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 آقای آسیابان؛ پا از حد غالمی فراتر گذاشتید!

  و آخر  بخش پنجم

 در باب مقولۀ گفتمان و ارتباط قتل فرخندۀ فقید با پیدائش خودآگاهی زنان کشور ما:  ـ26

مردم سرزمین ما بخصوص زنان مظلوم و ستمدیدۀ کشور ما برای نخستین بار به بهای خون یک نوشته می کنید که 
دختر معصوم، پاک و سخت بی دفاع و بیچارۀ خود چنان فضای گفتمان اساسی را در باب پرسش های ایجاد کرده 

چنان  ما با این حادثه دراست که شاید نمی شد به بهای بسیار بیشتر از این بدست می آورد، زنان سر زمین من و ش
یک مقطعه ای از خود آگاهی دست می یابند که در تاریخ وطن ما بی نظیر خواهد بود و این خودآگاهی و روشن 
شدن و روشنگری زنان مهین ما در ساختن آیندۀ روشن و حذف و خنثی نمودن نیات افراطیون، خودمحوری، 

 ه ای خواهد داشت.مردساالری و ایجاد عقالنیت سازنده، نقش برازند
در بند باال نکات زیادی قابل کندوکاو و تجزیه و تحلیل است، ولی من برای این که این سلسله را تا حد ممکن در 
همین بخش مختصر، اما به تمام و کمال پاسخ داده باشم، به چند نکتۀ بسیار مهم و ضروری آن، در حدودی که 

 ینه قابل فهم باشد، می پردازم. این نکات عبارتند از:برای همه معترضین نوشته های من در این زم

 ـ  مقولۀ گفتمان:  1

اگر مقولۀ گفتمان را به معنی پرداختن مبسوط و مشروح، منظم و قاعده مند و جزء به جزء از یک "پالت فارم" 
ها و دقائق نظری پیرامون یک مطلب یا موضوع واحد در نظر بگیریم، به گونه ای که تمام ابعاد و اجزأ و باریکی 

وعملی آن مطلب یا موضوع مورد غور و بررسی قرار بگیرد، من با جرأت کامل می توانم بگویم، که بحث های 
جاری در خصوص قتل آن مرحوم را، از آغاز تا انجام، نمی توانیم به مثابۀ گفتمان، یا همان دیسکورس اروپائی، 

شدت بی مانند تقبیح و محکوم شد، اما با تأسف، آنگونه که شما قبول کنیم. قتل آن مرحوم از طرف کافۀ مردم با 
محترم می فرمائید، فضای گفتمان اساسی را در کشور بوجود نیاورد. چنین فضائی، اگر ما هائیکه صاحب قلم 
هستیم، کمی از احساسات گرائی می کاستیم، وعقالنی تر با موضوع بر می خوردیم، حتماً بوجود می آمد، ولی ما 

ن کار را متأسفانه،  دانسته یا ندانسته، نکردیم. نوشتۀ اول من در این باب آغازی بود برای به گفتمان تبدیل کردن ای
این قتل، که کمتر کسی آن را دریافت. من در آن نوشته از باریکی ها و از ریزبینی ها صحبت نموده بودم. این 

ند که شما محترم، اگر چه درعمل به آن ها و با من مخالفت باریکی ها و ریزبینی ها مولفه های همان گفتمانی هست
 ورزیدید، بدان اشاره فرموده اید. چند تا از این باریکی ها را، از میان صد ها تا، به گونه ای مثال عرض می کنم: 

، چون تفکر و تعمق به هویت و زندگی اشخاصی که در اماکنی بنام زیارت دفن هستند و مردم به آن جا ها می روند
فکر می کنند که با رفتن به آن اماکن، که الهوتی پنداشته می شوند )و چرا؟(، و گریه و زاری و دعا و روشن 
کردن شمع و بستن پارچه ای به جایی از ضریح یا طوغی، که باید نشان از بزرگی و قدرت مرد دفن کرده شده در 

