
 تبليغات در ايران امروز 
 با قيمت مناسب و آيفيت عالی 

Fri   03 06 2005   11:25 
 

 ی سرگشاده به شورای نگهبان نامه
 پروفسور هوشنگ اميراحمدی

 ١٣٨٤ خرداد ١٣جمعه 
 

نامه سرگشاده پروفسور هوشـنگ اميراحمـدی، کاندیـدای رد صـالحيت شـده نهميــن دوره
 ریاست جمهوری به شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

 
 جناب آقای احمد جنتی

 دبير محترم شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسالمی 
 

با سالم و آرزوی سالمتی، اینجانب هوشنگ اميراحمدی، در کمال ناباوری خبر رد صالحيت
خود به عنوان کاندید نهميـن دوره ریاسـت جمهـوری اســالمی ایـران را از طریــق مطبوعـات

انتظار ميرفت که با توجه به شرایط حســاس کشــور، آن شـورا توجــه و دقـت. دریافت کردم 
متاســفانه چنيــن نشــد و دامنــه رد. داد نظــر بيشــتری در بررســی صــالحيتها بــه خــرج مــی    

گران. صالحيتها گسترده تر از گذشته شده اسـت         مـن ایـن برخـورد را، کــه بيـش از پيـش ن
شده                 . کننده است، محکوم ميکنم      .ام  بعالوه تا این لحظه از علت رد صـالحيت خــود مطلــع ن

 .اميدوارم آن شورا در اسرع وقت علت یا علل را به اینجانب اعالم نماید
 

ای از زندگــی بــه منظــور روشــن شــدن ذهــن ملــت شــریف ایــران و شــورای نگهبــان، شــمه            
شخصــی، علمــی و اجرایــی خــود، خــدماتم بــه ایــران عزیــز، هــدفم بــرای ورود بــه صــحنه
هم چـرا رد انتخابات، و برنامه عمل من برای حل معضالت ایــران را توضــيح داده تـا نشـان د

تردیـد دارم کـه بـه علـت ضـيق. صالحيت اینجانب در جهت منافع ملت و کشور نبوده است               
وقت و وجود کاندیداهای زیاد ریاست جمهوری، آن شــورا مجـال بررسـی دقيـق درخواسـت

دانـم بـر اسـاس چــه معيــاری مــن و  اینجانب را داشته است، و در غياب چنين ارزیابی نمی                
از این جهت است که مخصوصًا عالقمنـد هســتم کـه شـرح زیـر. دیگران رد صالحيت شدیم     

ای برای رد صــالحيت مورد توجه ملت آگاه ایران و شورای نگهبان قرار بگيرد تا در آینده بهانه                    
دوباره اینجانب به دليل عدم آشنایی با سوابق، سـالیق سياسـی، اهــداف و برنامـه عمـل

 .من وجود نداشته باشد
 

 دوران خودساختگی و خدمات ملی
بلکه شهروندی. ام و نه شاهزاده      خوشبختانه نه آقازاده    . ام  اینجانب شخصيتی خود ساخته     

پای خــود ایسـتاده                       در یـک خـانواده. ام  معمولی هستم کـه از بطـن مــردم برخاســته و روی 
دار متوسط در شهرستان زیبای طالش در ساحل خزر متولد شده و تحصيالت شيعه و زمين    

.ای که اهدایی پدربزرگم بود، به اتمام رســاندم         ابتدایی خود را در همان روستا و در مدرسه          
ــه ــرده و ب ــرک ک ــازده ســالگی خــانواده خــود را ت ــار در ی ــه اجب ــرای تحصــيالت متوســطه ب ب

بـا پذیرفتـه شــدن در کنکـور چنـد دانشــگاه ایــران،. شهرستانهای ماسال و بعد رشت رفتم         
رشته کشاورزی در دانشگاه تبریز را انتخاب کردم و به اخذ مدرک مهندسی کشاورزی نائل

یز در ميـان هموطنـان غيـور آذری مملـو از خـاطرات فعاليتهـای. شدم سالهای دانشــگاه تبر
 .درسی، ضد دیکتاتوری، اعتصابات دانشگاهی، و شور و حال جوانی بود

 
بعد از فارغ التحصيل شدن از دانشگاه، به خدمت سربازی رفتــه و در لبـاس افســری سـپاه
ترویج و آبادانی در شمال کشور به خدمتگزاری به روستایيان زحمتكش منطقـه الهيجـان و

 سـياهکل مصــادف١٣٥٠این دوره با جنبش چریکی ضد حکومتی           . سياهکل مشغول شدم   
بعـد. در همين سالها، با الهام از این مبارزات به شعرگویی و قصه نویسی روی آوردم                     . شد

به کشـاورزان ند بروجـرود اسـتخدام و بــه خــدمتگزاری  از پایان دوره سربازی، در کارخانـه ق
سپس به استخدام سازمان گسترش و نوســازی. زحمتكش استان لرستان مفتخر گردیدم          

یر احمـد، صنایع ایران در آمدم و به طور داوطلب کار در کارخانه قند یاسوج در کهکيلویه و بو
خدمت بـه مــردم شـریف و ســتمدیده بویـر که عقب مانده ترین منطقه کشور بود، را بـرای 

دستاوردهای من در این کارخانه، به ویـژه بــرای. احمدی، لر، کرد، و قشقایی انتخاب کردم         
.کشاورزان زحمتکش منطقه، جزیی از افتخارات خدمتگزاری من به ملت شریف ایران است



 
نش بيشـتر و افزایــش در خالل این سالها بود که به فکر ادامه تحصيل به منظور اندوختن دا

آغاز کار حزب رستاخيز و فشار سازمان امنيت بـر روی کارمنــدان ارشـد. کارایی خود افتادم   
، عزم مرا برای ادامه تحصيل در]١[دولت، مبنی بر عضویت اجباری در این حزب یا ترک وطن         

خوشـبختانه در.  به آمریکا عزیمــت کـردم       ١٣٥٤متعاقبًا در سال   . خارج از کشور راسختر کرد   
آمریکا موفق به دریافت مدرک فوق ليسانس در رشته مدیریت صنعتی و بعــد مـدرک دکـترا

یاالت نيویـورک شـدم                      در رشته برنامه      خالل. ریزی و توسعه از دانشگاه معروف کرنل در ا در 
 با شور و حـالی وصــف١٣٥٨تحصيالت دوره دکترا و بعد از پيروزی انقالب اسالمی در سال             

خدمت بـه ملـت و نشدنی به ایران برگشـته و خـود را بــه سـازمان گسـترش بـرای ادامــه 
نيـازی"انقالب معرفی کردم که متاسفانه مدیر عامل جوان و افراطی وقت به من گفت کـه                      

اگر چه از شنيدن این جواب متاثر شـدم، علـت آن را درک". به تحصيلکرده آمریکایی نيست       
آمریکا یک دیکتاتوری را به ایران تحميل کرده بود و این باعث رشد شدید فرهنـگ. کردم  می

 . حزب توده شده بودآمریکاستيزی به یادگار مانده از 
 

.تر به آمریکا برگشتم و تحصيالت دوره دکترای خود را تکميـل کـردم                       این بار با وجدانی راحت    
 مــدرک دکــترا را اخــذ و بالفاصــله بــه اســتخدام دانشــگاه ایــالتی راتگــرز در١٣٦١در ســال  

