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آخزیي رخدادّا در اًدیشکدُّای راّبزدی جْاى

الف) هزکش هطالعات راّبزدی ٍ بیي الوللی

 قدرت ّای بشرگ در خاٍرهیاًِ جدید
The Great Powers in the New Middle East

مقاله ای در  11صفحه به قلم جان مک لوگلین (معاون رییس آشانس اطالعات مرکسی آمریکا در
سالهای  0222تا  0222و پسوهشگر دانشگاه جان هاپ کینگس) ،وی در این مقاله به بررسی نقش قدرت
های بسرگ جهان در تحوالت منطقه می پردازد .در این مقاله راهبردهای قدرت هایی چون ایاالت
متحده آمریکا ،چین ،روسیه ،و اتحادیه اروپا در برابر چالش های برآمده از این منطقه مورد بررسی و
مطالعه قرار می گیرد.

 رادیکالیشم هذّبی بزآهدُ اس بْار عزبی
Religious Radicalism after the Arab Uprisings

ًَیؼٌذُ :جبى آلتشهي ٍ دیگشاى
هجوَػِ همبالت ثِ تبسیخ 5فَسیِ 5105
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ایي هجوَػِ همبالت دس  518صفحِ ؿبهل  7فصل ثِ للن پظٍّـگشاى اًذیـکذُ هشکض هطبلؼبت ساّجشدی ٍ
ثیي الوللی ثَدُ ٍ ثِ سؿذ ًیشٍّبی تٌذسٍ هزّجی دس هٌطمِ پغ اص ثْبس ػشثی هی پشداصد:
 .0فصل اٍل دسثبسُ چـن اًذاص دس حبل تغییش طئَپلتیکی هٌطمِ هی ثبؿذ.
 .5فصل دٍم دسثبسُ ؿَسؽ جْبدی -ػلفی ٍ ثحشاى خال لذست اػت.
 .3فصل ػَم ثِ ػٌبصش کلیذی چبلؾ همبثلِ ثب تشٍسیؼن هی پشداصد.
 .4دس فصل چْبسم ،تًَغ پغ اص تحَالت  5100هَسد ثشسػی لشاس هی گیشد.
 .5دس فصل پٌجن اٍضبع هصش پغ اص تحَالت  5100هَسد ثشسػی لشاس هی گیشد.
ًْ ٍ .6بیتب فصل آخش ثِ ًتیجِ گیشی فصَل گزؿتِ اختصبف داسد.

ب) هَسسِ هطالعاتی رًد



سیستن دفاع هَشکی ایاالت هتحدُ هستقز در ارٍپا؛ دفاع در بزابز تْدیدات هَشکی ایزاى

The United States' European Phased Adaptive Approach Missile Defense
System
هبسع 5105
همبلِ ای تحمیمی ثِ للن یبگبًبت ػبًکبساى دس  74صفحِ کِ ثِ ثشسػی الذاهبت ایبالت هتحذُ دس ساثطِ ثب
ثبصداسًذگی هَؿکی ػلیِ ایشاى ثذٍى ثشاًگیختي حؼبػیت سٍػیِ هی پشداصد .ایي همبلِ دس پٌج فصل ثِ
ثشسػی ػیؼتن دفبػی هَؿکی هضثَس ٍ جضییبت اهکبًبت آى ٍ الذاهبت ػیبػی هشثَط ثِ ایي ػیؼتن
پشداختِ اػت.
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خیالتاى راحت ،ایزاى در حال تصزف توام خاٍرهیاًِ ًیست

Relax, Iran Is Not Taking Over the Middle East

 00فَسیِ 5105
ًَؿتبسی تفؼیشی ثِ للن پظٍّـگش ایشاًی هَػؼِ سًذ ،ػلیشضب ًبدس هی ثبؿذ .دس ایي ًَؿتبس ثِ ًمذ
دیذگبُ ّبی جبسی دس ساثطِ ثب گؼتشؽ ًفَر ایشاى دس هٌطمِ دس پشتَ هزاکشات ّؼتِ ای ایي کـَس ثب غشة
ٍ تالؽ ثشای ایجبد یک اهپشاتَسی هی پشداصد .هؼئلِ تَاصى هٌطمِ ای ،سلبثت تشکیِ ٍ ػشثؼتبى ثب ایشاى،
ظشفیت ّبی ایشاى دس کـَسّبی هٌطمِ ،تبثیش ایي هَضَع ثش سًٍذ هزاکشات ٍ تؼبهل ثبلمَُ ایشاى ٍ آهشیکب دس
هٌطمِ اص ًکبت هطشح ؿذُ دس ایي ًَؿتبس هی ثبؿذ.



