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 چکیده
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 مقدمه. 1

گحتری   ر ساختار تصمح،دهای اثرگ ار  بفهؤمحان دین و سحاس  همواره یکی ا  م ةرابطتیلحل 
ابمللی بوده اس   میم  جمشتح ی   ای و بحن های منطده گران در عرصه سا ی کنش و تصمح،
له ئتالش کرده ب،شی ا  ایتن مست   آمریکا خارجی سحاس  و مسحیی راس  جنبشدر کتاب 

   کنت سحاس  خارجی آمریکا تیلحتل و بررستی    ةیک مص اق مش،  در عرص درتاببرا 
ابت کر را   فتوق  ةهای پژوهشتی در  محنت  تا خأل اس  جمشح ی در کتاب زاضر تالش داشته

در بتردی   مطابعتال راه  ةانتشارال پژوهشک  را تاز  امکان مرتفع سا د  چاپ او  این کتاب
صفیه اس  که در سه ب،ش ارا ته   314م رسح ه اس   کتاب زاضر شامل انجا به 1394  سا

جنتبش راست     ةبه مدوب «موجود لادبحامرور »عنوان  با صفیه  16ش ه اس   ب،ش او  در 
پتردا د    سحاس  داخلتی و سحاست  ختارجی متی     ةمسحیی و سحاس  در آمریکا در دو مدوب

سحاست    ةآفرینی در عرص ها و ندش بفهؤم ممسحیی جنبش راس »عنوان  اب،ش دوم کتاب ب
هتای   بفته ؤتاری،چه و م منهض  راس  مسحیی ةصفیه به مدوب 98در  «آمریکا ةمتی ایاالل 

 160و سحاس  خارجی راس  مسحیی پرداخته اس   ب،تش ستوم و پایتانی کتتاب در      مآن
بته موضتوعاتی    «ثحر جنبش راس  مسحیی بر استراتژی کالن دوب  بوشأت»صفیه با عنوان 

 ةارچوب سحاست  ختارجی راست  مستحییم مبتار      هت سپتامبر در چ یا دهچون معنایابی  ه،
بنت ی بته    و عت م پتای   مگرایی جانبه تهرآمحز با تروریس،م گسترش اجبارآمحز دموکراسی و یک

 ابمللی اختصاص یافته اس   ال بحنها و معاه  ابزامال سا مان
در  را دیتن  ةشت   دهتی  منت  و ستا مان   ورود ه  م  1980 ةو اوایل ده 1970 ةاواخر ده

تترین   ها یا همان جنبش راس  مسحیی مهت،  انجحلی  ی،شاه آمریکا  ةسحاس  و جامع ةعرص
ر سحاس  داخلی و خارجی آمریکاس   این جنتبش  دتجلی ورود و اثرگ اری مش،  دین 

استیم اتتصتادیم   ر معتادالل مهت، سح  دمنت    یک اهترم و البتی نفتود تت رل     منزبة همواره به
جنتبش راست  مستحیی در     ناپت یر بوده است   ندتش انکار   اثرگ ارو      ماجتماعیم فرهنیی

هتای   ها و تعححن جه  سحاست   گحری موضع ین های انت،اباتی کنیره و ریاس  جمهوریمافر
 و کارهای سحاست   ر مسا ل و دستورداثرگ اری و ابمللیم  آمریکا درتبا  مسا ل زساس بحن

کنن گی جنتبش راست  مستحیی     تتصاد داخلی ا جمله موضوعاتی اس  که تعححنفرهنگ و ا
انت،تاب بتوش    ستا د   می ا پحش نمایان ل متی ه را بحشابمللی ایاال بر معادالل داخلی و بحن

تترین شتاخ     مهت،  منزبتة  توان بته  م( را می 2000) هر حس جمهور ایاالل متی  مثابة پسر به
هتای   تتالش  ةعمت   ؛های ایاالل متیت ه برشتمرد   سحاس ر داثرگ ار جنبش راس  مسحیی 
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ایجتاد   جهت  دهی معادالل سحاسی داخلتی و ختارجی در   سامان ةراس  مسحیی دربرگحرن 
متوردنظر ختود است   ایتن جنتبش بتا داشتتن نیرشتی          هتای ها و اعتداد سویی با ار ش ه،

 ی در جهتان هتای آمریکتای   میورم تا ل به بزوم بستط ار ش  زا  ت رل ای  وبوژیک و درعحن
گتویی( و   پتحش  و کتاری اجتمتاعیم   جانبهم هت ای  انجحلتی جهتانم میافظته     گرایی یک )ملی
 اجتمتاعی زتامی   ةو بنحان اصتلی ب نت   اس منبع اصلی ته ی   منزبة خصوص خاورمحانه به به

پتس ا  زتواد     ةدهت  کته در دور   متی ه را شتکل متی   استراتژی تهاجمی در داخل ایاالل
مازصتل پتژوهش مت کور ارا ته      منزبتة  چته بته     آن شصورل ج ی مطرح  سپتامبر به یا ده
هتای   ستپتامبرم راست  مستحیی فرصت     یتا ده  این اس  که ا   مان وتوع زواد   شود می
ر سحاس  خارجی آمریکا داشته اس  و اساستا  کتارآیی   دی اثرگ ارگ شته برای  ا تری  بحش

بته سحاست  ختارجی     «دهنت ه  لشتک »و نته   «زمای »آفرینی راس  مسحیی در مدام  و ندش
هتای موردتوجته راست  مستحییم      بوش تبلور یافته اس   در تمامی زتو ه  ةآمریکا در دور

راستایی با این جریان بوده اس   درواتع راست    دوب  بوش ه، دارای دستور کار عموما  ه،
ی اببتته مدتا ع   ؛ده است  کرکن  آن را تش ی   « ای ه»که دوب  بوش را  مسحیی بحش ا  آن

راه خاورمحانهم یا برختورد بتا    ةکه جنبش خواستار تغححر سحاس  یا تش ی  سحاس م مثل ندش
ای ایران بوده اس م اصطکاک و تتنش پ یت  آمت ه است   کتتاب       هسته ةجهان اسالم یا برنام

دین و سحاس  در آمریکاست  کته    ةرابط رةش ه در ایران دربا زاضر ا جمله آثار جامع چاپ
 ة  اثتر زاضتر در دو مدوبت   شود میجا اشاره  در این آنسری ندای  میتوایی و شکلی  یکبه 

 د شو میند  و ار یابی توایی( شکلی و می) ها )شکلی و میتوایی( و کاستی نداق تول
 

 بررسی امتیازات و نقاط قوت. 2

نقاطقوتشکلي1.2
هت     درتابب ا جمله نداق تول شکلی اثر زاضر تبححن مش،  اه ا  پژوهش اس  که

