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  نوین ایران) اساسیقانون ( ریشه ئی آئین
  ایران برای فردای رهائی میهنپادشاهی پیشنهادی انجمن نمودار

  وخرد خداوند جان بنام
 

 کـشورهای بیگانـه نـسبت    بداندیشیهای از پرگرفتارترین دوران زندگی مردم ایران و پس از آشکار شدن همه  سال ٢۴ گذشت با
 همواره زمان بار سـنگین وظیفـه ملـی را بـر دوش مـردان وارسـته                  آنچنانکهخاک سرانجام    ب و به سرنوشت میهن و فرزندان این آ      

 کسانی که بایـد در ایـن        از پادشاهی ایران پس از همه گویش های بایستنی و فراخوانی های پیاپی و پی گیر                 انجمن نهد،روزگار می   
رانجام به این نتیجه رسید که گویش زبـان ایرانـی بـرای بـسیاری                س نمایندروزگاران پر تالطم دستی راستین برای رهائی ایران بلند          

 واحساس درد آنـان     مسئولیت مرز که روزگاری میهن را برای رها سازیش از دست دشمن ترک کرده بودند نشانه                 برونزنان و مردان    
  .بر دردهای بیکران ایران نیست 

 و ایرانیـار را فـرا       گرامیه فرزند پادشاه از دست رفته محمد رضا شاه           ها چه سر گشاده و چه غیر سر گشاد         نامه بارها و بارها در      ما
 یکـی از پدیـده   او.   خود صفحه ئی نیک وبرجـسته را خریـداری کنـد   برایخواندیم تا در این روزگاران پر هیاهو و اضطراب از تاریخ   

همان سـالهای نخـستین آوارگـی و دربـدری       صفحه نیک را در      اینهائی بود که با بر خورداری از ویژگی آفرینشی خود می توانست             
  .  کند، که نکرد خریداریمردم ایران از تاریخ 

 بردارنـد،  و دایه ایشان شخصی بنام احمد اویسی راه را بر او بسته و نگذاشته ایـشان درسـت گـام                      هلـل به خطا می گویند      گروهی
وگروه های دیگری که واقعیـت را گـم کـرده و            . کرده اند  راه ایشان را کج      وهرزگان سیاسی ) سیا(گروهی می گویند عناصر سازمان      

 دردناک است و هر کس به هر عنوانی نخواهد برای این آب وخاک بـا جـان و مـالش                     بسیار روزگار کشور ما بسیار      نمیخواهند بدانند 
 و همـه کـار بکنـد برداشـته      چیز باشـد همهبدکارگی را از گردن فرزند پادشاه که او می توانست   خود مقصر است ، بارگناه و      کندکار  

  . میکنند قلمدادوشیخ علی شاه های مزدور وناتوان را مقصر 
 بـرای  ملت و میهن نشان می دهد که هر کس به هر سبب وانگیزه ئی نخواسته تا پای جان                    سامانی سال آوارگی وبی     24 تجربه

 سده ئـی    14 میهن و این مردم از شر جرسومه         ایناهند  میهن ومردم گرفتارش کارکند امروز باید بکناری برود وبگذارد آنان که میخو           
 تـاریخ هرگـز چـشم بـراه زنـان      زیرا.   بخشانه خود را آزاد زنانه و راد مردانه بردارند         رهائیاسالم و بالی بربریتش آزاد شوند گامهای        

 و کـاردان و تیـز هـوش و          وشـنده ج گران تنبل ننشسته و نخواهد نشست، بلکه تاریخ همواره فرزندان خروشنده و              استخارهومردان و   
 وایـستادگان هرگـز   ایستادگان نشسته اند هرگز با آنانکه.   استپرورانیدهخواستاران دگرگونی و تحول را به آغوش گرفته ودر آغوش          
  . تکان در پیکار زندگی برابر نبوده اند تیزبا روندگان و روندگان هرگز با دوندگان و دوندگان هرگز با 

 همـان  در گذشته نشستگان ناالیق افسار شبدیز جنبش را دردست گرفتندوکار آزادی مـیهن را کـه              سال 24گفت در    اندوه باید    با
 ناپاک زاده انقالب مشترک جیمـی کـارتر و          وکودکیکی دو سال نخستین می توانست بپایان برسد به سال بیست و پنجم رسانیدند               

 دارائی های ملی را به میهن ما ومردم وارد سـاخت        وارگی بزرگترین زیانهای آدمی      این بد ک   که  ،اتحادیه اروپا را به سن رشد آوردند        
نه در یورش کشتارگرانه مغـول   و  تازیان بربروخونخوارانه در یورشهای سهمگین وفرهنگ برانداز نه در یورش خونین اسکندر ،        نه،    

 خیمـی  هرگز دملی به عفونت زائی ومرگ آفرینـی وبـد            اریخیت هیچیک از این دردهای      در نوین ،      متفقینویا اشغال ایران در دوره      
  .ناجمهوری اسالمی بر پیکر مام میهن ما نمودار نشد  دمل کشتارگر

 وران جهان برای جایدادن این همه درد ورنج زائیده شده از            اندیشه تمامی ، ومیدان تاخت وتاز اندیشه         عاجز قلمها از بیانش     زبان
 بحرانی انجمن پادشاهی ایران پیامهای پیـاپی و بـسیاری        روزگار چنین   در.   کاغذ زمان کفاینده نیست      بررویانقالب ننگین اسالمی    

 از همگـان    همـواره   ، وهمه آنان که دست اندرکار بازدارندگی رهائی مـیهن بـوده وهـستند فرسـتاده اسـت                   ایرانرا به فرزند پادشاه     
  . آزاد شود هستندزندان خوب خودش ، فرزندانی که تنها به ایران وابسته  ساله تنها باید با دست فر8000خواسته است که ایران 
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 قلم بـازان    به  ، فرزند پادشاه از دست رفته، به همه سران از میهن گریخته بدیار بیگانه دل بسته                 رضا سال دردناک به     24 این   در
آزاد منشانه ایران باید ایرانی آزاد شـود فرسـتاده شـده و      رسما پیام های     ، تمامی نظامیان و کار فرمایان از میهن گریخته          بهمتفنن ،     

 همه این عناصر دردهای بیکران میهن را وسیله سرگرمی های           دردناک در این یک چهارم سده       اما.   رسیده است    نیزبدست هایشان   
 به نیـستی کامـل    راود میهن    یک درد که باید به درمانش پرداخت ، ونه دردی که اگر بیش ازاین طوالنی ش                نهسیاسی خود کرده اند     

  .خواهد کشانید 
 آورد این نیرنگ جهانی شادمانند و       دست از   آوردند مردم فریب یار ما      و  ما که چنین بالیی را بسر میهن          بیگانگانی سوی دیگر ،       از 

ب دسـت در دسـت       وغـر  آمریکـا .   ایران ومردمش در میهن مـا صـورت پـذیرد            نفعهرگز در این اندیشه نخواهند شد که تحولی به          
 قومی ایران وپاره پاره کـردن سـرزمین مـا نقـشه هـای شـوم و                  یگانگییکدیگر داده وبرای اشغال صددرصد منطقه و ازهم پاشیدن          

 نابودی میهن بیش از آنکه امید رهائی        خطر.  مرحله اجرا درآورده ودرمی آورند      ه   ایرانی زبانان میراثدارتازی ب    دستاهریمنانه ئی را با     
 همـه   ، همه این خطرها ، همه این نابـسامانی هـا            اما.   گوشه نقشه پلنگینه ایران زمین آریابوم کهن مارا تهدید می کند             ششباشد  

 پادشـاهی ایـران     انجمـن  همین روی    واز.   برطرف ومداوا شوند     ایران تنها با دست های توانمند فرزندان خوب         میتوانند.  این دردها   
 تاریخ میدانـسته انـدو بـا بهـره گیـری بـد از میـراث                 میراثدارانبی پاسخ مانده با کسانی که خود را         پس از اتمام حجت های بسیار و      

 است زد وبـا  بایستنی ما را به بیگانه فروخته و می فروشند ، دست بکاری که بایستنی و بایستنی و    مردمتاریخی خود تاریخ و سعادت      
 در هـر زمـانی از   آنچنانکـه  این شد تـا  بر به دست می آید ،         ما ستنبرخا دی از آزا شعار ایران باید آزاد شود و با اندیشه بایستنی        

مال و آرام وخـواب خـود را بـرای     خود را گلباران کردند و جان ومردمیدوران پر گرفتاری ودرد ملتها تک سوارانی برخاستند و تاریخ       
  .  ارمغان دادند انجمن نیز اینچنین کند میهنشانزیستی مردم و به
 به رفراندوم های جعلی و      هم بعد و رهاسازی ساده و عادی      یکبه    نمی تواند  تنهارهاسازی میهن در این دوران پر از شگفتی ها           اما 

 و ناسـازنده بـوده اسـت وبـرای     بربری سده در اشغال اندیشه ئی 14 میهن این  بدبرنامه های طرح ریزی از سوی بیگانگان پایان یا         
 اسارت را از میان برداشت و نیکبختی راسـتین را بـه فرزنـدان گرفتـارش                 وچهارصدسالوان آثار یکهزار    اینکه یکبار وبرای همیشه بت    

  . آمده است همه دردها را به گونه ئی ریشه ئی درمان کرد پیش امروز که فرصتی شگفت باید نمود ،  ارمغان
 دردهـای نتیجه رسیده است که انگیزه نخـستین        نوین میهن ، به این        در سیاست و تاریخ کهن و      ژرف پادشاهی با بررسی     انجمن

 ایرانیان را با کتاب سوزی اهریمنانه خود بـه  پهناورویرانگرانه وبی درمان میهن از روزی آغاز شد که تازیان فرهنگ و خرد گسترده و  
 خـود بیگانـه و بـه         سر انجـام از مـیهن و مردمیـت         جداشوندو چون مردمی از فرهنگ ودانش مادری خود         . نابودی کامل کشانیدند      

 بیماری کـه بـی فرهنگـی و         نخستین این روی انجمن پادشاهی ایران برای رفع این          از.   ورزید خواهندبردگی و ناتوانی قومی افتخار      
 های فرهنگی و تاریخی را سر آغاز برنامه رهاسازی میهن قرار دهـد        دهشدشوارترین بیماری ملتها بشمار میرود برآن شده است که          

.  
 مـی باشـد ،      وبربری ویژه براندازی رژیم اسالمی که بازمانده بی چون وچرای تخیالت کشتارگر تازی              افزار معنا که جنگ      این به

 نیاکـان دانـش پـژوه مـا و اندیـشمندان جهـان سـاز و                 بازمانـده چیزی نیست بجز بکارگرفتن فرهنگ وخرد بیکران ایرانی که خـود            
 اقتصاد پویا   ودهندگاننده حقوق آدمی و اداره کنندگان آزادمنشانه جهانی و سردمداران            ساز وخداوندگارانهنرمندان تیزبین وهوشمند    

 آزاده پـیش از  آریـابومی  خردمنـدان  توانـای  کـار دسـتهای    بیکـران وجوشنده وسازنده وبرابر مردمی بوده اند و همه این ارزش های    
  .پیدایش اسالم خون وشمشیر ومرگ وکشتار میباشند 

 و کـارگران ،     روسـتائیان  ایران نگرش ژرف و ویژه فرزندان این آب و خاک را از دارندگان وناداران ،                 پادشاهی  این روی انجمن   از
 وجوانان به بندهای زیرین که تماما از فرهنگ ایرانـی گرفتـه شـده و    پیراندهقانان و دهبانان ، دانشوران وبیدانشان ، زنان ومردان ،   

 وپس از سـرنگونی رژیـم       آزادیایران زمین در فردای     ) قانون اساسی   (مردمی یا آئین ریشه ئی       ئی برای دستور ویژه      مایهبعنوان بن   
 این آب و خاک میخواهد تا بخاطر نیکبختـی خـود وخانـدان و    فرزنداناسالمی تازی در نظر گرفته شده است فرا میخواند ، واز همه          

 را حفظ کنند    بندهایشوآئین نامه ریشه ئی را بسیار بخوانند ودرون         ) قانون اساسی   ( دستور ویژه مردمی یا      اینفرزندان و آیندگانشان    
 اند به درون بندهای این آئین نامه یا دسـتور ویـژه مردمـی               بهره، وپیرزنان وپیرمردان را که از آموزش وفرهنگ ونیروی خواندن بی            
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 قانون اساسی را هماننـد      یا  ئیی این آئین نامه ریشه      آموختگان نیز درون بندها    ، تا آنجا که بیسوادان ونا      سازندآشنا  ) قانون اساسی   (
  . فراگیرند وشناسائی کنند آموختگانسواد 

 بـا   نتواننـد  ئی بسیار ساده وبی پیرایه گردآوری شده است تا کارگزاران فرداهای مـیهن در آینـده                  ریشه های این آئین نامه      ستون
   .بردارند اندک گام کژی واژه ها بازی کنند وبا پس و پیش ساختن حقوق مردم جامعه

   
  نخستین بند

   
 خواهد بود که بایستنی است فرد فـرد مـردم درایـن پادشـاهی از برابـری                  ورایزنی اداره ایران زمین یک پادشاهی آزاد انجمنی         شیوه 

زینش بـاور   ، آزادی کامـل بیـان ونوشـتار و آزادی اندیـشه و گـ     اجتمـاعی  های آزادی)  سوسیال( ـ اقتصاد همسان  رایگانآموزشی 
 راه را بـراین آزادی هـا   یطشرایزیر هیچ  رحمایت و دفاع از ناتوانی خودطبی آنکه حکومتهای ناتوان بخواهند به خا   . (برخوردار باشند   

  )ببندند
، ایالت و کوه    نشین پایه، استوار بر ریشه همسانی اقتصادی مردم می باشد که روستا نشین و شهر                ،پادشاهی در ایران    - 1 تبصره

 و صندوق ملـی  سرمایه واز زندگی مرفهی که دولت بایست از    شوندشینان حتی کولیان و دوره گردان باید از این همسانی برخوردار            ن
  .برایشان تأمین نماید بهره مند گردند 

 آرام و   یزنـدگ  ایران وظیفه دارد برای همه کسانی که سرپناه ندارند خانه و سـرپناه مناسـب یـک                   آزاد دولت پادشاهی    -2 تبصره
  .آسوده را ، رایگان فراهم نماید 

درآمدی ندارند بی کـم      و  آنان که ناتوان مالی داشته و بیکارند       ایران پادشاهی آزاد ایران وظیفه دارد برای مردم         دولت  -3 تبصره
ان نیز زمـانی کـه      دارندگ. ( درمانی صد در صد رایگان وهمسان با خدمات دارندگان فراهم نماید               وخدماتوکاست کمکهای پزشکی    

  .)  دولتی نسبی برخوردار خواهند شد خدمات شده وبیکاری گریبانگیر شان گردیده باشد از مالیدچار شکستگی  
 و ناتوانـان    بیمـاران   ،بازار کار شوند ، پیرزنان و پیرمـردان         وارد نمیتوانند پادشاهی وظیفه دارد برای بیکاران که        دولت  -4 تبصره
 از بازار کار بهره گیرند پرداخت هفتگی یا ماهانـه ئـی کـه زنـدگی                 نمیتوانند که تشخیص داده شود      تازمانی،    انکارافتادگ ازجسمی،    

 وضع اقتصادی و تورم جامعـه       بررسی اداره نماید از صندوق دولت درنظر بگیردکه کارشناسان وشمارگران کارآزموده با             بخوبیآنان را   
  . را اندازه گیری کرده ودراختیار افراد جامعه بگذارند نیازمندان و باید میزان این پرداخت هفتگی به بیکاران

 قباد وشاهنـشاه انوشـیروان      شاهنشاه نیز از فرهنگ ایران زمین دردوران شاهنشاه بهرام گور ،              اجتماعیاین شیوه اداری    : توضیح
 14 یورش وتداوم یـورش تازیـان کـه          از را که پس      آزاده ایران زمین گرفته شده است تا امروز بتوانند فرزندان ایران           شهریارانودیگر  

  . وسربلند نماید شادمان نیکبختی برابر زیستن واداره آزاد آریابوم به  ، شده است  درازاکشیدهسده به  
 جمـشید آنچنانکـه در روزگـاران    . ورایگان برخوردار بوده انـد  دولتی ایرانیان ازپزشکی    ، جمشید شاه      روزگار نیک بنگریم از     چون

  :  شددر رایکان صادرمانشاه بزرگ این فرمان بسیار بها مند برای 
   

  در تندرستی و راه گزند    پزشکی و درمان هر دردمند  
   

  . نخستین گامهای یک پادشاهی آزاد و سوسیال برداشته شد گور شاهنشاه بهرام دردوران و
  زگنج نهاده ببخشیم چیز  کسی را که درویش باشند نیز

  وزو چیز ماند زاندازه بیش  نباشدش خویشکسی کو بمیرد 
  نبندم دل اندر سرای سپنج  بدرویش بخشم نیازم به گنج

   
  . راهنمائی میخواهد  و  او مزدک درهنگام خشکسالی و قحطی سخن از مشکل میگویدوزیر دوران شاهنشاه قباد در
   



  

  4صفحه 

  همی از تنش جان بخواهد پرید  بدو گفت کانکس که مارش گزید
  رـریاک بهـــد زتـزیده نیابــگ  ادزهرــــود پــ را بی دیگریـیک

  که تریاک دارد درم سنگ نیست  سزای چنین مرد گوئی که چیست
  که خونیست آن مرد تریـاک دار  چنیــــن داد پاسخ ورا شهــریـار
  بدرگاه چون خصمش آرد به پشت  به خـــون گزیــده ببایدش کشت

