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 في نشريهمعر
 

كتابخانه تخصصي وزارت امور خارجه با هدف آگاهي خوانندگان محترم از « رسانياطالع»نشريه 

نتشر شده در حوزه تخصصي آن كتابخانه جديدترين منابع موجود در كتابخانه تخصصي و همچنین ديگر منابع م

تر و تسهیل كار محققان، پژوهشگران و كلیه اعضاي محترم تهیه و تنظیم شده است. به منظور دسترسي سريع

 .گرددكتابخانه، نسخه الكترونیكي نشريه از طريق پست الكترونیك ارسال مي

 ور خارجه با ذكر منبع بالمانع است.رساني كتابخانه تخصصي وزارت امنقل و اقتباس از نشريه اطالع
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 فارسيهاي تابک

 
 
 
نگ نشر نو، تهران: فره -.3ويراست  -/ رابرت اكلشال ... ]و ديگران[؛ ترجمه محمد قائد.های سیاسیايدئولوژی -4

14۱۱ . 
 

/ تالیف میشائل ولفسون ... ]و ديگران[؛  ترجمه علي رحماني)تیرداد(، مرضیه آلمان نازی، گناهکار ابدی -2
 . 13۳۱تهران: علي رحماني،  -ذاكري.

تهران: پژوهشكده مطالعات  -/ نويسنده پاراگ خانا؛ مترجم محمدرضا مجیدي، محمود جوادي.آينده آسیايی -3
 . 14۱۱ي؛ خاوران فردا، راهبرد

 
 . 13۳۳تهران: ققنوس،  -/ ويراسته سیلويا انگدال؛ ترجمه شهربانو صارمي.بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی -4
 
/ ايندرجیت گیری قدرت آمريکابنیادهای قرن آمريکا: نقش بنیادهای فورد، کارنگی و راکفلر در اوج -1

 . 14۱۱ن: امیركبیر، تهرا -پارما؛ ترجمه محمد معماريان.
 
 -/ نويسنده كارلو ماساال؛ مترجم محمدرضا صالحي.های جهانی و ناکارآمدی غربنظمی جهانی، بحرانبی -6

 . 14۱۱تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردي، 
 
ان، تهران: ابرار معاصر تهر -/ تالیف راسل بوچان؛ مترجم اشكان پیرزاده.المللجاسوسی سايبری و حقوق بین -8

14۱۱. 
  

تهران:  -حصیرچین./ لوئیزا لیم؛ ترجمه مسعود يوسفجمهوری خلق نسیان: تجديد ديدار با تیان آنمن -4
 . 14۱۱ققنوس، 

 
تهران: پژوهشكده  -/ نويسنده فو يینگ؛ مترجمان محمدرضا مجیدي، علیرضا ثمودي.جهان از نگاه چین -9

 . 14۱۱مطالعات راهبردي؛ خاوران فردا، 
 
/ تألیف كیشور محبوباني؛ ترجمه ابراهیم چین برنده شده؟: چالش چین در برابر برتری آمريکا -42

 . 14۱۱تهران: ابرار معاصر تهران؛ اراک: دانشگاه اراک،  -آقامحمدي.
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تهران: دانشگاه  -/ نويسنده كیم تالوس؛ ترجمه مجتبي اصغريان.درآمدی بر حقوق انرژی در اتحاديه اروپا -44
 . 14۱۱موسسه انتشارات،  تهران،

 
فیروزآبادي، رضا توكلي، / جالل دهقانيای و جهانیانداز منطقهديپلماسی اقتصادی: روندها و چشم -42

تهران: دانشگاه امام صادق  -پور؛ ]براي[ شوراي راهبردي روابط خارجي جمهوري اسالمي ايران.امیرحسین عرب
 . 14۱۱)ع(، 

 
/ تالیف الستر میسكیمون، بن اوالفلین، لورا قدرت ارتباطات و نظم نوين جهانی های استراتژيک:روايت -43

 . 14۱۱تهران: ابرار معاصر تهران،  -فرد.راسل؛ ترجمه سجاد حیدري
 

تهران:  -/ نويسنده بوهومیل دوبوش؛ مترجم ايرج عیديان.ژئوپلیتیک فضای ماورايی: دورنمای اروپايی -44
 . 14۱۱، پژوهشكده مطالعات راهبردي

 
 -نیا.اله رحمتي/ نويسنده شلومو میزراحي؛ مترجم روحگذاری و مديريت عملکرد: نظريه و عملسیاست -41

 . 14۱۱تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردي، 
 

تهران: بهمن  -.2ويراست  -/ نوشته مهرداد نوابخش.شناسی تحقیقهای اجتماعی در روشکاربرد نظريه -46
 . 13۳۱برنا، 

 
/ نويسنده لورا كي دونوهوا؛ ترجمه و اضافات مهدي رضايي، مرزهای امنیت ملی در اياالت متحده آمريکا -48

 . 14۱۱تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردي،  -كاظم تاجیك.
 

تهران: پژوهشكده  -فرد./ گردآوري و ترجمه امین پرتو، سجاد حیدريای بر مطالعات راهبردیمقدمه -44
 . 14۱۱اهبردي، مطالعات ر

 
تهران: پژوهشكده  -آبادي.ثاني/ نويسنده الهام رسوليالمللنظريه، فرانظريه و مفاهیم در روابط بین -49

 . 14۱۱مطالعات راهبردي، 
 

تهران: ابرار معاصر تهران،  -/ تالیف زهرا زمردي.های اطالعاتی در سیاست خارجی قطرنقش سازمان -22
14۱۱.
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 فارسي ايهکتابمعرفي 

 

 های سیاسیايدئولوژی -4

 رابرت اکلشال ... مولف: 

 محمد قائدمترجم: 

 4422تهران: فرهنگ نشر نو، 

 

 

 

 چکیده

دهند. ايدئولوژي هم كنیم ياري مياي كه در آن زندگي ميما را در درک دنیاي اجتماعي پیچیده ،هاايدئولوژي

دادن به اين روابط است. حتي اگر معتقد باشیم براي سازمانموجود و هم طرحي  تبیین روابط اجتماعي و سیاسي

شدن شمال و جنوب اهمیت آيد، قطبيحساب نميغرب به -چالش ايدئولوژيك ديگر وجه مشخصه روابط شرق