اثتر ا  جامعحت     ةاست   مد مت    هکترد اشاره  ها به آنخوبی  بهنویسن ه اصلی و اه ا  فرعی 
و  مهام اهت ا م ادبحتالم روش پتژوهش    لهم بحان ضرورلئمطلوبی برخوردار اس   شرح مس

یک ساختار مناسب مد مه ا سوی نویسن ه موردتوجه بتوده است      مثابة های نوآوری به جنبه
های پایان هر فصتل   بن ی شکلی توجه نویسن ه به جمع ةمثب  دییر اثر زاضر در زو  ةندط

و ا  ستادگی و   است  چنحن متن کتتاب روان   اس   ه، ا  کحفح  مطلوبی برخورداراس  که 
د ایترا  روایی خوبی برخوردار اس   کحفح  نوشتار زاضر ه، معدو  و منطدی اس  و تدریبتا  
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آرایی ه، در ستط    نیاری و صفیه خورد  زرو  نمی چش، و ند  خاصی در این زو ه به
 آ  زفظ کرده اس   در وضعحتی ای هکه ظاهر و شکل متن را   وریمطلوبی اس م 

 

نقاطقوتمحتوایي2.2
هتا و   بفته ؤم این ند  مهایی ا  این مدابه ند  میتوایی اثر ه، انجام خواه  ش  اگرچه در ب،ش

بیتا  ستاختار    ا  ن،واه  برد  کتتاب زاضتر بته   ؤرسهای مطلوب و مثب  آن را  ی شاخ 
ایتن  به که نویسن ه  ویژه آن به ؛معنایی و میتوایی ا جمله آثاری اس  که دارای نوآوری اس 

ده کتر سحاس  خارجی ایتاالل متیت ه اشتاره     رةصورل یک مص اق مش،  دربا مدوبه به
ا  و هت   اصتلی   ؤدارد که ساس   اثر زاضر ا  ابت ا تا پایان یک ساختار منسج، و منطدی 

توانس  بر جامعح  ایتن   ارچوب نظری مناسب میهاگرچه  رح یک چ)  کن گحری می را پی
هتای   اثر ا  منابع معتبر و ج ی  ا جملته دییتر شتاخ     ةگحری نویسن  بهره ؛(انسجام بحفزای 
عحت   هماهنیی مطابب اثر با مبانی ه، جام رة  درباشود می میتوایی میسوب ةمثب  در زو 

مشت،  ا  اصتطالزال    ای منطدتی و  گونته  اثتر بته   ةشود  نویسن  و مطلوبح  ال م دی ه می
هتای مثبت  میتتوایی اثتر      شتاخ   دربارةدکر دییر  تابل ةکرده اس   نکت ت،صصی استفاده
 ةعرصت  های آمو شی و پژوهشی برای دانشجویان و میددتان  اثر در زو هاین زاضر جاییاه 

 عل، سحاس  اس  
 

 های اثر بررسی کاستی. 3

هايشکليکاستي1.3
های شکلی اثر زاضتر بته ایتن     م کاستیبحان ش تر  که پحشنکال تول شکلی کتاب بر  عالوه
 هایی ا  آن( انسجام و ارتباق معنتایی مناستبی   )در تسم  فهرس  مطابب کتاب :اس شرح 

ص یک ب،ش بته مبیت    اس م اختصا  ش ه که این اثر در سه ب،ش تهحه نبه ای ن ارد  باتوجه
صفیه ا جمله اشتکاالل شتکلی ایتن اثتر میستوب       15مرور ادبحال موجود آن ه، ز ود 

در  آفرینتی جنتبش راست  مستحیی     او  کتاب بته ندتش   در تحتر ب،ش مبراین   عالوهشود می
ای که عمت تا  سحاست  داخلتی آمریکتا را بته       )مدوبه اس   ش ه سحاس  آمریکا اشاره ةعرص

است    تیلحتل سحاست  ختارجی     ةدربرگحرنت   که درواتع میتوای کتاب (کن  دهن متبادر می
عنتوان   بتا    در فصل چهارم ا  ب،تش ستوم کتتابم تحتتری     شود بهتر اس  متن با تحتر منطبق

است     آمت ه ابمللتی   ها و معاهت ال بتحن   بن ی به ابزامال سا مان گرایی و ع م پای جانبه یک
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های عحنی بترای اثبتال و تیلحتل بیت  ختود       نویسن ه در این ب،ش ا  مصادیق و شاخ 
 ةمدوبت  دربتارة ارچوب بی  عم تا  ماهحتی توصتحفی پحت ا کترده است       هاستفاده نکرده و چ

ستا ی مطابتبم اثتر زاضتر      بهحنته  منظور به مو تصویر مگحری اثر زاضر ا  ج و م نمودار بهره
تبحتحن و تیلحتل    بترای  گفتته  های پحش ک ام ا  شاخ  ا  هحچ وضعح  مناسبی ن ارد و تدریبا 
بنت ی   د کته جمتع  کتر دهی بای  ادعتان   ساختار و سا مان دربارةمباز  استفاده نکرده اس   

چنتحن در ایتن ب،تش     هت،  ؛اما کامال  پحام میتوای اثر را منتشر نساخته است   مبحان ش هنهایی 
هت، اشتاره   نهادال موردتوجه ترار نیرفته اس   درنهای  بای  بته ایتن نکتته     پحش ةارا  ةمدوب

ندش جنبش راس  مسحیی در سحاست  ختارجی    ةکرد که  رح روی جل  کتاب دربرگحرن 
مریکا نحس م بلکه ارتبا ی منطدی با سحاس  داخلی در آمریکتا و جنتبش راست  مستحیی     آ

مشتاه ه است     تابلواژگان و عبارال نادرس   درتاببدارد  درادامهم در اثر زاضر اشکاالتی 
 اس :ج و  دیل آم ه  درکه 

