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آخزیي رخدادّا در اًدیشکدُّای راّبزدی جْاى

بٌیاد کارًگی
 ًِ .1گفتي بِ یک دٍست
 30آٚریُ  ،2015وزیغتٛف جبفزِٛت
Saying No to a Friend

در ایٗ ٘ٛؽتبر ٘ٛیغٙذ ٜثیبٖ ٔیوٙذ «ثب تٛج ٝث ٝخٛدداری وؾٛر پبوغتبٖ اس اػشاْ ٘یزٚی ٘ظبٔی در جًٙ
آَ عؼٛد ػّی ٝیٕٗ٘ ،جبیذ ث ٝعبدٌی اس وٙبر ایٗ ٔٛضٛع ٌذؽت» .فزأٛػ ٘ؾٛد و ٝؽبٞشاد ٜتزوی ثٗ
عّطبٖ رییظ عبثك اطالػبت ػزثغتبٖ لجال ٌفت ٝثٛد و ٝد ٚوؾٛر پبوغتبٖ  ٚػزثغتبٖ اس ٘شدیه تزیٗ رٚاثط
در جٟبٖ ثزخٛردار ٞغتٙذ .ایٗ أتٙبع پبوغتبٖ ثزای ریبض ثٔ ٝثبث ٝیه ؽٛن ثشري ثٛدٛ٘ .یغٙذٔ ٜؼتمذ
اعت و ٝتصٕیٓ پبوغتبٖ ٘تیج ٝیه عزی اس دالیُ ثٛد ٜاعت؛ دالیّی چ ٖٛدرٌیزی ارتؼ پبوغتبٖ در
ٚسیزعتبٖ ؽٕبِی و ٝػٕال أىبٖ ثبسٌؾبیی جج ٟٝجذیذی را ثزای آٟ٘ب ٘بٕٔىٗ ٔی عبخت  ٚدیٍز ایٙى ٝایٗ
ٔٛضٛع ٔی تٛا٘غت ث ٝتیزٌی رٚاثط تٟزاٖ -اعالْ آثبد ٔٙجز ؽٛد ،آٖ  ٓٞدر سٔب٘ی و ٝپبوغتبٖ ث ٝتؼبُٔ ثب
ایزاٖ ثٚ ٝیض ٜدر راثط ٝثب افغب٘غتبٖ پظ اس خزٚج ٘یزٞٚبی ٘بت٘ ٛیبسی ٔجزْ دارد.
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٘ٛیغٙذٔ ٜؼتمذ اعت و ٝثب تٛج ٝث ٝتجؼبت چٙیٗ تصٕیٕی ثزای دِٚت پبوغتبٖ و ٝث ٝوٕه ٞبی ٔبِی
ػزثغتبٖ ث ٝؽذت ٘یبسٔٙذ اعت ،اعالْ آثبد ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛو ٝدر ٔٛرد ثحزیٗ ػُٕ وزد ث ٝارعبَ وٕه ٞبی
٘ظبٔی ث ٝػزثغتبٖ اِجت ٝث ٝؽىُ پٟٙب٘ی ٔجبدرت خٛاٞذ ٚرسیذ.

 .2آى سَی بزتزی آهزیکا در اقیاًَس آرام غزبیً :یاس بزای یک تَاسى قدرت با ثبات
هیاى آهزیکا ٍ چیي
 20آٚریُ ٔ ،2015بیىُ عٛیٗ
Beyond American Predominance in the Western Pacific: The Need for a Stable
U.S.-China Balance of Power

ایٗ ٘ٛؽت ٝخالصٝای اس یه ٔمبِ ٝثب ػٛٙاٖ «چبِؼ ٚالؼی در الیب٘ٛط آراٍْ٘ :بٞی ث ٝچٍٍ٘ٛی
ثبسدار٘ذٌی در ثزاثز چیٗ» ٔیثبؽذ و ٝدر ؽٕبرٔ ٜی /صٚئٗ ٔ 2015جّ ٝفبرٖ افزس ث ٝچبح رعیذٜاعت.
٘ٛیغٙذ ٜثیبٖ ٔیوٙذٕٞ ،بٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝدر وتبة خٛد ثب ػٛٙاٖ «چبِؼ آٔزیىب :درٌیزی ثب خیشػ چیٗ در عذٜ
ثیغت  ٚیىٓ» ثیبٖ وزدٜاْ ،ؽبیذ چیٗ  ٚآٔزیىب در عذ ٜثیغت  ٚیىٓ ثب یىذیٍز درویز ج ًٙعزد  ٚیب ٌزْ
٘ؾ٘ٛذ ،أب ث ٝؽذت درٌیز رلبثت ٞبیی خٛاٙٞذ ؽذ وٙٔ ٝطم ٝؽزق آعیب  ٚالیب٘ٛط آراْ را د ٚلطجی خٛاٞذ
وزد .ایٗ ٔمبِ ٝث ٝتجؼبت ثزتزی ایبالت ٔتحذ ٜدر جٟبٖ ٙٔ ٚطم ٚ ،ٝرؽذ رٚس افش ٖٚچیٗ در عذ ٜثیغت ٚ
یىٓ ٔیپزداسد  ٚثزلزاری تٛاسٖ لٛا در یه عیغتٓ جذیذ را ثزای ٔمبثّ ٝثب ایٗ چبِؼ ٔطزح ٔی عبسد.
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اًدیشکدُ چتْام ّاٍس
 .1افغاًستاى ٍ ّوسایگاى :ایجاد تعاهالت هٌطقِ ای
ٔ 1ی ٌ ،2015زت پزایظ
Afghanistan and Its Neighbors: Forging Regional Engagement