   
 پادشـاه   بفرمـان  مردم جامعه برای نخستین بـار        به  کشور های   دارانیسیال و دهندگی برابر        سو صد این آئین نامه صد در       سپس

 جامعه سـاز    اندیشه ها و کمونیست هااین      مارکسیست  بدانندکهقباد و درتاریخ درخشان پادشاهی ایران زمین صادر گردید تا جهانیان            
  . بنام خود ثبت کرده اند  آنرا  ایرانیش  اصلیه شایستگی مرامنامه  دگرگونی هائی نه بوبارا از فرهنگ بزرگ ایران زمین ربوده  

 
  تهــی دست با او برابر بود  همـی گفت هـرکـو توانگر بـود
  ودپتوانگر بود تار و درویش   نبـــاید که باشـد کسی برفـزود
  فزونی توانگر حرام است نیز  جهان راست باید که گردد به چیز

   
 بوده اند ، که پـس از یـورش          برابر) اقتصادی( طراحان یک سیاست دارائی      ایرانیان  ، پیش از این       سالصد   از یکهزار و هفت    بیش

 آئـین   ایـن   ، رژیم اسالمی تـازی    زدودن و از محو آثار تازیان و آزادی دوباره میهن          پسباید که      نیز تازیان آثار آن ناپدید شد وامروز     
گیری همـه مـردم از سـرمایه         بهره درست و  و  نگرش ژرف اقتصادی وپایه هائی استوار      بهمراهه با یک سیستم نوین پادشاهی       دسازن

 ودر .  میرود دوران درخشان زندگی مردم ایران بشمار        بازسازی  ، دوباره سازی  این که گردد در ایران نوین دوباره سازی       مردمیهای  
  :ید دانا نیز تا به آنجا میرسد که میگوبزرگمهرعصر نوشیروان بزرگ سخن 

   
   گزندرازو  شاه    مگر    آید  که دردمند          کسی که خسبد  نباید

   
 در آمد کافی و پزشکی و خانه رایگـان و           ، مردم میهن ما       از باید برای هر یک تن         دولت  ، ایرانی     کهن این بند از آئین      بموجب

 دهندگی به مردم و اداره یک ملـک         نمودار چنین شود شاه که       فراهم نمایند تا هیچکس دردمند سر ببالین نگذاردکه اگر         شایستهرفاه  
  .ورمز دولت بشمار میرود سرنگون خواهد شد  

  . ریشه ئی یا قانون اساسی از اینگونه هستند نامه بندهای این آئین دنباله
   

  دوم بند
   

 واداره امـور کـشور      دیـن میـزش    آ بـا  که ویژگـی هـای ایـن فرهنـگ             جامعه فرهنگ مردمی ایران پیش از اسالم به         بازگردانی 
ردار نیـک   کـ و گفتـار  که اگر برخوردار از اندیشه نیک و         ،  آدمیدین اندیشه و باوری است ویژه درون هر         . بهیچوجه هماهنگی ندارد    

 نیـستی    واگر اهریمنی وکشتارگرانه باشد خود آن آدمی را بـه          میدهدباشد ، دارنده این باور به سوی نکوئی گام برمیدارد وبخود یاری             
 وگرفتـار کنـد واگـر       آلوده باور یا دین درون پردازی وفردی باشد نخواهد توانست اداره امور میهن ومردم را                کههنگامی  . فرا میخواند   

.  برابر بـا آئـین ویـژه بزهکـاران بـا او رفتـار خواهـد شـد                   مرتکب بزهی گردد   جامعه بگونه ئی انفرادی در      بخواهد ،فرد دارنده باور بد   
 خطر بدخیمی آن در امـان خواهنـد مانـد و زیـان        از هنگامیکه دین یک مسئله درون باوری و انفرادی باشد جامعه و همگان              اینبنابر

   .شدبدخیمی آن متوجه بدخیم و بزهکار خواهد 
خطـر  برحذر داشـتن جامعـه از    اداره سرزمین، و  خود نمونه ئی ازتاریخ ایرانی با نگرش به بیش از شش هزار سال پیش           فرهنگ 

نیز به اثباتش رسانیده      امروز جهان واجتماعی کشورهای پیشرفته       سیاسی این بند را که تجربیات         ما.   است   دادهدین مردان را ارائه     



  

  5صفحه 

 تـا جهانیـان     میـدهیم  خرد همه جهانیان فردوسی بزرگ با نگرش به قانون جمشیدی در این بخـش ارائـه                  خداوندگاراست ، از زبان     
  . تر از تجربیات سیاسی امروزه آنان میباشد خردمندانه از ششهزار سال پیش آریابوم ما بسیار بدانند که فرهنگ بیش

 و میان   جامعه دسته ها و رده های جامعه خود را آراست هنگامیکه به مردان دین رسید آنان را از                   اینکه شاه بزرگ پس از      جمشید
  . ننمایندآلوده جامعه را مردم دورکردتا تنها به پرستش جهاندارشان بپردازند وسیاست

   
  بدین اندرون سال پنجاه خورد  زهر پیشه ور انجمن گرد کرد
  بــرسم پرستندگـــان دانیش  گروهی که کاتوزیان خوانیش
  پرستنــده را جایگه کرد کــوه  جــدا کردشان از میان گـروه
  نوان پیش روشن جهاندارشـان  بدان تا پرستش بود کارشــان

  
  سوم  بند

  اقتصادی میهن از دیدگاه دایفر
   

 کشور را بـا یـک    آینده کشور ماست که باید زندگی مردم و فرزندان سازنده ازمهمترین ستونهای    یکی  مردم برابر حکومت به     دهش
 انیـران   رژیـم  جاودانگی تأمین وپاسبانی کند ، فردای میهن که بیگمان بـه فـردای رهـائی وسـرنگونی                   وتا ژرف ازهم اکنون     نگرش

و بازگـشت بـه       گزینش فرهنگ سازنده نیاکـانی خـود       باسالمی بستگی همه سویه دارد ، و از همان دم آغاز میگردد که مردم ایران                ا
ازهمان دم دولت انجمنـی     .  سرنگون خواهند نمود     رارهائی و ترک بازمانده تازیان وتبار و اندیشه شان رژیم کنونی مالیان               و ایرانیت
 ،  نمایددر هرگوشه کشور که هستند از نظر دارائی های ملی پی ریزی               برابری ایرانیان را   شیوههی موقت باید    پادشا) شورائی  (رایزنی  

 کشورهای سوئد و انگلستان و پـاره        مانندگزینش یک تیم متخصص در ایجاد و طرح یک پادشاهی سوسیال و آزاد وتجربه شده                 با و
برتری ها و ویژگی های فرهنگ مردمی ایران زمینی، اقتصاد سوسـیال و آزاد                با تهآمیخئی از کشور های پیشرفته اسکاندیناوی ، اما         

  .را درسرتاسر میهن به کار گیرند ) دموکراتیک (
  : مردمی ایرانی گرفته و مورد بهره گیری قرارخواهد گرفت فرهنگ اندیشه پیش رفته از این
 را با بیـانی    آنچنین اندیشه ئی ارائه شد که فردوسی گرامی         ) ین  نزدیک به هفده سده پیش از ا       (ساسانی دوران شاهنشاه قباد     در

  :پاالیش یافته از آالیش اینچنین بازگو مینماید 
   

  تهــی دست با او برابر بود  همـی گفت هـرکـو توانگر بـود
  توانگر بود تار و درویش پود  نبـــاید که باشـد کسی برفـزود
   توانگر حرام است نیزفزونی  جهان راست باید که گردد به چیز

   
وجامعه   کشور سرتاسر باستانی در برابری اقتصادی ، انگیزه و کشنده نیازمندی های روزمره مردم              ایرانیبر این اندیشه و روش       بنا

  و زاینـده نیازهـای روانـی وسـازنده روش هـای نادرسـت              زائیدهوسرانجام درهم کوبنده آئین های بی سروته ناتوان و نیازمند سازکه            
زیرا بیگمان در زیر پوشش یک اقتصاد سـالم و          .  بود   خواهدنذرهای بیهوده کردن      و روضه خواندن و    بها،افروختن شمع برای هر بی      
 سـوی   بـه  داشت که برای دست یافتن به لقمه ئی نان و خواسته ها وبایستنی هـای اجتمـاعیش                   نخواهدبرابر دیگر هیچ کس نیازی      

 تا آغاز اینچنین فردائی بی اینکه آشکارا ازمردم بخواهیم            از و  ، جن گیر ها برود        وو جادوگر ان       رکتاب بازکن ها  سروضه خوانان و    
 را برایشان بـازی خواهـد       دهنده گزینند ، آنان که دیگر دولتشان نقش خدای            دوریاز روش و مرام خرافات پرور و دانش کش تازی           

 های دروغین تازیان کشتارگرش نخواهنـد داشـت و      شخصیت زاری کردن برای      کرامت اهللا و گریستن و     بهکرد ، از آن پس نیازی           



  

  6صفحه 

 بت سـاختن ،  دشمن نیاز برانداز در جامعه ، فرزندان میهن ما بجای گرائیدن به باطل و از بیگانه               اقتصادبه اینگونه و از راه ایجاد یک        
  . پرداخت خواهندبه ساختن جامعه و آینده و رونق فرهنگ و خرد مردمی و ایرانی خود 

 بـود کـه فردوسـی توانـا ایـن           آنجارسـیده  دارائی و اقتصادی مردم ایران به        توانائی  ، نوشیروان     شاهان هنگام شهریاری شاه     در
  : ایران زمین می خواند به دیگر ملتها برای دست یافتن به زندگی بهتر  سیلتوانائی و دارندگی مردمی را انگیزه سرازیر شدن 

   
  برآسوده از درد و از گفتگوی  هادند رویجهانی به ایران ن

  روان ها به دانش برافروختند   زبان ها بیاموختند،به ایران
  زترک و زچین و زهند و زروم  ز بازارگــانان هر مرز و بوم

  زگویندگان بر در شـــــاه بود  هر آنکس که از دانش آگاه بود
  گزندبداندیش، ترســان ز بیم   رد و بخرد و موبد و ارجمند

   
 زمین سـایه افکنـده بـوده     ایران  گسترده وارستگی و شادزی گری و نیک بختی که برآسمان سرزمین              اینهمهباالتر از    و  برتر اما

 وخـرد   تکنولوژی بوده که با آوای بلند میتوان گفت حتی در این روزگاران که اسب تیزتک                پهناور  سرزمین اداره این      شیوه  ،است      
 پیـشرقته تـرین مـردم جهـان بـه           بازهم  ، بتازد     پیشمات مردمی توانسته است تا هزاره سوم زادروز مسیح به           کشورهای مدعی خد  

  . نیافته اند دست دادگری و مردمیت ایرانیان پیش از یورش تازیان  آنهمهاندکی از 
 دسـتمزدش را    وبرای کسی کـارکرده      درمیان مردم میخروشیده وفریاد سرمیداده اند که اگر کارگری           جارچیان آواگران و    بامدادان

 را دریافت نماید و این درحـالی      دستمزدش  ، صندوق دولت      ویادریافت نداشته است به دربار پادشاه بیاید و از گنجور ویا وزیر پادشاه              
خواسـته   کـه سرنوشـت   دادگاههـائی  اکنون درپیشرفته ترین کشورهای جهان اینگونه درگیری های کارگر و کارفرما به        هماست که   
  . کشیده می شود  ناپیداستکارگران  
   

  یــ ستخا  بر     درگاه  ز    خروشی               بیاراستی     گیتی    خورشید   چو
  نهان     اندر   بد  ،  یکتن    مدارید جهان              شاه   دستان     زیر ای    که
  رنج      گنج       اندازه   به    یابدبدست رنج               ــ آنکس که ازکار دیرــه

   خواستاررا   مزد    کند  ما  از   که               بار   ساالر     به    یکسر ئید     بگو
   

 کارخانـه   ، فروپاشی دارائی کارفرمـا    ویا  ، ناتوانی کارفرمایان      یا به انگیزه هائی مانند ورشکستگی کارگاهها و         اگر  - 1 بیانی   بند
فاصـله دسـتمزدهای پرداخـت       پادشاهی آزاد ایـران بایـد بال       دولتر ویا کارفرمائی توانائی پرداخت دستمزد کارگران را نداشته باشد           دا

 آنمنـابع مـالی      و  دیگـر دارائـی هـا      ویا  ویاکارخانه نموده و از درآمدهای آن کارگاه        پرداخت دولت     صندوق  ازنشده آن کارگران را     
  . را دریافت نماید  کارفرما مبالغ پرداختی

         
  چهارم بند

  فرهنگی میهن از دیدگاه فردای
   

 و ستون نگهدارنده و پایدارنـده       ریشه که همبستگی کلی و جدانشدنی با بند فردای اقتصاد میهن دارد               نیز بخش از آئین نامه      این
 خـرد و اندیـشه بـی        گـستراننده رتر آریـابومی کـه      فرهنگ واال و ب   .  از هر سوی و از هر دیدگاهی بشمار می رود            ایرانزندگی مردم   

 اداره اقتـصادی    درسـت  راسـتین و     راه و جهان بینی مـی باشـد ،            شناسیهمانند سیاسی و اقتصادی و فلسفه و مردم داری و جامعه            
 این فرهنـگ از     فوذن درازای قرون با     در جهانیان نموده است و        بهسرزمین مارا به عنوان یک شیوه اقتصاد اجتماعی برابر و سوسیال            



  

  7صفحه 

 ما خود ناگزیر باید برای نیکبختی فرزندان و آینـدگانمان           دراززندگی آنان را باز سازی کرده و امروز پس از گذشت سده های               راه دور 
 نیاکانی خـود    اقتصادی بهره گرفته و پایه های اقتصاد نوین میهن را بر روی پیکر ه زیبای همین فرهنگ                  فرهنگیاز آن آوای رسای     

  .اکنیم بن
 - ایرانـی پـیش از اسـالم فرهنـگ پوینـدگی             فرهنـگ  دالوری و آشکارا میگوید ،       با دست است      در تاریخی و فرهگی که      اسناد

 خردمندی و خرد منـشی   - خرد زائی - خرد خواهی - خرد جوئی - خردگستری - خردپروری - خردمندی - کوشندگی   -جویندگی  
  . وجهان آدمیت بوده است گیتیدرسرتاسر فرهنگ گستری  دانش و  داد راستی ، و، 

ا کـه    ر  پـدر  و فرهنگمردان بیگانه برزبان می رانند و جامعه شناسی و جامعه سازی فرهنـگ                دانشمندان که همواره سخن از      آنان
ناآگاهنـد ،   ) فرهنگ بیکران خـودی     (  این گنجینیه مورد ستم تاریخ قرار گرفته         از ایرانی می باشد ندیده می انگارند بیگمان         فرهنگ
 روی این گنجینه گران بها گـزارده        بر آئین ریشه ئی و یا قانون اساسی پادشاهی آزاد ایران از فردای آزادی بیگمان باید                 ستونپایه و   
  .شود 

 یکـی   اینها از   باالتر دبیرستان و دانشگاه وسطوح        و سطح کودکستان و مدرسه      در برای همگان    برابر آموزش رایگان و     - 1تبصره
 پادشاهی آزاد ایران در فردای آزادی میهنمـان خواهـد           اداری ریشه ئی ترین نمودارها و پایه های قانون اساسی و یا آئین ریشه ئی                از

 و گویندگان زبانهای اقلیت و      کشور گوناگون   مناطق دولت میباشد شامل       برابرانه گونه آموزش رایگان که به همت و یاری          این.  بود  
  .هد شد بومی ایرانی نیز خوا

 فرهنگـی  بادیگر ملتهای جهان برای گسترش این فرهنگ توانمند می تواند درابـر قـدرتی                فرهنگی دادو دهش های     - 2 تبصره
 ازما چیزی نخواهند گرفت، در نتیجـه در تبـادل           نستانیمما تا از دیگران     . وسرانجام آزادی و تمامیت خاک میهن ما یاری بسیار دهد           

 و کاالی نیرومند و بلند باالی فرهنـگ ایرانـی را بـه دیگـر ملتهـای                  گیریمی ضعیف تر دیگر ملتها را می         همواره کاال  مافرهنگی،    
 فرهنگ ایرانی ، ایران را      گزینش ، با این وسیله دیگر ملتهای جهان را به ایران دوستانی تبدیل خواهیم نمود که با                  دادجهان خواهیم   

 واالتبـار خـواهیم توانـست در وجـدان          فرهنگود بدانند ، در نتیجه از راه گسترش این           اندیشه و جوالنگاه خرد خ     وپایگاهمیهن دوم     
 است که چون مغزهای بزرگان و خردگرایـان بیگانـه درکمنـد محبـت فرهنـگ                 جایگاهدانایان کشورهای بیگانه راه یابیم و از همین         

 نیـز دسـت یـابیم کـه ایـن      سیاسیدرتی اقتصادی و مالی و  ، ما به عنوان ابرقدرت فرهنگی جهان می توانیم به ابرق          افتندایرانی فرو   
  . میرود بشمارشیوه خود نیز بخشی از فرهنگ بلند باال ورسای ایرانی 

     
  پنجم بند

   مرزیدرون میهن ، سیاست فردای
   

  . از اهمیت ویژه ئی برخوردار است نیز ئی اداره کشور ویا طرح نوین قانون اساسی ریشه بند از آئین  این
 انجمنهـای =  انجمنهای وزیران   ( یک نخست وزیر و گروه کشورداران        -) مجلس شورا ( انجمن رایزنان    یک ریشه ئی کشور از      کرهپی

