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 برای جمعی دسته کار و ھماھنگی/  کارزار/  عبارت است از مبارزه )Campaign( طبق لغتنامۀ آنالین دھخدا کَمپِین  1

تبلیغاتی. در این برنامه، کمپین ناظر به کمپین انتخاباتی  یا سیاسی مایه ته با بیشتر خاص ھدف یک به رسیدن
(Electoral campaign)  .یعنی تالش ھماھنگ و سازمان داده شده برای پیروزی در انتخابات ریاست جمھوری است

در این برنامه به یک معنا بکار رفته اند.  ،  "مبارزات انتخاباتی"و "برنامه انتخاباتی""کمپین" و "کمپین انتخاباتی"  
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مقدمه  

چون  ئیاست، انقالبی با ھدف ھای واال مردمی  یک انقالب بزرگنتیجه جمھوری اسالمی 

با دنیا بر  رابطهآزادی و عدالت برای مردم ایران، استقالل و توسعه برای کشور ایران، و 

حاکم بوده سی و چند سالی که جمھوری اسالمی  دراساس عزت، حکمت و مصلحت. 

 شدهایران دستخوش تحوالت زیادی دنیا دگرگونی ھای شگرفی را تجربه کرده و ، است

دیجیتال" میشد، جمھوری اسالمی درگیر  مثال، در ھمان حال که دنیا وارد "عصر است.

جنگ تحمیلی عراق، و فشارھای خارجی بوده است.  اختالف درون نیروھای سیاسی،

و مسائل دیگری که در ارتباط با آنھا و یا ، دشمنی با انقالب، سوء مدیریت بدلیل این وقایع

از خواسته  بسیاریمستقل از آن رخداد ھا پیش آمدند، جمھوری اسالمی نتوانست به 

 اسالمی جمھوریاقرار کرد که با این وجود باید ھای انقالب اسالمی جامه عمل بپوشاند. 

 توسعه و اقتصادی اجتماعی، اسی،یس ھای زمینه درھم  توجھی شایان ھای موفقیت

ایران بیش از ھر دوره ای در تاریخ نوین خود استقالل  مثال طور به. است داشته بنائی زیر

 سازی، اتوموبیل صنایع در توجھی قابل ھای پیشرفتپیدا کرده است. سیاسی 

 و آموزش. است شده ایران نصیب، بیوتکنولوژی و غذائی دفاع مخابرات، پتروشیمی،

 زیادی توجه ھا روستا و یافته توسعه کمتر مناطق به کرده، رشد کمّی لحاظ به درمان

 خود میزان چنین ھم. است یافته بسط کم درآمد تبرای طبقا رفاھی ھای برنامه و شده،

 دارد وجودنیز  دیگری متعدد ھای زمینه. است یافته افزایش ای مالحظه قابل بطور کفائی

 عنوان به. است شده اسالمی جمھوری نصیب آنھا در توجھی قابل ھای موفقیت که

 غیر صادرات افزایش و مرفه، طبقه از مالیات اخذ ھا، سوبسید کاھش از توان می نمونه

 کرده جھانی جدیدِ دنیای به جھش آماده را ایران تحوالت این مجموعه. برد نام نفتی

.است  

 

 و داخلی بحرانی مسائل از چنان ھم ایران ،رفت آنان ذکر که ھائی پیشرفت وجود بامتاسفانه 

 با الخصوص علی غرب با خصمانه مناسبات ند ازارتنمونه این مسائل عب. است رنج در المللی بین

 برایمخصوصا  شغلی ھای فرصت فقدان تورم و ؛مالی انزوای و اقتصادی ھای تحریم و آمریکا

 برای کافی امنیت نبودِ و ثبات بی عمومی ھای سیاست ؛غنی و فقیر بین عمیق فاصله ؛جوانان

و  دولتی سیستم در بازی پارتی و ساد،ف مدیریت، سوء ؛صنعتی گذاری سرمایه و اقتصادی رشد

ھای  سیاسی و ناھنجاری ھای محدودیت ؛ھا مدیریت در ساالری فن و ساالری فقدان شایسته

 و؛ )فحشاء و اعتیادتبعیض،  قبیل از( جوانان و ھا، اقلیت نان،اجتماعی مخصوصا در ارتباط با ز
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این مسائل و  عنایت به. با و بی توجھی به میراث گرانبھای فرھنگ ایران زیست محیط تخریب

 می احساس گسترده طورب حل راه یافتن به نیازبی دلیل نیست که  ،سایر مشکالت و ناھنجاریھا

و دائما  ھستندبیش از ھمه نگران این مسائل ایران نیز  رھبری. است ضروری فوری اقدام و شود

برای ایجاد الگوی توسعه  . تالشھستند ھمیاری بهنیازمند  و میباشند حل راه جستجویدر 

-اسالمی  شوق و شورھم خوشبختانه  ایرانیانگرفته است. برایرانی نیز از ھمین نگرانی ریشه 

. بارد می سرشان بر کننده نومید سخنان چه اگر دارند را تغییر  

 

 زیرا کهو راھی تازه جست رزو و انتقاد کاری از پیش نمیرود. باید طرحی نو درانداخت آاما فقط با 

ایده  ایران مدمر .کند معکوس را کنونی وخامت به رو روند تواند می تازهو مسیر   یدگاهفقط یک د

آنھا خوب میدانند  .یعمل بی تکراری و ھای حرف نه و میخواھند موثر ھای حل راهھای جدید و 

از این رو است که دکتر   که مسئله سازان گذشته نمیتوانند مسئله حل کنان آینده باشند.

برای خود را با باور به اینکه شرایط الزم برای احراز مقام ریاست جمھوری را دارد،  ،امیراحمدی

کرده و برای این منظور ھم برنامه انتخاباتی حاضر را به مردم شریف ا کاندید 1392انتخابات سال 

، آزاد انتخابات در کنار یک ویبرنامه پیشنھادی  ،دکتر امیراحمدیباور ه ب ایران عرضه میکند.

برای ایران و ایرانی  بھترای  آینده به رسیدن جھت کم ھزینه و پربار راهشفاف و عادالنه تنھا 

و وقتی این  ،ایران است یتامین منافع ملآ شتی ملی و جھانی و ھدف اصلی برنامه   .است

. از دید دکتر امیراحمدی است ی سرزمینگشادمانی مردم و جاودانمحصولش منافع تامین گردند،

 " اوملت گرائی"ا بکارگیری مفھوم ن شادمانی مردم و جاودانی سرزمین بآمنافع ملی و به ھمراه 

ملت به مردمی گفته می  .استمردم و سرزمین آنھا مشتمل بر مفھوم ملت، میشوند.  محقق

شود  که در یک سرزمین با مرزھایی مشخص زندگی می کنند، بر خالف امت به معنی کسانی 

در حالی که ملی گرائی سنتی که دارای یک دین یا آئین ھستند و زیستگاه آنان مھم نیست. 

جغرافیا و ملت گرائی اساسا جغرافیائی و اسالم گرائی سنتی اساسا مردمی ھستند،  ایران

با ھم  بھینه کردن منافع مردم و منافع سرزمینمردم را با ھم در یک چارچوب می آورد و ھدف آن 

دان میشود. و اما ملت نھا جاوآمردم شادمان و سرزمین  فع بھینه گردنداوقتی این من  .است

دکتر امیرحمدی در این حاصل نمیشود. و بین المللی شتی ملی آرج از چارچوب ئی در خااگر

برنامه شرایط ایجاد این آشتی و عواملی که باید برای شادمانی مردم و جاودانی سرزمین 

را توضیح داده است. بنظر دکتر امیرحمدی با  ی مورد نیاز آنفته شوند و سیاست ھاربکارگ

دست ھمه  وپیروز شد و اینده بھتری ساخت. ا توان ایران میھمکاری و ھمیاری مردم شریف 

که قبل از اینکه در مقابل این حرکت قانونی و انتظار دارد لفین ھم اشما را میفشرد و از مخ
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صدر  سعهحداقل این برنامه را با دقت و ن به قضاوت بنشینند و یا در باره آبایستند  خیرخواھانه

. و حتی بھتر سعی کنند به تکمیل آن کمک کنند بخوانند  

 
رد گفتمان خصمانه ای است که در رابطه با  توضیح و یکی از پایه ھای فکری این برنامه انتخاباتی

مشکالت داخلی و خارجی و امریکا شکل گرفته است.   اپوزیسیونایران امروز بین مثلث حکومت، 

است ریشه ھای پیچیده و عدیدۀ تاریخی، جفرافیائی، ای که ایران امروز با آن دست به گریبان 

فرھنگی، سیاسی، و اقتصادی دارند. متفکران بسیاری اعم از ایرانی و خارجی در این باره نوشته 

اند و از منظرھای گوناگون به تحلیل کشور و جامعه ایران و ریشه یابی مشکالت فعلی پرداخته 

اه حل ھائی در این زمینه پیشنھاد کرده و دیگری اند. یکی به مسائل اقتصادی پرداخته و ر

مسائل سیاسی قرار داده و راه ھای برون رفت از آن معضالت را برای ما ترسیم بر تمرکزش را 

کرده است. در ھمین قلمروِ سیاسی گروھی به بررسی مسائل داخلی و گروھی دیگر به تنش 

وی خطرناک و فزاینده خصمانه می شود، که بنح ،ھای خارجی از جمله به رابطه ایران و آمریکا

پرداخته است. ھم ریشه یابی ھا و ھم راه حل ھا، ھر کدام، بخش ھائی از حقیقت را در بر می 

با مسائل این برنامه انتخاباتی گیرند. اما آنچه که کمتر به آن توجه می شود و محور برخورد 

لی صحنه سیاسی ایران، یعنی سیاسی ایران را تشکیل می دھد این است که سه بازیگر اص

را در مواجھه با نیروی مخالف خود  خصمانه ای پوزیسیون، و حکومت آمریکا گفتمانحکومت ایران، ا

 بر گزیده اند که نھایتا بطور دائم "منافع و موجودیت" یکدیگر را تھدید می کنند. 

 
که قابل تصور است نیست بلکه نکته این مطرح در اینجا بحث اخالقی صِرف در مذمت این گفتمان 

نیست ادامه چنین گفتمانی به حل بنیادی مسائل ایران در داخل و یا رابطه آن با خارج بیانجامد. 

اما خبر بدتر این است که مثلث حکومت ایران، اپوزیسیون، و حکومت آمریکا باید واقف باشد که به 

ت نمی ماند بلکه افزایش می یابد تا آنجا که دلیل اتخاذ این گفتمان خصمانه سطح دشمنی ثاب

به احتمال قوی بر اثر "یک برخورد بزرگ" ھر سه گروه، ھر یک به نوعی، خسارات سنگینی را 

در ھمین حال ھم موازنه قدرت بگونه ای است که ھیچ یک از این سه د. شخواھند  متحمل

ی به اھداف حود برسند. برعکس، نیروی متخاصم نمی توانند چیره شده و از طریق برتری انحصار

شواھد نشان میدھد که ھر سه نیرو ضعیف و ضعیف تر میشوند و این بازی خصمانه "باخت 

تجدید نظر در گفتمان موجود نه تنھا به عنوان پیش شرط اصلی حل باخت" خواھد بود.  بنابراین، 

از این روست   "فاجعه" بود.مسائل موجود یک ضرورت است بلکه بدون این تغییر باید در انتظار یک 

در ارتباط با مسائل ایران و ھم چنین دکتر امیراحمدی که روح حاکم بر کار ھای نظری و علمی 
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ایجاد دیالوگی مبتنی بر عقالنیت، واقع گرائی، و عملگرائی بین حکومت  شمحور فعالیت ھای

دیگر بوده است. ایران و اوپوزیسیون از یکسو و حکومت ایران و حکومت آمریکا از سوی   

شرایط  ایران و  در مورد دکتر امیراحمدیتحلیل  پاره ای کج فھمی ھا ازشوربختانه به دلیل 

زیادی ناعادالنه وضعیت آینده، افراد و جناح ھای گوناگون سیاسی حمالت  دشواری پیش بینی از

نسبت  امیراحمدیدکتر اکثرا ناشی از عدم شناخت رویکرد  که کرده اند. این حمالت وارا متوجه 

(و البته در پاره ای موارد از سرِ شرارت) انواع اتھامات از قبیل  است به مشکالت پیچیده ایران

 دکتر امیراحمدیکرده است. طی سه دھه گذشته که  واوابستگی به این یا آن نیرو، را متوجه 

 اودر داخل ایران جریانی  ستبدون وقفه در باب مسائل ایران به فعالیت و پژوھش مشغول بوده ا

قلمداد کرده در حالی که دشمنان حکومت ایران در خارج، بر چسب  "مامور آمریکا و سی آی اِ"را 

زده اند. ھمین تناقض ھر عقل سلیم و بیطرفی را متقاعد  او"مامور جمھوری اسالمی" را به 

و یا انگیزه ھای غیر صادقانه ای در  مشکل دارددکتر امیراحمدی  منتقدین اندیشهکند که یا می

در مقاله بلندی بنام "داستان من" که در سایت دکتر امیراحمدی در کار است.  وابرخورد با 

که تا حد ممکن شناخت بھتری از مواضع سیاسی  ستموجود است، سعی کرده ا یششخصی

برنامه انتخاباتی در این ابھام زدائی،  راستای آن. در دارتباط با مسائل ایران بدست بدھدر  خود

و بکار گرفته است ن یک گفتمان آشتی جویانه و واقع گرایانه را منطق و زبادکتر امیراحمدی ھم 

بین مثلث حکومت،  ھمکاری بر گفتمان خصمانه متداولآشتی و امید دارد که این گفتمان 

فاصله ھا را کم کند.  و  ودلب شاغاپوزیسیون و امریکا   

در این برنامه کَمپِینِ جھت انتخابات ای کالن خود، دیدگاھمطرح کردن عالوه بر دکتر امیراحمدی، 

، سعی کرده است برنامه ھا و سیاست ھای عملی مشخص را نیز 1392ریاست جمھوری خرداد 

و ھمکارانش در پیش دارند  وکه ا تالشیجھت اطالع مخاطبین مطرح کند تا تصویر جامع تری از 

 ؛در انتخاباتتوضیح دالیل شرکت او  عبارتند از خردمھمترین سرفصل ھا در سطح بیاید. بدست 

کار،  نقشۀتوضیح  ؛و جلب توجه عموم به آنھا جامعه ایرانضروری و فوری موضوعات ترسیم 

دیدگاھھا و راھبرد تشریح و باالخره  ؛اقدامات و روش ھای طراحی شده برای پیروزی در انتخابات

 درھم چنین  و فرھنگی.  توسعه کشور در زمینه ھای اقتصادی، سیاسی، اجتماعیھای اصلی 

خود در خصوص عادی سازی مناسبات با  ھایدکتر امیر احمدی به تشریح دیدگاھ نوشتار این

نحوه دستیابی به جایگاھی پر اعتبار برای ایران در جامعه جھانی غرب منجمله آمریکا، و نیز 

ل دکتر امیر احمدی فرصت ھا و چالش ھای پیش روی مبارزات . در عین حاه استپرداخت

دھھا طرح، صد ھا برنامه، و ھزاران  ویدیدگاه  . ازه استر دادبررسی قراانتخاباتی خود را مورد 
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پر شماری که ملت ایران با آنان روبروست تا بتوان با چالش ھای سیاستگذاری باید شکل بگیرد 

دکتر امیر احمدی به کمک مشاوران و متخصصانی  ،مبارزات انتخاباتیبه مقابله برخاست. در حین 

منابع عمده  و سیاستگذاری ھا و نیز که وی را یاری می دھند جزئیات طرحھا، برنامه ھا،

مورد نیاز برای تحقق آنان را به اطالع عموم خواھد رساند.انسانی، مالی، سازمانی، و مدیریتی   

 

و آن بخش از جامعه  جمھوری اسالمی، رھبران، تی مردم شریف ایراناین برنامه انتخابا ینمخاطب

و  نظام اسالمی، و کثرت در جامعه ایران . میباشندمند که به مسائل ایران عالق ندبین المللی ا

این بنابراین،  .یک واقعیت استدنیای خارج نظام و غیر عادی بودن روابط درون این کثرت و بین 

ایده ھا و راھبردھای خود وضعیت غیر عادی روابط، برنامه سعی کرده با توجه به این گوناگونی و 

روحانیت شیعه یکی از مطرح کند.   کشور مسائل و در جھت عادی سازیجدید  یرا با زبان

مھمترین نیروھای مرجع جامعه ایران و از عمده ترین مخاطبین این برنامه ھستند. ھیچ اجتماعی 

محفوظ  آنھاو احترام  دهش ھای علمیه و روحانیت تقویت حوزه. باید نیستبدون دین و روحانیت 

که در صورت یاری گرفتن از  نظام اسالمی برگرفته از یک انقالب عظیم و تاریخی است. بماند

 قوای.  تا به اھداف انقالب جامه عمل بپوشاندمردم میتواند ظرفیت کم نظیری را فراھم آورد 

نھا معموال وطن پرست، آح کشور نیروی عظیم دیگری است که مورد توجه این برنامه است. مسل

نھا در آنھا تقویت شود و باید استقالل و قدرت آعملگرا و مدرن ھستند. باید این خصوصیات در 

برنامه این نیروی دیگری که مورد توجه توسعه کشور و خدمت به مردم افزایش یابد. دفاع و  جھت

نھا و آنھا، رشد و ترقی آاست اقوام و اقلیت ھای دینی ھستند. باید در جھت ھمبستگی ملی 

زنان ایران بیش وقفه کرد.  نھا کوشش قانونی و عملی بیآنوع تبعیض علیه ریشه کن کردن ھر 

و در صد امکانات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی  20از کمتر از  ھمچناناز نیمی از جمعیت اند اما 

فرھنگی برخوردارند. رفع این تبعض باید در صدر سیاست ھای دولت ھای آینده باشد ھمانطور که 

در صدر این برنامه ھم ھست.    

 

نھا حمایت معنوی و عملی شده آکه در این برنامه از  ھستندجوانان ایران نیروی مرجع دیگری 

پرورشی و ھنری، حرفه ای،  ،آموزشیاست.  پیشرفت ایران آینده در گرو پیشرفت ھمه جانبه 

جامعه کار آفرین ایران نیروی مھم دیگری است که مسائل آن این جوانان مستعد است. ورزشی 

 ،ھیچ جامعه ای بدون کارآفرینان در این برنامه مورد توجه قرار گرفته است. ن آای کمک به و راھ

کنار کارآفرینان طبقه متوسط در بعنوان یک نیروی مثبت مکمل دولت قادر به ادامه حیات نیست.  

-علمیایران نیز باید تقویت شود. این نیرو  پایه  کشور است و بدون توسعه سیاسی  فرھنگی 
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و طبقه متوسط بدون طبقات  ان. کارآفریناز دست خواھد رفتمناسب رشد نخواھد کرد و 

 نیز  طبقه ایننیاز ھای اولیه و پیش شرط ھای رشد زحمتکش جامعه بی پایه خواھند بود. باید 

دکتر امیراحمدی ن است. آانشگاه قلب یک ملت و مرکز پیشرفت د. دبه بھترین وجه فراھم شون

از جمله دانشمندان، عالقمند است که جامعه دانشگاھی  قویابعنوان یک دانشگاھی، 

را در جھت توسعه ھمه جانبه کشور و تقویت  وبه کمکش بشتابد و ایمندان و ھنر انروشنفکر

. ایرانیان خارج از کشور نیروی مھم دیگری ھستند که مرتبط دنیاری دھدانشگاه و دانشگاھیان 

و ملت مورد توجه  شانآنھا در جھت منافعخالقیت کردن آنھا به کشور و استفاده ھمه جانبه از 

غرب، ھمسایگان و مسلمانان دنیا ھم این پیام  و بالخره، این برنامه برایجدی این برنامه است.  

و در صلح باشد مبتنی بر روابط دوستانه داشته را دارد که ایران میخواھد با ھمه شما ھمکاری 

یک جایگاه بلکه منافع عظیمی از مخاطبینش نه تنھا که دکتر امیر احمدی اعتقاد دارد  زندگی کند.

 رونق پر و کراتیکودم یایران ظھور به نحوی در گروز نیصلح جھانی رفیع برای ایران در دنیا و 

است.  

 

سوای گوناگونی اجتماعی و اقتصادی درورن مردم ایران، انھا ھمچنین تمایالت ایدئولوژیک و 

سیاسی متفاوتی را نمایندگی میکنند. برنامه انتخاباتی دکتر امیراحمدی به این تمایالت نیز توجه 

که فرای مرزھای این تمایالت برود و یک ھمبستگی فکری نیز ایجاد کند.  سعی کرده استدارد و 

یکی از مھم ترین این تفاوت ھا در تقسیم جامعه بین بخش ھای سنتی و مدرن شکل گرفته 

است. در ایران امروز، بخش سنتی عمدتا طرفدار جمھوری اسالمی بوده و از خواست ھا و شعار 

این برنامه از خواستھای   حمایت میکند.آن ری منطقه ای برتاستقالل طلبی و ارزشی، ھای 

یک ایران مستقل و قدرتمند در منطقه حمایت حفظ ارزش ھای واالی ملت و سنت گرایان برای 

کند. در ھمین حال، برنامه دکتر امیراحمدی به این واقعیت نیز توجه دارد که جامعه ایران ھر  می

بایست حتما برآورده  خواست ھای جدیدی دارند که میروز مدرن تر شده و بخش ھای تجددگرا 

ن جمله اند یک زندگی پیشرفته و آزاد در ھمیاری با دنیای جھانی شده امروزی.  آشوند و از 

متاسفانه از زمانھا پیش، بین این دو بخش از جامعه ایران یک تضاد ساختگی شکل گرفته است و 

دو بخش فقط تضاد منافع دارند و نمیتوانند در چارچوب  بعضا اینجور وانمود کرده اند که انگار این

در کنار ھم زندگی کنند. در این برنامه سعی شده است بر روی این  بھترمنافع ملت و یک ایران 

تفکر تخریب کننده خط بطالن کشیده شود و راھبردھائی پیشنھاد گردد که تلفیق این دو بخش 

-نتیمکمل در ایران در جھت ایجاد یک جامعه س تفکرات سیاسی نظیر ملی مدرن ممکن گردد.  

سیاسی جامعه در متضاد بندی  گاھا موجب تقسیمنیز گرائی، اسالمگرائی و سوسیالیسم 
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ه است کردبرنامه دکتر امیراحمدی با توجه به این واقعیت نوشته شده و سعی . اند ایران شده

ن تمایالت را دریافته و از انھا برای فصول مشترک ایبا استفاده از مفھوم جدید "ملت گرائی" که 

 ،به اعتقاد دکتر امیراحمدی، این برنامه. کندپیشنھاد یک برنامه وحدت ملی حداکثر استفاده 

منافع ھمه گروھا و تمایالتی را که در باال از انھا اسم برده شده و آنانی که ممکن است از قلم 

ھمچنین در چارچوب آشتی و اتحاد ملی خود، افتاده باشند را بخوبی تامین میکند. این برنامه 

منافع ملت ایران را که در تحلیل نھائی شادمانی مردم و جاودانی سرزمین انان است را تضمین 

-این برنامه منافع ملل دیگر را ھم در چارچوب برد ،مینماید. بعالوه برد خود تامین میکند چون که  

و صلح طلب است.  دمکراتیکتوسعه یافته،  ع دنیای خارج نیز دز شکل دادن یک ایرانفمنا  

 

عاجل  ھایحل با توجه به این واقعیت که ملت ایران دچار نارسائی ھای عده ای ھستند که به راه

نیاز دارند، برنامه انتخاباتی دکتر امیراحمدی راھبردھای مترقی مشخصی را در زمینه ھای 

سیاست اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرھنگی، سرزمینی و بین المللی پیشنھاد میکند. 

)، بر ایجاد اشتغال، (social marketاقتصادی دکتر امیر احمدی بر مبنای اقتصاد "بازارِ جامعه گرا" 

، و ترویج و غیر نفتی جھانی کردن بازار کار ایران، صنعتی کردن از مجرای بسط و تشویق صادرات

ارتقاء عدالت اقتصادی متمرکز خواھد بود. برنامه راھبردیِ توسعه سیاسی وی با تمرکز بر آشتی 

ی شکل خواھد گرفت. برنامه ھای اجتماعی او با ھدف ایجاد جامعه اایجاد دولت ائتالف ملی و 

به لحاظ اجتماعی عادالنه خواھد بود که نیاز ھای اساسی طبقۀ پایه (طبقه کم درآمد)، نیاز ھای 

سیاسی طبقه متوسط، و نیاز ھای اقتصادی طبقات باال را به تمامی تامین میکند. برنامه 

–فرھنگی او بر حفظ و ترویج میراث ایرانی اسالمی  استوار خواھد گردید. سیاست ھای ارضی  

-آن و ادغام اقتصادیمحیط زیست یکپارچگی کشور و امیر احمدی بر محافظت از  دکتر  سیاسی

دکتر امیراحمدی بر مبنی بھینه سازی منافع  سیاست خارجیکشور متمرکز خواھد بود.  مناطق

و نیز ارتقاء اعتبار ایران و بھبود  ،عادی سازی رابطه با غرب علی الخصوص با آمریکا ملی از طریق

د. کاھش تنش ھای بین المللی و بوه از ایران در جامعه جھانی منعکس است خواھد تصویری ک

تخفیف محدودیت ھای داخلی دروازه ھای جھان را بر روی ایران خواھد گشود. ھمه سیاست ھا 

و راھبرد ھا، از جمله آنچه که پیشتر گفته شد، به نحوی طراحی خواھند شد که شکاف میان 

یم کشور با موفقیت ھای نه چندان چشمگیری که تا کنون به دست منابع و استعدادھای عظ

برنامه ھا طوری طراحی می گردند که دست آورد ھا با منابع و  ،آمده پُر شود. به عبارت دیگر

استعداد ھا که در کشور نھفته متناسب گردند. نامزدی برای احراز پست ریاست جمھوری به 

داد که به عنوان سفیر آشتی پُلی میان نیرو ھای مذھبی دکتر امیر احمدی این فرصت را خواھد 



جاویدسرزمین و  مردم شادآشتی برای منافع ملی،  	
 

کلیه حقوق محفوظ است. نقل قول و نشر مطالب این برنامه انتخاباتی ھوشنگ امیراحمدی بدون ھیچگونه تغییری و با ذکر  9
.1391ھوشنگ امیراحمدی . سازمان انتخاباتی دکتر دقیق منبع و در صورتی که برای استفاده تجاری نباشد آزاد است  

 

و سکوالر، گروھھای سیاسی و اجتماعی رقیب و دشمن، اقلیت ھای قومی، ایرانیان داخل و 

خارج، و باالخره میان ایران و ملل دیگر جھان ایجاد کند. ھدف نھائی دکتر احمدی این است که 

و  سرافرازو سرزمین ایران  گردندروز افزون شاد شرایطی را فراھم آورد که مردم ایران بطور 

.شودجاودانه   

 

 بھتر ایرانی گرو در دلی که آنانی ھمه و برنامه این خواننده که است امیدوار قویا امیراحمدی دکتر

 در سعی. نکنند گیری خرده و ببیند را کالن تصویر و کنند قضاوت آن کلیت در را برنامه این دارند،

 است ممکن ھم گاھی که ادبیاتی و زبان با و شود ترسیم راه نقشه یک که ھست و بوده این

 یک موجود قدرت با که است شده این بر سعی.  شود عرضه نباشد گروه آن یا و این خوشایند

 به را آن بکشد چالش به را موجود قدرت اینکه بجای و شود برقرار منطقی ارتباط یک و گفتگو

 را قدرت با زدن حرفنحوه  ایران سیاسی فرھنگ که است این واقعیت. کند دعوت ھمیاری

 که است گردیده سعی. با قدرت یک برخورد منفی چالشی دارد معموال و بدرستی نمی داند

، به گردد نایرا سیاسی فرھنگ وارد ی جدیدبرخورد بعنوان و دهش عمده گرائی عمل و بینی واقع

 شده سعی خره،باال وسی ایران نھادینه شود. این امید که این برخورد روزی در فرھنگ سیا

 غیر انتقاد و شود تکیه مشکالت روی فقط اینکه نه باشند مثبت ھا حل راه و ھا پیام که است

کردی، ، به زبان ھای فارسی، انگلیسی، آذربایجانیاین طرح انتخاباتی  .گردد مطرح سازنده

از تا تاثیر ھمبستگی اش  خواھد گرفتر و احتماال زبان ھای دیگر در دسترس عموم قراعربی 

دکتر امیر احمدی است اما وی برای انتخاباتی  . نویسنده این برنامهرود فراتر ایران  مرزھای 

دکتر تدوین آن از توصیه ھا و راھنمائی ھای دوستان و ھمکارانش نیز بھره جسته است. 

شخصا بر عھده می گیرد اما صادقانه  برنامه را در اینمسئولیت ھر گونه خطا و کمبود  امیراحمدی

ھمانطور که در انتھای  شود.  دامیدوار است که از کمک ھای شما برای بھبود و تحقق آن بھره من

این برنامه انتخاباتی درخواست شده، دکتر امیراحمدی امیدوار است که "فصل پایانی" این برنامه 

بیائید برای احیای  ؛نیمشته ایران را زنده کبیائید با ھم متحد شویم و مجد گذرا شما بنویسید. 

