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معرفي نشريه
نشریه «اطالعرساني» كتابخانه تخصصي وزارت امور خارجه با هدف آگاهي خوانندگان محترم از
جدیدترین منابع موجود در كتابخانه تخصصي تهيه و تنظيم شده است .به منظور دسترسي سریعتر و تسهيل
كار محققان ،پژوهشگران و كليه اعضاي محترم كتابخانه ،نسخه الکترونيکي نشریه از طریق پست الکترونيك
ارسال ميگردد.
نقل و اقتباس از نشریه اطالعرساني كتابخانه تخصصي وزارت امور خارجه با ذكر منبع بالمانع است.
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معرفي کتاب فارسي

 -4تضاد ايدهها :بررسی تطبیقی رويکردهای مقاومت و سازش در پروندههای منطقهای

رضا حجتشمامی
تهران :موسسه مطالعات انديشهسازان نور4398 ،

چکیده
طي سالهاي اخير ،روند تحوالت منطقهاي و بينالمللي در غرب آسيا از چنان شتاب و عمقي برخوردار بودهاست
كه براي بررسي همه ابعاد و جوانب مختلف آن ،باید مجموعهاي از متغيرها و مولفههاي اثرگذار در هریك از تحوالت
اعم از زمينههاي تاریخي ،موقعيت جغرافيایي ،وضعيت اقتصادي و از همه مهمتر بازیگران سياسي دخيل را مورد
ارزیابي قرار داد .بر این اساس به منظور بررسي سياستهاي جمهوري اسالمي ایران به عنوان یکي از مهمترین
كشورهاي غرب آسيا و جهان اسالم ،كتاب حاضر به بررسي اندیشههاي دوگانه مقاومت و سازش در سياست خارجي
جمهوري اسالمي ایران در ابعاد نظري و عملي پرداخته و پيامدهاي ناشي از پيگيري هر یك از این ایدهها را مورد
واكاوي قرار دادهاست.
از زمان پيروزي انقالب اسالمي ،دو رویکرد كلي درباره مناسبات سياست خارجي جمهوري اسالمي ایران پدیدار
شد .رویکرد مقاومتمحور با تکيه بر اصول اساسي انقالب اسالمي بر ادامه سياست مبارزه با استکبار جهاني تأكيد
دارد كه بر اساس آن باید حمایت از جهان اسالم ،جریانهاي نهضتي و مستضعفان در دستور كار نظام
سياستگذاري خارجي قرار گيرد .در مقابل ،رویکرد سازش با نگاهي منفعتمحور و با تأكيد بر گستره تهدیدات
جهاني عليه ایران ،خواستار عقبنشيني از سياستهاي مقاومتمحور و در پيش گرفتن تعامل و همکاري كشور با
قدرتهاي جهاني از جمله آمریکا به منظور ایجاد گشایشهاي اقتصادي و سياسي است.
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 -2راه نجات يک انقالب
جواد مددی
تهران :موسسه مطالعات انديشهسازان نور4398 ،

چکیده
قيام انقالبي مردم بحرین در سال  2111را ميتوان به نوعي آغاز تحوالت بيداري اسالمي در منطقه غرب آسيا و
شمال آفریقا بهشمار آورد .در حاليکه به نظر ميرسيد این قيام به دليل برخورداري از مولفههاي بارز و گستردهاي
چون وجود حداكثري سطح نارضایتي در ميان مردم ،مشاركت فراگير معترضان ،پيوستگي و استمرار اعتراضات و نيز
وجود رهبران برجستهاي مانند شيخ عيسي احمد قاسم و شيخ علي سلمان خيلي زود به اهداف مدنظر خود دست
پيدا كند ،اما اقدامات دولت آل خليفه و همراهي آل سعود با آن در سركوب خشونتآميز این قيام موجب فرسایشي
شدن آن شد .كتاب حاضر ضمن بررسي ابعاد مختلف قيام مردم بحرین ،به سناریوهاي پيشروي آن و همچنين
راههاي احتمالي خروج از وضعيت كنوني مي پردازد.
فصل اول كتاب ،ابعاد و زمينههاي قيام انقالبي بحرین را مورد بررسي قرار ميدهد كه در این فصل جنبش
اجتماعي بحرین ریشهیابي ميشود .در فصل دوم دالیل فرسایشي شدن انقالب بحرین مورد توجه نگارنده قرار دارد
كه دالیل داخلي اعم از دالیل برخاسته از انقالبيون و دالیل برخاسته از رژیم حاكم و همچنين دالیل منطقهاي و
بينالمللي تبيين ميشود .فصل سوم به بررسي راههاي خروج انقالب بحرین از وضعيت فرسایشي اشاره دارد و در
فصل چهارم ،دستاوردها و سناریوهاي محتمل براي انقالب بحرین مورد واكاوي قرار ميگيرد.

