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معرفي كتابهاي التین

1- Syria
Samer N. Abboud
Cambridge; Malden, MA: Polity Press, 2016.

چکیده
"سامر ابود" مولف کتاب طی شش فصل به تجزیه و تحلیل مسایل حال حاضر سوریه پرداخته است .بر این
اساس بخش اول کتاب با دیدگاهی تاریخی به موضوع ظهور و سقوط حزب بعث در سوریه از سال 1963تا
 2011اختصاص دارد .بخش دوم کتاب به آغاز شورشها ،دالیل و پسزمینههای آن تا زمان مداخالت نظامی
است و به این سوال پاسخ داده میشود که چگونه مخالفان سازماندهی شدند و به نقش برجسته کمیته
هماهنگی محلی اشاره شده است .بازیگران اصلی خشونت در بخش  3معرفی شدهاند .این بازیگران خود به
شبکههای دیگری مانند جبهه النصره ،داعش ،کردها و  ...متصل هستند .ابعاد بینالمللی بحران سوریه و
مداخالت کشورهای دیگر ،تاثیر گروههای مختلف مانند جنبشهای سلفی -جهادی ،حزب دموکراتیك
کردستان ،داعش و مسایل فرقهگرایی و تاثیرات این بحران بر کشورهای همسایه از جمله موضوعاتی است که
در دو بخش چهار و پنج به آنها پرداخته شده است .فصل آخر کتاب نیز به بحرانهای بشر دوستانه مانند
مهاجرت میلیونها نفر از مردم سوریه و پیامدهای آن اختصاص دارد.
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2- Saudi Arabia and Nuclear Weapons: How do
?countries think about the bomb
Norman Cigar
London; New York: Routledge, 2016.

چکیده
بحثهای مربوط به اشاعه سالحهای هستهای یك مقوله مهم در خاورمیانه است .بر این اساس در کتاب حاضر
که به عقیده مولف اولین کتابی است که با نگاه یك کشور عربی به مقوله سالحهای هستهای نگاشته شده ،طی
 12بخش به بررسی دید گاهها و سیاستهای عربستان سعودی با توجه به منافع ملی ،سیاست خارجی و
موضوع بازدارندگی پرداخته است" .نورمن سیگار" سیاستهای عربستان سعودی در خصوص سالحهای
هستهای را مرتبط با فعالیتهای هستهای ایران به شمار آورده و در نتیجه پس از ارائه مقدمه ،فرآیندهای
تصمیمگیری و ارزیابی تهدیدات موجود هستهای ،در فصول متعددی از جمله در سه فصل  5 ،4و  10به طور
مفصل به دیدگاههای عربستان سعودی در خصوص فعالیتهای هستهای جمهوری اسالمی ایران اشاره کرده
است .سایر موضوعات مطرح در این کتاب عبارتند از :
سالحهای هستهای ،سیاست خارجی عربستان و تاثیر آن بر روابط با کشورهای حاشیه خلیج فارس ،رابطه
عربستان و آمریکا ،موافقتنامههای انجام شده در زمینههای هستهای از جمله :نشست کمپ دیوید در ماه می
 2015و توافقنامه  14جوالی . 2015
مطالعه کتاب حاضر برای پژوهشگران و عالقمندان در زمینه مسایل خاورمیانه و گسترش سالحهای هستهای
بسیار سودمند است .نویسنده کتاب تاکنون کتب و مقاالت متعددی را در خصوص مسایل خاورمیانه و سالح-
های هستهای منتشر نموده است.
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معرفي كتاب فارسي

