
  اهللا الرحمن الرحیم بسم

روز سه شنبه بیست و نهم  1396سیاسی و روابط بین الملل در سال  اولین جلسه پژوهشکده نظریه پردازي
تحلیل انتخابات پیش روي ریاست جمهوري "موضوع جلسه . فروردین ماه در محل پژوهشکده تشکیل شد

یکی از اساتید در صحبت هاي . گردیدبود که با حضور اعضاي هیات علمی پژوهشکده برگزار  "اسالمی ایران
اجتماعی  - انتخابات فرصتی است که کارهاي مطالعاتی روي وقایع سیاسی موضوع :خود چند نکته را یادآور شد

حلیل و تفسیر و یا نظریه پردازي ما اگر بخواهیم مشارکتی در این امر داشته باشیم ابتدا باید بتوانیم ت. داشته باشیم
حوزه اقتصاد تبدیل به مهمترین مسئله . از وقایع داشته باشیم و این همان چیزي است که مورد نیاز مردم است

 بیمار لجام گسیخته و اقتصاد اجراي اقتصاد مقاومتی که در مقابل.اجتماعی و سیاسی در این انتخابات شده است
عضو هیات علمی دیگري ادامه . است، مطالبه اصلی مردم از دولت آتی می باشد موجود عرضه شدهلیبرالی  شبه
سیاست عرصه محدودي است که به مناسبات قدرت و نیازهاي عامه مردم برمی گردد و در طول تاریخ : داد

 بحث هاي اقتصادي و موارد مرتبط با معیشت مردم در همه کشورها حرف اول. تغییر آنچنانی پیدا نکرده است
  . را می زند

یکی دیگر از اساتید با اشاره به اینکه هر دولتی که روي کار بیاید باید با دو محیط داخلی و بین الملل کنار بیاید 
و تحت تأثیر بحث اقتصاد و رکود موجود است محیط داخلی عمدتاً : و گشایشی در آنها ایجاد کند ادامه داد

 و است محیط بین الملل نیز پیچیده شده. ایجاد کند خوب است مختصري اگر گشایشحتی دولتی که می آید 
این دو مسئله از الزامات . کمی داریمدیپلماسی مانور  هستیم اما قدرتعلیرغم اینکه قدرت داریم و تعیین کننده 

استاد دیگري . خواهد بودتحوالت آینده کشور برنامه ها و انتخابات تاثیرگذار در مباحث . دولت آینده است
آراي عمومی  بخواهیم دراینکه  .به دو معنا ممکن است جامعه دانشگاهی در انتخاباتحضور : اینگونه ادامه داد

تاثیرگذاري بر فضاي  اما .گذاشتراي عمومی اثر آمستقیماً در یک زمان اندك بر نمی توان که تاثیر بگذاریم 
دولت در ایران زیاد جدي وجه قرار گیرد اینکه از مواردي که باید مورد ت. ستممکن ا ژورنالیستی و کاندیداها

  . افراد براحتی از مسئولیت خود سرباز می زنند است و تبیین نشده یخوبب و جایگاه آن گرفته نشده است

در پایان جلسه مقرر شد که جلسات دیگري با موضوع انتخابات با سرفصل هاي مشخص برگزار شود و اساتید 
 . دیدگاههاي خود را بیان کنند