در حـال حاضــر، بــه عنـوان اسـتاد تمـام وقــت دانشـگاه راتگــرز در. نيوجرسی آمریکا درآمدم  
به فعاليـت برنامه ریزی و توسعه و رئيس مرکز مطالعات خاورميانـه ایـن دانشــگاه مشــغول 

ام، ســالها ریاســت بخــش  ســالی کــه در خــدمت ایــن دانشــگاه بــوده     ٢٣در طــی  . هســتم 
ریــزی و سياســتگذاری را نــيز بــر عهــده داشــته و در پســتهای مختلــف دانشــگاهی برنامــه 

شاور و راهنمــای دانشــجویان دکـترا و. ام  فعاليت داشته  افتخار دارم که طــی ایـن سـالها م
حال توسـعه بـوده                    تعـداد زیـادی از. ام فوق ليسـانس زیـادی از ایـران و دیگـر کشــورهای در 

 .دانشجویانم هم اکنون استاد دانشگاه در کشورهایشان هستند
 

ــا اســتاد، لحظــه            ــترا ی ــوان دانشــجوی دک ــه عن ای از در طــی ســالهای دانشــگاهی، چــه ب
حاصـل. ام ای باز نمانده  فعاليتهای تحقيقی و نوشتاری، تدریس، و خدمات علمی و مشاوره         

 مقاله علمی و فصل کتـاب، دههـا گــزارش٢٠٠ کتاب،    ١٥این زحمات شبانه روزی، بيش از           
ایــن دســتاوردها، توسـط. سياستگذاری و برنامه ریزی، و صدها نقد ادبی و مصاحبه اسـت                  

المللــی، مطبوعــات، و رادیــو و ناشــرین معتــبر جهــانی، مراکــز علمــی و کنفرانســهای بيــن    
های من، دو کتاب افتخــار آمــيز بـا  در ميان نوشته    . اند  تلویزیونهای دنيا منتشر یا پخش شده          

و" ها و ابوموسـی در خليـج فــارس            تنب: جزایر کوچک، سياستهای بزرگ      " عناوین
وجـود دارنـد "منطقه جدیدی برای انرژی و توسـعه            : دریای خزر بر سر چند راهی        "

فارس و رژیـم حقوقـی" که مستقيما   از منافع ملی ایران در رابطه با جزایر ایرانی در خليـج 
در کنـار ایــن فعاليتهـای علمـی، هيچگـاه از شـرکت در پروژههـای. دریای خزر دفاع ميکننـد      

شورهای  توان به پروژه      ام که از جمله آنها می          اجرایی و عملی غافل نبوده       های متعـدد در ک
جهان سوم و برای سازمانهای جهانی نظير سازمان ملل، بانک جهانی و بنياد آقا خـان نــام

 .برد
 

صتی ایجـاد کـرد تـا بـه آرزوی دیرینـه                       ام پيوستن من به دانشگاه قدیمی و معتـبر راتگـرز، فر
تحقيقی و خدمات اجتماعی دانشگاهی درباره خاورميانـه، -برای ایجاد یک مرکز آموزشی       

نه         . به ویـژه ایــران، جامـه عمـل بپوشـانم            برنامــهو  ]CMES)[2( مرکـز مطالعــات خاورميا
در. درون مرکز خاورميانه دانشگاه راتگرز محصول این آرزوسـت                   ] ISP)[3( مطالعات ایرانی  

توانند در مرکز برای رشته اصلی یا فرعی خود ثبــت نـام و  حال حاضر دانشجویان راتگرز می       
 دانشجو در حال فراگيری زبان عربی و بيش٢٠٠امروز بيش از       . مدرک ليسانس اخذ نمایند      

ضمنًا برنامه مطالعات ایرانــی.  دانشجو در حال فراگيری زبان فارسی در مرکز هستند                 ٥٠از  
های جامعی را درباره اسالم، فرهنگ، ادبيات، و سينمای ایران به دانشــجویان عرضـه درس
ــا همــت ایرانيــان مقيــم در منطقــه مــی ــرای گســترش برنامــه مطالعــات ایرانــی ب کنــد، و ب

 . های وسيعی تدارک دیده شده است فعاليت
 

شور و حال سالهای اوليه بعد از انقالب، توجه نيروهای جوان تر دانشگاهی خارج از کشــور
را به این واقعيت معطوف داشت که نهادهای تحقيقی موجود در خارج از کشور درباره ایران

حاصـل ایـن. توجه کافی به مسـائل روز ایــران ندارنـد و جـای یـک نهــاد جدیــد خـالی اســت               
)CIRA](۴["مرکز تحقيق و تحليـل مسـائل ایـران             "اندیشه و فعاليتهای بعدی، تشکيل         

شگاهيان و فعـالين سياســی در آمریکــا بـه١٣٦٠بود که در سال        با همکاری جمعی از دان
اینجانب افتخار دارم که نه تنها از بينانگذاران اوليه بلکه اولين مدیری بودم که بـار. وجود آمد  

در دوران مدیریت اینجانب بود کـه مرکـز، تعـدادی. رشد آن را به طور جدی بر دوش کشيدم             
.از فرهيختگان فرهنگ، ادب، و تاریخ ایران را، برای اولين بــار بعـد از انقــالب، بــه آمریکـا آورد                               

ناطق، و  زنده یادان احمد شاملو، هوشنگ گلشيری، و عبدالحسين زرین                  کوب، خـانم همـا 
آقایان محمود دولـت آبــادی، منوچهـر آتشـی، و محمـد علـی سـپانلو از جملـه ایـن بزرگـان



 .هستند
 

از خدمات دیگرم به ایران عزیز به شرکت در بازسازی بعد از جنگ، طرح بحث جامعه مدنی،
مـن از اوليـن و نـادر ایرانيهـای. توانم اشاره کنــم   و فعاليت در سنگر رابطه ایران و آمریکا می         

صدام حســين جنایتکــار بــه ایـران، بـه خارج از کشـور هسـتم کـه در زمـان جنـگ تحميلـی 
ها و کمک به بازســازی منــاطق جنگـزده شـتافتم؛ در  های جنگ برای بازدید از خرابی          جبهه

حــالی کــه جنــگ ادامــه داشــت مــن بــه کمــک دانشــگاه تهــران و مســئولين کنفرانســهای
بازسازی، از آبادان، خرمشهر، اهواز، حميدیه، سوسنگرد، هویـزه، دزفــول، شـوش و سـایر

بعيــد. مناطق جنگزده دیـدن کـرده و بـرای بازســازی آنهــا تحقيقــات دامنـه داری انجــام دادم             
دانم در ميان ایرانيان خارج از کشور کسی به اندازه من در مورد وسعت خرابيهای جنگ می

 . و طرحهای بازسازی تحقيق کرده و یا مطلب منتشر کرده باشد
 

عه من اولين ایرانی خــارج از کشـور بـودم کـه شــروع رشـد و شـکوفایی قریـب الوقـوع جام
مدنی در ایران را پيش بينی کرده و اثرات سياسی، فرهنگی، اقتصـادی و اجتمـاعی آن را،
طی چندین مقاله علمی که در مطبوعـات ایـران و خــارج از کشــور منتشـر شـدند، تشــریح

