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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

 -4اتريش ،پروس و برآمدن آلمان  /4484 - 4426جان برويلي؛ ترجمه بابك محقق -.تهران :نشر ني.14۱۱ ،
 -2استبداد شايستگی :چه بر سر خیر عمومی آمده است /مايكل جيسندل؛ ترجمه صبا نوروزي -.تهران:
بنگاه ترجمه و نشر كتاب پارسه.14۱۱ ،
 -3استثناگرايی و سیاست خارجی ايران /علي نظیفپور -.تهران :نشر كوير.14۱1 ،
 -4اسالمگرايی در کويت  4944 - 4912م /.تالیف عليفهد الزمیع؛ ترجمه عليرضا عنايتي -.تهران :وزارت
امورخارجه ،اداره چاپ و انتشارات.13۱۱ ،
 -1امپراتوری آمريکا و حمله به عراق /تالیف محمدحسنین هیكل؛ مترجم حسین مهتدي -.تهران :وزارت امور
خارجه ،اداره چاپ و انتشارات.13۱۱ ،
 -6ايران و آمريکا :تحريمها جنگها وسیاست مهار دوجانبه (  /) 2228- 4989تالیف ساسان فیاضبخش؛
ترجمه مجید خبیرصوفیان -.تهران :نگاه معاصر.13۱۱ ،
 -8آشنايی با تاريخ کشور فلیپین تا انقالب ادسا ( 4946میالدی ) /تالیف محمد رئیسي -.تهران :آواي دانش
گستر.14۱1 ،
 -4بايستههای حقوق مسئولیت بینالمللی /تالیف رابرت كولب؛ ترجمه حسین ساداتمیداني ،مهدي عباسي،
احمد میركريمي -.تهران :وزارت امور خارجه ،اداره چاپ و انتشارات.14۱۱ ،
 -9بررسی نظام تشريفات و آداب ديپلماتیک در ايران عصر قاجار ( 4344 -4242ه.ق) /تالیف مسعود
سیدبنكدار ،مهناز كمالوند -.تهران :وزارت امورخارجه ،اداره چاپ و انتشارات.14۱۱ ،
 -42جامعه بیسر :نظم در سیاست جهان /تالیف هدلي بال؛ با دو مقدمه از اندرو هورل و استانلي هافمن؛ ترجمه
و توضیحات فرهنگ رجايي -.تهران :وزارت امور خارجه ،اداره چاپ و انتشارات.13۱۱ ،
 -44جايگاه ايران در نقشه جديد انرژی جهان /تالیف مريم پاشنگ -.تهران :آگاه.14۱۱ ،
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 -42حقوق بشر آمريکايی از منظر انديشه امام خمینی قدسسره /تالیف غالمرضا جمشیديها ،محمدجواد
قربي -.تهران[ :سازمان تبلیغات اسالمي] ،شركت چاپ و نشر بینالملل.14۱۱ ،
 -43حکمرانی خوب و توسعه :ديدگاه و يافتههای دانیل کافمن درباره حکمرانی /تالیف مهدي مقدري-.
تهران :نگاه معاصر.14۱۱ ،
 -44در جستجوی حقوق ايرانی /تالیف علیرضا غريبدوست -.تهران :نگاه معاصر.- 14۱1 ،
 -41دورنمای چهارسال و نیم دعوی دموکراسی!( :شهريور  - 4322اسفند  :)4324با معرفی کوتاه يازده
اثر سیاسی نويسنده /با نظارت و اهتمام مهدي ماحوزي ،محمدحسین ابنيوسف -.تهران :نگاه معاصر.13۱۱ ،
 -11رفتارشناسی نیروهای اجتماعی در سیاست خارجی /تالیف وحید ذوالفقاري -.تهران :نگاه معاصر.13۱۱ ،
 -48سیاست خارجی روسیه :ديپلماسی مذهبی /تالیف آلیسیا تسورانوويچ؛ ترجمه سعید خاورينژاد -.تهران:
وزارت امور خارجه ،اداره چاپ و انتشارات.13۱۱ ،
 -44عینت ،اخالق و سیاست /سه جستار از تامس نیگل؛ ترجمه ،مقدمه تحلیلي و درآمد به جستارها امید
همداني -.تهران :نگاه معاصر.14۱۱ ،
 -49قرقیزستان /تهران :وزارت امور خارجه ،اداره چاپ و انتشارات.13۱۱ ،
 -22مجارستان /تهران :وزارت امور خارجه ،اداره چاپ و انتشارات.14۱۱ ،،
 -24مدرنیته ،سیاست و سکوالريزاسیون :ريشههای انقالبی به نام دين /تالیف امیر نیكپي -.تهران :نگاه
معاصر.13۱۱ ،
 -22نهادگرايی و توسعه سیاسی در جمهوری اسالمی ايران /تالیف نصیر عبادپور -.تهران :نگاه معاصر.14۱۱ ،
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معرفي کتابهاي فارسي

