
تحلیل جریان اعتدال و توسعه در انتخابات ریااسا  

 جمهوری

هفته تا دوازدهمین دوره انتخابات ریاس  جمهوری  ۴کمتر از 

باقی مانده و تکاپوی زیادی در بین جریانات سیاسای وجاود 

دارد. در این بین دول  حسن روحانی به عنوان دول  حااکا  

ساله دیگر بر سر کار باشد خود را در  ۴که می تواند یک دوره 

معرض عموم قرار داده تا بتواند دوباره اعتماد مردم را جالا  

سال این باشد که آیاا  ۴کند. شاید اصلی ترین سوال پس از 

روحانی باز ه  می توانند رای بیاورد یا خیر؟ دول  یازده  که 

به دول  توسعه گرا معروف اس  و کارشناسان این دولا  را 

ادامه دول  مرحوم هاشمی و سال اول دول  تدبیر و امید را 

سال نه  دول  سازندگی می دانند، چالش هایی در پیش رو 

دارد که توجه به آنها ه  برای دولتی ها و ه  برای منتقادان 

و تحلیل گران سیاسی بسیار اهمی  دارد. در واقع شناخ  این 

چالش ها و در کنار آن بررسی وضعی  اردوگاه جناح مقابل یا 

به عبارتی منتقدان دول  ما را به تحلیل بسیار ناددیاک باه 

واقعی  می رساند که سرانجام انتخابات به چه صورت خواهد 

شد که در ادامه سعی خواهی  کرد که بعضی از این چالش ها 

 را نام ببری . 

هدار رای بیشتر از حد نصاب  ۰۵7درصد یا  7.0. پیروزی با ۱

با نگاهی به تاریخ و نتایج ادوار انتخااباات هاای ریااسا  

جمهوری این مه  را به ما گوشدد می کند که روحانی پاییان 

عکس نوشت

 حسینیسید محمد   6216931

روز های ثب  نام کاندیداها و البته جلوتر روز اعالم تاایایاد 
صالحی  شدگان انتخابات ریاس  جمهوری باعث شد کاه 
نامدد و یا نامدد های هر جریان مشخص شوند. آنچه که در 
پابان مهل  قانونی ثب  نام از کاندیدا ها مشهود به نظر می 
رسید آن بود که سه نامدد جریان توسعه گرا و حامی دولا  
یازده  آقایان روحانی، جهانگیری و محمد هاشمی هستناد 
که با عدم احراز صالحی  محمد هاشمی، جریان توسعه گرا 
–با دو نامدد که به نوعی جلودار دول  یازده  ه  هستند 

 وارد عرصه انتخاباتی شده اند.  -رییس دول  و معاون اول

درباره حضور اسحاق جهانگیری در کنار حسن روحانای در 
انتخابات تحلیل ها و سناریو های مختلفی ارائه شده اسا . 
تیتر معروف روزنامه آفتاب یدد منتص  به جریان اصالحات 

دایره لاااات اصاحااب  «کاندیدای ضربه گیر»با عنوان 
سیاس  را بدرگتر کرد. تلقی جریان اصالحات از این عبارت 
چنین اس  که کاندیدایی در کنار روحانی باشد تا ها  در 
مقابل هجمه های منتقدان کمک او کند و ه  آلترناتایاوی 
برای روحانی باشد که اگر نیاز به عبور از وی شد، بالفاصله 
جایگدین روحانی شود. در آن سو تلقی جریان حامی دولا  
از این واژه صرقا ایفای نقش مکمل و کمکی در انتخاباات 

 به روحانی و کنار کشیدن در زمان مقرر اس . 

با همه این تفاسیر جهانگیری در آخرین ساعات ثبا  ناام 
خود را به وزارت کشور رساند و بعد از ثب  نام در انتخاباات 

اماا  «با روحانی در کنار ه  و مکمل ه  هستایا .»گف : 
ویژگی های شخصیتی جناب جهانگیری عالوه بر بحث و 
جدل های موجود بر سر کاندیدای پوششی بودناش دارای 
نکات مه  دیگری ه  اس . نخسا  ایاناکاه اساحااق 
جهانگیری همان گونه که خودش ه  در زمان ثابا  ناام 
گف  قبل تر ه  قصد ثب  نام در انتخابات را داشته و بسیار 

 2۰ه  در این امر مصم  بوده اس . جهانگیری در ساال 
رغ  اعالم نامددی روحانی، در نامددی انتخابات آنچنان  علی

مصم  بود که تصمی  خود را همراه با تحلیلی که از مسائل 

 

 پیگیری کنید 2ادامه متن را در صفحه 

قالیباف: از مسئولیانای کاه 
توان مدیری  تولید سایا  
زمینی را ه  در این کشاور 
ندارند، چگونه انتظار دارید رکود و تورم را در این وضاعایا  

 بحرانی مدیری  کنند

 