ر بحث از گفتمان باشد )و اینکه چرا یک زن در خاک داشته باشد، مشکالت زندگی آن ها مرفوع می گردد، اگ
زندگی و بعد از مرگ، طی این همه سده ها، به این مقام نرسیده است؟(، در کدام یک از بحث هایی که تا کنون 

 حادث شده است، دیده می شود؟ 
ا لیث دیگر لیث بن قیس )قیص( که به شاه دو شمشیره معروف شده است، به طورمثال، از میان صد ها و هزار ه

که در کشورما دفن هستند و هرروز هزاران هموطن ما قبور آن ها را با صدها امید و انتظار و آه و ناله طواف می 
کنند و نیاز می طلبند، کی بود و برای چه منظور و چگونه از هزار ها کیلو متر دور به سرزمینی به نام افغانستان 

یا دوستان تان در پورتال چیزی گفته و نوشته اید ـ اگر مقالۀ "این شاه دو راه و عزت یافت؟ آیا در این رابطه شما 
 شمیشره کیست که مردم از او مراد میطلبند؟" آقای سیستانی را شامل این حکم نسازیم ؟  
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وقتی مقوله ای گفتمان را بکار می بریم، الزم است به شخصیت و زندگی و کارنامه های چنین اماکن و اشخاص در 
ستان و سائر بالد دور و نزدیک ما نیز اشاره شود. همچنین به شرح چگونگی اندیشه، تاریخ ومحل پیدائش افغان

اندیشه، شیوه ای تبلیغ اندیشه، نوع دعوت به این اندیشه و حدود درستی و نادرستی آن نیز ارتباط گرفته می شد. 
ت و الزمی باقی خواهد ماند، که برای اندیشه بطورمثال، این سؤال، از میان هزار ها سؤال، بی نهایت الزمی اس

ای که پنداشته می شود بر بنیاد حق استوار است، چرا باید شاه دو شمشیره ها ـ و معتقدین به شاه دو شمشیره ها، 
چه مرده و چه زنده ـ از شمشیر استفاده می کنند و نه از صدق و صواب و صولت و ابهت و فر و شکوه حقانیتی 

 ود در این اندیشه وجود دارد؟ که گفته می ش
به این مطلب که بنیاد قصد وعمل قتل، ریشه در تاریخ و فرهنگی دارد، که بیخ و بن آن از تاالب آب ایستاده ای که 
کوچکترین حرکتی ندارد سیراب می شود، کدام یک از شما ها تأمل نموده اید؟ یا به چگونگی و چیستی انواع 

اسی و اقتصادی و روانشناختی ای که سبب این قتل شده است؟ یا به صحت و سقم تفکرات وعوامل اجتماعی و سی
این باور که یک انسان چگونه می تواند ساعت ها بدون کله بجنگد؟ و یا به خون هزارها هموطن ما که به دستان 

مشیر بر آن ها مبارک این مرد بزرگ و مقدس و امثال وی، که می خواستند افکار و اندیشه های شان را به زور ش
 تحمیل کنند، ریخته شده است، کدام یک اندیشه نموده، تماس گرفته اید؟ 

تحمیل کردن یک نظر، خواست، باور، ائدیالوژی یا اعتقاد، خود مبحثی است که باید در بحث قتل وی، اگر این 
تقاد دینی )همین بحث به گفتمان تبدیل می شد، شامل می گردید، زیرا تحمیل خواست مرد بر زن بر طبق اع

اعتقادات دینی مهمترین عامل برای قتل وی شد( در جامعۀ ما به درد جانسوز و العالجی مبدل گردیده، که برتافتن 
 آن بیشتر از این برای هیچ انسانی ممکن نیست!

