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  هچکید

از نگاه نشریات نیویورك تایمز و ساندي تایمز است، نویسنده از در اثر حاضر که جزء پر فروش ترین کتابها 

منطقه حیاتی در جهان به شرح استراتژي هاي به کار گرفته شده در حوزه جغرافیاي  10طریق نقشه هاي 

  . سیاسی قدرت هاي بزرگ در جهان می پردازد 

تهیه شده   Google Mapط نقشه ها اعم از اینکه مربوط به دوره باستان، بر روي پارشمن و یا توس

نقشه ها نه تنها موقعیت فعلی ما را مشخص می کند که ما در . باشند، داراي وجهی مرموز براي ما هستند

در زمانی که . کجا هستیم یا از کجا آمده ایم، بلکه درباره جهان به صورت کلی اطالعاتی را به ما می دهد

بسیاري از مباحث توسط تجزیه و تحلیلگران نادیده  مسایل مربوط به جغرافیاي سیاسی مطرح می شود،

. گرفته شده و آنها از اینکه به نقشه هاي منطقه اي در پاسخ به موضوعات ارجاع دهند، اجتناب می کنند

تیم مارشال در کتاب خود به بررسی . همه رهبران کشور ها در زمینه جغرافیا قید و بندهایی را دارند 

1- Prisoners of geography: ten maps that explain 

everything about the world.  

Tim Marshall. 

New York: Scribner, 2015.  
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ایی نظیر روسیه، چین، آمریکا، ژاپن ، خاورمیانه، آب و هوا و مرز ها می پردازد و تحوالت ژئوپلتیک کشور ه

  :قصد آن را دارد که به این سواالت پاسخ دهد که

چگونه مشخصه هاي فیزیکی کشور ها بر نقاط قوت و ضعف آنها و همچنین تصمیمات رهبران آن  -

 . کشور ها تاثیر می گذارد 

 ه است ؟چرا پوتین غرق در موضوع کریم -

 چرا هدف نهایی ایاالت متحده آن است که به یک قدرت جهانی تبدیل شود ؟ -

 چرا چین قصد دارد پایگاه هاي خود را در جهان گسترش دهد ؟ -

 چرا تبت قصد دارد خود مختاري خود را از دست دهد ؟ -

 چرا اروپا نمی تواند متحد باشد؟  -

مطالعه . که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است پاسخ به همه اینها به مسایل ژئوپلتیک بر می گردد 

  . این کتاب جهت عالقمندان به مباحث جغرافیاي سیاسی و تحوالت آن سودمند می باشد

و  BBC ،SKY NEWSتیم مارشال نویسنده کتاب ، روزنامه نگار انگلیسی، مفسر سیاسی شبکه هاي 

  . است  "THE WHAT & THE WHY"همچنین مدیر و طراح وب سایت خبري 
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 چکیده 

پیروزي آیت اهللا خمینی روابط بین ایران و آمریکا به عنوان و   1979از آغاز انقالب اسالمی ایران در سال 

در این . ه استیکی از پیچیده ترین و خصمانه ترین اختالفات بین المللی حال حاضر در جهان شناخته شد

حلیل و شرح نقش هویت سیاسی و چالش هاي به وجود آمده در بخش به تجزیه و ت 7کتاب کینچ طی 

ر سیاست خارجی دو روابط بین دو کشور و همچنین نقش مسایل اسطوره اي که به واسطه این نوع رابطه د

  . ، می پردازد کشور بروز کرده

ترسیم  کینچ براي این منظور در ابتدا ساختار هویت سیاسی در هر دو کشور را بررسی کرده و سپس به

همچنین سوء تفاهماتی که مانع . تاثیرگذار بر رفتار بین المللی هر دو کشور پرداخته است هنجارهاي 

برقراري ارتباط نزدیک بین دو کشور شده را آورده و نگاهی نیز به مسایل تاریخی روابط بین دو کشور دارد 

  : از  ستآن عبارتعناوین که برخی از 

 مریکا بحران گروگان گیري سفارت آ -

 جنگ ایران و عراق  -

 پرونده هسته اي ایران  -

2-  The US-Iran relationship: the impact of political 

identity on foreign policy. 

Penelope Kinch.  

