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ﻣﻘدﻣﮫ
ﻣﯽﺧواھﯾد در آﯾﻧده ﭼﮕوﻧﮫ زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﯾد؟ آﯾﺎ ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران و ﺳﯾﺳﺗم
اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﻧوﻧﯽ واﻗﻌﺎ ً ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﻣﺷﮑﻼت آﯾﻧده ﻣردم را ﺣل ﮐﻧﻧ د؟
در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﯽﺧواھم 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 ﻣﯽﮐﻧم ،ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی را ﮐﺎﻣﻼً
ﺗﻐﯾﯾر ﺧواھ د داد.
ﻣن ﺳﯾﺎﺳﺗﻣدار ﻧﯾﺳﺗم؛ ﻣن ﻓﻌﺎل ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ﻧﯾﺳﺗم و ھﻣﭼﻧﯾن ﮐﻣوﻧﯾﺳت
ﻧﯾﺳﺗم .ﻣن ﯾﮏ ﻣﮭﻧدس ﻣﮑﺎﻧﯾﮏ و ﮐﺎرآﻓرﯾن طﺑﻘﮫ ﻣﺗوﺳط دارای ﺷﻌﺑﮫھﺎی
ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ھﺳﺗ م.
ﻣن ﻣﺳﺗﻘل ھﺳﺗم و ھزﯾﻧﮫ اﯾن ﮐﻣﭘﯾن را از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺷﺧﺻﯽ ﺧود ﺗﺄﻣﯾن
ﻣﯽﮐﻧ م.
در دھﮫھﺎی 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
ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ ھدف دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺣداﮐﺛر ﺳود دارد ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن
ﻣﯽرﺳد.
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ﻣردم ﺟﮭﺎن ،از ﺷﻣﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﮐﻧم ،در ﮐﻧﺎر ھم ﺑﻣﺎﻧﯾد و اﻗداﻣﺎت ﻓوری و
ﻣؤﺛری را ﻋﻠﯾﮫ ﺗﺧرﯾب طﺑﯾﻌت و ﺗﻐﯾﯾرات آب و ھواﯾﯽ آﻏﺎز ﮐﻧﯾ د.
ﺑﯾﺎﯾﯾد اوﻟوﯾت ﺧود را ﺑر اﯾن ﻗرار دھﯾم ﮐﮫ اﺗﻼف ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑرای ﺗﺳﻠﯾﺣﺎت
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑرﺳ د.
ﻣﺎ در ﺣﺎل اﺗﻼف ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑرای ﮐﺷﺗن ﯾﮑدﯾﮕر ھﺳﺗﯾم .ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺳﻼحھﺎی
ﻣوﺟود ،ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر ﺧودﻣﺎن و ﮐره زﻣﯾن را ﻧﺎﺑود ﮐﻧﯾم .آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ً
ﭼﻧﯾن ﭼﯾزی را ﻣﯽﺧواھﯾم؟ واﻗﻌﺎ ً ﺗﺎ ﭼﮫ اﻧدازه اﺣﻣﻖ ھﺳﺗﯾ م؟
اﺟﺎزه دھﯾد ﺑﮫ اﯾن واﻗﻌﯾت ﺑﭘردازﯾم ﮐﮫ ﻧﻔت و ﮔﺎز ،زﻣﯾنھﺎی ﮐﺷﺎورزی،
ﻣواد اوﻟﯾﮫ ﺧﺎم و آب ﺑﮫ ﻋﻧوان داراﯾﯽ ﺑﺷرﯾت ﺑر اﺳﺎس ﻗواﻧﯾن ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺳﺎزﻣﺎندھﯽ 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
طوری ﺑﺎﺷد ﮐﮫ دﯾﮕر ھﯾﭻ ﮐس ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﺗرک ﻣﯾﮭن ﺧود ﻧﺑﺎﺷ د.
ﺑﮕذارﯾد ﺑﮫ اﯾن واﻗﻌﯾت ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ اﺑزارھﺎی ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺑرای اﻧرژیھﺎی
ﺗﺟدﯾدﭘذﯾر ﺑﮭﺗر ،ﮐﺷﺎورزی ارﮔﺎﻧﯾﮏ ،ﺑرای ﺳﻼﻣﺗﯽ ﻣﺎ ﯾﺎ ﺑرای آﻣوزش
ﻓرزﻧدان ﻣﺎ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔﯾرد و ﻧﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﯽﻣﻌﻧﯽ ﺻرف ارﺗشھﺎ
ﮔ ردد.
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ﻣﺷﮑﻼت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﻧﮭﺎ در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺑﮫ ﺷﮑل ﻣﺳﺎﻟﻣتآﻣﯾز ﻗﺎﺑل ﺣل
اﺳت .ﺟﻧﮓ ﻓﻘط ﺑرای ﺷرﮐتھﺎی ﺗﺳﻠﯾﺣﺎﺗﯽ ﻣﻔﯾد اﺳ ت.
ھوش ﻣﺻﻧوﻋﯽ و ﻣﮭﻧدﺳﯽ زﯾﺳتﺷﻧﺎﺳﯽ ،اﯾن ﺧطرات و اﻣﯾدھﺎ ﺑرای آﯾﻧده
ﺑﺎﯾد در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧظﺎمﻣﻧد ﺷ ود.
ﻣن ﺑر اﺳﺎس ﺳﺎلھﺎ ﺗﺟرﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﭼﻧدﻓرھﻧﮕﯽ ﺧود در ﻧﻘﺎط ﻣﺧﺗﻠف ﮐره
زﻣﯾن ،ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدهام ﮐﮫ ﻣردم ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎطر دارﻧد و ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ
ھﻣﮑﺎری و اﺣﺗرام ﻣﺗﻘﺎﺑل و ھﻣﭼﻧﯾن ﺗوزﯾﻊ ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻧد آب،
زﻣﯾن و اﻧرژی اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽﺗوان اﻧﺗظﺎر زﻧدﮔﯽ ﺧوﺑﯽ را در آﯾﻧده داﺷ ت.
ھﻣﭼﻧﯾن آﻣوﺧﺗﮫام ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾد ﻓرض ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣردم ﺑﮫ ﺻورت
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻓﮑر ﯾﺎ ﻋﻣل ﻣﯽﮐﻧﻧد و درک ﻓرھﻧﮓھﺎی ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﭘﯾشﺷرط ﻣﮭﻣﯽ
اﺳ ت.
اﯾن ﮐﺎر ﻧﯾﺎزﻣﻧد زﻣﺎن و اراده ﺑرای ﺷﻧﺎﺧت ﯾﮑدﯾﮕر ،ﻧﮕرش ﺑﺎز و ﺑﯾﺷﺗر
از ھﻣﮫ ﻧﯾﺎزﻣﻧد اﺣﺗرام ﻣﺗﻘﺎﺑل اﺳ ت.
اﯾدهای ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھم آن را ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻧم ،ﺷﺎﯾد در اﺑﺗدا ﮐﺎﻣﻼً آرﻣﺎﻧﮕراﯾﺎﻧﮫ،
ﻏﯾرواﻗﻌﯽ و ﺷﺎﯾد ﺣﺗﯽ ﻣطﻠﻘﺎ ً ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺗﺣﻘﻖ ﯾﺎ ﺳﺎدهﻟوﺣﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﺑرﺳد.
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اﻣﺎ آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ً اﯾن ﮔوﻧﮫ اﺳ ت؟
اﯾن ﯾﮏ اﯾده اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه ﮐﮫ ﺗﻔﮑر ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺗﺑﺎدل ﻓرھﻧﮕﯽ
را در ﻧظر ﻣﯽﮔﯾرد ،ﺑﮫ ﺗﺑﺎدﻻت ﻣﺣﻠﯽ و ﺑﮫ ﺧواﺳﺗﮫھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣردم
در ﻣﯾﮭن ﺷﻣﺎ ﻧﯾز اﺣﺗرام ﻣﯽﮔ ذارد.
ﻋداﻟت ،رواداری و اﺣﺗرام ﭘﺎﯾﮫای ﺑرای دوﺳﺗﯽ ،ھﻣﮑﺎری و در ﻧﺗﯾﺟﮫ
آﯾﻧدهای ﺗوأم ﺑﺎ ﺻﻠﺢ و ﺷﺎدی ﺑرای ﺷﻣﺎ و ﻓرزﻧداﻧﺗﺎن اﺳ ت.
ﻣﯽﺧواھم اﯾن اﯾده را ﺑﺎ ﺷﻣﺎ در ﻣﯾﺎن ﺑﮕذارم و آرزو دارم ﮐﮫ ﺷﻣﺎ
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎی ﺑﮭﺗری را درﺑﺎره ﺗﺻورﺗﺎن از آﯾﻧده ھﻣزﯾﺳﺗﯽ در اﯾن ﺳﯾﺎره
ﻣطرح ﮐﻧﯾ د.
ﻣﺎ ﺑﮫ دﯾدﮔﺎهھﺎی ﺟدﯾد ﻧﯾﺎز دارﯾ م.
از ﺗﻐﯾﯾرات ﻣﻌﻘوﻟﯽ ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣردم از آن ﺳود ﻣﯽﺑرﻧد ،ﻧﺗرﺳﯾد .از
ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران ﻓﺎﺳد ﯾﺎ ﻣﯾﻠﯾﺎردرھﺎ ﻧﺗرﺳﯾد و ﻣرﻋوب آﻧﮭﺎ ﻧﺷوﯾ د!
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دوﻟت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺗﺣ د
راهھﺎﯾﯽ ﺑرای ﺟﮭﺎﻧﯽﺳﺎزی واﻗﻌﯽ و اﻋﺗراض ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﺑﯾش
از ﺣد و ﺧودوﯾراﻧﮕ ر
اﯾده ﯾﮏ دوﻟت ﺟﮭﺎﻧﯽ
اﯾده ﺟدﯾدی ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﻗدﻣت آن ﺑﮫ ﺗﻣدن ﺑﺷر و ﺑﮫ زﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎھﺎن
ﻣﺻر ﺑﺎز ﻣﯽﮔردد .از ﺟﻣﻠﮫ داﻧﺗﮫ و اﻣﺎﻧوﺋل ﮐﺎﻧت ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع
ﭘرداﺧﺗﮫاﻧ د.
"در ﺳﺎل  ،1795اﻣﺎﻧوﺋل ﮐﺎﻧت ﻧوﺷت ﮐﮫ ﺷﮭروﻧدی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﮔﺎﻣﯽ ﺿروری ﺑرای اﯾﺟﺎد ﺻﻠﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷ ود"

ﺗﻧﮭﺎ  %10ﺟﻣﻌﯾت ﺟﮭﺎن  %85داراﯾﯽھﺎی ﺟﮭﺎن را در اﺧﺗﯾﺎر
دارﻧ د!
اﯾن ﺟﻧﮓ ﺑر ﺳر ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺟﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر دارد ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ
ﺑﺳﯾﺎر ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﯽﯾﺎﺑد .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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ﻣﺷﺧﺻﮫ زﻣﺎﻧﮫ ﻣﺎ ﻗدرت و ﺣرص و طﻣﻊ ﭘول اﺳ ت.
ﺑﮫ ﻧظر ﻧﻣﯽرﺳد ﮐﺳﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ﻧﮭﺎﯾت ھﻣﮫ از ﺑﯾن
ﻣﯽروﻧد و ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺗﻣدﻧﯽ ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر آن را ﻣﯽﺷﻧﺎﺳﯾم ،ﻧﺎﺑود ﺧواھد
ﺷ د.
ﺟرﯾﺎنھﺎی ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ﻓﻌﻠﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ دﯾﮕر ﻧﻣﯽﺗوان ﻣردم را ﺑﺎ
دﯾوارھﺎ ﯾﺎ ﻣرزھﺎ ﻣﺗوﻗف ﻧﻣ ود.
ﻣﺎ اﮐﻧون در ﺳرآﻏﺎز ﯾﮏ ﻣﮭﺎﺟرت ﺟﻣﻌﯽ ﺟدﯾد ﺑﮫ ﺳوی اروﭘﺎ ،ﺗرﮐﯾب
ﻣﻠﯾتھﺎ و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺗوﻗف اروﭘﺎ و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯾ م.
اﺷﮑﺎﻟﯽ ﮐﮫ وﺟود دارد ﺑﮫ ﺗوزﯾﻊ ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮫ ﻗدرت و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺑرﻣﯽﮔردد ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ اﻓراد در دﺳت ﯾﮏ ﮔروه ﯾﺎ ﭼﻧد
ﻧﻔر ﻗرار ﻣﯽﮔﯾ رد.
ﻣﯾﻠﯾﺎردھﺎ ﻧﻔر ﻓﻘﯾر ھﺳﺗﻧد ،ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ آب آﺷﺎﻣﯾدﻧﯽ ﺗﻣﯾز و ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ
ﺟﮭﺎن دﺳﺗرﺳﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧ د.
اﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺗوﺳط ﭼﻧد ﮐﺷور ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد و ھدر داده
ﻣﯽﺷود ﺗﺎ ﺳﯾﺳﺗم ﺣداﮐﺛر ﺳود را ﮐﺳب ﮐﻧ د.
اﮔر ﺑﮫ ﺗﺣوﻻت  10ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد ،ﻣﺗوﺟﮫ ﺧواھﯾد ﺷد ﮐﮫ ﺗﻔﺎوت
ﻣﯾﺎن ﮐﺷورھﺎی ﻓﻘﯾر و ﻏﻧﯽ داﺋﻣﺎ ً اﻓزاﯾش ﻣﯽﯾﺎﺑد.
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ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺎﻟﮑﯾت ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻧرژی ﻣﺎﻧﻧد ﻧﻔت ،ﮔﺎز ﯾﺎ ﻣواد ﺧﺎم ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ
ﺳوداﮔری در ﺧﺻوص ﺑﻧﯾﺎد اﺳﺎﺳﯽ زﻧدﮔﯽ ﻣردم و ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ آب
و زﻣﯾن و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐﺷت ﻣواد ﻏذاﯾﯽ اﺳ ت.
ﺳوداﮔری ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﻐذﯾﮫ و ﻣزرﻋﮫ ﻗﯾﻣت ﻣواد ﻏذاﯾﯽ در ﮐﺷورھﺎی
ﻓﻘﯾر را ﺑﮫ ﺷدت اﻓزاﯾش داده و ﺑﺎﯾد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺟرم ﺟﻧﺎﯾﯽ
ﻣﺣﺳوب ﺷ ود.
اوﻟوﯾت ﻓوقاﻟﻌﺎده ﭘول و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻗدرت ﻓراﮔﯾر اﻓراد ﺧﺻوﺻﯽ،
ﺑﺎﻧﮏھﺎ ،ﺻﻧدوقھﺎی ﭘوﺷش رﯾﺳﮏ ،آژاﻧسھﺎی رﺗﺑﮫﺑﻧدی ﯾﺎ ﺷرﮐتھﺎی
ﺑزرگ ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﺑرای ﭘول ﺑﯾﺷﺗر و ﻗدرت ﺑﯾﺷﺗر ﺣرص ﻣﯽزﻧﻧد
ﯾﮏ روز ﻣﻧﺎﺑﻊ را ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﭼﻧد ﻧﻔر ﻧﺎﺑود ﻣﯽﮐﻧ د.
ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ اﻋﺗراض و از ﺧودﻣﺎن دﻓﺎع ﮐﻧﯾ م.
ﻣراﻗب ﺑﺎﺷﯾد ﻣطﺑوﻋﺎت ﺣواس ﺷﻣﺎ را از ﻣوﺿوع ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن و ﺗرورﯾﺳم
ﭘرت ﻧﮑﻧ د.
آﻧﮭﺎ ﺗﻧﮭﺎ اﺑزاری ﺑرای ﺑﮫ دﺳت آوردن ﺑﯾﺷﺗر ﮐﻧﺗرل ﺑر اﻓراد ،ﺑر ﺷﻣﺎ و
اﯾﺟﺎد ﺗرس اﺳ ت.
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ﺗظﺎھرات ﮐردن ﯾﺎ اﻋﺗراض ﺑﮫ ﺗﮭدﯾد ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﮫ و ﺧزﻧده ﮐﺎر دﺷواری
اﺳت .آﯾﺎ ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت از ﺧودﺗﺎن ﻣﯽﭘرﺳﯾد ﭼﮫ ﮐﺳﯽ در ﭘﺷت ﭘرده ﺑﻠﮏ
راک ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏھﺎی ﺑزرﮔﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﮔﻠدﻣن ﺳﺎﮐس اﺳ ت؟
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
ﻣردم ﺑدھ د.
ﭘول ﻗدرﺗﯽ ﺟﺎدوﯾﯽ دارد؛ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﭘول را ﺑﮫ طور ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺗوزﯾﻊ ﮐرده و
در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺎﻟﮑﯾت ﭘول و ﻗدرت اﻓراد را ﻣﺣدود ﮐﻧﯾم .ﭘول ﺑﺎﯾد دارای
ﻋﻣﻠﮑرد وﺳﯾﻠﮫ ذﺧﯾرهﺳﺎزی ﺣﮭت ارزشھﺎی ﻣواد و ﺧدﻣﺎت ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در
ﻣﻘﺎﺑل ﭘول ﭘرداﺧت ﻣﯽﺷود .ﭘول ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ اﺑزار ﻗدرت ﻣورد
اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔﯾ رد.
ﻋﻠل اﺻﻠﯽ ﺟﻧﮓھﺎ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از ﮐﺳب زﻣﯾن ،ﮐﺳب اﻧرژی ،ﮐﺳب آب )ﻓﺗﺢ
ﻣﻧﺎﺑﻊ ﭘﺎﯾﮫ( و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻗ درت.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻣﻘﺎدﯾر ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎدی ﭘول )اﺑزارھﺎی ﻗدرﺗﻣﻧد( ﺑﮫ ﺗﺳﻠﯾﺣﺎت
اﺧﺗﺻﺎص ﻣﯽﯾﺎﺑد ﮐﮫ در ﻧﮭﺎﯾت ھدف آن ﺟﻧﮓ ،ﻧﺎﺑودی و ﮐﺷﺗﺎر اﺳت.
ﺻﻠﺢ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑدون ﺳﻼح ﺑﮫ دﺳت آﯾد .اﻣﺎ :دﻧﯾﺎی در ﭘﯽ ﺗوﺳﻌﮫ ﺳﻼح
اﺳت!!
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ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺑﯽﺛﺑﺎﺗﯽ ﺗﻣﺎم ﻣﻧﺎطﻖ ،ﻣردم ﻣﺟﺑور ھﺳﺗﻧد ﺑر ﺑﻘﺎی ﺧود ﺗﻣرﮐز
ﮐﻧﻧد و ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺧود را وﻗف ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﺗﮭدﯾد
ﻣﯽﮐﻧ د.
آﯾﺎ ﺑﯽﺛﺑﺎتﺳﺎزی ﻧظﺎمﻣﻧد و ﻧﺎﺑودی زﻧدﮔﯽ و ﺑﻧﯾﺎن زﻧدﮔﯽ )ﺟﻧﮓھﺎ( و در
ﻧﺗﯾﺟﮫ از ﺑﯾن رﻓﺗن ﺛﺑﺎت و ﺑﮭﺑود وﺿﻌﯾت زﻧدﮔﯽ اﺣﺗﻣﺎﻻً ﺑﺧﺷﯽ از اﯾن
ﺳﯾﺳﺗم ﻧﯾﺳ ت؟
ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳﯾد ﭘس از ﺟﻧﮓ ﺳرد ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﺳوی ﺻﻠﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮔﺎم
ﺑرﻣﯽدارد ،ﺻﻠﺣﯽ ﮐﮫ اﻓراد ﻗدرﺗﻣﻧد ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﺧواھﺎن آن ﻧﯾﺳﺗﻧ د!؟
ﻣﺎ درﺳت در ﻣﻘﺎﺑل ﭼﺷﻣﺎن ﺧودﻣﺎن ﻣﺷﺎھده ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ
ﺑﯽﺛﺑﺎتﺳﺎزیھﺎی ھدﻓﻣﻧد ﺗﻣﺎم ﻣﻧﺎطﻖ از طرﯾﻖ ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود و
ﭼﮕوﻧﮫ اﺑرﻗدرتھﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﯽﺟﻧﮕﻧد و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺟﻧﮓھﺎی
ﻧﯾﺎﺑﺗﯽ را آﻏﺎز ﮐردهاﻧ د.
ﺳﺎﻟﮭﺎ اﺳت ﮐﮫ زرادﺧﺎﻧﮫھﺎ ﺑﮫ طور ﮔﺳﺗردهای ﻧوﺳﺎزی ﻣﯽﺷوﻧد .ھﻣﮫ ﻋﻠﯾﮫ
