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 :یخوانندگان گرام

های سیاسیی اسیت  یس ن یهت بیس های مهم و بنیادین معاونت سیاسی سپاه پاسداران، رصد دائمی تحوالت و پدیدهترین مأموریتیکی از مهم

تیر بیرای ادیاد پاسیداران  در همیس سیعوم، اایالا و اامیا  باره اما موضوع مهمتواند تولید فرصت یا تهدید نماید؛ دراینسالمی میانقالب ا

هیای ها، ان هم بر اساس تدابیر و رهنمودهای رههر معظم انقالب و نیی  اصیو  و ارز گیری و مواضع وادد در مواجهس و تحلیل پدیدهجهت

 نید  یس المللی این ضیرورت را ایایاب میای و بینراین سرات و پیچیدگی شرایط سیاسی  شور در سعوم داخلی، منعقسانقالبی است. بناب

معاونت سیاسی د ب وظیفس ذاتی خود، اخرین موضواات و رویدادهای سیاسی را بس همراه نحوه تحلیل و چگونگی مواجهس با ان رخدادها 

های سیاسی بس همیراه اهمییت موضیوع، ترین سوژهدهان و مدیران  قرار دهد. در این راستا اخرین و مهمدر اختیار هادیان سیاسی و سایر فرمان

 گردد:برداری و راایت همگان ااالا میها و مالدظات تحلیلی جهت بهرهمؤلفس
 

 

 (ویژه ماه مبارک رمضان)
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و  ، دالیل مغایرت آن با قانون اساسیهای مجلس دهماصالح قانون انتخابات در آخرین هفتهواکاوی طرح  -1

 ؛چگونگی مواجهه با این طرح

ریستی از انداز احیاء این گروه تروها و دالیل شروع مجدد عملیات تروریستی داعش در عراق و چشمزمینه -2

 آمریکا؛وی س

 ناناهلل لبهای کشورهای اروپایی با توجه به تروریست نامیدن حزبگذاریبررسی نقش صهیونیسم در سیاست -3

 آلمان؛از سوی 

د آمریکا عنوان عضوی از برجام و جایگاه این سناریوی جدیروی آمریکا جهت تلقی کردن خود بهموانع پیش -4

 و نخبگان سیاسی ایران؛جهت تغییر محاسبات برخی از مسئوالن 

ضباط های اخیر، چرایی عدم نظارت بر بازار و نقش اصالح ساختاری بودجه و رعایت اندالیل افزایش گرانی -5

 پولی در جلوگیری از تورّم و تأمین منابع مالی دولت؛

فزایش امینه بر رهبری در این زسازی جزایر خلیج فارس با توجه به فرمان مقام معظم آثار و نتایج مسکونی -6

 امنیت در خلیج فارس و ایجاد بازدارندگی؛

 هایبررسی دستاوردهای علمی وزارت بهداشت کشور در مقابله با بیماری کرونا از تولید و صادرات کیت -7

 های علمی فعّال جهت تحقیق در زمینه درمان این بیماری؛آزمایشگاهی به کشورهای غربی تا هسته

ها در تخریب روابط ایران و این رسانه نقشای غرب در افغانستان و رسانه-فوذ فرهنگیآثار و پیامدهای ن -8

 افغانستان؛

رکیه و تفرهنگ سینمای ها از و اثرپذیری آنهای شبکه نمایش خانگی ها و معانی منتشره از فیلمواکاوی پیام -9

 م قرنطینه؛با نظر به فروش گسترده محصوالت شبکه خانگی در ایاو  های مثلثیعشق

 های سیاسیموضوعات و سوژه
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های مجلس دهم و چگونگی در آخرین هفته قانون انتخاباتبرخی از بندهای اصالح واکاوی طرح ( 1

 مواجهه با آن؛

 الف( اهمیت موضوع؛

 قتصادی؛ا-نقش مهنایی قانون انتخابات در سالمت ساختار سیاسی و جلوگیری از ف اد سیاسی -

 های اساسی جهت تحلیل موضوع؛ب( مؤلفه

ای تف یر شور وصوابی مختصر قانون انتخابات جمهوری اسالمی ایران با توجس بس بندهای د ّاسی همچون نظارت است تشریح -

 نگههان از ان؛

مرجع ا این نهاد ر از این منظر  س قانون های مختلف از نظارت استصوابی و مالک بودن نظر شورای نگههانتوجس بس برداشت -

رورت ههان، از ضای نگاین دا  توجس بس استقها  مکرر  دخدایی، قائم مقاا و سخنگوی شور و در قوانین دان تس است تف یر

 س در زمینس نظارت  ( با توجس بس شههات مختلفی1392مرداد  21اصالم قانون انتخابات)مصادهس  دخدایی با مالس اسمان، 

 شود؛استصوابی معرم می

و  یجمهور استیر ،یاسالم یقانون انتخابات مالس شورایی از بندها اصالم تشریح طرم اخیر نمایندگان مالس مهنی بر -

الی یا ینس ف اد مر زمی دادگاه دععارت استصوابی، مالک دان تن دکم قبا تمر   بر تعیین محدوده نظ شهر و روستا یشوراها