London; New York: I. B. Tauris, 2016.  
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به ، یبه عقیده نویسنده، تجزیه و تحلیل روابط بین دو کشور ایران و ایاالت متحده موضوع پژوهشی مهم

  . از زمان ظهور انقالب اسالمی ایران و به خصوص پس از حادثه یازده سپتامبر است ویژه 

مسایل سیاست خارجی بین بررسی پژوهشگران و عالقمندان به کتاب حاضر منبع مفید و روزآمدي براي 

  . دو کشور ایران و ایاالت متحده است 

نویسنده کتاب داراي دکتراي روابط بین الملل از مرکز مطالعات عربی و اسالمی دانشگاه ملی استرالیا است 

بسیاري سازمان با  " Global Risk Management"وي در حال حاضر به عنوان مشاور در زمینه . 

هاي دولتی و غیر دولتی معتبر همکاري می کند و البته در بسیاري کشور هاي منطقه از جمله در ایران، 

  . هند و پاکستان حضور داشته است 
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  کتاب فارسیمعرفی 

  

  

  

  هاي اتحاد جماهیر شوروي و فدراسیون روسیه ها و همانندي تفاوت - 1

  ترکمان  ابوذر ابراهیمی

  1395 عات، اطال: تهران

  

  

  

  چکیده

گذرد، اما هنوز بسیاري در ایران و حتی  با این که بیش از ربع قرن از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي می

درست و دقیقی از اتحاد جماهیر شوروي و  تفکیک) به ویژه کشورهاي غربی( برخی کشورهاي جهان

روسیه و شوروي این پرسش جدي را براي  این برداشت و نبود تفکیک دقیق میان .فدارسیون روسیه ندارند

توان  حتی آگاهان و اهل فن نیز  طرح کرده که به راستی تفاوت روسیه و شوروي در چیست؟ و آیا نمی

تر به لحاظ جغرافیاي طبیعی و انسانی  اما قدري منسجم 90روسیه امروز را همان شوروي پیش از دهه 

اگر در تعریف هویتی متفاوت و یکتا در برابر هویت غربی و  دهنده شوروي را عوامل مقوم و شکل دانست؟

اروپایی بدانیم  با سر برآوردن و رشد روزافزون این نگاه هویتی در روسیه امروز که به ویژه از سوي 

شود، بیش از پیش  پردازان همراهش با شدت و حدتی روزافزون دنبال می جمهور این کشور و نظریه رئیس

هاي گذشته چه تفاوتی با هم دارند؟  کشد که روسیه امروز و شوروي سال را به چالش می ها این سوال ذهن

توان مدعی شد که روسیه کنونی بازتعریفی از شوروي پیشین با افزودن برخی تغییرات جزئی در  آیا می

وان ت ا میفلسفی و ایدئولوژیک پیشین است؟ از دیگر سو آی/شیوه هاي اداره کشور و با حفظ بنیادهاي فکري

با وجود شمار قابل توجهی از همانندي ها و تشابهات ، قائل به گسست کامل در فرایند تغییر ساختار از 

  شوروي به روسیه شد ؟
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یکی بی دینی و . ال هاي سال روس ها با دو ویژگی متمایز از دیگر مردمان جهان شناخته می شدندس

و دیگري ساختار اقتصادي است کارل مارکس ي » ها دین افیون توده«برخاسته از آموزه المذهبی که 

این دو ویژگی ممتاز روس . مبتنی بر سوسیالیسم و تضاد همه جانبه با سرمایه داري در همه اشکال آن

هاي دوران شوروي را به سادگی می توان با نگاهی گذرا به شیوه زیست مردمان در روسیه امروز به محک 

ربرآوردن لجام گسیخته ترین نظام اقتصادي منفعت جو و سرمایه ساالر که س .زد و میزان تفاوت را سنجید

و خیابان هاي مسکو و کالنشهرهاي روسیه را میدان کرده جامعه را مواجه با طبقه نوکیسه ثروت اندوز 

تاخت و تاز گران قیمت ترین و باالترین مدل هاي اتومبیل ها ساخته است، شباهتی با زیست مردمان 

از سوي دیگر رشد روزافزون گرایش . شرایط حداقلی از نظر ثروت و اندوخته هاي مادي نداردشوروي در 

