
 سالم دکتر شفا،
 

از نظر من بر ترين شما . از خوانندگان شما هستم و افتخار ميکنم که روشنفکرانی مثل شما وکود دارندمن 
کتاب های شما تولدی ديگر، جنايت و مکافات، توضيح المسائل، نقد تولدی ديگر را از . ده ايرانی هستيدنويسن

دکتر شفای عزيز اگه برای راستی .  در انجاست شماگاه يروزی شما را در ايران ببينم که جاوارم اميد . خوانده ام
شما زحمتی نبود و وقت داشتيد که به من جواب بدهيد لطفا يک عکس از خودتان برای من بفررستيد خوشحال 

 .ميشم که جواب من را بديد
 

 بابک
 

 :پاسخ
 عکس ايشان در متوجه خوانندگان و بازديد کننده باال را به صفحه اول که عکس دکتر شفا را دارد جلب ميکني

 .  روی بيشتر کتاب هايشان موجود است
 

 :مستر گرامیوب 
 

 خيلی ها و بويژه تحصيل کرده های ما آنچنان اما متاسفانه. من هم با شما موافقم که همه بايد اين کتاب را بخوانند
 .مغزشان خشک و منجمد است که به اين راحتی نمی توان از اين تحجر فکری رهايشان کرد

  
اهيم کتاب همه ايرانيان را نام ببريم بايد از شاهنامه نام برد و سپس هرچند قرآن چندان ارزشی ندارد، اما اگر بخو

که اگر مردم کمی خرد داشتند همين شاهنامه و ) هرچند در نزد من گاتهای زرتشت هم جای ويژه ای دارد. (حافظ
ه بسيار شگفت است ک. ديوان و چند نوشته ی ديگر مانند رباعيات و خمسه نظامی برای روشنگری کافی بود

 هيچ درنمی يابندسخنان نوشته شده در اين کتاب ها را به هزار دوز و کلک می خواهند به ريش اسالم ببندند و 
رهای قرآن و توضيح المسائل يبايد جای اين تفس) تولدی ديگر(اين کتاب . ذات خود با اسالم مخالفندکه آنها در 

ان ــيشيدن را نش که آگاهی می دهد و راه شناخت و اندکتابی . بگيردها و نوشته های پوچ همچون شريعتی را 
همانگونه که . هر دروغ و نيرنگی را به آسانی نپذيرند. می دهد تا مردم بتوانند شاهنامه و حافظ را بفهمند

. سر برايشان تعيين تکليف کندکتاب آمده خودشان دريابند که می توانند بی انديشند و نيازی نيست يک آقا باالرد
 اما راه را ). راه درازی در پيش است و اين مردم کماکان نياز به راهنما خواهد داشت، تا رسيدن به اينبماند که(

 بايد خودشان انتخاب کنند
 

خواهش می کنم اگر با سرور گرامی شجاع الدين شفا نامه ای رد و بدل کرديد از سوی من بعنوان يک ايرانی از 
اميد که تالش ايشان و شما رفته رفته مغز اين . ن سپاسگذاری کنيدايشان برای تالش و کوشش درخور ستايش شا

 . مردم را به تکاپو وادارد و راهی باشد برای بدر آمدن از اين پيله خودفريبی و نادانی
 

 ،سبز باشيد
 


