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 (رمضانویژه ماه مبارک )



 

2 

 

 

 

 

ها و بازتابر به فضا و تأملی دانقالب اسالمی پاسداران  سپاهاز سوی نور اهمیّت، آثار و نتایج پرتاب ماهواره  -1

 واکنش آمریکا به این موضوع؛

ن تحقق جهش ر ایکارهای مقابله با موانع و نقش نیروهای مسلح دروی جهش تولید، راهها و موانع پیشظرفیت -2

 ؛تولید

ّکات جدید های عراق در زمینه ایجاد ثبات سیاسی و تداوم راه مبارزه با داعش با توجه به تحربررسی موفقیّت -3

 آمریکا در این کشور؛

 گذاری اجتماعی و اهمیّت صبر و سکوت در این شرایط؛رونا و طرح فاصلهکفرهنگی -آثار و تبعات فکری -4

ا از هآنبی و سازوکارهای الزم جهت تفکیک ها و اقدامات انقالضرورت عقالنی سازی انگیزه چرایی اهمیّت و -5

 خودسرانه با توجه به افزایش تکاپوی نیروهای انقالبی در شرایط بحران؛ حرکات 

ی برخلزامات نماینده تراز انقالب اسالمی و اهمّیت خودنظارتی نمایندگان بر رفتار خویش با توجه به مخالفت ا -6

 از نمایندگان مجلس با آن؛

وزه حت کشورهای الآثار و نتایج وابستگی بر فروپاشی و شکنندگی یک نظام سیاسی با توجه به افزایش مشک -7 

 ؛بحران کروناخلیج فارس در 

نئولیبرالیسم در دوگانه منفعت و سالمت در دوران بحرانی شدن وضعیت کرونا در آمریکا و  هایچالش -8

  گذاری اجتماعی؛واداران ترامپ برای پایان دادن به طرح فاصلهتظاهرات ه

یسم ترور» یّت یافتنعینتحریم دارویی آمریکا علیه ایران در افزایش مشکالت کشور برای مقابله با کرونا و تأثیر  -9

 ؛واشنگتن« دارویی

رف طدر شرایط درگیری دو  هاچرایی عدم پایبندی عربستان به آتش بس در یمن و تداوم حمالت علیه یمنی -10

 با بحران کرونا؛

رائه این تکرار به جهت تسریع در ( است و ا3مطالب این شماره از رصدنامه تکرار مطالب شماره قبل )شمارهبرخی از *** 

 باشد. یمبرداری از آن در ایام ماه مبارک رمضان برای بهره نامهرصدویژه نسخه 

 های سیاسیموضوعات و سوژه
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هواره نور از سوی سپاه پاسداران انقالب اسالمی به فضا و تأملی در اهمیّت، آثار و نتایج پرتاب ما( 1

 واکنش آمریکا به این موضوع؛ها و بازتاب

 الف( اهمیت موضوع؛

 نقش مبنایی حضور در فضا در تأمین امنیت ملی از منظر افزایش توان اطالعاتی کشور؛ -

 های اساسی جهت تحلیل موضوع؛ب( مؤلفه

ای هریح ویژگیویکرد، تشهای حاصل از این راسالم، توجه جمهوری اسالمی به تولید علم و پیشرفت تشریح جایگاه علم در -

 ..؛اهم کند و.ا را فرهکه زمینه کُشتار انسانگیرد نه اینقدرت علمی در یک نظام دینی که در خدمت زندگی بشر قرار می

امنیتی  از نیازهای صنایع نظامی در تأمین نیازهایی فراتر قشبُرد جریان علمی کشور، نتشریح نقش نیروهای نظامی در پیش -

 ..؛ها در حوزه ماشین آالت غیرنظامی و.ها در تأمین مواد بهداشتی و یا نقش آنهمچون نقش کنونی آن

نعت ص همیّت اینک دهه قبل( و بیان ایدار اما خاموش نیروهای انقالبی در زمینه صنایع فضایی )در مدّتهای تشریح تالش -

ه دارند که ه را برعهدین حوزااندازد و نیروهایی در رونق و جهش تولید از این منظر که خُرده صنایع الزم داخلی را به راه می

 ریسمدر  یتنها مانعنه میتحراست؛)توجه به این بخش از سخنان سردار سالمی که ی و اتکا به توان داخل نگررویکردشان بومی

