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 با اسالم چه باید کرد؟
  پيشگفتار

  

 دست نشاندهمذهبی اسالمی و حکومت یک ربع قرن است که توان ميهن و هم ميهن ما زیر ستم 
  ما ميخواهيم .نی ویالننقشه اینست که ایران ویران باشد و ایرا.   ميرودبه فرسایش بيگانه

در مقابل  پرسش بنيادین یک 1بيمارمان ایرانمادر برای درمان سياسی و اجتماعی .  که این نباشد
قمندان به   این پرسش را سالهاست که عاشقان و دوستداران ایران و عالچه باید کرد؟ ؛داریم

  .از خود و دیگران پاسخ ميخواهند تالش برای نجات ایران
  

  چه باید کرد" مسئول تارنمای مگانی آقای محمد حسيبیدر پاسخ به درخواست ه 2002در سپتامبر 
www.chebayadkard.com"من هم برای یافت راه درمان درد وطن دوست داشتنی  ، دیگران پاسخ، در کنار

پيشنهاد کردم، تاکيد  2"چه باید کرد"در نوشتار  فتار ساده و غير روشنفکری خودم با پندار و گمان
 ایجاد یک حرکت، کنونیکردم، و حتی اغراق کردم که تنها راه نجات ایران از هرج و مرج سياسی 

د جوابگوی نوشتم که حرکتها و تشکلهای سياسی موجو.   ميباشد جدیدتشکل، یا حزب سياسی
گذشت زمان بسياری را هم بر این ایمان پایدار .  احتياجات سياسی و اجتماعی روز ایران نمی باشند

  ؛3طرحی نو در انداخت بایستی ، حافظشاعر پر آوازه ایران کرده است که بنا بر مصداق نوشته
  

   فلک را سقف بشکافيم و طرحی نو در اندازیم              اندازیم بيا تا گل بر افشانيم و می در ساغر
  

 و یک تشکل سياسی جدیددرآمده به مرحله اجرا   منگيریم که پيشنهاد چه باید کردفرض ميحال 
مرام  است و دارای از آنجایی که حکومت کنونی ایران دست نشانده بيگانه .  استپدید آمده

و یا هر حرکت  (د سياسی جدیاین حرکت ،5هيچکسها  4 گراپنداردر مذهبی اسالمی ميباشد،
 و الزم است که برای هر  مواجه خواهد بودبا دو چالش بنيادین دیگر نجات ایران در راه ) دیگرمردمی

  اسالم چه باید کرد؟ بادیگر را اینگونه تعریف ميکنم؛ " چه باید کرد"  دو .کدام پاسخ داشته باشد
  با دولت سایه جهانی چه باید کرد؟

  
بررسی دولت سایه جهانی و لزوم .   ميپردازم در ایران نجات یافتهالم و کاربرد آنسدر این نوشتار به ا

دولت سایه، ایران را ملک خصوصی .  مورد نوشتار دیگر من خواهد بودبلدکاری در همزیستی با آن 
پافشاری ميکنم و توجه بفرمایيد که  . خودش را برای اداره ایران ميخواهدخود ميداند و آدمهای 

غفلت از اميال این دولت سایه غفلت از نهادینه کردن تالش برای نجات ایران بدست ميهن پرستان 
  .ایران است

  
  

  گفتار
  

یم، بر این تعداد بسيار کمی از ما انسانها که ميخواهيم بدانيم و ميخوانيم و ميجویيم تا یاد بگير
بلکه این انسان !  راستی آگاه گشته ایم و این راستی را پذیرفته ایم که خدا آفریننده انسان نيست

و .  و تيزهوشانی از ميان ما خود را پيامبران این خدا نمایان کرده اند!  است که خدا را آفریده است
معصوميت، نياز، و باور ما به نيروی ماورا را رندانی از ميان ما در پيام این پيامبران نان و آب یافته اند و 

و تا بوده همين بوده و تا ناآگاهی و نياز هست .  با نام باور مذهبی به بازی اميال خود گرفته اند
ميترایيسم فراموش شود زرتشتيسم جایگزین .  یعنی باور مذهبی ماندنيست.  همين خواهد بود

اسالم .  مسيحيت کار نکند اسالميش ظهور ميکند.  اگر موسوی نباشد، عيسوی ميشود.  ميشود
 هر تاریخ شهادت ميدهد.  را از گيتی پاک کنی رندی دیگر باوری دیگر جواب نياز ما خواهد ساخت

داده   باور، جنون حقانيت به باورمند آن جهلرده استکه باور مذهبی دست در حکومت کهنگام 
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آگاهيم که امروز در ایران .   مردم جنایت کرده است آن باورمند دیوانه وار به نام مذهب بر و است
  .حکومت جهل و جنون و جنایت برقرار است

  
ساختار زیربنایی این .   مذهبی، اسالمی، و شيعی ميباشداساس فکری حکومت کنونی ایران،

صدها هزار آخوند، ده ها امپراتوری اقتصادی آستان قدس رضوی،  والیت فقيه،  شاملمکتب فکری
خرافات تقيه، سجد و مدرسه مذهبی، هزارها بسيجی، صدها امامزاده، دهها حرم امامان، هزار م

، جهاد، زکات، خمس، صدقه، فتوا  حج،روزه ،رمضان و محرم و عاشورا، دهشتناک مذهبی، 
اگر .   ميباشدشهادت، تشکيالت و سازمانهای علنی و مخفی مذهبی، و ميليونها باورمند مسلمان

اما با وجود ساختاری که بيان .   گزاف نگفته اما دین را از حکومت جدا ميخواهيم مبنویسم که همه
سه نسل از اپوزیسيون ایرانی کردم چگونه در فردای ایران دین را از حکومت جدا نگاه داریم؟  

مهمتر با مکتب فکری همه  پس از آن چه بياید و از وری اسالمی باید برود ولی نميگویند جمهميگویند
 که از مردم هستيم 6ما نسل چهاریها  !ختار اسالمی که به ارث واگذار خواهد شد چه باید کردو سا

جمهوری کومت آینده ایران  نه تنها ميگویيم که نوع حو برای مردم، با پندار ساده و گفتار ساده خود
ما برای این گفتار، خدا را .  م در فردای ایران آزاد چه ميباشد ميگویيم که جایگاه اسال بلکه7است

  .مذهب را تعریف ميکنيم، و اسالم را تعریف ميکنيمتعریف ميکنيم، دین را تعریف ميکنيم، 
  
  

  تعریف خدا
  

.  ميباشد" خودم"و به معنی " خود ما " کلماتکوتاه شده" خدا"تعریف ميکنيم که کلمه پارسی 
ما خدا را یک کلمه کامال پارسی .  صليب معرب کلمه ایرانی چليپ یا چليپا ميباشدهمانطور که کلمه 