بیائید با  ؛خود را بھم زنجیر کنیم جھانی استحقاق آن را دارد بازوان جایگاھی که ایران در جامعه

گامھای  میکند، عملاو  از مستقل که ،دکتر امیراحمدی انتخاباتی سازمانبه یاری رساندن 

  .نخست را بلند برداریم
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فھرست مندرجات  

 

چرا دکتر امیر احمدی خود را نامزد انتخابات ریاست جمھوری کرده است؟ – 1  

 

– الف نزدیک می شوندتنش با غرب و فشار ھای داخلی به مرز خطرناکی    

– ب و اقدام فوری ضروری است شود می احساس گسترده بطور حل راه یافتن به نیاز   

– پ رھبری در جستجوی راه حل است و به کمک نیاز دارد   

– ت سخنان نومید کننده بر سرشان می بارددارند اگر چه را تغییر و شوق ایرانیان شور    

– ث رو به وخامت فعلی را معکوس کند تازه می تواند روند  دیدگاھی   

– ج راه رسیدن به آینده بھتر استترین سالم انتخابات    

– چ محسوب می شود در تاریخ سیاسی اخیر ایران عطفی نقطه 1392انتخابات    

– ح واقع بینانه است 1392نامزدی برای انتخابات    

– خ نامزدی ریاست جمھوری منطبق بر قانون اساسی است برای داوطلبی   

– د امری قانونی است انتخابات نامزد یک از حمایت   

 

آیا دکتر امیر احمدی برای خدمت در مقام یک رئیس جمھور واجد شرایط است؟ – 2  

  

– الف ظ قانون اساسی واجد شرایط استادکتر امیر احمدی به لح   

– ب  دکتر امیر احمدی سوابق درخشانی در کارنامه خود دارد   

– پ دکتر امیر احمدی به لحاظ آکادمیک بسیار موفق است   

– ت دارای نظریه و در عین حال اھل عمل است و مبتکری امیر احمدی متفکردکتر    

– ث است فعال صلحامیر احمدی یک استراتژیست و دکتر    

– ج سازمان دھنده است متخصص سیاستگذاری ودکتر امیر احمدی یک برنامه ریز اقتصادی،    

 

انتخاباتی دکتر امیر احمدی چیست؟  برنامهاھداف  – 3  

 

– الف پیروزی در انتخابات و تشکیل ائتالف   

– ب کمک به بھبود فضای سیاسی ایران از طریق:   

، شفاف، و عادالنهآزادانتخابات : ارتقاء فرآیند انتخابات در ایران و ترویج یکم  
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فضای سیاسی انتخابات مدرنیزه کردن ارائه روشھای نوین برای تاثیرگذاری از طریق : دوم  

– پ ایران سیاسی سیستم مشروعیت و اعتبار احیای   

– ت   حل مشکل فرھنگِمعرفی فرھنگ ھمکاری و  

– ث گرد آوردن یک تیم ملی از مدیران برجسته   

– ج طرح ایده ھای عملی برای توسعه و اتحاد ملی    

 

4 –   دکتر امیر احمدی در مقام رئیس جمھور برای کشور چه خواھد کرد؟ 

 

– الف ارائه طرح راھبردی برای ایجاد ایرانی پر رونق و غرور آفرین    

باشد  جامعه ای سعادتمند دارد که این استحقاق راغنی و ی است کشور : ایرانیکم  

: ایران میتواند و باید الگوئی برای کشور ھای اسالمی باشددوم  

اردتری نیاز دی موثربه سیاست ھا در حال تغییر جھانِاین برای ھمگامی با ایران : مسو  

مکان اقتصادی و سیاسی باالتری در جھان است: ایران شایسته مچھار  

تر باید در صدر اولویت ھای ملی قرار بگیرد با جایگاه رفیع : تالش برای ایرانِمپنج  

ایران به راھبردی جدید برای آینده ای درخشان نیاز دارد: مشش  

– ب کشور راھبردی مسائل روی بر تمرکز   

بھتر آیندۀ یک صحیح برای رسیدن به استراتژیودن مشخص نم: یکم  

و ترغیب سیاست ھای سازنده و نو: ترویج دوم  

آشتی ملی برای فراخوان: مسو  

، شفاف، و عادالنهآزاد: حمایت از انتخابات مچھار  

  ائتالفی دولتتشکیل احزاب و  : ایجادمپنج

: حذف روش انتقام گیری سیاسی و درخواست عفو عمومیمشش  

ن استقالل و حاکمیت ملی تامی: مھفت  

: محافظت از حقوق فردی و حق مالکیت خصوصیھشتم  

–پ    تامین حقوق مردم ایران  

توسعه ملی مقولۀ دربارهطرح نگرش جدیدی : یکم  

جدید یک قرارداد اجتماعیبه عنوان مبنای نه ملی گرائی) (  ملت گرائی پیشنھاد •  

تعریف ھمه جانبه از منافع ملی •  

مدیریت رشد جمعیت و معکوس کردن روند فرار مغز ھا •  
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توسعه اقتصادیبرای متعادل یک سیاست راھبردی اتخاذ  •  

  جامعه گرا بازارِقابتی بر پایه مدل رایجاد اقتصاد  •

توسعه اقتصادی طرح راھبردی: دوم  

مدیریت شیوه اقتصادی و  دیوان ساالرینوین کردن  •  

ایجاد اشتغال و ادغام بازار کار ایران در بازار جھانی •  

اقتصادی افزایش بھره وری فنیبھبود رقابت و  •  

و بازسازی ساختاری این بخشصنعت نفت  گون کردناگون •  

-رتتجا ترویج سیاست ھای صنعتیِ •   ادغام در بازار ھای جھانیمحور و 

سیاسی  توسعه طرح راھبردی: سوم  

و سیستم مدیریت دولتباز سازی ساختاری نھاد ھا  •  

قانون اساسی بازنگریاجرا دقیق و  •  

دین و حکومت  و تعاملبھبود روابط  •  

عدالت اجتماعیتوسعه : طرح راھبردی چھارم  

محور عدالت اجتماعی بعنوان آموزش •  

آماده سازی زمینه ھای مشارکت جوانان در سازندگی کشور •  

مدیریت و سیستم تصمیم گیریسطوح نقش زنان در  ترویج و توسعه •  

جوامع قومیھمه جانبه ارتقاء  •  

مادرینیان خارج از کشور با سرزمین امرتبط کردن ایر •  

گیری سیاست ھای رفاه اجتماعی صحیح برای بھبود سالمت عمومیکار ب •  

حذف تبعیضو کار گروھی (سرمایه اجتماعی)  ویق به ھمیاری و تشو ترویج •  

فرھنگی توسعهطرح راھبردی : پنجم  

ملی ترویج و ارتقاء ھنر و فرھنگ •  

ادل میان سنت و تجددایجاد تع •  

: طرح راھبردی سیاست خارجیششم  

-بُرد مفھوم خارجی بر مبنایخاذ سیاست ات • رد بُ  

ایجاد روابط دیپلماتیک و تجاری بر پایه احترام متقابل •  

بین المللی و منطقه ای چند جانبۀ نشست ھایدر نھاد ھا و مشارکت  •  

: طرح راھبردی روابط ایران و آمریکاھفتم  

اعتماد سازی میان ایران و آمریکا •  
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ھسته ای وری صلح آمیزتامین حقوق ایران در خصوص فنا •  

مذاکره در جھت عادی سازی روابط ایران و آمریکا •  

م با احترام میان ایران و آمریکارابطه ای دموکراتیک و توأ برقراری •  

استفاده از مناسبات دیپلماتیک در جھت بر قراری صلح و توسعه پایدار •  

ملی و ارضی ایرانتامین منافع : ھشتم  

  قدرتمندسیستم دفاعی کشوری مقتدر و مستقل با ساختن  •

انسانی و طبیعی حفظ و بھبود محیط زیست •  

-بھبود وضعیت جغرافیای سیاسی • اقتصادی کشور   

احداث شبکه ھای گسترده حمل و نقلِ امن و موثر •  

ارتباطات و شاھراھھای اطالعاتیتوسعه سیستم ھای  •  

یکپارچه، و قابل زیست در سطح کشور سکونتی مکمل،سیستم  یک ایجاد •  

و منطقه گرائی عدم تمرکزترویج  •  

رویج و حفاظت از میراث ھای فرھنگی ایرانت •  

 

خود را تامین خواھد کرد؟سازندگی دکتر امیر احمدی ھزینه برنامه ھای  چگونه – 5  

 

انتخاباتی خود را ھدایت خواھد کرد؟ برنامهچگونه دکتر امیر احمدی  – 6  

 

– الف که مخاطب مبارزات انتخاباتی دکتر امیر احمدی ھستند بخش ھائی از جامعه   

–ب    کمپینمدیریت  

کمپین: مدیر یکم  

مشاور ارشد سیاسی: دوم  

: مشاور ارشد اقتصادیسوم  

: مشاور ارتباطاتچھارم  

: مدیر رسانه ایپنجم  

برنامه انتخاباتیی : سخنگو ششم  

: پژوھشگر ارشدھفتم  

مدیر انتخاباتی حاضر در صحنه: ھشتم  

ھای مالی جمع آوری کمک: مدیر نھم  
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: حسابداردھم  

: مشاور حقوقییازدھم  

کمپین دفتر رئیس: دوازدھم  

– پ کمپین راھبرد طراحی مراحل   

برای کمپین : مرحله یکم: آمادگییکم  

راھبرد کمپینطرح مرحله دوم: : دوم  

کمپین ھای شعار و ھا پیام یحاطر •  

ھا سیاست و ھا برنامه یحاطر •  

بازاریابی ھای راھبرد و ای رسانه ھای برنامه یحاطر •  

گرایان منفیدر مقابل  کمپین راھبرد یحاطر •  

میدانی کمپین ھای راھبرد یحاطر •  

بحران مدیریت ححاطر •  

 

خواھد کرد؟  نھا را رفع آچگونه  و ھستند وانعی بر سر راه دکتر امیراحمدیچه م – 7  

 

عدم اعتماد مردم یاس و : یکم  

افراد غیر خودی: شک رھبری نسبت به دوم  

: جوّ جنگ و تحریمسوم  

تغییر شکل گیری : محدودیت ھای قانون اساسی برایچھارم  

موجود و خطرات : محدودیت ھای فضای سیاسیپنجم  

در ایران : فرھنگ سیاسی رشد نیافتهششم  

اتحاد و آشتی ملی : نبودِھفتم  

سازی ملت گرائی و نقص کشورمفھوم فقدان : ھشتم  

ھای سیاسی و جامعه مدنی: فقدان نھاد نھم  

: محدودیت ھای موجود بر سر راه مبارزات انتخاباتی دھم  

: اقامت دکتر امیر احمدی در آمریکایازدھم  

 

د بود؟نخواھ هفعالیت ھای انتخاباتی دکتر امیر احمدی چھزینه  – 8  
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چرا باید از دکتر امیر احمدی حمایت کنید؟  – 9   

 

بنویسید؟شما باید فصل آخر این طرح انتخاباتی را چرا  – 10  

 

برنامه شرح   

 
است؟ کرده جمھوری ریاست انتخابات نامزد را خود احمدی امیر دکتر چرا – 1  

 

شوند می نزدیک خطرناکی مرز به داخلی ھای فشار و غرب با تنش – الف  

 ارشدرھبران امروز ایران با مشکالت داخلی و بین المللی دست به گریبان است، واقعیتی که 

جمھوری اسالمی نیز آنرا تصدیق می کنند. شرایط رشد اقتصادی، توسعه سیاسی، و عدالت 

سوء مدیریت اقتصادی و تحریم ھا به کاھش شدید ارزش ریال اجتماعی در ایران فراھم نیست. 

مھار تورم از دست در رفته، بیکاری رو به افزایش است، و طرح ھدفمند سازی منجر گردیده، 

. این مجموعه، اقتصاد کشور را به لبه پرتگاه نزدیک کرده با مشکل روبرو شده استیارانه ھا 

بروز کرد بصورت آتش زیر  1388در قلمرو سیاست، اختالفات درونی که پس از انتخابات است. 

در چنین ی است که با کوچکترین جرقه منفجر شود. مانده و بدنبال مفرّخاکستر ھم چنان باقی 

شرایطی مسئله اتحاد ملی و استفاده از متخصصین و تکنوکرات ھا برای حل مشکالت کشور 

و  ،منافع گروھی ،در واقع نه فقط منافع ملی بلکه منافع نظاممورد توجه کافی قرار نمی گیرد. 

ھھای مختلف به مخاطره بی در و پیکر بین گروبت ھای سیاسی افراد نیز در سایه رقامنافع 

بنحوی بارز ھمه جناحھا و حتی جامعه از آن غفلت می کنند. در صحنه امری که  افتاده است،

منجر به تحریم  سازش شکل گرفتهبین المللی رابطه با آمریکا که حول محور عدم مذاکره و عدم 

یک برخورد نظامی  ه که احتمالجر به وضعیت خطرناکی شدمنھای فلج کننده، و از آن ترسناکتر، 

 در این میان عالوه بر فشار ھای مداومبین دو کشور را به شدت افزایش داده است.  ویران کننده

و توجیه ناپذیر غرب، علی الخصوص آمریکا، سوء مدیریت سیاسی و درک غلط از  ناعادالنه

عمال . در صورت ادامه وضعیت موجود و عدم اِاستعمومی بر دامنه بحران افزوده سیاست ھای 

و در نھایت نتایج فاجعه بار  رفتواھد تنھا به سوی بدتر شدن خشرایط  ،تغییرات در نحوه مدیریت

در آن گریبان مردم ایران و جامعه بین المللی را خواھد گرفت. جای تعجب نیست که مردم ایران 

آرزوی تغییر اند.   
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و اقدام فوری ضروری  شود می احساس گسترده بطور حل اهر یافتن به نیاز – ب

است  

حاصلی جز تعمیق بحران نخواھد  ،فوری حکومت است. بی عملیبحران جاری محتاج مداخله  

داشت که نتیجه آن وقوع یک جنگ مصیبت بار خارجی و یا ھرج و مرج سیاسی و اقتصادی 

صورت وقوع، برای کشور و منطقه غیر قابل عواقب چنین گزینه ھائی، در داخلی و یا ھر دو است. 

در انتخابات بعدی ریاست جمھوری  که در سطح ملی مطرح است یتصور است. نخستین فرصت

برای استفاده حداکثری از این فرصت باید از ھم اکنون آغاز  است. از این رو تالش 1392خرداد 

شود.  

  

دارد نیاز کمک به و است حل راه جستجوی در رھبری – پ  

و باال گرفتن صدای رسای و گستردگی آن  با آن روبروست رشد روز افزون بحرانی که ملت ایران

 ھای موقعیت در اواز دید رھبری ایران مخفی نمانده است. تغییر  مردم مبنی بر درخواست یک

ھان سیاست ھا و طرح خوا کامال راضی کننده نیست و اینکهکه وضعیت کشور  اند گفته متعددی

-اسالمیای شکل دادن یک مدل توسعه حتی بر بھتری ھستند. ایشانھای  دخالت  ایرانی

روشن است که سیاست ھای گذشته قادر به حل مسائل بغرنج و  مسقیم کرده اند. برای ایشان

اجرائی و ملی جدید، به ھمراه مورد نیاز است که یک تیم  راھبردی نوین روز افزون فعلی نیستند.

راھبرد مزبور را جامه تحقق  ،در یک فضای سیاسی متفاوت با گذشته ،قوییک مدیریت اقتصادی 

 1392بپوشاند. با پایان گرفتن دوران ریاست جمھوری پر ھیاھوی آقای احمدی نژاد، انتخابات جدید 

که کشور را وارد مرحله ای جدید کنند که در آن شایسته این فرصت را در اختیار رھبری می گذارد 

رھبری ایران برای حرکت به آن  ،وئی جایگزین دوران قبلی شود. از این منظرساالری و پاسخگ

برای انتخابات  دکتر امیراحمدینامزدی  برنامه د.ندار خیرخواھانهسمت و سو نیاز به مساعدت 

را شکل عملی ببخشد. پاسخگوئی به این نیاز که  شده استطوری طراحی   

 

 می سرشان بر کننده نومید سخنان چه اگر دارندرا  تغییرو شوق  شور ایرانیان – ت

بارد  

از این رو دوران ھای اوج و حضیض و ایران کشوری است که سابقه تاریخی طوالنی ای دارد 

را در سینه دارند که و بھاران مردمی ھستند که سنت نوروز  زیادی را تجربه کرده است. ایرانیان

جای شگفتی نیست از این رو می دھد. رسیدن روزی نو را پس از یک زمستان سخت نوید  افر
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به ھر درجه دشمنانش او را به ھر درجه ای از مشقت ھم که گرفتار شده باشد، و  این ملت که

س کشانده باشند، باز ھم شور تغییر شرایط در دلش خاموشی نمی گیرد. در این میان از یأای 

ایران این شوق به یافتن یک راه حل را با حسرت  جای بسی تعجب است که مخالفان حکومت

اشتباه گرفته اند و از این رو تمام نیروی خود را بر روی  "اصالحات صرفا سیاسی"یا یک انقالب و 

دستیابی به قدرت متمرکز کرده اند.  

  

کند معکوس را فعلی وخامت به رو روند تواند می تازه  دیدگاھی – ث  

سیاسی، اجتماعی، فرھنگی، و بین المللی ایران به حدی است انباشتگی مسائل اقتصادی، 

تقریبا دیگر جائی برای بدتر شدن وجود ندارد. حتی مجلس و اصولگرایان ھم مدیریت کشور را که 

 ،معضالت اقتصادی و سیاسیبا قاطع دیدگاھی تازه برای برخورد  به باد انتقاد گرفته اند. در نبودِ

بطور جدی به حیات ملت ما  ،که از طبیعتی چندبعدی، مرتبط با یکدیگر، و پیچیده برخوردارند

ھیچ فرصتی را برای تصحیح سیاست ھای راھبردی در زمینه ھای سیاسی و  مخاطره می افتد.

نه ای در آینده سیاست ھای جدید  دیدگاه جدید و ر یکاقتصادی نمی توان از دست داد. ظھو

جتناب ناپذیر است.  چندان دور ا  

 

است بھتر آیندۀ به رسیدن راهترین  سالم انتخابات – ج  

  :چھار گزینه را پیش رو دارند ایرانیان برای آینده خود

اف ر نیست چرا که بحران اقتصادی و شک، در ھمین شرایط موجود باقی بمانند. این امکان پذییکم

ماندگاری به وضعیت موجود را نمی دھد و وضع اجازه ھای عمیق سیاسی درون جامعه ایران 

ه حالت غیر قابل پیوسته به سمت بدتر شدن در حال تغییر است. این روند در یک نقطه عطف ب

امور را از کف می دھد و  کنترل. در آن زمان سیستم سیاسی ایران بازگشت در خواھد آمد

گیخته می شوند.به شدت برای حمله به ایران بر انھمزمان نیرو ھای بیگانه   

د. این گزینه ای نمواجه شومانند عراق و لیبی  بیگانگان با وضعیتی دخالت نظامیِبا ، دوم

مجرمانه با خساراتی عظیم خواھد بود. از یکسو بدلیل روحیه میھن دوستی ایرانیان دخالت 

ی ده و منطقه اگسترنظامی بیگانه با مقاومتی سخت روبرو خواھد شد که نھایتا به جنگی 

به و  منجر گشتهاز سوی دیگر اختالفات قومی می تواند به جنگھای داخلی  خواھد انجامید و

کند. سرایتنیز کشور ھای ھمسایه   
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باشد بدلیل فقدان یک  ھم یک انقالب. این گزینه حتی اگر امکان پذیر، حرکت به سمت سوم 

مرج و جنگ ھای داخلی منجر خواھد  در نھایت به ھرج و ،جایگزین ومورد توافق عمومی نیروی 

.گردید  

شفاف با تاکید بر فرصت برابر برای و عادالنه  آزاد، ، حمایت و تالش برای برگزاری انتخاباتچھارم

به این دلیل  راحمدی استیدکتر امانتخاب کردن و انتخاب شدن. این گزینه ایست که مورد نظر 

 ترین راه حل است، و منطقی ترین راه برای از درجه امنیت باالئی برخوردار است، عملیکه 

بات در ایران بدون مسئله بحران کنونی است. حتی با آنکه انتخا یافتن راه حل و برون رفت از

با این حال فرصت ھائی را فراھم می آورد که مشارکت مردم را میسر می کند. ھمین امر  نیست

 ،1376در انتخابات سال  حاصل شود. ت آوریکه گاه از درون یک انتخابات نتایج شگف باعث گردیده

استقبال مردم از انتخابات در صحنه سیاسی  اثر محمد خاتمی شخصیتی گمنام بود که ناگھان بر

شکست دھد. این واقعه بار  را با اختالف فاحشیاو قادر شد نامزد محافظه کار ایران ظاھر شد. 

چ یک از نھاد ھای پر قدرت مذھبی حالی که ھیاتفاق افتاد. در آن سال نیز در  1384دیگر در سال 

ند وی توانست رقیب قدرتمندش آیت محمود احمدی نژاد را حمایت نمی کرد و روحانیون پر نفوذ

هللا ھاشمی را که به نظر اکثریت قریب به اتفاق ناظران سیاسی برنده انتخابات محسوب می 

شد، شکست دھد.   

 

شود می محسوب ایران اخیر سیاسی تاریخ در نقطه عطفی 1392 انتخابات – چ  

ست. طی چندین دھه گذشته انتخابات فرصتی سرنوشت ا یراھ به منزله دو 1392انتخابات 

علت این امر ھم روشن است. انتخابات نتایج غافلگیر کننده بوده است.  برای بروز نقاط عطف و

گی مخفی دارند و در یک و زمان آزاد شدن نیرو ھای سیاسی ای است که در جامعه زند کانم

فرصت بروز پیدا می کنند. انتخابات پیش رو به دلیل تنش ھای رو به رشد با غرب، لحظه 

از اھمیت باالئی  ،سیاسی در داخل اقتصادی، و نیز شکاف ھای سردرگمی و آینده مبھم

جھان دیده و تحت شرایط موجود مردم بنحوی فزاینده خواھان رئیس جمھوری برخوردار است. 

ھیچ سیاستمدار با تدبیری نباید معکوس کند. حتی که روند خطرناک فعلی را متوقف و متفکرند 

چنین فرصتی را از دست بدھد.  

  

است بینانه واقع 1392 انتخابات برای نامزدی – ح  

صالحیت می را که مورد عالقه اش نبود بطور فلّه ای رد  ورای نگھبان نامزد ھائیش ،در گذشته

ھم  ،جدی داخلی و خارجیعیت بکلی متفاوت است. به دلیل وجود تھدیدات وض کرد. این بار اما
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موجود  ستند که قابلیت حل مشکالت پیچیدهبدنبال فردی ھ ایران مردم و ھم نظام سیاسی

بخصوص در زمینه اقتصاد و سیاست خارجی را داشته باشد. از این رو برای کسانی که تھدیدی 

وب نمی شوند و واجد این شرایط نیز ھستند وضعیت کنونی موقعیت منحصر به برای نظام محس

در انتخابات بطور فعال شرکت کنند.می توانند فردی است که   

 

است اساسی قانون بر منطبق جمھوری ریاست نامزدی برای داوطلبی – خ  

نامزدی در قانونی برای ھیچ منع  جمله برای دکتر امیر احمدی،، منبرای شھروندان ایرانی

رای واجدین شرایط را تعریف انتخابات ریاست جمھوری وجود ندارد. قانون اساسی شروط الزم ب

اگر چه این شورای نگھبان است که  پرداخته اند،و قوانین مدنی به شرح و بسط آن شروط  کرده

د را دارد. حرف آخر را می زند. ھر کاندیدا حق ثبت نام در وزارت کشور و اعالم نامزدی خونھایتا 

ئی را که موافق رای خویش می و آنھاشورای نگھبان سپس به بررسی شرایط داوطلبین پرداخته 

تایید و بقیه را مردود اعالم می کند. این فرآیند بطور گسترده در ایران مورد انتقاد و اعتراض  یابد

د به مشکل به نظر می رسد که شورای نگھبان تحت شرایط بحرانی موجود بتوان است. 

سختگیری ھای خود ادامه دھد.   

 

است قانونی امری انتخابات نامزد یک از حمایت – د  

از یک نامزد و یا کمک مالی به او مورد پیگرد  لجستیکی ھیچ فرد یا گروھی به صرف حمایت

قانونی قرار نگرفته است. انتخابات در ایران میلیون ھا نفر را به پای صندوق رای می کشاند و 

برای پیروزی نماینده مورد عالقه شان در جریان انتخابات مشغول به فعالیت می ھزاران داوطلب 

ھا برای پیشبرد مبارزات انتخاباتی شان بطور  شوند. در این میان کمک ھای مالی به نامزد

حکومت مواجه نشده مگر آنکه  با سختگیریھیچ فردی در این ارتباط پیوسته در جریان است. 

. کاندیداتوری است حمایت کرده باشددست به تظاھرات زده و یا از کاندیدائی که قانونی نبوده 

قانون اساسی کشور صورت می گیرد. دکتر امیر احمدی کامال قانونی بوده و در چارچوب   

 

آیا دکتر امیر احمدی برای خدمت در مقام یک رئیس جمھور واجد شرایط است؟  – 2  

 

الف  ظ قانون اساسی واجد شرایط استادکتر امیر احمدی به لح –  

 واجد که سیاسی و مذھبی رجال میان از باید جمھور رئیس" 1368قانون اساسی بر اساس 

 و سابقه حسن دارای مدبر، و مدیر ، ایران تابع االصل، ایرانی: گردد انتخاب باشند زیر شرایط
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بر ". کشور رسمی مذھب و ایران اسالمی جمھوری مبانی به معتقد و مومن وتقوی، امانت

احمدی کامال برای احراز پست ریاست جمھوری واجد شرایط است. امیر اساس این تعریف دکتر 

 مازندراندر کنار آبھای نیلگون دریای  الشتشھرستان از متوسط ای  خانواده در 1326 در سال وی

زاده بلکه مردی است  آقایراحمدی نه شاه زاده است و نه مدکتر ا. متولد شددر استان گیالن 

و دوران متوسطه  الشتاو تحصیالت ابتدائی خود را در خود ساخته از نسل اصیل ایرانی تالشی. 

او در حالی که از جوانی تمایالت ضد حکومت شاه را داشت در سن را در رشت به پایان رساند. 

اخت. سپس وارد نقاشی پردنیز سالگی به نوشتن و انتشار شعر و داستان ھای کوتاه و  17

ورزی از  دانشگاه مذکور موفق به اخذ مدرک مھندسی کشا 1346دانشگاه تبریز شد و در سال 

شکر در ھای در کارخانه سپاه ترویج ان افسر پس از طی دوران سربازی به عنو گردید. وی

عشایر کمک و خدمت به لرستان و کھکیلویه و بویر احمد مشغول به کار شد. وی در این مدت به 

در واکنش به فشار حکومت  1354اشتغال داشت. در سال ر، بویر احمدی، بختیاری، و قشقائی لُ

برای ادامه تحصیل راھی آمریکا استعفا داد و از شغل خود رای پیوستن به حزب رستاخیز بشاه 

دکتر امیر احمدی بارھا به ایران بازگشته و در دوره ھای زمانی نسبتا طوالنی،  ،از آن تاریخ. شد

در  1369زلزله سال نیز در جریان باز سازی و  ،پس از جنگ ایران و عراقدر دوران و بخصوص 

در احمدی در زادگاه خود در شاندرمن تالش میرادکتر منشاء خدمات بوده است.  ،منطقه رودبار

   . استن بروی ھمه باز آساخته که درھای خانه ای زمینی که از خانواده به ارث برده 

 

ب  دکتر امیر احمدی سوابق درخشانی در کارنامه خود دارد –  

دکتر امیر احمدی در میان ایرانیان خارج از کشور از خصیصه ھای منحصر بفردی برخوردار است. 

 1365وی نقش بسیار فعالی در بازسازی ھای پس از جنگ ایران و عراق بازی کرد. بین سالھای 

) و بم 1369چندین بار به مناطق جنگی سفر کرد. در جریان دو زلزله مرگبار در رودبار ( 1367تا 

نمود. شمال شرکت رودبار در در برنامه ھای بازسازی از مناطق مذکور دیدن و ) بطور فعال 1382(

اختالف در ماجرای اختالف بر سر جزایر تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی واقع در خلیج فارس و نیز 

ینه از حقوق قانونی و مشروع ایران دفاع نموده و در این زمبر سر رژیم حقوقی دریای مازندران 

نیز کرده است. وی قاطعا و ھمواره با وضع ھر نوع  ماندنیمنحصر بفرد و  کتابدو اقدام به انتشار 

تحریمی علیه ایران به مخالفت برخاسته و با منزوی کردن ایران و تھدید کشور به جنگ به مقابله 

خواھی  در یک اقدام بی سابقه، دکتر امیر احمدی عذر 1379برخاسته است. در فروردین سال 

محمد دکتر علیه نخست وزیر وقت  1332آمریکا از ایران را بدلیل دخالت آن کشور در کودتای سال 

او از نادر ایرانیانی است که امریکا و ایران را بخوبی میشناسد و شاید تنھا مصدق سازمان داد. 
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ارجی ایران، نھا را بنفع ھر دو ملت و با توجه به اصول سیاست خآکسی باشد که میتواند مشکل 

خود را نامزد ریاست جمھوری ایران  8413وی در سال یعنی عزت، حکمت و مصلحت، حل کند.  

پایگاه و  داستان مننو شته کرد که متعاقب آن توجه گسترده رسانه ھا را بخود جلب کرد. 

فه او را در راه اھدافی بزرگ و متعالی، به دو تالش بی وق www.amirahmadi.comاینترنتی او 

زبان فارسی و انگلیسی، در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می دھد.   

 

دکتر امیر احمدی به لحاظ آکادمیک بسیار موفق است – پ  

دکتر احمدی به لحاظ آکادمیک فوق العاده موفق است. او دارای مدرک دکترا در رشته برنامه ریزی 

توسعه بین الملل از دانشگاه کُرنِل آمریکاست. وی ھم چنین دارای مدرک فوق لیسانس در و 

در حال حاضر وی به رشته مدیریت صنعتی و لیسانس در رشته مھندسی کشاورزی است. 

در رشته برنامه ریزی و سیاست ھای عمومی در دانشگاه راتگرز در ایالت  تمامعنوان استاد 

و بریتانیا ھمکار ارشد در دانشگاه آکسفورد به عنوان  ار است. ویبه کنیوجرسی آمریکا مشغول 

از به عنوان رئیس مرکز مطالعات خاورمیانه ای در دانشگاه راتگرز نیز انجام وظیفه کرده است. 