مدنی در ایـران. کردم بعدها وقتی که جنــاب آقـای محمـد خـاتمی، رئيــس جمهــور جامعـه 
جامعــه سياســی، جامعــه مــدنی و"شدند، طی چند نوشته از جمله یک کتاب به نام                  

خطـرات سياسـی کـردن جامعـه مـدنی در حــال رشـد را، کـه پيـش بينـی "توسعه ملی 
عه سياسـی نهادینـه شـده اتفـاق خواهـد افتــاد، یـادآور شــدم                                   می .کردم در غياب یک جام

اعتقاد دارم که این در هم آميختگی دو جامعه سياسی و مدنی، در کنار عدم توفيق دولت
اصالح طلب در عادی کردن رابطه با آمریکا، عمده ترین عامــل بـه بــن بسـت رسـيدن پــروژه

 . اصالحات و توسعه ملی گردید
 

در سنگر رابطه ایران و آمریکا، باز هم من اولين ایرانی بودم که لزوم و اهميت عادی سازی
جود اینکـه این رابطه را برای افزایش قدرت ملی و پيشرفت ملت ایران علنًا ابراز کردم، بـا و

گيرم            کردم به شدت مورد حمله برخـی       پيش بينی می   .هـا در داخـل و خــارج کشــور قـرار مي
 سال پيش آغــاز١٥ای را      برای پيشبرد این هدف، فعاليتهای سازمان یافته اجرایی گسترده              

، بـه)AIC](۵[ شـورای آمریکایيـان و ایرانيـان            حاصل این فعاليتها، نهادینـه شـدن            . کردم
ایــن. عنوان تنها سازمان غيردولتی حافظ منافع ملی ایران با حفظ منافع ملت آمریکا اســت                     

ضر تنهـا مـدافع حــل مشـکل دو کشــور در چهـارچوب دیپلماسـی، احــترام شورا در حال حا
متقابل و منافع مشترک است و به همين دليل هم مورد بی مهری مخالفين دولـت و ملــت

هی خانـم. ایران قـرار دارد      از افتخـارات بنـده در چهـارچوب فعاليتهـای ایـن شــورا، عــذر خوا
مادلين آلبرات، وزیر امور خارجه وقت آمریکا، از ملت ایران به دليل سياستهای غلط گذشـته
شتيبانی آمریکـا از آمریکا از جمله کودتا بر عليه دولت ملی مرحوم دکتر محمد مصــدق، و پ

شورا همچنين باعث لغو تحریمهــای دولــت آمریکــا. دیکتاتوری محمد رضا شاه پهلوی است      
همچنين شـورا بـرای اوليــن بـار بعـد از. بر روی فرش ایران و برخی کاالهای کشاورزی شد            

یران بـا انقالب بانی گردهمایی و گفتگو بين رئيــس مجلــس و تعـدادی از نماینـدگان ملـت ا
نقشه حمله به ایران قبل از عراق در دستور کـار بـود. تعدادی از نمایندگان کنگره آمریکا بود       

 .و اقدامات این شورا باعث شد که ایران از دستور کار خارج شود
 

يه دارم، مطالعـات بســيار افزون بر آنها، اینجانب در زمينه مدیریت استراتژیک تحصـيالت عال
این از جمله دالیلی بود که بر اسـاس آن خــود را کاندیـد. ام، و تبحر عملی دارم        زیادی کرده 

در این برهه حساس از زمان، حل معضالت ایـران نـه تنهـا بـه یـک. ریاست جمهوری نمودم    
از نظر من. طلبد  گرا نياز دارد بلکه یک مدیریت استراتژیک شایسته نيز می                   برنامه عمل واقع    

گيرد باید دارای ویژگيهای مدیریتی زیـر شخصی که در مقام ریاست جمهوری ایران قرار می            
مر: باشد اول، باید سابقه خودسازی و جامعه سازی داشته و به سياست به عنـوان یـک ا

دوم، بايد موضــع و. اش نيز این را نشان دهد      اجتماعی و عام المنفعه معتقد باشد و سابقه          
انداز درستی از مسائل روز داشته باشد و بتواند راه حل کم هزینه، معقـول، و موثـر،  چشم

سوم، بايد هم خطرات آینده را ببيند و پيشگيری آنـد و هــم فرصــتهای آينــده را. عرضه کند  
چهارم، بايد دارای روحيه آشتی جویانه، ملی، و مستقل بوده،. ببيند و از آنها استفاده آند      

یا و پنجم، باید یک وجهه بين         . گرا باشد   جو، و واقع  دموکرات، عدالت  المللی داشـته باشـد و 
مردم ایران دیگر به انقالبـی. حداقل شناخت جهانی از ایشان، در سطح قابل قبولی باشد                 

کننـد بلکــه بـه دســتاوردها، بينــش، برنامــه  گری، شعارها، و ایدولوژی افــراد اعتنـایی نمـی              
 . عمل، و توانایيهای مدیریت استراتژیک آنها توجه دارند

 
های خدمت به ملت ایران در شرایطی به دست آمدنـد کـه مــدتهای مدیـد دور از  این توفيق 
متاسـفانه. متاسـفانه ایـن دوری از وطــن داوطلبانــه یـا اختيـاری نبــوده اســت                 . ام  وطن بوده 

های حزب رستاخيز مرا وادار  زمانی کمبود امکانات تحصيالت عاليه در کشور و زیاده خواهی              
ام به آمریکــا شــد، و  به ترک وطن کرد، زمانی دیگر رفتارهای افراطی موجب برگشت دوباره                    



امروز نيز حضرات بنيادگرای کيهان و هویت صدا و سيما، و گرایشـات فکـری همسـوی آنــان
بعـد] ۶[کيهانتهدید اخير   . اند  در نهادهای دیگر، موجب دور ماندن اجباری من از وطن شده             

از اطالع یافتن از کاندیداتوری و احتمال حضور من در ایران، بهترین مصداق چنيــن رفتارهـای
می اسـت                      یک سـتون. غير ملـی و غـير انسـانی بــا نيروهـای ملـی و مرد مه در  ایــن روزنا

تهدید کـرده" ضد انقالب سارق  "، ضمن معرفی من به عنوان یک           "گفت و شنود  "ساختگی  
ندان یــک شــغل درسـت و بيایــد مــی ] هوشنگ اميراحمدی [اگر  " اتفاقا"است که    تـوان در ز

آنچه بيش از این مایه تاسف اســت، ســکوت رهـبران حکومــت در قبــال". حسابی به او داد   
ایــن برخــورد حاکمــان ایــران ناقــض. ایــن برخوردهــای غــير قــانونی و غــير مســئوالنه اســت      

ادعاهای آنها مبنی بر تالش برای مشارکت گسترده مردمی و برگرداندن مغزهای فراری از
متاسفانه به دليل همين فشارها و عدم توجــه دولـت، ایـران یکـی از باالتریـن. کشور است