 -4اتريش ،پروس و برآمدن آلمان 4484 - 4426
مولف :جان برويلی
مترجم :بابک محقق
تهران :نشر نی4422 ،

چکیده
بسیاري گمان ميبرند كه تشكیل دولت ملي آلمان در  1۷۸1میالدي صرفاً حاصل اقتدار پروس و تبلور
ناسیونالیسم آلماني بوده است .در اين كتاب جان برويلي ،استاد رشته ناسیونالیسم و قومیتشناسي در دانشگاه
اقتصاد لندن ،نشان ميدهد كه عواملي بس پیچیدهتر را نیز بايد در اين خصوص در نظر گرفت :نقشآفريني اتريش
كه در بخش عمدهاي از قرن نوزدهم حاكم بر اراضي آلمان بود؛ الزامات اقتصادي و در رأس آن تأسیس اتحاديه
گمركي؛ تأثیرگذاري دولتهاي متوسط و مهمتر از همه ،دوره سيساله همكاري و سپس رقابت خصمانه اتريش و
پروس كه به جنگ  1۷11و استیالي پروس منتهي شد.
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 -2استبداد شايستگی :چه بر سر خیر عمومی آمده است؟
مولف :مايکل جیسندل
مترجم :صبا نوروزی
تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه4422 ،

چکیده
مايكل سندل استاد فلسفه در دانشگاه هاروارد است .كتابهايي با عنوان آنچه با پول نميتوان خريد :مرزهاي
اخالقي بازار()2۱12؛ عدالت :كار درست كدام است( )2۱۱۱و نارضايتي دمكراسي :نسخهاي جديد براي روزگار ناگوار
ما( )2۱22از جمله ديگر آثار سندل ميباشد .كتاب در صدد است تا با بررسي موضوعات اجتماعي ،اقتصادي و
سیاسي در جامعه آمريكايي و برخي از كشورها توضیح دهد كه چگونه طي چهار دهه اخیر ،پیوندهاي اجتماعي و
اصل احترام به يكديگر گسسته شده و لذا تالش ميكند تا راه رسیدن به سیاست خیر عمومي را نشان دهد .در اين
راستا با تمركز بر اصل شايستهساالري ،موضوع ورود فرزندان آمريكايي در دانشگاههاي معتبر آن كشور از طريق
فعالیت شبكه تقلب در مقدمه كتاب مطرح شدهاست؛ به طوري كه تقلب در پذيرشهاي دانشگاهي ،نمونه برجسته
از بيعدالتي است كه تحصیالت عالي را از اصل شايستهساالري دور ميكند .البته بحث شايستگي به غیر از مقوله
پذيرش دانشگاهي ،در ديگر موارد از جمله سیاست مطرح است و اينكه چه كسي استحقاق شايستگي چه چیزي را
دارد ،موضوعي است در اين زمینه مطرح ميباشد .همچنین ،كتاب به تبیین اهمیت مسايل مرتبط با شايستهساالري
از جمله شايستگي فنساالرانه ،اصول اخالقي شايستهساالري ميپردازد و ضمناً به اين مسئله توجه دارد كه آموزه-
هاي شايستگي چگونه ممكن است موجب طغیاني از نفرت شود كه باعث تحول در سیاست جوامع دمكرات در
جهان گردد .البته اصل شايستگي به رغم الهامبخش بودنش ،ميتواند سويهاي استبدادي نیز به خود بگیرد و در اين
جا است كه سواالتي مطرح ميشود مبني بر اينكه آيا برندگان عرصه جهانيسازي بر اين باور هستند كه سخت
كوشیدهاند و مستحق جايگاهشان هستند يا اينكه دچار تكبري شايستهساالرانه هستند؟
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 -3نهادگرايی و توسعه سیاسی در جمهوری اسالمی ايران
نصیر عبادپور
تهران :نگاه معاصر4422 ،