 طـرح و    - اداری   - سیاسـی    - اقتـصادی    - رنگ خواهد یافت که اداره ملک از نظر فرهنگـی              وویک پادشاه و مردم آب      ) گنجوران
وهمه امور اداری کشور از این سه منبع شاخ و برگ خواهد گرفت ، کـه از نظـر اهمیـت                 )قضائی(- دادرسی   - اجرائی   -برنامه ریزی   

: ردیـده اسـت       گ که آنان برای ایران فردا دارند بندها و تبصره هایشان مطـرح              هائی به ترتیب میزان اهمیت      و سه ریشه ،       اینکلی  
   .میباشدجلس شورا  رایزنان ویا پارلمان ویا مانجمنمهمترین ریشه از این سه ریشه ،  

 آنجـا کـه در   واز مشکالت و خواستهای اجتماعی مردم هـستند  دربرابر مردم  نمایندگان  ، رایزنی  انجمن برگزیدگان   - 1 تبصره
 نمایندگان انجمن رایزنان از ویژگی واهمیت برتر و بـاالتری            نتیجهایران آزاد فردا باید همه چیز در حفظ حقوق مردم گام بردارد ، در               

  .  خواهند بود رخوردارب
  . باشند برخوردار سوی پدر ویا مادر ایرانی وکامال از فرهنگ ایرانی  از رایزنان باید از ریشه و انجمن  نمایندگان - 1 بیانی بند
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گزیـده شـوند     ویا پدر غیر ایرانی داشته باشند نیز بر        مادر رایزنان می توانند از فرزندان ایرانی که           انجمن نمایندگان   - 2 بیانی   بند
 در خـارج از کـشور   آنان بزرگ شده و در میهن نیز تحصیالت خود را به پایان رسانیده باشند و دوران بودن ایراناما به شرطی که در   

  .از سالی یکماه بیشتر نبوده باشد 
 نیز می توانند زنان وت   میهن آزاد فردا و جود نخواهد داش اداری تفاوتی میان زن و مرد ، در هیچ یک از شئون             هیچ  - 2 تبصره

  . انجمن رایزنان برگزیده شوند نمایندگیچنانچه برخوردار از فرهنگ نمایندگی انجمن رایزنی باشند به 
 خـرد و    ایـران   ،  فردا رایزنان باید بنا به فرمان فرهنگ ایران خردمند و دانش پژوه باشد زیرا ایران                انجمن نماینده   - 3 بیانی   بند

فرمـان فرهنگـی ایـران      .  نا آگاهان و بیخردان قرار گیـرد         دستنین میهنی اداره کار و سرنوشت مردم نباید در          فرهنگ است و در چ    
  : است  چنینزمین در این پیرامون این 

   
  که دانــــا بود نزد او ارجمند  بدانگه شود تاج خسرو بلند
  سر تخت خود زیر پای آوری  بنادان اگر هیچ روی آوری

   
 و  پادشـاهی  اقتصادی و اجتماعی که باال بردن تـاج خـسروی ویـا کارهـای کـشور                  - سیاسی   - فرهنگین زندگی    باال برد  برای

 مردم از دانایان ارجمند باشند و هیچ کس نباید رأی           نمایندگانسرانجام باال رفتن رفاه و آسایش مردم را دربر خواهد داشت ، باید که               
   : میگویدنگ خرد پرور آریابومی   بدهد ، فرهکارناشناسانخودرا به نادانان و 

   
  آورد تخت خود زیر پای سر اگر هیچ رای آورد          بنادان

   
 هیچ وجه   به نادان بدهد دولت را که زندگی خود او بخشی از آن دولت است سرنگون خواهد نمود ، و                    به رای دهنده رأیش را      اگر

  . نباید به نا آگاهان و بیخردان رای دهد 
   

  آورد تخت خود زیر پای سرگر هیچ رای آورد           ابنادان
   

 اهمیت و ویژگی دارای یا نماینده انجمن رایزنان      و  گیرنده آزاد ایران به همان اندازه که گزینش           پادشاهی در کشور    -4 بیانی   بند
ش کننـده نیـز از همـین اهمیـت           باشـد ، رأی دهنـده و گـزین         برخوردارچشمگیری می باشد و باید از ویژگی های خردمندانه ئی نیز            

 گـزینش  دادن رأی و گـزینش         از که کسی از آگاهی و خرد اجتماعی کـافی برخـوردار نباشـد نمیتوانـد                   وتازمانیبرخوردار می باشد    
  .شوندگان برخوردار شود 

رک اهمیـت رأی نداشـته       باشند ، و اگر سـواد کـافی بـرای د           جامعه دهندگان باید از باسوادان و یا آموختگان         رأی  - 5 بیانی   بند
  . آینده با آنان رفتار شود بیانیباشند باید برابر بنود 

  . سال اندک باشد 26 شد نباید از خواهند سن کسانی که برای نمایندگی مردم برگزیده - 6 بیانی  بند
 همـه ند بود و برای گفتن         برخوردار خواه  سیاسی رایزنان در دوران خدمتشان از مصونیت کامل           انجمن نمایندگان   - 7 بیانی   بند

  . های گروهی آزادی کامل نیز دارد رسانهبایستنی ها در انجمن و در  
در رسـانه هـای       بداند صالح ئی حق دارد برای ارائه و گفتن مطالب بایستنی هرگاه از هفته و ماه را که                  نماینده هر   - 8 بیانی   بند

 داشـته   وجـود  های گروهی کشور کوچکترین راه بنـدان و مـانعی              رسانهسوی  و در این پیرامون نباید برای او از          گروهی حضور یابد  
  .باشد 

 انجمـن  مرتکب خطائی شود نخست باید این خطا به مردم بخـشی کـه او را بـه نماینـدگی                    نمایندگیش نماینده ئی در دوران      اگر
  پرسـش بررسـی و   پرسش قرار دهنـد و پـس از   از سوی رأی دهندگانش او را مورد انجمنیرایزنان برگزیده اند گزارش شود ، آنگاه         

 دادخواهی سپرده شود تا برابر آئین دادگری در کوتاه مـدت            مقامات خود را او باز پس بگیرند و او بی درنگ به             آراء کوتاه مدت      برای
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شت نمـوده و در      نشود بی درنگ به کـار نماینـدگی خـود بازگـ            داده اگر خطاکار تشخیص     و.   قرار گیرد    دولتیمورد پرسش دادگران    
  . برسد بایستنیصورت بزهکار بودن به کیفر 

بخـش آن      اسـتان ویـا    در رایزنان باید بی درنـگ         انجمن شناخته شود      بزهکار صورتی که نماینده ئی در دادگاه          در  - 3 تبصره
 یـا   جانشینی نماینـده و بهو اهد شد     و نماینده دیگری را که از سوی مردم برگزیده خ         ) انتخابات  ( اندازد مردمی براه    گزینش  نماینده،

   . برگماردوزیر بزهکار، به کار 
 بـه دادگـاه و یـا        نبایـد ) نماینده مـردم اسـت      (  نماینده ئی تازمانی که ریسمان گزینش مردم را در گردن دارد             هیچ -  4  تبصره

  .  باشد می  به اودهندگانزاران تن رأی  دادگاهی شدن ههمانند  اودادگستری فراخوانده شود ، زیرا که به دادگاه فراخواندن 
 دادگاهی  به حقوق اجتماعی رأی دهندگانش از هرمقامی          از  نگهبانی رایزنان بخواهد به پاس        انجمن  ینده اگر نما  - 9 بیانی   بند

ر یـک رسـانه درجـه        ارائه شده اورا بررسی و نتیجه را د        مطلب ساعت   48درخواست دادخواهی کند ، دادگاه باید در کمتر از           مراجعه و 
  .نخست به مردم آگاهی دهد 

 دار امانـت نخواهـد بـود زیـرا او    ) نخست وزیر( مردم بهیچوجه اندک از اهمیت نخست رایزن نماینده اهمیت یک  - 10 بیانی   بند
 وابستگیز او      آبادانی میهن به اندیشه های کارسا      ازاندیشه و رأی مردم بخشی از میهن و نگهبان منافع آن مردم و سرانجام بخشی                

  .خواهد داشت 
   

   ششمبند
  )وزارتخانه ها (سراها گنجور

   
 رایزن و پادشـاه     نخست  -انجمن رایزنان   :  اداری کشور به ترتیب زیر نظر سه نیروی ریشه ئی میهن             های ها و ارگان     وزارتخانه

  .اداره خواهند شد 
  .انداهند شدبه ترتیب زیرآمده  رایزنان ویاپارلمان اداره خونظرانجمن هائی که زیر وزارتخانه

  . جنگ افزارسازی و) دفاع ( وزارت پدافند -1
  ) .اطالعات و امنیت کشور ایران( و داد در کشور آرامش وزارت پاسبانی از -2
  . وزارت کشور -3 

 و ازمیـان خـود      تـن  5 بگونه ئی انجمنی وگروهی و از سوی اکثریت نمایندگان انجمن رایزنان از سه یـا                 خانه این سه وزارت     وزیران
 5وزیران انجمنی و    ( هارا در دست نخواهد گرفت       وزارتخانه خواهند شد و تنهایک وزیر اداره این           برگزیده رایزنان   انجمننمایندگان    

  )تن خواهند بود 
 های دفـاع و      خانه وزارت تشکیل شده از نمایندگان انجمن رایزنان برای           انجمنیوزیران  )گنجوران  ( خدمت   دوران  -  1  تبصره

  . بود خواهدوزارت کشورسه سال   وزارت اطالعات و امنیت و-جنگ افزارسازی  
 انجمـن رایزنـان بـرای ایـن وزارتخانـه و هـر              نمایندگان ازانجمنی وتشکیل شده      ) گنجوران   (وزیران دوران خدمت    - 2 تبصره

ود و در صورتی که انجمن رایزنان که نماینـده مـردم    آنان بیش از سه سال نخواهد ب   کردنوزارتخانه دیگری در صورت درست عمل       
 نکرده انجمنی آنچنانکه شایسته عملکرد در دولت پادشاهی آزاد ایران می باشد عمل              وزیران که یکی از     دریابند ویاخود مردم      هستند

 از انجمن های ویژه دیگر برگزیـده   رایزنان و چهانجمناست ، فورا با رایزنی انجمن رایزنان برای آن وزیر جانشینی چه از نمایندگان             
 آئـین نامـه     برابـر یا مورد پرسـش قرارخواهـد گرفـت و یـا              ) پارلمان  ( نماینده انجمن رایزنان     عنوانخواهد شد و وزیر بدکار تنها به        
  .   خواهد داد  ادامهشایستگی نمایندگان بکار خود 
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 بـودن او را  بایـستنی قرارداده و در صورت ) استیضاح(مورد باز پرسی     حق دارد هر وزیر بد کرداری را         رایزنانانجمن   : 1 بیانی   بند
 و شایـسته    برگزیـده  نیـروی  نخست بـه مـردم گـزارش دهـد و              درجهاز کار برکنار و انگیزه بدکرداری و برکناری او را دریک رسانه             

   .بگمارددیگری را به جایش  
 پاسـبانی از    وزارت -و جنگ اقزارسازی    ) دفاع  (وزارتخانه پدافند ) 3(ه   انجمن مردمی رایزنان از س     پرستیانگیزه سر    : 2 بیانی   بند

 این روی می باشد که درکشور پادشاهی آزاد ایران بـرای            از وزارت کشور ،     -) وزارت اطالعات و امنیت کشور    (آرامش و داد در کشور      
 و  شـکنجه نه سد و مانعی درکار باشد وباید        هیچگو و هم آیش های اعتراض آمیز مردمی نباید       ) عمومی  (هرگونه اعتراضات همگانی    

  .دستگیری و آزار مردم از فرهنگ سیاسی ایران زمین نابود و ناپدید گردد 
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  هفتم بند
  کشور سیاسی رهبری

   
کـشور  ) نخـست وزیـر     ( بیشترین رهبری سیاسی پس از مجلـس رایزنـان در دسـت نخـست رایـزن                  ایران پادشاهی آزاد    درآئین
  . بود خواهدان   آزاد ایرپادشاهی
 -4 داری خزانـه  وزارت انجمنـی دارائـی و       -3 بازرگـانی      انجمنی وزارت   -2 انجمنی وزارت خانه های خارجه       وزیران :  1 تبصره

 وزارت - 6 و دیده بـانی بـر بیکـاری در کـشور     مردمی و کوشش    کار وزارت انجمنی      -5 کشور   ریزی و برنامه    طرحوزارت انجمنی     
و ازمیان انجمن هـای شـهر و روسـتا           )نخست وزیر (  در شهر وروستا از سوی نخست رایزن         ماتی و برابری خد   انجمنی امور سازندگ  

 صالحیت آنـان بـه ایـن وزیـران رأی     بررسی و به انجمن مردمی رایزنان معرفی خواهند شدتا انجمن مردمی رایزنان پس از             برگزیده
    .نمایندا برابر آئین های کشور آغاز  خودرکار نامبرده  وزیرانو  ) رأی اعتماد(پذیرش دهد 

 از سه سال باشد مگر اینکه در اثـر نیـک کـرداری    بیش نباید برای هیچ یک از وزیران انجمنی   وزارت زمان و دوران     - 2 تبصره
 درسـمت  آنها ادامه کار برای ، در اینچنین هنگامی  شود شناخته بایستنی تداوم خدمت آنان  انجمنییک تن ویا یک گروه از وزیران  

یـا   و  مردم به تداوم سه سال کار افزون آن وزیـر         ووزارت انجمنی ، باید ازمردمی که واجدان گزینش هستند همه پرسی به عمل آید               
  . وزرای انجمنی رأی مثبت دهند 

مردم آگاه ایـران     سخن و رأی ودیدگاه نخستین از دهان         هموارهپادشاهی آزادایران   ) قانون اساسی     (ئی درآئین ریشه    - 3 تبصره
  .شنیده خواهد شد  

 هستند وبا رأی    مردمازمیان نمایندگان انجمن رایزنان که نمایندگان برگزیده راستین          )نخست وزیر    (رایزن نخست   - 1 بیانی   بند
   .شدنمایندگان انجمن رایزنان برای یک دوره چهار ساله برگزیده خواهد 

 ورود به انجمن رایزنی بیـشترین رأی مـردم را بـه دسـت               برای) انتخابات  (ردمی   تن از کسانی که در گزینش م       پنج  - 1 تبصره
 تـن ممکـن اسـت از        5 نخست رایزنی کاندید نمایند ، ایـن         سمت نمایندگان انجمن رایزنان خود را برای        ازمیانآورده اند می توانند       

 درمیـان   گـزینش  از برگـزاری       پـس کـه     . باشـند وههـا     ویا از نمایندگان آزاد و نا وابـسته بـه گر          ) حزبها( آزادسردستگان گروههای   
 به سمت نخست رایزن کشور پادشـاهی        رایزنی انجمن رایزنان ، و پس از به دست آوردن بیشترین رأی نمایندگان انجمن               نمایندگان

  .آزاد ایران برگزیده خواهند شد
(  کـشور    اداره سازی و وزارت پاسبانی از آرامـش و          وجنگ افزار ) دفاع( های انجمنی پدافند     وزارتخانه اگر چه گزینش     - 2 تبصره

 ، اما نخست رایزن میتواند در صـورت مـشاهده           باشندو وزارت کشور زیر نظر مستقیم نخست رایزن نمی          ) وزارت اطالعات و امنیت     
 ( پرسـش رایزنـان مـورد      های انجمنی ، وزیران انجمنی این وزارتخانه ها را در انجمن             وزارتخانهبد کرداری و نادرستی از سوی این        

 نخست رایـزن بـاانجمن رایزنـان سپاسـمند          ازهمراهیقرار دهد و بیگمان در چنین شیوه اداری کشوری ، انجمن رایزنان             ) استیضاخ  
  . نیزخواهد شد 

در شـمار    داشته باشد اما در تغییر و دگرگونی وزیرانـی کـه             نظارت تواند در تمامی وزارتخانه ها       می  رایزن نخست   - 2 بیانی   بند
 انجمـن وزیـران را در برابـر    ویـا  مستقیما گام بردارد و تنها با ارائه انگیزه آشکار می توانـد آن وزیـر انجمنـی                   نمیتواندکادر او نیستند    

فرا خوانی نماید ، در صورت به دست آمدن بیشترین          ) استیضاح  ( به پرسش    ونمایندگان انجمن رایزنان که رمز مردم هستند قرارداده         
 و برای آنان جانـشین بایـستنی و         برکنار بودن آن وزیر انجمنی و یا آن گروه از انجمن وزیران بدکرداران باید از کار                 کردارر بد   رأی د 

  .شایسته برگزیده شود 
 فعالیـت هـای   کامـل می تواننداز آزادی ) احزاب ( ئی کشور پادشاهی آزاد ایران ، گروهها و دستجات  ریشه در آئین    - 3 بیانی   بند

 خود برای انجمن رایزنان وبهبـود زنـدگی مـردم و دسـت              نمایندگانزنده اجتماعی و سیاسی برخوردار شوند و میتوانند در گزینش           سا



  

  12صفحه 

 آورنـده   جامعـه  صورت داشتن بیشترین آراء مردم پیشنهادات سازنده ئی راکه میتوانـد در بهبـود زنـدگی                  دریافتن به تشکیل دولت ،      
بـا  ) حزبـی  ( دهند ، و تنها در صورتی که برای مردم روشـن گـردد کـه گـروه یـا دسـته ئـی        ارائهد  دستاورد های پر بار و بری باشن  

