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ﻣﻘدﻣﮫ
اﻧﻘﻼب  ١٣٥٧اﯾران ﺑﯾش از آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﺣرک
داﺧﻠﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻣﺗﺎﺛر از ﺷراﯾط ﺟﮭﺎﻧﯽ در آن
زﻣﺎن ﺑود ،و ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﺷراﯾط داﺧﻠﯽ در ﮐﺷور
آﻣﺎده ﮔردد ،ﺑطور ﺷﺗﺎب زده ﺑوﻗوع ﭘﯾوﺳت .اﯾن
ﺳﺧن از ﻗﻠم ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧود ﺷﺎھد اﻧﻘﻼب اﯾران
ﺑود .اﻧﻘﻼب اﯾران ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ظﺎھری ﺣرﮐت ﺑﮫ
ﺟﻠو داﺷت وﻟﯽ ﺑزودی ﻣﺎھﯾت اﺻﻠﯽ ﺧود را ﻧﺷﺎن
داد و ﭼون ﻣردم ﺑطور ﻣﺗﺷﮑل و ﻓﻌﺎل در ﭘﺷت
اﻧﻘﻼب ﻧﺑودﻧد ،دﯾﮕر ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد آﻧرا ﺑﮫ ﻣﺳﯾر ﻣورد
اﻧﺗظﺎر ﺧود ﺳوق دھﻧد .ﺟزﺋﯾﺎت ﻻزم در ﯾﮏ
ﮐﺗﺎب ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ١و در ﮐﺗﺎب دﯾﮕر ﺑﮫ زﺑﺎن
اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ٢ﺑﮫ ﻗﻠم ﻣؤﻟف آﻣده ،و ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾران
ﺑطور ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﺳﺗﻘل ﻓراھم ﮔردﯾده اﺳت .ﺑرای
ﻋﻧوان ﮐﺗﺎﺑﮭﺎ ﺑﮫ ﭘﺎورﻗﯽ رﺟوع ﺷود.
ﺗوﺟﮫ ﺧواﻧﻧده ﺑﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﺟﻠب ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﺑﺣران
اﯾران از ﻧﯾﻣﮥ دوم ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ﺗﺎ زﻣﺎن اﯾن ﻧوﺷﺗﮫ،
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ﻣﻧطﺑﻖ ﺑﺎ دوران ﺗﺣﺻﯾﻼت و ﺣﺿور ﺣرﻓﮫ ای
ﻣؤﻟف در داﺧل و ﺧﺎرج از اﯾران ﺑود .ﺑﻧﺎﺑراﯾن،
ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺷﮑل ﮔﯾری اﻧﻘﻼب اﯾران ،و اﻧﺟﺎم و
ﺳراﻧﺟﺎم آن ﮐﮫ در اﯾن ﻧوﺷﺗﮫ و ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی ﯾﺎد ﺷدۀ
ﻓوق ﻣﻧﻌﮑس ﺷده اﺳت ﻣﺑﻧﺎی ﻋﯾﻧﯽ دارد -ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ
ﺷﻧﯾدن ﮐﯽ ﺑود ﻣﺎﻧﻧد دﯾدن.
ﺑﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﻣﯾﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ در طول ﺗﺎرﯾﺦ و
ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً در ﻣﺎﺟرای  ١٣٥٧ﺷﻣﺳﯽ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ
ﺑﺎﻋث ﻏﻔﻠت اﯾراﻧﯾﺎن ﺑوده و ﺑود ،و ﺷﺎﯾد ھﻧوز ھم
ھﺳت ،ﻧداﻧﺳﺗن ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺧود و ھﻣﭼﻧﯾن
ﻧداﻧﺳﺗن ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﻘﯾﻘﯽ دﯾن ﺣﺎﮐم ﺑر ﺧود ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺑﮫ ﺧواﻧﻧدﮔﺎن ﻗوﯾﺎ ً ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﺑﺎ
ﺗواﺿﻊ ﺑﮫ ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی ﯾﺎد ﺷدۀ ﻓوق ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
رودﮐﯽ ﺑﻠﺧﯽ ﺷﺎﻋر ﻗرن دھم ﻣﯾﻼدی ﺑﺧوﺑﯽ ﮔﻔﺗﮫ:
ھرﮐﮫ ﻧﺎﻣﺧت ازﮔذﺷت روزﮔﺎر
ﻧﯾز ﻧﺎﻣوزد ز ھﯾﭻ آﻣوزﮔﺎر
اﯾراﻧﯾﺎن ﺑﮫ ﯾﮏ اﯾدﺋوﻟوژی ﺑرﺗر از آﻧﭼﮫ ﮐﮫ دﯾده اﻧد
و ﻣﯾﺷﻧﺎﺳﻧد ﻧﯾﺎز دارﻧد ،و اﯾن ﮐﺗﺎب در ھﻣﯾن راﺑطﮫ
اﺳت ،ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﺿﻌﻔﮭﺎی ﺧود ﭘﯽ ﺑﺑرﻧد و ﺑﮫ
ﻣﻐﺎﻟطﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﭼﯾره ﺷده اﺳت ﭘﯾروز ﮔردﻧد.
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اﻧدﯾﺷﮥ ﺣﺎﮐم ﮐﻧوﻧﯽ ﺑر اﯾران ﺑر ﻣﺑﻧﺎی دروغ و
ﺗرس و ﺣﯾﻠﮫ ،و ﻓﻘر و ﻏﺎرت اﺳت .وﻟﯽ اﻧدﯾﺷﮥ
ﻧﮭﻔﺗﮫ در اﯾن ﮐﺗﺎب ﮐﮫ ﭼﺷﯾدۀ آن در ﻗﺎﻟب ﻧوع
ﺣﮑوﻣت ﺑﯾﺎن ﮔردﯾده ،ﺑرﻣﺑﻧﺎی ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﺗﺟﺎرب
ﺗﺎرﯾﺧﯽ ،و اﺻول ﻋﻠﻣﯽ و اﺳﺗدﻻل ﻣﻧطﻘﯽ اﺳت.
ﺗﺷﺎﺑﮭﺎت ﺣﯾرت اﻧﮕﯾزی از ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻏﻠﺑﮥ ﻋﺑﺎﺳﯾون
ﺑﮫ ﺧﻠﻔﺎی اﻣوی در اواﺳط ﻗرن ھﺷﺗم ﻣﯾﻼدی ،و
ﺑﻘدرت رﺳﯾدن اﺳﻼﻣﯾون ﺑﯾش از دوازده ﻗرن ﺑﻌد
در اﻧﻘﻼب  ١٣٥٧اﯾران در ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ﻣﯾﻼدی
وﺟود دارد .اﯾﻧﮭﺎ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺑﺎ ھﻣﺎن ﺗرﻓﻧدی ﮐﮫ
ﻋﺑﺎﺳﯾون ﺑﮫ اﻣوﯾﺎن ﭘﯾروز ﮔﺷﺗﻧد و آﻧﮭﺎ را ﻗﺗل ﻋﺎم
ﻧﻣودﻧد و ﻗﺑورﺷﺎن را وﯾران ﮐردﻧد ،و اﯾران را ﻧﯾز
ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﻋواﻣﻠﯽ از ﺧود اﯾراﻧﯾﺎن ﺑﮫ ﭼﻧﮓ آوردﻧد،
در ﻋﺻر ﮐﻧوﻧﯽ ھﻣﺎن وﻗﺎﯾﻊ را ﺗﮑرار ﻧﻣودﻧد –
ﺑﺎز ﺣﯾرت اﻧﮕﯾز اﺳت ﮐﮫ از ﻋﺎﻣل ارﺷﺎد و ﺣﻣﺎﯾت
ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺑدﻟﯾل رﻗﺎﺑت ﻣﯾﺎن ﻗدرﺗﮭﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﯾز
ﺑرﺧوردار ﺑودﻧد.
ﺗﺷﮑﯾل ﮔﺎرد ﻣﺧﺻوص ﺗﺣت ﻋﻧوان "ﺳﭘﺎه
ﭘﺎﺳداران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ" ﻧﯾز ﺗﻘﻠﯾدی از ﮔﺎرد
ﻣﺧﺻوص ﺧﻠﻔﺎی ﻋﺑﺎﺳﯽ در زﻣﺎن ﺧﻠﯾﻔﮫ ﻣﺄﻣون،
وﺳﯾﻠﮥ ﺑرادر او ﻣﻌﺗﺻم ،ﺑود ﮐﮫ ﭘس از ﻓوت ﻣﺄﻣون
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ﺑﮫ ﺧﻼﻓت رﺳﯾد و ﻋدۀ آﻧرا ﺑﮫ ھﻔﺗﺎد ھزار ﻧﻔر
رﺳﺎﻧﯾد )اﯾن رﻗم ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﮐل ﺟﻣﻌﯾت دﻧﯾﺎ در آن
زﻣﺎن ﮐﮫ ﺣدود ﭘﻧﺞ در ﺻد ﺟﻣﻌﯾت ﻓﻌﻠﯽ ﺗﺧﻣﯾن
زده ﺷده اﺳت ،رﻗم ﺳرﺳﺎم آورﯾﺳت( .در ھر
ﺻورت ،اﯾن دﻓﻌﮫ ﺗرﮐﺎن ﺷرق و ﻣﻐول ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ
ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ﺧﻠﻔﺎ و ﻋواﻣل آن را ﺳرﮐوب ﮐﻧﻧد و اﯾران را
ﻧﯾز ﺑرھﺎﻧﻧد ،و ﭼﻧد ﻗرن ﺑﻌد از آن طواﯾف ﭘﺷﺗﯾﺑﺎن
ﺻﻔوﯾﮫ اﯾران را ﺑﻌد از ھﺷت ﻗرن ﺑﮫ ﺳطﺣﯽ
ﻣﻌﺎدل ﻋﮭد ﺳﺎﺳﺎﻧﯾﺎن در دوران ﻗﺑل از ظﮭور
اﻣﭘراطوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑرﺳﺎﻧﻧد .ﺑﻠﮑﮫ اﯾن ﺑﺎر ﺗﺎرﯾﺦ
اﯾن وظﯾﻔﮫ را ﺑﻌﮭدۀ ﺧود اﯾراﻧﯾﺎن ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت.
ھﻣﺎﻧطورﯾﮑﮫ ﻓوﻗﺎ ً اﺷﺎره ﺷد ،اﯾراﻧﯾﺎن در ﺳﺎل
 ١٣٥٧ﺷﻣﺳﯽ در طوﻓﺎن اﻧﻘﻼب ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد وﻟﯽ
آﻣﺎدۀ اﻧﻘﻼب ﻧﺑودﻧد .ﻟﯾﮑن اﮐﻧون آﻣﺎدﮔﯽ آن را
ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھﻧد ،و ﻧﺷﺎن ﺑﺎرز آن اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺿﻣن
اﺑراز ﺧﺷم ﺑﮫ رژﯾم ﻏﺎﺻب ،از ھر ﺟﻧﺑﺷﯽ ﮐور
ﮐوراﻧﮫ ﺗﺑﻌﯾت ﻧﻣﯾﮑﻧﻧد .ﺑﻠﮑﮫ ﺑدﻧﺑﺎل ﯾﮏ طرح
ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ و ﻣﻘﺑول ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ﻣدﻧﯾت را
در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺧود ﺑرﻗرار ﮐﻧﻧد و ﻣﺳﺟد و ﻣﻧﺑر را از
دﺧﺎﻟت در اﻣور ﮐﺷوری ﺑطور ﮐﺎﻣل ﮐﻧﺎر ﺑﮕذارﻧد.
ﺑﻌﺑﺎرت دﯾﮕر ،آﻧﮭﺎ ﺻﺑوراﻧﮫ ﺻﺑر ﻣﯾﮑﻧﻧد و در
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اﻧﺗظﺎرﻧد .در اﯾﻧﺟﺎ ﺷﻌری از ﺻﺎﺋب ﺗﺑرﯾزی،
ﺷﺎﻋر ﻗرن ھﻔدھم ﻣﯾﻼدی ﺑﯽ ﻣﻧﺎﺳﺑت ﻧﯾﺳت:
ﮔوھر ﺧود را ﻣزن ﺑر ﺳﻧﮓ ھر ﻧﺎﻗﺎﺑﻠﯽ
ﺻﺑر ﮐن ﭘﯾدا ﺷود ﮔوھرﺷﻧﺎس ﻗﺎﺑﻠﯽ
ﺑذر را در ﺷوره زاری ﮐﺎﺷﺗن ﺑﯽ ﺣﺎﺻل اﺳت
ﺻﺑر ﮐن ﺗﺎ ﯾﮏ زﻣﯾن ﻗﺎﺑﻠﯽ ﭘﯾدا ﺷود
ﺑﺎ اﯾن ﻣﻘدﻣﮥ ﻓﺷرده ،ﺑروﯾم ﺑﮫ ﺑﺧش ﻋﻣﻠﯽ ﻣطﻠب.
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ﮔذر از ﺑﺣران ﻣزﻣن
ﺗردﯾد ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﯾراﻧﯾﺎن ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت
دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﻣذھﺑﯽ ﺗﺣت ﻋﻧوان" ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ"
در طول ﭼﮭل ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ اﯾران ارﻣﻐﺎن آورد،
ﺷدﯾدا ً ﻣﻌﺗرض ھﺳﺗﻧد .ﻣﻌدودی ﮐﮫ از اﯾن ﻏﺎرت
ﻣﺗﻣﺗﻊ ﺷدﻧد ﺣﺳﺎﺑﺷﺎن ﺟدا اﺳت .اﯾن اﻋﺗراض ﺑﮫ
طرق ﻣﺧﺗﻠف ھﻣواره ﻣﺷﮭود ﺑوده و رﻓﺗﮫ رﻓﺗﮫ
ﺷدت ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .ﻟﯾﮑن ﻣردﻣﺎن اﯾران ﺑدرﺳﺗﯽ
ﺑرای ﺑﺎر دوم از ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﮐور ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻧﻣﯾﮑﻧﻧد
و ﻧﺧواھﻧد ﮐرد .آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﺳﻠم اﺳت اﯾران ﺑﮫ ﻋﻘب
ﺑر ﻧﺧواھد ﮔﺷت؛ زﯾرا ﮐﮫ ﺿﻌﻔﮭﺎ و ﺷراﯾط ﮔذﺷﺗﮫ
ﺑود ﮐﮫ اﯾن ﺑﻼ را ﺑر ﺳر اﯾران و اﯾراﻧﯾﺎن آورد.