از بحث  مسئله ای مبارزه با تعویذنویسی و ممنوعیت آن، اگر معنی مقولۀ گفتمان در نظر گرفته شود، همچنان یکی
های شامل این مقوله می باشد. در افغانستان به طور تخمین صد ـ دو صد هزار نفر به کار تعویذنویسی و دم و دعا 
مشغول هستند. از این میان شاید مشغله ای در حدود پنجاه هزار این افراد مختصاً و به شکل دائمی، همین کار، به 

. این همه مردم اگر بیکار شوند، همراه با اعضای فامیل های شان، مثابه یک حرفه و راهی برای زندگی کردن باشد
چگونه زندگی خواهند کرد؟ من به این موضوع در نوشته های قبلی ام نیز اشاره کرده ام. اشاره به این امر بدان 

آن است که  معنی نیست که من خیرخواه و غمخوار تعویذ نویسان یا سائر افراد حقه باز و شیاد هستم، بلکه از برای
وقتی در مقام تحلیل مفهوم و معنی گفتمان برمیائیم، چار و ناچار مجبوریم به این مسئله به عنوان یک مشکل 

 اجتماعی  توجه کنیم. 
همچنین وظیفۀ دولت در قبال این بیکاران، در کنار سائر بیکاران و بی روزگاران جامعه، و موضوع دزدی و جرم 

ی که بعد از بیکار شدن این ها بوجود می آید، همه مربوط می شود به  آن چه کلمۀ و جنایت و ده ها گونه فساد
 گفتمان ـ در این مبحث ـ در خود نهفته دارد؛ فراتر از یک بحث مجرد! 

جزء دیگر بحث گفتمان پیرامون این قتل، اینست که قطع شدن امید مردم از امداد های اربابان انتزاعی کرامات، 
زمانی که مردم به آگاهی واقعی و دور از تحریف و تغییر از طریق تحصیل هدفمند و مدرن  مرده و زنده، تا

 برخوردار نشوند و به یک زندگی راحت با تمام پیش نیازهای آن، دست پیدا نکنند و به آزادی نرسند، ممکن نیست. 
ند، وقتی عایدی نداشته باشند و مردمی که بیکارند و نادار و محروم و ستمدیده، و رنج های متعدد و متفاوت دار

نتوانند شکم خود و بچه های شان را سیر کنند، بخواهید یا نخواهید، یا به جرم و جنایت و فساد و خیانت و وطن 
فروشی روی می آورند، و یا دست به دامان باور های واهی و شیاطین انسان نما، مثل آن پیر فرتوت، می زنند. هر 

منفی، جامعه را با آسیب های دیکری مواجه می سازد، که برای مردم، غرض کشیدن  کدام از این دسته اعمال
خویش از آن همه آفت و بال و ظرر و زیان و بدبختی و مشکل و فساد ـ اگر راهی درخور دقت، وعملی و معقول 

هاوزن"؛ یعنی  پیدا نشود ـ چاره ای باقی نمی ماند، مگر تالش بیرون کردن خویش از باطالق به شیوۀ ای "شوپن
کش کردن موی خود به طرف باال، بدست خود، برای بیرون کردن خود از باطالق! به زبان ساده: فرو رفتن در 

 باطالق تا مردن و ناپدید شدن!
بحث دیگر، در این گفتمان، این است، که )مطابق باورهای دینی ما( آیا قتل آن مرحوم خواست خدا بود، که نصیب 

روز ازل این چنین اندوهبار معین نموده بود، که حیاتش باید با چنین قتل فجیعی به پایان می و قسمت وی را از 
رسید، یا خواست مردم؟! اگر چنین است، که این عمل با خواست خداوند و نظر به آنچه نصیب و قسمت آن مرحوم 

 ین میان چیست؟ بود، اتفاق افتاده باشد، گناه آن اوباشان قاتل یا آن تعویذ نویس یا... در ا

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 5تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

همۀ این بحث ها، و ده ها موضوع دیگر، مؤلفه های تشکیل دهندۀ یک گفتمان هستند، که باید )در صورتی که بحث 
قتل فرخندۀ فقید به گفتمانی بدل می شد( روی آن درنگ و دقت صورت می گرفت ـ امیدوارم به جای ژرف اندیشی 

هم کژاندیشان مرا به بهانه های تجریدی دفاع از اوباشان قاتل و  و تأمل به آن چه من قصد گفتن آن را دارم، باز
 حامیان شان متهم نکنند!!

