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  مقدمھ
آنچھ کھ محرک بیش از ایران  ١٣٥٧ قالبان

شرایط جھانی در آن متاثر از باشد، داشتھ داخلی 
قبل از اینکھ شرایط داخلی در کشور  ، وبودزمان 

این   بوقوع پیوست. ر شتاب زدهبطو ،ه گرددآماد
سخن از قلم کسی است کھ خود شاھد انقالب ایران 
بود.  انقالب 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 
 انقالب نبودند، دیگر نتوانستند آنرا بھ مسیر مورد

 یکدر الزم یات ئجز  انتظار خود سوق دھند.
در کتاب دیگر بھ زبان و  ١ب بھ زبان فارسیکتا

 یخ سیاسی ایرانو تار، آمده مؤلف بھ قلم ٢انگلیسی
.  برای استگردیده فراھم  مستقلو  بطور جامع

  .رجوع شود پاورقیعنوان کتابھا بھ 
کھ بحران توجھ خواننده بھ این نکتھ جلب میشود 

، نیمۀ دوم قرن بیستم تا زمان این نوشتھاز ایران 
                                                

  نده،یسرگذشت سھ ھزار سالھ و راه آ ران،یشفاء ا ۀنیآ ١
 .یشمس ١٣٩٣داور،  یآلج   

٢ .Aleji Davar, 2017, ionIRANIAN UNION, Future Direct 
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و حضور حرفھ ای  تدوران تحصیال منطبق با
.  بنابراین، بودداخل و خارج از ایران در مؤلف 

و انجام و  ،چگونگی شکل گیری انقالب ایران
و کتابھای یاد شدۀ  کھ در این نوشتھ سرانجام آن

ویند کھ گ -مبنای عینی دارد منعکس شده استفوق 
  .دن کی بود مانند دیدنشنی

در طول تاریخ و با اطمینان میتوان گفت کھ 
ً در ماجرای  آنچھ کھ شمسی  ١٣٥٧مخصوصا

بود، و شاید ھنوز ھم باعث غفلت ایرانیان بوده و 
ھمچنین ندانستن تاریخ حقیقی خود و ھست، 

میباشد.    دین حاکم بر خودندانستن تاریخ حقیقی 
با صیھ میشود کھ تو وانندگان قویاً خبھ بنابراین، 
  .بھ کتابھای یاد شدۀ فوق مراجعھ نمایندتواضع 

  گفتھ: یبخوب یالدیشاعر قرن دھم م یبلخ یرودک
  نامخت ازگذشت روزگار ھرکھ

  آموزگار چیناموزد ز ھ زین
اند  دیدهژی برتر از آنچھ کھ ئولوایدایرانیان بھ یک 

، و این کتاب در ھمین رابطھ و میشناسند نیاز دارند
ضعفھای خود پی ببرند و بھ بھ  تا بتوانندست، ا

  .شده است پیروز گردند چیرهآنھا مغالطاتی کھ بھ 
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و  بر ایران بر مبنای دروغکنونی حاکم  ندیشۀا
 ندیشۀاولی  .است ، و فقر و غارتحیلھترس و 

قالب نوع چشیدۀ آن در کھ  کتاباین نھفتھ در 
برمبنای حقایق و تجارب ، بیان گردیدهحکومت 

  است. خی، و اصول علمی و استدالل منطقیتاری
 ونباسیعتشابھات حیرت انگیزی از چگونگی غلبۀ 

و  در اواسط قرن ھشتم میالدی، بھ خلفای اموی
 بیش از دوازده قرن بعد بقدرت رسیدن اسالمیون

در قرن بیستم میالدی ایران  ١٣٥٧در انقالب 
ً باتقریاینھا وجود دارد.   کھ ترفندی ھمان  با

پیروز گشتند و آنھا را قتل عام ویان اسیون بھ امعب
ایران را نیز ند، و ن را ویران کردقبورشانمودند و 

، بھ چنگ آوردندبھ کمک عواملی از خود ایرانیان 
 – را تکرار نمودندھمان وقایع در عصر کنونی 

حیرت انگیز است کھ از عامل ارشاد و حمایت باز 
جھانی نیز  بیگانھ بدلیل رقابت میان قدرتھای

  .برخوردار بودند
تحت عنوان "سپاه  خصوصتشکیل گارد م

دی از گارد پاسداران انقالب اسالمی" نیز تقلی
مأمون،  فھیلمخصوص خلفای عباسی در زمان خ

بود کھ پس از فوت مأمون  ،معتصموسیلۀ برادر او 
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آنرا بھ ھفتاد ھزار نفر عدۀ بھ خالفت رسید و 
کل جمعیت دنیا در آن  (این رقم با توجھ بھ رسانید

زمان کھ حدود پنج در صد جمعیت فعلی تخمین 
ر ھر د.  )سرسام آوریستزده شده است، رقم 

کھ  نداین دفعھ ترکان شرق و مغول نیست صورت،
 ً را  ایرانکنند و  سرکوبخلفا و عوامل آن را نھایتا

طوایف پشتیبان آن بعد از چند قرن و  ،دنبرھاننیز 
بھ سطحی از ھشت قرن  بعدصفویھ ایران را 

معادل عھد ساسانیان در دوران قبل از ظھور 
تاریخ این بار بلکھ .  برسانندامپراطوری اسالمی 

  است. گذاشتھبعھدۀ خود ایرانیان  ھ راوظیفاین 
ً اشاره شد، ایرانیان در  سال ھمانطوریکھ فوقا

در طوفان انقالب قرار گرفتند ولی شمسی  ١٣٥٧
اکنون آمادگی آن را  لیکن آمادۀ انقالب نبودند. 

ضمن ، و نشان بارز آن اینست کھ نشان میدھند
از ھر جنبشی کور ابراز خشم بھ رژیم غاصب، 

طرح کورانھ تبعیت نمیکنند.  بلکھ بدنبال یک 
برای ھمیشھ مدنیت را  ستند کھپیشرفتھ و مقبول ھ

در جامعۀ خود برقرار کنند و مسجد و منبر را از 
  .ی بطور کامل کنار بگذارنددخالت در امور کشور

بعبارت دیگر، آنھا صبورانھ صبر میکنند و در 
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 ،صائب تبریزی از در اینجا شعری  انتظارند.
  مناسبت نیست: بی ھفدھم میالدیشاعر قرن 

  گوھر خود را مزن بر سنگ ھر ناقابلی
 صبر کن پیدا شود گوھرشناس قابلی

  بذر را در شوره زاری کاشتن بی حاصل است
  ن تا یک زمین قابلی پیدا شودصبر ک

  
  برویم بھ بخش عملی مطلب. فشرده،با این مقدمۀ 
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  بحران مزمن گذر از
حکومت تردید نیست کھ ایرانیان بھ آنچھ کھ 

 "جمھوری اسالمیتحت عنوان"  مذھبی دیکتاتوری
 ، بھ ایران ارمغان آوردگذشتھ در طول چھل سال 

ً معترض ھستند.   غارت معدودی کھ از این شدیدا
این اعتراض بھ متمتع شدند حسابشان جدا است.  