مردمان روسیه به ویژه قشر جوان به مذهب و تقویت حضور و تاثیر مسیحیت ارتدوکس هم در مناسبات 

ی شد و با آن چه در دوران شوروي ترویج وتبلیغ م دارد جامعه و هم در ساختار حاکمیت، فاصله اي عظیم

  .به شکل گیري نسلی از آتئیست ها در این کشور انجامید

تفاوت ها و « دکتر ابوذر ابراهیمی ترکمان رئیس کنونی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی ، در کتاب 

به مقایسه و بررسی جنبه هاي مختلف تفاوت  »همانندي هاي اتحاد جماهیر شوروي و فدراسیون روسیه 

  .شوروي و روسیه پرداخته استها و همانندي هاي 

این کتاب که اولین اثر به زبان فارسی درباره موضوع مورد اشاره نیز محسوب می شود، پس از پیشگفتار و 

شباهت « و » تفاوت هاي ساختاري اتحاد جماهیر شوروي با فدراسیون روسیه « کلیات، در دو گفتار کلی 

مباحث ساختار سیاسی، سیاست هاي اقتصادي، مسائل ، به تفصیل در »هاي ساختاري شوروي و روسیه 

اجتماعی و مسائل فرهنگی به تشریح ویژگی هاي دو دوره مزبور پرداخته با استناد به مقاالت، گزارش ها و 

بعضا مشاهدات میدانی براي خواننده، شمایی از این دو دوره مهم در تاریخ همسایه بزرگ شمالی را ترسیم 

  .می کند



10 

 

 

  1396 رمه ، دهمشانزصد و ، شماره دهمدوازصی وزارت امور خارجه، سال خصت ابخانهرسانی کتطالعنشریه ا

 

 

 

  امر سیاسی به مثابه یک برساخت گفتمانی: ل گفتمان سیاسیتحلی -2

  دیگرانو  نویسندگان ارنستو الکال

  امیر رضائی پناه، سمیه شوکتی مقرب ترجمه گردآوري و

  1395 نشر تیسا، : تهران

  

  چکیده

ن آهاي تحلیل گفتمان در معناي عام  اي یکی از شاخه رشته عنوان یک حوزة میان تحلیل گفتمان سیاسی به

رو دربردارندة ده متن مرجع  اثر پیش. پردازد است که به موضوع کیفیت تکوین امر سیاسی در بستر زبان می

در منطق . است) و به ناگزیر تحلیل گفتمان اجتماعی(و برگزیده در حوزة نظریۀ تحلیل گفتمان سیاسی 

یۀ سیاسی قلمرو فیلسوفان و پردازان، علوم سیاسی با حوزة تجربی سیاست سروکار دارد و نظر این نظریه

را » امر سیاسی«بلکه ذات، سرشت و ماهیت » سیاست«هاي  ها و هست پردازانی است که نه واقعیت نظریه

  . دهند مورد واکاوي و تبیین قرار می

منظور گزینش آثاري مبتنی بر رویکرد تحلیل گفتمان سیاسی،  مترجمان این اثر در گام نخست و به

مندکردن عرصه پژوهش در  گوي نیاز آشکار به نظام هایی بودند که از یک سو پاسخ وهشدنبال یافتن پژ به

اندازهاي موجود در این حوزه را در  ها و چشم ها، روش این زمینه باشد و از سوي دیگر مبانی، چارچوب

ترین آرا را در  ند که برجستهه اشدبرگزیده بر این اساس، آثاري در این مجموعه . اختیار مخاطبان قرار دهند

پردازان برجسته تحلیل گفتمان انتقادي و  ند؛ ارنستو الکال و شنتال موف نظریهه ااین زمینه مطرح کرد

گذاران  نورمن فرکالف از بنیان. گذاران ایدئولوژي و تحلیل گفتمان در دانشگاه اسکس بودند سیاسی، پایه

اي بر مطالعه بازتولید گفتمانی نژادپرستی، خبر و  صورت ویژه دیک به و تئو فن تحلیل گفتمان انتقادي است