اهکاى ایجاد بحزاى ّای تزٍریستی در غزب بز اثز باسگشت تزٍریست ّای غزبی اس سَریِ ٍ عزاق بِ خاًِ

There Will Be Battles in the Heart of Your Abode
The Threat Posed by Foreign Fighters Returning From Syria and Iraq

ثشایبى جٌکیٌض  05هبسع 5105
ایي گضاسؽ دس جلؼِ کویؼیَى اهٌیت داخلی ػٌبی آهشیکب اسایِ ؿذ .ایي گضاسؽ دس  03صفحِ ثِ دًجبل
پبػخ ثِ دٍ پشػؾ اػبػی صیش هی ثبؿذ:
 تشٍسیؼت ّبی جْبدی ؿشکت کٌٌذُ دس خـًَت ّبی خبٍسهیبًِ چِ تْذیذاتی سا هی تَاًٌذ ثشای
غشة ثِ اسهغبى ثیبٍسًذ؟
 ایبالت هتحذُ چگًَِ هی تَاًذ ایي افشاد سا ؿٌبػبیی ٍ سدگیشی کٌذ؟
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هقابلِ با افزاط گزایی پیش اس ایٌکِ آغاس شَد

Tackling Radicalization Before It Begins

 53فَسیِ 5105
ًَؿتبسی تفؼیشی ثِ للن کین کشاجیي هی ثبؿذ .ایي ًَؿتبس ثِ ثشسػی تْذیذ افشاط گشایی ٍ تالؽ ّبی
دٍلت آهشیکب ثِ ثشسػی ساُ ّبی جلَگیشی اص ثؼتشّبی ؿکل گیشی آى هی پشداصدً .وًَِ ّبیی اص افشاطیَى
غشثی ٍ تالؽ ّبی آًبى ثشای ؿشکت دس ًبآساهی ّبی خبٍسهیبًِ اص دیگش هطبلت ایي ًَؿتبس هی ثبؿذ.


ارٍپا باید بزای هقابلِ با پَتیي بیشتز ّشیٌِ کٌد

Europe Must Spend More on Arms to Deter Putin

 3هبسع 5105
ًَؿتبسی تفؼیشی ثِ للن اػتیَى پبپش هی ثبؿذ .ایي ًَؿتبس ثب تَجِ ثِ دیذاس اخیش ػشاى فشاًؼِ ٍ آلوبى اص
سٍػیِ ٍ اٍکشایي ،ثشای حل ثحشاى اٍکشایي ،ثِ ثشسػی سٍیکشد غشة دس همبثلِ ثب ثشتشی طلجی سٍػیِ دس
ؿشق اسٍپب پشداختِ اػت .دس ایي ساػتب سٍیکشد ایبالت هتحذُ دس لجبل ثحشاى ّبی اسٍپبیی ًظیش اٍکشایي ٍ
حتی یًَبى دس تؼبهل ٍ ّوکبسی ثب ؿشک بی اسٍپبیی اؽ ًیض هَسد هذالِ لشاس گشفتِ اػت .ثِ اػتمبد ًَیؼٌذُ
ثحشاى ّبیی چَى اٍکشایي ٍ هـکالت التصبدی یًَبى ٍ اػپبًیب ٍ ػشایت ایي هـکالت ثِ دیگش کـَسّبی
اسٍپبیی ػوال هٌجش ثِ کبّؾ ّضیٌِ ّبی دفبػی اسٍپب ؿذُ ٍ ایي دس حبلی اػت کِ ٍالدهیش پَتیي ثِ ػشػت
دسحبل گؼتشؽ ًفَر کـَس خَد ثِ ٍیظُ دس ؿشق اسٍپب هی ثبؿذ .دس ًتیجِ هـکالت ػذیذُ ای کِ اسٍپب ثب
آى دػت ٍ پٌجِ ًشم هی کٌذ ،هی ثبیؼت ثشای همبثلِ ثب چبلؾ ّبی جذی پیؾ سٍ ثِ اصالح سٍیکشد جبسی
خَد ثپشداصًذ.
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ج) هَسسِ بیي الوللی هطالعات استزاتژیک



ارسیابی هٌاسعات هسلحاًِ 3122

Armed Conflict Survey 2015

ایي هجوَػِ کِ ػبلٌبهِ تحلیلی جذیذ هَػؼِ ثیي الوللی هطبلؼبت اػتشاتظیک هی ثبؿذ ،دس اٍل هبُ هی
اهؼبل هٌتـش خَاّذ ؿذ .ایي هجوَػِ دس ٍالغ ًگبّی تحلیلی ثِ تجؼبت ػیبػیً ،ظبهی ٍ اًؼبًی
(ثـشدٍػتبًِ) هٌبصػبت جبسی دس ػشاػش جْبى داسد .ایي هَػؼِ ثشآى اػت تب دس ایي هجوَػِ ثِ طَس
ػبالًِ اطالػبت هشثَط ثِ تلفبت اًؼبًی ،پٌبّجَیبى ثِ کـَسّبی خبسجی ٍ کؼبًی کِ ثِ ػلت ثشٍص
هٌبصػبت اص خبًِ ٍ کبؿبًِ خَد گشیختِ ٍ ثِ هٌبطك اهي تش دس داخل ػشصهیي خَد کَچ کشدُ اًذ سا دس
اختیبس پظٍّـگشاى لشاس دّذ .هجوَػِ ًخؼت ایي ػبلٌبهِ کِ دس هبُ هی جبسی هٌتـش هی ؿَد ثِ تجضیِ ٍ
تحلیل  41هٌبصػِ ؿبهل هٌبصػبت افغبًؼتبى ،جوَْسی دهَکشاتیک کٌگَ ،ػشاق ،هیبًوبس ،ػَسیِ ٍ یوي
هی پشداصد.
ػٌبٍیي ایي ػبلٌبهِ ثِ ؿشح صیش هی ثبؿذ:
 تَػؼِ جْبدیؼن پغ اص  00ػپتبهجش
 پٌبّجَیبى ٍ اص خبًِ ساًذُ ؿذگبى
 جشاین جٌگی ٍ هٌبصػبت


تحَل ػولیبت ّبی حفظ صلح
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