نشریه اطالعرسانی کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه ،سال شانزدهم ،شماره صد و پنجاه و چهارم  ،خرداد 0011

6

 -3فراخوانی برای اقدام :زنان ،دين ،خشونت و قدرت
جیمی کارتر
فروغ شجاعنوری ،سمانهسادات سديدپور
تهران :پارس کتاب4398 ،

چکیده
متن اصلي كتاب به زبان انگليسي توسط جيمي كارتر رئيس جمهور اسبق ایاالت متحده آمریکا در سال 2114
ميالدي به رشته تحریر درآمدهاست .تعصب و غرضورزي ،تبعيض ،جنگ ،خشونت ،تاویل و تفسيرهاي تحریف شده
از متون دیني ،سوءرفتارهاي فيزیکي و رواني ،فقر و بيماري كه به گونهاي نامتناسب زنان و دختران را متاثر ساخته،
موضوع اصلي كتاب ميباشد .نگارنده بيان ميكند ،در ژوئن  ،2113مركز كارتر رهبران مذهبي ،فرزانگان و فعاالن را
گرد هم جمع كرد كه در تالش هستند تا زندگي مذهبي را با پيشرفت به سوي برابري كامل زنان و دختران همگام
نمایند .این گردهمایي را محفل مدافعان حقوق بشر نام گذاشتيم .در این كتاب جمالت كوتاه و خالصهاي را از
برخي از این مدافعان نقل كردهام كه بيانگر گسترهاي از افکار و نقطهنظرات مطرح در مورد موضوع كتاب است.
سیستم تبعيضآميزي وجود دارد كه فراتر از مناطق جغرافيایي كوچك ،در سرتاسر جهان گسترش ميیابد؛ این امر به
هر ملتي كه قاچاق بردههاي انساني ،ضرب و شتم و حتي قتلهاي قانوني را در مقياس وسيع گسترش ميدهد،
مربوط ميشود .اساس این سيستم ،فرضيهاي است كه ميگوید مردان و پسران برتر از زنان و دختران هستند .این
تفکر از سوي برخي از مردان مذهبي پشتيباني ميشود .اینها كتاب مقدس ،قرآن و دیگر متون مقدس را تحریف
ميكنند تا ادعاي خود را مبني بر اینکه مردان برتر هستند ،ثابت كنند .اگرچه بسياري از مردان مخالف این ادعاها
هستند ،اما براي اینکه بتوانند از زنان بهرهمند شوند ،آرام ميمانند و سکوت ميكنند .این فرض نادرست در هر
قلمرویي اعم از سکوالر و مذهبي ،توجيهي براي تبعيض جنسي است.
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 -4اقتصاد مقاومتی در آمريکا
اکبر ابدالی محمدی
قم :کتاب فردا4399 ،