طرق مختلف ھمواره مشھود بوده و رفتھ رفتھ 
شدت یافتھ است.  لیکن مردمان ایران بدرستی 

کنند ینمبرای بار دوم از یک انقالب کور پشتیبانی 
ایران بھ عقب نخواھند کرد.  آنچھ کھ مسلم است و 

یط گذشتھ شراضعفھا و زیرا کھ  ؛بر نخواھد گشت
بود کھ این بال را بر سر ایران و ایرانیان آورد.  

دور یک دایره نیز نخواھد  ایران بھبعالوه، 
دیکتاتوری بدین معنی کھ حکومت  ؛چرخید

کومت فعلی را با یک حو یا متقلب  خرافات گرا
 ؛د نمودعوض نخواھتاتوری با رنگی دیگر کدی

اند تغییرات سطحی مشکل اساسی را نمیتوزیرا کھ 
ایران و  آزادیبراین، تنھا راه بنااز میان بردارد.  

طرح یک یک حرکت پیشرو است کھ ایرانیان 
  عملی و برنامۀ منطقی داشتھ باشد.
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ھدف تاریخی کھ در حقیقت برای تحقق چنین 
و تولدی خواھد بود، رنسانس اروپا با مترادف 

ایرانیان باید  بشمار خواھد رفت،دیگر برای ایران 
د و نضعفھای اجتماعی خود را تشخیص دھابتدا 
حقوق و احترام بھ  ھی گذشتدوری از خطا ھاآمادۀ 

.  این در کلیۀ زمینھ ھا باشنداجتماعی یکدیگر 
حقیقی بین اتحاد اولین الزمۀ برقراری آزادی و 

ھم . در این راستا حاکمیت فعلی ایرانیان است
اگر میخواھد نقش  ؛میتواند سھم بزرگی داشتھ باشد

مثبت در تاریخ ایران و ایرانیان از خود بھ یادگار 
آنھم اینست کھ بطور صلح آمیز حقیقت  –بگذارد 

در مقابل ت خود غلبھ نماید، بھ نفسانیا، دنرا قبول ک
و از مصدر قدرت کھ  ،مردم سر تعظیم فرود آورد

و از آن کشور دست یافتھ  در آن بھ ثروت و سالح
  ی نماید.کناره گیرسوء استفاده میکند، 

در طول قرن بیستم ایران تقریبا در تھران خالصھ 
در  و تمام تصمیمات و حتی انقالب مشروطیت ،شد

 اخیر در و انقالب میالدی) ١٩٠۶مسی (ش ١٢٨۴
عاری از ھر میالدی)  ١٩٧٩مسی (ش ١٣۵٧

در گی بیگانھ طبا مشااسمی کھ بھ آن گذاشتھ شد، 
برای تمام کھ تھران تھران اتفاق افتاد.  این روند 

  کنار گذاشتھ شود.بکلی باید ایران تصمیم بگیرد، 
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تھران در صحنۀ سیاسی ایران تا غلط انداز سھم 
 و پنجمحدود زیادی بسبب اشتباه در اصل چھل 

 ،قانون اساسی مشروطیت شروع شد کھ در آن
در تھران را با جمعیتی حدود دویست ھزار نفر 

حقیقت ممالک محروسھ (در معادل تمام آنوقت، 
کھ عالوه بر اثرات سوء  ایران قرار دادمتحد) 
آنرا بھ یک شھر بی سر و تھ پانزده  ،سیاسی
مردم برای نفس  امروز تبدیل نمود کھ میلیونی

و  ،خود بزنندیا فیلتر بھ دماغ کشیدن باید ماسک 
زندگی در آپارتمانھای انباشتھ شده بر پشت یکدیگر 

نیازمندیھای  محتاج ،داشتھ باشندی معمودی و عمو
"شش شان در گرو بئش  و غالباً  ،روز مره شوند

قانون اساسی مشروطھ بدین معنی کھ شان" باشد.  
بھ  ی شصت نفری را،سنانصف نمایندگان مجلس 

ایران  محروسۀ تھران و نصف دیگر را بھ ممالک 
چند مجلس سنا .  ھر چند کھ تشکیل اختصاص داد

ادی و روانی دھھ بعد بوقوع پیوست، ولی تأثیر م
بطور  و ایرانیھا خود را در ایران گذاشتھ بود

"ایران خودآگاه یا ناخودآگاه اعتقاد یافتھ بودند کھ 
  ".یعنی تھران
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با  مختلف ب از مللمرکدر حقیقت ایران بعالوه، 
است کھ عمده ترین  تاریخی سرزمینھای مشخص

، کرد، /آذربایجانیپارس/فارس، ترکآنھا شامل 
ملیتھای دیگر   د.میباشو ترکمن  عرب ، بلوچ،لر

 ،تالیش، تات از جملھ ارمنی، یھودی، آسوری،
وجود با نسبت کمتری  نیز و دیگران سرکیسی

ند، و با تنوع زبان و ھستکھ در نقاط مختلف  دارند
لطف خاصی بھ جامعۀ ایرانی خود داده  ،فرھنگ

اینکھ ملل این سرزمینھای مختلف، با فرھنگ اند.  
وت، سرنوشت خود را بھ دست عده ای و زبان متفا

خودکامۀ ریا کار و فاسد بسپارند، شایستھ نیست و 
  منطقی و قابل اجرا تغییر یابد. باید بطور

در دنیا و تراکم جمعیت  تا زمان اوایل قرن بیستم
ً در ایران  .  کل جمعیت خیلی کمتر بودمخصوصا

در صد  ١۵ کمتر از کھایران حدود ده میلیون بود 
و  ،روستا ھادر صد در  ۵۵ حدود ،رھادر شھ
دند. بنابراین، بو ٣عشایردر صد  ٣٠حدود 

                                                
را در قشالقھای خود  سردفصول  ،با طبیعت ، ھماھنگایراناصیل  عشایر ٣

 ،کوھھا ارتفاعاتییالقھای خود در در  و تابستان را در مناطق کم ارتفاع،
بدلیل عشایر  و دامداری بود و کشوری کشاورزی ند.  ایراندامداری میکرد

  .داشت اتو تولید یکشورامور  در نقش مھمی، و توان طبیعی نظم و تشکل
ً رو بھ دالیل مشخص، بببعد قرن بیستم اواسط ولی از  .گذاشت انقراض، شدیدا
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مرکزی دخالت چندانی در زندگی ملل  ھایحکومت
مختلف در محدودۀ جغرافیائی بنام ایران را 

اتحاد این ملل یکنوع اتحاد نظامی در نداشتند، و 
مقابل تجاوز گران و دیگر امپراطوری ھا بود.  در 

تشریک باھمدیگر در یک مجموعھ حقیقت آنھا 
مرکزی مستقل  ھایحکومتبعالوه، مساعی داشتند.  

