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استراتژی و دیگر هیچ
محمدحسن روزیطلب
کتــاب «اســتراتژی و دیگــر هیــچ» روشــنکننده بســیاری از زوایای پنهان اهــداف و فعالیتهای ســازمان مجاهدیــن خلق در
دهههای گذشــته اســت و میتواند در تحلیل شناخت این سازمان و اندیشههای ســران آن در دورههای مختلف انقالب مؤثر
باشــد .این کتاب ،مجموعه مصاحبههای ناصر رضوی یکی از مســئوالن اطالعاتی امنیتی کشور با موضوع سازمان مجاهدین
خلق اســت که در ســال  ۱۳۹۴به انجام رسیده است .مصاحبه شونده ،تجربهای طوالنی در حوزه مبارزه با سازمان مجاهدین
خلق در وزارت اطالعات و بخش اطالعاتی امنیتی ســپاه پاســداران انقالب اســامی دارد و بهدلیل احاطه کامل به موضوع،
اطالعات و تحلیلهای قابل تأملی در زمینههای مختلف فعالیت این ســازمان ،بخصوص در ســالهای اول انقالب ،در این
کتاب ارائه میکند .محمدحســن روزیطلب از پژوهشــگران جوان کشورمان اســت که تا به حال چندین کتاب با نام او منتشر
شده است،کتابهایی مثل «صخره سخت»« ،عملیات مهندسی»« ،رعد در آسمان بیابر» و اخیراً «استراتژی و دیگر هیچ»
از جمله آثار اوست.
برشــی از کتاب :ســازمان همواره این نگاه را داشــت که مردم بهدنبال عنصر پیروز هســتند ،بهدنبال کســی میروند که پیروز
میدان اســت؛ یعنی برای فرد پیروز کف میزنند ،نه برای شکســت خورده؛ لذا شــما باید در صحنه عمل ،کاری کنید که پیروز
جلوه نمایید .میگوید وقتی شــما در هفتم تیر این کار را کردید ،همه فکر خواهند کرد که این نظام فرو خواهد ریخت و شــما
موج شکست را به داخل حکومت میبرید و بعد مردم میآیند و برای طرف پیروز کف میزنند.

ف.ل۳۱.

عملیات پنجه عقاب

کتــاب «ف.ل ،»۳۱.حاصــل گفتوگوهــای مفصلــی بــا
همرزمــان ،نزدیــکان و نیروهــای فرمانده بــزرگ دفاع
مقدس ،شهید مهدی باکری است که توسط آقای علی
اکبــری مزدآبــادی تدوین و نگارش یافته اســت .شــهید
باکری در جریان پیروزی انقالب اســامی و دوران دفاع
مقــدس ،در ســمتهای مختلفــی به خدمت مشــغول
بــوده و در ابتــدای انقــاب هم مدتی به عنوان شــهردار
شهر ارومیه انتخاب شده بود.

جاستین دابلیو .ویلیامسون
کتــاب «عملیــات پنجــه عقــاب» بــه قلــم جاســتین دابلیو.
ویلیامســون و ترجمــه محمد معماریان روایتــی از عملیات
ناکامنیروهایدلتایامریکابراینجاتگروگانهایامریکایی
بعد از تســخیر ســفارت امریکا به دست دانشــجویان ایرانی
است .این برای اولینبار است که روایتی امریکایی از عملیات
پنجه عقاب و اتفاقات صحرای طبس انتشار مییابد.

لبه پرتگاه

بثینه شعبان

دکتر «بثینه شعبان» بعد از انتشار کتاب «ده سال با حافظ اسد» در سال  ،۲۰۱۵کار نگارش کتاب «لبه پرتگاه» را آغاز کرد .او مانند کتاب
ت جمهوری سوریه رفته و اینبار به بررسی رویدادهای
پیشین خود ،باز هم به سراغ منابع و اسناد آرشیوی وزارت امور خارجه و کاخ ریاس 
مهم دهه  ۷۰میالدی در ارتباط با موضوع نبرد عربی اسرائیلی پرداخته است .نویسنده در این کتاب بهطور عمیق به روابط میان حافظ
اسد با هنری کیسینجر ،وزیر امور خارجه پیشین امریکا و نقشی میپردازد که این روابط در تحقق صلح میان اعراب و اسرائیل داشته است.
بررسی مسائل مهم سیاسی خاورمیانه در دوران مسئولیت هنری کیسینجر ،بهعنوان یکی از تأثیرگذارترین وزرای امور خارجه امریکا در
قرن بیستم ،از دیگر مسائلی است که در این کتاب مورد توجه قرار گرفته است و افق وسیع تازهای برای مطالعه مسائل خاورمیانه در اختیار
پژوهشگران و عالقهمندان قرار میدهد .فعالیتهای دیپلماتیک هنری کیسینجر ،یکی از موضوعات مناقشهبرانگیزی است که همواره در
دانشگاهها و نیز در نهادهای سیاسی سراسر جهان ،مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

