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اندیشه سیاسی آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
حمیدرضااسماعیلی
این کتاب به بررســی اندیشــهها و آرای سیاسی آیتاهلل هاشمی رفسنجانی میپردازد که در مسیر پیشرفت کشــور در دوران بعد انقالب،
از دســتاندرکاران اصلی سیاســتهای نظام به حســاب میآید .از آنجا که ایشــان در طول ســالیان دراز در مســند مســئولیتهای مهم
تصمیمگیری و مدیریتی کشــور قرار داشــته و نقش ایشان در جریانات مختلف سیاسی تأثیرگذار بود ،بحث و فحص در آرا و اندیشههای
توجو در آثار ایشان ،از کلیشههای رایج و مشهورات درباره
ایشان ضروری به نظر میرسد .نویسنده این کتاب با توجه به نکات فوق و جس 
اندیشه سیاسی و آرای آیتاهلل هاشمی رفسنجانی عبور کرده و با ترسیم چهارچوب اندیشه سیاسی وی و بحث در نسبت اندیشه و عملکرد
وی با مبانی دینی نظام اسالمی ،اثری به دور از اغراض سیاسی و درخور فهم و قضاوت همکان ارائه داده است.
برشیازکتاب :از جمله استداللهای هاشمی در جهت تبیین شکاف میان شرع و قوانین این بود که انقالب وارث یک جامعه غیراسالمی
است که با استفاده از دهها کتاب قانون هیچ تقیدی هم به اسالم نداشتهاند ،لذا باید این وضع را «اصالح» کرد .اما هاشمی مسئله را این
میدانست که اوالً این قوانین «باطل محض» نیستند و «باطل» و «حق» به همآمیختهاند ،ثانیاً اگر بخواهند یکباره همه چیز را اسالمی
کنند شیرازه امور میپاشد ،ثالثاً جامعه ایران با زیرساختهای مختلفش جامعه پیچیدهای است که اصالح آن کار سادهای نیست.

«تلویزیونجهانی؛بینالمللیتامحلی»
جوزف استرابهار

کتــاب «تلویزیــون جهانــی؛ بینالمللــی تــا محلــی» بــا
ارائــه ارزیابــی تازهای از وابســتگی مقابل تلویزیون و ســایر
پدیدههایفرهنگیوجامعهشناختیدرفرهنگها،جوامع
و کشورهای مختلف ،جدیدترین تحقیقات و نظریهها را در
این زمینه به دســت میدهــد .کانون توجه کتاب حاضر بر
تلویزیون و بحث پخش خبر ،مناظره و مباحثات فرهنگی
در شبکههای ملی پخش تلویزیونی است.

درسهایی از هدفمندی یارانهها

محرمانههای اقتصاد ایران ( 2جلد)

کتــاب «درسهایــی از هدفمنــدی یارانهها در ایــران» از جمله
معدود کتابهایی اســت که به موضوع هدفمندی یارانهها در
ایران میپردازد و پیشینه ،حال و آینده این طرح را مورد بررسی
قرارمیدهد.اگرچهبحثهدفمندییارانههااززماندولتهای
هفتم و هشتم در کشور مطرح شد و اقداماتی هم در این زمینه
به انجام رسید ،اما این طرح بهطور جدی در دولت نهم و دهم
در دســتور کار قرار گرفت و از ســال  ۱۳۸۹بهصورت گســترده به
مرحله اجرا گذاشته شد .این طرح از همان ابتدا با چالشهای
زیــادی روبــهرو بــود و در ســالهای بعد بهدلیل تغییر شــرایط
اقتصادیکشوردرسایهتحریمها،باچالشهایبیشتریمواجه
شــد .در حال حاضر نیز بحثهــای زیادی راجعبــه این طرح و
نحــوه اجــرای آن در میان مســئوالن و متخصصــان اقتصادی
توگوهای مهدی مهرپور
وجــود دارد .کتاب حاضر ،حاصل گف 
و میثم مهرپور با دکتر محمدرضا فرزین اســت .دکتر فرزین از
اقتصاددانهای شناختهشده کشور است که بهعنوان دبیر ستاد
هدفمنــدی یارانهها در دولــت دهم ،اولین مجــری اجرای این
طرح اقتصادی بزرگ در کشــور در ســال  ۱۳۸۹بوده و گفتهها و
ناگفتههای زیادی راجعبه این طرح و چگونگی اجرایش در آن
دوره و سالهای بعد ارائه کرده است.

کتــاب «محرمانههای اقتصــاد ایران» ،روایتی از مســائل
پشــت پرده اقتصاد ایران در 40سال گذشته است .در این
دوران ،اقتصــاد ایران با فــراز و فرودهــای فراوانی همراه
بــوده و موضوعاتــی چون جنــگ و بازســازی ویرانیهای
پــس از آن ،نوســانات قیمــت نفــت ،تغییــر در تفکــرات
مدیریتی کشور ،مسائل تحریم ،سیاستهای بینالمللی
و … چالشهــا و فرصتهــای زیــادی را در دورههــای
مختلف فراروی مسئوالن و مدیران ارشد مدیریتی کشور
قــرار داده کــه نیازمند اتخــاذ تصمیمات مهم و اساســی
بوده است ،اما در این مسیر همواره مسائل پشت پردهای
قــرار داشــته کــه تأثیــرات زیــادی بــر تصمیمســازیها و
تصمیمگیریهای کالن اقتصادی کشــور داشته که شاید
غیر از جلســات خصوصی ،کمتر دربــاره آنها صحبت به
میــان آمده یا اخبار آن منتشــر شــده باشــد؛ مســائلی که
دانســتن آنها میتواند درسها و عبرتهای زیادی برای
مدیران آینده و متخصصان اقتصادی کشور داشته باشد.
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