د.  زیرا کھ چھ از نباش ندنمیتوانستنیز از مردم 
نقطھ نظر مالی و چھ از نقطھ نظر نظامی نیازمند 

.  لیکن از اوایل قرن بیستم این ندمردم بود
، وارداتی وضعیت با گسترش صنایع و تکنولوژی

ً یافت.  تغییر فاحش   در ایران پدیدۀ نفتمخصوصا
جب استقالل ، موبزرگی بودکھ نعمت در عین این

 ی از گمراھی ھا و فسادمایۀ خیلمالی حکومت و 
و شرایطی بھ بار آورد کھ در گذشتھ امکان  گردید؛

 دوراندر میت کاح و گستاخی گمراھی  آن نبود.
بقدری فجیع بوده کھ در این فضا  حکومت اسالمی

 .دنمیگنج
شرایط اجتماعی چھ از نظر کمی و چھ از  اکنون

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.  بعالوه، برخالف 
ھشتاد و پنج در صد از آن جمعیت در گذشتھ کھ 

یدات کشاورزی و دامداری بودند، بیش از کار تول
در شھرھا متمرکز کنونی ھفتاد در صد از جمعیت 

ً مصرف کننده گشتھ اند.  شده  ً و عمدتا محیط غالبا
از استاندارد متناسب با عصر کنونی زیستشان نیز 
.  بعالوه، بناچار بطور مستقیم و ستبرخوردار نی

 حکومتیک و اعانۀ غیر مستقیم محتاج خدمات 
از منابع متصرفۀ متکی بھ درآمد نفت غاصب و 

بی تردید یک چنین ساختار   نیز گشتھ اند. شانخود
  ناپایدار است و نمیتواند دوام داشتھ باشد.

مدیرت ممالك ھمجوار در داخل جلگھ ي ایران از 
مركزي بنام تھران خیلي وقت است كھ بیھودگي 

ان خود را بھ ثبوت رسانده و منتظر اتحاد ملل ایر
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 

ھا "یكپارچگي" و یا "تمامیت ارضی" میزنند.  این
ً  ایران، بشرحی ندارند کھ یکپارچگیتوجھ  کھ فوقا

 ھمھ اسیر ماندنکولونیالیزم و مفھوم ذکر شد، بھ 
.  در بدست عده اي خود كامھ از مركز است
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جز نام چیزی باقی  نیز ایرانط کنونی از شرای
با و مردمان آن چنان تحقیر شده اند کھ  است نمانده

استداللھای مسخره حتی در زندگی خصوصی شان 
انت و مورد اھ مشمئز کنندهدخالت میشود و در حد 

با تاریخ تمدن  مللکدام   تنبیھ بدنی قرار میگیرند!
طوالنی ھست کھ در عصر کنونی بھ یک حکومت 

اگر وضع   مزخرف اجازۀ چنین گستاخی را بدھد؟
ھم عوض خواھد شد.   ایرانچنین بماند آن نام 

بعالوه، مگر ملل ایرانی میخواھند ھویت یکدیگر 
حالت عقب ماندۀ را نفی کنند و یکدیگر را در 

 کولونیالیستی نگھدارند، و مثل گروه ھای رعیت
ً بسبب  ،تحت فرمان فقھا بر وزن خلفا کھ حقیقتا

در ند، یا اشتباه تاریخی بھ قدرت رسیدیک تصادف 
؟  گرفتار کنندمذھبی دیکتاتوری زیر یوغ حکومت 

حتی بعضی سطحی نگر و یا کسانی کھ بطور 
خاصی مادی ازات امتیاز مستقیم یا غیر مستقیم 

تصور میکنند کھ ایران ، برخوردار بوده و یا ھستند
.  ده پدرشان بوده و ملل مختلف ایران "اقوام" ھستند

این ھم از آن جھالتھائی است کھ ایران را بھ 
ھا از اینبعضی روزگار فعلی گرفتار نموده است.  

حتی گلھ میکنند کھ چرا ممالک قفقاز در حدود دو 
بماند کھ  – طۀ روسیۀ تزاری افتادقرن پیش بھ حی
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و در نھایت  در حقیقت عدو سبب خیرشان گردیده
پیروان  .  کسی ھم در میاناستقالل کامل یافتھ اند

حضرات بگوید این بھ تا نیست این مکتب فکری 
بیایند بھ کھ بخواه  ممالک قفقازکھ حاال برو از 

  ایران بپیوندند و ببین چھ جوابت میدھند.
ست کھ ایرانیان در طول تاریخ نتوانستھ حقیقت این

در اند حقوق ھمدیگر را بدرستی رعایت کنند و 
دیگران آمده اند و برایشان مقاطعی از تاریخ، 

ورود شمشیر زنان و باج خواران قاضی شده اند.  
اسالم در قرن ھفتم میالدی بھ ایران بھ -دین-تازه

 دیکتاتوری دوام حکومتھمین دلیل بود، و 
فعلی ھم از این مقولھ بی نصیب  اسالمی- مذھبی
دیکتاتوری برای رھائی از شر حاکمیت   نیست.
از  است ایرانیاناسالمی در ایران، الزم - مذھبی

آزادی خود و دیگران را فدای و ، انتقاد کنند خود
  .نماینددانم کاریھا ننفسانیات و ن

در عھد باستان، ایران و یونان مبتکر حکومتھای 
بھ زمان خود بودند کھ تدریجا بھ  پیشرفتھ نسبت

بنابرآنچھ کھ بھ نقاط مختلف دنیا گسترش یافت.  
ً بیان گردید،  بسبب بحران بی پایان اختصار فوقا

چھار دھۀ  اقتصادی کھ در طول- سیاسی-اجتماعی
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گذشتھ گریبانگیر ایرانیان شده، و ھمچنین بدلیل 
و محیط زیست، انسانی و آب و خاک تخریب منابع 

وانی حاکمیت در مدیریت صحیح امور داخلی و نات
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 

در کلیۀ سرزمینھای ایرانی، بطور پایدار  را
ی ھاادعاکند، و خود ایرانیان را، بدور از  تضمین
و انگیزه ھای غیر معقول، و بدون نیاز بھ  بیھوده
با ن سازی، حاکم بر سرنوشت خود سازد.  بحرا

نظم جدید ایران در بخش بعدی آمده این سخن، 
  است.
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  برقراری نظم جدید
   

ایران مختلف زمان آن فر رسیده است کھ ملل 
ً بد ست گیرند و بھ بازی سرنوشت خود را رأسا
کھ در  ،اسالمی-مذھبیھای سران دیکتاتوری 

شمسی  ١٣۵٧حقیقت بھ اشتباه و بھ غلط در 
پایان دھند.  اجرای  ،حکومت بدست آنھا سپرده شد

چنین طرح بھ اختالفات ساختگی در سطح بین 
، از ولخرجی ثروت ملی المللی پایان خواھد داد

آزادی و  برای اھداف غلط جلوگیری خواھد کرد،
مواھب  و استقالل و ھمچنین برخورداری از

