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مقدمھ

 می خواھید در آینده چگونھ زندگی کنید؟ آیا سیاستمداران و سیستم 
د؟ اقتصادی کنونی واقعاً می توانند مشکالت آینده مردم را حل کنن

 در اینجا می خواھم دیدگاه خود را برای صلح، ھمزیستی جھانی، اقتصاد 
جھانی، تغذیھ و خوشبختی بر روی زمین بھ شما ارائھ کنم. آنچھ کھ در 

اینجا بھ شما معرفی می کنم، ساختار جھانی، سیاسی و اقتصادی را کامالً 
د داد. تغییر خواھ

  من سیاستمدار نیستم؛ من فعال محیط زیست نیستم و ھمچنین کمونیست 
نیستم. من یک مھندس مکانیک و کارآفرین طبقھ متوسط دارای شعبھ ھای 

م. بین المللی ھست

 من مستقل ھستم و ھزینھ این کمپین را از منابع شخصی خود تأمین 
م. می کن

 در دھھ ھای آینده بنیان زندگی ما یعنی طبیعت با توجھ بھ اقتصاد مبتنی 
بر رشد افسارگسیختھ و حرص و طمع بی حد و حصر برای کسب قدرت 

و پول تخریب خواھد شد. عصر سیستم اقتصادی انحصاری کنونی و 
سرمایھ داری بانکی با ھدف دستیابی بھ حداکثر سود دارد بھ پایان 

می رسد.
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 مردم جھان، از شما تقاضا می کنم، در کنار ھم بمانید و اقدامات فوری و 
د. مؤثری را علیھ تخریب طبیعت و تغییرات آب و ھوایی آغاز کنی

  بیایید اولویت خود را بر این قرار دھیم کھ اتالف منابع برای تسلیحات 
د. بالفاصلھ بھ پایان برس

 ما در حال اتالف منابع برای کشتن یکدیگر ھستیم. با استفاده از سالح ھای 
موجود، می توانیم چندین بار خودمان و کره زمین را نابود کنیم.  آیا واقعاً 

م؟ چنین چیزی را می خواھیم؟ واقعاً تا چھ اندازه احمق ھستی

 اجازه دھید بھ این واقعیت بپردازیم کھ نفت و گاز، زمین ھای کشاورزی، 
مواد اولیھ خام و آب بھ عنوان دارایی بشریت بر اساس قوانین جھانی 
سازمان دھی شده و بھ اشتراک گذاشتھ شود.  وقتی نتوان از این منابع 

اساسی سودی بیشتری بھ دست آورد، دیگر جنگی بر سر آنھا رخ نخواھد 
داد. اجازه دھید بھ این واقعیت بپردازیم کھ شرایط زندگی بر روی زمین 

د. طوری باشد کھ دیگر ھیچ کس مجبور بھ ترک میھن خود نباش

 بگذارید بھ این واقعیت توجھ کنیم کھ ابزارھای تحقیق برای انرژی ھای 
تجدیدپذیر بھتر، کشاورزی ارگانیک، برای سالمتی ما یا برای آموزش 

فرزندان ما مورد استفاده قرار گیرد و نھ بھ شکلی بی معنی صرف ارتش ھا 
ردد. گ

Global problems can only be resolved in a global and
peaceful manner. Wars serve only to boost the profits of the
armaments companies.

Artificial Intelligence and Bio Engineering, these hazards and
hopes of the future, must be regulated on a global basis.

Through my many years of intercultural work in various
regions of the world, I have learned that the people of the
world belong together and that they will only have a good life
in the future through cooperation and mutual respect, as well
as the fair distribution of basic resources such as water, land
and energy.

However, I have also learned that thinking and acting on a
global basis or an understanding for foreign and unknown
cultures is not something that can be assumed of all people.
This requires a great deal of time and the will to get to know
one another, open-minded cooperation and above all mutual
respect. 

The idea that I would like to present to you will certainly
seem utopian, unrealistic and perhaps even completely 
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  مشکالت جھانی تنھا در سطح جھانی و بھ شکل مسالمت آمیز قابل حل 
ت. است.  جنگ فقط برای شرکت ھای تسلیحاتی مفید اس

ھوش مصنوعی و مھندسی زیست شناسی، این خطرات و امیدھا برای آینده 
ود. باید در سطح جھانی نظام مند ش

 من بر اساس سال ھا تجربھ فعالیت چندفرھنگی خود در نقاط مختلف کره 
زمین، متوجھ شده ام کھ مردم جھان بھ یکدیگر تعلق خاطر دارند و تنھا با 

ھمکاری و احترام متقابل و ھمچنین توزیع منصفانھ منابع اساسی مانند آب، 
ت. زمین و انرژی است کھ می توان انتظار زندگی خوبی را در آینده داش

  ھمچنین آموختھ ام کھ نمی توانید فرض کنید کھ ھمھ مردم بھ صورت 
جھانی فکر یا عمل می کنند و درک فرھنگ ھای ناشناختھ پیش شرط مھمی 

ت. اس

  این کار نیازمند زمان و اراده برای شناخت یکدیگر، نگرش باز و بیشتر 
ت. از ھمھ نیازمند احترام متقابل اس

 ایده ای کھ می خواھم آن را معرفی کنم، شاید در ابتدا کامالً آرمانگرایانھ، 
غیرواقعی و شاید حتی مطلقاً غیرقابل تحقق یا ساده لوحانھ بھ نظر برسد.
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ت؟  اما آیا واقعاً این گونھ اس

  این یک ایده است کھ بھ ھمان اندازه کھ تفکر جھانی و تبادل فرھنگی 
را در نظر می گیرد، بھ تبادالت محلی و بھ خواستھ ھای فرھنگی مردم 

ذارد. در میھن شما نیز احترام می گ

 عدالت، رواداری و احترام پایھ ای برای دوستی، ھمکاری و در نتیجھ 
ت. آینده ای توأم با صلح و شادی برای شما و فرزندانتان اس

 می خواھم این ایده را با شما در میان بگذارم و آرزو دارم کھ شما 
پیشنھادھای بھتری را درباره تصورتان از آینده ھمزیستی در این سیاره 

د. مطرح کنی

م.   ما بھ دیدگاه ھای جدید نیاز داری

 از تغییرات معقولی کھ ھمھ مردم از آن سود می برند، نترسید. از 
د! سیاستمداران فاسد یا میلیاردرھا نترسید و مرعوب آنھا نشوی
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infeasible naive at first glance. 

But, is it really?

It is an idea that envisages a global mind-set and cultural
exchange, just as it envisages local action and respect for
the wishes of the cultures of people in their homeland.

Fairness, tolerance and respect are the foundations for
friendship, cooperation and therefore also for a peaceful and
happy future for you and your children.

I would like to share this idea with you and hope that you will
introduce your own perhaps better suggestions as to how
you foresee future co-existence on this planet. We need new
visions.

Do not fear reasonable changes that benefit all mankind. Do
not allow yourself to be intimidated or manipulated by corrupt
politicians or billionaires!

