ﺑﺎ ﺳﻼم ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺴﺆﻻن ﻣﺤﺘﺮم ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺟﻮان
ﻗﺒﻞ از ھﺮ ﭼﯿﺰ از ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺷﯽ ﮐﮫ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎ دادﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺸﮑﺮم .ﭘﯿﺪا اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﻮاﺑﮭﺎی ﻣﺎ ﮐﺎر ﺧﻮدش را
ﮐﺮده اﺳﺖ .و از ﺗﺮس ﻧﻔﻮذ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﻓﮑﺮ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن آن اﻓﺘﺎده اﻧﺪ .اﻟﺒﺘﮫ ﺧﻮب ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﮫ ﮐﺎر ﺑﯿﮭﻮده ای اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻣﺮدم ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ .ﺑﮫ ﻗﻮل ﻣﻌﺮوف اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ﺣﺮﯾﺺ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮای دﯾﺪن و ﯾﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﭼﯿﺰ ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ از آن ﻣﻨﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺎ ﺳﻌﮫ ﺻﺪری ﮐﮫ ﺷﻤﺎ دارﯾﺪ ﻣﻘﺎﻟﮫ ھﺎی ﻣﺎ را ﺷﻤﺎ در ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮدﺗﺎن ﭼﺎپ ﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﺮد و ﻗﻀﺎوت درﺑﺎره ﻣﻘﺎﻻت ﺧﻮد
و ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن وا ﺧﻮاھﯿﺪ ﮔﺬاﺷﺖ .اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ درﺑﺎره ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺧﯿﺮ ﺷﻤﺎ :ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ھﯿﭻ ھﺪﻓﯽ ﻧﺪارﯾﺪ ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ :ﺑﮭﺎﺋﯿﺖ و ﺑﮭﺎﺋﯿﺎن ﻣﻀﺮ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺧﻮب
ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻨﻄﻮر اﺳﺖ :ﺷﻤﺎ ﭼﮫ ﻣﺘﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﮫ ﺑﺎزار ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺟﮭﺎن ﻋﺮﺿﮫ ﮐﻨﯿﺪ؟ آﯾﺎ اﺻﻮﻻ ﻣﺘﺎﻋﯽ دارﯾﺪ؟ و ﯾﺎ ﺣﻮاﻟﮫ را
ﺑﮫ ﺑﮭﺸﺖ و ﺣﻮری و ﻏﻠﻤﺎن و ﺣﻮض ﮐﻮﺛﺮ و ﺷﺮاب ﺑﮭﺸﺘﯽ در آن دﻧﯿﺎی ﺧﯿﺎﻟﯽ ﻣﯽ دھﯿﺪ؟ ﺑﯿﺎﺋﺪ درﺑﺎره ﻧﻘﺶ دﯾﻦ در ﺟﮭﺎن ﺣﺮف
ﺑﺰﻧﯿﺪ.
ﻣﻦ ﺑﮫ ھﻤﮫ اﯾﺮادات ﺷﻤﺎ ﺟﻮاب ﻣﺴﺘﺪل ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ اﺳﻼم داده ام وﻟﯽ ﺷﻤﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ ھﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﺮاد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﮔﺮ
ﺻﺪاﻗﺖ در ﮐﺎرﺗﺎن ھﺴﺖ ﺑﮫ ھﻤﮫ ﺟﻮاﺑﮭﺎی ﻣﻦ اﺷﺎره ﺑﮑﻨﯿﺪ ،ﻧﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ »ﻣﺎ ﮔﻔﺘﯿﻢ و آﻧﮭﺎ ﺟﻮاب ﻧﺪادﻧﺪ«