 برای ایرانیان را زندگی و نظم صحیح اجتماعی
تجربھ نشان داده و اصول د.  نمویسر خواھد م

از این بھ بیش ح مدیریت نیز حکم میکند کھ صحی
تھران اجازه داده  از تمرکز قدرت و کج روی

نشود.  در اشل کوچکتر کھ برای ھمھ نیز بھ 
نی قابل درک و لمس میتواند باشد، یک خانواده آسا

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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خطر  سھ عرض ایران در متحت شرایط کنونی 
زوال  میتواند بھسھ بزرگ قرار گرفتھ کھ ھر 

ایران منجر شود.  فرھنگ و مدنیت  فاجعھ بار
اسالمی حاکم -یکی خطر تداوم دیکتاتوری مذھبی

بھ بر ایران است کھ ایران را گرفتار باج دھی 
حکومت برای بقای بیگانگان بمنظور یارگیری و 

واھد در و بھ ھر قیمتی کھ شده میخ ،خود نموده
و یک حکومت شبھ خلفای  مصدر قدرت بماند

ً در ایران  تثیبت نماید .  تداوم این عباسی را  مجددا
خالی خواھد  مدنی خودوضع ایران را از محتوی 

با عناوینی موالی (بندگان) بھ و ملل ایران را  نمود
بھ رعیت تبدیل  امتو از قبیل مستضعف جدیدتری 

از بین رفتن قانون م خطر دو  خواھد نمود. کرده و
از کشور خود بیزار را است کھ ایرانیان   مدنی

این   - نموده و آنھا را وادار بھ مھاجرت مینماید 
خالق و نیروی انسانی کشور را از  بتدریجروند  

ضعیف و  خواھد نمود و نسلی پیشگام خود محروم
  . گذاشتباقی خواھد  سرکوب شدهو  رعیت گونھ

المللی است کھ بدلیل وم خصومت بین سخطر 
رقابت اسالمی در -شدن حکومت مذھبی بازیچھ
 و ، ایجاد تنش در منطقھو  قدرتھای جھانی،میان 

خیال امپراطور گونھ ای است کھ ایرانیان  ھمچنین
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پوچی ھدف دنبال چنان دارد و نھ بنھ توان آن را 
کھ در نھایت بھ جنگ و ویرانی ایران می  ھستند
در بھ تنھائی خطر  سھاین .  ھرکدام از انجامد

منابع انسانی و  شدن ازبھ تھی  نھایت ایران را
خواھد کشاند، مگر اینکھ انقراض کامل طبیعی و 

ایرانیان با طرح و برنامۀ صحیح وارد عمل شوند.  
و نھ  انقراض ایران، حداقل در محتوی خطراین 

زیرا کھ ملل  شودموجب حیرت نباید ، در قالب
یران در از اگسترده تر حتی  سرزمینھائیبعضی 

  طول تاریخ محو شده اند.
مربع  لومتریک ١۶۴٨١٩۵جلگۀ ایران با وسعت 

ً معادل یک سوم  اروپا اتحادیۀ ممالک کل تقریبا
کشور عضو  ٢٨دارای اروپا اتحادیۀ .  است

ً میباشد کھ  مثل ایرانیان زبان و فرھنگ عمدتا
از بطور نسبی از این دو ھرکدام دارند.  متفاوت 

مواھب و منابع طبیعی متفاوت برخوردار ھستند.  
گشتھ در میان آنھا آنچھ کھ موجب تفاوت فاحش 

ترس و غلبۀ علم و فلسفھ در یکی، و کاربرد است 
  خرافات در دیگری است.

و  حفظ ایرانبرای از ھر سو کھ بنگری، ، نابراینب
تغییر اساسی در وضع الزم است  ،برقراری آزادی
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حذف حکومت الزمۀ این امر مھم، ایجاد شود، و 
یازده تشکیل مذھبی از مرکز و - دیکتاتوری
ایران  اتحادیۀتحت لوای مستقل و متحد جمھوری 

در نگاه اول ممکن   است کھ در زیر آمده است.
اشتراک در صنایع موضوع است برای عده ای 

ً نفت، زیرو منابع  بزرگ زمینی، مخصوصا
در بخش بعد  .  ھمانطوریکھنگرانی پیش بیاورد

 ً صنایع بزرگ و منابع زیر زمینی آمده است، اوال
شرکتھای سھامی بین جمھوریھا باقی  بصورت

 ً نفت بیش از یکصد  سفره ھایخواھد ماند.  دوما
سال است کھ دارد بھره برداری میشود کھ بی 

بطوریکھ .  گشتھ استتردید بھ پایان خود نزدیک 
در گذشتھ کھ چاھھای نفت ایران در بعضی نقاط 

بدون نیاز بھ پمپاژ بھ سطح زمین جریان می یافت، 
پاره ای نقاط برای حجمش چنان تقلیل یافتھ کھ در 

استخراج گاز و مواد نفتی آب بھ اعماق زمین 
آنھم با  -ۀ آن را بمکند پمپاژ مینمایند تا آخرین شیر

و بھ  ،واگذاری آن منابع بھ کمپانی ھای خارجی
ھمھ لیدات آتی آنھا.  اینھا خوری از تو امید جیره

پایان شواھدی ھستند کھ از یک طرف نزدیکی 
بھره دھی اقتصادی سفره ھای نفتی را نشان 

 مرکزی میدھد، و از طرف دیگر، ناتوانی حکومت
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را بھ  الحیت آن برای ادارۀ امور کشورو عدم ص
در حقیقت تخمینھای اولیھ در   نمایش میگذارد.

پایان قرن بیستم سفره ھای  با قرن بیستم این بود کھ
بھره برداری ھر چند کھ تھ خواھد کشید.   نیزنفتی 

ولو از دامھ دارد، سفره ھای نفتی ایران ھنوز ااز 
پیش بینی مبنای منطقی این اعماق بیشتر، لیکن 

دارد و با کمی کاست و فزود بھ وقوع خواھد 
مدیریت امور خود را  کھ ٤یازده جمھوری  پیوست.