 -1ژئوپلیتیک خلیجفارس :عربستان و شیخنشینها
محمد مسجد جامعي.
تهران :اطالعات.1395 ،

چکیده

کتاب حاضر پایاننامه دکتری نگارنده برای دپارتمان ژئوپلیتیك دانشگاه پیزای ایتالیاست .این رساله عمدتاً در
سالهای  2011-2009تحقیق و تدوین شده و متن آن بدون هیچ تغییری منتشر شده است .این رساله
حاصل تالشی است جهت فهم همدالنه و درونی شیخنشینهای خلیج فارس .در این تقسیمبندی سعودی هم
از جمله شیخنشینها محسوب میشود ،کشورهای دیگر عبارتند از کویت ،امارات ،قطر ،بحرین و عمان ،یعنی
همان مجموعهای که به اعضای شورای همکاری خلیج فارس معروف هستند.
علیرغم اهمیت این کشورها به دلیل موقعیت جغرافیایی ،ثروت نفتی و منابع عظیم نفت و گاز ،اینان کمتر
شناخته شدهاند .آنان خود تمایلی به معرفی کامل و جامع خویش ندارند و حتی می توان گفت مایل هستند
ناشناخته بمانند و این ناشی از فرهنگ و تربیت سنتی آنهاست .با توجه به این نکات فهم مسائل درونی آنها
کار آسانی نیست که صرفاً با مراجعه به منابع دردسترس این مهم انجام می پذیرد .بعضاً متونی وجود دارد که
نمیتوان آنها را در زمره منابع اصلی بازشمرد ،اما بدان لحاظ که حاکی از واقعیتهای نهفته اجتماعی و
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فرهنگی است ،دارای اهمیت فراوانی است .همچنان که گفتگوی همدالنه با آنان میتواند به کشف این واقعیت-
ها کمك کند.
جهت نوشتن این رساله ،از تمامی این عناصر استفاده شده است و تالس بر این بوده که واقعیتهای درونی این
کشورها شناخته شود .با توجه به نکات فوق ،با افراد مختلفی از دیپلماتها و افراد تحصیلکرده گرفته تا عالمان
دینی و مردم عادی در این زمینه گفتوگو شده که در کتاب به برخی از آنها اشاره شده است و بسیاری از
دیدگاههای طرح شده نیز متأثر از همین گفتگوهاست.
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 -2لبخند و شمشیر در روابط ايران و امريکا
حشمتاهلل فالحت پیشه ،عبدالعلي علي عسکری
تهران :امیركبیر.1394 ،

چکیده

لبخند و شمشیر در روابط جمهوری اسالمی ایران و ایاالت متحده آمریکا ،اثری است که یکی از پرفراز و
نشیبترین و حساسترین روابط میان دو قدرت منطقهای و جهانی امروز دنیا را در چهار دهه اخیر بررسی
میکند .مؤلفین ،روابط فوق را با تفکیك سه حوزه مبانی فکری ،راهبردها و سیاستها مورد تحلیل قرار
میدهند .در این اثر سه دوره ریاست جمهوری آقایان خاتمی ،احمدینژاد و روحانی با توجه به مهمترین
مسائل هر دوره مورد توجه قرار گرفته است.
کتاب حاضر حاصل سالها حضور مؤلفان در مباحث مربوط به رابطه ایران و آمریکاست و تالش شده با توجه
به واقعیات بنیادین در روابط ایران و آمریکا و پرهیز از سطحینگری ،اکنوننگری و تحلیلهای بیپایه و کم-
فایده این اثر تدوین شود .بر این اساس ابتدا مبانی فکری روابط ایران و آمریکا و ریشهیابی زمینههای تقابل در
آن مورد بررسی قرار گرفته است و در فصل دوم رقابت دو راهبرد "طرح خاورمیانه بزرگ" آمریکا و "سند
چشم اندازبیست ساله" ی جمهوری اسالمی ایران به عنوان زیرساخت استراتژیك بخش عمده تحوالت یك
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دهه اخیر خاورمیانه مورد تحلیل قرار گرفته است .فصل سوم شکلگیری مجموعه ای از تحوالت جهانی و
منطقهای را مورد بررسی قرار داده که آثاری راهبردی در روابط ایران و آمریکا بر جای نهاده است .در فصل
چهارم دو دسته از مباحثی که موضوع تقابل و تعامل دو کشور در آینده هستند ،بررسی شده اند که نوعی به-
روزرسانی شاخصها و مؤلفههای اختالف و یا همکاری بین دو کشور است .سرانجام در فصل پنجم تالش شده
است که در قالب یك پیشنهاد راهبردی ،شرایط افزایش تعامل و کاهش تقابل در روابط ایران و آمریکا تبیین
شود.
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