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 دستگاه دیپلماسی ایران؛ایف وظهای آمریکا از رویکرد اخیرش به برجام و دالیل، اهداف و انگیزه -1

طلبان با توجه به طلب، دالیل افزایش انتقادات درون جریانی در اصالحواکاوی تحوالت اخیر در جریان اصالح -2

 طلبان؛استعفای موسوی الری از شورای عالی سیاستگذاری اصالح

تأثیر و « رزمایش کمک مؤمنانه»اهمیّت، آثار و نتایج مشارکت معنوی در حل مشکالت کشور با توجه به برگزاری  -3

 این رویکرد در تولید سرمایه اجتماعی برای نظام؛

 فرصت ها و چالش های هدایت نقدینگی به سمت بازار بورس با نظر به نقش بورس در رونق و جهش تولید؛ -4

های ماجراجویانه در خلیج فارس و اهمیّت بیانیه ستادکل نیروهای مسلح ایران اهداف و دالیل آمریکا از نمایش -5

 ر هشدار شجاعانه و جدّی به واشنگتن در پی این تحرّکات؛مبنی ب

طلبان معیشت و تهدیدات دامن زدن به این دوگانه توسط برخی اصالح -اساس بودن دوگانه موشکدالیل بی -6

 افزا بودن صنعت نظامی و تأمین امنیت با جهش تولید و خروج از رکود؛و تشریح چرایی هم

اقتصادی کرونا با توجه به افزایش شمار بیکاران و ضرورت تحلیل درست این موضوع  اهمیّت توجه به پیامدهای -7

 با توجه به مشکالت منابع مالی دولت؛

ها در اخراج آمریکا از کشورشان و های تعمیق اندیشه مقاومت در عراق با توجه به جدیّت عراقیها و نشانهبنیان -8

 ی در عراق؛گرایقوّت این تفکر در برابر اندیشه فرقه

ها و پیامدهای اقبال بخشی از نوجوانان و جوانان به موسیقی و ادبیات مبتذل و شیطانی افرادی چرایی، پیام -9

 های انتشار فساد؛همچون تتلو و ضرورت برخورد قاطع با چنین کانون

 های سیاسیموضوعات و سوژه
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دیپلماسی ایران در این وظایف دستگاه به برجام و  شهای آمریکا از رویکرد اخیراهداف و انگیزه( دالیل، 1

 ؛شرایط

 الف( اهمیت موضوع؛

 های جدید آمریکا با هدف رونق بخشیدن به فشار حداکثری با توجه به ناکامی این پروژه؛ضرورت آگاهی از طرح -

 های اساسی جهت تحلیل موضوع؛ب( مؤلفه

های انتخاباتی آمریکا و ادعای پاره کردن تتشریح روند خروج آمریکا از برجام؛ از مواضع ضدبرجامی ترامپ در دوران رقاب -

توافق  کی»و یادآوری این ادعای ترامپ که برجام را  1397اردیبهشت  18این سند بین المللی تا خروج این کشور از برجام در 

 ؛«شدیامضا م دیطرفه خواند که هرگز نبا کیوحشتناک 

های تعلیق شده آمریکا علیه ایران، همچون بازگرداندن تحریمتشریح اقدامات ضدایرانی آمریکا بعد از خروج از برجام  -

های های تروریستی و تالش جهت اعمال فشار حداکثری بر ایران در تمامی حوزهقراردادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه

 ای؛اقتصادی، سیاسی و رسانه

ای کشورمان در برجام که از طرح کاهش تعهدات هسته به مدت یک سال تا« صبر راهبردی»تشریح اقدامات متقابل ایران از  -

ای خود در برجام ای را برای کاهش تعهدات هستهگانههای پنچآغاز شد و از آن زمان تاکنون ایران گام 1398اردیبهشت  18

 طی کرده است؛

اندازی اینستکس ها همچون راهشی آنهای ناموفق و نمایتشریح هراس غرب و اروپا از این اقدامات واکنشی ایران و البته تالش -

 ای در برنداشته است؛برای تأمین منافع برجامی ایران که تاکنون نتیجه

، با نظر به ناکامی آمریکا در «کشورش را عضوی از برجام دانست»که تشریح دالیل ادعای وزیرخارجه آمریکا مبنی بر این -

