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معرفي نشريه
نشريه «اطالعرساني» كتابخانه تخصصي وزارت امور خارجه با هدف آگاهي خوانندگان محترم از
جديدترين منابع موجود در كتابخانه تخصصي و همچنین ديگر منابع منتشر شده در حوزه تخصصي آن كتابخانه
تهیه و تنظیم شده است .به منظور دسترسي سريعتر و تسهیل كار محققان ،پژوهشگران و كلیه اعضاي محترم
كتابخانه ،نسخه الكترونیكي نشريه از طريق پست الكترونیك ارسال ميگردد.
نقل و اقتباس از نشريه اطالعرساني كتابخانه تخصصي وزارت امور خارجه با ذكر منبع بالمانع است.
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کتابهاي فارسي

 -4ايدئولوژیهای سیاسی /رابرت اكلشال [ ...و ديگران]؛ ترجمه محمد قائد -.ويراست  -.3تهران :فرهنگ نشر نو،
.14۱۱
 -2آلمان نازی ،گناهکار ابدی /تالیف میشائل ولفسون [ ...و ديگران]؛ ترجمه علي رحماني(تیرداد) ،مرضیه
ذاكري -.تهران :علي رحماني.13۳۱ ،
 -3آينده آسیايی /نويسنده پاراگ خانا؛ مترجم محمدرضا مجیدي ،محمود جوادي -.تهران :پژوهشكده مطالعات
راهبردي؛ خاوران فردا.14۱۱ ،
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 -1بنیادهای قرن آمريکا :نقش بنیادهای فورد ،کارنگی و راکفلر در اوجگیری قدرت آمريکا /ايندرجیت
پارما؛ ترجمه محمد معماريان -.تهران :امیركبیر.14۱۱ ،
 -6بینظمی جهانی ،بحرانهای جهانی و ناکارآمدی غرب /نويسنده كارلو ماساال؛ مترجم محمدرضا صالحي-.
تهران :پژوهشكده مطالعات راهبردي.14۱۱ ،
 -8جاسوسی سايبری و حقوق بینالملل /تالیف راسل بوچان؛ مترجم اشكان پیرزاده -.تهران :ابرار معاصر تهران،
.14۱۱
 -4جمهوری خلق نسیان :تجديد ديدار با تیان آنمن /لوئیزا لیم؛ ترجمه مسعود يوسفحصیرچین -.تهران:
ققنوس.14۱۱ ،
 -9جهان از نگاه چین /نويسنده فو يینگ؛ مترجمان محمدرضا مجیدي ،علیرضا ثمودي -.تهران :پژوهشكده
مطالعات راهبردي؛ خاوران فردا.14۱۱ ،
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آقامحمدي -.تهران :ابرار معاصر تهران؛ اراک :دانشگاه اراک.14۱۱ ،
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معرفي کتابهاي فارسي

 -4ايدئولوژیهای سیاسی
مولف :رابرت اکلشال ...
مترجم :محمد قائد
تهران :فرهنگ نشر نو4422 ،

چکیده
ايدئولوژيها ،ما را در درک دنیاي اجتماعي پیچیدهاي كه در آن زندگي ميكنیم ياري ميدهند .ايدئولوژي هم
تبیین روابط اجتماعي و سیاسي موجود و هم طرحي براي سازماندادن به اين روابط است .حتي اگر معتقد باشیم
چالش ايدئولوژيك ديگر وجه مشخصه روابط شرق -غرب بهحساب نميآيد ،قطبيشدن شمال و جنوب اهمیت
بیشتري مييابد و نابرابري در ثروت بسیار بیش از هر زمان ديگري است .تا زماني كه چنین باشد ،مباحث
ايدئولوژيك در باب مزايا و نقايص سیاستهاي دولتها ادامه خواهد يافت و آوردگاه ايدئولوژيك ،به جاي كوچكتر
شدن ،گسترش مييابد و ايدئولوژيها مشخصه اصلي جهان سیاست باقي خواهند ماند.
در اين كتاب ،هفت مدرس پیشین و كنوني دانشكده علوم سیاسي دانشگاه كووينز (بلفاست ،ايرلند شمالي)
ايدئولوژيهاي لیبرالیسم ،محافظهكاري ،سوسیالیسم ،دموكراسي ،ناسیونالیسم ،فاشیسم ،زيستبومگرايي و فمینیسم
را بررسي كردهاند .البته نوع پرداخت آنها به موضوع ،جدال سیاسي صرف نبوده و متمايل به تاكید بر جنبههاي
آموزشي و اجتماعي براي تدريس اين مباحث در دانشگاه است.
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 -2ژئوپلیتیک فضای ماورايی :دورنمای اروپايی
مولف :بوهومیل دوبوش
مترجم :ايرج عیديان
تهران :پژوهشکده مطالعات راهبردی4422 ،