 . رقم فرار مغزها را ميان کشورهای جهان سوم به خود اختصاص داده است
 

 های کاندیداتوری انگيزه
مهمترین هدف من برای کاندیدا شدن، تالش برای نهادینه کردن انتخابات واقعًا آزاد در ایران
بود و اميدوار بودم کــه از ایـن طریــق بــا جریانهـای خانمـان برانــدازی کــه در کميـن کشــورند

های حکومت به نقش حياتی مردم در مشـارکت  توجهی  متاسفانه به دليل بی     . مقابله کنم  
انــد سياسی کشور، مخالفان ایران، و بخشی در درون حاکميت وضــعيتی را بــه وجـود آورده       

چـون مـن. که کشور به تدریج بر سر دو راهی بين انقالب و انتخابات آزاد قرار گرفتـه اسـت                   
ای جز خونریزی و خرابی نخواهد داشت، نـدارم، لـذا اعتقادی به یک انقالب دیگر، که نتيجه        

راه انتخابات آزاد را برگزیده و اعتقاد دارم که تنها از طریق این مسير است که ایرانيان عزیـز
از ایـن منظـر. توانند کشتی طوفان زده مملکت را به ساحل نجات و ترقی هدایت کننـد                     می

است که من به طور مستمر بـر عليـه هــر تالشـی در جهــت برانـدازی، تحميـل تحریمهـای
ام را بـرای آشـتی اقتصادی، و حمله نظامی آمریکا به ایران مخالفــت ورزیـده و تمـام سـعی        

من صميمانه دست همه نيروهای مذهبی. ام بين دو کشور و نيروهای متخاصم به کار برده          
و عرفی کشور را که اعتقاد به انتخابات آزاد دارند و برای نهادینه کردن آن در چهارچوب یـک

 .فشارم حرکت ملی و مردمی تالش ميکنند، می
 

وضعيت بسيار حساس داخلی و بين المللی کشور، دليل مهم دیگــری بـرای اعــالم حضـور
های متعدد با رادیـو و تلویزیونهــا  ها، و مصاحبه    ها، سخنرانی    همانطور که در نوشته    . من بود  

ام، ایران به دليـل انبـوه و تــراکم مسـائل عدیـده در و مطبوعات داخلی و خارجی تاکيد کرده      
از جملــه. تواند به فروپاشی کشور منجر گـردد        ای قرار گرفته که می    وضعيت بسيار شکننده    

عدم رابطه عادی با آمریکا که موجودیت کشور: توان به موارد زیر اشاره کرد       این مسائل می    
کند؛ مشکالت اقتصـادی از جملـه بيکــاری نسـل جـوان و زنـان، فقـدان عدالـت را تهدید می  

اقتصادی برای زحمتکشــان کشــور، شـکاف عميــق بيـن فقـر و ثـروت، و عـدم امنيــت بـرای
سرمایه گذاری؛ مشکالت سياسی طبقه متوسط و روشنفکر کشور از جمله فقدان احـزاب
ــت ــه دخال سياســی و دموکراســی، و تضــييق حقــوق بشــر؛ مشــکالت اجتمــاعی از جمل
حکومت دینی در زنــدگی شخصـی و خــانوادگی مـردم، و سـلب آزادیهـای بــه حــق آنهـا در

،)شامل دانش آموزان و دانشجویان       (تعيين نحوه زندگی خود، و تضييق حقوق زنان، جوانان               
اقوام، و اقليتها؛ مشکالت فرهنگی کشور از جمله فقدان امکانات برای رشد هویت ملـی و
له فقـدان بی توجهی به جایگاه واقعی اسالم در جامعه؛ و باالخره مشکالت نهــادی از جم
می، عدالت قضایی به ویژه در مورد متهمان و زندانيان سياسی، وجود سازمانهای غير مرد

 . و محدودیتهای قانونی و فراقانونی برای مشارکت مردمی و آشتی ملی
 

هـای علمـی و عملـی هـای درد، و ارائــه راه حـل         تر مسائل باال، با تشریح ریشـه       طرح دقيق
برای برون رفت از بحرانی کـه کشـور عزیزمـان بـا آن دسـت بـه گریبـان اسـت، علـت مهـم

اگر به هــر علـتی فروپاشـی. دیگری بود که مرا به صحنه انتخابات ریاست جمهوری کشاند            
جه صورت بگيرد، در وضعيت تعادل نيروها در کشور، ما با مشکل جنگ داخلـی و تجزیــه موا

افزایـد، مخالفيـن متاسفانه در حـالی کـه دولـت ناکـارا بـر مسـائل کشــور مـی                 . خواهيم بود 
بخشـی از ایـن. گذارنـد  برانداز حکومت راه حـل عملـی مناســبی را پيـش پــای مــردم نمـی              

گذارند نتيجه مردم، نه تنها مرهمی بر درد نمی      مخالفين عمدتًا از طریق غر زدن و تهييج بی   
در همين حال، ملـت شــریف و آگـاه. اند  بلکه خود به عاملی خطرزا برای کشور تبدبل شده            

حریم اقتصـادی، و زیـاده خواهــی                   ٢٦ایران که بعد از      هـای  سال درگيری با انقـالب، جنــگ، ت
ــه            ــات غــنی اندوخت ــتی، تجربي ــان حکوم ــاره انحصــار طلب ــه دوب ــه تجرب ــایلی ب ــر تم ــد، دیگ ان

این ملت خواهان تغيير اساسی و در عين حـال عملـی و کــم. آلترناتيوهای نامطمئن ندارند      
افتخار دارم اعالم کنم که برنامه عمل مــن، کـه بعـدًا آن را توضـيح خــواهم داد،. خطر است  

 . کرد این خواست ملی برای تغيير سازنده را ارضاء می
 

و باالخره هدف من برای ورود به صحنه انتخابات ریاست جمهوری، ایجاد پلی بين نيروهـای
عرفــی و مــذهبی، و ایرانيــان داخــل و خــارج، و همچنيــن گفتگــو بــرای آشــتی ملــی و بيــن



افتخار دارم که سالهاست به نماد آشتی بين ایران و آمریکا و در تحليل نهایـی. المللی بود 
اعتقاد داشته و دارم که ايرانيان برای ورود به دنيای جدید و. ام بين ایران و غرب تبدیل شده     

ستيزی را به فرهنـگ  در جهت ایجاد توازنی مناسب بين سنت و مدرنيته، باید فرهنگ غرب                   
هم در ایـن راســتا. تلفيق پـذیری جهـانی تبـدیل کننـد         سل جـوان مـا  خوشـبختانه امــروز ن

یران بـا منـافع دنيـای بــيرون اسـت                       می .اندیشد و خواستار ارتقاء و هماهنگی منافع ملــی ا
اعتقاد دارم که این نسل آینده ساز ایرانی، همچنين خواهان تفاهم بين نيروهــای عرفـی و
مذهبی کشور، همکاری ميان گروههای اجتماعی بـا منــافع اقتصــادی و سـالیق سياســی

واقعيت ایـن اسـت کـه هيـچ. گوناگون، و همبستگی بيد ایرانيان داخل و خارج کشور است                 
به  نيروی سياسی نمی      به تنهــایی قــادر  تواند قيم نيروی دیگری شود، و هيچ کدام از آنها 

