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  فی نشریهمعر

  

آگاهی خوانندگان محترم از با هدف کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه » رسانیاطالع«نشریه 

به منظور دسترسی سریع تر و تسهیل . استجدیدترین منابع موجود در کتابخانه تخصصی تهیه و تنظیم شده 

از طریق پست الکترونیک  کار محققان،  پژوهشگران و کلیه اعضاي محترم کتابخانه، نسخه الکترونیکی نشریه

  .گرددارسال می

  .رسانی کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه با ذکر منبع بالمانع استنقل و اقتباس از نشریه اطالع
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  معرفی کتاب فارسی

  

 

 

  

  فساد، مبارزه با فساد و حکمرانی  -1    

  دن هاف

  جعفر جمالی

  1396 قتصاد، موسسه تحقیقاتی تدبیر ا: تهران

  

  

  

  

  

  چکیده

مبارزه با این پدیده به دلیل . آید ها به شمار می هاي کلیدي دولت مبارزه با فساد به عنوان یکی از دغدغه    

آنچه که امروزه در مبارزه با مفاسد اقتصادي اهمیت فراوانی . هاي فراوان، نیازمند شناخت دقیق آن است پیچیدگی

گیري فساد و مبارزه با آن نقش کلیدي دارد و موجب شده است بهبود  در شکلیافته، بحث حکمرانی است که 

  . ها براي مقابله با فساد شناخته شود ترین استراتژي وضعیت حکمرانی به عنوان یکی از اصلی

 هاي مقابله با آن، تجربه حکمرانی کشورهاي منتخب در در این کتاب عالوه بر ارایه ابعاد مختلف فساد و استراتژي

مبارزه با فساد از جمله کشورهاي کنیا و بنگالدش به عنوان کشورهاي ناموفق، کره جنوبی و لهستان به عنوان 

رو در مقابله با پدیده فساد مورد بحث و بررسی قرار  کشورهاي موفق و آلمان و بریتانیا به عنوان کشورهاي پیش

 .گرفته است
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  گهاي بزر سیاست خارجی و جایگاه قدرت -2   

  ...توماس ولگی و 

  عبدالمجید سیفی، شهرزاد مفتوح

 1395 قومس، : تهران

  

  

  

  چکیده

الملل در دوران  هاي مهم نگاه به روابط بین هاي بزرگ یکی از شاخص سیاست خارجی و جایگاه قدرت     

اوت به مفهوم نوع برداشت و نگاه متف سازد، هاي بزرگ را دشوار می آنچه که بررسی نقش قدرت .پساوستفالی است

از یک سو نوعی نگاه خودانتسابی در مورد جایگاه قدرت بزرگ وجود دارد که در آن کنشگران .قدرت بزرگ است

نوع انتساب جایگاه قدرت  در برداشت دیگر، .جایگاه رفیعی از خود ارائه دهند تمایل دارند با ارائه تفسیري خاص،

 .گیرد ها شکل می ها بر اساس ارزیابی و نگاه دیگر دولت یگاه دولتیابد و جا بزرگ از سوي سایر کنشگران اهمیت می

و تفاسیر مرتبط با آن و همچنین ابهامات موجود در مورد جایگاه این  »قدرت بزرگ«این ابهامات در مورد تعریف 

توجه خود به الملل  باعث شد تا بسیاري از پژوهشگران روابط بین الملل و سیاست خارجی آنها، ها در نظام بین قدرت

 .این موضوعات را دوچندان کنند

تا الگوي جدیدي براي بررسی جایگاه  اند نویسندگان این کتاب براي پر کردن خالء موجود در این حوزه تالش نموده

هاي نوظهور کاربردي  هاي بزرگ پس از جنگ جهانی دوم و قدرت هاي بزرگ مطرح و آن را در مورد قدرت قدرت

 .سازند
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  اقتصاد سیاسی آسیاي جنوب شرقی - 3 

  احمد موثقی

 1395 قومس، : تهران

  

  

  