 بیشترین شـمار    آوردنو به دست    ) از نمایندگان انجمن    ( باید با انجام یک همه پرسی درونی         رایزنانبیگانگان وابستگی دارد انجمن       
  .  کارهای سیاسی در جامعه بی بهره سازد انجامز صالحیت را ا) حزب (آراء نمایندگان انجمن ، آن گروه و یا دسته 

بتواند ) حزب( نخواهد شد مگر آنکه آن گروه ویادسته         برگزیده)  احزاب(  رایزن از سوی دستجات      نخست دولت ویا    - 4 بیانی   بند
 انجمن رایزنان به ایـن       نمایندگان نخست رایزن با رأی نمایندگان مردم و از سوی        ( آراء را ویژه خود سازد       بیشتریندر انجمن رایزنان    

  ) خواهد شدبرگزیده سمت
 نفع بیگانگـان    به آزاد ایران بر عهده انجمن رایزنان و مردم است که احزاب خائن و کسانی را که                  پادشاهی در آئین    - 5 بیانی   بند

  . کیفر برساند محروم نموده و بهاجتماعیگام برداشته اند برای همیشه از انجام کارهای سیاسی ، مردمی و 
   

  هشتم بند
  پادشاه
   

  برای مردم و با    - مردمی و مردم گونگی      - نکو کرداری    - نکوئی   مایه و باستانی ایرانیان از درون       مردمی  فرهنگه پادشاه در    واژ
بان فرهنـگ    نگه - نگهبان و پدافند مردم      - پا سبان دلسوخته     - مهربان خردمند    - اهورائی   مهر  - زیستن   مردم برای   -مردم بودن   

 در همـین  روی سرمایه مردم در روزگاران سخت و دشوار ، برخوردار است ، از ایـن  - راستین مردمی دانش گستراننده خرد و -مردم  
.  خوانده انـد     نیز برخاسته است اما پادشاه را سایه خدا           خداوندفرهنگ اگر چه نام دیگر خداوند پادشاه و واژه پادشاه نیز از درون مایه               

 از رویه مهر و نکوئی به کیفرگاه نگرش فراخوانده ، آنان را رویه دوم             انده که فردوسی گرامی پیام آورانی راکه سخن از مهر گفته            آنگا
  : گذارده است ، آنچنان که موبد به ماهوی سوری میگوید نامواژه پادشاه 

   
  انگشتری گوهر بود در یک دو               پیغمبری که شاهی و  دان چنین

   
 مـنش   آریـابومی ن انگیزه اسـت کـه فرهنـگ         ی رمز همه راستی ها و مردمیت ها بشمار میرود واز هم           پادشاه و خرد ایرانی     درفرهنگ

  :     می داند بایستنیوآئین نامه ویژه ئی را برای پادشاهان  
   

  آبروی بدو  را   جهان  همیشه راستگوی ودل آزرمجوی                 زبان
  مه را به که دارد و مه به کهان دل وداد ده                   وروشنسخنگوی

   
 هـم پاشـیدگی     از رمز نگهبانی از مردم و همبستگی مردمی در برابر یورش های گرگان بیگانه و یا                 همواره ایران زمین پادشاه     در

 مـردم و یکپارچـه      هـستی ای نگهبـانی از      پادشاهان بوده اند که خود بـر       اینهای درون مرزی بوده است و در بلندای این تاریخ نیز              
 گام بر می داشته اند وبرای پاسـبانی و نگهبـانی از سـرمایه               منشانهداشتن ایالت و خانواده های اقلیمی کشور فرهنگمندانه و کدخدا           

 و  مردم از دان بر دردهای مردم بسته و در پیشابیش دیگر مر         را پیشتاز سپاهیان و همچون سپری استوار راه         مردمهای مردمی وجان      
 رهبری جهانی کـورش بـزرگ بـرای پدافنـد مـردمش      گاردخداونفرزندان مردم خود پدافندی نموده اند ، ازهمین روی بوده است که          

 سپاهیان خود بانیرنگ خودی های مردم ستیز جان مـی          پیشاپیش داریوش سوم در     - ، جانش را از دست می دهد         سکاها ،      درنبرد با 
 سوم بـرای نگهبـانی     یزدگرد  - با ترکان تورانی جان خود را در پیشابیش سپاهیانش از دست می دهد               نبردانی در    نوذر شاه کی   -بازد  

 دست و با خنجر بـی       بهبا پیکری پر از زخمهای رهاورد نبردهای پیگیر،             ، بی یاور خسته و فرسوده و       همراهازهمین مردم تنها و بی      
 نیز هرگز برای گسترش آرمانهای مردمشان درپـشت         افشاریعقوب لیث و نادر     . میدهد       را از دست     جانشفرهنگی و ناآگاهی خودی     



  

  13صفحه 

 نگهداری سپر ببازند و آنها جان بدر برند ، و ازهمین روی بوده است که چون شاهان جان خودرا                جانسر مردم نایستادند تا مردمشان      
اکنـون   . اسـت  و درخور گرامی داشـت برخوردارگردیـده           دلپسند های   و پدافندی از مردم قرار میداده اند ، واژه پادشاه از آنهمه مغزه            

  . باشد میپادشاهان است چه    برکهایران بایستنی هائی  بنگریم که درآئین ریشه ئی کشور پادشاهی آزاد
   

  سر  اندیشه     به   باید    نپیچید            دادگر   خسرو   کز    گفت   چنین
   بلندسپهر     او    زمین  ما  وگرگوسفند             او چون شبان است وماکه

   
 اجتماعی مردمش خواهد بست ، به فرمـان تـاریخ و فرهنـگ              دردهای شاه نقش سپری بزرگ را دارد که راه را بر            - 1 بیانی     بند

بـانی از حقـوق مـردمش نقـش          ، هوشمند و توانا باشـد و بـرای نگه          باشد باید خردمند باشد ، دالور باشد ، دهشمند          شاهایران زمین     
 و مـردم را از همـه نـا         ، گیرد ، شاه به فرمان فرهنگ آریابومی باید راستگو باشد ، دل و زبانش یکی باشـد                   برعهدهپدافندی جانباز را    

  .رسائی های جامعه آگاه سازد
  : نامه بهرام گور آئین

  
  روان   بپیچم   تاری   و   زکژی          بازبان  دل راست داریم  همان
  شاد  ، باشم از داد  کنم ایمن چو بدارم به رای وبه داد           را جهان

   
 یکی از زنـان     اگر  ، درمیان گذارد      آنها با  ، درمیان نمی گذارند       بامردم  ،  انجمنی باید آنچه را مردان دولت و وزیران ورایزنان          شاه 

 انجمنـی و یـا نخـست        وزیـران  گروه     یا  و انجمنی     وزیران از   یکی  -ان کشور    از امیران و کاردار    یکی -و یا مردان انجمن رایزنان      
 به عنـوان یـک پدافنـد        باید  پادشاهویا هرکس که کار ی در دست دارد آن کند که مردم را ناسازگار باشد ،                 )  وزیر نخست( رایزن        
 برکنـار سـازی آن درد ، از         بـرای یـان دارد تـا مـردم         و دادجو آن کار ناشایست و بد را به مردمش گـزارش دهـد و ب                دادخواهدادگر و   

  . زدایند ب از زندگی مردم  ایران نا رسائی را برابر آئین های کشور پادشاهی آننمایندگان خود در انجمن رایزنان بخواهند  
   

  رسد  شاهی   دیهیم  به   تباهی و جفت بد            بدگوهرستور  د ز
  مکن بد گوید از داد فرمان چو            سخن   زنادان   شنیدن  نباید
  پیراستن  خویش   دل   زکژی            آراستن   باید    راستی    همه

   کاستیآورد   دیو  که  ،  نزیبد             راستی  جز   جهاندار    شاه ز
   

 وسازنده ئی را که از زبان       زیبا آرمانهای   رایزن،نخست    تواند همانند یکی از نمایندگان انجمن رایزنان ویا        می  پادشاه  - 1 تبصره
 آن،  انجمـن رایزنـان  نماینـدگان  رسما به انجمن رایزنان ابالغ کند تا در صورت به دست آمدن بیـشترین شـمار آراء                شنود میمردم    

ما پادشاه به هیچوجه حق نـدارد   ، انمایند صورت قانون تصویب به مردم  برای پادشاه را اگر بار وبری داشته باشد ،   دیدگاهآرمان ویا   
  .  موردی صادر نماید هیچ و نزدیکانش در ودفرمانی شخصی و از سوی خ

   
  شاد  شاه بود    تا   درجهان  بود               داد و مهر   از   که   باید   جهاندار

  جهان شستن  دیو بد  از تیغ   به                نهان  و  آشکار        او   کار   بود
   

 نماید وآنچه راکه نخست رایزن و انجمن رایزنان با بیشترین شمار            ایفامردم را   ) وکیل مدافع ( باید نقش پدافند     پادشاه  - 2 تبصره
  . بگذارد برآنرمز گونه پادشاهی و کشورداری را ) امضاء( به تصویب می رسانند پذیراشود و مهرمردمآراء نمایندگان 



  

  14صفحه 

 رویدادهای مهم کشور ، خوش خیمی ها و بـدخیمی هـارا             همهظیفه دارد هر یکماه یکبار گزارش مفصل         و پادشاه  - 2 بیانی   بند
  . به گوش مردم برساند میروند پرنگرش ترین رسانه ها ی همگانی کشور بشمار ازدریک یا چندرسانه که  

 بابکـان در    اردشـیر  کـه    آنچنـان ت گردیـده اسـت         زمین دریافـ   ایران دیگر بندها از فرهنگ و تاریخ        همانند  ، مایه این بند بیانی      بن
  : گفته است ) شاهنامه(فرهنگنامه آریابومی 

   
  است من راه  داد  پسندیدن من است          پناه  در بسر  سر   جهان

  نیکخواه و از مردم زبدخواه است با هرکس این بارگاه          گشاده
   

 رایزنـان بـا پادشـاه انجـام     انجمـن  که با برنامه ریزی و از سوی نخست رایـزن و           رسمی سران بیگانه   دیدارهای  -  3 بیانی   بند
 و کم هـای آن دیـدارهارا   بیش باید پس از هردیدار رسمی دریک رسانه گروهی دست آورد کم و بیش و همه    پادشاه  ،خواهد یافت     

بـه  ) کتبـا (نوشـتار گـسترده      باید گزارش کامل آن را با      باشد پادشاه    داشتهبه مردم بیان دارد و اگر آن دیدار شایستگی سری بودن را             
   رایزنان ارائه دهد انجمننمایندگان 

 بیگانه را در هریک از کاخهای دیگری که به مردم تعلق            میهمانان رایزن می تواند ترتیب دیدار پادشاه و           نخست  -  4 بیانی   بند
 تنهـا یکـی از کاخهـا        امـا . ترتیـب داده خواهنـد شـد        ) ا انجمن رایزنان  نخست وزیر وی  ( این دیدار ها از سوی دولت        ونیز بدهد    دارند

 میهمانداری ها از سران دیگر کشورها بـه عهـده دولـت اسـت و از     وهزینه میهما نی ها . نشستنگاه پادشاه و خانواده اش خواهد بود  
   شد   نخواهددستمزد پادشاه پرداخت 

 پادشاه واگـذار    به  اشدارائی مردم بشمار می رود برای زیستن پادشاه و خانواده            های زیبای میهن که      کاخ یکی از    - 5 بیانی   بند
 اجاره ئی برای زیستن خود و خانواده اش در آن کـاخ بـه               پادشاه رسمی و نشستنگاه پادشاه خواهد بود و           پایگاهخواهد شد ، این کاخ      

  . پرداخت نخواهدمردم و دولت 
 نخـست    ماهیانـه بیـشتر و دسـتمزد      ) نخست وزیـر    ( از دستمزد ماهیانه نخست رایزن       %10  پادشاه ماهیانه دستمزد   - 6 بیانی   بند
  .  انجمن رایزنی بیشتر خواهد بود نمایندگان از دستمزد %10 نیز رایزن

برابر ( و شرکت های داخلی و خارجی را نخواهد داشت           کارخانجات پادشاه حق هیچگونه تجارت و سرمایه گذاری در          -  3 تبصره
نماینـدگان انجمـن رایزنـان و نخـست         )  روحی مردمان اسـت      بزرگ بزرگ نگهبان و دارنده همه خاک و           پادشاه کهن ایرانیان    آئین

  ندارند سرمایه گذاری در کارخانجات و شرکت های داخلی و خارجی را هیچگونهرایزن نیز حق 
   

  راه    بوم آن    دران   نیاز    نیابد شاه               مهر او   اندر  هست که  بشهری
   

 شوند و در    برخوردار یک پادشاه نیز می توانند هریک از حقوقی که کفاینده یک زندگی مناسب باشد                درجه نزدیکان   - 7 بیانی   بند
 نیـز مـشغول شـوند و دسـتمزدی در حـد درجـه               جامعهصورت شایستگی می توانند مانند مردم عادی بکارهای تخصصی و سودمند            

  . دارند  تخصص خود دریافت
 پدر و مادر او هستند که آنها نیز حق          - خواهران   - برادران   - همسر - پسران   - نزدیکان درجه یک پادشاه ، دختران        - 4  تبصره

 داخلی و زیر نظر انجمن رایزنـان  ، شرکت های داخلی و خارجی را ندارند مگر اینکه این سرمایه گذاری           درسرمایه گذاری خصوصی    
  .انجام پذیرد 

 از کاخهای بـزرگ     دریکیماهی یکبار بامردم    ) بارعام  = به واژه تاریخ    ( و گفتگوی همگانی      برای دیدار  باید پادشاه   - 8 بیانی   دبن
 ها ، چه روستائی و چه شهر نشین را بگوش جان بـشنود              انجمنکشور نشست آزاد و بدون واسطه داشته باشد ، و درد دلهای مردم و               

   . بکوشد رایزنان و نخست رایزن در زدودن گرفتاری های مردم  انجمن و باگوشزد و گزارش آنان به
   

  راه    بوم آن    اندر   نیاز    نیابد شاه               مهر او   اندر  هست که  بشهری
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  پرورد    نیکوئی همه   بختش   که               نگذرد او       فر     از تو   بر   بدی
  بود  یزدان     فر    چهراو   بر  که بود                خندانه   شااز   دل  را  جهان

   
  .  درمیان مردم و بامردم زندگی کند آزادانه ترین مسئول کشور ، پادشاه میباشد که باید مردمی  - 5 تبصره

 بـا  انجمنـی امـا زیـر نظـر و        با همان شـیوه     )  و گنجورانشان    سراهاگنجور  (  از وزارت خانه ها و وزیرانشان        برخی  - 9 بیانی   بند
  . وزارتخانه ها به گونه زیر میباشند این شد ،  خواهند  استواردیدگاه پادشاه اداره و 

  .وخدمات اجتماعی وخانه رایگان برای همگان )گنجورسرای سوسیال (سوسیال وزارت - 1
  .و درمان رایگان )گنجورسرای پزشکی ( وزارت پزشکی - 2
  ) .گنجور سرای گسترش فرهنگ و هنر ایران ( ایران هنر  وزارت گسترش فرهنگ و- 3
  .برسازندگی روستاها ) نظارت ( دیده بانی و یانگرش امور) گنجور سرای ( وزارت - 4
   کشور پادشاهی ایران  بازرسی) کنجورسرای ( وزارت - 5

   
  خواه  دفریا   و درد    از آساید   برد سپاه             دار    فرهنگ  به   خسرو  چو

   
برگـزینش ورأی دهنـدگی     ) نظـارت   ( و بنیادهای فرهنگی و هنـری وانجمـن هـای نگـرش              نکوکاری بنیادهای   - 10 بیانی   بند

 که بایـد باکوشـش شـخص پادشـاه          هستندینش کنندگان یارأی دهندگان نیز ازمراکزی       زو آموزشگاههای ویژه آموزش گ    )انتخابات  (
  .آزاد قرار گیرد   ایران تاریخیای فرهنگی درخدمت پیشرفت فرهنگ و خرد و ویژگی ه

نظـارت  ( نگرش   های تواند در اداره بنیادهای نکوکاری ، پادشاه و مردم رایاری دهد اما اداره انجمن                می همسر پادشاه    - 6 تبصره
 نخـست   اداره   نظر و با دیدگاه پادشاه و همیـاری        زیربر صالحیت گزینش کنندگان وآموزشگاههای ویژه آموزش گزینش کنندگان          ) 

  .رایزنی خواهد بود 
بـرای   (برگزینـد نامبرده را از میان انجمن های مردمـی         ) وزارتخانه  (پنج گنجور سرای    )گنجوران   (وزیران باید شخصا پنج تن      پادشاه

ت رأی پـذیرش    برای دریافـ   و آنهارا )  انجام دهند    انجمنیهر وزارتخانه یاگنجور سرای پنج وزیر یاگنجور که کارهای خودرا همراه و             
  . نمایند آغاز رایزنان کار خودرا انجمن  ازسوی نماید تا پس از دریافت رأی پذیرش  معرفیبه انجمن رایزنان ) رأی اعتماد (

 نگـرش   و مسئولیت های پادشاه در کشورپادشاهی آزاد وسوسیال ایران سر پرسـتی خردمندانـه               مهمترین یکی از    - 11 بیانی   بند
 همگان می باشد که این وزارتخانـه دریچـه          برایت مردمی و خانه رایگان      ماسوسیال وخد ) گنجور سرای   (خانه  فرهنگمندانه به وزارت  