دلیل وجود کمتر باورهای بی پایه وغیرواقعی در کشورهای پیشرفته وغنی دنیا همین است، که زندگی و آرامش و 
برای رفع مشکالت گوناگون زندگی  رفاه مردم در این کشورها به گونه ای تأمین شده است، که این ها ناچار نیستند

شان به کمک، یا به امداد از جن و پری و پدر روحانی و پاپ و کلیسا و فال ـ بین و تعویذنویس و... نیاز پیدا کنند! 
پرداختن به شیادی و کالهبرداری شیادان و کاله برداران بزرگ و بلندپایه ای که بنام دعا و تعویذ و شویست و خدا 

رآن و پیر و... مردم را می چاپند، و شیادان و کاله برداران کوچک این صنف، بخش تشکیل دهنده و پیامبر و ق
دیگرمقولۀ گفتمان قتل آن مرحوم است، که به آن توجه نشده است! یا مسئلۀ جوانان و محرومیت جنسی، توزیع 

تعصب دینی، تعصب جنسیتی درآمد و ثروت، سستی روابط انسانی، بحث فطرت و فرهنگ، سیستم تعلیم و تربیه، 
)کسی که از زنان تنها به خاطر جنسیت، یا زن بودن آن ها نفرت دارد(، عافیت طلبی )شکل مذموم این خصیصه 
ای منفور را هم در روش مردم تماشابین، وهم در شیوۀ برخورد پولیس در اثنای لت و کوب و قتل آن مرحوم شاهد 

 خندۀ مرحوم می شد، اگر این بحث به یک گفتمان تبدیل می شد! بودیم(، همه شامل مقولۀ گفتمان قتل فر
در مورد ارتباط محرمیت جنسی جوانان با خشونتی که در قتل آن مرحوم به کار رفت، تا آنجا که من متوجه شده 

احتماالً ام، تنها یک مقاله نوشته شده است، و تماسی که اخیراً قیس جان و خانم وهاب  به این مسئلۀ مهم گرفته اند، 
 زادۀ همان نظر است!

بنابراین استفاده از کلمۀ گفتمان در نوشتۀ جناب شما، آقای آسیابان، نشان از بی توجهی شما محترم نسبت به معنی و 
 تعریف این مقوله، و درغایت نسبت به بحث هایی که می کنید، دارد.  

 ـ  موضوع ارتباط خودآگاهی زنان با قتل فرخندۀ فقید:2

که آن مرحوم را که شما محترم زمینه ای برای پیدائش خودآگاهی در زنان می خوانید، اصالً بهائی نبود  یک: قتل
صاحب آن خون به این قصد، و به قصد دست یافتن به شادکامی و آسایش زندگی و سعادت و آزادی زنان حاضر به 

صد صاحب آن خون هرگز چنین چیزی ریختن آن شده باشد! آنگونه که قرائن، شواهد و ظواهر نشان می دهد، ق
! کسی که فکر و ذکرش، در نظر و عمل، متوجه وسائل شهادت او فقط در اثر یک تصادف مهیا شدنبوده است! 

روشن ساختن و آگاهی دادن و رفع ستم از زنان و پایان دادن به مردساالری و حصول حقوق برابر زن و مرد 
شته باشد، چگونه می تواند برای دیگران منبع آگاهی، و نمونه یا سرمشق قرار نباشد، یا عمالً به این امر اشتغال ندا

 گیرد، و چگونه دیگران می توانند چنین شخصی را، مرده یا زنده، به عنوان الگو و پیش آهنگ خود بپذیرند؟ 
ازمان آیا آن مرحوم عضوی از اعضای جامعۀ مدنی، عفو بین الملل، جامعۀ دفاع از حقوق بشر، عضوی از س

توسعه و گسترش حفاظت از حقوق بشر، عضو کدام حرکت روشنفکری یا اجتماعی دیگر، عضو جامعۀ زنان یا... 
بود، یا از وی در روزنامه ای، مجله ای یا کدام صفحه ای انترنتی ای نوشته ای در خصوص زن و آزادی اش 