يابد و نابرابري در ثروت بسیار بیش از هر زمان ديگري است. تا زماني كه چنین باشد، مباحث بیشتري مي

ها ادامه خواهد يافت و آوردگاه ايدئولوژيك، به جاي كوچكتر هاي دولتب مزايا و نقايص سیاستايدئولوژيك در با

 .ها مشخصه اصلي جهان سیاست باقي خواهند مانديابد و ايدئولوژيشدن، گسترش مي

در اين كتاب، هفت مدرس پیشین و كنوني دانشكده علوم سیاسي دانشگاه كووينز )بلفاست، ايرلند شمالي( 

گرايي و فمینیسم بومكاري، سوسیالیسم، دموكراسي، ناسیونالیسم، فاشیسم، زيستهاي لیبرالیسم، محافظهدئولوژياي

هاي كید بر جنبهامتمايل به تبه موضوع، جدال سیاسي صرف نبوده و نوع پرداخت آنها  البته اند.را بررسي كرده

 .تآموزشي و اجتماعي براي تدريس اين مباحث در دانشگاه اس
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 ژئوپلیتیک فضای ماورايی: دورنمای اروپايی -2

 بوهومیل دوبوشمولف: 

 ايرج عیديانمترجم: 

 4422تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 

 

 

 

 چکیده 

كند، فضايي استراتژيكي و ژئوپلیتیكي است كه بشر اكنون از آن استفاده مي هفضاي ماورايي يكي از پنج حوز

بقا و پیشرفت بشر را نشان ه اي است كه آيندناسازگار با بشر و دستاوردهاي او و همچنین حوزهبرانگیز، بسیار چالش

رفتن حیات بر روي زمین  بین دهد؛ از سويي اثرات و عوامل خارج از حوزه فضاي ماورايي روزي موجب ازمي

دار عظیم، طغیان پرتوهاي گاما هدنبال ستارهخواهند شد كه اين مسئله ممكن است ناشي از يك برخورد سیاركي يا 

زمیني اگر نتوانند به  زندهموجودات  ،رواينزندگي خورشید باشد. از هنتیجه پايان چرخ يا طي چند میلیارد سال در

تحلیل  و فضايي تبديل شوند، با پايان حتمي خود مواجه خواهند شد، لذا شناخت و تجزيه هيك تمدن توسعه يافت

جمله برنامه فضايي  يافته ازهاي فضايي كشورهاي توسعهابعاد مختلف آن و آشنايي با برنامهفضاي ماورايي در 

 .رسداتحاديه اروپا در اين خصوص بسیار ضروري به نظر مي
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 آينده آسیايی -3

 پاراگ خانامولف: 

 محمدرضا مجیدی، محمود جوادیمترجم: 

 4422، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی؛ خاوران فردا
 

 

 چکیده 

میالدي تالیف كرده  2۱1۳پاراگ خانا، نويسنده هندي تبار ساكن سنگاپور، كتاب آينده، آسیايي است را در سال 

میالدي، رشد اقتصادي  1۳۱۱است. نويسنده معتقد است، بازسازي و احیاي قدرت اقتصادي و فناوري ژاپن در دهه 

ي پیشرفته صنعتي در شرق دور و شروع رشد اقتصادي هند از جمله دهه گذشته، ظهور كشورها 4پرقدرت چین در 

آيند و به عبارتي آسیا در دو دهه هايي مهم در زمینه جا به جايي قدرت در جغرفیاي جهاني به شمار ميشاخص

 گذشته رشد اقتصادي شتاباني را تجربه كرده است و كشورهاي اين منطقه با الگوهاي متفاوت در پي افزايش قدرت

تواند نقش متفاوتي ايفا المللي آينده ميند و اين حكايت از آن دارد كه آسیا در نظم بینتخود در ابعاد گوناگون هس

شاهد روند اروپايي شدن جهان و قرن بیستم شاهد گسترش  1۳به اعتقاد خانا، همانطور كه قرن كند به طوري كه 

استدالل ر تحقق روند آسیايي شدن در جهان خواهد بود. بیست و يكم ناظقرن  بوديم،روند آمريكايي شدن جهان 

گاز  ه از نظر او غرب آسیا داراي نفت ومهم خانا براي فرضیه آسیايي شدن جهان در قرن بیست و يكم اين است ك

است. در شمال آسیا صنايع فناوري، بسیار پیشرفت كرده است و در جنوب شرق اين منطقه نیز نیروي كار بسیار 

-ود دارد. تولیدات مواد غذايي در اين منطقه بسیار باال است و از اين رو، همه اين موارد از جمله شاخصارزان وج

 سازد. هاي رقابت اقتصادي آسیا را در جهان منحصر به فرد ميمنديهايي هستند كه توان
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اند كه اين امر نگلیسي ديدها -به اعتقاد خانا، ناظران غربي عمدتاً تحوالت آسیا را با استفاده از لنز آمريكايي

جنگ آمريكا بر ضد چین، روند ادغام اقتصادهاي آسیايي را  ،است. به اعتقاد ويها نبودهنهاي آفرضخالي از پیش

هد كرد. همچنین اتسريع خواهد كرد، نقش آمريكا را در آسیا كاهش خواهد داد و به آمريكا آسیب جدي وارد خو

اين  21ب بشنود، بايد آماده شود كه در قرن رآمريكا و غ نون عادت كرده تا ابتدا ازكه تا كخانا معتقد است، جهان 

 ها ببیند.آسیاييعادت را در مورد آسیا تغییر داده و دنیا را از رويكرد 

فصل اول با عنوان تاريخ جهان: ديدگاه آسیايي، تحوالت كند. فصل مباحث را بررسي ميده كتاب طي 

كند. در فصل دوم، با هاي مختلف در اين قاره را بررسي ميهور و سقوط امپراتوريتاريخي قاره آسیا و ظ

هاي ارائه شده درباره تاريخ پردازد كه گزارشهايي از تاريخ براي آسیا و غرب، به اين مطلب ميعنوان درس

هاي تاريخي شنا است. علت اين امر هم به دلیل سرشت اروپا محور روايتآآسیا براي بیشتر خوانندگان نا

فصل سوم با عنوان بازگشت باشد. است، ميغربي و هم به دلیل اينكه آسیا براي مدتي طوالني چندپاره بوده

ها تفرقه ناشي از استعمارگري و جنگ سرد، آسیا بار آسیاي بزرگ، به اين موضوع اشاره دارد كه پس از قرن

-سمت مركز ثقل مشترک گرايش پیدا كرده ديگر در حال منسجم شدن است و تمامي زيرمناطق آسیا به

فصل چهارم با عنوان اقتصاد آسیا، به اين موضوع است؛ مثل آسیايي شدن روسیه و نگاه تركیه به شرق. 