چکیده
هرچند تاریخ آمریکا داراي دوران تاریك و سياهي مثل دوران بردهداري ،وقوع جنگهاي داخلي ،غارت و استثمار
كشورهاي دیگر ،تحریم و تهدید سایركشورها و  ...است ،اما رویکرد این كتاب پرداختن به این نقاط تاریك نيست و
در عوض به تالشها و كوششهاي مردم و مسئوالن آمریکا براي حمایت از توليد داخلي ميپردازد .روند كلي كتاب
به این صورت است كه در فصل اول به پيدایش آمریکا و وابستگي اقتصادي این كشور به انگليس و مصرف كاالهاي
خارجي اشاره دارد كه طي  171سال دوران استعمار ،تعميق ميیابد .فصل دوم به قوانين سختگيرانه بریتانيا براي
استعمار و استثمار مستعمره آمریکا اشاره دارد كه اجازه توليد محصوالت آمریکایي را به آنها نميدهد و در عوض
واردات این كاالها از انگليس تسهيل ميشود .این موارد در نهایت زمينه انقالب را در آمریکا فراهم كرد .فصل سوم
در مورد مقاومت اقتصادي مردم آمریکا در مقابل انگليس است كه داستانهاي شنيدني از تحریم كاالهاي انگليسي و
نهضت حمایت از توليد داخلي در آمریکا را نشان ميدهد .فصل چهارم به نهادینه شدن بحث حمایت از توليد در
تاریخ اقتصادي آمریکا ميپردازد .در این فصل به تاریخ  151ساله بعد از استقالل آمریکا تا زمان جنگ جهاني دوم
پرداخته ميشود .تصویب تعرفههاي حمایتي ،ممنوعيت واردات ،حمایت از صادرات ،حمایت از نوآوريهاي صنعتي و
غيره از جمله اقدامات این دوره است .فصل پنجم به بيان مصادیق حمایت از توليدات صنعتي در دوره معاصر آمریکا
از زمان ریاست جمهوري كارتر تا ترامپ ميپردازد .در این فصل به فرهنگسازي حمایت از توليد داخلي بعد از
جنگ جهاني دوم به رغم طرح شعار تجارت آزاد توسط آمریکا اشاره ميشود .فصل ششم به افول آموزههاي اقتصاد
مقاومتي در آمریکا كه یکي از دالیل افول آمریکا است ،اشاره دارد.
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 - 5بايستههای مقابله با تروريسم در پرتو دکترين امنیت انسانی
فاطمه فتحپور
تهران :میزان4399 ،

چکیده
تروریسم جنایتي پيچيده و سرشار از پارادوكس ميباشد و ظهور و بروز آن متاثر از علل و عوامل اقتصادي،
سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي و تاریخي متنوعي است .مقابله با این جنایت به غایت پيچيده در عصر جهاني شدن تا
كنون از طریق اقدامات متعددي دنبال شده است كه ذیل دو رویکرد كلي  -1اجراي قانون و  -2نظامي و قهري قرار
ميگيرد .جامعه جهاني به رغم دههها تالش در جهت مقابله با تروریسم ،به ویژه پس از  11سپتامبر ،نه تنها در این
خصوص به موفقيتي دست نيافتهاست ،بلکه در عمل با گسترش و تعميق كمي و كيفي تروریسم نيز مواجه شده-
است .بر اساس فرضيه این پژوهش دكترین امنيت انساني از شاخصهها و ویژگيهایي برخوردار است كه ضابطه و
فرایند صحيح و در عين حال كارآمدي را براي مقابله با تروریسم در چارچوب نظام حقوق بينالملل ترسيم ميكند.
نگارنده در راستاي تایيد فرضيه خویش در بخش نخست كتاب به تحليل و ارزیابي تروریسم و علل ناكارآمدي
رویکردهاي فعلي پرداخته است و ضمن اثبات مردود بودن مبارزه سركوبگرانه و قهري صرف با تروریسم ،در بخش
دوم كتاب با برشمردن ویژگي و اوصاف دكترین امنيت انساني ،به توصيف و تبيين ویژگيهاي مقابله موثر با
تروریسم ميپردازد و در بخش سوم در چارچوب دكترین امنيت انساني ،با توجه به ماهيت تروریسم و در عين حال
نقاط ضعف ،حلقههاي مفقوده و جنبههاي مغفول مانده در رویکرد فعلي ،الگوي جدیدي براي مقابله كارآمد و موثر
با تروریسم ارائه شده است.
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کتابهاي جديد – فارسي
 -4ارتش از انقالب تا دفاع مقدس 22 :بهمن  34 - 4318شهريور  /4319گردآوري و تدوین گروه مولفان
(فرماندهان) [به سرپرستي حسين حسنيسعدي] -.تهران :ارتش جمهوري اسالمي ایران ،دانشگاه فرماندهي و
ستاد آجا ،انتشارات دافوس.1399 ،

