریباً چنین هم شده است. استدالل به نفع اوباش ها و بی بند 
وبار ها و غیر مسؤول نمودن آنان و ایجاد ظن مبنی بر تقصیر فرخندۀ قربانی، پاکیزگی و شفافیت این نهضت زنان بیچارۀ 

از حالۀ عادالنگی و انسانی آن برون می کند. این نهضت ضد خرافات، ضد تمامیت گرائی،  ضد اندیشۀ متعصبین، کشور را 
که با این ماهیت خودش در تأریخ گذشتۀ کشور نظیر ندارد به یک باره با دلیل و برهان و استدالل و احکام آقای سدید گرامی به 

 صفر ضرب می خورد. 
د بگوئید که باالخره فرخنده حتماً مرتکب کدام گناه و خطای شده بوده است که باعث فراهم شدن زمینۀ آقای سدید! شما می خواهی

 قتل وی گردیده است. 
ببینید آقای سدید! یک انسان در یک کشور در یک محیط و فضای که قانون و حکومت و مأمور و پولیس و این ها  وجود دارد 

رده است و قوانینش هم ضمانت نگهداری حیات و ممات همۀ این ها را بر عهده دارد، و تا هنوز قانون جنگل رسمیت پیدا نک
چطور ممکن است هر شهروند این مرز و بوم  برای مثالً زیارت رفتن و تعویذ گرفتن و یا تحقیق کردن در مورد چگونگی 

چند تا شناسی های به مرگی دیگر را از تعویذگری از نظر شما باید جامعه شناسی و روانشناسی و خود شناسی و آدم شناسی و 
بر کند و بعد جرئت زیارت رفتن و حال تعویذ گرفتن را به خود بدهد؟؟ اگر انسانی نظیر شما به تعویذ گرفتن و یا تحقیق اندر 

ردند و امور تعویذ گیری به آنجا می رفت و خدای ناخواسته به روز فرخندۀ نامراد می افتاد حتماً مردم شما را مالمت می ک
« شناسی های»مقصر تان می دانستند، چونکه شما آدم جهان دیده و فلسفه های گوناگون دیروز و امروز را همراء با همه ای آن 

بی حد و حصر از بر نموده با زیرکی و جهان دیدگی قادر به فرار و مسلط شدن بر اوضاع می شدید ولی یک دختر معمول و 
چپی و راستی که صرف در ید و « شناسی های»ی دانسته همچون شما به یاری فهم آنهمه نمی توانسته و نم« قهرمان»غیر 

اختیار شما بوده است، به خالصی حیات اش از چنگ آدم کشان موفق می شد آدم کشانی که در منطق پنهان شما، جایگاه مؤکلین 
 تانرا در نوشتۀ تان اختیار نموده اند.
ه رمل و رمال، تعویذ و تعویذگر و فال بین و "روی طالع بازکن" در تمام دنیا وجود دارد، بادار گرامی! خود بهتر می دانید ک

حتی در بعضی کشور ها جواز فعالیت داشته و یک شغل پذیرفته شده است، اینکه این کسب صحیح است یانه؟ مضر است یا 
 ر و سرطان زا است ولی اجازۀ فعالیت دارد. مفید؟ من در بارۀ آن قضاوت نمی کنم، همانند فابریکه های سگرت سازی که مض

 

 :علل فرهنگی و اجتماعی عامل در رویداد کشته شدن فرخندهدوم:   

باب این بحث علل فرهنگی، شما حرف های زور زوری گفته اید ولی نه فرموده اید که منظور تان از علل فرهنگی و در 
 شنگارقضیه چه بوده است، آنچه در زیر این موضوع در « شناسانۀ جامعه»اجتماعی و یا به زبان بسیار روشنفکرانه عوامل 

شما به مالحظه می رسد، اهانت و توبیخ چند دودمان و چند شخص و چند قوماندان تنظیمی و چند قدرتمند مسلح هستند که  کمی 
یک روشنفکر و همه چیز فهم هم سابقۀ نفوذ محافظه کاران مذهبی نیز در آن درج شده اند و دیگر هیچ. یعنی زمانی از قول 

