خورشید متعلق به همه ما خواهد بود

مانیفست نظم نوین جهانی
الگوی جدید زندگی اجتماعی

پیش گفتار
سیستم اجتماعی غالب  ،با فلسفه رقابت و روحیه رقابتی خود  ،مردم و جامعه را وادار می کند که
برای داشتن تسلط و قدرت  ,بخواهند همیشه بیشترداشته باشند  ،همیشه پیروز و قدرتمندتر شوند.
این سیستم فردرا تحت فشار قرار می دهد  ،درنتیجه افراد به هرطریقی بی وقفه با یکدیگرمی جنگند
 ،زیرا همه می خواهند پیروز ظاهر شوند.
در طول این مبارزه وحشیانه  ،ما انسانها شرایط اساسی وجود  ،خانه مشترک ومنحصر به فرد همه
موجودات زنده را نابود کرده و پایان زندگی را در کره زمین خود آماده می کنیم
Mehmetبا "نظم نوین جهانی" خود تحت شعار "خورشید متعلق به همه ما خواهد بود "
بود" متعهد به از بین بردن تمام افکار و اقدامات با علل و عواقب آنها می باشد که Kılıç
تهدیدی برای زندگی روی زمین است.
نویسنده  ،برای تأمین زندگی روی زمین وایجاد الگوی اجتماعی انسانی اززندگی  ،پیشنهادات خاصی
ارائه می دهد.
پیشنهادهای وی حاوی تغییرات اساسی در محتوا و تفاوتهای روش شناختی در اندیشه ها و افکار
بسیاری ازفالسفه ودانشمندان مانند :جان الک ،مونتسکیو ،کارل ماکس ،امانوئل کانت ،آلبرت انیشتین
 ،هانس کونگ ،اوتفرید هافه  ،ژائوتینیانگ وغیره درباره "صلح جهانی" و "نظم نوین جهانی" است.
نویسنده  ،زندگی بر روی زمین را با توجه به فلسفه تمامیت وحدت خود تفسیر می کند  ،که در هسته
اصلی آن شامل اصول جهانی مانند اتحاد و برابری است  ،که مانیفست خود را بر اساس نظم نوین
جهانی بنا می کند.
محمد كلیچ با مانیفست خود از بشریت می خواهد كه از هرگونه عملی كه زندگی روی زمین را به
خطر می اندازد  ،دست بردارد و یك الگوی اجتماعی انسانی برای همه ایجاد كند.
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مقدمه
خوانندگان گرامی,
خورشید متعلق به همه ما خواهد بود!
من خوشحال هستم که با معرفی مانیفست خود«نظم نوین جهانی» در خدمت شما هستم.
زندگی در سیاره ما بی نظیر و منحصر به فرد است .تمامی گیاهان  ,حیوانات و انسانها دوست
داشتنی و قابل تقدیر هستند و همچنین ارزش محافظت شدن دارند.
وبه طورخیلی خاص مادر طبیعت هوا ,خاک و آب ارزش محافظت شدن دارند.
اما نحوه برخورد با آن بسیار نگران کننده است.
تصورکنید شاخه سبزی که برآن نشسته ایم را تاحد زیادی بریده ایم ,اگر که ما سقوط کنیم  ,نه تنها ما
هفت میلیارد نفر ,بلکه همراه با ما گربه ها و گل سرخ های ما هم سقوط خواهند کرد.
اگر از یک طرف به مبارزه با یکدیگر ادامه دهیم و از سویی دیگر شاخه ای را که بر روی آن
نشسته ایم بشکنیم  ,خواهید دید که ,آخرین نفس ما در ناله ای نشنیده خواهد بود که به عنوان آخرین
قربانی  ,بیهودگی و جنون را تجربه می کنید .بی آنکه حافظه تاریخ ما را به یاد آورد.
من به عنوان بنیانگذار و رییس اتحادیه صلح  ,دست در دست با سازمان باد کرویتزناخ سالهاست
که برای زندگی شایسته انسان در این جهان فعالیت می کنم.
به عنوان خالصه ای از مالحظات دیرینه فلسفی و سیاسی من در مورد موضوع صلح جهانی  ,می
خواهم نظم نوین جهانی رابه جهانیان تقدیم کنم.
چنانچه شما نیز نگران زندگی برروی زمین و به دنبال راهی برای نجات آن هستید ,مانیفست من نیز
می تواند برای شما جالب توجه باشد.
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بخش اول
مشکل من
من در مورد آینده زندکی در سیاره مان بسیار نگران هستم.
صلح و امنیت برای افراد و جوامع در سراسر جهان از بین میرود.
شرایط زندگی همه موجودات زنده از بین می رود.