چکیده
فضاي ماورايي يكي از پنج حوزه استراتژيكي و ژئوپلیتیكي است كه بشر اكنون از آن استفاده ميكند ،فضايي
بسیار چالشبرانگیز ،ناسازگار با بشر و دستاوردهاي او و همچنین حوزهاي است كه آينده بقا و پیشرفت بشر را نشان
ميدهد؛ از سويي اثرات و عوامل خارج از حوزه فضاي ماورايي روزي موجب از بین رفتن حیات بر روي زمین
خواهند شد كه اين مسئله ممكن است ناشي از يك برخورد سیاركي يا ستاره دنبالهدار عظیم ،طغیان پرتوهاي گاما
يا طي چند میلیارد سال در نتیجه پايان چرخه زندگي خورشید باشد .ازاينرو ،موجودات زنده زمیني اگر نتوانند به
يك تمدن توسعه يافته فضايي تبديل شوند ،با پايان حتمي خود مواجه خواهند شد ،لذا شناخت و تجزيه و تحلیل
فضاي ماورايي در ابعاد مختلف آن و آشنايي با برنامههاي فضايي كشورهاي توسعهيافته از جمله برنامه فضايي
اتحاديه اروپا در اين خصوص بسیار ضروري به نظر ميرسد.
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 -3آينده آسیايی
مولف :پاراگ خانا
مترجم :محمدرضا مجیدی ،محمود جوادی
تهران :پژوهشکده مطالعات راهبردی؛ خاوران فردا4422 ،

