

اقتصاد سیاسی انرژی و تحوالت بازار نفت و گاز
اشاره:
با مثبتشدن چشمانداز توافق هستهای ،تحرکات ایران برای بازگشت به جایگاه گذشته خود در بازار نفت افزایش
یافته است .همزمان ،شرکتهای نفتی خارجی و برخی کشورها از جمله هند نیز آمادگی خود را برای حضور در
بازار نفت ایران و انعقاد قراردادهای تجاری در صورت رفع تحریمهای بینالمللی اعالم کردهاند .در این نوش�تار،
تحوالت بازار نفت و گاز از منظر اقتصاد سیاسی انرژی مورد بررسی قرار میگیرد.

الزامات همدلی و همزبانی در
عرصههای سیاسی و اجتماعی
اشاره:
تحمل اندیشههای مختلف و جدال احسن به روشنی در قران کریم مورد تأکید قرار گرفته ،در سبک زندگی پیامبر
گرامی اسالم (ص) و ائمه اطهار (ع) تبلور یافته و همواره مورد تأکید بزرگان کشور بوده است .با این حال ،به نظر
میرسد جامعه ایران و بهویژه حوزه فعالیتهای سیاسی ،در حال حاضر بهطور نگرانکنندهای در حال فاصلهگرفتن
از وضعیت مطلوب برای جدال احسن و تضارب آراء است .در این نوشتار ضمن بررسی برخی موارد عدم تحمل
سالیق گوناگون در کشور ،از نامیدهشدن امسال تحت عنوان «همدلی و همزبانی» به مثابه فرصتی یاد شده است
که میتواند زمینه را برای تضارب آراء و رشد و گسترش جریانهای عمیق فکری در کشور فراهم سازد.

نگاهی به آسیبهای اجتماعی
متداخل در کشور
اشاره:
انتش�ار برخی آمارهای جدید مربوط به پدیدههای اجتماعی از جمله تجرد و طالق و نیز وقوع برخی رویدادها
مانند گس�ترش ش�یوههای نوین اعتیاد ،بروز برخی خودس�وزیها و همچنین ارائه تحلیلهای مربوط به خط فقر
در کشور ،موضوعاتی است که اگرچه در نگاه اول ،حوزههایی مستقل از هم به شمار میآید اما باید به عنوان
آس�یبهای اجتماعی متداخل ،مورد تبیین قرار گیرد .در این گزارش تالش میش�ود با بررس�ی هرکدام از این
موضوعات ،نقش آنها در ناامنی اجتماعی کشور بازتاب داده شود.



ک زندگی خانوادهبنیاد؛
تغییر سب 
زمینهها و پیامدها
اشاره:
پدیده تجرد در کش�ور ،در چند س�ال اخیر بحثهای بسیاری را برانگیخته است .افزایش سن مجردان و عبور از
س�ن متعارف ازدواج و ورود به س�ن تجرد قطعی ،از جمله بحرانهای نوپایی اس�ت که در صورت سوءمدیریت
و فق�دان راهکاره�ای مناس�ب ،نه تنها در برخی کجرویهای اجتماعی نقش مس�تقیم داش�ته و س�بک زندگی
خانودهبنی�اد را در مع�رض تهدید قرار میدهد بلکه موجب بروز برخی اختلاالت روانی همچون فقدان انگیزه،
انزواگرایی و افس�ردگی در میان گس�تره قابل مالحظهای از جمعیت فعال کشور خواهد شد .اهمیت این مسائل،
لزوم بررسی و تبیین ابعاد مختلف این بحران ،از جمله دالیل بروز این پدیده و پیامدهای آن را ضروری مینماید.

نابودی منابع و چالش امنیت
زیستمحیطی
اشاره:
طی یک و نیم دهه اخیر از میانه خرداد تا مهرماه هر سال نابودی بنیادهای زیستی (آب و هوا ،آب و خاک)
در کانون توجه و هشدار رسانهها ،کارگزاران و مردم درگیر در بحرانهای زیست محیطی بوده است .شگفتی
آنجاس�ت که دادههای موجود گویای بدتر شدن وضعیت ساالنه بنیادهای زیستی کشور هستند .خرداد امسال
نیز کمبود آب در بس�یاری شهرهای کشور ،گسترش ریزگردها ،جنگل سوزی در چندین استان و خشکیدن
تاالبهای کش�ور از پربسامدترین رخدادهای رسانهای خرداد ماه در حوزه امنیتزیست محیطی کشور بودند
که متن پیش روی به واکاوی این مسائل پرداخته است.

نگارش متن توافق جامع
هستهای؛ روند و چشمانداز
اشاره:
تا پایان مهلت مقرر برای نگارش متن توافق جامع هس�تهای ،زمان زیادی باقی نمانده و به همین دلیل ،مذاکرات
ایران و  5+1وارد مرحلۀ تعیینکنندهای ش�ده اس�ت .در این نوش�تار ،به روند مذاکرات در ماه خرداد ،مس�ائل و
تحوالت مرتبط با آن ،گرههای اصلی کار و در نهایت چشمانداز مذاکرات پرداخته میشود.





نگاهی به روابط ایران و روسیه
اشاره:
ديدار ظريف و الوروف در حاش�يه اجالس شانگهاي و برگزاري چهلمين نشست ميان نمايندگان کشورهاي
حوزة خزر ،از جمله مهمترين ديدارهايي است که در ارتباط با تحوالت منطقه براي ايران و روسيه اهميت و
معناي خاصي دارد .در اين نوشتار ،به ابعاد و نتايج مختلف اين رويدادها و تأثير آن بر روابط ايران و روسيه
پرداخته ميشود.