مثال، چه کسی روزی رسان است؟  خدا، .  و ایرانی ميدانيم که تعریف توانایی های فرد را ميدهد
چه کسی ميتواند .  چه کسی ميتواند انسان را صاحب بچه کند؟  خدا، یعنی خودم.  یعنی خودم
چه هنگامی ایران نجات .  شتن یاد بگيرد؟  خودم اگر خدا بخواهد، یعنی اگر خودم بخواهمخواندن و نو

  پس خدا یعنی .و قس عليهذا.  ی اگر خودم بخواهمیعن!  می یابد؟  اگر خدا بخواهد دو سال دیگر
  .خودم

  
، ایرانيان که از بر این باور هستيم که پس از پيروزی اعراب بر ایران و ممنوعيت استفاده از زبان پارسی

دیر باز به شرف، آزادگی، و توانایی انسانی باور داشتند از کلمه خدا بجای کلمه ممنوعه اهورا و کلمه 
 بجاییعنی کلمه خدای پارسی .   نماد آنست استفاده ميکنند8زور شده اهللا برای تعریف آنچه که اهللا

يش از اسالم یک بت ساخته شده در دست انسان بود و اهللا اسالم هم اهللا پ.  بکار ميروداهللا عربی 
پس ميبينيم که اهللا انسان را نيافریده بلکه .  ساخته شده ذهنيت توانای محمد ابن عبداهللا ميباشد

و چون ما اهللا را خدا ميناميم این انسان است که خدا را آفریده و نه !  انسان است که اهللا را آفریده
  !بالعکس

  
 که باور کورکورانه به اهللا را بدور انداخته ایم از اسالم  از جمله منتوجه بفرمایيد بعضی از ما ایرانيان

ما بخود رسيده ایم و به توانایيهای خود یعنی .  نبریده ایم زیرا که اسالم یک روش زندگانی ميباشد
ن بودن ما قسمتی از مسلما  .عربیخدا باورمند شده ایم و مسلمان هم هستيم اما نه از نوع 

مسلمان ما .  ما خود را انکار نميکنيم.   انکار ماهيت ما هست ما انکار مسلمانی.  ماهيت ما هست
  . یيدرا مطالعه بفرما"  دین و حکومت"نوشتار !  ایرانی هستيم و دین را از مذهب جدا ميدانيم

  
تمدن و فرهنگ در م چه ميشود؟  دایی که تا بحال به آن باور داشته ایحال پرسش ميشود تکليف خ

  خدایی که 9. ميباشد"جهان آفرین" بزرگ ایران که ميخواهند بيرنگ و نابودش کنند تعریف این خدا
  بد نيست که .کردار نيک قرار داده است و اساس دین را پندار و گفتار و بخشنده و مهربان است
دليلی دیگر بر توانایی .  هم ریشه در همين کلمه پارسی خدا دارد" گاد"بدانيم کلمه انگليسی 

  .فرهنگ و تمدن بزرگ ایرانی
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  تعریف دین و مذهب
  

بوط  مرما دین و مذهب را دو پدیده.  ما دین را خوب بودن و مذهب را چگونه خوب بودن تعریف ميکنيم
  .   بيان کرده ایمشفافرا  دیدگاه و تعریف خود" دین و حکومت"در نوشتار .   جدا از هم ميدانيمولی

 رایج در ایران مذهبی اسالم است باور  ازامروز مذهب اسالم و شاخه شيعه که تعبير و کاربرد ایرانی
بسياری از ما بمناسبت حکومت آخوندی، کال از اسالم و مخصوصا از شيعه منزجر هستيم .  باشدمي

 سال پيش اسالم را بزور شمشير بر ما 1400آیا ميشود همانگونه که .   ميگویيم و مذهبو نفی دین
در  بر اینکه به استنادتحميل کردند ما هم بگونه ای ایران را اسالم زدایی کنيم؟  و اگر نه، آیا ميشود 

قرن بيست و یکم هستيم و در پيرامونی مملو از آگاهيها و وسایل ارتباطات جمعی گذران زندگی 
  ؟ براه انداختمذهبیميکنيم نياز افراد را به دین نفی کرد و جامعه ای فارغ از مسایل 

  
 کوتاهی   بررسی.ول ميفرمایيد که پاسخ هر دو پرسش خير استبانشااهللا که لجاجت نميکنيد و ق

اگر ایران را  ! پيوند توام بشر و مذهب خود دليل کافی ميباشدآگاهی به در تاریخ پيدایش انسان و 
 خود فریبی "خرد ورزی" و یا "هيچ "پاسخ  ؟ یا چه خواهد آمداسالم زدایی کردیم جایش چه بگذاریم

ابق نگاه کنيد که ی سوبه شور!  اگر خرد ورزی کاربرد داشت اینجا که هستيم نبودیم.  ميباشد
آیا !   بازپرداختندمذهبیایل فراوان به پرورش باورهای  در اولين فرصت پس از آزادی با تمچگونه مردم

ن خودمان آیا زور اچرا راه دور برویم؟  در همين ایرترکيه با همه تالشهای آتاتورک غير مذهبی شد؟  
آیا زمينه مذهبی  به اسالمی، کار کرد؟   تبدیل شدهچادر، نوعی پوشش ایرانی رضاشاه در مقابله با

، از شروع تا حتی امروز، قابل انکار است؟  آیا گسترش قابل مالحظه اسالم فقط 57  سالانقالب
 و یا نه، تمایل به مسلمان شدن هم در گسترش و پرورش اسالم سهمی داشته هناشی از زور بود

پس در چالش نجات !   زدایی کاربرد ندارد و اسالممذهبنفی .  است؟  بيایيد با خود فریب نکنيم
 که مذهب یک باور شخصی خواهد بود و از حکومت و روابط قانونی جامعه  و در ایران نجات یافتهایران

  .تعریف کردشناخت و ما ميگویيم اسالم را باید از نو    با اسالم چه کنيم؟جدا خواهد بود
  
  

  تعریف اسالم
  

 یا اسالم . تعریف ميکنيم  به منظور دینداری از روش زندگانینوعی یعنییک مذهب  اسالم را ما
 برای چگونه زندگی همه مذاهب دستورالعملی هستند.  ند فقط یک باور مذهبی نيستسایر مذاهب

اسالم که در پيش از انقالب و حتی امروز در ایران .  دنکردن که رابطه مستقيم با زمان و مکان دار
ميکه مثال در پاکستان، بوسنی، یا امریکا پيروی ميشود متفاوت  ميشود با اسال ميشد وپيروی
 و عادتهای زندگانی یعنی روش زندگانی مسلمانان در مکانهای متفاوت ناشی از محيط.  ميباشد

 حکومت اسالمی ته ریش دولتمردان درمثال در ایران امروز مرسوم است که .   استمنطقه ای
ر کشور مسلمان اندونزی با صورت تراشيده اجازه وزارت دارد و دنيا در حاليکه فالن وزی.  داشته باشند