مصطفی میرسلی : جهانگیاری 
پسر خوبی اس ، چاون او در 
زمانی که من در وزارت کشاور 
بودم فرماندارم در جیرف  بوده ولی در هر حال از کسای کاه 
تجربه کار ندارد چه می خواهی  و چه توقعی می توانی  داشاتاه 

 باشی 

 محسن تاجیک نژاد

وگاو باا  طبا در گافا  هاشمی
تسنی :باه نافاع روحاانای یاا 

های  را به زودی به اطالع مردم  روم /برنامه جهانگیری کنار نمی
خواه  گذاش  و در آینده نددیک نشس  خبری برگدار خواها  

 کرد

جهانگیری پسر خوبیستبه نفع هیچ کس کنار نمی روم

مناظره مرده مدیریت سیب زمینی

 محسن تاجیک نژاد

 پیگیری کنید 4ادامه متن را در صفحه 

  

 

اندر حکایات 

 کاندیدای ضربه گیر

 (1ویژه نامه انتخابات ریاست جمهوری )شماره 



    iasu.ir 2 

 

2 

 

ترین نصاب یک رییس جمهور را در تاریخ جمهوری اسالمی 

دارد. این خود نشان دهنده شکنندگی آرا او را مای رسااناد. 

شکنندگی ای که زنگ خطری اس  برای دولا  کاه اگار 

درصد و خاورده ای  ۴2نتواند کارآمدی از خود نشان دهد و 

دیگر را راضی کند با یک لادش کوچک انتخابات به دور دوم 

خواهد کشید و در آن صورت کار از دس  روحانی و تیاماش 

 خارج خواهد شد. 

. اکثرکارشناسان و تحلیل گران سیاسی به ایان مسائالاه ۰

یک رای گفتمانی نبوده و  2۰واقفند که رای روحانی در سال 

در واقع دول  فاقد یک پایگاه اجتماعی و ایدئولوژی اسا . 

کمبودی که دول  ها و روسای جمهور قبل روحانای آن را 

حس نکرده اند و هر کدام با یک گفتمان ابتدا با به عارصاه 

انتخابات گذاشته و سپس مردم آن گفتمان را بارگادیادناد. 

و گفتمان عدال  در سوم تیر  0۷گفتمان آزادی در دوم خرداد 

مثال هایی از این مسئله اس . در واقع می توان گف  که  ۴۴

خارداد را رقا  زناد.کاثارت  ۰۴جمیع مستجمع مسائل 

کاندیداهای جریان اصولگرایی و پنجه کشیدن هایشاان بار 

صورت یکدیگر در مناظرات تلویدیونی، انصراف اجابااری و 

دقیقه نودی عارف و ریختن سبد رای جریان اصالحاات باه 

سبد رای روحانی، عدم تایید صالحی  مرحوم هااشامای و 

حمای  صریح و بی پرده وی و رییس دول  اصاالحاات از 

ساازش، چار  -روحانی، ایجاد دوقطبی های کاذب مقاوم 

امنی  و امثاالاها  کاه -چر  کارخانه ها، جنگ-سانتریفیوژ

باعث شد سبد رایی سلبی ای برای روحانی ایاجااد شاود، 

سیاس  ورزی های شخص روحانی و گفتن شاه جمله هایای 

و کالایاد واژه  «من سرهنگ نیست ، من حقوقدان »چون 

، شایعه رد صالحی  روحانی در روز «گازانبری»هایی چون 

های منتهی به انتخابات و ... همه و همه دس  به دس  ه  

داد تا نام حسن روحانی از صندوق های رای بیرون بایاایاد. 

سال که همچنان دول  فاقد پایگاه اجتمااعای  ۴حاال بعد از 

اس  و هیچ تضمینی ه  برای به وجود آمدن آنچه کاه در 

به روحانی برای پیروزی در انتخابات کمک کرد،  2۰انتخابات 

وجود ندارد، دولتی ها و اتاق فکرشان را از عادم رای آوری 

 ترسانده اس . 

. کافی اس  که نگاهی به نام های روسای جمهور بعاد از ۳

انقالب بیندازی  تا به این نتیجه برسی  که یکی از مه  ترین 

دالیل رای آوری یک نفر در انتخابات ریاس  جاماهاوری 

داشتن چهره ای کاریدما و محبوب در بین مردم اسا . از 

ابوالحسن بنی صدر و سخنرانی هاای شاوراناگایادش در 

دانشگاه ها و از دلِ مردم درآمدنِ شهید رجایی و محبوبیا  

رهبر انقالب در دوران ریاس  جمهوری گرفته تاا اقاتادار 

گرایی، یار دیرین و نسلِ اولِ انقالب بودنِ مرحوم هاشمی و 

بعد از آن ه  خاتمی و احمدی نژاد. اما شخصی  عباو  و 

نسبتا عصبانی جناب روحانی که در بعضی ماواقاع صادای 

طرفداران و نددیکانش را ه  در آورده و بعضا به کاابایاناه 

ایشان ه  سرای  کرده! یکی از معضالتی اس  کاه تایا  

 مشاوران رییس جمهور باید فکری برای عالج آن پیدا کنند.