د  دولت جھانی متح

 راه ھایی برای جھانی سازی واقعی و اعتراض بھ سرمایھ داری بیش 
ر از حد و خودویرانگ

 ایده یک دولت جھانی

 ایده جدیدی نیست، بلکھ قدمت آن بھ تمدن بشر و بھ زمان پادشاھان 
مصر باز می گردد. از جملھ دانتھ و امانوئل کانت بھ این موضوع 

د. پرداختھ ان

 "در سال 1795، امانوئل کانت نوشت کھ شھروندی جھانی بھ 
ود" عنوان گامی ضروری برای ایجاد صلح جھانی محسوب می ش

تنھا 10% جمعیت جھان 85% دارایی ھای جھان را در اختیار 
د! دارن

این جنگ بر سر منابع جھان است کھ در حال حاضر دارد بھ شکلی 
بسیار تھاجمی توسعھ می یابد.  این کار بھ معنای ساختاردھی مجدد 

برتری در جھان و در نتیجھ دسترسی بھ منابع انرژی، آب، مواد خام 
و زمین است.
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ت.  مشخصھ زمانھ ما قدرت و حرص و طمع پول اس

بھ نظر نمی رسد کسی بھ این نکتھ توجھ داشتھ باشد کھ در نھایت ھمھ از بین 
می روند و جامعھ و تمدنی کھ در حال حاضر آن را می شناسیم، نابود خواھد 

د. ش

 جریان ھای پناھندگان فعلی نشان می دھد کھ دیگر نمی توان مردم را با 
ود. دیوارھا یا مرزھا متوقف نم

 ما اکنون در سرآغاز یک مھاجرت جمعی جدید بھ سوی اروپا، ترکیب 
م. ملیت ھا و در نتیجھ تغییر غیرقابل توقف اروپا و در نتیجھ جھان ھستی

  اشکالی کھ وجود دارد بھ توزیع بسیار ناعادالنھ قدرت و منابع جھانی 
برمی گردد کھ بھ این معنی است کھ زندگی افراد در دست یک گروه یا چند 

رد. نفر قرار می گی

 میلیاردھا نفر فقیر ھستند، بدون اینکھ بھ آب آشامیدنی تمیز و بھ منابع 
د. جھان دسترسی داشتھ باشن

 این منابع توسط چند کشور صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد و ھدر داده 
د. می شود تا سیستم حداکثر سود را کسب کن

 اگر بھ تحوالت 10 سال گذشتھ نگاه کنید، متوجھ خواھید شد کھ تفاوت 
میان کشورھای فقیر و غنی دائماً افزایش می یابد.
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leaders stand against economic interests, particularly those
of the United States. We 9 witness large parts of the world
becoming ungovernable and descending into violence.

Chaos and violence already rule in Syria, Iraq, Libya, and the
Ukraine, and may soon spread to Egypt, Southern Europe,
and perhaps other parts of the world as well.

Instead of combating terrorism and uniting the peoples of the
world, what has happened was that terrorism was fostered
and extreme fascist Islamist movements were allowed to
establish a State based on medieval and inhumane
principles. 

It is the struggle for the world›s resources that is currently
becoming increasingly aggressive. At stake is a realignment
of global power and consequently access to the resources of
energy, water, raw materials, and land.

It is a time marked by intolerance and greed, both for power
and for money.

No one involved seems to realize that in the end everyone
will lose and our society and civilization as we know it today
will have been destroyed.

 مسئلھ تنھا مالکیت منابع انرژی مانند نفت، گاز یا مواد خام نیست، بلکھ 
سوداگری در خصوص بنیاد اساسی زندگی مردم و مالکیت خصوصی آب 

ت. و زمین و در نتیجھ کشت مواد غذایی اس

  سوداگری مربوط بھ تغذیھ و مزرعھ قیمت مواد غذایی در کشورھای 
فقیر را بھ شدت افزایش داده و باید بالفاصلھ بھ عنوان یک جرم جنایی 

ود. محسوب ش

  اولویت فوق العاده پول و در نتیجھ قدرت فراگیر افراد خصوصی، 
بانک ھا، صندوق ھای پوشش ریسک، آژانس ھای رتبھ بندی یا شرکت ھای 

بزرگ بین المللی کھ ھمیشھ برای پول بیشتر و قدرت بیشتر حرص می زنند 
د. یک روز منابع را تنھا بھ خاطر چند نفر نابود می کن

م.  ما باید بھ این مسئلھ اعتراض و از خودمان دفاع کنی

 مراقب باشید مطبوعات حواس شما را از موضوع پناھندگان و تروریسم 
د. پرت نکن

 آنھا تنھا ابزاری برای بھ دست آوردن بیشتر کنترل بر افراد، بر شما و 
ت. ایجاد ترس اس
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 تظاھرات کردن یا اعتراض بھ تھدید ناشناختھ و خزنده کار دشواری 
است.  آیا گاھی اوقات از خودتان می پرسید چھ کسی در پشت پرده بلک 

ت؟ راک یا بانک ھای بزرگی مانند گلدمن ساکس اس

  سیستم اقتصادی کھ تنھا بر اساس حداکثر سود است، باید جای خود را بھ 
سیستم اقتصادی خصوصی واجد فضای نوآوری و مسئولیت در قبال رفاه 

د. مردم بدھ

 پول قدرتی جادویی دارد؛ ما باید پول را بھ طور عادالنھ توزیع کرده و 
در نتیجھ مالکیت پول و قدرت افراد را محدود کنیم.  پول باید دارای 

عملکرد وسیلھ ذخیره سازی حھت ارزش ھای مواد و خدمات باشد کھ در 
مقابل پول پرداخت می شود.  پول نباید بھ عنوان یک ابزار قدرت مورد 

رد. استفاده قرار گی

 علل اصلی جنگ ھا عبارتند از کسب زمین، کسب انرژی، کسب آب (فتح 
درت. منابع پایھ) و در نتیجھ ق

  در حال حاضر مقادیر بسیار زیادی پول (ابزارھای قدرتمند) بھ تسلیحات 
اختصاص می یابد کھ در نھایت ھدف آن جنگ، نابودی و کشتار است.  

صلح تنھا می تواند بدون سالح بھ دست آید. اما: دنیای در پی توسعھ سالح 
است!!
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 با توجھ بھ بی ثباتی تمام مناطق، مردم مجبور ھستند بر بقای خود تمرکز 
کنند و نمی توانند خود را وقف مبارزه با سیستمی نمایند کھ آنھا را تھدید 

د. می کن

 آیا بی ثبات سازی نظام مند و نابودی زندگی و بنیان زندگی (جنگ ھا) و در 
نتیجھ از بین رفتن ثبات و بھبود وضعیت زندگی احتماالً بخشی از این 

ت؟ سیستم نیس

 بھ نظر می رسید پس از جنگ سرد جھان بھ سوی صلح جھانی گام 
د!؟ برمی دارد، صلحی کھ افراد قدرتمند بھ ھیچ وجھ خواھان آن نیستن

ما درست در مقابل چشمان خودمان مشاھده می کنیم کھ چگونھ 
بی ثبات سازی ھای ھدفمند تمام مناطق از طریق تبلیغات انجام می شود و 
چگونھ ابرقدرت ھا علیھ یکدیگر می جنگند و در حال حاضر جنگ ھای 

د. نیابتی را آغاز کرده ان

 سالھا است کھ زرادخانھ ھا بھ طور گسترده ای نوسازی می شوند. ھمھ علیھ 
یکدیگر ھستند. غرب علیھ شرق. اسالم علیھ مسیحیت. سنی ھا علیھ شیعیان. 