ﯾﮑدﯾﮕر ھﺳﺗﻧد .ﻏرب ﻋﻠﯾﮫ ﺷرق .اﺳﻼم ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺳﯾﺣﯾت .ﺳﻧﯽھﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﺷﯾﻌﯾﺎن.
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده آﻣرﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ ﻋﻠﯾﮫ روﺳﯾﮫ و ﭼﯾن؟ اﯾن وﺿﻌﯾت ﺑﮫ ﮐﺟﺎ
ﺧواھد اﻧﺟﺎﻣﯾد؟
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ﺑﺎﯾد ﺳﺑب ﺑﯽﺛﺑﺎﺗﯽ ﮔﺳﺗرده ﺷ ود.
ﻣﻌﻧﺎی اﺻﻠﯽاش اﯾن اﺳت :ﺳﻼحھﺎی ﺑﯾﺷﺗر ،ﺟﻧﮓھﺎی ﺑﯾﺷﺗر .ﻣرگ و
ﻣﯾر ﺑﯾﺷﺗر ،ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﺑﯾﺷﺗ ر.
ﺳﻼحھﺎی ﺑﯾﺷﺗر اﯾﻣﻧﯽ ﺑﯾﺷﺗری ﭘدﯾد ﻧﻣﯽآورﻧ د.
دوﻟت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽﺗواﻧد در ﻗرن  21ﻋﻣل ﻣﯽﮐﻧد و ﭼرا ﻣﺷﮑﻼت
دﻧﯾﺎی اﻣروز ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ دوﻟت ﻣرﮐزی ﺣل ﻣﯽﺷ ود؟
دوﻟت ﻣﺗﺣد ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾد اھداف زﯾر را ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧ د:
.1ﺗﻌﯾﯾن ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم ﻣﻌﯾﺎرھﺎی زﻧدﮔﯽ ﺑر روی زﻣﯾ ن.
 .2ﺗﻘﺳﯾم ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺷر ﻣﺎﻧﻧد آب ،زﻣﯾن ،اﻧ رژی
 .3ﻣﺣدود ﮐردن ﻗدرت ﭘول و ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﺗوﻟﯾد ،ﺗوزﯾﻊ و اﺳﺗﻔﺎده از
ﺳﻼحھﺎی ﺟﻧﮕﯽ .
اﯾن اھداف را ﺑﺎﯾد اھداف اﺻﻠﯽ دوﻟت ﺟﮭﺎﻧﯽ داﻧﺳت ﮐﮫ ﻻزم اﺳت در
ﯾﮏ ﻗﺎﻧون ﺑﻧﯾﺎدﯾن ﺗﺛﺑﯾت ﺷوﻧ د.
ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ اﯾن ھدف ،ﻻزم اﺳت ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻧرژی ،آب و زﻣﯾن ﺗﺣت
ﻣدﯾرﯾت ﻣرﮐزی دوﻟت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻗرار ﺑﮕﯾ رد.
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اﻟف) ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾب) ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت روﺷﻧﺎﯾﯽ ﻧﺎﮐﺎﻓﯾﺞ) ﺳود ﺑﺳﯾﺎر
ﮐﺳب ﻣﻧﻔﻌت ﺷﺧﺻﯽ از اﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﺎﯾد ﻣﻣﻧوع ﺷ ود.
اﯾن  3ﻣﻧﺑﻊ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺷر ﺑﺎﯾد از ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ ﺷوﻧد و ﻻزم اﺳت
ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ زﻣﯾن ﻣﺣدود ﮔ ردد.
 .1اھداف ﻣﮭم ﯾﮏ دوﻟت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾد ﭼﮫ ﺑﺎﺷ د
 (aﻣﺣدود ﮐردن ﻗدرت ﭘول ﺑﺎ ﻣﻌرﻓﯽ ﯾﮏ واﺣد ﭘول ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣرﮐزی )($W
و اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی ﺟﮭﺎﻧﯽ .
اﻧﺣﻼل ﺗﻣﺎم واﺣدھﺎی ﭘول ﻣوﺟ ود.
ب( ﮐﻧﺗرل ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗوزﯾﻊ  3ﻣﻧﺑﻊ اﺳﺎﺳﯽ زﻣﯾن ،آب و اﻧرژی و ھﻣﭼﻧﯾن ﺗوزﯾﻊ
ﻣﺳﺎوی اﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ اﺳﺎﺳﯽ ﺑرای ﺗﻣﺎم ﺑﺷ ر.
پ( ﯾﮏ ﻧظﺎم آﻣوزﺷﯽ ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫ در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻔﺎوتھﺎی ﻣﻧطﻘﮫای
ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷ د.
ت( از ﺑﯾن رﻓﺗن دوﻟتھﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﻧﺎطﻖ اداری ﮐﮫ ﮔروهھﺎﯾﯽ ﺑﺎ
اﺧﻼق و زﺑﺎن ﯾﮑﺳﺎن در آﻧﮭﺎ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧ د.
ث( آزادی ﻣذھب در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن
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ج( ﺟداﯾﯽ اﮐﯾد دﯾن و ﺣﮑوﻣ ت
چ( اﻗﺗﺻﺎد آزاد ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﺟﮭﺎﻧﯽ ھﻣراه ﺑﺎ ﻣﺣدود ﮐردن ﻗدرت ﭘ ول
ح( ﺑﺎزار ﺟﮭﺎﻧﯽ در ﻋﯾن ﺣﻣﺎﯾت از ﭘرورش ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﺑﮫ ﺻورت
ﻣﻧطﻘﮫای و اﯾﺟﺎد ﻣراﮐز ﺗوﻟﯾد در ﻣﻧﺎطﻖ ﺗوﺳﻌﮫ ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ .
خ( ﺑﺎزار ﮐﺎر آزاد و ﻣﺳﺎﻓرت آزاد در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن .در اﺑﺗدا ﺳﻔرھﺎی آزاد
ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻔﺎوتھﺎی ﺷدﯾد اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﺣدود ﺷ ود.
د( از ﺑﯾن ﺑردن ارﺗشھﺎ و ﻧﺎﺑودﺳﺎزی ﺗﻣﺎم زرادﺧﺎﻧﮫھﺎی ﻣوﺟ ود.
ذ( اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﻧﯾروی ﭘﻠﯾس ﻣﺳﻠﺢ در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﺑرای ﮐﻧﺗرل ﻣﻧﺎﻗﺷﺎت و
اطﻣﯾﻧﺎن از ﭘذﯾرش ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ دوﻟت ﺟﮭﺎﻧﯽ .
ر( ﻗواﻧﯾن ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ اﺳﺗﺎﻧدارد در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎ ن
ز( ﻣﻘررات اﺳﺗﺎﻧدارد ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑرای ﻣﺣﯾط زﯾﺳت و ﺣﻔﺎظت در ﺑراﺑر ﺑﻼﯾﺎی
طﺑﯾﻌﯽ
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ژ( ﺗﻌﯾﯾن ﯾﮏ زﺑﺎن ﻣرﮐزی ﻣﻌﯾﺎر ﺑرای ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎط اﻓراد ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر
و ﺣﻔظ و اﺳﺗﻔﺎده از زﺑﺎنھﺎی ﻣﻧطﻘﮫای ﻣوﺟ ود.
س( ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﺗوﺳﻌﮫ ،ﺗوﻟﯾد و ﺗوزﯾﻊ ﺳﻼحھﺎی ﺟﻧﮕﯽ و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐﺎھش
ﺧطر ﺑروز ﺟﻧﮓھﺎی ﺑزرگ در ﮐل ﮐﺷ ور.
ش( ﺗﻌﯾﯾن ﺣداﻗل و ﺣداﮐﺛر درآﻣد و ﺣداﮐﺛر ﻣﺎﻟﮑﯾت داراﯾﯽھﺎ
ص( ﺳﯾﺳﺗم اﻗﺗﺻﺎدی اﺳﺎﺳﺎ ً ﺳرﻣﺎﯾﮫداری اﺳت اﻣﺎ درآﻣد و داراﯾﯽھﺎ را
ﻣﺣدود ﻣﯽﮐﻧد .اﻣوال ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﮫ ﻣﺑﻠﻎ  10.000.000ﭘول ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺟﺎز
اﺳت و ﻧﺑﺎﯾد ﮐﺳﯽ ﻣﺗﻌرض آن ﺷ ود.
ض( اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم ﺑﮭداﺷت ﯾﮑﻧواﺧ ت
ط( ﺑراﺑری ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ
ظ( ﺣذف ﺳﯾﺳﺗمھﺎی ﺣزﺑﯽ ﻣوﺟ ود
ع( ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداراﻧﯽ ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻣﺷﻐول ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺳﺗﻧد ﺑﮫ دﻟﯾل
ارﺗﺑﺎط آﻧﮭﺎ ﺑﺎ اﻧﺣﺻﺎر و ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾد از دوﻟت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﻧﺎر
ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷوﻧ د.
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.2اﯾدهھﺎﯾﯽ ﺑرای ﻣراﺣل ﻋﯾﻧﯽ ﺗﺣﻘﻖ :
 .2.1اﯾﺟﺎد 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 ﻧﻣﯽﺗواﻧد در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺣﻘﻖ ﺷود.
در ﻋوض ،ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﻋﺎﻟﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ و ﺷﺎﻣل ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣﻧﺎطﻖ
اداری ﻣﻧطﻘﮫای ﺑﺎﺷد و ﺗﺻﻣﯾمھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ را طﺑﻖ رأی اﮐﺛرﯾت اﺗﺧﺎذ