به شدت ناراضی کرده بود و  2۰. آنچه که مردم را در سال ۴

به نوعی خواهان تاییر وضع موجود آن بودند مسائل معیشتی 

تاییر نشان داد، و اقتصادی بود. روحانی که خود را نمااد 

ساال  ۴حاال بعد از گذشا  

نتوانسته نارضایتی های ماردم 

را برطرف کند. سایه افکانادن 

رکود بر کشور، معضل بیکاری و 

مشکالت معیشتی مردم در کناار 

افشای فیش های نجومی موجی 

از نارضایتی های اجتماعی را باه 

وجود آورده و به نوعی می تاوان 

گف  این موضوع، پاشنه آشیل دول  و حسن روحانی اس  و 

هدار شال در ساال  077حتی دادن آمار هایی از قبیل ایجاد 

درصدی و تورم تک رقمی که هیچ  0.۴و رشد اقتصادی  2۵

ما به ازای بیرونی ندارد ه  نتوانسته از گالیه منادی ماردم 

ک  کند. به نوعی و با یک تعبیر دقیق تر می توان گف  کاه 

منتقد وضع موجود بود و حاال با گذشا   2۰روحانی در سال 

سال و پا برجا ماندن بسیاری از مشکالت اقتصادی دیگار  ۴

روحانی نمی تواند نقش منتقد وضع موجود را بازی کند چارا 

که خود نماینده وضع موجود اس  و باید پااساخاگاوی آن 

 باشد.  

. برجام و یا به تعبیر کالن تر سیاس  خارجه باه عاناوان ۵

اصلی ترین ایده دول  برای حل مشکالت اقتصادی ماردم 

بوده و هس . جدای از بحث میدان کارآمدی آن که باعاضاا 

توسط اعضای کابینه از جمله رییس بانک مرکدی ها  

نفی می شود، نفض های چند باره برجام توساط طارف 

رای  22آن ه  باا  ISAمقابل از جمله تمدید قانون 

 0موافق و بدون مخالف در سنا، ممنوعی  ورود اتابااع 

کشور از جمله ایران به ایاالت متحده و در آخر ه  روی 

کار آمدن ترامپ که مه  ترین شعار انتخاباتی اش پااره 

کردن برجام اس ، حتی با این فرض که برجاام هایاچ 

مضراتی برای مردم نداشته باشد اما بااور عاماومای و 

اجتماعی را در حداقلی ترین حال  ممکن به این ساما  

برده که هیچ سود و اتفاق مثبتی ه  با ایان ماعااهاده 

 حاصل نمی شود. 

. اگر جریان توسعه گرا در داخل کشور را به مثابه یاک ۷

خیمه فرض کنی ، بی شک مرحوم هاشمی عماود ایان 

خیمه بود که با فقدان وی جریان توسعه گرا مه  تاریان 

حامی معنوی خود را از دسا  

داده و عمود خیمه خاوابایاده 

اس . وجود شخصی  جانااب 

هاشمی خود به اندازه ای برای 

روحانی و دولتش رای آور بوده 

و حاال در نبود ایشان جاریاان 

توسعه گرا اول به دنبال پایادا 

کردن فردی برای جایگدیانای 

ایشان در جایگاه پدر معنوی خود هستند و در ثانی با ذکر 

خاطرات، نقل ها از او درباره روحانی و دول  تدبیر و امید 

و ادامه راه کشور به دنبال آن هستند تا آن سبد رایی را 

 دوباره بازیابی کنند. 

در مجموع و با ذکر چالش های پیش روی دول  یازده  

همچنان روحانی شانس زیادی برای راهایاابای دوبااره 

ساختمان پاستور دارد. در واقع چالش های ذکر شده یک 

طرف سکه را نشان می دهد و آنچه که نتیجه انتخاباات 

را مشخص می کند آن طرف سکه و یا به قولی طایاف 

منتقدان دول  اس  که باید سیاس  ورزی آنها را در این 

 عرصه مورد بررسی قرار داد.

حج  االسالم رئیسی: صدا وسیما به طور پای 

در پی سخنان رئیس جمهور را پخش می کناد. 

