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 يرسپيم يوقتحل ميكردم!. همه مشكالت را يك ماهه كردم و چنان. ين ميس جمهور بودم چنيند اگر من رئيگوياز مواقع هست كه افراد م يليخ

 نجوريست. از ايتوخال يك ادعايد و صرفا ندر ذهن ندار يخاصو ايده چ برنامه يكه عمال ه يشوي، متوجه مديكردين و چنان ميكه چگونه چن

 يكارشت مردم... يوژ بچرخد هم چرخ معيفيكنم كه هم چرخ سانتريم يكار"گفت:يم يكه روز يخود روحان يستند. حتيكم ن افراد در جامعه

چ برنامه مشخص و يع با استقرار دولت، معلوم شد كه هيسر يلي. خب خ"نداشته باشند و... يازياصال ن يهزار تومان 45ارانه يكنم كه مردم به يم

در دولت مشاهده  يمشخص يچ خط مشيماه) باز هم ه 3سال و  7ان دولت مانده (پس از يماه به پا 9االن كه  يحت در ذهن ندارد و يمدون

 ييافزاك همي ينطورينوشت. ايخود را م يگذاشت و راهكارهايم يس جمهور فرضييگاه ريخود را در جا يشد اگر هر كسيشود. چه خوب مينم

كنند يهمه ادعا م يوقت يشود. ول يديجد يهادهيخود باعث تولد ا يطه كاريبا توجه به تخصص و ح يگرفت و ممكن بود هركسيشكل م يفكر

كردم خودم را  يكنند. من سعيهم به حل مشكالت نم يچ كمكيعتا هيدهند خب طبيارائه نماي و ايده يچ راه حلياغلب ه يولعالمه هستند 

  ر است:يقرار ز ازهاي مختلف در حوزهها و راهكارها دهين ايا اورم.يكاغذ ب يخود را رو يهادهيبگذارم و ا يس جمهور فرضييگاه ريدر جا

        ييييييييااااييييك كشور درك كشور درك كشور درك كشور درييييران؛ ران؛ ران؛ ران؛ يييياااا    ----الفالفالفالف

آبي باشد. نبايد درگير در بيابانها و كمدر شمال و جنوب، كيلومتر سواحل  5800كشوري با . كردميل ميتبد يواقع ييايك كشور دريران را به يا

دم ن مري. ااز مسير دريا رانيا خورده مانند چند مرتبه اشغال كشور ايدر از ياديا ترس داشته و ضربات زياز در يخيران همواره بطور تاريكشور ا

 بزرگترينترساندن كشورهاي جهان سوم از دريا و دور كردن آنها از سواحل يك تفكر استعماري است درحاليكه كرد. ك يا نزديد به دريرا با

اند ولي در كشورهاي عقب افتاده، در مركز كشور و دورترين فاصله از دريا بخصوص درياهاي هرهاي اروپا و آمريكا در كنار دريا شكل گرفتهش

در مناطق  رانيا ين شهرهايان بوده چراكه بزرگتريرانير ايبانگيهمواره گر يو كم آب يمشكل خشكسالكه بايد باشد.  برعكس آنچهدقيقا آزاد!. 

  ن كار عبارتند از:يا يمن برا يعمل يكوچ به سمت سواحل وجود نداشته است. راهكارها يبرا يو كم آب شكل گرفتند و هرگز همت يريكو

بر به سواحل و ع بزرگ و آبيانتقال صنا ))))2222  و سواحل مكران. يبخصوص در سواحل جنوبت در سواحل يبزرگ و پرجمع ياحداث شهرها) ) ) ) 1111

جنوب در -احداث دو خط آزادراه شمال ))))3333   روگاهها و ...ي، نيدر مركز كشور مانند فوالد، خودروساز يصنعت ياتوسعه يهااز طرح يريجلوگ

 يكشور جهت سهولت دسترس يكشور (از مشهد به چابهار و از جاسك به شاهرود و گلستان (خزر)) و اتصال به شبكه بزرگراه يانيو م يمه شرقين

از علل متروكه بودن  يكي. (از بندر تركمن تا آستارا) ي(از چابهار تا خرمشهر) و سواحل شمال يبه سواحل. احداث آزادراه در امتداد سواحل جنوب

 يل عدم وجود اتصال به شبكه بزرگراهيو خطرناك است بدل يار دشوار، طوالنيبس ايجاده يكشور، دسترس يحل جنوباعظم سوا يهابخش

در امتداد  يلين شبكه ريمشهد و همچن-زاهدان-چابهار يلير ريع در مسيو راه آهن به سمت سواحل و تسر يليگسترش شبكه ر))))4444   كشور.