سطح  ت بزرگ درقدر کیبه  دنیرس یما برا نینو یهایفناور شرانیه موجب روشن شدن موتور پبلک ستیما ن یروشِیپ

 (.است یدر سطح جهان کیمنطقه و در افق نزد

طقه رتبه اول من ای که طی یک دهه گذشته توانسته استگونهنعت فضایی ایران بهتأکید بر سرعت پیشرفت علم در حوزه ص -

 ه صنعت فضایی کسب کند؛جهان را در زمین 11و رتبه 

ی را م حوزه فضایپاه در حوزه موشکی و هسهای سپاه پاسداران در زمینه پرتاب ماهواره که هم توانمندی تشریح توانمندی -

 دهد؛نشان می

لو در ه جهای رو بامیران تنها با انجام گاخواهی غرب در زمینه محدودسازی توان موشکی که جلوگیری از زیادهتأکید بر این -

ه کاهش ر این حوزخواهی غرب از ایران دکنیم، سقف زیادهبر تولید میهای ماهوارهاین حوزه ممکن است. وقتی موشک

 د؛شویابد. راکد ماندن این حوزه سبب افزایش توقعات دشمن جهت تعطیل کردن صنعت موشکی و فضایی میمی

یلومتری ک 425ر مدار د خستین ماهواره نظامی جمهوری اسالمی ایرانن نعنوا بهتشریح آثار و نتایج قرار گرفتن ماهواره نور  -

ظامی، رصد ختلف نمیابی ادوات و تسلیحات، مخابرات امن، تسهیل ارتباطات میان واحدهای زمین همچون: کمک به موقعیت

ه اری از نقشخورد، برراداری سطح زمین، رصد تصویری با دید مرئی و حرارتی، افزایش توان کشور در نبردهای اطالعاتی

 جامع دفاعی برای کشور، رونق بخشیدن به صنایع وابسته به این صنعت در داخل و...؛

برخی ر یک ربی که تیتع -عبری  -غربی هایپرتاب ماهواره نور در بسیاری از رسانهای سیاسی و رسانه هایتوجه به بازتاب -

 ؛قرار گرفت .شینهووا و..ها همچون رویترز، راشاتودی، جروزالم پُست، آناز 
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ای و اهمیّت ی بین قارّههاوجه به واکنش آمریکا در این زمینه که این پرتاب را به معنای تالش ایران برای دستیابی به موشکت -

 دانست. ها جهت ایجاد بازدارندگی در کشوراین نوع موشک

 ج( مالحظات اساسی بحث؛

و یا  ین اقداماتا در اثر اشبهاتی همچون افزایش منازعه میان ایران و آمریک ابدستاوردهای دفاعی و نظامی کشور همواره  -

د به بهه را بایشین دو است. ااجه بوده گذاری در حوزه نظامی و دفاعی مواولویّت داشتن مشکالت اقتصادی در مقابل سرمایه

مه همنیت برای ادفاع و  اولویّت داشتن موضوعهایی همچون ها دشوار نیست. پاسخصورت مستدل پاسخ داد و البته پاسخ به آن

که کید بر اینو تأ ، تشریح نقش صنایع دفاعی در رونق تولید و مزایای اقتصادی آناز جمله مدعیان قدرت جهانی کشورها

 .شودرکود در حوزه صنایع نظامی و امنیتی باعث افزایش توقّعات دشمن برای تعطیل کردن این حوزه می

 

ین کارهای مقابله با موانع و نقش نیروهای مسلح در اروی جهش تولید، راهموانع پیش ها و( ظرفیت2

 تحقق جهش تولید؛

 الف( اهمیت موضوع؛

  نقش مبنایی تولید در تقویت قدرت اقتصادی کشور و خنثی کردن تحریم؛ -

 های مهم تحلیل موضوع؛ب( مؤلفه -

مینه ایداری در ز، مستمر و مستدام در زمینه تولید بوده و شکوفایی پمفهوم شناسی جهش تولید که به معنای حرکت سریع -

 کند؛ تولید ایجاد می

نی و ز کاالی ایرااو تأکید بر ضرورت تداوم حمایت ات( در دیدگاه اسالمی)قرآن و روایتولید ابتکار و  کار،تشریح اهمیّت  -

 خلی؛کاالی خارجی و توجه به کاالهای دا ویژه تأکید بر نقش تبلیغات در تغییر ذائقه و فرهنگ خریدبه