آقای روحانی ! حیف اس  رقاب  برای خادما  باه 

 شائبه های تبلیااتی آلوده شود

 

رئیس ستاد انتخاباتی حدب اراده ملا  ایاران: 

اسحاق جهانگیری کاانادیادای اناتاخااباات 

 جمهوری ستاد انتخاباتی تشکیل نمی دهد ریاس 

مسعود زریبافان با صدور پیامی ضمن تشکار از 

شورای نگهبان حمای  خود را از رئیسی اعاالم 

 کرد

میرسلی : امروز ادعا می کنند کاه تاورم تاک  

رقمی شده اس  اما این به قیم  رکود و سخ  

 شدن معیش  مردم بوده اس 

ای تاکید کرد؛ به حاکا   محمد هاشمی در بیانیه

نه / با تمام توان از حسن روحاانای  قانون گردن می

 حمای  خواه  کرد

قالیباف: در صورت کس  آراء در اناتاخااباات 

ریاس  جمهوری کار خود را از مانااطاق دور 

افتاده و محروم آغاز خواه  کرد و خدما  باه ایان 

 مناطق را هرگد فراموش نخواه  کرد.

نوبخ : دول  نیازمند این اس  که نسابا  باه 

تبیین عملکرد خود اقدام کند، به همین جاها  

جاماهاوری  آقای جهانگیری برای انتخابات ریااسا 

کند نسب   ها تالش می نام کرد و حتما در مناظره ثب 

 به عملکرد دول  روشنگری کند

سیما، دبیر تشکیالت انجامان اساالمای  خوش

وگاو باا  دانشجویان دانشگاه سمنان در گافا 

 فار :

مردم خواستار دولتی هستند که به جای شعار عامال 

سازی اقاتاصااد  کند/ دول  هیچ اقدامی برای جاری

 مقاومتی نکرده اس .

 

 تحلیل جریان ...ادامه متن 

آنچه که مردم را در ساا  

به شدت ناراضی کارده  ۲2

بود و به نوعی خواهان تغییر وضع 

موجود آن بودند مسائل معیشتای و 

 اقتصادی بود. 
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 ۱مطل  
سایه سنگین مدیران دو تابعیتی یا مدیران با حقوق نجومی، عدم توازن ما در پیوستار قدیامای  -
ی مرکدی این پایاوساتاار  کند که ما در نقطه کند؛ گوشدد می را گوشدد می «تخصص -تعهد »

بیشتر  «تخصص»، لدوماً ما را به «تعهد»ای . این ه  معلوم شده اس  که دور شدن از  نایستاده
 -تخاصاص  -تعهد »رساند، بلکه ضلع سوم این پیوستار، همان شده اس  که نباید بشود:  نمی
 هستند. «خیان »حکای  مدیرانی اس  که با دو کارت تابعی ، آماده تاییر رنگ و  .«تلون

مه  اس  که سیاستمداران و مدیران کشور، نه برای مقاصد شخصی، بلکه برای عظم  ملا   -
، رمد اصلی قدرت انقالب اسالمی اسا ، و اگار «امپراطوری ایمان»و دین، تالش کنند. این 

شود و دیگر رنگ و بوی سابق را  تر از معمول تبدیل می نباشد، این کشور به یک موطن معمولی
تر از معمول بودن برای کشور در معرض تهدیدی مانند ایاران، درسا   نخواهد داش . و معمولی

 تر. ودو یا پس  وهش  مرداد سی ی بیس  مساوی اس  با بازگش  به نقطه
 
امروز، مدیران خواهان قدرت، که واهمه دارند منافع و قدرت خود را از دس  بدهند، از فرط فرو  -

جو یاا تادافاعای،  شوند. افراد منفع  وری آن می بردن کشور در الک دفاعی، باعث کاهش بهره
نگرند که گویی یک نحو مایملک اس ، یا کسانی کاه باه  کسانی که طوری به مید ریاس  می

پویند، و یا  ها که برای رسیدن به منافع و قدرت از هر طریق می اجرای قانون ملتدم نیستند، یا آن
مدیر »در مقابل سبک  «بد»هایی از مدیران  شمرند، نمونه آنان که ریاس  را مصدر خدم  نمی

 هستند، که باید عالج شوند. «انقالبی

، بالی جان کشور خواهند شد، چرا که عمداً در انساجاام «مدیر انقالبی»دور از سبک  مدیران به -
کننده حفا   ی ضعف سازمانی سایر نیروهای عمل کنند تا موقعی  خود را بر پایه کشور کارشکنی می

ها را به ماثااباه یاک مادیار  پوشاند و آن کنند. ضعف نیروهای کشور، ضعف شخصی ایشان را می
 کند. های معمولی می ی سازمان معمولی، برازنده

مشکل اینجاس  که اگر مدیران ضعیف تصور کنند که نابودی نیروهای مؤثر و انقالبی، ماحادود  -
های ضعیف باه حافا   کننده، و تشکیل سازمان کردن ارتباطات و قیود اجتماعی بین نیروهای عمل

کند، از این کار دریغ نخواهند کرد. پس، وقتی تعهد باه اهاداف  موقعی  نحیف خودشان کمک می
کشد، البته از دیدگاه مسئولین ارشد، او سازمان را  متعالی در مدیر نباشد، عمالً سازمان را به پایین می