گروهی از مسلمانان نماز را با دستهای بهم آمده ميخوانند و گروهی با   !هم کن فيکون نميشود
پس اسالم یک روش زندگانی است که آن را بنام .  دستان آویزان و آب هم از آب تکان نميخورد

  .ه اندفرمایش الهی بخورد ما داد
  

 )گمج( در ظرف گلی در گيالن آنرا با گوشت اردک و رب انار ترش. خورشت فسنجان را در نظر بياورید
 و قيسی  گاو و رب انارۀ با گوشت چرخ کرد یا شهر دیگر ایرانهمان خورشت را در تهران.  ميپزند

ده ميشود ولی از گوشت مرغ و سایر مخلفات هم استفادر جای دیگر .  برای شيرین شدن ميپزند
 اگر از  آنهم کهتنها وجه مشترک خورشت فسنجان گردوی آن است.  خورشت همان فسنجان است
پخت خورشت فسنجان یک توانایی، تمایل، و ذائقه ميبينيم که   !تویسرکان باشد حرف ندارد

  .   است و محلیشخصی
  

  یک روش زندگانیاسالم با وجه اشتراک یکتاپرستی  10هموطن، با همين قياس و بهمين سادگی
بسط آن به یک الزام و قانون اجتماعی بخاطر پيام خدا .  تمایل شخصی استیک  و با ذائقه محلی

 که خدایی را که بما یاد داده اند وجود آگاهی دادیم )تعریف خدا(بودن اشتباه است زیرا پيش از این 
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 از چگونه زندگی )محمد ( یک انساندیدگاهاسالم !   پيام ندارد  چيزی که وجود نداشته باشد!ندارد
  ! که در طول زمان به آن شاخ و برگ داده اندکردن است

   
ست بلکه ميگویيم که اسالم دین ني تعریف باال و" دین و حکومت"نوشتار  در چالش نجات ایران مطابق

ف از چگونه یک تعری اسالم  .ميباشدتابع زمان و مکان که  است و یک روش زندگانی غير واحد مذهب
 یعنی سکوالر،  یعنی یک جامعه قانونمند یک جامعه مدنیفردایران چون ما برای ا . دیندار بودن است

چگونه يخواهيم  م یعنی حکومت مردم بر مردم، و دمکراتيکمملکتیاداری جدایی مذهب از امور 
  مردم در چگونه .د بودن جامعه نخواهروابط اساس از راه مذهب  و چگونه دیندار بودنزندگی کردن

    . زندگی کردن مطابق با قوانين مدنی جامعه به هر طریق و باور مذهبی آزاد خواهند بود
  

گسترش ميدهيم و  ایران نجات یافته این تعریف را اسالم درساختار زیر بنایی با  حال در چالش
  از راهچگونه دیندار بودنتبليغ .  چگونه زندگی کردن اسالمی یک تجارت استترویج ميگویيم که 

مثال برای یاد  . کاالیی ارائه ميشود و در ازای آن وجهی دریافت ميشود.  یک داد و ستد استسالم ا
ميشود و در مقابل گيری زبان انگليسی که چگونه بزبان دیگر سخن گفتن است کالسی ارائه 

تجارتی  فعاليت اسالم یک تعریف ميکنيم که ما . خدمتی که ارائه ميشود وجهی پرداخت ميشود
از   11.خریداران این کاال مردم باورمند به اسالم هستند و ميباشدکه کاالی آن باور مذهبی است 
ما این فعاليت را .   ميباشند و نوچه هاشانندها آخوفعاليتکارگذاران و خدمتگذاران این جمله 

 امامزاده، بارگاه و  مدرسه علميه،این شرکت برای ارائه کاال و خدماتش مسجد،.  شرکت ميناميم
 قرآن و توضيح المسایل و  بر اساس این شرکتخدمات  .حرم امامان، و امثالهم در اختيار دارد

  هم خمس و زکات و صدقه و موقوفات این شرکتردش کارابزار گاز جمله .  کتابهای مشابه ميباشند
  . و امثالهم ميباشدو حج

  
از آنجایی که اسالم یک باور مذهبی عام و در سطح ملت ميباشد این شرکت ملی خواهد بود یعنی 
 صاحب این شرکت ملت ایران خواهد بود و از آنجا که ملت اداره امور مملکتی را بعهده دولت ميگذارد

 داد و چون  . انجام خواهد گرفت و با استقالل داخلی دولتور این شرکت ملی زیر نظارتاداره ام
 اسالم یک شرکت بازرگانی است مانند همه فعاليتهای بازرگانی مشمول قوانين مملکتی ستد پيام

شرکت ملی خواهد بود و اثر بنيانی این   چون . ميباشد و یا بازرسیاز جمله پرداخت ماليات بر درآمد
    . گسترده خواهند بود از آن و بازرسی بر این شرکتبر ساختار اجتماع خواهد داشت موارد نظارت

  
 جدایی مذهب  ميباشد خالف اصلیبر این شرکت که مذهب نظارت دولت شود کهب شاید تذکر داده

م که یک مملکت از حکومت، تعریف ميکندر نوشتاری دیگر .  م خير ميگویمن.  از حکومت ميباشد
حکومت را مردم انتخاب .  ولت، و مردم ماهيت ميگيرد که هر کدام در مقابل دیگری مسئوليت دارندد

ميکنند، حکومت برای اداره مسایل مردم دولت تعيين ميکند، و دولت مسئوليت خدمت به ملت را 
ت  و در صور اسالم دخالت مذهب در دولت نيست بلکه نظارت دولتنظارت بر شرکت بازرگانی.  دارد

 چون دولت در انجام وظایفش جوابگوی  . و نه بالعکس بر داد و ستد مذهب استلزوم دخالت دولت
 سهيم غير مستقيمنمایندگان ملت است، مردم از طریق نمایندگان خود در اداره امور شرکت اسالم 

   .خواهند بود
  
  

  )کليات (اسالم در ایران فردا
   

  و ساختارهای و اماکن ميکنيم که تمامی اموال راه آن یا شبيه ب"شرکت ملی اوقاف"ما پيشنهاد 
د شد و اداره کليه مسایل مذهبی در مسئوليت ن به آن انتقال داده خواه از جمله آخوندهامذهبی

این شرکت با استقالل اداره .  صاحب این شرکت ملت ایران خواهد بود  .این شرکت خواهد بود
عبادت .  "خوندها قرار خواهدگرفتانونگذاری در اختيار آداخلی و مطابق با چهارچوب مصوب مجالس ق

 سر در شرکت و در و ميبایست بر  خواهد بودی این شرکتمنشور اساس" بجز خدمت خلق نيست
هدف این شرکت انتفاعی ولی مردمی خواهد بود یعنی .  تمامی سربرگهای شرکت نوشته بشوند