سازی مکانیسم کشور در ترغیب اروپائیان به ایجاد تغییرات در برجام و یا فعالپروژه فشار حداکثری و همچنین عدم موفقیّت این 

 ها؛ماشه از سوی آن

های تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران های اساسی آمریکا این است که وفق برجام، تحریمنکته که یکی از دغدغه توجه به این -

تلقی کند تا بتواند یا « عضوی از برجام»کا قصد دارد به طریقی خود را شود و آمریبه صورت اتوماتیک لغو می 2020در اکتبر 

یابند تمدید خاتمه می 2020مکانیسم ماشه را علیه ایران فعال کند و یا آن دسته از بندهای برجام را که به نفع ایران است و در 

 کند؛ 

ایران در قبال برجام از صبر راهبردی تا کاهش تدریجی تأکید بر ارزش و اهمیّت دیپلماسی معقول و مدبّرانه جمهوری اسالمی  -

 ها در واداشتن آمریکا به سرگردانی؛ای خود و عدم خروج مطلق از برجام و نقش این سیاستتعهدات هسته

های فریبکارانه آمریکا و تأکید بر این گزاره تأکید بر ضرورت مقاومت و ایستادگی وزارت امور خارجه در مقابل این طرح -

 تواند برجام را به صورت گزینشی مورد توجه قرار دهد؛که آمریکا عضوی از برجام نیست و نمی
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 ج( مالحظات اساسی بحث؛

را با یک شانتاژ تبلیغاتی به ایران  های فریبکارانهبه احتمال زیاد آمریکا با توجه به مشکالت اقتصادی کشور برخی از مشوّق -

گوهای دیگری را فراهم کند. تأکید بر عدم گفتگوی مطلق با دولت ترامپ در این شرایط باید پیشنهاد کند تا حداقل زمینه گفت

 مدّ نظر قرار گیرد.

گر شکست در مقابل ایران است و در این این که آمریکا سعی دارد خود را عضوی از برجام تلقی کند، روح این اقدام بیان -

نه موشکی و پرتاب ماهواره که همگی طبق قوانین بین الملل است، بسیار های رو به جلو جمهوری اسالمی در زمیشکست گام

 مؤثر بوده است.

 

طلبان با طلب، دالیل افزایش انتقادات درون جریانی در اصالح( واکاوی تحوالت اخیر در جریان اصالح2

 طلبان؛توجه به استعفای موسوی الری از شورای عالی سیاستگذاری اصالح

 موضوع؛الف( اهمیت 

نقش جریانات سیاسی و نوع کنش سیاسی آنان در تقویت و یا تضعیف یک نظام سیاسی از طریق تقویت یا تضعیف سرمایه  -

 اجتماعی آن نظام؛

 های اساسی جهت تحلیل موضوع؛ب( مؤلفه

وق رأی و در نهایت ها در قهر و آشتی با صندهای اخیر از تناقضات آنطلبان در سالمروری بر شیوه کنش سیاسی اصالح -

های محدود های همگرایانه و واگرایانه با دولت روحانی )مصادره موفقیّتحیاتی دانستن مشارکت در انتخابات برای خود تا کنش

 ها آن(؛ این دولت به نام خود و شریک ندانستن خود در ناکامی

 طلبان؛تماعی اصالحهای متناقض در تضعیف و بلکه فروپاشی بدنه اجتأکید بر نقش این کنش -

طلبان که نمود آن را در انتخابات اخیر مجلس های دولت روحانی در ادبار افکار عمومی جامعه از اصالحبیان تأثیر ناکامی -

 شاهد بودیم؛

 98انتخابات دوم اســفند»گوید: طلب که میتوجه به این گفته صادق زیباکالم به عنوان یکی از عناصر فکری جریان اصالح -

صالحیت نشدند، بلکه  طلب تاییداصالح طلبان بود. نه به واسطه آن که بخش قابل توجهی از نامزدهایاصالح نقطه پایان رسمی

 «.و اقبالی در آن انتخابات نداشتند اگر نامزدهای این جریان تایید صالحیت هم شده بودند، آنان بخت که حتیبیشتر به واسطه آن