نادرستعباراتوواژگاندرقالباشکاالتي.1جدول

درستنادرستنشاني

 به به به 13 ب،ش دومم خط ةمد مم 33فیة ص

 نارضایتی نارضاتی م بن  ب67فیة ص

 عضوگحری عضو گحری 20 م بن  جم خط71فیة ص

 غحرتابل غحر تابل 1 جم خط م بن 73 فیةص

 پرنوسان پر نوسان 2 م خط1 م بن 78فیة ص

 خود دارای خوددارای 18 م خط98فیة ص

 مساوی مسلوی 10 م بن  ابفم خط100فیة ص

 دهه ده 4 م خط1 م بن 112فیة ص

 ماموری  ماموی  9 م ب،ش سومم خط133فیة ص

 یادبود یاد بود 10 م خط1 م بن 138فیة ص

 توجه توجحه 15 م بن  بم خط165فیة ص

 اساسا  یا همواره اساسا  همواره 14 بن یم خط م جمع288فیة ص

 های آرمان ها آرمان 18 بن یم خط م جمع291فیة ص

 
هايمحتوایيکاستي2.3

 متتوجهی برختوردار است     تابلهای مثب   ها و ویژگی که کتاب زاضر ا  شاخ  اینباوجود
کتاب زاضر جای  رح دارد با این ه   کته   دربارةنهادال  ندای  یا پحش درتابباما نکاتی 
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دکر در ایتن   تابلمباز   ةتوجه ترار گحرد  عم های بع ی یا انتشار آثار بع ی مورد در چاپ
 :شود میورهای دیل ارا ه می درتاببمیتوای کتاب زاضر اس  که  دربارةه ن مح

یتک کاستتی میتتوایی زتا ز اهمحت  است  فدت ان یتک          درتابتب ای که  اوبحن نکته ـ
تبححن مباز  و متغحرهتای اصتلی اثتر زاضتر است         برایارچوب نظری مناسب هچ

ختوبی   بتحن متغحرهتای اصتلی را بته     ةرابطت ارچوب نظری مناسب ه، هوجود یک چ
نظر ار منسج، و منطدی در نوشتتار متورد  که یک ساخت و ه، این کن  تیلحل و تبححن می

ارتبا تال محتان    ةکننت   هتا تتوانحنی را کته مشت،      نظریه» وابتز: ةگفت   بهکن  ایجاد می
بته عنتوان آن    در کتاب زاضر باتوجته  ؛(4: 1384 )توام «دهن  هاس  توضح  می پ ی ه
ر سحاس  خارجی ایاالل متیت هم  دای  وبوژی و هام ساختار م هبیم  ثحر انیارهأیعنی ت

این باورنت  کته    انیاران بر سا ه انیاری بهره گحرد  یاف  سا ه توانس  ا  ره نویسن ه می
ش ه اس  و این بت ین معناست      ور اجتماعی برساخته ابملل به حنروابط ب سحاس  و

جهتان بته    ةکردن اجتماعتال انستانی )فتردی( دربتار     صیب  که چیونه فکرکردن و
شتکل   های تکوینی بته  نظریه ( Wendt 1992) ده  ابملل شکل می سحاس  و روابط بحن

و اهمحت  موضتوعال    ان  ابملل داشته روابط بحن ةای در مطابع ای ندش برجسته ین هافز
تمتام مبازت     مهت بی بتو    ةگفتت  اس   بته  پ یرفته ش ههاس  که  موردبررسی م ل

هتا را موردادعتان تترار     ن  که بایت  آن ا های نظری فرض بر پحش ابملل مبتنی سحاس  بحن
 ؛(17: 1392 و دییران )برچحل کنح،دهح، و بررسی 

رستت   نظتتر متتی بتته( فهرستت  مطابتتب) دهتتی کتتتاب زاضتتر ستتا مان ةبتتا مشتتاه   ـ
هتای کتتاب را بته موضتوع رفتتار       توانس  ز اتل یتک فصتل ا  ب،تش    می نویسن ه

  بحعتی است     ثر بر آن اختصاص دهت  ؤهای م بفهؤابعاد و م مسحاس  خارجی آمریکا
سحاس  خارجی آمریکتا   ردیکی ا  عوامل مه، اثرگ ار  منزبة جنبش راس  مسحیی به

ش ل و ضعف برختوردار   و اببته این اثرگ اری در ادوار م،تلف ا  شود میسوب می
ارچوب مطلتوبی بترای   هت مبانی و اصو  کلحال سحاس  خارجی آمریکا چ  بوده اس 

 ر سحاس  ختارجی و استتراتژی ایتن کشتور    دتبححن اثرگ اری جنبش راس  مسحیی 
ا جملته       و مکتاران هام نومیافظته جنبش راس  مسحییم دموکرال آیپکم البی  اس 

نویستن ه    (1388 )عزیزختانی  نت  ا سحاست  ختارجی ایتاالل متیت ه     ردثر ؤعوامل م
مرکتز   منزبتة  های م کور جنبش راس  مسحیی را بته  شاخ  ةا  تبل همتوانس   می

هتای  بفته ؤی ه و ابزارها و مبطن کلحال سحاس  خارجی ایاالل مت ثدل این تیدحق در



 183   جنبش راست مسیحی و سیاست خارجی آمریکابررسی و نقد کتاب 

 سحاست   ستپتامبر؛  یتا ده پتس ا    آمریکتای مراجعه به کتاب    کنآن بررسی  ردثر ؤم
مدتاالل   مجموعته  درتابتب ارتباق معنایی با موضوع( کته   ةواسط )به خارجی و داخلی

ب،شتی ا    است   دهکتر آوری  بردی جمع مطابعال راه ةدر پژوهشک فام  میمود یزدان
میورهتا و ابزارهتای     (1384فتام   )یتزدان  موردنظر را پوشش خواه  دادپاسخ و ند  
جمهتور آمریکتا فرا ونشتحب     ستای ؤر توانس  بنا به مدطع  مانی دوران موردنظر می

ا  ) اخحتتر ةجمهتتوری چنتت  دور م،تصتتری ا  دوران ریاستت  ةداشتتته باشتت  و ارا تت
ا ستوی نویستن ه در    بنت ی  توانس  به یک جمعمی( خواهانجمهوری ها ودموکرال

منت  را بترای ورود    ارچوبهو نیاهی  یربنایی و چ شودمنجر پایان مباز  این فصل 
 ؛به فصل بع ی در اختحار او ترار ده 

استت  مستتحیی و سحاستت  ختتارجی جنتتبش ر»بتته عنتتوان اثتتر زاضتتر کتته  باتوجتته  ـ
 ماست    هشت  ای مشت،  اشتاره    هگون ارچوب تیلحلی بههچبه اس م اگرچه  «آمریکا

هتای   توانت  پایته   متی  ناسبال دین و سحاس  در آمریکتا تاری،ی به م ت  نیاهی تیلحلی
تتوجهی ا    تابلکه ب،ش  به این   باتوجهکن بی  اثر زاضر را برای خوانن ه بهتر تبححن 