هزار  22۰۰ی)با توجه به وجود های کشور جهت رسیدن به جهش تولید همچون برخورداری از سرمایه داخلتشریح ظرفیت -

یه غنی، منابع اول داری ازنقدینگی در کشور(، برخورداری از نیروی انسانی متخصص و آماده به کار، برخورحجم میلیارد تومان 

 شاورزی، کحصوالت موهوایی ایران و فراهم بودن تولید انواع های الزم، تنوع جغرافیایی و آببرخورداری از زیرساخت

ز فرار ایرتولیدی و ضرورت اصالح آن، جلوگیری روی تولید همچون نظام بانکی غتأکید بر ضرورت رفع موانع پیش -

 قاچاق کاال، عدم تساهل و تسامح در مقابلوکار، برخورد قاطع با مالیاتی، تسهیل قوانین کسب

افزایش  ثار تحریم،خنثی کردن آ کاهش تورّم، شدن جهش تولید همچون رونق اشتغال، تشریح آثار و نتایج عملیاتی -

 .؛های اقتصادی ناشی از بحران کرونا و..درآمدهای مالیاتی، تقویت رابطه علم و صنعت، جبران خسارت

ای هر فروشگاهدها شریح نقش نیروهای مسلح در جهش تولید با انجام اقداماتی همچون خرید کاالهای ایرانی و عرضه آنت -

  وداشتغالی،و وام خ در مناطق محروم ویژه در حوزه پوشاک، کیف و کفش، ایجاد تعاونیاتکا، مقابله با قاچاق کاال به

 ج( مالحظات اساسی بحث؛

ن رای جمع کردد، اما فرصت مناسبی بانوکارها از رونق افتادهن کرونا هرچند بسیاری از مشاغل و کسبدر شرایط بحرا -

بازکردن  د، یعنیکه بزرگترین تهدید علیه تولی فروشیمشاغل کاذبی است که ضدتولید هستند. مشاغل کاذبی همچون دست

 ظام بازار،شاغل نمکه این ط باید جمع شوند. ضمن اینکند در این شرایمسیر برای فروش اجناس قاچاق است را فراهم می

 کند و این مشکالت بر حوزه تولید نیز اثرگذار است.عرضه و تقاضا را با مشکل مواجه می
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 تحرکّات های عراق در زمینه ایجاد ثبات سیاسی و تداوم راه مبارزه با داعش با توجه بهبررسی موفقیّت( 3

 ؛در این کشورجدید آمریکا 

 لف( اهمیت موضوع؛ا

  ؛ تأثیر ثبات سیاسی عراق بر ثبات و امنیت ایران و کاهش حضور آمریکا در منطقه -

 های مهم تحلیل موضوع؛ب( مؤلفه -

 کشور؛ درت در اینقثباتی و خالء نقشه آمریکا برای عراق پسا داعش مبنی بر تالش کاخ سفید جهت ایجاد بیتشریح  -

 ستقل در اینوزیر مد و به قدرت رساندن تخستامالت جریانات عراقی برای تشکیل دولت جدیتشریح روند گفتگوها و تع -

 کشور؛

ید عراق کیل دولت جدوجه به فروکش کردن اعتراضات خیابانی در عراق که البته بیشتر به دلیل شیوع کرونا است، اما با تشت -

 این اعتراضات بعد از کرونا تضعیف خواهند شد؛

یر ی روزهای اخطروریسم تکفیری که در این چارچوب تها با داوم راه مقاومت در عراق و تداوم مبارزه عراقیتأکید بر ت - 

راق ارتش ع یهاواحد و یالحشد العشائر یروهایالقذف با مشارکت ن یگسترده را در واد یتیامن اتیعمل کی یتیامن یروهاین

 اند.هآغاز کرد

رد مانع نفوذ کا تالش میالنبار قرار دارد، از این منظر که آمریکف که در استان اذی القتوجه به اهمیّت راهبردی منطقه واد -

 شود؛ نه را مانعدیترامنیروهای مقاومت و حشدالشعبی به این منطقه شود تا راه ارتباط زمینی ایران به سوریه و لبنان و 

 ج( مالحظات اساسی بحث؛

های حضور دولت و توجیه تحرّکات داعش نوعی هراس افکنی در غرب آسیاهای غربی درباره بخشی از ادعاهای رسانه -

 فکر آنان درتویژه هبهای داعش هنوز به شکل مخفی فعّال هستند و گر غربی در این منطقه است، اما در مجموع هستهسلطه