های. حل معضالت جامعه نيستند       بنابراین، بدون تعامل متقابـل ایـن نيروهــا، مخصوصـًا نيرو
اینجانـب بـه عنـوان یـک فـرد. عرفی و مذهبی، تفاهم و توسعه ملـی انجــام نخواهـد شـد                   

گــر، اميـدوار بـودم و هســتم منصف با طبيعت متعادل، سرشت صلح جو، و خصلت ميـانجی               
که روزی در جایگـاهی قـرار بگـيرم کـه بتـوانم بـه طــور موثــر عامـل دوسـتی بيــن نيروهـای

 . مذهبی و عرفی، ایرانيان داخل و خارج کشور، و ایرانيان و جهان بشوم
 

 برنامه عمل
گرفتم، بـه چهـار خواســت  برنامه عمل من اگر در جایگاه مدیریت استراتژیک کشور قرار می                

يك، عادی سازی رابطه با آمريكا در چهارچوب عـزت ملــت، منافـع. داد  مبرم ملت پاسخ می     
دو، پيشــرفت اقتصـادی و اجتمـاعی بـا تکيـه بـر توسـعه صـنعت و. ملی، و استقالل کشور    

فردی و گروهــی                       ســه،. تکنولوژی، ایجاد اشتغال برای جوانان و زنان، و گسـترش آزادیهــای 
برگزاری انتخابات آزاد به عنوان اولين گام در جهت توسعه سياسی کشور و نهادینـه کــردن

ــزاب سياســی    ــی. اح ــک سيســتم انتخابات ــارچوب ی ــالف در چه ــت ائت ــار، تشــكيل دول چه
هــای عمــده و اجمــاع منــافع گــروه  )Proportional Representation(نماینــدگی نســبی  

تریـن  اعتقاد راسخ دارم که ایــن برنامـه عمـل در وضــعيت حســاس کنونـی مـبرم                     . اجتماعی
مهمـتر اینکـه، ایــن. های ملت را در بر دارد و در راستای منافع ملــی کشـور اسـت                     خواست

برنامــه، ضــمن پافشــاری بــرای سلســله تغييراتــی در ســاختارهای حقوقــی و حقيقــی، در
چهارچوب حفظ اقتدار ملی، قابل اجراء بوده و راه را برای تفاهم ملی و حـل تــدریجی دیگـر

 .کرد مسائل کشور باز می
 

بر اساس نظرسنجيهای انجام شده اکثریت مردم ایران، با وجود اینکه به سياستهای دولت
بل، از آمریکا انتقاداتی دارند، عادی سـازی رابطـه بـا آن کشـور را در چهـارچوب منـافع متقا

خوشـبختانه. مهمترین اولویتهای خود دانسته و در صدر برنامه عمل من نيز قرار گرفته بـود                     
اکثر نيروهای سياسی ایران هم اهميت عادی سازی این رابطه را، اگرچه با تاخير زیاد، بــه

اند، اگرچه گروه اندکی از نيروهای برانداز کماکان به استفاده از ابـزار نظامــی  خوبی دریافته    
نه"  سال گذشته دولت جمهوری اسالمی وضعيت            ٢٦در  . آمریکا بر عليه ایران اعتقاد دارند       

متاسفانه این وضعيت بعد از جنـگ سـرد، بــه. با آمریکا را حفظ کرده است     " جنگ و نه صلح  
 سپتامبر، ناپایدار شده و آمریکایيان را هر چه بيشتر به سوی انتخاب بين١١خصوص بعد از    

یران سـوق داده اسـت                  از ایـن دیـدگاه اسـت کـه نگرانـی بـرای امنيـت و. جنگ یا صلح بـا ا
یکپارچگی ملی ایران عينيت بيشتری یافته و برطرف کردن آن از طریق عـادی شـدن رابطــه

 . ایران با آمریکا فوریت پيدا کرده است
 

 سال گذشته، که رابطه ایران و آمریکا اســفبار بـوده اسـت، ميلياردهـا٢٦ملت ايران در اين     
حـل ايـن مشــكل. انــد دالر خسارت دیده و صدمات جـبران ناپـذیر اسـتراتژیک متحمـل شـده                  

ميتواند، درهای ايران را به روی دنيا باز آند و يك جريان سالم اقتصادی ایجاد نماید کـه ایــن
مه عمـل مــن بـود                               همـه. خود، از مهمترین خواستهای ملت در این مقطع و اولویت دوم برنا

مد، اقـوام و نان، جوانــان، اقشـار آـم درآمــد، متوســط، و پردرآ نيروهای اجتماعی از جمله ز
به اسـتفاده بهينـه از. بردند  مناطق محروم از آن سود می       اينكه برخی مدعی هستند قادر 

باشند، در حاليكــه عـادی سـازی رابطـه ايــران و آمريكـا را های اقتصادی کشور می     پتانسيل
متاســفانه. آننــد، بــه دنبــال یــک امــر محــال هســتند     جــزء برنامــه عمــل خــود مطــرح نمــی      

تواند در آینده نظامی هـم بشــود،  های اقتصادی و فشارهای سياسی آمریکا که می                تحریم
های مـا بــه سـوی جامعـه پویایی اقتصادی را از کشور گرفته و باعث نيمه بسته شــدن در

حتی اگر در غيـاب رابطـه بـا آمریکـا. الملل و سرمایه گذاری خارجی شده است             اقتصاد بين 
. بهبود نسبی وضع اقتصادی کشور امکان داشته باشد، چنين وضعيتی پایدار نخواهد بود

 
-برخـورد اول آمریکــا    : انــد  کشورها عمومًا یکـی از سـه نـوع برخــورد زیـر را بــا آمریکــا داشــته                

برخـورد دوم. مانند برخـورد ایــران در دوره محمدرضـا شــاه پهلـوی           . شيفتگی و نوکری است   
برخورد سوم. ستيزی و قهرآميز است مانند برخورد ایران در دوره جمهوری اسالمی                    -آمریکا
.توازنی، به معنای ایجاد رابطـه بـا منـافع متقابــل و بـا حفــظ اسـتقالل ملـی، اسـت                    -آمریکا

جویــی در  متاسفانه رابطه ایران با آمریکا تـا کنـون در ميـان دو قطـب شـيفتگی و یـا ســتيزه                           



.هيچکدام از این برخوردها طبيعی، ملی، و مطلوب اوضاع جهان نيست                  . نوسان بوده است     
ام تا نقطه پایان این رابطــه اســفبار  سال گذشته و برنامه عملم کوشيده          ١٥های   در فعاليت  

باشم که به قيمت جان صدها هزار ایرانی و صدها ميليارد دالر خسارات مـالی تمـام شـده
.پيشنهاد من دوستی با آمریکا بــا حفــظ اسـتقالل، عـزت، و ســربلندی ایــران اسـت                       . است

 . گشاید اعتقاد دارم که این نوع برخورد با آمریکا راه را برای توسعه و دموکراسی می
 

واقعيت این است که هيچ کشوری در دنيا یافت نشده است کـه در ســتيزه جویـی و یــا در
از آنجــا کـه آمريكـا خــود را. نوکری با آمریکا به توسعه پایدار و یا دموکراسـی رسـيده باشـد                 