دلیلی آورده می شود، توقع می رود این دالیل بر موازین علماً تنظیم شده استوار باشد، در باب علل روانشناسانه و جامعه 
شناسانه، اصلی، قاعده ای، ضابطه و رقم وعددی و دسته بندی گروه های متعدد انسانی که در امور خوب و بد جامعه درگیر و 

دارند، چیزی ننوشتید. تنها شما در همان جا که از ضمیر آگاه و ناخود آگاه نام برده اید چره ئی تمام مردم بیچاره و  دار قرار
 ستمدیدۀ ما را نیز کوبیدید، آن جملۀ مربوط را در اینجا مجدداً به خاطر تان می آورم : 

 

 « آن شر و آفت دیگری را وسیله شوند! موجود هستند و هر مردم این کشورضمیر آگاه و ناخود آگاه مقتول و »
 

من فکر می کنم اکثریت مردم سر زمین من و شما باشندگان معصوم و ستمدیده ای هستند که خوشبختانه تا هنوز از کنار اخالق 
دم مراوباش ها و بی بند و بار ها هم نه گذشته اند، از نگاه من تعمیم دادن خصایل ناپسند یک قشر مشخص اجتماعی بر تمام 

 یک کشور به دور از هر قاعده ای باشد حاال شما در تشخیص و نظر خود تان اختیار دارید.
آقای سدید با اطالعات کلی و سر دستی که از نقش جامعه در ارتکاب جرائم توسط افراد دارند، همچون جامعه    گرایان قرون 

درست است یک آفرینی دیگر برای آقای سدید، ولی تقصیر  ( جامعه را مقصر جرم زایی می دانند، این 20، و19، 18گذشته ) 
ساختار عمومی جامعۀ جرم زا، هرگز و هرگز نه رافع مسؤولیت گناهکار می شد و نه به دلیل آنکه چون جامعه نقشی در 

کر ا از تذافزایش جرائم داشته است، باعث منتفی شدن حقوق و مظلومیت قربانی جرم می گردید درست همان میوه ای را که شم
دلیل جامعه گرایانه برون آورده  اید؛ برای اثبات تقصیر فرخندۀ نامراد و برای خالصی و برائت همانانی که با دشنام های زننده 

 مزین ایشان کرده اید.
ی این اصل را نیز می خواهم خاطر نشان بسازم که احیاناً حال اگر فرخنده از هر گروه و یا هر عقیده و هر دیدگاه سیاس

ایدیولوژیک هم اگر  پیروی و دفاع می کرد، مثل من و شما حق مسلمش در انتخاب دیدگاه را دارا بود و داشتن آن باور و دیدگاه 
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اش نمی توانست هرگز و هرگز توجیه کنندۀ قتل او گردد، پیام جانبی که از مفهوم کلی مقالۀ شما حس می شود، یعنی اگر مرحوم 
 ا وهابی می اندیشید پس قتل آن مباح می شد...    مثالً چون یک خرافاتی و ی

شما روشنفکر با رسالت و قدمدار معلومات وسیع و جامع از همه و همه رویداد ها دارید منجمله وقایع جنگ جهانی دوم . من 
 چیز های از حوادث جنگ جهانی دوم خوانده ام .    چیزهم خیلی و خیلی کمتر از شما 

ه ای را که در کدام کتابی از داستان های واقعی جنگ جهانی دوم خوانده بودم، بازگو می کنم: می برای رفع خستگی تان قص
نازی ها دندان های » گویند در جنگ جهانی دوم مردی از وحشت و خشونت نازی ها به یک دوستش قصه می کرد و می گفت:

زنده از دهانش کشیدند و بیچاره با دهن خون آلود سرش پالتینی اسحاق را که بی دندان بود و برای خود جور کرده بود، زنده 
گناه اسحاق است چرا برای خود دندان »دوستش با لحن قضاوت گرانه به او گفت: « را پائین انداخت راه خود را گرفت و رفت..

ه م و مخاطبان شما بآری آقای سدید اگر شما برای اثبات صحت دلیل آوری تان به این قصه استناد می کردید مرد« ساخته بود..
 آسانی تقصیر فرخنده را که باعث کشته شدن او گردیده است، تشخیص می کردند.