چکیده
پاراگ خانا ،نويسنده هندي تبار ساكن سنگاپور ،كتاب آينده ،آسیايي است را در سال  2۱1۳میالدي تالیف كرده
است .نويسنده معتقد است ،بازسازي و احیاي قدرت اقتصادي و فناوري ژاپن در دهه  1۳۱۱میالدي ،رشد اقتصادي
پرقدرت چین در  4دهه گذشته ،ظهور كشورهاي پیشرفته صنعتي در شرق دور و شروع رشد اقتصادي هند از جمله
شاخصهايي مهم در زمینه جا به جايي قدرت در جغرفیاي جهاني به شمار ميآيند و به عبارتي آسیا در دو دهه
گذشته رشد اقتصادي شتاباني را تجربه كرده است و كشورهاي اين منطقه با الگوهاي متفاوت در پي افزايش قدرت
خود در ابعاد گوناگون هستند و اين حكايت از آن دارد كه آسیا در نظم بینالمللي آينده ميتواند نقش متفاوتي ايفا
كند به طوري كه به اعتقاد خانا ،همانطور كه قرن  1۳شاهد روند اروپايي شدن جهان و قرن بیستم شاهد گسترش
روند آمريكايي شدن جهان بوديم ،قرن بیست و يكم ناظر تحقق روند آسیايي شدن در جهان خواهد بود .استدالل
مهم خانا براي فرضیه آسیايي شدن جهان در قرن بیست و يكم اين است كه از نظر او غرب آسیا داراي نفت و گاز
است .در شمال آسیا صنايع فناوري ،بسیار پیشرفت كرده است و در جنوب شرق اين منطقه نیز نیروي كار بسیار
ارزان وج ود دارد .تولیدات مواد غذايي در اين منطقه بسیار باال است و از اين رو ،همه اين موارد از جمله شاخص-
هايي هستند كه توانمنديهاي رقابت اقتصادي آسیا را در جهان منحصر به فرد ميسازد.
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به اعتقاد خانا ،ناظران غربي عمدتاً تحوالت آسیا را با استفاده از لنز آمريكايي -انگلیسي ديدهاند كه اين امر
خالي از پیشفرضهاي آنها نبودهاست .به اعتقاد وي ،جنگ آمريكا بر ضد چین ،روند ادغام اقتصادهاي آسیايي را
تسريع خواهد كرد ،نقش آمريكا را در آسیا كاهش خواهد داد و به آمريكا آسیب جدي وارد خواهد كرد .همچنین
خانا معتقد است ،جهان كه تا كنون عادت كرده تا ابتدا از آمريكا و غرب بشنود ،بايد آماده شود كه در قرن  21اين
عادت را در مورد آسیا تغییر داده و دنیا را از رويكرد آسیاييها ببیند.
كتاب طي ده فصل مباحث را بررسي ميكند .فصل اول با عنوان تاريخ جهان :ديدگاه آسیايي ،تحوالت
تاريخي قاره آسیا و ظهور و سقوط امپراتوريهاي مختلف در اين قاره را بررسي ميكند .در فصل دوم ،با
عنوان درسهايي از تاريخ براي آسیا و غرب ،به اين مطلب ميپردازد كه گزارشهاي ارائه شده درباره تاريخ
آسیا براي بیشتر خوانندگان ناآشنا است .علت اين امر هم به دلیل سرشت اروپا محور روايتهاي تاريخي
غربي و هم به دلیل اينكه آسیا براي مدتي طوالني چندپاره بودهاست ،ميباشد .فصل سوم با عنوان بازگشت
آسیاي بزرگ ،به اين موضوع اشاره دارد كه پس از قرنها تفرقه ناشي از استعمارگري و جنگ سرد ،آسیا بار
ديگر در حال منسجم شدن است و تمامي زيرمناطق آسیا به سمت مركز ثقل مشترک گرايش پیدا كرده-
است؛ مثل آسیايي شدن روسیه و نگاه تركیه به شرق .فصل چهارم با عنوان اقتصاد آسیا ،به اين موضوع
اشاره دارد كه بیشتر خارجيها با وجود رصدها و مشاهدههاي دائميشان درباره امور سیاسي و اقتصادي
داخلي چین ،اما درک درستي از اقتصاد سیاسي چین ندارند .فصل پنجم با عنوان آسیاييها در آمريكا و
آمريكاييها در آسیا به اين موضوع اشاره دارد كه آمريكا به دست مهاجراني پايهگذاري شدهاست كه از
سراسر اقیانوس اطلس به آنجا آمده بودند ،اما در قرن  1۳آسیاييها نیز از سراسر اقیاوس آرام به آنجا
سرازير شدند و بیش از يك قرن بعد ،آسیاييها به طور رسمي از آمريكاي التینيها به عنوان بزرگترين
پايگاه مهاجرين تازه وارد به آمريكا پیش افتادند .در فصل ششم ،با عنوان چرا اروپا آسیا را دوست دارد؟
ولي آسیاييها را نه؟ نويسنده به اين موضوع اشاره دارد كه روابط آسیا و اروپا بسیار بادوام و نزديك بوده-
است و بخش عمدهاي از دانش غربيها در باره تمدنها ،زبانها و مذاهب آسیايي توسط سیاحان و مبلغان
مذهبي به دست آمده است .فصل هفتم با عنوان بازگشت آفرواوراسیا به اين موضوع اشاره دارد كه امروزه
بیش از نیمي از تجارت آفريقا با آسیا صورت ميپذيرد و انديشمندان به پیوندهاي قوي گسترش يافته در
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اقیانوس هند به عنوان قلمروي آفرواوراسیايي اشاره ميكنند .فصل هشتم با عنوان شركت اقیانوسیهاي
نوين ،به پیوند بیش از پیش كشورهاي آمريكاي التین با آسیا اشاره دارد كه به نوعي در مدار استعماري
اروپا قرار داشته و تحت سلطه آمريكا بودند .فصل نهم با عنوان آينده فنساالرانه آسیا به اين موضوع اشاره
دارد كه نظام سیاسي آمريكا ،الگوي برتر غربيها براي حكمراني خوب نیست و اين كشور در مقايسه با
بیشتر ديگر همتايان غربياش حركتي پسرونده داشته است .فصل دهم با عنوان آسیا جهاني ميشود:
آمیزش تمدنها ،به اين موضوع اشاره ميكند كه نه فقط خارجيها ،بلكه خود آسیاييها نیز داراي
پندارهاي متمايز و ناهمگوني درباره مفهوم آسیايي هستند.
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 -4جاسوسی سايبری و حقوق بین الملل
مولف :راسل بوکن
مترجم :اشکان پیرزاده
تهران :موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بینالمللی ابرار معاصر تهران4422 ،