ﻧﻣﺎﯾ د.
اﯾن ﭘﺎرﻟﻣﺎنھﺎ ﺑﺎﯾد در ﻣﻧﺎطﻖ اداری ﻧﯾز وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧ د.
ﮐﻧﺗرل ﺣﮑوﻣت ﺟﮭﺎﻧﯽ و اﻋﺿﺎی آن اھﻣﯾت ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎدی داﺷﺗﮫ و
ﻧظﺎرت ﺑر آن ﻋﺎﻣل ﻣﮭﻣﯽ اﺳت .اﯾن ﻧظﺎرت ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﺻورت
ﺑﮕﯾ رد.
ﺗﮭﯾﮫ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط ﻗﺷر وﺳﯾﻌﯽ از ﻣﺗﻔﮑران در ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣﻧﺎطﻖ
اداری آﯾﻧده ﺻورت ﺑﮕﯾ رد.
ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران ﮐﻧوﻧﯽ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻧزدﯾﮑﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﻟﯾﮕﺎرﺷﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾد از روﻧد
ﺗﮭﯾﮫ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷوﻧ د.
ﺗﮭﯾﮫ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری اﻋﺿﺎی ﮔروهھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺣرﻓﮫای
ﻣﺎﻧﻧد ﻣﻌﻠﻣﺎن ،وﮐﻼ ،ﺗﮑﻧﺳﯾنھﺎ ،اﻗﺗﺻﺎدداﻧﺎن ﺑﺎﺗﺟرﺑﮫ ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ 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
ﺗﺄﺳﯾس ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی ﺟدﯾد ﺑﺎﯾد ﺗﺎ ﺣداﮐﺛر ﻣﯾزان ﻣﻣﮑن ﮐوﺗﺎه و ﻣؤﺛر ﺑﺎﺷ د.
ﺑرای اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر ،ﻻزم اﺳت طرﺣﯽ ﻣﺷﺧص ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﺑد و ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﺑﻧﺎی
ﻗﺎﻧوﻧﯽ آﻣﺎده ﺷده و ﺑﮫ طور ﻣﻧﺳﺟم اﺟرا ﮔ ردد.
 2.2ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑرای ﺗوﻗف ﻓوری ﺗوﻟﯾد ﺗﺳﻠﯾﺣﺎت و ﺗﺧرﯾب ﺗﻣﺎم ﺳﻼحھﺎی ﺟﻧﮕﯽ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺳﻼحھﺎی ﺟﻧﮕﯽ و اﺳﺗﻔﺎده از آﻧﮭﺎ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺗﮭدﯾد ﺑﺎﻟﻘوه ﺑرای
ﺗﻣدن ﻣﺎ اﺳت و از آﻧﮭﺎ ﺑرای ﮐﺳب و ﮔﺳﺗرش ﻗدرت اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﺷود .ﺑﻧﺎﺑراﯾن،
اﯾن ﮐﺎر ﺑزرﮔﺗرﯾن ﭼﺎﻟش ﺧواھد ﺑود ،اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از وظﺎﯾف اﺻﻠﯽ دوﻟت ﺟﮭﺎﻧﯽ
اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﯾن زرادﺧﺎﻧﮫھﺎ را ﻧﺎﮐﺎرآﻣد ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﺻﺎﺣﺑﺎن آﻧﮭﺎ را ﻣﺗﻘﺎﻋد ﻧﻣﺎﯾد
ﺳﻼحھﺎی ﺧود را رھﺎ ﮐرده و آﻧﮭﺎ را ﻧﺎﺑود ﮐﻧﻧ د.
دوﻟت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾد ﮐﻧﺗرل ﺗﻣﺎم ﺳﻼحھﺎ را در دﺳت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﯾن ﺳﻼحھﺎ ﺑﺎﯾد
در ﻣدت زﻣﺎن  1ﺳﺎل از رده ﺧﺎرج ﺷوﻧد .در اﺻل ﺗوﻟﯾد و ﺗوزﯾﻊ ﺳﻼح
ﻣﺟﺎزات در ﭘﯽ دارد.
 3.2ﻗﺎﻧون ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗوزﯾﻊ ﺑراﺑر ﺟﮭﺎﻧﯽ  3ﻣﻧﺑﻊ اﺳﺎﺳﯽ
ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ ﻣﻧﺎﺑﻊ اوﻟﯾﮫ آب و اﻧرژی ﻣﻣﻧوع ﺑوده و ﻣﺎﻟﮑﯾت زﻣﯾن ﻧﯾز
ﻣﺣدود ﻣﯽﺷود .اﺟﺎره دادن زﻣﯾنھﺎی ﮐﺷﺎورزی اﻣﮑﺎنﭘذﯾر اﺳت ،اﻣﺎ ﻓﻘط ﺑﺎﯾد
ﺟﮭت ﭘرورش ﻣواد ﻏذاﯾﯽ و داﻣداری ﻣﺟﺎز داﻧﺳﺗﮫ ﺷود.
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ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﭘرورش ﯾﺎﻓﺗﮫ در زﻣﯾنھﺎی اﺟﺎرهای ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﮫ ھﻣراه
ﺳود ﻗﺎﺑل ﻓروش اﺳت ،اﻣﺎ ﻣﺎﻟﮑﯾت زﻣﯾن ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ
ﻣﻧﺗﻘل ﺷ ود.
ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ ﭼﺎهھﺎی 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
ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاری ﺷ ود.
ﺣداﮐﺛر ﻣﯾزان ﻣﺟﺎز ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ زﻣﯾن ﺑﺎﯾد ﻣﺣدود ﺑﮫ  5000ﻣﺗر
ﻣرﺑﻊ ﺑﮫ ازای ھر ﻧﻔر ﺑﺎﺷ د.
ﻣﻘدار زﻣﯾن ﺑﯾش از اﯾن ﻣﻘدار ﻣﺻﺎدره ﺧواھد ﺷد ،اﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ
ﺻﺎﺣﺑﺎن ﻗﺑﻠﯽ اﺟﺎره داده ﺷود ،ﺑﮫ ﺷرطﯽ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ از اﯾن زﻣﯾنھﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان
زﻣﯾن ﮐﺷﺎورزی ﯾﺎ ﺟﻧﮕﻠداری اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧ د.
اﻣﮑﺎن ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ آب وﺟود ﻧدارد .ﺳود ﺣﺎﺻل از ﺗوﻟﯾد و ﻓروش
آب آﺷﺎﻣﯾدﻧﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ در زﻣﯾﻧﮫ ﺗﮑﻧوﻟوژی ﺗﺻﻔﯾﮫ و ﺷﺑﮑﮫھﺎی آب
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاری ﺷ ود.
 4.2ﻗﺎﻧون درﺑﺎره ﺣﻔظ ﻣﺣﯾط زﯾﺳت
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دوﻟت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾد ﯾﮏ دﻓﺗر ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ﻣرﮐزی اﯾﺟﺎد ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺣﻠﯾل
وﺿﻌﯾت ﺗﺧرﯾب ﻣﺣﯾط زﯾﺳت از ﺟﻣﻠﮫ از طرﯾﻖ ﺗﮑﻧوﻟوژی ھﺳﺗﮫای و
ﻣﮭﻧدﺳﯽ ژﻧﺗﯾﮏ ،اﺳﺗﺧراج ﻧﻔت و ﻣواد ﺧﺎم ،ﺗﻐﯾﯾرات آب و ھواﯾﯽ ،و ﻏﯾره
ﺑﭘردازد .ﺳﭘس ﺑﺎﯾد اﺗﻣﺎم اﻗداﻣﺎت ﻻزم ﺑرای ﻣﺗوﻗف ﮐردن ﺗﺧرﯾب ﻣﺣﯾط
زﯾﺳت ﺻورت ﺑﮕﯾرد .ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﺗرارﯾﺧﺗﮫ از طرﯾﻖ داﻧﮫھﺎ و
ﺣﺷرهﮐشھﺎی ﺗرارﯾﺧﺗﮫ ﺑﮫ ﻋﻠت ﺟﮭشھﺎی ﻣوﺟود در ارﮔﺎﻧﯾﺳمھﺎی ﺟدﯾد ﮐﮫ
ﻗﺎﺑل اﻧدازهﮔﯾری ﻧﯾﺳﺗﻧد ،ﺧطری ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺳﻧﺟش را اﯾﺟﺎد ﻣﯽﮐﻧﻧ د.
دوﻟت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾد ﺟﻠوی ﺗوﻟﯾدﮐﻧﻧدﮔﺎن ﭼﻧﯾن ﻣﺣﺻوﻻﺗﯽ را ﮔرﻓﺗﮫ و ﻣراﮐز
ﺗوﻟﯾد را ﺗﻌطﯾل ﻧﻣﺎﯾ د.
در ﻣورد ﻧﯾروﮔﺎهھﺎی ھﺳﺗﮫای ،ﺑﺎﯾد ﺗﺣﻠﯾل رﯾﺳﮏ اﻧﺟﺎم ﺷده و اﻗداﻣﺎﺗﯽ
ﺻورت ﺑﮕﯾرد .ﺑﺎﯾد ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاری در اﻧرژیھﺎی ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺑﮫﺷدت ﺗﺷوﯾﻖ
ﺷ ود
5.2ﻗﺎﻧون ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﻌرﻓﯽ ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم آﻣوزﺷﯽ ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫ
ﻣﺑﻧﺎی ﺑرآوردن ﻧﻣودن اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی زﻧدﮔﯽ در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم
آﻣوزﺷﯽ ﻣﻧطﻘﮫای ﻣﻧﺎﺳب اﻣﺎ ﺗﺣت ﮐﻧﺗرل ﺑﮫ ﺻورت ﻣرﮐزی و ھﻣﭼﻧﯾن
ﺳﺎﺧت و ﺳﺎز ﻣدارس و داﻧﺷﮕﺎهھﺎ در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎن اﺳ ت.
ﻣﺑﻧﺎی اﯾن ﺳﯾﺳﺗم آﻣوزﺷﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮭﺗرﯾن و ﻣؤﺛرﺗرﯾن ﺳﯾﺳﺗم آﻣوزﺷﯽ ﺣﺎل
ﺣﺎﺿر ﺑﺎﺷد .ﺑﺎﯾد ﻧﮕﺎه دﻗﯾﻖﺗری ﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗم ﻓﻧﻼﻧد ﯾﺎ آﻟﻣﺎن اﻧداﺧت .ﺑرﻧﺎﻣﮫ
درﺳﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ دروس ﻋﻠﻣﯽ و زﺑﺎن ﻣرﮐزی )رﯾﺎﺿﯾﺎت ،ﻓﯾزﯾﮏ ،ﺷﯾﻣﯽ،