م اران و ادوار م،تلف ریاست  جمهتوری    نیاه سحاس  ةمطابب اثر زاضر دربرگحرن 
کتتاب   مم اران است   ر رویکرد سحاس دمسحیی م هب یا اثرگ اری راس   ةبه مدوب

  ایتن بیت    کنت  تتری ا  مبازت  ارا ته     دهتی مشت،    توانس  ستا مان  زاضر می
یک فصل در ب،ش دوم کتتاب و فصتل ستوم     صورل بهتوانس  ا سوی نویسن ه  می
 یتا ده  ةا  ب،ش سوم به بعت  کته اثتر زاضتر بته زادثت       م  بر این اساسترار بیحردآن 

حتحن  توان  تب پردا د تیلحل مناسبال دین و سحاس  می های بوش می سپتامبر و سحاس 
 ؛ کنبهتری ا  مطابب ارا ه 

 گفتنتی  19 ةدر صتفی  مادبحال موجود مرور یعنی مب،ش او  کتاب دربارةکه  اینکته  ـ
ر سحاست   داس  این اس  که نویسن ه در بررسی محزان اثرگت اری راست  مستحیی    

کترده است  کته هتر      اه با آثاری در این  محنه دکرر ه،را ها  دی گاه آمریکا سه دسته ا 
هتای   ی راس  مسحیی در سحاس اثرگ ارمحزان  ةدسته نیرش و تعبحر متفاوتی ا  نیو

گحتری   جهت   سته  بتحن جاست  کته در   له ایتن ئمست  است ؛  ردهداخلی آمریکا ارا ه کت 
)موفدحتت  جنتتبش راستت  مستتحیی در  موردبیتت م متترور ادبحتتال ب،تتش ن،ستت 

هت،   را تتری  و آثتار بتحش   است  تر  های داخلی در آمریکا( غنی سحاس  دهی به جه 
های جنبش راست    اما در ب،ش دییر یعنی ع م موفدح  سحاس  ماس  کردهار یابی 
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متل است  کته    أت تابلجا  آن ه اس   این موضوع ا ش به یک منبع اشاره  فدطمسحیی 
ثحر جنتبش  أیعنی تت  موضوع اصلی کتاب جه در مادبحال برشمرده در این ب،ش اوال 

ب،شتی ا  موضتوع و    فدتط بلکته   مر سحاس  خارجی آمریکا نحس دراس  مسحیی 
هتای   رست  در دوره  نظتر نمتی   بته  مثانحا  ؛ده  رساب  اصلی کتاب زاضر را تشکحل می
کته   ای ا جملته در مدتا ع  متانی    مآمریکتا  ةم،تلف سحاس  خارجی در ایاالل متی 

انت م   ختارجی یتا داخلتی ایتاالل متیت ه بتوده       دار دستیاه سحاس  ها سکان دموکرال
 ةا جملته در دور ) بتوده باشت    مسحیی ا  موفدح  چنت انی برختوردار  جنبش راس  
نتوعی   توان ا  منابعی س،ن گف  که به می رس  می نظر به مبر این اساس  باراک اوباما(

ترا  با موفدح  راس  مستحیی در سحاست  داخلتی آمریکتا ا  عت م موفدحت  یتا         ه،
 ؛داخلی این کشور س،ن گفته باشن  های ر سحاس داثرگ اری این جنبش 

سحاس  ختارجی راست    » ب ون تردی  فصل دوم ا  ب،ش دوم کتاب زاضر با عنوان  ـ
نویسن ه بتا    شود اصلی و مبنایی اثر م کور میسوب می ةهست 97 ةدر صفی« مسحیی

ارچوب مفهتومی  هت گحتری ا  یتک چ   من  و با بهره تیلحل یک ساختار مناسب و روش
شت ن( جهت  اصتلی و     )جنگ سترد و جهتانی   موردی ةچنحن دو مطابع مناسب و ه،

ده است    کتر برد کلی راس  مسحیی در دستیاه سحاس  خارجی آمریکا را تبحتحن   راه
بنت ی نهتایی فصتل هت،      ایی در جمعدهی میتو این نظ، ساختاری اگر با یک سا مان

درابت ا ا  چهتار   مبن ی نهایی افزای   در جمع بر غنای علمی اثر زاضر می مشودآمح،ته 
دارد  نت ه انتظتار  محتان آمت ه است  و خوان    بته ار ش موردنظر راس  مسحیی صیب  

هتای فصتل مت کور را مطابعته      اصلی فصل زاضر با ادبحاتی ج ی  یافته ةچون ب ن ه،
رست  تبحتحن    نظتر متی   دچار سردرگمی ش ه است   بته  نوعی  بن ی اثر به اما جمع مکن 

بن ی مش،صی ا  چهار میور م کور و درنهای  میورهتای اساستی    م،تصر و جمع
 ارچوبهت ش ن برای پایتان ب،تش فصتل دوم اثتر ا  چ     دو مدطع جنگ سرد و جهانی

 ؛علمی بهتری برخوردار خواه  بود

ثحر جنتبش راست  مستحیی بتر     أتت »ة اب زاضر مدوبت در فصل او  ا  ب،ش سوم کت  ـ
 ةه است   در تستم  مد مت   شت  بررسی  135ة در صفی« استراتژی کالن دوب  بوش

گرایتی   عنتوان ملتی   بتا  کتاب ا  چهار ار ش پای ار سحاس  خارجی راست  مستحیی   
گویی در تیلحل ایتن ب،تش    و پحش مکاری اجتماعی جانبهم ه ای  انجحلیم میافظه یک

« ته یت  »شت ن مفهتوم    توجه در این فصتل اضتافه   تابل ةن آم ه اس   نکتمحا بهس،ن 
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اما ب،شی ا  مطابب این فصل بته   منحس  های چهارگانه که جزو ار ش رزابید ماس 
هتای   رس  ضرورتی ن ارد  چتون ب،تش   نظر می این مدوبه اختصاص یافته اس  که به

نظتر   توضح  و تبححن اس   بته  تابلم کور  ةهای چهارگان م،تلف این تیلحل در ار ش
فصتل او  ایتن ب،تش داشتته      ةبایس  نیاهی دوباره به مد م اثر می ةرس  نویسن  می

ثر در سحاس  خارجی راست   ؤکه مفهوم ته ی  را ه، جزو چهار ار ش م جاییباش ؛ 
امتا درپایتان ایتن مدوبته موردتوجته و تمرکتز نحست           مده اس کرمسحیی میسوب 

 ةا  زادثت « تهرآمحز با تروریست،  ةمبار »عنوان با دوم  و در فصلنویسن ه در اثر زاضر 
چه در ایتن   آن  برد ندطه عطفی در سحاس  خارجی آمریکا نام می مثابة سپتامبر به یا ده