علل ظهور
 .نظم موجود درجهان  ,انسان و جامعه رابه سوی یک مسابقه سوق می دهد .مسابقه ای برای برنده
شدن  ,ثروتمند شدن  ,قوی تر شدن و تسلط بیشتر.
 .این میل به گونه ای تقویت می شود که عواقب بدتری مانند جنک های بی پایان ,استثمار  ,فقر و
عواقب دردناک آن بوجود میاید ( .و این دیوانه کننده است) .
 .در عین حال سیستم  ,خانه مشترک همه موجودات زنده و شرایط وجودی ارایه شده را ازبین می
برد.
به این ترتیب سیستم  ,پایان تلخ زندگی برروی زمین را آماده می کند.

بعالوه من متذکر می شوم :
 -1نظام اجتماعی حاکم با عقل سلیم مغایرت دارد.
 -2اندیشه ای که انرژی انسان را ازطریق کار و تالش تبدیل به پول  ,سود و قدرت میکند  ,نمی
تواند سعادت بشررا تضمین نماید.
 -3از همان ذهنیت نمی توان انتظارداشت که  ,از سوء استفاده از بشریت جلوگیری کند ,به نابودی
زندگی خاتمه دهد و یک امنیت پایدار از زندگی در سیاره ما ایجاد کند.
 -4بشریت ناراضی است .خطر وحشتناک است .جنون فضونی می گیرد .پایان تلخ به شدت در
حال نزدیک شدن است .وقتی برای هدردادن نیست.
 -5مسئول شرایط موجود نه یک شخص  ,نه یک ملت و نه یک دولت میباشد ,بلکه نظم حاکم
جهانی مسئولیت این امررا به عهده دارد.
 – 6هیچ کس مجاز نیست که قبل از این جنون چشمان خودرا ببندد و به این پایان تلخ نزدیک شود.
 – 7تنها قدرتی که می تواند مانع از بروز فشار  ,جنون و جلوگیری ازپایان تلخ شود ,خود بشریت
است.
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نتیجه
نظم جهانی موجود دیگر نمی تواند ادامه دهد .این یک مشکل برای بشریت شده است که باید فوری
حل شود.

راه حل پیشنهادی
برای حل این مشکل  ,من پیشنهاد میکنم که نظم نوین جهانی برقرار شود.

نظم نوین جهانی
هدف از نظم نوین جهانی تامین پایداری سعادت بشر بر روی زمین است.
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بخش دوم
سوال  -1نظم نوین جهانی چگونه خواهد بود؟
نظم نوین جهانی توسط سه ستون اساسی پشتیبانی می شود که یکدیگر راتغذیه  ,تقویت و پشتیبانی می
کنند:
ستون اول :فلسفه تمامیت وحدت
ستون دوم :سیستم آموزش و پرورش
ستون سوم :قوانین اساسی جهان

اکنون به هرکدوم از این ستون ها می پردازیم :

ستون اول
فلسفه تمامیت وحدت
برای نشان دادن فلسفه تمامیت وحدت می خواهم شما را به یک سفر کوتاه دعوت کنم!
لطفا چشمان خود را ببندید وتصورکنید:

جهان و تمامیت وحدت
 .جهان بی نهایت  ،همراه با ستاره های بی شمار ،گروه های ستاره ای وکهکشان ها که واحدها و کل
خود را تشکیل می دهند  ،کل یکپارچه ای را تشکیل می دهد.
 .کهکشان راه شیری بعنوان بخش ضروری جهان  ،یک کل را تشکیل می دهد.
 .منظومه شمسی به عنوان بخش جدانشدنی و غیرقابل انکار از کهکشان راه شیری  ،یک کل
یکپارچه را تشکیل می دهد.
 .زمین به عنوان بخش جدانشدنی ازمنظومه شمسی یک کل یکپارچه است.
 .دنیای موجودات زنده به عنوان بخش جدانشدنی از زمین یک کل یکپارچه است.
 .بشریت به عنوان بخش جدانشدنی از جهان موجودات زنده  ،یک کل واحد است.

