
( فستی)مان هیاعالم سینو شیپ
  آزاد  رانیا  رنسانس

 

م آزاد، الز  رانیاکنون با ورود به دوره رنسانس ا هم        
ته گذشته کنار گذاش  دهیاست همه افکار کهنه و پوس

ن ا یشده و برا  یداشت 
ن
مود. ن ش  یآزاد، از نو چاره اند ران

( ستفی)مان هیاعالم سینو شیاز پ یبه مقدمه ا نجا یدر ا
ن تا پس از تع شود یآزاد اشاره م رانیرنسانس ا  یوراش یت 

ن منتخب   یرفراندم رسارس  یملت و برگزار  نیو معتمد ت 
 :دت  قرار بگ یشت  یو تعمق ب کشور مورد برریس

 یو حکومت دار  ایسیس یهرگونه برده دار  نفن  : ۱-اصل
 گرانیو سلطه بر د

  چیانسان بر انسان باطل است و ه حکومت 
ن
 انسان

و یندارد. از ا یبرتر  جهت   چیه از  گرانینسبت به د ملت  تن
 راستا، همه نیحاکم بر رسنوشت خود باشد. در ا د یبا

ن اداره کنندگان امور مختلف مملکت، مستخدم ت مل ت 
 ت  یو حاکم یبرتر  چگونهیعده ه نی. اشوند یمحسوب م
ملت را نداشته و فقط  اد از آح کی چینسبت به ه

ن مستخدم ن ملت هستند که از ب ت  ن متخصص ت  افراد  و  ت 
 در  ا یانتخاب و به استخدام ملت در آمده و  ستهیشا

ن مستخدم نی. اشوند یصورت لزوم از کار برکنار م  د ینبا ت 
بر جان و مال و ناموس  تسلیط چگونهیه
داشته باشند. اداره امور مملکت در هر رشته   مردم …و

  ژهیبه تخصص و  یا هو شاخ
 
 د یبا دارد که ملت آن بستگ

را انتخاب و به عنوان مستخدم به کار  ها  نیتر  ستهیشا
که القا    رابطه از به کاربردن هرگونه القان   نیبگمارند. در ا

ن کننده صاحب قدرت بودن مستخدم ملت باشد  ت 
 .گرددیم ی، خوددار …(و ر ی)مانند وز 

و اداره  استیاز س یدئولوژ یهرگونه ا ن  جدا : ۲-اصل
 مملکت

 و اداره مملکت استیدر س د ینبا یدئولوژ یا چگونهیه
…( و ست  یالیماتر  ،داشته باشد )اعم از مذهت   نقش  

 میعمت تیکه قابل  یاست کامال فرد موضویع یدئولوژ یا
 یها هدیملت با ا کی تواند ینم جهیبه عام را ندارد. در نت

در  یولوژ یدیا کی لیمختلف را پوشش دهد. تحم
 خی    در طول تار  شهیهم مملکت،و اداره امور  استیس

لت  م هیو توسل به زور عل یکتاتور ید جاد یمنجر به ا
 ت  یآن همواره هر نوع ظلم و جنا هیو در سا دهیگرد
 .شده است هیتوج

 هر نسل یت  گ  میاستقالل تصم : ۳-اصل

 چیرسنوشت خود باشد و ه ندهت  گ  میتصم د یبا نسیل هر 
ارد. را ند یبعد ینسل ها یبرا یت  گ  میحق تصم نسیل
خاب اداره کشور و انت یبرا یمیر تصماعتبار ه ن،یبنابرا
 مدت با مراجعه به آرا عمویم نیسال و ا ۴ فقط رانیمد
ن منتخب ینظر شورا ر یز  ملت،  نیو معتمد ت 

و در  یبازنگر  ست  یبا سال بوده و پس از آن یم ۸ حداکت  
ور  اتیت  صورت لزوم تغ  یشورا منظور شود.  یضن

ن منتخب ملت همواره به عنوان حافظ منافع  نیو معتمد ت 
مختلف اداره  یملت بر امر صحت انتخابات شوراها