 -2ارتش در دفاع مقدس (سال اول) :تهاجم  -تثبیت /گردآوري و تدوین گروه مولفان (فرماندهان) [به
سرپرستي حسين حسنيسعدي] -.تهران :ارتش جمهوري اسالمي ایران ،دانشگاه فرماندهي و ستاد آجا،
انتشارات دافوس.1399 ،

 -3ارتش در دفاع مقدس (سال دوم) :آفند متقابل  -شکست متجاوز /گردآوري و تدوین گروه مولفان
(فرماندهان) [به سرپرستي حسين حسنيسعدي] -.تهران :ارتش جمهوري اسالمي ایران ،دانشگاه فرماندهي و
ستاد آجا ،انتشارات دافوس.1399 ،

 -4از جنگ سرد تا جنگ سايبری :تحوالت حقوق بینالملل صلح و حقوق مخاصمات مسلحانه در بیست
و پنج سال اخیر /هانس یوآخيم هاینتز ،پيير تيلبورگر؛ ترجمه حسن سواري ،علي احسانخواه -.تهران :مجد،
.1399

 -1استراتژی امنیت سايبری و مبارزه با جرايم در منطقه مشارکت شرقی( :ارمنستان ،جمهوری
آذربايجان ،بالروس ،گرجستان ،مولداوی و اوکراين) /مولفين شوراي اروپا و اتحادیه اروپا (دنيل یونيتا،
نایجل جونز ،ماركو كاناپيو)؛ مترجمين اكبر استركي ،سميرا لطفينوكنده -.تهران :انتشارات پشتيبان.1399 ،
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 -6اقتصاد سیاسی و سیاست خارجی :بررسی تطبیقی تاثیر اقتصاد سیاسی بر سیاست خارجی ايران و
چین و هند /محمود خاني جويآباد؛ با دیباچه محمود سریعالقلم -.تهران :انتشارات دنياي اقتصاد.1399 ،

 -8اقتصاد مقاومتی در آمريکا /اكبر ابداليمحمدي -.قم :كتاب فردا.1399 ،

 -4امام موسی صدر و مسئله رژيم صهیونیستی /تاليف حسين آجرلو؛ نظارت و اجرا موسسه فرهنگي مطالعات
و تحقيقات بينالمللي ابرار معاصر تهران -.تهران :ابرار معاصر تهران.1399 ،

 -9آمال ايرانیان :از کنفرانس صلح پاريس تا قرارداد  4949ايران و انگلیس /به كوشش كاوه بيات و رضا
آذريشهرضایي -.تهران :پردیس دانش.1392 ،

 -42بايستههای مقابله با تروريسم در پرتو دکترين امنیت انسانی /فاطمه فتحپور -.تهران :ميزان.1399 ،

 -44ترامپ در کاخ سفید :تراژدی و مضحکه /جان بالميفاستر؛ [مترجم عليرضا جباري] -.تهران :شركت نشر
[نقد] افکار.1397 ،

 -42تضاد ايدهها :بررسی تطبیقی رويکردهای مقاومت و سازش به تحوالت منطقه /نویسنده رضا
حجتشمامي -.تهران :موسسه مطالعات اندیشهسازان نور.1397 ،
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