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آخریه رخدادَا در اودیشکدٌَای راَبردی جُان

مرکس پژيَشی رابیه

 .1جىگ ي جىًن :چشماوداز پىج سال جىگ سًریٍ

War and Madness: A Retrospective of Five Years of Reporting on the
War in Syria
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 22هارس  2016بِ للن جاًاتاى اسپایز
ًَیسٌذُ در ابتذا ًگاّی بِ آهار خسارتّای اًساًی جٌگ داخلی سَریِ هیاًذاسد 11/5 :درصذ اس هزدم
سَریِ در ایي  5سال سخوی شذُاًذ 45 ،درصذ اس جوعیت  22هیلیًَی ایي کشَر بی خاًواى شذُاًذ4 ،
هیلیَى پٌاٌّذُ 6،36 ،هیلیَى ًفز اس شْزّای خَد بِ هٌاطك اهيتز داخلی گزیختِاًذ ٍ اهیذ بِ سًذگی اس
 70/5سال در سال  2010بِ  55/4سال در سال  2015کاّش یافتِ است .در اداهِ ٍی کِ ًَیسٌذُای
اسزاییلی است ،بِ هزٍر حَادث جٌگ داخلی سَریِ اس آغاس ٍ با ًگاّی جاًبذاراًِ ًسبت بِ عولکزد
هخالفیي دٍلت سَریِ ٍ تزٍریستّا هیپزداسدٍ .ی با اشارُ بِ ایي هَضَع کِ حوایت ایزاى ٍ هذاخلِ
رٍسیِ در ًبزد ،تَاًستِ است بشار اسذ را بز هسٌذ لذرت ًگاُ دارد؛ اها هعتمذ است کِ دیگز ًِ سَریِ ٍ ًِ
حتی عزاق ٍ لبٌاى شاّذ دٍلتّای هستمز در تواهی عزصِ جغزافیایی خَد ًخَاٌّذ بَد ٍ جای خَد را بِ
دٍلتّای فزلِای ٍ لَهی کَچکتز خَاٌّذ داد؛ اس سکَالرّای غیزهذّبی گزفتِ تا اسالمگزاّای تٌذرٍی
سلفی.
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بىیاد کاروگی

 .1وظم جُاوی مًرد وظر يالدمیر پًتیه

A World Order Reshaped by Vladimir Putin’s Ambition

 6آٚریُ  1026ت ٝلّٓ ایٍٗ رٔٚر
ت ٝتاٚر ٘ٛیسٙذ ،ٜتصٛیر رٚسیٝای ضؼیف  ٚتذ٘ ٖٚفٛر در ػرص ٝجٟا٘ی ٘ادرست است .أرٚزٔ ٜسى ٛاز
اٍ٘یس ٜفراٚاٖ ٙٔ ٚاتغ ٌسترد ٜترای ٘مصآفریٙی تیطتر در ػرص ٝجٟا٘ی  ٚرٚیارٚیی تا چاِصٞای ٘اضی از
ایٗ حضٛر ،ترخٛردار ٔیتاضذٛ٘ .یسٙذ ٜت٘ ٝظر یىی از فرٔا٘ذٞاٖ ارضذ ٘ات ،ٛش٘راَ فیّیپ تریذالٔ ٚیپردازد
وٌ ٝفت ٝاست رٚسی ٝترای تغییر ٘ظٓ جٟا٘ی از الن خٛد تیر ٖٚآٔذ ٜاست .تٙاتر اػالْ پٙتاٌ ٖٛرٚسیٝ
تسريتریٗ تٟذیذ ترای ایاالت ٔتحذٔ ٜیتاضذ ٚ .از ایٗرٚست وٚ ٝزارت دفاع ایاالت ٔتحذ ٜالذاْ تٝ
تمٛیت ٘یرٞٚای خٛد در ارٚپای ضرلی  ٚصرف ٞسیٌ ٝٙستردٔ ٜاِی در ایٗ حٛزٕٛ٘ ٜد ٜاستٕٞ .چٙیٗ ایٗ
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سخٗ اٚتأا را ٘یس یادآٚر ٔیضٛد و ٝرٚسی ٝدر حاِی در ج ًٙسٛریٚ ٝارد ضذ ٜاست و ٝدر ضرایظ
التصادی ٔٙاسثی ت ٝسر ٕ٘یترد .رٔٚر پس از ٘مُ ایٗ اظٟار٘ظرٞأ ،ی٘ٛیسذ :تا ٚجٛد ٔ ٕٝٞطىالتی وٝ
رٚسی ٝدر ػرص ٝالتصادی  ٚتأیٗ تٛدج ٝدفاػی خٛد ترای رلاتت  ٚیا رٚیارٚیی تا ٘ات ٚ ٛایاالت ٔتحذٜ
دارد ،تٞ ٝرحاَ پٛتیٗ تٛا٘ست ٝاست ٘سدیه ت ٝد ٚد ٝٞتر ٔسٙذ لذرت تالی تٕا٘ذ ،ت ٝتماتُ تا ٘ات ٛتپردازد ٚ
در خاٚرٔیا٘٘ ٝمصآفریٙی وارأذی داضت ٝتاضذ .پٛتیٗ در ج ًٙسٛری ٚ ٝدر حٕایت از دِٚت تطار اسذ،
ٕ٘ایص ٔمتذرا٘ٝای ارائ ٝداد ٜاست .در ٚالغ رٚسی ٝدٚتار ٜت ٝخاٚرٔیا٘ ٝتازٌطت ٝاست .درست است وٝ
پٛتیٗ ٕ٘یتٛا٘ذ ٔطىالت ایٗ ٔٙغم ٝرا حُ وٙذ ،أا ٞیچ راٜحّی تذ ٖٚوٕه رٚسیٕ٘ ٝیتٛا٘ذ ٔٛفمیتآٔیس
تاضذٛٔ .فمیت رٚسی ٝدر سٛریٔ ٚ ٝذاخّٞٝای لثّی ایٗ وطٛر در ٌرجستاٖ( ٚ )1002اٚورایٗ(ٚ )1022
اِحاق وریٕ ٝتٔ ٝؼٙای ایٗ است و ٝرٚسی ٝدر حاَ ت ٝچاِص وطیذٖ ٘ات ٚ ٛغرب ٔیتاضذ .پرسطی وٝ
٘ٛیسٙذ ٜدر ایٙجا ٔغرح ٔیسازد ،ایٗ است و ٝاز ایٗ پس چ ٝخٛاٞذ ضذ؟ ت ٝتاٚر آلای رٔٚر ،رٚسی ٝدر
آیٙذ٘ ٜات ٛرا در ٔٙغم ٝتاِتیه ت ٝچاِص ٔیوطا٘ذ أا تا آٖ ٚارد درٌیری ٘ظأی ٕ٘یضٛد تّى ٝاز عریك
الذأات دیٍری چ ٖٛػّٕیات سایثری ،تٟذیذات ٞستٝای  ٚاٞرْ التصادی ػُٕ خٛاٞذ ورد٘ .اوارآٔذی
تحریٓٞایی و ٝدر خصٛظ اٚورایٗ ػّی ٝرٚسیٚ ٝضغ ضذ ٘یس ثاتت ضذ ٜاست .دیٍر د٘ 990 ٝٞیست ٚ
رٚسی ٝت ٝد٘ثاَ ترلراری ٘ظٓ جٟا٘ی دیٍری ٔیتاضذ.
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 .2يضع بغروج سىیَا در عراق