ایاالت متحده آمریکا و اروپا علیھ روسیھ و چین؟ این وضعیت بھ کجا 
خواھد انجامید؟
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ود. باید سبب بی ثباتی گسترده ش

 معنای اصلی اش این است: سالح ھای بیشتر، جنگ ھای بیشتر. مرگ و 
ر. میر بیشتر، بدبختی بیشت

د.  سالح ھای بیشتر ایمنی بیشتری پدید نمی آورن

 دولت جھانی چگونھ می تواند در قرن 21 عمل می کند و چرا مشکالت 
ود؟ دنیای امروز تنھا با یک دولت مرکزی حل می ش

د:  دولت متحد جھانی باید اھداف زیر را تعیین کن

ن. 1.تعیین گام بھ گام معیارھای زندگی بر روی زمی

رژی  2. تقسیم عادالنھ منابع اساسی بشر مانند آب، زمین، ان

 3. محدود کردن قدرت پول و ممنوعیت تولید، توزیع و استفاده از 
. سالح ھای جنگی

 این اھداف را باید اھداف اصلی دولت جھانی دانست کھ الزم است در 
د. یک قانون بنیادین تثبیت شون

  برای رسیدن بھ این ھدف، الزم است منابع انرژی، آب و زمین تحت 
رد. مدیریت مرکزی دولت جھانی قرار بگی
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بسیار  الف( بی عدالتی اجتماعیب( تعلیم و تربیت روشنایی ناکافیج( سود 

ود.  کسب منفعت شخصی از این منابع باید ممنوع ش

 این 3 منبع اساسی بشر باید از مالکیت خصوصی مستثنی شوند و الزم است 
ردد. مالکیت خصوصی زمین محدود گ

د 1. اھداف مھم یک دولت جھانی باید چھ باش

 ($W) محدود کردن قدرت پول با معرفی یک واحد پول جھانی مرکزی (a
. و ایجاد یک بانک مرکزی جھانی
ود.  انحالل تمام واحدھای پول موج

ب) کنترل جھانی توزیع 3 منبع اساسی زمین، آب و انرژی و ھمچنین توزیع 
ر. مساوی این منابع اساسی برای تمام بش

 پ) یک نظام آموزشی یکپارچھ در سراسر جھان کھ با تفاوت ھای منطقھ ای 
د. سازگار باش

 ت) از بین رفتن دولت ھای ملی و معرفی مناطق اداری کھ گروه ھایی با 
د. اخالق و زبان یکسان در آنھا زندگی می کنن

 ث) آزادی مذھب در سراسر جھان
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ت  ج) جدایی اکید دین و حکوم

ول چ) اقتصاد آزاد سرمایھ داری جھانی ھمراه با محدود کردن قدرت پ

ح) بازار جھانی در عین حمایت از پرورش مواد غذایی بھ صورت 
. منطقھ ای و ایجاد مراکز تولید در مناطق توسعھ نیافتھ

خ) بازار کار آزاد و مسافرت آزاد در سراسر جھان. در ابتدا سفرھای آزاد 
ود. باید با توجھ بھ تفاوت ھای شدید اقتصادی محدود ش

ود.  د) از بین بردن ارتش ھا و نابودسازی تمام زرادخانھ ھای موج

ذ) ایجاد یک نیروی پلیس مسلح در سراسر جھان برای کنترل مناقشات و 
. اطمینان از پذیرش قانون اساسی دولت جھانی

ن ر) قوانین مالیاتی استاندارد در سراسر جھا

 ز) مقررات استاندارد جھانی برای محیط زیست و حفاظت در برابر بالیای 
طبیعی
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To achieve this, the power of money absolutely must be
restricted. Energy resources, water and land shall be
centrally administrated by the World Government.

Gaining private profits from these resources must be prohibit

These 3 basic resources of humanity should be exempt
from private ownership and private ownership of land
should be restricted.

1. Basic principles and essential objectives of a World
Government

a) Restricting the power of money through the introduction of
a central world currency (W$) and the establishment of a
central World Bank. All currently existing currencies are to be
liquidated.

b) Global control over the distribution of the 3 basic
resources of land, water and energy and consequently an
equal distribution of humanity›s resources.

c) A uniform global educational system that takes into
account regional differences.

d) The elimination of all nation states and the introduction of

ژ) تعیین یک زبان مرکزی معیار برای برقراری ارتباط افراد با یکدیگر 
ود. و حفظ و استفاده از زبان ھای منطقھ ای موج

 س) ممنوعیت توسعھ، تولید و توزیع سالح ھای جنگی و در نتیجھ کاھش 
ور. خطر بروز جنگ ھای بزرگ در کل کش

  ش) تعیین حداقل و حداکثر درآمد و حداکثر مالکیت دارایی ھا

ص) سیستم اقتصادی اساساً سرمایھ داری است اما درآمد و دارایی ھا را 
محدود می کند. اموال خصوصی بھ مبلغ 10.000.000 پول جھانی مجاز 

ود. است و نباید کسی متعرض آن ش

ت  ض) ایجاد یک سیستم بھداشت یکنواخ

 ط) برابری جنسیتی

ود  ظ) حذف سیستم ھای حزبی موج

  ع) سیاستمدارانی کھ در حال حاضر مشغول بھ فعالیت ھستند بھ دلیل 
ارتباط آنھا با انحصار و سرمایھ داری مالی باید از دولت جھانی کنار 

د. گذاشتھ شون
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: 2.ایده ھایی برای مراحل عینی تحقق

 2.1. ایجاد یک قانون اساسی (قانون بنیادین)

قانون اساسی باید از اصول آزادی اساسی کشورھای اروپای غربی تھیھ 
شده و مبنای قانون اساسی را تشکیل دھد.  برقراری دموکراسی در 

سراسر جھان و مقررات انتخابات نمی تواند در سطح جھانی محقق شود.  
در عوض، باید یک پارلمان عالی وجود داشتھ و شامل نمایندگان مناطق 

اداری منطقھ ای باشد و تصمیم ھای جھانی را طبق رأی اکثریت اتخاذ 
د. نمای

د.  این پارلمان ھا باید در مناطق اداری نیز وجود داشتھ باشن
 کنترل حکومت جھانی و اعضای آن اھمیت بسیار زیادی داشتھ و 

نظارت بر آن عامل مھمی است. این نظارت باید توسط پارلمان صورت 
رد. بگی

 تھیھ قانون اساسی باید توسط قشر وسیعی از متفکران در تمامی مناطق 
رد. اداری آینده صورت بگی

 سیاستمداران کنونی بھ دلیل نزدیکی آنھا بھ الیگارشی مالی باید از روند 
د. تھیھ قانون اساسی کنار گذاشتھ شون

 تھیھ قانون اساسی باید با ھمکاری اعضای گروه ھای مختلف حرفھ ای 
مانند معلمان، وکال، تکنسین ھا، اقتصاددانان باتجربھ بین المللی و 

پزشکانی صورت بگیرد کھ با اھداف اصلی توضیح داده شده در مورد 
دولت جھانی موافق باشند و از اھداف آن حمایت نمایند. ھمچنین از 

رھبران مذھبی حاضر ادیان مختلف جھان نیز دعوت خواھد شد.
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  زمان گذار از ساختار جھانی حاضر کھ از ملل مختلف تشکیل شده است و 
د. تأسیس ساختارھای جدید باید تا حداکثر میزان ممکن کوتاه و مؤثر باش

