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رصد 1

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:
اّویت راّبردی تَجِ بِ رٍحیِ هلی ٍ ًقش رسبًِّب در کبستي از تَقعبت ٍ ّنزهابى ازاسا ش ًطاب ٍ
اهیدٍاری در جبهعِ
تأکید رّبر هعظن اًقالة بر ضرٍرت ّدا ت ًقد ٌگی در جبهعِ ٍ لسٍم تَجِ دٍلت بِ اّویت ا ي هَضاَ
در خرٍج از رکَد بب تَجِ بِ اعالم رشد اقتصبدی ًبچیس ا راى
طرح دٍببرُ ازتتبح دزتر اتحبد ِ ارٍپب در تْراىٍ ،اکبٍی اّداف ا ي طرح ٍ چگًَگی هَاجْاِ باب ا اي
هَضَ
تأهلی بر تَاى تکٌَلَشی داخلی ٍ هَاًع ارتقبء آى بب تَجِ بِ هسئلِ هبًدى ب رزتي شرکت ّبی ارٍپب ی از
ا راى ٍ تبعبت ا ي هَضَ بر اٍضب اقتصبدی داخل
بحراى آة در سرزهیيّبی اشغبلی ٍ تأکید دٍببرُ رّبر هعظن اًقالة بر ًببَدی قطعی رش ن صْیًَیستی
تداٍم جٌگ وي در جْت هعبدلِ دالر -اسلحِ بب ٍجَد شکستّبی عربستبى بب ًظر بِ ًبارد الحد ادُ ٍ
شکست بیسببقِ ائتالف عربی
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رصد 2

اّویت راّبردی تَجِ بِ رٍحیِ هلی ٍ ًقش رسبًِّب در کبستي از تَقعبت ٍ

ّنزهبى ازسا ش ًطب ٍ اهیدٍاری در جبهعْدر زهیٌِ غٌیسبزی

اّویت:

 تَجِ سّجش هؼظن اًمالة ثِ ایي هَضَع دس خطجِّبی ًوبص ػیذ فطش ٍ تأویذ ثش خستِ ًجَدى هلت ایشاى؛ ًمش اسبسی سٍح جوؼی دس یه وشَس دس تؼییي سشًَشت ٍ آیٌذُ خَد؛ جٌگ سٍاًی دشوي ٍ ّذفگیشی سٍحیِ هلی ایشاًیبى؛هؤلفِّبی هْن بحث:

 چیستی سٍح جوؼی دس یه وشَس ٍ تششیح اّویت آى؛ تششیح ًمش خَدثبٍسی ٍ اػتوبد ثِ ًفس دس پیشٍصی اًمالة اسالهی ٍ تأویذ ثش پیشٍصیّاب ٍ دساتبٍسدّبیثؼذ اص اًمالة اسالهی؛
 اسصیبثی اًتمبدی اص سٍحیِ هلی ٍ ًمذ ػبدات ًبهطلَة ایشاًیبى دس صهیٌاِ هصاشف ٍ تاال ثاشای وبساتي اصتَلؼبت دس جبهؼِ؛
 تششیح جٌگ سٍاًی دشوي ٍ تال ثشای افضایش هطبلجبت هشدم ٍ ّنصهبى ًبوبسآهذ هؼشفی وشدى حبوویتٍ دٍلت؛
هالحظبت اسبسی:

ًشبًِّبی شىست ثشجبمً ،جبیاذ وبسًبهاِ ثخاش اجشائای،

 ضوي ًمذ هٌصفبًِ ثشخی دستگبُ ّب ،ثب تَجِ ثِلضبئی ٍ تمٌیٌی وشَس سا سشاسش سیبُ جلَُ داد ٍ ثبیذ هشالت آثبس سٍاًی ایي سٍیىشد ثش جبهؼِ ثَد؛
 چَى ثشخی اص هشىالت هؼیشتی ٍ التصبدی ًجبیذ ثبػث شَد وِ فضبی ًب اهیذی ٍ یأس دس جبهؼاِ تضسیاكشَد؛
 جلَگیشی اص فضبی تَّیي ٍ تخشیت دس سطح جبهؼِ ٍ شجىِ ّبی اجتوبػی ثاب تَجاِ ثاِ تبویاذات سّجاشهؼظن اًمالة دس خطجِ ّبی ػیذ سؼیذ فطش.
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رصد 3

تأکید رّبر هعظن اًقالة بر ضرٍرت ّدا ت ًقد ٌگی در جبهعِ ٍ لسٍم تَجِ دٍلت

بِ اّویت ا ي هَضَ در خرٍج از رکَد بب تَجِ بِ اعالم رشد اقتصبدی ًبچیس ا راى

اّویت:

 تَجِ دٍلت ثِ جلت سشهبیِ خبسجی ٍ ًمش اسبسی ًمذیٌگی داخلی دس تأهیي هٌابثغ ساشهبیِ ثاشای خاشٍ اصسوَد؛
 ًمذیٌگی ػبهل اصلی تَسم ،ثَسسثبصی ٍ فؼبلیتّبی التصبدی غیشهَلّذ؛ سبیِ سٌگیي سوَد ،ثیىبسی ٍ ًبچیض ثَدى سشذ التصبدی  7.3دسصذی؛هؤلفِّبی اسبسی بحث:

 تششیح حجن ًمذیٌگی دس وشَس ،چشایی سشگشداى ثَدى آى ٍ ًمش آى دس حل هشىل سوَد؛ تَجِ ثِ ًمش ػَاهل سیبسی ٍ سٍیىشد ثشٍىگشایی دٍلت دس ػذم ٍسٍد سشهبیِّبی داخلی ثِ تَلیذ؛ فشاّن ثَدى صهیٌِّبی ٍالؼی اهٌیت سشهبیِگزاسی ٍ دس همبثل صهیٌِّبی رٌّی ٍ تصَیشی ًبهطلَة هجٌای ثاشًجَد ایي اهٌیت ٍ ضشٍست همبثلِ ثب ایي تصَسات؛
 تَجِ ثِ هشدهیسبصی التصبد ثب ًظش ثِ ایٌىِ همبم هؼظن سّجشی هشدم سا دس ایي هَضَع خطبة لشاس دادًذ؛هالحظبت اسبسی:

 ضشٍست پیشگبم ثَدى ًیشٍّبی اًمالثی دس فؼبلیتّبی سبلن التصبدی ٍ دسن فؼبلیت التصبدی ثاِهثبثاِ جْابدالتصبدی.
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 -3طرح دٍببرُ ازتتبح دزتر اتحبد ِ ارٍپب در تْراىٍ ،اکبٍی اّداف ا اي طارح ٍ
چگًَگی هَاجِْ بب ا ي هَضَ
اّویت:

 ًمش ًْبدّبی اسٍپبیی دس هذاخالت سیبسی وشَسّبی ّذف ٍ سیبست ولی آًبى هجٌی ثش حوبیت اص ًیشٍّابیدگشاًذیش ٍ اپَصیسیَى دس ایشاى؛
 ٍجَد صهیٌِّبیی جْت یبسگیشی ایشاى اص اتحبدیِ اسٍپب ٍ همبثلِ ثب تحشینّب ٍ الذاهبت جٌبح تٌذسٍ ایي اتحبدیِ؛زهیٌِّب ٍ هؤلفِّبی اسبسی بحث:

 توبیل ثشخی اص سیبستوذاساى اسٍپبیی ثِ حفظ ثشجبم ٍ استمالل ًسجی دس همبثل سیبستّبی ًبشیبًِ تشاهپ؛ اّویت ایشاى دس ًگبُ اسٍپبئیبى ٍ آگبّی آًبى ثِ ًمش سبصًذُ جوَْسی اسالهی دس حفظ اهٌیت هٌطمِ ثب ٍجَدتوبیل ثشخی اص آىّب ثِ تذاٍم فتٌِاًگیضی دس هٌطمِ؛
 تششیح فشصتّب ٍ چبلشّبی تَسؼِ سٍاثط ثب اسٍپب ثب تَجِ ثِ ٍجَد ثشخی صهیٌِّبی یبسگیشی ٍ ّنصهبى فشاّنشذى همذهبت ّضن ایشاى دس سیبست ٍ التصبد جبهؼِ جْبًی؛
هالحظبت اسبسی بحث:

 تَجِ ثِ ایيوِ التذاس جوَْسی اسالهی ایشاى هبًغ اص هذاخالت اسٍپبیی دس وشَس شذُ ٍ افتتابح احتوابلی ایايدفتش ثِ هؼٌبی دست ثشتش اسٍپب دس پیشجشد اّذاف سیبسی خَد دس داخل ایشاى ًیست؛ ثلىاِ چابلشّابی افتتابح
احتوبلی دفتش اتحبدیِ اسٍپب اص جْت ٍاسد وشدى ایشاى دس چشخِ هزاوشُ ثشای هازاوشُ ،فشصاتساَصی ٍ غفلات اص
تَجِ ثِ ظشفیتّ-بی دسًٍی است.
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-4تأهلی بر تَاى تکٌَلَشی داخلی ٍ هَاًع ارتقبء آى بب تَجِ بِ هسئلِ هبًدى ب رزتي
شرکت ّبی ارٍپب ی از ا راى ٍ تبعبت ا ي هَضَ بر اٍضب اقتصبدی داخل
اّویت