زﯾﺳتﺷﻧﺎﺳﯽ ،اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ( ﺑﺎﯾد ﺑﮫ طور ﻣرﮐزی ﺗﮭﯾﮫ ﺷود .ﺳﺎﯾر دروس را
ﻣﯽﺗوان ﺗوﺳط دوﻟتھﺎی ﻣﻧطﻘﮫای اﻧﺗﺧﺎب ﮐرد .ﺑرای اﺗﻣﺎم ﮔذراﻧدن اﯾن
دورهھﺎ ،ﻻزم اﺳت اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﯾﮑﺳﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺣﻘﻖ ﺷود.
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در ﺧﺻوص دروس ﻣذھﺑﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ آﻣوزش ارزشھﺎ ،ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﮐﺎر
ﺑر ﻋﮭده ﺟواﻣﻊ ﻣذھﺑﯽ ﻣﻧطﻘﮫای اﺳ ت.
ﻻزم ﺑﮫ ذﮐر اﺳت ﮐﮫ اﺻول اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻣﺎم ادﯾﺎن ﺑﮫ ھﻣﮫ ﻣردم آﻣوزش داده
ﻣﯽﺷ ود.
ھر ﮐﺳﯽ ﺑﺎﯾد ﺣﻖ اﻧﺗﺧﺎب داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﮐدام دﯾن را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧد ﯾﺎ آﯾﺎ اﺻﻼً
ﻣﯽﺧواھد ﺑﮫ ﯾﮏ دﯾن ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﺧﯾ ر.
ھﯾﭻ ﮐس ﻧﺑﺎﯾد از ﺑدو ﺗوﻟد ﺑﮫ ﯾﮏ دﯾن ﺧﺎص ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷ د.
آﻣوزش دادن ﻣرﺑﯾﺎن ﺟدﯾد و ﻓرﺳﺗﺎدن ﻣﻌﻠﻣﺎن ﺑﮫ ﻣﻧﺎطﻖ دارای آﻣوزش و
ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺿﻌﯾف ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت .آﻣوزش دادن ﻣﻌﻠﻣﺎن و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺑراﺳﺎس
ﻣدل آﻟﻣﺎن ،اﺗرﯾش ﯾﺎ ﺳوﺋﯾس ﺑﺎﯾد ﺗﺷدﯾد ﺷ ود.
آﻣوزش و ﻣذھب ﺑﺎﯾد اﮐﯾدا ً ﺟدا ﻧﮕﮭداﺷﺗﮫ ﺷوﻧ د.
ﻣﺑﻧﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳﯾﺳﺗم آﻣوزش ﺑﺎﯾد آﻣوزه ﺑودا در ﺧﺻوص درک درﺳت و
ﺗﻔﮑر ﺻﺣﯾﺢ ﺑﺎﺷد) .آﻣوزش اﺧﻼق(
ﻣردم ﺑﺎﯾد ﯾﺎد ﺑﮕﯾرﻧد ﮐﮫ ﻣﻌﻧﺎی زﻧدﮔﯽ در ﺗﺟرﺑﮫ ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳ ت.
و ﺗﻧﮭﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗوان ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ را ﺗﺟرﺑﮫ ﮐرد ﮐﮫ ﺑﺧﺷﯽ از ﺛروت ﺧود را
ﺑﮫ دﯾﮕران ﺑدھﯾد و ﺣﺳﺎدت ،طﻣﻊ و ﺣرص ﺑﺎﻋث ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﻣﯽﺷ ود.
ﻣﺳﺋوﻟﯾت ،ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ و ﺗﻔﮑر ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣوﺿوﻋﺎت درﺳﯽ ﻣﻌرﻓﯽ
ﺷوﻧ د.
در آﻣوزش ،ﺑراﺑری ﻣرد و زن ،ﺑراﺑری رﻧﮓ ﭘوﺳت و ﺑراﺑری ﻣذاھب ﺑﺎﯾد
ﻣورد ﺗﻣرﮐز ﻗرار ﮔﯾ رد.
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آﻣوزش ﺑﺎﯾد راﯾﮕﺎن ﺑوده و ھزﯾﻧﮫ آن از ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺗﺄﻣﯾن ﺷ ود.
 6.2ﻗﺎﻧون ﻣرﺑوط ﺑﮫ از ﺑﯾن ﺑردن ﮐﺷورھﺎ و ﻣرزھﺎی ﻣوﺟود و ﻣﻌرﻓﯽ
ﻧواﺣﯽ اداری ﻣﻧطﻘﮫ ای
ﻣﺑﻧﺎی ﻣﻌرﻓﯽ ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎ و ﻗواﻧﯾن ﻣرﮐزی ﺟﮭﺎﻧﯽ اﻧﺣﻼل ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم
دوﻟتھﺎی ﻣﻠﯽ اﺳ ت.
ﺗﻘﺳﯾم ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﻣﻧﺎطﻖ اداری اﺻﻠﯽ ﺑﺎﯾد ﺑر اﺳﺎس ﻗﺎره ﺻورت ﺑﮕﯾرد.
در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺟﮭﺎن را ﻣﯽﺗوان ﺑﮫ ھﺷت ﻣﻧطﻘﮫ اداری اﺻﻠﯽ ﺗﻘﺳﯾم ﮐ رد.
اﻟف( اروﭘﺎ
ب( ﺷﻣﺎل آﻓرﯾﻘﺎ و ﻋرﺑﺳﺗﺎ ن
پ( ﺷﻣﺎل آﺳﯾﺎ
ت( ﺟﻧوب آﺳﯾﺎ
ث( آﺳﯾﺎی ﻣرﮐ زی
ج( اﻣرﯾﮑﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ
چ( آﻣرﯾﮑﺎی ﺟﻧوﺑﯽ
ح( آﻓرﯾﻘﺎ
ﻧواﺣﯽ ﺛﺎﻧوﯾﮫ و ﻓرﻋﯽ ﻣﻧطﻘﮫای ادﻏﺎم ﺷده در ﻣﻧﺎطﻖ اداری اﺻﻠﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ
ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﮔروهھﺎی ﻗوﻣﯾﺗﯽ و ﻣﻧﺎطﻖ زﺑﺎﻧﯽ اداره ﺷوﻧ د.
 7.2ﻗﺎﻧون ﻣرﺑوط ﺑﮫ درآﻣد و اﻣ وال
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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ھﻣﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ در ﻣورد ﺣداﮐﺛر اﻣوال ﺻدق ﻣﯽﮐﻧ د.
درآﻣدھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ زﯾر ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﺷ ود:
ﺣداﻗل درآﻣد ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ ﮐﺎری  48ﺳﺎﻋﺗﮫ ﺑﺎﯾد  6,000دﻻر ﺟﮭﺎﻧﯽ در ﺳﺎل
ﺑﺎﺷ د.
ﺣداﮐﺛر درآﻣد ﺑرای ﯾﮏ ﺷﺧص ﺧﺻوﺻﯽ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﯾش از  500,000دﻻر
در ﺳﺎل ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﺷ د.
داراﯾﯽ ﺷﺧص ﺧﺻوﺻﯽ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﯾش از  10ﻣﯾﻠﯾون دﻻر ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷ د.
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن واﻗﻌﯾت ﮐﮫ در واﻗﻊ درآﻣدھﺎ در اﻗﺗﺻﺎد واﻗﻌﯽ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده
ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرﻧد 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
ﭘﺎﯾداری زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ ھﻣراه ﺑﺎﺷ د.
ھرﮔوﻧﮫ ﺳوداﮔری ﺑﺎﯾد ﻣﻣﻧوع ﺑﺎﺷ د.
ھر ﻓرد ﺣﻖ دارد ﭘس از اﺗﻣﺎم ﺗﺣﺻﯾل ﺣداﻗل  20ﺳﺎﻋت در ھﻔﺗﮫ ﮐﺎر ﮐﻧد.
ﺑﮫ ازای اﯾن ﮐﺎر ﺣداﻗل دﺳﺗﻣزد ﺑﮫ وی ﭘرداﺧت ﻣﯽﺷ ود.
ﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻓﻘط در دﺳﺗرس اﻓرادی ﮐﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻠت ﻣﺷﮑﻼت
ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد ﮐﺎر ﮐﻧﻧد .در اﺻل اﯾن ﺣﻖ ﺑرای ھر
دو ﺟﻧس ﻣﻌﺗﺑر اﺳت.
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درآﻣد ﺧﺎﻟص )ﺳود( ﺷرﮐتھﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺗﻌداد ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺻورت ﻣﯽﮔﯾرد
ﺑﺳﺗﮕﯽ داﺷﺗﮫ و ﻧﺑﺎﯾد از  70,000دﻻر ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑرای ھر ﮐﺎرﻣﻧد ﺗﻣﺎم وﻗت
در ﺳﺎل ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﺷ د.
ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﻣﯽﺗوان درآﻣد ﺛﺎﺑت ﻣﺷﺧﺻﯽ را ﺑرای ھر ﻣﺣل ﮐﺎر ﺗﻌﯾﯾن
ﻧﻣ ود.
ﺣداﮐﺛر ﺳودی ﮐﮫ ﺷرﮐتھﺎ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﮐﺳب ﮐﻧﻧ د
ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل اﻧدازه ﺷرﮐت در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑﯾش از  4.000ﮐﺎرﻣﻧد
ﯾﺎ درآﻣد ﺧﺎﻟص  280ﻣﯾﻠﯾون دﻻر ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾن ﻣﮑﺎنھﺎ ﺑﺎﯾد در ﻣﻧﺎطﻖ
ﻣﺧﺗﻠف اداری ﺑﺎﺷﻧ د.
ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب در ﺧﺻوص ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺷرﮐتھﺎ و ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺷﺧﺻﯽ و
ﻣﺳﺋوﻟﯾت وﯾژه ﺷرﮐﺗﯽ ،ﺣداﮐﺛر ﻣﺣدودﯾت داراﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﯾزان
 50,000.000دﻻر ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﺷود )اﻣوال ،ﭘول ﻧﻘد ،و ﻏﯾره( .در
ﻣورد اﻓراد ﻏﯾرﺻﺎﺣب ﺷرﮐتھﺎ ،ﺣداﮐﺛر داراﯾﯽ  10,000.000دﻻر