مجالت پژوھشی  مقاله بلند در 150رساله، و بیش از  14کتاب،  12دکتر امیر احمدی تا کنون 

نون موفق به دریافت جوایز او تا ک انگلیسی و فارسی منتشر شده است.به  معتبر و کتب مختلف

در وی بزرگ شده است.  بنگاه ھایو  کمک ھزینه ھای پژوھشی متعدد از نھاد ھای معتبرو 

از جمله سیاست ھای عمومی و بازسازی جھانی،  ه راتگرز واحد ھای درسی گوناگونیدانشگا

توسعه اقتصاد بین الملل، مدیریت و سیاستگذاری صنعتی، و برنامه ریزی ملی و منطقه ای را 

یا، آفریقا و مریکای شمالی، آمریکای التین، آسدکتر امیر احمدی در اروپا، آتدریس کرده است. 

رھبران سیاسی مھم دیدار داشته و با با  ،شرکت کرده متعددیھای خاور میانه در کنفرانس 

نوشته ھای او و یا ترجمه آنھا در اروپا، ایران، و است.  ھمکاری داشته یمعتبر متعددھای  رسانه

دنیای عرب منتشر شده است.   

 

دارای نظریه و در عین حال اھل عمل  است و مبتکری دکتر امیر احمدی متفکر – ت

است  

در حوزه  راھبردی مدیر و یا متفکر طور پیوسته به عنوانظرف سه دھه گذشته دکتر امیر احمدی ب

"تئوری قوه قھریه" او که استدالل می کند در جھان نقش داشته است. آکادمیک و یا سیاست 

در سزائی نیست" نقش بملی مین کننده منافع تاامروز "استفاده از نیروی قھریه تھاجمی 

او از پشگامان طرح جنگ ایران و عراق ایفاء نمود. دادن به متقاعد نمودن رھبران ایران برای خاتمه 
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 کوران "جامعه مدنی در ایران" بوده است که آقای محمد خاتمی با موفقیت توانست آنرا در

دکتر امیر احمدی از  1369وارد صحنه سیاسی ایران کند. از سال  76مبارزات انتخاباتی سال 

اواخر  در. یه داردو در این باره نظر پیشگامان طرح عادی سازی روابط بین ایران و آمریکا بوده است

او جزو معدود کسانی بود که مسئله ضرورت آشتی ملی، انتخابات عادالنه و حکومت  60دھه 

مفھوم "ملت بسط دکتر امیر احمدی باید از از آخرین کار ھای فکری ائتالفی را مطرح می نمود. 

دسته از منافع طبق این نظریه نیروی محرکه ملت ھا را دو در قالب یک نظریه یاد کرد. گرائی" 

به این ترتیب که شمول فراگیری دارد . این مفھوم مردمو منافع  سرزمینتامین می کند: منافع 

و نظر دارد و سرزمین  ھم مفھوم ملی گرائی را در بر می گیردکه بیشتر به محدودۀ جغرافیائی

ھم مفھوم اسالم گرائی را که تمرکزش بر روی مردم است.   

 

است فعال صلحدکتر امیر احمدی یک استراتژیست و  – ث  

روند رو به وخامتی را طی می کند و در قلمرو سیاسی با سیاست ھای تھاجمی اقتصاد ایران 

غرب به رھبری آمریکا مواجه است. مردم ایران در جستجوی رئیس جمھوری ھستند که از بینش 

مدیریت راھبردی برخوردار باشد. مھمتر از خرد فراگیر، و قابلیت  ، تجربه،علمی و عملی حکمتمس

مردم ایران در جستجوی فردی ھستند که سیاست، جامعه، و فرھنگ ایران و آمریکا و ھمه 

ھم چنین به دنبال کسی ھستند که بتواند آنان تفاوت ھا و اختالفات آنان را به درستی درک کند. 

استراتژیست کند. دکتر امیر احمدی وصل کننده باشد و پل ارتباطی بر قرار مذاکره کننده و 

و سالھا ھم نحوه عملش در ھمین راستای  ه ھا را در خود داردصکه این خصیعملگرائی است 

او مذاکره کننده ماھری است که از گفتگو نتیجه میگیرد. . میانجی گری و صلح دادن بوده است

یکا برای رگرفتن عذر خواھی از امو مشکل ایران و امریکا  ارتباط بافعالیت صلح طلبانه اش در 

یک نمونه بارز از این بر علیه دولت ملی دکتر مصدق  1332کودتای اشتباھات سیاسی اش در باره 

که با  ی استمستقلو مسلمان ملت گرا ھمچنین او است. دکتر امیراحمدی  وجه شخصیتی

مدنیت، حقوق ت، عمیقا به انسانیو  تمام وجود معتقد به عدالت اجتماعی و اقتصادی است

ھمواره او انتقام جوئی سیاسی را محکوم می کند و اقتصادی اعتقاد دارد.  فردی، و شکوفائی

سیاسی  ظر از مذھب، ایدئولوژی، و گرایشاتتالش خواھد کرد که بین ھمه ایرانیان صرف ن

است که اعتماد ساز انسان تلفیق کننده و دکتر امیر احمدی بطور طبیعی یک  آشتی برقرار کند. 

و ھم چنین ایران  مستقل رسانه ھایبا رھبران کلیدی ایران و  محترمانه ایارتباطات سالم و 

ایجاد اتحاد بین ایران و  ک رئیس جمھور رویکرد او به سیاست،ی ازیگران بین المللی دارد. در جامۀب
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با صرف ملی  مقابله با چالش ھا و نیز حل مسائلجامعه بین المللی برای خلق فرصت ھا و 

او از سالھا پیش بدنبال آشتی و وحدت ملی و صلح بین المللی بوده است. کمترین ھزینه است.  

 

سازمان  متخصص سیاستگذاری ودکتر امیر احمدی یک برنامه ریز اقتصادی،  – ج

دھنده است  

و سیاست ھای عمومی  توسعه مدیریت، برنامه ریزی، طراحیدکتر امیر احمدی آموزش و تجربه 

و مدیریت در  الھا تدریس به عنوان استاداو دارای تجربه سم در کارنامه خود دارد. را بطور توأ

سیاسی و شگاه راتگرز است. وی ھم چنین به عنوان مشاور بین المللی در زمینه توسعه ندا

ھای صنعتی در  نھاد ھای آکادمیک و سازمان اقتصادی، برنامه ریز سیاست ھای عمومی، و مدیر

است که  انبنیان گذار و رئیس شورای ایرانیان آمریکائیاو ایران و آمریکا انجام وظیفه کرده است. 

وی در عین حال مشاور تمرکز این سازمان معتبر بر روی عادی سازی رابطه ایران و آمریکاست. 

دکتر امیر احمدی عالوه بر آن است.  Caspian Associates  -کاسپین مشاورین راھبردی موسسه

بین المللی از قبیل سازمان ملل، بانک جھانی، بنیاد آقا خان، و نیز  ھای به سازمان ھا و نھاد

   سازمان ھای غیر دولتی  دفاتر حقوقی، رسانه ھا وبسیاری از دولت ھا، شرکت ھای بزرگ، 

(NGOs)  .در سراسر جھان نظر ھای مشورتی داده است  

 

باتی دکتر امیر احمدی چیست؟ اھداف مبارزه انتخا – 3  

 

الف  ائتالف تشکیل و انتخابات در پیروزی –  

در میان دریائی از مشکالت بغرنج داخلی و خارجی غوطه می خورد مانند یک کشتی امروز ایران 

پیش از آنکه دیر شود درمان عاجل و که نیازمند راه حل ھای فوری اند. نظام اسالمی می باید 

تغییر موثری برای این مسائل بیابد. مردم ایران برای تغییر آماده اند اما خواست آنھا این است که 

سال آنھا به کاندیدا ھائی رای داده اند که  33مدت  طیم باشد. با روشھای صلح آمیز توأمزبور 

خورده سر  ار گرفته شده توسط دولت ھاست ھای بکمورد تایید نظام بوده اند و ھر بار نیز از سیا

که دیدگاھی نو ارائه کند و دریچه ای ھا به دنبال گزینه جدیدی ھستند و مایوس شده اند. امروز آن

تکنوکرات با کرامت اخالقی، تازه بر رویشان بگشاید. این گزینه فردی است تحصیلکرده، متجدد، 

مسائل پیچیده داخلی و با کند، که می داند چگونه  که قادر است منافع ملی ایران را تامین

ایران کمر ھمت بسته است.  و عظمت ، و برای تجدید غروردست و پنجه نرم کندخارجی ایران 

 عمل و اندیشی دور بابطور منحصر بفردی واجد شرایطی است که می تواند  دکتر امیراحمدی
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منطبق با و ، م با عزت و غرورتوأ المللی بین صحنه درایران را به یک زندگی صلح آمیز  گرائی،

احمدی با  امیر  دکترصالحیت ردّ  هتوجی برایشورای نگھبان رھنمون شود.  اھداف اولیه انقالب

اھداف فوق است بلکه فردی نه تنھا واجد شرط برای تحقق  اومشکل مواجه خواھد شد چرا که 

ام با نظایاالت متحده که  نی بخصوصمی کند و با جامعه جھااست که نظام اسالمی را تھدید ن

او از نادر ایرانیانی میباشد که قادر است جامعه آشنائی کامل دارد. در تضاد است اسالمی 

شتی آ، بعنوان فردی که بدنبال ھمچنینجھانی و امریکا را ھماھنگ در خط منافع ایران قرار دھد.  

میتواند عاملی برای اتحاد و استفاده بھینه از نیروھای گوناگون کشور  ویو ائتالف ملی است، 

، اقدامی که در این مقطع از تاریخ ایران باید در صدر الویت ھای کشور قرار گیرد. دکتر بشود

  امیراحمدی برای این ائتالف و بھینه سازی تمام کوشش خود را بکار خواھد گرفت.

 

ب  ران بھبود فضای سیاسی ای کمک به–  

انتخابات ریاست جمھوری راھھای گوناگونی را برای تحقق تغییرات بخصوص بھبود فضای 

خواھد گشود. از طرق زیر  ،سیاسی جامعه  

 

، شفاف، و عادالنهآزاد: ارتقاء فرآیند انتخابات در ایران و ترویج انتخابات یکم  

زدی خود را مداوطلب نا فرد ،نخستانتخابات ریاست جمھوری در ایران شامل چھار مرحله است. 

اعالم  ی زمانی برایھیچگونه محدودیت این مرحله درابات اعالم می کند. برای شرکت در انتخ

داوطلب با مراجعه به وزارت کشور اقدام به ثبت نام می کند. این دوم، وجود ندارد. کاندیداتوری 

به این معنا  ،محدودیتی ندارد نامانتخابات صورت می گیرد و صِرفِ ثبت امر دو ماه پیش از برگزاری 

سوم، شورای نگھبان کاندیدا ھا را مورد بررسی قرار می که ھر فردی می تواند ثبت نام کند. 

ایید شورای کاندیدا ھائی که مورد ت از رای گیری انجام می گیرد. فقط روز پیش 40دھد. این امر 

 که صالحیتشان تایید نشده آناندارند.  حق شرکت در مبارزات انتخاباتی را نگھبان قرار می گیرند

دارند. با آنکه نقض رای اولیه شورا متداول نیست اما چنین را حق اعتراض و درخواست تجدید نظر 

مواردی در گذشته مشاھده شده است. مرحله آخر روز رای گیری است که طی آن مردم آراء 

این فرآیند چند مرحله ای اندازند.  میرای مخفی خود را برای انتخاب رئیس جمھور به صندوق ھا 

پیش را تبلیغ نماید ود عقاید و برنامه ھای خنی به کاندیدا اجازه می دھد برای مدتی نسبتا طوال

از آنکه صالحیت وی از سوی شورای نگھبان مردود اعالم گردد. ھر یک از مراحل فوق چالش ھای 

مدی طی این دوران یک گفتمان باز امیر احدکتر خاص خود را پیش پای کاندیدا می گذارد. 

به جامعه ایران معرفی خواھد ی ملی و سیستم انتخابات سیاسی را برای ارتقاء فرھنگ سیاس
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عادالنه ، شفاف و آزادتمرکز او در طول مبارزه انتخاباتی اش بر روی ترویج و تبلیغ انتخاباتی کرد. 

است.   

 

ارائه روشھای نوین برای مدرنیزه کردن فضای سیاسی تاثیرگذاری از طریق دوم: 

انتخابات   

موقعیت ھای فراوانی مانند دکتر امیر احمدی  که برای شخصیفرآیند انتخابات به نحوی است 

صالحیت وی این احتمال که ، یجه انتخابات تاثیر گذار شود. یکمبتواند بر نتوی که  کندایجاد می 

او می تواند با نامزدی که مورد تایید  ،رد. دوم، در صورت ردّ صالحیتمورد تایید قرار گیرد وجود دا

نامزد مزبور را مورد  ،قرار گرفته و به آرمان ھای انتخاباتی وی نزدیکتر است وارد یک ائتالف شده

کاندیداتوری  رفِحتی اگر ھیچ یک از این دو سناریو محقق نشود صِ سوم،و حمایت قرار دھد. 

امعه را با افکاری نو و نگرشی متفاوت آشنا خواھد کرد. بطور مشخص، از دکتر امیر احمدی ج

انتخاباتی  کمپینجریان  درملی و سازنده ظھور خواھد کرد. وی درون مبارزه انتخاباتی او گفتمانی 

 به ایرانیان ارائه خواھد نمود،برای آینده کشور ی جامع و متوازن را بصورت طرحاش  برنامهجزئیات 

فی نفسه دارای  ،ھمین تحول.  ایران سابقه نداشته است در در تاریخ انتخاباتکه تا بحال چیزی 

آموزش روش ھای مدرن انتخابات به در برگیرنده به جلو است چرا که بزرگی و گامی بوده  ارزش

مشارکت دموکراتیک جامعه ایران است. در عین حال این امر به ارتقاء فرھنگ سیاسی رقابتی و 

اھد کرد. کمک خو  

 

پ  ایران سیاسی سیستم مشروعیت و اعتبار احیای –  

دو انتخابات اخیر ریاست جمھوری مشروعیت انتخابات را در جمھوری اسالمی به زیر سئوال برده 

نتایج حاصله مورد مناقشه واقع گردید. فرآیند  است. انتخابات از سوی بسیاری تحریم شد و

نظارت استصوابی از سوی شورای نگھبان و بی نظمی ھا در جریان انتخابات مایه نومیدی 

حداقل می توان گفت که روند موجود، روند بسیاری از رای دھندگان و گروھھای سیاسی گردید. 

روعیت انتخابات باید احیاء شود و او سالمی نیست. دکتر امیر احمدی قاطعا اعتقاد دارد که مش

در این راه تالش خود را خواھد کرد. یک راه مطمئن برای نیل به این ھدف این است که جمھوری 

شکل بگیرد و نامزد ھا را ملزم به رعایت عادالنه ، شفاف و آزادانتخابات دھد اسالمی اجازه 

ھمه نامزد ھا باید لذا و  ایفا کرده ربابات نقشی بسیار مخقوانین انتخابات نماید. تحریم انتخ

  بکار گیرند.   ر چه گسترده تر در انتخاباتمشارکت ھ مردم به حداکثر تالش خود را برای ترغیب
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  حل مسئله معرفی فرھنگ ھمکاری و فرھنگِ – ت

و تسامح خبری  ستیزه جویانه است و در آن از بردباریفرھنگ سیاسی ایران فرھنگ انقالبی و 

در حوزه فعالیت انتخاباتی خود را به فرصتی بدل می کند که سیاست نیست. دکتر امیر احمدی 

بنا کردن نھاد ھای سیاسی از قبیل را از نو تعریف کرده و توجه مردم را به ضرورت داخل کشور 

 جکند. او مُبلّغ رعایت اصل تدری جلب صلح دوستاحزاب برای ایجاد ایرانی متحد و 

)incrementalism( به عنوان بھترین رویکرد جھت گسترش روحیه ھمکاری و حل مسئله  و

. در عین حال ھدف دکتر نیل به پیشرفت خواھد بودبرای  "فرھنگ دوستی و مساعدت" 

، و عقالنی برای خاتمه دادن به درگیری ایران و راه حل ھای عملی، نو امیراحمدی این است که

ھائی که  را با سوء برداشت قرار داده و آنان تبار ایرانیامریکائیان ایرانیان و  را در اختیارآمریکا 

امیر احمدی راه حل دکتر آشنا نماید. و باالخره طوالنی شدن دشمنی ایران و آمریکا شده  موجب

ھای عملی برای شکل دادن به یک زندگی صلح آمیز در درون ایران و در ارتباط با جامعه جھانی را 

که در سند چشم انداز بیست ساله مبنای بر اساس اصول سه گانه "عزت، حکمت، و مصلحت" 

سیاستگذاری اعالم شده به مردم ایران ارائه خواھد کرد.  

  

گرد آوردن یک تیم ملی از مدیران برجسته – ث  

که، در مقاطع مختلف، گروھی از نخبگان در بخش واره این بوده یکی از نگون بختی ھای ایران ھم

ظاھر شده اند اما بر اثر تند باد حوادث تاریخی بسرعت از ھم پاشیده و کشور اقتصاد و سیاست 

و یا  توسط خاندان پھلوی یا به بازی گرفته نشدند نخبگان خاندان قاجارناپدید شده اند. بطور مثال 

بھمان ترتیب، جمھوری اسالمی نیز نخبگان دوره پھلوی را از صحنه کشور حذف فیزیکی شدند. 

احمدی امیدوار است که در  تلخ تاریخی باید پایان بگیرد و دکتر امیر این دور تسلسلحذف کرد. 

راه حل ھای عملی  ،ه عموم به این مسئله حساسالیت ھای انتخاباتی خود با جلب توجخالل فع

رای به مردم ارائه دھد. دکتر امیر احمدی تیمی از مدیران را ب گیری از تکرار این وضعیتبرای جلو

افراد بر اساس تحصیالت، مھارت ھا، تجربیات،  این انتخاب. خدمت به ملت شکل خواھد داد

ستی، و ارزش ھای توسعه ملی، وطن دوبه آنان ، و متعھد بودن صداقت و سالمت سابقه

ه نیروھائی که واجد امیر احمدی از ھمدکتر خواھد بود. معنای این سخن این است که انسانی 

صرف نظر از اینکه در رژیم فعلی خدمت کرده باشند و یا  ،د کرداین شرایط باشند استفاده خواھ

تالش خواھد شد که ترکیب باشند.  شوراز ک رژیم گذشته و یا حتی از میان ایرانیان مقیم خارجدر 

قومیت ھای  از افرادِباشد تیمی که قرار است مدیریت کشور را بدست بگیرد ترکیبی متعادل 

طبقات و پیشینه ھای  مختلف، با دیدگاھھای متفاوت، و گرایش ھای سیاسی گوناگون، و از
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باال نقش داشته  ت ھایسِمَدر این ارتباط توجه خاصی مبذول خواھد شد که زنان در . متفاوت

.  ی فعال گردندو جوانان نیز در امور مدیریتباشند   

 

طرح ایده ھای عملی برای توسعه و اتحاد ملی  – ج  

اتحاد و توسعه باز  حتیاج دارند تا راه خود را برای رسیدن بها ھمیاریمردم و حکومت ایران به 

ھماھنگی ملی و اینکه ھر کس به سلیقه خود مشغول نواختن ساز با این وجود به دلیل ناکنند. 

کمتر کسی تنش ھای بین المللی که ایران با آن دست به گریبان است بدلیل خود است و نیز 

و موانع  داخلی ھای سیاسی عملی برای غلبه بر تضادراه حل ھای سازنده و در عین حال 

د خود ریشه در فرھنگ ق و مولّخالّ  فکر کمبود .ملت ایران گذاشته استپیش پای توسعه 

 ،سترون و تخیل گرائی است. در این فرھنگِ منفی بافیسیاسی ایران دارد که اکثرا مروّج 

بی  صحیح چیزی جزکار کردن با نظام را عملی مجرمانه می دانند و معتقدند عمل  نظام مخالفان

د سیاسی جاده ایست دو مولّ این فرھنگ غیر. تبار کردن و به شکست کشاندن نظام نیستاع

کنار در سطح مدیریت و طرفه چرا که نظام ھم افراد غیر خودی را از کلیه مسئولیت ھای اجرائی 

می راند. با این ھمه علیرغم نگاه خصمانه دو طرف به یکدیگر، دکتر امیر احمدی در نظر دارد که 

برای مردم ایران توضیح دھد. او از ھم در جریان فعالیت ھای انتخاباتیش را راه غلبه بر این وضعیت 

نتقاد نیرو ھای مورد اھم اکنون می داند که به دلیل شرکت در انتخابات ریاست جمھوری ایران 

گروھی از قرار خواھد گرفت و ھم از درون نظام ی خارجی اپوزیسیون و بسیاری از کشور ھا

حکومت وی را فردی لیبرال و غرب زده ارزیابی خواھند کرد. با این حال دکتر امیر تندروھای 

برای اعتالی شرکت در مبارزات انتخاباتی و تبلیغ ایده ھای سازنده و عملی مصمم به احمدی 

این واقعیت قانع کند را به قبول  او امیدوار است که بتواند دو جبھه سیاسی ناسازگار ایران است.

و  مسیری است کامال اشتباهسیاسی و عدم ھمکاری برای توسعه اقتصادی  یناپذیرآشتی که 

. ویرانگر  

 

4 – دکتر امیر احمدی در مقام رئیس جمھور برای کشور چه خواھد کرد؟   

 

الف  آفرین غرور و رونق پر ایرانی ایجاد برای راھبردی طرح ارائه –  

 

باشد  سعادتمندایران کشوری است غنی و این استحقاق را دارد که جامعه ای : یکم  
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استاندارد ھای باالی زندگی مشابه مردم کره از  شھروندانش ایران استحقاق این را دارد که

از آن  و مردم ایران د. متاسفانه وضعیت ایرانِ امروز طور دیگری استنو ژاپن برخوردار باشجنوبی 

کشور با چالش در این ارتباط برخوردار نیستند. در جامعه نوظھور جھانی  ،بایدکه جایگاه حیثیتی 

کم تحمل و بیقرار  ،ھای گوناگونی روبروست. ملت ما به لحاظ سیاسی چند پاره شده، اجتماع

و در صحنه بین آنطور که باید رشد نکرده،  لت سکون به خود گرفته، فناوریاقتصاد حاشده، 

فقدان عدالت اجتماعی و اقتصادی و وجود مناطق است.  انزوا کشیده شدهالمللی کشور به 

وجود این وضعیت نا خوشایند را تایید کرده اند. فساد  مشھود است و مقام رھبری ھم محروم

در تعیین مسیر کشور  و دولت حیران و بدون انظباط تمامی بخش ھای زندگی را در بر گرفته

این مجموعه پائین ترین سطح قرار داد.  حیه مشارکت دراعتماد عمومی و روسردرگم است. 

افق  و روشن را حتی در آینده ای زیبا و وندش مایوس و دلشکسته ث گردیده که جوانانباععوامل 

بذر نا  امیر احمدی پراکندن ھدف دکتر ،آینده ای نه چندان روشن با ترسیم بیرحمانۀھم نبینند. 

برای یافتن راه حل است. ملت ایران، یکی از نخستین امیدی نیست بلکه ھدف وی جلب توجه 

با وجود غنای جمعیتی، تاریخی، فرھنگی، و که موفق به برپائی یک امپراطوری شد  است مللی

ھا و منابع قدرت از  بین توانائی .است ھاھنری، جغرافیائی، و منابع طبیعی مستحق بھتر از این

فاصله عظیمی است. اما  از سوی دیگر، دست آوردھائی که تاکنون نصیب کشور شده یکسو و

نکرده است. آنھا دست به انقالب و اصالح  خود را تالشچرا؟ دلیل این امر قطعا این نبوده که ملت 

بکار  ایران در مقاطع مختلف زده اند و دھھا نظریه و راھبرد و سیاست را برای پیشرفت و ترقی

ایرانیان قدرت ھای خارجی را مسبب این وضعیت می دانند و برخی نیز  بخشی ازد. گرفته ان

 بدون ردّ کردن این نظراتدولت ھا و مدیریت ھای کالن را و گروھی نیز مجموعه این دو عامل را.  

دکتر امیر احمدی معتقد است که دلیل اصلی، فقدان رھبران و استراتژیست ھائی است که قادر 

 سنت و تجددبا آشتی دادن بتوانند  کهدر جھان پیچیده امروز بوده  ایران ع ملیبه درک مناف

این معضل، شرایطی را فراھم آورند که از منابع و استعداد ھا حداکثر بھره برداری به عمل آید. 

ایران ریشه می گیرد.  یاسی نا کارآمد و منسوخ شدهیعنی فقدان اینگونه افراد، از فرھنگ س  

 

میتواند و باید الگوئی برای کشور ھای اسالمی باشد دوم: ایران  

ایران اگر می را داد. و صلح طلبانه پیشرفته  ،انقالب اسالمی نوید برپائی یک جامعه عادالنه

باید فقر . خواھد الگوئی برای جھان اسالم باشد باید پیشرفت اقتصادی چشمگیری داشته باشد

باید به صلح جھان و از را از بین ببرد و اختالفات طبقاتی را از این وضع ناھنجار امروز خارج کند.  

ھدف دین اسالم برقراری "قسط" یعنی عدل بین رفتن اختالفات تمدنی و فرھنگی کمک کند. 
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 یران،ا ملت که است اسالمی جمھوری ایران بوده است. طبق اصل اول قانون اساسی: "حکومت

قرآن....به آن رای مثبت داد. طبق اصل دوم:   عدل و حق حکومت به اش دیرینه اعتقاد اساس بر

 اجتماعی و اقتصادی و سیاسی استقالل و عدل و "جمھوری اسالمی نظامی است که ... قسط

بنا و اما در عمل چه نصیب کشور شده است؟  .کند" می تأمین را ملی ھمبستگی و فرھنگی و

وضع عدالت در کشور مطلقا راضی کننده  ی،، رھبر جمھوری اسالمآیت هللا خامنه ای به گفته

جھانی را به چالش ناعادالنه چگونه کشوری می تواند الگوی اسالمی باشد و نظام  .نیست

بنیانگذار جمھوری دار است؟ بنا به گفته ضعیتی در داخل خود برخورز چنین وبکشد وقتی ا

آیت هللا خمینی، جمھوری اسالمی میبایست مدافع منافع کوخ نشینان باشد اما در  اسالمی،

عمل به کام کاخ نشینان شد. به این ترتیب چرا باید مسلمانان دیگر کشور ھای دنیا به دنبال 

تی در در کشورھای اسالمی حدر واقع و آنرا الگو قرار دھند؟  چنین سیستم ناعادالنه ای باشند

ھائی ھم که انقالب رخ داده و نیروھای مسلمان حاکم شده اند، ھمچون مصر، یمن، لیبی و آن

الگوی اسالمی ایران تقلید نشده است. این باید خبر بدی برای جمھوری اسالمی  از ،تونس

باشد و حتما ھم ھست.  

 

ھمگامی با این جھاِن در حال تغییر به سیاست ھای موثرتری نیاز ایران برای وم: س

دارد  

خود ادامه می دھد دنیا در حالی که ایران به کشوری پیشرفته تبدیل نشده و در انزوا به حیات 

ین دنیای جھانی شدن و وابستگی ھای متقابل شده است. در اپسا مدرن و عصر  وارد عصر

–جدید نه فقط دولت سازمان ھای غیر  ی فراملیتی، آژانس ھای چند جانبه وبنگاھھاملت ھا بلکه 

–ددولتی نیز از عناصر کلیدی قدرت در صحنه بین الملل به شمار می آیند. دنیای چن امروز  مرکزۀ

ھسته ای، فقر،  اتآنھا جھانی است، از جمله، تروریسم، تسلیحدارد که طبیعت  یمسائل

در درون و یب محیط زیست، و نابرابری ھای درآمدی تخری، مسرقاچاق مواد مخدر، بیماریھای 

 است. نا امن در ھر زمینه ایکه  بوجود آورده استجھانی را  ،بین جوامع. مجموعه این عوامل

تجزیه  به ادغام می کند و دیگریترغیب به  انسان ھا رادر میان دو قوه متضاد که یکی این جھان 

روشھای خشونت بار از قبیل نظامیگری، دیکتاتوری، با این ھمه . دست و پا می زند ،و جدائی

کاھش یافته و بجای نسبت به دھه ھای گذشته ده از زور، و تروریسم با استفا مداخالت خارجی

وری، احترام برای حقوق انسان ھا، حکومت بر پایه اقتصادی، اختراعات در زمینه فنا توسعه آن

در مرکز مباحث مربوط برد ھای تازه ایست که و ھمکاری ھای بین المللی راھاصول دموکراسی، 

، اقتصاد "بازارِ جامعه امروز حکومت ھای پیشروگرفته است. دفاع ملی و توسعه اقتصادی قرار  به
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ارتقاء سطح صادرات، توسعه صنایع واالفن، و "، سرمایه گذاریھای خارجی گزینش شده، گرا

ھای خود قرار داده اند. در واقع ایده ھمکاری و مشارکت با بخش خصوصی را سر لوحه برنامه 

اقتصاد متوازن و کثرت گرا به ھمراه کثرت گرائی سیاسی مقبولیت عام و روز افزونی یافته است.   

 

م: ایران شایسته مکان اقتصادی و سیاسی باالتری در جھان استچھار  

سیاسی ایران در  جایگاه اقتصادی و سیاسی ایران در دنیای نوین امروز کجاست؟ امروز، به لحاظ

اما و یا از میان رفته است.  گشته انزوا بسر می برد. ارتباطش با بازیگران بزرگ بین المللی ضعیف

ایران می بایست یکی از بازیگران عمده در  ،موقعیت جغرافیائی، منابع و جمعیتش با لحاظ کردن

منزوی شدن توسط آمریکا و اختالفات درونی این امکان را از ایران صحنه سیاست جھانی باشد. 

گرفته است. در حالی که سیاست ھای غیر عادالنه غرب نقش موثری در وضعیت ایجاد شده 

شکست ھای بین المللی و مسائل داخلی بخشی از دارد اما حکومت اسالمی نیز مسئول 

ی ضد غربی ھمداستان شده و در داخل فضای با نیروھادر خارج از مرز ھا حکومت ایران است. 