ً بعھ بر مبنای سوابق تایخی،  خواھند گرفت،ده راسا
  :است بھ این قرارترتیب حروف الفبا، بھ و 

  :جمھوری آذربایجان جنوبی
  ....).....، و شھرستانھا.اردبیل – ارومیھ - تبریز( 

  :کباتانجمھوری ا
  .).........، و شھرستانھازنجان -  قزوین – ھمدان(

  :یالمجمھوری ا
  .)...................، و شھرستانھااھواز -(خرم آباد 

                                                
  نده،یسرگذشت سھ ھزار سالھ و راه آ ران،یشفاء ا ۀنیآ ٤

 .یشمس ١٣٩٣داور،  یآلج   
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  :جمھوری بلوچسیستان
  .)......................، و شھرستانھازاھدان -  (زابل

  :اجمھوری پارس
  .)....................، و شھرستانھابوشھر - (شیراز

  :جمھوری خراسان
  .).....، و شھرستانھاگرگان - گنبد قابوس  – (مشھد

  :جمھوری خزر
  .).................، و شھرستانھاندران(گیالن و ماز
  :جمھوری ری

  )................، و شھرستانھاکرج - تھران – (ری
  :سپاھانجمھوری 
  ..)...، و شھرستانھاقم – کاشان – یزد – (اصفھان

  :جمھوری کردستان
  .)..................، و شھرستانھاکرمانشاه - (سنندج

  :جمھوری کرمان
  )....، و شھرستانھابندرعباس – جیرفت – (کرمان
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شده  پیشنھاد) ١در شکل ( ٥جمھوریھامرزی  حدود
  .است

                                                
  نده،یسرگذشت سھ ھزار سالھ و راه آ ران،یشفاء ا ۀنیآ ٥

 .یشمس ١٣٩٣داور،  یآلج   
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  بین جمھوریھای اتحادیۀ ایرانپیشنھادی حدود مرزی  ):١شکل (

N 
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بدیھی است کھ ھیچ کار مھم بدون طرح و برنامھ 
تنھا نیز ایرانیان و نمیتواند بھ نتیجۀ مطلوب برسد، 

فعلی را ساقط غاصب م نمیتوانند رژی با فریاد زدن
 ١٣۵٧ سال اگر ھم بتوانند تکرار ماجرایکنند.  

فریاد زدنھا و  ،ماجرا ھمآن در میتواند باشد.  
کھ  تضاھرات چند صد ھزار نفری بھ تنھائی نبود

  موجب سقوط رژیم قبلی گردید.

با این سخن، ایرانیان ابتدا باید منافع و خواستھای 
.  بطور مطلق از جناحی را کنار بگذارندناممکن 

غیر ممکن بازگشت بھ گذشتھ، و یا  باطل و خیال
 مذھبی- تغییرات سطحی با حفظ ذات دیکتاتوری

دم و یا ، و یا تغییر رنگ روسری، حکومت فعلی
منسوخ طبقھ بندی تئوریھای مردود و زدن از 

دست  جوامع و شعار دیکتاتوری یکی بر دیگری،
ھد یک چھ عقل سالمی ھست کھ بخوا –بردارند 

رژیم دیکتاتوری را بردارد و جای آن رژیم 
دیکتاتوری دیگر بگذارد، خواه از نوع مذھبی باشد 

  یا از نوع پرولتاریائی؟و  یا از نوع نظامیو 
یک  انیان بھ رژیم فاسد کنونی مستلزمپیروزی ایر
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ارائھ شده در این اصول مبانی حرکت جمعی بر 
نظیر آن  ھمھ میباشد و کاملتر ازکھ است نوشتھ 

نیست.  در این  مکان و ھیچ زمان نبوده وھیچ ر د
جھان آزاد نقش خود را و در سالھای اخیر  راستا

و نشان داده ایران بخوبی  اندر حمایت از مردم
قدمھای مؤثر برداشتھ است.  بقیھ مربوط بھ خود 

آگاھانھ متشکل و ایرانیان است کھ بتوانند بطور 
را کھ در حقیقت  رژیم کنونیوارد عمل شوند و 

شمسی  ١٣۵٧ سال یک انقالب نیمسوز را در
و زحمات ھفتاد  بھ بیراھھ کشاندمیالدی)  ١٩٧٩(

سالۀ چند نسل از ایرانیان را، از انقالب مشروطیت 
بھ باد داد، فلج و ناچار بھ کناره تا بھ آن زمان، 

بھ نند، و با تشکیل جمھوریھای مستقل گیری ک
و  در داخل ،تماعیاج-اقتصادی-سیاسیالت کمش

 مبانی  .پایان دھند ،بین المللیھمچنین در سطح 
  .آمده است یدر بخش بعدجمھوریھا  یمدن نیقوان
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 جدید اساسی انونمبانی ق

 ٦لچھل اصحول محور  جمھوریھر اساسی  انونق
ی است کھ .  بدیھخواھد شدتھیھ و اجرا زیر کلی 

درنھایت نمایندگان منتخب ھر جمھوری قانون 
را تدوین خواھند نمود، ولی سی کشور خود اسا

رعایت این اصول الزامی خواھد بود تا طفره رفتن 
     .از مقررات پیشرفتۀ جھانی میسر نباشد

از جمھوری ھا دولت منتخب  ھر کدام  اصل یکم:
خود را خواھند داشت کھ بطور آزاد و با مطالعھ و 

خواھد شد کھ جزئیات  تشکیلکافی الزم و مقدمات 
زبان رسمی و   در قانون اساسی خواھد آمد. آن

اداری ھر جمھوری زبان اکثریت مردم آن خواھد 
برای ارتباط  ،بود، و زبان فارسی بعنوان زبان دوم

، و تدریس آن استفاده خواھد شد وریھابین جمھ
بعنوان زبان دوم در جمھوریھای غیر فارس، از 

.  ھر دورۀ دوم دبیرستان شروع خواھد شد
                                                

  نده،یسرگذشت سھ ھزار سالھ و راه آ ران،یشفاء ا ۀنیآ ٦
 .یشمس ١٣٩٣داور،  یآلج   
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رای یک مجلس شورای ملی و یک اد جمھوری
مجلس سنا خواھد بود.  انتخابات مجلسین، رئیس 
جمھور، فرمانداران، شھرداران، ریاست پلیس، و 

مربوط بھ وزارتخانھ ھا و سایر کلیات ھمچنین 
ھر   ادارات در قانون اساسی مشخص خواھد شد.

جزائی مخصوص خود را مدنی و جمھوری قوانین 
ھ در آن عدالت، آزادی و ک تدوین خواھد کرد

  .نظر خواھد بودطمح مسئولیت م

نمایندۀ مجلسین ھر جمھوری، یک   اصل دوم:
ایران  اتحادیۀرای شرکت در شورای جمھور ب

 کرد.  بدین ترتیب شورای اتحادیۀ انتخاب خواھد
 ھر کدامایران دارای یازده عضو خواھد بود، کھ 

 ، و در ھماھنگی بابا مشاورت جمھوری متبوع
شورا، در حل و فصل امور مشترک   دیگر اعضاء

این شورا  بودجۀ  بین جمھوری ھا کار خواھد کرد.
مین خواھد أبطور مساوی از طرف جمھوریھا ت

پول تمام جمھوری ھا یک نوع خواھد بود، و   شد.
خواھد اتحادیۀ ایران تولید آن تحت کنترل شورای 
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 بود.  واحد پول و ارزش برابری آن با ارزھای
 با مشاورۀ جمھوری شورااین خارجی را نمایندگان 

 د کرد.نتعیین خواھمتبوعھ 

در سازمان  نمایندگی اتحادیۀ ایران  اصل سوم:
بطور دوره ای برای مدت سھ سال، بھ  ملل متحد

کی از نوبت، از طریق نمایندگان مجلسین ی
  جمھوری ھا تعیین خواھد شد.