 (1399اردیبهشت  9)روزنامه آرمان ملی، 

ای از گستره اختالفات میان ( نشانهطلبانشورای عالی سیاستگذاری اصالحکه استعفای موسوی الری از شعسا )تأکید بر این -

 طلبان است؛اصالح
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آن به انحصارگرایی توسط طلبان تا متهم کردن تشریح دالیل اختالفات مذکور از ناکارآمد دانستن شعسا توسط برخی اصالح -

 برخی دیگر و...؛

گیری راهبرد نگر در ممانعت از شکلطلبان فاقد راهبرد هستند و تأکید بر نقش رویکرد برونتوجه به این انتقاد مکرر که اصالح -

 برای یک جریان سیاسی؛

 ج( مالحظات اساسی بحث؛

ریان فقدان جطلب به معنای خوشحالی از شکست این جریان نباید باشد، بلکه گزارش وجود اختالفات در جریان اصالح -

اصالحات )به معنای یک جریان غیرساختارشکن و در چارچوب قانون اساسی( در سپهر سیاسی ایران و یا حتی تضعیف آن در 

نونمند به تضعیف سرمایه شود، بلکه ضعف و فقدان احزاب و جریانات قاجامعه، فرصتی برای جمهوری اسالمی محسوب نمی

 انجامد؛رونقی روندهای سیاسی میاجتماعی حاکمیت و بی

های آن تغییر کند و اصالحات واقعی، یعنی گیریکه باید سعی کرد جهتآنچه درباره جریان اصالحات اهمیّت دارد، این -

گیری بر تضعیف و یا حذف دهد. این تغییر جهتمبارزه با فقر، فساد و تبعیض را به جای اصالحات ساختارشکنانه در دستور قرار 

 این جریان ترجیح دارد؛

 

« رزمایش کمک مؤمنانه»( اهمیّت، آثار و نتایج مشارکت معنوی در حل مشکالت کشور با توجه به برگزاری 3

 و تأثیر این رویکرد در تولید سرمایه اجتماعی برای نظام؛

 

 الف( اهمیت موضوع؛

 روی کشور؛افزایش همبستگی اجتماعی، ثبات سیاسی، تأمین امنیت ملی و کاهش تهدیدات پیشنقش باورهای دینی در  -

 

 های مهم تحلیل موضوع؛ب( مؤلفه -

 طلبانه در غرب؛های سوداگرایانه ومنفعتتوجه به جایگاه احسان و تعاون در مکتب اسالم و تمایز و برتری این آموزه بر نگرش -

تر در حل این مشکالت با نظر به قتصادی در کشور، افزایش گستره فقر و ضرورت تالش جدّیتوجه به افزایش مشکالت ا -

 رسانی به همه اقشار ضعیف جامعه؛کمبود منابع در دولت برای کمک

های شهری، مقابله تشریح نقش بسیج و اقدامات بسیجی در حل مشکالت کشور از دوران دفاع مقدس، تأمین امنیت در محلّه -

ار، مجاهدت در نهضت تولید علم تا خدمات اجتماعی همچون امدادرسانی به محرومین و مستضعفین، امدادرسانی به با اشر

 دیدگان از حوادث طبیعی و...؛آسیب

توجه به بیانات رهبر معظم انقالب در نیمه شعبان امسال و اشاره ایشان به ضرورت کمک مؤمنان به محرومین با توجه به  -

 ز بحران کرونا؛مشکالت ناشی ا

، های مردمیتشریح رزمایش کمک مؤمنانه با تأکید بر مواردی همچون: مردمی بودن این اقدام، برخورداری از کمک -

های دولتی، توجه به شناسایی دقیق )ره( و عدم اتکا به کمکینیامداد امام خم تهیکم)ره( و فرمان امام ییستاد اجرا یهاکمک

میلیون  3میلیون بسته معیشتی در هر محله )ارزش هر بسته  3.5های حمایتی در این طرح، توزیع پوششمستضعفین و افراد فاقد 

 ریال است(، تداوم این طرح تا عید فطر و...؛
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ها و کاهش فاصله ها همچون: افزایش همدلی، وحدت و انسجام در جامعه، کاهش نارضایتیتشریح آثار و نتایج این طرح -

آوری اجتماعی در مقابل بحران کرونا، تمرین ورزیدگی، وحدت، انسجام و هماهنگی میان نیروهای تاب دولت، افزایش-ملت