ی هدف آن چاپيدن مردم و یا شارالتان  در ازای خدمات است ول و سودآوریشرکت کسب درآمد

http://www.iranebozorg.org/docs/Din_Hokoomat.pdf
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 قوانين کشوری و بين المللی  بااین شرکت ميتواند در سطح جهان مطابق  .بازی با مردم نخواهد بود
 از جمله شرکت مستقيم و غير مستقيم در ،فعاليت سياسی.  فعاليت اقتصادی و اجتماعی کند

  ملیکشورها به هر طریق برای شرکتمسایل سياسی کشورها و یا تاثير گذاری بر روند سياسی 
تنها استثنا استفاده از رسانه های عمومی برای آگاه کردن مردم دنيا از .  اوقاف ممنوع ميباشد

 برای . وضعيت کشور مربوطه ميباشد که آنهم باید مطابق با قوانين کشوری و بين المللی باشند
 مثال فلسطين مورد نگرانی ز آدمها، یا ملتی، یا گروهی اچنانچه وضعيت سياسی کشوریمثال 

 خود را بدولت ایران، مثال ، و یا انتظارات پيشنهاداتاف باشد شرکت ميتواند نگرانی ها،شرکت اوق
 و یا شخص ریيس جمهور ارسال کند و پيگير پاسخ  نمایندگان مجالس قانونگذاری،وزارت امور خارجه،

 شرکت ميتواند از طریق آگهی، برنامه های   چنانچه پاسخ دریافت نشد و یا مطلوب نبود.باشد
رادیویی، تلویزیونی یا ماهواره ای، و سایر وسایل ارتباطات جمعی وضعيت ناهنجار سياسی کشور 

  . تقاضای رسيدگی کندی داخلی یا بين المللی و سازمانهامورد نظرش را آگاهی بدهد و از دولتها
  

ساختار  . کت هزار ها ميليارد ریال برآورد شوندپيش بينی ميکنيم که سرمایه و درآمدهای این شر
سابرسی دقيق ح و اداری شرکت ملی اوقاف مشابه هر شرکت بزرگ تجارتی جهانی خواهد بود

جدول حقوقی و ميزان امتيازات دریافتی کارکنان این شرکت با تصویب مجالس .  مورد نظر خواهد بود
مالی در این شرکت به شدت برخورد قانونی خواهد با هرگونه سو استفاده .  قانونگذاری خواهد بود

 و یا سرمایه گذاریهای فعاليتهای غير مذهبی شرکت مثال خریداری کارخانه نوشابه سازی.  شد
انتخاب و یا انتصاب مدیران این شرکت بر اساس .  خارجی با تصویب مجالس قانونگذاری خواهد بود

.   موقعيت مذهبی و روابط دیگر خواهد بودر نظر گرفتن با د مربوطه آنها و بعدیتوانایی مدیریت ها
چنانچه فرد واجد شرایط برای مدیریت کل شرکت و یا واحدهای آن در ميان آخوندها یافت نشود باید 

 دولت با عدم کفایت مدیران این شرکت به  .از متخصص های غير آخوندی برای مدیریت استفاده کرد
پس از کسر هزینه های  (این شرکت  خالص درآمدهای از درصد25 . شدت رسيدگی خواهد کرد

 زیر  ميباید صرف هزینه های) و غيره هزینه های نگاهداری مساجد و بارگاهها ماليات و از جملهاداری
 مدرسه، بيمارستان، خانه  ساختمان و یا نگاهداری و تعميرات اجتماعی غير مذهبی از قبيلبنایی
درآمد از  درصد 15.  باشددر کشور  نه، محل بازی کودکان، و امثالهم کتابخا خانه سالمندان،یتيمان،

 درصد درآمد ميبایست هزینه 5.   شوداین شرکت ميبایست صرف مخارج زندگانی افراد بی بضاعت
 30تا  . تعليم و آماده سازی افراد بی بضاعت برای ورود به بازار کار و تامين زندگانی شخصی باشد

 درصد 5تا .  ند هزینه های غير مذهبی و اجتماعی در خارج از کشور بشوددرصد از درآمد ميتوا
 در صد هم ميتواند هزینه سرمایه گذاری داخلی 20  .ميتواند هزینه مذهبی در خارج از کشور بشود

  دولت مطابق .نظارت مستقيم در این امور را خواهند داشت مجالس قانونگذاری.  یا خارجی بشوند
ه اهدای معافيتهای مناسب مالياتی در ازای فعاليتهای خدماتی شرکت اوقاف با قانون موظف ب

     .ميباشد
  

 آخوند بطور یکنواخت برای نام حجت االسالم، و غيره منسوخ خواهند شد و القاب ساختگی آیت اهللا،
آخوندها ميتوانند از لباس فعلی آخوندی عبا و عمامه .  مقامات مذهبی بکار برده خواهد شد

.  لقب دروغين سيد منسوخ خواهد بود و رنگ عمامه سفيد و یکنواخت خواهد بود.  اده کننداستف
ما این را یک !  که ادعایی دارند ميتوانند شال سبز به شکم خود بپيچندییبرای دلخوشی، آنها

حداقل مدرک داشتن   و دریافت مدرک آخوندیبرای آخوند شدن.  مسئله داخلی مذهبی ميدانيم
مثال ( از یکی از دانشگاههای دنيا که به تایيد وزارت مربوطه در هر رشته ای  کارشناسیچهار ساله

 چهارمفرد عالقمند به آخوندی ميتواند همزمان از سال .   الزم خواهد بودرسيده باشد) علوم
آخوندهای پيش از این قانون که مدرک دانشگاهی .  دانشگاهی در مدرسه آخوندی تحصيل کند

. بر سن و سابقه کاری شامل آیين نامه هایی که نوشته خواهند شد قرار خواهند گرفت بنا دندارن
آخوندی را هيئت امنای شرکت اوقاف یا هيئتی مشابه با آن با رای  دروس نوع و ميزان تحصيل
 با پيشنهاد  یا خارجی برای پوشش کشوری ساالنهتعداد آخوند مورد نياز.  اکثریت تعيين ميکند

ل و سازمان مجلس از سازمان بازرسی ک.  د مجلس شورای ملی یا سنا خواهد بودشرکت و تایي
  . گزارشهای الزم را قبل از اخذ تصميم درخواست خواهد کرد 12)ساواما( ایران اطالعات و امنيت ملی
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 و یا خود استفاده کنند برای تبليغ باور  و مطابق با قانونآخوندها ميتوانند از رسانه های گروهی
اشخاص و سازمانها هم ميتوانند مطابق قانون از .  مطابق با قانون رسانه خودشان را داشته باشند

آخوند در صورت ترک شغل آخوندی .   تبليغات مذهبی بهره ببرندنقد و یا ردرسانه های گروهی برای 
کشوری بپردازد و برای رسيدن ميتواند به مسایل سياسی با رعایت اصل جدایی مذهب از حکومت 
در صورت ترک پيشه آخوندی به منظور شرکت در سياست   .به مقامات سياسی کشور تالش کند
از نگاه آخوندها ميتوانند فردی یا گروهی نگرانی خود را .  فرد نميتواند به پيشه آخوندی باز گردد