ایاالل متی ه درزتحن و پتس    های ی سحاس اثرگ ار شود ب،ش ا  کتاب مشاه ه می
 مم کورم بنا بته موضتوع کتتاب   سپتامبر ا  جنبش راس  مسحیی اس   در اثر  یا دها  

ثر ا  جنتبش راست  مستحیی    أمتت  سحاس  خارجی دوب  بوش در این مدطتع کتامال   
کتاران   ندش و جاییاه سن  و عدای  میافظته شود  این درزابی اس  که  داده می نشان
زاشتحه رفتته    بته ر رون های استراتژیک ایاالل متیت ه  دسحاسی اثرگ ار  ةجبه منزبة به

توانت  ب،شتی ا  فصتل زاضتر را بته تیلحتل و        اثر می ةرس  نویسن  نظر می اس   به
کاران در رون های سحاست  ختارجی ایتاالل متیت ه در مدطتع       ار یابی ندش میافظه

معنتتای  تنهتتا بتته فتتوق نتته ةمدوبتتکتته توجتته بتته  کمتتااین ؛متت کور اختصتتاص دهتت 
 دن ندش و جاییاه راس  مسحیی در سحاس  ختارجی آمریکتا در  کرتلم اد اهمح  بی
بلکه به تدوی  مبتانی نظتری اثرگت اری ایتن      مسپتامبر میسوب ن،واه  ش یا ده پسا

بته ایتن نکتته بته ایتن دبحتل       اشتاره  رستان   )  مدطتع متوردنظر یتاری متی     جنبش در
ارچوب سحاست  ختارجی   هریزی و تبححن چ که برخی معتد ن   رح شود می نهاد پحش

هتای آمریکتا در    بترد سحاست    چحنش راهبر  سپتامبر مبتنی یا دهآمریکا در مدطع پس ا  
 ؛کاران اس ( حس، تهاجمی نومیافظهارچوب ر ابهچ

سای جمهور آمریکتام  ؤر»ر تحتدیل  م193ة در فصل دوم ا  ب،ش سوم کتاب در صفی  ـ
راست    ةرابطت  ةدربرگحرنت   ش ه م یکی ا  موضوعال مطرح«اسرا حل و راس  مسحیی

بته بررستی دوران ر تحس     کته عمت تا   است    تبل ا  بوش ةیی و اسرا حل در دورمسح
بیتا  ستاختاری و میتتوایی     اگرچه این بی  بته  ؛پردا د جمهوری روناب  رییان می

 هتای  ه اس  و اببتته دوران رییتان جتزو بهتترین دوران    ش خوبی بررسی و تیلحل  به
 مسحاس  داخلی و ختارجی بتوده است     ةآفرینی جنبش راس  مسحیی در عرص ندش
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نتون ه، داشتته  توانس  نیاهی هرچن  گ را در این مدطع به دوران کلح اما نویسن ه می
کته چنت ان شتاه  اثرگت اری و      شتود اس  این است ال  مطرح  باش م هرچن  ممکن

ای در ایتن  محنته و    نیتاهی مدایسته    آفرینی راس  مسحیی در این مدطع نحستح، ندش
  تمرکتز موضتوعی   توانت  آفرینی راس  مسحیی در ادوار م،تلف می فرا ونشحب ندش
بته   فدطکلحنتون  اندور دربارةاگرچه  ؛ کنتر تدوی   های عحنی داده ةاثر زاضر را با ارا 

رسوایی جنسی بحل کلحنتون و فشار وی بر مواضتع سحاستی استرا حل اشتاره      ةدو مدوب
شتاره بته موضتوع    درزت  ا  فدتط ش ه اس  که اببته نیاهی تیلحلی و عمحق نحس  و 

 ؛ه اس ش بررسی 

گستترش اجبتارآمحز   »عنتوان  با فصل سوم ا  ب،ش سوم کتاب زاضر  دربابای  تهنک  ـ
 ةدیل این فصل به سه مدوبت  223ة که در صفی شایان توجه اس  و آن این« دموکراسی

و آ ار مت هبی   مپایته  ها و ادبحال گسترش دموکراستیم ابتکارهتای مت هب    رانی س،ن
ایتن سته تحتتر     ةاشاره ش ه اس   با مطابعت کنن ه برای تحتر فوق  سه ضلع تبححن منزبة به
است  و رونت     ین ی غحرا  گسترش اجبارآمحزافر شود تر به دهن متبادر می چه بحش آن

میورهتا و مطابتب ایتن فصتل      ةهای متفتاوتی دارد کته بتا مطابعت     اجبارآمحز شاخ 
وان و     شتای  عنت   مگریم نفود م هبیم تبلحغ چون البی هایی ه، آی   عنوان دس  نمی به

  گسترش اجبارآمحز دموکراستی در تیلحتل و   شودبهتری برای فصل زاضر میسوب 
که ش ی ترین زمتالل نظتامی    جاییکن   تر معنا پح ا می گفتمان ر ابحس، تهاجمی بحش

 یتا ده و عم تا  بع  ا  زتواد    شود گسترش دموکراسی میسوب می ةکنن  ه، توجحه
ابملتل میستوب    ی در سحاست  بتحن  سپتامبر تیوبی ج ی در مبانی زدتوتی و سحاست  

کته رونت     شتود  آمریکا نتحجته متی   ةجامع ةاگرچه با مطابع ؛(Griffiths 2007) شود می
داخلی شتای  نمتود    ةتهاجمی و اجبارآمحز دموکراسی ا سوی راس  مسحیی در عرص

شت ل و غلظت      سحاس  خارجی مبنایی به ةدر عرص م اماتری داشته اس  عحنی بحش
وبتی   م های دینی م نظر اس ارچوب سحاس هاببته این نکته در چ ؛داخل ن اشته اس 

)گستترش اجبتارآمحز    کاری و تهاجمی این استت ال   ارچوب رویکرد نومیافظههدر چ
 ؛شود حلی درس  و منطدی میسوب میدموکراسی( تیل

ای بته   اشتاره  227ة در ابت ای فصتل ستوم ا  ب،تش ستوم کتتاب زاضتر در صتفی         ـ
ر استراتژی دوب  بوش برای گستترش دموکراستی   دمسحیی ی جریان راس  اثرگ ار

اثتر زاضتر دو ب،تش     ةهتای م،تلتف شت ه است ؛ نویستن       در خاورمحانه در ب،تش 
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خوبی تبحتحن و   بهی تدوی  دموکراسی برا را های کمکی های اصلی و برنامه رانی س،ن
 ةامتا بتا مطابعت    ماست  های م،تلف این موضتوع بتوده    که ا جمله ب،شده کرتیلحل 

