
 بسم هللا

 

آزاد إيران )رنسانس(مشروع إعالن )بيان( نهضة  
اآلن ، مع دخول عصر النهضة إليران حرة ، من الضروري تنحية كل أفكار الماضي القديمة والفاسدة جانبًا والتفكير في حل جديد 

المنتخبين وأمناء األمة وإجراء إليران حرة. إليكم مقدمة لمشروع إعالن )بيان( نهضة آزاد إيران ، بحيث أنه بعد تعيين مجلس 

 :االستفتاء على مستوى البالد ، سيتم دراسته والتأمل فيه

 

: نفي أي عبودية سياسية والحكم والسيطرة على اآلخرين1لمبدأ ا  

تحكم حكم اإلنسان على اإلنسان باطل وال يوجد إنسان أفضل من غيره بأي شكل من األشكال. لذلك ، يجب أن تكون األمة هي التي   

مصيرها. في هذا الصدد ، يعتبر جميع مديري الشؤون المختلفة للبالد خدًما لألمة. هؤالء الناس ليس لديهم أي تفوق أو سيادة على 

أي من أفراد األمة ، وهم فقط خدام لألمة ، يتم اختيارهم من بين الخبراء واألشخاص المستحقين ويعملون من قبل األمة ، أو يتم 

األمر. . يجب أال يكون لهؤالء الموظفين أي سيطرة على حياة الناس أو ممتلكاتهم أو شرفهم ، إلخ. تعتمد إدارة شؤون فصلهم إذا لزم 

الدولة في كل مجال وفرع على خبراتها الخاصة ، وعلى الناس اختيار األكثر تأهيالً وتوظيفهم كعاملين. في هذا الصدد ، يحظر 

ألمة في السلطة )مثل الوزير ، إلخاستخدام أي ألقاب توحي بأن موظفي ا ). 

 

: فصل أي أيديولوجية عن سياسة وإدارة الدولة2المبدأ   

 ال ينبغي ألي أيديولوجية أن تلعب دوًرا في السياسة واإلدارة في الدولة )سواء كانت دينية أو مادية أو ما إلى ذلك(. نتيجة لذلك ، ال

ولوجية في السياسة وإدارة شؤون الدولة أدى دائًما إلى خلق الدكتاتورية واللجوء يمكن أن تغطي أمة بأفكار مختلفة. إن فرض أيدي

 .إلى القوة ضد األمة ، وفي ظلها ، كان هناك ما يبرر دائًما أي نوع من القسوة والجريمة

 

: استقاللية اتخاذ القرار لكل جيل3المبدأ   

قرر لألجيال القادمة. لذلك ، فإن صالحية أي قرار إلدارة الدولة يجب على كل جيل أن يقرر مصيره بنفسه وال يحق ألي جيل أن ي

سنوات باإلحالة إلى األصوات العامة تحت إشراف مجلس المنتخبين  8سنوات فقط ، وهذه الفترة بحد أقصى  4واختيار المديرين هي 

مجلس المنتخبين وأمناء األمة دائًما على  وأمناء األمة وبعد ذلك يجب مراجعتها وإجراء التغييرات الالزمة إذا لزم األمر. يشرف

 .صالحية انتخاب المجالس المختلفة إلدارة الدولة كحامية لمصالح األمة

 

: أصالة حقوق اإلنسان4لمبدأ ا  

 :يرتكز أساس كل صنع القرار والتشريع على احترام حقوق اإلنسان. مشتمل

 

، بغض النظر عن الجنس أو الدين أو العقيدة أو المعتقدات ، إلخ يتمتع جميع البشر ، بمن فيهم كل إيراني ، بحقوق متساوية . 

 

تهدف جميع القوانين إلى ضمان حقوق اإلنسان لمختلف األشخاص في إيران ، بما في ذلك حرية الفكر وحرية التعبير وحرية اختيار 

 .الدين والمعتقد وطريقة التفكير وما إلى ذلك

الدخل القومي )باستثناء المعامل الذي يعتمد على منطقة إقامة الفرد ودرجة الحرمان لكل إيراني صوت واحد وحصة واحدة من 

 .(اإلقليمي

التأمين العام هو حق أساسي وغير قابل للتصرف لجميع األفراد المختلفين في إيران منذ الوالدة. بما في ذلك التأمين الصحي والتأمين 

م والتأمين ضد الحوادث غير المتوقعة وما إلى ذلكالمهني والتأمين ضد العجز والتأمين على التعلي . 