درست و کامالً صحیح است که شما در نوشتجات تان قتل را محکوم کرده اید، هر آنچه  رویداده است را تقبیح  نموده اید و 
ماند تا کسی نگوید که جناب سدید از اول با این موضوع مخالف سعی نموده اید که هیچ گوشۀ موضوع از یاد آوری تان به دور ن

نبوده است، اما استدالل تان در جهت توجیه مظلومیت و بیچارگی فرخندۀ نامراد نبوده است، آنچه که درونمایۀ اصلی و محوری 
ده و مستدل  برای اثبات تقصیر استدالل شما را احتوا می کند و همان مسیر را تا اخیر دنبال نموده است، ایجاد جو و فضای زن

فرخنده در بروز حادثۀ قتل دسته  جمعی او می باشد و اگر این محور موضوعی و اساسی نوشتۀ شما را حذف کنیم در آن مقاله 
 مقصد دیگری برای ثابت کردن باقی نمی ماند.

خجالت آور و شرمسار کننده ای را  انکشافات بعدی و تحوالت ناشی از پیشرفت تحقیق در موضوع قتل فرخندۀ شهید، حقایق
عریان و افشا نمود، که همه را به حیرت و انزجار غوطه ور می سازد؛ پوقانه های جلوگیری از حامله شدن زنان، یا به زبان 

ۀ نو اشیای دیگر روابط جنسی مرد و زن از تاریکی خا -هم استفاده شده، و هم جدید باز نشده  -کوچه یی وطن ما " فلش الیدر" 
تعویذ گر بدست آمده است، این مواد نشان دهندۀ آن است که قاتالن و یا توطئه گران قتل فرخنده به اندازۀ کافی در جرم  و جرائم 
متعلق به مواد بدست آمده پیشرفته و حرفه یی بوده اند چنان حرفه یی که در عقب آن همه ظواهر معنوی به این همه فساد اخالقی 

بوده اند، کشف این مواد به استنباطات شما نیز خط بطالن می کشد به این معنی که اگر فرخنده احیاناً دختر جنسی و فحشا آغشته 
خیلی دست و پایی هم می بود، بازهم فرصت و امکان نجات از این ورطۀ مفسدین حرفه یی را کمتر در اختیار می داشت. دلیل 

زق و روزی تعویذ گر نبوده باشد ولی احتمال اینکه افشای اسرار کثیف به قتل رسانی فرخنده شاید صرف از دست دادن چانش ر
حقایق فساد و فحشای تعویذ گر از دالیل اصلی قتل فرخنده بوده باشد، خیلی قرین به واقعیت می نماید و در این حالت آیا می 

 آنطور که شما -به بار آورده است؟ توان فرخنده را مبنی بر اینکه او در یک موردی کوتاهی کرده و سبب کشته شدن خود را 
 مورد مالمتی قرار داد؟؟. -در صدد اثبات  کردن و مستدل ساختن آن هستید 

 

 برادر گرامی آقای سدید دانشمند و همه چیز فهم!
 زمینه چینی بوده است تا دالیل مقصر بودن فرخنده در تحریر آورده شود« قهرمان سازی»طرح کردن 

ست، آقای سدید در کجای لگد مال خود بزرگ بینی هاهیروئیزم( از خصایل نثر و نظم ) قهرمان گرایی معموالً قهرمان سازی و
را  «قهرمان گرایی»، شکنجه شدن، زیر موتر و به قتل رسیدن فرخندۀ بیچاره بی عزت و بی پرده شدن ،زیر پا شدن شدن و

ت ولی این حقیقت همچو آفتاب روشن است که در واقعۀ قهرمان سازی چیس دیده است؟ نمی دانم از نظر شما قهرمان کیست و
 ،قتل دسته جمعی فرخنده بیان بیچارگی، بی دفاعی، معصومیت و بالخره مظلومیت او الزاماً قهرمان ساختن او نیست

 

 آقای سدید!
وأم با خود محوری شما به طور پنهان کارانۀ جاگذاری شده است، زن ستیزی  ت« تئوریک!»دیگری که در زیر مقالۀ  درونمایۀ