مذاکره با طالبان :زمینهها و پیامدها
اشاره:
ماه گذش�ته اخباری مبنی بر حضور هیأتی بلندمرتبه از اعضای طالبان در تهران برای دیدار با مقامات امنیتی
ایران منتشر شد که مقامات دولت و نمایندگان مجلس از آن اظهار بیاطالعی کردند .با این حال بیانیه منتشر
شده در وب سایت رسمی طالبان در تأیید این سفر و سابقه حضور طالبان در ایران در سال  1392باعث شد تا
این خبر از سوی محافل داخلی و خارجی مورد توجه قرار گیرد و ابعاد آن مورد بررسی قرار گیرد.

عراق؛ یکسالگی فتنه داعش
اشاره:
یک س�ال از تصرف موصل و اوجگیری فتنه داعش در عراق س�پری ش�ده است .داعش پس از این یک سال
توانست بار دیگر ،یک شهر مهم و راهبردی سنینشین در عراق ،یعنی الرمادی را به تصرف خود در آورد .این
گزارش با تبیین نشانه شناسانه سقوط الرمادی به برآورد سناریوهای عراق آینده میپردازد.



انتخابات پارلمانی ترکیه؛ نتایج و پیامدها
اشاره:
انتخابات پارلمانی ترکیه که به تس�لط بالمنازع حزب عدالت و توس�عه بر این کشور خاتمه داد ،میتواند نقش
مؤثری در ایجاد تغییرات جدید و تعدیل سیاس�تهای گذش�ته این کش�ور در عرصه بینالمللی داشته باشد .از
همین رو برخی معتقدند سیاست منطقهای ترکیه نیز در آینده تعدیل خواهد شد .این نوشتار ضمن بررسی نتایج
این انتخابات ،چشمانداز تشکیل دولت و پیامدهای منطقهای این انتخابات را بررسی خواهد کرد.

یمن؛استمرار تقابل نظامی و آغاز مذاکرات
اشاره:
با وجود تداوم حمالت عربس�تان به یمن پس از س�ه ماه ،در عرصه میدانی تغییر چش�مگیری رخ نداده و
حوثیه�ا و متحدانش�ان کنت�رل مناطق جدیدی را نیز در اختیار گرفتهاند .ب�ا این حال حجم باالی تخریب
زیرس�اختهای خدماتی و تلفات انس�انی سبب شده دو طرف با رایزنیهای منطقهای و بینالمللی آمادگی
خود را برای مذاکره اعالم کنند و در این راس�تا در ژنو گرد هم آیند .این نوش�تار ضمن بررس�ی اهداف
و زمینههای ایجاد تمایل در طرفین برای گفتگو ،گفتگوهای طرفین در نشست ژنو را بررسی میکند.

اجالس گروه هفت
اشاره:
چهل و یکمین نشس�ت س�ران گروه هفت در حالی برگزار ش�د که جهان با مش�کالت امنیتی فزایندهای
درگیر اس�ت .از این رو ،در مباحث اجالس نیز مس�ائل متنوعی از بحران اوکراین و تروریس�م گرفته تا
مسائلی چون فقر و گرمشدن زمین مورد بررسی قرار گرفت .در این اجالس دو خواسته مهم در مورد ایران
مطرح گردید :پیگیری همکاری با گروه  5+1جهت حل مسئله هستهای و کمک بیشتر به ثبات منطقهای.
جبههگیریهای اجالس غالب ًا متوجه دولت روسیه به خاطر نقش آن در بحران اوکراین بود.





تحوالت میدانی سوریه و چشمانداز آن
اشاره:
محور بحث حاضر آیندهنگری راهبردی و سناریوهای احتمالی بحران سوریه و اینکه نقش کنشگران منطقهای
چه تأثیری بر س�ناریوهای احتمالی بحران س�وریه با توجه به تحوالت اخیر و عقبنشینی ارتش از مناطق ابله و
سویدا و مناطق دیگر دارد ،خواهد بود .این بحث در دو بخش نظری و تحوالت میدانی ،ارائه خواهد شد .در بخش
نخست ،دکتر نبیاهلل ابراهیمی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تحوالت سوریه و اینکه نقش سعودیها،
اردنیها ،مصریها و ترکیهایها در این بحران موجود در این کشور چیست و چه سناریوهای احتمالی میتواند
اعمال بش�ود ،را تش�ریح میکنند .در بخش دوم آقای حکم امهز کارش�ناس لبنانی مس�ائل خاورمیانه تحوالت
میدانی سوریه و سناریوهای احتمالی که از جانب حزب اهلل دنبال میشود را تشریح خواهند کرد.

نقش ایران در عراق :فضایی برای همکاری

ایران و آمریکا؟

اشاره:
گزارش «نقش ایران در عراق :فضایی برای همکاری ایران و آمریکا؟» اخیرا ً توسط موسسه رند (یا شرکت تحقیق
و توس�عه) و به قلم علیرضا نادر ،کارش�ناس امور ایران در این موسسه ،منتشر شده است .نویسنده در این گزارش
به دولت آمریکا توصیه میکند به دنبال عادیس�ازی روابط یا اتحادس�ازی با ایران نباش�د و بهجای آن ،بر یافتن
فضاهایی که در آن دو طرف بتوانند نفوذ متقابل همدیگر را تحمل و برای ثبات منطقه تالش کنند ،تمرکز نماید.