 برای انجام این کار، الزم است طرحی مشخص توسعھ یابد و ھمچنین مبنای 
ردد. قانونی آماده شده و بھ طور منسجم اجرا گ

2.2  قانونی برای توقف فوری تولید تسلیحات و تخریب تمام سالح ھای جنگی

 در حال حاضر سالح ھای جنگی و استفاده از آنھا بزرگترین تھدید بالقوه برای 
تمدن ما است و از آنھا برای کسب و گسترش قدرت استفاده می شود. بنابراین، 
این کار بزرگترین چالش خواھد بود، اما یکی از وظایف اصلی دولت جھانی 

این است کھ این زرادخانھ ھا را ناکارآمد ساختھ و صاحبان آنھا را متقاعد نماید 
د. سالح ھای خود را رھا کرده و آنھا را نابود کنن

 دولت جھانی باید کنترل تمام سالح ھا را در دست داشتھ باشد. این سالح ھا باید 
در مدت زمان 1 سال از رده خارج شوند. در اصل تولید و توزیع سالح 

مجازات در پی دارد.

3.2  قانون مربوط بھ توزیع برابر جھانی 3 منبع اساسی

مالکیت خصوصی منابع اولیھ آب و انرژی ممنوع بوده و مالکیت زمین نیز 
محدود می شود. اجاره دادن زمین ھای کشاورزی امکان پذیر است، اما فقط باید 

جھت پرورش مواد غذایی و دامداری مجاز دانستھ شود.
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  مواد غذایی پرورش یافتھ در زمین ھای اجاره ای خصوصی بھ ھمراه 
سود قابل فروش است، اما مالکیت زمین نمی تواند بھ بخش خصوصی 

ود. منتقل ش

  مالکیت خصوصی چاه ھای نفت و گاز ممنوع است. ھیچ سودی نباید در 
اثر فروش انرژی (ذغال سنگ، نفت، گاز) حاصل شود.  تمام سود 

حاصل شده باید در ساخت و ارتقای امکانات تولیدی یا ابزارھای انرژی 
ود. جایگزین سرمایھ گذاری ش

 حداکثر میزان مجاز مالکیت خصوصی زمین باید محدود بھ 5000 متر 
د. مربع بھ ازای ھر نفر باش

  مقدار زمین بیش از این مقدار مصادره خواھد شد، اما می تواند بھ 
صاحبان قبلی اجاره داده شود، بھ شرطی کھ آنھا از این زمین ھا بھ عنوان 

د. زمین کشاورزی یا جنگلداری استفاده کنن

  امکان مالکیت خصوصی آب وجود ندارد. سود حاصل از تولید و فروش 
آب آشامیدنی باید بالفاصلھ در زمینھ تکنولوژی تصفیھ و شبکھ ھای آب 

ود. جھانی سرمایھ گذاری ش

4.2 قانون درباره حفظ محیط زیست
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experience, or doctors, who agree with the declared basic
objectives of the World Government, should be involved in
drafting the constitution. Current leaders of all world religions
are also invited.

The transition period between the current world order based
on individual nations and the establishment of new structures
must be as short and effective as possible.

To achieve this, concrete planning is needed, along with the
creation of a legal basis which is then consistently
implemented.

2.2 Law on the immediate stop of arms production and
the destruction of all military weapons

Military weapons and their usage to gain and expand power
currently present the biggest threat to our civilization. It will
therefore be the biggest challenge, but one of the key tasks,
of the World Government to render these arsenals ineffective
and to move the current owners of these weapons to
surrendering and destroying their arsenals. 

2.3 Law on the equal global distribution of the 3 basic
resources

دولت جھانی باید یک دفتر محیط زیست مرکزی ایجاد کند کھ بھ تحلیل 
وضعیت تخریب محیط زیست از جملھ از طریق تکنولوژی ھستھ ای و 

مھندسی ژنتیک، استخراج نفت و مواد خام، تغییرات آب و ھوایی، و غیره 
بپردازد.  سپس باید اتمام اقدامات الزم برای متوقف کردن تخریب محیط 

زیست صورت بگیرد. مواد غذایی تراریختھ از طریق دانھ ھا و 
حشره کش ھای تراریختھ بھ علت جھش ھای موجود در ارگانیسم ھای جدید کھ 

د. قابل اندازه گیری نیستند، خطری غیرقابل سنجش را ایجاد می کنن
  دولت جھانی باید جلوی تولیدکنندگان چنین محصوالتی را گرفتھ و مراکز 

د. تولید را تعطیل نمای
 در مورد نیروگاه ھای ھستھ ای، باید تحلیل ریسک انجام شده و اقداماتی 

صورت بگیرد. باید سرمایھ گذاری در انرژی ھای جایگزین بھ شدت تشویق 
ود ش

5.2قانون مربوط بھ معرفی یک سیستم آموزشی یکپارچھ

مبنای برآوردن نمودن استانداردھای زندگی در سطح جھانی یک سیستم 
آموزشی منطقھ ای مناسب اما تحت کنترل بھ صورت مرکزی و ھمچنین 

ت. ساخت و ساز مدارس و دانشگاه ھا در سطح جھان اس
مبنای این سیستم آموزشی باید بھترین و مؤثرترین سیستم آموزشی حال 

حاضر باشد.  باید نگاه دقیق تری بھ سیستم فنالند یا آلمان انداخت. برنامھ 
درسی مربوط بھ دروس علمی و زبان مرکزی (ریاضیات، فیزیک، شیمی، 

زیست شناسی، انگلیسی) باید بھ طور مرکزی تھیھ شود.  سایر دروس را 
می توان توسط دولت ھای منطقھ ای انتخاب کرد. برای اتمام گذراندن این 

دوره ھا، الزم است استانداردھای یکسان جھانی محقق شود.
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  در خصوص دروس مذھبی در ارتباط با آموزش ارزش ھا، مسئولیت کار 
ت. بر عھده جوامع مذھبی منطقھ ای اس

  الزم بھ ذکر است کھ اصول اساسی تمام ادیان بھ ھمھ مردم آموزش داده 
ود. می ش

  ھر کسی باید حق انتخاب داشتھ باشد کھ کدام دین را انتخاب کند یا آیا اصالً 
ر. می خواھد بھ یک دین تعلق داشتھ باشد یا خی

د.   ھیچ کس نباید از بدو تولد بھ یک دین خاص تعلق داشتھ باش
آموزش دادن مربیان جدید و فرستادن معلمان بھ مناطق دارای آموزش و 

ساختار ضعیف بسیار مھم است. آموزش دادن معلمان و کارشناسان براساس 
ود. مدل آلمان، اتریش یا سوئیس باید تشدید ش

د.   آموزش و مذھب باید اکیداً جدا نگھداشتھ شون

مبنای جھانی سیستم آموزش باید آموزه بودا در خصوص درک درست و 
تفکر صحیح باشد. (آموزش اخالق)

ت.  مردم باید یاد بگیرند کھ معنای زندگی در تجربھ خوشبختی نھفتھ اس
 و تنھا زمانی می توان خوشبختی را تجربھ کرد کھ بخشی از ثروت خود را 

ود. بھ دیگران بدھید و حسادت، طمع و حرص باعث بدبختی می ش

  مسئولیت، خوشبختی و تفکر باید بھ عنوان موضوعات درسی معرفی 
د. شون

در آموزش، برابری مرد و زن، برابری رنگ پوست و برابری مذاھب باید 
رد. مورد تمرکز قرار گی

should be taken as a model. Curricula for science subjects
and the central language (mathematics, physics, chemistry,
biology, English) must be centrally specified. Other subjects
can be chosen by the regional governments. Uniform global
graduation standards are to be specified.

