ﺑﻨﺎم اﻫﻮرای ﺟﺎن و ﺧﺮد
ﺑﺨﺸﻬﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ آﺋﯿﻦ رﯾﺸﻪ ﺋﯽ ) ﻣﺘﻤﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ( ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﻓﺮدای ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ و آزاد اﯾﺮان
ﻣﺘﻤﻢ ) - 1ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﻨﺪه( زن درﺳﺎﯾﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ آزاد و اﻧﺠﻤﻨﯽ اﯾﺮان.
واژﮔﻮﻧﻪ )ﺑﺮﻋﮑﺲ( آﺋﯿﻦ ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ودﯾﻨﯽ ﺗﺎزی ﮐﻪ زﻧﺎن درﻣﯿﺎن ﮔﺮوه ﻣﺮدم ﺗﺎزی ازﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده و ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ،
ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﻧﮕﺮش ﺑﻪ رﯾﺸﻪ ﻫﺎی روﯾﺪادی ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن و روﯾﺪادﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯿﺶ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﺑﺮاﺑﺮی ﮐﺎﻣﻞ دو ﭘﺪﯾـﺪه زن و ﻣـﺮد ﻣـﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.
دﻻﯾﻞ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ زن و ﻣﺮد در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان زﻣﯿﻦ  ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺳﯽ و دو ﺳﺎﻟﻪ ﻫﻤﺎی ،ﻣﺮزﺑﺎﻧﯽ زﻧﺎن ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﻣﺮدان ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮده
اﻧﺪ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی آﺷﮑﺎری ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺮد آﻓﺮﯾﺪ ﺷﯿﺮزن ﻣﺮزﺑﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻬﺮاب ﮐﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﭘﺪر از ﺗﻮران ﺑﻪ ﻣـﯿﻬﻦ ﭘـﺪرﯾﺶ
اﯾﺮان زﻣﯿﻦ ﯾﻮرش آورد ،آرﺗﻤﯿﺲ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ زن درﯾﺎ ﺳﺎﻻر اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺑﺎﻧﻮ ﮐﯿﺴﯿﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه دژﻣﺮزی اﯾﺮان ودﯾﮕـﺮ ﺑـﺎﻧﻮان ﻫﻤـﺮاﻫﺶ ﮐـﻪ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﮐﺸﺘﺎرﮔﺮ ﺧﺎﻟﺪ اﺑﻦ وﻟﯿﺪ در ﻧﺒﺮد ﺧﻮﻧﯿﻦ دژ زن )ﻗﻠﻌﻪ اﻻﻣﺮا ۀ( وﭘﯿﮑﺎر دﻻوراﻧﻪ آﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺎﻟﺪاﺑﻦ وﻟﯿﺪ ﺳﺮﮐﺮده ﺗﺎزﯾـﺎن
ﺧﻮﻧﺨﻮار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎزﯾﺎن در ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ روﯾﺪاد ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ اﻧﺪ(.
و ﺑﺎزﻫﻢ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی آﺷﮑﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺑﯿﺎن ﺑﺮاﺑﺮی زﻧﺎن ﺑﺎﻣﺮدان در اﯾﺮان زﻣﯿﻦ ﭘﯿﺶ از ﯾﻮرش ﺗﺎزﯾﺎن را ﻣﯿﺘﻮان از زﺑﺎن دﻻور ﻣﺮد
ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺧﺮد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﺮدوﺳﯽ و ﺑﺎ رای و ﮔﻮﯾﺶ او ﯾﺎﻓﺖ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺪون ﺷﺎه ﺳﻪ دﺧﺘﺮ ﭘﺎدﺷـﺎه ﺳـﺮزﻣﯿﻦ ﯾﻤـﻦ را ﮐـﻪ در آن
روزﮔﺎران ﯾﻤﻦ ﻧﯿﺰﺑﺨﺸﯽ از اﻣﭙﺮاﺗﻮی ﮔﺴﺘﺮده اﯾﺮان زﻣﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺮای ﺳﻪ ﻓﺮزﻧﺪش ﺳﻠﻢ و ﺗﻮر و اﯾﺮج ﺧﻮاﺳﺘﺎری ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ  ،دﯾـﺪه
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻤﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد آﻣﯿﺨﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺧﻮی و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ ،از روش و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑـﺪوی ﺗـﺎزی ﻧﯿـﺰ ﮐﻨـﺎره ﮔﯿـﺮی ﻧﮑـﺮده و از
داﺷﺘﻦ دﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﯿﭽﺪ و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺎدﯾﻨﻪ ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :
زﮐﯿﻨﻪ ﺑﻪ دل ﮔﻔﺖ ﺷــﺎه ﯾﻤﻦ
ﺑﺪ ازﻣﻦ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺒﺎدم ﻧﺸـﺎن
ﺑﻪ اﺧﺘﺮﮐﺴﯽ دان ﮐﻪ دﺧﺘﺮش ﻧﯿﺴﺖ

ﮐﻪ ﺑﺪ زا ﻓﺮﯾﺪون ﻧﯿﺎﻣﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﮐﻪ ﻣﺎده ﺷﺪ اﯾﻦ ﻧﺮه ﺗﺨﻢ ﮐﯿﺎن
ﭼﻮ دﺧﺘﺮ ﺑﻮد روﺷﻦ اﺧﺘﺮش ﻧﯿﺴﺖ

در اﯾﻨﺠﺎ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد واژﮔﻮﻧﻪ ادﻋﺎی ﺗﺎزی ﺗﺒﺎران و آﮔﻬﯽ ﺳﺎزان آﺋﯿﻦ ﺗﺎزی  ،ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ اﻧﮕﯿﺰه ﻧﻔـﺮت آﻧـﺎن از دﺧﺘﺮاﻧـﺸﺎن
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ زﯾﺮا اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺰاﻧﻨﺪه ﻧﻔﺮت ﭘﺪران از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻤﻦ ﺑﺎ آﻧﻬﻤـﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ و داراﺋـﯽ
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰه داﺷﺘﻦ دﺧﺘﺮ ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﻤﯽ ﻧﻤﻮد  ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺧﻮی دﺧﺘﺮ و زن ﺳﺘﯿﺰی از ﺑﺪوﯾﺖ و ﺑﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﺎزﯾﺎن ﺳﺮﭼـﺸﻤﻪ
ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و از روی ﺑﯽ ﺧﺮدی ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﭘﺪﯾﺪه زن را در ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﻧﻨﮓ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ  ،ﺑـﻪ ﻫـﺮ روی ﻓﺮدوﺳـﯽ