فرد و تمامیت وحدت
فرد و شخصی که ما آن را انسان می نامیم  ،با تمام وجود خود یک تمامیت واحد و بخش ضروری
از بشریت است.
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 .بدن انسان از ارگان هایی تشکیل شده است که خود آنها از قسمت ها و سلول های بی شماری
تشکیل شده اند.
 .هر ارگان  ،هر قسمت وهر سلول  ،وحدت و تمامیت خود را تشکیل می دهند.
 .هرارگان دارای ساختار متفاوت  ،فرم متفاوت ،وظیفه و عملکردی متفاوت ازسایرین است و می
تواند مستقل از دیگران عمل کند.
 .اگر یکی از اعضای بدن از بین رفته یا غیر فعال شود ،واحد فیزیکی ناقص شده و کامل نمی شود.
 .اگر یکی از اندامها از کل بدن جدا شود  ،این منجر به پایان عمر آن اندام می شود ،همانطور که
سلول در صورت جداشدن از یک عضو از بین می رود.
 .یک انسان فقط زمانی می تواند به عنوان یک فرد عمل کرده و
زندگی خود را رهبری کند  ،که تمام اعضای بدن او هدف خود را در یک تعامل هماهنگ انجام
دهند.
تصویری برای درک بهتر
پتر در آشپزخانه نشسته است  ،ناگهان بویی در بینی خود احساس می کند .او متوجه می شود که این
بوی سوختگی است .سرش را به طرف اجاق گاز می چرخاند چه می بیند؟ قطعه ای ازیک روزنامه
بر روی اجاق گاز می سوزد.
پتر به سمت اجاق گاز رفته و شعله های آتش را خاموش می کند.
 .ارگانی که بو را حس می کند بینی پتر است.
 .ارگانی که شعله های آتش را می بیند ،معده پترنیست بلکه چشم اوست.
 .اندام هایی که اورا به سمت اجاق گاز می برد  ،دستان او نیست بلکه پاهای اوست.
چه اتفاقی می افتاد,
 .اگر بینی پتر نمی توانست بو کند؟
 .اگر چشمان پتراصال نمی توانست آتش را ببیند؟
 .اگردستان پتر قادر نبود آتش را خاموش کند؟
نتیجه :
بدن باتمام اندامهای خود یک کل را تشکیل می دهد وتمام اعضای بدن باهم و هماهنگ عملکرد خود
را انجام می دهد.
به نظر شما چطور می توانیم این نتیجه را به عنوان یک مددکار اجتماعی در زندگی اعمال کنیم؟
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جامعه و تمامیت وحدت

زندگی اجتماعی وقتی شروع می شود که حداقل دو نفر برای انجام کاری که در آن لحظه آنها را به
هم مربوط می کند همدیگر را مالقات کنند .به عنوان نمونه  ،فرض کنیم یک زن جوان و یک مرد
جوان یکدیگر را جذاب می دانند .آنها تصمیم می گیرند که باهم زندگی کنند.
ـ در آغاز تصمیم گیری مشخص می شود که چه کسی در کدام حوزه زندگی چه نقشی دارد.
ـ درسایر زمینه های زندگی باگذشت زمان مشخص می شود که چه کسی دردرجه اول چه نقشی را
به عهده می گیرد.
ـ در زمینه هایی که زن از صالحیت بیشتری برخوردار باشد ،مرد نقش حامی را بر عهده خواهد
گرفت.
ـ در زمینه هایی که مرد صالحیت بیشتری دارد ،زن به عنوان حامی برخورد خواهد کرد.

نتیجه:
این زوج جوان می توانند کوچکترین کل اجتماعی را تشکیل دهند .این دو می توانند با هماهنگی
مشترک زندگی خود را ساخته و با یکدیگر زندگی کنند.
نمونه دیگر:
یک خانواده می خواهند برای خود خانه ای بسازند .آیا این خانواده می تواند بدون کمک بیرونی این
خانه را از پایه تا سقف بسازد؟ هنگام ساختن خانه  ،باید تعداد زیادی از افراد  ,گروههای مختلف
حرفه ای  ,ازجمله معماران  ،بناها و غیره مشغول شوند.
افراد گروههای ذکرشده گرد هم می آیند و کلیت یک واحدی را تشکیل می دهند .اعضای این وحدت
کل با هم کار می کنند و خانه ای را می سازند.
ما می توانیم اقدامات تیم سازندگی در همه زمینه ها را به همه بخش های زندگی اجتماعی منتقل
کنیم.

انسانیت و تمامیت وحدت

 .یک فرد از ارگانهای مختلف تشکیل شده ,همین یک کل یکپارچه را تشکیل می دهد.
 .ارگانهای اجتماعی از افراد جداگانه تشکیل شده اند و هر یک از آنها  ،یک کل یکپارچه را( یک
جامعه واحد را) تشکیل می دهند.
 .جوامع از ارگانهای اجتماعی تشکیل شده اند و هریک  ،یک کل یکپارچه را تشکیل می دهند.
 .بشریت از جوامع تشکیل شده و کل وحدت کامل را تشکیل می دهد.
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بنابراین بشریت هم دقیقا مانند جهان که از ستارگان بی شمار ،گروههای ستاره ای و کهکشانها شکل
گرفته و یک وحدت را تشکیل داده  ،یک کل یکپارچه را تشکیل می دهد .برای نمونه فرد واحد ،
پتر  ،که از اندام های بدن تشکیل شده  ,ومجددا آن هم به نو به خود از بخش ها و سلول های بی
شماری تشکیل شده است.
بشریت هم دقیقا یک وحدت از تمامیت یک ارگان اجتماعی است  .به عنوان نمونه صنعت ساختمان ،
که متشکل از افراد با مهارت ها و تواناییهای متفاوت مانند معماران  ،بناها و غیره است .
اکنون همه چیز را خالصه می نمایم :