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﺷ ود.
ﺗﻧﮭﺎ ﺷرﮐتھﺎی ﺛﺑت ﺷده ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷرﮐت ﺗﺄﺳﯾس ﺷوﻧد.
ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺣﻖ ﺧرﯾد ﺳﮭﺎم ﺷرﮐت را دارﻧد ﯾﺎ ﺳﮭﺎم ﺷرﮐت ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﺑﺧﺷﯽ از ﺣﻘوق و دﺳﺗﻣزدﺷﺎن ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﭘرداﺧت ﺷ ود.
 8.2ﮐﻧﺗرل ﺗوﻟد و ﮐﺎھش ﺳرﻋت رﺷد ﺟﻣﻌﯾ ت.
ﻓرض ﺑر اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ آﻣوزش ،اطﻼﻋﺎت و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ درآﻣد
ﺑﺎﻻﺗر ،ﻧرخ ﺗوﻟد ﺑﮫ وﯾژه در ﻣﻧﺎطﻖ دﭼﺎر ﻓﻘر در ﻣﯾﺎن ﻣدت ﺑﮫ طور
ﭼﺷﻣﮕﯾری ﮐﺎھش ﻣﯽﯾﺎﺑد .طﺑﻖ ﻧظر دوﻟت ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﻗﺎﻧون ﮐﻧﺗرل ﺗوﻟد
ﺿروری ﻧﯾﺳت .ﻻزم اﺳت آﻣوزش ﺟﻧﺳﯽ ﺑﯾﺷﺗری در ﻣدارس اراﺋﮫ ﺷود
ﮐﮫ ﺑﺧﺷﯽ از ﺳﯾﺳﺗم آﻣوزﺷﯽ ﻣرﮐزی اﺳت.
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 9.2ﺑراﺑری ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ
ﺑراﺑری ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ﯾﮏ اﺻل اﺳﺎﺳﯽ در ﺣﮑوﻣت ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳ ت.
اﯾن اﺻل اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾد در ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ دوﻟت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮔﻧﺟﺎﻧده ﺷ ود.
اﺳﺎﺳﺎ ً ﺣﻘوق ﭘرداﺧﺗﯽ ﺑﮫ ﻣرد و زن ﯾﮑﺳﺎن اﺳت .ﺣﻖ زﻧﺎن ﺑرای ﮐﺎر ﮐردن
ﺑﮫ اﻧدازه ﺣﻖ ﻣردان اﺳت .ﺑﺎﯾد دورهھﺎی 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 ﻣﯽﺷود ،ھزﯾﻧﮫ آن از
ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺗﺄﻣﯾن ﻣﯽﮔ ردد.
 10.2ﻗﺎﻧون ﻣرﺑوط ﺑﮫ درﯾﺎﻓت ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑر درآﻣد و اﻣ وال
درآﻣدھﺎی ﺷﺧﺻﯽ ﺑﮫ ﻣﯾزان ﺣداﮐﺛر  500,000دﻻر ﺟﮭﺎﻧﯽ در ﺳﺎل ﻣﻌﺎف
از ﻣﺎﻟﯾﺎت اﺳت .ھﻣﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ در ﻣورد ﺣداﮐﺛر اﻣوال ﺻدق ﻣﯽﮐﻧ د.
ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل اﻋﻣﺎل ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑر ﻓروش ﯾﮑﻧواﺧت  %30ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﺷود .در
ﻣورد ﻏذا ،آب و اﻧرژی ،ﻧرخ ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑر ﻓروش ﺗﻧﮭﺎ  %15اﺳت .ﺑﮫ اﯾن
ﺗرﺗﯾب اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﺻرفﮐﻧﻧده ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻣﯾزان
ﻣﺎﻟﯾﺎت را ﭘرداﺧت ﮐﻧ د.
ﻗﯾﻣتھﺎ را ﻣﯽﺗوان آزاداﻧﮫ و ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺻل ﺑﺎزار ﺗﻌﯾﯾن ﮐ رد.
در ﺧﺻوص ﺷرﮐتھﺎ ،ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑر ﻓروش  %15اﻋﻣﺎل ﻣﯽﺷود .از اﯾن
ﻣﻘدار %5 ،ﺑﮫ دوﻟت ﺟﮭﺎﻧﯽ %5 ،ﺑﮫ ﻣﻧطﻘﮫ ﻣدﯾرﯾﺗﯽ و  %5ﺑﮫ اﺳﺗﺎن ﻣﯽ
رﺳد.
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در ﻣﻧﺎطﻖ در ﺣﺎل ﺗوﺳﻌﮫ ﺗﻌرﯾف ﺷده ،ﻣﯽﺗوان ﻣﻌﺎﻓﯾت ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ اﻋطﺎ ﮐرد.
ﻧﻣﯽﺗوان ﻣﺎﻟﯾﺎت دﯾﮕری را اﻋﻣﺎل ﻧﻣود .اﻋطﺎی ﺳﺎﯾر ﯾﺎراﻧﮫھﺎ ﯾﺎ
ﻣﻌﺎﻓﯾتھﺎی ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ ﻣﻣﻧوع اﺳت .
ﺑﺎﯾد ﺗﻌدﯾل ﻣﺎﻟﯽ در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن اﻧﺟﺎم ﺷود و دوﻟت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾد اﻣوال را
ﺑﮫ ﺻورت ﺷﻔﺎف ﺗوزﯾﻊ ﻧﻣﺎﯾد .
 11.2ﻗﺎﻧون ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﯾﺟﺎد واﺣد ﭘول ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣرﮐزی ﺟدﯾد و اﯾﺟﺎد ﺑﺎﻧﮏ
ﻣرﮐزی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن ﭘول را ﺗوزﯾﻊ ﻣﯽﮐﻧد .
ﯾﮑﯽ از ﻣﮭمﺗرﯾن وظﺎﯾف دوﻟت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺣدود ﮐردن ﻗدرت ﭘول اﺳت .ﺑﺎ
ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن ھدف ،ﺑﺎﯾد دﻻر ﺟﮭﺎﻧﯽ ) ($Wﻣﻌرﻓﯽ و ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺗﻣﺎم
واﺣدھﺎی ﭘول ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻓﻌﻠﯽ ﮔردد .ﺑﮫ ﻣﻧظور اطﻣﯾﻧﺎن از ﺣﻔظ ﭼرﺧﮫ
اﻗﺗﺻﺎدی ﭘس از اﺑطﺎل ﺗﻣﺎم واﺣدھﺎی ﭘوﻟﯽ ﮐﮫ ﻗﺑﻼً اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﺷد ،ﺑﺎﯾد ﻧرخ
ﻣﺑﺎدﻟﮫ ﺑرای داراﯾﯽھﺎ ﻣﻌرﻓﯽ ﮔردد .
ﺑﺎﯾد اﻋﺗﺑﺎرات از طرف ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺎﻟﯽ واﻗﻌﯽ ﭘﺎک ﺷوﻧد .
ﺑﺎﯾد ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ اﯾﺟﺎد ﮔردﻧد .ﺑﺎﻧﮏھﺎی دوﻟﺗﯽ و
ﻧﯾﻣﮫ دوﻟﺗﯽ در اﺧﺗﯾﺎر دوﻟت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻗرار ﺧواھﻧد ﮔرﻓت .
ﻣﯾزان ﻣﺑﺎدﻟﮫ ﭘس از ﺗﻐﯾﯾر واﺣد ﭘول ﺑﮫ ﺣداﮐﺛر داراﯾﯽھﺎی ﻣﺟﺎز اﻓراد ﯾﺎ
ﺷرﮐتھﺎ ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد .
دﻻر ﺟﮭﺎﻧﯽ ) ($Wﺗوﺳط ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﻣرﮐزی ﺟﮭﺎﻧﯽ اﯾﺟﺎد ﺷده و ﺧود را
ﺑﺎ ارزش  1 :1ﺑﺎ ارزش واﻗﻌﯽ دﻻر آﻣرﯾﮑﺎ ھﻣﺎھﻧﮓ ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﮫ اﯾن
ﺗرﺗﯾب ﭘول ﻧﻘد ﻣوﺟود ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎ ھﻣﺎن ﻧرخ ﻣﺑﺎدﻟﮫ ﺑرای ﭘرداﺧت ﻣورد
اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔﯾرد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﭘول ﻧﻘد ﮐﺎﻓﯽ را ﭼﺎپ ﻧﻣﺎﯾد.
ﺗﻣﺎم ﻗﯾﻣتھﺎ ﺑﺎﯾد ﺑر اﺳﺎس دﻻر ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺷﺧص ﺷوﻧد .
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ھر ﺷﮭروﻧد روی ﮐره زﻣﯾن ﺣﻖ دارد ﭘس از ﺳن  16ﺳﺎﻟﮕﯽ ﯾﮏ ﺣﺳﺎب
ﺑﺎﻧﮑﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .او ﺑرای اﯾن ﺣﺳﺎب ﯾﮏ ﮐﺎرت اﻋﺗﺑﺎری ﻣﻌﺗﺑر ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺷﺑﯾﮫ
ﮐﺎرتھﺎی اﻋﺗﺑﺎری اﻣروزی درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧد .ﮐودﮐﺎن زﯾر  16ﺳﺎل ﺑﮫ ھﻣراه
واﻟدﯾن ﺧود ﺣﺳﺎب ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻧﻧ د.
ﺑﮫ اﯾن ﻣﻧظور ،ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم ﭘرداﺧت ﻣرﮐزی ﻣﺷﺎﺑﮫ ﮐﺎرتھﺎی اﻋﺗﺑﺎری
ﻣﻌرﻓﯽ ﺷ ود.
ھر ﺷﮭروﻧد روی ﮐره زﻣﯾن ﮐﮫ ﺑﯾش از  16ﺳﺎل ﺳن داﺷﺗﮫ و ﭘوﻟﯽ در
اﺧﺗﯾﺎر ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺳرﻣﺎﯾﮫ اوﻟﯾﮫ  1,000دﻻر ﺟﮭﺎﻧﯽ را در ﮐﺎرت ﭘول ﺧود
درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧد .واﻟدﯾن ﻓﺎﻗد درآﻣد ﺑﮫ ازای ھر ﮐودک زﯾر  16ﺳﺎل ﯾﮏ
ﭘرداﺧت  500دﻻر ﺟﮭﺎﻧﯽ درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧﻧ د.
اﯾن ﺳرﻣﺎﯾﮫ اوﻟﯾﮫ ﻓﻘط ﻣﯽﺗواﻧد ﺑرای ﻏذا ،زﻧدﮔﯽ و ﺗﺣﺻﯾل ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده
ﻗرار ﮔﯾرد .واﻟدﯾن ﺑﮫ ازای ھر ﮐودک زﯾر ﺳن  16ﺳﺎل  500دﻻر ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﺳرﻣﺎﯾﮫ اوﻟﯾﮫ درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧﻧ د.