بھ  در ارتباط با انتقال اختیارات  اصل چھارم:
کنان صادق و الیق تمام سازمانھا و رکا، جمھوریھا

آنھا  ریب بھ اتفاقادارات، کھ شامل اکثریت ق
میشود، بھ کار خود ادامھ خواھند داد و در 
تشکیالت جدید جمھوری ھا جای خود را خواھند 

خشونت  گرفت.  برخالف دیگر تحوالت اجتماعی
 حسابھای کوتھ بینانھ اکیداً  صفیھت ، ازبار و خونین

ردی مطرح گردد، امو گرجلوگیری خواھد شد، و ا
  پیشھ خواھد شد.    و آموزش گذشت در درجۀ اول 

ھر جمھوری ارتش خود را خواھد   اصل پنجم:
داشت، و برنامھ ھای ھماھنگی و تمرینات دفاعی 
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مشترک بین جمھوریھا بعمل خواھد آمد. در ابتدای 
وریھا، تجھیزات و نفرات موجود در تشکیل جمھ

ارتش، سپاه پاسداران، و دیگر نیروھای انتظامی، 
بین  و با مالحظات الزم، بھ نسبت مساوی

  جمھوریھا توزیع خواھد شد.

مرکب جمھوری نیروھای نظامی ھر   اصل ششم:
) ١(شامل از افراد کادر خواھد بود، و تقسیمات آن 

ھای زمینی، نیرو مرکب از) ارتش و سپاه( اردو
(مرزبانی و  رمریاژاند) ٢( ؛ھوائی، دریائی

 (شھری و راه) پلیس) ٣(مناطق روستائی)؛ 
    خواھد بود.

در تمام جمھوریھا  خدمت نظام وظیفھ  اصل ھفتم:
افراد ذخیره بشرح اصل  لغو خواھد شد.  لیکن

آموزش خواھند دید، و کھ در زیر آمده، ھشتم 
و غیر مسلسل  تیرسھ حد اکثر داشتن سالحھای 
، برای افراد بدون سوء سابقھ، و (غیر اتوماتیک)

 ، کھ جزئیات آن را قانوندارای گواھی ایمنی تفنگ
  مشخص خواھد کرد، مجاز خواھد بود.
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ھر جمھوری برنامھ ای برای   اصل ھشتم:
، یعنی شھروندان بین آموزش نظامی افراد ذخیره
ر خواھد کرد کھ برگزا سنین بیست الی چھل سال،

شرکت   جزئیات آن را قانون مشخص خواھد نمود.
افراد باالی چھل سال در نیروی ذخیره، بسبب 

  دیگر مسئولیتھای اجتماعی، اختیاری خواھد بود.

ھر جمھوری موظف بھ رعایت یک   اصل نھم:
سری اصول کلی اجتماعی از جملھ آموزش، 

یط بھداشت، راه و ترابری، عمران و آبادانی، مح
زیست و کنترل تراکم جمعیت نسبت بھ ظرفیت 

  جمھوری خواھد بود.و منابع ضی ابھره دھی ار
در متخصصین تدابیر منطقی برای تعیین صالحیت 

تعیین حرفھ ای، و رعایت استانداردھای خدمات 
اتخاذ  برای مصارف عمومی، در تولیداتشده 

  خواھد شد. 

ظرفیت بھره دھی و سھم جمعیت   اصل دھم:
از  ی ھا را ھیئتی مرکب از سھ متخصصمھورج

اتحادیۀ ایران ھر جمھوری، تحت نظر شورای 
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این تعیین و اعالم خواھد کرد.  ھیئت در اجرای 
خواھد بود از خدمات مشاورین مستقل در  قادرامر 

جمع آوری آمار دقیق از منابع طبیعی و انسانی 
  استفاده کند.  

ن از جمھوریھای جدید بیرو  اصل یازدھم:
ایران، در صورت تصویب سرزمینھای اتحادیۀ 

، ممکن است بھ اتحادیھ ھوریھای اتحادیھھمۀ جم
شکیل جمھوری جدید در داخل بپیوندند، ولی ت

مقبول نخواھد  ،جمھوریھای اتحادیۀ ایران محدودۀ
  بود.

دولتی و و شرکتھای کارخانجات   اصل دوازدھم:
کھ  صورت شرکتھای سھامیشبھ دولتی ب

داران آن جمھوریھا خواھد بود، بھ کار خود سھام
آنھا از  ئت مدیرۀادامھ خواھند داد و اعضای ھی

جمھوریھا  ی ازطریق مجمعی مرکب از نمایندگان
خواھد شد کھ جزئیات آن  تعیین، حدودبرای مدت م

 را قانون مشخص خواھد کرد.
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 وکارخانجات از در آمد ناشی   اصل سیزدھم:
یھا، بعد از کسر ھزینھ منابع زیر زمینی جمھور

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 
ً عمر محدود دارند، نیازھای ضروری ھر  معموال
جمھوری بھ دلیل کثرت جمعیت، مورد نظر خواھد 

 موجبیک جمھوری ببود تا از پیدایش فقر در 
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.

پروژه ھای ھای ساختمانی رکا  اصل چھاردھم:
از طریق پیمانکاران  ھر جمھوری،دولتی 

انجام  مجوز و درجھ بندی شده،، با خصوصی
اجرای و ھیچ نھاد دولتی مجاز بھ ، خواھد شد

عملیات ساختمانی و رقابت با پیمانکاران 
بھ جز اینکھ کارھای  خصوصی نخواھد بود؛

مربوط بھ نگھداری جاده ھا و خیابانھا، تا آنجائیکھ 
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 وسیلۀ ،کارھای فوری و کم حجم باشددر حد 
سازمانھای مربوطھ تیمھای نگھداری ادارات و 

  انجام خواھد گرفت.

تصویب پروژه ھای بزرگ، کھ   اصل پانزدھم:
ط زیست میگذارد، و محیتأثیر قابل مالحظھ ای بھ 

قابل مالحظھ بھ جمھوری تحمیل میکند،  ھزینۀ
ی عموم، در سطح أروژه، بھ ربستھ بھ وسعت پ

گذاشتھ خواھد  ،و یا شھر و یا شھرستان جمھوری
 ا قانون مشخص خواھد نمود.جزئیات ر  شد.

احداث ھای بزرگ از قبیل ه پروژ  اصل شانزدھم:
محلھ ھای جدید شھری، خیابان کشی، جاده سازی، 

 و پل سازی؛، کانال کشی، خطوط لولھ، سد سازی
بدون مطالعات فنی و توجیھ اقتصادی و محیط 
زیستی، و بدون بحث و اظھار نظر مردم، مجاز 

قانون مشخص خواھد  نخواھد بود.  جزئیات را
  نمود.

