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اًبَّی از خبرّبی گًَبگَى کِ اهرٍزُ بِآسبًی در دسترس ّوگبى قرار داردً ،ببید
هب را از هَضَػبت ٍ هسبئل اصلی اًقالة ٍ جوَْری اسالهی دٍر کٌد .از ایي رٍ،
بر آًین تب بب رصد ًسبتب جبهغ اخب بر ،آى دستِ از خبرّبیی را کِ در رابطِ بب اًقالة
اسالهی ٍ ًظبم جوَْری اسالهی ،هسئلِ ایجبد هیکٌٌد ،هَرد تَجِ قرار دادُ ٍ چٌد
هَضَع هْن ٍ هسئلِهٌدی آىّب در ارتببط بب اًقالة ٍ جوَْری اسالهی را بِ-
صَرت اشبرٍُار تبییي ًوبیین:
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چارچوب و محوراهی ی ر ن وژه اه و و وعا ی هک ردا ن ااره ی وانید:
ٍاکاٍی ًیّات پٌْاًی ارٍپا اس ًگِداشتي ایزاى در بزجام ٍ تشزیح چیستی ٍ چگًَگی اثزگذاری تدبیز رّبز
هعظن اًقالب در سهیٌِ غٌیساسی
تأکید رّبز هعظن اًقالب بز راّبزد سِگاًِ دشوي هبٌی بز فشار اقتصادی ،رٍاًی ٍ عولیاتی
چگًَگی تحلیل اعتزاضات اقتصادی ٍ حل هشکالت هعیشتی ،بدٍى کوک بِ ًقشِ دشوي جْت سَء استفادُ
اس ایي اعتزاضات
رایشًیّا دربارُ لَایح  ٍ FATFپالزهَ در هجلس ٍ ًگزاًیّا دربارُ ّضن ایزاى در اقتصاد جْاًی در کٌار
ضزٍرتّای رفع هَاًع در رٍابط باًکی
حضَر ایزاى در اجالس شاًگْای ّنسهاى با اجالس گزٍُ ّفت ٍ ارسیابی رٍیکزد ًگاُ بِ شزق در سیاست
خارجی ایزاى جْت هقابلِ با تحزینّا
اعتزاضات اردى ًشاًِای اس ظزفیتّای اجتواعی بحزاىساس در کشَرّای هزتجع عزبی ٍ ًَید شکلگیزی
هَج دٍم بیداری اسالهی
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رصد 2

ٍاکاٍی ًیّات پٌْاًی ارٍپا اس ًگِداشتي ایزاى در بزجام ٍ تشزیح چیستتی ٍ

چگًَگی اثزگذاری تدبیز رّبز هعظن اًقالب در سهیٌِ غٌیساسی

اّویت:

 ضزٚرت بیاػتٕادی ب ٝارٚپا  ٚتٛج ٝب ٝپی٘ٛدٞای استزاتضیه ٔیاٖ ارٚپا  ٚآٔزیىا؛استمالَ سیاست خارجی ایزاٖ  ٚتأثیز ابتىار ػُٕ رٞبزی در سیاست خارجی برز برٞٝرٓخرٛردٖ ٔؼرادتتدضٕٗ؛
هؤلفِّای هْن بحث:

 تٛج ٝب ٝجذابیبت بزجاْ بزای ارٚپا اس ٔٙظز رٚیىزدٞای أٙیتی آٖ ٘سبت بر ٝخاٚرٔیا٘رٟٔ ٚ ٝرار ایرزاٖ براحفظ بزجاْ  ٚباسٌزدا٘دٖ تحزیٓٞا با ٘ظز ب ٝبزخی دیدٌاٜٞا ٔبٙی بز تمسیٓواری پٟٙا٘ی ارٚپرا  ٚآٔزیىرا در
ایٗ سٔیٝٙ؛
 تطزیح «بزجراْ ٔؼیر » ٛبرٔٝؼٙرای ترٛاقمی ور ٝدر آٖ دادٜٞرای ایرزاٖ ٔطرص ٔ ٚطّرك  ٚدر ٔمابرُ،ستا٘دٜٞای غز ٘ ،أحدٚد٘ ،أطص ٔ ٚتغیزی اس ارادٔ ٜمطؼی سیاسی  ٚالتصادی باسیٍزاٖ غزبی است؛
 تطزیح قزٔاٖ رٞبز ٔؼظٓ ا٘مال ٔبٙی بز آغاس غٙیساسی بزای دستیابی بٞ 091 ٝرشار سر ٛور ٝبرا ٞردتأٔیٗ سٛخت ٘یزٌٚا ٜاتٕی بٛضٟز  ٚرآوتٛر تٟزاٖ صٛرت ٔیٌیزد؛
 ضجاػت  ٚتٛا٘ایی جٕٟٛری اسالٔی ایزاٖ در حزوت ٌاْبٌٝاْ بٝسٛی باسٌزدا٘دٖ ٚضؼیت صٙؼت ٞستٝایب ٝدٚراٖ لبُ اس بزجاْ؛
هالحظات اساسی:

خزٚج ایزاٖ اس بزجاْ ،بز٘أٝای دقؼی ٘یست  ٚبا تٛج ٝب ٝتدبیز رٞبز ٔؼظٓ ا٘مال ٔبٙی بز غٙیساسی برزای
دستیابی بٞ 091 ٝشار س ٛدر چارچ ٛبزجاْ ،ایزاٖ قؼال در بزجاْ ٔیٔا٘د ،أا ٞرٓسٔراٖ در ایرٗ چرارچٛ
الدأات ٔمدٔاتی بزای اسسزٌیزی قؼاِیت ٞستٝای لبُ اس بزجاْ را د٘باَ ٔیوٙد.
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 -2تأکید رّبز هعظن اًقالب بز راّبزد سِگاًِ دشوي هبٌی بتز فشتار اقتصتادی،
رٍاًی ٍ عولیاتی
اّویت:

ٔٙظٝٔٛای ب ٝتٟدیدات دضٕٗ؛

 ٍ٘اٜٕٝٞجا٘ب ٝب ٝایزاٖ بؼد اس خزٚج اس بزجاْ؛
 خیش آٔزیىا بزای قطار هالحظات اساسی:

برٚٝیرض ٜدر حرٛسٜ
 ضزٚرت تّمی وزدٖ وطٛر در ضزایط ج ًٙالتصادی  ٚرػایت تدابیز التصادی رٞبز ا٘مال  ،التصاد ٔمأٚتی؛
حزبٞٝای دضٕٗ؛
 أیدآقزیٙی  ٚتؼصب ٘سبت ب ٝدستاٚردٞای ّٔی ،تِٛید ّٔی  ٚتبّیغ ٘اوارآٔدی بٝػٛٙاٖ د ٚدستاٚرد  ٕٝ٘ٛ٘ ٚػیٙی خٛدباٚری؛
ٞستٝای  ٚتٛاٖ ٔٛضىی 
 حٕایت ٚیض ٜاس صٙؼت  -ضزٚرت اقشایص ٕٞدِی ٕٞ ٚبستٍی  ٚپزٞیش اس اِتٟابات سیاسی با تٛج ٝب ٝج ًٙرٚا٘ی دضٕٗ؛

 -3چگًَگی تحلیل اعتزاضات اقتصادی ٍ حل هشکالت هعیشتی ،بدٍى کوتک بتِ
ًقشِ دشوي جْت سَء استفادُ اس ایي اعتزاضات
اّویت:

ٔٛجسٛاری بز اػتزضات صٙفی ٔ ٚؼیطتی؛
ب ٓٞٝریصتٗ اٚضاع داخّی وطٛر با 
 بز٘أ ٝراٞبزدی دضٕٗ جٟت ِٛیتدار بٛدٖ ٔسائُ التصادی ٘ ٚیش حُ ٔطىالت ٔؼیطتی  ٚصٙفی؛
 ا ٚ إٞیت ٘ٛع درن دضٕٗ اس اٚضاع داخّی ایزاٖ با تٛج ٝب٘ ٝمص ٔبٙرایی جٙرً رٚا٘ری در ّٔتٟرب ضردٖ یرهاػتزاض التصادی  ٚصٙفی؛
هالحظات اساسی بحث:

ٓٞسرطح ضرزٚرت
ٟ٘ادیٝٙساسی ایٗ تحّیُ دٚٚجٟی و ٝضزٚرت رسیدٌی ب ٝحُ ٔطىالت التصادی  ٚصٙفی 

تٛج ٝب٘ ٝمط ٝدضٕٗ است؛
ٞیچیه اس ایٗ دٚ ٚج٘ ٝباید ب٘ ٝفغ دیٍزی ٔصادر ٜض٘ٛد؛
 ظزقیتٞا ٚتٛاٖ وطٛر جٟت بز ٖٚرقت اس ٔطىالت؛

 -أیدآقزیٙی  ٚتأوید بز
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-4رایشًیّا دربارُ لَایح  ٍ FATFپالزهَ در هجلس ٍ ًگزاًیّا دربارُ ّضن ایتزاى
در اقتصاد جْاًی در کٌار ضزٍرتّای رفع هَاًع در رٍابط باًکی
اّویت