چکیده
اين اثر در صدد است تا با بهرهگیري از نظريه نهادگرايي ،تصويري نسبتاً روشن از چشمانداز توسعه سیاسي در
ايران پس از انقالب و در شاخصهايي همچون امر سیاسي ،اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي ارائه دهد .به اعتقاد
نگارنده ،توسعه سیاسي يكي از لوازم ضروري توسعه تلقي شده كه ثبات سیاسي و دمكراسي را به همراه خواهد
داشت و لذا چون در ايران طي دهههاي اخیر ،آسیبشناسي كاملي براي يافتن موانع توسعه سیاسي انجام نشده
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
است .پژوهش حاضر طي  5فصل به تبیین موضوع ميپردازد.
فصل اول متمركز بر مفهومبندي توسعه سیاسي است .فصل دوم توسعه سیاسي را از نظر نهادگرايي بررسي مي-
كند و شاخصهاي توسعه سیاسي را از منظر نهادگرايي در سه بعد كسب ،اعمال و انفكاک قدرت سیاسي تبیین
ميكند .در فصلهاي سوم ،چهارم و پنجم وضع توسعه سیاسي در جمهوري اسالمي ايران از لحاظ سه مولفه ياد
شده بررسي ميشود.
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 -4در جستجوی حقوق ايرانی
دفتر اول ،انديشههای حقوقی در ايران زمین

علیرضا غريب دوست
تهران :نگاه معاصر4424 ،

چکیده
نگارنده معتقد است ،اگر تالشهاي نخستین جوامع بشري در قاعدهمند نمودن تعامالت میان افراد جامعه با
يكديگر و مناسبات میان جامعه و حاكمان را با مسامحه – قانونگذاي فرض كنیم ،ناروا نیست كه بگويیم ايرانیان از
اولین هايي بودند كه به وضع قوانین در جامعه روي آوردند .نگارنده با بیان اين نكته كه با واردات قوانین و مقررات
غیربومي به كشور و نهضت ترجمه قوانین خارجي ،محصول تفكر ،انديشه و تجربیات غیرايراني به عنوان قواعد آمره
الزامآور به جامعه ايراني تحمیل شده است؛ بي آنكه ايراني هیچ نصیب و بهرهاي از آن مباني ببرد ،بر ضرورت اين
پژوهش تاكید دارد و در راستاي پاسخ به پرسشهايي همچون اينكه چرا بايد نظام حقوقي ويژه ايرانیان داشته
باشیم؟ منظور از حقوق ايراني چیست؟ و ديگر سواالت مشابه ،به مطالعه و تحقیق در باره تمدنهاي سومر ،اكد،
آشور ،ماد و آريايي در قلمرو جغرافیايي پژوهش در محدوده ايران زمین ميپردازد.
فصل اول كتاب مسايلي همچون تبیین موضوع كتاب ،طرح مسئله ،روش تحقیق و ضرورت پژوهش را در بر مي-
گیرد .در فصل دوم ،منابع انديشههاي حقوقي در اساطیر ايراني بررسي ميشود و در فصل سوم ،منابع انديشههاي
حقوقي در ايران زمین مورد پژوهش قرار ميگیرد.
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 -1حقوق بشر آمريکايی از منظر انديشه امام

خمینی(قدس سره)