 200 يع (با سرعت بااليسر يك خط آهن برقياحداث  ).!ز وجود نداردينده وزارت راه نيآ دو دهه يهادر برنامه ي(كه فعال حت يسواحل جنوب

سفر  بودن زمان يران و طوالنيا يل گستردگيبه سواحل (به دل يجهت كاهش زمان دسترس يلومتر بر ساعت) از تهران به سمت سواحل جنوبيك

 يهااحداث سازه ))))5555   ست).يشمال به جنوب و از شرق به غرب ضرور ر ازيالسع يسر يلير ريك مسيا از شرق به غرب وجود ياز شمال به جنوب 

 يهال آنها به مركز مجموعهيو تبد يساحل يدر همه شهرها يو جاذبه منحصربفرد گردشگرفاخر  يشهر يبه عنوان نمادها يم مهندسيعظ

(در  شودينه و گسترده مي، كم هزيخرد، بومست كه باعث رشد مشاغل يگرشگردصنعت تنها  مدرن در سواحل جهت جذب گردشگر. يگردشگر

وسعه در سواحل، ت يونيليت ميجنوب. تنها راه استقرار جمع يساحل يرانه و متروكه شهرهاير چهره فقييتالش جهت تغ ع بزرگ).يسه با صنايمقا

 يتخت تجاريانتقال پا) ) ) ) 6666   ع.ين و سرام يمواصالت يهاراه يگريد و مدرن و ديجد يهاجاد جاذبهيز است: اياست كه الزمه آن دو چ يگردشگر

 يهااز طرح يكيج فارس به عنوان ياتصال خزر به خل يبرا» رانروديا«ن ياديطرح بن ياجرا ))))7777   كشور. يساحل يها به شهرهاوزارتخانه يا برخي



شت كل ين طرح دارد و معيك بودن ايت و استراتژياز اهم ين خود نشانيكاست! و ايآمر يمهايران كه هنوز اجرا نشده، جزء تحريساز اندهيآ

  د.ينمايم يان را دچار تحوالت اساسيرانيا

        ييييطرح تحول آموزشطرح تحول آموزشطرح تحول آموزشطرح تحول آموزش    ----بببب

اه رستان و سپس دانشگيرا روانه دبدهد و همه يص نميرا تشخ يآموزدانش ينست كه استعدادهايران ايا يستم آموزشيس يب اساسياز معا يكي

ن يست. هما يگريد يهانهيشان در زميستند و استعدادهايمناسب ن يك و دانشگاهيالت آكادميتحص ين افراد براياز ا ياريكه بسيكند درحاليم

آموزش  يهانهين هزيها و متن جامعه شده و همچنن خانوادهيآموزان به سمت دانشگاه باعث داغ شدن معضل كنكور در بمورد دانشيهجمه ب

 ير انتهاد ها گذاشته شده است.خانواده شاز آن در قالب دانشگاه آزاد و نوبت شبانه بر دو يكه بخشيار هنگفت شده بطوريران بسيز در اين يعال

دارد.  ير پز ديش سن ازدواج را نيل افزاياز قب يشود كه معضالتيها مل جامعه و خانوادهيكار تحويالن بيازفارغ التحص ي، انبوهنهير پرهزين مسيا

  ر انجام داد: يمطابق مراحل ز ياشهيك اقدام ريد ير باين مسياصالح ا يبرا

فناوري كشور: اول) رصد نيازهاي بومي كشور دوم)رصد علم و فناوري بر پايه نيازهاي  ايجاد دو ركن اساسي در ساماندهي آموزشي، علمي و) ) ) ) 1111

ان در همه يت دانشجويظرف يدرصد 60كاهش  ))))3333  .ساله 5 يك بازه زمانيران به هنرستان در يا يرستانهايدرصد دب 60ل يتبد    ))))2222  بومي كشور