در ایٗ ٘ٛؽتبر ٘ٛیغٙذٔ ٜؼتمذ اعت و٘ ٝؾب٘ٞٝبیی اس ٍٕٞزایی ٔٙطمٝای ثزای ثجبت افغب٘غتبٖ ٚجٛد دارد
أب ثب ایٗ حبَ  ٕٝٞچیش ث ٝحُ ٔغئّ ٝطبِجبٖ ثغتٍی دارد .او ٖٛٙثب تٛج ٝث ٝإٞیت اعتزاتضیه افغب٘غتبٖ ثٝ
ػٛٙاٖ ؽبٞزا ٜارتجبطی  ٚحُٕ ٘ ٚمُ ٔٙطمٕٞ ،ٝغبیٍبٖ ایٗ وؾٛر تٕبیّی جذی ثزای حفظ ثجبت ایٗ وؾٛر
دار٘ذ .چؾٓ ا٘ذاس ٘مؼ آفزیٙی رٚسافش ٖٚچیٗ در ایٗ وؾٛر ٘ ٚیبس ث ٝتؼبُٔ ثب غزة ،سٔیٔ ٝٙؾبروت پىٗ
در حُ  ٚفصُ ٔغبیُ داخّی افغب٘غتبٖ را فزأ ٓٞیعبسد.
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 .2هذاکزُ با تزٍریست ّا
 23آٚریُ 2015
Negotiating with Terrorists

ایٗ ٘ؾغت در تبریخ ٔذوٛر در ٔمز چتٟبْ ٞبٚط در ِٙذٖ ثب حضٛر جب٘بتبٖ پب َٚدیپّٕبت ثزیتب٘یبیی،
رییظ دفتز ٘خغت ٚسیزی در دٚراٖ ت٘ٛی ثّزٛ٘ ،یغٙذ ٜوتبة ٌفتٍ ٛثب تزٚریغت ٞب ٌٛ ٚرد ٖٚوٛررا
وبرؽٙبط ٔغبیُ أٙیتی ثی ثی عی ثزٌشار ؽذ .جب٘بتبٖ پبٛ٘ ،َٚیغٙذ ٜوتبة «ٌفتٍ ٛثب تزٚریغت ٞب» و ٝدر
عبَ  2014ث ٝچبح رعیذ ٜاعت در عخٙبٖ خٛد ثب اؽبر ٜث ٝتجبرة دٚراٖ خذٔت خٛد در ٔذاوز ٜثب
ایزِٙذیٞب ثیبٖ وزد و ٝثبیذ ثزای اس ثیٗ ثزدٖ خطز تٟذیذ تزٚریغٓ ثب تزٚریغت ٞب ٔذاوز ٜوزد .ث ٝاػتمبد
ٚی ثزیتب٘یب ثبیذ ثب تزٚریغتٞبی دِٚت اعالٔی (داػؼ) ٘یش اس ٕٞیٗ رٚیىزد ثٟز ٜثجزد.
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 .3عزبستاى سعَدی بِ دًبال سیاست خارجی بزجستِ تز
 22آٚریُ  ،2015جیٗ ویٙیٗ ٔ٘ٛت
Saudi Arabia Reshuffle Presages More Assertive Foreign Policy

