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آخریه رخدادَا در اودیشکدٌَای راَبردی جُان

شمارٌ ايل  :مرکس مطالعات راَبردی ي بیه المللی
ظ ٝؼٙب 62 ٝاظفٙس 3131

 خبروامٍ ماَاوٍ شمارٌ  16مرکس مطالعات راَبردی ي بیه المللی
FYSA: For Your Situational Awareness l Issue 16

خبرنامه ماهانه شماره  61مرکس به تاریخ  72فوریه  7162شامل مطالب زیر می شود:
ٙٔ .3الؽ ٝبر ظر تٛظُ ب ٝزٚر عّی ٝزاعػ ،ب ٝلّٓ :اظتفا٘ی ظا٘ٛن واظترٚ
 .6اظتراتصی أٙیت ّٔی  :6132ا٘باؼت ٝاز پرٌٛیی أا ٘اتٛاٖ از ا٘تماَ ٔعٙا ،ب ٝلّٓ :والرن ٔرزٚخ
 .1پیٍیری لرارزازٞای زفاعی باتٛج ٝب ٝوعری بٛزجٟف ب ٝلّٓ :جط إِٗ
 .4بّٙسپرٚازی زر افغا٘عتاٖ ،ب ٝلّٓ :آزاْ ٔٛظٙر

 جُان در سال 2112؛ تُدیدَا ي فرصت َا
Global Flashpoints 2015
Crisis and Opportunity

٘ٛیعٙس :ٜآ٘ت٘ٛی وٛرززٔٗ ،وري و ٚ ٗٞٛجٛزیٗ ٌابُ  ٚزیٍراٖ
ٔجٕٛعٔ ٝماالت ب ٝتارید  61فٛری6132 ٝ
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ایٗ ٔجٕٛعٔ ٝماالت زر  324صفح ٝؼأُ  2فصُ ب ٝلّٓ پصٞٚؽٍراٖ ا٘سیؽىسٔ ٜروس ٔطاِعات راٞبرزی ٚ
بیٗ إِّّی ٔی باؼس:
 .3فصُ ا َٚزربار٘ ٜمػ باززار٘سٌی زر اظتراتصی أٙیت ّٔی آٔریىا اظت.
 .6فصُ ز ْٚزربار ٜالسأات پٛتیٗ زر راظتای ظاذت رٚظی ٝجسیس ٔی باؼس.
 .1فصُ ظ ْٛب ٝچٍٍ٘ٛی ٌعترغ ٘فٛش آٔریىا زر ذاٚرٔیا٘ٔ ٝی پرزازز.
 .4فصُ چٟارْ زربارٙٔ ٜطم ٝآظیا  ٚتٛازٖ زٞی ٔجسز زر ٔٙطمٔ ٝی باؼس.
 .2فصُ پٙجٓ با ایٗ پرظػ ٔی پرزازز و ٝآیا یه ٘ظٓ التصازی رلابتی زر حاَ ظٟٛر اظت؟
ٟ٘ ٚ .2ایتا فصُ آذر زربار ٜتاثیرات بحراٖ ابٛال  ٚبحراٖ ٞای ٔؽاب ٝبٟساؼتی بر بحراٖ ٞای ظیاظی ٚ
التصازی ٔی باؼس.



افکار عمًمی جُان عرب در رابطٍ با تريریسم؛ عراق ،سًریٍ ،اردن ،یمه ي لیبی

Arab Public Opinion on Terrorism: A Ground View From Iraq, Syria, Jordan, Yemen, and
Libya

زر ایٗ ٘ؽعت و ٝزر ٔ 4ارض  6132زر ایٗ ا٘سیؽىس ٜبرٌسار ؼس ،زوٙر ٔٙطك زاغر (رییط ٔٛظعٝ
ٔطاِعات جأعٔ ٝس٘ی) ب ٝارای ٝیافتٞ ٝای یه پرٚش ٜتحمیماتی زر رابط ٝبا افىار عٕٔٛی اعراب ٘عبت بٝ
ترٚریعٓ  ٚظازٔاٖ ٞای ترٚریعتی زر ظراظر عراق ،ظٛری ،ٝارزٖ ،یٕٗ ِ ٚیبی پرزاذت.
ظپط آ٘ت٘ٛی ورززٔٗ ب ٝرؼس ٘اٌٟا٘ی زاعػ ٍ٘ ٚرغ اعراب ٘عبت ب ٝایٗ ٌرٌ ٚ ٜٚرٞ ٜٚای ترٚریعتی
زیٍر ،تغییر افىار عٕٔٛی ٘عبت بٌ ٝرٞ ٜٚای ترٚریعتی زر ٔٙطم ٚ ٝپؽتیبا٘ی برای فعاِیت ٞای ضس
ترٚریعتی پرزاذت.



استراتژی مشترک برای قدرت دریایی در سدٌ بیست ي یکم
A Cooperative Strategy for 21st Century Seapower: Forward, Engaged, Ready

عٛٙاٖ جّع ٝای بٛز و ٝزر ٔ 31ارض  6132با حضٛر برذی از فرٔا٘سٞاٖ  ٚوارؼٙاظاٖ ارؼس ٔٛظعٝ
٘یرٚی زریایی ایاالت ٔتحس ٜزر ا٘سیؽىسٔ ٜروس ٔطاِعات راٞبرزی  ٚبیٗ إِّّی برٌسار ٌرزیس.
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ایٗ جّع ٝجسیی از ظری ٘ؽعت ٞای ٔؽترن ٔٛظع٘ ٝیرٚی زریایی ایاالت ٔتحس ٚ ٜا٘سیؽىسCSIS ٜ
زربار ٜأٙیت زریایی .زر ایٗ ظری ٘ؽعت ٞا ،چاِػ ٞای پیػ رٚی ٘یرٚی زریایی ،تفٍٙساراٖ زریاییٚ ،
ٌارز ظاحّی ،ظیاظت ٞای زریایی زر ظطح ّٔی ،تٛظعٔ ٝفاٞیٓ ٘یرٚی زریایی  ٚطراحی بر٘أٞ ٝا ٔٛر
بررظی لرار ٔی ٌیرز؛ بٚ ٝیص ٜزر رابط ٝبا ز ٜتا پا٘سز ٜظاَ آیٙس.ٜ



اگر گفتگًَای َستٍای با ایران بٍ شکست بیىجامد ،پس از آن چٍ؟
?PONI Live Debate- If Failure in Iran, Then What

عٛٙاٖ ٘ؽعتی اظت و ٝزر ٔ 62ارض  6132زر ایٗ ا٘سیؽىس ٜبرٌسار ذٛاٞس ؼس.
ظرٙرا٘اٖ ایٗ جّع ٝزوتر ٔاتی ٛورٚئی( ًٙاظتاز رٚابط یٗ إُِّ زر زا٘ؽٍا ٜجرج تا ٚ )ٖٚزوتر تس ٌاِٗ
وارپٙتر (عض ٛارؼس ٔٛظع ٝوات ٚ ٛپصٚؼٍر زر زٔیٔ ٝٙعایُ زفاعی  ٚظیاظت ذارجی) ذٛاٙٞس بٛز.
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