 کشد. برد، ولی واقع آن اس  که او سازمان را به زیر می ساک  و آرام به پیش می

بیش از آن اس  که گفتی . وجود چنین مدیران  «بد»خطر این نوع رؤسای  -
تواند باعث شود که سلسله مرات  اداری، در همان ساطاوح  و سیاستمدارانی می

ها برای حف  موقعی  ضعیف خود، ناگدیر از  اولیه نید از ه  پاشیده شود؛ اگر آن
شوند، به خصوم  و تفرقاه  تخری  اعضای شاخص سازمان شوند که اغل  می

کنند، طوری که  زنند، و آن را به سرزمین سوخته تبدیل می در سازمان دامن می
توانند به طور مؤثر با یکدیگر ارتباط برقارار  ها، دیگر نمی افراد در درون سازمان

وری معمولی خود بدون حضور یک مدیر ارشد کارآمد را ها   کنند و همان بهره
نخواهند داش . این، یک یافته شناخته شده اس  که مدیران و سیاستمدارانای 

ی قدرت و حف  موقعی  اداری خود هستند، نسب  به کساانای کاه  که تشنه
شان مبتنی بر تعهد و خدم  و الاقل تعهد به مقاصد علمی و فنی اسا ،  انگیده

 برند. ارتباطات انسانی و انسجام کشور را از بین می
ها گفته شد کاه  این نوع مدیران، زمانی به این روش متمایل شدند که به آن -

ها حف  ثبات و آرامش خواهاد باود.  ثبات اس  و اولوی  آن وضعی  کشور بی
سپس، پس از ورود به تارک سازمان، خودشان نید دریافتند که قدرت سلسالاه 

ثبات اس  و ممکن اس  موقعی  خاود را در رس   مراتبی در نظام اداری بی
هاا  ترین اعضای سازمان امور از دس  بدهند. در نتیجه، با مندوی کردن کاردان

آمید این اس  که این رفتاار از  ی طعنه باعث تخری  ادارات کشور شدند. نکته
زند که باید تبحر خاصی در کنار ه  قرار دادن اعضای تی  بارای  فردی سر می

 کند. وری باالتر داشته باشد، ولی درس  در جه  عکس عمل می بهره

، موفقی  خود را «مدیر انقالبی»دور از سبک  آور اس ، ولی مدیران به اعجاب -
های مدیریتی بعدی تادبایار  در آرام نگاه داشتن سازمان و انتقال مسائل به دوره

 سازند. کنند، و عمالً موفقی  سازمان را فدای حف  قدرت خویش می می
ی بهاباود  در لا  یعنی امور را پش  سر ه  چیدن تا یکی در نتیجه «تدبیر»  -

ها را پشا  باه  ، ضعف«الوق  ابن»و  «بد»قبلی بهبود یابد. ولی این مدیران 
در ماورد ایان  «تدبیار»ها در بروند؛  چینند، شاید بشود از زیر آن پش  ه  می

 یا همان به تعویق افکندن مسائل اس . «تسویف»دسته از مدیران، به معنای 

های باال در سطوح مدیریتی جالاوگایاری  توان از این نوع کارشکنی چگونه می -
سازمان را در کنار بازده  «انسجام معنوی»ی کلیدی آن اس  که باید  کرد؟ نکته

هاا جاا  ها، به عنوان دو شاخص اصلی سنجش و انتخاب مدیاریا  فنی سازمان
 انداخ .

تواند بر بازده کلی ساازماان  مدیران باید بدانند که انسجام معنوی سازمان می -
های غیر ماباتاکار، باه  آوری بگذارد و سازمان را از مجموعه ماشین تأثیر حیرت
گشا و غیر ماشینی تبدیل کند. مفهوم کلیدی در ایان  های راه ی انسان مجموعه

 های عمل کننده اس . میان، انسجام معنوی سازمان

های با انسجام معنوی باال، بسیااری از  ی مه  دیگر آن اس  که سازمان نکته -
برند، و حتی نیاازی ها  باه  رفتارهای فاسد و مخرب را خود به خود از بین می

ی بسیاار ماهامای  برخوردهای اداری و کیفری با فسادها نخواهد بود. این، نکته
بایان نایاروهاا،  «انسجام معناوی»اس . خطوط ارتباطی و همکاری مبتنی بر 

کاناد، و ناقاش  ی فرامین یا مدیران میانی فاسد در امور را دشوارتر مای مداخله
 ای دارد کننده آموزنده و هدای 

یک چالش بر سر راه گماردن و چینش مدیران اداری کشور این اس  کاه  -
برخی از مدیران وجود دارند که بیش از قدرت یا پول، و غایار از دالیال 

دهند. این، یک چاالاش  معنوی، به داشتن پرستیژ و احترام عالقه نشان می
هاس ، چون این مدیران در یک  سازمان «انسجام معنوی»ویژه برای ارتقاء 
شوند، و از این تمارکاد،  ای شده بر زرق و برق متمرکد می دنیای اکیداً رسانه