و  يفن يهاگسترش دانشگاه))))4444   .د در دانشگاههايجد يات علميتوقف جذب ه -با بازار كار ندارند يكه تناسب ييهاحذف رشته -يليمقاطع تحص

(آزاد  يمراكز دانشگاه يبرخ يسازا كوچك ي يليتعط -شونديالت دانشگاه ميكه از مرحله هنرستان وارد تحص يانيجذب دانشجو يبرا ياحرفه

درصد از تقاضا  60 يكاهش خودبخود))))5555   .ياحرفه يفن يهاآنها به هنرستانها و دانشگاه يانسان يرويل ساختمانها و امكانات و ني) و تحويو دولت

و  يكپزش نيشتر متخصصيبتعداد ت يترب يبرا يتخصص يت كنكور پزشكيش ظرفيافزا    ))))6666ان.   يو صف كنكور با توجه به كاهش تعداد متقاض

 ير نوع آموزش در سطوح دبستان از آموزش كالسييتغ))))7777   تعداد پزشك متخصص در كشور.محدوديت  يجاد شده برايشكستن انحصار و رانت ا

كشف  فرآيند كمك به ايجاد ))))8888   .يدرس يكتابها يروخوان يبجا يتجرب و يعمل يريادگيو  يجهت مهارت آموز يو كار جمع به آموزش تجربي

دادهايشان وفايي استعو هدايت افراد به سمت شك هاي پيوسته از دوران دبستان تا دبيرستانو تعيين حوزه استعدادي هر فرد با ارزيابي استعدادها

         .(كشف استعدادها بجاي خلق استعدادها)

   شود.  ين و ابالغ ميتدو يفناور و ي، علميك نقشه راه آموزشين موارد در قالب يهمه ا

        ييييييييزدازدازدازداابانابانابانابانييييبببب    ----پپپپ

 يتماماصلي به محور » ييابان زدايب«د ينكه بايا يعنين يخشك است. امهيران، خشك و نيدرصد مساحت ا 90ند كه حدود يگويكارشناسان م

نه يكشور را در زم يو فناور يعلم ييت و توانايثيل شود. تمام آبرو و حيران در همه سطوح تبديا يو آموزش ي، دانشگاهيقاتيتحق يهابرنامه

ران، يمثل ا يكشور يبرادادم. ين مورد اختصاص ميكشور را به ا يپژوهش يهابرنامه يدرصد تمام 70ت يگذاشتم و محوريگرو م ييزداابانيب

ت يدان سمت هيد به ايرا با ييهدف دانشجويپراكنده و ب يقات و تزهايد باشد و همه تحقيست و نباين نيمهمتر از ا يايقاتيچ برنامه تحقيه

د از ر خود كنيرا درگ يدانشگاه يمهندس يهاه رشتهيتواند كلياستوار است كه م» اهيگ«و » خاك«، »آب«بر اساس سه محور  ييزداابانيبكرد. 

 ياو هسته يوتكنولوژيه بر علم بيبا تك يديجد ياهان شورزيا گي. امروزه در دنياهسته ين تكنولوژيو همچن يو نانوتكنولوژ يوتكنولوژيجمله ب

 ن كه به كمكينو ين خاكهايهمچن خشك دوام آورده و با خاك شور و حداقل مصرف آب تطابق دارند.مهيشوند كه در مناطق خشك و نيد ميتول

ش يا چند ماه افزاياه را از چند روز به چند هفته يگ ياريست و آبين برابر خاك معموليرطوبت آنها چند يه شده و جذب و نگهدارينانو ته يفناور

 يايرون يل كند. ايتبدن به مناطق سرسبز ينو يهايخود را به كمك فناور يابانهاين موفق شده است كه هزاران هكتار از بيبطور مثال چدهد. يم

ن سال است كه ياست. هم اكنون چند يزگردها و كم آبيابانها و ريو رشد ب ييابان زاين مشكل بيران همينده ايست و معضل حاد آيرانيهر ا

  ردد:گير ابالغ ميز يهابرنامه است.كشور نده يك نمونه مثال از معضالت حاد آياند كه تنها ر خود كردهين استان كشور را درگيزگردها چندير