شان درباره امور سیاسي و اقتصادي هاي دائميها با وجود رصدها و مشاهدهاشاره دارد كه بیشتر خارجي

ها در آمريكا و سیاسي چین ندارند. فصل پنجم با عنوان آسیايي داخلي چین، اما درک درستي از اقتصاد

است كه از گذاري شدهها در آسیا به اين موضوع اشاره دارد كه آمريكا به دست مهاجراني پايهآمريكايي

ها نیز از سراسر اقیاوس آرام به آنجا آسیايي 1۳سراسر اقیانوس اطلس به آنجا آمده بودند، اما در قرن 

ها به عنوان بزرگترين ها به طور رسمي از آمريكاي التینيشدند و بیش از يك قرن بعد، آسیايي سرازير

در فصل ششم، با عنوان چرا اروپا آسیا را دوست دارد؟ پايگاه مهاجرين تازه وارد به آمريكا پیش افتادند. 

-و نزديك بودهروپا بسیار بادوام ها را نه؟ نويسنده به اين موضوع اشاره دارد كه روابط آسیا و اولي آسیايي

ها و مذاهب آسیايي توسط سیاحان و مبلغان ها، زبانها در باره تمدناي از دانش غربياست و بخش عمده

فصل هفتم با عنوان بازگشت آفرواوراسیا به اين موضوع اشاره دارد كه امروزه مذهبي به دست آمده است. 

پذيرد و انديشمندان به پیوندهاي قوي گسترش يافته در صورت ميبیش از نیمي از تجارت آفريقا با آسیا 
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اي فصل هشتم با عنوان شركت اقیانوسیه كنند.اقیانوس هند به عنوان قلمروي آفرواوراسیايي اشاره مي

كه به نوعي در مدار استعماري به پیوند بیش از پیش كشورهاي آمريكاي التین با آسیا اشاره دارد  ،نوين

ساالرانه آسیا به اين موضوع اشاره داشته و تحت سلطه آمريكا بودند. فصل نهم با عنوان آينده فن اروپا قرار

ها براي حكمراني خوب نیست و اين كشور در مقايسه با دارد كه نظام سیاسي آمريكا، الگوي برتر غربي

شود: ا جهاني ميبا عنوان آسیرونده داشته است. فصل دهم اش حركتي پسبیشتر ديگر همتايان غربي

ها نیز داراي ها، بلكه خود آسیاييكند كه نه فقط خارجيها، به اين موضوع اشاره ميآمیزش تمدن

 .پندارهاي متمايز و ناهمگوني درباره مفهوم آسیايي هستند
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 جاسوسی سايبری و حقوق بین الملل -4

 راسل بوکنمولف: 

 اشکان پیرزادهمترجم: 

 4422، المللی ابرار معاصر تهرانطالعات و تحقیقات بینموسسه فرهنگی متهران: 
     

 
 

 چکیده 

كارمند سابق سازمان كارولیناي شمالي،  1۳83دن متولد اسنوهاي ادوارد اسنودن )بر اساس افشاگري

ه بر ، سازمان امنیت ملي امريكا عالو(و پیمانكار سابق آژانس امنیت امريكا بود -سیا  –اطالعات مركزي امريكا 

، درس فراگرفته شده . در واقعكردجمع آوري مي جاسوسي سايبري، اطالعات محرمانه افراد را نیز در سراسر جهان

المللي به جاسوسي بین ،بلكه اين بود كه در گذشته؛ ها در جاسوسي نبودمشاركت دولت ،هاي اسنودنشاگرياز اف

 . عني رويارويي حكومت با افراد استز اين مفهوم به ممعني رويارويي حكومت با حكومت بود؛ در حالي كه امرو

الملل متعارف و اثر گذاشتن يا  شده در حقوق بینهاي حاصل عالوه بر پرداختن به پیشرفت، اين كتاب

دست و پا گیر براي جاسوسي سايبري، الملل ائات جاسوسي به قواعد حقوق بیننگذاشتن آنها بر محدود شدن استثن

هاي سايبري را نیز مورد جهت توجیه جاسوسي "اجبار  "و   "خود پدافندي "هاي ي از دكترينگیرامكان بهره

 .مي دهدبررسي قرار 

 : با عناوين زير مي باشد فصل ۳داراي يك مقدمه و  "جاسوسي سايبري و حقوق بین الملل  "كتاب 

 فصل اول : تعريف جاسوسي سايبري

 الملل ت بینجاسوسي سايبري و صلح و امنیفصل دوم : 
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 ، عدم مداخله و عدم استفاده از زورو قوانین و قواعد حاكمیت سرزمینيفصل سوم : جاسوسي سايبري 

 فصل چهارم : جاسوسي سايبري و حقوق ديپلماتیك و كنسولي

 المللوسي سايبري و قانون حقوق بشر بینفصل پنجم : جاس

 نيفصل ششم : جاسوسي سايبري اقتصادي و سازمان تجارت جها

 الملل عرفي ايبري و وجود استثنائات حقوق بینفصل هفتم : جاسوسي س

 هاي خودپدافندي و اجبارو دكترينفصل هشتم : جاسوسي سايبري 

 گیريفصل نهم : نتیجه

رائه ها موفق به اتا امروز، دولت: شتر جاسوسي سايبري آمده استدر مقدمه فصل اول  و در توضیح بی

، با نفوذ فضاي الملل. با اين حالسد به جاسوسي سايبري در حقوق بیناند، چه رنشده تعريفي واحد از جاسوسي

هايي را در راستاي تامین امنیت سايبري و پیش سیاستها بیش از عاد زندگي مدرن، دولتهمه اب سايبري به تقريباً