ﺑﻌﻼوه ،اﯾران ﺑﮫ دور ﯾﮏ داﯾره ﻧﯾز ﻧﺧواھد
ﭼرﺧﯾد؛ ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت دﯾﮑﺗﺎﺗوری
ﺧراﻓﺎت ﮔرا و ﯾﺎ ﻣﺗﻘﻠب ﻓﻌﻠﯽ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت
دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﺑﺎ رﻧﮕﯽ دﯾﮕر ﻋوض ﻧﺧواھد ﻧﻣود؛
زﯾرا ﮐﮫ ﺗﻐﯾﯾرات ﺳطﺣﯽ ﻣﺷﮑل اﺳﺎﺳﯽ را ﻧﻣﯾﺗواﻧد
از ﻣﯾﺎن ﺑردارد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺗﻧﮭﺎ راه آزادی اﯾران و
اﯾراﻧﯾﺎن ﯾﮏ ﺣرﮐت ﭘﯾﺷرو اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ طرح
ﻋﻣﻠﯽ و ﺑرﻧﺎﻣﮥ ﻣﻧطﻘﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
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ﺑرای ﺗﺣﻘﻖ ﭼﻧﯾن ھدف ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﮫ در ﺣﻘﯾﻘت
ﻣﺗرادف ﺑﺎ رﻧﺳﺎﻧس اروﭘﺎ ﺧواھد ﺑود ،و ﺗوﻟدی
دﯾﮕر ﺑرای اﯾران ﺑﺷﻣﺎر ﺧواھد رﻓت ،اﯾراﻧﯾﺎن ﺑﺎﯾد
اﺑﺗدا ﺿﻌﻔﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺧود را ﺗﺷﺧﯾص دھﻧد و
آﻣﺎدۀ دوری از ﺧطﺎ ھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ و اﺣﺗرام ﺑﮫ ﺣﻘوق
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﯾﮑدﯾﮕر در ﮐﻠﯾﮥ زﻣﯾﻧﮫ ھﺎ ﺑﺎﺷﻧد .اﯾن
اوﻟﯾن ﻻزﻣﮥ ﺑرﻗراری آزادی و اﺗﺣﺎد ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺑﯾن
اﯾراﻧﯾﺎن اﺳت .در اﯾن راﺳﺗﺎ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻓﻌﻠﯽ ھم
ﻣﯾﺗواﻧد ﺳﮭم ﺑزرﮔﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد؛ اﮔر ﻣﯾﺧواھد ﻧﻘش
ﻣﺛﺑت در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾران و اﯾراﻧﯾﺎن از ﺧود ﺑﮫ ﯾﺎدﮔﺎر
ﺑﮕذارد – آﻧﮭم اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑطور ﺻﻠﺢ آﻣﯾز ﺣﻘﯾﻘت
را ﻗﺑول ﮐﻧد ،ﺑﮫ ﻧﻔﺳﺎﻧﯾﺎت ﺧود ﻏﻠﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾد ،در ﻣﻘﺎﺑل
ﻣردم ﺳر ﺗﻌظﯾم ﻓرود آورد ،و از ﻣﺻدر ﻗدرت ﮐﮫ
در آن ﺑﮫ ﺛروت و ﺳﻼح ﮐﺷور دﺳت ﯾﺎﻓﺗﮫ و از آن
ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﮑﻧد ،ﮐﻧﺎره ﮔﯾری ﻧﻣﺎﯾد.
در طول ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم اﯾران ﺗﻘرﯾﺑﺎ در ﺗﮭران ﺧﻼﺻﮫ
ﺷد ،و ﺗﻣﺎم ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت و ﺣﺗﯽ اﻧﻘﻼب ﻣﺷروطﯾت در
 ١٢٨۴ﺷﻣﺳﯽ ) ١٩٠۶ﻣﯾﻼدی( و اﻧﻘﻼب اﺧﯾر در
 ١٣۵٧ﺷﻣﺳﯽ ) ١٩٧٩ﻣﯾﻼدی( ﻋﺎری از ھر
اﺳﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷد ،ﺑﺎ ﻣﺷﺎطﮕﯽ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ در
ﺗﮭران اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد .اﯾن روﻧد ﮐﮫ ﺗﮭران ﺑرای ﺗﻣﺎم
اﯾران ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرد ،ﺑﺎﯾد ﺑﮑﻠﯽ ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷود.
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ﺳﮭم ﻏﻠط اﻧداز ﺗﮭران در ﺻﺣﻧﮥ ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾران ﺗﺎ
ﺣدود زﯾﺎدی ﺑﺳﺑب اﺷﺗﺑﺎه در اﺻل ﭼﮭل و ﭘﻧﺟم
ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺷروطﯾت ﺷروع ﺷد ﮐﮫ در آن،
ﺗﮭران را ﺑﺎ ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ ﺣدود دوﯾﺳت ھزار ﻧﻔر در
آﻧوﻗت ،ﻣﻌﺎدل ﺗﻣﺎم ﻣﻣﺎﻟﮏ ﻣﺣروﺳﮫ )در ﺣﻘﯾﻘت
ﻣﺗﺣد( اﯾران ﻗرار داد ﮐﮫ ﻋﻼوه ﺑر اﺛرات ﺳوء
ﺳﯾﺎﺳﯽ ،آﻧرا ﺑﮫ ﯾﮏ ﺷﮭر ﺑﯽ ﺳر و ﺗﮫ ﭘﺎﻧزده
ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ اﻣروز ﺗﺑدﯾل ﻧﻣود ﮐﮫ ﻣردم ﺑرای ﻧﻔس
ﮐﺷﯾدن ﺑﺎﯾد ﻣﺎﺳﮏ ﯾﺎ ﻓﯾﻠﺗر ﺑﮫ دﻣﺎغ ﺧود ﺑزﻧﻧد ،و
در آﭘﺎرﺗﻣﺎﻧﮭﺎی اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ ﺷده ﺑر ﭘﺷت ﯾﮑدﯾﮕر زﻧدﮔﯽ
ﻋﻣودی و ﻋﻣوﻣﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ﻣﺣﺗﺎج ﻧﯾﺎزﻣﻧدﯾﮭﺎی
روز ﻣره ﺷوﻧد ،و ﻏﺎﻟﺑﺎ ً "ﺷش ﺷﺎن در ﮔرو ﺑﺋش
ﺷﺎن" ﺑﺎﺷد .ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺷروطﮫ
ﻧﺻف ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣﺟﻠس ﺳﻧﺎی ﺷﺻت ﻧﻔری را ،ﺑﮫ
ﺗﮭران و ﻧﺻف دﯾﮕر را ﺑﮫ ﻣﻣﺎﻟﮏ ﻣﺣروﺳﮥ اﯾران
اﺧﺗﺻﺎص داد .ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﻣﺟﻠس ﺳﻧﺎ ﭼﻧد
دھﮫ ﺑﻌد ﺑوﻗوع ﭘﯾوﺳت ،وﻟﯽ ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺎدی و رواﻧﯽ
ﺧود را در اﯾران ﮔذاﺷﺗﮫ ﺑود و اﯾراﻧﯾﮭﺎ ﺑطور
ﺧودآﮔﺎه ﯾﺎ ﻧﺎﺧودآﮔﺎه اﻋﺗﻘﺎد ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑودﻧد ﮐﮫ "اﯾران
ﯾﻌﻧﯽ ﺗﮭران".
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ﺑﻌﻼوه ،اﯾران در ﺣﻘﯾﻘت ﻣرﮐب از ﻣﻠل ﻣﺧﺗﻠف ﺑﺎ
ﺳرزﻣﯾﻧﮭﺎی ﻣﺷﺧص ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻋﻣده ﺗرﯾن
آﻧﮭﺎ ﺷﺎﻣل ﭘﺎرس/ﻓﺎرس ،ﺗرک/آذرﺑﺎﯾﺟﺎﻧﯽ ،ﮐرد،
ﻟر ،ﺑﻠوچ ،ﻋرب و ﺗرﮐﻣن ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﻣﻠﯾﺗﮭﺎی دﯾﮕر
از ﺟﻣﻠﮫ ارﻣﻧﯽ ،ﯾﮭودی ،آﺳوری ،ﺗﺎﻟﯾش ،ﺗﺎت،
ﺳرﮐﯾﺳﯽ و دﯾﮕران ﻧﯾز ﺑﺎ ﻧﺳﺑت ﮐﻣﺗری وﺟود
دارﻧد ﮐﮫ در ﻧﻘﺎط ﻣﺧﺗﻠف ھﺳﺗﻧد ،و ﺑﺎ ﺗﻧوع زﺑﺎن و
ﻓرھﻧﮓ ،ﻟطف ﺧﺎﺻﯽ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾراﻧﯽ ﺧود داده
اﻧد .اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻠل اﯾن ﺳرزﻣﯾﻧﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف ،ﺑﺎ ﻓرھﻧﮓ
و زﺑﺎن ﻣﺗﻔﺎوت ،ﺳرﻧوﺷت ﺧود را ﺑﮫ دﺳت ﻋده ای
ﺧودﮐﺎﻣﮥ رﯾﺎ ﮐﺎر و ﻓﺎﺳد ﺑﺳﭘﺎرﻧد ،ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﻧﯾﺳت و
ﺑﺎﯾد ﺑطور ﻣﻧطﻘﯽ و ﻗﺎﺑل اﺟرا ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎﺑد.
ﺗﺎ زﻣﺎن اواﯾل ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ﺗراﮐم ﺟﻣﻌﯾت در دﻧﯾﺎ و
ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً در اﯾران ﺧﯾﻠﯽ ﮐﻣﺗر ﺑود .ﮐل ﺟﻣﻌﯾت
اﯾران ﺣدود ده ﻣﯾﻠﯾون ﺑود ﮐﮫ ﮐﻣﺗر از  ١۵در ﺻد
در ﺷﮭرھﺎ ،ﺣدود  ۵۵در ﺻد در روﺳﺗﺎ ھﺎ ،و
ﺣدود  ٣٠در ﺻد ﻋﺷﺎﯾر ٣ﺑودﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن،
 ٣ﻋﺸﺎﯾﺮ اﺻﯿﻞ اﯾﺮان ،ھﻤﺎھﻨﮓ ﺑﺎ طﺒﯿﻌﺖ ،ﻓﺼﻮل ﺳﺮد را در ﻗﺸﻼﻗﮭﺎی ﺧﻮد
در ﻣﻨﺎطﻖ ﮐﻢ ارﺗﻔﺎع ،و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن را در ﯾﯿﻼﻗﮭﺎی ﺧﻮد در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﮐﻮھﮭﺎ،
داﻣﺪاری ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ .اﯾﺮان ﮐﺸﻮری ﮐﺸﺎورزی و داﻣﺪاری ﺑﻮد و ﻋﺸﺎﯾﺮ ﺑﺪﻟﯿﻞ
ﻧﻈﻢ و ﺗﺸﮑﻞ طﺒﯿﻌﯽ و ﺗﻮان ،ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ در اﻣﻮر ﮐﺸﻮری و ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺷﺖ.
وﻟﯽ از اواﺳﻂ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﺒﻌﺪ ،ﺑﺪﻻﯾﻞ ﻣﺸﺨﺺ ،ﺷﺪﯾﺪا ً رو ﺑﮫ اﻧﻘﺮاض ﮔﺬاﺷﺖ.
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ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی ﻣرﮐزی دﺧﺎﻟت ﭼﻧداﻧﯽ در زﻧدﮔﯽ ﻣﻠل
ﻣﺧﺗﻠف در ﻣﺣدودۀ ﺟﻐراﻓﯾﺎﺋﯽ ﺑﻧﺎم اﯾران را
ﻧداﺷﺗﻧد ،و اﺗﺣﺎد اﯾن ﻣﻠل ﯾﮑﻧوع اﺗﺣﺎد ﻧظﺎﻣﯽ در
ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺟﺎوز ﮔران و دﯾﮕر اﻣﭘراطوری ھﺎ ﺑود .در
ﺣﻘﯾﻘت آﻧﮭﺎ در ﯾﮏ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎھﻣدﯾﮕر ﺗﺷرﯾﮏ
ﻣﺳﺎﻋﯽ داﺷﺗﻧد .ﺑﻌﻼوه ،ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی ﻣرﮐزی ﻣﺳﺗﻘل
از ﻣردم ﻧﯾز ﻧﻣﯾﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺑﺎﺷﻧد .زﯾرا ﮐﮫ ﭼﮫ از
ﻧﻘطﮫ ﻧظر ﻣﺎﻟﯽ و ﭼﮫ از ﻧﻘطﮫ ﻧظر ﻧظﺎﻣﯽ ﻧﯾﺎزﻣﻧد
ﻣردم ﺑودﻧد .ﻟﯾﮑن از اواﯾل ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم اﯾن
وﺿﻌﯾت ﺑﺎ ﮔﺳﺗرش ﺻﻧﺎﯾﻊ و ﺗﮑﻧوﻟوژی وارداﺗﯽ،
ﺗﻐﯾﯾر ﻓﺎﺣش ﯾﺎﻓت .ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﭘدﯾدۀ ﻧﻔت در اﯾران
در ﻋﯾن اﯾﻧﮑﮫ ﻧﻌﻣت ﺑزرﮔﯽ ﺑود ،ﻣوﺟب اﺳﺗﻘﻼل
ﻣﺎﻟﯽ ﺣﮑوﻣت و ﻣﺎﯾﮥ ﺧﯾﻠﯽ از ﮔﻣراھﯽ ھﺎ و ﻓﺳﺎد
ﮔردﯾد؛ و ﺷراﯾطﯽ ﺑﮫ ﺑﺎر آورد ﮐﮫ در ﮔذﺷﺗﮫ اﻣﮑﺎن
آن ﻧﺑود .ﮔﻣراھﯽ و ﮔﺳﺗﺎﺧﯽ ﺣﺎﮐﻣﯾت در دوران
ﺣﮑوﻣت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻘدری ﻓﺟﯾﻊ ﺑوده ﮐﮫ در اﯾن ﻓﺿﺎ
ﻧﻣﯾﮕﻧﺟد.