نتیجه برای هر فرد
هر فردی که فلسفه تمامیت وحدت را درک کرده باشد  ،راهی را کشف می کند که اورا به درون
خویش هدایت کند.
در سفر به درون  ،او چنین خواهد کرد:
 -1زیبایی ها و غنای غیر قابل توصیف دنیای درون خود را کشف و با آن آشنا شود.
2ـ همیشه بیشتر و بیشتر احساس کند که چقدر مهم وچقدر ارزشمند می باشد.
او شروع خواهد کرد,
 .که دیگر خودرا با افراد دیگر مقایسه نکند و خودش را همانطور که هست بپذیرد.
 .بیش از پیش به خود احترام بگذارد و بیشتر خودش را دوست داشته باشد.
.زیبایی درون خودرا و شادمانی رو به رشد خودرا به بیرون انعکاس دهد.
 .همه انسانها راآ نگونه ببیند ،آنگونه برخورد کند ،آنگونه رفتار کند که گویی هرکدام ازآنها خود او
بودند.
 .احترام خود را نسبت به طبیعت بر روی پایه و اساس واقعی  ،سالم و پایداربنا نهد.

نتیجه اجتماعی
با درونی کردن فلسفه تمامیت وحدت  ،فرایندی از تغییر در شخصیت فرد آغاز می شود! روندی
متفاوت که به زودی در زندگی اجتماعی همه بشریت احساس خواهد شد.
در نتیجه :
 .انسانها دیگر ارزش های یکدیگر را بر اساس مهارت ها  ،شایستگی های متفاوت یا بر اساس
وضعیت آنها در جامعه  ،نمی سنجند.
 .هیچ کسی را ارزشمندتر یا بی ارزش تر از خود نخواهند دید.
 .آنها کارهای خودرا کم ارزشتر یا پرارزش تر از کارهای دیگران نخواهند دید.
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 .انسانها خواهند فهمید که همه گروه ها  ،جوامع  ،اجتماعات و بشریت نمایانگر یک کل واحد می
باشند.
نتیجه برای بشریت

 .مامی توانیم ببینیم که یک فرد چگونه عمل می کند ،به عنوان نمونه پتر و عملکرد فردی آن در
یک ارگان اجتماعی مانند ساخت و ساز.
.ما می توانیم عملکرد یک ارگان اجتماعی مانند ساخت وساز را به یک جامعه مانند آلمان انتقال
دهیم.
 .ما می توانیم عملکرد یک جامعه مانند آلمان را به کل جامعه بشری یا بدن انسان انتقال دهیم .
مهمترین اصول و ارزشهای تمامیت وحدت
 -1اتحاد
ما در کنار هم هستیم  .مانند اندامهای بدن انسان  ،کارکنان بیمارستان  ،خدمه هواپیما ،کارکنان یک
کارخانه و ...
 2ـ برابری
همه ما برابر هستیم :
 .غیر قابل انکار بودن ارزش برابری همه افراد
 .غیر قابل انکار بودن کارکرد وکار
.اکنون من ترکیبی از « تعلق به هم » و « برابری» را تشکیل می دهم و می گویم :
همه ما برای هم هستیم!

از آنجا که همه افرادی که ارگان های اجتماعی  ،جوامع و کل بشریت را تشکیل می دهند فلسفه
وحدت را کامال درونی می کنند  ،آنها بر طبق این فلسفه زندگی را ساخته و زندگی خواهند کرد :
همه ما برای هم هستیم!
به همین دلیل آنها
 .ازذهن مشترک
 .آگاهی مشترک و
.استفاده از آگاهی مشترک  ،در همه زمینه های شخصی و اجتماعی خود برای تامین امنیت زندگی
در سیاره ما ،خوشبختی خود و سعادت و خوشبختی بشریت استفاده خواهند کرد.
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بخش سوم

ستون دوم
سیستم آموزش و پرورش

هدف  ،آموزش  ،تعلیم و تربیت نسل های جدید ازافرادی است که بر اساس فلسفه تمامیت وحدت
زندگی شخصی و اجتماعی خود را شکل داده و رهبری می کنند.
برای دستیابی به این هدف  ،پایه و اساس نظم نوین جهانی با بسیج پایدار آغاز می شود .که گسترش
آن از گهواره تا گور نامیده می شود.
اکنون سعی خواهم کرد که از گهواره تا گور را معرفی نمایم.