ها تعاريف متعددي را اين سیاست ها در اتخاذ. دولتانداز اين محیط اتخاذ كرده ايجاد شدهبا هدف دفع تهديدات 

-نفوذ جاسوسي سايبري به روابط بین. با توجه به اندنمودهبراي مفاهیم و اصطالحات مرتبط با فضاي سايبري ارائه 

شده و اكثر آنها  ها ديدهاز اين سیاست جاي تعجب نیست كه جاسوسي سايبري به وضوح در بسیاري ،الملل معاصر

 . اندمشخصي را وضع و تبیین كرده تعريف، براي اين مفهوم
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 المللنظريه، فرانظريه و مفاهیم در روابط بین -1

 الهام رسولی ثانی آبادی

 4422، پژوهشکده مطالعات راهبردیتهران: 
     

 

 چکیده 

 هداراي يك پیشگفتار و مقدمه و چهار فصل ب "الملل فرانظريه و مفاهیم در روابط بین نظريه ، "كتاب 

 :باشد . عناوين فصول بدين شرح استالوه نتیجه گیري ميع

 هاي فلسفي از آن الملل و برداشتبینفصل اول : تعريف نظريه روابط 

 الملل هاي روابط بیننظريه و نظريهفصل دوم : فرا

 المللهاي روابط بینر بینانظري و درون نظري در نظريهفصل سوم : تكث 

 المللهاي روابط بینريهفصل چهارم : مفاهیم در نظ

 :ین الملل داراي سه ويژگي زير است، روابط باز نظر نويسنده

 الف( نقطه ثقل متمركز و متمايز

 اي از نهادهاب( مجموعه

 ج( سنت تفكر خاص 

اهیم الملل آمده است: يكي از مفالملل و سیاست بینكتاب در توضیح مفاهیم روابط بیندر همچنین 

، اين المللگیري رشته روابط بیناست . از زمان شكل "ت بین الملل سیاس "،  "الملل روابط بین "نزديك به مفهوم 

رابت ، اين در حالي است كه اين دو مفهوم در عین قآيدالملل ميصطالح سیاست بینواژه همیشه در كنار واژه و ا
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اگر سیاست را به  ،طوركليه . بكار بردديگر بهتوان آنها را به جاي يكال با يكديگر متفاوت هستند و نمي، كاممعنايي

كه در  -یم  ها يا افراد مختلف در تاثیرگذاري بر سايرين به منظور دستیابي به حداكثر منافع بدانمعناي تالش گروه

دچار ي قدرت نیز ها و افراد  به ناچار بايد به دلیل عدم توافق با يكديگر و كمبود منابع به بازاين فرايند اين گروه

ن اهداف سیاست خارجي هاي مختلف براي كسب منافع ملي به عنواتوان تالش دولتالملل را ميبین ، سیاستشوند

ها به عنوان بازيگران اصلي دلیل كمبود منابع و امكانات دولتالمللي دانست كه در اين فرايند به در عرصه بین

 كننده اهداف خود در شرايط تعارض هستند.دن به قدرت به عنوان ابزار تامینناگزير به روي آور

ه در كتاب چنین آمده است: ب ،المللهاي مختلف روابط بینوم اتحاد و ائتالف از منظر نظريهدر مورد مفه

پردازند كه در عصر كنوني، نها نگريسته شود به اين مسئله ميهاي اتحاد از هر منظري كه به آطور كلي نظريه

-هايي كه دغدغهويژه دولتهر به اهداف خود ناگزير به اتحاد و ائتالف با يكديگر هستند؛ بها در دستیابي بهتدولت

باشند. اتحادها در سرتاسر تاريخ، پديده محوري در  سیاسي و اقتصادي مشتركي با يكديگر داشته–هاي امنیتي 

 المللت درباره مسائل روابط بینیسكا بر اين باور است كه صحب، جورج لاند. در همین زمینهالملل بودهسیاست بین

المللي است كه با هاي بیناي از همكاريز نظر مورگنتا، اتحادها شكل ويژه. ابدون اشاره به اتحادها ناقص است

ويژه در حوزه هي مكتوب و رسمي میان دو يا چند دولت براي مدت معیني به قصد پیشبرد منافعشان باموافقت نامه

گرايان بر اين گرايان و نو واقعالملل به خصوص واقعنظريه هاي جريان اصلي روابط بین. است امنیت ملي، ايجاد شده

كالسیك با قرائت والت( مشترک )واقع گرايي نئو كه مقابله با تهديدات مشترک يا ادراک از تهديدات هستند باور

 شود. ملل ميالها يا كنشگران اصلي نظام بینو اتحادها میان دولت هامنجر به ائتالف
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 بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی  -6

 اندازهايی از تاريخ معاصر جهانچشم

 ويراستار: سیلويا انگدال 

 مترجم: شهربانو صارمی

 4399، ققنوستهران: 
     

 
 

 چکیده 

 ن اتمیمباحث پیرامونی بمباراديدگاه(،  ۱) زمینه تاريخی بمباران اتمیكتاب به سه بخش با عناوين 

 ديدگاه( تقسیم مي شود. ۱) روايت های شخصیديدگاه( و  ۳)

نويسنده در بخش اول طي شش ديدگاه با ذكر نام نويسندگان هر ديدگاه، زمینه تاريخي بمباران اتمي را 

توضیح مختصري از اولین آزمايش بمب اتمي در مناطق موارد مطرح شده در اين بخش عبارتند از: شرح مي دهد. 