ﺑﺰرگ در اﯾﻦ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺳﺨﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻤﻦ را در ﺑﺮاﺑﺮ آﺋﯿﻦ و ﻓﺮه ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :
ﭼﻮ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ آﺋﯿﻦ و ﻓﺮ

ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﻪ دل ﺑﺮ ﭼﻪ ﻣﺎده ﭼﻪ ﻧﺮ

ﺑﺎزﮔﺸﺎﺋﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻬﺮ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﻓﺮدوﺳﯽ اﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪﮔﺎر وﻧﮕﻬﺒﺎن ﺧﺮداﯾﺮاﻧﯽ وﻧﮕﺎرﻧﺪه ﭘﺎک ﻣﻨﺶ ﮔﺎﻫﻨﺎﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺎﮐﺎن ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿـﺎن
در اﯾﻦ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  :ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ زﯾﻮر آﺋﯿﻦ ،ﮐﻪ ﮐﻨﺶ درﺳﺖ و ﺧﺮد وﻓﺮﻫﻨـﮓ و اﻧﺪﯾـﺸﻪ آراﺳـﺘﻪ ﺑـﻪ ﻧﮑـﻮﺋﯽ ﻫـﺎی
ﺧﺪای ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ آراﺳﺘﻪ ﮔﺮدد و از ﻓﺮه ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﻮاﻧـﺎﺋﯽ ﺟﻬـﺶ و ﺟﻨـﺒﺶ ﺑـﻪ ﺳـﻮی ﻫﻤـﻪ ﻧﮑـﻮﺋﯽ ﻫـﺎ ﺑـﺸﻤﺎر ﻣـﯽ رود
ﺑﺮﺧﻮردارﺑﺎﺷﺪ ،و ﭼﻮن ﻓﺮزﻧﺪ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮاﻣﯿﺶ داﺷﺖ  ،ﭼﻪ اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪ از ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎده ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ از ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺮ ،ﭼﻪ زن ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ

ﻣﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در آﺋﯿﻦ و روش و ﺧﺮد اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﯿﭻ ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎن زن و ﻣﺮد ﻧﺒﻮده و ﻧﯿـﺴﺖ و ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﺑﺎﺷـﺪ ،و زن و ﻣـﺮد ﺑﺎﯾـﺪ از ﻫﻤـﻪ
ﺑﺮاﺑﺮی ﻫﺎ و ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﻫﺎی آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ .
ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ورﯾﺸﻪ ﺋﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﯾﺮان ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻮدن ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﻫﺎی زن و ﻣﺮد در دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ
ﻫﻤﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎن ﻣﺮدﻣﯽ و ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر در اﯾﺮان آزاد ﻓﺮدا  ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻧﻨﮕﯿﻦ آﻣﺪه از آﺋـﯿﻦ ﯾﻮرﺷـﮕﺮ ﺗﺎزﯾـﺎن ﮐـﻪ زن
آزاده اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ ﮐﺸﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ ازﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ  ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎ در زﻧـﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷـﻮﺋﯽ و از ﻧﺎﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ زن و ﻣـﺮد
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻣﺎ در آﺋﯿﻦ رﯾﺸﻪ ﺋﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎ ﮔﺸﺎدﮔﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن اﺷﺎره و در زدودن آﻧﻬﺎﮐﻮﺷﺸﯽ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪاﻧﻪ ﺑﮑﺎرﺑﺮده اﯾﻢ.
ﺑﻨﺪ ﺑﯿﺎﻧﯽ  - 1اﮔﺮ زن و ﻣﺮد ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﯿﻬﻨﯽ و ﻣﺮدﻣﯽ ﻫﻤﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﻧﺎ ﺗﻮاﻧﯽ در ﺳﺎزش ﺑﺎﯾﮑﺪﯾﮕﺮ  ،اراده ﺑـﺮ
ﺟﺪاﺷﺪن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ داوری )دادﮔﺎﻫﻬﺎی اﻧﺠﻤﻨﯽ( ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﻧﮕﯿـﺰه ﻫـﺎ  ،رأی دادﮔـﺎه اﻧﺠﻤﻨـﯽ وﮔـﺮوه ﭘـﺎک
ﻣﻨﺸﺎن )ﻫﯿﺌﺖ ﻣﻨﺼﻔﻪ( راﺑﺮای ﺟﺪاﺷﺪن ازﯾﮑﺪﯾﮕﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ﺑﻨﺪ ﺑﯿﺎﻧﯽ  - 2ﭘﺲ از ﺟﺪاﺋﯽ زن و ﻣﺮد  ،اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی داوری ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدر  ،ﮐﻮدﮐـﺎن آﻧـﺎن را در
اﺧﺘﯿﺎر ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﺑﮕﺬارﻧﺪ  ،ﺑﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ از آﺋﯿﻦ و روش ﺣﻖ ﺑﺮﺗﺮی ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه  - 1ﺣﻖ ﺑﺮﺗﺮی ﻣﺮدان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﻣﺮد ﺑﻮدن ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری ﻓﺮزﻧﺪان  ،ﯾﮏ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﺮﺑﺮی ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯿﺮود و در آﺋﯿﻦ رﯾـﺸﻪ
ﺋﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﮑﻠﯽ ﻧﺎ آدﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﯽ ﺑﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮﮔﺰ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻮﯾﻦ اﯾﺮان زﻣﯿﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﻮد  ،ﺑﺮﺗـﺮی ﻫﻤﺎﻧـﺎ در
ﺑﺮﺗﺮی آﺋﯿﻦ و ﻓﺮ آدﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﯿﮑﺮه آﻓﺮﯾﻨﺸﯽ آﻧﺎن .