The religious communities are responsible for religious
education combined with ethics instruction.

It must be ensured that the basic principles of all religions
are taught to all people.
Everyone should be able to freely choose their religious
denomination or to choose no denomination at all. No one
may belong to a religion by birth. 

The training of teachers and the deployment of teachers to
regions with currently poor educational standards and/or
structural weakness is of utmost importance. The training of
teachers and education professionals is to be increased and
modeled after the German, Austrian or Swiss system.

Education and religion are to be strictly separated. Global
international universities are to be established. The global
basis of the education system should be the Buddhist
doctrine of right view and right thought. (Ethics instruction)

People need to understand that the meaning of life is to 
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ود.  آموزش باید رایگان بوده و ھزینھ آن از مالیات تأمین ش

6.2 قانون مربوط بھ از بین بردن کشورھا و مرزھای موجود و معرفی 
ای نواحی اداری منطقھ 

 مبنای معرفی ساختارھا و قوانین مرکزی جھانی انحالل گام بھ گام 
ت. دولت ھای ملی اس

 تقسیم جھان بھ مناطق اداری اصلی باید بر اساس قاره صورت بگیرد. 
رد. در نتیجھ جھان را می توان بھ ھشت منطقھ اداری اصلی تقسیم ک

 الف) اروپا
ن  ب) شمال آفریقا و عربستا

 پ) شمال آسیا
 ت) جنوب آسیا

زی  ث) آسیای مرک
ج) امریکای شمالی

 چ) آمریکای جنوبی
 ح) آفریقا

 نواحی ثانویھ و فرعی منطقھ ای ادغام شده در مناطق اداری اصلی باید با 
د. توجھ بھ گروه ھای قومیتی و مناطق زبانی اداره شون

وال 7.2 قانون مربوط بھ درآمد و ام

برای رسیدن بھ معیار زندگی جھانی و کاھش قدرت پول، باید حداقل و 
حداکثر درآمد (بر اساس منطقھ و شغل) تعریف و تعیین شود.
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د.  ھمین مسئلھ در مورد حداکثر اموال صدق می کن

ود: درآمدھای خصوصی زیر توصیھ می ش
 حداقل درآمد یک ھفتھ کاری 48 ساعتھ باید 6,000 دالر جھانی در سال 

د. باش
 حداکثر درآمد برای یک شخص خصوصی نباید بیش از 500,000 دالر 

د. در سال بیشتر باش
د. دارایی شخص خصوصی نباید بیش از 10 میلیون دالر جھانی باش

 با توجھ بھ این واقعیت کھ در واقع درآمدھا در اقتصاد واقعی مورد استفاده 
قرار می گیرند و رشد جھانی در کل دنیا اتفاق می افتد، اقتصاد جھانی در 

سراسر جھان رشد قابل توجھی را تجربھ خواھد کرد. این رشد باید با 
د. پایداری زیست محیطی ھمراه باش

د.   ھرگونھ سوداگری باید ممنوع باش

 ھر فرد حق دارد پس از اتمام تحصیل حداقل 20 ساعت در ھفتھ کار کند. 
ود. بھ ازای این کار حداقل دستمزد بھ وی پرداخت می ش

 خدمات اجتماعی فقط در دسترس افرادی کھ است کھ بھ علت مشکالت 
بھداشتی یا ناشی از ناتوانی نمی توانند کار کنند. در اصل این حق برای ھر 

دو جنس معتبر است.
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experience happiness and that happiness can only be
experienced when sharing one›s wealth with others. Envy,
greed and jealousy only create misery.

Responsibility, happiness and logic thinking must be
established as a school subject. 

Further focal points in education are the equality of gender,,
color and religions.

Education must be free and is to be financed through taxes.

2.6 Law on the abolition of currently existing nations and
national boundaries and the introduction of regional
administrative areas 

The gradual elimination of nation states is the foundation for
the introduction of central global structures and laws.

The division of the world into major regional administrative
zones should be based on continents and could render eight
such major zones:

A) Europe
B) North Africa and Arabia
C) North Asia
D) South Asia and Australia

 درآمد خالص (سود) شرکت ھا باید بھ تعداد کارھایی کھ صورت می گیرد 
بستگی داشتھ و نباید از 70,000 دالر جھانی برای ھر کارمند تمام وقت 

د. در سال بیشتر باش

بھ این ترتیب، می توان درآمد ثابت مشخصی را برای ھر محل کار تعیین 
ود. نم

د  حداکثر سودی کھ شرکت ھا می توانند کسب کنن
 با این حال اندازه شرکت در یک مکان نمی تواند بیش از 4.000 کارمند 

یا درآمد خالص 280 میلیون دالر جھانی باشد. این مکان ھا باید در مناطق 
د. مختلف اداری باشن

  بھ این ترتیب در خصوص صاحبان شرکت ھا و مسئولیت شخصی و 
مسئولیت ویژه شرکتی، حداکثر محدودیت دارایی بھ میزان 

50,000.000 دالر جھانی تعیین می شود (اموال، پول نقد، و غیره). در 
مورد افراد غیرصاحب شرکت ھا، حداکثر دارایی 10,000.000 دالر 

ود.  جھانی پیشنھاد می ش
 تنھا شرکت ھای ثبت شده می توانند بھ عنوان شرکت تأسیس شوند. 

کارکنان حق خرید سھام شرکت را دارند یا سھام شرکت می تواند بھ عنوان 
ود. بخشی از حقوق و دستمزدشان بھ آنھا پرداخت ش

ت. 8.2 کنترل تولد و کاھش سرعت رشد جمعی

فرض بر این است کھ با توجھ بھ آموزش، اطالعات و با توجھ بھ درآمد 
باالتر، نرخ تولد بھ ویژه در مناطق دچار فقر در میان مدت بھ طور 

چشمگیری کاھش می یابد.  طبق نظر دولت جھانی، قانون کنترل تولد 
ضروری نیست. الزم است آموزش جنسی بیشتری در مدارس ارائھ شود 

کھ بخشی از سیستم آموزشی مرکزی است.
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9.2 برابری جنسیتی

ت.  برابری جنسیتی یک اصل اساسی در حکومت جھانی اس
ود.  این اصل اساسی باید در قانون اساسی دولت جھانی گنجانده ش

اساساً حقوق پرداختی بھ مرد و زن یکسان است. حق زنان برای کار کردن 
بھ اندازه حق مردان است.  باید دوره ھای مرخصی باحقوق برای بارداری 
و آموزش و ھمچنین ایجاد مھد کودک ارائھ شود. از آنجایی کھ مھد کودک 

مبنای آموزش برای سیستم آموزشی آینده محسوب می شود، ھزینھ آن از 
ردد. مالیات تأمین می گ

وال 10.2  قانون مربوط بھ دریافت مالیات بر درآمد و ام

درآمدھای شخصی بھ میزان حداکثر 500,000 دالر جھانی در سال معاف 
د. از مالیات است. ھمین مسئلھ در مورد حداکثر اموال صدق می کن

 با این حال اعمال مالیات بر فروش یکنواخت 30% توصیھ می شود. در 
مورد غذا، آب و انرژی، نرخ مالیات بر فروش تنھا 15% است. بھ این 

ترتیب اطمینان حاصل می شود کھ بزرگترین مصرف کننده بیشترین میزان 
د. مالیات را پرداخت کن

رد.  قیمت ھا را می توان آزادانھ و مطابق با اصل بازار تعیین ک

 در خصوص شرکت ھا، مالیات بر فروش 15% اعمال می شود. از این 
مقدار، 5% بھ دولت جھانی، 5% بھ منطقھ مدیریتی و 5% بھ استان می 

رسد.
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The global economy will experience an enormous upswing
because of global development and the fact this income will
actually be spent in the real economy. This economic upturn
must be environmentally sustainable.