شده است، که از روی آن بتوان به تفکر  وجود دارد؛ یا در کدام رادیو یا تلویزیون مصاحبه ای از او شنیده
 روشنگرانه و مترقی و انسانی وی پی برد؛ و آیندۀ مبارزات زنان کشور را بدان ارتباط داد؟

اگر جواب شما آره است، من بازهم همان سؤال قبلی خویش را مطرح می کنم، که شما این را از کجا می دانید؟ اگر 
وشتاری یا تصویری دسترسی داشته باشید، که چنین سخنی را مستقیم یا شما به کدام سند و مدرکی، شفاهی، ن

غیرمستقیم یا از روی قیاس ثابت کند، آن را ارائه کنید، تا من هم بدانم و پس از آن، همه گفته های خویش را که تا 
هی به حساب نمی این جا گفته و نوشته ام، با عرض پوزش پس بگیرم ـ افواهات و تخیالت ذهنی افراد را من هیچگا

، آن مرحوم باید با سفارت عربستان ارتباط داشته باشد، عضو زیرا اگر به حساب افواهات قضاوت کنیمگیرم، 
گروهی بیست نفره ای بوده باشد، که از این سفارت، برای پیشبرد مقاصد مختلف، تمویل می شده است؛ یا باید به 

ور به قصد ایجاد مشکل برای دولت )و دادن و گرفتن باج دستور سیاف به زیارت و برای برپا کردن شر و ش
 بروت( رفته باشد! 

این واقعیت را نباید انکار کنیم، که ما هم مانند مردمان سائر کشور ها، ولی بسیار بیشتر از دیگران، اسیر فرهنگ 
سبب شود که بعد از این جعل خبر و افواه، یا افراط و تفریط در "نظریۀ خودنگری"، هستیم. )امیدوارم این اشاره 

تنها به ریشه های نظری و عملی درک از حقیقت و گفتن آن در تمام سطوح جامعه توجه شود، و نه به افواهات و 
 ابداعات ساختۀ ذهن خویش و دیگران!( 
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هدف واالیی آگاهی دادن، یا نجات زن از اگر او با درک و آگاهی، داوطلبانه و با مسئولیت کامل برای رسیدن به 
اسارت و ستم به تبلیغ می پرداخت و دست به مبارزه می زد و در نتیجه به قتل می رسید، من خون او را به عنوان 
بهائی اصیل و واقعی، و منحیث مشعل درخشانی برای روشن ساختن راه دشوار و ناهموار و باریک و تاریک به 

، می پذیرفتم )توجه کنید که من حقانیت شهادت و مظلومیت آن مرحوم را مورد سؤال سوی رهائی زن از اسارت
 قرار نداده ام(، اما واقعیت موضوع این نیست، جناب آسیابان!!

دو: زنان ما را کم نزنید! این ها، هرچند کم و کند، از سالیان درازی است که برای آزادی و به دست آوردن حقوق 
مبارزه می کنند. نقطۀ عطف این مبارزه را به قتل فرخندۀ مرحوم و زمان آن گره زدن  شان به اشکال گوناگون

حرفی است بسیار بیهوده و بی معنی و دور از انصاف! مبارزات زنان ما به اشکال گوناگون در زمان پادشاهی 
یت این شاه به شکل محمد ظاهرخان )با همه سستی ای که ایشان در امر توسعۀ کشور از خود نشان دادند( با حما

جدی ادامه یافت. مبارزاتی که قبل از آن، در دوران پادشاهی امان هللا خان، با اهتمام این پادشاه مترقی آغاز شده 
بود. شاید الزم به گفتن نباشد، که مبارزه برای دست یافتن به مقصدی وقتی آغاز می گردد، که آگاهی و نیاز برای 

اشته باشد! منظور، در یک کالم، این است که چنین آگاهی ای قبالً در زنان کشور دست یافتن به آن مقصد وجود د
ما وجود داشته است، در غیر آن بوجود آمدن تجمعات و به راه افتیدن مظاهرات و راهپیمائی های اعتراضی وسیع 

ت می گرفت! التماس مردم بعد از قتل فرخندۀ فقید نه دفعتاً ، در ظرف یکی ـ دو روز، بوجود می آمد و نه صور
عاجزانۀ من از شما محترم این است، که کوشش نکنید تاریخ جدیدی برای آغاز مبارزات زن برای آزادی و رسیدن 
به حقوق برابر با مرد خلق کنید!! همچنان خواهش می کنم در این باره مطالعات تان را کاملتر بسازید. کتاب 

ای سیستانی می تواند تا حدودی زیادی به شما و کسانی که مانند شما "سیمای زن افغان در حماسه تاریخ" نوشتۀ آق
 فکر می کنند کمکی بزرگی باشد! 