ﺑﻨﺪ ﺑﯿﺎﻧﯽ  - 3اﮔﺮ ﻣﺎدران ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ از ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺮﺗﺮی ﻧﮕﻬﺪاری ﻓﺮزﻧﺪان از آن اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد  ،آﻧﭽﻨﺎﻧﮑـﻪ
آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻧﯿﺰ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ از ﺟﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ و آراﻣﮕﺎه ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻮزادان را درﺷﮑﻢ ﻣﺎدران ﺟﺎی داده اﺳﺖ و ازﺧﻮن ورﯾﺸﻪ ﺟﺎن ﻣﺎدران آﻧـﺎن را
ﭘﺮورش ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺗﺄ ﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آﻧﺎن ﭘﺲ از ﭼﺸﻢ ﮔﺸﻮدن ﺑﻪ ﺟﻬﺎن را ﻧﯿﺰ درﭘﺴﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣـﺎدران ﻧﻬﻔﺘـﻪ و ﺑﻬﺒـﻮد ﭘـﺮورش
آﻧﺎن را درﺳﺎﯾﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻓﺪاﮐﺎراﻧﻪ ﻣﺎدران ﺟﺎی ﺳﺎزی ﻧﻤﻮده اﺳﺖ  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺲ از ﺟﺪاﺋﯽ زن و ﻣﺮد اﮔﺮ زﻧـﺎن ﺑﺨﻮاﻫﻨـﺪ ،ﻧﮕﻬـﺪاری از
ﻓﺮزﻧﺪان ﺟﺰء داراﺋﯽ و ﺣﻘﻮق آﺳﯿﺐ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮاﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯿﺮود .
ﺑﻨﺪ ﺑﯿﺎﻧﯽ  - 4اﮔﺮ ﻣﺮدی ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺎﻟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻣﺎﻟﯽ آن ﻣـﺮد دراﻧﺠﻤـﻦ داوران  ،ﺑـﺎ
دﯾﺪﮔﺎه و ﺑﺮآورد اﻧﺠﻤﻦ داوران ﺑﺎﯾﺪ آن ﻣﺮدﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ ﮐﻔﺎﯾﻨﺪه ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازد .
ﺑﻨﺪ ﺑﯿﺎﻧﯽ  - 5اﮔﺮ زن ﮐﺎرﻧﮑﻨﺪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﻣﺮد ﻧﯿﺰ ﺑﺴﻨﺪه اداره زﻧﺪﮔﯽ آرام ﺑﺨﺶ آﻧﺎن ﻧﺸﻮد دوﻟﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ آزاد اﯾﺮان ﺑﺎﯾـﺪ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎی  1و  2و  3و  4از ﺑﻨﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آﺋﯿﻦ رﯾﺸﻪ ﺋﯽ ﺑﺎآﻧﺎن رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﺑﻨﺪ ﺑﯿﺎﻧﯽ  - 6اﮔﺮ زﻧﺎن ﺟﺪاﺷﺪه از ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻫﻤﺴﺮ ﻧﻮﯾﻦ ﯾﺎدﺷﻮارﯾﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰه آﻧـﺎن ﺑـﺮای اﻧﺠﻤـﻦ ﻫـﺎی
داوری روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮدرا ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﻖ ﻧﮕﻬﺪاری از ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎ ﭘﺪران ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
ﺑﻨﺪ ﺑﯿﺎﻧﯽ  - 7اﮔﺮ ﻣﺮدان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﻤﺴﺮ ﻧﻮﯾﻦ و ﺑﯿﻢ از ﺑـﺪرﻓﺘﺎری آن ﻫﻤـﺴﺮ ﺗـﺎزه ﺑـﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧـﺸﺎن ﻧﺘﻮاﻧﻨـﺪ آﻧﭽﻨﺎﻧﮑـﻪ
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ از ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ دوﻟﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ آزاد اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺎﻧﻪ و ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﮐـﺎرآزﻣﻮده )ﻧـﻪ
ﭘﺮورﺷﮕﺎه ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ آزاد( و ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻓﺮاﻫﻢ آورد ﮐﻪ در ﭘﺮورش و آﻣﻮزش اﯾﻦ ﻓﺮزﻧـﺪان ﻣـﯿﻬﻦ  ،دور از
آﺷﻮﺑﻬﺎ و درﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎرﻧﺪ و آﻧﺎن را ﺑﺮای ﻓﺮداﺋﯽ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ آﻣﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه  - 2دوﻟﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﻧﺠﻤﻨﯽ اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد در ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد ﻧﻘﺶ ﻣﺎدر و ﭘﺪری ﻣﻬﺮﺑﺎن راﺑﺮای ﻣـﺮدم اﯾﻔـﺎ ﻧﻤﺎﯾـﺪ و ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﭘﺮورﺷﯽ زﯾﺒﻨﺪه و روش ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ درﺧﺸﺎن ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﻦ آب و ﺧﺎک ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﻮد  .آﺋـﯿﻦ
ﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺮش ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺰ ﭼﻪ از دﯾﺪﮔﺎه ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﭼﻪ از دﯾﺪﮔﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،از ﻧﯿﺎﮐﺎن ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم ﻣﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﺎن
ﺷﯿﻮه ﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از آﻣﺪن ﺗﺎزﯾﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺎﺑﻮدی و ﻫﺮزﮔﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﺮﺑﺮی ﺗـﺎزی ﺳـﭙﺮده ﺷـﺪ و ﺧـﺎﻧﻮاده اﯾﺮاﻧـﯽ در ژرﻓﻨـﺎی ﻧـﺎ
ﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺋﯽ ﺑﺪﺧﯿﻢ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﻮز ﮔﺮﻓﺘﺎر آﻣﺪ .