چکیده
بر اساس افشاگريهاي ادوارد اسنودن (اسنودن متولد  1۳83كارولیناي شمالي ،كارمند سابق سازمان
اطالعات مركزي امريكا – سیا  -و پیمانكار سابق آژانس امنیت امريكا بود) ،سازمان امنیت ملي امريكا عالوه بر
جاسوسي سايبري ،اطالعات محرمانه افراد را نیز در سراسر جهان جمع آوري ميكرد .در واقع ،درس فراگرفته شده
از افشاگريهاي اسنودن ،مشاركت دولتها در جاسوسي نبود؛ بلكه اين بود كه در گذشته ،جاسوسي بینالمللي به
معني رويارويي حكومت با حكومت بود؛ در حالي كه امروز اين مفهوم به معني رويارويي حكومت با افراد است.
اين كتاب ،عالوه بر پرداختن به پیشرفتهاي حاصل شده در حقوق بینالملل متعارف و اثر گذاشتن يا
نگذاشتن آنها بر محدود شدن استثنائات جاسوسي به قواعد حقوق بینالملل دست و پا گیر براي جاسوسي سايبري،
امكان بهرهگیري از دكترينهاي " خود پدافندي" و " اجبار " جهت توجیه جاسوسيهاي سايبري را نیز مورد
بررسي قرار مي دهد.
كتاب " جاسوسي سايبري و حقوق بین الملل " داراي يك مقدمه و  ۳فصل با عناوين زير مي باشد:
فصل اول  :تعريف جاسوسي سايبري
فصل دوم  :جاسوسي سايبري و صلح و امنیت بینالملل
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فصل سوم  :جاسوسي سايبري و قوانین و قواعد حاكمیت سرزمیني ،عدم مداخله و عدم استفاده از زور
فصل چهارم  :جاسوسي سايبري و حقوق ديپلماتیك و كنسولي
فصل پنجم  :جاسوسي سايبري و قانون حقوق بشر بینالملل
فصل ششم  :جاسوسي سايبري اقتصادي و سازمان تجارت جهاني
فصل هفتم  :جاسوسي سايبري و وجود استثنائات حقوق بینالملل عرفي
فصل هشتم  :جاسوسي سايبري و دكترينهاي خودپدافندي و اجبار
فصل نهم  :نتیجهگیري
در مقدمه فصل اول و در توضیح بیشتر جاسوسي سايبري آمده است :تا امروز ،دولتها موفق به ارائه
تعريفي واحد از جاسوسي نشدهاند ،چه رسد به جاسوسي سايبري در حقوق بینالملل .با اين حال ،با نفوذ فضاي
سايبري به تقريباً همه ابعاد زندگي مدرن ،دولتها بیش از پیش سیاستهايي را در راستاي تامین امنیت سايبري و
با هدف دفع تهديدات ايجاد شده از اين محیط اتخاذ كردهاند .دولتها در اتخاذ اين سیاستها تعاريف متعددي را
براي مفاهیم و اصطالحات مرتبط با فضاي سايبري ارائه نمودهاند .با توجه به نفوذ جاسوسي سايبري به روابط بین-
الملل معاصر ،جاي تعجب نیست كه جاسوسي سايبري به وضوح در بسیاري از اين سیاستها ديده شده و اكثر آنها
براي اين مفهوم ،تعريف مشخصي را وضع و تبیین كردهاند.
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 -1نظريه ،فرانظريه و مفاهیم در روابط بینالملل
الهام رسولی ثانی آبادی
تهران :پژوهشکده مطالعات راهبردی4422 ،

چکیده
كتاب " نظريه  ،فرانظريه و مفاهیم در روابط بینالملل " داراي يك پیشگفتار و مقدمه و چهار فصل به
عالوه نتیجه گیري ميباشد  .عناوين فصول بدين شرح است:
فصل اول  :تعريف نظريه روابط بینالملل و برداشتهاي فلسفي از آن
فصل دوم  :فرانظريه و نظريههاي روابط بینالملل
فصل سوم  :تكثر بینانظري و درون نظري در نظريههاي روابط بینالملل
فصل چهارم  :مفاهیم در نظريههاي روابط بینالملل
از نظر نويسنده ،روابط بین الملل داراي سه ويژگي زير است:
الف) نقطه ثقل متمركز و متمايز
ب) مجموعهاي از نهادها
ج) سنت تفكر خاص
همچنین در كتاب در توضیح مفاهیم روابط بینالملل و سیاست بینالملل آمده است :يكي از مفاهیم
نزديك به مفهوم " روابط بینالملل "  " ،سیاست بین الملل " است  .از زمان شكلگیري رشته روابط بینالملل ،اين
واژه همیشه در كنار واژه و اصطالح سیاست بینالملل ميآيد ،اين در حالي است كه اين دو مفهوم در عین قرابت
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معنايي ،كامال با يكديگر متفاوت هستند و نميتوان آنها را به جاي يكديگر بهكار برد .به طوركلي ،اگر سیاست را به
معناي تالش گروهها يا افراد مختلف در تاثیرگذاري بر سايرين به منظور دستیابي به حداكثر منافع بدانیم  -كه در
اين فرايند اين گروهها و افراد به ناچار بايد به دلیل عدم توافق با يكديگر و كمبود منابع به بازي قدرت نیز دچار
شوند ،سیاست بینالملل را ميتوان تالش دولتهاي مختلف براي كسب منافع ملي به عنوان اهداف سیاست خارجي
در عرصه بینالمللي دانست كه در اين فرايند به دلیل كمبود منابع و امكانات دولتها به عنوان بازيگران اصلي
ناگزير به روي آوردن به قدرت به عنوان ابزار تامینكننده اهداف خود در شرايط تعارض هستند.
در مورد مفهوم اتحاد و ائتالف از منظر نظريههاي مختلف روابط بینالملل ،در كتاب چنین آمده است :به
طور كلي نظريههاي اتحاد از هر منظري كه به آنها نگريسته شود به اين مسئله ميپردازند كه در عصر كنوني،
دولتها در دستیابي بهتر به اهداف خود ناگزير به اتحاد و ائتالف با يكديگر هستند؛ بهويژه دولتهايي كه دغدغه-
هاي امنیتي –سیاسي و اقتصادي مشتركي با يكديگر داشته باشند .اتحادها در سرتاسر تاريخ ،پديده محوري در
سیاست بینالملل بودهاند .در همین زمینه ،جورج لیسكا بر اين باور است كه صحبت درباره مسائل روابط بینالملل
بدون اشاره به اتحادها ناقص است .از نظر مورگنتا ،اتحادها شكل ويژهاي از همكاريهاي بینالمللي است كه با
موافقت نامهاي مكتوب و رسمي میان دو يا چند دولت براي مدت معیني به قصد پیشبرد منافعشان بهويژه در حوزه
امنیت ملي ،ايجاد شده است .نظريه هاي جريان اصلي روابط بینالملل به خصوص واقعگرايان و نو واقعگرايان بر اين
باور هستند كه مقابله با تهديدات مشترک يا ادراک از تهديدات مشترک (واقع گرايي نئوكالسیك با قرائت والت)
منجر به ائتالفها و اتحادها میان دولتها يا كنشگران اصلي نظام بینالملل ميشود.
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 -6بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی
چشماندازهايی از تاريخ معاصر جهان
ويراستار :سیلويا انگدال
مترجم :شهربانو صارمی
تهران :ققنوس4399 ،