گسترش شرایط و چهارچوبها

در کل زمین باید چهارچوبهایی فراهم شود که عدالت در مورد تغییرات سیستم جدید آموزش و
آموزش با نظم نوین جهانی برقرار گردد.
عالوه بر این ،مراکز آموزش و آموزش زندگی در سراسر جهان با اهداف زیر ایجاد می شود:
 .نشان دادن روش طبیعی زندگی و سبک زندگی
 .استفاده معقول از منابع طبیعی زمین .
 .ازبین بردن دالیل خروج جمعی وحمل و نقل انبوه...

آموزش معلم

داوطلبان آموزش باید مهارت های مناسب این حرفه را دارا باشند و واقعا خواهان این شغل باشند.
این دوره آموزشی قوی ترین مهارت های همه داوطلبان را به گونه ای ایجاد می کند که همه به
مهارتهای همه جانبه پایدار مجهز شوند.
آموزش های مناسب تعلیم و ترییت متناسب با گروههای سنی داوطلبان ارائه می گردد.
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محتوا
-1انتقال فلسفه تمامیت وحدت
هر نوزادی ارزشهای بنیادی فلسفه جدید زندگی را همانند شیر مادر از بدو تولد در گهواره می
آموزد.
 -2ارتقا مهارت های شخصی
تمامی مهارت های طبیعی هر کودک در اسرع وقت مورد تحقیق و کشف قرارگرفته و مجهز به
بهترین مهارتها می گردد.
کودک این اختیار را دارد که تمام مهارت های خودرا در زندگی خصوصی و اجتماعی به کار ببندد.
 -3رشد شخصیت
 .کودک با توجه  ،مراقبت و حساسیت همراهی و مواظبت خواهد شد.
 .با خود و دنیای درونی اش آشنا می شود و می آموزد که خود را دوست داشته باشد و از خود
قدردانی نماید.
کودک به دیگران احترام میگذارد  ،و می آموزد مانند خودش از آنها قدردانی و محافظت نماید.
 .می آموزد که ارزشهای شخصی خو د را به سطح اجتماعی انتقال دهد.
 -4آمادگی برای زندگی خصوصی و اجتماعی
 .جوانان به طور خاص برای زندگی خصوصی و اجتماعی خود مطابق با فلسفه تمامیت وحدت آماده
خواهند شد.
 .آنها با شخصیت های سالم و بهترین مهارتها پرورش یافته و آموزش داده می شوند.
.آنها به عنوان متخصص در حرفه های موجود آموزش نمی گیرند ،بلکه به عنوان شخصیت های
پایدار و با احساس مسئولیت پذیری باال آموزش داده می شوند.
 .آنها این توانائی را دارند که زندگی خود را با موفقیت و خوشحالی سپری کنند و همچنین در زندگی
اجتماعی با سازندگی  ،خالقیت و فعاالنه شرکت کنند.
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ستون سوم

قوانین اساسی جهان
قوانین اساسی جهان باید به عنوان قانون اساسی دولت جهان درک شود.
از آنجائیکه آنها باید توسط مجلس موسس تهیه و به تصویب مجلس نمایندگان مردم برسند  ،بنده نمی
توانم هیچ گونه اطالعاتی در مورد محتوا ارائه دهم .