Speculation of any kind must be prohibited.

Everyone has a right to at least 30 hours of paid work per
week after completing their education. A minimum wage shall
be payable for this work.

Social security benefits are permitted only for those
individuals that cannot pursue any work for health reasons or
because of disability. This right to work generally applies to
both sexes.

The net income (profit) of companies should be based on the
number of their employees and limited to W$70,000 per full-
time employee per year. 

This would ensure a certain income for every job. Companies
may generate maximum profits, but any one local branch
shall be limited to 4,000 employees or a net profit of W$280
million. Company offices shall be located in different
administrative zones.

در مناطق در حال توسعھ تعریف شده، می توان معافیت مالیاتی اعطا کرد. 
نمی توان مالیات دیگری را اعمال نمود. اعطای سایر یارانھ ھا یا 

. معافیت ھای مالیاتی ممنوع است
 باید تعدیل مالی در سراسر جھان انجام شود و دولت جھانی باید اموال را 

. بھ صورت شفاف توزیع نماید

11.2  قانون مربوط بھ ایجاد واحد پول جھانی مرکزی جدید و ایجاد بانک 
. مرکزی جھانی کھ این پول را توزیع می کند

 یکی از مھم ترین وظایف دولت جھانی محدود کردن قدرت پول است. با 
توجھ بھ این ھدف، باید دالر جھانی (W$) معرفی و جایگزین تمام 

واحدھای پول مورد استفاده فعلی گردد. بھ منظور اطمینان از حفظ چرخھ 
اقتصادی پس از ابطال تمام واحدھای پولی کھ قبالً استفاده می شد، باید نرخ 

. مبادلھ برای دارایی ھا معرفی گردد
.  باید اعتبارات از طرف نھادھای مالی واقعی پاک شوند

 باید مؤسسات مالی با مالکیت خصوصی ایجاد گردند. بانک ھای دولتی و 
. نیمھ دولتی در اختیار دولت جھانی قرار خواھند گرفت

 میزان مبادلھ پس از تغییر واحد پول بھ حداکثر دارایی ھای مجاز افراد یا 
. شرکت ھا بستگی دارد

 دالر جھانی (W$) توسط یک بانک مرکزی جھانی ایجاد شده و خود را 
با ارزش 1: 1 با ارزش واقعی دالر آمریکا ھماھنگ می سازد. بھ این 

ترتیب پول نقد موجود می تواند با ھمان نرخ مبادلھ برای پرداخت مورد 
استفاده قرار گیرد تا زمانی کھ بانک جھانی پول نقد کافی را چاپ نماید. 

. تمام قیمت ھا باید بر اساس دالر جھانی مشخص شوند
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 ھر شھروند روی کره زمین حق دارد پس از سن 16 سالگی یک حساب 
بانکی داشتھ باشد. او برای این حساب یک کارت اعتباری معتبر جھانی شبیھ 

کارت ھای اعتباری امروزی دریافت می کند. کودکان زیر 16 سال بھ ھمراه 
د. والدین خود حساب باز می کنن

 بھ این منظور، باید یک سیستم پرداخت مرکزی مشابھ کارت ھای اعتباری 
ود. معرفی ش

  ھر شھروند روی کره زمین کھ بیش از 16 سال سن داشتھ و پولی در 
اختیار نداشتھ باشد سرمایھ اولیھ 1,000 دالر جھانی را در کارت پول خود 

دریافت می کند. والدین فاقد درآمد بھ ازای ھر کودک زیر 16 سال یک 
د. پرداخت 500 دالر جھانی دریافت می کنن

 این سرمایھ اولیھ فقط می تواند برای غذا، زندگی و تحصیل مورد استفاده 
قرار گیرد. والدین بھ ازای ھر کودک زیر سن 16 سال 500 دالر جھانی 

د. سرمایھ اولیھ دریافت می کنن
 درآمد گذشتھ معادل 1: 1 جھت ادامھ پرداخت است، با این شرط کھ
ود.   باید محدودیت ھای مربوط بھ حداکثر و حداقل میزان رعایت ش

د.  بانک ھای فعلی باید بستھ شده یا بھ تملک بانک جھانی درآین

زی 12.2 قانون مربوط بھ تشکیل یک سیستم بھداشت مرک

ھدف دولت جھانی ایجاد یک سیستم بھداشتی یکپارچھ و مرکزی است. ھر 
شھروندی باید بیمھ درمانی داشتھ باشد. مالیات بر سود حاصل از تولید دارو 

ود. 50% است. پول مالیات باید در زمینھ تحقیق سرمایھ گذاری ش
داروھای معمول و ھمچنین داروھای جایگزین یا طبیعی باید بھ یک اندازه 

د. مورد حمایت قرار بگیرن
  باید بازنشستگی و بیمھ درمانی معتبر جھانی معرفی شود.
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Men and women must generally be paid equally and women
have the same right to work as men. Women shall receive
paid leave for pregnancy or child upbringing. Nurseries must
be built, and since they are viewed as the basis of the further
education system, they shall be financed by taxes.

2.10 Law on the taxation of income and property

Private income up to W$500,000 annually is tax-free. The
same applies for maximum property. 

However, a uniform value added tax of 30% is recommended
VAT on food, water and energy shall be on 15%. This
ensures that the biggest consumers pay the highest share of
taxes.

Pricing is unregulated and based on market principles. 

Companies must pay a vat of approx. 15%, Taxes are
distributed as follows: 5% for the World Government, 5% for
the major administrative zone, 5% for the province.

Tax benefits may be granted in specified developing regions.
Additional taxes may not be levied. Additional subsidies or
tax benefits are prohibited.