  چکیده

شاهد  هاي رانتی یا ضعیف و شکست خورده دارند، آسیاي جنوب شرقی بر خالف خاورمیانه و آفریقا که دولت     

ته جمع زده و در اند که به خوبی بین سنت و مدرنی خواه و موفقی بوده هاي توسعه ظهور رهبران و نخبگان و دولت

داري و منابع و امکانات  از سرمایه ضمن تفکیک مسئله استعمار و سلطه خارجی، فرایند نوسازي و صنعتی شدن،

با غرب به مرزهاي  )نه تقابل( داري به خوبی استفاده کرده و در پیوند و تعامل الملل و دنیاي سرمایه محیط بین

آسیاي جنوب  .هاي مکتب وابستگی را به شدت زیر سوال برده اند رضیهتوسعه یافتگی نزدیک شده و به این ترتیب ف

اي  سازي و به کمک ناسیونالیسم توسعه نژادي و مذهبی و تهدیدهاي امنیتی را در فرآیند ملت –شرقی تنوع قومی 

دي و فراتر هاي تولیدي و صنعتی و رقابتی در داخل، رشد اقتصا و دولت ملی به فرصت تبدیل کرده و با تقویت بنیان

 . اند از آن توسعه اقتصادي را به نحوي پایدار به ارمغان آورده و به تدریج گذار دموکراتیک کرده

اي و دموکراتیک کشورهاي این  مراحل و الگوهاي متفاوت گذار توسعه این کتاب می کوشد از منظر اقتصاد سیاسی،

 .منطقه را بررسی و ارزیابی کند
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  سیفار – هاي جدید   تابک

  

  

  

  

دانشگاه تهران، موسسه : تهران -.تالیف علی صباغیان، محمود جوادي/ اقتصاد دانش بنیان در اتحادیه اروپا -1

  . 1396 انتشارات، 

  

  . 1395 قومس، : تهران -.تالیف احمد موثقی/ اقتصاد سیاسی آسیاي جنوب شرقی - 2

  

پژوهی  اهی، سازمان انتشارات؛ موسسه آیندهجهاد دانشگ: تهران - .مولف حمزه صفوي/ امارات متحده عربی - 3

  . 1395 جهان اسالم، 

  

موسسه : تهران - .آشتیانی نویسنده محمدقلی مجد؛ مترجم علی فتحعلی/ ایران، پل پیروزي؛ سرزمین قحطی -4

  . 1395 هاي سیاسی،  مطالعات و پژوهش

  

؛ مترجمان ]کایاپینر، اسماعیل یایلچی ]عاکف:صحیح[ویراستاران فرد دالمیر، عارف / [ها و نظم جهانی تمدن - 5

  . 1396 ابرار معاصر تهران؛ با همکاري شوراي راهبردي روابط خارجی، : تهران -.عبدالمجید سیفی، شهرزاد مفتوح

  

احمد ساعی، عبدالمجید ] مترجمان[دیوید باالم، مایکل وست؛ / الملل درآمدي بر اقتصاد سیاسی بین -6

  . 1397 قومس، : نتهرا - ].2 ویراست [ -.سیفی
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نگارش محمد / مصر به روایت رهبر انقالب و نخستین رییس جمهور بومی 1952 انقالب : سرنوشت مصر -7

  . 1396 مجمع ذخایر اسالمی، : قم -.نوري ؛ پژوهش و تصحیح مهدي سیدقطبی نجیب؛ ترجمه حسین سعادت

  

؛ ]و دیگران... [توماس ولگی ] یراستارانو: صحیح[نویسندگان / هاي بزرگ سیاست خارجی و جایگاه قدرت -8

  . 1395 قومس، : تهران - .مترجمان عبدالمجید سیفی، شهرزاد مفتوح

  

جهاد : تهران -.مولفان یحیی صفوي، حمزه صفوي/ گذاري گردشگري در کشورهاي اسالمی سیاست - 9

  . 1395 دانشگاهی، سازمان انتشارات؛ موسسه آینده پژوهی جهان اسالم، 

  