 يهادرصد پروژه 70در  ييابان زدايت بياجبار جهت محور))))2222 ييزداابانيدر ب يبا سه محور اصل يدانشگاه يهارشته يفيو ك يكمت يتقوتغيير و ))))1111

ان يبه روستائ ياگلخانهآموزش كشت ))))4444 ييزداابانيخاص ب يقاتيتحق يعلم ياحداث شهركها))))3333 ييپراكنده دانشجو يهاو تز يو دانشگاه يقاتيتحق

 يهاطرح يبرا يهزار دالر 50زه يبا مبلغ جا ييزداابانيب يالمللنيزه بين جاييتع))))5555 .يمحدود كردن كشت غرقابحذف كامل يا و اجبار جهت 

 يآموزش ياهدوره يبرگزار -ييابان زدايب يا در راستايمنتج به محصول دن يهاد پژوهشيخر -ايدن ييزداابانيب يران به قطب علميل ايبرتر و تبد

 ياتيمال يتهايو معاف يالت بانكيو تسه يو صنعت يقاتيد تحقيارائه سوبس))))6666ها در دانشگاهها و پژوهشكده يو خارج يد داخليمرتبط توسط اسات

  كنند.  يت ميفعال ييزداابانيدر حوزه ب يكه بر هر نحو يه موسساتيبه كل

        تتتتييييش جمعش جمعش جمعش جمعييييافزاافزاافزاافزا    ----تتتت

ز ين يذهبم يهافتنه ينكه برخيمستقل و آباد باشد ضمن ا ،ندهيتواند در آير هرگز نميك كشور پيرود و يم يريران به سرعت رو به پيت ايجمع

ر در يز يهابرنامهابد. يش يون نفر افزايليم 150ساله به  10 يك بازه زمانيد در يران بايت اي، نهفته است. جمععهيش تيت جمعيدر دل محدود

 يدر همه مراكز استانها و شهرها ياحداث مراكز درمان نابارور ))))2222   ناباروري يهايماريمه قرار دادن بيتحت پوشش ب ))))1111گردد: ين راستا اجرا ميا

 يفرهنگساز))))5555.   يبصورت تصاعد 2ش از يفرزندان ب يخاص برا يهاارانهي))))4444شتر كارمندان دولت   يب يفرزندآور يبرا يحقوق يمشوقها))))3333  بزرگ.

  .يمردم به فرزندآور يازهايدر باورها و ن

        مسكنمسكنمسكنمسكن    ----ثثثث

دم و ع رانياد ايه روش مسكن مهر) با توجه به وسعت زيمت تمام شده (شبيمسكن و كاهش ق يسازگان جهت انبوهين راياست زميادامه دادن س

ه ت ضدزلزليمحصوالت مدرن مسكن با محور يسازيد و تجاريدر تول يگذارهيسرما – يياروپا يران بر خالف كشورهاين در ايت زميوجود محدود

   ق و ارزان. يسبك ضدحر يران مانند آجرهايا يز بودن شهرهايخبودن باتوجه به زلزله

        جدا كردن بودجه ساليانه از درآمدهاي نفتيجدا كردن بودجه ساليانه از درآمدهاي نفتيجدا كردن بودجه ساليانه از درآمدهاي نفتيجدا كردن بودجه ساليانه از درآمدهاي نفتي    ----جججج

 ماندگاراني عمر و درآمد نفتي صرفا بايد صرف كارهاي اينست كه بودجه ساليانه بايد مستقل از درآمد نفتي باشدكشور مهمترين كار اقتصادي 

هاي كشور و ساير امور زيربنايي. ثروتي كه تشكيل آن چند ميليون سال طول هاي آتي نيز به يادگار بماند مانند توسعه راهشود كه براي نسل

  مصرف شده و دود شود!.نسل  ي دوكشيده نبايد توسط يك

        ييييااااو هستهو هستهو هستهو هسته    ييييدفاعدفاعدفاعدفاع    ----چچچچ

 – )ياهاز به ساختن سالح هستيبدون ن يدشمنان كشور (حت يو حفظ نگراندشمنان ه يعل ياحات هستهيد تسليتهد يشگيزنده نگه داشتن هم