کنند. در مورد ایان مادیاران،  ای دریاف  می ای قابل مالحظه پاداش رسانه
سؤال این اس  که وقتی الزم شود بین زرق و برق و شهرت از یک ساوی، 

 و منافع کشور از سوی دیگر، انتخاب کنند، چگونه تصمی  خواهند گرف ؟
کند، به هر تقادیار،  نامی را تأیید می تعهد معنوی تا حدی، تمرکد بر خوش -

کند، مراقب  شادیاد از  آن چه یک مدیر مجهد به تعهد معنوی را حف  می
 .«رس  کل خطیئه»اس ؛ همان  «ح  دنیا»خود و 

 مطل  آخر
و همچنیان  «انسجام معنوی»که وقتی سازمان بر مبنای  ی آخر این نکته -
کند، ولی  سنجیده شود، هر چند که نظارتِ درس  معنا پیدا می «بازده فنی»

ی تاییر را بر سر خود حاس  انگار این خطر وجود دارد که مدیران، مدام سایه
 های کوتاه مدت بر آنان غلبه یابد. سازی ها و تصمی  ثباتی در عدم کنند، و بی

آید. تعهد معنوی باه  اما، در این فرض ه  تعهد معنوی مدیر به کمک می -
بخشد، طوری که بازتاب عمل خود را در یاک  مکلف، یک دید معادنگر می

کوشد تا پاسخگویی خود را ندد مدیران  آورد و می تر در نظر می مقیا  وسیع
ارشد بلکه مهمتر از آن ندد مالک روز حساب افدایش دهد. خوشبختانه نمونه 
مدیران اوایل انقالب نشان می دهد که چنین الگویی، تا چه اندازه می تواناد 

 سازمان را به پیش براند.

 



منتقدین که دس  نسبتا پری دارند باشد اما قطعا مه  تاریان 
عی  حضور جهانگیری، تحقیر روحانی اس . چرا که اگر پیش 
فرض اصالح طلبان را در نظر بگیری ، حضور جهانگیری یعنی 
احتمال دادن عدم رسی آوری روحانی و داشتان گادیاناه ای 
جایگدین در هنگام ضرورت و این یعنی روحانی قابلیا  رسی 
آوری ندارد! اگر پیش فرض دولتی ها و جریان کارگداران را در 
نظر بگیری  که جهانگیری برای دفاع و کمک از روحانی آماده 
اس  و این یعنی روحانی خود ظرفی  و قدرت دفاع از خود را 
ندارد! آن وق  در خوش بینانه ترین حال  ممکن که ماعانای 
اش انتخاب مجدد روحانی اس ، روحانی زیر بلیا  و چاتار 
معاون اول خود اس  و هر چه دارد از صدقه ساری اوسا . 
یعنی همان تصوری که مرحوم هاشمی از روحانی نسب  خاود 

رسی روحاانای  2۰در انتخابات »داش . تصوری که می گف : 

 «سه درصد بود، با حمای  من پنجاه و یک درصد شد.

 

کشور داش ، در مالقات مبسوطی با رهبر اناقاالب در مایاان 
گذاش  و نتیجتا در انتخابات ثب  نام کرد که با کاانادیاداتاوری 
مرحوم هاشمی، نقش وی از نامددی در انتخابات، به ریاس  ستاد 
انتخاباتی هاشمی تاییر کرد. در واقع جهانگیری به عنوان جریاان 

رغا   ترین حلقه به هاشمی، قصد داش  علای کارگداران و نددیک
های انتخاباتی شود و این به معنای آن  حضور روحانی، وارد رقاب 

جمهور شادن  شانس رئیس 2۰بود که در  جمع نامدد های سال 
روحانی آنچنان ضعیف بود که جهانگیری بر وی برتری داش  و 
خود جناب جهانگیری و جریان گارگدان وی را گدیناه رای آور 
تری نسب  به حسن روحانی می دانستند و تنها کاانادیاداتاوری 
مرحوم هاشمی سب  شد جهانگیری در آن سال در صحنه نماند. 
دوم اینکه به نظر می رسد تسلط جناب جهانگیری بر اقاداماات 
اقتصادی دول  از خود جناب روحانی بیشتر اس  و این عالوه بار 
اینکه کار منتقدان دول  را سخ  می کند، برای خود روحانی ه  

خیلی خوب نیس . بار هاا 

دیده شده در جلسه هیئ  دول  با بدرگان نظام عموم تاوصایاه 
هایی که به دول   خصوصا در حوزه اقتصاادی صاورت مای 
گرف ، مستقی  با اسحاق جهانگیری مطرح می شد. نکاتاه ی 
سوم این اس  که به نظر می رسد جهانگیری شخصاا راباطاه 

 2۰مناسبی با حاکمی  دارد. اگر جناب روحانی در انتخابات سال 
اعالم می کرد که رابط و واسط رهبر انقالب و مرحوم هاشمای 
بوده اس ، جهانگیری ه  چندی پیش اعالم کرد که پاس از 
دیدار با رهبر انقالب، به تعبیری رابط و واسط بین اصالح طلبان 

 و نظام شده اس . 