سیاسی را محدود کرده است. به لحاظ اقتصادی نیز تنھا اندکی آنھم از طریق صنایع نفت در 

ایران سھم بسیار کوچکی از واردات کشور ھای غربی، چیزی اقتصاد جھانی ادغام شده است. 

ز صادرات نفت می باشد. این در کمتر از یک درصد، را به خود اختصاص داده که بخش اعظم آن نی

را تشکیل می  کشور درصد از حجم کل صادرات 15تنھا حالی است که اصوال صادرات غیر نفتی 

را  یز بیش از یک درصد حجم کل وارداتشواردات ایران از کشور ھای مزبور ندھند. از سوی دیگر 

کاال ھای  یک درصد آنرا درصد واردات ایران را کاال ھای مصرفی و تنھا 75تشکیل نمی دھد. 

حجم سرمایه گذاری ھای خارجی نیز در سطح پائینی در جا می د. سرمایه ای تشکیل می دھ

زند. سرانۀ سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت یک سوم متوسط سرمایه گذاری ھای 

 صنایع زمینه در بخصوصوری در زمینه توسعه فناخارجی در کشور ھای در حال توسعه است. 

-دانش ورنوظھ اجتماعی از آمار ناھنجاری ھای  از موقعیت خوبی برخوردار نیست. نیز ایرانمحور  

جھان تمرکز  سرانجام آنکهنابرابری ھا و تبعیضات نیز آزار دھنده است.  قبیل فقر، اعتیاد، فحشاء،

ھم ایران اما  ،قرار داده )نرم قدرت قدرت سخت وراھبردی خود را بر "قدرت ھوشمند" (ترکیب 

بی  آن و گسترش و رشد چنان تکیه اش بر قدرت سخت است و بکلی نسبت به مقوله قدرت نرم

تفاوت است.   

 

تر باید در صدر اولویت ھای ملی قرار بگیرد با جایگاه رفیع م: تالش برای ایرانِ پنج  
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اما خبر ھای خوبی ھم وجود دارد. فرھنگ سیاسی ایران در حال تغییر است و سیاست خارجی 

بر اساس منافع ملی تنظیم می شود. در عین حال این موضوع نیز جا  یکشور بطور روز افزون

ھمراھی امروز تحمل نمی شود و اینکه  افتاده که مسلح شدن به سالح ھسته ای توسط جھانِ

تعداد بیشتری از نخبگان سیاسی در ایران  از طرفی با نیرو ھای ضد غربی پر ھزینه است.

دفاع  رت ملی و موثرترین وسیله برایقدبرای تحقق  بھتریدریافته اند که "قدرت ھوشمند" منبع 

مدافع حقوق بشر و نیز سازمان ھای بین المللی توسط صدھا سازمان قدرت دولت ملی است. 

ارآمدی، فقدان سیستم نا ک لیلبه د جامعه مدنی به چالش گرفته می شود. مشروعیت حکومت

تعداد قابل توجھی از شرکت ھای است. کاھش یافته  فانل، و برخورد شدید با مخاپاسخگو بودن

خارج از کشور نیز در غرب  به فعالیت ھای بین المللی مشغول اند و شرکت ھای ایرانیانایرانی 

ت ھا می توانند به ادغام اقتصاد این شرک ورت بھبود روابط ایران با غرب. در صظھور پیدا کرده اند

وری، و مشارکت با خارجیان کمک ریان سرمایه و جمعیت، انتقال فناایران در اقتصاد جھانی، ج

میزان با سوادی در بین به سرعت در حال افزایش است. ای کنند. سطح آموزش و کار ھای حرفه 

بر خواست ھای خود برای زنان بطور قابل توجھی افزایش یافته است. طبقه متوسط ھم چنان 

به و از کیفیت باالئی برخوردارند.  م مُصرّ است. تعداد آنان زیادرسیدن به دموکراسی و لیبرالیس

اما علیرغم این  یاری اینترنت و رسانه ھای جمعی ارتباط آنھا با جھان بیشتر شده است.

شده و اگر برای  تقسیمپیشرفت ھا طبقه متوسط، نامُتحد، بین دو گروه سنتی و تجدد گرا 

آشتیِ بین این دو بخش از جامعه چاره ای نشود امکان دستیابی به ثبات سیاسی بسیار مشکل 

در تربیت مدیرانی  با آن روبرو است عدم کامیابی درخواھد بود. مشکل بزرگ دیگری که ایران 

در صورت عدم توجه به رفع بتوانند منشاء مدیریت ھای راھبردی باشند. است که سطح جھانی 

این مشکل ایران نخواھد توانست به جایگاھی که در جامعه جھانی شایسته آن است دسترسی 

پیدا کند.    

 

م: ایران به راھبردی جدید برای آینده ای درخشان نیاز داردشش  

. برای در دنیای جدید محروم مانده استایران بطور غیر عادالنه ای از داشتن موقعیتی پر اعتبار 

 قابل ملت ایران باید راھبرد ھائی را طراحی و اجرا کند که مدیرانی ،دستیابی به یک موقعیت برتر

با بینش "این جھانی" تربیت کند. ایران کشوری است اسالمی و باید ھم اسالمی باقی بماند. 

چنین یک فرد مذھبی حق مشارکت در امور سیاسی را دارد ھم چنان که یک فرد غیر مذھبی از 

جدا کردن اسالم از سیاست نه ضروری است و نه عملی. آنھا باید با حقوقی برخوردار است. 

یکدیگر ھمزیستی داشته باشند. دکتر امیر احمدی به جمھوریتی اعتقاد دارد که در آن یک 
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منفک ولی و مردم از یکدیگر حکومت، مذھب، شکل گرفته و نھاد ھای دموکراسی پیشرفته 

امل اشند. به عنوان یک مسلمان "ملت گرا" او باور دارد که منافع ملی باید شبمکمل یکدیگر 

و از این لحاظ دولت ائتالفی بھترین نوع دولت برای ایران م باشد منافع مردم و سرزمین بطور توأ

. دکتر امیر احمدی به جدائی قوای سه گانه (رجوع شود به تعریف "ملت گرائی" در زیر) است

نھاد باید با  و قضائیه از یکدیگر اعتقاد داشته و در ضمن معتقد است که ھر سهمجریه، مقننه، 

یکدیگر  مرتبط به مقولهشش دموکراتیک را  ایرانِ منافع ملی بنیانانتخاب مردم شکل بگیرند. 

استقالل ملی و تمامیت ارضی، عدالت اجتماعی، دموکراسی سیاسی و تشکیل می دھند: 

منعکس  ھر یک از این مقوالتاصالح فرھنگی، و صلح بین المللی.  حقوق بشر، توسعه اقتصادی،

است: ملت ایران، طبقه زحمتکش، طبقه متوسط،  ھویت اجتماعی ه نیاز ھای یککنند

کارآفرینان، جوامع فرھنگی، و جامعه جھانی. این منافع تنھا توسط دولتی قابل پی گیری است 

در چنین دیوان صادی مدافع فدرالیسم باشد. که به لحاظ سیاسی غیر متمرکز و به لحاظ اقت

خالت در امور ملی د چرا که تنھا حق ری است که قومیت ھا به حقوق خود دست می یابندساال

مسائل مربوط به دفاع، سیاست خارجی، پول ملی، سیاست ھای از قبیل  و بین المللی

در چنین سیستمی . راھبردی اقتصادی، و زیرساخت ھای ملی به دولت مرکزی سپرده می شود

ھیچ قدرتی نیست که مسئول و جوابگو نباشد.   

 

ب  راھبردی کشورتمرکز بر مسائل  –  

 

بھتر صحیح برای رسیدن به آیندۀ استراتژیودن : مشخص نمیکم  

به دلیل کم توجھی به نقش مشارکت عمومی در حیات سیاسی کشور، ایران درگیر  ،متاسفانه

نا آرامی ھای داخلی از یکسو و تضاد ھای بین المللی از سوی دیگر شده است. دکتر امیر 

یه ایران مخالفت کرده است. او ، تغییر رژیم، و جنگ علاز ھر نوع اعمال تحریماحمدی ھمواره با 

اِعمال د معتقد نیست. او با نریزی و ویرانی ندارنی دیگر که حاصلی جز خوبه انقالب به جنگ و

و گسل موجود در جامعه مخالف است. ھا نا آرامی دیکتاتوری به عنوان راه حلی برای مقابله با 

انتخابات عادالنه و شفاف و ھم بستگی سیاسی است. این راه از دید او  راھی که او بر گزیده

ر این دوران پر تالطم می تواند ملت ما را از خطرات مصون داشته و تنھا راھی است که د

امیر احمدی در دو دھه گذشته دکتر در حقیقت پیشرفت و رستگاری ایران را تضمین نماید. 

معاندین بین المللی اش تمامی تالش خود را صرف ایجاد آشتی در داخل ایران و بین ایران با 

، با آغاز یازدھمین ن انگیزه ھائی است که دکتر امیر احمدیمخصوصا آمریکا کرده است. با چنی
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صادقانه دست ھمه نیرو ھای مذھبی و سکوالر را ، 1392دوره ریاست جمھوری ایران در سال 

و نیز یک ائتالف سیاسی بزرگ می  شفاف و عادالنهآزاد، برای نھادینه کردن فرھنگ انتخابات 

فشارد.   

 

سازنده و نو : ترویج و ترغیب سیاست ھایدوم  

ھای این ناھنجاری ھا، و ارائه توضیح این نابسامانی ھای اجتماعی، مبارزه و حذف ریشه 

سیاست ھا برای حل مشکالت مزبور از انگیزه ھای اصلی دکتر امیر احمدی برای شرکت در 

ر ھ فروپاشی حکومت مرکزی، به ،با توجه به توازن قوا در کشورانتخابات ریاست جمھوری است. 

نا  در حالی که یک حکومت لیل، به جنگ خانگی و تجزیه کشور منجر خواھد شد. متاسفانه،د

ھیچگونه راه  ھم که مخالف جنگ و انقالب ھستند کسانی کارآمد بر مشکالت کشور می افزاید

مردم ایران ندارند. گروھی از منتقدین با طرح دائمی شکایات و گِلِه به تحریک عمومی حلی برای 

ساله از  33بدون اینکه کمترین راه حل منطقی ای ارائه دھند. اما مردم ایران با تجربه ای پرداخته 

مشخص و چون جنگ و انقالب که نتایج آنھا نا انقالب دیگر حاضر نیستند به راه حل ھائی

مطمئن و عاری از  بی شمار است تن در دھند. ملت ما بدنبال راه حلی عملی،خسارات آن 

احمدی با افتخار اعالم می کند که نگرش او و برنامه ھای او جوابگوی  امیر خشونت است. دکتر

این خواست عمومی مردم ایران است.  

  

آشتی ملیبرای  م: فراخوانسو  

با دیدگاهِ عدالتخواھانه و در عین حال عملگرایانه، با  ید دکتر امیر احمدی به عنوان یک فردِام

 فرد ، وسابقه طوالنی به عنوان یک فعال صلح طلب ،مذاکرهمھارت و تجربیات پر ارزش در امر 

این است که بتواند به عنوان سفیر آشتی پُلی  ،برانگیختن آرمان جامعه مدنی در ایراندر پیشرو 

یرو ھای مذھبی و سکوالر، گروھھای دارای عالیق سیاسی و اقتصادی گوناگون، اقلیت بین ن

بین ایران و دیگر ملل جھان ایجاد کند. دکتر  سرانجامشور و ھای قومی، ایرانیان داخل و خارج از ک

که  ادعا ظرف سالیان متمادی گواھی است بر این این افتخار را دارد که کارنامه اشامیر احمدی 

در امر آشتی بین ایرانیان و بین ایران و غرب علی الخصوص آمریکا ھمواره نقش پیشگام را بر 

ایران کامیاب و پر رونق می باید با ترویج آشتی در سطح ملی  عھده داشته است. به اعتقاد وی

جوانان ایرانی وجوه امروزه خوشبختانه و بین المللی بین داخل و خارج ایران توازن بر قرار کند. 

جھانی شدن را بر می گزینند و از آشتی در درون ایران و ھمزیستی صلح آمیز با و مثبت مفید 

ایده آل ھا ایرانیان باید نخست این ند. با این حال برای رسیدن به بقیه ملل جھان حمایت می کن
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چرا که ھیچ جناح سیاسی به تنھائی قادر به حل بحران  در ھدف و عمل با یکدیگر متحد شوند

ه متحد اجازه تاسیس به احزاب سیاسی، نھادینه یک راه رسیدن به یک جبھ موجود نیست. 

  دولت ھای ائتالفی است. تشکیل شفاف و باالخره و  عادالنهآزاد، شدن انتخابات 

 

، شفاف، و عادالنهآزادم: حمایت از انتخابات چھار  

حق مسلم ھر ایرانی است که در انتخابات، چه به عنوان رای دھنده و چه به عنوان انتخاب 

 این امرشونده، مشارکت داشته باشد مگر آنکه به لحاظ قانونی از این حق محروم شده باشد. 

در قانون اساسی ایران، اعالمیه جھانی حقوق بشر و منشور شورای بین المجالس گنجانده 

ط ایواجد شرشده است. ایران یکی از امضاء کنندگان این اسناد بین المللی است. ھیچ ایرانی 

نباید از حق نامزد شدن در انتخابات محروم شود، در غیر این صورت یا جامعه به بی تفاوتی 

ھم چنانکه در گذشته نیز  ت به اعتراض و بحران کشیده خواھد شدشود و یا انتخاباکشیده می 

نقطه عطفی در تاریخ جمھوری اسالمی ایران  1392انتخابات  انتظار می رود کهشاھد بوده ایم. 

اقدام به باز کردن فضای و به نظر می رسد که مقام رھبری در صدند با خروج احمدی نژاد  باشد

امید دکتر امیر احمدی این است که به یاری این فضا، بخش ھای ناراضی جامعه کنند. سیاسی 

را به تحرک در آورده و به شرکت گسترده در انتخابات ترغیب نماید.   

 

ائتالفی تشکیل دولت و احزاب ایجادم: پنج  

می توانست جلوی حکومت ائتالفی تشکیل یک است که چند انتخابات اخیر در ایران نشان داده 

خصومت و درگیری جناح ھای مختلف را بگیرد. ھیچیک از نیرو ھای سیاسی در داخل و یا در 

و سکوالر ھای  ، اصالح طلبان مذھبی، مذھبیونخارج از ایران اعم از بنیادگرایان، نو محافظه کاران

 سلطنت طلبان، نیرو ھای چپ، و سوسیال دموکرات ھا قادر نیستند به تنھائی و یا به ملی گرا، 

نمی تواند و اجتماعی  یکمک ائتالف ھای ساختگی بر بحران ھای موجود فائق آیند. ھیچ نیرو

نباید برای خود نقش قیمومیت قائل شده و دیگران را از دور رقابت خارج کند. تالش در جھت 

این معنا  ستم انتخابات موجود آغاز گردد. بهتشکیل یک حکومت ائتالفی واقعی باید از اصالح سی

 باید جایگزین سیستم موجود شود. به این ترتیب سیستمِ "به نسبتنمایندگی "سیستم که 

 را چیز ھمه بَرنده" سیستمِ ھمه می بَرند منتھا ھر کس به اندازه وزن اجتماعی اش" جایگزین"

خواھند بود که احزاب خود می گردد. در سیستم تناسبی تمام نیرو ھای سیاسی مجاز " بَرد می

حکومت ائتالفی معنا نخواھد داشت. ھر حکومت ائتالفی  ،چرا که در غیاب احزاب دھند را تشکیل

عنی طبقه پایه، متوسط، و باال بوده و نیاز ھای آنان را طبقات اصلی جامعه یکلیه باید نماینده 
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عدالت به ترتیب برای ھر یک از طبقات نامبرده عبارت است از پاسخگو باشد. این نیاز ھا 

. دکتر امیر احمدی امیدوار است که بتواند توسعه اقتصادی و آزادی ھای سیاسی،اجتماعی، 

توجه مردم و نیرو ھای سیاسی را به ضرورت تشکیل حکومت ائتالفی جلب کرده و خود آمادگی 

  رد که در زمان مقتضی دست به ائتالف ھای اصولی بزند. دا

 

عمومیم: حذف روش انتقام گیری سیاسی و درخواست عفو شش  

اعتقاد دارد که برای ساختن ایرانی قدرتمند اعالم یک عفو عمومی، آزادی  ویادکتر امیر احمدی ق

شیوه "انتقام گیری سیاسی" ضروری است. چنین تحولی به  انیان سیاسی، و حذفھمه زند

مادام که رھبران از دست دادن قدرت منجر می شود.  کاھش خشونت و زدوده شدن ترسِ

صلح آمیز در این به یک تغییر و تحول توطئه و انتقام گیری مخالفان خود باشند سیاسی نگران 

ومت اگر ترس از انتقام گیری زدوده نشود شکل گیری حک زمینه تن در نخواھند داد. به طریق اولی

. حذف شیوه "انتقام گیری سیاسی" از آنجا ضرورت دارد که ائتالفی نیز امکان ناپذیر خواھد بود

برخورد و  که نھایتال گذشته بطور مداوم بذر کینه و دشمنی در جامعه پراکنده شده سا 33ظرف 

به عی را جناح ھای مختلف سیاسی و اجتما تبعید و زندان و مرگ و خونریزی با متوأدرگیری 

مولّد فرھنگ انتقام گیری سیاسی در ایران پدیده ایست شرر بار که ھمراه داشته است. 

بگان را سدّ می خلوی دست به دست شدن صلح آمیز قدرت بین ناست، جدشمنی و خشونت 

تغییر این فرھنگ  کند، و مانع از اتحاد متمدنانه سیاسی بین جناح ھای مختلف می شود.

خوانی برای  اسیاسی و ساختن جامعه ای که در آن زندانی سیاسی وجود نداشته باشد و فر

ھر  این راستا او ازعفو عمومی بخش عمده ای از برنامه کاری دکتر امیر احمدی است و در یک 

 از میھنمان فرھنگ شرارت بار انتقام جوئی سیاسیکه در اختیارش باشد برای حذف وسیله ای 

یاری خواھد گرفت.   

 

و حاکمیت ملی استقالل تامین م: ھفت  

فرصت ایجاد شده در دوران نامزدی برای  که از یکی از خواست ھای دکتر امیر احمدی این است

توجه مردم ایران را به برداشت ھای جدیدی از مفھوم  ،احراز مقام ریاست جمھوری استفاده کرده

–رابطه حکومت با جلب نموده و آن دو مفھوم رااستقالل و حاکمیت ملی  در ھم بیامیزد. در مردم  

حکومت را شامل می تنھا ل و حاکمیت ملی، این مفاھیم، یعنی استقال نگاه سنتی ھر دوی

در جھان  .گیرند می بر در نیز را مردم شوند اما امروز وضعیت جدیدی ایجاد شده و این مفاھیم

نوین ما یک کشور مستقل و دارای حق حاکمیت کشوری است که مردمش شھروندان واقعی 
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حقوق دموکراتیک و انسانی آنھا کامال رعایت شود و در تصمیم گیری و باشند به این معنا که: 

مدیریت حکومت مشارکت داشته باشند (مفھوم جدید حکومت کردن)؛ در چنین کشوری حکومت 

بر اساس موازین دموکراسی، توسعه متوازن و پایدار، و محافظت مشروعیت یافته و قدرت ملی را 

به عبارت دیگر کشور مستقل و دارای حق حاکمیت کشوری . از صلح و قانون و نظم بنا می کند

است که سیستم سیاسی اش دموکراتیک باشد.   

 

: محافظت از حقوق فردی و حق مالکیت خصوصیھشتم  

حق اند. این حقوق شامل حقوق فردی دارای صرف نظر از حقوق شھروندی و انسانی مردم ایران 

، و حق مالکیت است. برخورداری از امنیت جانیصی، حق فضای زندگی خصوبرخورداری از 

این حقوق باید  رعایت . با آنکهسی ایران به رسمیت شناخته شده انددر قانون اسامذکور حقوق 

جامعه اینگونه نیست. از دیدگاه حکومت، گروھھا، و افراد امری بدیھی به شمار آید اما ھمیشه 

و انتقامجوست و لذا چنانکه رویه گذشته ن جامعه ای ایست که کوتاه مدت می اندیشد ایرا

را از  ورد ھا و ھم خودِ گروه پیشیندستا ھم دھد گروه تازه به قدرت رسیدهکشور نشان می 

در حالی که ترس از امنیت جانی در اغلب موارد ذھن ایرانیان را بخود مشغول . میان بر می دارد

اخالق سیاسی و ر توسعه اقتصادی و آثار ویران کننده ای ب نیز می کند، سلب مالکیت خصوصی

اجتماعی داشته است. دکتر امیر احمدی بر آن است تا لوایحی تھیه کند که حقوق فردی افراد در 

شده و سلب مالکیت خصوصی غیر قانونی شود.  چوب زندگی خصوصی شان کامال تامینچار  

 

پ  تامین حقوق مردم ایران –  

   

ملی توسعه مقولۀ درباره جدیدی نگرش طرح: یکم  

به عنوان مبنای یک قرارداد اجتماعی جدید(نه ملی گرائی) ملت گرائی  •  

 به ملت دھخدا، لغتنامه برابر( شود می شامل توأما را سرزمین و مردم ملت، مفھوم

 مشخص مرزھایی با سرزمین یک در دارند که دینی ھر با که شود می گفته مردمی

 آئین یا دین یک دارای که است کسانی معنی به که امت خالف بر. کنند می زندگی

 ی ھمه یعنی ایران، ملت شود می گفته وقتی مثال. نیست مھم آنان زیستگاه و ھستند

...  و مسیحی و یھودی تا گرفته مسلمان از. کنند می زندگی کشور این در که مردمی

 مختلفی کشورھای در که جھان مسلمانان یعنی اسالم، امت شود می گفته وقتی ولی

 را ھا کشور محرکه نیروی دو که است استوار باور این بر گرائی ملت و ).کنند می زندگی
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" ملی منافع" معنی، این در . سرزمین منافع دیگری و مردم منافع یکی: راند می پیش به

 که است جماعت این از عضوی" گرا ملت" و سرزمین، منافع و مردم منافع جمع شود می

 گروھی یا و شخصی منافع بر را) عمومی( مردمی منافع ھم و سرزمینی منافع ھم

 و شود می" انجاوید" سرزمین شود، تامین سرزمین منافع وقتی. بدارد مقدم خودش

و مردم  شادمانی " بنابراین،. شوند می" مانشاد" مردم شود تامین مردم منافع وقتی

 شرایط نتواند که کشوری. ھستند ملی منافع اصلی آرمان و اھداف"  سرزمین جاودانی

 خودش یمل منافع تامین در کند، فراھم را خود مردم شادمانی و سرزمین جاودانگی

 درست سازی ملت که است ممکن شرایطی در گرائی ملت اما و.  است خورده شکست

 و گردند برخوردار شھروندی حقوق از مشترک جغرافیای ساکنان یعنی باشد شده انجام

در ھمین حال نیز باید شرایط . شود تکمیل ردمم حاکمیت اب جغرافیا آن دولت حاکمیت

 و جغرافیا اینجا در حفظ یکپارچگی سرزمین و توسعه محیط زیست ان نیز تامین گردد.

 این تبدیل و مردم اساسی حقوق توسعه و رشد با و پیوندند می بھم دولت و مردم

و در یک جغرافیای رشد  قانون چھارچوب در وظیفه و حقوق دارای" شھروندان" به" رعایا"

 ملت" متاسفانه ایران در.  میگرد شکل واقعی گرائی تمل ،یابنده و یک دولت مسئول

 الخلقه ناقص ھم ایرانی گرائی ملی نتیجتا و ماند ناقص زیاد، مبارزات علیرغم" سازی

 شاه،: بترتیب تقریبا" (باال از سازی ملت" روند قاجار دربار نوزده، قرن اواسط در. آمد بدنیا

 در تنھا حرکت این ولی کرد شروع را) تجار زمینداران، ھا، هللا آیت ارتش، امرای درباریھا،

. رسید زحمتکش و متوسط طبقات یعنی جامعه بدنه به مشروطیت انقالب سایه

 در حتی شھروندی حقوق و شد سازی ملت توقف باعث انقالب این شکست متاسفانه

 تحول این با زمان ھم. شد گرفته مردم از است" آزاد انتخابات" که آن شکل ترین اساسی

 افزون روز تسلط به العمل درعکس ایرانی گرائی ملی" ناقص، سازی ملت" بسوی

 این شھروند، جمعیت یک درغیاب متاسفانه. گرفت  نصج کشور بر ھا روس و ھا انگلیسی

 بی. بدھد جا خودش درون را مردم نتوانست و ماند سرزمینی چھارچوب در گرائی ملی

 بی شھروندی حقوق برای مبارزه به عمدتا ایرانی متداول گرای ملی که نیست دلیل

 کرده مبارزه سرزمین یکپارچگی و استقالل برای ھمیشه حالیکه در است بوده توجه

حرکت بعدی برای ملت سازی با انقالب اسالمی شروع شد اما باز ھم این حرکت  .است

، دخالت خارجی ھا، و تکیه یک سویه اسالم به مردم ناسالم ایرانبدلیل فرھنگ سیاسی 

 منافع بر تمرکزش سنتی بطور ایرانی گرائی ملی ناقص ماند.  " و نه شھروندامت"بعنوان 

 در اختالف ھمین. دھد می قرار توجه مرکز را) امت( مردم گرائی اسالم و است سرزمین
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 امیر دکتر ھدف. است شده گرایان اسالم و گرایان ملی بین تنش بروز باعث اولویت

یعنی تقویت روند حاکمیت مکمل مردم و دولت  گرائی ملت تقویت با که است این احمدی

 پیش از بیش را کردو فھمکاری این  زمینه و داده خاتمه دوگانگی اینو حفظ ایران، به 

در بخش ھای زیر، دکتر امیراحمدی چگونگی رسیدن به ھدف غائی ملت  .آورد فراھم

را تشریح خواھد کرد.  "شادمانی مردم و جاودانی سرزمین"  یعنیگرائی   

تعریف ھمه جانبه از منافع ملی •  

أم بطور تورا مردم منافع طبق نظریه دکتر امیر احمدی "چتر منافع ملی" منافع سرزمین و 

قرار می دھد. منافع مردم زمانی تامین می شود که گروه ھای کلیدی  خود تحت پوشش

بر اجتماعی، و فرھنگی  اقتصادی، سیاسی، شان اعم ازبنیادی نیاز ھا و حقوق ،در اجتماع

 بر آورده شود، طبقه عیشتی اشنیاز ھای اساسی م پایهآورده شود. بطور مثال طبقه 

بر آورده  نیاز ھای اقتصادیشان باال هی دموکراتیک برخوردار شود، و طبقھا از آزادیمتوسط 

نھاد روحانیت، شود. حقوق و نیاز ھای اقلیت ھای قومی، زنان، نیرو ھای مسلح، 

مستخدمین دولت، و دیگر گروھھا نیز می بایست برآورده گردد. این حقوق و نیاز ھا با 

. میگیرندقرار چتر منافع ملی زیر رکا تو مش رنددایکدیگر رابطه تنگاتنگ و جدائی ناپذیر 

این منافع زمانی تامین است. سرزمین ر گرو تامین منافع تامین منافع مردم در عین حال د

از این رو پیشرفت کند. رشد و می گردد که ساختار فیزیکی کشور حفاظت شده و 

سرحدات کشور، آثار تاریخی، منابع طبیعی و طبیعت کشور، شھر ھا، قصبات، و 

تامین منافع سرزمین نیز نیازمند تامین منافع تاسیسات زیر بنائی باید محافظت گردند. 

شاد می شوند و وقتی منافع سرزمین  آنان ،. وقتی منافع مردم تامین گرددمردم است

خواھد گردید. بنابراین منافع ملی یعنی شادمانی مردم و  هجاودانوطن  ،تامین گردد

جاودانگی سرزمین.   

مدیریت رشد جمعیت و معکوس کردن روند فرار مغز ھا •  

 100این رقم بالغ بر  1404میلیون نفر است. تا سال  75جمعیت فعلی ایران در حدود 

اد فارغ . تعدسال است 35درصد جمعیت کشور زیر  65میلیون خواھد گردید. در حدود 

میلیون است که بسرعت در حال افزایش است. توزیع  10التحصیالن دانشگاه بالغ بر 

ی و کیفی جغرافیائی جمعیت در ایران غیر یکنواخت است در حالی که تھران به لحاظ کمّ

به مدیریت جمعیت نیاز دارد و ھم چنین باید بر دیگر نقاط ایران غالب است. کشور 

 چندین، سیاسی، اجتماعی، و فرھنگی این جمعیت را برآورده کند. احتیاجات اقتصادی

میلیون ایرانی در خارج از سرزمین مادری خود زندگی می کنند. در میان آنان دانشمندان 
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، دانش پژوھان دانشگاھی، اھالی کسب و کار و صاحبان حرفه، برجسته علوم

این ھا ن دیده می شوند. روشنفکران امور سیاسی، شخصیت ھای رسانه ای، و ھنرمندا

بخشی از سرمایه ملی کشورند و ایران نمی تواند برای ھمیشه آنان را از دست بدھد. 