روث وداك رویکرد تاریخی گفتمان را در کانون مطالعات . هاي ایدئولوژي، بافت و دانش تمرکز دارد نظریه
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شناسی اجتماعی مرهون  نشانه. است» تحلیل خودکار گفتمان«خود داشته و میشل پشو طراح نظریه 

هاي سیاسی و  اي بر مطالعه تجربی ایدئولوژي صورت ویژه دیوید هوارث بهلیوون است و  هاي تئو فن پژوهش

گرایی اجتماعی، جنسیت و گفتمان را  ویوین بر پیوند مفاهیمی از جمله برساخت. گفتمان تمرکز دارد

به همراه نورمن فرکالف ) سیاسی(برجسته ساخته و ایزابال فرکالف آثار خود را در زمینه تحلیل گفتمان 

  .کرده استمنتشر 

هاي علوم سیاسی،  صورتی ویژه به پژوهشگران، استادان و دانشجویان رشته خواندن این کتاب به

هاي علوم  شناسی اجتماعی و دیگر حوزه شناسی، ارتباطات و مطالعات فرهنگی، روان شناسی، جامعه زبان

 .مندان به حوزه تحلیل گفتمان پیشنهاد شده است انسانی و اجتماعی و عالقه
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  فارسی – هاي جدید   تابک

  

  

 

تحلیلی برگذشته، حال و آینده پرونده هسته اي ایران به ضمیمه مقاله : از سعدآباد تا لوزان -1

 - .محمدسعید احدیان/ اي ایران آوردهاي بازي بزدل به عنوان الگویی براي تحلیل پرونده هسته ره

  .  1394 موسسه فرهنگی هنري خراسان، : مشهد

  

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم : تهران - .فیروزآبادي جالل دهقانی/ الملل نی روابط بیناصول و مبا - 2

  . - 1394 ،مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، )سمت(انسانی دانشگاهها

  

  . 1392 امیرکبیر، : تهران - .نوشته عباسعلی اختري/ کارها راه -ها  زمینه: اقتصاد مقاومتی - 3

  

 تالیف ولی/ تعامل و تقابل با سیاست خارجی آمریکا: آسیاي مرکزيایران، روسیه و چین در  -4

هاي بین المللی  مرکز آموزش و پژوهش[المللی،  دفتر مطالعات سیاسی و بین] به سفارش[گر کالجی؛  کوزه

  . 1394 وزارت امور خارجه، اداره نشر، : تهران -].وزارت امور خارجه

  

: قم -.یف لک زایی؛ تهیه پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسیشر/ هاي والیت فقیه بررسی تطبیقی نظریه - 5

  . 1385 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، 

  

  . -  1388 نشر علم، : تهران -.فرد عرفان قانعی/ سال زندگی و خاطرات جالل طالبانی] شصت[ 60 پس از  -6
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ده تاریخ اسالم، پژوهشک: تهران -.عثمان یوسفی/ فرهنگی کردهاي ایزدي -تاریخ و حیات اجتماعی  -7

 1391 .  

  

و ...[نویسندگان ارنستو الکال / امر سیاسی به مثابه یک برساخت گفتمانی: تحلیل گفتمان سیاسی -8

 -.اي از محمدرضا تاجیک ؛ گردآوري و برگردان امیر رضائی پناه، سمیه شوکتی مقرب؛ با دیباچه]دیگران

 . 1395 نشر تیسا، : تهران

  

 - .ترکمان نوشته ابوذر ابراهیمی/ حاد جماهیر شوروي و فدراسیون روسیههاي ات ها و همانندي تفاوت - 9

  . 1395 اطالعات، : تهران

  

  . 1392 نشر علم، : تهران -.پور حمیدرضا جالئی/ جامعه کژمدرن: شناسی ایران جامعه -10

  

] و تدوینگردآوري / [گرایی در اتحادیه اروپا و روابط آن با جمهوري اسالمی ایران انداز هم چشم -11

المللی ابرار معاصر تهران، معاونت  لفورکی؛ نظارت و اجرا موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین بهزاد احمدي

    . 1394 ابرار معاصر تهران، : تهران - .پژوهشی

  

تالیف علی قائمی؛ با نظارت سعید / هاي اطالعاتی و امنیتی خودکنترلی و خودحفاظتی در سازمان -12