های اثرگ ار جنتبش راست     بفهؤیکی ا  ابزارها و م منزبة ب،ش مربوق به دیپلماسی به
رستح، کته ایتن مدوبته عمت تا  بتر        ر استراتژی دوب  بوش به این نتحجه متی دمسحیی 
 ؛ه است  شت   آ ار مسحیحان در سودان متمرکز ایبرهای جنبش راس  مسحیی  تالش

بته   باتوجه مر این ب،ش ه، وجود داردش ن  رح آ ار م هبی د اگرچه س،ن ا  تانونی
ه شت  معنای مفهوم دیپلماسی و ساختاری که ا  ابت ای فصل ا سوی نویسن ه  رازی 

بر موضوع سودان مبنتای تیلحتل    تری عالوه های مش،  رود که مثا  انتظار می ماس 
ابتزار دیپلماستی جنتبش راست       بته  این ب،ش ا  کتاب ترار گحرد  ناگفته پح اس  که

صتورل مجتزا اشتاره     بته ه، های م،تلف این فصل  و خروجی آن در ب،ش مسحیی
صتورل   تر این مباز  ضروری اس  که بته  دهی مطلوب سا مانبرای اما  مه اس ش 

 بحان شود؛ب،ش مجزا  مش،  و در یک تحتر یا

دو فصتل   ةنتحجت  ةبایس  دربرگحرنت   می 218 ةبن ی ب،ش سوم کتاب در صفی جمع  ـ
چون: جنبش راس  مسحیی و استتراتژی   ا  ب،ش م کور باش   میورهای کلح ی ه،

سپتامبر و سحاس  خارجی راست  مستحییم استالم و نیتاه      یا دهکالن دوب  بوشم 
و درنهای  جنبش راست    مجنبش راس  مسحییم جنگ عراق و ندش جنبش م کور

رود در ایتن ب،تش در    ر متی اسرا حل ا جمله مبازثی اس  که انتظتا  ةلئمسحیی و مس
اما نویسن ه در همتان آغتا  ست،ن     مبحان شوداختصار  بهبن ی با ادبحاتی ج ی  و  جمع

هتای   سراغ تضاد محتان راست  مستحیی و صهحونحست       بن ی( به )جمع در این ب،ش
 ةکن  مبی  فوق ادامت  که در این ب،ش خوانن ه ازساس می ای گونه به رودم میم هبی 

 ةپرستی تا یهودستتحزی( در صتفی   )راس  مسحیی: ا  اسرا حل ب،شبی  پایانی این 
ستوم  ش ه در ب،تش   یک تیلحل ترکحبی ا  مباز  ارا ه ةرس  ارا  نظر می تبل اس   به

 ؛کتاب رافع ایراد م کور باش 

سحاس  ختارجی ایتاالل متیت ه و ندتش جنتبش راست         ةچه ا  مطابع به آن باتوجه  ـ
میورهتایی   اب کر بتر  د که جنبش فوقکربایستی ادعان  مآی  دس  می مسحیی در آن به

استرا حل در   ةلئو مست  مافغانستانم نتوع نیتاه بته استالم     و آمریکا به عراق ةچون زمل
آفرینتی جنتبش    سحاس  خارجی اثرگ ار بوده اس   شتکی نحست  کته ندتش     ةعرص

چون سحاس  داخلی این کشتور   سحاس  خارجی آمریکا ه، ةراس  مسحیی در عرص
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تری برختوردار بتوده است   در موضتوعاتی      مای  ا  اسرا حل ا  برجستیی بحشدر ز
نشحنی اسرا حل ا  نوار غتزهم عت م تدستح، اورشتلح،م ناکتامی آمریکتا و        چون عدب ه،

تبتا   ای ایترانم استتراتژی ایتاالل متیت ه در     سحستال هستته  أاسرا حل در زمله بته ت 
ر دوران ریاست  جمهتوری بتوش    رست  زتتی د   نظر نمی     به و مابمللی نهادهای بحن

های ایاالل متی ه و نیرش و رویکرد جنبش راست    سویی چن انی محان سحاس  ه،
اگرچه در اواخر ب،ش ستوم کتتاب بته میورهتای فتوق       ؛مسحیی وجود داشته باش 
هتای   هتا و ضترورل   تیلحلتی بته اوبویت     ت  دتی نیاهی تطبح منیاهی گ را ش ه اس 

ستویه   یتک های جنتبش راست  مستحیی تضتاوتی       سحاس  خارجی آمریکا با نیرش
هتای جنتبش    سا د و برخی انیاره ه متبادر نمیا سوی کتاب م کور را به دهن خوانن 

 ؛شود تر نمایان می جی آمریکا بحشم کور در سحاس  خار

بن ی  گرایی و ع م پای جانبه یک» در فصل چهارم ا  ب،ش سوم کتاب تحتری با عنوان  ـ
ای کته   است   نکتته    هآم  259ة در صفی« للیابم و معاه ال بحنها  به ابزامال سا مان
 ةاشاره اس  این اس  که در متن مربوق بته آن عمت تا  مدوبت    تابلدرمورد تحتر م کور 

ابمللتی   ها و معاهت ال بتحن   آفرینی سا مان )اعتداد( به ندش گرایی و ع م باور جانبه یک
ها  بن ی به ابزامال سا مان ع م پای دربابو در متن این فصل تیلحلی  شود زاصل می

این فصل  دییری که در ابت ای مباز  ةای مستن  و مش،  وجود ن ارد  نکت گونه به
ثر ؤابمللتی مت   هتای بتحن   خحلی ا  سا مان ماس م این اس  که اوال  بررسی توجه و  تابل

کته  انت م   ا  نظتر دور مانت ه  و      مابمللیم شورای زدوق بشر ا جمله دیوان کحفری بحن
هتا دارد    هایی بر سر همکتاری بتا آن   بیا  ساختارهای داخلی چابش ایاالل متی ه به

هتای   ارچوبهت های ایاالل متی ه با نهادهای م کور دتحدا  برگرفته ا  مبانی و چ چابش
بیت    دربتارة توانست  ا ستوی نویستن ه     تانون و هنجارهای داخل آمریکاس  و می

متیت ه ا  نهادهتای    وان گفت  کته ایتاالل   تت  نمی مثانحا بحان شود؛ اصلی کتاب زاضر 
بوش پسر  انبلکه زتی در دور میک تریبون استفاده کرده اس  منزبة بهفدط ابمللی  بحن