امکانات تحصیل و تحقیق در  دافعۀ داخلی مانند نبودِعوامل ار مغز ھا عمدتا ناشی از فر

کمبود فرصت ھای شغلی و کسب و کار، و محدودیت ھای اجتماعی و سطوح باال، 

سیاسی است. دولت دکتر امیر احمدی روند فرار مغز ھا را با مبارزه بی امان علیه کاغذ 

چند سطحی روحی و مادی  تھاجم علیه ھر نوع تبعیض، و برآوردن نیاز ھایبازی و فساد، 

دیریت جمعیت جھت مین برنامه ھائی معکوس خواھد نمود. او ھم چن ،مغز ھای مستعد

.کردارائه خواھد  و بر آوردن نیاز ھای آن  

برای توسعه اقتصادیمتعادل اتخاذ یک سیاست راھبردی  •  

 ،خوددکتر امیر احمدی طرح جامع توسعه کشور را در چارچوب نظریه  بعنوان رئیس جمھور،

به عنوان بخشی از  بطور مشخصبا ذکر جزئیات اعالم خواھد کرد.  ،ملت گرائییعنی 

، و از آنانو محافظت حداکثری  مردم انتخاباتی، او طرحی را برای پیشرفت ھای فعالیت

با ایران ارائه خواھد نمود. ھر دو طرح  از آن به ملت حداکثری محافظت و سرزمین پیشرفت

نگاھی جھانی و متوازن بر روی قدرت ملی، رشد اقتصادی، صنعتی شدن، کشاورزی 

وری متمرکز خواھند بود. دکتر امیر احمدی بر زمینه فنا درو خود کفائی و نو آوری  ،مکانیزه

اقتصاد جھانی به توسعه صادرات از این اعتقاد است که اقتصاد ایران باید به عنوان عضوی 

-محصوالت صنایع نوظھور دانشغیر نفتی در زمینه  ، و ھم چنین صنایع سنتی نفت و محور

ایرانی، بازار ھای سرمایه، و استعداد ھای  کارِ با جھانی سازیِ ھمگامگاز ھمت گمارد. 

که ایران بتواند نقشی مھم در صحنه فضائی تازه طراحی خواھد شد  ،کار آفرین کشور

رقابت جھانی و تقسیم کار بین المللی ایفا کند. با این حال ادغام در سیستم جھانی 

جھانی شدن پدیدۀ  افراط گریھایگزند گزینشی خواھد بود بنحوی که منافع کشور را از 

مصون نگاه دارد. سیاست ھای حمایتی ھر کجا که ضروری باشد بخصوص در باب صنایع 

-تازه -تولد کتر امیر احمدی اعتقاد دارد که د. شد خواھد اعمال یافته و بخش کشاورزی

. باشدصاد شکوفای بدون نفت" باید "اقتھدف دراز مدت کشور   

  جامعه گرا بازارِ قابتی بر پایه مدل ایجاد اقتصاد ر •

این مھم به بھترین توسعه اقتصادی یعنی توسعه ظرفیت ھای فکری و مادی یک ملت. 

وجه از طریق یک سیستم اقتصادی بازار آزاد (لیبرال) که جوابگوی نیاز ھای جامعه بوده و 

. دکتر امیر دتامین می شو پایداری محیط زیست را نیز در نظر داشته باشددر عین حال 
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برای است.  "بازارِ جامعه گرا"احمدی در صدد پیاده کردن این نوع از اقتصاد یعنی اقتصاد 

تحقق یک چنین سیستم اقتصادی به طبقه ای از کار آفرینان مستقل و ھدایت موثر یک 

وظیفه بخش دولتی این است که شرایطی ایجاد کند که در حکومت پاسخگو نیاز است. 

و پر طراوت امکان ظھور یابد و در دراز مدت دولت از بخش  پرتحرکوصی آن یک بخش خص

آجر ھای خارج شود.  بتدریجھائی که نیاز به سرمایه گذاری فوق العاده سنگین ندارند 

 .و جوامع محلی تشکیل می دھند مردمتشکیل دھنده بنای یک اقتصاد متوازن و پایدار را 

توسعه علوم و صنعتی شدن،  اتموضوع سیستم اقتصادی برای شکوفائی یک چنین

نھاد ھای جھانی مالی باید به شدت مورد حمایت  ت در تجارت جھانی و، مشارکوریفنا

بر محور ھای تولید اشتغال و درآمد، توسعه دکتر امیر احمدی برنامه اقتصادی قرار گیرند. 

ی درآمد، و صادرات غیر نفتی، تثبیت قیمت ھا و ارزش پول ملی، کاھش فقر و نابرابر

استوار است. ھم چنین برنامه مذکور شرایط زیر بنائی در مناطق محروم  محرومیت حذف 

فراھم آورده و  ،گزینشی بطورالبته  ،ھای عظیم یت الزم را برای جذب سرمایهو امن

ه و مھارت ھای شغلی به بازگشت به وطن و انتقال سرمایرا ایرانیان خارج از کشور 

تنھا در این صورت است که ایران می تواند ق و ترغیب می نماید. تشوی ،خویش به کشور

شود.  رن جھانی در قرن بیست و یکم مبدّلبه یک قدرت مد  

 

دوم: طرح راھبردی توسعه اقتصادی  

نوین کردن دیوان ساالری و مدیریت اقتصادی •  

و شکل منطقی ندارند، در آن سیستم دیوانساالری ایران قدیمی و منسوخ است، نھاد ھا 

و که پاسخگوی نیاز ھای کشور نیست. فساد، پارتی بازی،  غیر کارآمدسیستمی است 

تبعیت رفتار ھای غیر اخالقی ھمه جا گیر است و انتصاب ھا بجای شایستگی بر اساس 

. سوء مدیریت به ھمه جای سیستم صورت میگیردافراد باال دست  از اوامرِافراد محض 

، اگر نه ھمه، ولی اغلب بیماری ھای اقتصادی و عاملِرسوخ کرده اقتصادی  وبوروکراتیک 

گسترده در کشور است. رسوائی ھا در نظام بانکی تنھا یک نمونه از سوء مدیریت کشور 

است. دکتر امیر احمدی باز سازی سیستم منسوخ دیوانساالری موجود، احیاء مدیریت 

، و مبارزه با فساد از طریق گنجاندن آن الریاقتصادی بر اساس شایسته ساالری و فن سا

سازمان ھای موازی باید حذف و یا دوباره در زمره جرائم جنائی را در دستور کار خود دارد. 

ود به نحوی که اصول عدالت و کارائی در تعریف شوند. نظام مالیاتی باید از نو طراحی ش

موظف به پرداخت ار ھای بزرگ را قرار گرفته و ایرانیان ثروتمند و کسب و ک کانون توجه
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مالیات کُند. ھدف نھائی دکتر امیر احمدی شکل دادن به  سھم عادالنه شان از کلّ

که بر اساس ارزش ھای حرفه ای، اصول و اتیکت ھای کاری،  غیر آلودهحکومتی است 

ئی عمل نماید. ، اصل پاسخگوئی، و شفافیت و کارانظم  

ایران در بازار جھانی ادغام بازار کارو  ایجاد اشتغال •  

 و برای انواع مھارت ھا در مرکز برنامه ایجاد شغل برای جوانان ایرانی در انواع زمینه ھا

مشاغل در بخش ھای مختلف اعم از بخش  اقتصادی دکتر امیر احمدی قرار دارد. این

ت خدمابخش  ، و در زمینه ھای گوناگون از قبیل تاسیسات زیر بنائی، خصوصی و دولتی

کوچک  تجاری فن، در شرکت ھا و مجموعه ھایقتصادی و اجتماعی، صنایع واالفن و فروا

بطور مشخص ایجاد د بود. نو متوسط و بزرگ، و در نواحی شھری و روستائی خواھ

اشتغال از طریق سرمایه گذاری ھای عظیم توسط بخش دولتی در بخش ھای اقتصادی 

یقی برای بخش خصوصی با ھدف ایجاد طرح ھای تشوسودآور، پروژه ھای زیر بنائی، 

کمک به جوانان ، ھای اقتصادی کوچک و بزرگفعالیت  پشتیبانیاشتغال، شبکه ھای 

برای کارآفرینی، جذب حداکثری سرمایه گذاری خارجی، و برنامه ھای گسترده در ارتباط با 

وانین و به این منظور طرح ھای اصالحی در زمینه تغییر قتوسعه نیروی کار خواھد بود. 

و  و مشارکت سرمایه گذاری  کسب و کار،برای ایجاد فضائی امن جھت  ،سازمان ھا

د گردید. نبخش دولتی و خصوصی تھیه و ارائه خواھ ھمکاری  

اقتصادیافزایش بھره وری فنی  بھبود رقابت و  •  

بازدھی و سودآوری زمانی دنیای جدید دنیای تولید سرسام آور و رقابت جھانی است. 

خروجی سیستم، یعنی  ،افزایش می یابد که به ازای یک نیروی مصرف شده مشخص

-دانشصنایع مدرن عصر ما از نوع حجم تولید، افزایش یابد.  به این معنا که  ھستندمحور  

از اینرو، برای افزایش بازدھی در این وری است. عمدۀ ورودی آنھا کار، علم، و فنا بخش

باید ر آنھا دانش و فراگیری نقش بسزائی بازی می کنند نوع فعالیت ھای اقتصادی که د

گیرد. افزایش بازدھی (افزایش ق و توسعه در کانون توجه قرار تحقی و موضوع آموزش،

حجم تولید به ازای ھر واحد نیروی مصرف شده برای تولید کاال)  باعث می گردد که ھزینه 

ھم چنین با . نھایتا تورم مھار شود، و آمده مت ھا پائینکاھش یافته، قیھر واحد تولید 

می تواند به افزایش درآمد افراد و افزایش بازدھی  اتخاذ سیاست ھا و قوانین کار مناسب،

کاھش فقر منجر گردد. از سوی دیگر افزایش بازدھی امکان رقابت در بازار ھای جھانی را 

درات به بھبود کیفیت و عالوه بر افزایش حجم صابرای کاال ھای ساخت ایران فراھم آورده 

دکتر امیر احمدی افزایش بازدھی و سودآوری در جھی خواھد کرد. وکمک قابل تکاال 
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را سرلوحه  کشاورزی و صنایع در بخش ھای بخش ھای مختلف اقتصادی، علی الخصوص

برنامه ھای خود قرار خواھد داد. این امر با تربیت نیروی کار مدرن در سطح کشور محقَق 

وری ھا، فرآیند ھا، و مواد جدید به اقتصاد ایران، افزایش به عالوه ورود فناخواھد شد. 

بازدھی را قابل دستیابی خواھد کرد.   

صنعت نفت و بازسازی ساختاری در این بخش گون کردن اگون •  

-نفت ،اقتصاد ایران محور است و ملی کردن نفت حاصلش تبدیل حکومت به یک نظام 

–دیوانساالر رانت حکومت ایران کنترل منابع نفت را از دست  1330در دھه پایه بوده است.  

بیگانگان خارج نموده و خود این وظیفه را بر عھده گرفت. امروز دوران دیگری است و 

دلیل این امر آن ضروری است که کنترل از دست حکومت خارج و به مردم واگذار شود. 

ت وابسته باشد پاسخگوی مردم خود نخواھد است که مادام که حکومت ایران به درآمد نف

بود. حکومتی که کنترل در آمد نفت را بطور کامل در اختیار دارد رابطه اش با مردم 

این امر باعث می گردد که . مگر اینکه در اساس دمکراتیک باشد گسسته می شود

حکومت حساسیت خود را به مقوله ھای عدالت، شفافیت، پاسخگوئی، و مسئولیت 

سر بر آوردن کشور توسط حکومت یک ری از دست بدھد. از دیگر عوارض کنترل ثروت پذی

 ،عناصر فاسد در درون حکومت  و ھمتایان آنھا در بخش خصوصی است. نمونه بارز این امر

مردمی و تنوع  میلیارد دالری در سیستم بانکی کشور است. خصوصی سازیِ 3رسوائی 

ت حکوممحققا ت از منافع ملت است ھر چند که بخشیدن به صنعت نفت به معنای حمای

در پی از دست دادن منبع اصلی درآمد، د گردید. خواھمادی از این رھگذر دچار زیان 

عمال با اِنتیجتا قرار داده و  شد که رفتار خود را مورد بازنگری حکومت مجبور خواھد

ظھور پیدا کند. امکان حکومتی در خدمت مردم و کشور  ،ات ساختاریتغییر  

تجارت ترویج سیاست ھای صنعتیِ  •   ادغام در بازار ھای جھانیمحور و -

سیاست ھای پیدا کرده اند  اقتصادی دست توسعهبه اکثر کشور ھائی که در دھه ھای اخیر 

–تجارت صنعتیِ کشور ھای تازه صنعتی  را در پیش گرفتند. و راھبرد ھای جھانی شدن محور

(برزیل، روسیه، ھند، چین، و آفریقای  BRICSمانند کره جنوبی و تایوان و  (NICS)شده 

از آن جمله اند. راھبرد توسعه اقتصادی آنھا کم و بیش بر این اصل استوار بوده که در  جنوبی)

و در مرحله اول دست به ساخت کاالھائی زده اند که جایگزین کاالھای وارداتی آنان شود 

در واقع این ساخت کاالھای پرداخته اند که قابلیت صادرات داشته اند. مرحله پیشرفته تر به 

را بر  و در هتضمین نموددر زمینه صنعتی شدن موفقیت این کشور ھا را دوم بود که  مرحلۀ

مرحله  ،گشود. در ایران با اتخاذ سیاست ھای مناسب آنان در بازار ھای جھانیروی ادغام 
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حله اما مر واردات بطور نسبی موفقیت آمیز عمل کردینِ ی ساخت کاال ھای جایگزنخست یعن

–دوم یعنی توسعه صنایع صادرات قرین محور عمدتا به دلیل غالب بودن نقش نفت در اقتصاد 

نیز اشاعه سیاست ھای موفقیت نبود. دولت دکتر امیر احمدی به ایجاد تنوع در صنعت نفت و 

–صنعتی تجارت –تجارت صنعتی ھای سیاست ترویج ھمت خواھد گماشت. در زمینه  محور

 ،در داخل و تولید کاالھای صادراتی کاالھای وارداتیمشابهِ ھر دو راھبرد یعنی تولید   ،محور

لک تمرکز دکتر امیر احمدی توسعه صادرات غیر نفتی معذھمزمان بکار گرفته خواھند شد. 

-صنایع دانشزمینه تازه ظھور و رو به رشد بخصوص در  امروز یکی درآمد ھای خواھد بود.  محور

ارزی ایران صادرات خدمات فنی و مھندسی است و بانک ھا در این زمینه تسھیالت خوبی در 

صادرات  1390اختیار شرکت ھای ایرانی دولتی و غیر دولتی می گذراند. آخرین آمار سال 

جاه درصد افزایش مزبور را چھار میلیارد دالر نشان می دھد که نسبت به سال قبل از آن پن

داشته است. این خدمات در زمینه سد سازی، نیروگاه، مجتمع ھای مسکونی، خطوط انتقال 

.   نیرو و طراحی ھای بزرگ صنعتی است و یکی از زمینه ھائی است که جای رشد بسیار دارد

سیستم جھانی است در موفقیت آمیز و ھدفمند ادغام راھبرد توسعه صادرات در گرو  موفقیت

کشور ه این امر نیز محتاج سیاست خارجی ایست که بر پایه عادی سازی روابط با تمامی ک

  ھا شکل گرفته باشد

 

سیاسی  توسعهسوم: طرح راھبردی   

باز سازی ساختاری نھاد ھا و سیستم مدیریت دولت •  

توسعه سیاسی نھادھا ھستند.  سخت افزارھا وتجسم مردم، مان ھا و سازادارات 

قانون اساسی، حقوق  شامل حقوق ذکر شده در ،از حقوق مردممستلزم حفاظت 

بر  پیشرو احزاب سیاسی و ترویج فرھنگ سیاسیِپرورش و ، )حقوق بشر( شھروندی

تبعیض و انتقام گیری سیاسی است. تمامی شھروندان در ھمه  و اساس نفی خشونت

 توسعه گرا عرصه ھای زندگی دارای حقوق مساوی اند و حکومت نھادی است انتخابی و

با موروثی  برای خدمت به مردم و در خدمت مردم. ھیچکس فراتر از قانون نیست و حقوقِ

تمام اَشکال حقوق فردی و اجتماعی باید باید در قانون اساسی منع گردد. ھر توجیھی 

برنامه ھای سیاسی دکتر امیر احمدی در جھت ترویج طبق قانون اساسی تضمین گردد. 

حذف ھر جامعه و  ارزش ھا و حقوق خواھد بود. او حامی قانونمند کردن پیاده کردن اینو 

نوع تبعیض و انتقام گیری سیاسی علیه افراد، صرف نظر از گرایشات سیاسی و 

 نگ، سن، ملیت اصلی، و یا ھر خصیصۀایدئولوژیک آنان، قومیت، نژاد، مذھب، جنسیت، ر
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برنامه اداره کشور طبق نظر دکتر امیر احمدی شامل نھادینه کردن احزاب است.  آنان دیگر

سیاسی، انتخابات عادالنه و شفاف، مشارکت عموم در مدیریت جامعه، تمرکز زدائی 

و فدرالیزه کردن اقتصاد با مدیریت دولت ھای استانی است. طرح اصالح نظام سیاسی، 

د بود. سیستم قضائی موجود نخواھ یی واداری و دیوانساالری دولتی از اولویت ھا

و از کار افتاده است چرا که در اغلب موارد نقش قاضی، دادستان و وکیل مدافع منسوخ 

را یک نفر بر عھده دارد. با آنکه اصالح سیستم موجود ورای اختیارات رئیس جمھور است 

ھای مربوطه  از مقامات و نھاد ،به این معضل دی با جلب نظر عموممعذلک دکتر امیر احم

را یاری دھند.  خواھد خواست که برای بازتعریف یک سیستم قضائی عادالنه وی  

قانون اساسی بازنگریاجرای دقیق و  •  

و را ترکیبی از جمھوری (مردم)  یقانون اساسی جمھوری اسالمی سیستم حکومت

واضح است که دکتر امیر احمدی در چارچوب . مقرر کرده استاسالم (والیت فقیه) 

وارد مبارزات ه است مین قانون اساسی که به تایید اکثریت قاطع مردم ایران رسیدھ

با این حال، امروز بیش از سی انتخاباتی برای احراز پست ریاست جمھوری می شود. 

می  1368بور و بیش از یک نسل از اصالحیه مصوب طرح قانون مزاولیه سال از تاریخ 

اصوال به کسانی که امروز در ایران زندگی می کنند از درصد  65گذرد. در حقیقت بیش از 

در عین حال جامعه ایران و فضای بین المللی نیز تغییرات  .رای نداده اند این قانون

از درون و سیستم اسالمی شی را در این مدت شاھد بوده و بر اثر تغییرات مزبور فاح

و شاید زمان آن فرا رسیده روبرو گردیده است. از این رلش ھائی قابل تامل با چارون یب

یک باز نگری جدی در قانون اساسی را مدّ نظر باشد که رھبران مذھبی و سیاسی ایران 

و دست به اصالحاتی برای مدرنیزه کردن جامعه ایران بزنند. چنین اصالحاتی قرار داده 

ھمسو با دیدگاه آیت هللا خمینی بنیان گذار جمھوری اسالمی نیز می باشد. دکتر 

قانون اساسی خواھد بود اما در عین و مجری حامی یراحمدی در مقام رئیس جمھور ام

ستور العمل بر اساس دو ترمیم آن حال نظر ھا را به ضرورت بازنگری در قانون اساسی 

ھای تعریف شده در قانون مزبور جلب می کند.   

دین و حکومت  بط و تعاملبھبود روا •  

تمامی اند.  پراکنده در سراسر جھانآن  میلیارد نفر پیروانِ 1.3 واست  اسالم دین بزرگی

ایران نظام ھای غیر مذھبی زندگی می کنند.  تحت ،به غیر از مردم ایران ،این جمعیت

و معنویت غنی و مردم آن این سعادت را دارند که اسالم دین کشوری است با فرھنگ 

نطقه ای اسالمی. این امر می ر مایران کشوری است اسالمی د. نھا استآغالب کشور 
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شیعه برای در اختیار  به نفع کشور عمل کند اما واقعیت این است که ایرانِ توانست

با  تشکیل می دھند اھل تسنن اسالم که اکثریت آنرا گرفتن نقش رھبری در جھان

عربی  کشورھاینیروھای اسالمی که در ھیچیک از محدودیت ھای جدی روبرو است. 

به قدرت رسیده اند مدل دولت مذھبی ایران را انتخاب نکرده  "عربیبھار "از  بعدقبل و 

دین در حکومت باعث بر انگیختن دشمنی جھان کامل از سوی دیگر نفس ادغام اند. 

و خطرات نیز موانع شده که این امر با نظام اسالمی سکوالر و بطور مشخص جھان غرب 

حکومت غالبا با  بادین  رابطه رده است.ایجاد کپیشرفت ایران قابل توجھی بر سر راه 

مشارکت در  از را سیاست مشتبه می شود. نمی توان افراد مذھبی بادین  رابطه

در حالی که دخالت دین در سیاست به اعتالی دین کمک می کند سیاست بازداشت. 

شکست سیاست ھای حکومت دخالتش در حکومت می تواند خسارت بار باشد چرا که 

ای دین نوشته خواھد شد. روحانیت در ایران تاریخ طوالنی ای از رھبری معنوی، به پ

بیش از در ایران عمری  حکومت دینی .مدنی، و سیاسی جامعه در کارنامه خود دارد

اینک  را تجربه کرده است. عظیمی وطی این مدت کشور چالش ھای  سی سال دارد

ی اسالمی و رھبران دینی کشور ی جمھورشاید زمان آن فرا رسیده باشد که رھبر

این تجربه را مورد ارزیابی قرار دھند.  س خبرگان و شورای مصلحت نظام لمنجمله مج

به عنوان رئیس جمھور، اما نخواھد داشت اختیاراتی در این زمینه دولت دکتر امیراحمدی 

خواھد نمود.  پیشنھاددین و حکومت  بط و تعاملبھبود رواسیاست ھای مناسبی برای  او  

 

عدالت اجتماعیتوسعه چھارم: طرح راھبردی   

آموزش بعنوان محور عدالت اجتماعی •  

از قبیل  افراد جامعه نیاز ھای اساسی بر آورده شدن عدالت اجتماعی عبارت است از

سر پناه، آموزش، بھداشت و درمان، و تفریحات. داشتن ، معاش، اشتغالحقوق مدنی، 

فرھنگی نیز بخش دیگری از  منطقه ای وعدالت اقتصادی، سیاسی،  ،ر عین حالد

عادالنه مردم از حقوق و  در یک جامعۀمقوله عدالت اجتماعی را تشکیل می دھند. 

فرصت ھای مساوی برخوردارند و تبعیضات از ھر نوع و به ھر شکلی قانونا و عمال 

امل ایجاد یک عزم ملی ممنوع خواھد بود. طرح عدالت اجتماعی دکتر امیر احمدی ش

با قیمت آموزش علوم، خدمات درمانی برای تحقق حقوق مدنی، مشاغل با درآمد خوب، 

و با کیفیت باال، مسکن مناسب و وسائل تفریح است. مھمتر از ھمه او آغازگر  عادالنه

، اعتیاد، جرائم، فساد و خدمات درمانیِ ھمه جانبه علیه فقر، از ھم پاشیدن مبارزه
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ھسته مرکزی سیاست ھای اجتماعی دکتر امیر  ،موضوع آموزشخواھد بود. تبعیض 

ی شایسته، که در عین حال احمدی را تشکیل خواھد داد. ھر ایرانی از امکانات آموزش

-براحتی بتوان از عھده ھزینه ھای آن بر آمد -از سطح ابتدائی تا کارشناسی ارشد   

رس عالی و دانشگاھھا بنحوی مدارس خصوص و دولتی، مدابرخوردار خواھد شد. 

برنامه ریزی می شوند که برای تمام ایرانیان قابل استفاده بوده و از عھده مخارج آن 

قابلیت و تحقیق،  و از نزدیک به لحاظ کیفیت آموزشبرآیند. نھاد ھای آموزشی 

نھاد  تحت نظارت خواھند بود. در عین حال مشارکت در خدمات عمومیدسترسی و 

به سمت مھارت ھا و تخصص ھائی ھدایت خواھند شد که پاسخگوی  ھای آموزشی

باشند. برای نیل وری، و صنایع زیربنائی علمی، فناھای نیاز ھای کشور جھت پیشرفت 

، یعنی در درصد تولید ناخالص ملی 6به (R&D)  تحقیق و توسعه  بودجهبه این مقصود 

ن سرمایه گذاری از محل ایسطح کشور ھای پیشرفته صنعتی، افزایش خواھد یافت. 

کاھش ھزینه ھای دیوانساالری تامین خواھد  اری وادسیستم ئی ایش کاربھبود و افزا

گردید.   

آماده سازی زمینه ھای مشارکت جوانان در سازندگی کشور •  

 35میلیونی ایران زیر سن  75در صد جمعیت  65جوان دارد. درواقع  یایران جمعیت

نھا آھستند. نیاز ھای این بخش از مردم ایران بسیار گسترده و اساسی ھستند. 

انھا کار و مسکن و سرمایه  .و تفریحی میخواھند ، ورزشیخدمات اموزشی، بھداشتی

و زاد باشند و نیازھای اجتماعیشان برآورده شود. آنھا میخواھند ازدواج کنند، آ .میخواھند

نھا میخواھند نه فقط مشکالت معیشتی شان حل شود بلکه بتوانند با خفظ  ارزشھای آ

متاسفانه برای بخش عظیمی از این جوانان بیشتر ملی به دنیای مدرن امروزی بپیوندند. 

 داخلی و تبلیغات خارجی مشکالت فراوانبعالوه، .  این نیازھای اولیه برآورده نمیشود

شده است. نتیجتا این نیروی حیاتی  انان نیزبخشی از اامیدی و سرخوردگی باعث ن

و الابالیگری  فتار مسائلی چون مواد مخدررست اینده ایران را بسازد گیکشور که میبا

-شده و عصیان اجتماعی کرده است  از دست  را درس نمیخواند، انگیزه ترقی و جھش  

که (، به زندگی زناشوئی بی اعتقاد شده است ه بودن داردحس بی آیند ،داده است

 انگیزه رقابت و سازندگی، )است او فحش طالقه اش باال رفتن سن ازدواج، نرخ نیج

که نتیجه آن فرار بی سابقه (به کشورش بی عالقه شده و دائم در فکر فرار است ، ندارد

. شده است خانوادگیھای ث افزایش تضاد، و با ماندن درون خانواده باع)مغزھا است

این وضع حتی خانواده ھای سنتی و روحانی کشور ھم جوانان خود را از دست میدھند. 



جاویدسرزمین و  مردم شادآشتی برای منافع ملی،  	
 

کلیه حقوق محفوظ است. نقل قول و نشر مطالب این برنامه انتخاباتی ھوشنگ امیراحمدی بدون ھیچگونه تغییری و با ذکر  47
.1391ھوشنگ امیراحمدی . سازمان انتخاباتی دکتر دقیق منبع و در صورتی که برای استفاده تجاری نباشد آزاد است  

 

نیازھای به جوانان ما برگرداند. باید زندگی، امید و شادی را باید عوض شود. باید بار دیگر 

و  و ورزش کار و حرفهنھا فرصت ھای آموزش و  آباید برای  .نھا را براورده کردآمنطقی 

نھا امکانات رشد جسمی، عقلی و معنوی آایجاد کرد. باید با کمک مستقیم به مد آدر

نھا آورد. باید برای آنھا امکانات ورزشی و تفریحی بوجود آباید برای نھا را فراھم کرد. آ

ر فق مد ایجاد کرد وآنھا درآباید برای زادی ھای سیاسی و اجتماعی الزم را فراھم کرد. آ

نیروھای فعالی که مستقیما در سرنوشت کشور دخالت نھا آنھا را از بین برد.  و باید از آ

یشرفت بین نھا کمک کرد که در روند پآباید به  ساخت. و با دنیای مدرن آمیخته اند دارند 

این زمینه ھا را دکتر امیراحمدی ن منطقی و سازنده ایجاد کنند. سنت و مدرنیته یک تواز

متعدد و مناسب و برای این منظور برنامه ھای  جوانان کشور ایجاد خواھد کردبرای 

خص کمک به جوانان که با ھدف مشو ورزشی فرھنگی  ،اقتصادی، سیاسی، اجتماعی

در جھت اجرای صحیح این ھدف دکتر  اند به اجرا خواھد گذاشت.کشور تنظیم شده 

یت خواھد کرد.و ورزش را تقوامیراحمدی وزارت خانه جدید جوانان   

ترویج و توسعه نقش زنان در سطوح مدیریت و سیستم تصمیم گیری •  

از جمله فشارھای نامطلوب در ارتباط با  بیشمار موانع متعدد و وجود تبعیضاتعلیرغم 

بازار آموزش و زنان ایرانی به موفقیت ھای شایان توجھی بخصوص در  ،پوشش اسالمی

بیش از نیمی از جمعیت دانشگاھی کشور را زنان تشکیل میدھند و کار دست یافته اند. 

یا روستا بر دوش  نھا ھستند که بار سنگین خانواده و کار در بیرون را چه در شھر وآھم 

و رده ھای باالی تصمیم گیری اما ھنوز جای آنان در سطوح باالی مدیریت میکشند. 

برخورد  احتماعیی التی ھادیگر بیعھمچون د این بیعدالتیید با است. با خالیکشور 

لیت دوران فعا دراز فرصت بدست آمده دکتر امیر احمدی مصمم است که  شود.قاطع 

نیروی الزم  ،زنان ایران معضل اجتماعیضمن طرح  استفاده کرده، خود ھای انتخاباتی

در   آورد.فراھم را در سطوح باالی مدیریت  آنانرفع این موانع و تبعیضات و حضور برای 

وجود این راستا، دکتر امیراحمدی پیشنھاد خواھد کرد که وزارت زنان تاسیس گردد. 

چنین وزارتخانه ای از این جھت ضروری است که زن ایرانی در شروع جھش اجتماعی 

خود به جلو نیاز به برنامه ھا و پشتیبانی ھای مشخص و متمرکز دارد.   

ارتقاء ھمه جانبه جوامع قومی •  

 متشکل از قومیت ھای مختلف. این کشور در طول تاریخ خود ایناست  ایران کشوری

این گوناگونی یکی از  حسن اتفاق،باقی بماند. از  نیز این چنین چنین بوده و می بایست

فرھنگی آن است. ایران به عنوان کشوری  زیبائیدالیل غنا و زیبائی این کشور و راز 
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و سالمت این مجموعه را با ا نگھبان بوده فرھنگی می بایست این تنوع در قومیت ھا ر

با ھدف تصدیق  و واقعی اتخاذ سیاست ھای اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی مناسب

سیاست ھای تبعیض آمیز گذشته  .حقوق و موجودیت اقلیت ھای قومی تضمین نماید

کنار گذاشته شده و نظر داشته است باید در کشور که تنھا به رشد مراکزی معدود 

بجای آن سیاست ھائی متوازن با ھدف رشد ھمه استانھای کشور جایگزین گردد. این 

امر مستلزم نوعی تمرکز زدائی کنترل شده در برنامه ھای سیاسی، اقتصادی، و 

دولت مرکزی باید عھده دار اداره مسائلی باشد که در سطح ملی اجتماعی است. 

