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  سخنی کوتاه با رفيق ژرف انديش و شجاع
 
 

  !ديم تان باد رفيق گرانمايه عزيز نعيمی سالم ھای پرحرارت تق

 صاحب با مطالعۀ نوشتۀ  آگاھگرانه و ارزيابی موشکافانه  و موضعگيری شجاعانۀ تان  درقبال نوشتۀ  محترم داکتر

ئيد أبيشتر از يک ت»  "تعداد زوجات در اسالم"ھم  به ارتباط  غير علمی بودن باز « (تحت عنوان » سعيدی«الحاج 

افه نمی توانم، چونکه شما اين  بحث داغ و جنجال بر انگيز کنونی را که در جنبی و ابراز حسن نيت رفيقانه چيزی اض

غوغا و ھنگامه ھای عظيم و خونباری را سبب شده ؛ با ارائۀ )  طور اخص در تاريخ اسالمه و ب(سالم سراسر جھان ا

مساعی شما در زمينۀ  که نشانگر تالش و –  ، يعنی آمارگرد آوری شده از منابع متعدد ه ئیديتا و ارقام احصائي

  به کرسی واقعيت  نشانده ايد ، و ھرگاه من ، منی شکسته قلم - روشنگری و بازيافت حقايق حاد اجتماعی بوده می تواند 

که ھمواره پيکان قلم بران و درخشانم قلب چرکين و پر از کين خاينان ملی و جواسيس خود فروخته  در زير پوشش [ 

عضو اکسا "  پوالد"با نام مستعار » غفورسنا «اخص طيف چپ انقالبی ؛ از جمله داکتر ھای مختلف سياسی و به طور 

در اين مورد چيزی اضافه نمايم؛ ھمانا تأکيدم به اعتراف ]  گرفته و در آينده نيز خواھد گرفتو کام و خاد را  نشانه 

درچنين صورتی .  می باشد »  عقل به نقل است نه شرع به «  که فرموده اند اينمحترم داکترصاحب سعيدی مبنی بر 

 آيا  تداوم  بی عقلی  و بی خردی به شمار می رود و ،جمله اسالم ن ؛ منديگران پرسيد که تبليغ برای اديابايد از خود و 

  يانه ؟ 

 جتماع که در تکامل شتابندۀ ا-  مربوط به مليت ھای مختلف جھان - ء و فضالء علما،از قرن ھا بدينطرف دانشمندان

ی به سطح ساير مثل  پياده شدن انسان به  سطح کرۀ ماه و نشــاندن ربات ھای کمپيوتر(بزرگ بشر به مدارج عالی  

که تحت پيگرد ھمين به   در عين اين- نقش برازنده و نھايت مھم  داشته و شمار زياد آنان  ) سيارات  نظام شمسی

را علماً و  از ريشه »  عالمان«  توسط ھمين ه مذاھب  تبليغ شد  اديان و-دين ومذھب  قرار داشتند » عالمان «اصطالح 

» سعيدی«صاحب رد کرده  ويقيناً در آينده  ھم رد خواھند کرد ؛ در چنين صورتی بحث شما ، اگر برای جناب داکتر

علمای «ح که از متن ترفند ھای به اصطال؛ حتا برای روشنفکران بی خدا (جالب نباشد ؛ برای ده ھا ھزار ھموطن ما 

  .  به آرزوی سالمتی شما و فاميل نجيب تان .  رھنمود دھنده می باشد )  کمتر آگاه اند» دين 

  