 .مملکت نظارت خواهند داشت

 اصالت حقوق بش   : ۴-اصل

 یها بر مبنا یو قانون گذار  یت  گ  میهمه تصم هیپا
 :باشد. از جمله حقوق بش  یم تیرعا

 یا هر    
ن
 نید التشان،یو نوع تما تیضف نظر از جنس ران

ن مذهب و آو  از … و تیو مرام و اعتقادات، قوم یت 
 .برخوردارند یحقوق مساو 

ن قوان همه    ن در جهت تام ت  آحاد  یحقوق بش  برا ت 
 یبه آزاد توانیم انیکه از آن م  باشد یم رانیمختلف ا

ن و آ نیانتخاب د یآزاد ان،یب یآزاد شه،یاند  وهیو ش یت 
 .اشاره نمود …و یتفکر 

 یا هر    
ن
ن ن بوده و از سهم درآمد میل یرا کی یدارا ران  ت 

   ت  یسهم دارد )مگر با ضن  کی
 
طقه به من که بستگ

ن سکونت فرد و م  .دارد( یمنطقه ا تیمحروم انت 

همه آحاد مختلف  یبرا هیحق مسلم و پا «میل مهیب»   
  مهی. از جمله بباشد یاز بدو تولد م رانیمردم ا

ن
 ،درمان

  شغیل مهیب
 
حوادث  مهی، ب یلیتحص مهیب ،و از کارافتادگ

قبهت  غ  …و مت 

آنجا که همه آحاد ملت از بدو تولد )ضفنظر از  از    
ن  ن والد( تحت پوشش ب ا یداشت  ار قر  میل مهینداشت 

ن کودکان ن  جهیدر نت ند،ت  گیم   18تا سن  ت 
 
تحت  سالگ

 ،یو مهارت، هتن  یاو حرفه فتن  ،دریس یهاآموزش
 ن،یرا. بنابد ستنیقرار داشته و مجاز به کار ن… و ورزیس  
 چگونهیکودکان )و بزرگساالن( ه  ن  اکار و گد  تیموضوع

در جامعه وجود داشته  ست  ینداشته و نبا یهیتوج
 .باشد

ن کار از د اد یاز جمله اعت مختلفن  لیبه دال  کهیکسان     اشت 
کمپ   در  اورند یرو ب یبه ولگرد لند یو ما کنند یامتناع م

 . ند ت  گیالزم قرار م یمخصوص تحت مراقبت ها یها
ن ن «یولگرد» جهیدرنت داشته و ن ت  یموضوع چگونهیه ت 

 .دیکارشناسانه بعمل آ  ش  یآن چاره اند یالزم است برا

ن کامل ملت بر مستخدم  حق نظارت مایل : ۵-اصل  ت 
 کشور  ن  اجرا رانی( و مدن  اجرا رانی)مد

ن مستخدم همه امور اداره مملکت(  رانیملت )مد ت 
خواهند بود و همه ساله  یمشمول قانون از کجا آورده ا

پیش نویس اعالمیه )مانیفست( 

 رنسانس ایران آزاد



 یآنان و وابستگانشان مورد رس حساب مایل
 
 قیدق دگ

 .دت  گمربوطه قرار یم نظارت مایل یشورا

  یملت برا ن  عدم ضف دارا: ۶-اصل
 
و  امور تجمالن

 یتش  
 
 .اداره کنندگان امور مملکت تییه فان

ر زائد امو  یها نهیمتحمل هز  د یرابطه، ملت نبا نیا در 
 یتش  

 
 اداره کنندگان امور مملکت بشود. به خون   فان

اداره امور مملکت  نکهیا یمشخص و واضح است برا
 شده اداره و مهندیس یز یبخواهد طبق اصول برنامه ر 

 ن  راو تجمل گ فاتیاز تش   یار یبه انجام بس یاز یشود، ن
طور منظور، ب نیا یبرا میل یها هیماها نبوده و ضف رس 

