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  دعای علی  شريعتی
  

حجت االسالم دمحمعلی !  که بناگاه در تارنمای حضرت آخوند روشنفکر،اينترنت بودم در جستجوحال در چند روز پيش 
و !  که از فيلسوف بلند پايه شيعه افتاددعايی به  چشمم .شدم گرفتار  جمهوری اسالمیابطحی رئيس مرکز گفتگوی اديان

 اين همان آقای . در حق ملت ايران کرد ه بود57ر علی شريعتی بود که پيش از رخداد سال ايدئولوگ انقالب اسالمی دکت
  !ممکن است علی اصغر باشدفاطمه ، فاطمه است نميدانم شايد فکر می کرد مثال فاطمه دکتر بود که گفت 

  
  .برابر هر بند اين ُدعا نوشته ام در فتهايم را دريا و ،در يابم من تالش کردم که اين ُدعای پر از راز و رمز ايشان را 

  
  ...)ست و وزارت و  يعنی شغل رهبری و ريا( ،  ما مسئوليت  علمای به!  خداوند ای
  

يعنی همه امت را به درجه آخوند ی برسان چون بر پايه اعتقادات اسالمی  (  ما روشنايی،  مؤمنان ، و به  ما علم  عوام و به
 که مؤمنان تجسم کنيد که همه مردم ايران آخوند باشند البته بجز .آخوند ها می باشد علما يعنی يدعلم در ، و شيعه 

تمتع رويی برای ب که از خدا می خواهد که به آنها روشنايی بدهد و منظورش زيبايی و تو دل ،منظورش  زنان می باشد
  )علما 

  
نفکرکه بايد خرد گرا باشد ايمان يا اطاعت کورکورانه از يعنی به  روش( ،  ما فهم  متعصبين  و به  ما ايمان،  روشنفكران و به

يعنی متعصب نافهم است و در پائين می گويد به فهميدگان ما تعصب يعنی به فهميدگان ،به متعصبين فهم بده ! خرافات بده 
  )ما نفهمی بده

  
 ما بی ن زنايدگان ما را نفهم گردان و فهميعنی (،  ما شرف  مردان  ما شعور، و به  زنان  و به  ما تعصب،  فهميدگان و به

  ) !دين مبينعجب امتی دارد اين ،  شعور هستند و مردان ما بی شرف
  

ارثی، جل الخالق از اينهمه نادانی   ! می باشندآگاه نااسالمپس پيروان  (، ما اصالت  جوانان ، و به  ما آگاهی  پيروان و به
  )صل و نسب و از زير بته عمل آمده اندو جوانان ما هم بی ا !! سال١۴٠٠آنهم پس از 

 
اجرای بی چون و چرای هر چه که يعنی ، منظورش عقيده به اسالم ( ، ما نيز عقيده  دانشجويان  و به  اساتيد ما عقيده، و به

د خوب پس دانشگاه به چه درد می خورد بهتر است درش را ببندن.مخالفت با علم و دانش از آسمان نازل شده و در حقيقت 
به اساتيد و دانشجويان  ما ، بگويد  بارهيکدر ضمن می توانست !شدبسيجيان و محل نماز يا قمبل الفنگ که ديديم بستند ،

  .) آقای دکتر بزبان فارسی هم رحم نکردند !عقيده 
  

از فرط خستگی وبودند حداقل آسوده از اين جنجالها بيچاره خفتگان که  ( ، ما دين  دينداران ، و به  ما بيداری  خفتگان و به
و معلوم شد که دينداران ما هم بی دين می باشند ،  .و سپس بيماری و جنون در پی بيخوابیبيخوابی بده ، بخواب رفته 

  )ندحتما کافران در اين کشور ديندار
  

استبداد ان ما وابستگی به تعهد، يعنی به نويسندگ(، ما شعور  شاعران  ما درد، و به  هنرمندان  ما تعهد، و به  نويسندگان و به
 حال و رمق ندارند ،شکنجه و بيشمار و به هنرمندان ما که از درد های است) تعبد(البته منظور  واقعی ايشان بده ، دينی