در مجموع با در نظر گرفتن مسائلی که ذکر آن رفا  باایاد 
اسحاق جهانگیری را چیدی فراتر از یک کاندیدای پوششی در 

دانس . کاندیدایی که مدی  ها و معاایا  بارای  2۷انتخابات 
روحانی دارد. شاید مه  ترین مدی  حضور جهانگیری هاماان 
کمک حال روحانی در مناظرات و در مقابال هاجاماه هاای 

 گاهنامه سیاسی ، انتقادی ، اجتماعی انجمن اسالمی دانشجویان

  ۱۳2۷/ اردیبهش  ۱۰۷سال پاندده / شماره 

 سید محمد حسینیمدیر مسئول و سردبیر :  

همکاران: محسن تاجیک نژاد ،علیرضا دلیری، حسین 
 شهنی، مجتبی امیری ،محمدحسن بخشی

دور و برت رو یه نگاه کن. مشکلی نداری؟ همهمه 

چی رو به راس؟ بدخواه ممدخمواه نمداری؟ ایمن 

 نشریه چطوره ؟ خوشت اومد ؟

مَخلَص کالم ، اگه مشکلی بود از خوابگاه تا سلف، 

از سلف تا دانشکده، ما در خدمتیم... اگه نظری در 

 مورد نشریه هم داری، با گوش جان میشنویم...

 83989689396اینم شهاره باشگاه :           

Alef.semnan@gmail.com 

https://telegram.me/Iasu_ir 

09378108581 

Anjomaneslami.semnan 

www.iasu.ir 
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 معرفی کتاب 
ادامه متن : 
اندر حکایات 
 کاندیدای

 ضربه گیر 

 

جمهوری اسالمی ایران اولین رئیس جمهور  ۷۴در سال 
بعد از امام خمینی)ره( را تجربه می کند،مرحاوم اکابار 
هاشمی رفسنجانی در حالی رئیس جمهور ایران می شود 
که با وجود حمای  از سیاس  های اقتصادی و سیاسا  
خارجی در زمان دول  میرحسین موسوی ، در سخنرانای 
ها و مصاحبه های تبلیااتی قبل از انتخاباات، خاود را 
منتقد جدی دول ِ قبل در زمینه های مختلف نشان مای 
دهد و برنامه هایی ارائه می دهد که نشان از تاایایارات 
گسترده در آینده ی نظام اقتصادی و سایااسای ایاران 
دارد،همچنین اصالحات قانون اساسی مبنی بار حاذف 
نخس  وزیر و انتقال اختیارات آن به رئیس جمهور باه 
عنوان رئیس دول  نید هاشمی را در این امر به خاوبای 

 یاری می رساند.

خرابی های ناشی از جنگ و همچنین سفر های خارجی 
رفسنجانی از جمله سفر به ژاپن باعث می شود که 
دیدگاه های چپ و سوسیالیستیِ او از بین برود و 
برای ایجاد توسعه و تحقق رویای ژاپن اساالمای، 
روی به اقتصاد آزاد آورد و پس  های ماها  در 
حول اقتصاد، از جمله وزارت اقاتاصااد، وزارت 
صنع  و معدن ، ریاس  سازمان برنامه و باودجاه 
و ... را به کسانی واگذارد که دیدگاه های توسعه 

گرایانه دارند، رویای ژاپن اسالمی و در یاک 
کالم توسعه ی اقتصادی به حدی بارای 
هاشمی حائد اهمی  می شود که برخای 
از گفتمان های مه  انقالب از جملاه ، 
عدال ، آزادی و ساده زیستی به حاشیاه 

رانده می شود و حتی در برخی موارد موضع گیری هایی 
توسط رئیس جمهور در عمل و در گفتار ، در ماقاابال 
گفتمان ها و آرمان های یاد شده انجاام مای شاود و 
همچنین در زمینه ی انتصاب وزرا و مادیاران کاالن 
کشور، از در نظر گرفتن ویژگی مهمی به نام تعهاد باه 
اسالم، کشور و همچنین انقالب چش  پوشی می شود و 
فقط تخصص مد نظر قرار می گیرد، در خالصاه کاالم 
نهال تکنوکراسی در پنجمین دول  جمهوری اساالمای 

 کاشته می شود. 