غالمرضا جمشیدی ،سید محمد جواد قربی
تهران :شرکت چاپ و نشر بین الملل4422 ،

چکیده
نويسندگان كتاب معتقد هستند كه بررسي انديشه حضرت امام خمیني(ره) نشان دهنده آن است كه آمريكا
نماد استكبار جهاني است و در اين خصوص امام براي توصیف آمريكا از عبارتهايي نظیر استكبار جهاني و شیطان
بزرگ استفاده كرده است .لذا رويكرد امام به آمريكا در عرصه مناسبات جهاني و روابط بینالملل انتقادي است و در
اين راستا ميتوان به حوزه حقوق بشر اشاره كرد كه در اين خصوص آمريكا و متحدانش تالش داشتهاند تا روند
مداخلهگري خود را در جوامع ديگر افزايش دهند و هیچ اعتقادي به رعايت حقوق بشر در كشورهاي ديگر نداشته-
اند .به عبارتي ،حقوق بشر ابزاري براي تامین منافع آمريكا بودهاست و لذا كتاب تالش دارد تا بر اساس انديشه امام
خمیني(ره) عملكرد آمريكا در حوزه حقوق بشر را مورد مداقه قرار دهد.
سازماندهي پژوهش كتاب هم به اين شكل است كه در فصل اول ،به بررسي ماهیت ضدبشري آمريكا از
منظر امام پرداخته ميشود .در فصل دوم ،حقوق بشر آمريكايي مورد نقد و بررسي قرار ميگیرد .همچنین با توجه
به اينكه رفتار آمريكا با جوامع بشري مبتني بر منافع غرب بودهاست ،لذا پرداختن به موضوع منافع استعماري
آمريكا در حوزه حقوق بشر از موضوعات مورد بررسي در فصل سوم كتاب ميباشد.
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 -6مدرنیته ،سیاست و سکوالريزاسیون :ريشههای انقالبی به نام دين
امیر نیک پی
تهران :نگاه معاصر4399 ،

چکیده
كتاب تالش ميكند تا به مفهوم مدرنیته ديني در ايران بپردازد .نگارنده اين پژوهش را كار آساني نميداند؛ زيرا
در رابطه با امر مدرن در اسالم ايران معاصر پرسشهايي مطرح است كه كدام زمان؟ كدام اصالحطلب؟ كدام اصالح-
گر؟ كدام ايدئولوگ؟ كدام عالم دين؟ كدام امر سنتي؟ كدام مرحله تحول اجتماعي مربوط به امر مدرن ميشود؟
نويسنده براي جامعه ايراني در دوره مد نظر پژوهش كه در برگیرنده دهههاي  134۱تا  131۱هجري شمسي است،
دينداري را به  5قسمت تقسیم ميكند -1 :دينداري توده مسلك(عوامانه)؛  -2دينداري خواهان وضع موجود؛ -3
دينداري ابزاري؛  -4دينداري ايدئولوژيك و  -5دينداري الهیاتي-سیاسي.
كتاب در  5فصل به بیان موضوع ميپردازد.
فصل اول ،با عنوان از ايدئولوژي تا دينداري سكوالر به چیستي ايدئولوژي و موضوع ايدئولوژي سیاسي و
دينداري سكوالر ميپردازد.
فصل دوم به موضوع اصالحطلب يا اصالحگر ديني معاصر ميپردازد.
فصل سوم موضوع كشورهاي جهانسوم و جهانسومگرايي و دينداري ابزاري را مورد بررسي قرار ميدهد.
فصل چهارم بحث دينداري ايدئولوژيك و سكوالرسازي را در بررسي شخصیت دكتر علي شريعتي مورد
واكاوي قرار ميدهد.
فصل پنجم به موضوع دينداري الهیاتي -سیاسي و سكوالرزدايي ميپردازد.
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 -8ايران و آمريکا :تحريمها ،جنگها و سیاست مهار دوجانبه()4989-2228

مولف :ساسان فیاضمنش
مترجم :مجید خبیرصوفیان
تهران :نگاه معاصر4399 ،

چکیده
مولف ،استاد اقتصاد دانشگاه ايالتي كالیفرنیا ،فرسون است .او در زمینه اقتصاد سیاسي خاورمیانه تحقیقاتي انجام
داده است .نگارنده در صدد اثبات اين نظريه است كه سیاست آمريكا در قبال ايران پس از انقالب ،سیاست مهار
بودهاست .برخالف نقل مشهور كه اين سیاست را از زمان ريگان ميداند ،اما سیاست مهار آمريكا در قبال ايران از
زمان كارتر آغاز شدهاست و تنظیم و تدوين اين سیاست نیز تحت تاثیر رژيم صهیونیستي و گروههاي البي آن در
آمريكا قرار داشتهاست .كتاب مشتمل بر 12فصل است.
فصل اول در واقع مقدمه كتاب است كه به تشريح كلي كتاب ميپردازد .فصلهاي دوم و سوم ،خاستگاه سیاست
مهاردوجانبه آمريكا در قبال ايران و عراق را بررسي ميكند :به طوري كه سیاستسازان آمريكا به ويژه برژنسكي
( 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
بین ايران و عراق از دستيابي هر دو كشور به قدرت هژموني منطقه جلوگیري كنند .در بخش ديگري از كتاب،
نقش رژيم صهیونیستي در سیاست مهاردوجانبه بررسي ميشود .در اينجا بررسي ميشود كه در دوره رياست
جمهوري كلینتون ،گروههاي البي رژيم صهیونیستي به تضمینكنندگان سیاست خارجي آمريكا در قبال ايران
تبديل شدند.
بخش ديگري از كتاب ،متمركز است بر دولت دبلیو بوش(پسر) و نحوه دستیابي آمريكا و رژيم صهیونیستي به
هدفشان در اين دولت كه در دولتهاي قبل به آن دست نیافته بودند ،ميباشد :يعني وضع تحريمهاي چندجانبه
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علیه ايران با استفاده از سازمان ملل كه اين امر دستاورد عظیمي براي دشمنان ايران به شمار ميآمد .بررسي وضع
قطعنامههاي  1۸3۸و  1۸4۸در سالهاي  2۱۱1و  2۱۱۸میالدي علیه جمهوري اسالمي ايران و تحمیل فشار
عظیم اقتصادي و سیاسي بر كشور از ديگر موضوعات بررسي شده در كتاب ميباشد كه در بخش پاياني به آن
پرداخته شده است.
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 -4حکمرانی خوب و توسعه
مهدی مقدری
تهران :نگاه معاصر4422 ،