دن هاف؛ مترجم جعفر جمالی؛ مدیر ترجمه محمد جعفري و مصطفی / د، مبارزه با فساد و حکمرانیفسا -10

  . 1396 موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، : تهران -.آذري؛ تهیه و تدوین مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

  

  . 1396 ین شریفی، محمدام]: رشت[ -.محمدامین شریفی/ )دموکراسی کور یا دیکتاتوري استدالل: (قدرت -11

  

تالیف علی نجات؛ نظارت و اجرا موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات / کالبدشکافی داعش از ظهور تا افول -12

  . 1396 ابرار معاصر تهران، : تهران -.2 ویراست  - .المللی ابرار معاصر تهران، معاونت پژوهشی بین

  

پژوهی جهان اسالم،  ی، سازمان انتشارات؛ موسسه آیندهجهاد دانشگاه: تهران - .مولف حمزه صفوي/ مالزي -13

 1395 .  
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  التین –هاي جدید    کتاب

  

  

  

 

1- Directorate S: the C.I.A. and America's secret wars in Afghanistan and 

Pakistan/ Steve Coll.- New York: Penguin Press, 2018.  

 

2- Globalists: the end of empire and the birth of neoliberalism/ Quinn Slobodian.- 

Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2018.  

 

3- How China escaped the poverty trap/ Yuen Yuen Ang.- Ithaca, N.Y.: Cornell 

University Press, 2016.  

 

4- The China mission: George Marshall's unfinished war, 1945-1947/ Daniel 

Kurtz-Phelan.- New York: W. W. Norton & Co, 2018.  

 

5- The Doomsday machine: confessions of a nuclear war planner/ Daniel 

Ellsberg.- New York; London: Bloomsbury, 2017.  

 

6- The Sovereignty wars: reconciling America with the world/ Stewart Patrick.- 

Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2018.  

 

7- Zbigniew Brzezinski: America's grand strategist/ Justin Vaisse; translated by 

Catherine Porter.- Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2018.  
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  مقاالت فارسی معرفی

  

  

  

  

  

  ردیف

    

  مأخذ –پدیدآور  -عنوان 

  

، 1397 . پژوهش ملل -.بهروز قادري/ ابعاد حقوق بشردوستانه بر کاربرد سالح هاي کشتار جمعی    1

  . 85 -108: 28، شماره 3 فروردین؛ جلد 

  

ابعاد و فرایندهاي متقابل حقوق بین الملل بشردوستان و حقوق بین الملل کیفري در حوزه قواعد     2

  . 91 -106: 21، شماره 2 ، شهریور؛ جلد 1396 . پژوهش ملل -.نوروزيمیثم / شکلی

  

فرهنگ  -.مهدي مطهرنیا، محمدعلی اقبالدار/ اتاق هاي فکر امریکا، ساختارها، حمایت کنندگان    3

  . 176 -200: 1، شماره 1 ، تیر؛ جلد 1392 . اسالمی

  

: 46، بهمن؛ شماره 1396 . امنیت اقتصادي -.الهه رحیم دوست/ اجراي قانون هدفمند کردن یارانه ها    4

94- 83 .  

  

-146: 46، بهمن؛ شماره 1396 . امنیت اقتصادي -.صادق رضایی/ اخذ مالیات از سود سپرده هاي بانکی    5

 137 .  

  

، 2 ، شهریور؛ جلد 1392 . فرهنگ اسالمی -.هادي خسروشاهی/ اخوان المسلمین و ایران در گذر تاریخ    6

  . 52 -63: 2شماره 

  

ارائه چارچوب مفهومی احراز مسولیت بین اللملی اعمال منع نشده در حقوق مخاصمات با ببرسی     7

: 28، شماره 3 ، فروردین؛ جلد 1397 . پژوهش ملل -.سعید دهدشتی اردکانی/ موضوعی جنگ دریایی

84- 67 .  