گذارد مدل دیگری که ضد آمریکاســت دارای چنيـن داند، نمی   نماد توسعه و دموکراسی می    
تصادفی نيست که بيشتر کشورهای دیکتاتوری کـه بــا آمریکــا رابطـه. دستاوردهایی بشود  

ــد، در تحليــل نهــایی، توســعه یافتــه و دیپلماتيــک داشــته و در عيــن حــال نوکــری نکــرده        ان
یل در مـورد. مثًال اروپای شرقی، کره جنوبی، و تــایوان         . اند  دموکراتيک شده   عکـس ایـن تما

.اند، صادق است     اند و یا نوکری آمریکا را کرده          بيشتر کشورهایی که با آمریکا رابطه نداشته         
البته کشورهایی هم وجود دارند که با آمریکا. مثًال کره شمالی، کوبا، و ایران قبل از انقالب          

.مثًال عربستان سـعودی و مصـر       . اند  اند ولی توسعه نيافته و دموکراتيک نشده           رابطه داشته   
ین. اسـالمی هســتند     -اتفاقًا، اکثر کشورهای مورد اخــير نفـتی، اسـالمی، و یــا نفـتی                  از ا

شود که رابطه با آمریکا برای توسعه و دموکراسی ضروری امــا مشاهده چنين استنباط می     
 . ايران آشوری اسالمی و نفتی است. کافی نيست

برای اينكه جامعه ايران توسعه یابد و دموآراتيک شود باید عالوه بر عادی سـازی رابطـه بــا
 .آمریکا، دو شرط اصالحات اسالمی و گوناگون شدن اقتصاد نفتی عملی شود

 
اما. آید  ما مسلمان هستيم، و این در یک منطقه اسالمی امتيازی به شمار می                     : شرط اول 

.تا زمانی آه نهاد دين بخواهد درون دولت زندگی آند، توسـعه و دموآراسـی محـال اسـت              
جدایـی. بايد همان اصالحاتی که برای مسيحيت اتقاق افتاد برای اسالم نــيز حـادث شـود                     

شی از رهــبران مـذهبی طـراز اول نهاد دین از دولت خواست یا ایــده جديـدی نيســت و بخ
در واقع جدايی نهاد دين از دولـت امـروز عمـًال فكــر. پذیرند شيعه ایران و جهان نيز آن را می      

نهاد دين درون دولت با دين درون. غالب مذهبيون درون و بيرون حكومت و مردم شده است        
هر دينداری حـق دارد در سياســت وارد شـود و ایـن در. سياست دو پديده متفاوت هستند       

پذيرم اما نهاد دين درون دولت را بـرای خـود دين در سياست را می     . غرب هم معمول است   
کند، به همان ميزان کـه  تصادفًا دين در سياست نقش مثبتی بازی می         . دين مضر می دانم   

شــود کــه نهــاد ديــن درون دولــت باعــث مــی   . نهــاد ديــن درون دولــت یــک نقــش منفــی دارد    
گــردد کـه اصالحات دینی بر عليه دین پيش برود، در حاليکه دین درون سياســت باعــث مـی           

 . اصالحات دینی در جهت تقویت نهاد دین صورت گيرد
 

یران از ابـزار دیــن درجهـت فـرا                      انسـانی جلـوه دادن قــدرت و -متاسفانه، حکومت دینی در ا
جا پيـش رفتـه اسـت کـه در زنـدگی شخصـی، خـانوادگی، و مدیریت استفاده کرده و تــا آن

کر مــی                 . جمعی مردم دخالت ميکند       عروف و نهـی از من کنـد و آن را از دولت دینی امـر بــه م
پيامــد چنيــن. هــدف ارشــاد، کــه خــود قابــل قبــول نيســت، بــه وضــعيت اجبــار بــرده اســت          

هایی تفتيش عقاید و نفی آزادیهای فردی و اجتماعی بوده که در تحليـل نهـایی بـه دخالت
ای کـه  جامعه. عدم امنيت فردی و اجتماعی، و سلب شادی از مردم منتهی گردیده است                 

از آزادیهای فردی و جمعی محروم باشد، و افراد آن احساس امنيت نکنند، جامعه خفقان و
گردد، و اميـد  شود، بدبين و دچار تضاد می         چنين ملتی پژمرده و افسرده می      . غمگين است 

ای جـای رقابـت را حسادت در چنين جامعه    . دهد به آینده و کارایی ملی خود را ازدست می        
سادهای اجتمـاعی فرجـی بــرای تخليـه خشـم و عقـده مــی                           می یکـی از. شــوند  گــيرد و ف

.های جمهوری اسالمی به ملت شریف ایران امنيت فردی و شـادی اسـت                     بزرگترین بدهی  
کــردم،  اینجانب اگر فرصت خدمتگزاری به کشور را در سـطح مـدیریت اسـتراتژیک پيــدا مـی                        

 .گرفت هایم قرار می پرداخت این بدهی در صدر برنامه
 

متاسـفانه نفـت در ايـران. اقتصاد ما نفتی اســت و دولـت مــا رانـت خــوار اسـت               : شرط دوم  
گــری نفـتی اسـت، بخشــی از گــری نفـتی، کـه عمــًال دولـت        آااليی سياسی است و ملی    

هـا گــرفتيم و بــه دولـت مـا بـار اول نفــت را از خــارجی       . گرایی ايران شده است  فرهنگ ملی  
اين بار باید آن را از دولت بگيریم و به مردم بدهيم، و این کار را باید از طریق افزایـش. دادیم

تا وقتی آه دولت ايــران از طريـق نفــت بـه حيـات. کنترل مردمی روی بخش نفت انجام داد          
دولت وقتی پول نفت را تصـاحب و تصـدی. دهد، به ملت وابسته نخواهد بود        خود ادامه می    

این دولت عدالت، شفافيت، و مسئوليت پـذیری. گردد  کند، غير مردمی می     گری نفتی می    
دولت فاسد بخش خصوصی و مردم را. را از اصول کارکردی خود خارج کرده و فاسد ميشود              

یکـی از راههـای کـاهش دادن وابســتگی دولـت بــه نفـت آوچـك آـردن. آند هم فاسد می  
ــار مــالی آن اســت        دولــت در همــه زمينــه     دولــت را بایــد مخصوصــًا در. هــا و آــاهش دادن ب

خصوصی سازی دموکراتيک و گونــاگون آـردن اقتصـاد. بخشهای عمده اقتصادی آوچك آرد       



اين گونـاگونی و خصوصــی سـازی باعـث تصـحيح. نفتی به نفع مردم و به ضرر دولت است       
هد شـد                         دولـت ناآــارا و کــم. عملکرد بخش مردمی و افزايش رقابت آن با بخش دولتی خوا

درآمــد مجبــور بــه عقــب نشــينی شــده و ایــن باعــث انضــباط درونــی و اصــالح عملکــرد آن
 .شود دولت منضبط دولت توسعه گر می. گردد می
 

بات آزاد بــود                .خواست مهم دیگر ملت ايران، و جز سوم برنامه عمل مــن، تــالش بــرای انتخا
شهروند ايرانی بايد بتواند انتخــاب. انتخابات آزاد حق انسانی و شهروندی ملت ايران است                