ن قیقطع و  یم ملت یو معنو  یماد یها هیاتالف رسما ت 
 در  تواندیم از مهمانان خارج   ن  رای. در ضمن، پذباشد 

ن متعارف ن چارچون   لت در م یرا برا نهیهز  نیکه کمت    ت 
ن ن نیبرداشته باشد، انجام شود. ا ود تا خواهد ب فرصت   ت 
 نیاز ا مازاد نایس   یها نهیآن مهمانان هم بدانند که هز 

 د ی. شاشود یم ملت نیا… و ن  خرج فقر زدا فات،یتش  
ن آنان ن ن هم ت  خود به کار  یرا در قبال ملت ها هیرو  ت 

 .ندت  بگ

ن همچن  یاه نهیهز  ۀکه بخش عمد  شود یخاطر نشان م ت 
کننده مملکت،   اداره یهائتیه و تجمالت فاتیتش  

دا تافته ج یبه خود و القا دنیهمواره ضف جالل بخش
بخش  شهیهم کهی. در حالشود یم …بافته بودنشان و

… و از اقشار مختلف جامعه در فقر و تنگدست   یاعمده
 میل یها هیکردن رسما  نهیهز  برند. بطور کیل به رس یم

 انتیارتکاب خ فات،یانجام امور تجمالت و تش   یبرا
 .محرز نسبت به ملت است

کت سهایم: ۷-اصل  .عام اداره امور کشور بصورت رس 

کت  کیعنوان  به توانیم مملکت کیاداره امور  به رس 
ن عام ن سهایم  ینگاه کرد که در آن هر ا ت 

ن
 کی یدارا ران

حق  کی ی( و دارایمنطقه ا از یامت تیسهم )با رعا

نوان به ع انتخان   ئتیه کیرابطه  نی. در اباشد یم یرا
 نسبت به اداره امور مملکت یم رهیمد ئتیه یاعضا

ود خ یجا …ایخدمت و  خی    تار  یپردازند که پس از انقضا
 ئتیه یخواهند داد. انتخاب اعضا یگر یرا به افراد د

رابطه  نیدر ا از یمورد ن یهابر اساس تخصص رهیمد
ن تع  .شودیم و انجام یت 

ن پ  یبرا د یبه دادن وعده و نو  از یعدم ن: ۸-اصل ست گرفت 
 .اداره کشور توسط افراد و گروه ها یها

ور مملکت بصورت چارچوب اداره ام نکهیتوجه به ا با 
الزم است که افراد  شود،انجام یم یمیو کار ت ن  شورا

 یشوراها یگوناگون برا  یها نهیمتخصص در زم
 جه،یدر نت ند؛یایمختلف انتخاب و به استخدام ملت درب

که باعث انتخابشان خواهد   ستیافراد ن یشعارها نیا
ها انتخاب آن لیکه دل  تشد بلکه نوع تخصص آنهاس

در شوراها و  یمیو انجام کار ت یبه همکار دعوت  یبرا
 نیاز ا ن،ی. بنابراشود اداره مملکت یم رهیمد یها تییه
لت، به م د یبر دادن وعده و نو  طرح شعارها مبتن  دگاهید

مملکت متعلق  را ی. ز شود محسوب یم ت  یعوام فر  نویع
 یاازهیو ن آنکه بخواهد در مورد امور   ستین به کش
باشد  او  تیبدهد که مستلزم عنا ن  هامردم وعده رفایه

 ،. اصوال در انقالب رنسانشد ت  بگ یفرد یهامیتصم ا یو 
است و همه امور کشور بصورت کار  فاقد معتن « من»
« ما» نیانجام شده و در اداره امور، ا و دسته جمیع یمیت

 یهااو در شور  باشد یقدرت ملت م ۀندت  است که در برگ
و  نیمعتمد یشورا ،یجمهور  یمختلف از شورا

ن منتخب بهداشت،  یشورا ع،یصنا یملت، شورا ت 
 به اداره… روستا و یشهر، شورا یاستان، شورا یشورا