نظًرا ألن جميع أفراد األمة مشمولون بالتأمين الوطني منذ الوالدة )بغض النظر عن وجود الوالدين( ، ونتيجة لذلك ، يخضع أطفال نير 

 يسمح لهم بالعمل. لذلك ، ستختفي ذاتية عاًما للتعليم األكاديمي والتقني والمهني والمهارات والفنون والرياضة ، إلخ. ال 18حتى سن 

 .األطفال العاملين من تلقاء نفسها. ولهذا السبب أيًضا ، ستختفي أيًضا مهنة تسول األطفال والبالغين المثيرة لالشمئزاز

بهم في معسكرات أولئك الذين يرفضون العمل ألسباب مختلفة ، بما في ذلك اإلدمان ، ويريدون أن يصبحوا بال مأوى ، يتم االعتناء 

 .خاصة. نتيجة لذلك ، لن يكون لـ "التشرد" أي صلة

... 

 

: حق األمة في استكمال الرقابة المالية على موظفي الدولة والمديرين التنفيذيين5المبدأ   



بعناية من قبل سيخضع جميع موظفي األمة )المسؤولون في إدارة الدولة( للقانون وكل عام سيتم فحص حساباتهم المالية وعائالتهم 

 .مجلس اإلشراف المالي ذي الصلة

 

.: عدم إنفاق ثروة األمة على شؤون الترف والشؤون االحتفالية للهيئة الحاكمة لشؤون الدولة6المبدأ   

 في هذا الصدد ، ال ينبغي لألمة أن تتحمل التكاليف غير الضرورية للشؤون االحتفالية لمسؤولي شؤون البالد. من الواضح والواضح

أنه لكي تدار إدارة شؤون الدولة وفق مبادئ مخططة ومهندسة ، ال داعي ألداء العديد من االحتفاالت والكماليات ، وإنفاق األموال 

 .الوطنية لهذا الغرض هو بالتأكيد إهدار لألموال. إنه مادي وروحاني لألمة

 

ليدي بأقل تكلفة لألمة. ستكون هذه أيًضا فرصة لهؤالء الضيوف باإلضافة إلى ذلك ، يمكن أن يتم استقبال الضيوف األجانب في إطار تق

لمعرفة أن النفقات الزائدة الناتجة عن هذه االحتفاالت سيتم إنفاقها على التخفيف من حدة الفقر ، وما إلى ذلك في هذه األمة. ربما 

 .سوف يستخدمون نفس اإلجراء تجاه دولهم

يف االحتفاالت والكماليات للهيئات اإلدارية في البالد يتم إنفاقها دائًما على تمجيد نفسها وتحفيز يشار أيًضا إلى أن الجزء األكبر من تكال

التفتا المنفصلة ، وما إلى ذلك. بينما يعيش جزء كبير من طبقات المجتمع المختلفة دائًما في فقر وندرة. بشكل عام ، إنفاق األموال 

رورية هو خيانة واضحة لألمةالوطنية على أداء احتفاالت ورفاهية غير ض . 

 

.: إدارة شؤون البالد كشركة عامة7المبدأ   

 يمكن أيًضا النظر إلى إدارة شؤون بلد ما على أنها شركة عامة يمتلك فيها كل إيراني نصيبًا واحًدا )احتراًما لالمتياز اإلقليمي( وله

شؤون الدولة كأعضاء في مجلس اإلدارة ، الذين سيعطون صوت واحد. في هذا الصدد ، يكون مجلس االختيار مسؤوالً عن إدارة 

مكانهم ألشخاص آخرين بعد انتهاء تاريخ خدمتهم أو ... يتم تحديد وتنفيذ اختيار أعضاء مجلس اإلدارة بناًء على الخبرة المطلوبة في 

 .هذا الصدد

 

. . . 

 

عة وإرادة األمة فقط هي الحاسمة. في هذا الصدد ، تتخذ األمة إيران الحرة تعني إيران التي ال تخضع لحكم أي فرد أو جما :1مالحظة 

إجراءات في إدارة شؤون الدولة في إطار المجالس المختلفة من خالل اختيار الموظفين من الخبراء واألشخاص األكفاء في مختلف 

 .المجاالت وذات الصلة

 

بي األمة" )كان هذا المجلس دائًما يحمي مصالح األمة أمام تُجرى جميع االستفتاءات تحت إشراف "مجلس األمناء وناخ :2مالحظة 

مديري شؤون البالد ، وفي حالة التعامل مع في القضايا المخالفة للدستور وقراراته ، يمكن عزل موظفي األمة عن "الخزينة الوطنية" 

 .(حتى يتم حل المشكلة أو إصدار قرار بإلغاء المجلس المختص

 