ﺑﻮذرﺟﻤﻬﺮ داﻧﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮﺷﯿﺮوان ﺟﻬﺎن آرا ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :
دﺑﯿﺮی ﺑﯿﺎﻣـــﻮز ﻓـﺮزﻧــﺪ را

ﭼــﻮ ﻫﺴﺘﯽ ﺑـﻮد ﺧﻮﯾﺶ و ﭘﯿــﻮﻧﺪ را

ﭼﻮ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻪ رﻧﺞ ﺗﻦ آﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮ
دﺑﯿﺮی رﺳﺎﻧﺪ ﺟﻮان را ﺑﻪ ﺗﺨﺖ

زآﻣـــﻮزﮔـــﺎران ﻣﭙــﺮﺗﺎب ﺳــﺮ
ﺷﻮد ﻧــﺎﺳـــﺰا زو ﺳــﺰاوار ﺑﺨـــﺖ

اﯾﻦ ﻫﻤﺎن اﻧﺪرز و آﺋﯿﻦ ﮐﻬﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺎن آﮔﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺶ و ﭘﯿﻮﻧﺪ و ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اﻧﺠﻤﻦ و ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ را ﻓﺮا ﻣـﯽ ﺧﻮاﻧـﺪ ﺗـﺎ در
آﻣﻮزش و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪان و ﺳﺰاوار ﺑﺨﺖ ﯾﺎ ﻧﯿﮑﺒﺨﺖ ﺳﺎزی ﻧﺎﺳﺰاﯾﺎن ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ و ﺑﺤﻮﺷﻨﺪ و ﻧﺎﺳﺰاﯾﺎن را ﺑـﻪ ﺳـﺰاواران اﻧﺠﻤـﻦ ﻣﺮدﻣـﯽ
ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻧﺠﻤﻦ راﯾﺰﻧﺎن و دﺳﺘﺠﺎت و ﮔﺮوه ﻫﺎ)اﺣﺰاب(
و ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻧﺨﺴﺖ راﯾﺰن
ﺑﻨﺪ ﺑﯿﺎﻧﯽ  - 1ﻧﺨﺴﺖ راﯾﺰﻧﺎن )ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮان( ازﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻧﺠﻤـﻦ راﯾﺰﻧـﺎن )ﻣﺠﻠـﺲ ﺷـﻮرا( و ﺑـﺎﮔﺰﯾﻨﺶ و ﺑﺪﺳـﺖ آوردن
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آراء از ﺳﻮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻧﺠﻤﻦ راﯾﺰﻧﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺎه ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﻮﻧﺪ .
ﺑﻨﺪ ﺑﯿﺎﻧﯽ  - 2ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن  ،ﯾﺎﮔﺮوﻫﯽ )ﺣﺰﺑﯽ( و ﯾﺎ آزاد و ﻧﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ رأی آﮔـﺎه و ﮔـﺰﯾﻨﺶ ﻣـﺮدم ﺑـﻪ اﻧﺠﻤـﻦ
راﯾﺰﻧﺎن راه ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﻧﺨﺴﺖ راﯾﺰن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ از ﺳﻮی ﻣﺮدم  ،ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﻣـﺮدم
ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ راﯾﺰﻧﺎن راه ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ  ،ﺳﭙﺲ در ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ درﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻧﺠﻤﻦ راﯾﺰﻧـﺎن اﻧﺠـﺎم ﮔﯿـﺮد ﯾﮑـﯽ از
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﺮدم در اﻧﺠﻤﻦ راﯾﺰﻧﺎن ﺑﺎ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رأی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻧﺠﻤﻦ راﯾﺰﻧـﺎن  ،ﺑـﻪ ﻧﺨـﺴﺖ راﯾﺰﻧـﯽ )ﻧﺨـﺴﺖ
وزﯾﺮی( ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
ﺑﻨﺪ ﺑﯿﺎﻧﯽ  - 3ﻫﺮﯾﮏ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ راﯾﺰﻧﯽ ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷـﻤﺎر
آراء ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻧﺠﻤﻦ راﯾﺰﻧﺎن ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻧﺨﺴﺖ راﯾﺰن را روﺷﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .
ﺗﺒﺼﺮه  - 1اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺮوﻫﻬﺎی )اﺣﺰاب( دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه در اﻧﺠﻤﻦ راﯾﺰﻧﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺪﻋﯽ ﻧﺨﺴﺖ راﯾﺰﻧـﯽ
ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﺎه ﻧﺨﺴﺖ راﯾﺰﻧﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اراﺋﻪ داده ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺧﻮاﻫﺎن اﯾـﻦ ﺳـﻤﺖ
ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ راﯾﺰﻧﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ای ﺑﺴﺎ زن ﯾﺎﻣﺮدی ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ راﯾﺰﻧﺎن وارد ﺷﻮدﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر آﮔﺎه ﺗﺮ از دﯾﮕﺮان اﻣﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن ﮔﺮوﻫـﯽ
)ﺣﺰب( ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه را در اﻧﺠﻤﻦ راﯾﺰﻧﺎن دارﻧﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ  ،و ﯾﺎ آن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه آﮔﺎه ﺗﺮ و درﺧﻮر ﺟﺎه ﻧﺨـﺴﺖ راﯾﺰﻧـﯽ ﺑﮕﻮﻧـﻪ ﺋـﯽ
آزاد و ﻧﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎ )اﺣﺰاب( و ﺑﺎرأی ﻣﺮدم وارد اﻧﺠﻤﻦ راﯾﺰﻧﺎن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ وﯾﺎ ﻣﺮدوﯾﺎزﻧﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﺮ از ﻫﻤﮕﺎن در ﻣﯿﺎن ﮔﺮوﻫﯽ
)ﺣﺰﺑﯽ( ﮐﻪ از ﺷﻤﺎر اﻧﺪک راﯾﺰﻧﺎن ﺑﺮﺧﻮردار )ﺣﺰب اﻗﻠﯿﺖ( اﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ وﺑﺎ اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺘﺮ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎی ﺑﯿـﺸﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ رأی دﯾﮕـﺮ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن از دﯾﮕﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺟﺎه ﻧﺨﺴﺖ راﯾﺰﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد) ،ﺑﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺧﺮد ﺳـﺮزﻣﯿﻦ ﻣـﺪاری(
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﺮ آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎر آراء راﯾﺰﻧﺎن راه ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ راﯾﺰﻧﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺖ راﯾﺰﻧﯽ ﮐﺸﻮر
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﻧﺠﻤﻨﯽ اﯾﺮان دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ) .ای ﺑﺴﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻓﺮا رﺳﺪ ﮐﻪ ﻧﯿـﺮوی ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ و ﻣـﺮدم ﯾـﺎری ﻓﺮزﻧـﺪان ﮐـﺸﻮر ﻣـﺎ ﺑـﻪ
ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯽ ﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ و ﺟﺎه ﺟﻮﺋﯽ ﻫﺎی دﺳﺘﺠﺎﺗﯽ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ راﺳﺖ ﻧﮕﺮی و اﯾﺮان دوﺳﺘﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻧﯿﺎﺋﯽ ﻣﺎ ﺑﺪﻫﻨﺪ  .در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ دﺳﺘﺠﺎت ﺑﺮﺧﻮردار از ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎر راﯾﺰﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺟـﺎه ﻧﺨـﺴﺖ
راﯾﺰﻧﯽ رأی ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد ،ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ دارد و ﻧﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ( .
ﺗﺒﺼﺮه  - 2اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻧﺠﻤﻦ راﯾﺰﻧﺎن ﺑﺎ ﺷﻤﺎر رأی دو ﺑﺮاﺑﺮ آراء ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﭘﺲ از ﺧﻮدش ﮐﻪ دوﻣـﯿﻦ ﺷـﻤﺎر رأی ﺑـﺎﻻرا
دارد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﻧﺤﻤﻦ راﯾﺰﻧﺎن رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ،اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺠﻤﻦ راﯾﺰﻧﺎن ﺑﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ از ﺳﻮی ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن اﻧﺠﻤـﻦ راﯾﺰﻧـﺎن ﺑـﻪ
ﻧﺨﺴﺖ راﯾﺰﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﻮد  ،ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ رأی دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺣﺎه ﻧﺨﺴﺖ راﯾﺰﻧﯽ )ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ(

ﮐﯿﻔﺮﻫﺎی ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﯽ ﺑﺮای ﺑﺰه ﻫﺎی رﯾﺸﻪ ﺋﯽ
ﺗﺒﺼﺮه  - 1دوﻟﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎﺋﯽ را ﺑﻨﺎم اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺰﻫﮑﺎران ﻓﺮاﻫﻢ آورد ﮐﻪ ﮐﺎر اﯾـﻦ اﻧﺠﻤـﻦ ﻫـﺎ
ﻧﮕﺮش و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺰﻫﮑﺎری ﻫﺎی درون ﻣﺮدﻣﯽ و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮﯾﻬﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﺮدم از آﺋﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ و ﺳﺘﯿﺰﺑﺎ ﺑﻨـﺪﯾﺎ ﺑﻨـﺪﻫﺎﺋﯽ ازآﺋـﯿﻦ
رﯾﺸﻪ ﺋﯽ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺑﻨﺪ ﺑﯿﺎﻧﯽ  - 1اﮔﺮ ﺑﺮای دوﻟﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﻧﺠﻤﻨﯽ اﯾﺮان آﺷﮑﺎر ﮔﺮدد ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت داراﺋﯽ و ﮐﺎرو ﮐﻮﺷﺶ وﺑﯽ ﻧﯿـﺎزی
داراﺋﯽ  ،از داد و دﻫﺶ ﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ دوﻟﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﺪ ﻧﻤﻮده و از ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎی  1و  2و  3و  4ﯾﺎری ﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻧـﺎ
ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ،آن ﮐﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی داوری ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺷﻮﻧﺪ وﺑﺮاﺑﺮ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺰه ﮐﺎران ﺑﻪ ﮐﯿﻔﺮ ﺑﺮﺳﺪ .