بخش چهارم
سوال  : 2چگونه نظم نوین جهانی برقرار خواهد شد؟
دولت جهانی

برای دست یافتنن به نظم نوین جهانی که مطمئنا چندان آسان و سریع نیست  ،بشر به یک سازمان
قوی  ،پایدارو قابل اعتماد نیاز دارد .این دولت جهانی خواهد بود.
سوال  : ۳دولت جهانی چگونه خواهد بود؟
الف ـ فلسفه سازمانی دولت جهانی
در سازمان دولت جهانی مثال زدني است كه بشریت  ،مانند بدن یک انسان سالم  ،نه در برابر
ارگانها و سلول های خود بلکه برای همه زندگی می کند .بنابراین سنتز ارزشها و اصول فلسفه
تمامیت وحدت مثال زدني است  .همه برای همه!
دموکراسی و عملکرد آن
دموکراسی در حال طراحی مجدد یا بهینه سازی شده :
ایده ها  ،افکار و اعمالی
 .که سبب ازبین رفتن طبیعت مادر شود،
 .زندگی انسان را پیچیده ترنموده و به خطر بیاندازد،
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 .کرامت انسانی را نقض کند،
جایی برای درک جدید دموکراسی پیدا نمی کند.
همه ایده ها  ،افکار ،رفتارها و فعالیت هایی که ،
 .با طبیعت  ،با موجود بودن همه موجودات زنده به ویژه با سالمت و عزت انسان مطابقت دارد،
 .با عقل سلیم و وجدان مشترک پذیرفته می شود و با احساس مسئولیت مشترک تایید می شود.
 .آزادیهای نامحدود طبیعی دموکراتیک شمرده شده است.
تقسیم مسئولیت
اصل تفکیک قوا در اصل « تقسیم مسئولیت » جایگاه خودرا از دست میدهد.
دالیل:
۱ـ با توجه به احساس پایدارمسئولیت پذیری هرفرد  ،نفوذ ،انتقاد و یا هر گونه کنترل منظم کشور
خارجی اضافی خواهد بود.
۲ـ هرکس مسئولیت خدمات جامعه خودرا با مسئولیت چگونگی انجام آنها در زندگی شخصی
اجتماعی خود انجام خواهد داد.
انتخابات
همه مناطق زندگی در حوزه های انتخابیه در حال تعریف و برقراری مجدد می باشد.
مناطقی از زندگی به معنای بخش هایی است که در آن بیشتر افراد از طریق کشاورزی  ،کارخانه
داری و آموزش و غیره درآمد خودرا به دست می آورند.
صالحیت و شفافیت
هر شخصی که بتواند ثابت کند واجد شرایط نمایندگی است می تواند به نمایندگی از حوزه زندگی
خود در پارلمان وارد شود.
نمایندگان ( کاندیداها) مستقیما توسط رای دهندگان برای کمیته ای جهت نمایندگی درحوزه زندگی
مربوطه  ،در پارلمان انتخاب می شوند.
این امربه طور فزاینده ای روشن می کند چه کسی  ،چه شخصی رابرای چه هدفی انتخاب کرده
است و چه کسی  ،چه کسی را برای کدام کار انتخاب کرده است.
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قابلیت انعطاف پذیری
اصل تجدید پذیر انعطاف پذیر منتخب  ،با تغییر در هرزمان به ابتکار عمل شما  ،تضین می کند که
عملکرد و عملکرد دولت جهانی همیشه می تواند در سطح بهینه نگه داشته شود.

احزاب سیاسی
احزاب سیاسی به دو دلیل مهم اساس وجود خودرا از دست می دهند:
۱ـ هنگام شکل دادن به زندگی اجتماعی  ،استفاده از ذهن مشترک  ،وجدان مشترک و آگاهی مشترک
برای اهداف مشترک امری طبیعی است.
 ۲ـ کاندیداها نه به دلیل وابستگی به یک حزب یا سازمان بلکه به دلیل صالحیت انتخاب می شوند.
ب) ساختار سازمانی جهان
سازمان های مدنی
مردم برای مردم
سازمان خدمات مردم برای مردم ازمردم با مردم و برای مردم ظهور خواهد کرد .و به طور رایگان
به تمام مردم خدمت خواهد کرد.
در مراکز اطالع رسانی رایج ،شهروندان پاسخ سریع  ،قابل اعتماد و قابل درک برای سواالت ساده
خود مانند چه یا کجا دریافت می کنند.
مراکز مشاوره شهروندان ،اطالعات گسترده و قابل اعتماد را برای رفع مشکالت در اختیار
شهروندان قرار میدهند .بعنوان مثال اگر کسی بخواهد یک خانه بسازد از برنامه ریزی اولیه تا
طراحی باغ برنامه ریزی خواهد شد.
دراین مرکز خدماتی عالوه برکادرمتخصص  ،فالسفه ،راهنماها و واسطه ها نیز خدمات خود را
ارائه می دهند .فیلسوفان  ،کارمندان را در کلیه مراکز خدمات و واحدهای اداری همراهی میکنند ،به
گونه ای که خدمات مطابق با فلسفه تمامیت وحدت انجام شوند.
راهنمایان در مراکز مشاوره مردم و مرکز پشتیبانی مردم تضمین میکنند که خدمات با قوانین مجالس
مطابقت داشته باشد.
واسطه ها فقط در مراکز پشتیبانی از مردم فعالیت خواهند کرد و در ارتباط با مسایل مشترک ،
احزاب با تفکرات متفاوت را به همفکری و توافق سوق می دهند.
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سازمان دولتی
ساختارهای سازمانی دولتی جهانی به شرح زیر است:
۱ـ واحدهای اداری محلی مانند دولت محلی امروز و ادارات شهری
۲ـ واحدهای اداری منطقه ای مانند ایاالت فدرال در آلمان یا کشورهای متمرکز مانند فرانسه
۳ـ واحدهای اداری قاره ای
۴ـ پارلمان نمایندگان جهانی
واحدهای اداری به موضوعاتی که در حوزه های مسئولیت و وظایف آنهاست رسیدگی خواهند کرد.
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بخش پنجم
سوال  :4دولت جهان چه خواهد کرد؟
الف) اقدامات فوری
در گام اول دولت جهان اقدامات فوری را اجرا خواهد کرد