ابمللی پو م بانک  با نهادهایی چون ناتوم صن وق بحنثر ایاالل متی ه ؤهای م همکاری
نیتاه   ة تا  دربرگحرنت  متیت ه عمت       وجود دارد )نیترش ایتاالل   و م8هانیم گروه ج

هتا   سو با تیلحل نئور ابحس  ه، مدرواتع  ابمللی بوده اس ( نئور ابحستی به نهادهای بحن
ابمللی تا جایی اهمح  دارن  و به زحتال ختود    های بحن ابمللم سا مان سحاس  بحندر 

 ؛های بزرگ باشن  خ م  منافع ت رل دهن  که در ادامه می
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بن ی به  گرایی و ع م پای جانبه یکدر فصل چهارم ا  ب،ش سوم کتاب با عنوان   ـ
دوبت  بتوشم راست     »عنتوان  با ابمللی تحتری  ها و معاه ال بحن ابزامال سا مان

است  کته  تی آن     آمت ه  273 ةدر صتفی « میحطتی  مسحیی و معاهت ال  یست   
ن راس  مسحیی بته  های م،تلف در آمریکا و عم تا  درمحان جریا ای به نیاه اشاره

اما مطابتب ب،تش زاضتر مبتحن تحتتر مت کور        مموضوع میحط  یس  ش ه اس 
 است   میحطی صیب  به محتان آمت ه   ویژه جایی که ا  معاه ال  یس  به ؛نحس 

هتای داخلتی در ایتاالل متیت ه      حتل هتا و تیل  خوانن ه این انتظار را دارد که نیاه
تتری پحت ا    عحنی بتحش سحاس  خارجی نمود  ةخصوص میحط  یس  در عرصدر

ابمللتی   هایی ا  این فصل متوجته معاهت ال بتحن    و میوری  بی  در ب،شکن  
تترین   موضوعی که شای  بتوان اساسی  میحطی کحوتو باش  ا جمله پروتکل  یس 

اببته ؛ خارجی دانس  ةمیحطی ایاالل متی ه در عرص کار  یس  مبی  و دستور
وبتی   مای داشتته  اشتاره  پروتکل کحوتو دربارةبن ی ب،ش زاضر  نویسن ه در جمع

 دربتارة ده اس   اگر تیلحلی کرمیحطی اکتفا   یس  ةبردن ا  این معاه  به نامفدط 
و افتزود   متی ش  بر غنتای علمتی مبازت      این موضوع در ب،ش زاضر انجام می

 ش ؛ پحوستیی ساختاری تدوی  می ه، به

در ب،تش  « راست  مستحیی   ةآینت  »کتتاب جتایی کته عنتوان      290 ةدر صفی  ـ
آفرینتی   ندتش ه که ش بن ی موردتوجه ترار گرفته اس  به این نکته اشاره  جمع

به سحاس  خارجی ایاالل  «دهن ه شکل»و نه  «زمای »راس  مسحیی در مدام 
هتای   بوش پسر تبلور یافته اس ؛ این مبیت  ا جملته تیلحتل    انمتی ه در دور

امتا   مشتود  وب متی در اثر زاضر میس بن ی نهایی منطدی و علمی منتج ا  جمع
تتری ا  کتتاب زاضتر را بته ختود       هتای بتحش   تیلحتل جتا دارد  رس   نظر می به

هتتای دوم و ستتوم ا  ب،تتش ستتوم کتتتاب زاضتتر کتته    فصتتلدهتت اختصتتاص 
یتا ده   دربتارة تیلحل سحاس  خارجی آمریکا در دوران بوش پستر   ةدربرگحرن 

ش راس  مسحیی به سحاست   جنب ةدهن  نوعی مبحن ندش شکل سپتامبر اس  به
مطابتب و چحتنش    ة)ز اتل ا  مطابعت  کنن ه خارجی آمریکاس  تا ندش زمای 

تر مطابتب   انسجام بحشمنظور  بهضروری اس    آی ( ها این موضوع برمی تیلحل
بنت ی نهتایی    تری بحن مباز  کتاب در ب،ش مورداشاره و جمع خوانی بحش ه،

 شودایجاد 
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 گیری نتیجه. 4

تترین آثتار    کتتاب زاضتر ا جملته جتامع     شت م نیارش مطابب فوق اشاره  ی   ورکه همان
آمریکاست   بررستی اثتر     ةمطابعال محان دین و سحاس  در ایاالل متی  ةپژوهشی در زو 
های شکلی و میتوایی بررستی   میتوایی و کاستی و نداق تول شکلی ةزو زاضر در چهار 

 :شود در ار یابی اثر زاضر اشاره می توجه تابلترین میورهای  جا به مه، در این  ش 

بیتا   رازتی    ده  کته بته   نداق تول شکلی نشان می ةار یابی نهایی اثر در زو  ةنتحج 
 ای هاس   مد مت  ر زاضر ا  کحفح  مطلوبی برخوردارگحری مستمر آنم اث اه ا  تیدحق و پی

و  مپتژوهش هتای تیدحتقم ادبحتال     لهم بحتان ضترورل  ئمنطدی شرح مس ةارا  درتاببمناسب 
های پایان هر ب،تشم ستادگی و    بن ی روش پژوهش ارا ه ش ه اس   توجه نویسن ه به جمع

آرایی با کحفح  مناستب   نیاری و صفیه زرو و روایی متنم کحفح  مطلوب نوشتار زاضرم 
  ب  اثر زاضر در وجه شکلی آن اس های مث ا جمله دییر شاخ 

توان بته میورهتایی چتون وجته نتوآوری       نداق تول میتوایی کتاب م کور می دربارة 
گحتری ا  منتابع معتبتر و ج یت م      من ی ا  یک ساختار منستج، و منطدتیم بهتره    داشتنم بهره

ای  گونته  هماهنیی مطابب اثر زاضر با مبانی پژوهشم استفاده ا  اصتطالزال ت،صصتی بته   
شتی و  هتای آمو   یتک منبتع معتبتر در زتو ه     منزبتة  منطدی و مطلوب و اهمح  اثر زاضر به

 اشاره کرد  ی دانشجویان و میددان عل، سحاس پژوهشی برا

توان به میورهایی چون فد ان انستجام و   های شکلی اثر زاضر ه، می در ب،ش کاستی 
یتک فهرست  مطابتب مناستبم فدت ان       درتابتب های م،تلتف کتتاب    تعاد  ال م بحن ب،ش