سه: جنبۀ غیراخالقی استفاده ازخون ریخته شده فرخندۀ فقید: هرگاه قتل فرخندۀ فقید را بر پایه ای تفکری که بر 
ق عمومی، یعنی قانون است، بررسی کنیم، به بنیاد صداقت و درستی، که شاخه ای از اخالق فردی )وجدان( و اخال

 هیچ روی اجازه نداریم، به عنوان انسان های درست کار، صالح، ستوده و نیکو، آن را مورد سؤاستفاده قرار بدهیم! 
فرهنگ سؤاستفاده از امور مقدس، ضروری و مورد پسند وعالقۀ عامه، از زمان های دیرین در کشور ما وجود 

بعد از آغاز جهاد و سرازیر شدن پول های کالن برای تمویل جهاد علیۀ حکومت کمونیستی در داشته است، اما 
کابل، و نیروهای شوروی مستقر در افغانستان، و دست یافتن عوام به کرسی های بلند، با تأسف چنان در جامعۀ ما 

هور کشور )آقای کرزی( رواج پیدا می کند، که اشخاصی گمنامی، مانند فرید به صدارت می رسد و رئیس جم
بطورعلنی و بدون این که خم به ابرو بیاورد، ازحکومت های بیگانه برای خرج دسترخوان خویش و اندوختن 

 سرمایه های کالن، مدد معاش دریافت می دارد. 
پولدار شدن ناگهانی و معجزه آسای دست اندرکاران تازه به دوران رسیدۀ دولت در زمان حکومت کرزی )طشت 

مندان دولت موجود، به استثنائی زاخیلوال، هنوز از بام نیفتیده است(، رهبران جهادی و قوماندانان و نمایندگان کار
احزاب اسالمی در اروپا و امریکا و آسترالیا و کشورهای عربی، و جاسوسان بیگانه در دوران جهاد و پس از آن، 

ریص و پول پرست را چنان در تالش و تکاپو برای دست و پس از آمدن امریگائیان به افغانستان، سائر مردمان ح
یافتن به ثروت های باد آورده انداخته است، که امروز هر یک مانند دجال کذائی که هر کی به دستش افتاد در 
خرجینش می کند، از هر طرف که پول بدست شان برسد آن را به انبان بزرگش )شکمش( می افگنند، بدون این که 

 رائی داشته باشند. به اصطالح سی
این فرهنگ تنها درعرصۀ جمع نمودن ثروت در کشور ما رایج نشده است، بلکه برای استفاده از راه های دیگر نیز 
چنین فرهنگی بوجود آمده است، که شدیداً غیراخالقی و قابل مذمت می باشد! یکی از طریق تلویزیون از مردم 

نیاد فرخنده، و نمی دانم چه و چه، می کند و دیگری نام برنامه اش تقاضای کمک برای ساختن مسجد و مدرسه و ب
را به جای راه حق به راه فرخنده تبدیل می نماید و دیگری هم درصدد آن است تا حزبی بنام فرخنده بوجود بیاورد 

مان زنده، مردم و... این ها همه کسانی اند که چون نتوانستند با تبلیغات شان پیرامون مسائل متعدد و مختلف و مرد
را به اطراف شان جمع کنند، اکنون با وقاحت می خواهند از نام وخون شهیدی برای رسیدن به مقاصد شان استفاده 
کنند. همین گونه سیاستمداران و شهرت طلبان و کسانی که همواره خواسته اند روی موجی که سازندۀ آن مردم 