درﺑﺎره ﺷﯿﻌﮫ و ﻗﺮآن .اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﺟﻮاب ادﻋﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﺋﯿﺪ درﺑﺎره ادﻋﺎی ﺷﻤﺎ درﺑﺎره ﯾﮭﻮدﯾﺎن در ﻗﺮآن ﮐﮫ ﻣﻮرد
ﻋﺘﺎب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻮدن اﺳﺘﺪﻻل ﺷﻤﺎ ﻣﺎ ھﻢ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻃﻨﺰ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﭼﻮن ﺟﻤﻠﮫ ﺷﻤﺎ
ھﻢ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻃﻨﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل آﯾﮫ ﺳﻮره روم درﺳﺖ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد و ھﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﮫ ﻗﺮآن ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺎ
درﺳﺖ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮدﯾﻢ و ﮐﻠﻤﮫ »ﺷﯿﻌﺎ« در آﻧﺠﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم ،ﻣﺮدم ﻋﻘﻞ دارﻧﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺮدم ھﻢ ﮐﻤﯽ ﻋﻘﻞ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﯾﺪ و از ﺗﮑﺮار ﺣﺮﻓﮭﺎی ﺑﯽ دﻟﯿﻞ در ﮔﺬرﯾﺪ و ﻣﺮﺗﺐ ﺑﮫ ﺟﺎی ﺟﻮاب
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻃﺮح ﺷﺪه ﻃﻔﺮه ﻧﺮوﯾﺪ .ﺳﺆاﻻت ﺷﻤﺎ را ﻗﺒﻼً رھﭙﻮﯾﺎن وﺻﺎل ﻣﻄﺮح ﮐﺮده و ﺟﻮاﺑﺶ را ھﻢ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺷﻤﺎ
ﺣﺮف ﺗﺎزه ای ﻧﺪارﯾﺪ .اﺗﮭﺎﻣﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ »ﻣﻔﺘﺶ ﺑﺰرگ ،ﺗﻮﺑﮫ ﻧﺎﻣﮫ« و اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﻣﺴﺎﺋﻞ در اوھﺎم زداﺋﯽ ﺟﻮاب داده ﺷﺪه .ﺿﻤﻨﺎً در ﮐﺘﺎب
»ﮐﻨﮑﺎﺷﯽ در ﺑﮭﺎﺋﯽ ﺳﺘﯿﺰی« ھﻢ ﺑﮫ ادﻋﺎ ھﺎی آﻗﺎی ﺷﮭﺒﺎزی در زﻣﯿﻨﮫ ارﺗﺒﺎط ﺑﮭﺎﺋﯿﺎن ﺑﺎ دول ﻏﺮب ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪه .ﺑﮫ آﻧﺠﺎ ﻣﺮاﺟﻌﮫ
ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ .ﻧﮫ از رھﭙﻮﯾﺎن و ﻧﮫ از ﺷﮭﺒﺎزی و ﻧﮫ از ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ دﯾﺪه ﻧﺸﺪه.
ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﮫ آﻗﺎی ﮐﺴﺮوی اﺷﺎره ﮐﺮده اﯾﺪ و ﺧﻮﺷﺤﺎل ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﮭﺎﺋﯽ ﮔﺮی ﮐﺴﺮوی را ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻓﺮﻣﻮده اﯾﺪ .ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ
ﺑﺪھﻢ ﮐﮫ ﺟﻮاب ﺑﮭﺎﺋﯽ ﮔﺮی ﮐﺴﺮوی ﻣﻔﺼﻞ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻨﻘﺮﯾﺐ ﮐﺘﺎب ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ و ﺧﻮاب ﺷﻤﺎ را آﺷﻔﺘﮫ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﻓﮑﺮ ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﺮای ﺷﯿﻌﮫ ﮔﺮی ﮐﺴﺮوی ﺑﺎﺷﯿﺪ .آﯾﺎ آن ھﻢ ﮐﺎر درﺳﺖ و ﻣﺴﺘﻨﺪی اﺳﺖ؟ ﺧﻮاھﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ
اﻇﮭﺎر ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.