ھیچ نوع ساخت و ساز در داخل   اصل ھفدھم:
شھر و یا سازه ھای زیربنائی آن، و یا ھر کار 
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و محیط زیست ساختمانی کھ با سالمتی، ایمنی، 
طرح و نقشھ، و بدون  سر و کار داشتھ باشد؛

مھندسین مشخصات فنی، کھ وسیلۀ و محاسبات 
شده باشد؛ مجاز ، تھیھ با جواز حرفھ ایمجرب و 

از  تخلف مھندسین یا مدیران ادارات  نخواھد بود.
خواھد داشت  م، پیامدھائیاصول فنی و حقوقی الز

  کھ حدود آن را قانون مشخص خواھد کرد.

محیط زیست، از برای حفاظت   اصل ھیجدھم:
کندن خاک در ھر محل، بھ جز اراضی 

و یا  سانتیمترکشاورزی، بھ عمق بیش از پنجاه 
م بیش از پنجاه متر مکعب، بدون بررسی و حج

از جواز حرفھ ای یید مھندسی مجرب و دارای أت
  ممنوع خواھد بود. دولت جمھوری، اکیداً 

ساخت ھر مسکن جدید منوط بھ   اصل نوزدھم:
و مشخصات فنی از طریق  شھتھیۀ نقطراحی و 

 جوازمجرب و دارای  آرشیتکت ھاین و مھندسی
شامل حتویات نقشجات .  محرفھ ای خواھد بود

عناصر ، ھنریمالحظات مالحظات محیط زیستی، 
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مین آب و نحوۀ تأابنیھ با استانداردھای ذیربط، 
کھ ، خواھد بود دفع بھداشتی فاضالب برق، و نحوۀ

 آرشیتکت ھایو بررسی و تأیید مھندسین پس از 
قابل اجرا خواھد بود.  نھادھای  مجرب دولتی

ن نقشجات مجاز بھ دولتی برای بررسی فنی چنی
در  آرشیتکت ھااستفاده از خدمات مھندسین و 

جمھوری ھا مکلف   بخش خصوصی خواھند بود.
 آبتأمین رای یک طرح جامع مھندسی برای بھ اج

ارائۀ خدمات  ؛فاضالبدفع بھداشتی ، تصفیھ شده
ام شھر ھا و روستا ھا تم برق، تلفن، گاز، در

و اجرای بطوریکھ بعد از تکمیل  خواھند بود؛
ھیچ مکانی بدون یکی از زمان بندی شده،  طرح

 یمکانھیچ در خدمات عمومی فوق نخواھد بود، و 
مجاز  ، حتی بھ چاهتخلیۀ فاضالب بدون تصفیھ

و دور دست، نخواھد بود.  در مکانھای منفرد 
نصب سیستم سپتیک، بھ ابعاد الزم، با طرحھای 

   استاندارد، اجباری خواھد بود. 
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ظرفیت جاده ھا نسبت بھ حجم   :اصل بیستم
زمان  فیک مشخص و گسترش الزم با برنامۀترا

  بندی شده بھ اجرا گذاشتھ خواھد شد.

راکز گسترش خطوط آھن بھ م  اصل بیست و یکم:
زمان بندی شده بھ  تولید و پرجمعیت، با برنامۀ

  اجرا گذاشتھ خواھد شد.

سیسات الزم برای أمین تأت  اصل بیست و دوم:
بدون  تلفن ھمراه، ده از اینترنت پر سرعت واستفا

الزامی  ھامحدودیت، در تمام شھرھا و روستا
  خواھد بود. 

در  درمانی مجھزمراکز   اصل بیست و سوم:
، ایجاد خواھد شدروستائی  ھا و مراکزشھر

با تجھیزات بطوریکھ دسترسی بھ یک درمانگاه 
برای ھمھ در مدت زمان معقول  متعارف، کامل

  اشد.ممکن ب

سیس مھمانخانھ ھا با أت  اصل بیست و چھارم:
نین ایستگاھھای استاندارد بین المللی، و ھمچ

بخش خصوصی، مورد  سوخت گیری، وسیلۀ
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ر قرار خواھد گرفت.  حمایت دولت جمھوتشویق و 
الزم با تسھیالت دیدنی، تأسیس پارکھا در مناطق 

ظرفیت پارک و تخمین از رفت و آمد بستھ بھ 
با کارکنان الزم  و یا فصلی گردشگران؛روزانھ 

 جزء ،برای مدیریت و نظافت و امنیت پارک
حداقل تسھیالت   برنامۀ جمھوری ھا خواھد بود.

الزم در پارکھا، آب و سرویس بھداشتی خواھد 
 در یک پارک، اقامت ممتدحد اکثر مدت  و ؛بود

  ھفت روز خواھد بود.

ر دین و بھ ھ و ستایش عتقادا  اصل بیست و پنجم:
.  لیکن دین بطور مطلق شعبات آن آزاد خواھد بود

.  استفاده از دین جدا خواھد بودو سیاست از دولت 
رای اھداف سیاسی، یک نوع دروغگوئی و سوء ب

کھ  ،است و خیانت بھ دین استفاده از اعتماد مردم
میگردد، و مجاز انحراف و خسارت موجب 

  نخواھد بود.

موقوفات، و امالک راضی ا  اصل بیست و ششم:
سسات خیریھ در ھر جمھوری، در اختیار ؤو م
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دولت آن جمھور قرار خواھد گرفت، و ھرگونھ در 
مخصوص امور  یک حسابآمد ناشی از آن در 

منافع ، و سرمایھ گذاری خواھد شدو خیریھ ذخیره 
خواھد  نیازمندان مستمندبھ مصرف کمک بھ آن 

 رسید.

با تصویب ھر جمھوری   اصل بیست و ھفتم:
برای مقاصد  لیراکزی را کھ بنام دین وممجلسین، 

منابع مالی کشور استفاده از سیاسی و با سوء 
ضبط امور خیریھ  ساختھ شده است، برای استفادۀ

تعداد  ھمعابد و مساجد ھر شھر ب  خواھد کرد.
، مورد موجود متعارف و متناسب با جمعیت

.  در استفادۀ مردم و پیشوایان دینی خواھد بود
ۀ نگھداری نقاطی کھ اعانۀ آزاد مردم کفاف ھزین

 نگھداری آن ومعابد و یا مساجد را نکند، ھزینۀ 
بعھدۀ از منبع درآمد موقوفات، باز سازی آن، 

  خواھد بود. دولت جمھور

تشکیل مراکز آموزشی   اصل بیست و ھشتم:
علمی مستلزم رعایت استانداردھای علمی خواھد 
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ا قانون تعیین خواھد کرد.  بود کھ چگونگی آن ر
ھر جمھوری مکلف بھ تشکیل و نگھداری مراکز 

، و بین المللی ھایردعلمی و آموزشی با استاندا
خواھد بود و  متناسب با جمعیت در مناطق مختلف،

مین خواھد کرد.  لزوم و یا عدم بودجۀ آن را تأ
آن،  أمین بودجۀلزوم مدارس مخصوص دینی، و ت

  ر جمھوری خواھد بود.با تشخیص مجلسین ھ

ھر انسان و حقوق حرمت   اصل بیست و نھم:
رعایت خواھد شد، تعرض بھ حقوق و جان و مال 

خواھد بود، و رعایت قانون  ھر کسی ممنوع
واھد ، و بدون مزاحمت دیگران خھر کس وظیفۀ

  بود.

