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 سازی کتابتأخیر به وجود آمده در مراحل آمادهو عذرخواهی بابت  با سالم و آرزوی توفیق

 

تاب سازی ککه به واسطۀ جابجایی به وجود آمده بود در روند آماده مشکالتت و برخی یی دفتر انتشارابه علت جابجا

کتاب  ترین مدتخلل ایجاد شد اما اکنون تمرکز بر روی کتاب جنابعالی قرار گرفته و سعی ما بر این است تا در کوتاه

 آمادۀ چاپ گردد.

 :آیدیر ادامه مد گزارشی از آنچه که تاکنون انجام شده و همچنین نکاتی را که بایستی بررسی فرمایید و برخی نکات دیگر

 گزارش:الف( 

ورت یک بندی کتاب سیاسی نیز به صی که برای انتشارات ارسال کرده بودید به صورت کامل تایپ شد و ترتیبیهامقاله

 ست:بندی پیشنهادی ما به این صورت اتوجه به مقاالتی که در بخش سیاسی موجود بود تقسیمپیشنهاد تدوین شد. با 

 ها(آمریکا )هژمونی، خاورمیانه، سیاست .1

 های آنساختار هژمونیستی ایاالت متحده آمریکا و محدودیت 

 های امپراطوریاجبارها و ضرورت 

 دام مکارانۀ اسرائیل و آمریکا نقش بر آب شد 

 آمریکا جنایت خاموش 

 ثبات منافع در گرو هرج و مرج 

 ها(ای، جنگ، سیاستایران )انرژی هسته .2

 آیلند، چرنوبیل و فوکوشیما چه آموختیم؟از تری مایل 

 برای این مقاله باید عنوانی انتخاب گردد، لطفا عنوان را تعیین فرمایید( مصاحبه با رادیو زمانه( 

 باید  )برای این مقالهکند ، البی ضد ایرانی را ضعیف میایبرگزاری کنفرانس خاورمیانۀ عاری از سالح هسته

 عنوانی انتخاب گردد، لطفا عنوان را تعیین فرمایید(

 اینه جنگ و نه ایران هسته 

 اروپا در حصار بستۀ جنگ سرد 

 صبریجنگجویان صلیبی آکنده از بی 

 گیردآیا به موازات جنگ لبنان خطر حملۀ نظامی به ایران فزونی می 

 به انتظار معجزه نمانیم 

 لحظات حساس و چگونگی مقابله با خطر جنگ 

  کاران آمریکایی علیه ایران و چگونگی دورنمای ثباتنومحافظهخطر جنگ 

 هم جنگ با ایران، هم جلوگیری از پیروزی باراک اوباما 



 مصاحبۀ ژورنال بنیاد پژوهش( های دویسبورگیDISS)  برای این مقاله باید عنوانی انتخاب گردد، لطفا(

 عنوان را تعیین فرمایید(

 تمال مطالبی عنوان شده که به اح )البته با توجه به اینکه در این مقاله مشروعیت انتخابات و مشروعیت نظام

رسد که اگر این مقاله حذف شود مورد ممیزی قرار خواهد گرفت، به نظر می راوان توسط وزرات ارشادف

 (ید؛ لطفا اعالم موضع بفرمایتر آماده نمودتوان کتاب را سریعمی

 خاورمیانه )اسرائیل، لبنان، فلسطین( .3

 برای این مقاله باید عنوانی انتخاب گردد، لطفا عنوان را تعیین  یرانمصاحبۀ برنامۀ آلمانی صدا و سیمای ا(

 فرمایید(

 برای حماس راه دیگری نمانده بود 

 تواند موجب بروز جنگ داخلی گردد؟اهلل میخلع سالح حزب 

 اشتباه تاریخی عرفات عامل تفرقه در فلسطین 

 دام مکارانۀ اسرائیل و آمریکا نقش بر آب شد 

 غرب و اسالمضمیمه:  .4

 چگونه پاپ خدای خردپرور را از زیر عبای خود بیرون آورد 

 

 باشد:شرح میهنوز به دست ما نرسیده، لیست مقاالت به این از کتاب اقتصادی ( تعدادی از مقاالت شما ب

 آیا در بانک اسالمی سود و ربا وجود نخواهد داشت؟ 

 استراتژی نفت ارزان 

 روددنیا به سمت پایان مصرف نفت پیش می 

 ای نتیجه )این مقاله از طرف انتشارات جستجو شد اما کنندگان نفتنقد پیشنهاد گفتگو بین تولیدکنندگان و مصرف

 نداشت(

 ایران: تمدن بدون توسعه، چرا ؟ 

 نئولیبرالیسم راهبرد ثروتمندان 

 

آوری شده است که در صورتی که صالح دانستید ج( برخی از مقاالت دیگر شما نیز از مجالت مختلف جمع

 ها گنجانده شود:تواند در کتابمی

 کتاب سیاسی: .1

 آیا موجودیت اسرائیل واقعا در خطر است؟ 

 پایان دادن به بربریت داعش 

 دومینوی جنگ در خاورمیانه 

 فروپاشی نظام غرب در خاورمیانه 



 کاهش قیمت نفت 

 مسابقۀ جدید تسلیحاتی خاورمیانه 

 ای منطبق با منافع ملی ایران است؟چه راهبردی پس از پایان چالش هسته 

 درگیری با ایران، آرامش پیش از طوفان 

 کتاب اقتصادی: .2

 موهبتی که مانع رشد اقتصاد شد 

 نفت و دموکراسی 

 بحران نفت 

 نفت )نقش دموکراسی در بهای عادالنه و ذاتی نفت( تئوری بهای 

 هاها و جایگزینسیاست ایران در زمینۀ انرژی: چالش 

 د( عناوین کتاب:

 هاها و گزینهساختار روابط آمریکا و اروپا با منطقه و ایران؛ چالش. کتاب سیاسی: 1

توای ها گویای محدر رابطه با کتاب اقتصادی با توجه به مقاالتی که موجود است هیچکدام از عنوان . کتاب اقتصادی:2

 این عناوین گویا نباشد.رسد به نظر میها، انرژی و.. صحبت شده که کتاب نیست، چرا که مثالً در رابطه با یارانه

 

 باتشکر: محسن جاپانی، مدیر داخلی انتشارات نقد فرهنگ