اﮐﻧون ﺷراﯾط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﭼﮫ از ﻧظر ﮐﻣﯽ و ﭼﮫ از
ﻧظر ﮐﯾﻔﯽ ﺗﻐﯾﯾر ﻓﺎﺣش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .ﺑطورﯾﮑﮫ
ﺟﻣﻌﯾت اﯾران در طول ﯾﮏ ﻗرن ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ده
ﺑراﺑر اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ و از ده ﻣﯾﻠﯾون ﺑﮫ ﺑﯾش از
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ھﺷﺗﺎد ﻣﯾﻠﯾون رﺳﯾده اﺳت .ﺑﻌﻼوه ،ﺑرﺧﻼف
ﮔذﺷﺗﮫ ﮐﮫ ھﺷﺗﺎد و ﭘﻧﺞ در ﺻد از آن ﺟﻣﻌﯾت در
ﮐﺎر ﺗوﻟﯾدات ﮐﺷﺎورزی و داﻣداری ﺑودﻧد ،ﺑﯾش از
ھﻔﺗﺎد در ﺻد از ﺟﻣﻌﯾت ﮐﻧوﻧﯽ در ﺷﮭرھﺎ ﻣﺗﻣرﮐز
ﺷده و ﻋﻣدﺗﺎ ً ﻣﺻرف ﮐﻧﻧده ﮔﺷﺗﮫ اﻧد .ﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﻣﺣﯾط
زﯾﺳﺗﺷﺎن ﻧﯾز از اﺳﺗﺎﻧدارد ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﻋﺻر ﮐﻧوﻧﯽ
ﺑرﺧوردار ﻧﯾﺳت .ﺑﻌﻼوه ،ﺑﻧﺎﭼﺎر ﺑطور ﻣﺳﺗﻘﯾم و
ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻣﺣﺗﺎج ﺧدﻣﺎت و اﻋﺎﻧﮥ ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت
ﻏﺎﺻب و ﻣﺗﮑﯽ ﺑﮫ درآﻣد ﻧﻔت از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺗﺻرﻓﮥ
ﺧودﺷﺎن ﻧﯾز ﮔﺷﺗﮫ اﻧد .ﺑﯽ ﺗردﯾد ﯾﮏ ﭼﻧﯾن ﺳﺎﺧﺗﺎر
ﻧﺎﭘﺎﯾدار اﺳت و ﻧﻣﯾﺗواﻧد دوام داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﻣدﯾرت ﻣﻣﺎﻟك ھﻣﺟوار در داﺧل ﺟﻠﮕﮫ ي اﯾران از
ﻣرﻛزي ﺑﻧﺎم ﺗﮭران ﺧﯾﻠﻲ وﻗت اﺳت ﻛﮫ ﺑﯾﮭودﮔﻲ
ﺧود را ﺑﮫ ﺛﺑوت رﺳﺎﻧده و ﻣﻧﺗظر اﺗﺣﺎد ﻣﻠل اﯾران
ﺑﺎ زﺑﺎﻧﮭﺎي ﻣﺧﺗﻠف اﺳت ﻛﮫ ﻧظم ﺟدﯾد در ﻣﯾﺎن ﺧود
ﺑرﻗرار ﻛﻧﻧد و ﺑﺎ ﺣﻔظ اﺗﺣﺎد ﺗﺎرﯾﺧﻲ ﺧود ،ھر ﻛدام
ﻣدﯾرﯾت ﺟﻣﮭور ﺧود را رأﺳﺎ ﺑﮫ دﺳت ﺑﮕﯾرﻧد .در
ﻣﻘﺎﺑل اﯾن ﻧظرﯾﮫ ھﺳﺗﻧد ﻛﺳﺎﻧﻲ ﻛﮫ دم از
"ﯾﻛﭘﺎرﭼﮕﻲ" و ﯾﺎ "ﺗﻣﺎﻣﯾت ارﺿﯽ" ﻣﯾزﻧﻧد .اﯾﻧﮭﺎ
ﺗوﺟﮫ ﻧدارﻧد ﮐﮫ ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ اﯾران ،ﺑﺷرﺣﯽ ﮐﮫ ﻓوﻗﺎ ً
ذﮐر ﺷد ،ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم ﮐوﻟوﻧﯾﺎﻟﯾزم و اﺳﯾر ﻣﺎﻧدن ھﻣﮫ
ﺑدﺳت ﻋده اي ﺧود ﻛﺎﻣﮫ از ﻣرﻛز اﺳت .در
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ﺷراﯾط ﮐﻧوﻧﯽ از اﯾران ﻧﯾز ﺟز ﻧﺎم ﭼﯾزی ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﻣﺎﻧده اﺳت و ﻣردﻣﺎن آن ﭼﻧﺎن ﺗﺣﻘﯾر ﺷده اﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ
اﺳﺗدﻻﻟﮭﺎی ﻣﺳﺧره ﺣﺗﯽ در زﻧدﮔﯽ ﺧﺻوﺻﯽ ﺷﺎن
دﺧﺎﻟت ﻣﯾﺷود و در ﺣد ﻣﺷﻣﺋز ﮐﻧﻧده ﻣورد اھﺎﻧت و
ﺗﻧﺑﯾﮫ ﺑدﻧﯽ ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرﻧد! ﮐدام ﻣﻠل ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻣدن
طوﻻﻧﯽ ھﺳت ﮐﮫ در ﻋﺻر ﮐﻧوﻧﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت
ﻣزﺧرف اﺟﺎزۀ ﭼﻧﯾن ﮔﺳﺗﺎﺧﯽ را ﺑدھد؟ اﮔر وﺿﻊ
ﭼﻧﯾن ﺑﻣﺎﻧد آن ﻧﺎم اﯾران ھم ﻋوض ﺧواھد ﺷد.
ﺑﻌﻼوه ،ﻣﮕر ﻣﻠل اﯾراﻧﯽ ﻣﯾﺧواھﻧد ھوﯾت ﯾﮑدﯾﮕر
را ﻧﻔﯽ ﮐﻧﻧد و ﯾﮑدﯾﮕر را در ﺣﺎﻟت ﻋﻘب ﻣﺎﻧدۀ
ﮐوﻟوﻧﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻧﮕﮭدارﻧد ،و ﻣﺛل ﮔروه ھﺎی رﻋﯾت
ﺗﺣت ﻓرﻣﺎن ﻓﻘﮭﺎ ﺑر وزن ﺧﻠﻔﺎ ،ﮐﮫ ﺣﻘﯾﻘﺗﺎ ً ﺑﺳﺑب
ﯾﮏ ﺗﺻﺎدف ﯾﺎ اﺷﺗﺑﺎه ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾدﻧد ،در
زﯾر ﯾوغ ﺣﮑوﻣت دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﻣذھﺑﯽ ﮔرﻓﺗﺎر ﮐﻧﻧد؟
ﺣﺗﯽ ﺑﻌﺿﯽ ﺳطﺣﯽ ﻧﮕر و ﯾﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑطور
ﻣﺳﺗﻘﯾم ﯾﺎ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم از اﻣﺗﯾﺎزات ﻣﺎدی ﺧﺎﺻﯽ
ﺑرﺧوردار ﺑوده و ﯾﺎ ھﺳﺗﻧد ،ﺗﺻور ﻣﯾﮑﻧﻧد ﮐﮫ اﯾران
ده ﭘدرﺷﺎن ﺑوده و ﻣﻠل ﻣﺧﺗﻠف اﯾران "اﻗوام" ھﺳﺗﻧد.
اﯾن ھم از آن ﺟﮭﺎﻟﺗﮭﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ اﯾران را ﺑﮫ
روزﮔﺎر ﻓﻌﻠﯽ ﮔرﻓﺗﺎر ﻧﻣوده اﺳت .ﺑﻌﺿﯽ از اﯾﻧﮭﺎ
ﺣﺗﯽ ﮔﻠﮫ ﻣﯾﮑﻧﻧد ﮐﮫ ﭼرا ﻣﻣﺎﻟﮏ ﻗﻔﻘﺎز در ﺣدود دو
ﻗرن ﭘﯾش ﺑﮫ ﺣﯾطﮥ روﺳﯾﮥ ﺗزاری اﻓﺗﺎد – ﺑﻣﺎﻧد ﮐﮫ
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در ﺣﻘﯾﻘت ﻋدو ﺳﺑب ﺧﯾرﺷﺎن ﮔردﯾده و در ﻧﮭﺎﯾت
اﺳﺗﻘﻼل ﮐﺎﻣل ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد .ﮐﺳﯽ ھم در ﻣﯾﺎن ﭘﯾروان
اﯾن ﻣﮑﺗب ﻓﮑری ﻧﯾﺳت ﺗﺎ ﺑﮫ اﯾن ﺣﺿرات ﺑﮕوﯾد
ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﺑرو از ﻣﻣﺎﻟﮏ ﻗﻔﻘﺎز ﺑﺧواه ﮐﮫ ﺑﯾﺎﯾﻧد ﺑﮫ
اﯾران ﺑﭘﯾوﻧدﻧد و ﺑﺑﯾن ﭼﮫ ﺟواﺑت ﻣﯾدھﻧد.
ﺣﻘﯾﻘت اﯾﻧﺳت ﮐﮫ اﯾراﻧﯾﺎن در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ
اﻧد ﺣﻘوق ھﻣدﯾﮕر را ﺑدرﺳﺗﯽ رﻋﺎﯾت ﮐﻧﻧد و در
ﻣﻘﺎطﻌﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ،دﯾﮕران آﻣده اﻧد و ﺑراﯾﺷﺎن
ﻗﺎﺿﯽ ﺷده اﻧد .ورود ﺷﻣﺷﯾر زﻧﺎن و ﺑﺎج ﺧواران
ﺗﺎزه-دﯾن-اﺳﻼم در ﻗرن ھﻔﺗم ﻣﯾﻼدی ﺑﮫ اﯾران ﺑﮫ
ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺑود ،و دوام ﺣﮑوﻣت دﯾﮑﺗﺎﺗوری
ﻣذھﺑﯽ-اﺳﻼﻣﯽ ﻓﻌﻠﯽ ھم از اﯾن ﻣﻘوﻟﮫ ﺑﯽ ﻧﺻﯾب
ﻧﯾﺳت .ﺑرای رھﺎﺋﯽ از ﺷر ﺣﺎﮐﻣﯾت دﯾﮑﺗﺎﺗوری
ﻣذھﺑﯽ-اﺳﻼﻣﯽ در اﯾران ،ﻻزم اﺳت اﯾراﻧﯾﺎن از
ﺧود اﻧﺗﻘﺎد ﮐﻧﻧد ،و آزادی ﺧود و دﯾﮕران را ﻓدای
ﻧﻔﺳﺎﻧﯾﺎت و ﻧداﻧم ﮐﺎرﯾﮭﺎ ﻧﻧﻣﺎﯾﻧد.
در ﻋﮭد ﺑﺎﺳﺗﺎن ،اﯾران و ﯾوﻧﺎن ﻣﺑﺗﮑر ﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی
ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ زﻣﺎن ﺧود ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺗدرﯾﺟﺎ ﺑﮫ
ﻧﻘﺎط ﻣﺧﺗﻠف دﻧﯾﺎ ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﻓت .ﺑﻧﺎﺑرآﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ
اﺧﺗﺻﺎر ﻓوﻗﺎ ً ﺑﯾﺎن ﮔردﯾد ،ﺑﺳﺑب ﺑﺣران ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ-ﺳﯾﺎﺳﯽ-اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﮫ در طول ﭼﮭﺎر دھﮥ
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ﮔذﺷﺗﮫ ﮔرﯾﺑﺎﻧﮕﯾر اﯾراﻧﯾﺎن ﺷده ،و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑدﻟﯾل
ﺗﺧرﯾب ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻧﺳﺎﻧﯽ و آب و ﺧﺎک و ﻣﺣﯾط زﯾﺳت،
و ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﺣﺎﮐﻣﯾت در ﻣدﯾرﯾت ﺻﺣﯾﺢ اﻣور داﺧﻠﯽ
و اﻣور ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﺷور؛ ﻣﻠل اﯾران ﺑﯾش از ھر
زﻣﺎن دﯾﮕر در طول ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻧﯾﺎز دارﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻌﻘل
و ﺑطور ﺻﻠﺢ آﻣﯾز ،ﯾﮏ ﺗﻐﯾﯾر اﺳﺎﺳﯽ در وﺿﻊ
اﯾﺟﺎد ﮐﻧﻧد ﮐﮫ آزادی و آﺳﺎﯾش ،و ﺻﻠﺢ و آراﻣش
را در ﮐﻠﯾﮥ ﺳرزﻣﯾﻧﮭﺎی اﯾراﻧﯽ ،ﺑطور ﭘﺎﯾدار
ﺗﺿﻣﯾن ﮐﻧد ،و ﺧود اﯾراﻧﯾﺎن را ،ﺑدور از ادﻋﺎھﺎی
ﺑﯾﮭوده و اﻧﮕﯾزه ھﺎی ﻏﯾر ﻣﻌﻘول ،و ﺑدون ﻧﯾﺎز ﺑﮫ
ﺑﺣران ﺳﺎزی ،ﺣﺎﮐم ﺑر ﺳرﻧوﺷت ﺧود ﺳﺎزد .ﺑﺎ
اﯾن ﺳﺧن ،ﻧظم ﺟدﯾد اﯾران در ﺑﺧش ﺑﻌدی آﻣده
اﺳت.