The Sunni Predicament in Iraq

ٔ 3ارس  1026ت ٝلّٓ ر٘اد ٔٙصٛر
ت ٝتاٚر ٘ٛیسٙذ ٜعٛال٘ی ضذٖ حضٛر داػص در ٔٙاعك تحت سّغٝاش ت ٝػذْ یىپارچٍی اػراب سٙی ػراق
 ٚػذْ تؼأُ ایٗ جٕاػ ٝتا جٛأغ دیٍر ػراق  ٚدِٚتٕرداٖ ایٗ وطٛر ،تاز ٔیٌردد .دالیُ تذا ْٚاحساس
تیٍاٍ٘ی ایٗ جأؼ٘ ٝسثت ت ٝدِٚت تٛٔ ٝارد زیر تازٔیٌردد:
حیذر اِؼثادی ٘یس ٕٞا٘ٙذ ٘خست ٚزیر پیص از خٛدٛ٘ ،ری ٔاِىی ٘تٛا٘ست ٌسیٞٝٙای ٔٙاسثی پیص رٚی
ا ُٞسٙت ػراق لرار دٞذ تا ٔٛجة ادغاْ آٟ٘ا در فرایٙذ سیاسی ػراق ٌردد ،آ٘اٖ از سٛی ٘خثٍاٖ ضیؼٚ ٝ
ضث٘ ٝظأیاٖ ضیؼ ٝدر ا٘سٚا لرار ٌرفتٝا٘ذ ،تخطی از افراد ایٗ جأؼ ٝاز داػص حٕایت ٔیوٙٙذ؛ ترای ٕ٘ٝ٘ٛ
اوثریت ٔردْ ٔٛصُ ٘طاٖ دادٜا٘ذ و ٝتا داػص ٔخاِفتی ٘ذار٘ذ ،در جأؼ ٝا ُٞسٙت رٞثری یىپارچ ٚ ٝیا
ٛٞیت ٔٙسجٕی ٚجٛد ٘ذارد ،پس از سمٛط ٔٛصُ تسیاری از رٞثراٖ سٙی ػراق ت ٝد٘ثاَ خٛدٔختاری
ٔحّی در ٔٙاعك سٙی ٘طیٗ ٞستٙذ .در ادأٛ٘ ٝیسٙذ ٜپس از تطریح تٕأی ٔٛارد فٛق ،چٙیٗ ٘تیجٔ ٝیٌیرد
و ٝترای تؼأُ ٘ ٚمصآفریٙی دٚتار ٜاػراب سٙی در ػرص ٝسیاسی ػراق ،تٕأی ٔٛا٘غ فٛق ٔیتایست رفغ
ضٛد .أری و ٝتحمك آٖ چٙذاٖ ٘سدیه ت٘ ٝظر ٕ٘یرسذ .أا پیص از  ،ٕٝٞسٙیٞای ػراق تایذ ت ٝیه رٞثری
یىپارچ ٝدست یاتٙذ.
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