درآﻣد ﮔذﺷﺗﮫ ﻣﻌﺎدل  1 :1ﺟﮭت اداﻣﮫ ﭘرداﺧت اﺳت ،ﺑﺎ اﯾن ﺷرط ﮐﮫ
ﺑﺎﯾد ﻣﺣدودﯾتھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺣداﮐﺛر و ﺣداﻗل ﻣﯾزان رﻋﺎﯾت ﺷ ود.
ﺑﺎﻧﮏھﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﺳﺗﮫ ﺷده ﯾﺎ ﺑﮫ ﺗﻣﻠﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮭﺎﻧﯽ درآﯾﻧ د.
 12.2ﻗﺎﻧون ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم ﺑﮭداﺷت ﻣرﮐ زی
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
 %50اﺳت .ﭘول ﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑﺎﯾد در زﻣﯾﻧﮫ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاری ﺷ ود.
داروھﺎی ﻣﻌﻣول و ھﻣﭼﻧﯾن داروھﺎی ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﯾﺎ طﺑﯾﻌﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﯾﮏ اﻧدازه
ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت ﻗرار ﺑﮕﯾرﻧ د.
ﺑﺎﯾد ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﯽ و ﺑﯾﻣﮫ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﺗﺑر ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﻌرﻓﯽ ﺷود.
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 .3ﺳﯾﺳﺗم اﻗﺗﺻﺎدی ﺟﮭﺎن در دوﻟت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣرﮐ زی
ﭼرا دوﻟت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﻣﺗﻌﺎدل و دوﺳﺗدار ﻣﺣﯾط زﯾﺳت
را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧظم اﺳﺎﺳﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﭘذﯾرد و اﺟرا ﮐﻧ د؟
اﻣروزه ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎ ﻣﺎھﯾت ﺳرﻣﺎﯾﮫداری و ﯾﺎ ﻓﺋوداﻟﯾﺳﺗﯽ
ﺧود ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽﺷوﻧد .رﻋﯾتداری و ﺑردهداری ﺟزو وﯾژﮔﯽھﺎی
ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی ﻓﺋوداﻟﯽ آﻓرﯾﻘﺎ ،ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ و ﺧﺎور ﻧزدﯾﮏ ﺑوده و ھﻣﭼﻧﯾن در
ﺳرﺗﺎﺳر ﺷرق ﺑﺳﯾﺎر ﮔﺳﺗرده اﺳ ت.
ھرﭼﮫ ﯾﮏ ﺷرﮐت ﺑﯾﺷﺗر در ﺟﮭت ﯾﮏ ﺷرﮐت ﺗوﻟﯾدی ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﺑد ،ﺳود آن
ﺑﯾﺷﺗر و درآﻣد اﻓراد ﻧﯾز ﺑﯾﺷﺗر ﺧواھد ﺑ ود.
ﺷرﮐت ﺳرﻣﺎﯾﮫداری )ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ ﻣواد ﺗوﻟﯾد( ﺑﺎ ﺗوزﯾﻊ ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ
ارزش اﻓزوده ،ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﯾﺟﺎد ﺷرﮐﺗﯽ ﺛروﺗﻣﻧد ﺧواھد ﺷ د.
ﺑﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﺗﻣﺎم ﺳﯾﺳﺗمھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮔذﺷﺗﮫ از ﺳوی ﻓﺋوداﻟﯾﺳم ﺗﺎ
ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم ﯾﺎ ﮐﻣوﻧﯾﺳم ،ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺷرﮐت ﺗوﻟﯾدی ،ﺳﯾﺳﺗم
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺛروت در ﮐﺷورھﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ رﺳﯾده اﺳ ت.
ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺧﺻوﺻﯽ ﻣﺣدود ﻣواد ﺗوﻟﯾدی و رﻗﺎﺑت ﭘﺎﯾﮫای ﺑرای ﺗوﺳﻌﮫ اﯾن
ﺷرﮐت اﺳ ت
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﯽﺗوان ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔرﻓت ﮐﮫ اﯾن ﺷرﮐت ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻗﺎدر اﺳت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ
رﻗﺎﺑت را ﺗوﺳﻌﮫ دھد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾد اﻧﮕﯾزهای اﯾﺟﺎد ﮐﻧد ﺗﺎ ﺳطﺢ زﻧدﮔﯽ ﻣردم و
رﺿﺎﯾت از ﺗﺟرﺑﮫ ﻋظﯾم ﺑﮭﺑود و ﺗﻐﯾﯾر ﻣداوم را در ﭘﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷ د.
ﺗوﺳﻌﮫ اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﺎﯾد ﮐﺎھش ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺑﺎﯾد دوش ﺑﮫ دوش ﮐﺎھش اﺳﺗﻔﺎده از
ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﺎﺷد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﭘروژهھﺎی ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ وﯾژه ﺗوﺳط
دوﻟت ﺟﮭﺎﻧﯽ اﯾﺟﺎد ﺷود.
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دوﻟت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﻗﺗﺻﺎدی زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ و
ﺧﺻوﺻﯽ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺑﻧﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺟﺎد ﮐﻧ د.
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 ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاری
در ﭘروژهھﺎی ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ،اﻧرژی و ﺣﻣل و ﻧﻘل اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷ ود.
ﻣردم ﺑﺎﯾد ﺗﺟﺎرب ﻣوﻓﻘﯾت ﻗﺎﺑل دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﻟزوﻣﺎ ً ﺑﺎ
ﭘول ﻣرﺗﺑط ﻧﯾﺳ ت.
ﺑﺎﯾد ﺗﻼش ﮐرد ﻓﺿﺎی ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن و اﺣﺳﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ
ﯾﮑدﯾﮕر را ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﻓﺿﺎی ﮐﻧوﻧﯽ ﺣﺳﺎدت و طﻣﻊ ﻧﻣ ود.
ﺑﮫ ﻣﻧظور ﻏﻠﺑﮫ ﺑر ﺗﻔﺎوتھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺑﺎﯾد ﺻﻧﻌﺗﯽﺳﺎزی
ﯾﮑﺳﺎن در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺎ ھدف اﯾﺟﺎد ﻣﮑﺎنھﺎی ﮐﺎری ﺑﺎارزش و اﯾﺟﺎد
اﻧﮕﯾزه ﺑرای ﺗﺣﺻﯾل ﺑﯾﺷﺗر ﺻورت ﺑﮕﯾ رد.
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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ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﻓرادی ﮐﮫ ﺳطﺢ ﺗﺣﺻﯾﻼت ﺑﺎﻻﺗری 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 ﻣﺣﺻوﻻت و ﻏذا
ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺣﻠﯽ و ﻋرﺿﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺑﺎزار ﺑﺎﺷ د.
اﯾﻧﮭﺎ ھﻣﮕﯽ ﻧوﻋﯽ آرﻣﺎﻧﺷﮭر اﺳت ﯾﺎ ﺷﯾوه ﺗﺎزهای ﺑرای اﻧدﯾﺷﯾ دن؟
اﻓراد زﯾﺎدی در ﻣورد ﺧطر اﯾﺟﺎد ﭼﻧﯾن ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ھﺷدار ﻣﯽدھﻧد
زﯾرا ﺑﮫ ﻣﺣض اﯾﻧﮑﮫ ﺗوﺳط اﻓراد ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب ھداﯾت ﺷود ،ﺑﮫ دﯾﮑﺗﺎﺗوری
ﻣﻧﺟر ﺧواھد ﮔردﯾ د.
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
ﻣرﮐزی ﯾﺎ ﻣﺣﻠﯽ ﻣﺳﺋول اﺟرای اھداف دوﻟت ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳ ت.
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 ﻋﻼﻗﮫ ﺷﻣﺎ را ﺑﯾدار ﮐرده ام  ،و ﺑﮫ ﺟﻠو ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻧﻣﺑﮫ
ﯾﮏ ﺑﺣث ﺟﺎﻟب
ﻟطﻔﺎ ً 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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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  4ﺳﺗون