  . ایران زمین است فرزندان  رویروشنائی بخش و مهر تاریخ ایران به 
 رده هـای    همـه  و وروستا و ایـل نـشین و بیابـانگرد           شهر  مردم یک دهش یکسان به      ایجاد  برای شخصا پادشاه باید    - 6 تبصره

  . بگیرد نظرو خدمات مردمی و خانه رایگان را زیر ) گنجور سرای سوسیال(نه وزارت سوسیال خردمندا دیده باگوناگون ایران زمین  
 زندگی مردم   مهم بسیار مواردمی تواند به نمایندگی از سوی پادشاه در این          ) نخست وزیری   ( رایزنی   نخست اداره   - 12 بیانی   بند

  باشد و ایل نشین و سرتاسر کشور همراهی و همگامی داشته روستا و ، در شهر
در انجـام خـدمات سوسـیال و    ) فعـال ( پرجنـب و جـوش   پدیده خانه بازرسی پادشاهی باید به صورت یک     وزارت  -13 بیانی   بند

  .د  بکوشد تا هرچه زودتر درهرکجا نابسامانی وجود دارد ناپدید گردجامعهرایگان و برابر و دشواریهای 
 به درجه پادشاه برپایه فرهنگ و تاریخ ایران بگونه وراثت می باشد و پس از درگذشت و یا رسیدن              پادشاهی شیوه   - 14 بیانی   بند

 ایرانی تربیت کافی دیده باشد به پادشاهی برگزیـده خواهـد            فرهنگمندانناتوانی ، دختر و یاپسر بزرگتر پادشاه که بافرهنگ و بوسیله            
  . پادشاه چه دختر باشد و چه پسر پادشاه خواهد شد رزندفشد ، بزرگترین 

 جانشینی ایـشان و     به برای گزینش فرزند شایسته تر پادشاه          مردم رایزنان می تواند بانگرش به دیدگاه ورأی         انجمن  - 7 تبصره
 و گفتگـو  رایزنـی   پادشـاهی   نـدان خا بـا   ، این جایگاه پر بهـا       به  فرزندپادشاهبرای بازنگری به امر گزینش بهترین وشایسته ترین         
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 وفره ایـزدی را     پادشاه  جایگاه ودرصورتیکه فرزند بزرگتر پادشاه از نظر روان و اندیشه شایستگی نشستن بر              ،  باشدداشته ورهنمون     
ـ  شـد      خواهـد  کوچکتر که از صالحیت فرهنگ و خرد وروان سـالم برخـوردار اسـت بـه پادشـاهی برگزیـده                      فرزندنداشته باشد     رازی

 و کـارآئی  فرهنـگ  برابر روش ایرانیان پادشاهی موروثی بوده است اما به وسیله توانمنـدی و دانـش و   اینکهدرفرهنگ آریا بومی ، با      
 نمیتوانند بـه پادشـاهی      باشند داشته پادشاه که بیماری روانی        فرزندان. ویژه آن شاهزاده ، پادشاهی براو شایسته و پایدار مانده است            

  .برسند  
   

  نهم بند
  دادگری و وزارت دادگستری

   
 اداره  -از سـوی انجمـن رایزنـان        ) مـشترک ( ئی هم دسـت      گونهنیز انجمنی اما به     )  سرای گنجور( وزارتخانه   این  - 1 بیانی   بند

 و  داوردادگاهها از باالترین پایگاه تـا دادگاههـای کوچـک ، بـه سـرداوری یـک                  .  خواهد شد    اداره وشخص پادشاه    -نخست رایزنی   
 کم سه رأی از شش رأی دیگـر داوران  دستهمراهی و همکاری شش داور تشکیل خواهند شد ، اگر دیدگاه و رأی سرداور نتوانست            

 و بررسی گردد تا پاکیزه ترین و درست ترین رأی پیرامـون امـر مـورد داوری صـادر                    گفتگورا به همراه داشته باشد باید میان داوران         
   . گردد

 درخواسـت   بـه  صادره دادگاه از سوی وکیل مدافع و دادجو و یاخود محکوم مـورد پـذیرش نباشـد ، بنـا                      رأی گرا  -  2 بیانی   بند
 بـرای   بـاالترداوری تری کـه انجمـن       دادگـاه هـای بـاال      به) استیناف( روز پس از تاریخ درخواست       ده پرونده در کمتر از      بایدمحکوم    

 داوری رسـیدگی بـه داوری هـای نادرسـت ، بـا درایـت       نجمنرستاده شود ، تا ا رسیدگی به داوری های نادرست نام خواهد داشت ف 
  . به آنان بازگرداند آزادمنشانهبیشتر حقوق از دست رفته افراد را 

اداره خواهند شد کـه در حـد وانـدازه          ) قضاتی( سوی داورانی    از انجمن های داوری رسیدگی به داوری های نادرست          -  1 تبصره
  .ها باشند استادان دانشگاه

 بـه نـام     محلـی  داوری ورسیدگی به داوریهای نادرست باید همواره یک گروه از افراد وکدخـدایان                 های در انجمن    - 3 بیانی   بند
کـه ایـن گـروه    ) تـن باشـند  14 تـا  7 تواننـد  مـی پاک منـشان ویـا هیئـت منـصفه      ( باشند داشتهگروه پاک منشان در دادگاه وجود  

گان و صـاحبان رأی در      ر برگزیـده شـوند و بـه عنـوان نگرنـد            روسـتا وشـه    هـای ران وازمیـان انجمـن      بایدازخوشنامان و نیک کردا   
   .  یابنددادگاههاحضور 

  . باشد مردمی تواند کنترل کننده یک داوری درست و برحق و می شمار آراء پاک منشان  بیشترین   - 2 تبصره
 باید از یک انجمن پنج نفره تشکیل گردد ، که ایـن پـنج داور                بلکهوده   دادگستری نیز خود نه تنها یک تن نب        وزیر  - 4 بیانی   بند

 هر.   کشور باشند    آگاهان درست کردار ، مهربان ، میهن پرست ، انسان دوست ، ودرمقام داوری ازرده نخستین                 ،باید آگاه ، دادراست     
 و نمایندگان مردم    رایزنانان گزیدگان از سوی انجمن      دو تن از آن   .  انجمنی نقش یک وزیر را ایفا خواهند کرد          ئیپنج تن آنان بگونه     

 از سوی وزارت بازرسی پادشاهی برگزیده خواهد شـد تـا نقـش              تنخواهند بود ، دو تن دیگر از سوی دولت و نخست رایزن ، و یک                
  . درست دادگری ها ایفا نماید انجامدیدگان پادشاه را برای 

 ناسـزا و  هـای  سوی بازرسی پادشاهی ، درمورد چگـونگی داوری   از برگزیده شده      اورد باید همواره گزارشات       پادشاه  - 3 تبصره
وزیـران  ( رایزنان در کمترین زمـان گنجـور داوران را           مردمینادرست را در برابر دیدگان نمایندگان انجمن رایزنان قراردهد تا انجمن            

 درست نماید تـا  داوریوادار به  نادرستی که کرده اند باز گرداند و     که احتماال برگزیده و داوری       نادرستیاز راه   ) انجمنی دادگستری را    
 داوری نادرست قرارنگیرد و اندک نگرانی برای دسـت یـافتن بـه     برابردرکشور پادشاهی آزاد ایران هیچ انسان دارنده حقوقی هرگزدر          

پادشاهان ایران زمین پیش از اسـالم بـوده          سرمایه های    بزرگترینداوری و دادگری درست یکی از       .  باشد     نداشتهحقوق خود در دل     
  : بابکان میگویداردشیر خود را به بریدن دست و اعدام های بی رویه سپرده است  جایاست که با آمدن تازیان 
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  است من راه داد  پسندیدن به سر در پناه من است                  سر جهان
  نیکخواه خواه و ازمردم زبد است باهرکس این بارگاه                 گشاده
   دادت زمینبه  بادا آباد  که                    آفرین   خواندند  انجمن  همه

   
 روی پیکره خرد و دادگری همگانی پایه گذاری کرده است و دیده مـی شـود                 بر دوران نوشیروان فرهنگ مردمی ایرانی جهان را         در 

 خرد و دانش مـی سـپرد و         بدستدستجات و رده های ایرانی آئین اداره سرزمین را           در انجمن های مردمی ودرمیان       داناکه بزرگمهر   
 و دست یافتن به خواسته های مردم می داند و بر این پایه اسـت                پیشرفتداوری و پاکیزگی کارداران را یکی از ریشه های پراهمیت           

ن گله مند میداند ونادانـان را دربرابـر کاردانـان و دانـش             ازنادانا را میخواند و دل سنگ و کوه        فرا و دانستن      دانشکه جامعه رابسوی    
 و سپهبدان سـرمایه     میشناساندرا بی فروغ و برهنه از روشنائی به جامعه و مرد م               مینماید وداوران دروغ پرداز    قلمدادپژوهان نکوهیده   

رد وازپزشکی که خـودرا نمیتوانـد درمـان کنـد            را بامزه و خنده آور مینگا      بزهکاراندوز را به پیکان تیر سرزنش می دوزد و دانشمندان           
 چیـزی مـی   به میداند که آن تهیدست  همسان  دستی دست از سر بیماران گرفتار بردارد و این گونه کسان را با مرد تهی       میخواهدتا

یـا پادشـاهی دریـک     همه این گرفتاریهای آزاردهنده جامعه را با دولت ویا حکومـت و    سرانجامنازد که آن چیز به پشیزی نمی ارزد و          
  : وخواب خوش برای مردم و شهروندان فراهم آورد نمیتواندآرامش میگذارد که آن پادشاه یادولت  ترازو
   

  پرورد     همی    را  روان   بدانش دان که هرکس که دارد خرد           چنین
  شکوه    کس  بر     ندارد    ایرا  از          کوه   و  سنگ   دل    بنالد    زنادان
  را نام     همی   داند   ننگ   از  نه           را    انجام           آغاز    از       نداند

  پژوه   دانش       نزد   تر  نکوهیده           گروه برده    کار       در    نکوهیده
  فروغ      دانا      مرد      بر   نگیرد           دروغ  پر   بود    داور     آنکه   یکی

   ز رنجبپیچد   سر    او  از   سپاهی            گنج      نگهبان    باشد  که    سپهبد
  بامزه    بود   چیزی   چه  ،  نترسد            بزه   از     کو      مرد    دانشو   دگر

  گزند   دارد  باز   چون بیمار      ز           دردمند تن    به   باشد   که  پزشکی
  پشیز    نیرزد گفتن     چیز  آن  که به چیز            نازد درویش مردی که  چو

  شناب  پر    ازو      دلها   و   نیابند شه کزو هرشب آرام وخواب            همان
   

توانسته اند به مرزی از فرهنگ   در هزاره های پیشین      ایرانیان فرهنگ و نگرش گویا بوده است که           همین همین روی وبرخاسته از      از
 آن مـرز  بـه  نیز کشورهای بسیار پیشرفته جهـان نتوانـسته انـد              امروزه گفت   میتوان با زبان گویا وتوانمندانه        کهدادگری دست یابند    

  . از این دست یابند  پیشسازنده و آراینده ایرانیان هیجده سده 
 بوده است دیده میشود که دانشورجوانی ازمیـان مـردم برپـا    آزادی فرهنگ  این چنین سرزمینی که آراسته به زیور      در  - 4 تبصره

 بیـان مینمـوده اسـت واز درون    داشـته  ایستاده و با آزادی بسیار هرچـه کـه در دل   می فرمانروای توانای خود  ورویارویمی خاسته   
 ایـن همـراه و اداره انجمنـی سـرتا سـر              داوری و دادخواهی های انجمنـی ، و        شیوه های آزاد ومردمی بوده است که          گویشهمین    

 پایمال  جامعه حقوق هیچیک از افراد      گذارد  نخواهد فرهنگ بلند باال و توانمند است که           همین و ،سرزمین بزرگ پدیدارگردیده است   
ناموس که مـزدک     شتراک زن و   ا قانون دادخواهی موبدان برای زدودن      در ، داوری های انجمنی ورایزنانه    اینگونه زیبای     نمونه .گردد

را به اهمیت داوری درست در دوره های پیش از           شنائی ویژه اش ما   رو با  تا ، شد ارائهارائه دهنده آن بود و در دوران شاه شاهان قباد           
 ادشـاهان پ بیـشترین سـالیان دوران       در و نوشـیروان فرزنـد دادگـسترش       شاهان قباد ساسـانی و     شاهدر روزگاران      . سازداسالم آگاه   

ی  بایـد رأ   اما داور به هر اندازه هم که توانا می بوده است            و می یافته است     انجامساسانی کار دادگری بگونه انجمن رایزنی        اشکانی و 
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 داوران گرد آید و هرگز ستمی بـر هـیچ ایرانـی در سـرزمین      اندیشه تن داور دیگر ارائه می داده تا بیشترین    4 یا  2خود را به همراه       
  . هی ایران نرود دشاپا

  :نمود) اشتراکی (چند چیز از جمله زن و مال رشک برانگیزند و اینهاراباید همگانی و عمومی :  به پادشاه می گوید مزدک
   

  است دین بهی در جهان کاسته که            است این پنج مارا زن و خواسته از
  استت کس باتوانگر یکی  دستهی است             بخشیدنی چیز  و خانه  و  زن

   
 کنـد کـه   گرفتـار نی بزرگـی  بـساما نا  زن و دارائی می رفت تا ایران زمین را به دست هرج ومـرج و          کردن بخشیدن و اشتراکی     قانون

  .  را به دادگاه فراخواندند مزدک ،نوشیروان و موبدان
  .ن پیرامون برگزارنماید  در ایدادگرانه پدرش پنج ماه مهلت خواست تا یک دادگاه از انوشیروان

   
   رسفریاد    دید   ئی  داننده  که کس                 هرجای  به  کسری   فرستاد
  پیر  هرمزد    درگاه  به   آید  که                   اردشیر   خره  سوی   آمد  کس

  رسیپا     با        درگاه  به   بیامد                   پارسی         آذر  مهر     استخر ز
  کم رفت هرگونه از بیش و سخن                   هم  به   پژوهان   دانش  نشستند

  کهن     دانندگان    و      خردمند سخن                  یکسر  سپردند    کسری  به
   

 آئـین او را پـذیرا       نیـز ی را قـانع نمایـد مـن          قباد می رود و میگوید اگر مزدک توانست این دادگاه انجمن           پادشاهش   از آن نزد پدر    پس
  . و اگر نه شما او وپیروانش را بمن بسپرید دخواهم ش

 قبـاد و    پادشـاه  کارهای دادگری آنچنان با اهمیت زیر دیدگاه خردمندان جای می گرفته است که میان                اسالم ایران زمین پیش از      در
  : می رسد پذیرشرفتن یک انجمن به فرزندش نوشیروان نیز سخن در برابر انجمن و با گواه گ

  را  بهزاد    و   بندوی   و    فرآئین                    را  خراد  و  زرمهر   کرد     گوا
   آن راست پیمان خویشنگهداشت بایوان خویش                    شد  جایگه  وزان

   
 همسانی مردمـی در ایـران زمـین بـشمار           وجامعه وسازنده برابری     پلکان پیشرفت های     نخستین ،پادشاهان وداوری در آئین     دادرسی

 برابری و همسانی مردمی بـشمارنمیرود       همان) عدالت(زی بجز   ی داد چ  و خواهد بود    برابری،  میرفته است ، زیرا آنجا که دادگری باشد       
            .  
 پـذیرا شـدند کـه    را پیروی از روش ایرانیان داوری سـه گانـه       شیوه را از ایرانیان دریافت داشتند و با        این نیز پس از اندکی      تازیان

 را که مردی از دیدگاه سیاست و بینش و مصلحت خـواهی             معاویهسرانجام در داوری میان معاویه ابن ابو سفیان وعلی ابن ابیطالب ،             
 دختـر همـان   همسرامبر محبوبشان و د به خالفت برگزیدند ، و این درحالی بود که علی پسر عموی پی      بو ترتازیان و ملک داری آگاه      

   .علی و نه به بازوی شمشیر زن  د معاویه رأی دادنداریپیامبر و خود از شمشیر زنان نیرومند تازی بود ، اما آنان به خرد ملک 
 خواهـد   وگسترش آزاد ایران دو گام بسیار مهم و در خور نگرش وبیان را درکشور نیرومند کرده                 پادشاهی انجمنی امور کشور     اداره

 کارجوی بیشتر   نیروی  -  2. ی داوری و هر مورد دیگری فراخوانی و مستحکم مینماید            درکارها را و بینش بیشتری     دقت  - 1. داد  
 مردم واداره همه    گرفتاریهای در رسیدگی به     و را در آغوش خواهد گرفت         کارو یا بهتر است گفته شود چند برابر از نیروی نیازمند به             

 را خواهـد گـشود و در نتیجـه          بیـشتری  و سرعت بیشتری خواهد بخشید و برای دانشوران نیز دروازه های کار              نیزتندی سویه کشور   
 نـسبت  دهـد ،       گسترش عمل و هم کوشی را باانجمنی شدن امورکشور            دقتدولت پادشاهی آزاد ایران خواهد توانست ضمن اینکه         