غرب در  ی فعالیتاست براای که این ظرفیت شیطانی همواره زمینه. نکته مهم اینهایی از منطقه مورد پذیرش استبخش

کته نسلحه. این اا فروش بها و همچنین دوشیدن اعراب وابسته های منطقه، به تحلیل بردن توان نظامی آنمنطقه، تضعیف دولت

بهه های جزینههن از الزم است همواره در تحلیل مسائل منطقه مدّ نظر قرار گیرد و در اینجا ارزش دیپلماسی برای کاست

 ؛یابدت میمقاومت اهمیّ

مجموع  ولت جدید عراق به نخست وزیری مصطفی الکاظمی همچنان با مشکالتی برای شکل گیری مواجه است، اما درد -

های سیاسی این کشور است، مورد ای عراقی و مورد اجماع گروهو چون انتخاب و گزینه کندروند رو به جلوی را طی می

 . احترام ایران است

 

و اهمیّت بر حوزه سیاست گذاری اجتماعی رح فاصلهفرهنگی کرونا و ط-کریآثار و تبعات ف( 4

 در این شرایط؛ نگریآینده

 الف( اهمیت موضوع؛

 نقش عوامل عینی در تحوالت فکری و بازخورد این تحوالت بر عرصه سیاست؛ -

 های اساسی جهت تحلیل موضوع؛ب( مؤلفه
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یماری بجهت مهار  نشینیوآمد و نیز ضرورت خانهی، محدودیت در رفتگذاری اجتماعتوجه به طرح گریزناپذیر فاصله -

 کرونا و تأکید بر رعایت این مهمّات؛

ه حیطه باین مسائل  جامعه و سر ریزشدن وگانه عین و ذهن و تأکید بر اثرگذاری پدیده کرونا بر مسائل فکریدتشریح رابطه  -

 فرهنگ و سیاست و حتی اقتصاد؛

ر اخالقی و د ونه توجه به زیست معنوی تأثیرات با توجه به افزایش خلوت انسان و فراهم شدن زمی تشریح چگونگی این -

 اس؛اسهای بیبرنامه وها ها برای درانداختن مواضع، طرحهای ماجراجو و تالش آنمقابل آزاردهنده بودن خلوت برای سوژه

ه ظهور دوبار وضوعات سوخته و واهی همچون تأکید برمش قبر طلب در زمینه نبهای اصالحتوجه به مواضع برخی از رسانه -

 ری؛نگیندهگرایی به جای آنژاد و تخریب وجهه نیروهای انقالبی با این بهانه و در مجموع غلبه گذشتهاحمدی

یان نگ و بفره ت، اقتصاد وپژوهی نیروهای سیاسی با نظر به آثار کرونا بر حوزه سیاسنگری و آیندهتشریح ضرورت آینده  -

 های دوران بعد از کرونا؛ها و چالشفرصت

 واج گفتگوهایو ر)زندگی دوم( ها به زندگی مجازییرونی افراد و پناه بردن بیشتر آنتوجه به محدودشدن ارتباطات ب -

گی رهنف -های سیاسیکستن چارچوبها همچون شفرهنگی آن -و پیامدهای سیاسی ویدئویی زنده)الیوها( در اینستاگرام

 افزایش تجربه واگرایی از حاکمیّت، سُست شدن بنیان خانواده و...؛ حاکمیّت،

 ج( مالحظات تحلیلی؛
نجر به ماری گاه مهار این بیمرسانی به مردم و حتی های قوی میان نیروهای انقالبی برای خدمتبحران کرونا و وجود انگیزه -

می از ای افتتاح سردار سالهای رسانههمانند آنچه در بازتابین اقدامات اگاهی برخی از شود. اقدامات شتابزده و غیرعلمی می

ای انهبهاز آنها و کنند ستفاده میقالبی اوجهه سپاه و نیروهای اندار کردن در راستای خدشه سامانه تشخیص کرونا رخ داد،

که اد توجه دسؤال  ایناقدامات، اذهان را به ن مراقبت از مواضع و سازند که باید ضممیهای ضدانقالب برای بازارگرمی رسانه

مومی عرد و عرصه کتأمل  کند؟ در هر حال این موضوعی است که باید صرفا در آنآیا مسئله نفوذ در این زمینه نقش ایفا نمی

 جای بیان و تشریح آن نیست.