در ھمین حال وزارت ان ھا را به مدیریت ھای محلی بسپارد. مطرح اند و اداره امور است

کشور نیز باید تجدید سازمان شده و در درون خود معاونت قدرتمندی برای اقوام ایرانی 

خواستار برپائی قومی برای حل این مشکل  ایرانبرخی از سیاسیون بوجود بیاورد. 

مسائل حل  رایلیسم ھرگز بفدرااما . برای اداره کشور شده اند سیاسی "فدرالیسم"

نشده است. از قضا، کشور ھائی مانند آمریکا و آلمان که با روش فدرال طراحی قومی 

اداره می شوند از تنوع قومی چندانی برخوردار نیستند. در این کشور ھا اتخاذ سیستم 

. در مورد نه حل مسائل قومی کمک به تحقق امر تمرکز زدائی است و بسفدرال برای 

یک  ،توسعهپائین  ، و سطحِمناطق از ھم گسیخته، پر تشنج ن، با توجه به تاریخایرا

مسائل قومی است. از این رو یک سیستم غیر متمرکز اما کنترل شده بھتر جوابگوی 

و محلی در یک حالت متوازن بسر سیستم مالی فدرال که در آن قدرت ھای استانی 

 ه عنوان رئیس جمھور چنین نظام دولتی. دکتر امیر احمدی براه حل بھتری استبرند 

را مطرح و ترویج خواھد کرد. ای  

مادریخارج از کشور با سرزمین  ایرانیانمرتبط کردن  •  

از نھا آایرانیان از دیر باز مھاجر بوده اند و در ھر دوره ای ھم دالیل مخصوصی باعث فرار 

کشور شده است. تا این اواخر دالیل اقتصادی ھمیشه مھمترین دلیل بوده است و 

مھاجرین ھم بیشتر از طبقات پایه بوده اند که بدنبال کار و یا فرار از ستم زمینداران و 

درباریھا به کشور ھای ھمسایه میرفتند. اما این اواخر اکثریت قرین به اتفاق مھاجرین 

نھا از سرزمین آنی و باال و عمدتا از تحصیلکرده ھا میباشند و فرار ایرانی از طبقات میا

مادری بسوی غرب است و عالوه بر دالیل اقتصادی، دالیل سیاسی و اجتماعی ھم 

 ایرانی میلیون 5 حدود دردارد. اگر چه امار دقیقی وجود ندارد اما حدس زده میشود که 

 برجسته دانشمندان آنان میان در .کنند می زندگی خود مادری سرزمین از خارج در

 امور روشنفکران حرفه، صاحبان و کار و کسب اھالی دانشگاھی، پژوھان دانش علوم،
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بسیار  بخش ھا این. شوند می دیده ھنرمندان و ای، رسانه ھای شخصیت سیاسی،

. بدھد دست از را آنان ھمیشه برای تواند نمی ایران و کشورند ملی سرمایه از مھمی

 و تحصیل امکانات نبودِ مانند داخلی دافعۀ ھای فاکتور از ناشی عمدتا ھا مغز فرار

 ھای محدودیت و کار، و کسب و شغلی ھای فرصت کمبود باال، سطوح در تحقیق

دولت ھا عموما سعی کرده اند که با توسل به ملی گرائی، . است سیاسی و اجتماعی

سرمایه گذاری برای نھا در جھت آد و یا از ندانرایرانیان خارج از کشور را به ایران برگ

 دکتر دولتد. متاسفانه این نوع برنامه ھا کار نکرده و نمیکند.  نتوسعه کشور کمک بگیر

 علیه تھاجم فساد، و بازی کاغذ علیه امان بی مبارزه با را ھا مغز فرار روند احمدی امیر

 مستعد، ھای مغز مادی و روحی سطحی چند ھای نیاز برآوردن و تبعیض، نوع ھر

در ھمین حال دکتر امیراحمدی اعتقاد دارد که باید با ایرانیان خارج  .نمود خواھد معکوس

از کشور بعنوان ساکنین یک استان مجازی فراکشوری (استان خارجی) نگاه کرد و برای 

استاندار گمارد و تشکیالت استانی معادل یک  ،نھا ھم چون سایر استانھای کشورآ

این تشکیالت ضروری خواھد بود چون اوال بخش عظیمی از ایرانیان به کرد.  تاسیس

نھا، مخصوصا انانیکه در خارج بدنیا امده اند با آو ثانیا، فرزندان  ،کشور باز نخواھند گشت

فرھنگ و زندگی در ایران بیگانه اند و طبیعتا در کشور زادگاه خودشان خواھند ماند. 

ھمیشه ایرانیان در آینده بعالوه، جھانی شدن امر مھاجرت را پدیده ای عادی کرده و 

است که بھترین راه برای از این منظر  بیشماری در خارج از کشور اقامت خواھند داشت.

نھا به سرزمین آبط کردن حقیقی و مجازی استفاده بھینه از ایرانیان خارج از کشور مرت

مادری است.   

سالمت عمومیبھبود صحیح برای  سیاست ھای رفاه اجتماعیبکار گیری  •  

برنامه ھای تولید اشتغال و نیاز ھای اولیه و اساسی ھمه ایرانیان باید برآورده شود. 

موزش باید به کاھش بیکاری، افزایش درآمد ھا، و کاھش فقر بیانجامد. ھم چنین باید آ

با این ھمه به کاھش دیگر ناھنجاری ھای اجتماعی از جمله اعتیاد جوانان منجر گردد. 

جامعه ای را  ،ا، سوء مدیریت و یا صرفا غفلتکشمکش ھای خانگی، جنگ، تحریم ھ

د. فقر و نابرابری ندارفوری توجه نیاز به که  فراوان،شکل داده با بیماریھای اجتماعی 

برنامه ھای رفاھی و توزیع حادترین آن بیماری ھا را تشکیل می دھند. ھای اجتماعی 

امکانات از قبیل یارانه ھا، اعتبارات بانکی، بیمه ھای بیکاری، و دسترسی افراد به 

طراحی شوند. عدالت  ودر جھت حداکثر نمودن کارایی خدمات درمانی باید بھبود یافته و 

خدمات درمانی دولتی رو به زوال گذاشته و بیماری ھای مسری از قبیل ایدز با سرعت 
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کافی است سری به توالت ھای عمومی از سوی دیگر . می یابندخطرناکی شیوع 

فضا ھای  ظافتبرای ارتقاء و بھبود سیستم فاضالب و نبزنید، در یک کالم تھوع آورند. 

با پشتوانه  طرح و اجرای برنامه ای ،عمومی به منظور تامین بھداشت در باالترین سطح

   با آموزش ضروری است.  ھمراهمالی قدرتمند 

تبعیض  حذف و) اجتماعی سرمایه( گروھی کار و ھمیاری به تشویق و ترویج •  

که ریشه در فساد،  ،و دشمنیامروز ایران ملتی را در خود جای داده که بی اعتمادی 

این وضعیت باید تغییر در آن ھمه جا گیر شده است.  ،تفرقه، طمع، و خود محوری دارد

که فرھنگ کار جمعی، اتحاد، و  احمدی بی وقفه تالش خواھد نمود امیر دکتر کند و

ھمکاری  روح به این منظور او به ترویجتوجه به منافع جمع جایگزین فرھنگ فعلی شود. 

قراری آشتی میان گروھھای متخاصم سیاسی و بر ی و حرکت به سمتو ھماھنگ

با ھدف  وی دیگر ھمت خواھد گماشت. از سویمتحد کردن آنان حول محور منافع ملی 

که  یآمیزدر جھت حذف شرایط غیر عادالنه، نابرابر، و تبعیض و ایجاد اعتماد در جامعه 

سیاست ھای  ،ر استمانع مشارکت شھروندان در تعیین سرنوشت سیاسی کشو

"تحقق فرصت  تالش بر اساس ھدف راھبردیاین اتخاذ خواھد نمود. را  راھبردی قاطعی

  .خواھد شد پی گرفتهھای برابر" 

 

فرھنگی توسعهپنجم: طرح راھبردی   

ملی ترویج و ارتقاء ھنر و فرھنگ •  

در ھر  و ترویج و ارتقاء آنفرھنگ به مثابه ستون نگھدارنده روح و جسم یک ملت است 

جامعه ای ضروری است بخصوص در ایران که تنش ھای داخلی و فشار ھای خارجی، 

در عین حال محدودیت ھای غیر کامل از زندگی محروم کرده است.  مردم را از لذت بردنِ

فردی و اجتماعی  ھای ضروری اجتماعی نتیجه اش احساس عدم امنیت و پریشانی

و دچار  گشته را گم می کند مایوسجامعه ای که امنیت و نشاط شده است. 

مغموم، بی روحیه، غیر قابل اعتماد و  انسانھاافسردگی می شود. در چنان جامعه ای 

از دست می دھند.  نیزاعتماد به نفس و امید برای آینده بھتر را  وروان پریش می شوند 

ی الّ تسراه تنھا جای رقابت سالم را می گیرد و انحرافات اجتماعی و فساد  حسادت

یکی از دیون اولیه جمھوری اسالمی به مردم ایجاد خشم و ناکامی ھا می گردد. 

دِین را با پیاده کردن یک  اینشادمانی است. دکتر امیر احمدی به عنوان رئیس جمھور 

برنامه فرھنگی متناسب ادا خواھد کرد.    
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ایجاد تعادل میان سنت و تجدد •  

در عین حال  اث ھا وترویج میر ،بطور مشخصبرنامه ھای فرھنگی دکتر امیر احمدی 

شادابی ایجاد شادمانی، زیبا سازی،  ایجاد امکانات برای فعالیت ھای مدرن تفریحی و

توسعه معنویت، و باالخره حفظ آثار باستانی را شامل می  فیزیکی، سالمت روان و

و  جھانی، کارھای ادبیو ، ورزش ھای ملی ایرانگردی و جھانگردی توسعۀد. نشو

ر فرھنگی و ھنری می باید در معنوی، ھنر ھای تصویری و نمایشی، و اَشکال دیگ

نکته ظریفی که نباید از نظر دور شود مغموم ایران در صدر اولویت ھا قرار بگیرد.  جامعۀ

در آیند این است که در این راه، سنت ھای ایرانی و تجدد جھانی باید بحال تعادل 

ای آنان در ھ خواسته ه ھای ملی و مذھبی مردم وخصاھر تجدد با مشبنحوی که مظ

بین المللی  جامعۀ یکدر  ایران کشوری است متشکل از اقوام گوناگونتضاد قرار نگیرد. 

این واقعیت حکم می کند که به که بطور روز افزون از حالت بسته بودن خارج می شود. 

فرھنگ  گی،چند فرھن یک جامعه ایرانیِدر ترویج نگرشی پرداخته شود که طبق آن 

بتوانند ھر یک جایگاه خود را داشته و در کنار یکدیگر زندگی قومی، ملی، و جھانی  ھای

و از  خونگرمندایرانیان به عنوان یک ملت فرھنگی و تاریخی به لحاظ اجتماعی کنند. 

وقتی نوبت به فرھنگ سیاسی می  حال غنی سنتی برخوردارند. با این و عرفانِادبیات 

معیار ھا و رفتار ھا منسوخ و از دور خارج شده اند. تغییر این فرھنگ سیاسی نا  ،رسد

ضروری است.  ،ھم برای احیای فرھنگ اصیل ایرانی و ھم مدرنیزه کردن جامعه ،سالم

در ھمه سطوح اجتماع باید نقش برای رسیدن به این ھدف آموزش ھای فرھنگی 

ر امیر احمدی در مقام رئیس جمھور که دکت بینشی است به خود بگیرد. اینمحوری 

، حتی در او ھم چنین فرھنگ بردباری .خواھد بستھمت االنه به ترویج آن کمر فع

اھد نمود. وی در عین حال فرھنگ ھمکاری بین خومواجھه با نگرش ھای مخالف را تبلیغ 

. کردرا ترویج خواھد  جھان بینی ھای متفاوت بامختلف گروه ھای   

 

دی سیاست خارجیششم: طرح راھبر  

سیاست خارجی بر مبنای مفھوم ُبرد اتخاذ • برد -  

صلح در میان ملل از ابتدائی ترین شرایط برای ادامه حیات انسان ھاست. ھم چنین 

را تشکیل می دھد. در زمینه اجتماعی و توسعه  ھای سنگ بنای ھمکاریصلح 

. نمی گیرد با ملل دیگر را جای صلح ،به لحاظ اولویت ،سیاست خارجی ھیچ گزینه ای

ناحیه ای و انزوا گرا. سیاست ملت گرائی ایرانی باید جھانی و ادغام گرا باشد و نه 
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خارجی دکتر امیر احمدی بر مبنای رابطه عادی و غیر تھاجمی با ملل دیگر، صرف نظر از 

ی مبنامتحد منشور ملل اقتصادی، سیاسی، و ایدئولوژیک آنان خواھد بود.  یاھگرایش

سیاست خارجی ایران قرار خواھد گرفت. احترام به تمامیت ارضی، حق حاکمیت ملی، 

و استقالل دیگر ملل اصول راھنمای سیاست خارجی ایران را شکل خواھند داد. طبق 

 برای تمامی کشور ھا دو دسته منافع باید قائل بود؛دکتر امیر احمدی  نظریه ملت گرائی

سیاست خارجیِ مبتنی بر اصل  نافع ملی در چارچوبممنافع سرزمین و منافع مردم. 

–بُرد –و نه سیاست ھای یکطرفۀ برد بُرد تامین می گردد باخت. قدرت ملی ایران باید با 

با اتکاء به "قدرت نرم" مردم آن پایه ریزی شود.  حال ندر عیتقویت "قدرت سخت" و 

نیز برای ایجاد ایرانی قدرتمند، نه تنھا امنیت ملی کشور بلکه امنیت مردم آن سرزمین 

با ایفای نقش پیشتاز به حفظ ایرانِ مقتدر بتواند  باشد که ،باید مدّ نظر گرفته شود

برای نیل به این ھدف می باید تالش برای حفظ صلح  امنیت منطقه و جھان کمک کند. 

ھاد ھای بین المللی بطور قابل مالحظه ای افزایش یابد. قدم و شرکت فعال در نجھانی 

نخست در این جھت اعتماد سازی با جامعه جھانی، معکوس کردن روند انزوا، و عادی 

سازی روابط با غرب بخصوص با آمریکاست.  

ایجاد روابط دیپلماتیک و تجاری بر پایه احترام متقابل •  

ه شرق و با تمرکز بر ھمکاری ھای راھبردی نگاه ب بر پایهایران  سیاست خارجی فعلی

با روسیه و چین، حفظ مناسبات دوستانه با کشور ھای ھمسایه، بسط روابط با کشور 

، با سه کشور آمریکا، انگلستانپر ھیاھو ابله ھای اسالمی، کاھش تشنج با اروپا، و مق

 یدسه کشور بااست. به اعتقاد دکتر امیر احمدی رابطه با این شکل گرفته و اسرائیل 

و رابطه با اروپا و عربستان سعودی مورد تجدید نظر قرار گیرد. عصر رویکرد تغییر کرده 

حتی ھای ستیزه جویانه در روابط بین الملل با پایان گرفتن دوران جنگ سرد به سر آمد. 

دیگر تشنج زدائی نیز موضع مقبولی در سیاست خارجی نیست. ایران باید عزم کند که 

ان که عالقه ای به ، حتی با آنرا بتنی بر ھمکاری با ھمه ملل در جامعه جھانیروابط م

، سر لوحه سیاست خارجی خود قرار دھد. روابط بین ایران و نزدیک ندارد بر قراری رابطۀ

و مانع اصلی بر سر پر کردن شکاف بین  ایران و اروپا نیز ھستبین آمریکا کلید مناسبات 

رابطۀ قلب  ،ایران و آمریکا برنامه غنی سازی ھسته ای ایران است. بی اعتمادی شدید

خود  به بن بست رسیدۀ ایران و آمریکا را تشکیل می دھد که این بی اعتمادی به نوبۀ

ست. ااز ھر دو طرف در تجزیه و تحلیل  محصول سوء برداشت ھا و خطا ھای فاحش  

بین المللی و منطقه ای ھای چند جانبۀنشست در نھاد ھا و مشارکت  •  
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–در حالی که سنگ بنای جامعه بین المللی را ھنوز ھم دولت ملت ھا تشکیل می دھند 

قابت با دولت ردر  یچند ملیتی و سازمان ھای غیر دولت کمپانیھایبازیگران دیگری نظیر 

در عین حال مسائل عمال می کنند. بین المللی اِنفوذ خود را در صحنه بطور موثری  ،ھا

و مشکالت کشور ھا دیگر تنھا در محدوده ملی آنھا مطرح نیستند بلکه بالفاصله جنبه 

تسلیحات ھسته تروریسم،  جمله این مسائل می توان ازجھانی بخود می گیرند. از 

ای، حقوق بشر، قاچاق مواد مخدر، فقر، و تخریب محیط زیست نام برد. سپس باید از 

این نیروی جھانی سازی نام برد که به ھمه قلمرو ھای زندگی بشر وارد شده است. 

با   ددان"نیرو ھای جھانی ادغام ساز" می محصول  روند ادغام که دکتر امیر احمدی آنرا

در جدال بسر می است "نیرو ھای جھانی متفرق ساز" که محصول روند متضاد خود 

برند. برآیند این تنش دائمی بین این دو دسته نیروست که معلوم می کند ھرج و مرج 

در این دنیای پر خورد و درگیری. ھمزیستی مسالمت آمیز یا برحاکم خواھد شد یا نظم، 

که صلح را بین کشور ھا و  یجاد کندایران می باید جایگاھی برای خود ا ،آشوب و پیچیده

و  ندمسیری را برای خود ترسیم ک مسئوالنه بایدایران جھان ترویج نماید.  در سطح

انجامیده و از نیرو ھای متفرق  در سیستم جھانی ادغام گزینشیبه  کهسپس بپیماید 

ه عات جدید سھمی بنیرو ھا و موضوگیرد. ایران باید در مدیریت جھانی بساز فاصله 

مستلزم حضوری قوی و موثر در صحنه جھانی است که مھم این  تحقق عھده بگیرد. 

نشست و مشارکت در مرتبط  ھمه نھاد ھای چند جانبۀاز طریق عضویت در این امر نیز 

ایران باید فورا برای حرکت در این مسیر، امکان پذیر است. ھای منطقه ای و بین المللی 

و قبل از ھر چیز رابطه اش را با سازمان ملل ترمیم کند. جای بسی تاسف است که 

شورای امنیت باید ایران را بعنوان ملتی تصور کند که صلح و امنیت دنیا را تھدید میکند  

وبرای تنبیه ایران چندین قطعنامه علیه آن صادر کند. ایران باید قدم ھای فورای و جدی 

جھت رفع این قطعنامه ھای توھین آمیز بردارد و بار دیگر یک عضو عادی سازمان در 

ملل، مھمترین سازمان بین المللی دنیا، بشود. تا وقتی که ایران در تله شورای امنیت 

در این باشد، نمیتواند بطور موثر در جامعه بین المللی برای صلح و توسعه فعال گردد.  

ایران را فورا از این تله شورای ه ارائه طرحی خواھد پرداخت که دکتر امیر احمدی بتباط را

برای ایرانی قدرتمند و صلح طلب و عالقه مند  ی معتبرجایگاھامنیت رھا کند و سپس 

گذرنامه ایرانی یکی از قابل اعتمادترین . تضمین نمایددر جامعه جھانی  به ھمکاری

و ما مردم  جھانیِ است از تاییدِھان خواھد شد که نشانه ای اسناد ھویت ملی در ج

ایران. مانکشور  
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ھفتم: طرح راھبردی روابط ایران و آمریکا  

اعتماد سازی میان ایران و آمریکا •  

که جمھوری اسالمی آمریکا را از درون عینک انقالب اسالمی می نگرد و اعتقاد دارد 

عکس آمریکا ایران را امریکا "گرگی" است که قصد دریدن "میش" یعنی ایران را دارد و بال

می داند که مصمم است به منافع آن کشور، اسرائیل، و دیگر  "کشوری شرور" 

ایران سیاست ھای ستیزه  ،. بر اساس پیش زمینه ھای اشتباهمتحدینش ضربه بزند

در پیش گرفته ھم چنانکه واشنگتن نیز با اتخاذ سیاست ھای تحریم، منزوی را جویانه 

شتافته است. جای  با ایران به مقابله و حمایت از اپوزیسیون دن، ایجاد بی ثباتیکر

و شدید شود تبطور شتابدار ی درگیری دو کشور شگفتی نیست که با چنین نگرش

دکتر  د.گردبا عکس العمل ھای منفی طرف مقابل روبرو  حتی نیت ھای خوب یک طرف

وابط ایران و عادی سازی رطرح است که با مشورت مقام رھبری  امیر احمدی بر آن

از طریق تصحیح  راکھنه رابطه بین دو کشور به مرحله اجرا در آورده  و بن بست آمریکا را 

در بین دو کشور  و نھایتا اعتماد سازی(analyses)تحلیل ھا  و(perceptions)  برداشت ھا

دشمنی بین دو  برای رسیدن به این ھدف او دوران کوتاھی از آتش بسِھم بشکند. 

پیشنھاد خواھد کرد که ضمن آن درک متقابل طرفین از یکدیگر، شنیدن صدا و  کشور را

ر میسّ ،دستیابی به راه حل ھائی برای اعتماد سازی بین دو طرفمنطق یکدیگر، و 

پی گیری گردد. او طرح این آتش بس را پس از پذیرفته شدن آن توسط مجلس ایران 

اعالم کنند که  ایران و آمریکا توافق خواھند کرد که بطور ھمزمان خواھد نمود. پس از آن

فی مابین اند. روابط مذاکره برای عادی سازی عالقه مند به   

وری صلح آمیز ھسته ایتامین حقوق ایران در خصوص فنا •  

ھسته ای ایران و برنامه در حال حاضر معضل اصلی رابطه بین ایران و آمریکا موضوع 

غنی سازی است. به عنوان عضوی از ان پی تی ایران حق دارد که به کار برنامه عمدتا 

آمریکا با این امر توافق دارد اما از آنجا که غنی سازی برای مصارف صلح آمیز بپردازد. 

که ایران باید جھان را  لی ایران به دیده شک می نگرد عنوان می کندنسبت به نیت اص

طمئن ساخته و به این منظور مصوبات شورای ودن اھداف خود منسبت به صلح آمیز ب

امنیت سازمان ملل را بپذیرد. ایران اصرار دارد که برنامه ھسته ای کشور صلح آمیز 

است و استدالل می کند که مصوبات شورای امنیت سازمان ملل غیر عادالنه بوده و زیر 

ی ادامه غنی برااست که ایران این خلص کالم مَ بار تعلیق غنی سازی نخواھد رفت. 
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نسبت به صلح آمیز بودن طبیعت برنامه ھسته ای خود باید آمریکا و جھان را سازی 

مطمئن سازد در غیر این صورت اختالف موجود به اعمال تحریم ھای بیشتر و حتی 

سال در  چھل منجر خواھد گردید. دکتر امیر احمدی نزدیک بهجنگ خدای نکرده به 

آمریکا شناخت دارد. او در موقعیت تقریبا منحصر سبت به آمریکا زندگی کرده و کامال ن

متقاعد کند که به اسرائیلی و عرب آن را  آمریکا و متحدین قادر است وبفردی قرار دارد 

با ایران ھبری ر مشورت و ھماھنگی اعتماد کرد. وی باایران می توان گفتار و اعمال 

(برزیل،  (BRICS)کشور ھای دیگر، از جمله کشور ھای بریکس نیز و کشور مزبور 

وارد گفتگو خواھد شد تا بتواند به بھترین وجھی روسیه، ھند، چین، و افریقای جنوبی) 

ن یعنی عزت، و بر مبنای اصول سیاست خارجی ایرااز طریق دیپلماتیک را منافع ایران 

را پیشنھاد خواھد  قابل بررسیدکتر امیر احمدی طرحی کند.  حکمت، و مصلحت تامین

آن آمریکا حق ایران را در باب داشتن برنامه صلح آمیز ھسته ای به رسمیت در کرد که 

غنی سازی  نیزشناخته و ھم چنین در قبال دادن تضمین ھای امنیتی به ایران آن کشور 

ت که آژانس بین المللی انرژی خواھد توانس. درصد را متوقف نماید 5ورانیوم بیش از ا

صلح آمیز بودن برنامه ھسته ای ایران را به دقت نظارت کند چرا که ایران توافق خواھد 

 آژانس را امضاء نماید و در عین حال پاسخگوی سئواالت آژانسکرد که پروتکل الحاقی 

با انتقال اورانیوم با درجه خلوص بیش  پیشنھاد خواھد کرد کهاحمدی امیردکتر باشد.  نیز

یقاتی صفحات سوخت برای رآکتور تحقدریافت قبال آن  خارج از ایران و در صد بهدر 5از 

پس از آن باید پرونده ایران به آژانس تحریم ھا به تدریج برداشته شوند. دانشگاه تھران 

ران و آمریکا به ایران ملغی گردند. در این مرحله ای ازگردانده شده و قطعنامه ھای علیهب

به مفھوم گسترده تر و دستیابی به توافقی ھمه ھش تشنج برای کا مذاکراتی صمیمانه

دست خواھند و عدم تھدید اسرائیل جانبه، شامل کاھش تنش بین ایران و عربستان 

و اجرای زد. رمز یک صلح پایدار در منطقه تشکیل یک چارچوب امنیتی منطقه ای 

ھمگانی ابتکاراتی در جھت حرکت به سمت خاورمیانۀ عاری از سالح ھای کشتار 

است.   

مذاکره در جھت عادی سازی روابط ایران و آمریکا •  

 Partial) "عادی سازی پاره ای"با ھدف   مذاکرات میان ایران و آمریکا باید در ابتدا

normalization) چنین مذاکراتی حمایت خواھند کرد. از . مردم ایران قطعا صورت بگیرد

زرگی از ایرانیان ضمن انتقاد از نظرسنجی ھای متعدد نشان می دھد که اکثریت ب

خواھان عادی شدن رابطه ایران و آمریکا به عنوان یکی از اولویت سیاست ھای آمریکا 
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نیرو ھای سیاسی در ایران نیز با قدری  ھای اصلی کشور ھستند. خوشبختانه اکثر

که ھنوز بخش کوچکی که در  تاخیر اھمیت عادی سازی روابط را دریافته اند در حالی

ظرف سه دھه گذشته ایران با این امر مخالفت می ورزند.  یف افراطی قرار دارندط

کرده است. این سیاست را در ارتباط با آمریکا تعقیب سیاست "نه جنگ و نه صلح" 

امروز تقریبا کارایی خود را از دست داده چرا که آمریکا بطور روز افزونی به سمت 

کوچکی از امید باقی است  ه است. تنھا روزنۀا جنگ متمایل شدسیاست تغییر رژیم و ی

و دکتر امیر احمدی مصمم است از این فرصت نھایت استفاده را بکند. تحت شرایط 

موجود در حالی که امنیت ملی و تمامیت ارضی ایران بنحوی ملموس مورد مخاطره قرار 

بیش از پیش جنبه فوریت بخود ط با آمریکا رفع خطر از طریق عادی سازی رواب ،گرفته

موفقیت ھای گذشته دکتر امیر احمدی نشانگر آن است که وی بھترین گرفته است. 

برای استفاده از آخرین فرصت جھت حل مسائل مابین ایران و آمریکا، بنحوی را شرایط 

داراست.  متضمن منافع ھر دو کشور باشد، که  

رام میان ایران و آمریکام با احترابطه ای دموکراتیک و توأ برقراری •  

سال گذشته دو کشور ایران و آمریکا به دلیل رابطه تیره ای که با یکدیگر  33ظرف مدت 

شامل زیان ھای واقعی به عالوه فرصت ھای  ،داشته اند متحمل میلیارد ھا دالر ھزینه

 ماندگار و غیر قابل ترمیمیآسیب ھای . دو کشور در عین حال شده اند ،از دست رفته

در  بر اثر این رابطه دیده اند. حل مسائل بین دو کشور باب سرمایه گذاری ھای عظیم را

ابطه عادی با آنھا که تصور می کنند در غیاب یک ربر روی جھان خواھد گشود.  ایران

کشور ھای مختلف . بسر میبرنددر عالم رویا  آمریکا قادر به بھینه سازی اقتصاد ھستند

دشمنی و سه نوع رابطه با آمریکا داشته اند: شیفتگی توأم با بندگی، عموما جھان 

، و باالخره رابطه ای متعادل بر اساس منافع دو جانبه و استقالل ملی. رابطه یتضد

وضعیت افراطی در نوسان بوده است و تا ایران و آمریکا دارای تاریخچه ایست که بین دو 

 25ازن بین دو کشور تجربه نشده است. تالش کنون رابطه نوع سوم یعنی یک رابطه متو

بطه ای بھتر بین دو کشور به او آموخته برای ایجاد را دکتر امیر احمدی سال گذشته

است که برقراری یک رابطه دموکراتیک بین ایران و آمریکا میسر است و این آن نوع رابطه 

  دو ملت بزرگ است.  این ایست که وی بدنبال تثبیت آن بین

ده از مناسبات دیپلماتیک در جھت بر قراری صلح و توسعه پایداراستفا •  

رف نظر از ا از اھمیت حیاتی برخوردار است؟ صبرقراری یک رابطه دموکراتیک با آمریکچرا 

تحت روابط  ز درگیری با آمریکا متحمل شده واقعیت این است کهزیانھائی که ایران ا
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سعه پایدار و دموکراسی دست یابد. ایران ھرگز نخواھد توانست به تو ،خصمانه با غرب

وبه ھمین دلیل  داردنبرای حکومت ایران ارزش چه کسانی فکر میکنند که دمکراسی اگر 

دشمنی ھم با امریکا رابطه برقرار نمیکند، اما واقعیت چیز دیگری است. مشخصا، 

این معنی که جمھوری اسالمی امریکا با امریکا ریشه تھدید دارد به  جمھوری اسالمی

با آمریکا و غرب جمھوری اسالمی دشمنی متاسفانه را تھدیدی برا ی نظام خود میبیند. 