به نمایندگان مجالس قانونگذاری، سازمانها و یا اعضای دولت از  در مورد قوانين مملکتیمذهبی 
  سازمانهای مربوطه موظف به پاسخگویی بر اساس مفاد جدایی .جمله ریيس جمهور اظهار کنند

 به  دليل و پاسخ خود را ميباشند و چنانچه الزم ببينند از راه رسانه های گروهیمذهب و حکومت
   .آگاهی مردم برسانند

  
 بازنگری در اسالم و قرآن خواهد بود تا هر دو را با  ملی اوقاف وظایف بسيار مهم شرکتیکی از

 سال پيش 1400روش زندگانی   13.د زندگانی قرن بيست و یکم وفق بدهاحتياجات و انتظارات
  خرافات زرتشتی .ستقابل پذیرش ني  مخصوصا در ایران نجات یافتهدر دنيای امروزصحرای عربستان 

فرهنگ غصه خوری و عزاداری، دروغ گفتن، شارالتان بازی، و .  شيعه شده ميبایست باز نگری شوند
  .چپاول مردم که از مشخصه های آخوندیسم فعلی ميباشند بایست زدوده شوند

  
 برای هرکدام از مذاهب رایج.  شرکت ملی اوقاف سایر مذاهب را هم در پوشش خود خواهد داشت

و روابط در ایران مثل زرتشتی، کليمی، مسيحی، و بهایی دفتر های مربوط به آنها با استقالل کافی 
 هم دفتر  مذهب اسالم سنیشاخه.  در شرکت دایر خواهد بودو ضوابط مشابه آنچه تعریف شد 

از هر مذهب نماینده ای در اداره امور کلی شرکت ملی .  خودش را در شرکت اوقاف خواهد داشت
هر گروه دیگری هم .   و متناسب با تعدار باورمند به آن مذهب سهيم خواهند بوداوقاف مطابق قانون

د  و یا ادعای مذهب جدیدی را بکند مورد بررسی قرار خواهدکه ادعای مذهبی بودن داشته باش
  .برد قانون از امتيازات جامعه مدنی ایران فردا بهره خواهد  بامطابق  ودر صورت تایيدگرفت و 

  
  

  )کليات ( در ایران فردامراسم مذهبی اسالمی
  

در تار و پود  شيعه  اسالمی آداب،امروز.   ميباشد مذهبی جامعه ایران از هفت هزار سال پيشبافت
ما شيعه را یک پدیده ایرانی ميدانيم که رابطه تنگاتنگ با ماهيت   .ایرانی جای گرفته استاکثریت 

شيعه مانند شير و خورشيد یک جنس .  داخلی و روابط بين المللی داردایران کنونی در بافت اجتماع 
  اکثریت واقعيات وبا توجه به این.  ساخت ایران با بهره وری از سنن پيش از اسالم ایران ميباشد

ما تعطيالت مذهبی که اساس  . تعطيالت و مراسم مذهبی باز نگری خواهند شد ، شيعهباورمند
عه بر آنها استوار است را محترم ميدانيم و پيشنهاد ميکنيم که پس از باور مذهبی اسالم و شي

 مبعث پيامبر، ميالد و وفات ایشان، والدت و شهادت  .مطابقت با عرف و فرهنگ ایرانی رعایت شوند
امام علی، تاسوعا و عاشورا، شهادت امام رضا، عيد فطر و قربان از جمله تعطيالتی هستند که ما 

در کنار مراسم مذهبی که   این تعطيالت بزرگداشتما برای.  یت آنها ميکنيمپيشنهاد به رعا
  . تعریف ميکنيم آنها با معنی مذهبی و ملی مطابق ایرانیمراسم شخصی خواهند بود

  
 ولی اجباری در روزه داشتن ما پيشنهاد ميکنيم که ماه رمضان و فرهنگ روزه محترم شناخته شود

 و یا با نيت  با نيت آزار فرد روزه دار روزه خواری کردن یعنی.  شود نفی ب روزه خواری وقيحانه .نباشد
 شناخته شود و قابل شکایت و پيگرد قانونی عمل زشت و غير اخالقیبی احترامی به ماه رمضان 

  .باشد
  

 حرمت این ماه و اجرای مراسم مربوط به آن ما پيشنهاد ميکنيم که ماه محرم و فرهنگ نگاهداری
قمه زنی غير قانونی ميباشد و اقدام به قمه .  فرهنگ عزاداری را تعدیل ميکنيم   ما.درعایت شو

  . قابل پيگرد خواهد بود مطابق با قانون و بجرم صدمه بدنی به شخص در مکان و انظار عمومیزنی
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در این .  خود عزاداری نميکنيمما برای شهيدان   14. ميکنيماسوعا و عاشورا را جشن شهيد اعالمما ت
 و مراسم شادمانی روزها یاد شهيدان راه آزادی و عدالت اجتماعی برای ایران را گرامی ميداریم

وفاداری نام ميدهيم  مردانگی، شجاعت، و روزعلی را  ميالد امام  .مناسب با این روزها را بر پا ميداریم
مال کشته شدن در جای پيامبر خوابيد تا جان او را زیرا که علی در شب هجرت پيامبر با علم به احت

در این روز مردانگی، شجاعت، و وفاداری ایرانيان چه زنده و چه از دنيا رفته در .  محافظت کرده باشد
در این روز .  امام علی را روز نامردانگی و خيانت ميناميمشهادت .  راه ایران و ایرانی را گرامی ميداریم

عيد .  تکاران به آرمانهای ایران و ایرانی و زیان نامردانگيهای آنها را بياد خواهيم آوردنام و خاطره خيان
توانایی ميناميم و توصيه ميکنيم که مردم به نشانی از برخورداری از  فطر را روز شکر به سالمت و

معه کمک ميرسانند ان در جا به افراد ناتوان و یا سازمانها که به ناتوان و توانایی به روزه گرفتنسالمتی
 که نشانی توانایی مالی فرد برای سفر حج و پرداخت هزینه های آن ميباشد  راعيد قربان.  کمک کنند

ازمند یاری ي و افراد نروز شکر به توانایی مالی ميناميم و به مردم توصيه ميکنيم به سازمانهای خيریه
در کنار مراسم مذهبی برای بزرگداشت و شهادت امام رضا را روز دسيسه نام ميدهيم .   کنندمالی

جاذبه توریستی بارگاه امام رضا .  این روز، خاطره و اثرات دسيسه های تاریخ ایران را مرور خواهيم کرد
بهينه با دید کامال تجارتی و مطابق با فرهنگ ایرانی از این موقعيت استفاده .  بسيار قدرتمندی دارد