ﺑﻨﺪ ﺑﯿﺎﻧﯽ  - 2اﮔﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ از ﻣﺮدم ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ در ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزش ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﺶ درﺳـﺖ ﺑـﺮای
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮدﻣﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ اﻧﺪازه درﺳﺎﺧﺘﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم و آﯾﻨﺪه اﯾﺮان زﻣﯿﻦ ﮐﺎرﺳﺎز و آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ و ﺑﺮﺧﻮردار از اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و
ﺑﺎداﺷﺘﻦ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎ و دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ دﯾﭙﻠﻢ رأی دﻫﻨﺪﮔﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎری ﻧﺎدرﺳﺖ در ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻧﺠﻤـﻦ راﯾﺰﻧـﺎن و ﯾـﺎ
ﻫﺮﯾﮏ از اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮی و اﯾﻠﯽ و روﺳﺘﺎﺋﯽ و ﯾﺎ ﻫﺮاﻧﺠﻤﻦ دﯾﮕﺮی ﺑﺰﻧﻨﺪ  ،وﯾﺎ ﺑﺪ آﺋﯿﻨﯽ ﻧﻤﻮده و آراء دﯾﮕـﺮان را ﺑـﺮای ﺧـﻮد
وﯾﺎﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ ﺧﻮد وﯾﺎ ﻫﺮﮐﺲ دﯾﮕﺮ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﻓﺮﯾﺐ دادن ﻣﺮدم ﺑﺮای دادن رأی ﺑﻪ ﺷﺨﺺ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ
و ﻣﻮرد دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮد دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ وآراء ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮ ﺧﺮﯾﺪاری وﯾـﺎ در رأی ﺳـﺘﺎﻧﯽ ﺑـﺎزار
ﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  ،ﮐﯿﻔﺮ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺰﻫﮑﺎران ﮐﻤﺘﺮ ازﮐﯿﻔﺮ دزدان و ﯾﺎﮐﺸﻨﺪﮔﺎن ﺗﻨﯽ از ﻣﺮدم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد وﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم دور
ﮔﺮدﻧﺪ و در ﺷﻬﺮک ﻫﺎ و ﯾﺎ روﺳﺘﺎﻫﺎی درﺑﺴﺘﻪ وﯾﮋه ﺑﺰﻫﮑﺎران در ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻮد ،زﯾﺮا اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺪﮐﺮداران ﺑﺎ ﺑﻨﺎ ﻧﻬـﺎدن و ﮐﺎﺷـﺘﻦ
رﯾﺸﻪ ﻫﺎ و ﺗﺨﻤﻪ ﻫﺎی ﺑﺪﮐﺮداری و در ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﯾﮑﯽ از ارزﺷﻤﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ آﺋﯿﻦ ﻫﺎ ی ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﺮدﻣﯽ ،ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑـﺎ ﻧﯿﮑﺒﺨﺘـﯽ ﻣـﺮدم و
داراﯾﺎن ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺧﺪﻣﺘﮕﺬاری در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ وﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی ﻫﻤﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﻫﺎی درون ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽ ﺧﯿﺰﻧﺪ وﺑﺎﮐﺸﺘﻦ زﯾﺒـﺎﺋﯽ ﻫـﺎی
آزادی وﺑﺮاﻧﺪازی آﺋﯿﻦ ﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه و ﻣﺮدﻣﯽ ،ﺑﻨﺪ ﻫﺎ و ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در آﺋﯿﻦ رﯾﺸﻪ ﺋﯽ را زﯾـﺮ ﭘـﺎ ﻣـﯽ ﮔﺬارﻧـﺪ ،و ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫـﺎی
ﮐﺸﻮر و ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎر ﮔﺎه ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ و ﻧﺎ درﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎ ﻣـﯽ زﻧﻨـﺪ ،ﮐـﻪ ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﮐـﺮدار،
ﮐﺎرﺷﺎن از ﮐﺸﺘﻦ ﯾﮏ ﺗﻦ از ﻣﺮدم و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺗﻦ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،ﺑﺰه آﻟﻮده ﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

ﮐﯿﻔﺮﻫﺎی ﮐﺎرداران ﺑﺰﻫﮑﺎر
ﺑﻨﺪ ﺑﯿﺎﻧﯽ  - 1اﮔﺮ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ دادﮔﺎﻫﻬﺎی اﻧﺠﻤﻨﯽ روﺷﻦ و آﺷﮑﺎر ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮﯾﮏ از ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن اﻧﺠﻤـﻦ راﯾﺰﻧـﺎن وﯾـﺎ ﻧﺨـﺴﺖ
راﯾﺰﻧﺎن و ﯾﺎ وزﯾﺮان اﻧﺠﻤﻨﯽ )دﺳﺘﻮران( و ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎی ارﺗﺶ و ﻧﯿﺮوﻫـﺎی ﺳـﻪ ﮔﺎﻧـﻪ ارﺗـﺶ و ﺷـﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و ژاﻧـﺪارﻣﺮی و ﯾـﺎ داوران و
دادﯾﺎران دادﮔﺎﻫﻬﺎ ی اﻧﺠﻤﻨﯽ  ،ﯾﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاران و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران و ﺷﻬﺮداران و ﯾﺎﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺷﻮراﻫﺎ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿـﺮی از آراء ﻣـﺮدم
ﺳﻤﺖ و ﺟﺎﻫﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورﻧﺪ و در رده ﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﮐﺸﻮر ﺟﺎی ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﺎری ﺑﺮواژﮔﻮﻧﻪ آﺋﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺮدﻣـﯽ و آﺋـﯿﻦ رﯾـﺸﻪ ﺋـﯽ
)ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ( اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ در آﺋﯿﻦ رﯾﺸﻪ ﺋﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻨﺎم ﯾﮏ آﺋﯿﻦ ﺷﮑﻦ و ﻣﺮدم ﺳﺘﯿﺰ او
را ﺑﺮﺧﻮردار از ﺑﺎداﻓﺮه داﻧﺴﺖ ودر ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﻨﻬﺎ در ﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﺑﺰﻫﮑﺎران ازﻣﯿﺎن ﻣﺮدم دور ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﺴﺎن ﮐـﻪ از ﺑـﺎور ﻣـﺮدم
ﺑﻬﺮه ﺑﺪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﺑﺰﻫﮑﺎران ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ دو روز ﮐﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ راﯾﮕﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮای دﯾﮕـﺮ ﺑﺰﻫﮑـﺎران وﯾـﺎ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫـﺎی
آﻣﻮزش و ﻓﺮﻫﻨﮓ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺰﻫﮑﺎران اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،ﺗﺎ در ﮐﺸﻮر ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﯾﺮان ﻫﯿﭻ اداره ﮐﻨﻨﺪه ﺋﯽ ﻫﺮﮔﺰدر اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﺪ ﮐﺮداری و ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداری ﻫﺎی ﻧﺎ درﺳﺖ از ﺑﺎور ﻣﺮدﻣﯽ در ﻧﯿﺎﯾﺪ .