چکیده
كتاب در خصوص بررسي ديدگاهها و يافتههاي تجربي دانیل كافمن و همكارانش از حكمراني ميباشد .كافمن
استاد دانشگاه هاروارد و رئیس موسسه حكمراني منابع طبیعي است و به عبارتي به عنوان يك نوآور و پیشگام در
حوزه حكمراني شناخته ميشود .حكمراني و توسعه ،مهمترين زمینههايي هستند كه كافمن در آنها تخصص و
تجربه دارد و از نظر وي ،طبق شواهد موجود در برخي از كشورها ،پیشرفتهاي حاصل شده در حكمراني و مهار
فساد ،مويد قدرت رهبري خوب ،اراده سیاسي و جامعه مدني بودهاست.
كتاب طي دو بخش و  ۱فصل به ارائه موضوع ميپردازد.
بخش اول دربرگیرنده بیان ديدگاههاي جديد در رابطه با حكمراني و حكمراني خوب و گزارش بانك جهاني
درباره حكمراني ميباشد.
بخش دوم كه شامل يافتهها و مقاالت كلیدي كافمن ميباشد ،به بررسي موضوع حكمراني از نگاه كافمن مي-
پردازد و در اين بخش ،مباحثي همچون حكمراني و فساد؛ حكمراني و حاكمیت قانون؛ حكمراني :پاسخگويي و
شفافیت؛ حكمراني منابع طبیعي؛ حكمراني و رويارويي؛ بحران و حكمراني؛ دمكراسي و رشد اقتصادي بررسي مي-
شود.
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 -9رفتار شناسی نیروهای اجتماعی در سیاست خارجی
وحید ذوالفقاری
تهران :نگاه معاصر4399 ،