  .خواهيم کرد
   

مراسم ملی بر مراسم مذهبی اولویت  . مزیت ميدهيم  بر فرهنگ اسالمیما فرهنگ ایرانی را
 یا  با عاشورا، چهارشنبه سوری، و یا سایر مراسم و جشنهای ملیمثال در همزمانی نوروز.  دارند

  ما پيشنهاد ميکنيم که روز .واجب استسایر مراسم مذهبی بزرگداشت جشنها و مراسم ملی 
    .هم مورد بررسی قرار گيرند تا در صورت مناسبت رعایت شوند سایر مذاهب مهمهای مذهبی 

  
  

  )کليات (مردم و اسالم در ایران فردا
  

.  اسالم و یا هر مذهب دیگر یک باور شخصی خواهد بود  فردا،در جامعه مدنی و سکوالر ایران
اسالمی  اجرای آداب.  پوشيدن و یا نپوشيدن چادر، روسری، مانتو، و امثالهم اختياری ميباشد

برای .   که در خانه یا اماکن مذهبی انجام خواهد گرفت اختيار شخصی خواهد بود)مذهبی(
استفاده از اماکن عمومی مانند خيابان برای اجرای مراسم مذهبی مانند دسته سوگواری عاشورا 

هر .  تپخش اذان بصدای بلند و آزار دهنده ميع قانونی خواهد داش.  اجازه قانونی الزم خواهد بود
مسلمان یا فرد مسلمان آزاد است به هر خرافات مذهبی که مایل است باور داشته باشد و هر فرد 

باور .  آگاهی بدهدغير مسلمان آزاد است مطابق با قوانين جامعه مدنی برای نفی خرافات مذهبی 
انونی هيچ فردی و یا ق.  به هر مذهبی و تغيير به هر باور مذهبی یک اختيار شخصی ميباشد

.  نميتواند باور به یک مذهب و یا اجرای آداب مذهبی را برای فرد دیگری به یک الزام تبدیل کند
چه  آزادی فرد دیگری را مورد آزار قرار دهد مطابق با قانون )مذهبی(اسالمی هرکس بدليل باور 

    .قابل پيگرد خواهد بودشاکی خصوصی داشته باشد یا نه 
  

اده  آنچه که پيش از انقالب بود سوق دبسوی  اسالمرابطه مردم با مذهب ،در نگاه کلی اجتماعی
مذهب اسالم ) اهریمن (غول دیو صفت.  موسی بدین خود  یعنی عيسی بدین خودخواهد شد،

    !  گرداندب بر سر ما بال )اهورا ( شيشه بازگردانيده خواهد شد تا فرشته نيکویی آنبداخل
 
 
 
 

 

 حقوق بگيرم و به فکر امروز و فردای زن و بچه و ،فتاد ميليون ایرانيهای داخل و خارج از ه  یکی،من هيچکس هستم
.   نه سر پيازم و نه ته آن،   نه روزنامه نگارم و نه استاد علوم سياسی. که هنوز به یادش بغضم ميگيرد عاقبت وطنی

.   که برایم راه و چاه ميافرینند سياسیخسته شده ام از اینهمه پروفسور و مدعای .   خود پيازم و عاشق ایران ولی
)بازگشت(     .و تا هستم ایران هست و آزاد انسان ایرانی.  برميخيزم تا بگویم که من هم هستم

  
  .استتوجه بفرمایيد که تالش من نگاه غير روشنفکری به مسایل وطن عزیزمان و بيان آنها به زبان غير روشنفکری (
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  :زیر نگاشت
  
.   آدميست، و پرورشزایشانيم زیرا که مادر نماد باروری، ميدمادر  ایران را مادر ميناميم و ميهنمانما   - 1

.  زایش در خاک ایران استایرانی بودن ما ناشی از .  ما زایيده این مادر و پرورده در دامان او هستيم
 این مادر است که ماهيت قی، دین، و روش زندگانیپرورش ما در دامان تمدن، فرهنگ، زبان، موسي

و اینچنين است که ایران را دوست ميداریم و بر حال او افسرده ميشویم و چون احساس .  ماست
  آیا در مقام فرزند وظيفه ای در . زیرا که هستی ما از اوستهستی ميکنيم هستی او را ميخواهيم

 و همه این کارها که  داریم؟  پاسخ ميدهيم که داریمان ایرمقابل سالمت و آسایش زندگانی مادرمان
)بازگشت(  .ميکنيم برای ایران ميکنيم

 
 این برای مطالعه).  5زیر نگاشت (آغاز بنيان مکتب فکری هيچکسهاست " چه باید کرد"نوشتار   - 2

)بازگشت(  .لطفا اینحا را کليک کنيد نوشتار

 
 اما اجرای آن کار هر کس  !با کاستی های خودش موجود استبرای درمان درد ایران ما   طرح - 3

  ما در و پيش آزمایشهای نجات ایران مدعيانعملکردبررسی .  مه ااین را از ابتدا آگاه بود!  نيست
!  ؟شوند و عامل اجرای طرح  هيچکسها باید بيایند؛کی دو سال اخير یک پاسخ گزارش ميدهندی

صر به یک حنجات ایران منو برنامه برای  حتوجه بفرمایيد که طر.  چاره سالم دیگری را نمی یابم
اما راه به مقصد  خيلی ها برنامه برای نجات ایران پيشنهاد ميکنند.  گروه نيستیک شخص یا 

کما بيش شبيه و  که برنامه ها هم!  چرا؟  شاید که از مردم نيستند و برای مردم نيستند  .يبرندنم
  عامل عمل است . زیرا که درد یکيست و طبيعتا درمان یکسان یا مشابه خواهد بودهستندترک مش

 اخير ربع قرندر  مدعيان نجات ایران شکستبا توجه به .  که موفقيت یا شکست طرح را نوید ميدهد
  . ميطلبد رای پزشک دیگر درد ایراندرمانما بر این باور شده ایم که ،  ایران بيمار و روزو وخامت حال

  
اتحاد  پيشنهاد اتحاد رضا پهلوی، : بعضی از طرحهای شکست خورده برونمرزی از این قرار هستند

بازی، رفراندم بازی، و انواع و ،  هخا )اس او اس ایران بعدی(جمهوریخواهان در اروپا، پروژه ایران فردا 
پژوهشهای ما نشان ميدهند که محور اصلی شکست این برنامه ها .  اقسام کنگره و شورا

نفوذ البی اسرایيل و عوامل یهود سياسی که در نهایت به دولت سایه .  نامردمی بودن آنها بوده اند
بوليت آدمهای این حرکتها جهانی وصل هستند از دیگر عوامل موثر شکست این طرحها و عدم مق

)بازگشت( . ميباشد

  
اصول "یا " روش فکری" به معنی "دکترین" را در جای کلمه انگليسی "گراپندار"  من کلمه فارسی - 4