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ﺑرﻗراری ﻧظم ﺟدﯾد
زﻣﺎن آن ﻓر رﺳﯾده اﺳت ﮐﮫ ﻣﻠل ﻣﺧﺗﻠف اﯾران
ﺳرﻧوﺷت ﺧود را رأﺳﺎ ً ﺑدﺳت ﮔﯾرﻧد و ﺑﮫ ﺑﺎزی
ھﺎی ﺳران دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﻣذھﺑﯽ-اﺳﻼﻣﯽ ،ﮐﮫ در
ﺣﻘﯾﻘت ﺑﮫ اﺷﺗﺑﺎه و ﺑﮫ ﻏﻠط در  ١٣۵٧ﺷﻣﺳﯽ
ﺣﮑوﻣت ﺑدﺳت آﻧﮭﺎ ﺳﭘرده ﺷد ،ﭘﺎﯾﺎن دھﻧد .اﺟرای
ﭼﻧﯾن طرح ﺑﮫ اﺧﺗﻼﻓﺎت ﺳﺎﺧﺗﮕﯽ در ﺳطﺢ ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺧواھد داد ،از وﻟﺧرﺟﯽ ﺛروت ﻣﻠﯽ
ﺑرای اھداف ﻏﻠط ﺟﻠوﮔﯾری ﺧواھد ﮐرد ،و آزادی
و اﺳﺗﻘﻼل و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرﺧورداری از ﻣواھب
زﻧدﮔﯽ و ﻧظم ﺻﺣﯾﺢ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑرای اﯾراﻧﯾﺎن را
ﻣﯾﺳر ﺧواھد ﻧﻣود .ﺗﺟرﺑﮫ ﻧﺷﺎن داده و اﺻول
ﺻﺣﯾﺢ ﻣدﯾرﯾت ﻧﯾز ﺣﮑم ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ ﺑﯾش از اﯾن ﺑﮫ
ﺗﻣرﮐز ﻗدرت و ﮐﺞ روی از ﺗﮭران اﺟﺎزه داده
ﻧﺷود .در اﺷل ﮐوﭼﮑﺗر ﮐﮫ ﺑرای ھﻣﮫ ﻧﯾز ﺑﮫ
آﺳﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑل درک و ﻟﻣس ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﺎﺷد ،ﯾﮏ ﺧﺎﻧواده
را ﻣﯾﺗوان ﻣﺛﺎل زد ﮐﮫ در ﻣرﺣﻠﮥ ﺧﺎﺻﯽ از ﺣﯾﺎت
ﺧود ،ھﻣﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣﺳﺗﻘل ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾدھﻧد ﺗﺎ از ﯾﮏ
طرف ﺣرﻣت ﻣﯾﺎﻧﺷﺎن ﻣﺣﻔوظ ﺑﻣﺎﻧد و از طرف
دﯾﮕر ﻣﻧطﻖ ﭼﻧﯾن ﺣﮑم ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ ﻣﻧطﺑﻖ ﺑﺎ ﻋﻠوم
ﻓﯾزﯾﮑﯽ و اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت.
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ﺗﺣت ﺷراﯾط ﮐﻧوﻧﯽ اﯾران در ﻣﻌرض ﺳﮫ ﺧطر
ﺑزرگ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﮐﮫ ھر ﺳﮫ ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ زوال
ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺑﺎر ﻓرھﻧﮓ و ﻣدﻧﯾت اﯾران ﻣﻧﺟر ﺷود.
ﯾﮑﯽ ﺧطر ﺗداوم دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﻣذھﺑﯽ-اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺎﮐم
ﺑر اﯾران اﺳت ﮐﮫ اﯾران را ﮔرﻓﺗﺎر ﺑﺎج دھﯽ ﺑﮫ
ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑﻣﻧظور ﯾﺎرﮔﯾری و ﺑرای ﺑﻘﺎی ﺣﮑوﻣت
ﺧود ﻧﻣوده ،و ﺑﮫ ھر ﻗﯾﻣﺗﯽ ﮐﮫ ﺷده ﻣﯾﺧواھد در
ﻣﺻدر ﻗدرت ﺑﻣﺎﻧد و ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت ﺷﺑﮫ ﺧﻠﻔﺎی
ﻋﺑﺎﺳﯽ را ﻣﺟددا ً در اﯾران ﺗﺛﯾﺑت ﻧﻣﺎﯾد .ﺗداوم اﯾن
وﺿﻊ اﯾران را از ﻣﺣﺗوی ﻣدﻧﯽ ﺧود ﺧﺎﻟﯽ ﺧواھد
ﻧﻣود و ﻣﻠل اﯾران را ﺑﮫ ﻣواﻟﯽ )ﺑﻧدﮔﺎن( ﺑﺎ ﻋﻧﺎوﯾﻧﯽ
ﺟدﯾدﺗری از ﻗﺑﯾل ﻣﺳﺗﺿﻌف و اﻣت ﺑﮫ رﻋﯾت ﺗﺑدﯾل
ﮐرده و ﺧواھد ﻧﻣود .ﺧطر دوم از ﺑﯾن رﻓﺗن ﻗﺎﻧون
ﻣدﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ اﯾراﻧﯾﺎن را از ﮐﺷور ﺧود ﺑﯾزار
ﻧﻣوده و آﻧﮭﺎ را وادار ﺑﮫ ﻣﮭﺎﺟرت ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد  -اﯾن
روﻧد ﺑﺗدرﯾﺞ ﮐﺷور را از ﻧﯾروی اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺧﻼق و
ﭘﯾﺷﮕﺎم ﺧود ﻣﺣروم ﺧواھد ﻧﻣود و ﻧﺳﻠﯽ ﺿﻌﯾف و
رﻋﯾت ﮔوﻧﮫ و ﺳرﮐوب ﺷده ﺑﺎﻗﯽ ﺧواھد ﮔذاﺷت.
ﺧطر ﺳوم ﺧﺻوﻣت ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑدﻟﯾل
ﺑﺎزﯾﭼﮫ ﺷدن ﺣﮑوﻣت ﻣذھﺑﯽ-اﺳﻼﻣﯽ در رﻗﺎﺑت
ﻣﯾﺎن ﻗدرﺗﮭﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ،و اﯾﺟﺎد ﺗﻧش در ﻣﻧطﻘﮫ ،و
ھﻣﭼﻧﯾن ﺧﯾﺎل اﻣﭘراطور ﮔوﻧﮫ ای اﺳت ﮐﮫ اﯾراﻧﯾﺎن
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ﻧﮫ ﺗوان آن را دارد و ﻧﮫ ﺑدﻧﺑﺎل ﭼﻧﺎن ھدف ﭘوﭼﯽ
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﻧﮭﺎﯾت ﺑﮫ ﺟﻧﮓ و وﯾراﻧﯽ اﯾران ﻣﯽ
اﻧﺟﺎﻣد .ھرﮐدام از اﯾن ﺳﮫ ﺧطر ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ در
ﻧﮭﺎﯾت اﯾران را ﺑﮫ ﺗﮭﯽ ﺷدن از ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻧﺳﺎﻧﯽ و
طﺑﯾﻌﯽ و اﻧﻘراض ﮐﺎﻣل ﺧواھد ﮐﺷﺎﻧد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ
اﯾراﻧﯾﺎن ﺑﺎ طرح و ﺑرﻧﺎﻣﮥ ﺻﺣﯾﺢ وارد ﻋﻣل ﺷوﻧد.
اﯾن ﺧطر اﻧﻘراض اﯾران ،ﺣداﻗل در ﻣﺣﺗوی و ﻧﮫ
در ﻗﺎﻟب ،ﻧﺑﺎﯾد ﻣوﺟب ﺣﯾرت ﺷود زﯾرا ﮐﮫ ﻣﻠل
ﺑﻌﺿﯽ ﺳرزﻣﯾﻧﮭﺎﺋﯽ ﺣﺗﯽ ﮔﺳﺗرده ﺗر از اﯾران در
طول ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺣو ﺷده اﻧد.
ﺟﻠﮕﮥ اﯾران ﺑﺎ وﺳﻌت  ١۶۴٨١٩۵ﮐﯾﻠوﻣﺗر ﻣرﺑﻊ
ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﺳوم ﮐل ﻣﻣﺎﻟﮏ اﺗﺣﺎدﯾﮥ اروﭘﺎ
اﺳت .اﺗﺣﺎدﯾﮥ اروﭘﺎ دارای  ٢٨ﮐﺷور ﻋﺿو
ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻋﻣدﺗﺎ ً ﻣﺛل اﯾراﻧﯾﺎن زﺑﺎن و ﻓرھﻧﮓ
ﻣﺗﻔﺎوت دارﻧد .ھرﮐدام از اﯾن دو ﺑطور ﻧﺳﺑﯽ از
ﻣواھب و ﻣﻧﺎﺑﻊ طﺑﯾﻌﯽ ﻣﺗﻔﺎوت ﺑرﺧوردار ھﺳﺗﻧد.
آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣوﺟب ﺗﻔﺎوت ﻓﺎﺣش در ﻣﯾﺎن آﻧﮭﺎ ﮔﺷﺗﮫ
اﺳت ﮐﺎرﺑرد ﻋﻠم و ﻓﻠﺳﻔﮫ در ﯾﮑﯽ ،و ﻏﻠﺑﮥ ﺗرس و
ﺧراﻓﺎت در دﯾﮕری اﺳت.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،از ھر ﺳو ﮐﮫ ﺑﻧﮕری ،ﺑرای ﺣﻔظ اﯾران و
ﺑرﻗراری آزادی ،ﻻزم اﺳت ﺗﻐﯾﯾر اﺳﺎﺳﯽ در وﺿﻊ
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اﯾﺟﺎد ﺷود ،و ﻻزﻣﮥ اﯾن اﻣر ﻣﮭم ،ﺣذف ﺣﮑوﻣت
دﯾﮑﺗﺎﺗوری-ﻣذھﺑﯽ از ﻣرﮐز و ﺗﺷﮑﯾل ﯾﺎزده
ﺟﻣﮭوری ﻣﺳﺗﻘل و ﻣﺗﺣد ﺗﺣت ﻟوای اﺗﺣﺎدﯾﮥ اﯾران
اﺳت ﮐﮫ در زﯾر آﻣده اﺳت .در ﻧﮕﺎه اول ﻣﻣﮑن
اﺳت ﺑرای ﻋده ای ﻣوﺿوع اﺷﺗراک در ﺻﻧﺎﯾﻊ
ﺑزرگ و ﻣﻧﺎﺑﻊ زﯾرزﻣﯾﻧﯽ ،ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﻧﻔت،
ﻧﮕراﻧﯽ ﭘﯾش ﺑﯾﺎورد .ھﻣﺎﻧطورﯾﮑﮫ در ﺑﺧش ﺑﻌد
آﻣده اﺳت ،اوﻻ ً ﺻﻧﺎﯾﻊ ﺑزرگ و ﻣﻧﺎﺑﻊ زﯾر زﻣﯾﻧﯽ
ﺑﺻورت ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﺳﮭﺎﻣﯽ ﺑﯾن ﺟﻣﮭورﯾﮭﺎ ﺑﺎﻗﯽ
ﺧواھد ﻣﺎﻧد .دوﻣﺎ ً ﺳﻔره ھﺎی ﻧﻔت ﺑﯾش از ﯾﮑﺻد
ﺳﺎل اﺳت ﮐﮫ دارد ﺑﮭره ﺑرداری ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﺑﯽ
ﺗردﯾد ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺧود ﻧزدﯾﮏ ﮔﺷﺗﮫ اﺳت .ﺑطورﯾﮑﮫ
در ﺑﻌﺿﯽ ﻧﻘﺎط ﮐﮫ ﭼﺎھﮭﺎی ﻧﻔت اﯾران در ﮔذﺷﺗﮫ
ﺑدون ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﭘﻣﭘﺎژ ﺑﮫ ﺳطﺢ زﻣﯾن ﺟرﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﻓت،
ﺣﺟﻣش ﭼﻧﺎن ﺗﻘﻠﯾل ﯾﺎﻓﺗﮫ ﮐﮫ در ﭘﺎره ای ﻧﻘﺎط ﺑرای
اﺳﺗﺧراج ﮔﺎز و ﻣواد ﻧﻔﺗﯽ آب ﺑﮫ اﻋﻣﺎق زﻣﯾن
ﭘﻣﭘﺎژ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد ﺗﺎ آﺧرﯾن ﺷﯾرۀ آن را ﺑﻣﮑﻧد  -آﻧﮭم ﺑﺎ
واﮔذاری آن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﮫ ﮐﻣﭘﺎﻧﯽ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،و ﺑﮫ
اﻣﯾد ﺟﯾره ﺧوری از ﺗوﻟﯾدات آﺗﯽ آﻧﮭﺎ .اﯾﻧﮭﺎ ھﻣﮫ
ﺷواھدی ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ از ﯾﮏ طرف ﻧزدﯾﮑﯽ ﭘﺎﯾﺎن
ﺑﮭره دھﯽ اﻗﺗﺻﺎدی ﺳﻔره ھﺎی ﻧﻔﺗﯽ را ﻧﺷﺎن
ﻣﯾدھد ،و از طرف دﯾﮕر ،ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﺣﮑوﻣت ﻣرﮐزی
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و ﻋدم ﺻﻼﺣﯾت آن ﺑرای ادارۀ اﻣور ﮐﺷور را ﺑﮫ
ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯾﮕذارد .در ﺣﻘﯾﻘت ﺗﺧﻣﯾﻧﮭﺎی اوﻟﯾﮫ در
ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ﺳﻔره ھﺎی
ﻧﻔﺗﯽ ﻧﯾز ﺗﮫ ﺧواھد ﮐﺷﯾد .ھر ﭼﻧد ﮐﮫ ﺑﮭره ﺑرداری
از ﺳﻔره ھﺎی ﻧﻔﺗﯽ اﯾران ھﻧوز اداﻣﮫ دارد ،وﻟو از
اﻋﻣﺎق ﺑﯾﺷﺗر ،ﻟﯾﮑن اﯾن ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻣﺑﻧﺎی ﻣﻧطﻘﯽ
دارد و ﺑﺎ ﮐﻣﯽ ﮐﺎﺳت و ﻓزود ﺑﮫ وﻗوع ﺧواھد
ﭘﯾوﺳت .ﯾﺎزده ﺟﻣﮭوری ٤ﮐﮫ ﻣدﯾرﯾت اﻣور ﺧود را
راﺳﺎ ً ﺑﻌﮭده ﺧواھﻧد ﮔرﻓت ،ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﺳواﺑﻖ ﺗﺎﯾﺧﯽ،
و ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب ﺣروف اﻟﻔﺑﺎ ،ﺑﮫ اﯾن ﻗرار اﺳت:
ﺟﻣﮭوری آذرﺑﺎﯾﺟﺎن ﺟﻧوﺑﯽ:
)ﺗﺑرﯾز  -اروﻣﯾﮫ – اردﺑﯾل ،و ﺷﮭرﺳﺗﺎﻧﮭﺎ(..........
ﺟﻣﮭوری اﮐﺑﺎﺗﺎن:
)ھﻣدان – ﻗزوﯾن  -زﻧﺟﺎن ،و ﺷﮭرﺳﺗﺎﻧﮭﺎ(..........
ﺟﻣﮭوری اﯾﻼم:
)ﺧرم آﺑﺎد  -اھواز ،و ﺷﮭرﺳﺗﺎﻧﮭﺎ(....................