چکیده
كتاب به سه بخش با عناوين زمینه تاريخی بمباران اتمی ( ۱ديدگاه) ،مباحث پیرامونی بمباران اتمی
( ۳ديدگاه) و روايت های شخصی ( ۱ديدگاه) تقسیم مي شود.
نويسنده در بخش اول طي شش ديدگاه با ذكر نام نويسندگان هر ديدگاه ،زمینه تاريخي بمباران اتمي را
شرح مي دهد .موارد مطرح شده در اين بخش عبارتند از :توضیح مختصري از اولین آزمايش بمب اتمي در مناطق
بیابان ي ايالت نیومكزوكو و پس از آن بمباران دو شهر ناگازاكي و هیروشیما به فاصله سه روز از هم (وزارت جنگ

اياالت متحده و دائره المعارف تاريخ جهان گیل) ،نحوه اطالعرساني خبر بمباران اتمي به مردم آمريكا (هري اس.
ترومن ،رئیس جمهور وقت اياالت متحده) ،توصیف بمباران اتمي در مطبوعات (شیكاگو تريبون) ،استفاده مسئوالنه
از انرژي اتمي (جورج فیلدينگ الیوت) و واكنش بريتانیا به بمباران اتمي هیروشیما (ساندي تايمز (لندن).

بخش دوم با بیان ديدگاههاي اندرو كني ،پل فاسل ،لئو سیالرد ،مكس هیستینگز ،كالوس ويگرف ،مارک
وبر ،بروس لوبس ،پل اف .بالر ،جونیور و نیل استاينبرگ به نظرات گوناگون در مورد لزوم يا عدم لزوم اين بمباران-
هاي اتمي و پیامد آن پرداخته و مخالفت يا موافقت اين افراد با اين حمالت را با ذكر دلیل توضیح مي دهد .در اين
بخش همچنین به موضوع علت عذرخواهي نكردن اياالت متحده از اجراي اين عملیات پرداخته شده است.
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در بخش سوم ،روايتهاي شخصي افراد مختلف ،از جمله پل اولم (دانشمندي كه در ساخت بمب اتمي
مشاركت داشت) ،تئودور «داچ» وَن كِرک (ناوبر انوالگي ،هواپیمايي كه بمب اتمي را روي هیروشیما انداخت)،
كنیكو موراكامي (فعال صلح ژاپني كه در زمان بمباران هیروشیما هشت ساله بود) ،يوهانس زيمس (كشیش آلماني
يسوعي كه در فاصله حدود دو كیلومتري هیروشیما مشغول تبلیغ مسیحیت بود) ،پل تیبتس (خلبان انوالگي چند
سال قبل از مرگش در نود و دو سالگي) ،دانیل اِلزبرگ (فعال سیاسي معروف و مخالف جنگ) و باب گرين (روزنامه
نگاري كه چند ستون درباره خلبان هواپیمايي كه هیروشیما را بمباران كرده بود ،نوشت) بیان شده است.
بخش اول كتاب طي شش ديدگاه زمینه تاريخي بمباران اتمي هیروشیما و ناگازاكي را توضیح مي دهد:
 ديدگاه اول ۱ :اوت  1۳45و سه روز بعد از آن ،در  ۳اوت ،آمريكا اولین و آخرين بمبهاي اتمي استفاده
شده در جنگ تا حال حاضر را روي دو شهر هیروشیما و ناگازاكي انداخت و به اين ترتیب جنگ جهاني
دوم پايان يافت .اين دو بمب بیش از صد هزار نفر را كشت و موجب خسارات هولناكي شد ،با اين حال مانع
تلفات بیشتري شد كه ادامه جنگ ممكن بود به بار آورد.
 ديدگاه دوم :اولین انفجار آزمايشي بمب اتمي
سه هفته قبل از بمباران هیروشیما ،اولین آزمايش بمب اتمي در مناطق بیاباني ايالت نیومكزوكو انجام گرفت.
دانشمندان و نظامیاني كه شاهد آزمايش بودند آن را موفقیتآمیز و نمايشي با شكوه و در عین حال هولناک مي-
دانستند.
 ديدگاه سوم :رئیس جمهور اياالت متحده بمباران اتمي هیروشیما را اعالم مي كند
مردم اياالت متحده براي اولین بار بعد از بیانیه هري اس .ترومن ،رئیس جمهور اياالت متحده ،كه شانزده ساعت