ي ايالت نیومكزوكو و پس از آن بمباران دو شهر ناگازاكي و هیروشیما به فاصله سه روز از هم )وزارت جنگ بیابان

هري اس. رساني خبر بمباران اتمي به مردم آمريكا )ارف تاريخ جهان گیل(، نحوه اطالعاياالت متحده و دائره المع

در مطبوعات )شیكاگو تريبون(، استفاده مسئوالنه  ، رئیس جمهور وقت اياالت متحده(، توصیف بمباران اتميترومن

 و واكنش بريتانیا به بمباران اتمي هیروشیما )ساندي تايمز )لندن(. جورج فیلدينگ الیوت(از انرژي اتمي )

اندرو كني، پل فاسل، لئو سیالرد، مكس هیستینگز، كالوس ويگرف، مارک هاي بخش دوم با بیان ديدگاه

-رد لزوم يا عدم لزوم اين بمبارانبه نظرات گوناگون در مو وبر، بروس لوبس، پل اف. بالر، جونیور و نیل استاينبرگ

وضیح مي دهد. در اين هاي اتمي و پیامد آن پرداخته و مخالفت يا موافقت اين افراد با اين حمالت را با ذكر دلیل ت

 بخش همچنین به موضوع علت عذرخواهي نكردن اياالت متحده از اجراي اين عملیات پرداخته شده است. 
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)دانشمندي كه در ساخت بمب اتمي  پل اولمهاي شخصي افراد مختلف، از جمله ، روايتدر بخش سوم 

يي كه بمب اتمي را روي هیروشیما انداخت(، )ناوبر انوالگي، هواپیما وَن كِرک« داچ»تئودور مشاركت داشت(، 

)كشیش آلماني  يوهانس زيمس)فعال صلح ژاپني كه در زمان بمباران هیروشیما هشت ساله بود(،  كنیكو موراكامي

)خلبان انوالگي چند  پل تیبتسيسوعي كه در فاصله حدود دو كیلومتري هیروشیما مشغول تبلیغ مسیحیت بود(، 

)روزنامه  باب گرين)فعال سیاسي معروف و مخالف جنگ( و  دانیل اِلزبرگود و دو سالگي(، سال قبل از مرگش در ن

 نوشت( بیان شده است.  ،نگاري كه چند ستون درباره خلبان هواپیمايي كه هیروشیما را بمباران كرده بود

 مي دهد:  شش ديدگاه زمینه تاريخي بمباران اتمي هیروشیما و ناگازاكي را توضیحطي بخش اول كتاب 

 هاي اتمي استفاده اوت، آمريكا اولین و آخرين بمب ۳و سه روز بعد از آن، در  1۳45اوت  ۱ :ديدگاه اول

شده در جنگ تا حال حاضر را روي دو شهر هیروشیما و ناگازاكي انداخت و به اين ترتیب جنگ جهاني 

ارات هولناكي شد، با اين حال مانع دوم پايان يافت. اين دو بمب بیش از صد هزار نفر را كشت و موجب خس

 تلفات بیشتري شد كه ادامه جنگ ممكن بود به بار آورد. 

 اولین انفجار آزمايشي بمب اتمي :ديدگاه دوم  

سه هفته قبل از بمباران هیروشیما، اولین آزمايش بمب اتمي در مناطق بیاباني ايالت نیومكزوكو انجام گرفت. 

-با شكوه و در عین حال هولناک مي آمیز و نمايشيآزمايش بودند آن را موفقیت دانشمندان و نظامیاني كه شاهد

 دانستند. 

 رئیس جمهور اياالت متحده بمباران اتمي هیروشیما را اعالم مي كند :ديدگاه سوم 

ت مردم اياالت متحده براي اولین بار بعد از بیانیه هري اس. ترومن، رئیس جمهور اياالت متحده، كه شانزده ساع

پس از بمباران در اختیار مطبوعات قرار گرفت و در راديو خوانده شد، از وجود بمب اتمي و استفاده از آن در حمله 

 به هیروشیما مطلع شدند. 

 توصیف بمباران اتمي در مطبوعات :ديدگاه چهارم 

دو روز پس از  گفته هاي خدمه پرواز از آنچه پس از انداختن بمب شاهد آن بودند در گزارش خبري مهمي كه

 بمباران هیروشیما منتشر شد.

 استفاده مسئوالنه از انرژي اتمي :ديدگاه پنجم 
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تواند هم سازنده ضوع پرداخته شد كه انرژي اتمي مياي به اين موقالهدر سرم بالفاصله پس از بمباران هیروشیما،

، اياالت متحده آن را ساخت و آمريكا باشد هم ويرانگر و اين كه چه خوب شد به جاي هیتلر يا جنگ ساالران ژاپن

 مسئول استفاده خردمندانه از آن است. 

 :واكنش بريتانیا به بمباران اتمي هیروشیما ديدگاه ششم 

یما، تأكید كرد كه انرژي هاي مهم بريتانیا، در مطلبي درباره اهمیت حمله دو روز قبل به هیروشتايمز، از روزنامه

تواند مانع استفاده ويرانگرانه شته باشد، اما فقط عشق به صلح مييادي براي نوع بشر داتواند منافع بسیار زاتمي مي

 از آن شود. 

 بخش دوم: مباحث پیرامونی بمباران اتمی

 هاي اتمي تحت عنوان نجات زندگي هاي بسیار ديدگاه اول: توجیه بمباران 

ناگازاكي، اين اقدام زندگي بمباران هیروشیما و  به استدالل يك مشاور اهل آفريقاي جنوبي، به رغم وحشتناک بودن

هاي دروني حاكمیت ژاپن تسلیم اد و كاري الزم بود چرا كه كشمكشهاي بسیاري را نجات دها و آمريكاييژاپني

 ممكن كرده بود. شور را بدون حمله زمیني قاطع غیراين ك

 ن دادهاي هر دو طرف جنگ پاياديدگاه دوم: بمباران اتمي به وحشیگري 

ت هرگز كند آن هايي كه مي گويند بمباران اتمي لزومي نداشخصصان با تجربه نظامي استدالل مييكي از مت

ها كه مرگ ژاپنياند. آنها نه از نجات زندگي سربازان درک درستي دارند، نه از باور شخصاً در جنگ حضور نداشته

 نگ مرتكب آن مي شدند. جتوحشي كه هر دو طرف در طول دانستند، و نه از راه امپراتور را باعث افتخار مي در

 بسیاري از دانشمندان دخیل در ساخت بمب اتمي مخالف استفاده از آن بودند :ديدگاه سوم 

اي يده سالح اتمي پرداخت، در مصاحبهفیزيكدان اهل مجارستان، اولین دانشمندي كه به صورت جدي به بررسي ا

مت را ترغیب كند به جاي استفاده از بمب اتمي در ژاپن به نوعي نمايش قدرت دهد كه تالش كرده حكوتوضیح مي

دست بزند. او معتقد است اگر اياالت متحده از اين بمب استفاده نكرده بود اجتناب از مسابقه تسلیحات اتمي امكان 

 شد. ر ميپذي

 سدرزمان تصمیم درستي به نظر مي استفاده از بمب اتمي در آن :ديدگاه چهارم. 
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گويد هر چند در حال حاضر سالگرد بمباران اتمي هیروشیما ميبريتانیايي به مناسبت شصتمین  اي در روزنامهمقاله

توانست جنگ را ادامه دهد، آن زمان اين مسئله شد باز ژاپن نميحتي اگر از اين بمب استفاده نمي شودگفته مي

از ابهاماتي  ،كننداده از بمب را به سادگي محكوم ميامروز استفروشن نبود. در اين مقاله استدالل شده آنهايي كه 

 كه تصمیم گیرندگان براي استفاده از بمب با آن مواجه بودند خبر ندارند. 