 های اجتماعی و...؛بسیجی، افزایش شناخت نیروهای انقالبی از جامعه، کاهش آسیب

 ج( مالحظات اساسی بحث؛

به این رسانیجامعه همراه باشد. گاه کمک هایی همچون رزمایش فوق باید با رعایت حفظ عزّت و کرامت افراد فقیرطرح -

برد و اثرگذاری این های زیادی است که شأن و کرامت افراد جامعه را زیر سؤال میاقشار همراه با تبلیغات و تصویربرداری

 کند.دار میها در افکار عمومی جامعه را نیز خدشهطرح

 

با نظر به نقش بورس در رونق و جهش  رسفرصت ها و چالش های هدایت نقدینگی به سمت بازار بو( 4

 ؛تولید

 الف( اهمیت موضوع؛

 تأمین منابع تولید و کاهش رکود و تورّم؛ نقدینگی در نقش اساسی  -

 های اساسی جهت تحلیل موضوع؛ب( مؤلفه

های آقای همتی، سپردهای که به گفته گونه، به98سال در  و ادامه روند افزایشی آنرشد نقدینگی در کشور  افزایشتوجه به  -

 درصد رشد داشته و این موضوع برای اقتصاد بسیار خطرناک است. 32به میزان  98مردم نزد بانک ها در سال 

های جهان که در شرایط بسیار بدی قرار بازار بر خالف سایر بورسکه این های بازار بورس ایران با نظر به اینتشریح مزیّت -

 کند و توانسته است نقدینگی قابل توجهی را به خود جذب نماید. را طی می خود دوران رشد شتابان ،دارند

 15 های بانکی به میزانکاهش سود سپرده های بانک مرکزی در هدایت نقدینگی به سوی بورس با توجه بهتشریح سیاست -

 ؛درصد

رگ در بورس، عرضه های بزشرکت ت بر واگذاری سهامتأکید دول تشریح اقدامات دولت در حمایت از بورس همچون: -

درصد تخفیف، آزادسازی  20به عموم مردم و با استفاده از کد ملی و با  ETFهای دولتی در قالب صندوق تعدادی از شرکت

 ؛سهام عدالت و ... 

باالی جذب  موازی که قابلیت هایبازار با ورود نقدینگی به مقایسهبازار بورس در اهمیّت هدایت نقدینگی به سوی تبیین  -

تواند از ظرفیت نقدینگی به عنوان در این شرایط دولت میکه ارند همچون بازار طال، ارز و مسکن و تأکید بر ایننقدینگی را د

بخشی از منابع دولت از طریق فروش  1399فرصت در حمایت از تولید استفاده کند. ضمن اینکه بر اساس قانون بودجه سال 

 شود که بهترین بستر برای این کار بازار بورس است.اهم میاموال دولتی به مردم فر

اند ها موظف بودههمه دولتکه با نظر به این در رونق یافتن بخش خصوصی و بورس کشور 44های اصل نقش سیاستتوجه به  -

 ها و کوچک کردن دولت را در دستور کار خود قرار دهند. خصوصی سازی شرکت 44های کلی اصل بر اساس سیاست

در گذشته انتقادات زیادی به نحوه خصوصی سازی وارد بوده که که بیان مزایای بورس برای خصوصی سازی با توجه به این -

وصی سازی که کمترین به نظر کارشناسان بهترین بستر برای خصفساد و رانت نیز همراه بوده است، اما در موارد قابل توجهی با 

 فساد و یا شائبه فساد در آن وجود داشته باشد بازار بورس است.
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 ج( مالحظات تحلیلی؛
در تحلیل شرایط فعلی بازار سرمایه و تالش دولت برای هدایت نقدینگی به سمت بورس باید به این نکته توجه کرد که این  -

لیکن توجیه افکار عمومی ست و باید مورد حمایت قرار گیرد، کالن نظام ا هایاقدام دولت کامال هوشمندانه و مطابق با سیاست

های جناحی است. در این حوزه باید از تحلیل نسبت به ماهیت بازار بورس شرط الزم و ضروری ن جدید این بازارفعّاال و بویژه

 با هدف تخریب دولت پرهیز شود.

 
 