ارگانس ز مراجع چهیی غیر اهاار هودن گ ن ند، قابل استناد س اسالا را مخدو  میانها ب س شرط الت اا املی هااخالقی نام د

 ها و...؛در زمینس تعیین صالدیت نام دها، اصالم مدت و زمان بررسی صالدیت

رجع مقانون اساسی  س مامع تشخیص مصلحت را  112قد و بررسی دقوقی طرم مذ ور مهنی بر مخالفت ان با اصل ن -

یص مصلحت مامع تشخ مصوبس ویژه تأ ید بر ند و بسی میگیری در موارد اختالف میان مالس و شورای نگههان معرفتصمیم

س ب س رسیدگی  «بات مختلفدر انتخا شدگانتیصالدرد اتیبس شکا قیدق یدگیل وا رس»بس ناا قانون  1387ابان  22در 

 داند؛گذاری جدید مینیاز از قانونشکایات نمایندگان را بی

داری بس از ابراز وفا انتخاب  نندگان و انتخاب شوندگان طیشرادرباره ن ا س در توجس بس بند دوا ماده چهار طرم نمایندگان  -

 قانون اساسی؛ 57والیت فقیس سخن گفتس شده و لفظ معلقس دذف شده است و مخالفت این بند با اصل 

خاب انت انتخاب  نندگان و طیشرابس انوان « ابراز وفاداری بس نظاا مقدس جمهوری اسالمی«اهارت توجس بس دذف  -

 قانون اساسی قرار دارد؛ 57این طرم  س در مخالفت با اصل  4در بند سوا ماده  شوندگان

 ج( مالحظات اساسی بحث؛

و  دارداین اقداا ریشس در ردّ صالدیت نمایندگان فعلی مالس یی معتقدند هاتحلیل س برخی در در تحلیل این اقداا مالس  -

. هرچند شمار زیادی از نمایندگان مالس ردّصالدیت نند، چندان ضرورت ندارد بحث را با رویکردی سیاسی دنها  می

قدر بس لحاظ دقوقی سُ ت و در  این طرم انباشد، اما تواند میها اند و طرم اخیر انان نوای وا نش بس ردّصالدیتشده
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شورای نگههان ردّ  یاز سوتما  زیاد  ند و بس ادمخالفت با قانون اساسی است  س نقد دقوقی ان  فایت انتقاد از ان را می

 خواهد شد؛

ریستی انداز احیاء این گروه تروها و دالیل شروع مجدد عملیات تروریستی داعش در عراق و چشم( زمینه2

 ؛با توجه به تحرکات اخیر آن آمریکا از سوی

 الف( اهمیت موضوع؛

 گری در غرب اسیا؛ های توجیهی امریکا برای ماندن و اخالجایگاه دااش در سیاست -

 های مهم تحلیل موضوع؛ب( مؤلفه -

ااش ساختس د س این گیری دااش با نظر بس ااتراف هیالری  لینتون در  تاب خود مهنی برتشریح نقش امریکا در شکل -

 ؛است انسیخاورم میبا هدف تق  کایدست امر

ق و ی مردمی اراهاسلیمانی(، رزمندگان ارتش و گروه ن )با تأ ید بر نقش سرلشکر شهیدتشریح نقش جمهوری اسالمی ایرا -

  امریکا فعّا سوریس و نقش مرجعیت شیعی اراق و همچنین نقش روسیس و دتی چین در شک ت دااش در منعقس و ادا نقش

 در این زمینس؛

ها  ت انی  س هالای نهرد میدانههای ارتش امریکا در منعقس جهت ناات فرماندهان دااشی از صحنسبرنیاداوری هلی -

 قععی بود؛

 امریکا؛ هایسویی اقدامات دااش با اهداف و برنامسمریکا در منعقس و هماتأ ید بر رویکرد تروری تی نظامیان  -

 س دا ی از  نفر شد( 41وجس بس نوع املیات اخیر دااش الیس ارتش اراق و نیروهای دشدالشعهی ) س منار بس شهادت ت -

 ارجی )امریکا( در پُشت صحنس این املیات است؛ دضور یک قدرت ب رگ خ

دن  شورهای وجس بس تحرّ ات اخیر امریکا در اراق و سوریس همچون جاباایی نیرویی و پایگاهی و همچنین سرگرا بوت -

 استفاده امریکا از این وضعیت جهت ادیاء دااش؛منعقس بس مقابلس با بحران  رونا و سوء

ت ریکا از جهرای امبهای ادیاء دااش توجس بس مصوبس پارلمان اراق مهنی بر ضرورت خروج امریکا از این  شور و فرصت -

 توجیس دضور خود در اراق و سوریس؛

وی رر موانع پیشانوان دامیان این گروه تروری تی از منظارب تان و امارات بس توجس بس فروپاشی سازمان دااش و ضعف -

ی اال نیروهابوان رزا تتکفیری و همچنین تأ ید بر امادگی و برخورداری از تاربس و  های تروری تر ادیاء گروهامریکا د