درستکاری ھدف اصلی خواھد بود، و   اصل سیم:
جامعھ رشوه خواری و تزویر و ریا جائی در 

خواھد و مسئول نخواھد داشت.  بیان و قلم آزاد 
  بود.

رسیدگی بھ جرائم افراد حقیقی و   اصل سی و یکم:
حقوقی مربوط بھ انقالب ایران و حوادث بعد از 
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یک ھیئت وکال کھ در آن ھر جمھوری  ، وسیلۀآن
یک ھیئت  یک وکیل معرفی خواھد کرد، بعالوۀ
کھ از طریق وکال از یازده  کشور مترقی جھان 

تعیین خواھد شد، صورت اتحادیۀ ایران شورای 
خواھد پذیرفت.  خارج از این چھارچوب کسی حق 
تعرض بھ دیگری، بھ ھیچ عنوان نخواھد داشت، و 

.  متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار خواھند گرفت
کھ با حرکت ملل اتحادیۀ ایران عناصری لیکن 

دون کند، در ھر جمھوری بو مزاحمت خصومت 
اعمال  ینیاز بھ ھیئت وکال محاکمھ شده و بھ جزا

 خود خواھد رسید.

ھر جمھوری مکلف بھ متعادل   اصل سی و دوم:
کردن اقتصاد خود خواھد بود بطوریکھ درآمد و 

مین زندگی انسانی با أت امخارج مردم متناسب ب
  استاندارد مقبول، و پشتکار الزم باشد.

مۀ بیمۀ برناھر جمھوری   وم:ساصل سی و 
عمومی خواھد داشت بنحویکھ کسی بدون درمان 

پوشش بیمۀ درمان نباشد.  بعالوه، ھر جمھوری 
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مین اجتماعی افراد باالی ھفتاد و پنج أمکلف بھ ت
سال خواھد بود.  بدین معنی کھ اگر شخص دارای 
حقوق بازنشستگی یا منبع در آمد دیگری نباشد، 

ردد کھ بایستی حداقل حقوقی برای وی تعیین گ
میزان آن را قانون مشخص خواھد کرد.  ھمچنین، 

مین اجتماعی از کار أھر جمھوری مکلف بھ ت
کسان بی    افتادگان خود بھ ترتیب فوق خواھد بود.

سرپرست و یا کم در آمد از کمکھای اجتماعی 
بھ  ،بیمۀ بیکاری.  مؤسسات د بودنبرخوردار خواھ

ھد مستمری خوا ، برای مدت محدود،بیکاران
  ات آن را قانون تعیین خواھد کرد.کھ جزئیپرداخت 

ھر جمھوری، جامعھ و منابع   م:چھاراصل سی و 
تولید را چنان مدیریت خواھد کرد، کھ تورم تحت 

  بیکاری بھ حد اقل برسد.کم کاری و  و ،کنترل

جمھوریھا با تمام کشورھای   :پنجماصل سی و 
نوع  نژاد، دین و آئین، و، بدون توجھ بھ دنیا

در صلح و دوستی خواھد بود مگر  حکومت؛ 
اینکھ حوادث آینده طوری دیگر ایجاب کند کھ 
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اتحادیۀ ایران اتخاذ روش در آن صورت با شورای 
  خواھد بود. 

ھر جمھوری با رعایت یک   :ششماصل سی و 
ایران، کھ جزئیات  ر اتحادیۀسری سیاست کلی د

اھد آن در تفاھم نامھ بین جمھوری ھا مشخص خو
شد، قادر بھ بازرگانی در سطح بین المللی خواھد 

  بود.

ملل جمھوری ھا با در دست   :ھفتماصل سی و 
بطور آزاد در داشتن پاسپورت جمھوری متبوعھ، 

، و ران سفر خواھند نمودای جمھوری ھای اتحادیۀ
و اقامت کار، قادر بھ اشتغال  با کسب پروانۀ

  خواھند بود.

وری پرچم مخصوص ھر جمھ  تم:شاصل سی و ھ
 دهیازخود را خواھد داشت کھ در آن آرم مثلثات 

نشان داده  )٢(بطوریکھ در شکل خورشید گانھ و 
در مرکز آن قرار خواھد بطور خوانا شده است، 

  گرفت.
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اتحادیۀ ایران در ھر شورای   :نھماصل سی و 
ساختمان متحد الشکل با کارکنان جمھوری یک 

د داشت، و تشکیل ھخوادفتری و تجھیزات الزم، 
آنھا بطور گردشی  ق برنامۀجلسات ماھیانھ و فو

  در این دفاتر صورت خواھد گرفت.

سفرای نمایندگی ھای اتحادیۀ ایران   :چھلماصل 
در کشورھای خارج بطور مساوی از طریق 
جمھوریھا برای مدت پنج سال بطور گردشی 

سفیر یک جمھور ھ نحوی کھ بمنصوب خواھد شد، 
ی با سفیر بعد از یک دورۀ پنجسالھ ردر یک کشو

دیگر جمھور دیگر جایگزین خواھد شد.   از
الزم، چنان نفرات ، بستھ بھ دیپلماتھای نمایندگی ھا

ھر تعیین خواھد شد، کھ در مجموع سفارتخانھ ھا، 
جمھور بطور مساوی سھمی از حضور در سطح 
بین المللی داشتھ باشد.  تأمین بودجھ و ھماھنگی 

نمایندگی ھا از طریق شورای اتحادیۀ کارھای 
نمایندگی در حکم سفارتخانھ ھا   ایران خواھد بود.
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بین سطح یک یک جمھوریھای اتحادیۀ ایران در 
  .د بودنخواھ المللی

  جدیدپرچم 
  

بمنظور حفظ ارتباط خود با  ،٧پرچم اتحادیۀ ایران
بیان در منابع یاد شده در مقدمھ تاریخش کھ 

کھ نوار سھ  :) باشد٢طابق شکل (، میتواند مهگردید
و سرخ  )سبز (در باال)، سفید (در وسط، ،آنرنگ 

بھ نشان یازده  ،یازده مثلث متحد، بعالوۀ )در پائین(
ً بھ شکل کھجمھوری متحد،  واحد  یمثلث مجموعا

در وسط پرچم بر  ،است در آمدهھمانند کوه دماوند 
بر فراز د و خورشیروی نوار سفید قرار گرفتھ، 

 .ندطلوع میک وه اتحادیۀ ایرانک
  

                                                
  نده،یسرگذشت سھ ھزار سالھ و راه آ ران،یشفاء ا ۀنیآ ٧

 .یشمس ١٣٩٣داور،  یآلج   
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  ): پرچم اتحادیۀ ایران٢شکل (

 
  آلجی داور

 شمسی ١٣٩٨  تیر ماه
  میالدی ٢٠١٩ ژوئن 

  
  پایان

***********
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