  .چند برابر برساند  رانیز برای نیروی کار به سازندگیتولید کارهای 
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باستم تاریخ    و  راکه قهرا  تازی) قوانین(بیگانه بویژه آئین های     ) قوانین  ( ایرانی نوین باید هرگونه آئین ها ی         آئین -  5 بیانی     بند
 کشور) قانون اساسی   ( درآئین ریشه ئی     بیگانگانو هیچ یک ازآئین های آمده از سوی          بزداید  ما شده است از خود     فرهنگ گریبانگیر

 دانـش   ازواگر چنین آلودگی وجود داشـته باشـد بایـد انجمنـی             .  بود ومردود بشمار میروند      نخواهندپادشاهی آزاد ایران مورد پذیرش      
 آلـودگی  دیـدگان بـاز ایـن        وبا ایرانی تشکیل ،       هایپژوهان و خردمندان ایرانی برای زدودن آئین های بیگانه و جانشینی آئین نامه              

  . پاک سازی گردد 
   

  دهم بند
  بدکرداران و بزهکاران

   
مـا  ) دینـی  ( مرام نیایشی وپادشاهی آزاد ایران و همچنین در آئین        ) قانون اساسی   ( آئین ریشه ئی     در فرهنگ و خرد ایرانی و       در

.  اسـت   نبودهپذیرشسرزنش شده و نبایستنی است و به هیچ روی مورد ) خطاکار( بستن یک انسان بزه کرده وایرانیان زندان کردن   
 آدمیـان را  کردن نیک سرشتی در آئین زرتشت گرامی زندان       یزدانبه پیام فردوسی بزرگ ، مرد آغاز و انجام سخن سازنده و نیک ،                 

 اگـر چـه     آدمیـان  باید گفت فرهنگ ایرانی از زندان کردن           رویناپسندیده میداند و خود فردوسی نیز براین باور استوار است ، از این              
 وهمسان  برابر را نه در زندان ، که در آموزش نیک و دهندگی               بزهکاریرا سرپیچی مینماید و راه حل رهائی آدمیت از          بزهکار ، آشکا  

  . می داند اقتصادی وراه رهائی از بزه و بدکنشی را دربرپائی یک شیوه سوسیال آزاد و برابر میدانداز سوی فرمانروایان به مردم 
 شده و ناپذیرا بوده است و امروز نیز ما می تـوانیم بـا بهـره گیـری از                    سرزنشو خرد نیاکانی ما      براین واژه زندان در فرهنگ       بنا 

 کـه دادگـستری هـا از    بـرداریم  آئین نامه های بسیار پیشرفته و بـی هماننـد نیاکانمـان مـشکالت را آنچنـان از میـان                 زندهبندهای  
  .دادخواهان و دادجویان بخودی خود تهی گردند 

  ) :از شاهنامه فردوسی    ( - 1 بیانی بند             
   

  گناه بی      مردم   یا     گنهکار که باشد به زندان شاه         هرآنکس
  کردیاد زند اندرآن اینچنین به           گشاد      بباید   یزدان   بفرمان

   
 سرچـشمه  ماسروده که از آئین های اداری کشور  و مردمی پیش از اسالم ما در میان این دو نیاکانی و سنن و آئین های      فرهنگ

 بزهکـاران و بـدکرداران را گناهکـاران ریـشه ئـی و              ایرانیو نشاندهنده آن هستند که اندیشمندان       . گرفته اند ، خود نمائی می کنند        
 دسـتان   آلـوده جامعـه و     را بزهکار و مسئوالن بدکردار ودولتیان نادرسـت را بزهکـاران ریـشه ئـی                 انگیزهاصلی نمی دانسته اند بلکه      

 هرکس  میگویدخردمند در برابر پادشاه دادگری همچون انوشیروان        ) بزرگمهر  ( است که بوذرجمهر     اینروی دانسته اند از     میراستین    
  . باید آزاد شو ند بیگناهکه در زندان حکومت است ، گنهکار ویامردم  

 بیدادگری و داوری و اداره بد در شهرو روستا          - خانوادگی واجتماعی    نیازهای - بدکرداری و بزهکاری ، زائیده بی دانشی         بیگمان 
اما برای اینکه همـین     .  گفت   خواهد می باشند ، که اگر این انگیزه ها برطرف شوند بزه و بدکرداری نیز باجامعه بدرود                  کشوروسراسر  

ته و ساختار روانیشان بدخیم اسـت ، رهـا گـردد ،              انگیزه های بد آرایش یاف     باجامعه از بزهکاران کنشی ویاخلقتی که خاک و گلشان          
 کشور پادشـاهی آزاد ایـران بـه         ئیدر فرهنگ توانمند ایران زمینی ارائه شده است که ما آن را در آئین ریشه                ) راه حلی   (گره گشائی   

  .ترتیب بیان میکنیم 
 ویاران همراهشان و در دوران آنـان بکـار گرفتـه             و گنجوران  پادشاهان آنجا که این گره گشا ها و آئین ها از زبان             از  - 1 تبصره

 تنها ویژه آئین برگزیده پادشاهی دانسته و کـشور را بـه دسـت جمهـوری                 را است بنا براین ما این آئین های درخور ستایش           شده می
نـگ ایرانـی بازمانـده از     و فرهخـرد  زنده و سربلند خواهد شـد امـا بـا آئـین و     ایران .  سپرد بیگانه نخواهیم    مزدورانخواهان دزد و    
  . شهریارانش  
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 نگاشتن و یاگفتن رویدادهای کشور به گونه آشکار ونهـان و یـا       ویا آدمی زاده ایرانی نباید به خاطر بیان باور          هیچ   - 1 بیانی   بند
ا دردسـت دارنـد ویـا بـه          کارگزاران بدکردارکه کارهای کشور ر     یاسرزنش یا انتقاد از کمبودها و       و اداری     بدکردارانبه انگیزه شماتت    

 انجـام و اقـدام بـه مـوارد          بجـرم   نـدارد  شود و دادگاه حق      محاکمه  خطاکاراست کننده کارداران    سرزنش که     ئیخاطر بیان اندیشه    
 آزادی آدمی در بیان و گفتـار و         قانون به چنین اشتباهی بزندو      دست دادگاه     که کس را فراخوانی نماید ، در صورتی         هیچ  باالیادشده  

 به پرداخت غرامت به اندازه آسیبی کـه بـه وقـت ، تندرسـتی ، و حیثیـت آن                     مسئولش دادگاه و داوران     آن بگذارد ،      زیرپانوشتار را     
  .  خواهند شد محکوم  خوردهشخص 
ه بـد    اندیـش  ود مگر اینکه ثابت گردد آن کـس بـاکالهبرداری            به انگیزه بدهکاری مالی زندانی شو      نباید هیچ کس    - 2 بیانی   بند

 ایرانـی بـا او      فرهنـگ  این صورت باید برابر شیوه های پیشنهادی         در کرداری نموده است       بد  مردم و کشور اموال ودارائی    بهنسبت    
  .  گردد نگهداریرفتار گردد و بزهکار باید از میان مردم جداشده و ازجامعه بیرون 

 نباید زندانی شوند و دادگـاه بایـد   اند و ملی دست دراز نکرده دمیمر  های مستمند وآنان که به دارائی  بدهکاران  -  3 بیانی  بند
 مرد یازن بدهکار ، اگر پس از کنار گذاردن نیازهای زنـدگیش چیـزی افـزون از                  آنپس از بررسی ، واندازه گیری هزینه کلی زندگی          

 بـه  بدهکار ، بدهی اورا بگونه ئی تدریجی           ماهیانه  بازمانده و افزون از نیازمندیها و هزینه       دارائی آن     از برایش بماند ،       ماهیانه درآمد
 از انسانی ترین ریشه های خردمندانه بنیان گذاری شده          یکیآئین بدهکاری درایران پیش از اسالم آشکارا برپایه         . بستانکار بازگرداند   

 صادر شد که دیده خرد جهانیـان را         نبدهکارامندی پیرامون گرفتاری       نوشیروان دادگر آئین همگانی بها      پادشاهی هنگام در  ،است    
الی بلند فرهنـگ وخـرد نیاکـان مـا ایرانیـان             با نگرشی ژرف درودهایشان را به با       تا فرا میخواند    را اندیشه اندیشمندان آزاده       وخیره  
 آدمیـت بـشمار مـی       گیزنـد  که براستی بنیانگذاران سـازنده       را  اسالم گامهای مردم دوستانه ایرانیان پیش از        وبویژه  ، کنند     ارمغان

جارچیـان و نـدا دهنـدگان      .  از درونی ژرف و فرهنگمندانه است          برخورداراین آئین همگانی بسیار ساده و آسان و         . آیندگرامی بدارند   
  :  اند داده نوشیروانی اینچنین درمیان مردم ندا می کشورهربامداد در کوچه وبازار  

   
   دستگاهبی   مرد  از   خواهد  درم             راه  ز   بیاید   خواهی    وام   وگر
  زگنج رامش بتوزد  و  گنجور  که              رنج دست    تهی    یابد   که   نباید

   
 وام داده باشـد و بـه پـول          نـاتوان  دارائی     ازدیدگاهویامردی    ) بیکار  (نکاری پولی را به مرد بی دستگاه         بستا مرد اگر  -  2 تبصره
 پادشاهی آزاد ایـران بایـد       دولتوزیر دارائی و یا صندوق       یا  ، مرد تهی دست نباید مورد آزار قرارگیرد ، گنجور و           باشدیازمند  خود نیز ن  

    .بردارد مرد ناتوان وتهیدست سنگینی رنج بدهکاری را از روی شانه های او بدهیباپرداخت  
 ازمیـان خـرد مـردم    وتنها کشور و میان هیچ مردمی وجود نداشته         این بند زیبا و مردم دوستانه هرگزدر هیچ        چه اگر  -  3 تبصره

 آگـاه  داوران     بایـد   ، گیری از بـد نهـادی و بداندیـشی بزهکـاران               جلودوستانه فرزندان آریابوم نمایان گردیده است است اما برا ی           
  . آورند   این پیرامون اندازه و مرزی فراهم دروکارشناسان پژوهنده  

 سوسـیالی   خـدمات  بیکار یا بیمار و ناتوان باشد و حقوق زندگی او ، از سوی دولـت و از طریـق                     بدهکاری هر اگر  -  4 بیانی   بند
 اگر مبلغی افزون از هزینـه  ، پس از کنارگزاردن هزینه مورد نیازماهیانه بدهکار و خانواده اش  دادگاه صورت نیز دراینپرداخت گردد    

 بـستانکار   بـه  و قـسطی       تـدریجی اه می تواند از آن مبلغ بازمانده ، بدهکاری اورا به گونـه ئـی                 مانده باشد دادگ   بدهکارماهیانه برای   
  :زیرا که فرهنگ درخشان ایران زمین میگوید . بازگردان نماید 

   
  گزند زو را  شاه  مگر آید   که که خسبد کسی دردمند               نباید
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 فرمان وظیفه   ایندمات رایگان را درکشور پایدار و استوار میدارد و دولت پادشاهی با              ریشه اداره خ   تنها دست مایه فرهنگی نه      این
 این فرمان   ، ، اجازه ندهد کسی سر نیازمند بر بالین بگذارد             آنانمی یابد که با دادن هزینه زندگی ناتوانان و خانه و درمان رایگان به               

  . فرزندان آریابوم  یکایک آرامش و آسایش ممکن در زندگی  ریپایدا  برای  استفرهنگی تاریخی ایران زمین ، فرمانی 
   وتاریخ گزیده و بی همانند ایران زمینی فرهنگ دیگرازدرخت  برگی  - 5 بیانی بند

   
  است بد نژاد است و بد گوهر کجا کو به بادآفره درخور است                  کسی

  ستوه       نگردد زو    تا آزار   بی                    گروه میان   از  دور   شاه   کند
   

کـسی کـه      : اسـت  سروده و یا آئین نامه هنر مندانه و باستانی پدر فرهنگ جهانیان فردوسی اینچنین                از این دو فروند     بازگشائی
مه کیفرو پاداش او مرگ و      با اینه )بباد آفره درخور است     ( باشد   سنگین بایدکیفر کردار بزهکارانه اش نیز       و  زدهبزهی سنگین از او سر      

 فرهنگ و تربیت بـدی      از نیست بلکه اینچنین بزهکاران که بیگمان از خون و سرشت و نژاد و گهر و سرانجام                  آزارکشتارو شکنجه و    
فرهنـگ  تبعید بـه شـیوه   (  گردد  انجامدر موردشان  )مردمان( گروه  میانئین نامه بیرون رانده شدن از  برخوردار میباشند ، باید که آ     

  ) .کند شاه دور ازمیان گروه  ( بودوکیفر کردار بدخیما نه آنان اینچنین خواهد ) ایرانی 
 نبیننـد و بـستوه   آزار اینگونه کسان را ازجامعه دورکند تا دیگر مردم که درست زنـدگی مـی کننـد از او                  باید یا دستگاه دادرسی     دولت
  .نیایند 

رانده ) جامعه ومردم (برای همیشه ازمیان گروه       می آیند و باید    شماردکاران رده یکم به      بادآفره ، آدمکشان و ب     درخور  - 2 تبصره
 ورودشان به جامعه درستکاران ناشدنی باشد نگهداری شوند ، جایگاهی ویژه            آزادی درمکانی که آزادی دلخواه نداشته باشند و         وشده    

 وتنها بـدخیمان و بزهکـاران در        شودسترده که ویژه بزهکاران ساخته       ویا روستاها و یا باروهائی بزرگ در دشتهای گ         شهرکها مانند   -
 در خور بادآفره یا کیفر هستندیعنی بدکرداری در خونشان جـای داشـته و               کسانواز آنجا که اینگونه     . آن شهرک ها نگهداری گردند      

 در نتیجه باید همـه زندگیـشان را از جامعـه             بتوان گفت نا ممکن می باشد      شاید دشوار و    بسیار اینگونه روان بیماران       خونیبازسازی  
   .بماندمردمی دور 
  دولـت نیز نباید به زندان برونـد و نخـست بایـداز سـوی               ) 2(  به آئین ویژه بهرام گور ، بزه کاران رده دوم          نگرش با  -  3 تبصره
ود آیـد و اگـر بـاوجود بهـره منـد شـدن از        وجـ به و ابزار دست یافتن به فرهنگ و دانش           دهنده اندرزگو و آموزگاران دانش      برایشان

 بـه د ، آنها بازهم دسـت       ا دانش و فرهنگ و خدمات بایستنی و شایسته آموزشی به آن افر            دادناندرزگویان وآموزش دهندگان ویژه و      
بـد کـردار و بزهکـار        فرهنگ و آموزش او را       کمبودپرداختند آشکار خواهد شد که      ) جامعه(کردار بد و بزهکارانه آلودند و به آزار گروه          

  .    آفره و کیفر سنگین می باشد باد بزهکاری بد نژاد و بدگوهر است و در خور اینچنیننساخته و بگفته فردوسی بزرگ ،  
  :  بهرام گور شاهان نامه ویژه شاه آئین

   
  چیز     ببخشیم    نهفته   زگنج را که درویش باشند نیز           کسی
  آورم دیگر کند ، بند پیش چهآورم             کرده را پند پیش گنه

   
 هـای  نیازمنـدی نخست میگوید مـن  .  گور ، مشکل اقتصادی ورفتار دادگرانه با بزهکاران حل می شود بهرام این بند به تدبیر     در

الی دولـت خـود    کـشور را زیـر چتـر خـدمات سوسـی          نیازمنـدان تأمین می کنم و پس از آنکه        ) گنج نهفته (جامعه را از صندوق دولت      
 بـرای  نیازمندی های مردم بستم ، اگر کسی که دولت من تأ مینش میکند یکبار مرتکب بـزه شـود   وقراردادم و راه را به بدخیمی ها        

 چون آگاه بی نیاز گردد و بازهم دست بـه بـزه             ونخستین بار اورا به اندرزگاه های ویژه خواهم سپرد و به او فرهنگ و آگاهی میدهم                 
 او بد خواهد بود و باید ازمیان مردم نیک زی دور شود و درهمانجا کـه بزهکـارانی هماننـد                     وبنا براین گهر و سرشت او آلوده        بیاالید  

  .هستند زندگی را سپری نماید 
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 ئی ازکشور که از نظر آب و هوا درخور زندگی این چنـین بزهکـارانی باشـد                  بخشها پادشاهی ایران باید در      دولت  -  6 بیانی     بند
تـا بزهکـاران در   .  بنا کنـد  باشنددیوارهای بسته که بزهکاران توانائی و حق بیرون آمدن از آن رانداشته     شهرک هائی با   ودهکده ها   

  . روستاهای دربسته زندگی نمایند  آن شهرک ها و یا
 و داشتن امکان مـالی  ایلتمروستاهای در بسته درصورت  یا  اجازه داده می شود در این شهرک ها و      بزهکاران  به  - 7 بیانی   بند

 فروش کاالهای مورد نیاز مردم و کارهای نیـک جامعـه نیـز بـه                وخریداری کنند و در شهرک بزهکاران بکارخرید         را خانه های خود  
 در خارج شدن از شهرک های بـسته و ورود           بتوانند خدمات مردمی بکوشند تا با گرایش به کردارنیک            هایپردازند و در ایجاد شبکه      

   .دهندگی عادی خویشتن را یاری به زند
 مـی  از شهرک ها و روستاهای دربـسته یـاری دهنـده               بزهکار نیک و گرایش به فرهنگ و مردمیت در رهائی           رفتار  - 4 تبصره

  .باشد 
 بزهکاران در شهرک ها و روستاهای دربـسته مـدارس و فرهنـگ سـراها و                 برای پادشاهی آزاد ایران باید      دولت  -  8 بیانی     بند