در ﺟﻮاب ﺳﺆال ﺷﻤﺎ »ﭼﺮا ﺳﻨﮓ ﯾﮭﻮدی ،زرﺗﺸﺘﯽ و ﻏﯿﺮه را ﺑﮫ ﺳﯿﻨﮫ ﻧﻤﯽ زﻧﯿﺪ« :ﺟﮭﺖ اﻃﻼع ﺷﻤﺎ راﺟﻊ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺷﻮﻣﯽ
ﮐﮫ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺷﯿﻌﮫ ﺑﺮای آﻧﮭﺎ ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻔﺼﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻧﻮﺷﺘﮫ ام .اﮔﺮ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﻢ ﺑﮫ ﺷﺮط آن ﮐﮫ ﺑﺪون
ﺗﺼﺮف در ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ .و اﮔﺮ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﮫ زودی در ﺳﺎﯾﺖ اوھﺎم زداﺋﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﮭﺎﺋﯿﺎن ﺗﻨﮭﺎ ﮔﺮوھﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ
ﮐﮫ ﺳﻨﮓ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺷﯿﻌﮫ ﺑﮫ ﺑﺪن آﻧﮭﺎ ﺧﻮرده اﺳﺖ .در ﺿﻤﻦ ﺷﻤﺎ ﮐﮫ اﻗﺮار ﮐﺮده اﯾﺪ ﺑﮭﺎﺋﯿﺎن ﺗﻨﮭﺎ ﮔﺮوھﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﻮرد ﻇﻠﻢ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ﻇﺎﻟﻢ ﭼﮫ ﮐﺴﯽ ﺑﻮده؟
ﺳﺆال دﯾﮕﺮ ﺑﻨﺪه از ﺷﻤﺎ ﺷﻤﺎ ﮐﮫ ﺧﻮد اﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ اﺳﻼم دﺷﻤﻨﺎن ﻓﺮاواﻧﯽ دارد ﭼﺮا ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﺋﯿﺎن ﭼﺴﺒﯿﺪه اﯾﺪ و از ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوھﮭﺎ
ﺣﺮﻓﯽ ﻧﻤﯽ زﻧﯿﺪ؟ ﭘﺲ ﭼﺮا ﻣﺎ را ﻣﻮرد ﺳﺆال ﻗﺮار ﻣﯽ دھﯿﺪ ﮐﮫ ﭼﺮا ﻓﻘﻂ ﺳﻨﮓ ﺑﮭﺎﺋﯿﺖ را ﺑﮫ ﺳﯿﻨﮫ ﻣﯽ زﻧﯿﻢ؟
راﺟﻊ ﺑﮫ ﻋﺒﺎس اﻓﻨﺪی و ﻟﻘﺐ »ﺳﺮ« :ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارﯾﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮭﺖ ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ از ﻣﺴﺌﻠﮫ دارﯾﺪ .ﺑﺮای روﺷﻦ
ﺷﺪن ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺳﺎﯾﺖ اوھﺎم زداﺋﯽ ﺑﮫ »ﮐﻨﮑﺎﺷﯽ در ﺑﮭﺎﺋﯽ ﺳﺘﯿﺰی ﺷﮭﺒﺎزی« ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ﺟﻮاب
ﮐﺎﻓﯽ داده ﺷﺪه .اﻣﺎ ﺳﺆال ﺑﻨﺪه از ﺷﻤﺎ :ﺧﻮاھﺸﻤﻨﺪم راﺟﻊ ﺑﮫ راﺑﻄﮫ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺷﻔﺘﯽ ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﻓﺘﻮی ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﺟﻨﮓ ھﺮات ﺑﮫ
ﻧﻔﻊ اﻧﮕﻠﯿﺲ ،دﺧﺎﻟﺖ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﮫ ﺗﮭﺮان ﺑﮫ ﺧﻮاﺳﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﻗﺘﻞ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ،ﻓﺘﻮای ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﺻﻔﮭﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻧﮕﻠﯿﺲ و
ﺟﻨﮓ دوم اﯾﺮان و روس و درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻮھﺎت ﻣﻮﻗﻮﻓﮫ ھﻨﺪ از ﻃﺮف ﺳﻔﺎرت اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﮫ روﺣﺎﻧﯿﻮن ،ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﺎ ھﻢ آﺷﻨﺎ
ﺷﻮﯾﻢ .ﺷﻤﺎ ﺧﻮد ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﺪام ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ھﻢ آھﻨﮓ ﺑﻮده اﻧﺪ؟ و ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﮐﺪام ﮔﺮوه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﯿﺪ؟
و اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯽ ﻣﻦ اﺗﺒﻊ اﻟﮭﺪی
ﺳﮭﺮاب ﻧﯿﮑﻮ ﺻﻔﺖ ١١ ،ﻧﻮاﺑﺮ ٢٠٠٧