مرد ساالرانه است، چنانچه برای توبیخ و سرزنش حریف تان )خانم صالحه وهاب واصل( با این جملۀ قشنگ از یک باور معین 
 استمداد جسته اید: 

 

 « زن ... از سوی مدافعین آن هم چندان بی جا نبوده است... تعلیل شهادت یک مرد و دو»
 

زن واپس به این باور برگشته باشید، یگان باری خود محوری و خود خواهی باعث می شود که برای  یعنی در ارزش زدائی
حمایت این خود محوری اصول و رسالت بسیاری انسانی زیر پا شود. این استمداد جوئی جناب ایشان روش دیگر آن محترم را 

و اما شما که به طور پیهم و  مده است، متوسل شده اندنیز معرفی می کند؛ اینکه جهت اثبات غرض خود به هر آنچه در دست آ
متداوم باور هایی را مورد تردید  قرار داده اید، چگونه برای ضربه وارد کردن به حریف تان )خانم وهاب واصل(، آن باورها 

هر زمانی  تبار ندارد و یارا باز به کار می گیرید! این شیوۀ شما مبین این حقیقت تلخ است که یا برای جناب ایشان هیچ اصلی اع
بنا بر نیاز وقت و فرصت می شود به هر باوری که قبالً مورد انتقاد و انکار قرار داده شده بود، بازگشت و یا باز باوری نمود. 
در حوزۀ خود بزرگ بینی ممکن است برای اثبات قوت دانائی خود در برابر حریف زیر پا کردن هر اصل و ارزشی جواز 
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ه نمونۀ آن همین نوشتۀ جناب سدید با آن همه دانش و آگاهی روشنفکرانۀ شان است و می بینیم که راه به کجا برده تلقی شود ک
 است...  

در اخیر متذکر می شوم که مردم سرزمین ما بخصوص زنان مظلوم و ستمدیدۀ کشور ما برای نخستین بار به بهای خون یک 
خود چنان فضای گفتمان اساسی را در باب پرسش های ایجاد کرده است که شاید دختر معصوم، پاک و سخت بیدفاع و بیچارۀ 

نمی شد به بهای بسیار بیشتر از این بدست می آوردند، زنان سرزمین من و شما با این حادثه در چنان یک مقطعه ای از خود 
شن شدن و روشنگری زنان میهن ما در آگاهی دست می یابند که در تأریخ وطن ما بی نظیر خواهد بود و این خود آگاهی و رو

ساختن آیندۀ روشن و حذف و خنثی نمودن نیات افراطیون، خود محوری، مرد ساالری و ایجاد عقالنیت سازنده، نقش برازنده 
 ای خواهد داشت. 

می سدید گرا در این قصۀ غم انگیز شامل این نوشته، شرح یک مطلب تا حاال ناگفته مانده است و آن مطلب این است که جناب
 آن تحلیل، استدالل و در نهایت احکام مندرج مقالۀ ایشان را از جایگاه چه شخص و فردی اصدار فرموده اند؟

از موضع یک روشنفکر مردم ساالر؟ از موقف یک محقق؟، از موضع یک دانشمند؟ از موقف یک اهل کار و شغل؟ از موقف 
ف یک فعال اجتماعی؟ از موقف یک سیاستمرد؟ از موقف یک خیرخواه یک جامعه شناس؟ از موقف یک روان شناس؟ از موق

که با چند دشنام چرب و رکیک افرادی را از یک تعقیب و مجازات  -مردم؟ و از موقف ـ خاکم به دهن یک ملک کالسیک؟ 
کامالً مکدر اند و سنگین نجات می دهد؟ این سؤال به این جهت نزد من مطرح گردید که در مقالۀ تحریری شما این موقف ها 

نمی توان کرسی و ُپست نگارنده را در آن تشخیص کرد. تشخیص این کرسی سرنوشت نه تنها مندرجات مقاله بلکه سرنوشت 
مخاطب مقاله را نیز معین می سازد تا بداند که دوست مثالً  روشنفکری که معموالً رسالت پیشروندگی و عقالنی برای او در 

 به کجا خواهد برد.   زنده باشید.بغل داشته باشد او را 
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