  

، 1396 . گفتگو -.کالین کید /استفاده و سوءاستفاده محافظه کاري مدرن از روشنگري اسکاتلندي    8

  . 87 -105: 75اسفند؛ شماره 
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امنیت  -.صادق رضایی/ اصالح و بازنگري نظام اعتباري کشور در راستاي حمایت از تولید و اشتغال    9

  . 61 - 72: 45، دي؛ شماره 1396 . اقتصادي

  

اندیشه  -.اهیم موسی زادهعلیرضا گیاهی، جمشید صفاري، ابر/ اصول حقوق عمومی در اندیشه فارابی    10

  . 55 -68: 8، شماره 5 ، پاییز و زمستان؛ جلد 1394 . هاي حقوق عمومی

  

راهبرد  -.احسان خاندوزي، زهرا فاضل فرد/ اقتصاد سیاسی سرمایه گذاري در بخش هاي نامولد ایران    11

  . 7 -21: 52، زمستان؛ شماره 1396 . توسعه

  

، اردیبهشت؛ 1397 . گفتگو - .ادوارد اسپنیال/ ی و مبارزه با اقتدارگراییاندونزي سیاسیت نیروي اخالق    12

  . 103 - 132: 76شماره 

  

امنیت  - .قاسم اصولی/ فرصت ها، چالش ها و راهبردهاي بسط روابط دو کشور: ایران و قزاقستان    13

  . 15 - 26: 45، دي؛ شماره 1396 . اقتصادي

  

امنیت  -.ابوالفضل غفاري/ امنیت شغلی در بخش کشاورزيآثار سیاست هاي کالن اقتصادي بر     14

  . 85 - 98: 45، دي؛ شماره 1396 . اقتصادي

  

، آذر؛ 1396 . امنیت اقتصادي -.گروه اقتصاد ایران/ آسیب شناسی آموزش و مهارت در بخش صنعت    15

  . 71 -82: 44شماره 

  

، 2 ، شهریور؛ جلد 1392 . فرهنگ اسالمی -.محمد مرندي/ آیا واقعا  جهان ما پست مدرن شده است؟    16

  . 140 -148: 2شماره 

  

. فرهنگ اسالمی -.احمد رشیدي، سجاد مرادي/ بازخوانی روابط حزب توده و انقالب اسالمی ایران    17

  . 154 - 174: 1، شماره 1 ، تیر؛ جلد 1392 

  

، 1397 . گفتگو -.علی هنري/ 1396 -1392بازسازي جنبش دانشجویی در دولت اول روحانی     18

  . 59 -84: 76اردیبهشت؛ شماره 

  

  

، 1396 . امنیت اقتصادي -.یونس خداپرست/ برداشت از صندوق توسعه ملی براي هزینه هاي جاري    19

  . 115 -124: 46بهمن؛ شماره 
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، 1396 . پژوهش ملل -.علی سلیمی/ بررسی اصول و مبانی حقوق شهروندي در نظام اداري ایران    20

  . 67 - 84: 27، شماره 3 فند؛ جلد اس

  

بررسی دالیل هژمونیک شدن گفتمان ایران هراسی و شیعه هراسی بر اساس نظریه الکالئو و     21

، تابستان؛ 1394 . پژوهشهاي سیاسی جهان اسالم -.عباس صالحی نجف آبادي، بهنام خسروي/ موفه

  . 185 - 209: 15، شماره 5 جلد 

  

، 3 ، اسفند؛ جلد 1396 . پژوهش ملل -.سجاد جعفري/ حقوق بشر و تجارت آزاد بررسی رابطه متقابل    22

  . 85 - 100: 27شماره 

  

، 1396 . آذرآران -.علی جهانی/ 1370 -1392بررسی روند مناسبات ایران و جمهوري آذربایجان     23

  . 51 - 72: 50-51، شماره 16 تابستان و پاییز؛ جلد 

  

 - .رضا پریزاد، رحیم عینی/ 1362 -1357ر قبال انقالب اسالمی ایران بررسی مواضع حزب توده د    24

  . 7 -28: 27، شماره 3 ، اسفند؛ جلد 1396 . پژوهش ملل
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