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آخریي رخدادها در اًدیشکدههای راهبردی جهاى

هرکس هطالعات راهبردی و بیي الوللی

 .1آیا ترکیه هی تواًد روحی تازه در گروه جی  20بدهد؟

?Global Economics Monthly: Can Turkey Breathe New Life into the G20

 23فَریِ 2103
ًَشتاری تِ قلن هاتیَ گَدهي اعت کِ تا تَجِ تِ تزگشاری اجالط ٍسرای هالی کشَرّای هَعَم تِ گزٍُ
 21در اٍایل هاُ فَریِ در اعتاًثَل تِ تزرعی ًقش ٍ جایگاُ تزکیِ در هیاى ایي تیغت کشَر هی پزداسد.

 .2هیسگرد با هوضوع ًبرد با داعش

Fighting the Islamic State

هیشگزد ی تا هَضَع ًثزد تا داػش در 01هارط  2103در هزکش هطالؼات راّثزدی ٍ تیي الوللی تزگشار شذ،
در ایي هیشگزد آقای حغي کِ یکی اس ًَیغٌذگاى کتاب "داػش :ارتش تزٍر اس درٍى" هی تاشذ؛ تِ تزرعی
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ایي فزایٌذ شکل گیزی ٍ تحَل ایي گزٍُ اس یک گزٍُ تزٍریغتی ٍاتغتِ تِ القاػذُ تِ آًچِ کِ خالفت
اعالهی خَدخَاًذُ ًام گزفت ،پزداختٍ .ی در عخٌاى خَد ػٌاصز شیؼِ عتیشاًِ ٍ ایزاى عتیشاًِ ایي گزٍُ
را هَرد تزرعی قزار داد.

 .3ایراى؛ دروى و بیروى

Iran Inside and Out

 8آٍریل 2103
هقالِ ای تِ قلن خاًن فزیذُ فزّی (پضٍّشگز هزکش تیي الوللی ٍٍدرٍ ٍیلغَى ٍ هشاٍر تاًک جْاًی)
هی تاشذ کِ تِ تزرعی ًْادّای عیاعی داخلی ایزاى ٍ چگًَگی اثزگذاری آى تز عیاعت خارجی ایي کشَر
ٍ هٌطقِ هی پزداسد .در ایي هقالِ تحَالت رٍی دادُ در عیاعت هٌطقِ ای ایي کشَر تِ ٍیضُ تا رٍی
کارآهذى رٍحاًی در عال  2101تزرعی شذُ اعت.
 .4روابط ترکیه و ایاالت هتحده در سده بیست و یکن

Turkey-U.S. Relations in the 21st Century

 22هارط 2103
ایي ًشغت تا عخٌزاًی جویل چیچک کِ در عال ّای 2112تا  2112تِ ػٌَاى ٍسیز دادگغتزی ٍ اس عال
 2112تا  2100تِ ػٌَاى هؼاٍى ًخغت ٍسیز در دٍلت ٍ اس عال  2100تاکٌَى تِ ػٌَاى عخٌگَی هجلظ
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تزکیِ هی تاشذ ،تزگشار گزدیذٍ .ی در ایي عخٌزاًی تِ تحث در راتطِ تا تحَالت هزتَط تِ رٍاتط دٍ کشَر
پزداخت .اٍ در ایي عخٌزاًی فزاس ٍ ًشیة ّای هَجَد هیاى رٍاتط دٍ کشَر در دٍرُ ّای گًَاگَى اس
جٌگ جْاًی دٍم ٍ تحَالت دٍرُ جٌگ عزد گزفتِ تا تِ اهزٍس هَرد تزرعی قزار دادُ اعت ٍ چالش ّای
هَجَد در رٍاتط دیپلواتیک تزکیِ تا ایاالت هتحذُ تا تَجِ تِ شزایط هٌطقِ تزرعی گزدیذ.

 .5پیوًد ترکیه ،روسیه و ایراى

The Turkey, Russia, Iran Nexus

ػٌَاى پزٍصُ ای تحقیقاتی اعت کِ تِ ارسیاتی تاثیز صئَاعتزاتضیکی رٍاتط در حال تحَل عِ کشَر هحَری
ایزاى ،تزکیِ ٍ رعیِ تا یکذیگز ٍ تثؼات آى تزای ایاالت هتحذُ هی پزداسد .تؼاهالت ٍ رقاتت ّای ایي عِ
کشَر تا یکذیگز در سهیٌِ ّای اقتصاد ،اًزصی ،عیاعت ٍ اهٌیت تز تحَالت قفقاس ،آعیای هیاًِ ٍ هذیتزاًِ
شزقی تاثیز هی گذارد .ایي پزٍصُ تا ّذف ارائِ تَصیِ ّای ػولی تزای عیاعت گذاراى آهزیکایی تِ هٌظَر
هذیزیت رٍاتط ایاالت هتحذُ تا ّز یک اس ایي عِ کشَر ٍ شٌاعایی تاثیزات آى تز تحَالت هٌطقِای ٍ
پیشثزد هٌافغ حیاتی ایاالت هتحذُ در هٌطقِ تِ ٍیضُ تحزاى عَریِ ،ثثات در افغاًغتاى ،ػزاق ،قفقاس،
جلَگیزی ایزاى اس دعتیاتی تِ عالح ّغتِای ٍ پیگیزی تغییزات هثثت خاٍر هیاًِ پیگیزی هی شَد.
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