و ساخت  يطراح يتمركز خاص رو -ينظام يهاييايردريز ياسوخت هسته يدرصد برا 60 يسازيغن -ياهمه جانبه هسته يشرفتهايپ

 يلومتر) برايهزار ك 4ش از يخاص (با برد ب يدوربرد با كالهكها يپرتاب موشكها يعمود يالنچرها يو حاو يستم رانش اتميبا س يهاييايردريز

 كريپلغو ينظام يز از ساخت ناوهايپره –نده يآ يهايريدر درگ» ضربه متقابل«ن يكا جهت تضميدسترس داشتن خاك آمرم و در يد مستقيتهد

    .يها) و موشكييايردري(ز يرسطحيتمركز تام بر حوزه ز -دوربرد  يكوچك و متوسط حامل موشكها ينه و تمركز بر ناوهايو پرهز

        ااااييييغرب آسغرب آسغرب آسغرب آس    ييييددددييييخورشخورشخورشخورش    ييييقطب انرژقطب انرژقطب انرژقطب انرژ    ----حححح

 يديورشخ يل شدن به قطب انرژيت تبديفراوان، قابل يابانيمسطح ب يهانيكه با توجه به زم در سال يروز آفتاب 300حدود  است با يكشور رانيا

د يدر تول يبوم يش سطح دانش و فناوريكمك به افزا ))))1111رد: يگير مد نظر قرار ميز يهانه برنامهين زميا را دارد. در ايا و بلكه كل آسيغرب آس

در  ياوحرفه يو فن يهنرستان يدرس يهاتوسعه رشته))))2222از به واردات يو عدم نان و دانشگاهها يبندانش يبه كمك شركتهاك يفتوولتائ يسلولها



 يريجهت بكارگ يسازفرهنگ))))4444 يچند مگاوات يديخورش يهاروگاهيدر حوزه احداث ن يالت بانكيت تسهيهدا))))3333   يديخورش يحوزه انرژ

هدفگذاري براي توليد حداقل ))))6666دولت.   ياز سو يديبرق خورش ينيد تضميش مبلغ خريافزا))))5555   ياس كوچك خانگيمق يديشخور يروگاههاين
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        ييييدر حوزه گردشگردر حوزه گردشگردر حوزه گردشگردر حوزه گردشگر    ييييتوسعه نگاه مدرن و مهندستوسعه نگاه مدرن و مهندستوسعه نگاه مدرن و مهندستوسعه نگاه مدرن و مهندس    ----خخخخ

ن تفكر، هرگز يه ايبا. بر پايعت زيطب يگريو د يآثار باستان يكيران بر دو اصل، استوار بوده است: يا ين دهه است كه محور توسعه گردشگريچند

خارق  يامروز، به كمك ساخت شاهكارها يايدر دن ينداشتند ول يتوسعه گردشگر يبرا يعامل محروم بودند شانس ن دويران كه از اياز ا يمناطق

ش يمناطق را افزا جاد كرده و درآمد سرانه مردم آنيا يجاذبه گردشگردر مناطق محروم و دور افتاده،  يبه عنوان نماد شهر يالعاده مهندس

، مناطق يدر حوزه گردشگر يل نبود تفكرات مهندسيبدل رانيشتاز هستند. متاسفانه در اين حوزه پين كه در ايچ هند و يدهند مانند كشورهايم

 يدشگراز گر يبا، سهميعت زيرغم داشتن طبيجنوب كشور كه عل يبايز يندارند مانند مناطق ساحل ياز درآمد گردشگر ياران بهرهيدور افتاده ا

اطق ن منيرانه اير چهره فقييرند و به مرور، به تغيدر دستور كار قرار گ يين شهرهايدر چن يم مهندسيفاخر و عظ يد ساخت نمادهايندارند. با

  كمك كرد.  