زی 3. سیستم اقتصادی جھان در دولت جھانی مرک

چرا دولت جھانی باید جامعھ سرمایھ داری متعادل و دوستدار  محیط زیست 
د؟ را بھ عنوان نظم اساسی جھانی بپذیرد و اجرا کن

امروزه ساختارھای اجتماعی بیشتر با ماھیت سرمایھ داری و یا فئودالیستی 
خود شناختھ می شوند.  رعیت داری و برده داری جزو ویژگی ھای 

ساختارھای فئودالی آفریقا، خاورمیانھ و خاور نزدیک بوده و ھمچنین در 
ت. سرتاسر شرق بسیار گسترده اس

ھرچھ یک شرکت بیشتر در جھت یک شرکت تولیدی توسعھ یابد، سود آن 
ود. بیشتر و درآمد افراد نیز بیشتر خواھد ب

 شرکت سرمایھ داری (مالکیت خصوصی مواد تولید) با توزیع منصفانھ 
د. ارزش افزوده، منجر بھ ایجاد شرکتی ثروتمند خواھد ش

با در نظر گرفتن تمام سیستم ھای اجتماعی گذشتھ از سوی فئودالیسم تا 
سوسیالیسم یا کمونیسم، سرمایھ داری بھ عنوان یک شرکت تولیدی، سیستم 

ت. اجتماعی است کھ بھ بیشترین ثروت در کشورھای صنعتی رسیده اس

مالکیت خصوصی محدود مواد تولیدی و رقابت پایھ ای برای توسعھ این 
ت شرکت اس

 بنابراین می توان نتیجھ گرفت کھ این شرکت نھ تنھا قادر است نیاز بھ 
رقابت را توسعھ دھد، بلکھ باید انگیزه ای ایجاد کند تا سطح زندگی مردم و 

د. رضایت از تجربھ عظیم بھبود و تغییر مداوم را در پی داشتھ باش
  توسعھ اقتصادی باید کاھش یافتھ و باید دوش بھ دوش کاھش استفاده از 
منابع باشد. بنابراین، در این زمینھ باید پروژه ھای تحقیقاتی ویژه توسط 

دولت جھانی ایجاد شود.
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 دولت جھانی باید یک سیستم اجتماعی اقتصادی زیست محیطی و 
د. خصوصی را بھ عنوان مبنای جامعھ ایجاد کن

 این سیستم اجتماعی اقتصادی متعلق بھ بخش خصوصی باید با اعمال 
کاھش اموال و پول در دست افراد محدود شود. قدرت در دست افراد باید 

محدود بماند. افزایش ثروت مناطق فقیر از طریق آموزش و سرمایھ گذاری 
ود. در پروژه ھای محیط زیست، انرژی و حمل و نقل انجام می ش

 مردم باید تجارب موفقیت قابل دستیابی داشتھ باشند کھ ھمیشھ لزوماً با 
ت. پول مرتبط نیس

باید تالش کرد فضای ھمبستگی در سراسر جھان و احساس تعلق بھ 
ود. یکدیگر را جایگزین فضای کنونی حسادت و طمع نم

 بھ منظور غلبھ بر تفاوت ھای اجتماعی و اقتصادی، باید صنعتی سازی 
یکسان در سطح جھانی با ھدف ایجاد مکان ھای کاری باارزش و ایجاد 

رد. انگیزه برای تحصیل بیشتر صورت بگی

 Es ist eine der größten Herausforderungen der 
 Weltregierung, die jetzigen unterentwickelten und

 feudal geprägten Gebiete in Asien und Afrika sowie
.Südamerika schnell industriell voranzubringen
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The World Dollar (W$) is created by a central World Bank
and equals in value the current US Dollar. This means
current cash reserves can still be used for payments at
current exchange rates until the World Bank has printed
enough new cash. All prices are to be given in W$.

Every citizen of Earth aged 16 or older has the right to have
an account with an associated globally valid payment card
similar to today›s credit cards. Children under 16 get an
account with their parents.

A centralized payment system similar to that of credit cards
must be established.

Every destitute citizen of Earth over 16 receives a starting
capital of W$1,000 on their payment card. Destitute parents
receive a one-time payment of W$ 500 for each child.

This seed money may only be used for food, housing and
education. Parents receive a starting capital of W$500 for
every child under 16.

Current incomes shall continue to be paid as before, within
the limits of the above defined minimum and maximum
wages.

 بنابراین افرادی کھ سطح تحصیالت باالتری دارند باید بھ صنعتی شدن 
مناطق توسعھ نیافتھ کنونی در زمین کمک کنند.  پتانسیل صنعت در 

کشورھای صنعتی فعلی افزایش نخواھد یافت، بلکھ پتانسیل مناطق توسعھ 
نیافتھ را تقویت خواھد کرد.  ھدف از این کار باید تولید محصوالت و غذا 

د. بھ صورت محلی و عرضھ آنھا بھ بازار باش

دن؟ اینھا ھمگی نوعی آرمانشھر است یا شیوه تازه ای برای اندیشی

افراد زیادی در مورد خطر ایجاد چنین سیستمی بھ شما ھشدار می دھند 
زیرا بھ محض اینکھ توسط افراد نامناسب ھدایت شود، بھ دیکتاتوری 

د. منجر خواھد گردی

البتھ این خطر وجود دارد و بھ ھمین دلیل بسیار مھم است کھ
مبنای دولت جھانی قانون اساسی نیرومندی باشد. ھمھ افراد باید از این 

مجموعھ قوانین یا قانون اساسی پیروی کنند، زیرا این قانون بھ صورت 
ت. مرکزی یا محلی مسئول اجرای اھداف دولت جھانی اس

حفاظت نیرومند از قانون اساسی و دادگاه قانون اساسی باید بھ اجرای این 
قانون اساسی رسیدگی کند.
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 من امیدوارم کھ من عالقھ شما را بیدار کرده ام ، و بھ جلو نگاه می کنمبھ
یک بحث جالب

 لطفاً ایده ھا و پیشنھادات خود را بھ این آدرس ارسال کنید
future@1world.earth .

!من مشتاقانھ منتظر شنیدن از شما ھستم

by Klaus Ertmer 
2015
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I hope that I have awakened your interest, and look forward
to an interesting discussion.

Please send your ideas and suggestions to
future@1world.earth .

I look forward to hearing from you!

by Klaus Ertmer 
2015

ساختار یک دولت جھانیسازمان

 باید مردم این جھان اداره شوندمتخصصان ھستند و نھ بھ دلیل توانائی
و گرسنگیسیاستمداران

ONE WORLD
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دولت جھانیرستوران ھا در 4 ستون

گروه ھای تجربی وزارت امور خارجھ

مستقلعدالت مجالس دراستانھاو
اختالفات
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سازماندولت جھانی

 کارشناس
گروه ھا

ADMINIS
-

TRATIVE
مناطق

استانھا

مشخصات

 تا 2 میلیارد نفر
جمعیت

 تا 100 میلیون نفر
جمعیت

 تا 1 میلیون نفر
جمعیت

 گروه ھای
 خبرھبرای

جھانیتصمیمات

 گروه ھای
 خبرھبرای

 جھانیتصمیم گیری
دراداریمناطق

مجلس/ھمھ پرسی

 مجلس/ھمھ
 پرسیبرای

محلیتصمیمات
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نیمناطق مدیریتی جھا

Africa

South
East Asia
Australia

آمریکای شمالی

آمریکای جنوبی

اروپا

شمال آفریقاشمال آسیا
عربستان +

آفریقا

آسیای جنوبی

آسیای میانھ
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THE GLOBAL
ADMINISTRATIVE ZONES

Africa

South
East Asia
Australia

North
America

South
America

Europe

North AsiaNorth Africa
+Arabia

Africa

South
Asia

Middle
Asia

تیم ھای خبره (1

 اعضای کمیتھ ھای خبره باید صدرنشین باشندمتخصصان در زمینھ •
خود و از قبل بایدتجربھ بین المللی