 بمباران اتمي ژاپن مانع جنگ جهاني سوم شد :ديدگاه پنجم. 

ه بمباران هیروشیما و ناگازاكي شد. پردازد كه منجر بان اروپايي به شرح رويدادهايي ميخبرنگار آلماني براي مخاطب

 چرا كه مانع تبديل جنگ سرد به جنگ نظامي شد. . او مي گويد با وجود ويراني هولناک، دنیا از بمب اتمي سود برد

 :بمباران اتمي ژاپن ضرورت نداشت ديدگاه ششم. 

 .اشت و اشتباه بودها ضرورتي ندكرد صلح كند، استفاده از اين بمبژاپن قبل از بمباران اتمي تالش  

  بمباران اتمي هیروشیما الزم بود، اما بمباران ناگازاكي ضرورتي نداشت هفتم:ديدگاه. 

ژاپن با وجود وخامت اوضاع باز هم مصمم بود حتي به بهاي نابودي خود جنگ را ادامه دهد، اما بمباران ناگازاكي 

 توجیهي نداشت، چرا كه فرصت ترک مخاصمه به ژاپن داده نشد. 

 بیشتر طیف هاي سیاسي در ابتدا موافق استفاده از بمب اتمي بودند. :ديدگاه هشتم 

ها كردند اما چپما را تايید ميگرا بمباران اتمي هیروشید از نظر مردم، اكثر سیاسیون راستمورخي كه مي گوي

هاي طیف سیاسي از هر دو انتمیالدي  1۳45مخالف آن بودند؛ ولي اين نظر در آن زمان صحت نداشت. در سال 

 بمباران پشتیباني كردند، هر چند انتقادهايي نیز داشتند. 

 اياالت متحده بابت استفاده از بمب اتمي هیچ گونه عذرخواهي به ژاپن بدهكار نیست.  :ديدگاه نهم 

 بخش سوم: روايت شخصی

 ساخت بمب اتمي :ديدگاه اول 

گويد و اين كه چرا كت خود در پروژه منتهتن ميز مشاردانشمندي كه در ساخت بمب اتمي مشاركت داشت ا

 پي شكست آلمان نازي مايل به ادامه كار بودند.در دانشمندان 

 آموزش خدمه انوالگي دگاه دوم:دي 
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ناوبر انوالگي هواپیمايي كه بمب اتمي را روي هیروشیما انداخت، نحوه آموزش خدمه پرواز براي بمباران اتمي را 

 ها را نجات داد. ها و آمريكاييبمب اتمي زندگي بسیاري از ژاپني ين باور است استفاده ازتوضیح مي دهد. او بر ا

 تجربه وحشي بمباران اتمي :ديدگاه سوم 

فعال صلح ژاپني كه در زمان بمباران هیروشیما هشت ساله بود از نجات خود و خانواده اش از میان آوار خانه 

 مي گويد. ن و از بیماري خود بر اثر تشعشعاز سختي هاي بعد از بمبارا وويرانشان 

  :مراقبت از مجروحان پس از بمباران اتميديدگاه چهارم 

، آثار انفجار را كشیش آلماني يسوعي كه در فاصله حدود دو كیلومتري هیروشیما مشغول تبلیغ مسیحیت بود

ها روي آورده كه به نمازخانه آناني كمك كردند گويد كه او چگونه و بقیه كشیشان به مجروحكند. ميتوصیف مي

 بودند و گروهش به شهر ويران شده رفتند تا شايد بتوانند بقیه را نجات دهند. 

 نگاه خلبان انوالگي به گذشته :ديدگاه پنجم 

مصاحبه با خلبان انوالگي چند سال قبل از مرگش در نود و دو سالگي، خلبان از بمباران اتمي مي گويد و اين كه 

 ين باره دچار ترديد نشد. هرگز در ا

 میالدي. 1۳45مخالف بمب اتمي از زمان نوجواني در سال  :ديدگاه ششم 

فعال سیاسي معروف و مخالف جنگ از احساس خود پس از شنیدن خبر بمباران اتمي مي گويد، او در آن زمان 

 ي براي بشريت ويرانگر است. بر خالف بیشتر آمريكايي ها در آن زمان، باور داشت چنین كار و چهارده سال داشت

  :قدرداني از بمب اتمي كه به جنگ پايان دادديدگاه هفتم. 

روزنامه نگاري كه چند ستون درباره خلبان هواپیمايي كه هیروشیما را بمباران كرده بود نوشت، با نقل قول هايي از 

 دگي بسیاري را نجات داد. واكنش هاي سربازان قديمي و كساني كه معتقد بودند استفاده از بمب اتمي زن
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 ای و جهانی انداز منطقهديپلماسی اقتصادی: روندها و چشم -8

 پورآبادی، رضا توکلی، امیرحسین عربسید جالل دهقانی فیروز

 4422، دانشگاه امام صادق)ع(تهران: 
     

 

 

 چکیده 

الملل كه رويه الملل و بازرگاني بینالملل، اقتصاد سیاسي بینتلفیق نگاه روابط بیناين كتاب نتیجه 

نگرش و   عمدتاً ،. به نظر مي رسدو اطالعات آماري منتشر شده است هاباشد با تجمیع دادهپژوهشي مولفین مي

الملل دانشگاه عالمه طباطبايي( ینل دهقاني فیروزآبادي )استاد تمام رشته روابط بهاي آقاي دكتر سید جالديدگاه

در رابطه با . ايشان آثار مكتوب ديگري در همین حوزه و فصول كتاب مذكور  مشاهده مي گردددر تمامي مطالب و 