 "پندار"در جای پيشوند و " تمایل"به معنی " گرا"گراپندار را از همایش پسوند .  بکار ميبرم" کاری
شاید بلحاظ دستور زبان فارسی .  کاربرد این کلمه را در جایی دیگر ندیده ام.  ساخته ام" رفک"یعنی 

خود .  ولی اجازه ميخواهم ابداع آن را لزوم بر شروع حرکت هيچکسها بنامم.  باشد ترکيبی ناآشنا
)بازگشت(   !یک ابداع دیگر

 
آدمهای عادی اجتماع که سرشان .  ن در ميدان سياست هستندهيچکسها آدمهای بی نام و نشا  - 5

خودشان مشغول بود و اداره امور مملکت و جامعه را در صالح سياسيون ميدیدند تا اینکه  به کار
تجربه سياسی آنها در مقابل مدعيان سياسی هيچ است .  انگشت در سوراخ حوصله آنها کردند
مگر نه .    برخاسته اند و ميگویند که ما هم باید سخن بگویيم.ولی افکار و آرمانهای آنها پوچ نيست

ميگویيم که تا شنيده .  ما هم از این ایرانيان هستيم!  که همه دادها برای ایران هست و ایرانی
برای   !ولو اینکه بی پيرایه بنویسيم.  ولو اینکه عامی بگویيم.  ولو اینکه ساده پندار باشيم.  شویم

)بازگشت(.    مراجعه بفرمایيدکسهاسامانه هيچ من در ی های ما به نوشته فکرآشنایی با روند

  
    )بازگشت(  .نيداینجا را کليک ک  برای آشنایی با اپوزیسيون نسل چهار  - 6
  
    )بازگشت(  .اینجا را کليک کنيد   اینکه بدانيد چرا جمهوری انتخاب ما برای نوع حکومت استبرای  - 7
  

www.iranebozorg.org/docs/Che_Bayad_Kard.pdf
http://www.iranebozorg.org/Hichkas.htm
http://www.iranebozorg.org/nasle4.htm
http://www.iranebozorg.org/docs/Chera_Jomhoori.pdf
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که آفریننده زمين و آسمان و کهکشان و انسان و هر آنچه در در باور مذهبی یک نيرویی تعریف ميشود   - 8
  .ميخواندند اهورا یا جهان آفرین  رادر ایران پيش از اسالم این نيرو.   است ميباشد و آسمانروی زمين

در .  )پندار نيک، گفتار نيک، کردار نيک ( و نه از این نيروتوانایيها و ضعفهای انسان ناشی از خودش بود
محمد ابن .   بود اهللا که نماد یک سری از توانایيها پيش از اسالم یک بت بزرگ بود بنامعربستان

عبداهللا که بنيان فکری اسالم را پایه گذاشت همه توانایيهای چندین بت عرب را در یک پدیده واحد 
 زبزرگی اتعریف کرد و چون اهللا نامی جا افتاده و مورد قبول اعراب شبه جزیره عربستان بعنوان نماد 

 محل نگاهداری بتها را خانه  بازرگانیبا همين سياست و تدبير  .توانایيها بود پدیده واحد را اهللا ناميد
 از ميانمکتب فکری اسالم محمدی .   و مراسم عربی زیارت کعبه را بنام حج وارد اسالم کرداهللا ناميد
) اهللا(  و با استفاده از دروغبستان سال پيش عر1400کش و برده پرور عرب بيابان نشين  دخترفرهنگ
بنيان ضد بشر است یعنی مخالف در   با وجود پيام برادری و برابریدر نتيجه اسالم محمدی.  پدید آمد

  یک دليل عقب ماندگی ملتهای .ن است و او را خوار و خفيف در مقابل اهللا ميداندتوانایيهای انسا
 در طول  خفتی که. یيهای او را خنثی کرده استمسلمان شده خفت انسان مسلمان است که توانا

شاهد   . کرده استاز آن استفاده بسيار انسان مسلمان  ازصاحب زور و زر برای بهره وری تاریخ
 بر توانایيهای یعنی اهللا خالص ميشود وهمين انسان مسلمان که از زیر دروغ اسالم هستيم که 

بارزترین اثبات این حقيقت .  ر موفقيت بدست مياورددر راه زندگانی چندین براب خودش مسلط ميگردد
در امریکا که خودم شاهد هستم ایرانی فرار کرده از ایران و .  مهاجر ایرانی ميباشدجامعه  وضعيت

.  اهللا را بدور انداخته و به باور توانایيهای خودش رسيده استباور کورکورانه به سر خورده از اسالم، 
 زیرا ر جامعه فرصت ساز امریکا ایرانيان از موفق ترین مهاجرین جدید هستنددميبينيم و ميشنویم که 

 بر توان توانایيهای خود مسلط به شکرانه آزادی و عدالت اجتماعی که ميوه های دمکراسی هستند
  )بازگشت(   . گشته اند

  
یعنی خدا   .ه انسان را یافته است از جملای پيدایش کره زمين و حياتامروز، دانش بشری پاسخ بر  - 9

 از  در این موردتوضيحات علمی.  نه زمين را آفریده است و نه آنچه در زمين است منجلمه انسان
کهکشان ( شروع پيدایش جهان تنها پرسش بی پاسخ اینست که.  حوصله این نوشتار خارج است

ش هستی باشد؟  تا آنروز که به پاسخ  آیا نيرویی هست که مبدا پيدایاز کجاست؟ ) در کهکشان
تمدن و فرهنگ پر بار ایران این !  برای این پرسش دست نيافته ایم ميگویيم که آری نيرویی هست

    )بازگشت(  . یا آفریدگار هستی مينامد جهان آفریننيرو را
 

ما ساده، آشکار، و در دسترس ما پاسخ و چاره برای بسياری از مشکالت سياسی و اجتماعی  - 10
حافظ که کتاب مثال .  هستند ولی مشکل در اینست که ما نميخواهيم بدانيم و یا قبول کنيم

اشعارش در خانه بسياری از ما هست و با اشعارش در خانه و کوچه و بازار و ميهمانی و تلویزیون 
گذاشت که آخوندها آدمهای صالح برای تقریبا روزانه فال ميگيریم، هفتصد سال پيش برای ما یادگار 

بزبان ساده در شعر خود گفت که آخوندها آدمهای دورویی هستند ولی ما .  پيشبرد جامعه نيستند
چون به خلوت  ميکنند واعظان کين جلوه در محراب و منبر!  (باور نکردیم و نميخواهيم باور کنيم

مغزهای پيچيده و افراد القاب و مقام دار با کلمات یادمان داده اند که ).  ميکنندن کار دیگر  آميروند
 ساده است ولی ساده انگاری از اسالمتعریف من .  قلمبه سلمبه پاسخ به مشکالت را دارند