  . و به جامعه آزاد بازگرداند  ساخته ئی فراهم آورد وبزهکاران را از راه آموزش و پرورش روانی از بادآفره و بزه دور ویژهندرزگاههای ا
 ناپـذیر   اصـالح  و مربیان فرهنگی درکنش و مـنش           اندرزگویان رده یکم که آدم کشی کرده واز دیدگاه          بزهکاران  - 9 بیانی   بند

 در همان شهرک ها و روستاهای دربسته نیز از میان بزهکاران            بایدرای بازسازی روان و خرد آنان یافت نمیشود         شناخته شده وراهی ب   
 یک خانه که همه وسایل زندگی اولیه راداشته         در درخور آموزش و بازسازی شدن آمیخته نگردند و            وبابزهکاراندرجه دوم دور شوند     

  .ران زندگی نمایند  به تنهائی وکامال دور از مردم و دیگباشد
   

  بوم   روی او    از   باید    بپردخت شوخ وشوم                و  باشد  بدکنش  وگر
  برد   مردم     خان     سوی    تباهی او نگذرد                بر    واژون     تاروز   که

   
 بـه   تازمانـشان  کرده وبه آنان یاری برسانند       رسیدگیش     درهمان خانه های دربسته به بزهکاران بدکن       خردبخشان اندرزگویان و    باید

  . سر برسد 
ما انجمنی و   الوبی تم اس  و اپیکره ب و اداره امور دادگستری و دادگری کشورپادشاهی آزاد ایران زمین که             دولت   - 10 بیانی     بند

اریخ توانمند نیاکانی مردم ایران سرچشمه گرفتـه         نیز دریافت گردیده و از ت      زمینییاشورائی آمیخته و ازفرهنگ سازنده و پویای ایران         
 ایران بتوانند بادیده گـشاده ،       مردم تواند نمونه زیبائی برای همه کشورهای جهان و مدعیان آزادی و دموکراسی باشد و اگر                 میاست  

ـ             ویاقـانون آنچه راکه درآئین ریشه ئی      ) که باید بتوانند  ( ران آمـده ، آزادمنـشانه و        اساسـی پیـشنهادی نـوین کـشور پادشـاهی آزاد ای
در ایـن صـورت خواهنـد توانـست         )  در آیـد   اجـراء که باید مو به مو بـه        (  و بدون تنگ نگری و بددلی به اجرا درآورند ،            فرهنگمندانه

 خودنیز آگاه نموده و خوشبختی و نیـک زیـستن جاودانـه را بـه جامعـه کنـونی و                     نیاکانیجهانیان را به بزرگمنشی اندیشه و فرهنگ        
  . خود و سرانجام به آدمیت ارمغان نمایند ندگانآی
   

  یازدهم بند
  کشور اداره درون مرزی روش

   
بودکه همـه کارهـای کـشور بادسـت مـردم و              آزادایران زمین به شیوه ئی خواهد      پادشاهی کشوریا سیاست درون مرزی       و روش

 و یـا اداره کننـده ئـی یکـه تازانـه بـا               مقـام رنام هـیچ    انجام خواهندگرفت تاهیچ کس نتوانـدزی     ) شورائی  ( ئی انجمنی ورایزنی     بگونه
اجتماعی   و سیاسی و ایران زمین از دیدگاه دارائی های مردمی و آزادی های             کندسرنوشت و سرمایه های ملی این آب و خاک بازی           

   .   باشدابر و همسان پایتخت زیان ، پیران وجوانان بر و  و شهرنشین وکولیان بیانگردروستانشین ازفرهنگی برای همه ایرانیان  و
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  دوازدهم بند
  کشور اداره برون مرزی روش

   
 هـیچ   بـه  برون مرزی کشور پادشاهی ایران باید یک سیاست باز و آزاد باشد ، بدون وابـستگی                  سیاست اداره برون مرزی و      روش

ابط و معامالت بازرگانی ایران      ایجاد رو  درکشور سوم و دوست همه کشورهای کوچک و بزرگ جهان ، دین و مرام کشورهای بیگانه                 
  دری کشورها ئی که در آینده روابط سیاسی و بازرگانی با ایـران خواهنـد داشـت ،                 برتر تنهابا دیگر کشورها تأ ثیری نخواهد داشت ،         

 کـه   برابـر هـای   ایران زمین و درخواسـت قرارداد     ) قوانین  ( بین المللی وآئین های داخلی       وقوانین گذاردن آنان به حقوق انسان       احترام
  .   میباشد گردددو طرف بگونه ئی دادگرانه ومنطقی وبارضایت مردم ایران رعایت  زیان هر سود و
 سوی مقامات آگاه و میهن دوست ایرانـی در نظـر گرفتـه مـی                از و فروش کاالهای ایرانی باید با بهائی که          خرید  - 1 بیانی   بند

و درپایان پادشاه ، همگان     ) وزیرنخست  ( آنگاه مجلس رایزنان سپس نخست رایزن        ،  میز قراردادآماده شوند     پایشود برای رفتن به       
 یـا و   نخست رایزن    ،انجمن رایزنان :  و اگر یکی از این سه ریشه اداره کشور         باشندباید با بهای گذارده شده برکاالی مورد نظر موافق          

 بدهنـد و اجـازه   سـت د از  آنکـه وقـت را    بـی   بایدانی موافق نباشند ،      با شیوه بها گذاری و بهای گذارده شده برآن کاال ی ایر            پادشاه
 کنند و بهای مورد نظر را برابـررأی         خواهی جهانی به تجارت ملی ایران آسیبی وارد سازند ، از مردم ایران درخواست نظر                دهندرقیبان

  .بیشترین شمار مردم اعالم نمایند 
 ایران ، بـرای رأی دهنـدگان        آزاداداره کشور پادشاهی    ) قانون اساسی ( ریشه ئی     بسیار مهمی که در این آئین      انگیزه  - 1  تبصره

 بـه  هرمـشکلی  آزادو انجمنی رایزنی ایران سرانجام درپادشاهی،   است که  این  شدهویژگی دانش و آگاهی در رأی دادن درنظر گرفته          
 آگاه باشـند کـشور نخواهـد توانـست کـشوری            نان رأی   اگر مردم در داد    سوی دیدگاه و نظر خواهی و رأی مردم بازگشت می کند و           

 بـه پیـشرفتهای     اسـت  این مـرز و بـوم        مردم آنچنانکه شایسته تاریخ و فرهنگ و        و باشدمردمی و همگام کشورهای پیشرفته جهان       
 و بنـدهای آینـده       و دارائی میهن ازکـار بـاز خواهنـد ایـستاد ، بنـابراین درمـوارد                اقتصاد چرخهایسرانجام     و  خود دست یابد   بایسته

  خواهد آمد تا ضمن اینکه هیچ کس از مردم ایران زمـین از دادن رأی خـود در   تفصیل دشواریها به    اینگونه بازگشائی وحل      چگونگی
وخردمندانه و آگاه بـه پـای     دادن بشودرأیتا او نیز درخور       او دانش رأی دهندگی بیاموزد     به دولت   اما،   ئی محروم نگردد   ریشهموارد  
  .ندوق گزینشی حاضر گردد هر ص
   

  سیزدهم بند
   آمده است ؟ازکجا روستا و شهر انجمن

   
ئـی جـدی    گونهه بشورا میگویند پیش از همه ملتهای جهان درایران باستان و پیش از اسالم   آن راتازیزبان ه  انجمن که ب  واژه

ایران پـیش از کـوچ کـردن هایـشان انجمـن             چادرنشینانو راستین در خدمت همه کارهای اداری و کشوری قرار می گرفته است ،               
 و مراتع سودبخش تر دریک گرد هم آئی ایلی تصمیم گیری میکرده وچوب باال مـی            هواتر ومیکرده وبرای گزینش مکان خوش آب       

 آن مـورد برایـشان بـصورت قـانونی          انجـام هر موردی که چوب دستی بیشتری برایش باالمیرفته به تصویب میرسـیده و               ، و  اند برده
 تشکیل میشده و تاکنون نیز دربسیاری از روستاهای ایـران ایـن سـنت               نوروزیدر روستاها انجمن های     . یستنی در می آمده است      با

 گـردهم مـی آینـد و        روسـتا  که در انجمن های نوروزی ضمن دیدو بازدیدهای روستائیان ازیکدیگر ، همه مردان               باشدپای برجا می    
  .  خودرا بابیشترین رأ ی برگزیده وبر می گزینند روستائی کدخدایان وکارداران -ان  منال پرور- گله بانان -گاوچرانان 
 درهـر  . اسـت  بوده تا پیش از اسالم برابر باآنچه تاریخ زنده ما می گوید به همین شیوه انجمنی ورایزنی                  ، نشینی ایرانیان نیز     شهر

 بـه   آنهـا می گزیده انـد تـا        شهر خودرا بر   و یامحله از بزرگان بخش     هیگرو ، خود رأیمحله و بخشی مردم گرد می آمده اند وبادادن          
 کـه  متعـددی  هـای  درانجمن ، در اداره تمامی شهردرمجموع در اداره بخش و محله وبخش ها و محله ها و جمعی سته  دگونه ئی     
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 یا به زبان تازی شـورائی اداره نماینـد    و انجمنیشیوهبستگی به بزرگی و کوچکی شهر داشته رایزنی نمایند و کارهای شهر خودرا به        
 - گـزینش سردسـتگان      - رسیدگی به کارهـا      - کیفر دهی ها     -داوری ها   .  قرارگیرند   ومردمدست یک تن دردست جامعه       از وکارها
هرگـز   ها سرچشمه میگرفته اند تا       انجمن گیری پیرامون خدمات مردمی ، گرد آوری سپاه برای پدافند از میهن ، همه از این                  تصمیم

  . ئی و نابسامانی ببرد اندیشهیک فر د به تنهائی نتواند جامعه را به سوی تک 
 بـه یکـدیگر متـصل میگردیـده انـد       - وبـرزن    کـوی  - روستائی و شـهری      - چادر و چادرنشینی       از ها در سرتاسر کشور      انجمن

ند که اکنون ما نیز باید در این آئین ریـشه ئـی      شهر های کشور را ترتیب می داده ا        ووسرانجام انجمن های کلی و زنجیره ئی روستا         
  . پادشاهی آزاد ایران از این شیوه بهره گیری نمائیم کشور

 پیـشدادی و    دورانسـرزمین ایـران کهـن از        .  اشغالگر و بازماندگان ننگینشان در کـشورما آریـابوم           تازیان تبلیغات شوم    برخالف
اسـتوار    آنان که پادشـاهی بـزرگ کـردی مـادی را           مادیعموهای   پسر  شدند و  کیانیان تا مادهای نخستین که دولت مردان ایالمی       

 عمـوی دیگرشـان کـه شاهنـشاهان     پـسر  های ایران زمـین بـشمار میرونـد ، و سـومین       شاهنشاهیداشتند و یکی از توانمند ترین       
 ایـران اگـر     کشور  بزرگ ساسانی  هانوپادشا ، دالور پادشاهان پارتیزان اشکانی        پیدایشفرهنگمند هخامنشی بوده اند و نیز درهنگام        

 اداره مـی    شورائی داشته ولی انجمنی ورایزنی ویا بزبان تازیان           بسیار همه کشورهای جهان نشیب و فرازهای درون مرزی            مانندچه  
 حـق  خـود  کم وکاست به دست مردم اداره می شده و مردم ایران همواره در برابـر فرمانروایـان    بیوانجمنی بودن کارها    . شده است   

 از دیدگاه مردم ، پادشاهی را برکنار و پادشـاهی  گیریاعتراض و گویش آشکار داشته اند ، تا آنجا که دربرخی موارد انجمن ها بابهره            
 کـه  اسـت   بـوده  نشاندهنده نیروی فرهنگی وآزادگی و جهش اندیشه نیاکان دانا وفرهنگمنـد مـا     اینو  . دیگر بجایش می آورده اند      

  . اند اسیر اهریمنان بیگانه و در هرج و مرج درهم کوبنده و ویران گرانه ئی گرفتارآمده شان فرهنگ سوخته اکنون فرزندان
 نوین در جامعه خـود      بینشی ایران میرود تا یکبار دیگر این شیوه آزادمنشانه و اداره انجمنی کشور را با                ونوین پادشاهی آزاد    اکنون

 ما در هیچ گوشه از جهان غدار نتواند بیان نمایـد کـه در ایـران                 مردمز دشمنان سوگند خورده     استوارنماید تا از آن پس هیچ نیروئی ا       
  .  آزادی سیاسی اجتماعی و باوری کامل اداره نمی شوند وکارها برپایه درست 

  : هزاره پیشین نخستین پایه گذار انجمن های مردمی ایرانی بوده است هفتمین شاه بزرگ در جمشید
   

  خورد اندرون سال پنجاه بدین انجمن گرد کرد             پیشه ورزهر
   

   یا دینمردانکاتوزیان گروه یا انجمن - 1
  جنگاوران یا انجمن نیساریان یا گروه - 2
   یا کارندگان زمیننسودیان گروهها یا انجمنهای - 3
   خوشیان یاپیشه وران و دست ورزانآهو گروهها یا انجمنهای - 4
   

 برای رهائی از چنگال درهم کوبنده فریدون شاه         کشتارگرش رژیم   سرنگونی بحرانی ونزدیک به       درهنگامیز   ماردوش نی  ضحاک
 وست   ا جامعه دیده میشود ، انجمن تنها کسانی را که یاری نمیدهد دیکتاتورها و کشتارگران               پایان دربه تشکیل انجمن پناه برد ، که        

 باشدو  سرزمینپایدارنده اداره    انجمن ضحاکی نمیتواند  : گوش همگان رسانید وگفت     ب  فریادش را  آهنگر انجمن بود که کاوه      همان زا
  :  آهنگر است که به ضحاک تازی هشدار می دهد کاوهواین آوای دالورانه . انجمن بایدکه بر پایه داد و مردمیت استوارباشد 

   
   ستان داوریدا این  در   بباید         پیکری  اژدها  وگر  شاهی  تو

   
   :  میزند بانگ پایان در و
   

   هر انجمنبه  باید داد همی من        فرزند  مغز  را نت  مارا  که
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  . وبرپایه خواسته های مردم استوار باشند مردمی ها باید تماما انجمن ضحاکی باشند ،  نباید بر این سخن انجمن ها بنا

 و یاشورای   انجمنندیش بیرون می رود ، دربازار و درمیان مردم کوچه وخیابان             انجمن ستم ضحاک بدا    از از آنکه کاوه خشمگین      پس
  :ستم زدائی برپای میکند 

   
  گاه  بازار  گشت  انجمن براو                کاوه برون شد زدرگاه شاه چو

   سوی دادخواستراسراسر جهان              برخروشیدوفریادخواست همی
   

یمن که خـود بخـشی از         دیده میشود ، در    نیز ایرج     - تو ر    - یمن برای سه پسر فریدون شاه ، سلم          پادشاهن   از دخترا  درخواستگاری
 گیـری مـی کـرده    تصمیم ورایزنی  انجمنی با بهره گیری از آئین ایرانیان        پادشاهش گسترده ایران زمین بشمار می رفته          امپراتوری

  :  است
   

  انجمن    شدند   نامداران    همه                یمن  شاه   ساخت  نشستنگهی
   

   انجمن داشته استرایزنی وهم آئی همگانی  گرد  وانجمن جنگی  بزرگ نریمان نیز درکارهای سام
   

  براند    چندی    بایسته  سخنهای بخواند               زکشور را  جهاندیدگان
  موبداندل    هشیار ای پاک وکه                بخردان نا مور  با  گفت  چنین
   راهبه  باید  راند   همی لشگر  که شاه                بیدار   فرمان  است چنین

   
  اندرایزنی صورت می پذیرفته   پدر رستم ، بیشتر کارها حتی خواستگاری ها بگونه انجمنی وزال دوران منوچهر شاه و در

 انجمـن و    دربرابـر ی رادمردانه از میهن برگزار مـی شـود و سـوگند او               مراسم سوگند برای نگهبان    کیانی تاجگذاری کیخسرو    درمراسم
  : پیمان می گوید بستن  درهنگامسران کشور صورت می گیرد و کیخسرو پس از ، ادای سوگند ، 

   
  خسروی   دفتر   بر  از    بمشک                 پهلوی  بر  نوشتند  خط  یکی
  همچنان  همه    لشگر    بزرگان                 برآن رستم  دستان ، کرد  گوا

   
) بجز مواردی که تاریخ ما آنـرا سـرزنش کـرده اسـت             ( هرگزپادشاه در دوران های گستردگی میهن       بویژه  باستان زمین   ایران در

 هـای   رایزنـی  و بر مردم پادشاهی نمی کرده وپایه های اداره پادشاهی ایرانـی برشـانه انجمـن هـا                   مردمبدون مردم و انجمن شدن      
  .انجمنی استوار بوده است 

 ایرانیـان   مردمـی  ساسانیان و شاید بتوان گفت درتاریخ ایران زمین انجام شده است هفـت انجمـن                 درتاریخ انجمنی که    مهمترین
ملتـی   جهانیان ارئه داده اند ، فرهنگی که در تـاریخ هـیچ              بهبوده است که در آن هفت انجمن ایرانیان فرهنگی وارسته و بلند باال را               