رد ف چیرابطه، ه نیپردازد. در ا امور مختلف مملکت یم
ه آقاباالرس مردم ب عنوان و سمت   چیتحت ه گرویه  ا یو 

  نیبا ا گر ی. به عبارت دد یآ حساب نیم
 
ق  ،حرکت مت 

: گر ی)به عبارت د شود اعالم یم یدوران آقاباالرس  نایپا

 .(ایسیس یخاتمه برده دار 

 یهائتیپست در ه کیاز  شیب یفرد چیه: ۹-اصل
داشته  تواند )شوراها( اداره امور مملکت نیم رهیمد

 .باشد

خدمت الزم است  یپست ها یاست که تصد یهیبد
ن توسط متخصص امر انجام شده و از قبضه قدرت از  ت 

ها توسط افراد به شدت  یتصد نیاشغال ا قیطر 
 .شود یت  جلوگ

 عینفت و گاز و صنا تن یرزمیبودن ذخائر ز  میل: ۱۰-اصل
وش خائر  و ذ یمیوابسته مانند صنعت نفت و گاز و پت 

 
ن
، …و ومیو معادن مانند معادن مس، طال، اوران کان

ن همچن  …جنگل ها، رودخانه ها ومانند  یعیمنابع طب ت 

ه و بود رانیمتعلق به همه احاد ملت ا میل یها هیرسما
مورد الزم  نیهستند. درا کیو رس   میهمه در آن سه
کت سهایم رهیمد ئتیاست توسط ه  عام که همه رس 

شده و همه مردم از  تیر یدر آن سهم دارند، مد انیرانیا
مند شوند و از مختلف بهره یاز آن به انحا درآمد نایس  

س سارقان رسما در امان نگاه داشته  میل یها هیدست 
 .شوند

در اداره امور  یمیممنوع بودن مداخله ت: ۱۱-اصل
 … کانون قدرت و رانت و  جاد یاز ا یت  جلوگ یمملکت برا

 ملت )اداره امور  مستخدیم د یهر کاند گر،یعبارت د به
 مختلف مملکت( فقط حق مع یدر پست ها

ن
ا خود ر  رق

ن پست خدمت دارد و از مداخله ت  یبرا داره در ا یمیگرفت 
 د،یمان کانون قدرت یم  جاد یا نکهیامور مملکت به علت ا
 .بر حذر داشته شود

نشان داده است که هر کجا اداره امور  خی    تلخ تار  تجربه
گروه مشخص بوده، آنها با قبضه   کیمملکت در دستان 



 نیسوق داده اند. ا یور کتاتیقدرت مملکت را به سمت د
 .نداشته است ن  موضوع هرگز استثنا

و  تتخیدر پا ایسیس یها تیعدم تمرکز فعال: ۱۲-اصل
 
ن
و استقالل هر استان در اداره امور مربوط  اداره استان

 به خود

همه  همواره رانیدر ا یقرون متماد یط نکهیتوجه به ا با 
مملکت بطور عمده معطوف به  ایسیها و کانون ستوجه

ت بخش عمده بودجه مملک جه،یبوده که در نت تحتیپا
ن را ن  یبخصوص استان ها گر ید یو استان ها دهیبلع ت 
  شهیهم یمرز 

 
 از کانون توجه دوربوده و از رشد و ترق

در قرن گذشته  ن  خود به تنها نیا و محروم بوده اند 
 
 
و  اد یز  ار یبس باعث بوجود آمدن اختالف طبقان

زم ال نیبنابرا ده،یگرد…  بزرگ و یمهاجرت به شهرها
 
ن
  است کشور بصورت استان

ن
 ،اداره شود. در اداره استان
هر استان بودجه مخصوص به خود را خواهد داشت  

ال اشتغ و و کار  عیصنا جاد یو ا یکه ضف عمران و آباد
تا از مهاجرت به  شود یموضوع باعث م نیشود. ا… و
 یمادقرون مت ضیتبع نیا عوارض جانت   ر یو سا تختیپا
ش گ  عدالت اجتمایع یشده و امکان برقرار  یت  شگیپ ست 
 .کند  دا یپ