  . 1394 دانشکده اطالعات، : رانته -.رضایی

  

المللی عدالت ترمیمی و پیشگیري از  هاي همایش بین مجموعه مقاله: نامه عدالت ترمیمی دانش -13

زیر نظر محمد فرجیها؛ گردآورندگان معاونت اجتماعی و پیشگیري از / 1395 تهران، اردیبهشت سال : جرم

فرهنگی اجتماعی، سازمان تعزیرات حکومتی، مرکز تحقیقات معاونت ] شهرداري تهران[وقوع جرم قوه قضائیه، 
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: تهران - ]..ودیگران... [ کاربردي پلیس پیشگیري ناجا؛ ویراستاران علمی دیبرخانه همایش ایمان رحیمی پور

  . 1396 میزان، 

  

؛ ]نو دیگرا... [نوشته جیل استینز / )ها ها و موضوع دیدگاه(الملل  درآمدي بر نظریات روابط بین -14

  . 1394 جهاد دانشگاهی، سازمان انتشارات، : تهران -.مترجم مریم پویا

  

  . 1392 میزان، : تهران -.الهه کوالیی، مهناز گودرزي/ اندازها ها و چشم چالش: دریاي خزر -15

  

؛ زیر نظر حسین ]و دیگران... [نویسندگان ایزابل دوسترهوف / الملل رسانه، جنگ و حقوق بین - 16

  . 1395 میزان، : تهران -].و دیگران... [زکوهی، پوریا عسکري؛ مترجمان علی گرشاسبی طرا شریفی

  

  . - 1385 موسسه مطالعات و پژوهشهاي سیاسی، : تهران -.حسن فراهانی/ روزشمار تاریخ معاصر ایران -17

  

  . 1391 مخاطب، : تهران -.محمدجواد جاوید/ )به زبان ساده(روش تحقیق در علم حقوق  -18

  

تالیف سعیدرضا / هاي فضاي مجازي ها، جرایم، قوانین و سیاست رویکرد دو فضایی به آسیب -19

  . 1390 امیرکبیر، : تهران -.عاملی

  

 - .تالیف محمدجواد فتحی، صارم شیراوند/ ژئوپلتیک کشور اوکراین و امنیت ملی فدراسیون روسیه - 20

  . 1395 پژوهشگاه مطالعات جهان، : تهران
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امیرمحمد / )1991 -2001(اي  ت خارجی جمهوري اسالمی ایران در پرتو تحوالت منطقهسیاس -21

هاي بین المللی وزارت  مرکز آموزش و پژوهش[المللی،  دفتر مطالعات سیاسی و بین] به سفارش[یوسفی؛  حاجی

  . 1394 وزارت امور خارجه، اداره نشر، : تهران -].امور خارجه

  

؛ ویراستاران حسن ] و دیگران...[ رپرستی حسن انوري؛ مولفان حسن انوري و به س/ فرهنگ اعالم سخن -22

  . 1387 سخن، : تهران -.؛ تهیه تصاویر اتحاد، فاران ؛ مسئول امور فنی صدارت، امیده] دیگران...[ انوري و 

  

 - ].گرانو دی... [به سرپرستی حسن انوري؛ مولفان و ویراستاران حسن انوري / فرهنگ جغرافیایی سخن -23

  . 1391 سخن، : تهران

  

تالیف سعیدرضا / هاي مجازي قدرت نرم و امپراتوري: مطالعات انتقادي استعمار مجازي آمریکا - 24

  . 1389 امیرکبیر، : تهران -.عاملی

  

  . 1396 میزان، : تهران -.سودابه رضوانی/ مفهوم خطرناکی در گستره علوم جنایی -25

  

  . 1395 نشر مخاطب، : تهران -.امیرعادل طاهرخانی/ اقتصاديمالحظات حقوقی دموکراسی  -26

  

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، : تهران -.به کوشش ابراهیم دادجو/ هاي توجیه و مبناگرایی نظریه -27

  . 1394 سازمان انتشارات، 

  

ترجمه  رهام الوندي؛/ روابط ایاالت متحده و ایران در جنگ سرد: نیکسون، کیسینجر و شاه -28

  . 1395 بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه، : تهران -.غالمرضا علی بابایی
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