 ٤آﯾﻨﮥ ﺷﻔﺎء اﯾﺮان ،ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺳﮫ ھﺰار ﺳﺎﻟﮫ و راه آﯾﻨﺪه،
آﻟﺠﯽ داور ١٣٩٣ ،ﺷﻤﺴﯽ.

٢٥

و ﮔذر از ﺑﺣران ﻣزﻣن

ﺟﻣﮭوری ﺑﻠوﭼﺳﯾﺳﺗﺎن:
)زاﺑل  -زاھدان ،و ﺷﮭرﺳﺗﺎﻧﮭﺎ(.......................
ﺟﻣﮭوری ﭘﺎرﺳﺎ:
)ﺷﯾراز  -ﺑوﺷﮭر ،و ﺷﮭرﺳﺗﺎﻧﮭﺎ(.....................
ﺟﻣﮭوری ﺧراﺳﺎن:
)ﻣﺷﮭد – ﮔﻧﺑد ﻗﺎﺑوس  -ﮔرﮔﺎن ،و ﺷﮭرﺳﺗﺎﻧﮭﺎ(......
ﺟﻣﮭوری ﺧزر:
)ﮔﯾﻼن و ﻣﺎزﻧدران ،و ﺷﮭرﺳﺗﺎﻧﮭﺎ(..................
ﺟﻣﮭوری ری:
)ری – ﺗﮭران  -ﮐرج ،و ﺷﮭرﺳﺗﺎﻧﮭﺎ(................
ﺟﻣﮭوری ﺳﭘﺎھﺎن:
)اﺻﻔﮭﺎن – ﯾزد – ﮐﺎﺷﺎن – ﻗم ،و ﺷﮭرﺳﺗﺎﻧﮭﺎ(.....
ﺟﻣﮭوری ﮐردﺳﺗﺎن:
)ﺳﻧﻧدج  -ﮐرﻣﺎﻧﺷﺎه ،و ﺷﮭرﺳﺗﺎﻧﮭﺎ(...................
ﺟﻣﮭوری ﮐرﻣﺎن:
)ﮐرﻣﺎن – ﺟﯾرﻓت – ﺑﻧدرﻋﺑﺎس ،و ﺷﮭرﺳﺗﺎﻧﮭﺎ(....
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ﺣدود ﻣرزی ﺟﻣﮭورﯾﮭﺎ ٥در ﺷﮑل ) (١ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷده
اﺳت.
 ٥آﯾﻨﮥ ﺷﻔﺎء اﯾﺮان ،ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺳﮫ ھﺰار ﺳﺎﻟﮫ و راه آﯾﻨﺪه،
آﻟﺠﯽ داور ١٣٩٣ ،ﺷﻤﺴﯽ.
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ﺷﮑل ) :(١ﺣدود ﻣرزی ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺑﯾن ﺟﻣﮭورﯾﮭﺎی اﺗﺣﺎدﯾﮥ اﯾران
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ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮐﺎر ﻣﮭم ﺑدون طرح و ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮥ ﻣطﻠوب ﺑرﺳد ،و اﯾراﻧﯾﺎن ﻧﯾز ﺗﻧﮭﺎ
ﺑﺎ ﻓرﯾﺎد زدن ﻧﻣﯾﺗواﻧﻧد رژﯾم ﻏﺎﺻب ﻓﻌﻠﯽ را ﺳﺎﻗط
ﮐﻧﻧد .اﮔر ھم ﺑﺗواﻧﻧد ﺗﮑرار ﻣﺎﺟرای ﺳﺎل ١٣۵٧
ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﺎﺷد .در آن ﻣﺎﺟرا ھم ،ﻓرﯾﺎد زدﻧﮭﺎ و
ﺗﺿﺎھرات ﭼﻧد ﺻد ھزار ﻧﻔری ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﻧﺑود ﮐﮫ
ﻣوﺟب ﺳﻘوط رژﯾم ﻗﺑﻠﯽ ﮔردﯾد.
ﺑﺎ اﯾن ﺳﺧن ،اﯾراﻧﯾﺎن اﺑﺗدا ﺑﺎﯾد ﻣﻧﺎﻓﻊ و ﺧواﺳﺗﮭﺎی
ﻧﺎﻣﻣﮑن ﺟﻧﺎﺣﯽ را ﮐﻧﺎر ﺑﮕذارﻧد .ﺑطور ﻣطﻠﻖ از
ﺧﯾﺎل ﺑﺎطل و ﻏﯾر ﻣﻣﮑن ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﮔذﺷﺗﮫ ،و ﯾﺎ
ﺗﻐﯾﯾرات ﺳطﺣﯽ ﺑﺎ ﺣﻔظ ذات دﯾﮑﺗﺎﺗوری-ﻣذھﺑﯽ
ﺣﮑوﻣت ﻓﻌﻠﯽ ،و ﯾﺎ ﺗﻐﯾﯾر رﻧﮓ روﺳری ،و ﯾﺎ دم
زدن از ﺗﺋورﯾﮭﺎی ﻣردود و ﻣﻧﺳوخ طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی
ﺟواﻣﻊ و ﺷﻌﺎر دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﯾﮑﯽ ﺑر دﯾﮕری ،دﺳت
ﺑردارﻧد – ﭼﮫ ﻋﻘل ﺳﺎﻟﻣﯽ ھﺳت ﮐﮫ ﺑﺧواھد ﯾﮏ
رژﯾم دﯾﮑﺗﺎﺗوری را ﺑردارد و ﺟﺎی آن رژﯾم
دﯾﮑﺗﺎﺗوری دﯾﮕر ﺑﮕذارد ،ﺧواه از ﻧوع ﻣذھﺑﯽ ﺑﺎﺷد
و ﯾﺎ از ﻧوع ﻧظﺎﻣﯽ و ﯾﺎ از ﻧوع ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺋﯽ؟
ﭘﯾروزی اﯾراﻧﯾﺎن ﺑﮫ رژﯾم ﻓﺎﺳد ﮐﻧوﻧﯽ ﻣﺳﺗﻠزم ﯾﮏ
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ﺣرﮐت ﺟﻣﻌﯽ ﺑر ﻣﺑﺎﻧﯽ اﺻول اراﺋﮫ ﺷده در اﯾن
ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻠﺗر از ھﻣﮫ ﻣﯾﺑﺎﺷد و ﻧظﯾر آن
در ھﯾﭻ ﻣﮑﺎن و ھﯾﭻ زﻣﺎن ﻧﺑوده و ﻧﯾﺳت .در اﯾن
راﺳﺗﺎ و در ﺳﺎﻟﮭﺎی اﺧﯾر ﺟﮭﺎن آزاد ﻧﻘش ﺧود را
در ﺣﻣﺎﯾت از ﻣردﻣﺎن اﯾران ﺑﺧوﺑﯽ ﻧﺷﺎن داده و
ﻗدﻣﮭﺎی ﻣؤﺛر ﺑرداﺷﺗﮫ اﺳت .ﺑﻘﯾﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧود
اﯾراﻧﯾﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﻧد ﺑطور ﻣﺗﺷﮑل و آﮔﺎھﺎﻧﮫ
وارد ﻋﻣل ﺷوﻧد و رژﯾم ﮐﻧوﻧﯽ را ﮐﮫ در ﺣﻘﯾﻘت
ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﻧﯾﻣﺳوز را در ﺳﺎل  ١٣۵٧ﺷﻣﺳﯽ
) ١٩٧٩ﻣﯾﻼدی( ﺑﮫ ﺑﯾراھﮫ ﮐﺷﺎﻧد و زﺣﻣﺎت ھﻔﺗﺎد
ﺳﺎﻟﮥ ﭼﻧد ﻧﺳل از اﯾراﻧﯾﺎن را ،از اﻧﻘﻼب ﻣﺷروطﯾت
ﺗﺎ ﺑﮫ آن زﻣﺎن ،ﺑﮫ ﺑﺎد داد ،ﻓﻠﺞ و ﻧﺎﭼﺎر ﺑﮫ ﮐﻧﺎره
ﮔﯾری ﮐﻧﻧد ،و ﺑﺎ ﺗﺷﮑﯾل ﺟﻣﮭورﯾﮭﺎی ﻣﺳﺗﻘل ﺑﮫ
ﻣﺷﮑﻼت ﺳﯾﺎﺳﯽ-اﻗﺗﺻﺎدی-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،در داﺧل و
ھﻣﭼﻧﯾن در ﺳطﺢ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،ﭘﺎﯾﺎن دھﻧد .ﻣﺑﺎﻧﯽ
ﻗواﻧﯾن ﻣدﻧﯽ ﺟﻣﮭورﯾﮭﺎ در ﺑﺧش ﺑﻌدی آﻣده اﺳت.
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ﻣﺑﺎﻧﯽ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺟدﯾد
٦

ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ھر ﺟﻣﮭوری ﺣول ﻣﺣور ﭼﮭل اﺻل
ﮐﻠﯽ زﯾر ﺗﮭﯾﮫ و اﺟرا ﺧواھد ﺷد .ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ
درﻧﮭﺎﯾت ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣﻧﺗﺧب ھر ﺟﻣﮭوری ﻗﺎﻧون
اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺷور ﺧود را ﺗدوﯾن ﺧواھﻧد ﻧﻣود ،وﻟﯽ
رﻋﺎﯾت اﯾن اﺻول اﻟزاﻣﯽ ﺧواھد ﺑود ﺗﺎ طﻔره رﻓﺗن
از ﻣﻘررات ﭘﯾﺷرﻓﺗﮥ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﯾﺳر ﻧﺑﺎﺷد.
اﺻل ﯾﮑم :ھر ﮐدام از ﺟﻣﮭوری ھﺎ دوﻟت ﻣﻧﺗﺧب
ﺧود را ﺧواھﻧد داﺷت ﮐﮫ ﺑطور آزاد و ﺑﺎ ﻣطﺎﻟﻌﮫ و
ﻣﻘدﻣﺎت ﻻزم و ﮐﺎﻓﯽ ﺗﺷﮑﯾل ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ ﺟزﺋﯾﺎت
آن در ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺧواھد آﻣد .زﺑﺎن رﺳﻣﯽ و
اداری ھر ﺟﻣﮭوری زﺑﺎن اﮐﺛرﯾت ﻣردم آن ﺧواھد
ﺑود ،و زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻌﻧوان زﺑﺎن دوم ،ﺑرای ارﺗﺑﺎط
ﺑﯾن ﺟﻣﮭورﯾﮭﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﺧواھد ﺷد ،و ﺗدرﯾس آن
ﺑﻌﻧوان زﺑﺎن دوم در ﺟﻣﮭورﯾﮭﺎی ﻏﯾر ﻓﺎرس ،از
دورۀ دوم دﺑﯾرﺳﺗﺎن ﺷروع ﺧواھد ﺷد .ھر
 ٦آﯾﻨﮥ ﺷﻔﺎء اﯾﺮان ،ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺳﮫ ھﺰار ﺳﺎﻟﮫ و راه آﯾﻨﺪه،
آﻟﺠﯽ داور ١٣٩٣ ،ﺷﻤﺴﯽ.
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ﺟﻣﮭوری دارای ﯾﮏ ﻣﺟﻠس ﺷورای ﻣﻠﯽ و ﯾﮏ
ﻣﺟﻠس ﺳﻧﺎ ﺧواھد ﺑود .اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﺟﻠﺳﯾن ،رﺋﯾس
ﺟﻣﮭور ،ﻓرﻣﺎﻧداران ،ﺷﮭرداران ،رﯾﺎﺳت ﭘﻠﯾس ،و
ھﻣﭼﻧﯾن ﮐﻠﯾﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ﺳﺎﯾر
ادارات در ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺷﺧص ﺧواھد ﺷد .ھر
ﺟﻣﮭوری ﻗواﻧﯾن ﻣدﻧﯽ و ﺟزاﺋﯽ ﻣﺧﺻوص ﺧود را
ﺗدوﯾن ﺧواھد ﮐرد ﮐﮫ در آن ﻋداﻟت ،آزادی و
ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣطﻣﺢ ﻧظر ﺧواھد ﺑود.
اﺻل دوم :ﻣﺟﻠﺳﯾن ھر ﺟﻣﮭوری ،ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ
ﺟﻣﮭور ﺑرای ﺷرﮐت در ﺷورای اﺗﺣﺎدﯾﮥ اﯾران
اﻧﺗﺧﺎب ﺧواھد ﮐرد .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺷورای اﺗﺣﺎدﯾﮥ
اﯾران دارای ﯾﺎزده ﻋﺿو ﺧواھد ﺑود ،ﮐﮫ ھر ﮐدام
ﺑﺎ ﻣﺷﺎورت ﺟﻣﮭوری ﻣﺗﺑوع ،و در ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﺎ
دﯾﮕر اﻋﺿﺎء ﺷورا ،در ﺣل و ﻓﺻل اﻣور ﻣﺷﺗرک
ﺑﯾن ﺟﻣﮭوری ھﺎ ﮐﺎر ﺧواھد ﮐرد .ﺑودﺟﮥ اﯾن ﺷورا
ﺑطور ﻣﺳﺎوی از طرف ﺟﻣﮭورﯾﮭﺎ ﺗﺄﻣﯾن ﺧواھد
ﺷد .ﭘول ﺗﻣﺎم ﺟﻣﮭوری ھﺎ ﯾﮏ ﻧوع ﺧواھد ﺑود ،و
ﺗوﻟﯾد آن ﺗﺣت ﮐﻧﺗرل ﺷورای اﺗﺣﺎدﯾﮥ اﯾران ﺧواھد
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ﺑود .واﺣد ﭘول و ارزش ﺑراﺑری آن ﺑﺎ ارزھﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ را ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن اﯾن ﺷورا ﺑﺎ ﻣﺷﺎورۀ ﺟﻣﮭوری
ﻣﺗﺑوﻋﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﺧواھﻧد ﮐرد.
اﺻل ﺳوم :ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ اﺗﺣﺎدﯾﮥ اﯾران در ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﺑطور دوره ای ﺑرای ﻣدت ﺳﮫ ﺳﺎل ،ﺑﮫ
ﻧوﺑت ،از طرﯾﻖ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣﺟﻠﺳﯾن ﯾﮑﯽ از
ﺟﻣﮭوری ھﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﺧواھد ﺷد.