 یا عتن یآزاد  رانیا : ۱-نکته
ن
فرد  چیه تیکه تحت حاکم  ران

و در آن فقط اراده ملت است که  ستین گرویه  ا یو 
ن تع راستا ملت با انتخاب  نی. در اباشد یکننده م  یت 

 یادر رشته ه ستهید متخصص و شااز افرا تن یمستخدم
مختلف و مرتبط نسبت به اداره امور مملکت در 

 .کندیم داممختلف اق یچارچوب شوراها

 ا یشورا »نظر  ر یرفراندوم ها، ز  هیکل  یبرگزار  : ۲-نکته
ن و منتخب نیمعتمد ئتیه  نی)ا  شودیم برگزار« ملت ت 
همواره حافظ منافع ملت در مقابل اداره کنندگان  تییه

امور مملکت بوده و در صورت برخورد با موارد مخالف 

بودجه  تواند یآن، م یهاو مصوبه قانون اسایس
ن مستخدم تا رفع اشکال قطع   «خزانه میل»ملت را از  ت 
ابطال  یرا ،یدر صورت بروز مشکالت جد ا یکند و 

 یبرگزار  یتقاضارا صادر و « دولت رهیمد تییه»
 .(دینما د یرفراندوم جد

ها، اصناف و طبقات مختلف احزاب و گروه : ۳-نکته
ن ن  ئتیشورا با ه» یخود را برا یداهایکاند توانندیم ت 

ن منتخب  « ملت نیو معتمد ت 
ن
دوم کنند که در رفران  معرق

  یشهر  یها
ن
م و استخدا تیانتخاب و به عضو  و استان

مدت  یشورا در آمده و به امر نظارت بر امور برا نیا
ن تع دازند یبعد خاباتشده تا انت یت   .بتر

ن و منتخب نیمعتمد : ۴-نکته   ملت عبارتند از اشخایص ت 
ن حسن سابقه در خدمت به ملت و ظلم ست یکه دارا  یت 

از غارت  یت  و رفع ستم از ملت هستند و در جلوگ
مملکت مصمم هستند و تالش خواهند کرد تا گذر از 

ا موجود به نحو احسن صورت گرفته و انتخابات  طیرس 
 .انجام شود یرستارس 

ن و منتخب نیمعتمد یشورا : ۵-نکته  مردم )به نویع ت 
مانند کنگره( حافظ منافع ملت در مقابل دست 

 .باشد اندرکاران اداره امور مملکت یم

آزاد  رانی( رنسانس افستی)مان یۀعالماصول ا : ۶-نکته
 روابط هیشخم زدن در کل است که نویع یشامل موارد

  ،ایسیس
 
را به همراه داشته … و  اجتمایع ،فرهنگ

 ن  فاشکو  ،یمانند اصل همجوار  اصویل ن،یباشند. بنابرا
 یکه برا  باشند یم یهیکه جزء امور بد  رانیا… و یاقتصاد
و  شوند وارد یم ضه در قانون اسایسینبودن عر  خایل

 رانیرنسانس ا فستیدارند، در مان یضفا جنبه شعار 
 .شوندآزاد مطرح نیم

  یانقالب ملت بر رو  ت  الزم است مس : ۷-نکته
ن
 نردبان

تحوالت آن نشان  ت  باالرونده قرار داشته باشد و س

و  ملت باشد  نیباشد که در خور و شان ا دهنده تکامیل
 نایدر بطن جامعه و در م یتفکر جار  نشان بدهد که

  یها شهیاند تواند ملت یم
 
ق و یو پ مت  فتیپ یبرا ش   ش 

ن و در چن بدهد  هیملت ارا ایسیس ا ت  کامل ت ت  س یطیرس 
ن مملکت را تضم ایسیس ه حرکت هرگون ن،ی. بنابراد ینما ت 

ن و بازگشت به عقب را خالف چن ارتجایع  تکامیل ت 
یم ر یآزاد مغا رانیا «انقالب رنسانش»دانسته که با 