نمودار و تصویر جه  انتدا  بهتر مبتانی و مفتاهح،م فدت ان     و گحری اثر زاضر ا  ج و  بهره
و عت م   مبن ی نهتایی اثتر بتا ستاختار کلتی کتتاب       ارتباق معنایی و میتوایی کامل محان جمع

  اشاره کرد تناسب کامل  رح روی جل  کتاب با عنوان آن

د زاضتر را بته ختو    ةتتری ا  مدابت   که زج، بحش مهای میتوایی اثر ه، کاستی ةدر زو  
 د:کرتوان به موارد دیل اشاره  اختصاص داده اس م می

جه  تبححن مطابتب  « راس  مسحیی» ارچوب مفهومیهاگرچه کتاب زاضر ا  چ  ـ
بته موضتوع اثتر     رست  باتوجته   نظر می به مو متغحرهای پژوهش استفاده کرده اس 

 گرفتته  که در متن مورداشتاره تترار  ارچوب نظری مناسب هزاضر انت،اب یک چ
 ؛توانس  بر کحفح  اثر م کور بحفزای  اس  می 
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سحاست  ختارجی آمریکاست م     ةکته موضتوع کتتاب زاضتر مدوبت      به آن باتوجه  ـ
و  آمریکتا  خارجی سحاس  رفتار ضروری اس  جه  تبححن بهتر متغحرها موضوع

 بحان شود؛ آن بر ثرؤم های بفهؤم و ابعاد

یعنی جنبش راس  مسحیی و سحاس  خارجی آمریکا کته   مبه عنوان کتاب باتوجه  ـ
 ةسحاستت  و متت هب یتتا دیتتن در ایتتاالل متیتت   دربتتابتیلحلتتی  ةدربرگحرنتت 
محان دین و سحاس  در ایتاالل متیت ه    ةرابط دربابیک تیلحل  خأل مآمریکاس 

 ؛رس  نظر می اب کر ضروری به فوق پایه و بنحان بی  مثابة به

ان کتاب جنبش راس  مستحیی و سحاست  ختارجی    عنو ش م ورکه اشاره  همان  ـ
بتوش   انتر معطو  به دور ش ه بحش های ارا ه اما میتوای اثر و تیلحل مآمریکاس 
درستتی است  کته اوج اثرگت اری جنتبش راست         ةاگرچه ایتن نکتت   ؛پسر اس 

ستپتامبر   یا دهویژه زواد   و به 2000بوش پسر و بع  ا  سا   انمسحیی در دور
نیتوی تغححتر کنت  کته      شت  عنتوان بته    به میتتوای کتتاب متی    باتوجه مبوده اس 
ستای  ؤمتوردی ا  دوران ر  ةابت کر باشت  یتا زت اتل نمونت      مدطع فوق ةدربرگحرن 
 ؛شودآمریکا در عنوان کتاب مش،  جمهور 

بعت   ر مدطع مورداشاره در کتتاب زاضتر )  ویژه د استراتژی کالن ایاالل متی ه به  ـ
کتاران   رویکردهای نومیافظه ةعم تا  برگرفته ا  دو زو سپتامبر( یا ده ا  زواد  

هتتای  و اببتته نیترش و اثرگتت اری جنتبش راست  مستتحیی در تت وین سحاست       
اگرچه درنهای  نویسن ه به ایتن نتحجته رستح ه کته جنتبش راست         ؛آمریکاس 

 ای هرصورل نیتاهی مدایسته   به مدهن ه کنن ه دارد و نه شکل مسحیی ندش زمای 
های کتالن ایتاالل    اب کر در ت وین سحاس  ثرگ اری دو جریان فوقتیلحلی به ا ت

 ؛افزای  ر غنای مطابب اثر فوق میمتی ه در دوران بوش پسر ب

حطتی مبیت  پایتانی کتتاب     می و معادالل  یست   مدوب  بوشم راس  مسحیی  ـ
هتای   در چتاپ  کته  چه در این ب،ش ضروری اس  ده م آن زاضر را تشکحل می
هتای عحنتی    تدوی  آن موردتوجه ترار گحرد این اس  که ا  دادهبع ی کتاب و در 

ثر میحط  یس  ا جمله پروتکتل کحوتتو( در   ؤابمللی م های بحن سا مان) مش،صی
به نیرش خاص جنبش راست  مستحیی    تیلحل بی  استفاده نش ه اس   باتوجه

ضتروری است  نیتاه بته ایتن مدوبته در        ممیحطتی  های  یس  به نهادها و بیران
 ؛شود میحطی تبححن ابمللی مش،   یس  حنهای ب چوب  رح سا مانارهچ
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بنت ی   ها و فصتو  م،تلتف کتتاب بتا جمتع      ش ه در ب،ش پحون  بحن مباز  ارا ه ـ
ندتش   دربتارة  شت م که در مباز  فتوق اشتاره     ور   هماننمای  ضروری مینهایی 

هتای ایتاالل متیت ه     جنبش راست  مستحیی در سحاست     ةدهن  زمایتی یا شکل
های م،تلف کتاب وجتود نت ارد    گحری نهایی و تیلحل صی بحن نتحجهجام مش،انس

مبازت  ایتن    ةتر موردتوجه ترار گحتردم بتا مطابعت    )ندش زمایتی در مباز  بحش
کته جنتبش راست  مستحیی زتاک، مطلتق        شتود  تر به دهن متبادر متی  نکته بحش
  (آمریکاس  ةخارجی در ایاالل متی گ اری  سحاس 

 

 نامه کتاب

تهتران: جهتاد    فتردم  ی رحسجاد ز ترجمة مابملل بحن روابط های نظریه م(1392) یرانیو د اسکال لمحبرچ
  یدانشیاه

 ةتهتران: پژوهشتک    مآمریکتا  ختارجی  سحاست   و مستحیی  راست   جنتبش  م(1394) میمت   می حجمش
  یبرد مطابعال راه

در  است  حو س نیت د ةرابطت  یمتورد  یبررست  ؛ییحمست  ییادگراحت بن  یفراروا» م(1388) ازم  میزخانیعز
  22 -21 ش ماس حو س نید نامة فصل م«کایآمر

 تهران: سم   مکردهایرو و ها هینظر ابملل؛ نحب روابط م(1384) یعب ابعل توامم

 تهران: اختران  مییبابا یغالمرضا عل ةترجم ؟مکایآمر ترن انیپا م(1395) جو   مینا

 ةتهتران: پژوهشتک    میو خارج یداخل اس حسپتامبر؛ س ا دهیپس ا   یکایآمر م(1384) میمود فامم زدانی
  یبرد مطابعال راه
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