ﺑﻨﺪ ﺑﯿﺎﻧﯽ  - 2اﮔﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻧﯿﺰ ﺧﺪای ﻧﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ از ﻓﺮه اﯾﺰدی ﺑﻪ دور ﻣﺎﻧﻨﺪ و آﺋﯿﻦ رﯾﺸﻪ ﺋﯽ ﻣﺮدم راﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑـﺎ ﻣـﺮدم
ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ رود زﯾﺮ ﭘﺎی ﮔﺰاردﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﮏ رأی ﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺮدﻣﯽ  11ﺗﻦ داور از ﻣﯿﺎن آﮔﺎه ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﯿﻬﻦ ﯾﺎر ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷـﻮﻧﺪ
و در ﯾﮏ داوری ﻧﻪ آﺷﮑﺎر ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دور از دﯾﺪﮔﺎن ﻫﻤﮕﺎن ﭘﺎدﺷﺎه را در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺰﻫﮑﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد رأی
ﺧﻮد واﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی آن رأی را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ آﻧﮕﺎه ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدم ﭘﺎدﺷﺎه را ازﮐﺎر ﺑﺮﮐﻨﺎر ﻧﻤﻮده و ﻓﺮزﻧﺪش را ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻨﺪ ﺑﯿـﺎﻧﯽ 14
وﺗﺒﺼﺮه 7از ﺑﻨﺪ ﻫﺸﺘﻢ  ،ﭘﺎدﺷﺎه  ،ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  - 1اﻧﮕﯿﺰه ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮدن ﭘﺮﺳﺶ و ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﻫﯽ از ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﺰﻫﮑﺎر ﻫﻤﺎﻧﺎ ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻬﻦ اﯾﺮان زﻣﯿﻦ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ
ﮐﻪ واژه ﭘﺎدﺷﺎه در ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﮐﯿﺎن ﻣﺮدم ﻣﺎ رﻣﺰ ﭘﺎﮐﯽ و اﻫﻮرا ﻣﻨﺸﯽ و ﭘﺪر ﻣﺮدم ﺑﻮدن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ،و ﭼـﻮن ﺑـﺰه ﻧﻤﺎﯾـﺪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ ﭘـﺎس
ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺪر ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺮاﻧﯽ راز داری ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد و اوﻧﯿﺰ ﺑﮕﻮﻧﻪ ﺋﯽ ﮐـﻪ ﭘـﺪران ﺑﺰﻫﮑـﺎر ﺑـﻪ
ﮐﯿﻔﺮ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ﭘﺎداش ﺑﻪ ﺑﯿﻨﺪ  ،زﯾﺮا ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮب وآزاده ﻫﯿﭻ ﺧﺎﻧﻮاده ﺋﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﭘﺪران راه ﻧﺎدرﺳﺖ ﭘﯿﻤﻮده را درﺑﺮاﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎن ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن
رﺳﻮا ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رﺳﻮاﺋﯽ  ،رﺳﻮاﺋﯽ ﺧﻮد آﻧﺎن ورﺳﻮاﺋﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .

ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﻣﺮدم اﯾﺮان آزاد
ﺑﻨﺪ ﺑﯿﺎﻧﯽ  - 1ﮐﺸﻮر ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ آﻣﻮزش ﮐﺪه ﻫﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻓﺮاﻫﻢ آورد و ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﯿﺎﻣﻮزد ﮐـﻪ ﻫـﯿﭻ ﻣﺮدﻣـﯽ در ﺟﻬـﺎن
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی و آزادی و آزادﮔﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آزاد و رﻫﺎ ﺷﺪه از ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑـﻮدن
ازﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺮاﻧﯽ و ﻧﺎ آﻟﻮده زﯾﺴﺘﻦ از راه ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﻧﯿﺮﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در رﻫﺎﺋﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺧﺮد اﯾﺮاﻧﯽ و اﯾﺮاﻧـﯽ اﻧﺪﯾـﺸﯽ ﻣـﺮدم و
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻬﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﺎرآﺋﯽ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،از اﯾﻨﺮوی دوﻟﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ راه دﮔﺮﮔـﻮن ﺳـﺎزی ﻧـﺎم و ﻧـﺎم
ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان را از ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺗﺎزی وﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻓـﺮاﻫﻢ آورد و راﻫﻬـﺎی درﺳـﺖ را ﺑﮕﻮﻧـﻪ ﺋـﯽ ﮐـﻪ در آﯾﻨـﺪه اﻧﮕﯿـﺰه ﮔـﺴﺘﺮش
ﺑﺪﮐﺮدارﯾﻬﺎی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﺧﻮدرا دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪدر ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻧﺸﻮد ﭘﯿﺶ ﭘﺎی ﻣﺮدم ﺑﮕﺬارد .