انتخابات آزاد و منصفانه بخشی از اعالميه حقوق بشر سازمان ملـل. شود و يا انتخاب آند     
همچنين، انتخابات آزاد و منصفانه از طرف اتحادیه بين المجالس به صورت یـک. متحد است  

بـرای آانديـدا. منشور درآمده که توسط مجلس جمهوری اسالمی نـيز امضـاء شــده اســت                  
خاب شـدن داشـته باشـند                     يـك ايرانــی. شدن نباید فقط نيروهای خودی و محدودی حق انت

ملی، خيرخواه، و با سابقه درخشان را، آـه حرفـی بـرای گفتــن و آـاری بـرای انجـام دادن
حکومــت ایــران اعتبــار بيـن. رد صـالحيت کــرد    " غــيرخودی  "دارد، نباید بــه بهانـه ضـدمردمی           

المللــی خــود را بــا محــدود کــردن انتخابــات از دســت داده و مــردم نــيز نســبت بــه انتخابــات
بات. اند اعتنا شده  فرمایشی بی  ین مســئله موجـب رشـد فرهنـگ تحــريم انتخا متاسفانه ا

چه شده در حالی که ملت ایران بايد برای انتخابات آزاد تالش کننـد و ایـن خواسـت را هـر 
 . رساتر درون هموطنان و نيروهای دموکراتيک دنيا ببرند

 
ستند کـه در آخـرین بخــش  و باالخره، مردم ایران خواهان شکل        گــيری یـک دولــت ائتـالف ه

هيچكـدام از نيروهـای سياسـی در داخـل و خـارج. برنامه عملی من نيز گنجانده شده بـود        
مـذهبی و -طلبان مذهبی، نيروهای ملـی       کاران و اصالح    گرایان، محافظه    آشور اعم از اصول    

طلبان، و نيروهای چپ سابق و جديــد بـه تنهــايی یــا ملی، جمهوريخواهان عرفی، سلطنت       
.تواننــد ایــران را از معضــالتی آــه گرفتــار آن اســت نجــات دهنــد           در ائتالفهــای محــدود نمــی  

نيروهــای ملــی و مردمــی، اعــم از عرفــی و غــير عرفــی، راســت یــا چــپ، بایــد بتواننــد در
هيــچ نـيروی. چهارچوب يك دولت ائتالف جمع شوند و به ایـن خواسـت ملــی پاسـخ دهنـد                      

تواند و نباید قيم نيروی اجتماعی دیگری بشود و یا در جهت حـذف آن عمـل  اجتماعی نمی 
کشانند در رقابت، افراد ضعيف تر خود را به باال می . اصل باید رقابت باشد نه حسادت. بکند

 . کشانند تر را به پایين می در حاليکه در حسادت آنها رقيب قوی
 

برای تشكيل يك دولت ائتـالف واقعـی، اول، بايــد سيســتم انتخابـاتی مــا تغيـير یافتـه و بــه
بـرد و  ای تبـدیل شــود کـه در چهـارچوب آن برنــده همــه را نمـی                    سيستم نمايندگی نسـبي      

در سيستم نمايندگی نسبی همه نيروهای سياسی عالقمند بــه. بازد  بازنده همه را نمی    
دوم،. شرکت در انتخابات می برند و اين برد بر اســاس وزن اجتمـاعی آنهـا تعريـف ميشـود                        

نيروهای اجتماعی باید بتوانند احزاب سياسی خاص خود را تشکيل داده تا از طریق آنها در
بـدون حضـور احـزاب و يـا سـازمانهای. دولت ائتالف برای پيشبرد منافع خـود شـرآت آننـد               

نی نماينده منافع گروههای مختلف اجتماعي، جامعه سياسی شکل نميگـيرد، جامعــه مد
دولـت ائتــالف در. کنـد  شود، و دولت ائتالف شكل واقعی خود را پيدا نمی           سياسی زده می  

قشـر بـا: جهت تكامل خود بايد دولتی متشكل از حداقل سه نيروی عمده اجتماعی باشد                       
آــارگران(و قشر با درآمد آم     ) روشنفكران(، قشر با درآمد متوسط      )داران سرمايه(درآمد باال   

اش تجــددگرايی اقتصــادی، نــيروی دوم خواهــان توســعه نــيروی اول دغدغــه  ). و آشــاورزان 
يه خـود و خواهـان سياسی ، و نيروی سوم به دنبال عدالت اجتمـاعی و حــل مشــكالت اول

هر سـه ایـن نيروهـا بایــد حـق حيـات داشـته. آاهش فاصله طبقاتی است    در ایران آینـده 
 . باشند، و هر سه این نيازها باید در چهارچوب یک تفاهم ملی برآورده شوند

 
ابداع دیگری آه به تشكيل يك دولت ائتالف و ايجاد دموآراسـی در ايـران و گــذار مسـالمت
آميز از اين وضعيتی آه گرفتار آن هستيم آمك می آند، وارد آردن اصــل ممنوعيــت انتقــام

اين اصل به گـذار کشــور از وضـعيت فعلــی بــه يـك. سياسی در قانون اساسی ايران است     
تا وقتی آه. آند  جامعه سالم، بدون خشونت و ترس حاآمين از تغييرات بنيادین، آمک می                 

حاآمان سياسی نگران انتقام سياسی نيروهــای مخـالف خــود هســتند، تمـايلی بـه گـذار
در ايران،. آنها حتی با دولت ائتالف هم مخالفت خواهند آرد         . آميز نخواهند داشت   مسالمت

قاطع حسـاس بــه سـوی فرهنگ انتقــام سياسـی پديــده پليـدی اسـت آـه آشـور را در م
بايـد عفریــت انتقـام. شــود  برد و باعث عدم اتحاد و اتفاق متمدنانه نيروها می                 خشونت می 

ایــن خواسـت در. سياسی در ايران بـرای هميشـه از فرهنـگ سياسـی ایـران زدوده شـود                    
برنامه عمل من گنجانده شده بود و در نظر داشته و دارم که برای نفی این فرهنــگ انتقـام

 . جویانه تمام کوششم را به کار گيرم
 

یران ضــروری مـی                               کنـد،  یکی دیگر از دالیل دنيا پسندی که شکل گيری دولت ائتـالف را در ا
تغيير مناسبات دولت و ملت، شکل گيری فرهنگ و تعریف جدیدی از اسـتقالل و حاآميــت،

حكومتهــای غيــر. و تبييــن جدیــد جایگــاه دولــت و ملــت در مــدیریت و توســعه کشــور اســت 



مردمی و دیکتاتوری، به سرعت حق استقالل و حاآميت را در صحنه بين المللی از دسـت
امــروز دولــتی مســتقل اســت آــه مــردمش مســتقل و حــاآم باشــند و زندگــی. دهنــد مــی

قوق. سالمی داشته باشـند      مر، گسـترش حقـوق شـهروندی بــه ح قی ايــن ا نتيجـه منط
شــويم کـه ما ایرانيان در حالی وارد اين دنيای جديد با اين تفكرات جديد می              . انسانی است