۱ـ اقدام فوری :
جنون را متوقف کنید! از پایان تلخ جلوگیری کنید!
این موارد عبارتند از:
 .متوقف ساختن ویرانی طبیعت ،
 .رفع تمام امکانات نظامی  ،ازبین بردن همه سالح هاو پایان دادن به همه جنگ ها ،
 .سیر کردن همه افراد گرسنه،
امکان اسکان برای تمام بی خانمان ها ،
 .متوقف کردن قاچاق انسان و برده داریجنسی،
.....
اقدام فوری :۲
گسترش زیرساختها
تمام زیرساختها در همه زمینه های زندگی در سراسر جهان با توجه به ارزش ها و اصول فلسفه
تمامیت وحدت طراحی مجدد می شوند.

اقدام فوری :۳
تامین امنیت زندگی بر روی زمین
به منظور تامین امنیت زندگی بر روی زمین  ،دولت جهان به همراه شهروندان خود :
 ۱ـ نابودی طبیعت مادر رابرای همیشه خاتمه می دهد.
 ۲ـ علل فقر پیامدهای آن را با حداقل استاندارد زندگی از بین می برد.
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ب) برقراری نظم نوین جهانی
در گام دوم  ،دولت جهان با ساختن نظم نوین جهانی به همراه شهروندان خود شروع به ساختن خواهد
کرد.
کلیه مناطق زندگی درسراسر جهان تحت نور ،وبا سه نورافکن تازه تشریح و طراحی مجدد می شود:
 .فلسفه تمامیت وحدت
 .سیستم جدید آموزش و پرورش
 .قوانین اساسی جهان
دوره گذار میان سیستمهای قدیمی و جدید به ویژه با این موارد مشخص می شود:
 ۱ـ توجه  ،همدلی و همدلی برای متفاوت بودن و ارزشهای موجود از یک سو
 ۲ـ تعیین و عزم در برقراری نظم نوین جهانی از سوی دیگر.

اصالح موارد دیگر زندگی
برخی از نمونه ها :
اصالح سیستم حقوقی
سیستم حقوقی به دالیل زیر بازسازی خواهد شد:
 ۱ـ ناسازگاری قوانین ملی با ذهن جهانی و غیرعملی بودن این قوانین اثبات نشده است.
 ۲ـ نه افراد  ،نه جامعه و نه دولت هیچیک ممتاز نخواهند بود.
 ۳ـ سیستم جدید باعث ایجاد گناه و یا تخلف نخواهند بود.
 ۴ـ علل بی عدالتی به خودی خود ناپدید می شوند.
 ۵ـ احتمال برخورد ناعادالنه و لزوم دفاع از خود ،به خودی خود از بین می رود.
 ۶ـ جهان بینی جدید قانون جهانی را به عنوان دستاورد بشریت برای همیشه حفظ خواهدکرد.

قوانین دولتی
همزیستی دردنیای جدید توسط قوانین تنظیم می شود نه با قوانین!
مجلس ها قوانینی را تصویب نمی کنند که در صورت عدم رعایت آنها  ،در مورد خودشان قوانین
جزایی اعمال گردد.
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آنها قوانین پایه ای را توسعه می دهند که ناشی از نیازهای طبیعی انسان است وآنها توسط افراد،
جامعه و دولت رعایت خواهدشد.
قوانین اساسی با عملکرد کلیدی
 .از نظر تعداد تا حد ممکن پایین نگه داشته می شود.
 .در جمالت اصلی ساده همیشه با موضوع « من » تدوین می گردد.
 .برای یادگیری هم درزبان جهانی و هم به زبان مادری همه شهروندان ارائه می شود.
اگر در مورد پیروی از قوانین برای یک فعالیت برنامه ریزی شده مانند :
ساخت خانه است می توانید این قوانین را با ( مردم برای مردم ) فراخوانی کنید.
موارد بی احتیاطی
در موارد عدم اطمینان  ،راهنمایان و مشاورانی که در مراکز پشتیبانی از مردم فعال هستند ،مداخله
می کنند.