ٚاسطٝای جٟت ٔمابّ ٝبا استمالَ التصرادی  ٚسیاسری وطرٛرٞا ٞ ٚضرٓ

ساسٔاٖٞای التصادی غز

 ٟ٘ادٞا ٖٚٞا در التصاد  ٚجأؼ ٝجٟا٘ی؛
آ
 ٔالن بٛدٖ ٔؼیار غز دربار ٜتزٚریسٓ در تیح ٝپاِزٔ ٚ ٛخٛا٘ص التصادی  FATFاس ایٗ ٔؼیارٞا؛ٌیزیٞای سیاست خارجی؛
جٟت 
 پی٘ٛد اساسی ٔؼاٞدات التصادی با سهیٌِّا ٍ بستزّای بحث

تحّیُٞایی ٔبٙی بز ٘مص  FATFدر حُ ایٗ ٔٛا٘غ؛

ٚ -جٛد ٔطىالت در رٚابط با٘ىی ایزاٖ ٚ ٚجٛد

تحّیُٞایی ٔبٙی بز حضٛر در  FATFجٟت ٔمابّ ٝبا تفسیز غزبی اس تزٚریسرٓ ،خرزٚج دائٕری ایرزاٖ اس

ٚجٛداخالٌَزی ایٗ اتٟأات در ٔٙاسبات تجاری ایزاٖ؛
ِیست سیا ٜایٗ ساسٔاٖ  ٚجٌّٛیزی اس 
 دیدٌاٛٔ ٜاقماٖ ایٗ ِٛایح دربار ٜاِشأی بٛدٖ ػضٛیت وطٛرٞای ػض ٛساسٔاٖ ُّٔ در وٛٙا٘سی ٖٛپاِزٔٛ؛ضزٍرت ٍ هالحظات

ٔشیتٞای ا٘دن ،چارچٌ ٛزیش٘اپذیزی جٟت رسیدٖ دضٕٗ ب ٝتؼدیُ سیاست خرارجی ایرزاٖ در
  FATFبا حٛسٔ ٜمأٚت است؛
ٔحزٔا٘ٞٝای التصادی؛

تزاوٙصٞای ٔاِی ایزاٖ  ٚدستیابی بٝ

سٔیٝٙساسی  FATFبزای رصد
 ٌرزٜٞٚرای ٔمأٚرت
بٟا٘ٞٝای حمٛلی جٟت ٔحدٚدساسی حٕایت ایرزاٖ اس 
 پذیزش پاِزٔ ٚ ٛدستیابی غز ب ٝٔٙطمٝ؛
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 -5حضَر ایزاى در اجالس شاًگْای ّنسهاى با اجالس گتزٍُ ّفتت ٍ ارسیتابی
رٍیکزد ًگاُ بِ شزق در سیاست خارجی ایزاى جْت هقابلِ با تحزینّا
اّویت:

سّطٌٝزی آٔزیىا  ٚارٚپا؛
 ٘مص راٞبزدی سیاست ٍ٘ا ٜب ٝضزق در ٔمابّ ٝبا  إٞیت ػضٛیت ٘اظز ایزاٖ در ضاٍٟ٘ای  ٚتٛج ٝچیٗ  ٚرٚسی ٝبٛٔ ٝلؼیت استزاتضیه ایزاٖ؛بٝػٛٙاٖ وطٛر پیطرٍاْ
 اِٛٚیت ٔسائُ أٙیتی ٔ ٚبارس ٜبا تزٚریسٓ در اجالط ضاٍٟ٘ای  ٚضزٚرت حضٛر ایزاٖ در ایٗ ٔبارسٜ؛
ٔیا٘جیٌزی) ایزاٖ با (ٔ ٚیاٖ) وطٛرٞای ٕٞسایٕٞ ٝچ ٖٛاقغا٘ستاٖ ٚ

 ٘مص ضاٍٟ٘ای در تمٛیت دیپّٕاسی (ٚپاوستاٖ؛
هَلفِ ّای اساسی بحث:

بٚٝیض ٜاس سٛی چیٗ  ٚرٚسی ٝبا تٛجر ٝبر ٝخرزٚج
تاسیٞای تزأپ ٌ ٚزایص جٟا٘ی بٔ ٝحدٚدساسی أزیىا 
یى ٝ
 چٙدساِ ٝرٚسی ٝاس ٌزٞ ٜٚفت  ٚتٕایُ ب ٝایجاد لطب التصادی ضزق در بزابز غز ؛
 اجالط و٘ٛٙی ضاٍٟ٘ای ٕ٘ادی اس ٍٕٞزایی اػضا در ٔمابُ ٚاٌزایی اػضای ٌزٞ ٜٚفت؛ایٗبار ٜدر ضرٕٗ رػایرت
تالشٞای دیپّٕاتیه در 
 تٕایُ رٚسی ٝب ٝػضٛیت دائٓ ایزاٖ در ضاٍٟ٘ای  ٚضزٚرت استمالَ در سیاست خارجی ٛٞ ٚضیاری ٘سبت ب ٝػدْ ٚابستٍی ب ٝضزق؛
 بزخٛرداری ضاٍٟ٘ای اس باسار بشري جٟت صادرات واتٞای ایزا٘ی ٘ ٚیش تأٔیٗ ٔٛاد اِٚیٝ؛چراِصٞرا در رٚابرط تجراری