ما نيازی به گفتگوی تکنيکی و نقل قول از هگل و نيچه و هانتينگتون و فوکویاما و امثالهم .  نيست
ما ميگویيم !  ادیکال ریشه سه شصت و چهار ميشود چهاربعضی لذت ميبرند که بشنوند ر.  نداریم

  )بازگشت(   .که دو بعالوه دو ميشود چهار
  

انتخاب کعبه بعنوان .   نيست و ساخته پرداخته افکار ماباور ما به تجارتی بودن اسالم یک باور تازه - 11
 و قبول مراسم عربی زیارت خانه ان با تجربه بوده اند که خود یک بازرگخانه خدا از طرف پيامبر اسالم

 اسالم از ابتدای کار بوده  پيوند تجارت و بارزترینبتها بنام زیارت خانه خدا و مراسم حج در اسالم
حمله طرفداران اسالم به کاروانهای بازرگانی در شروع اسالم خود ماهيت و عالقه اسالم به .  است

غارت و غنيمت کشورهایی که نيروهای .  ت ميباشد را نشان ميدهدمال و اموال که اساس تجار
تجارتی بودن  خود نشان  بين مسلمانان و تقسيم اموالاسالم به آنها با حمله و کشتار دست یافتند

 دریافت وجوه از مردم بنام اعمال اسالمی مثل خمس و زکات و حق امام نشانه.  اسالم ميباشد
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کاری که ما اینجا کرده ایم واقعيت را به آگاهی .  دناسالم ميباش دیگری از تجارتی بودن های
  . و راه حلی از درون اسالم بنام شرکت بازرگانی اسالم پيشنهاد کرده ایممرسانده ایخوانندگان 

  
تاریخ بما یاد ميدهد که مسيحيت هم پس از شکست در حکومت به واقعيت تجارتی بودن مذهب 

 واتيکان که یک تشکيالت عظيم اقتصادی ميباشد در ظاهر و پوشش .  و به آن پرداخترضایت داد
توریسم مذهبی یکی از ارکان درآمد برای .  مذهب به داد و ستد بسيار پر سودی مشغول است

با همين الگو ما ميتوانيم باور مذهبی اسالم را به سود دهی مالی برای استفاده .  واتيکان ميباشد
در علم و هنر تجارت اشاره نميکنم زیرا که ی و تخصص مذهب یهود استاد  در .مردم هدایت کنيم

   )بازگشت(  .شهره خاص و عام است
  

  اساسی ویکی از تشکيالت.  ميباشد" سازمان اطالعات و امنيت ملی ایران"ساواما کوتاه شده  - 12
آگاه هستيم که نام ساواما در .  اداری هر کشوری وجود سازمان اطالعات و امنيت ميباشد
اگر .  این کاربرد نفی ساواما نيست.  تشکيالت اداری جمهوری اسالمی بکار برده شده است

ساوامایی در جمهوری اسالمی وجود داشته باشد در چهارچوب سازمان اطالعات و امنيت ملی 
  .ایران باز سازی خواهد شد

  
ریيس آن از طرف ریيس .  مردم و برای مردم ميباشدیعنی از .  ساواما یک سازمان ملی خواهد بود

نظارت بر ساواما در عهده .   خواهد یافتماموریت به خدمتجمهور تعيين ميشود و با تصویب مجلس 
مردم از طریق نمایندگان خود ميتوانند از اعمال ساواما پرسش کنند و یا .  مجلس خواهد بود

سه بار ساواما ميبایست دو یا در سال حداقل .  ندمستقيما با روابط عمومی ساواما تماس بگير
داشته ) با حفظ رعایت مصالح ملی(بازدید عمومی برای آگاهی مردم از وضعيت فعاليتهای سازمان 

ساواما ميتواند مدارک الزم .   نخواهد داشتدستگيری افراد راقدرت در داخل کشور ساواما .  باشد
ميباشد به دادگاه ارائه کند و با حکم دادگاه پليس به که نشان بدهند نياز به دستگيری فردی 

 اینها گوشه کوچکی از ماهيت ساواما خواهد بود که برای رفع  .دستگيری شخص اقدام ميکند
مجالس قانونگذاری که از مردم و برای .  نگرانی از داشتن یک سازمان اطالعاتی و امنيتی بيان کردم

   )بازگشت(    . و اختيارات ساواما را تعيين خواهند کردمردم خواهند بود حدود قانونی وظایف
    

برای ان و زنگار فرهنگ مردگان ميباشد و  آلوده به ننگ رندرایج است که  امروز در ایراناسالم شيعه  - 13
نگری در مذهب یک باز .  باید بازنگری شود و از نو تعریف شوداین اسالم .  ایران فردا کاربردی ندارد

 و  و کتابهای مذهبیتاریخ پر است از باز نویسی مذهب.  پدیده جدید و یا ناشدنی نيست
مذهب زرتشتی خودمان که به جهل و جنون و جنایت .  برداشتهای مطابق با احتياجات روز از مذهب

ميدهد که بررسی سه مذهب سامی نشان .  ندرسيد مانویسم و مرام مزدکی از درون آن بيرون آمد
 95آنجا که یهودیت به جهل و جنون و جنایت رسيد مورد بازنگری واقع شد و مسيحيت با برداشت 

جهل و جنون و جنایت  وقتی مسيحيت به.  درصدی از ميترایيسم ایرانی از درون یهودیت بيرون آمد
سالم برای   ا. تقسيم شد مثل کاتوليک و پروتستانرسيد با تعریفهای نوین به شاخه ها متفاوت

آنجا که شيعه ایرانی به جهل و جنون و .  پذیرش در ایران در قاموس شيعه باز نگری و ترویج شد
باور مذهبی اسالمی سنی هم .  جنایت رسيد باز نگری شد و مذهب بهایی از درون آن بيرون آمد

  .با تعریفات متفاوت باز نگری و شاخه شاخه شده است
  

ستکاری بيگانگان از جمله یهود سياسی به جهل و جنون و جنایت رسيده امروز یکبار دیگر شيعه با د
 چرک انسان شيعهبطور اخص شاخه و پيشنهاد ميکنيم که دانشمندان مذهب اسالم .  است

یکم تعریف  ستيزی اسالم را از اسالم بشورند و اسالمی مطابق با حقوق انسانی قرن بيست و
  سياستمداران در .الم را از نو تعریف خواهيم کرد اس،ی ایراناگر اینچنين نکنند ما خود برا.  کنند

مذهب .  وظيفه خود نسبت به ایران کوتاهی کردند و ما هيچکسها را به ميدان سياست آوردند
ان الزم بدانيم انجام  ایر اسالم در که برای راهشناسان ما هم کوتاهی کنند ما هيچکسها آنچ

   )بازگشت(  !خواهيم داد
  

    )بازگشت(  .اینجا را کليک کنيد "نهضت حسين" برای آشنایی دیدگاه ما با عاشورا و مطالعه نوشتار - 14
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