 هستند، سوار شوند!!
ر با اصول و تعالیم اخالقی نیست! مردمی که عادت به ترویج درست پنداری و حقیقت این کار به هیچ وجه سازگا

پذیری و اصول و اخالق نداشته باشند، و هر کاری را، حتی خون شهدای خویش را، با مقیاس و میزانی سود و 
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انصاف، بی  زیان مادی یا ائدیولوژیکی، یا فردی و گروهی یا حزبی می سنجنند و میزان می کنند، مردمی بی
مروت و بالهوسی هستند، که شاید نزد برخی از انسان هایی بی قید و سهل انگار قدر و عزت داشته باشند؛ اما نزد 
آنانی که مراقب هر نیکی و بدی و عمل درست و نادرست هستند، هیچ گونه قدر و عزتی نخواهند داشت؛ و کار 

  به صالح و فالح نخواهد رسید.شان هم در هیچ عرصه ای، و هیچ گاه، در آخر کار، 
فراموش نکنید که زمانی یک سخن به باور اجتماعی بدل می گردد، که با تأکید عمومی بر ذهنیت مردم تحمیل 
گردد. و آنانی که سخنان نادرست را از راه نیمه امپراتوری رسانه ها برذهنیت عامۀ مردم تحمیل می کنند، همانقدر 

جرم و جرم زائی مقصر هستند، که بدکاران و سؤاستفاده کنندگان و مجرمین و جانیان در به کژراهه بردن مردم، و 
 در یک جامعه!

در اخیر فقط  دو نکته را خدمت قیس جان و خانم عزیز صالحه وهاب، که به هر دو عالیجنابان احترام دارم، 
علوم پایه نیست. در جامعه شناسی عرض می کنم؛ یکی اینکه، به باور جامعه شناسان، علم شناخت جامعه همسان با 

باورهائی که فکر می شود نهادینه شده اند، نمی تواند وجود داشته باشد، در حالی که در ریاضیات، مثالً، وقتی 
موضوعی نهادینه می شود، یعنی به علم قطعی تبدیل می گردد، قابلیت دگرگون شدن آن متصور نیست؛ دوم، بحث 

همه ابعاد قضیه را احتوأ می کند. وقتی من می نویسم که کار درست آنست که بین  من پیرامون قتل فرخندۀ فقید
احساس و عقل توازن و تعادل و همسنگی بوجود بیاید، معنی این سخن این است که من به هر دو بعد، عقلی و 

گ یک پدیده حسی، قضیه توجه دارم و توجه داشته ام؛ و وقتی از فرهنگ، بطور مثال، صحبت می کنم، چون فرهن
تاریخی است، یعنی آغازی دارد و متحول است، و اجزای بنام زیر فرهنگ ها در آن شامل اند، که آن ها هم وجه 
تاریخی دارند و در حال تغییر و تحول هستند، و همه چیز را در یک جامعه شامل می شود، پس نتیجه ای که باید 

به یک نکته تمرکز نکرده ام. از ذکر سائر نکات در نوشتۀ از همین یک نکته گرفته شود این است، که من تنها 
 شما، چون به بحث من مستقیماً رابطه نمی گیرد، صرف نظر می کنم.

همه، هم شما، قیس جان، هم خانم محترم صالحه وهاب، هم آقای آسیابان و هم عبدهللا جان از هالند شادکام و موفق و 
جوانب یک بحث بود، اگر گستاخی ای صورت گرفته باشد، بازهم طلب سرفراز باشید. هدف من تنها روشن ساختن 

 بخشش دارم. 
خداوند روح آن مرحوم را با جمیع مردگان ما غریق رحمت بگرداند! به امید رهائی کامل زن از هر نوع اسارت و 

 تبعیض و بهره کشی و بی مهری در سرتاسر جهان!!
ن مقاله را نمودم، ولی هیچ وقت حوصلۀ آن را در خود نیافتم؛ تا طی هفته ای که گذشت چندین بار قصد نوشتن ای

 اینکه مقالۀ مشترک شما و خانم صالحه وهاب را دیدم و خواندم. حال حس می کنم که واقعاً پیر شده ام!!

 پایان
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