 اقتصاد

اگرچه در دوران هاشمی تا حدود زیادی خارابای هاای 
ناشی از جنگ جبران می شاود و از دوران ریااسا  
جمهوری وی به عنوان دوران سازندگی یاد می شاود ، 
اما عدم توجه او به قشر مستضعف جامعه و عامالاکارد 
تکنوکرات مآبانه اش باعث ایجاد اختالف طبقاتی شدید، 

 ۵7درصدی، کساری باودجاه  ۵7تورم بی سابقه ی 
درصدی و پا گرفتن فساد در کشور شد ، فساد اقتصاادی 
تا جایی در ساختار نفوذ می کند و عادی می شاود کاه 
رئیس جمهور وق  در یکی از سخنرانی های خود مای 
گوید "اگر یک سدی ساخته می شود و از ده مایالایاارد 

تخاصایاص داده بااودجااه ی 
میلیون  ۵77آن شده ی 
تااومااان 

اختال  شود، اشکالی ندارد، در عوض سدی که ساختاه 
شده برای کشور می ماند و مردم سال ها از آن استفااده 
می کنند!" مردمِ به تنگ آمده از اوضاع نابسامان نیاد در 
چند نقطه ی کشور از جمله اسالمشهر و مشهد دس  به 

 شورش و اعتراض زدند.

 

 

 سیاست خارجی

همانطور که گفته شد، کانون توجهات و حمیا  دولا  
توسعه ی اقتصادی بود، و درامد های نفتی ابدار اصالای 
دول  در این زمینه به شمار می رف  اما قیم  پاایایان 

دالر( اجازه ی ایجاد توساعاه  0نف  اوپک )تا بشکه ای 
ی اقتصادی را نمی داد، این موضوع باعث شد هاشمای 
رفسنجانی به تحکی  روابط با کشور های حاشیه خلایاج 
فار  بپردازد تا با البی با کشور های عاربای درصادد 
کنترل قیم  نف  براید، همچنین دول  با اناگایاده ی 
جذب سرمایه خارجی در صدد سازش با غرب برامد و به 
ارتباطات دیپلماتیک با اتحادیه اروپا قاوت باخاشایاد، 
همچنین اقداماتی را ه  برای اعتماد سازی برای آمریکا 
انجام داد که بروز این موضوع را می توان در آزاد سازی 
گروگان های آمریکایی در لبنان، با میانجی گری ایاران 
مشاهده کرد. اقدامی که واکنش به سدای آمریکا را در 
پی نداش  و مانند همیشه بد عهدی و غایار قاابال 

 اعتماد بودن آمریکا را نشان داد. 

 سیاست داخلی

در عرصه ی سیاس  داخلی نید هاشمی تالش مای 
کرد تا همان مشی فراجناحی خود در ساال هاای 
گذشته را ادامه دهد و مقبولی  ندد هر دوطایاف 
سیاسی را داشته باشد، او برخی از ارگان 
ها مانند وزارت فرهنگ و ارشااد را 
در اختیار جناح مقابل قرار داد و سید 
محمد خاتمی نید به عنوان وزیر این 
وزارتخانه انتخاب شد، وی همچنیان 
مرکد تحقیقات استراتژیک نهاد ریاس  
جمهوری را نید تاسیس کرد و تعدادی از موثار تاریان 
شخصی  های جناح چپ ، از جمله سید محمد موساوی 
خوئینی ها را روانه ی این موسسه نمود. تشکال هاای 
دانشجویی نید از خفقان سیاسی موجود در کشاور باه 
شدت به تنگ آمده بودند و برای انتاخااباات ریااسا  

به دنبال نامددی بودند که دنبالاه رو  0۷جمهوری سال 
 هاشمی نباشد و پرچمدار تاییر وضع موجود باشد.

خرداد، نوشته آقای پروید  ۰۰کتاب جامعه شناسی 
امینی به عنوان یک اثر جامعه شناسانه در یک پدیده 
اجتماعی سیاسی تاثیر گذار با گذش  یکسال از این 

حادثه سترگ، نگاشته ای قابل اعتنا در این زمینه اس  
که با مکتوبات ارائه شده پیشین چند تفاوت اساسی 

 دارد.

نخس  آنکه برخالف بسیاری از آثار اینچنین نه 
رویکردی یکسره تعریف و تملق از جریانی خاص و نه 
نقدهای یکسویه و سفارشی از جریان فکری مشخص 
در آن به چش  می خورد، بلکه سعی شده با اجتناب از 
نگاه تک بعدی و تک ساحتی، جامع نگری قابل قبولی 

 در پرداخ  به مسائل در آن صورت گیرد.

دیگر آنکه در هر فصل و هر گفتار با ذکر متایرهایی 
مشخص نسب  هر مطل  با متایر سنجیده می شود، 
که این به روال منطقی طرح مساله برای مخاط  

کمک شایانی می کند و اینگونه تحلیل در نقطه مقابل 
تحلیلی ا س  که در آن صرفا به ذکر مشهورات 

پرداخته می شود و مخاط  آماج اطالعاتی مسلسل 
قرار می گیرد که جمع زدن و دسته بندی آن امری 

سخ  و ماندگاری و اثرگذاری اش پدیده ای نادر می 
 شود.

 علیرضا دلیری