  ).! شاعران هم بی شعور و ديوانه هستند ،نازل شده همدر قرآن و همانگونه که ،زندان 
 

معلوم نيست که در چه   اسالمبزرگپس اين محققان ( ، ما نيرو  ضعيفان  ما اميد، و به  نوميدان  و به  ما هدف،  محققان و به
، و  بيهوده بهدر می دهندو خوانندگانشان راوقت خود چند صد صفحه ای ی جهتی تحقيق می کنند و با نوشتن رساله ها

، يعنی معلول روانی رسيدند به در جه مستضعفی همبگذار و ضعيفان ما ب اسالمی سر نوميدان را هم کالهی به بزرگی انقال
  )و جسمانی

  
 و چه بر سر بر پا شد  ۵٧ که در سال گستاخی و قيامیهمان ( ، ما قيام  نشستگان  ما گستاخی، و به كاران  محافظه و به

  ) آمدايران
 

در اينجا می خواهد که يکبار ديگر  عيسی از آسمان به  (  ما نگاه،  كوران به و   ما حيات،  مردگان  و به  ما تكان،  راكدان و به
  ) !دنبال عيسی ميفرستد بجای دمحم ب ، مسلمانان را زمين فرود آيد و همه را شفا دهد

 



ولی پس   که بدنبال انقالب نبودندمنظورش همان اکثريت خاموش است (،  ما قرآن  مسلمانان  ما فرياد، و به  خاموشان و به
عجب .از قرآن چيزی سرشان نمی شود و معلوم شد که مسلمانان ما هم  ،از انقالب فريادشان از بيدادگری در آمد

  )!مسلمانانی
 

شيعه بر های ستون چون ،حسين نام ببرد امام اينجا يادش رفت که از ( ،های ما وحدت  فرقه  و به  ما علی،  شيعيان و به
، و   و هر کدام ساز خود را می نوازند ،ستندني ت وحددارایو اعتراف می کند که اينها اند  شده داستان کربال بنيان گذاشته

  )دنبرقص های مخالف نواهمه  بتواند با اين تاد نکه بايد همه گونه رقص را فرا گير شيعهبيچاره امت 
  
  

، و مجاهدت در ؟!پس چه کسانی باالی منبر بروند ( ما خودآگاهی،  مردم  ما صبر، و به  مجاهدان  و به  ما ادب،  فحاشان و به
صبر کنند يعنی کشتن مخالفين و غارت زنان و کودکان و اموال آنان و  خوب بنابراين اگر مجاهدان ، اسالم به معنی جهاد 

 ، !ده  ب و ديگر اينکه بمردم ما خود آگاهی يعنی خرد درمان کنند؟هدرد شکم و زير شکم خود را چگون،پس جهاد نکنند و 
  ) هندنمی دفرا  گوش تُخَزعبَالبه اين  خرد مند بشوند که ديگر ياداشتند و خرد ما مردم اگر 

 
 اين دعا ها ادا شد چون ملت يا (! ببخش  و عزت  و شايستگی نجات  تصميم، و استعداد فداكاری،  ما همت  ملت  همه و به

 بر روی زمينهای مين گذاری چارپايان و بجای ندو فداکاری کرد ندگرفتدسته جمعی تصميم به نابخردی ، بهتر بگوييم امت
 ايران را با کشور  و ند و در بهشت موعود در کنار حوريان و غلمان جای گرفتند و از دست آخوند ها نجات يافتندشده رفت

 ان و بسيجيانيو سپاهها و منقل های ترياک برای آخوند آن دالر های نفتی و دختران نوجوان به فحشا کشيده شده 
 .) ندواگذاشت

  
  

  ٢٠٠٧ فوريه ١۴ برابر ١٣٨۵  بهمن٢۵پاريس 
 فرامرز دادرس 
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