٘ٛیغٙذ ٜدر ایٗ ٘ٛؽتبر ثب اؽبر ٜث ٝتغییزات جذیذ ایجبد ؽذ ٜاس عٛی ّٔه عّٕبٖ در عبختبر عیبعی
ػزثغتبٖ  ٚتغییزات ایجبد ؽذ ٜدر ا٘تصبة ٔحٕذ ثٗ عّٕبٖ ث ٝػٛٙاٖ جب٘ؾیٗ ؽب ٜو ٝاو ٖٛٙج ًٙیٕٗ را
رٞجزی وزد ،ٜاس ٔٛاضغ تٙذ ضذ ایزا٘ی ثزخٛردار ٔیثبؽذٛ٘ ،یغٙذٔ ٜؼتمذ اعت و ٝػزثغتبٖ ث ٝد٘جبَ ٘مؼ
آفزیٙی ثزجغت ٝتز در ػزص ٝثیٗ إِّّی ٔیثبؽذ .أب چبِؼ اصّی حبوٕبٖ جذیذ ػزثغتبٖ در ایٗ راعتب
چٍٍ٘ٛی تؼبُٔ ثب ایزاٖ در ٔٙطم ٝاعتٞ .زٌ٘ ٝ٘ٛمؼ آفزیٙی ثیؾتز در ػزص ٝثیٗ إِّّی ث ٝچٍٍ٘ٛی
ٔٛاج ٟٝثب ایٗ چبِؼ ثغتٍی دارد٘ .ح ٜٛحُ ٔٙبلؾ ٝیٕٗ چیشی اعت ؤ ٝی تٛا٘ذ تب حذٚدی فضبی
تؼبٔالت آیٙذ ٜرا ٔؾخص عبسد.
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هَسسِ بزٍکیٌگش

 .1عزبستاى بِ کدام سوت خَاّد چزخید؟
ٔ 1ی ِٛ ، 2015ی اِخطیت
?Which Way Will Saudi Arabia Swing

٘ٛیغٙذ ٜدر ایٗ ٔمبِ ٝث ٝتغییزات ایجبد ؽذ ٜدر عبختبر حىٔٛتی ػزثغتبٖ ،اس ٔٙظز تبثیزاتی ؤ ٝیتٛا٘ذ
ثز لیٕت ٘فت اٚپه ثٍذارد ٔٛرد ثزرعی لزار ٔیدٞذ .ث ٝاػتمبد ٚی ا٘تصبة افزادی ثب تجزث ٝدر سٔیٝٙ
تجبرت  ٚعیبعت در پغت ٞبی وّیذی ،ؽزایط را ث ٌٝ٘ٛ ٝای پیؼ ٔی ثزد و ٝػزثغتبٖ در سٔی ٝٙلیٕت
اٚپه ثیؾتز اس ایٗ و ٝدر جٟت ٔٙبفغ آٔزیىب  ٚوؾٛرٞبی غزثی حزوت وٙذ ،در جٟت ٔٙبفغ ػزثغتبٖ ٌبْ
ثزدارد .چیشی و ٝدر ٟ٘بیت ث ٝعٛد دیٍز وؾٛرٞبی ػض ٛاٚپه ٘یش خٛاٞذ ثٛد.
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 .2در سیاست خارجی جوَْری خَاّاى جٌگ طلب ّستٌد
 24آٚریُ  ، 2015ریچبرد اعىیٙز
On foreign policy, Republican candidates are a cast of hawks

٘ٛیغٙذ ٜدر ایٗ ٔمبِ ٝث ٝثزرعی رٚیىزد وب٘ذیذاٞبی احتٕبِی حشة جٕٟٛری خٛا ٜآٔزیىب ث ٝریبعت
جٕٟٛری آیٙذ ٜایٗ وؾٛر در سٔی ٝٙعیبعت خبرجی ٔیپزداسد ٔ ٚؼتمذ اعت و ٝرٚیىزد ایٗ افزاد ٔحبفظٝ
وبرا٘ ٚ ٝثٛ٘ ٝػی ج ًٙطّجب٘ٔ ٝی ثبؽذ .آٟ٘ب ثب ٚجٛد تفبٚت ٞبیی و ٝثب یىذیٍز دار٘ذ ،در عیبعت خبرجی
ٕٞغ ٛثٛد ٚ ٜحبٔی اعزاییُ  ٚدؽٕٗ عزعخت ایزاٖ ٔیثبؽٙذ .ایٗ افزاد یؼٙی جت ثٛػ ،اعىبت ٚاوز،
ٔبرو ٛرٚثی ،ٛرا٘ٚذ پب ٚ َٚتذ وزٚس ٍٕٞی در ایٗ سٔی ٝٙثب  ٓٞاؽتزان ٘ظز دار٘ذٛ٘ .یغٙذ ٜدر ادأ ٝث ٝثیبٖ
دیذٌبٞ ٜب  ٚعخٙبٖ ایٗ افزاد در راثط ٝثب حٕبیت اس اعزاییُ  ٚدؽٕٙی ثب ایزاٖ ٔی پزداسد.
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