محـوری -جمهوری اسالمی آماآان به دنبال بحث امنيت ملی در چهارچوب تفكرات دولـت                 
آنـد و جامعـه را بـه دو گـروه  حتی حقوق شهروندی را هم رعايت نمی         . و شهروندی است    

محور تـن –جمهوری اسالمی بايد به حكومت مردم          . خودی و غير خودی تبديل آرده است          
ما. دهد و دولت نه به عنوان متصدی و قيم، آه يار و دوست مردم و بخش خصوصی بشود                             

بايد مفاهيم و عملكردهـای گذشـته را کـه بـرای. ای جز قبول این شرايط جديد نداريم          چاره
 .امروز آارايی ندارند، به آنار بگذاريم و طرحی نو دراندازیم

 
 پيامدهای زیانبار رد صالحيت

ها، و برنامـه عمـل مــن کـه  با توجه به سوابق شخصی، تحصيلی، علمی، خدماتی، انگيزه              
من دچــار  به طور مختصر تشریح شد اینگونه نتيجه می             گــيرم کــه آن شـورا بــا رد صـالحيت 

شخص     . اشتباه زیانباری برای کشور شده است        وار بخشـی از  تـر و فهرسـت      اجازه دهيــد م
 . تبعات این اشتباه را خاطر نشان کنم

بــا نـه گفتـن بــه مــن، یـک شــهروند ایرانــی توانمنـد را از حــق انتخــاب شــدن بـه ریاسـت● 
جهموری محروم کردید و از ایـن طریـق بخــش وسـيعی از ایرانيـان شـریف کـه بـه مــن رای

 .دادند از این حق محروم شدند می
به ایــران آری گفتيـد و جویــی بيــن با نه گفتن به مـن، بـه ســتيزه      ●  المللـی و حملـه آمریکـا 

ای  خواهی و آشتی جویانه        نگذاشتيد که مشکل ایران با آمریکا با تدبير و سياست استقالل                 
 . بردم حل شود که من با حمایت ملت ایران به کار می

با نه گفتن به من، به ایجاد یک اقتصاد شکوفا برای مردم ایران، به ویژه زنان و جوانان، نه● 
 .گفتيد و با این کار آینده توسعه کشور را دچار مشکل کردید

با نه گفتن به من، به برگزاری یک انتخابات آزاد که خواست ملت ایران است، نه گفتيد و● 
 .از این طریق مانع توسعه سياسی کشور شدید

يد●  با نه گفتن به من، به تشکيل یک دولت ائتالف بين نيروهای با سالیق گوناگون نه گفت
 .و با این کار خود به آشتی ملی و عدالت اسالمی پشت پا زدید

با نه گفتن به من، به مشارکت ایرانيان مقيم خارج در توسعه کشور، کـه از منــابع عمـده● 
های انسـانی و مـالی هسـتند، نـه گفتيــد و از ایـن طریـق مـانع گسـترش ملــی و  سرمایه

 .سرزمينی ایران عزیز شدید
 

شور از صــاحبان"در واقع، با نه گفتن به من به این گفته رهبری نظام، که                  باید همه افراد ک
،"سالیق گوناگون سياسی بتوانند فرصت و مجال حضور در آزمایش بزرگ انتخابات را بيابند                         

مـيزان"همچنين با نه گفتن به من به این گفته بنيانگذار جمهوری اســالمی، کـه                 . نه گفتيد  
توانم به هيچ طریقی تفسير تصميم شورای نگهبان را نمی    . ، هم نه گفتيد   "رای ملت است  

کنم مگر در جهت زیر پا نهادن قانون اساسی و یـا حــداقل تفســير نـابرابر آن بـرای ســالیق
گوناگون سياسی، تبعيض عليه نيروهای به اصطالح غير خودی، محروم کردن مردم از حـق

ــه       ــی      رای، و تخطــی از آن منشــورها، اعالمي ــن الملل ــای بي ــا، و ميثاقه ــوری ه ــه جمه ای ک
 . اسالمی امضاء کرده است

های ملــت، و توجهی به نياز مملکت به مدیریت نوین، خواسته        همچنين این رد صالحيت بی     
صميم در راسـتای منـافع ایـران و کشـور. المللی است    آشتی ملی و بين    به نظر من، این ت

کنـد و ایـن باعــث نيست، چرا کـه تبعـات آن کشــور و نظـام را در چنـد جبهـه وارد نـبرد مــی                        
اطمينان دارم که شما به فشار نيروهای بين المللی به کشور آگاه. شود فرسایش آنها می  
متاسـفانه ایـن. ثبات کننده نيروهـای برانــداز و تجزیــه طلـب اطــالع داریـد                و از فعاليتهای بی    

کند بلكه ضد منافع ملت و کشـور  تصميم شما نه تنها کمکی به ثبات سياسی کشور نمی            
اینجانب به عنوان یک فرد مردمی و ملی، بـه مبـارزه سياســی مسـالمت آمـيز،. هم است 

قــانونی، و بــدون خشــونت اعتقــاد جــدی دارم و تصــميم شــما مبــنی بــر رد صــالحيت مــن
تواند مرا به سمت راههـای افراطـی سـوق  هيچگونه خللی بر این اعتقاد وارد نکرده و نمی             

 . دهد
تالش اینجانب برای احراز مقام ریاست جمهوری، در اختيار گرفتن ابـزاری بـود کـه از طریـق

شم          آن بتوانم اهداف و برنامه       خود را. های بيان شده را تحقــق بخ از ایـن دیـدگاه، آمـادگی 
هـایم همسـو باشـند، برای همکاری با رئيس جمهور بعدی، در صورتيکه با اهــداف و برنامـه               

به طور مشخص، اینجانب عالقمند هسـتم همـه توانـایی خــودم را در جهـت. اعالم ميدارم 
شور، حل مشکل رابطه ایران و آمریکا، در چهارچوب عزت ملت، منافع ملــی، و اســتقالل ک

بدیهی است که برای این منظور به اختيــارات و ابزارهـای مناســب نيـاز خواهـد. به کار ببرم  
اگرچه عادی شدن رابطه دو کشور اولویت مهمی برای ملـت اسـت، ایـن تنهـا اولویـت. بود

قق خواسـته               بنابراین، حل این مشکل باید دریچه         . آنها نيست   هـای دیگـر  ای باشد بـرای تح
نهادی کردن انتخابات آزاد به عنـوان اوليـن گــام در جهـت توسـعه سياســی کشـور و. ملت



نهادینه کردن احزاب سياسی؛ پيشرفت اقتصادی و اجتماعی با تکيـه بـر توسـعه صــنعت و
تکنولــوژی، ایجــاد اشــتغال بــرای جوانــان و زنــان، و گســترش آزادیهــای فــردی و گروهــی؛ و
ستم انتخابـاتی نماینـدگی نسـبی و شكيل دولـت ائتــالف در چهـارچوب یــک سي باالخره ت

 . اجماع منافع گروههای عمده اجتماعی، از دیگر اولویتهای ملت شریف ایران است
!ایــران بـرای همــه ایرانيهـا      . به اميد روزی که ایرانی در هر کجــا کــه هسـت سـرافراز باشـد              

 !پاینده ایران
 

 تو خواه از سخنم پند گير خواه مالل/ گویم من آنچه شرط بالغ است با تو می
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