چکیده
نويسنده معتقد است ،مرور ادبیات سیاست خارجي در حوزه زبان فارسي نشان ميدهد كه اكثر آنها به تحلیل
سیاست خارجي با خوانش نظريههاي روابط بینالملل پرداختند .به بیان ديگر ،بیشتر ادبیات موجود در سیاست
خارجي ،دولتمحور ،قدرت بنیاد ،خطي و از باال به پايین هستند .طبق چنین خوانشي ،يكي از اصليترين خألهاي
پژوهشي در متون و ادبیات فارسي ،غفلت از نقش نیروها و متغیرهاي داخلي در سیاستگذاري خارجي است .بر
خالف ارتدوكس و رويه علماي روابط بینالملل كه سیاست خارجي را يك موضوع الیتیستي و گسسته از زيست
سیاسي-اجتماعي ميپندارند ،فهم سیاست خارجي در رهیافت مقايسهاي و نوين ،نیازمند توجه به نقش احزاب
سیاسي ،رسانهها ،اقوام ،پارلمان ،نظامیان و غیره است و غفلت از چنین نیروهاي مهمي ،رفتار سیاست خارجي را با
كج فهمي و كج انديشي مواجه ميسازد.
لذا در اين اثر پژوهشي ،توجه جدي به نقش نیروهاي اجتماعي در رفتار سیاست خارجي شده است؛ چراكه بر
خالف گذشته كه سیاست خارجي تنها از زاويه نگاه علماي روابط بینالملل به محك آزمون و تحلیل گذاشته مي-
شد ،اما طي سالهاي اخیر ،پژوهشگران حوزه سیاست تطبیقي بیشتر با استقراض از رويه پايین به باال و رويكرد
اجتماعي به فهم دولتها در عرصه بینالمللي دست ميزنند.
كتاب طي يك مقدمه و سیزده فصل به بررسي موضوع ميپردازد.
در مقدمه ماهیت سیاست خارجي و الگوهاي تحلیل سیاست خارجي مثل فردگرايي تبییني ،فردگرايي تفسیري،
كلگرايي تبییني و كلگرايي تفسیري بیان شدهاست.
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فصل اول به سطوح تحلیل در سیاست خارجي اختصاص دارد كه سه سطح تحلیل خرد( نقش رهبران سیاسي،
نظام اعتقادي ،نهادهاي سیاسي داخلي) ،تحلیل میاني(نوع حكومت ،سیستم اقتصادي ،سبك و سیاق ملي ،هويت
فرهنگي ،گروههاي ذينفع) و تحلیل كالن (سیاست خارجي در دوران معاصر) را مورد ارزيابي قرار ميدهد.
فصل دوم به بیان نظريههاي روابط بینالملل و سیاست خارجي ميپردازد.
فصل سوم فرايندهاي تصمیمگیري در سیاست خارجي و الگوهاي تصمیمگیري را واكاوي ميكند.
فصل چهارم به نقش افكار عمومي به مثابه نیروهاي اثرگذار بر سیاست خارجي ميپردازد كه در اين میان
الگوهاي پیوند افكار عمومي و سیاست خارجي مثل الگوي نخبهگرايانه ،نمايندگي سیاسي و مردمگرايي بررسي مي-
شوند.
فصل پنجم به زمینههاي پیوند بین اقلیتهاي قومي و سیاست خارجي ميپردازد كه در اين میان نظريههاي
مربوط به اين پیوند از جمله نظريه پیوند استراتژيك و راهبردي؛ نظريه نفوذپذيري نسبي؛ نظريههاي همگرايي
عمومي و نظريه محافظهكاري مورد توجه قرار گرفته است.
فصل ششم به رابطه میان رسانههاي جمعي و سیاست خارجي اختصاص دارد كه در اين زمینه مراحل رسانهاي
شدن سیاست خارجي بررسي ميشود و سپس الگوهاي نظري پیوند بین رسانههاي جمعي و سیاست خارجي مورد
توجه قرار ميگیرد .از جمله اين نظريهها ميتوان به نظريه فشار؛ نظريه بازيگر تحديدساز؛ نظريه میانجيگر؛ نظريه
بازيگر ابزاري؛ نظريه تبلیغات و نظريه موقعیتيابي اشاره كرد .در پايان اين فصل ،نقش شبكههاي اجتماعي در
سیاست خارجي در دوران معاصر واكاوي ميشود كه الگوهاي مطرح در اين خصوص عبارتاند از :ديپلماسي
عمومي ،ديپلماسي رسانهاي و ديپلماسي كارگزاري رسانهاي.
در فصل هفتم تا دهم ،موضوعاتي همچون رابطه بین جنبشهاي اجتماعي و سیاست خارجي؛ رابطه و پیوند
میان پارلمان و سیاست خارجي؛ رابطه نظامیان و سیاست خارجي و رابطه احزاب سیاسي و سیاست خارجي مورد
بررسي قرار ميگیرد.
فصل يازدهم به موضوع پاراديپلماسي و سیاست خارجي اختصاص دارد .در اين خصوص نويسنده معتقد است،
دگرديسيهاي بنیادي در سطح دولت و نظام بینالملل و تغییرات سیاسي -اقتصادي در سطح دولتهاي محلي به
عنوان سطح سوم سیاست و مشاركت فعال در سیاست خارجي به رشد توجه به مفهوم پاراديپلماسي منجر گرديده
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است و يافتههاي اين پژوهش نیز نشان ميدهد كه مفهوم پاراديپلماسي به عنوان نهادها و فرايندهايي است كه
تالش براي كسب منافع و هويت ،نه تنها دولتهاي فروملي را در پیوند با ديگر بازيگران در عرصه سیاست بینالملل
قرار ميدهد ،بلكه به رشد مشاركت و فعالیت آنها در سیاست خارجي منجر ميشود.
فصل دوازدهم به موضوع جهاني شدن و سیاست خارجي اختصاص دارد كه مسايلي همچون زمینههاي پیدايش
سیاست خارجي نوين؛ سیاست خارجي در عصر جهاني شدن؛ سیاست خارجي اخالقي و سیاست خارجي و امنیت
ملي را دربردارد .فصل سیزدهم هم نتیجهگیري كتاب است.
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 -42امپراتوری آمريکا و حمله به عراق
مولف :محمد حسنین هیکل
مترجم :حسین مهتدی
تهران :اداره چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه4399 ،