بیرٔك ٌ ٚسیصتٌ ٝزٞ ٜٚفت  ٚحٕالت اػضای آٖ ب ٝتزأپ با تٛج ٝبرٝ
 اجالط آٔزیىا با دیٍز اػضای ایٗ ٌزٜٚ؛
هالحظات اساسی:

 ٛٞضیاری ٘سبت ب ٝاستمالَ سیاست خارجی در ػیٗ تالش بزای ػضٛیت دائٓ در ضاٍٟ٘ای؛ درن ٔتفاٚت تاجیىستاٖ اس ٔم ِٝٛتزٚریسٓ ٔ ٚصاِفت پٟٙاٖ با ػضرٛیت دائرٓ ایرزاٖ در ضراٍٟ٘ای  ٚضرزٚرتدیدٌاٜٞای تٟزاٖ  ٚدٚضٙبٝ؛

٘شدیهساسی

تالشٞای دیپّٕاتیه جٟت

بٔٝؼٙای ٌسست وأُ اس رٚابط تجاری با ارٚپا  ٚوٓ إٞیت دا٘ستٗ رابط ٝبا آقزیما ،أزیىرای
 ٍ٘ا ٜب ٝضاٍٟ٘ای تتیٗ  ٚآسیای ٔیا٘٘ ٝیست!

چارچوب و محورهای تحلیلی مهمترین سوژهها و موضوعات

رصد 6

 -6اعتزاضات اردى ًشاًِای اس ظزفیتّای اجتواعی بحتزاىستاس در کشتَرّای
هزتجع عزبی ٍ ًَید شکلگیزی هَج دٍم بیداری اسالهی
اّویت:

 ضزٚرت احیاء بیداری اسالٔی با تٛج ٝب ٝپایاٖ داػص؛ بیا٘ات اخیز ٔماْ ٔؼظٓ رٞبزی خطا ب ٝجٛا٘اٖ ػز  ٚدػٛت آ٘اٖ ب ٝبیداری؛ إٞیت راٞبزدی اردٖ بزای آٔزیىا ،اسزائیُ  ٚػزبستاٖ جٟت ٔمابّ ٝبا جزیاٖ ٔمأٚت ٔٙطمٝ؛بز٘أٞٝای پٟٙا٘ی اسزائیُ بزای تبدیُ وٛچا٘دٖ تٕأی قّسطیٙیاٖ ب ٝخان اردٖ؛
 سهیٌِّا ٍ بستزّای بحث:

 سزو ٛضدٖ ٔٛج ا َٚبیداری اسالٔی در اردٖ با وٕه ارتجاع ػزبی  ٚرقغ ٔٛلت ٔطىالت التصرادی اردٖ ٚواٞص اػتزاضات اِٚیٝ؛
اٍ٘یشٜٞای ا٘مالبی ٘سُ جٛاٖ اردٖ ٕٞا٘ٙد دیٍز وطٛرٞای ػزبی ػّیر ٝرصیرٓ اسرتبدادی ٚ ٚابسرت ٝپادضراٞی
 اردٖ؛
 اقشایص ٔطىالت التصادی اردٖ ٘ ٚاتٛا٘ی ارتجاع ػزبی جٟت وٕه ب ٝایٗ وطٛر؛پیاهدّا ٍ ًتایج:

اٍ٘یشٜٞای ا٘مالبی جٛا٘اٖ در وطٛرٞای ػزبی باتٛج ٝب٘ ٝیاس آ٘اٖ ب ٝػأّی جٟت تحزن دٚبارٜ؛
 احیاء  ٔحصٛر ضدٖ رصیٓ صی٘ٛیستی در ٔیاٖ ٔٛج ٔمأٚت اسرالٔی  ٚترأثیز بیرداری اسرالٔی در اردٖ برز ٔمأٚرتاسالٔی قّسطیٗ؛
خیششٞا در سزسٔیٗ آَ سؼٛد؛

سٔیٝٙساسی بزای بزٚس
 قطار رٚا٘ی بز ػزبستاٖ  ٚتدابیز ٍ هالحظات

 تبّیغ س٘د ٜبٛدٖ بیداری اسالٔی ٘ ٚاوأی جب ٟٝغزبی-ػزبی-ػبزی در پایاٖ دادٖ ب ٝآٖ؛٘سصٞٝای تىفیزی؛
ّٔتٞای ػز در ٔمابُ 
رٞاییبصص 
بٝػٛٙاٖ ٘سص ٝ
ٔطزحساسی بیداری اسالٔی 
 -