اﺻل ﭼﮭﺎرم :در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ اﻧﺗﻘﺎل اﺧﺗﯾﺎرات ﺑﮫ
ﺟﻣﮭورﯾﮭﺎ ،ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺻﺎدق و ﻻﯾﻖ ﺗﻣﺎم ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ و
ادارات ،ﮐﮫ ﺷﺎﻣل اﮐﺛرﯾت ﻗرﯾب ﺑﮫ اﺗﻔﺎق آﻧﮭﺎ
ﻣﯾﺷود ،ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧود اداﻣﮫ ﺧواھﻧد داد و در
ﺗﺷﮑﯾﻼت ﺟدﯾد ﺟﻣﮭوری ھﺎ ﺟﺎی ﺧود را ﺧواھﻧد
ﮔرﻓت .ﺑرﺧﻼف دﯾﮕر ﺗﺣوﻻت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺧﺷوﻧت
ﺑﺎر و ﺧوﻧﯾن ،از ﺗﺻﻔﯾﮫ ﺣﺳﺎﺑﮭﺎی ﮐوﺗﮫ ﺑﯾﻧﺎﻧﮫ اﮐﯾدا ً
ﺟﻠوﮔﯾری ﺧواھد ﺷد ،و اﮔر ﻣواردی ﻣطرح ﮔردد،
در درﺟﮥ اول ﮔذﺷت و آﻣوزش ﭘﯾﺷﮫ ﺧواھد ﺷد.
اﺻل ﭘﻧﺟم :ھر ﺟﻣﮭوری ارﺗش ﺧود را ﺧواھد
داﺷت ،و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ھﻣﺎھﻧﮕﯽ و ﺗﻣرﯾﻧﺎت دﻓﺎﻋﯽ
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ﻣﺷﺗرک ﺑﯾن ﺟﻣﮭورﯾﮭﺎ ﺑﻌﻣل ﺧواھد آﻣد .در اﺑﺗدای
ﺗﺷﮑﯾل ﺟﻣﮭورﯾﮭﺎ ،ﺗﺟﮭﯾزات و ﻧﻔرات ﻣوﺟود در
ارﺗش ،ﺳﭘﺎه ﭘﺎﺳداران ،و دﯾﮕر ﻧﯾروھﺎی اﻧﺗظﺎﻣﯽ،
ﺑﮫ ﻧﺳﺑت ﻣﺳﺎوی و ﺑﺎ ﻣﻼﺣظﺎت ﻻزم ،ﺑﯾن
ﺟﻣﮭورﯾﮭﺎ ﺗوزﯾﻊ ﺧواھد ﺷد.
اﺻل ﺷﺷم :ﻧﯾروھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ھر ﺟﻣﮭوری ﻣرﮐب
از اﻓراد ﮐﺎدر ﺧواھد ﺑود ،و ﺗﻘﺳﯾﻣﺎت آن ﺷﺎﻣل )(١
اردو )ارﺗش و ﺳﭘﺎه( ﻣرﮐب از ﻧﯾروھﺎی زﻣﯾﻧﯽ،
ھواﺋﯽ ،درﯾﺎﺋﯽ؛ ) (٢ژاﻧدارﻣری )ﻣرزﺑﺎﻧﯽ و
ﻣﻧﺎطﻖ روﺳﺗﺎﺋﯽ(؛ ) (٣ﭘﻠﯾس )ﺷﮭری و راه(
ﺧواھد ﺑود.
اﺻل ھﻔﺗم :ﺧدﻣت ﻧظﺎم وظﯾﻔﮫ در ﺗﻣﺎم ﺟﻣﮭورﯾﮭﺎ
ﻟﻐو ﺧواھد ﺷد .ﻟﯾﮑن اﻓراد ذﺧﯾره ﺑﺷرح اﺻل
ھﺷﺗم ﮐﮫ در زﯾر آﻣده ،آﻣوزش ﺧواھﻧد دﯾد ،و
داﺷﺗن ﺳﻼﺣﮭﺎی ﺣد اﮐﺛر ﺳﮫ ﺗﯾر و ﻏﯾر ﻣﺳﻠﺳل
)ﻏﯾر اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ( ،ﺑرای اﻓراد ﺑدون ﺳوء ﺳﺎﺑﻘﮫ ،و
دارای ﮔواھﯽ اﯾﻣﻧﯽ ﺗﻔﻧﮓ ،ﮐﮫ ﺟزﺋﯾﺎت آن را ﻗﺎﻧون
ﻣﺷﺧص ﺧواھد ﮐرد ،ﻣﺟﺎز ﺧواھد ﺑود.
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اﺻل ھﺷﺗم :ھر ﺟﻣﮭوری ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای ﺑرای
آﻣوزش ﻧظﺎﻣﯽ اﻓراد ذﺧﯾره ،ﯾﻌﻧﯽ ﺷﮭروﻧدان ﺑﯾن
ﺳﻧﯾن ﺑﯾﺳت اﻟﯽ ﭼﮭل ﺳﺎل ،ﺑرﮔزار ﺧواھد ﮐرد ﮐﮫ
ﺟزﺋﯾﺎت آن را ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺧص ﺧواھد ﻧﻣود .ﺷرﮐت
اﻓراد ﺑﺎﻻی ﭼﮭل ﺳﺎل در ﻧﯾروی ذﺧﯾره ،ﺑﺳﺑب
دﯾﮕر ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،اﺧﺗﯾﺎری ﺧواھد ﺑود.
اﺻل ﻧﮭم :ھر ﺟﻣﮭوری ﻣوظف ﺑﮫ رﻋﺎﯾت ﯾﮏ
ﺳری اﺻول ﮐﻠﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ از ﺟﻣﻠﮫ آﻣوزش،
ﺑﮭداﺷت ،راه و ﺗراﺑری ،ﻋﻣران و آﺑﺎداﻧﯽ ،ﻣﺣﯾط
زﯾﺳت و ﮐﻧﺗرل ﺗراﮐم ﺟﻣﻌﯾت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ظرﻓﯾت
ﺑﮭره دھﯽ اراﺿﯽ و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺟﻣﮭوری ﺧواھد ﺑود.
ﺗداﺑﯾر ﻣﻧطﻘﯽ ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﺻﻼﺣﯾت ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن در
ﺧدﻣﺎت ﺣرﻓﮫ ای ،و رﻋﺎﯾت اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﺗﻌﯾﯾن
ﺷده در ﺗوﻟﯾدات ﺑرای ﻣﺻﺎرف ﻋﻣوﻣﯽ ،اﺗﺧﺎذ
ﺧواھد ﺷد.
اﺻل دھم :ظرﻓﯾت ﺑﮭره دھﯽ و ﺳﮭم ﺟﻣﻌﯾت
ﺟﻣﮭوری ھﺎ را ھﯾﺋﺗﯽ ﻣرﮐب از ﺳﮫ ﻣﺗﺧﺻص از
ھر ﺟﻣﮭوری ،ﺗﺣت ﻧظر ﺷورای اﺗﺣﺎدﯾﮥ اﯾران
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ﺗﻌﯾﯾن و اﻋﻼم ﺧواھد ﮐرد .ھﯾﺋت در اﺟرای اﯾن
اﻣر ﻗﺎدر ﺧواھد ﺑود از ﺧدﻣﺎت ﻣﺷﺎورﯾن ﻣﺳﺗﻘل در
ﺟﻣﻊ آوری آﻣﺎر دﻗﯾﻖ از ﻣﻧﺎﺑﻊ طﺑﯾﻌﯽ و اﻧﺳﺎﻧﯽ
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد.
اﺻل ﯾﺎزدھم :ﺟﻣﮭورﯾﮭﺎی ﺟدﯾد ﺑﯾرون از
ﺳرزﻣﯾﻧﮭﺎی اﺗﺣﺎدﯾﮥ اﯾران ،در ﺻورت ﺗﺻوﯾب
ھﻣﮥ ﺟﻣﮭورﯾﮭﺎی اﺗﺣﺎدﯾﮫ ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ اﺗﺣﺎدﯾﮫ
ﺑﭘﯾوﻧدﻧد ،وﻟﯽ ﺗﺷﮑﯾل ﺟﻣﮭوری ﺟدﯾد در داﺧل
ﻣﺣدودۀ ﺟﻣﮭورﯾﮭﺎی اﺗﺣﺎدﯾﮥ اﯾران ،ﻣﻘﺑول ﻧﺧواھد
ﺑود.
اﺻل دوازدھم :ﮐﺎرﺧﺎﻧﺟﺎت و ﺷرﮐﺗﮭﺎی دوﻟﺗﯽ و
ﺷﺑﮫ دوﻟﺗﯽ ﺑﺻورت ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﺳﮭﺎﻣﯽ ﮐﮫ
ﺳﮭﺎﻣداران آن ﺟﻣﮭورﯾﮭﺎ ﺧواھد ﺑود ،ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧود
اداﻣﮫ ﺧواھﻧد داد و اﻋﺿﺎی ھﯾﺋت ﻣدﯾرۀ آﻧﮭﺎ از
طرﯾﻖ ﻣﺟﻣﻌﯽ ﻣرﮐب از ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎﻧﯽ از ﺟﻣﮭورﯾﮭﺎ
ﺑرای ﻣدت ﻣﺣدود ،ﺗﻌﯾﯾن ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ ﺟزﺋﯾﺎت آن
را ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺧص ﺧواھد ﮐرد.
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اﺻل ﺳﯾزدھم :در آﻣد ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﺟﺎت و
ﻣﻧﺎﺑﻊ زﯾر زﻣﯾﻧﯽ ﺟﻣﮭورﯾﮭﺎ ،ﺑﻌد از ﮐﺳر ھزﯾﻧﮫ
ھﺎی ﻣرﺑوطﮫ ،ﺑﮫ ﻧﺳﺑت ظرﻓﯾت ﺑﮭره دھﯽ و ﺳﮭم
ﺟﻣﻌﯾت ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ،ﺑﯾن ﺟﻣﮭورﯾﮭﺎ ﺗوزﯾﻊ ﺧواھد
ﺷد .در ﺗوزﯾﻊ در آﻣد از ﻣﻧﺎﺑﻊ زﯾر زﻣﯾﻧﯽ ﮐﮫ
ﻣﻌﻣوﻻ ً ﻋﻣر ﻣﺣدود دارﻧد ،ﻧﯾﺎزھﺎی ﺿروری ھر
ﺟﻣﮭوری ﺑﮫ دﻟﯾل ﮐﺛرت ﺟﻣﻌﯾت ،ﻣورد ﻧظر ﺧواھد
ﺑود ﺗﺎ از ﭘﯾداﯾش ﻓﻘر در ﯾﮏ ﺟﻣﮭوری ﺑﻣوﺟب
ﺛروت اﻧدوزی در ﺟﻣﮭوری دﯾﮕر ﺟﻠوﮔﯾری ﺷود.
ﺑدھﯽ ھﺎ ،و ھﻣﭼﻧﯾن ذﺧﺎﯾر ارزی ﻣوﺟود اﯾران،
در اﺑﺗدای ﺗﺷﮑﯾل ﺟﻣﮭورﯾﮭﺎ ﻧﯾز ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻧﺳﺑت ﺑﯾن
ﺟﻣﮭورﯾﮭﺎ ﺗوزﯾﻊ ﺧواھد ﺷد.
اﺻل ﭼﮭﺎردھم :ﮐﺎرھﺎی ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ ﭘروژه ھﺎی
دوﻟﺗﯽ ھر ﺟﻣﮭوری ،از طرﯾﻖ ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎران
ﺧﺻوﺻﯽ ،ﺑﺎ ﻣﺟوز و درﺟﮫ ﺑﻧدی ﺷده ،اﻧﺟﺎم
ﺧواھد ﺷد ،و ھﯾﭻ ﻧﮭﺎد دوﻟﺗﯽ ﻣﺟﺎز ﺑﮫ اﺟرای
ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ و رﻗﺎﺑت ﺑﺎ ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎران
ﺧﺻوﺻﯽ ﻧﺧواھد ﺑود؛ ﺑﮫ ﺟز اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺎرھﺎی
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧﮕﮭداری ﺟﺎده ھﺎ و ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ،ﺗﺎ آﻧﺟﺎﺋﯾﮑﮫ
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در ﺣد ﮐﺎرھﺎی ﻓوری و ﮐم ﺣﺟم ﺑﺎﺷد ،وﺳﯾﻠﮥ
ﺗﯾﻣﮭﺎی ﻧﮕﮭداری ادارات و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣرﺑوطﮫ
اﻧﺟﺎم ﺧواھد ﮔرﻓت.
اﺻل ﭘﺎﻧزدھم :ﺗﺻوﯾب ﭘروژه ھﺎی ﺑزرگ ،ﮐﮫ
ﺗﺄﺛﯾر ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ ای ﺑﮫ ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ﻣﯾﮕذارد ،و
ھزﯾﻧﮥ ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ ﺑﮫ ﺟﻣﮭوری ﺗﺣﻣﯾل ﻣﯾﮑﻧد،
ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ وﺳﻌت ﭘروژه ،ﺑﮫ رأی ﻋﻣوم ،در ﺳطﺢ
ﺟﻣﮭوری و ﯾﺎ ﺷﮭر و ﯾﺎ ﺷﮭرﺳﺗﺎن ،ﮔذاﺷﺗﮫ ﺧواھد
ﺷد .ﺟزﺋﯾﺎت را ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺧص ﺧواھد ﻧﻣود.
اﺻل ﺷﺎﻧزدھم :ﭘروژه ھﺎی ﺑزرگ از ﻗﺑﯾل اﺣداث
ﻣﺣﻠﮫ ھﺎی ﺟدﯾد ﺷﮭری ،ﺧﯾﺎﺑﺎن ﮐﺷﯽ ،ﺟﺎده ﺳﺎزی،
ﺳد ﺳﺎزی ،ﮐﺎﻧﺎل ﮐﺷﯽ ،ﺧطوط ﻟوﻟﮫ ،و ﭘل ﺳﺎزی؛
ﺑدون ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻓﻧﯽ و ﺗوﺟﯾﮫ اﻗﺗﺻﺎدی و ﻣﺣﯾط
زﯾﺳﺗﯽ ،و ﺑدون ﺑﺣث و اظﮭﺎر ﻧظر ﻣردم ،ﻣﺟﺎز
ﻧﺧواھد ﺑود .ﺟزﺋﯾﺎت را ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺧص ﺧواھد
ﻧﻣود.