. این درسی است که تاریخ داشته است اثرات مخرب ھانبرای آبه اندازه بندگی شاه 

با که . اتفاقی نیست که اغلب کشور ھائی می آموزدبه ما ھم سال اخیر جھان  200

نھایتا  با آمریکا داشتنداداره می شدند و در عین حال رابطه ای متعادل نظام دیکتاتوری 

به توسعه با دوام نھایتا  دموکراسی رسیدند و آنھا که رابطه بندگی داشتند توسعه و به

و از برقرای رابطه  د رژیم ھائی که ضد آمریکائی بوده. عکس این موضوع در موردنرسیدن

صادق است؛ به این معنا که دیکتاتوری عمر طوالنی تری باز می زده اند  با آمریکا سر

از آنجا که آمریکا خود را سمبل دموکراسی  .داشته اما توسعه پایدار میسر نشده است

که کشور ھائی که از مدل ضد آمریکائی پیروی و پیشرفت می داند اجازه نخواھد داد 

جاده رسیدن به دموکراسی و توسعه پایدار از  می کنند به موفقیت دست یابند. از این رو

با آمریکا عبور می کند.و منطقی میان رابطه ای متوازن   

   

ھشتم: تامین منافع ملی و ارضی ایران  

ساختن کشوری مقتدر و مستقل با سیستم دفاعی قدرتمند •  

برنامه ھا و  هسطبواد نتدارک دیده می شوایران برنامه ھا و طرح ھائی که برای مردم 

ی مربوط به طرح ھال می گردند. تکمید نطرح ھائی که به سرزمین ایران مربوط می شو

حفظ تمامیت ارضی، حفظ و زیبا را در بر می گیرند: قبیل این موضوعاتی از  سرزمین

سازی محیط زیست، اتحاد جغرافیای سیاسی کشور، حفظ آثار و میراث ھای تاریخی، 

ی زیر بنائی در سطح توسعه شبکه ھاو ھا و قصبات،  توسعه شھر ھا، شھرستان

مرتبط  ھای نیازآنھا به کشور ھای ھمسایه و دیگر کشور ھای جھان.  کشور و گسترش

ارضی، انسانی، اقتصادی، و  از مسائل پیچیده مجموعه ایست ایران ملی امنیت با

اده ای برخوردار و سرحدات آن از اھمیت فوق العامنیت انرژی. حفظ تمامیت ارضی ایران 

است. این امر نیازمند یک سیستم دفاعی قدرتمند شامل قدرت سخت و نرم و یک 

به بھترین وجه با توسعۀ ھمه چنین امری است.  و قابل اتکاء سیاست خارجی مطمئن

ھمه ملل در جامعه جھانی،  نیز بسط روابط دوستی و ھمکاری با ملی و جانبه در سطح
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ایران باید در برنامه دفاعی خود میان منافع ملی و صلح جھانی است. حفظ بر اساس 

کند. ھم چنین ایران باید در سازمان ملل و دیگر ایجاد تعادل  اش توان اقتصادی و نظامی

برای حفظ یکپارچگی ملی نیز . را بر عھده بگیردنقش عمده ای نھاد ھای چند جانبه 

ز حقوق و فرصت ھای مساوی برخوردار ضروری است که اقلیت ھای قومی و مذھبی ا

افرادی که در سازمان ھای مربوط به دفاع مشغول خدمتند وطن دوست، اکثریت شوند. 

اند. آنھا ھم چنین به نحوی بارز از دستورات اسالم پیروی کرده و  تجدد طلبو عملگرا، 

المی امیر احمدی با ھماھنگی با رھبری جمھوری اس دکتر دولت پیشرفت اند.خواھان 

که از ظرفیت ھای موجود نیرو ھای مسلح به مبادرت به ارائه طرح ھائی خواھد کرد 

بھترین وجھی بھره برداری شود. او ھم چنین حداکثر امکانات برای یک زندگی مطمئن و 

شرافتمندانه را برای پرسنل نیرو ھای مسلح فراھم خواھد کرد تا بدین ترتیب ساختن 

بر اساس اصول عزت، حکت، و مصلحت میسر شود.  ایرانی قدرتمند و صلح طلب  

انسانی و طبیعی حفظ و بھبود محیط زیست •  

حفاظت و بھبود محیط زیست یکی دیگر از وجوه حراست از سرزمین و امنیت ملی 

خشک و کوھستانی است لذا آبھای کشور از جمله خلیج ما است. از آنجا که کشور 

سدّ ھا، باتالق ھا، برکه ھا، چشمه منابع پشت فارس و دریای خزر، دریاچه ھا، رود ھا، 

باید با دشت ھا، زمین ھای زراعی، پارک ھای ملی، و باالخره جنگل ھا ھا، آبشار ھا، 

که محیط زیست در ایران وسواس تمام محافظت شوند. گزارش ھا حکایت از آن دارند 

خشک بطور چشمگیری رو به تخریب است. دریاچه ھای داخلی و رودخانه ھا در حال 

ابطه تھران وضعیت دھشتناکی دارد)، ھستند، ھوا به شدت آلوده است (در این ر شدن

قوانین و  ھم چنین ،برنامه ھا و طرح ھاو حیات وحش و گیاھان آسیب دیده اند. باید 

حفاظت و بھبود محیط زیست برای حداکثر پاکسازی، زیبا سازی،  ،مقررات شدیدی

تدارک دیده شود. سازمان حفظ محیط زیست می باید تقویت شده و کمک ھای مالی، 

قوانین و مقررات، با کمک فنی، و منابع انسانی الزم برای پیاده کردن طرح ھا و اجرای 

می ان ھای غیر دولتی محیط زیست سازمقرار گیرد. سازمان قوه قضائیه، در اختیار آن 

در این زمینه گردند.  باید مورد حمایت قرار گفته و توسعه یابند تا مکمل تالش ھای دولت

عامل آلودگی و  که می باید در مورد کسانی (Zero tolerance)"گذشت صفر"  سیاستِ

محیط زیستبا قاطعیت به اجرا در آید.  خسارت به   

سیاسیبھبود وضعیت جغرافیای  • اقتصادی کشور -  
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–بھبود محیط زیست حل مشکالت سیاسییکی از وجوه مھم  اقتصادی در رابطه با 

ایران فاقد رودخانه ھا و کانال ھای قابل کشتیرانی است. فقدان جغرافیای کشور است. 

و  که جلوی ادغام و ترکیب نواحی مختلف کشورآبراھھای داخلی از عوامل موثری بوده 

گرفته است. این پدیده، در یک کشور چند قومیتی، به لحاظ ملی را نیز بسط بازار 

منبع  ،جغرافیائی گسترده، به لحاظ اقتصادی کم توسعه، و به لحاظ سیاسی متالطم

احمدی بر آن است که اقدام به ساختن کانال ھای قابل  امیر نگرانی است. دکتر

را شور امکان استفاده از آنھا ککشتیرانی نموده و با الروبی و تعریض چند رودخانه مھم 

برق و  ھن، شبکه ھایفراھم آورد. جاده ھا، راھھای ھوائی، خطوط آبرای حمل و نقل 

–سیاسی مخابرات نیز در جھت ادغام توسعه خواھند اقتصادیِ مناطق مختلف کشور  

در ھمین حال یک برنامه ملی توسعه نواحی کشور طرح ریزی خواھد شد که یافت. 

شکل ی، مجموعه ھای تولیدی منطقه اج تخصص ھای منطقه ای، ایجاد ن ترویآھدف 

در جھت شبکه مجتمع ھای زیستی سیستم مرکزی منطقه ای، و ایجاد  دادن شھرھای

  تلفیق بیشتر مناطق با ھمدیگر در چارچوب جغرافیای کشور است.

احداث شبکه ھای گسترده حمل و نقِل امن و موثر •  

یش ، افزابزرگی برخوردار است. برای نیل به توسعه ملیایران از جمعیت و مساحت 

ضروری  ،مناطقبین بیشتر  و نیز ادغام و ایجاد ارتباط ،امکان تحرک و جابجائی مردم

، زمینی، ھوائی، و آبی ھر چه بیشتر گسترش یافته است که شبکه ھای حمل و نقل

سالھا تحریم ھای فلج  بر اثر. و در عین حال ایمن گردند ،به کارایی آنھا افزوده شود

از نگھداری ، شده کننده خطوط ھوائی ایران بسیار نا امن شده اند. ھواپیما ھا فرسوده

بوفور دیده می  طحی نازل انجام می گیرد، و پرواز ھای خارج از استانداردآنھا در س

 خدمات پس ازدریافت ای جدید و د. بر اثر ناتوانی دولت ایران برای خرید ھواپیما ھنشو

برای دادن خدمات به  Qatar Airways)ھواپیمائی قطر (شرکت پیشنھاد شد که ، فروش

به لحاظ را این امر دکتر امیراحمدی  در حالی که. شودمسافران ایرانی به خدمت گرفته 

دولت از  اما طبیعت این تصمیم گیریِ میداند منطقه ای پسندیده ھای بسط ھمکاری

است و نه به قصد ایجاد ھمکاری. شبکه راھھای ایران نیز ناکافی و بوده سر استیصال 

به لحاظ فیزیکی کشور به بزرگراھھای بیشتری نیازمند است و راھھا باید نا امن اند. 

نیز ایمن شوند. ھم چنین خطوط آھن باید گسترش یافته و سیستم حمل و نقل آبی 

و از درون لھای گذشته با صدای بلند تمام سااحمدی طی امیر ایجاد و توسعه یابد. دکتر 

مخالفت خود را علیه تحریم ھا، بخصوص تحریم فروش ھواپیما و قطعات یدکی به آمریکا 
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اعالم کرده است. در این ارتباط به روسای جمھور آمریکا نامه نوشته و به این ایران 

مدی نیز از دکتر امیر اح ،مانند بسیاری از ایرانیان دیگرسیاست اعتراض نموده است. 

از بستگان نزدیک خود  نا امن در ایران مصون نمانده و پدر و مادر و جمعی یگزند جاده ھا

برنامه کار دکتر امیر احمدی از دست داده است.  در جاده ھای ایران تصادف را در سانحۀ

تالش ھای ال . در ھمین حراھھای زمینی، ھوائی، و آبی استتوسعه و ایمن ساختن 

ھا و منابع جدید  پایان دادن به ستیز میان ایران و غرب، و تزریق تخصصرای دیپلماتیک ب

بطور جدی پی توسط دکتر امیراحمدی نیز حمل و نقل کشور شبکه  ھای به زیر ساخت

گرفته خواھد شد.  

ای اطالعاتیم ھای ارتباطات و شاھرا ھتوسعه سیست •  

خلق  کمک صنایع واالفن کند. بهالکترونیک زندگی می وری اطالعات و فنا ایران در جھانِ

 ارتباطات تعاملیپدید آوردن قابل انعطاف کردن تولید، ی اطالعاتی، اھ شاھراه

(Interactive communication)  و ارتباطات چند رسانه ای(Multi-media interface) 

اینترانت، پایگاھھای اینترنتی، شبکه ھای اجتماعی، . اینترنت، میسر گشته است

اطالعات به شمار می روند. ارتباطات و و غیره ضروریات اولیه در جھان نوظھور  ماھواره

در  وجود دارند، یافته و در حال توسعه توسعه یھاکشور دنیای امروز در که  ھمانگونه

 کلیدشان بر روی وضعیت آنھا که دسته تقسیم شده اند؛دو به ھا ر رایانه ھا ملت عص

جمله  د. ایران باید ازقرار دار"خاموش"  وضعیت روی بر کلیدشان است و آنھا که"روشن" 

برای اینکه چنین  کلیدش روی وضعیت روشن قرار گرفته است.کشور ھائی باشد که 

بلکه باید در این زمینه خود  وری ھای جدید باشدایران نباید صرفا مصرف کننده فنا ،شود

جدی  خسارات کشوره آینده فلت ھا در این جبھه بمحدودیت ھا و غباشد. تولید کننده 

جدید زندگی، مردم ایران باید  وارد می کند و بخشودنی نیست. از طریق این وسائلِ

و استفاده از این بتوانند در درون و بیرون از مرز ھا ایجاد ارتباط کنند. توسعه حداکثری 

امیر  دکتر واستۀخ (Cyber technology)شبکه ایِ رایانه ای ی و ارتباط امکانات جدیدِ

برای دستیابی به این احمدی و ھدف برنامه ھا و طرح ھای او در این خصوص است. 

، ایجاد و با ملل دیگر وریراھبردی در زمینه فنا به ترویج اتحاد ھایھدف دولت او 

در ایران و در  کار آفرینان ایرانی و ھا استفاده از گسترده ترین شبکه ممکن از استعداد

ن به یک کشور پیشرو در زمینه وسائل مورد نیاز برای تبدیل ایراو تامین ھمه خارج، 

ھمت تمام خواھد گماشت.  ،وری رایانه ایفنا  

ایجاد یک سیستم سکونتی مکمل، یکپارچه، و قابل زیست در سطح کشور  •  
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درصد  70نزدیک به در حال حاضر  . جمعیت ایران بطور روز افزونی شھر نشین می شود

جمعیت در مناطق شھری سکنا گزیده اند. شھر ھا، شھرستان ھا، و قصبات ایران تنھا 

جغرافیائی و فیزیکی نیستند بلکه محل ھای سکونت ساخته دست یک موجودیت 

ر نوع خود واحد ھای مدیریتی به شمار انسانھا، مراکز بروز ابتکار و ظھور خالقیت ھا، و د

انی باید توسعه یابند، پاکیزه نگاه داشته شوند، در ھم زندگاین محیط ھای . می روند

در ونت قابل سک یکپارچۀ به نحوی که یک محیطو مکمل یکدیگر باشند ادغام شوند 

در خوشبختانه به یک سیستم مدیریتی و خالق بدل گردند. سطح ملی را شکل داده و 

تھران با شھر  شھرِ کالنی وجود دارد اما رابطه میان ایران سلسله مراتب شھر نشین

مراکز استانی کوچکتر، و نیز شھرستانھا و قصبات از ھای بزرگ مراکز برخی از استانھا و 

مللی (و نه به عنوان در حالی که تھران در سطح ملی و بین ال ھم گسسته است.

رده دوم و شھرھای کوچکتر تنھا عملکرد  ھایشھرشھری جھانی) نقش بازی می کند، 

از و  ،شھر کالنکه در ھیئت یک دارند. به این ترتیب تنھا تھران است و محلی استانی 

شھر  به ھم متصل نگاه می دارد. در سطح استانی نیزنظام شھری ایران را  ،طریق خود

تنگاتنگ و ارگانیک ندارند. از این رو بطور محدودی می  ھای بزرگ با شھرستانھا رابطۀ

ای تعامالت اقتصادی، فرھنگی، اجتماعی، و منسجم را بر بلیت ھای یک شبکۀتوانند قا

ھا را در  خالقیت مراکز شھری بطور مشخص آمادگی رشدسیاسی از خود نشان دھند. 

به  بزرگ یک شھرِ ضروری چیزی که از مشخصه ھای ،ندارند زمینه ھای ھنری و فناوری

 خود اربرای برآوردن نیاز ھای کسب و بازشمار می رود. شھرستانھای کوچکتر و قصبات 

ین مسائل اتکا دارند. دکتر امیر احمدی به حل ا دوره ایھنوز بر بازار ھای موسمی و 

ھمت خواھد گماشت و مراکز جمعیت را در ھر سطحی که باشند به محل ھای 

یک سیستم سازمان  جزئی از ،. این مراکز جمعیتبدل خواھد کردباال زندگانی با کیفیت 

شھر تھران به جایگاه یک "شھر جھانی"  در آن ابرمحسوب خواھند شد که یافته ملی 

  ." تحقق خواھند پذیرفتچارچوب "طرح آمایش ملی کور درخواھد یافت. تحوالت مذارتقاء 

و منطقه گرائی ترویج عدم تمرکز •  

مدیریت موضوع دیگری که بطور مستقیم می تواند بر منافع ملی کشور تاثیر بگذارد 

مرکزی اداره  مدیریت دولت توسطان کشوری است که کشور است. ایر استانھا در سطح

 24. دولت به است عمودیسلسله مراتبی و  اش سازماندھی مدل می شود و

وزارت تنھا وزارتخانه تقسیم شده که ھر یک توسط یک وزیر اداره می شود. در این میان 

استان  30 یک از در ھر و افقی است. این وزارتخانه منطقه ایکشور دارای سازماندھی 
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این ترتیب ایران برخالف سیستم ھای د. به ر نمایندگی می شویک استانداتوسط کشور 

با مدیریت مرکزی و فدرال که از یک مدیریت افقی بھره می برند کشوری است 

این نوع نتیجه عمودی که دولت مرکزی بر امور کلیه استانھا تسلط دارد.  سازماندھی

. در کشوری به استه امور کشور در مرکز، یعنی تھران ادارتمرکز فشرده  ،ندھیسازما

نه تنھا از کارائی الزم برخوردار تنوع قومیت ھا این سیستم با وجود گستردگی ایران و 

استان ھائی که اقلیت ھای قومی نیست بلکه اصل عدالت ھم در آن رعایت نمی شود. 

. ای اداره امور خود ھستنداختیارات بیشتر بررا در بر می گیرند مدت ھاست که خواھان 

منافع ھم تا به حال ھیچکس طرحی که  با این ھمه ،این درخواست منطقی است

میان نیرو ھم به این خواسته پاسخ بگوید پیشنھاد نکرده است. در کشور را لحاظ کند و 

خواھان فدرالیسم و خود مختاری استانی شده اند و تعداد اندکی  دی تعداھای قوم

ھیچیک از نیرو ھای قومی تاکنون موفق به خواھان جدائی از ایرانند. کمتری بسیار 

دلیل عمده این عدم موفقیت  .ھای خود به حکومت مرکزی نشده اندتحمیل خواسته 

این است که عموم مردم ایران به جریانات سیاسی ای که رنگ قومیتی بخود می گیرند 

رای غلبه بر این براه حل پیشنھادی توسط دکتر امیر احمدی مشکوکند. حساس و 

ر استوار است؛ "تمرکز زدائی سیاسی" و "فدرالیسم اقتصادی". در این نقیصه بر دو محو

در تصمیم گیری در امور محلی آزادی عمل پیدا می سیستم استان ھا تا حد زیادی 

نند، ضمن آنکه سھم عادالنه خود آنرا ھزینه ککنند، قادر خواھند بود مالیات اخذ کنند و 

تشریک نیز و در مدیریت سیاسی در سطح کشور  د کردنخواھ را از ثروت ملی دریافت

از  ھای محروماین است که استان در مزیت فدرالیسم اقتصادی. مساعی خواھند نمود

. حمایت مالی سنگین دولت مرکزی برخوردار خواھند شد  

یرانرویج و حفاظت از میراث فرھنگی ات •  

که ھویت آنرا ترکیبی از میراث پیش از اسالم و ایران کشوری است تاریخی و فرھنگی 

از نفوذ دیگر فرھنگ ھا نیز  مدرنایران در عین حال اسالم شکل داده است. آموزه ھای 

اعم از آثار فیزیکی و فرھنگی یکی از منابع  ایران خییتار میراثتاثیر پذیرفته است. 

حس الھام بخش  ، وسیله شناخت جھان از مردم ایران،ایرانیانشکل دھنده ھویت ملی 

توسعه صنعت است. ی درآمد ملی و ارز منبعو باالخره طن دوستی و غرور ملی ما، و

وسیله شناخت و ستایش جھانگردی نه تنھا می تواند پول به کشور سرازیر کند بلکه 

رند که با دستاورد ھای تمدن رانیان دوست دا. اکثر اینیز خواھد شدجھان از ایران 

و به  ل،از جمله امپراطوری ایران قدیم، آزاد کردن بردگان یھودی در بابِخود  باستانی
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حقوق بشر طبق منشور کوروش کبیر، شناخته جھانی خالق اولین اعالمیه عنوان 

 نحصر بفردم میراث ھای فیزیکی ایرانیان به شکل بنا ھای تاریخی و سازه ھایشوند. 

ی و نقاشی ھامعماری ھا  با بنا ھای یادبود ت جمشید، مقبره ھای اسالمی ومانند تخ

و  حفظتمدن ھای پیشین  و آثار و بقایایمصنوعات تاریخی و فرھنگی، ، استثنائی

سد سازی و دیگر پروژه ھای زیر بنائی و  بدلیلدر سالھای اخیر شده اند. نگھداری 

حاوی آثار باستانی در معرض تھدید قرار گرفته اند. دکتر امیر برخی از اراضی اقتصادی 

میراث فرھنگی را با کمک ھای مالی، فنی، سازمان  ،احمدی به عنوان رئیس جمھور

با جدیت  منابع انسانی جھت کشف آثار جدید باستانی، و ھم چنینو حقوقی و قانونی، 

. سازمان خواھد بخشیدتازه جانی  حراست آثار موجود،حفظ و ثبت و مرمت و نسبت به 

تشویق خواھند شد تا در حفظ و تی فرھنگی در این رابطه حمایت و ھای غیر دول

که در دل قوانین و  صفر" به یاری دولت بیایند. سیاست "گذشتتوسعه آثار باستانی 

و  ،در مورد ھرگونه جرم و بدون کمترین گذشتی مقررات گنجانده خواھد شد با قاطعیت

اجرا  مرحله ، بهایران با میراث ھای ملی و جھانیرابطه  در  حتی اھمال و سھل انگاری

در خواھد آمد.  

 

خود را تامین خواھد کرد؟سازندگی امیر احمدی ھزینه برنامه ھای  دکتر چگونه – 5  

 

 منابع بخصوص ،خداداد مستعد و منابع طبیعی عظیم ایران کشوری است ثروتمند با مردمی

یاست ھای پولی و مالی برنامه ھا و طرح ھای خود را از طریق س امیر احمدیگاز. دکتر  نفت و

تامین مالی  گذاری ذب سرمایهجبا تمرکز بر محتاطانه تر به ھمراه ترکیبی از چندین سیاست 

برد ھدفھایش به میزان زیادی در گرو قیت دولت دکتر امیر احمدی در پیشموفخواھد نمود. 

در داخل کشور است. بطور اجتماعی  وضعیت سیاسی وکاھش تنش با غرب و عادی ساختن 

مشخص برای جذب سرمایه باید روابط با غرب، علی الخصوص با آمریکا، از حالت متشنج کنونی 

این دو عامل یعنی د. و در داخل نیز عوامل تشنج زا بطور قابل مالحظه ای کاھش یابن ودخارج ش

د که دروازه ھای ایران برروی دنیای نمی گرد اختالفات در درون باعثحل اختالفات با بیرون و 

صدور نفت و خارج باز شود. تحت شرایط تصحیح شده درآمد دولت که بطور سنتی از محل 

مزمان ھ بطور قابل مالحظه ای افزایش یابد ضمن اینکهمی تواند مالیات ھا حاصل می شود 

سرمایه گذاری ھای خارجی به انضمام سرمایه ھای عظیمی از سوی ایرانیان خارج از کشور 

مدیریت مالیات ھا در ایران ابتدائی و ناقص و سیستم اخذ د شد. نبسوی ایران سرازیر خواھ
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تی امالیات عقب مانده است. اصالحات در این دو زمینه امکان چندین برابر شدن درآمد ھای مالی

افزایش درآمد ھا نیست که اھمیت دارد، شاید مھمتر از  این تنھافراھم می آورد. در عین حال را 

به آن کاھش ھزینه ھا از طریق اصالح سیستم پولی و مالی کشور باشد. در این ارتباط باید 

تخصیص منابع به زمینه ھای سود آورتر، و کاھش اسراف و ھزینه ھا،  تغییر اولویت ھا در ھزینه

تجملی اقدام نمود.  ھای  

 

انتخاباتی خود را ھدایت خواھد کرد؟ کمپینچگونه دکتر امیر احمدی – 6  

 

الف  انتخاباتی دکتر امیر احمدی ھستند کمپینکه مخاطب  جامعهبخش ھائی از  –  

 شکل گرفته و ھمراھی و ھمدلی فراگیر بودنفلسفه سیاسی دکتر امیر احمدی بر اساس 

بطور مردم ایران با پیش زمینه ھای متنوع، دارای نیاز ھای متفاوتند. او باور دارد که  . است 

انتظارات و نیاز ھای  که ھر یک از آنان کلی مردم ایران در سه طبقه اجتماعی جای می گیرند

طبقات باال بدنبال توسعه اقتصادی، طبقات متوسط خواھان اصالحات خاص خود را دارند. 

انتخاباتی دکتر امیر احمدی با  کمپینعدالت اجتماعی است.  طالبسیاسی، و طبقه پایه 

از خود را ایجاد خواھد کرد. خاص شناخت این نیاز ھا برای ھر یک از این طبقات اجتماعی جاذبه 

 یو ھمدلی و ھمراھی را در دل خود جا بودنخصیصه ھای فراگیر ویاین رو برنامه انتخاباتی 

ی از حقوق قشر ھای اجتماعی از قبیل زنان، جوانان و ھم چنین دکتر امیر احمد داده است.

و گروھھائی از قبیل روحانیون، مستخدمین دولت، نیرو ھای مسلح، جامعه اقلیت ھا، 

از و دانشگاھی، قومیت ھا، صاحبان حِرَف، و صاحبان سرمایه (شامل بازاری ھا) سخن گفته 

 این گروھھای اجتماعی، سوای ھای خاص این امر با ورود به جزئیات نیازدفاع خواھد کرد. آنان 

مورد بحث قرار گرفته و در نیاز ھای آنان در چارچوب طبقه اجتماعی ای که در آن بسر می برند، 

برنامه ھا و طرح ھای دکتر امیر احمدی گنجانده خواھند شد. با توجه به تنشی که با جھان 

جدا از حمایت  ،نیرو ھای مسلحاط با در ارتبخارج وجود دارد، دکتر امیر احمدی معتقد است که 

   نیرو ھا اختصاص داده شود.   این باید منابع دیگری برای تقویت ،ھای وطن دوستانه مردم و دولت

  

ب    مدیریت کمپین  –

دکتر امیر احمدی خود ھدایت مبارزات ھای انتخاباتی اش را بر عھده گرفته و آنرا به فرصتی 

ایران بدل خواھد کرد. ستاد انتخاباتی  کمپینسیستم ) کردن مدرنیزه(برای نوین کردن 

وی به خدمت جوانان ایرانی را برای شناساندن و تبلیغ ایده ھای اباتی دکتر امیر احمدی انتخ
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آنان ھم وری و علوم روز است. ما عملگرا، متخصص، و مسلط بر فناخواھد گرفت. نسل جدید 

. ستاد برخوردارند فن اوریھای جدیداز سازمان ھا و کافی برای استفاده ھای رت اچنین از مھ

 انتخاباتی ھم چنین از خدمات سازمان ھای حرفه ای و افراد جھت بازاریابی، ترویج و اشاعه

تبلیغات، و دیگر نیاز ھای برنامه انتخاباتی استفاده دکتر امیر احمدی،  و برنامه ھای نظرات

به غیر الزم به ذکر است که بقرار زیر خواھد بود. دکتر امیر احمدی  کمپینخواھد نمود. مدیریت 

در خارج از کشور خواھند بود.  سایرین ،انتخابات صحنه در حاضرکمپین  مدیراز   

 

  : مدیر کمپینیکم

و نظارت بر عملکرد تیم انتخابات ھماھنگ کننده تمام فعالیت ھای انتخاباتی  

 

  دوم: مشاور ارشد سیاسی

کننده تمام فاز ھای طراحیِ راھبرد ھا و سیاست ھای انتخاباتی، اداره دفتر ھماھنگ 

کمپینمشاوران  ، ھماھنگ کننده کلیهسیاسی  

 

سوم: مشاور ارشد اقتصادی  

که در  و اداره دفتر اقتصادیکمپین  ھای اقتصادیِ کننده تمام فاز ھای طراحیِ برنامهھماھنگ 

  طالعات اقتصادی نگھداری خواھد شدآن ا

 

چھارم: مشاور ارتباطات  

 سخنرانی ھا و گفتگو ھایبرای سخنرانی ھای کمپین، برنامه ریزی متن مسئول نوشتن 

  عمومی و مشاوره دادن به کاندیدا

 

پنجم: مدیر رسانه ای  

مسئول اداره پایگاه اینترنتی کمپین و تعامل با پایگاھھای دیگر از جمله شبکه ھای اجتماعی 

رتمانند فیسبوک و توئی  

 

ی کمپینششم: سخنگو  

مسئول تماس با رسانه ھای داخلی و خارجی، مصاحبه با رسانه ھا در صورت لزوم، دادن 

منفی ن دادن واکنش به تبلیغاتاطالعات درباره کمپین و نشا  
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ھفتم: پژوھشگر ارشد  

معیت شناسی و جغرافیای رای در مورد جمسئول جمع آوری و نگھداری اطالعات و آمار 

و جمع آوری اطالعات در  دھندگان، تحت نظر داشتن افکار عمومی در خصوص کمپین و کاندیدا

  به تبلیغات منفی در مورد رقیبان واکنش رسانه ھارصد کردن مورد رقبای کاندیدا و 

 

ھشتم: مدیر انتخاباتی حاضر در صحنه  

ممکن  محدود گردد، ویبرای فعالیت او سی فضای سیااین فرد ساکن ایران خواھد بود اما اگر 

مسئولیت این فرد . انتخاب شودیکی از کشور ھای ھمسایه  ایرانیان ساکن در بین است از

ھماھنگی فعالیت ھای دفتر کمپین با داوطلبین و فعاالن سیاسی است که برای ستاد انتخابات 

یت روابط بین ند. ھم چنین وظیفه این فرد مدیرکارمشغول ب ی دیگرکاندیدا، در تھران و استانھا

و حکومت و دستگاھھای امنیتی و سازمان ھای مدنی است.  کمپین  

 

ھای مالی جمع آوری کمکنھم: مدیر   

مسئول تھیه پول برای کمپین از طریق اینترنت، و برگزاری جلسات جمع آوری کمک ھای مالی 

و فعالیت ھائی از این دست    

 

کمپین دھم: حسابدار  

و تھیه دفاتر حسابداری کمپین و محاسبه درآمد و ھزینهمسئول نگھداری مدارک مالی   

 

یازدھم: مشاور حقوقی  

وکیل کمپین که مسئولیت نمایندگی کمپین را در کلیه امور حقوقی بر عھده دارد.  