ﮔروه ھﺎی ﺗﺟرﺑﯽ

وزارت اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ

ﻣﺟﺎﻟس دراﺳﺗﺎﻧﮭﺎو
اﺧﺗﻼﻓﺎت

ﻣﺳﺗﻘﻠﻌداﻟت
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ﺳﺎزﻣﺎﻧدوﻟت ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﮔروه ھﺎی
ﺧﺑرھﺑرای
ﺟﮭﺎﻧﯾﺗﺻﻣﯾﻣﺎت

ﮐﺎرﺷﻧﺎس
ﮔروه ھﺎ

ﮔروه ھﺎی
ﺧﺑرھﺑرای
ﺟﮭﺎﻧﯾﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری
درادارﯾﻣﻧﺎطﻖ

ﺗﺎ  2ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﻧﻔر
ﺟﻣﻌﯾت

ADMINIS
TRATIVE
ﻣﻧﺎطﻖ

ﻣﺟﻠس/ھﻣﮫ ﭘرﺳﯽ

ﺗﺎ  100ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر
ﺟﻣﻌﯾت

اﺳﺗﺎﻧﮭﺎ

ﻣﺟﻠس/ھﻣﮫ
ﭘرﺳﯾﺑرای
ﻣﺣﻠﯾﺗﺻﻣﯾﻣﺎت

ﺗﺎ  1ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر
ﺟﻣﻌﯾت

ﻣﺷﺧﺻﺎت
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ﺟﮭﺎﻧﯾﻣﻧﺎطﻖ ﻣدﯾرﯾﺗﯽ

آﺳﯾﺎی ﻣﯾﺎﻧﮫ

آﻣرﯾﮑﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ

آﺳﯾﺎی ﺟﻧوﺑﯽ

آﻣرﯾﮑﺎی ﺟﻧوﺑﯽ

آﻓرﯾﻘﺎ

اروﭘﺎ

Africa
ﺷﻣﺎل آﻓرﯾﻘﺎ
ﻋرﺑﺳﺗﺎن +

ﺷﻣﺎل آﺳﯾﺎ

South
East Asia
Australia
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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  3ﺳﺎل
اﻓراد ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧﻧد ﺳواﻻت واﺟد ﺷراﯾط را ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﺑﮫ آﻧﮭﺎ •
ﺑﭘرﺳﻧدﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن
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ﺗﯾم ھﺎی ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺑراﯾزﻣﯾﻧﮫ ھﺎی
زﯾر
)ﻋداﻟت )40

)آب و اﻧرژی )40

)رﺳﺎﻧﮫ )40

)ﭘﻠﯾس و اﻣﻧﯾت )40

)دﻓﺎع ﻣدﻧﯽ )20

)ﭘزﺷﮑﯽ )40

)ﮐﺷﺎورزی )20

)اﻣور ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ )40

)ﺻﻧﻌت )40

)اﻗﺗﺻﺎد )40
)ﺳﺎﺧت و ﺳﺎز )40

)ﺟﻧﮕﻠداری )20
)ﻣﺎﻟﯾﺎت )20

)ﻓرھﻧﮓ و ورزش )20

)آﻣوزش )40

)ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ )10

)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 •

37

ONE WORLD

رﺋﯾس رﺋﯾﺳوزارﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎ

وزارت ﭘﻠﯾس و اﻣﻧﯾت

وزارت ﺣﻣل و ﻧﻘل

وزارت آب و اﻧرژی

وزارت دادﮔﺳﺗری
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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
 5000ﮐﺎرﻣﻧد

وزارت ﺗﺧرﯾﺑﺳﻼح ھﺎی ﺟﻧﮓ و ﺑﺎزﺳﺎزﯾﺷرﮐﺗﮭﺎی
ﺗﺳﻠﯾﺣﺎﺗﯽ

وزارت ﺗوزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﮭﺛروت و ﮐﺎھش ﻓﻘر

وزارت اﻣور ﺑﺎﻧﮑﯽ  ،داراﯾﯾو ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی
ﭘرداﺧت
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وزارت ﮐﺎر ورواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ

وزارت آﺷﺗﯾدﯾن

وزارت اطﻼﻋﺎت و رﺳﺎﻧﮫ •:اطﻼﻋﺎت 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

 ADMINدادﮔﺎه ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯾﻣﻧطﻘﮫ

دادﮔﺎه اﺳﺗﺎن

دادﮔﺎه ﻣﻧطﻘﮫ

42

ONE WORLD

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 ﻣﺟددا ً ﺑﺎﯾد از طرﯾﻖ آﻧﻼﯾن اﻧﺗﺧﺎب ﺷوﻧداﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ھر  3ﺳﺎل •
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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  ،اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده  ،ﻣﮑزﯾﮏ ،ﮐﺎﻧﺎدا ﯾﺎ
اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ ﻣﻧﺣل ﻣﯽ ﺷود
ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﻣﺣﻠﯽ ﺗوﺳط ﻣﺟﺎﻟس اﺗﺧﺎذ ﺧواھد ﺷد • .درھﻣﮫ ﭘرﺳﯽ ﺑﺎﯾد •
ﺑﺎ اﮐﺛرﯾت ﻣﺣدود  55درﺻد 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 ﻋﻼوھزﺑﺎن 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 ﻋﺎدﻻﻧﮫ  3ﻧﯾروی اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳﺎﺳﯽ :زﻣﯾن ،آب و
.اﻧرژی
.ﻣﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﺑﯽ ﻗﯾد و ﺷرط از طﺑﯾﻌت و ﻣﺣﯾط زﯾﺳت را ﻣﯽ ﺧواھﯾم
ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾم اﻧﺣﻼل ﺗدرﯾﺟﯽ ﮐﺷورھﺎ و ﻣﻠﻐﯽ ﺷدﻧﻣرزھﺎ
ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﯾﮏ دوﻟت از ﭘﺎﯾﯾن ﺑﮫ ﺑﺎﻻ )وﻟﺳواﻟﯽ ھﺎ  ،اﺳﺗﺎن ھﺎ ،ﻣﻧﺎطﻖ
).اداری
.ﻣﺎ ﯾﮏ دﺳﺗﮕﺎه ﻗﺿﺎﯾﯽ ﻣﺳﺗﻘل ﻣﯽ ﺧواھﯾم
ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾم ھﻣﮫ ﺳﻼح ھﺎی ﺟﻧﮓ و ﻣﻧﻊ را ﻧﺎﺑود ﮐﻧﯾﻣﺗوﻟﯾد ﺳﻼح ھﺎی
.ﺟﻧﮓ
.ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾم درآﻣد ﻋﺎدﻻﻧﮫ 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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