 اند.الملل تالیف نمودهاقتصاد و سیاست بین

ر یین  سیاست خارجي به جهت اجراي اهداف سیاست خارجي هطوركلي يكي از اهداف ديپلماسي،  تبهب

طي دو فصل  مبادي و مباني نظري با عنوانبخش اول باشد. ميكتاب مذكور داراي دو بخش  باشد.كشور مي

-را بررسي مي مفهوم شناسي ديپلماسي اقتصاديهاي نظري ديپلماسي اقتصادي در جهان كنوني و موضوعات بنیان

موضوعاتي همچون: ديپلماسي  ،تجربه كشورهاي منتخب با نگاه به جهان پیش رو با عنوانكتاب  بخش دومكند. در 

 واكاوي شده است.  ايقدرت منطقه :تركیهو  قدرت جهاني :چین، انداز نظم پیش روي جهانياقتصادي و چشم
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 چین برنده شده؟ چالش چین در برابر برتری آمريکا   -4

 مولف: کیشور محبوبانی

 رجم: ابراهیم آقا محمدی مت

 4422، موسسه ابرار معاصر تهرانتهران: 
     

 

 

 چکیده 

 33است. وي مدت  نويسنده، كیشور محبوباني، از كاركنان موسسه تحقیقات آسیاي دانشگاه ملي سنگاپور

سال در حوزه ديپلماسي فعالیت كرده است و بیش از ده سال به عنوان سفیر سنگاپور در سازمان ملل بوده است. 

استفن ام والت، استاد روابط بین الملل دانشگاه هاروارد در باره اين كتاب معتقد است: محبواني توانايي چشمگیري 

كتاب چین برنده شده؟  كشانند.را به بیراهه مي گهاي بزررد كه ملتهاي از خود راضي دادر مشاهده ارتدوكس

كند و را شناسايي مي سازدو آمريكا را با يكديگر و بقیه جهان ضعیف مي ها و اشتباهاتي را كه روابط چیناسطوره

ران پكن و دهد. راهبو روشني براي چگونگي عملكرد بهتر در آينده ارائه ميبه هر دو كشور مشاوره منصفانه 

 هاي او خوششان نخواهد آمد؛ اما به هر حال خوب است كه به آنها توجه زيادي داشته باشند. واشنگتن از حرف

است، براي يكي دو دهه آينده ادامه نگارنده معتقد است، رقابت ژئوپلیتیكي كه بین آمريكا و چین در گرفته

آغاز كرد، اما اين رقابت ادامه خواهد داشت و اگرچه  2۱18خواهد داشت. هرچند، ترامپ دور اول آن را در سال 

است، اما در يك مورد آن هم در جنگ تجاري و هاي خود، آمريكا را به دو دسته تقسیم كردهترامپ در تمام سیاست

-اي در حال شكلهاي دوجانبه برخوردار بوده و در بدنه سیاست آمريكا اجماع قويفناوري علیه چین، او از حمايت

 یري است كه چین تهديدي براي آمريكا است. گ
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ترين اشتباه راهبردي چین و پردازد. نويسنده در مورد بزرگفصل به تبیین موضوع مي ۳نويسنده طي 

است كه شماري از حامیان اصلي خود را در آمريكا از  ترين اشتباه راهبردي چین اين بودهآمريكا، معتقد است، بزرگ

عدم تدوين راهبرد جامع و  ه جوانب و پیامدهاي چنین كاري را بسنجد. در مورد آمريكا نیزخود دور كرد، بدون آنك

طوالني مدت موجب شده است تا آمريكا به ويژه در دوران ترامپ با قرار گرفتن دولت در رقابت ژئوپلیتیكي، از 

    جايگاهش كاسته شده و هم زمان فضايي براي گسترش نفوذ چین در جهان به وجود آيد.
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 مقاالت فارسي

 
 

 مأخذ -پدیدآور  -عنوان  ردیف
 

4 

 

/ های پیش از میالدجايگاه خلیج فارس و دريای عمان در توسعه روابط اقتصادی در هزاره

 . 1-43: 28، شماره ۱، پايیز؛ جلد 1385فصلنامه تاريخ روابط خارجي.  -محمدجعفر چمنكار.

 

2 

 

واسم بر جزاير ايرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی با رد نظريه انگلیسی مالکیت مشاع ق

، شماره ۱، پايیز؛ جلد 1385فصلنامه تاريخ روابط خارجي.  -/ نقي طبرسا.تاريخی -استدالل حقوقی 

28 :۱۳-45 . 

 

3 

 

فصلنامه تاريخ روابط  -فیروز مرداني. سیری در مناسبات فرهنگی ايران و هند )از آغاز تا انجام(/

 . ۱1-۳2: 28، شماره ۱، پايیز؛ جلد 1385ي. خارج

 

4 

 

فصلنامه تاريخ روابط  -/ ساسان طهماسبي.نقش دين در به قدرت رسیدن تیمور و سیاست خارجی وی

 . ۳3-11۱: 28، شماره ۱، پايیز؛ جلد 1385خارجي. 

 

1 

 

تاريخ روابط خارجي. فصلنامه  -.سفیر شاهرخ در دکن )ورقی از تاريخ روابط سیاسی ايران و هند(

 . 111-13۱: 28، شماره ۱، پايیز؛ جلد 1385
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فصلنامه تاريخ روابط خارجي.  -/ حسین آباديان.قدرتهای بزرگ و اشغال ايران در جنگ دوم جهانی

 . 13۱-1۱1: 28، شماره ۱، پايیز؛ جلد 1385
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، 1385فصلنامه تازيخ روابط خارجي.  -ي./ رضا آذري شهرضاي(4322-24زبان فارسی در عتبات عالیات )

 . 1۱3-1۱۳: 28، شماره ۱پايیز؛ جلد 

 

4 

 

، ۱، پايیز؛ جلد 1385فصلنامه تاريخ روابط خارجي.  -/ علیرضا ذاكراصفهاني.ايران و بازيگران جنگ ظفار

 . 181-1۳۱: 28شماره 

 

9 

 

بخش / محسن گنجدر جنگ دوم جهانیای برای اشغال ايران های مقیم ايران؛ بهانهحضور آلمانی

 . 1۳۳-2۱1: 28، شماره ۱، پايیز؛ جلد 1385فصلنامه تاريخ روابط خارجي.  -زماني.
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42 

 

فصلنامه  -/ جعفر پارسايي.آلود ايران و عربستانکاربست الگوهای مديريت بحران در روابط منازعه

 . 5-38: 14۱، شماره 35 دوره، زمستان؛ 14۱۱سیاست خارجي. 