        اي بزرگ ايراناي بزرگ ايراناي بزرگ ايراناي بزرگ ايرانههههتوليد فيلمهاي فاخر علمي از پروژهتوليد فيلمهاي فاخر علمي از پروژهتوليد فيلمهاي فاخر علمي از پروژهتوليد فيلمهاي فاخر علمي از پروژه    ----دددد

 ياهن پروژهياز بزرگتر يعلم يلمهايه فيو دانش خود اقدام به ته ينشان دادن سطح فناور يشه برايهم در جهان يصاحب تكنولوژ يكشور ها

 يكشورها يمهندس يپرداخته و شاهكارها يخارق العاده مهندس يهاده پروژهيچيلمها بطور جامع به جوانب پين فيكنند. در ايخود م يمهندس

 لمها از جهتين فيكنند. ايق ميرا به جوانان و نوجوانان خود تزر يلمها، حس غرور و برترين فيبا ساخت ا يكشند. از طرفيخود را به رخ جهان م

 يعلم يبا چگال يك مجموعه آموزشيك پروژه، به منزله يات يجزئ خوب از يار ارزنده هستند چراكه با ارائه مشخصات فنيز بسين يو آموزش يعلم

سال  40 يمتاسفانه در كشور ما ط . Discovery, Big Bigger Biggest, Mega Structures:   يلمهايكنند مانند مجموعه فيباال عمل م

لعاده خارق ا يهاو پروژه يد علم و فناورياز تول يدرست ان مصوريه، بين و علوم پاينو ير در حوزه دانش هايچشمگ يشرفت هاير با توجه به پياخ

حتي در فيلمهاي دفاع  اند نه ارزش علمي.هاي مستندي تهيه شده، ارزش خبري داشتهو اگر هم برنامهصورت نگرفته پس از انقالب  يمهندس

اي در زمان جنگ اجرا و نبوغ مهندسان ايراني در زمان جنگ، واقعا خاليست درحاليكه خالقيتهاي مهندسي خارق العاده فناوري گاهمقدس، جاي

ان مصور عملكرد مهندسان و ينجاست كه بياشود. شد كه دانستن آنها باعث تقويت حس غرور و خودباوري در جوانان و نوجوانان ايراني مي

  ابد.ي يت مياهم هاي مهندسي ايرانفاخرترين پروژهرامون يپ يعلم-يتخصص يپس از انقالب ، ساخت مستند يرانيدانشمندان ا

        پايتختپايتختپايتختپايتختانتقال انتقال انتقال انتقال     ----ذذذذ

 در تهران باعث شده است كه تهران ازو انبوهي از دانشجويان تمركز تمام قدرت سياسي و اقتصادي در تهران و تجمع بهترين دانشگاههاي ايران 

راهي جز  . هيچبه يك گلوگاه غيرقابل حل تبديل شود برخي شورشهاي خياباني جمعيت، آلودگي هوا، ترافيك و مشكالت امنيتي ناشي ازنظر 

حفظ پايتخت سياسي در تهران و انتقال  ))))1111گردد:  . اقدامات زير انجام ميوجود نداردو تمركز زدايي از پايتخت سبك كردن جمعيت تهران 

همه اجبار جهت خروج  ))))2222 به شهرستانهاي مربوطه صي شهرهاي ساحلي جنوب كشور و انتقال سازمانهاي تخصسه شهر از پايتخت تجاري به 

ز اانتقال و استقرار آنها در شهرستانها كامل هزينه تامين  –تهران يا حذف سهميه كنكور آنها تا زمان استقرار در شهرهاي ديگر دانشگاهها از 

هزار عضو هيات علمي و مدرس  5هزار نفر دانشجو به همراه  220تهران حدود در اكنون هم  – فروش ساختمانها و زمينهاي آنها در تهرانمحل 

تشكيل ميدهند و يكي  تهران راشهر درصد جمعيت  6اال احتم حضور دارند كهدانشگاهها در  ها)آن (به همراه خانواده و شاغلو دهها هزار كارمند 

بر به مناطق ساحلي اجبار جهت انتقال صنايع آبانتقال تمام صنايع بزرگ از تهران و     ))))3333  از عوامل گراني مسكن و اجاره بها در تهران هستند. 

انتقال كليه پادگانها و مراكز ))))5555   واگذاري زمين اقساطي در شهرهاي جديد جهت تشويق به خروج از تهران. ))))4444  سايپا از جمله ايران خودرو و

 نظامي به خارج تهران.