 مت   شهیملت از نظر اند نیا گر،ی. به عبارت دباشد 
 
 ق

 .دیمان بازگشتکه بخواهد به عقب   ستین دست خایل

ن تع : ۸-نکته انقالب( و  )و رسود میل نوع پرچم میل یت 
 یهیو بد ستین فستیبر آن در زمره اصل مان د یتاک

 با  و  یپس از انتخابات رسارس  است که در زمان مقتضن 
ن تع مربوطه، طرح  تخصض یها تییشوراها و ه یت 
انقالب  ادآور یانقالب( که  پرچم )و رسود میل د یجد

 
 
ق  هیشد. اما توص واهند مردم باشد، انتخاب خ مت 

ن  یتا اطالع ثانو  شود یم  -از پرچم سه رنگ ساده )ست 
  – د یسف

ن
ن از وحدت ب قرمز( استفاده شود تا نشان مردم  ت 

ن باشد و از تفرقه و تکت  ب  یاه تیآحاد مردم و جمع ت 
 .مختلف اجتناب شود

 هیها و نژادها و گروندگان به کلهمه قوم یبرابر  : ۹-نکته
ن آ  …آنها و ۀهم تیفعال یو مذاهب مختلف و آزاد ها یت 

  یۀاصول اعالم ۀدر زمر 
ن
حقوق بش  است که در  جهان

 یهیزء موارد بدآورده شده و ج فستیمان نی( ا4 -)اصل
ن باشد. همچن یم ن و منتخب نیمعتمد ،ت  ن مردم از ب ت   ت 

همه اقوام و دارندگان مذاهب مختلف و گروه ها و 
ن ن نیها انتخاب خواهند شد که ا تیجمع  اتیهیاز بد ت 

 .ندارد د یبه تاک یاز یو ن باشد یم

و رو کردن  ر یز  به معتن  «انقالب رنسانش» : ۱۰-نکته
 ،نیگذشته است. بنابرا  دهیپوس یهمه چارچوب ها

ن چن   ایسیکه ساختمان س  دهد ینشان م یاشهیاند ت 
 
ن
  کنون

 
الحات هرگونه اص تیاست و قابل مملکت، کلنگ



از دست داده و همه ارکان مختلف آن  شهیهم یرا برا
قابل  ت  غ کهیبطور  شده، یاشهیفساد ر  ت  و درگ دهیپوس

 .باشداصالح یم

نشان از استبداد  از آنجا که نظام تک حزن   : ۱۱-تهنک
 تواند تیم انقالب رنسانش ن،یبنابرا دهد؛و پنهان یم دا یپ
  چگونهیه

ن
داشته باشد  با نظام تک حزن   همخوان

به  ها نظام نگونهیدهد که ا گذشته نشان یم  خی    )تار 
 یهیاند(. بدشده دهیکش  یوحشتناک به نابود یطرز 

 مختلف یگروه ها  ندگانیکه نما  د است که احزاب آزا
شده تا بتوانند به عنوان  لیتشک د یمردم هستند با

 خود  تیبه فعال یآزاد تیحافظان منافع مردم در نها
همه دست  فهیادامه داده و ناظران بر حسن انجام وظ

اندرکاران اداره امور مملکت بوده و افراد نخبه و کارآمد و 
و خدمت  فلمخت یپست ها یتصد یمتخصص را برا

 
ن
بدون آنکه خود در اداره امور  ند،ینما به مردم را معرق
 .داشته باشند یمملکت مداخله ا

  ،رفراندوم میل یقبل از برگزار  : ۱۲-نکته
ن
 هرگونه معرق

ها به سمت اداره کنندگان امور مملکت، افراد و گروه
 یکتاتور یبه ملت و ظهور نظام د لینشان از تحم

مورد ملت با  نیالزم است در ا و،تن ی. از اباشد یم یدیجد
ن پس زدن چن  یجر  ت 

 
 د جایتمام، از ا یار یو با هوش انان

 ی. هر ااورد یبعمل ب یت  جلوگ یگر یدنظام مستبد 
ن
 د یبا ران

ا یا … ا وافراد و گروه ه لیبداند که هر نوع تحم بخون   تن
ل یقبل از برگزار  ن  یتاتور کیاستقبال از د ۀانتخابات بمتن