 دااش؛ ورب تان اروی امریکا، ترین مانع پیشدشدالشعهی و ارتش اراق در مقابلس با تروری م تکفیری بس انوان مهم
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مچون یاسی)هسمحور مقاومت از این منظر  س وجود اختالفات تأ ید بر اهمیّت وددت و همه تگی ملی در  شورهای  -

  ند؛اراق( زمینس مداخالت امریکا را فراهم می

 ج( مالحظات اساسی بحث؛

همیّت روری تی اتگیری این گروه موضوع تال  امریکا برای ادیاء دااش با یاداوری نقش واشنگتن و ریاض در شکل -

 دی  شور درت اقتصا س با اف ایش مشکالویژه اینرایانس در داخل  شور دارد، بسگزیادی در خنثی  ردن رویکردهای غرب

  نند.ای طرم ضرورت مذا ره با امریکا را دوباره بس جدّ معرم میبحران  رونا ادّه

 اهللهای کشورهای اروپایی با توجه به تروریست نامیدن حزبگذاریبررسی نقش صهیونیسم در سیاست( 3

 آلمان؛ از سویلبنان 

 الف( اهمیت موضوع؛

ی  شورهای مامیت ارضخواهی صهیونی م و نقش ان در تأمین استقال  و تاهمیّت اندیشس مقاومت در جلوگیری از زیاده -

 منعقس همچون اراق، سوریس و لهنان؛

 های اساسی جهت تحلیل موضوع؛ب( مؤلفه

 ان  شورهایی و ترس سراهای رسانسهای چندملیّتی و غو تتشریح دضور و نفوذ صهیونی م در اروپا، سلعس انان بر شر  -

 فیتأل ،وپارو ا  میونیصه هود،ی )برای معالعس بیشتر بس  تاب ای صهیونی مو واب تگی بس منابع اقتصادی و رسانس اروپایی از انان

 ؛مراجعس شود( یمر   اسناد انقالب اسالم، انتشارات یخوراسگان یربان یضح

 در پارلمان المان دضور دارند نماینده یهودی غیرالمانی تهار 100 س  ترده صهیونی م در المان با نظر بس اینتشریح نفوذ گ -

 د؛انو همچنین داستان هلو است را یهودیان همواره بس اب اری برای امتیازگیری از المان تهدیل  رده

نیا تا دفکار امومی امقهولیّت در جامعس لهنان و همچنین  ز می ان نفوذ واهلل در لهنان انظامی د ب -تشریح وضعیّت سیاسی -

 را دارد؛ یونی تی ردن موجودیّت رژیم صهای  س توانایی  امل جهت جمعاف ایش قدرت نظامی این گروه مردمی بس گونس

 اهلل؛باا الیس د قداستفاده المان از این وضعیّت جهت اءهای دنیا با بحران  رونا و سوتوجس بس درگیری  شورها و ملت  -

 وروع از دولت و مش یرسم ید ب اهلل بخش»گوید: ارجس ایران در محکوا  ردن المان  س میتأ ید بر این موضع وزارت خ -

 عیانس وسز پشتوا شور بوده  س  نیا یاسیس یسازدر ارصس ثهات رگذاریتاث یاسید ب س کی شور و همواره  نیپارلمان ا

 شود.یمهنان تلقی لدولت  وو بنابراین اقداا المان بس نوای دملس و اهانت بس ملت « رخوردار است.در لهنان و منعقس ب یمردم

را نگلیس او دمایت فران س و ان ها، امریکا و دتی ارب تهای این اقداا المان  س تح ین صهیونی تتشریح بازتاب -

هاد اس و ججنهش دم قس همچون ایران، سوریس،های مقاومت منعشدید  شورها و گروه مخالفتبرانگیخت و در مقابل 

 دولت ناات ملی یمن و... را بس دنها  داشت؛ اسالمی، انصاراهلل یمن،
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لکس سکوت وجس بس سکوت ب یاری از  شورهای اربی در برابر این اقداا المان  س ان را سکوت نس از روی رضایت بت -

ویکرد رهند و این س اگااهلل در منعقنقش سازنده و ضدتروری تی د ب همراه با مخالفت باید ترجمس  رد، چون این  شورها از

 ستایند؛را می

 س اروپا  ری م تکفیریأ ید بر برخورد دوگانس غرب با موضوع تروری م از این منظر  س یکی از نیروهای اصلی مقابلس با تروت -

عنی ی ،ای واقعیهروری تتو این رویکرد سهب تقویّت  انددهد، را تروری م نامیدهرا نی  مورد تهدید جدّی قرار داده و می

 شود.دااش و صهیونی م می

 ج( مالحظات اساسی بحث؛

مهوری شارها بر جفوب اف ایش اهلل شود، اما در ماموع ان را باید در چارچتواند سهب فشار بر د باقداا المان هرچند نمی -

رویکردی  ده و باش س با ترور سرلشکر شهید قاسم سلیمانی اغاز  تف یر  رد؛ فشارهاییو مقاومت منعقس اسالمی ایران 

 تروری تی ادامس خواهد یافت.

 

 