 

44 

 

فصلنامه  -/ محسن غريبي.های فضايی، موشکی و پهپادیاهداف عربستان سعودی از توسعه فناوری

 . 3۳-۱۱: 14۱، شماره 35 ، زمستان؛ دوره14۱۱سیاست خارجي. 

 

42 

 

فصلنامه سیاست خارجي.  -منصور./ جواد امینابعاد محیط زيستی همکاری و امنیت در خلیج فارس

 . ۱۱-1۱۱: 14۱، شماره 35 ن؛ دوره، زمستا14۱۱

 

43 

 

/ 2224-2222تحلیل عملکرد شورای حقوق بشر در خصوص پديده تغییرات آب و هوايی 

-124: 14۱، شماره 35 ، زمستان؛ دوره۱14۱فصلنامه سیاست خارجي.  -سیدمحمدكاظم سجادپور.

1۱1 . 

 

44 

 

 -/ پروانه عزيزي.ست محیطی نوظهورهای زيهای اجتماعی نوين: مطالعه موردی جنبشجنبش

 . 125-154: 14۱، شماره 35 ، زمستان؛ دوره14۱۱فصلنامه سیاست خارجي. 
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/ ها و راهکارهاهای سايبری: چالشالملل بشردوستانه در عرصه جنگاعمال مقررات حقوق بین

 . 155-1۱4: 14۱ه ، شمار35 ، زمستان؛ دوره14۱۱فصلنامه سیاست خارجي.  -فرد.مهدي حیدري

 

46 

 

/ حسین روی جمهوری اسالمی ايرانهای اقتصادی پیشهای اقتصادی چین و ژاپن، فرصترقابت

 . 5-32: 13۱، شماره 35، بهار؛  دوره 14۱۱فصلنامه سیاست خارجي.  -میبدي.پوراحمدي

 

48 

 

تأثیر آن بر خاورمیانه بررسی تحول مفهومی امت در انديشه سلفیه جهادی به نوسلفیه تکفیری و 

 . 33-52: 13۱، شماره 35 ، بهار؛ دوره14۱۱فصلنامه سیاست خارجي.  -/ سعید اسالمي.عربی

 

44 

 

گذاری در کمربند و جاده و چرخش در موازنه قوای قدرت ژئواکونومیک راه ابريشم نوين: سرمايه

 . 53-82: 13۱، شماره 35 دوره، بهار؛ 14۱۱فصلنامه سیاست خارجي.  -نژاد./ آرش رئیسيجهانی

 

49 

 

فصلنامه سیاست خارجي.  -/ جعفر پارسايي.واکاوی عوامل واگرايی و تقابل در روابط ايران و عربستان

 . 83-114: 13۱، شماره 35 ، بهار؛ دوره14۱۱
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های دموکرات و جمهوريخواه آمريکا در قبال ايران ای سیاست خارجی دولتبررسی مقايسه 22

 . 115-145: 13۱، شماره 35 دوره، بهار؛ 14۱۱فصلنامه سیاست خارجي.  -راد./ ابراهیم يوسفي(2222-2224)
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فصلنامه سیاست خارجي.  -/ محسن غريبي.ایاهداف عربستان سعودی از توسعه فناوری هسته

 . 14۱-1۱۱: 13۱، شماره 35 ، بهار؛ دوره14۱۱

 

22 

 

ها. رويدادها و تحلیل -/ خلیل شیرغالمي.ربستان سعودی: چراها و پیامدهاهمکاری موشکی چین و ع

 . 12۳-131: 355، شماره 35، اسفند؛ جلد 14۱۱

 

23 

 

 

ها. رويدادها و تحلیل -/ نبي سنبلي.پرواز قوی سیاه بر فراز اوکراين: سناريوها و پیامدهای جنگ

 . 132-135: 355، شماره 35، اسفند؛ جلد 14۱۱

 

24 

 

رويدادها و  -/ مسعود همیاني.ايران و سازمان همکاری شانگهای: پذيرش يک هويت اوراسیايی

 . 13۱-13۳: 355، شماره 35، اسفند؛ جلد 14۱۱ها. تحلیل

 

21 

 

، اسفند؛ جلد 14۱۱ها. رويدادها و تحلیل -/ محمد موحد.جايگاه آفريقا در استفاده از منابع تجديدپذير

 . 142-144: 553، شماره 35

 

26 

 

رويدادها و  -بمان اقبالي زارج./ عليهای بايدن و پوتین: از قرار مهار تا مدار فشاراروپا بازنده رايزنی

 . 145-14۱: 355، شماره 35، اسفند؛ جلد 14۱۱ها. تحلیل

 

28 

 

ها. ا و تحلیلرويداده -/ سیدوحید كريمي.جمهوريخواهان آمريکا و انتخابات بین ترامپ يا حقیقت

 . 14۱-148: 355، شماره 35، اسفند؛ جلد 14۱۱

 

24 

 

، 14۱۱چا. رويدادها و تحلیل -اي.افجه/ معصومه سیفنگاهی اجمالی به وضعیت اجتماعی زنان در ايران

 . 14۱-148: 355، شماره 35اسفند؛ جلد 

 

29 

 

/ هادي های انتخاباتیون در رقابتای فرانسه بر اتحاديه اروپا فرصتی برای ماکررياست دوره

 . 152-154: 355، شماره 35، اسفند؛ جلد 14۱۱ها. رويدادها و تحلیل -خزاعي.

 

32 

 

تر آمريکا در خاورمیانه با هدف مقابله با نفوذ جمهوری اسالمی امنیتی برجسته -حضور اقتصادی 

 .155-1۱۱: 355، شماره 35؛ جلد ، اسفند14۱۱ها. رويدادها و تحلیل -/ الهه پیروزيان.ايران



2۱ 

 

 

 1041 خرداد ،پنجم و شصتصد و ، شماره همدهفتخصصی وزارت امور خارجه، سال  رسانی کتابخانهطالعنشریه ا

 