 دهیملت ستمد نیآشکار به ا انت  یخ جهیو در نت د یجد
 .باشدیم

 یلم یهاهیاز امکانات و رسما استفاده شخض : ۱۳-نکته
فراد ا هیکل  یمردم فراهم شده برا اتیو آنچه که با مال

دست اندرکاران امور اداره مملکت مطلقا  یبخصوص برا
 .باشدممنوع یم

 کردن  ت  نمک گ ،یو فروش رأ د یهر گونه خر  : ۱۴-نکته
ان دهندگ یممنوع بوده و را… غذا و عی    ن با توز شهروندا

در اصل سوگند خورده هستند که مراعات حقوق ملت 
فالکت سوق  یطرق ملت را بسو  نیرا نموده و از ا
جرم ستمکاران و  کیصورت رس   نیا ت  ندهند، در غ

 د یقصد خر  کهیرا کسانیغارتگران زمان خواهند بود. ز 
از چپاول و غارت  ت  غ ت  یمردم را دارند، مسلما ن یآرا

یم یگذار   هیرسما نگونهیمملکت را در رس ندارند که ا
 .کنند

ابت و وضوح ث بخون   خی    تار  نکهیبا توجه به ا : ۱۵-نکته
گونه   چیدولتمردان به سوگند خود ه تیکه اکت    کند یم

  یبندیتعهد و پا
 
 گذارند؛پا یم ر یآنرا ز  ندارند و به سادگ

سوگند دولتمردان  یادا فاتیالزم است تش   نیبنابرا
 عمیل یهاآن مقررات و شاخص یحذف شده و بجا

 نیز گیجا انیخاط یبرکنار  تیقابل و انحراف  صیتشخ
 یمراسم تش   نیا

 
 ت  زائد شود. تنها ابزار موثر در مس فان

ن انحراف اداره کنندگان امور مملکت، تضم لت سلطه م ت 
مملکت و اداره امور استخدام دولتمردان  یبر امور جار 

دان سوگند دولتمر  یادا یرو  د یوجه نبا چیو به ه باشد یم
از  د توانی: فقط نظارت ملت منیحساب باز کرد. بنابرا
توجه نمود، ظلم و  د یکند و با  یت  غارت مملکت جلوگ

 یساینظام س کیهم که از طرف  ستم و رعب و وحشت  
فقط بخاطر غارت و چپاول  شود،یم ادهیملت پ یبر رو 

تا مردم جرات نکنند که  شود یم مملکت است که اعمال
ایصن  شود،  هغارت گرفت یداشته باشند. پس اگر جلو  اعت 

ن ظلم و ستم ن  .شودخود مهار یم یبخود ت 

ن  : ۱۶-نکته همه آحاد ملت حق دارند از رسپناه مطمت 
 نکهیعرص و با توجه به ا نیدر ا نیبرخوردار بوده و . بنابرا

است الزم است که در جهت  شیدر پ یدیشد یزلزله ها
 یساکن در هر نقطه ا انیرانیا هیرسپناه کل یمقاوم ساز 

ن در مناطق زلزله خ ژهیاز کشور بو   یلمدون م یطرح ها ت 
 .در نظر گرفته شود یو جد

تحت هر عنوان و به « گارد»هر نوع  لیتشک : ۱۷-نکته
 استیگارد ر   ،مانند گارد شاهنشایه یهر بهانه ا

 ت  ممنوع و غ به کیل… و یجمهور 
ن
دام باشد. اق یم قانون

له آغاز طرح توطئه عل نیبه ا ن  لف  ملت ت هیعمل، بمتن
ن بودجه مملکت م  .باشدیشده و باعث هدر رفت 

 یسازمان صلح طاهر  انگذار یبن

 یمکتب عرفان ک انگذار یبن
ن
 یطاهر  حلقه: محمدعیل هان
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