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.
 ديدگاه چهارم :توصیف بمباران اتمي در مطبوعات
گفته هاي خدمه پرواز از آنچه پس از انداختن بمب شاهد آن بودند در گزارش خبري مهمي كه دو روز پس از
بمباران هیروشیما منتشر شد.
 ديدگاه پنجم :استفاده مسئوالنه از انرژي اتمي
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بالفاصله پس از بمباران هیروشیما ،در سرمقالهاي به اين موضوع پرداخته شد كه انرژي اتمي ميتواند هم سازنده
باشد هم ويرانگر و اين كه چه خوب شد به جاي هیتلر يا جنگ ساالران ژاپن ،اياالت متحده آن را ساخت و آمريكا
مسئول استفاده خردمندانه از آن است.
 ديدگاه ششم :واكنش بريتانیا به بمباران اتمي هیروشیما
تايمز ،از روزنامههاي مهم بريتانیا ،در مطلبي درباره اهمیت حمله دو روز قبل به هیروشیما ،تأكید كرد كه انرژي
اتمي ميتواند منافع بسیار زيادي براي نوع بشر داشته باشد ،اما فقط عشق به صلح ميتواند مانع استفاده ويرانگرانه
از آن شود.
بخش دوم :مباحث پیرامونی بمباران اتمی
 ديدگاه اول :توجیه بمبارانهاي اتمي تحت عنوان نجات زندگي هاي بسیار
به استدالل يك مشاور اهل آفريقاي جنوبي ،به رغم وحشتناک بودن بمباران هیروشیما و ناگازاكي ،اين اقدام زندگي
ژاپنيها و آمريكاييهاي بسیاري را نجات داد و كاري الزم بود چرا كه كشمكشهاي دروني حاكمیت ژاپن تسلیم
اين كشور را بدون حمله زمیني قاطع غیرممكن كرده بود.
 ديدگاه دوم :بمباران اتمي به وحشیگريهاي هر دو طرف جنگ پايان داد
يكي از متخصصان با تجربه نظامي استدالل ميكند آن هايي كه مي گويند بمباران اتمي لزومي نداشت هرگز
شخصاً در جنگ حضور نداشتهاند .آنها نه از نجات زندگي سربازان درک درستي دارند ،نه از باور ژاپنيها كه مرگ
در راه امپراتور را باعث افتخار ميدانستند ،و نه از توحشي كه هر دو طرف در طول جنگ مرتكب آن مي شدند.
 ديدگاه سوم :بسیاري از دانشمندان دخیل در ساخت بمب اتمي مخالف استفاده از آن بودند
فیزيكدان اهل مجارستان ،اولین دانشمندي كه به صورت جدي به بررسي ايده سالح اتمي پرداخت ،در مصاحبهاي
توضیح ميدهد كه تالش كرده حكومت را ترغیب كند به جاي استفاده از بمب اتمي در ژاپن به نوعي نمايش قدرت
دست بزند .او معتقد است اگر اياالت متحده از اين بمب استفاده نكرده بود اجتناب از مسابقه تسلیحات اتمي امكان
پذير ميشد.
 ديدگاه چهارم :استفاده از بمب اتمي در آن زمان تصمیم درستي به نظر ميرسد.
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مقالهاي در روزنامه بريتانیايي به مناسبت شصتمین سالگرد بمباران اتمي هیروشیما ميگويد هر چند در حال حاضر
گفته ميشود حتي اگر از اين بمب استفاده نميشد باز ژاپن نميتوانست جنگ را ادامه دهد ،آن زمان اين مسئله
روشن نبود .در اين مقاله استدالل شده آنهايي كه امروز استفاده از بمب را به سادگي محكوم ميكنند ،از ابهاماتي
كه تصمیم گیرندگان براي استفاده از بمب با آن مواجه بودند خبر ندارند.
 ديدگاه پنجم :بمباران اتمي ژاپن مانع جنگ جهاني سوم شد.
خبرنگار آلماني براي مخاطبان اروپايي به شرح رويدادهايي ميپردازد كه منجر به بمباران هیروشیما و ناگازاكي شد.
او مي گويد با وجود ويراني هولناک ،دنیا از بمب اتمي سود برد .چرا كه مانع تبديل جنگ سرد به جنگ نظامي شد.
 ديدگاه ششم :بمباران اتمي ژاپن ضرورت نداشت.
ژاپن قبل از بمباران اتمي تالش كرد صلح كند ،استفاده از اين بمبها ضرورتي نداشت و اشتباه بود.
 ديدگاه هفتم :بمباران اتمي هیروشیما الزم بود ،اما بمباران ناگازاكي ضرورتي نداشت.
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.
 ديدگاه هشتم :بیشتر طیف هاي سیاسي در ابتدا موافق استفاده از بمب اتمي بودند.
مورخي كه مي گويد از نظر مردم ،اكثر سیاسیون راستگرا بمباران اتمي هیروشیما را تايید ميكردند اما چپها
مخالف آن بودند؛ ولي اين نظر در آن زمان صحت نداشت .در سال  1۳45میالدي هر دو انتهاي طیف سیاسي از
بمباران پشتیباني كردند ،هر چند انتقادهايي نیز داشتند.
 ديدگاه نهم :اياالت متحده بابت استفاده از بمب اتمي هیچ گونه عذرخواهي به ژاپن بدهكار نیست.
بخش سوم :روايت شخصی
 ديدگاه اول :ساخت بمب اتمي
دانشمندي كه در ساخت بمب اتمي مشاركت داشت از مشاركت خود در پروژه منتهتن ميگويد و اين كه چرا
دانشمندان در پي شكست آلمان نازي مايل به ادامه كار بودند.
 ديدگاه دوم :آموزش خدمه انوالگي
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ناوبر انوالگي هواپیمايي كه بمب اتمي را روي هیروشیما انداخت ،نحوه آموزش خدمه پرواز براي بمباران اتمي را
توضیح مي دهد .او بر اين باور است استفاده از بمب اتمي زندگي بسیاري از ژاپنيها و آمريكاييها را نجات داد.
 ديدگاه سوم :تجربه وحشي بمباران اتمي
فعال صلح ژاپني كه در زمان بمباران هیروشیما هشت ساله بود از نجات خود و خانواده اش از میان آوار خانه
ويرانشان و از سختي هاي بعد از بمباران و از بیماري خود بر اثر تشعشع مي گويد.
 ديدگاه چهارم :مراقبت از مجروحان پس از بمباران اتمي
كشیش آلماني يسوعي كه در فاصله حدود دو كیلومتري هیروشیما مشغول تبلیغ مسیحیت بود ،آثار انفجار را
توصیف ميكند .ميگويد كه او چگونه و بقیه كشیشان به مجروحاني كمك كردند كه به نمازخانه آنها روي آورده
بودند و گروهش به شهر ويران شده رفتند تا شايد بتوانند بقیه را نجات دهند.
 ديدگاه پنجم :نگاه خلبان انوالگي به گذشته
مصاحبه با خلبان انوالگي چند سال قبل از مرگش در نود و دو سالگي ،خلبان از بمباران اتمي مي گويد و اين كه
هرگز در اين باره دچار ترديد نشد.
 ديدگاه ششم :مخالف بمب اتمي از زمان نوجواني در سال  1۳45میالدي.
فعال سیاسي معروف و مخالف جنگ از احساس خود پس از شنیدن خبر بمباران اتمي مي گويد ،او در آن زمان
چهارده سال داشت و بر خالف بیشتر آمريكايي ها در آن زمان ،باور داشت چنین كاري براي بشريت ويرانگر است.
 ديدگاه هفتم :قدرداني از بمب اتمي كه به جنگ پايان داد.
روزنامه نگاري كه چند ستون درباره خلبان هواپیمايي كه هیروشیما را بمباران كرده بود نوشت ،با نقل قول هايي از
واكنش هاي سربازان قديمي و كساني كه معتقد بودند استفاده از بمب اتمي زندگي بسیاري را نجات داد.

نشریه اطالعرسانی کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه ،سال هفدهم ،شماره صد و شصت و پنجم ،خرداد 1041

2۱

 -8ديپلماسی اقتصادی :روندها و چشمانداز منطقهای و جهانی
سید جالل دهقانی فیروزآبادی ،رضا توکلی ،امیرحسین عربپور
تهران :دانشگاه امام صادق(ع)4422 ،

چکیده
اين كتاب نتیجه تلفیق نگاه روابط بینالملل ،اقتصاد سیاسي بینالملل و بازرگاني بینالملل كه رويه
پژوهشي مولفین ميباشد با تجمیع دادهها و اطالعات آماري منتشر شده است .به نظر مي رسد ،عمدتاً نگرش و
ديدگاههاي آقاي دكتر سید جالل دهقاني فیروزآبادي (استاد تمام رشته روابط بینالملل دانشگاه عالمه طباطبايي)
در تمامي مطالب و فصول كتاب مذكور مشاهده مي گردد .ايشان آثار مكتوب ديگري در همین حوزه و در رابطه با
اقتصاد و سیاست بینالملل تالیف نمودهاند.
بهطوركلي يكي از اهداف ديپلماسي ،تبیین سیاست خارجي به جهت اجراي اهداف سیاست خارجي هر
كشور ميباشد .كتاب مذكور داراي دو بخش ميباشد .بخش اول با عنوان مبادي و مباني نظري طي دو فصل
موضوعات بنیانهاي نظري ديپلماسي اقتصادي در جهان كنوني و مفهوم شناسي ديپلماسي اقتصادي را بررسي مي-
كند .در بخش دوم كتاب با عنوان تجربه كشورهاي منتخب با نگاه به جهان پیش رو ،موضوعاتي همچون :ديپلماسي
اقتصادي و چشمانداز نظم پیش روي جهاني ،چین :قدرت جهاني و تركیه :قدرت منطقهاي واكاوي شده است.

نشریه اطالعرسانی کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه ،سال هفدهم ،شماره صد و شصت و پنجم ،خرداد 1041

21

 -4چین برنده شده؟ چالش چین در برابر برتری آمريکا
مولف :کیشور محبوبانی
مترجم :ابراهیم آقا محمدی
تهران :موسسه ابرار معاصر تهران4422 ،

چکیده
نويسنده ،كیشور محبوباني ،از كاركنان موسسه تحقیقات آسیاي دانشگاه ملي سنگاپور است .وي مدت 33
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
در مشاهده ارتدوكسهاي از خود راضي دارد كه ملتهاي بزرگ را به بیراهه ميكشانند .كتاب چین برنده شده؟
اسطورهها و اشتباهاتي را كه روابط چین و آمريكا را با يكديگر و بقیه جهان ضعیف ميسازد را شناسايي ميكند و
به هر دو كشور مشاوره منصفانه و روشني براي چگونگي عملكرد بهتر در آينده ارائه ميدهد .راهبران پكن و
واشنگتن از حرفهاي او خوششان نخواهد آمد؛ اما به هر حال خوب است كه به آنها توجه زيادي داشته باشند.
نگارنده معتقد است ،رقابت ژئوپلیتیكي كه بین آمريكا و چین در گرفتهاست ،براي يكي دو دهه آينده ادامه
خواهد داشت .هرچند ،ترامپ دور اول آن را در سال  2۱18آغاز كرد ،اما اين رقابت ادامه خواهد داشت و اگرچه
ترامپ در تمام سیاستهاي خود ،آمريكا را به دو دسته تقسیم كردهاست ،اما در يك مورد آن هم در جنگ تجاري و
فناوري علیه چین ،او از حمايتهاي دوجانبه برخوردار بوده و در بدنه سیاست آمريكا اجماع قوياي در حال شكل-
گیري است كه چین تهديدي براي آمريكا است.
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نويسنده طي  ۳فصل به تبیین موضوع ميپردازد .نويسنده در مورد بزرگترين اشتباه راهبردي چین و
آمريكا ،معتقد است ،بزرگترين اشتباه راهبردي چین اين بوده است كه شماري از حامیان اصلي خود را در آمريكا از
خود دور كرد ،بدون آنكه جوانب و پیامدهاي چنین كاري را بسنجد .در مورد آمريكا نیز عدم تدوين راهبرد جامع و
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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