چکیده
از آنجا كه اهداف حضور آمريكا در منطقه خاورمیانه و حمله به عراق از موضوعاتي است كه همواره ذهن
پژوهشگران عرصه سیاست خارجي را به خود معطوف كردهاست ،لذا بررسي اين موضوع از ديدگاه يك تحلیلگر
مسايل سیاسي جهان عرب و شخصیتي همچون محمد حسنین هیكل ميتواند براي جامعه علمي بسیار سودمند و
مفید باشد .در واقع ،اين اثر پژوهشي به موضوع ماهیت و باطن آمريكا و مقايسه آن با ديگر امپراتوريها ميپردازد.
همچنین شیوه تعامل امپراتوري آمريكا با ديگر كشورها ،نقش نیروهاي مسلح و گروههاي پولي ،صنعتي ،نظامي و
فكري تاثیرگذار بر قدرت تصمیمگیري دولت آمريكا در اينجا بررسي شده و در نهايت اهداف امپراتوري آمريكا در
حمله به عراق مورد تحلیل قرار ميگیرد .رويدادهاي اين كتاب تا دوران رياست جمهوري جرج بوش(پسر) است و
در  ۱فصل به شرح ذيل موضوع را بررسي ميكند.
فصل اول – ماموريت بررسي باطن آمريكا
فصل دوم – امپراتوري به شیوه آمريكا
فصل سوم – طوفان آمريكا
فصل چهارم – امپراتوري از تگزاس
فصل پنجم – مروري بر اسناد دولت بوش و تفكر آن
فصل ششم – بررسي تصمیم كنوني آمريكا
فصل هفتم – سیاست مداران و ژنرال ها میان واشنگتن و بغداد
فصل هشتم – نقش نیروهاي مسلح در سیاست آمريكا
فصل نهم – تصمیم سیاسي آمريكا در زمان آينده
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مقاالت فارسي
رديف

عنوان  -پديدآور  -مأخذ

4

جايگاه دفاع پیشدستانه از منظر حقوق بینالملل با تأکید بر تبیین موانع حقوقی بینالمللی اعمال آن جهت
حفاظت از غیرنظامیان /پوريا ابراهیمزاده -.فصلنامه مطالعات بینالمللي ،14۱۱ .پايیز؛ جلد  ،1۷شماره .۷3-1۱۱ :۸۱

2

بررسی عوامل و زمینههای موثر بر امکان ظهور دوباره داعش در عراق /محمدرضا شفاعت -.فصلنامه مطالعات
بینالمللي ،14۱۱ .پايیز؛ جلد  ،1۷شماره .1۱1-11۱ :۸۱

3

جايگاه اقتصادی ايران در خاورمیانه از منظر آينده سیاست خارجی جمهوری اسالمی با تأکید بر افق  /4424عرفان
زندي -.فصلنامه مطالعات بینالمللي ،14۱۱ .پايیز؛ جلد  ،1۷شماره .121-141 :۸۱

4

انتساب سلب مالکیت غیرمستقیم اموال سرمايهگذار خارجی به دولت در پرتو رويه داوریهای بینالمللی /علي
دلدار -.فصلنامه مطالعات بینالمللي ،14۱۱ .پايیز؛ جلد  ،1۷شماره .143-112 :۸۱

1

استراتژی کالن قضايی در پرتو نظريه روابط بینالملل /گالره رستگارنیا -.فصلنامه مطالعات بینالمللي ،14۱۱ .پايیز؛ جلد
 ،1۷شماره .113-1۷1 :۸۱

6

دستیابی به توسعه پايدار در سطح بین المللی با تأکید بر بعد زيست محیطی با طراحی مدل مديريت يکپارچه
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