لغو نهاد نظامی
دالیل وجود ارتش به خودی خود ناپدید می شوند زیرا نیاز قبلی به آنها دیگر وجود نخواهد داشت .به
عنوان مثال:
 .تسخیر خاک ها  ،منابع و ارزش های متعلق به دیگران.
 .دفاع از یک کشور  ،یک ملت در مقابل حمالت دیگران و غیره.
از بین بردن سازمان پلیس
دیگر به وجود پلیس نیاز نخواهد بود زیرا با لغو قوه قضاییه و استقرار مردم برای مردم باعث می
شود که کارهای قبلی پشتیبانی و محافظت و نظارت پلیس غیرالزم باشد.
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لغو سازمانهای سرویس مخفی
ازآن جایی که دالیلی که افراد و جوامع را به سمت جنون سوق می دهد ،دیگر وجود نخواهد داشت،
جمع آوری اطالعات پنهانی درمورد دیگران بی فایده خواهد بود .در نتیجه سازمانهای سرویس مخفی
نیز از بین خواهد رفت.
حذف مرزهای ملی
با توجه به این واقعیت که :
.تقسیم مصنوعی طبیعت مادر بی معنی است.
 .تمام اشکال زندگی به زمین تعلق دارند وغیرازاین نیست ،مرزبین مرز کشورها برداشته خواهد شد.

19

بخش ششم
سوال  : ۵چگونه دولت جهانی تاسیس خواهد شد؟
گروه های ابتکار عمل
 .به محض این که مردم متوجه شوند که نظام اجتماعی حاکم دیگر نمی تواند ادامه یابد و ضروری
باشد که اقدام فوریتی انجام شود  ،افراد همه جا گروههای ابتکاری تشکیل می دهند و دراین
گروههای ابتکاری انسانها فلسفه تمامیت وحدت را کامال درونی اجرا می کنند.
 .آنها مانیفست من  ،نظم نوین جهانی را می پذیرند و به یکدیگر اطالعات می دهند و درباره آن بحث
و گفنگو می کنند.
 .گروههای ابتکار خودرا در سراسر جهان سازماندهی می کنند و مردم را با یکدیگر مرتبط می کنند.
.آنها با آگاهی دادن به مردم در مورد جنون غیرقابل تحمل و ابعاد خطرات و مانیفست نظم نوین
جهانی  ،اقدام به ایجاد یک برنامه آموزشی جهانی می کنند.
 .به محض اینکه فعالیتهای اطالع رسانی به هدف خود دست می یابد ،گروههای ابتکار از جامعه
جهانی می خواهند که مجلس موسس برای یک کشور جهانی را تشکیل دهند.
تاسیس پارلمان
 .به دلیل فراخوان گروه های ابتکار نمایندگان برای مجلس موسس در ایالتهای ملی انتخاب می شوند.
 .مجلس موسس
ـ خدمات خود را در یک مکان مناسب در جهان آغاز می کند.
ـ قوانین اساسی جهان را ترسیم میکند.
ـ یک برنامه آگاهی جهانی را با محوریت اصول جهانی زندگی برگزار می کند و
ـ سپس نظر سنجی شهروندان را در مورد این موضوع انجام می دهد.
مجلس موسس کشورهای جهان به محض اینکه متوجه شود که هم فعالیتهای اطالع رسانی و هم
بررسی های شهروندان به هدف خود رسیده اند ،از نمایندگان پارلمان جهان دعوت می کند.
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پارلمان نمایندگان مردم جهان
 .به دعوت مجلس موسس مردم در کشورهای خود نمایندگان خودرا برای پارلمان مردم جهان انتخاب
می کنند.
 .نمایندگان مردم جهان خدمات خود را آغاز میکند،
ـ قوانین اساسی جهان را تصویب می کندو
ـ رییس جمهور ( دولت جهانی ) را انتخاب می کند.
ـ از این رو جمعیت جهان بنیان دولت جهانی را جشن می گیرند.

سخنان اختتامیه

خوانندگان گرامی,
من به طور خالصه نگرانی هایم راجع به زندگی بی نظیر و منحصر به فرد در سیاره ها و پیشنهادم
برای حل مسئله بشریت را ارائه کردم.
امیدوارم که فوریت عمل و عملی بودن مانیفست من برای شما روشن شود و آرزوی قلبی من بر
آورده شود.
اوضاع جدی است.
وقتی برای هدر دادن نیست.
ما دریک جاده ناهموارهستیم.
وقت آن است که یک تصیم تاریخی بکیریم.
زمان شروع آن است.
وقت آن است که به ما بپیوندید!
بگذارید جنون را تمام کنیم ،خطر بزرگ را متوقف کنید و از پایان تلخ جلوگیری کنید.
در درجه اول  ،کسانی خود را دوست دارند ،که گل رز  ،میخک و گل الله را دوست دارند .که
عاشق گربه ها  ،سگ ها و کبوترها هستند!
اولین و مهمترین آنها کسانی هستند که به طبیعت مادر ،انسان و انسانیت احترام می گذارند وازآن قدر
دانی می کنند.
و من خودم را موظف میدانم که از تمام مهارت و قدرت خود در این مسیر ضروری استفاده کنم!
برای همه ما آرزوی موفقیت می کنم از ته دلم ممنونم ،خورشید از آن ما خواهد بود.
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