اﺻل ھﻔدھم :ھﯾﭻ ﻧوع ﺳﺎﺧت و ﺳﺎز در داﺧل
ﺷﮭر و ﯾﺎ ﺳﺎزه ھﺎی زﯾرﺑﻧﺎﺋﯽ آن ،و ﯾﺎ ھر ﮐﺎر
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ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺗﯽ ،اﯾﻣﻧﯽ ،و ﻣﺣﯾط زﯾﺳت
ﺳر و ﮐﺎر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد؛ ﺑدون طرح و ﻧﻘﺷﮫ ،و
ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت و ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻓﻧﯽ ،ﮐﮫ وﺳﯾﻠﮥ ﻣﮭﻧدﺳﯾن
ﻣﺟرب و ﺑﺎ ﺟواز ﺣرﻓﮫ ای ،ﺗﮭﯾﮫ ﺷده ﺑﺎﺷد؛ ﻣﺟﺎز
ﻧﺧواھد ﺑود .ﺗﺧﻠف ﻣﮭﻧدﺳﯾن ﯾﺎ ﻣدﯾران ادارات از
اﺻول ﻓﻧﯽ و ﺣﻘوﻗﯽ ﻻزم ،ﭘﯾﺎﻣدھﺎﺋﯽ ﺧواھد داﺷت
ﮐﮫ ﺣدود آن را ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺧص ﺧواھد ﮐرد.
اﺻل ھﯾﺟدھم :ﺑرای ﺣﻔﺎظت از ﻣﺣﯾط زﯾﺳت،
ﮐﻧدن ﺧﺎک در ھر ﻣﺣل ،ﺑﮫ ﺟز اراﺿﯽ
ﮐﺷﺎورزی ،ﺑﮫ ﻋﻣﻖ ﺑﯾش از ﭘﻧﺟﺎه ﺳﺎﻧﺗﯾﻣﺗر و ﯾﺎ
ﺣﺟم ﺑﯾش از ﭘﻧﺟﺎه ﻣﺗر ﻣﮑﻌب ،ﺑدون ﺑررﺳﯽ و
ﺗﺄﯾﯾد ﻣﮭﻧدﺳﯽ ﻣﺟرب و دارای ﺟواز ﺣرﻓﮫ ای از
دوﻟت ﺟﻣﮭوری ،اﮐﯾدا ً ﻣﻣﻧوع ﺧواھد ﺑود.
اﺻل ﻧوزدھم :ﺳﺎﺧت ھر ﻣﺳﮑن ﺟدﯾد ﻣﻧوط ﺑﮫ
طراﺣﯽ و ﺗﮭﯾﮥ ﻧﻘﺷﮫ و ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻓﻧﯽ از طرﯾﻖ
ﻣﮭﻧدﺳﯾن و آرﺷﯾﺗﮑت ھﺎی ﻣﺟرب و دارای ﺟواز
ﺣرﻓﮫ ای ﺧواھد ﺑود .ﻣﺣﺗوﯾﺎت ﻧﻘﺷﺟﺎت ﺷﺎﻣل
ﻣﻼﺣظﺎت ﻣﺣﯾط زﯾﺳﺗﯽ ،ﻣﻼﺣظﺎت ھﻧری ،ﻋﻧﺎﺻر
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اﺑﻧﯾﮫ ﺑﺎ اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ذﯾرﺑط ،ﻧﺣوۀ ﺗﺄﻣﯾن آب و
ﺑرق ،و ﻧﺣوۀ دﻓﻊ ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻓﺎﺿﻼب ﺧواھد ﺑود ،ﮐﮫ
ﭘس از ﺑررﺳﯽ و ﺗﺄﯾﯾد ﻣﮭﻧدﺳﯾن و آرﺷﯾﺗﮑت ھﺎی
ﻣﺟرب دوﻟﺗﯽ ﻗﺎﺑل اﺟرا ﺧواھد ﺑود .ﻧﮭﺎدھﺎی
دوﻟﺗﯽ ﺑرای ﺑررﺳﯽ ﻓﻧﯽ ﭼﻧﯾن ﻧﻘﺷﺟﺎت ﻣﺟﺎز ﺑﮫ
اﺳﺗﻔﺎده از ﺧدﻣﺎت ﻣﮭﻧدﺳﯾن و آرﺷﯾﺗﮑت ھﺎ در
ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ ﺧواھﻧد ﺑود .ﺟﻣﮭوری ھﺎ ﻣﮑﻠف
ﺑﮫ اﺟرای ﯾﮏ طرح ﺟﺎﻣﻊ ﻣﮭﻧدﺳﯽ ﺑرای ﺗﺄﻣﯾن آب
ﺗﺻﻔﯾﮫ ﺷده ،دﻓﻊ ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻓﺎﺿﻼب؛ اراﺋﮥ ﺧدﻣﺎت
ﺑرق ،ﺗﻠﻔن ،ﮔﺎز ،در ﺗﻣﺎم ﺷﮭر ھﺎ و روﺳﺗﺎ ھﺎ
ﺧواھﻧد ﺑود؛ ﺑطورﯾﮑﮫ ﺑﻌد از ﺗﮑﻣﯾل و اﺟرای
طرح زﻣﺎن ﺑﻧدی ﺷده ،ھﯾﭻ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑدون ﯾﮑﯽ از
ﺧدﻣﺎت ﻋﻣوﻣﯽ ﻓوق ﻧﺧواھد ﺑود ،و در ھﯾﭻ ﻣﮑﺎﻧﯽ
ﺗﺧﻠﯾﮥ ﻓﺎﺿﻼب ﺑدون ﺗﺻﻔﯾﮫ ،ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﭼﺎه ﻣﺟﺎز
ﻧﺧواھد ﺑود .در ﻣﮑﺎﻧﮭﺎی ﻣﻧﻔرد و دور دﺳت،
ﻧﺻب ﺳﯾﺳﺗم ﺳﭘﺗﯾﮏ ،ﺑﮫ اﺑﻌﺎد ﻻزم ،ﺑﺎ طرﺣﮭﺎی
اﺳﺗﺎﻧدارد ،اﺟﺑﺎری ﺧواھد ﺑود.
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اﺻل ﺑﯾﺳﺗم :ظرﻓﯾت ﺟﺎده ھﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺣﺟم
ﺗراﻓﯾﮏ ﻣﺷﺧص و ﮔﺳﺗرش ﻻزم ﺑﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮥ زﻣﺎن
ﺑﻧدی ﺷده ﺑﮫ اﺟرا ﮔذاﺷﺗﮫ ﺧواھد ﺷد.
اﺻل ﺑﯾﺳت و ﯾﮑم :ﮔﺳﺗرش ﺧطوط آھن ﺑﮫ ﻣراﮐز
ﺗوﻟﯾد و ﭘرﺟﻣﻌﯾت ،ﺑﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮥ زﻣﺎن ﺑﻧدی ﺷده ﺑﮫ
اﺟرا ﮔذاﺷﺗﮫ ﺧواھد ﺷد.
اﺻل ﺑﯾﺳت و دوم :ﺗﺄﻣﯾن ﺗﺄﺳﯾﺳﺎت ﻻزم ﺑرای
اﺳﺗﻔﺎده از اﯾﻧﺗرﻧت ﭘر ﺳرﻋت و ﺗﻠﻔن ھﻣراه ،ﺑدون
ﻣﺣدودﯾت ،در ﺗﻣﺎم ﺷﮭرھﺎ و روﺳﺗﺎھﺎ اﻟزاﻣﯽ
ﺧواھد ﺑود.
اﺻل ﺑﯾﺳت و ﺳوم :ﻣراﮐز درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺟﮭز در
ﺷﮭرھﺎ و ﻣراﮐز روﺳﺗﺎﺋﯽ اﯾﺟﺎد ﺧواھد ﺷد،
ﺑطورﯾﮑﮫ دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺑﺎ ﺗﺟﮭﯾزات
ﮐﺎﻣل ﻣﺗﻌﺎرف ،در ﻣدت زﻣﺎن ﻣﻌﻘول ﺑرای ھﻣﮫ
ﻣﻣﮑن ﺑﺎﺷد.
اﺻل ﺑﯾﺳت و ﭼﮭﺎرم :ﺗﺄﺳﯾس ﻣﮭﻣﺎﻧﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﺎ
اﺳﺗﺎﻧدارد ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،و ھﻣﭼﻧﯾن اﯾﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی
ﺳوﺧت ﮔﯾری ،وﺳﯾﻠﮥ ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ ،ﻣورد
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ﺗﺷوﯾﻖ و ﺣﻣﺎﯾت دوﻟت ﺟﻣﮭور ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت.
ﺗﺄﺳﯾس ﭘﺎرﮐﮭﺎ در ﻣﻧﺎطﻖ دﯾدﻧﯽ ،ﺑﺎ ﺗﺳﮭﯾﻼت ﻻزم
ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ظرﻓﯾت ﭘﺎرک و ﺗﺧﻣﯾن از رﻓت و آﻣد
روزاﻧﮫ و ﯾﺎ ﻓﺻﻠﯽ ﮔردﺷﮕران؛ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻻزم
ﺑرای ﻣدﯾرﯾت و ﻧظﺎﻓت و اﻣﻧﯾت ﭘﺎرک ،ﺟزء
ﺑرﻧﺎﻣﮥ ﺟﻣﮭوری ھﺎ ﺧواھد ﺑود .ﺣداﻗل ﺗﺳﮭﯾﻼت
ﻻزم در ﭘﺎرﮐﮭﺎ ،آب و ﺳروﯾس ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺧواھد
ﺑود؛ و ﺣد اﮐﺛر ﻣدت اﻗﺎﻣت ﻣﻣﺗد در ﯾﮏ ﭘﺎرک،
ھﻔت روز ﺧواھد ﺑود.
اﺻل ﺑﯾﺳت و ﭘﻧﺟم :اﻋﺗﻘﺎد و ﺳﺗﺎﯾش ﺑﮫ ھر دﯾن و
ﺷﻌﺑﺎت آن آزاد ﺧواھد ﺑود .ﻟﯾﮑن دﯾن ﺑطور ﻣطﻠﻖ
از دوﻟت و ﺳﯾﺎﺳت ﺟدا ﺧواھد ﺑود .اﺳﺗﻔﺎده از دﯾن
ﺑرای اھداف ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﯾﮏ ﻧوع دروﻏﮕوﺋﯽ و ﺳوء
اﺳﺗﻔﺎده از اﻋﺗﻣﺎد ﻣردم و ﺧﯾﺎﻧت ﺑﮫ دﯾن اﺳت ،ﮐﮫ
ﻣوﺟب اﻧﺣراف و ﺧﺳﺎرت ﻣﯾﮕردد ،و ﻣﺟﺎز
ﻧﺧواھد ﺑود.
اﺻل ﺑﯾﺳت و ﺷﺷم :اراﺿﯽ و اﻣﻼک ﻣوﻗوﻓﺎت،
و ﻣؤﺳﺳﺎت ﺧﯾرﯾﮫ در ھر ﺟﻣﮭوری ،در اﺧﺗﯾﺎر
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دوﻟت آن ﺟﻣﮭور ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت ،و ھرﮔوﻧﮫ در
آﻣد ﻧﺎﺷﯽ از آن در ﯾﮏ ﺣﺳﺎب ﻣﺧﺻوص اﻣور
ﺧﯾرﯾﮫ ذﺧﯾره و ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺧواھد ﺷد ،و ﻣﻧﺎﻓﻊ
آن ﺑﮫ ﻣﺻرف ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﻧﯾﺎزﻣﻧدان ﻣﺳﺗﻣﻧد ﺧواھد
رﺳﯾد.
اﺻل ﺑﯾﺳت و ھﻔﺗم :ھر ﺟﻣﮭوری ﺑﺎ ﺗﺻوﯾب
ﻣﺟﻠﺳﯾن ،ﻣراﮐزی را ﮐﮫ ﺑﻧﺎم دﯾن وﻟﯽ ﺑرای ﻣﻘﺎﺻد
ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺑﺎ ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺷور
ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت ،ﺑرای اﺳﺗﻔﺎدۀ اﻣور ﺧﯾرﯾﮫ ﺿﺑط
ﺧواھد ﮐرد .ﻣﻌﺎﺑد و ﻣﺳﺎﺟد ھر ﺷﮭر ﺑﮫ ﺗﻌداد
ﻣﺗﻌﺎرف و ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﺟﻣﻌﯾت ﻣوﺟود ،ﻣورد
اﺳﺗﻔﺎدۀ ﻣردم و ﭘﯾﺷواﯾﺎن دﯾﻧﯽ ﺧواھد ﺑود .در
ﻧﻘﺎطﯽ ﮐﮫ اﻋﺎﻧﮥ آزاد ﻣردم ﮐﻔﺎف ھزﯾﻧﮥ ﻧﮕﮭداری
ﻣﻌﺎﺑد و ﯾﺎ ﻣﺳﺎﺟد را ﻧﮑﻧد ،ھزﯾﻧﮥ ﻧﮕﮭداری آن و
ﺑﺎز ﺳﺎزی آن ،از ﻣﻧﺑﻊ درآﻣد ﻣوﻗوﻓﺎت ،ﺑﻌﮭدۀ
دوﻟت ﺟﻣﮭور ﺧواھد ﺑود.
اﺻل ﺑﯾﺳت و ھﺷﺗم :ﺗﺷﮑﯾل ﻣراﮐز آﻣوزﺷﯽ
ﻋﻠﻣﯽ ﻣﺳﺗﻠزم رﻋﺎﯾت اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﻋﻠﻣﯽ ﺧواھد
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ﺑود ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮕﯽ آن را ﻗﺎﻧون ﺗﻌﯾﯾن ﺧواھد ﮐرد.
ھر ﺟﻣﮭوری ﻣﮑﻠف ﺑﮫ ﺗﺷﮑﯾل و ﻧﮕﮭداری ﻣراﮐز
ﻋﻠﻣﯽ و آﻣوزﺷﯽ ﺑﺎ اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،و
ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﺟﻣﻌﯾت در ﻣﻧﺎطﻖ ﻣﺧﺗﻠف ،ﺧواھد ﺑود و
ﺑودﺟﮥ آن را ﺗﺄﻣﯾن ﺧواھد ﮐرد .ﻟزوم و ﯾﺎ ﻋدم
ﻟزوم ﻣدارس ﻣﺧﺻوص دﯾﻧﯽ ،و ﺗﺄﻣﯾن ﺑودﺟﮥ آن،
ﺑﺎ ﺗﺷﺧﯾص ﻣﺟﻠﺳﯾن ھر ﺟﻣﮭوری ﺧواھد ﺑود.