والمجموعات والنقابات والطبقات المختلفة أيًضا تسمية مرشحيها لـ "مجلس المنتخبين وأمناء األمة" يمكن لألحزاب  :3مالحظة 

الذين تم انتخابهم في استفتاءات المدينة والمقاطعات وأصبحوا أعضاء وموظفين في هذا المجلس وهم مسؤولون عن المراقبة شؤون 

 .الفترة المعينة حتى االنتخابات القادمة

 

األمناء والمسؤولون المنتخبون لألمة هم أشخاص لديهم سجل جيد في خدمة األمة ومحاربة الظلم وإزالة الظلم عن : 4المالحظة 

 .األمة. هؤالء هم حماة مصالح األمة بحيث يتم االنتقال من الظروف القائمة بكفاءة وإجراء االنتخابات العامة

 

قة مثل الكونغرس( مصالح األمة أمام المشاركين في إدارة شؤون الدولةيحمي مجلس أمناء الشعب والمنتخبين )بطري :5مالحظة   

 

مبادئ إعالن )بيان( نهضة آزاد إيران تشمل األشياء التي تنطوي على نوع من الحرث في جميع العالقات السياسية  :6مالحظة 

ادي وما إلى ذلك إليران هي أشياء واضحة تم والثقافية واالجتماعية ، إلخ. لذلك ، فإن مبادئ مثل مبدأ الجوار واالزدهار االقتص

تضمينها في الدستور لضمان أن العريضة ليست فارغة ، وأنها مجرد كالم. لذلك ، لم يتم ذكر هذه المبادئ في بيان النهضة ألزاد 

 .إيران

 



األمة وأن يظهر أن التفكير  من الضروري أن يكون مسار ثورة األمة على سلم وأن يظهر تطورها التطور الذي يليق بهذه :7مالحظة 

 الحالي في قلب المجتمع وبين األمة يمكن أن يكون. األفكار التقدمية وتوفير قائد للتقدم السياسي لألمة ولضمان التطور السياسي للبالد

بارة أخرى ، من في مثل هذه الحالة. لذلك فإن أي حركة رجعية وعودة للوراء تعتبر ضد هذا التطور ومخالفة لـ "ثورة النهضة". بع

 .حيث المبدأ ، هذه األمة ليست خاوية الوفاض من حيث الفكر التقدمي

 

تحديد نوع العلم الوطني )والنشيد الوطني للثورة( والتأكيد عليه ليس جزًءا من مبدأ البيان ، ومن الواضح أنه في الوقت  :8مالحظة 

الصلة ، سيتم انتخاب التصميم الجديد للعلم )والنشيد الوطني للثورة( المناسب بعد االنتخابات العامة وبعزم. للمجلس المتخصص ذي 

أحمر(  -أبيض  -الذي يذّكر بثورة الشعب التقدمية. ومع ذلك ، حتى إشعار آخر ، يوصى باستخدام علم بسيط من ثالثة ألوان )أخضر 

لفينإلظهار الوحدة بين الناس ولتجنب االنقسام والتعددية بين الناس والسكان المخت . 

 

المساواة بين جميع الشعوب واألجناس والمتحولين إلى جميع األديان واألديان المختلفة وحرية نشاطهم جميعًا ، إلخ ، هي  :9مالحظة 

( من هذا البيان ومن بين الواضحة. كما سيتم اختيار أمناء 4-من بين مبادئ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الواردة في )المبدأ 

والممثلين المنتخبين من بين جميع المجموعات العرقية واألشخاص من مختلف األديان والجماعات والسكانالشعب  . 

 

"ثورة النهضة" تعني قلب كل األطر الفاسدة للماضي. لذلك فإن مثل هذه الفكرة تدل على أن الهيكل السياسي الحالي  :10مالحظة 

إلى األبد ، وجميع عناصره المختلفة فاسدة ومتورطة في فساد عميق الجذور وال  للبالد خراب وفقد القدرة على إجراء أي إصالحات

 .يمكن إصالحها

 

بما أن نظام الحزب الواحد يظهر ويخفي االستبداد، لذلك ال يمكن أن يكون لثورة النهضة أي توافق مع نظام الحزب  :11مالحظة 

ت بشكل رهيبالواحد )يظهر التاريخ الماضي أن مثل هذه األنظمة قد دمر ) . 

 

. . . 

 

 محمد علي طاهري

 مؤسس منظمة طاهري للسالم

 مؤسس مكتب العرفان الكيهاني حلقه

أبان ٤، الموافق  ٢٠٢٢أكتوبر  ٢٦                           ١٤٠١   