 

کمپین دفتر دوازدھم: رئیس  

ھمه امور دفتری مربوط به ستاد، ایجاد و نگھداری سیستم بایگانی، و رساندن کمک مسئول 

ھای لجستیکی.   

 

پ  کمپینمراحل طراحی راھبرد  –  
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امیر احمدی نامزدی خود را برای شرکت در  دکترراھبرد کمپین دو مرحله ایست. در مرحله اول 

و شرایط الزم برای فعالیت انتخاباتی فراھم  انتخابات ریاست جمھوری رسما اعالم می کند

تھیه جزئیات سیاست ھای کمپین بر روی تھیه برنامه ھای راھبردی، و . در مرحله دوم میشود

و ھم چنین پیش بردن  ، که قبال در اینجا کلیات آنھا مورد بحث قرار گرفت قابل اجرا برای کشور

و ھدایت کمپین در داخل ایران متمرکز خواھد شد.  راھبرد ھای کمپین، تاکتیک ھای بازاریابی،

شورای نگھبان نظر خود را در مورد نامزد ھا اعالم کند ادامه خواھد که این مرحله تا روزی 

تا روز  دوممرحله قبول کاندیداتوری دکتر امیراحمدی توسط شورای نگھبان داشت. در صورت 

انتخابات ادامه پیدا خواھد کرد.  

 

برای کمپین م: آمادگیاول: مرحله یک  

در این مرحله شرح زندگی شخصی، حرفه ای، و سیاسی دکتر احمدی برای استفاده در 

کمپین به رشته تحریر در خواھد آمد. شرح حال زندگی شخصی او بر موضوعاتی از قبیل سن، 

 بیادورد عالقه و کار ھای ذوقی، و باالخره کار ھای محل تولد، تحصیالت و سوابق، موضوعات م

میر احمدی به منظور شخصیت غیر سیاسی دکتر ا این رویِ و ھنری او متمرکز خواھد بود. 

به اطالع آنان می رسد. شرح حال زندگی حرفه ای ط رابطه انسانی با مردم ایران برقراری و بس

متخصص در برنامه علوم اجتماعی،  متفکراو با تمرکز بر موفقیت ھای آکادمیک وی به عنوان یک 

و طرح ھای توسعه، و متخصص سیاستگذاری در بخش عمومی و دولتی تھیه خواھد  ریزی

، دروس تدریس شده و تحقیقات گردید. شرح حال مزبور به ارائه فھرست آثار منتشر شده از او

وی خواھد پرداخت. کار ھای او در زمینه ھای مشاوره، مھارت ھا و تجربیات توسط انجام شده 

در با نمایش نمونه ھای واقعی  سازماندھیتخصص او در زمینه نیز  وی در زمینه مدیریت، و

. شرح حال سیاسی دکتر امیر احمدی نقش پیشرو او معرض دید مردم ایران قرار خواھد گرفت

تاثیرات عمیقی بر جامعه  گذشته دھه سه ظرفبراه انداختن ایده ھای ابتکاری که را در 

در میان این ایده ھا می توان ترسیم خواھد نمود. سیاسی و مدنی ایران از خود بجا نھاده اند، 

طراحی توسعه ملی ، عادالنه و شفافاز مفھوم جامعه مدنی، ملت گرائی، حمایت از انتخابات 

یکا، و صلح و ھمکاری ترغیب و ترویج عادی سازی روابط بین ایران و آمر بر اساس منافع ملی،

دکتر امیر احمدی در جبھه جنگ با غیر نظامی نام برد. حضور بین ایران و جامعه بین المللی 

در ایران نیز در این زلزله عراق و فعالیت ھای وی برای بازسازی پس از جنگ و مدیریت فاجعه 

و شار یک کتابچه بخش از شرح حال وی برجسته خواھد شد. در این مرحله، کمپین اقدام به انت
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صالحیت ھای دکتر برای اطالع رسانی خواھد کرد که در آنھا نقطه نظرات و  ویدئوتولید یک 

عموم خواھد رسید.و سمع به نظر امیراحمدی   

 

راھبرد کمپین یحامرحله دوم: طردوم:   

 در این مرحله پیام ھای کمپین و شعار ھا، برنامه ھا و سیاست ھای کاندیدا، و راھبرد ھای

در جھت روشن کردن ، کمپین کشور روابط عمومی و تبلیغات، واکنش به سیاست ھای جاری

طراحی می گردد. ، کمپین در صحنه، و مدیریت بحران ابھاماتی که ممکن است پیش آید  

کمپین ھای شعار و ھا پیام طراحی •  

ویج ترباور و اھداف دکتر امیر احمدی حول محور رشد اقتصادی ایران، توسعه سیاسی، 

صلح جھانی شکل گرفته که این ھمه نھایتا منجر به تامین نیاز ھا و منافع و عدالت، 

شادی مردم و جاودانگی سرزمین ایران و دستیابی به آنچنان جایگاه ملی کشور و 

قدرت ھای نوظھور، یعنی کشور ھای جرگه بتواند به ایران که  خواھد شد اقتصادی

BRICS  .این اھداف خواھند بود که ای کمپین منعکس کننده پیام ھا و شعار ھبپیوندد

 پر رونقدر کوتاھترین مدت ممکن به سمت آینده ای مدرن و  ایران حرکتِ ضرورتِآنھا را 

،  و یک (Peace-maker)  یک صلح ساز ریز، برنامه یک عنوان بهبه ما دیکته می کند. 

این اھداف دی در موقعیتی استثنائی قرار گرفته که دکتر امیر احم توسعه، متخصص

نمایندگی کرده و به منصه ظھور برساند. بزرگ و با شکوه را   

ھا سیاست و ھا برنامه طراحی •  

 امیر دکتر تفصیلی برای تحقق مطالب مندرج در قسمت " ھای در این بخش طرح

" تھیه خواھد گردید. ھدف  کرد؟ خواھد چه کشور برای جمھور رئیس مقام در احمدی

 و جاودانه ساختن سرزمینساختن مردم  مانهو سیاست ھا شادنھائی این طرح ھا 

طرح ھای مزبور با توجه به واقعیت ھای ایران، یعنی توانائی ھا و ضعف است.  ایران

ھای آن، و بر اساس یک نگاه انتقادی اما عادالنه به سیاست ھا و طرح ھای جاری 

نیازی به تاکید نیست که طرح ھای ارائه شده توسط دکتر امیر ردید. تدوین خواھد گ

احمدی به مردم ایران طرح ھائی کامل، نھائی، و غیر قابل تغییر تلقی نمی شوند. از 

 جھتمتخصصین کارشناسان و قضا ارائه آنان به منظور دریافت نظرات اصالحی مردم و 

. ح ھا استتکمیل آن طر  

بازاریابی ھای راھبرد و ای رسانه ھای برنامه طراحی •  
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با مردم و رسانه ھا با یاری گرفتن از گسترش کانال ھای ارتباطی  بخشاین ھدف از این 

 این طرح ایست. تمرکز راھبردیایانه و روش ھای قابل دسترس رفناوری ھای گوناگون 

و شبکه  ات،رادیو، تلویزیون و مطبوعنتی کمپین، از رسانه ھا (پایگاه اینتر استفاده بر

انجام نظر افکار عمومی از طریق  ارزیابی بر بر تبلیغ و بازاریابی، و )،ھای اجتماعی

خواھد بود.  ،سنجی ھا  

گرایان منفیدر مقابل  کمپین راھبرد طراحی •  

پی خواھد گرفت. او آغاز کننده مبارزه ای عادالنه با پیام ھائی مثبت را دکتر امیر احمدی 

در کمپین منفی علیه رقبای خود نخواھد بود اما یک گفتگوی انتقادی و سازنده را با آنان 

 مورد حملۀ کمپین منفی دیگر رقبا عین حال ھر زمانبرنامه کار خود خواھد داشت. در 

به حامیان خود را  دالت و با این ھدف که منتقدینآماده است که با رعایت عقرار بگیرد 

کنش نشان دھد. دکتر امیر احمدی برخوردی کامال صادقانه خواھد بدل کند از خود وا

او به قصد تخریب یق خواھد کرد. نقاط ضعف خود و نقاط قوت رقبایش را تصدداشت و 

ویج برنامه ھا و افکار سازنده ھیچکس وارد این میدان نخواھد شد. ھدف وی تبلیغ و تر

خواھد  ایران ودانگی سر زمینبه شادی مردم ایران و جا خویش است که به گمان او

انجامید.   

میدانیانتخاباتی  کمپین ھای راھبرد طراحی •  

باز کمپین دفاتری در تھران و دیگر شھر ھای کلیدی ایران روز، سیاسی شرایط به بسته

مند را در ھر گوشه کشور به خدمت االن سیاسی عالقخواھد کرد و داوطلبین و فع

این بخش از کمپین تنھا بعد از تصمیم گیری شورای نگھبان و تایید کاندیدا خواھد گرفت. 

فعال خواھد گردید.   

بحران مدیریت طراحی •  

 مخالفانش،ژئوپلیتیک موجود در خاورمیانه بخصوص تنش روز افزون میان ایران و شرایط 

 کل بلکهدر ایران مشرا  پیش بینی یک شرایط سیاسی با ثبات ،آمریکا و اسرائیل ازجمله

در این خصوص باید حزم اندیش بود و وضعیت را به لحاظ امکان غیر ممکن کرده است. 

"دفتر بحران" به این منظور، کمپین دفتری را با عنوان گسترش بحران زیر نظر داشت. 

برای جایگزین  برنامۀزیر نظر داشتن وضعیت و طراحی ن آایجاد خواھد کرد که وظیفه 

ود. این دفتر ھم چنین مسئولیت برخورد با شرایط پیش بینی خواھد بکمپین (برنامه ب) 

نشده برای کاندیدا را بر عھده خواھد گرفت.  
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خواھد کرد؟  نھا را رفع آچگونه  وانعی بر سر راه دکتر امیراحمدی ھستند وچه م – 7  

 

و یا به عنوان  یموانعی که بر سر راه دکتر امیر احمدی به عنوان نامزد احراز پست ریاست جمھور

اھم این موانع عبارتند از:   غیر قابل غلبه نیستند.رئیس جمھور وجود دارد متعدد و متنوعند اما   

 

یکم: یاس و عدم اعتماد مردم   

 باید با ظراوت جلب اعتماد مردم ایران برای پیوستن به کمپین دکتر امیر احمدی کاری است که

ظرافت از آنرو که مردم ایران بطور عموم از نتایج انتخابات گذشته مایوس و سرخورده صورت بگیرد. 

دشمنان ایران نیز تخم یأس و بدبینی را بین مردم ما می پراکنند تا راه صلح آمیز پیشرفت و اند. 

نوع جدیدی را براه  از و کمپینِ ترقی ایران را سدّ کنند. دکتر امیر احمدی چھره جدیدی است

ھد انداخت.خوا  

 

دوم: شک رھبری نسبت به افراد غیر خودی  

با این حال از ھمان اوان انقالب اسالمی ایران یکی از مردمی ترین انقالبات جھان بوده است. 

پیروزی با چالش ھای جدی از سوی رقبای خود در درون و دشمنان در بیرون مواجه گشت. با 

قالب نیز نتوانستند به ھمزیستی با یکدیگر گذشت زمان کار بجائی رسید که حتی دوستان ان

و در نتیجه جناح بندی ھای خصمانه شکل گرفت. این تحوالت باعث بروز بدبینی ادامه دھند 

شدید در رھبری حکومت ایران حتی نسبت به افرادی شد که نیت خیر داشتند اما به ھر دلیل از 

ع جدی بر سر راه آشتی ملی نیز به شمار این مسئله یکی از مواندایره قدرت بیرون مانده بودند. 

می رود. دکتر امیر احمدی توانسته تا حدی بر این مشکل غلبه کند. وی با شرکت در تالش ھای 

 ملی، از قبیل سازندگی پس از دوران جنگ با عراق، و با رعایت خطوط قرمز سیستم اسالمی

و اعتماد رھبران مذھبی را احترام وطن دوست  مسلمانِایرانی به عنوان یک  توانسته است

به نسبت به خود جلب کند. وی از این پس نیز با ارائه و توضیح نظریه خود، یعنی ملت گرائی، 

–برای جلب موافقت رھبران مذھبی خود عنوان یک تئوری متحد کننده کشور، تالش سیاسی 

ادامه خواھد داد. کشور   

 

سوم: جوّ جنگ و تحریم  

روابط رو به وخامت ایران و آمریکا برخورد کند چرا که واقعیت  موضوع بااندیشی  باید با دورکمپین 

جدی است. برای غلبه بر  ،آینده نه چندان دور ، دربیشترخطر جنگ و تحریم ھای این است که 
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پرچم  صلح "با نشان دادن را علیه جنگ و تحریم ھا و درخواست تظاھراتیاین امر مردم ایران باید 

کمپین دکتر امیر احمدی باید مردم ایران را به براه انداختن چنین جنبشی د. سفید" براه اندازن

از حل اختالفات موجود  هو مخالفان ایران در غرب بخصوص آمریکا را بفراخواند تا بتواند رھبری ایران 

در این رابطه سالھا تجربه دکتر امیر احمدی برای   ند.متقاعد ک طریق گفتمانی سازنده و عقالنی

به این جنبش مردمی خواھد بود. ن و آمریکا کمک موثری اود رابطه ایربھب  

 

تغییر شکل گیری چھارم: محدودیت ھای قانون اساسی برای  

قانون اساسی جمھوری اسالمی ظرفیت باالئی برای ایجاد ایرانی پیشرفته و پر رونق را دارد. 

ایجاد می کند. قانون اساسی یک بار مورد بازنگری قرار غیر ضروری را نیز  یئمعذلک محدودیت ھا

در دکتر امیر احمدی، باشد. داشته مجدد  بازنگریسال شاید نیاز به یک  20گرفته و امروز پس از 

بوده و مسئولیت اجرای آنرا بر عھده خواھد گرفت. اما حافظ قانون اساسی  ،مقام رئیس جمھور

که نظر مردم و مقامات کشور را به این مسئله جلب در عین حال او احساس وظیفه می کند 

قانون اساسی چه محدودیت ھائی در برابر رشد کشور  ،ھورظ جھان در حالنماید که با توجه به 

موضوع قانون اساسی را با رعایت ایران مشورت با رھبری  امیر احمدی در. دکتر ایجاد کرده است

پی گیری خواھد نمود. مزبوری ذکر شده در فصل آخر قانون دستورالعمل ھا  

 

و خطرات موجود پنجم: محدودیت ھای فضای سیاسی  

فضای سیاسی ایران بطور روز افزونی تنگ شده و جناح ھای مختلف سعی بر حذف یکدیگر 

به شمار می رود. نیز دارند. این روند قطعا ناسالم است و تھدیدی جدی برای سیستم اسالمی 

 سیاسی فعلیدر عین حال در زمانی که فشار ھای داخلی و خارجی رو به افزایش است روند 

به مخاطره انداخته است. یکی از عوامل عمده ای که مردم ایران را و سالمت زندگی آرامش 

ابات اعتراضات پس از انتخ اوباما نسبت به ایران گردیدرئیس جمھور  سی سیاستباعث تغییر اسا

حوادث مزبور این توھم را در آمریکائی ھا ایجاد کرد که تحریم ھای فلج کننده و یا در ایران بود.  88

بحث بر سر این نیست که محاسبات آنھا را سرنگون کند. ایران یک جنگ محدود قادر است رژیم 

قصد فلج کردن درست بوده یا اشتباه اما بھر حال ھمین توھم باعث گردیده که فشار تحریم ھا به 

کند و در نتیجه خطر وقوع یک جنگ دھشتناک به قصد نابودی پیدا حکومت افزایش چشمگیری 

از این رو، به باور دکتر امیر احمدی، زمان آن فرا رسیده که با ایران به طور جدی احساس شود. 

طرات با خدست یافتن به یک اتحاد ملی، حتی اگر اختالف نظر ھای داخلی کامال حل نشوند، 

خارجی به مقابله برخیزیم. برای ایجاد یک چنین اتحادی دکتر امیر احمدی به سیستم حکومتی 
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 شرافتمندانه ایبا میر حسین موسوی و مھدی کروبی معامله ایران پیشنھاد خواھد کرد که 

جبھه ای متحد و صورت بگیرد به این صورت که در قبال آزادی آنان و دیگر زندانیان سیاسی، 

اگر موسوی و کروبی با روش بحث  ه برای رویاروئی با فشار ھای خارجی شکل داده شود.گسترد

در خصوص خطر عظیمی که کشور را تھدید می کند توجیه شوند حصول چنین توافقی دور و اقناع 

از ذھن نیست. حرکت بسوی آشتی ملی، باز کردن فضای سیاسی کشور از جمله برگزاری 

برای نیل به اتحاد و باز کردن فضای الزام آور می کند. را  92ه در سال انتخاباتی شفاف و عادالن

ی علنی و غیر علنی با ھا وارد گفتگودکتر امیر احمدی با ھماھنگی با رھبران کشور سیاسی، 

خواھد شد. بی توجھی به این امر و ادامه وضعیت کنونی به تدریج از جناح ھای مختلف 

مشروعیت نظام خواھد کاست.  

 

ششم: فرھنگ سیاسی رشد نیافته در ایران  

و برای آن راه حل  این مسئله به تفصیل در نوشته ھای دکتر امیر احمدی مورد بحث قرار گرفته

ھای کوتاه مدت و دراز مدت پیشنھاد شده است. مختصر اینکه این مسئله با آموزش فرھنگ 

یر احمدی در این ارتباط در کمپین وی ایده ھای دکتر ام، قابل غلبه است. "در عین رقابتبردباری "

  . د شدنخواھو با ذکر جزئیات توضیح داده مطرح 

 

اتحاد و آشتی ملی ھفتم: نبودِ   

از موضوعی است پیچیده که غلبه بر آن نیازمند تالشی جانانه و صادقانه است. فقدان اتحاد ملی 

طر جنگ، موضوع آشتی ملی به دلیل وضعیت موجود، یعنی باال گرفتن اختالفات داخلی و خقضا 

متر رھبر سیاسی ای از جناح ھا به عنوان یک ضرورت و اولویت مطرح شده است. اما متاسفانه ک

د. در این میان محمد را به آشتی و اتحاد فرا می خوان گروه ھای متخاصما گرایش ھای مختلف و ی

دکتر امیر خاتمی یک استثناء به شمار می رود. این بی توجھی باید از میان برداشته شود. 

به ترک دشمنی و ایجاد اتحاد فرا خواھد خواند و احمدی، ھمچون گذشته، جناح ھای مختلف را 

  در این راه به دیگر نیرو ھائی که ھدفشان حل این معضل ملی است خواھد پیوست.

 

: فقدان نھاد ھای سیاسی و جامعه مدنیھشتم  

و مرگ زود جامعه مدنی در ایران  باعث سیاست زدگی مفرطفقدان احزاب سیاسی در ایران 

یک ھنگام آن شد. دکتر امیر احمدی در نوشته ھایش بطور گسترده این موضوع را از منظر 

مورد  ،رابطه در فرآیند توسعهو نقش این  ،رابطه میان حکومت و جامعه مدنی متخصص در مقوله
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وی صحنه سیاسی ایران ره ب ھای او را در این خصوصقرار داده است. کمپین وی ایده  بحث

نھاد ھای و تالش خواھد نمود که رھبران سیاسی را در باب ضرورت نھادینه کردن  خواھد آورد

  .متقاعد کندتوسعه یافته و نیرومند، رسیدن به ایرانی  بخصوص احزاب، برای ،مدنیسیاسی و 

 

بر سر راه مبارزات انتخاباتی  ت ھای داخلی: محدودینھم  

رانده شدن به انزوا، و تھدیدات و سال جدال ھای جناحی و سیاسی، جنگ، تحریم،  30بیش از 

خطر بروز جنگ ھای جدید ایران را به راھی کشانده که در آن "قدرت سخت" نقش برجسته ای 

. این در بکلی به حاشیه رانده شده است "نرم قدرت" مقوله و کرده پیدا سیاسی گفتمان در

جمع قدرت  یعنی خود، جھان در حال تقویت "قدرت ھوشمند" زیرکملل امروزه حالی است که 

جنبش  . جمھوری اسالمی نسبت به ھر گونه تقاضای سیاسی وھستندسخت و قدرت نرم 

و به استفاده  میدھدسیاسی که بالقوه بتواند ثبات جامعه را بر ھم زند از خود حساسیت نشان 

به این دلیل و دالیل عدیده دیگر کمپین دکتر امیر احمدی طوری  .از قدرت سخت متوسل می شود

ه و عمل برخوردار بوده و از ھرگونه روشی که بطراحی خواھد شد که از شفافیت کامل در فکر 

شود دوری کند. از این نظر ھمکاری ھای الزم با حکومت، برای چالش و رویاروئی با نظام تعبیر 

. صورت خواھد گرفت ،عبور نکنداز خطوط قرمز امنیتی  اینکه کمپین  

 

دھم: اقامت دکتر امیر احمدی در آمریکا  

در انتخابات  سال در آمریکا زندگی و کار کرده است. شرکتنزدیک به چھل دکتر امیر احمدی 

کسی که در خارج از کشور زندگی می کند توسط بخش ھائی از ریاست جمھوری به عنوان 

. مردم ایران باید متقاعد شوند که دکتر امیر احمدی یک ایرانی تمام جامعه ایران پذیرفته نیست

عیار است که طی سالھائی که در آمریکا بوده ھرگز فرصت را برای خدمت به سرزمین مادری 

 کمپین این واقعیت را با تکیه بر مسافرت ھای متعدد او به ایران، حضوراش از دست نداده است. 

او در جبھه جنگ و نیز در فعالیت ھای باز سازی دوران پس از جنگ، تالش ھای بی  غیر نظامی

پیگیری و زحمات طوالنی مدتش وقفه او برای جلوگیری از وقوع یک جنگ آمریکائی علیه ایران، 

سال کار  25، 1332برای تحققِ عذر خواھیِ آمریکا از ایران بخاطر نقش آن کشور در کودتای 

او در مورد ایران، در معرض  متعددبدون وقفه برای بھبود روابط ایران و آمریکا، نوشته ھای سخت و 

خواھد گفت که دکتر امیر  به مردمدید و قضاوت ھمگان خواھد گذاشت. کمپین در عین حال 

دارد و اقوام درجه اول وی ھنوز در آنجا زندگی می  در طالش احمدی ھنوز خانه ای در زادگاھش

یز در خارج از کشور بنیان گذار جمھوری اسالمی نبه مردم ایران یاد آور شد که در ضمن کنند. باید 
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و  .تی در ایران متولد نشده انداز مقامات عالیرتبه مملکت ھستند که حکسانی  زندگی می کرد و

از ایران را در آن سوی مرز ھا شکل  باالخره اینکه ایرانیان خارج از کشور در واقع استانی مجازی

   . داده اند

 

د بود؟ نخواھ چهھزینه فعالیت ھای انتخاباتی دکتر امیر احمدی  – 8  

 

.  قبول نخواھد کرد ایران و آمریکارا از ھیچ حکومتی از جمله کمپین دکتر امیر احمدی ھیچ وجھی 

کمپین دکتر امیراحمدی ھمچون بقیه کمپین ھا در دنیا و ایران دارای ھزینه ھائی است که فراتر 

. این نیاز مالی در مراحل مختلف کمپین متفاوت است. مثال برای شروع اوستاعت مالی ضاز ب

ین، استخدام مدیران، و مخارج جنبی و راه اندازی دفاتر کمپکمپین کاندیدا باید وجوه الزم برای 

به دکتر که نسبت وجه اولیه باید از طریق افراد ثروتمند  را در اختیار داشته باشد. متفرقه اولیه 

و در عین حال آرزویشان ظھور ایرانی  ،را باور دارند شدیدگاھھای امیر احمدی شناخت دارند،

ھزینه سرفصل  آید می پی در که نچهآ، تامین گردد. است طالب صلح و دوستی و قدرتمند

  ھاست.

 

1- مدیر، به بخش مدیریت کمپین مراجعه شود) 12ھزینه پرسنل (شامل    

2- طراحی راھبرد ھای کمپین   

3- مسافرت، جا و مکان، و دیگر ھزینه ھای مرتبط با مسافرت   

4- ارتباطات   

5- چاپ و تکثیر   

6- انتشارات   

7- ترجمه و ویرایش   

8- تبلیغ و بازاریابی   

9- اطالعاتجمع آوری تحقیقات و    

10- جلسات و مراسم    

11- پایگاه اینترنتی کمپین و شبکه ھای اجتماعی   

12- دفاتر کمپین   

13- آرم و شعار ھا طرح و تھیه   

14- دکتر امیر احمدیتفصیلی مورد نظر طرح ھا و برنامه ھای تھیه    
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15- وسائل و مواد مصرفی   

16- ھزینه ھای باالسری   

17- متفرقه    

 

چرا باید از دکتر امیر احمدی حمایت کنید؟  – 9  

 

و غرب نیز از تعقیب در صورتی که روند فعلی سیاسی و سوء مدیریت در ایران ادامه پیدا کند 

چالش ھا ابعاد برای ھمه طرف ھا،  ،سیاست ھای غیر عقالئی و خطرناک خود دست برندارد

جامعه و  ،خواھند یافت. به لحاظ سیاسیو آثار مخرب آن وسعت د گرفت نعظیمتری بخود خواھ

رب و سوء مدیریت داخلی که حاصل سیاست ھای خصمانه غرا  یتاریک آیندۀ ،کسب و کار ھا

دکتر امیر احمدی ایمان راسخ دارد که شما ھم ھمچون . نمی توانند تحمل کنند ایران خواھد بود

فکر می کنید که فید و شما ھم مانند او لاو با جنگ و انقالب و ھر نوع حرکت توأم با خشونت مخا

 طریقاز  شآرامتوأم با ھزینه ترین راه برای تبدیل ایران به کشوری پیشرفته و انسانی ترین و کم 

از اینرو ضروری است که شما ھم چون دکتر امیر احمدی انتخابات شفاف و عادالنه عبور می کند. 

چرا که ایران بر سر دو راھی موضعی فعال نسبت به انتخابات ریاست جمھوری اتخاذ کنید 

ار گرفته است. دکتر امیر احمدی به این دلبسته است که شما راه پیشرفت پیشرفت و ویرانی قر

دکتر  .ددھی یاری را واا در این مأموریت تاریخی با پیوستن به کمپین وی و او ر و ترقی را برگزینید

و با کسانی به رقابت امیر احمدی در مقام یک استاد داشگاه منبع مالی بسیار محدودی دارد 

دکتر امیر احمدی بخوبی آگاه است که  .برخوردارندھنگفتی از منابع مالی که خواھد پرداخت 

 با توجه به مخاطراتی امااصیل متعددی وجود دارند که حمایت شما را طلب می کنند.  آرمان ھای

تغییر شرایط دور از دسترس نیست (که شرح آنھا  که پیش روست و کامیابی ھائی که در صورت

حتما تصدیق می کنید که ھدف دکتر امیر احمدی نیز شایسته توجه شما  رفت)  برنامهدر این 

و مردم عزیز ایران ھست. دکتر امیر احمدی دست ھمراھی و ھمدلی بسوی شما دراز می کند 

و کمک ھای شما در پیروزی این کمپین  بفشارید. حمایت ھارا امید آن دارد که شما این دست 

ایت از این کمپین قانونی حم کند. الزم به ذکر است که ه حساسی را بازی مینقش فوق العاد

در بر ندارد.  خطری و کمترین است  

 

بنویسید؟شما باید فصل آخر این طرح انتخاباتی را چرا  – 10  
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برای نوشتن طرح این کمپین دکتر امیر احمدی از کمک دوستان و ھمکارانی چند بھره مند شد 

که ایده ھای درخشانی را برای ایرانی بھتر در اختیار او گذاشتند. به کمک آنان طرحی تھیه شد 

ساختن ایرانی پیشرفته و  ایده ھای منطقی و عملی را برایمجموعه ای از  ،ضمن نو آوریکه 

طرح را کامل و بدون نقص به این . با این ھمه ھرگز نمی توان ند بر روی میز می گذاردقدرتم

دارد که با کمک ھای فکری خود  کسانیحساب آورد. این طرح نیاز به مشارکت گسترده ھمه 

می توانند به تکمیل و غنای آن کمک کنند. با توجه به محدودیت ھای زمانی، مکانی، و نیز منابع، 

از این رو به طرح موجود باید بدیدۀ یک پیش نویس نگاه کرد در این مرحله میسر نشد.  امریچنین 

که نیازمند تکمیل است. تھیه و استخراج ایده ھای تفصیلی برای ساختن ایرانی بھتر نمی تواند 

یافته اند نتیجه کار یک یا چند نفر باشد. این امر به مشارکت تعداد کثیری بخصوص آنانکه فرصت 

که این کمپین شما را به نوشتن با دقت و عالقه مطالعه کنند، دارد. از این روست  طرح رااین  که

فصل آخر این طرح فرا می خواند. این می تواند فرصتی باشد که صدایتان به گوش ھا برسد ضمن 

ود را تقاضا داریم که انتقادات و ایده ھای سازنده خآنکه در ساختن ایرانی بھتر نقش آفرینی کنید. 

دکتر امیر احمدی با کمال مسرت و مشتاقانه بفرستید.  hooshang@amirahmadi.comبه آدرس 

 کمپین به جلو ل این طرح و حرکت استوارمنتظر شنیدن نظرات شما و ھمکاری با شما برای تکمی

ست. ا  