 شىٌٌذگی صٌؼت ٍاثستِ ٍ هًَتبط دس یه وشَس ٍ ضشثبت التصبدی آى دس صهیٌِ افت تَلیاذ ،افاضایش سواَد ٍثیىبسی؛
 ًمش تىٌَلَطی داخلی دس افضایش هؤلفِّبی لذست ٍ ٍاثستگی استمالل التصبدی ثِ استمالل دس تىٌَلَطیّبیاسبسی؛
 ًگبُ اًحصبسی اسٍپب ثِ همَلِ تىٌَلَطی ٍ استفبدُ اثضاسی اص ایي اهتیبص؛هَلفِ ّبی اسبسی بحث

 تَجِ دادى ثِ ضشٍست ثَهیسبصی تىٌَلَطی ،حوبیت اص ًخجگبى ػلوی ،جلَگیشی اص فشاس هغضّب ٍ تَسؼِ ػلاَمپبیِ ثب تَجِ ثِ تأویذات اخیش سّجش هؼظن اًمالة؛
 ثشاًگیختي اًگیضُّب ٍ اسادُّبی داخلی جْت خشٍ اص تىٌَلَطی هًَتبطگًَِ ٍ تأویذ ثش شؼبس «هب هیتَاًین» ثابًظش ثِ پیششفتّبی هَجَد دس حَصُ ًبًَّ ،ستِایً ،ظبهی ٍ...
 تششیح چگًَگی پیًَذ ثیشتش صٌؼت ثب داًشگبُ ٍ چبسُجَیی ثشای سفغ هَاًغ؛ تششیح تأثیش هبًذى یب سفتي ششوتّبی اسٍپبیی ثش لیوت هحصَالت ٍ تَجِ دادى ثِ اّویت ساّجاشدی وابالیسبخت داخل؛
هالحظبت اسبسی

 پزیش ایي اشىبل هجٌبیی وِ ًَع تؼلین ٍ تشثیت فشد ایشاًی ونتش ٍالغگشایبًِ ٍ ثیشتش ایذُآلیساتی اسات ٍ اصایي سٍ ثب الذام ٍ ػول فبصلِ داسد ،ثٌبثشایي گشایش ثِ اثاذاع ٍ اختاشاع تىٌَلاَطی سا ثبیاذ اص آهاَص ّابی دسٍاى
وَدوی دًجبل وشد؛
 پیششفت دس حَصُ ًظبهی ٍ ّستِای ثب ٍجَد اًجبشت اًگیضُ ،اهیذ ٍ اػتوبد ثِ ًفس حبصل شذُ ٍ اًجبشات ایايهمَالت دس دیگش حَصُّب سجت پیششفت دس اثذاع ،اختشاع ٍ استمبء فٌبٍسی هیشَد.
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 -5بحراى آة در سرزهیيّبی اشغبلی ٍ تأکید دٍببرُ رّبر هعظن اًقالة بر ًببَدی
قطعی رش ن صْیًَیستیوقببلِ بب تحر نّب
اّویت:

 ثذیْی ثَدى ًبثَدی سطین صْیًَیستی ثب پبیبى فتٌِاًگیضی دس جْبى اسالم ٍ شىلگیشی ٍحذت اسالهی؛ ًبتَاًی آهشیىب اص حل ثحشاى آثی سطین صْیًَیستی ٍ آشىبسسبصی هحذٍدثَدى لذست ًظبم سلطِ؛ اظْبسات هضحه ًتبًیبَّ دس صهیٌِ ووه ثِ حل ثحشاى آة دس ایشاى ٍ ضشٍست پبسخ ثِ ایي ادػب؛هَلفِ ّبی اسبسی بحث:

 دیذگبُ همبم هؼظن سّجشی هجٌی ثش ًمش اهذادّبی الْی دس ًبثَدی سطین صْیًَیستی ثذٍى ًیبص ثاِ حولاِ ثاِایي سطین؛
 تششیح ثحشاى هششٍػیت سطین صْیًَیستی ٍ ػذم ثشخَسداسی اص هجبًی یه دٍلت-هلت ٍ ّنافضایی ایي ثحاشاىّب ثب ثحشاى آة؛
 تششیح هحذٍدیتّبی هٌبثغ آثی اسشائیل ٍ ٍاثستگی آى ثِ ٍاسدات آة اص تشویِ، تأویذ ثش جْل ًتبًیبَّ ٍ الذاهبت ػبجضاًِ اٍ طی سبلّبی اخیش دس جٌگ سٍاًی ػلیِ ایشاى (اص ثشًبهِ ّستِای تبهَضَع آة)؛
 -تششیح فتٌِاًگیضیّبی سطین صْیًَیستی دس جْبى اسالم ٍ صًذُ ًگِ داشتي گفتوبى ًبثَدی لشیتالَلغ آى؛

هالحظبت اسبسی:

 ثِ ّوبى هیضاى وِ ثحشاى آة سطین صْیًَیستی لبثل حل ًیست ،ثحشاى آة دس وشَس ایشاى لبثال حال ثاَدُ ٍٍسؼت ٍ هٌبثغ آثی ایشاى ثسیبس ثیشتش اص سطین صْیًَیستی است؛
 ثحشاى آة تجؼبت اهٌیتی ٍ سشًَشتسبص داسد ٍ ثب ووه ّیچ وشَسی ،ثِجض هذیشیت هٌبثغ داخلای لبثال حالًیست.
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 -6تداٍم جٌگ وي در جْت هعبدلِ دالر -اسلحِ بب ٍجَد شکستّبی عربستبى بب
ًظر بِ ًبرد الحد دُ ٍ شکست بیسببقِ ائتالف عربی
اّویت:

اسلحِ ،غبست هٌبثغ هبلی اػشاة ٍ فتٌِاًگیضی دس هٌطماِ ثاشای تاذاٍم ایاي

 استؼوبس فشاًَ ًظبم سلطِ ثب فشٍهؼبدلِ؛
 جٌگ یوي ٍ پبیبى حیبت سیبسی ػشثستبى ٍ اهبسات دس هٌطمِ ٍ تجذیل شذى آىّب ثِ گبٍ شیشدُ؛ جٌگ یوي ًوًَِ ػیٌی پیشٍصی همبٍهت ٍ تىیِ ثش اسادُ دسًٍی دس همبثل اسادُّبی ٍاثستِ؛ همبٍهت اًصبس اهلل یوي ٍ ثوشدّی صذٍس تفىش اًمالة اسالهی دس هٌطمِ؛هَلفِ ّبی اسبسی بحث:

 تششیح خستگی ػشثستبى ٍ اهبسات اص جٌگ یوي ٍ دس ػایي حابل اًفؼابل آىّاب دس همبثال خَاسات آهشیىاب ٍاًگلیس هجٌی ثش تذاٍم جٌگ؛
 ٍاوبٍی اّذاف التصبدی ًظبم سلطِ اص تذاٍم جٌگ یوي ٍ ثشًبهِّبی تشاهپ جْت دٍشیذى ّشچِ ثیشتش اػشاةٍاثستِ؛
 تَّوبت تشاهپ هجٌی ثش پبیبى دادى سشیغ ثِ همبٍهت یوي ٍ استفبدُ اص ایي فشصت خیابلی ثاشای جواغواشدىهسئلِ فلسطیي؛
 ػولیبت الحذیذُ ًوًَِای اص َّ ًظبهی اًصبساهلل دس وویي صدى ثِ ًیشٍّبی هتجابٍص ٍ دس همبثال فماش داًاشًظبهی ٍ تَاى ػولیبتی دس ججِْ هتجبٍصاى؛
 شىست ائتالف ػشثی دس ػولیبت الحذیذُ ٍ ثش ثبد سفتي آخشیي اهیذّبی ایي ائتالف دس تغییش ججِْ ًجشد ثِ ًفغخَد؛
هالحظبت اسبسی:

 تجلیغ ٍ تشٍیج خستِ شذى ًیشٍّبی ائتالف ػشثی دس فضبّبی سسبًِای ٍ شجىِّبی اجتوبػی؛ تأویذ هذاٍم ثش جٌبیت حمَق ثششی ٍ ًسلوشی ػشثستبى ٍ ٍاثستگبًش دس هٌطمِ ٍ چشنپَشی غشة ثش ایايجٌبیبت؛
 تَجِ ثِ دسًٍی ثَدى لذست اًصبساهلل ٍ ػذم ًیبص ػولیبتی ثِ ووه جوَْسی اسالهی ایشاى ثب تَجِ ثِ تجلیغابتسسبًِ ّبی ػشثی هجٌی ثش حضَس ایشاى دس یوي؛