اﺻل ﺑﯾﺳت و ﻧﮭم :ﺣرﻣت و ﺣﻘوق ھر اﻧﺳﺎن
رﻋﺎﯾت ﺧواھد ﺷد ،ﺗﻌرض ﺑﮫ ﺣﻘوق و ﺟﺎن و ﻣﺎل
ھر ﮐﺳﯽ ﻣﻣﻧوع ﺧواھد ﺑود ،و رﻋﺎﯾت ﻗﺎﻧون
وظﯾﻔﮥ ھر ﮐس ،و ﺑدون ﻣزاﺣﻣت دﯾﮕران ﺧواھد
ﺑود.
اﺻل ﺳﯾم :درﺳﺗﮑﺎری ھدف اﺻﻠﯽ ﺧواھد ﺑود ،و
رﺷوه ﺧواری و ﺗزوﯾر و رﯾﺎ ﺟﺎﺋﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﻧﺧواھد داﺷت .ﺑﯾﺎن و ﻗﻠم آزاد و ﻣﺳﺋول ﺧواھد
ﺑود.
اﺻل ﺳﯽ و ﯾﮑم :رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﺟراﺋم اﻓراد ﺣﻘﯾﻘﯽ و
ﺣﻘوﻗﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻧﻘﻼب اﯾران و ﺣوادث ﺑﻌد از
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آن ،وﺳﯾﻠﮥ ﯾﮏ ھﯾﺋت وﮐﻼ ﮐﮫ در آن ھر ﺟﻣﮭوری
ﯾﮏ وﮐﯾل ﻣﻌرﻓﯽ ﺧواھد ﮐرد ،ﺑﻌﻼوۀ ﯾﮏ ھﯾﺋت
وﮐﻼ از ﯾﺎزده ﮐﺷور ﻣﺗرﻗﯽ ﺟﮭﺎن ﮐﮫ از طرﯾﻖ
ﺷورای اﺗﺣﺎدﯾﮥ اﯾران ﺗﻌﯾﯾن ﺧواھد ﺷد ،ﺻورت
ﺧواھد ﭘذﯾرﻓت .ﺧﺎرج از اﯾن ﭼﮭﺎرﭼوب ﮐﺳﯽ ﺣﻖ
ﺗﻌرض ﺑﮫ دﯾﮕری ،ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻋﻧوان ﻧﺧواھد داﺷت ،و
ﻣﺗﺧﻠﻔﯾن ﺗﺣت ﭘﯾﮕرد ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻗرار ﺧواھﻧد ﮔرﻓت.
ﻟﯾﮑن ﻋﻧﺎﺻری ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣرﮐت ﻣﻠل اﺗﺣﺎدﯾﮥ اﯾران
ﺧﺻوﻣت و ﻣزاﺣﻣت ﮐﻧد ،در ھر ﺟﻣﮭوری ﺑدون
ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ھﯾﺋت وﮐﻼ ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﺷده و ﺑﮫ ﺟزای اﻋﻣﺎل
ﺧود ﺧواھد رﺳﯾد.
اﺻل ﺳﯽ و دوم :ھر ﺟﻣﮭوری ﻣﮑﻠف ﺑﮫ ﻣﺗﻌﺎدل
ﮐردن اﻗﺗﺻﺎد ﺧود ﺧواھد ﺑود ﺑطورﯾﮑﮫ درآﻣد و
ﻣﺧﺎرج ﻣردم ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﺗﺄﻣﯾن زﻧدﮔﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ
اﺳﺗﺎﻧدارد ﻣﻘﺑول ،و ﭘﺷﺗﮑﺎر ﻻزم ﺑﺎﺷد.
اﺻل ﺳﯽ و ﺳوم :ھر ﺟﻣﮭوری ﺑرﻧﺎﻣﮥ ﺑﯾﻣﮥ
درﻣﺎن ﻋﻣوﻣﯽ ﺧواھد داﺷت ﺑﻧﺣوﯾﮑﮫ ﮐﺳﯽ ﺑدون
ﭘوﺷش ﺑﯾﻣﮥ درﻣﺎن ﻧﺑﺎﺷد .ﺑﻌﻼوه ،ھر ﺟﻣﮭوری
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ﻣﮑﻠف ﺑﮫ ﺗﺄﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﻓراد ﺑﺎﻻی ھﻔﺗﺎد و ﭘﻧﺞ
ﺳﺎل ﺧواھد ﺑود .ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ اﮔر ﺷﺧص دارای
ﺣﻘوق ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ ﯾﺎ ﻣﻧﺑﻊ در آﻣد دﯾﮕری ﻧﺑﺎﺷد،
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺣداﻗل ﺣﻘوﻗﯽ ﺑرای وی ﺗﻌﯾﯾن ﮔردد ﮐﮫ
ﻣﯾزان آن را ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺧص ﺧواھد ﮐرد .ھﻣﭼﻧﯾن،
ھر ﺟﻣﮭوری ﻣﮑﻠف ﺑﮫ ﺗﺄﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ از ﮐﺎر
اﻓﺗﺎدﮔﺎن ﺧود ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب ﻓوق ﺧواھد ﺑود .ﮐﺳﺎن ﺑﯽ
ﺳرﭘرﺳت و ﯾﺎ ﮐم در آﻣد از ﮐﻣﮑﮭﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﺑرﺧوردار ﺧواھﻧد ﺑود .ﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﯾﻣﮥ ﺑﯾﮑﺎری ،ﺑﮫ
ﺑﯾﮑﺎران ،ﺑرای ﻣدت ﻣﺣدود ،ﻣﺳﺗﻣری ﺧواھد
ﭘرداﺧت ﮐﮫ ﺟزﺋﯾﺎت آن را ﻗﺎﻧون ﺗﻌﯾﯾن ﺧواھد ﮐرد.
اﺻل ﺳﯽ و ﭼﮭﺎرم :ھر ﺟﻣﮭوری ،ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻣﻧﺎﺑﻊ
ﺗوﻟﯾد را ﭼﻧﺎن ﻣدﯾرﯾت ﺧواھد ﮐرد ،ﮐﮫ ﺗورم ﺗﺣت
ﮐﻧﺗرل ،و ﮐم ﮐﺎری و ﺑﯾﮑﺎری ﺑﮫ ﺣد اﻗل ﺑرﺳد.
اﺻل ﺳﯽ و ﭘﻧﺟم :ﺟﻣﮭورﯾﮭﺎ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﮐﺷورھﺎی
دﻧﯾﺎ ،ﺑدون ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧژاد ،دﯾن و آﺋﯾن ،و ﻧوع
ﺣﮑوﻣت؛ در ﺻﻠﺢ و دوﺳﺗﯽ ﺧواھد ﺑود ﻣﮕر
اﯾﻧﮑﮫ ﺣوادث آﯾﻧده طوری دﯾﮕر اﯾﺟﺎب ﮐﻧد ﮐﮫ
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اﺗﺧﺎذ روش در آن ﺻورت ﺑﺎ ﺷورای اﺗﺣﺎدﯾﮥ اﯾران
ﺧواھد ﺑود.
اﺻل ﺳﯽ و ﺷﺷم :ھر ﺟﻣﮭوری ﺑﺎ رﻋﺎﯾت ﯾﮏ
ﺳری ﺳﯾﺎﺳت ﮐﻠﯽ در اﺗﺣﺎدﯾﮥ اﯾران ،ﮐﮫ ﺟزﺋﯾﺎت
آن در ﺗﻔﺎھم ﻧﺎﻣﮫ ﺑﯾن ﺟﻣﮭوری ھﺎ ﻣﺷﺧص ﺧواھد
ﺷد ،ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در ﺳطﺢ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧواھد
ﺑود.
اﺻل ﺳﯽ و ھﻔﺗم :ﻣﻠل ﺟﻣﮭوری ھﺎ ﺑﺎ در دﺳت
داﺷﺗن ﭘﺎﺳﭘورت ﺟﻣﮭوری ﻣﺗﺑوﻋﮫ ،ﺑطور آزاد در
ﺟﻣﮭوری ھﺎی اﺗﺣﺎدﯾﮥ اﯾران ﺳﻔر ﺧواھﻧد ﻧﻣود ،و
ﺑﺎ ﮐﺳب ﭘرواﻧﮥ ﮐﺎر ،ﻗﺎدر ﺑﮫ اﺷﺗﻐﺎل و اﻗﺎﻣت
ﺧواھﻧد ﺑود.
اﺻل ﺳﯽ و ھﺷﺗم :ھر ﺟﻣﮭوری ﭘرﭼم ﻣﺧﺻوص
ﺧود را ﺧواھد داﺷت ﮐﮫ در آن آرم ﻣﺛﻠﺛﺎت ﯾﺎزده
ﮔﺎﻧﮫ و ﺧورﺷﯾد ﺑطورﯾﮑﮫ در ﺷﮑل ) (٢ﻧﺷﺎن داده
ﺷده اﺳت ،ﺑطور ﺧواﻧﺎ در ﻣرﮐز آن ﻗرار ﺧواھد
ﮔرﻓت.
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اﺻل ﺳﯽ و ﻧﮭم :ﺷورای اﺗﺣﺎدﯾﮥ اﯾران در ھر
ﺟﻣﮭوری ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻣﺗﺣد اﻟﺷﮑل ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻧﺎن
دﻓﺗری و ﺗﺟﮭﯾزات ﻻزم ،ﺧواھد داﺷت ،و ﺗﺷﮑﯾل
ﺟﻠﺳﺎت ﻣﺎھﯾﺎﻧﮫ و ﻓوق ﺑرﻧﺎﻣﮥ آﻧﮭﺎ ﺑطور ﮔردﺷﯽ
در اﯾن دﻓﺎﺗر ﺻورت ﺧواھد ﮔرﻓت.
اﺻل ﭼﮭﻠم :ﺳﻔرای ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ھﺎی اﺗﺣﺎدﯾﮥ اﯾران
در ﮐﺷورھﺎی ﺧﺎرج ﺑطور ﻣﺳﺎوی از طرﯾﻖ
ﺟﻣﮭورﯾﮭﺎ ﺑرای ﻣدت ﭘﻧﺞ ﺳﺎل ﺑطور ﮔردﺷﯽ
ﻣﻧﺻوب ﺧواھد ﺷد ،ﺑﮫ ﻧﺣوی ﮐﮫ ﺳﻔﯾر ﯾﮏ ﺟﻣﮭور
در ﯾﮏ ﮐﺷور ﺑﻌد از ﯾﮏ دورۀ ﭘﻧﺟﺳﺎﻟﮫ ﺑﺎ ﺳﻔﯾری
از ﺟﻣﮭور دﯾﮕر ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺧواھد ﺷد .دﯾﮕر
دﯾﭘﻠﻣﺎﺗﮭﺎی ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ھﺎ ،ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻧﻔرات ﻻزم ،ﭼﻧﺎن
ﺗﻌﯾﯾن ﺧواھد ﺷد ،ﮐﮫ در ﻣﺟﻣوع ﺳﻔﺎرﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ،ھر
ﺟﻣﮭور ﺑطور ﻣﺳﺎوی ﺳﮭﻣﯽ از ﺣﺿور در ﺳطﺢ
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺗﺄﻣﯾن ﺑودﺟﮫ و ھﻣﺎھﻧﮕﯽ
ﮐﺎرھﺎی ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ھﺎ از طرﯾﻖ ﺷورای اﺗﺣﺎدﯾﮥ
اﯾران ﺧواھد ﺑود .ﺳﻔﺎرﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎ در ﺣﮑم ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ
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ﯾﮏ ﯾﮏ ﺟﻣﮭورﯾﮭﺎی اﺗﺣﺎدﯾﮥ اﯾران در ﺳطﺢ ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧواھﻧد ﺑود.

ﭘرﭼم ﺟدﯾد
ﭘرﭼم اﺗﺣﺎدﯾﮥ اﯾران ،٧ﺑﻣﻧظور ﺣﻔظ ارﺗﺑﺎط ﺧود ﺑﺎ
ﺗﺎرﯾﺧش ﮐﮫ در ﻣﻧﺎﺑﻊ ﯾﺎد ﺷده در ﻣﻘدﻣﮫ ﺑﯾﺎن
ﮔردﯾده ،ﻣﯾﺗواﻧد ﻣطﺎﺑﻖ ﺷﮑل ) (٢ﺑﺎﺷد :ﮐﮫ ﻧوار ﺳﮫ
رﻧﮓ آن ،ﺳﺑز )در ﺑﺎﻻ( ،ﺳﻔﯾد )در وﺳط (،و ﺳرخ
)در ﭘﺎﺋﯾن( ،ﺑﻌﻼوۀ ﯾﺎزده ﻣﺛﻠث ﻣﺗﺣد ،ﺑﮫ ﻧﺷﺎن ﯾﺎزده
ﺟﻣﮭوری ﻣﺗﺣد ،ﮐﮫ ﻣﺟﻣوﻋﺎ ً ﺑﮫ ﺷﮑل ﻣﺛﻠﺛﯽ واﺣد
ھﻣﺎﻧﻧد ﮐوه دﻣﺎوﻧد در آﻣده اﺳت ،در وﺳط ﭘرﭼم ﺑر
روی ﻧوار ﺳﻔﯾد ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ،و ﺧورﺷﯾد ﺑر ﻓراز
ﮐوه اﺗﺣﺎدﯾﮥ اﯾران طﻠوع ﻣﯾﮑﻧد.

 ٧آﯾﻨﮥ ﺷﻔﺎء اﯾﺮان ،ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺳﮫ ھﺰار ﺳﺎﻟﮫ و راه آﯾﻨﺪه،
آﻟﺠﯽ داور ١٣٩٣ ،ﺷﻤﺴﯽ.
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ﺷﮑل ) :(٢ﭘرﭼم اﺗﺣﺎدﯾﮥ اﯾران

آﻟﺟﯽ داور
ﺗﯾر ﻣﺎه  ١٣٩٨ﺷﻣﺳﯽ
ژوﺋن  ٢٠١٩ﻣﯾﻼدی

ﭘﺎﯾﺎن
***********
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