 هفـت   وایـن  سازندگی های خرد مندانه و اندیشه پرورانه ئی را به جامعه آدمـی ارمغـان کنـد ،                    اینچنیننمی تواند و نخواهد توانست      
  .   دانشمند بوده است بوذرجمهرانجمن ، انجمن های مردمی نوشیروان و موبدان و ردان و دستجات مردم به همراه 

 از دریافت پیامهای تازیان برای بررسـی کارهـا درلـشگر گـاه              پسفرخ زاد سپهساالر ایرانیان      رایزنی رارستم    انجمن ترین     پایانی
  : درنامه رستم به برادرش آمده است آنچنانکهخود براه انداخت ، 

   
  برانجمن  هرگونه  رفت  سخن ایشان فرستاده آمد به من                 از
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 گرفتـه و    مـی اسخ دادن به پیشنهادهای تازیان خونخوار رایزنی درسایه انجمن صورت            نیز برای پ   قادسیهپیش از نبرد     این تا  بربنا
  .فرماندهان نبرد نیزانجمنی و گروهی عمل می کرده اند 

 جامعـه   پیـشرفت پایه های زندگی مردم را بر ریشه اراده مـردم بـر             ) قانون اساسی ( آزاد ایران    پادشاهی نامه ریشه ئی کشور      آئین
 مراکز تصمیم گیرنده مـیهن مـی گـستراند تـا            بزرگترینارده و انجمنهای کشوری را ازمیان ایالت کوچ کننده تا           مردمی خودشان گذ  

  . و سرفرازانه ئی از اداره سرزمین درسرتاسر گیتی باشد همانندآئین پادشاهی نوین بتواند نمونه بی 
ا نظارت برگزینش کنندگان می باشند که ایـن انجمـن            های نگرش و ی    انجمن از پر ارزش ترین انجمنها ،        یکی  - 1 بیانی     بند 

 تـشکیل خواهنـد     ئـی  دانشجویان و خبرگان دلسوخته و ویـژه         - روستاها وشهرها و از میان سربازان تحصیلکرده         وها درمیان ایالت    
  .یافت

   
  چهاردهم بند

  ویژه های انجمن
   

 یچ کس حق ندارد ونباید نا آگاهانه دست به گـزینش بزنـد و          ه ایران قانون اساسی نوین کشور پادشاهی       یا ئی آئین نامه ریشه     در
 و خواسته   رأی کس هم نباید ازحقوق رأی دادن و گزینش درجامعه محروم باشد ، و از آنجاکه گزینش و                   هیچموردی رأی بدهد و      در

فرهنـگ و شناسـائی و اهمیـت         از   بایـد  جامعه خواهند بود بنا براین گزینش کننده         نخستینهای مردم ، حکمران و اداره کننده گان           
  . باشد آگاهگزینش و چگونگی گزینش صد در صد و بگونه ئی ژرف 

 به انگیزه اشغال فرهنگی میهن نتوانسته انـد از ریـشه   پیشین سده  14 آنجا که بیشترین مردم کشور ما در طول          از  - 1 بیانی   بند
 ویران کننده   درصد درصد چشمگیر و شاید بتوان گفت        که  ذیرفتپ باید   درنتیجه برخوردار شوند      خودهای توانمند و مردمی فرهنگ      

 فـرد  ویژگـی  نـه میداننـد   و برگزینند افرادی را برای اداره امور  بایدئی ازمردم ما نه میدانند برای چه باید رأی بدهند ونه میدانند چرا  
 کـشورداران   بنیـانی ر نتیجه نخستین مـسئولیت       و نه میدانند برای چه آن شخص برگزیده می شود ، د            بایدباشدمورد گزینش چگونه    

 می باشد ،گزینش انجمن های فرهنگی بـرای آمـوزش و            هنرپادشاهی آزاد ایران بویژه پادشاه که مسئول وزارت گسترش فرهنگ و            
   .  باشدموردی می  و هر  برای هرکارنمایندگان  برگزیدنپرورش عموم مردم پیرامون چگونه 

 هنـر رأی دهنـدگی و گـزینش را دایـر خواهنـدکرد و               آمـوزش ر سرتاسر کشور آموزشگاههای ویژه       انجمن ها د   این  - 1 تبصره
 مـی بـه چـه انـدازه         سرنوشت خود و خانواده اش یاری دهد باید بداند که یک رأی او تا              سرانجامهرکس بخواهد به مردم و جامعه و        

  .سرنوشت میهن و مردمش تأ ثیر گذارنده و یاری دهنده باشد  تواند در
 تا شش ماهه را برای آموزش و آگـاهی یـافتن از بهـای               سه میهن در پادشاهی آزاد ایران باید یک دوره            افراد همه  -  2 تبصره

  . یابد ادامهبویژه در روستاها و ایالت ، این آموزش باید بگونه ئی گسترده .  گزینش سالم ببینند یکگران رأی دهندگی و اهمیت 
 پای صندوق هـای  بهگواهینامه پایان آموزش هنر گزینش را دردست داشته باشند می توانند آزادانه      که   کسانی همه  -  3 تبصره

  . تا نمایندگی انجمن رایزنان و دیگر امور برگزینند  مردمیگزینش بروند و آنکس را که شایسته می دانند برای کارهای گوناگون 
 نخـستین   درجـه  و تحصیلکردگان      اجتماعیاز آگاهان دلسوخته سیاسی و       باید  نیزخود این آموزشگاهها    آموزگاران  -  4  تبصره

  . آزاد و سوسیال ایران باشند پادشاهیکشور 
 نیز خودرا به مدارس ابتدائی بسپرند و درمدارس ابتدائی            جای اندک   اندک آموزش هنر گزینش       آموزشگاههای در دراز مدت     باید

 سـال   چنـد  بر هنر گزینش ، تدریس خواهد شد بنا بـراین پـس ازگذشـت                  آگاهی بجای درسهای دینی مانند قرآن و شرعیات رشته       
 داد و کودکان دبستانی نیر پس ازیک دوره پـنج     خواهند خودرا به هنرکده های دانشهای مدرن روز         جایآموزشگاههای هنر گزینش      

دشد و در نسلهای آینده دیگر نیازی به تعلیم          دانشنامه آگاهی بر گزینش خواهن     دریافت ابتدائی بخودی خو د درمدارس موفق به         ساله
   .د برای آگاهی بر امر گزینش نخواهد بوبزرگساالن
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  پانزدهم بند
   سوسیالاداره های نگرش بر انجمن

   
مگان وشـیوه  ه بی کم و کاست اقتصاد برابر برای  اجرای انجمن های نگرش و نظارت بر        ،توجه درخور دیگر از انجمن های      یکی
 های ویژه ئی ازمیان انجمن های ایلـی و روسـتائی و             انجمن در سرتاسر کشور می باشد که بایستنی است          سوسیال دهشی     دارائی و 

 زیـر  بسیار مهم و حساس واجراء درست و سربلندانه آن برگزیده شو ند و مـوارد ایـن بنـد را                      امرشهری برای گسترش و مراقبت این       
  .کنترل و اداره قرار دهند 

   
  همشانزد بند

   
 و هر انجمـن دیگـری بـی کـم           - ی و سوسیال     برابر نگرش و نظارت برامور      - هنری   -  آموزشی - انجمن های فرهنگی     همه

 کشور می باشند برگزیـده خواهنـد        سراسر و شهری و از      - روستائی   - های ایلی    انجمنوکاست از میان انجمن های مادر که همان           
  . شد 

 ها و رسانه های گروهـی دراختیـار انجمـن هـا ی              شبکهمن های سرتاسر ی کشور ، باید           انج سربلندانه گسترش درست و     برای
 کـه جنبـه      بزرگیبویژه در روستاهای    .  و روستاها قرارگیرند     - بخشداری ها    - شهرداری ها    - ها   فرمانداری -شهر وروستا و استانها     

 را نیازهایـشان  که بتواننـد صـدای روسـتائیان و    موجهائی  بای  فرستنده های رادیو ئباید  خودرادارد چند روستای نزدیک به  مرکزیت
 ها در اختیار روستائیان قرار می گیرنـد تـا بازبانهـای             فرستندهاین  . بگوش مسئولین شهرها و اداره کنندگان کشور برسانندبرپا گردند          

 بامـسئولین رده    مستقیما مشکالت خودرانیز     فرهنگ فولکلور و بومی اقلیم های ایران زمین یاری می دهند           بهبومی عالوه بر این که      
  . مشکالتشان برابر و یکسان باشد گفتنهای باال ی کشور درمیان گذارند و زبان شهری و روستائی دربیان 

  . باشدبرخوردار اکثر هر ده روستای نزدیک به یکدیگر باید از یک فرستنده رادیوئی بومی حد  - 1  تبصره
   

  هفدهم بند
   پادشاهگوشهای و  یا چشمبازرسان

   
 باتمـام  و شـهری برگزینـد و        - روسـتائی    - باید گروهها وانجمن هائی راازمیان انجمـن هـای ایلـی             نیز بازرسی پادشاهی    وزارت

 و مـسئول رفـاه و نـان آور و نگهبـان     مردمیکوشش کمبودهای مردمی و جامعه را به پادشاه که نگهبان مردم و گستراننده فرهنگ           
این بازرسان چشم و گوشهای پادشاه می باشند و در دوران هخامنشیان نیز             (  کنند   گزارشه مردم نیازمند می باشد      رسیدن نان به خان   

این بازرسان باید پاکیزه و مردمی و       ) اند خوانده خود را چشم و گوش پادشاه می         بازرسان  ، بزرگ آن خاندان آگاه و توانمند          پادشاهان
سوسـیال و خـدمات     ) وزارتخانه( گنجورسرای   -پزشکی و درمان    ) وزارتخانه(و درگنجورسرای .اشند  بسیار فعال و دلسوخته و سازنده ب      

دیده بانی و   )وزارتخانه  (  سرای   گنجور -گسترش فرهنگ و هنر ایران      ) وزارتخانه  ( گنجور سرای    - و خانه رایگان برای همه       مردمی
ای درست آئین ها وریشه های مهـم وموردنیـاز زنـدگی مـردم بـه                 در اجر  نگرشنظارت بر سازندگی همسان در روستا وشهر به کار          

مجلـس  ( به انجمن رایزنان   پادشاه اجرائی را به پادشاه گزارش دهند تا این کمبودها درکمتر از یک هفته ازسوی                کمبودهایپردازند و   
  . برطرف گردد مردمخود  نمایندگان بادست بدون کشتن وقت  تروآگهی داده شود وسرانجام مشکل مردم هرچه تند ) شورا
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  یامتمم پایانی بندهای

  یک بند
  

 و بزنـد  تظـاهرات وتبلیغـات دینـی          به هیچ گروهی حق ندارد پیرامون امور باوری و عقیدتی دست              ایران آزاد   پادشاهی درکشور
ب ویژه ئی فرا بخوانـد ،   دین ویامذهگزینش بود و دولت حق ندارد هیچ کس را به         آزادخواهدگزینش دین برای هریک از افرادمردم         

 درهم و برهم نمایند واگر کسی بخواهـد بـاوری را بـرای خـود برگزینـد میتوانـد از راه                      رارسانه ها نیز نباید دراین مورد اذهان مردم         
   . شودپذیرا   آن مرام را، و آگاهی و خواندنفرهنگ

 توصـیه   از آنحمایـت  تجارب تلخ تاریخی کهنه ونو درحفظ و  فرهنگ وتاریخ کهن ما ایرانیان می باشد کهاز بند نیز گرفته شده  این
وجمشید شاه بزرگ     .میخواند فرا به فرزندان ایران آشکار نموده و آنان را به سوی خردمندانه اندیشیدن              خودراوسفارش بزرگ وپیاپی    

  :اینچنین فرمان داد 
  یشدان    پرستندگان   رسم  به که کاتوزیان خوانیش              گروهی

  کوه کرد   جایگه  را  پرستنده              گروه  میان  از  کردشان  جدا
   روشن جهاندارشانپیش  نوان              کارشان  بود پرستش  تا  بدان

دور  میـان مـردم بـه        از سال پیش از این نیاکان خردمند ما ایرانیان دریافته بودندکه باید مـردان دیـن                 ششهزار دورانی بیش از     باالی
 خـود  هـای  آدمکـشی   و درمیان مردم بمانند و دین را ابزار دست دزدان ، وشمشیری برای چپاول بخواهندباشند ، چه رسد به اینکه   

  .نمایند 
   

  2 بند
  دادستانان

  
رادی  بشمار میرونـدمی توانندبگونـه ئـی انفـ         بدکرداران مدارک برکردار بزهکاران ومحکوم کنندگان       دهندگان که ارائه      دادستانان

 انفرادی ویاانجمنی بودن به خود ایـن دسـته   گزینش کشور پادشاهی آزادایران  ئی در آئین ریشه       ،ویاانجمنی به کارخودرا ادامه دهند      
    .  میگرددازخدمتگذاران مردم واگذار 

   
  3 بند

  پناهندگان
  

 بیگانـه   درکشورهایگیزه پناهندگی سیاسی او      هیچ فرد ناراضی وجو د داشته باشد که نارضایتی او ان           نباید پادشاهی ایران    درکشور
و ) نخـست وزیـری   ( اداره نخـست رایزنـی   ، به وجـود آیـد        ایرانشود ، واگر خدای ناخواسته چنین پدیده ئی درکشور پادشاهی آزاد            

هن را تـرک    باید رسما کسانی را نزد شخصی کـه مـی          ) بیگانگانکنجور سرای ویژه    (وزارت خارجه   ) انجمن گنجوران (انجمن وزیران   
 کمبـود   چنانچـه  و در صورت بایستنی بودن پوزش دولت پادشاهی ایران را به او ابالغ نماینـد و                  دلجویانهنموده گسیل دارند و انگیزه      

 آزاد ایران و ظیفـه دارد ایـن کمبودهـارا برطـرف ورفـاه             پادشاهیویاکمبودهائی درزندگی او انگیزه اینچنین اقدامی شده باشند دولت          
  .اهم و اورا به میهن باز گرداند فرراه آن هم میهن آزادمنشان
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 تا چنانچه   دهد ایران باید آشکارا این بند از آئین نامه ریشه ئی خود را به کشورهای جهان آگاهی                  آزاد دولت پادشاهی    - 1 تبصره
 تا دولـت    سازدزاد ایران را آگاه      پادشاهی آ  دولت ،     کشورچنین شرایطی درکشور های بیگانه برای هم میهنان ناراضی پیش بیاید آن             

  . و بایستنی باال را انجام دهد دوستانههرچه زود تر برای برکنارسازی نگرانی هم میهن پناهنده کارهای مردم 
   

  4 بند
  )سفیران (فرستادگان

  
 وزارتخانـه   یـران وز از سوی انجمـن        ، دالورو میهن پرست وآزاده      -فرهنگمردان آگاه    از باید) سفیران( سیاسی ایران    فرستادگان

 و اندیـشی تعیین و به نخست رایزن معرفـی گردنـد و نخـست رایـزن بـا هـم             )  ویژه بیگانگان  گنجورسرایانجمن گنجوران   ( خارجه
  .به کشور مورد نظر گسیل دارد ) سفیر را(نقش تشریفاتی خواهد داشت آن فرستاده را ) آن فرمان( فرمانی از سوی پادشاه که

 آئـین   پادشاهیاز انجمن رایزنان بخواهد تا برای تجدید نیروی دولت          ) بیست سال ( از هر دو دهه      پسه   بایستنی است ک   برپادشاه
 شایـستگی  جهان را که برای آینده و حال مردم ایران زمین و پیوستن به این قـانون اساسـی                    وسازندهنوین و پیشرفته    ) قوانین(های  

) قـانون اساسـی   ( به این آئین نامه ریشه ئـی         آنهارانمایندگان انجمن رایزنان    دارند گردآوری نموده ودرصورت پذیرش بیشترین شمار        
  .   وبا دست آوردهای هنری فرهنگی و صنعتی جهان هماهنگی و همراهی مدام داشته باشد روزبیفزایند تاکشور با بایستنی های 

 یـادآور گـردد و بهمـراه        رایزنـان رسما به انجمن     سال از دوران پادشاهیش بند باال را         20 باید پس از گذشت      پادشاه  - 1  تبصره
اگـر طبـق    .  های نوین به آئین ریشه ئی یاقانون اساسی کشور باشد            نامهنخست رایزن شاهد اجرای درست این برنامه و الحاق آئین           

ر برکنارشـود ، برجانـشین       ازکا هائی زودتر از بیست سال ، دوران پادشاهی جهان رابدرود بگوید ویا خود به انگیزه                پادشاهفرمان زمان   
 کند و پس از بیست سال از دوران پادشاه پیشین مراسم الحاق آئـین      پاسداریپادشاه چه زن و چه مرد بایستنی است که این زمان را             

  . پادشاهی راپیگیری و اجراء نماید) قانون اساسی( ریشه ئی آئینهای نوین به 
 زوایای تاریخ و فرهنگ ایرانی می باشد که بیگمان می تواند نیکبختی            همهه از    آئین نامه ریشه ئی طرحی نوین و گرفته شد         این 

 آگاهی رسیده باشـند کـه       از آب وخاک ارمغان نماید و انجمن پادشاهی ایران آرزومند است ملت ایران به آن درجه                 اینرا به فرزندان    
د تاپـای جـان کوشـا و اسـتوار پایـداری نماینـد وبـرای              خو نیاکانیبرای به کرسی نشانیدن این گوهر چکیده شده از فرهنگ وتاریخ            

  . باد ایران گهواره فرهنگ و خرد پاینده.   و آزادمنشانه ئی کوتاهی نکنند دالورانهبرپائیش از هیچ کردار 