ﺑﻨﺪ ﺑﯿﺎﻧﯽ  - 2ﺑﺎﯾﺪ رادﯾﻮ ﻫﺎ و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﻮان در روﺷﻦ ﺳﺎزی وﮔﺸﻮدن اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺮدم ﺑـﺮای ﺑـﺎزﮔﺮداﻧﯽ ﻧـﺎم
وﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﻧﺎ اﯾﺮاﻧﯽ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی درﺳـﺖ ﺑﻨﻤﺎﯾﻨـﺪو ﻣـﺮدم راﺑـﻪ ﺳـﻮدﻣﻨﺪی داﺷـﺘﻦ
ﻧﺎﻣﻬﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺮای اﯾﺮاﻧﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن اﺳﺖ آﮔﺎه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه  - 1اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻧﻪ ﺋﯽ ﻧﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد و ﻫﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ازﻧﺎﻣﻬﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮد و ﭘـﺬﯾﺮای ﻧﻨـﮓ
ﻧﺎم ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ ﭘﯿﺮاﻣﻮن آزاد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
ﺑﻨﺪ ﺑﯿﺎﻧﯽ  - 3دوﻟﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮐﺸﻮر  ،ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺑﺎ ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ زﯾـﺮ
ﻧﻈﺮ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﻣﻬﺮﺑﺎن و دﻟﺴﻮﺧﺘﻪ ﻓﺮاﻫﻢ آورد و اﺑﺰار آﻣﻮزش و ﭘﺮورش آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ و آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺑـﺮای ﻓﺮزﻧـﺪان
ﺗﻮاﻧﺎﯾﺎن و داراﯾﺎن و دﯾﮕﺮ ﻣﺮدم ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯿﺸﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد  ،ﻧﺎم ﮔﺬاری اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺮ دﯾﺪﮔﺎه دوﻟﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺎم اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﺎﻣﻬﺎی ﻧﺎب و ﻧﺎ آﻟﻮده اﯾﺮاﻧﯽ و از ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﮔﺮدد .
ﺑﻨﺪ ﺑﯿﺎﻧﯽ  - 4ﮐﺎرﮔﺰاران ﮐﺸﻮر ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﺎری ﮔﺮﻓﺘﻦ از داﻧﺸﻮران و ﺧﺮد ﭘﮋوﻫﺎن ﻧﺎﻣﻬﺎی ﻧﺎب و ﻧـﺎآﻟﻮده اﯾﺮاﻧـﯽ را در
ﮐﺘﺎب ﻫﺎی وﯾﮋه ﮔﺮد آوری ﻧﻤﻮده وراﯾﮕﺎن در دﺳﺘﺮس ﻣﺮدم روﺳﺘﺎ و اﯾﻞ و ﺷﻬﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و در ﮔﺴﺘﺮش ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم ﺑﺎزﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد
و اﯾﺮاﻧﯿﺖ ﮔﺎﻣﻬﺎی ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﯽ را ﺑﺮدارﻧﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه  - 2ﮐﺎرﮔﺰاران ﮐﺸﻮر ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﻧﺎ اﯾﺮاﻧﯽ و آﻟـﻮده ﺑـﺎ ﻓﺮﻫﻨـﮓ و ﻣـﺮام ﺑﯿﮕﺎﻧـﻪ
داﺷﺘﻪ و دارﻧﺪ راﻫﻬﺎی آﺳﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم وﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﯾﺮاﻧﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ .
ﺑﻨﺪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ  -اﻣﯿﺪ و اﻧﺪرز ی راﺳﺘﯿﻦ ﺑﻪ راﺳﺘﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪان آرﯾﺎﺑﻮم  ،اﯾﺮان زﻣﯿﻦ اﺳﺖ  :ﻫﺮﮔﺰ ﻫﯿﭻ آرﻣﺎﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ آرزو وﺳﺨﻦ ﮔﻔـﺘﻦ ازآن
آرﻣﺎن ﺟﺎﻣﻪ ﮐﺮدار ﺑﺮﺗﻦ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ  ،آرﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎﮐﻮﺷﺸﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺟﺎﻣﻪ ﮐﺮدار ﺑﺮﺗﻦ ﮐﺮده و ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ  ،آﻧﭽﻪ در آﺋﯿﻦ رﯾﺸﻪ ﺋـﯽ

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی آﻧﺠﻤﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﯾﺮان آﻣﺪه اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ آرﻣﺎﻧﻬﺎی راﺳﺘﯿﻦ ﻣﺮدم ﻣﺎ  ،در درازای ﻫﻤﻪ ﮔﺎه ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺎﮐﺎﻧﻤﺎن
ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ رود  ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ آرﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ زﯾﺒﺎﺋﯽ ﻫﺎی آن رادارﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و زﯾﺒﺎ ﺗﺮﯾﻦ آرﻣﺎن ﺗﺎرﯾﺦ زﻧﺪﮔﯽ آزادﮔﺎن اﯾﺮان زﻣﯿﻦ ،ﮐﻪ از ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺧﺮد ﺑﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ وﮐﻬﻦ آرﯾﺎﺑﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﮐﻮﺷﺶ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ .
ﺑﯿﮕﻤﺎن ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮب اﯾﺮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد را ﺑﺮای اﺳﺘﻮاری اﯾﻦ آﺋﯿﻦ ﺑﮑﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد .

