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 في نشريهمعر
 

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

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

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

 ارجه با ذكر منبع بالمانع است.رساني كتابخانه تخصصي وزارت امور خنقل و اقتباس از نشريه اطالع
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 فارسيهاي تابک

 
 
 . 14۱۱تهران: نشر ني،  -/ جان برويلي؛ ترجمه بابك محقق.4484 - 4426اتريش، پروس و برآمدن آلمان  -4
 
تهران:  -سندل؛ ترجمه صبا نوروزي./ مايكل جيآمده است عمومیاستبداد شايستگی: چه بر سر خیر  -2

 . 14۱۱بنگاه ترجمه و نشر كتاب پارسه، 
 
 . 14۱1تهران: نشر كوير،  -پور./ علي نظیفاستثناگرايی و سیاست خارجی ايران -3
 
تهران: وزارت  -رضا عنايتي.هد الزمیع؛ ترجمه عليف/ تالیف عليم. 4944 - 4912گرايی در کويت اسالم -4

 . 13۱۱امورخارجه، اداره چاپ و انتشارات، 
 
تهران: وزارت امور  -/ تالیف محمدحسنین هیكل؛ مترجم حسین مهتدي.امپراتوری آمريکا و حمله به عراق -1

 . 13۱۱خارجه، اداره چاپ و انتشارات، 
 
بخش؛ ساسان فیاضتالیف / ( 2228- 4989وسیاست مهار دوجانبه )  هاها جنگايران و آمريکا: تحريم -6

 . 13۱۱تهران: نگاه معاصر،  -ترجمه مجید خبیرصوفیان.
 
تهران: آواي دانش  -محمد رئیسي. تالیف/ میالدی ( 4946آشنايی با تاريخ کشور فلیپین تا انقالب ادسا ) -8

 . 14۱1گستر، 
 
میداني، مهدي عباسي، رابرت كولب؛ ترجمه حسین ساداتتالیف / المللیهای حقوق مسئولیت بینبايسته -4

 . 14۱۱تهران: وزارت امور خارجه، اداره چاپ و انتشارات،  -احمد میركريمي.
 
/ تالیف مسعود ه.ق( 4344 -4242بررسی نظام تشريفات و آداب ديپلماتیک در ايران عصر قاجار ) -9

 . 14۱۱ن: وزارت امورخارجه، اداره چاپ و انتشارات، تهرا -سیدبنكدار، مهناز كمالوند.
 
هدلي بال؛ با دو مقدمه از اندرو هورل و استانلي هافمن؛ ترجمه تالیف / سر: نظم در سیاست جهانجامعه بی -42

 . 13۱۱تهران: وزارت امور خارجه، اداره چاپ و انتشارات،  -و توضیحات فرهنگ رجايي.
 
 . 14۱۱تهران: آگاه،  -مريم پاشنگ.تالیف / جديد انرژی جهان جايگاه ايران در نقشه -44
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 فارسي هايکتابمعرفي 

 

 4484 - 4426اتريش، پروس و برآمدن آلمان  -4

 جان برويلیمولف: 

 بابک محققمترجم: 

 4422تهران: نشر نی، 

 

 

 چکیده

فاً حاصل اقتدار پروس و تبلور صرمیالدي  1۷۸1برند كه تشكیل دولت ملي آلمان در بسیاري گمان مي

شناسي در دانشگاه ناسیونالیسم و قومیت ناسیونالیسم آلماني بوده است. در اين كتاب جان برويلي، استاد رشته

آفريني اتريش در نظر گرفت: نقشدر اين خصوص تر را نیز بايد دهد كه عواملي بس پیچیدهاقتصاد لندن، نشان مي

 تحاديهن نوزدهم حاكم بر اراضي آلمان بود؛ الزامات اقتصادي و در رأس آن تأسیس ااي از قركه در بخش عمده

اتريش و  همكاري و سپس رقابت خصمانه سالهسي تر از همه، دورههاي متوسط و مهمركي؛ تأثیرگذاري دولتگم

 .و استیالي پروس منتهي شد 1۷11پروس كه به جنگ 
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 ؟آمده است عمومیر استبداد شايستگی: چه بر سر خی -2

 سندلمايکل جیمولف: 

 صبا نوروزیمترجم: 

 4422تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه، 

 

 

 

 چکیده 

توان خريد: مرزهاي هايي با عنوان آنچه با پول نميمايكل سندل استاد فلسفه در دانشگاه هاروارد است. كتاب

اي جديد براي روزگار ناگوار ( و نارضايتي دمكراسي: نسخه2۱۱۱(؛ عدالت: كار درست كدام است)2۱12اخالقي بازار)

باشد. كتاب در صدد است تا با بررسي موضوعات اجتماعي، اقتصادي و ( از جمله ديگر آثار سندل مي2۱22ما)

سیاسي در جامعه آمريكايي و برخي از كشورها توضیح دهد كه چگونه طي چهار دهه اخیر، پیوندهاي اجتماعي و 

كند تا راه رسیدن به سیاست خیر عمومي را نشان دهد. در اين رام به يكديگر گسسته شده و لذا تالش مياصل احت

هاي معتبر آن كشور از طريق ساالري، موضوع ورود فرزندان آمريكايي در دانشگاهراستا با تمركز بر اصل شايسته

نمونه برجسته  ،هاي دانشگاهيدر پذيرش است؛ به طوري كه تقلبفعالیت شبكه تقلب در مقدمه كتاب مطرح شده

كند. البته بحث شايستگي به غیر از مقوله ساالري دور ميعدالتي است كه تحصیالت عالي را از اصل شايستهاز بي

پذيرش دانشگاهي، در ديگر موارد از جمله سیاست مطرح است و اينكه چه كسي استحقاق شايستگي چه چیزي را 

ساالري باشد. همچنین، كتاب به تبیین اهمیت مسايل مرتبط با شايستهميمطرح ين زمینه در ااست دارد، موضوعي 

-پردازد و ضمناً به اين مسئله توجه دارد كه آموزهساالري ميساالرانه، اصول اخالقي شايستهاز جمله شايستگي فن

ت جوامع دمكرات در هاي شايستگي چگونه ممكن است موجب طغیاني از نفرت شود كه باعث تحول در سیاس

اي استبدادي نیز به خود بگیرد و در اين تواند سويهبخش بودنش، ميجهان گردد. البته اصل شايستگي به رغم الهام

سازي بر اين باور هستند كه سخت شود مبني بر اينكه آيا برندگان عرصه جهانيجا است كه سواالتي مطرح مي

 ساالرانه هستند؟ ا اينكه دچار تكبري شايستهاند و مستحق جايگاهشان هستند يكوشیده
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 نهادگرايی و توسعه سیاسی در جمهوری اسالمی ايران -3

 نصیر عبادپور

 4422نگاه معاصر،  :تهران
 

 

 

 چکیده

انداز توسعه سیاسي در ظريه نهادگرايي، تصويري نسبتاً روشن از چشمنگیري از اين اثر در صدد است تا با بهره

هايي همچون امر سیاسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي ارائه دهد. به اعتقاد نقالب و در شاخصايران پس از ا

نگارنده، توسعه سیاسي يكي از لوازم ضروري توسعه تلقي شده كه ثبات سیاسي و دمكراسي را به همراه خواهد 

توسعه سیاسي انجام نشده  شناسي كاملي براي يافتن موانعهاي اخیر، آسیبداشت و لذا چون در ايران طي دهه

است، لذا هدف پژوهش، استفاده از رويكرد نهادگرايانه نسبت به توسعه سیاسي و استفاده از سه شاخص كسب 

قدرت سیاسي، اعمال قدرت سیاسي و نحوه انفكاک قدرت سیاسي در تحلیل روند توسعه سیاسي در ايران بوده 

 پردازد. فصل به تبیین موضوع مي 5است. پژوهش حاضر طي 

-بندي توسعه سیاسي است. فصل دوم توسعه سیاسي را از نظر نهادگرايي بررسي ميفصل اول متمركز بر مفهوم

هاي توسعه سیاسي را از منظر نهادگرايي در سه بعد كسب، اعمال و انفكاک قدرت سیاسي تبیین كند و شاخص

مهوري اسالمي ايران از لحاظ سه مولفه ياد هاي سوم، چهارم و پنجم وضع توسعه سیاسي در جكند. در فصلمي

 شود. شده بررسي مي
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 در جستجوی حقوق ايرانی -4

 های حقوقی در ايران زمیندفتر اول، انديشه

 علیرضا غريب دوست

 4424نگاه معاصر،  :تهران

 

 

 
 

 چکیده

میان افراد جامعه با مند نمودن تعامالت هاي نخستین جوامع بشري در قاعدهنگارنده معتقد است، اگر تالش

گذاي فرض كنیم، ناروا نیست كه بگويیم ايرانیان از قانون –يكديگر و مناسبات میان جامعه و حاكمان را با مسامحه 

هايي بودند كه به وضع قوانین در جامعه روي آوردند. نگارنده با بیان اين نكته كه با واردات قوانین و مقررات اولین

ت ترجمه قوانین خارجي، محصول تفكر، انديشه و تجربیات غیرايراني به عنوان قواعد آمره غیربومي به كشور و نهض

اي از آن مباني ببرد، بر ضرورت اين آور به جامعه ايراني تحمیل شده است؛ بي آنكه ايراني هیچ نصیب و بهرهالزام

ظام حقوقي ويژه ايرانیان داشته هايي همچون اينكه چرا بايد نپژوهش تاكید دارد و در راستاي پاسخ به پرسش

هاي سومر، اكد، باشیم؟ منظور از حقوق ايراني چیست؟ و ديگر سواالت مشابه، به مطالعه و تحقیق در باره تمدن

 پردازد. آشور، ماد و آريايي در قلمرو جغرافیايي پژوهش در محدوده ايران زمین مي

-مسئله، روش تحقیق و ضرورت پژوهش را در بر ميفصل اول كتاب مسايلي همچون تبیین موضوع كتاب، طرح 

هاي شود و در فصل سوم، منابع انديشههاي حقوقي در اساطیر ايراني بررسي ميگیرد. در فصل دوم، منابع انديشه

 گیرد. حقوقي در ايران زمین مورد پژوهش قرار مي
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 )قدس سره( حقوق بشر آمريکايی از منظر انديشه امام خمینی -1

 ضا جمشیدی، سید محمد جواد قربی غالمر

 4422شرکت چاپ و نشر بین الملل،  :تهران

 

 

 

 چکیده

نويسندگان كتاب معتقد هستند كه بررسي انديشه حضرت امام خمیني)ره( نشان دهنده آن است كه آمريكا 

جهاني و شیطان هايي نظیر استكبار نماد استكبار جهاني است و در اين خصوص امام براي توصیف آمريكا از عبارت

الملل انتقادي است و در بزرگ استفاده كرده است. لذا رويكرد امام به آمريكا در عرصه مناسبات جهاني و روابط بین

اند تا روند توان به حوزه حقوق بشر اشاره كرد كه در اين خصوص آمريكا و متحدانش تالش داشتهاين راستا مي

-يش دهند و هیچ اعتقادي به رعايت حقوق بشر در كشورهاي ديگر نداشتهگري خود را در جوامع ديگر افزامداخله

است و لذا كتاب تالش دارد تا بر اساس انديشه امام اند. به عبارتي، حقوق بشر ابزاري براي تامین منافع آمريكا بوده

 خمیني)ره( عملكرد آمريكا در حوزه حقوق بشر را مورد مداقه قرار دهد. 

تاب هم به اين شكل است كه در فصل اول، به بررسي ماهیت ضدبشري آمريكا از سازماندهي پژوهش ك 

گیرد. همچنین با توجه شود. در فصل دوم، حقوق بشر آمريكايي مورد نقد و بررسي قرار ميمنظر امام پرداخته مي

منافع استعماري  است، لذا پرداختن به موضوعبه اينكه رفتار آمريكا با جوامع بشري مبتني بر منافع غرب بوده

 باشد. آمريكا در حوزه حقوق بشر از موضوعات مورد بررسي در فصل سوم كتاب مي
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 های انقالبی به نام دين  مدرنیته، سیاست و سکوالريزاسیون: ريشه -6

 امیر نیک پی

 4399نگاه معاصر،  :تهران

 

 

 

 چکیده

داند؛ زيرا ازد. نگارنده اين پژوهش را كار آساني نميكند تا به مفهوم مدرنیته ديني در ايران بپردكتاب تالش مي

-طلب؟ كدام اصالحهايي مطرح است كه كدام زمان؟ كدام اصالحدر رابطه با امر مدرن در اسالم ايران معاصر پرسش

شود؟ گر؟ كدام ايدئولوگ؟ كدام عالم دين؟ كدام امر سنتي؟ كدام مرحله تحول اجتماعي مربوط به امر مدرن مي

هجري شمسي است،  131۱تا  134۱هاي نده براي جامعه ايراني در دوره مد نظر پژوهش كه در برگیرنده دههنويس

 -3داري خواهان وضع موجود؛ دين -2داري توده مسلك)عوامانه(؛ دين -1كند: قسمت تقسیم مي 5داري را به دين

 سیاسي. -داري الهیاتيدين -5داري ايدئولوژيك و دين -4داري ابزاري؛ دين

 پردازد. فصل به بیان موضوع مي 5كتاب در  

داري سكوالر به چیستي ايدئولوژي و موضوع ايدئولوژي سیاسي و فصل اول، با عنوان از ايدئولوژي تا دين 

 پردازد. داري سكوالر ميدين

 پردازد. گر ديني معاصر ميطلب يا اصالحفصل دوم به موضوع اصالح 

 دهد. داري ابزاري را مورد بررسي قرار ميگرايي و دينسومسوم و جهانهاي جهانفصل سوم موضوع كشور 

داري ايدئولوژيك و سكوالرسازي را در بررسي شخصیت دكتر علي شريعتي مورد فصل چهارم بحث دين 

 دهد. واكاوي قرار مي

 پردازد.  سیاسي و سكوالرزدايي مي -داري الهیاتيفصل پنجم به موضوع دين 
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 ( 4989-2228ها و سیاست مهار دوجانبه)ها، جنگتحريمايران و آمريکا:  -8

 منشمولف: ساسان فیاض

 مترجم: مجید خبیرصوفیان

 4399نگاه معاصر،  :تهران

 

 

 

 چکیده

مولف، استاد اقتصاد دانشگاه ايالتي كالیفرنیا، فرسون است. او در زمینه اقتصاد سیاسي خاورمیانه تحقیقاتي انجام 

است. نگارنده در صدد اثبات اين نظريه است كه سیاست آمريكا در قبال ايران پس از انقالب، سیاست مهار  داده

داند، اما سیاست مهار آمريكا در قبال ايران از است. برخالف نقل مشهور كه اين سیاست را از زمان ريگان ميبوده

هاي البي آن در حت تاثیر رژيم صهیونیستي و گروهاست و تنظیم و تدوين اين سیاست نیز تزمان كارتر آغاز شده

 فصل است. 12مل بر تاست. كتاب مشآمريكا قرار داشته

هاي دوم و سوم، خاستگاه سیاست پردازد. فصلفصل اول در واقع مقدمه كتاب است كه به تشريح كلي كتاب مي

سازان آمريكا به ويژه برژنسكي كه سیاستكند: به طوري مهاردوجانبه آمريكا در قبال ايران و عراق را بررسي مي

مشاور امنیت ملي( آرزو داشتند با دوستي با صدام، ايران و عراق را وارد جنگ كنند تا بدينوسیله هم زمینه )

سرنگوني دولت جمهوري اسالمي ايران را فراهم آورند و هم اينكه به قول برزينسكي، با حفظ توازن قدرت دو فاكتو 

يابي هر دو كشور به قدرت هژموني منطقه جلوگیري كنند. در بخش ديگري از كتاب، ق از دستبین ايران و عرا

شود كه در دوره رياست شود. در اينجا بررسي مينقش رژيم صهیونیستي در سیاست مهاردوجانبه بررسي مي

در قبال ايران كنندگان سیاست خارجي آمريكا هاي البي رژيم صهیونیستي به تضمینجمهوري كلینتون، گروه

 تبديل شدند. 

بخش ديگري از كتاب، متمركز است بر دولت دبلیو بوش)پسر( و نحوه دستیابي آمريكا و رژيم صهیونیستي به 

هاي چندجانبه : يعني وضع تحريمباشد، ميهاي قبل به آن دست نیافته بودندهدفشان در اين دولت كه در دولت
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آمد. بررسي وضع علیه ايران با استفاده از سازمان ملل كه اين امر دستاورد عظیمي براي دشمنان ايران به شمار مي

میالدي علیه جمهوري اسالمي ايران و تحمیل فشار  2۱۱۸و  2۱۱1هاي در سال 1۸4۸و  1۸3۸هاي قطعنامه

باشد كه در بخش پاياني به آن ررسي شده در كتاب ميعظیم اقتصادي و سیاسي بر كشور از ديگر موضوعات ب

 پرداخته شده است. 
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 حکمرانی خوب و توسعه  -4

 مهدی مقدری 

 4422نگاه معاصر،  :تهران

 

 

 

 چکیده

باشد. كافمن هاي تجربي دانیل كافمن و همكارانش از حكمراني ميها و يافتهكتاب در خصوص بررسي ديدگاه

و رئیس موسسه حكمراني منابع طبیعي است و به عبارتي به عنوان يك نوآور و پیشگام در استاد دانشگاه هاروارد 

ها تخصص و هايي هستند كه كافمن در آنترين زمینهشود. حكمراني و توسعه، مهمحوزه حكمراني شناخته مي

حكمراني و مهار  هاي حاصل شده درتجربه دارد و از نظر وي، طبق شواهد موجود در برخي از كشورها، پیشرفت

 است.  فساد، مويد قدرت رهبري خوب، اراده سیاسي و جامعه مدني بوده

 پردازد.فصل به ارائه موضوع مي ۱كتاب طي دو بخش و 

هاي جديد در رابطه با حكمراني و حكمراني خوب و گزارش بانك جهاني بخش اول دربرگیرنده بیان ديدگاه

 باشد. درباره حكمراني مي

-باشد، به بررسي موضوع حكمراني از نگاه كافمن ميها و مقاالت كلیدي كافمن ميه شامل يافتهبخش دوم ك

پردازد و در اين بخش، مباحثي همچون حكمراني و فساد؛ حكمراني و حاكمیت قانون؛ حكمراني: پاسخگويي و 

-رشد اقتصادي بررسي ميشفافیت؛ حكمراني منابع طبیعي؛ حكمراني و رويارويي؛ بحران و حكمراني؛ دمكراسي و 

 شود. 
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 رفتار شناسی نیروهای اجتماعی در سیاست خارجی -9

 وحید ذوالفقاری 

 4399نگاه معاصر،  :تهران

 

 

 

 چکیده

دهد كه اكثر آنها به تحلیل نويسنده معتقد است، مرور ادبیات سیاست خارجي در حوزه زبان فارسي نشان مي

الملل پرداختند. به بیان ديگر، بیشتر ادبیات موجود در سیاست ابط بینهاي روسیاست خارجي با خوانش نظريه

ترين خألهاي محور، قدرت بنیاد، خطي و از باال به پايین هستند. طبق چنین خوانشي، يكي از اصليخارجي، دولت

ست. بر گذاري خارجي اپژوهشي در متون و ادبیات فارسي، غفلت از نقش نیروها و متغیرهاي داخلي در سیاست

الملل كه سیاست خارجي را يك موضوع الیتیستي و گسسته از زيست خالف ارتدوكس و رويه علماي روابط بین

اي و نوين، نیازمند توجه به نقش احزاب پندارند، فهم سیاست خارجي در رهیافت مقايسهاجتماعي مي-سیاسي

از چنین نیروهاي مهمي، رفتار سیاست خارجي را با ها، اقوام، پارلمان، نظامیان و غیره است و غفلت سیاسي، رسانه

 سازد. كج فهمي و كج انديشي مواجه مي

لذا در اين اثر پژوهشي، توجه جدي به نقش نیروهاي اجتماعي در رفتار سیاست خارجي شده است؛ چراكه بر 

-و تحلیل گذاشته ميالملل به محك آزمون خالف گذشته كه سیاست خارجي تنها از زاويه نگاه علماي روابط بین

هاي اخیر، پژوهشگران حوزه سیاست تطبیقي بیشتر با استقراض از رويه پايین به باال و رويكرد شد، اما طي سال

 زنند. المللي دست ميها در عرصه بیناجتماعي به فهم دولت

 پردازد. كتاب طي يك مقدمه و سیزده فصل به بررسي موضوع مي

ي و الگوهاي تحلیل سیاست خارجي مثل فردگرايي تبییني، فردگرايي تفسیري، در مقدمه ماهیت سیاست خارج

 است. گرايي تفسیري بیان شدهگرايي تبییني و كلكل
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فصل اول به سطوح تحلیل در سیاست خارجي اختصاص دارد كه سه سطح تحلیل خرد) نقش رهبران سیاسي، 

حكومت، سیستم اقتصادي، سبك و سیاق ملي، هويت  ، تحلیل میاني)نوعم اعتقادي، نهادهاي سیاسي داخلي(نظا

 دهد. هاي ذينفع( و تحلیل كالن )سیاست خارجي در دوران معاصر( را مورد ارزيابي قرار ميفرهنگي، گروه

 پردازد. الملل و سیاست خارجي ميهاي روابط بینفصل دوم به بیان نظريه

 كند. گیري را واكاوي ميگوهاي تصمیمگیري در سیاست خارجي و الفصل سوم فرايندهاي تصمیم

پردازد كه در اين میان فصل چهارم به نقش افكار عمومي به مثابه نیروهاي اثرگذار بر سیاست خارجي مي

-گرايي بررسي ميگرايانه، نمايندگي سیاسي و مردمالگوهاي پیوند افكار عمومي و سیاست خارجي مثل الگوي نخبه

 شوند. 

هاي پردازد كه در اين میان نظريههاي قومي و سیاست خارجي ميهاي پیوند بین اقلیتفصل پنجم به زمینه

هاي همگرايي پذيري نسبي؛ نظريهمربوط به اين پیوند از جمله نظريه پیوند استراتژيك و راهبردي؛ نظريه نفوذ

 كاري مورد توجه قرار گرفته است. عمومي و نظريه محافظه

اي هاي جمعي و سیاست خارجي اختصاص دارد كه در اين زمینه مراحل رسانهسانهفصل ششم به رابطه میان ر

هاي جمعي و سیاست خارجي مورد شود و سپس الگوهاي نظري پیوند بین رسانهشدن سیاست خارجي بررسي مي

گر؛ نظريه یانجيتوان به نظريه فشار؛ نظريه بازيگر تحديدساز؛ نظريه مها ميگیرد. از جمله اين نظريهتوجه قرار مي

هاي اجتماعي در يابي اشاره كرد. در پايان اين فصل، نقش شبكهي؛ نظريه تبلیغات و نظريه موقعیتبازيگر ابزار

اند از: ديپلماسي شود كه الگوهاي مطرح در اين خصوص عبارتسیاست خارجي در دوران معاصر واكاوي مي

 اي. سانهاي و ديپلماسي كارگزاري رعمومي، ديپلماسي رسانه

پیوند و هاي اجتماعي و سیاست خارجي؛ رابطه در فصل هفتم تا دهم، موضوعاتي همچون رابطه بین جنبش

میان پارلمان و سیاست خارجي؛ رابطه نظامیان و سیاست خارجي و رابطه احزاب سیاسي و سیاست خارجي مورد 

 گیرد. بررسي قرار مي

ت خارجي اختصاص دارد. در اين خصوص نويسنده معتقد است، فصل يازدهم به موضوع پاراديپلماسي و سیاس

هاي محلي به اقتصادي در سطح دولت -الملل و تغییرات سیاسيهاي بنیادي در سطح دولت و نظام بیندگرديسي

عنوان سطح سوم سیاست و مشاركت فعال در سیاست خارجي به رشد توجه به مفهوم پاراديپلماسي منجر گرديده 
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دهد كه مفهوم پاراديپلماسي به عنوان نهادها و فرايندهايي است كه هاي اين پژوهش نیز نشان مياست و يافته

الملل هاي فروملي را در پیوند با ديگر بازيگران در عرصه سیاست بینتالش براي كسب منافع و هويت، نه تنها دولت

 شود. جر ميدهد، بلكه به رشد مشاركت و فعالیت آنها در سیاست خارجي منقرار مي

هاي پیدايش فصل دوازدهم به موضوع جهاني شدن و سیاست خارجي اختصاص دارد كه مسايلي همچون زمینه

سیاست خارجي نوين؛ سیاست خارجي در عصر جهاني شدن؛ سیاست خارجي اخالقي و سیاست خارجي و امنیت 

   گیري كتاب است.ملي را دربردارد. فصل سیزدهم هم نتیجه
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 وری آمريکا و حمله به عراقامپرات -42

 مولف: محمد حسنین هیکل

 مترجم: حسین مهتدی

 4399اداره چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه،  :تهران

 

 

 چکیده

از آنجا كه اهداف حضور آمريكا در منطقه خاورمیانه و حمله به عراق از موضوعاتي است كه همواره ذهن 

گر است، لذا بررسي اين موضوع از ديدگاه يك تحلیلمعطوف كردهپژوهشگران عرصه سیاست خارجي را به خود 

تواند براي جامعه علمي بسیار سودمند و مسايل سیاسي جهان عرب و شخصیتي همچون محمد حسنین هیكل مي

. پردازدها ميمفید باشد. در واقع، اين اثر پژوهشي به موضوع ماهیت و باطن آمريكا و مقايسه آن با ديگر امپراتوري

هاي پولي، صنعتي، نظامي و همچنین شیوه تعامل امپراتوري آمريكا با ديگر كشورها، نقش نیروهاي مسلح و گروه

گیري دولت آمريكا در اينجا بررسي شده و در نهايت اهداف امپراتوري آمريكا در فكري تاثیرگذار بر قدرت تصمیم

كتاب تا دوران رياست جمهوري جرج بوش)پسر( است و گیرد. رويدادهاي اين حمله به عراق مورد تحلیل قرار مي

 كند. فصل به شرح ذيل موضوع را بررسي مي ۱در 

 ماموريت بررسي باطن آمريكا  –فصل اول 

 وري به شیوه آمريكاتامپرا –فصل دوم 

 طوفان آمريكا –فصل سوم 

 وري از تگزاستامپرا –فصل چهارم 

 ر آنمروري بر اسناد دولت بوش و تفك –فصل پنجم 

 بررسي تصمیم كنوني آمريكا –فصل ششم 

 سیاست مداران و ژنرال ها میان واشنگتن و بغداد –فصل هفتم 

 نقش نیروهاي مسلح در سیاست آمريكا –فصل هشتم 

 تصمیم سیاسي آمريكا در زمان آينده –فصل نهم 
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 مقاالت فارسي

 
 مأخذ -پديدآور  -عنوان  رديف
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المللی اعمال آن جهت الملل با تأکید بر تبیین موانع حقوقی بینمنظر حقوق بین دستانه ازجايگاه دفاع پیش

 . ۷3-1۱۱: ۸۱، شماره 1۷، پايیز؛ جلد 14۱۱المللي. فصلنامه مطالعات بین -زاده./ پوريا ابراهیمحفاظت از غیرنظامیان
 

فصلنامه مطالعات  -محمدرضا شفاعت./ های موثر بر امکان ظهور دوباره داعش در عراقبررسی عوامل و زمینه 2
 . 1۱1-11۱: ۸۱شماره ، 1۷جلد ، پايیز؛ 14۱۱المللي. بین

 
/ عرفان 4424جايگاه اقتصادی ايران در خاورمیانه از منظر آينده سیاست خارجی جمهوری اسالمی با تأکید بر افق  3

 . 121-141: ۸۱ه ، شمار1۷، پايیز؛ جلد 14۱۱المللي. فصلنامه مطالعات بین -زندي.
 

/ علي المللیهای بینگذار خارجی به دولت در پرتو رويه داوریانتساب سلب مالکیت غیرمستقیم اموال سرمايه 4
 . 143-112: ۸۱، شماره 1۷، پايیز؛ جلد 14۱۱المللي. فصلنامه مطالعات بین -دلدار.

 
، پايیز؛ جلد 14۱۱المللي. فصلنامه مطالعات بین -الره رستگارنیا./ گالمللاستراتژی کالن قضايی در پرتو نظريه روابط بین 1

 . 113-1۷1: ۸۱، شماره 1۷
 

المللی با تأکید بر بعد زيست محیطی با طراحی مدل مديريت يکپارچه دستیابی به توسعه پايدار در سطح بین 6
 . 1۷3-2۱4: ۸۱، شماره 1۷لد ، پايیز؛ ج14۱۱المللي. فصلنامه مطالعات بین -بیگي./ محمد سهرابناب

 
 -راد./ مینا قدرتيالمللی کشورها مطابق اصول حقوق بشریهای فرامی در بهبود اقتصاد و روابط بینظرفیت شرکت 8

 . 2۱5-222: ۸۱، شماره 1۷، پايیز؛ جلد 14۱۱المللي. فصلنامه مطالعات بین
 

/ مرتضي الملل نوين )مطالعه موردی: بحران سوريه(بازخوانی پارادوکس حامیت و  مداخله در حقوق بین 4
 . 223-243: ۸۱، شماره 1۷، پايیز؛ جلد 14۱۱المللي. فصلنامه مطالعات بین -بصیري.رفیعي

 
، پايیز؛ 14۱۱فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسالم.  -/ سیدمحمدرحیم عیوضي.ایمحور مقاومت به مثابه هويت منطقه 9

 . 5-32: ۷۸ه ، شمار22جلد 
 

فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسالم.  -/ شعیب بهمن.پايه در غرب آسیاای مردممحور مقاومت و امنیت منطقه 42
 . 23-53: ۷۸، شماره 22، پايیز؛ جلد 14۱۱

 
، 14۱۱م. فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسال -گوكي./ محمد كماليشناسی نسبت مقاومت و دولت در يمنشناخت 44

 . 55-۸4: ۷۸، شماره 22پايیز؛ جلد 
 

فصلنامه مطالعات راهبردي جهان  -بازاري.مناره/ عماد اصالنيسنجی سیاسی يمن پس از پايان جنگ کنونیوضعیت 42
 . ۸5-۱۱: ۷۸، شماره 22، پايیز؛ جلد 14۱۱اسالم. 

 
فصلنامه مطالعات راهبردي جهان  -/ امیرحامد آزاد.گرانساختارشناسی جنگ در سوريه، الگوهای رفتاری مداخله 43

 . 1۱1-12۷: ۷۸، شماره 22، پايیز؛ جلد 14۱۱اسالم. 
 

، 22، پايیز؛ جلد 14۱۱فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسالم.  -/ بهرام زاهدي.مذهبی طالبان -شناسی قومی جامعه 44
 . 12۱-15۱: ۷۸شماره 

 



2۱ 

 

 

 1041 تیر ،مشش و شصتصد و ، شماره همدهفتخصصی وزارت امور خارجه، سال  رسانی کتابخانهطالعنشریه ا

، 14۱۱فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسالم.  -/ امیرحسین عسگري.سیاست و اقتصاد آمريکاپديدارشناسی کرونا در  41
 . 151-1۸۷: ۷۸، شماره 22پايیز؛ جلد 

 
، 14۱1ها. رويدادها و تحلیل -/ خلیل شیرغالمي.آفرينی غیرمهمسیاست چین در بحران اوکراين نقش مهم، نقش 46

 . 12۱-213: 35۸، شماره 31ارديبهشت؛ جلد 
 

، ارديبهشت؛ 14۱1ها. رويدادها و تحلیل -زارج.بمان اقبالي/ علياولويت احیای ارتباطات اقتصادی: آزمون اروپا و ايران 48
 . 133-135: 35۸، شماره 31جلد 

 
ديبهشت؛ جلد ، ار14۱1ها. رويدادها و تحلیل -اي.افجه/ معصومه سیفنقش زنان در انتخابات رياست جمهوری فرانسه 44

 . 131-13۸: 35۸، شماره 31
 

، 14۱1ها. رويدادها و تحلیل -/ سمیرا نصیرزاده.سازمان همکاری اسالمی 2221ها: مرور برنامه اقدام ها و فرصتچالش 49
 . 13۷-14۱: 35۸، شماره 31ارديبهشت؛ جلد 

 
، ارديبهشت؛ جلد 14۱1ها. رويدادها و تحلیل -قرباني./ عباس کريدور يا جاده؟ ،سرنوشت رفع انسداد در قفقاز جنوبی 22

 . 141-145: 35۸، شماره 31
 

، 31، ارديبهشت؛ جلد 14۱1ها. رويدادها و تحلیل -/ ابوالفضل عبدلي.تبعات جنگ روسیه و اوکراين بر اقتصاد آلمان 24
 . 141-151: 35۸شماره 

 
، 14۱1ها. رويدادها و تحلیل -الدين عظیمي./ شمسروت پیشفیجی و احتماال 2222انتخابات سراسری سال  22

 . 152-154: 35۸، شماره 31ارديبهشت؛ جلد 
 

، شماره 31، ارديبهشت؛ جلد 14۱1ها. رويدادها و تحلیل -الديني./ زهرا زينعوامل چرخش در سیاست خارجی ترکیه 23
35۸ :112-155 . 

 
، 14۱1ها. رويدادها و تحلیل -صدر./ امیر فاطمييه و تخصص مهاجرين ويتنامیهای ويتنام در جذب سرماسیاست 24

 . 113-111: 35۸، شماره 31ارديبهشت؛ جلد 
 

فصلنامه  -/ جهانبخش ثواقب.های خارجی عصر قاجاريهها و کنسولگرینشینی در سفارتخانهجويی و بستتوسل 21
 . 1-32: ۷2ماره ، ش21، بهار؛ جلد 13۱۱تاريخ روابط خارجي. 

 
فصلنامه تاريخ روابط  -خاتون علوي./ نصرتنويسان خارجی عصر صفویروابط ايران و پرتغال از ديدگاه سفرنامه 26

 . 33-51: ۷2، شماره 21، بهار؛ جلد 13۱۱خارجي. 
 

امه تاريخ روابط فصلن -/ محمدعلي پرغو.بررسی روابط تجاری ايران و عثمانی در دوره شاه طهماسب اول صفوی 28
 . ۷4-5۸: ۷2، شماره 21، بهار؛ جلد 13۱۱خارجي. 

 
 -/ حسین علیدوستي.میالدی( 42-44های مروری بر تأثیرات فرهنگی و هنری ايرانیان مهاجر بر بومیان زنگبار )قرن 24

 . ۷5-1۱۷: ۷2، شماره 21، بهار؛ جلد 13۱۱فصلنامه تاريخ روابط خارجي. 
 

 -/ حسین هژبريان.انگاریخورد تحوالت سیاست خارجی آمريکا در روابط با ايران بر اساس نظريه سازهبررسی باز 29
 . 1۱۱-144: ۷2، شماره 21، بهار؛ جلد 13۱۱فصلنامه تاريخ روابط خارجي. 

 
، بهار؛ 13۱۱. فصلنامه تاريخ روابط خارجي -/ جورج بورنوتیان.سفر بازگشت خسرو میرزا از سنت پطرزبورگ تا تبريز 32

 . 145-1۸1: ۷2، شماره 21جلد 

 