کارشناسان باید با ھمکاری نزدیک با کار کنندوزارتخانھ ھا •

 کارشناسان باید بھ تازگی انتخاب شده یا بھ سمت مجدد انتخاب •
شوندھر 3 سال

 افراد باید بتوانند سواالت واجد شرایط را مستقیماً بھ آنھا •
بپرسندکارشناسان
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 تیم ھای تخصصی برایزمینھ ھای
زیر

(آب و انرژی (40 (عدالت (40

(پلیس و امنیت (40 (رسانھ (40

(پزشکی (40 (دفاع مدنی (20

(امور مالی و بانکی (40 (کشاورزی (20

(اقتصاد (40 (صنعت (40

(ساخت و ساز (40 (جنگلداری (20

(فرھنگ و ورزش (20 (مالیات (20

(خوشبختی (10 (آموزش (40

(حفاظت از محیط زیست (40
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وزارتخانھ ھا (2

 وزارتخانھ ھا باید این کار را عملی کنندتوصیھ ھا و تصمیمات •
متخصصتیم ھا

 وزارتخانھ ھا باید شرکت ھای تابعھ داشتھ باشنددفاتر در •
مناطق اداری واستان ھا

وزارتخانھ ھا با ھمکاری نزدیک کار می کنندبا تیم ھای خبره •
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رئیس رئیسوزارتخانھ ھا

وزارت پلیس و امنیت

وزارت حمل و نقل

وزارت آب و انرژی

وزارت دادگستری

ONE WORLD

38



وزارت بھداشت و درمان

وزارت فرھنگ وآشتی مردم

 وزارت محیط زیستو کشاورزی
محلی

 وزارت آموزش و پرورشو
خوشبختی

وزارت محیط زیست
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وزارت صنعت اکولوژیک

 وزارت بازسازیشرکت ھایی با تعداد بیشتریاز
5000 کارمند

 وزارت تخریبسالح ھای جنگ و بازسازیشرکتھای
تسلیحاتی

وزارت توزیع عادالنھثروت و کاھش فقر

 وزارت امور بانکی ، داراییو سیستم ھای
پرداخت

Ministry for labour and
 social affairs

Ministry for the reconciliation
of religion

Ministry for information and media:
• Neutral information

• Media receive a certificate
regarding the veracity      of the news

• The media must work autonomously
and independently
• Shall report only the facts
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Ministry for ecological industry

Ministry for the restructuring of
companies with  more 
than 5000 employees

Ministry for the destruction of
weapons of war and  the restructuring

of armaments companies

Ministry for the fair distribution of
wealth and  the alleviation of poverty

Ministry for banking, finance
and payment systems

وزارت کار وروابط اجتماعی

وزارت آشتیدین

وزارت اطالعات و رسانھ:• اطالعات خنثی

رسانھ ھا مجوز دریافت می کننددر مورد صحت خبر •

 رسانھ ھا باید بطور مستقل کار کنندو بھ طور •
مستقلفقط حقایق را گزارش می کند
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قاضی غیرمجاز

SUPREME 
مشروطھ
دادگاه 

رئیس رئیسدادگاه عالی

ADMIN دادگاه قانون اساسیمنطقھ

دادگاه استان

دادگاه منطقھ

4) Parliaments and elections in the provinces and
districts

•Provinces and districts should retain the administrative
structures and should be able to make more local
decisions

•This gives more power to local decision-makers

•Local decisions should be made in the districts and
provinces

•Global decisions should be made by the expert teams

•Ministries have subsidiary offices in the provinces and
districts.

•Expert teams, ministries and parliaments work closely
together. 

•Districts and provinces should be governed by
parliaments

•The parliaments should be re-elected through an online
election every 3 years
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مجالس و انتخابات در استانھا وولسوالی ھا (4

 استان ھا و ولسوالی ھا باید اداری را حفظ کنندساختارھا باید بتوانند محلی •
تر کنندتصمیمات

این قدرت بیشتری را بھ تصمیم گیرندگان محلی می دھد •

تصمیمات محلی باید در ولسوالی ھا گرفتھ شوداستان ھا •

تصمیمات جھانی باید توسط تیمھای خبره اتخاذ شود •

وزارتخانھ ھا دفاتر فرعی را در استانھا وولسوالی ھا •

 تیم ھای خبره ، وزارتخانھ ھا و مجالس از نزدیک ھمکاری می کنندبا •
.یکدیگر

ولسوالی ھا و استان ھا باید تحت اداره باشندمجالس •

مجالس مجدداً باید از طریق آنالین انتخاب شوندانتخابات ھر 3 سال •
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شھرھا ، شھرھا و روستاھا باید نام خود را معرفی کنندنامزدھای •

 پارلمان ھا در گریسونز ، بایرن ، تیرول ،تیرول جنوبی ، در اندلس ، •
 در منطقھ کالوگا ، دراستان چاندونگ یا سیچوان ، در تگزاس ،
 کالیفرنیا ،آلبرتا یا چیھواوا. کشورھای ملل مانند آلمان ،ایتالیا ،

 سوئیس ، اتریش ، روسیھ ، چین ، ایاالت متحده ، مکزیک ،کانادا یا
اسپانیا منحل می شود

 تصمیمات محلی توسط مجالس اتخاذ خواھد شد. • درھمھ پرسی باید •
با اکثریت محدود 55 درصد انجام شودبرگزار شد

تمام تصمیمات باید برای بشر مفید باشد •

 تیم ھای خبره ، مجالس تصمیم گیری جھانی می گیرنداستان ھا و •
.ولسوالی ھا تصمیمات محلی اتخاذ می کنند

 تیم ھای خبره در مناطق اداری موظف ھستنداز نزدیک با مجالس •
محلی ارتباط برقرار کنید

.زبان اداری باید انگلیسی باشد ، بھ عالوھزبان محلی صحبت می کند •
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.مردم ، دنیا را برگردانیدبرای آینده و فرزندان شما

:این چیزی است کھ میخواھیم
ما می خواھیم مردم با حرفھ ای اداره شوند و نھ توسط فاسدسیاستمداران

.ما یک قانون جھانی و قوانین مالیاتی و جھانی می خواھیمقانون اساسي

 ما می خواھیم توزیع عادالنھ 3 نیروی انسانی اساسی: زمین ،آب و
.انرژی

.ما حمایت بی قید و شرط از طبیعت و محیط زیست را می خواھیم

ما می خواھیم انحالل تدریجی کشورھا و ملغی شدنمرزھا

 ما می خواھیم یک دولت از پایین بھ باال (ولسوالی ھا ، استان ھا ،مناطق
.(اداری

.ما یک دستگاه قضایی مستقل می خواھیم

 ما می خواھیم ھمھ سالح ھای جنگ و منع را نابود کنیمتولید سالح ھای
.جنگ

.ما می خواھیم درآمد عادالنھ و حداکثر در سراسر جھان داشتھ باشیم

.ما می خواھیم قدرت پول و قدرت مالی را محدود کنیمصنعت

.ما خواھان لغو بخش بانکی خصوصی ھستیم

ما می خواھیم واحد پول جدید جھانی را جایگزین ھمھ قدیمی ھا کنیمارزھا

 ما می خواھیم آموزش رایگان و مراقبت ھای بھداشتی اولیھ رایگان برای
.ھمھ افراد داشتھ باشیمدر سراسر جھان

.ما می خواھیم معرفی حداقل درآمد و حداکثردرآمد
 :لطفا با ما تماس بگیرید
www.1world.earth
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