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  التین  هاي عرفی کتابم 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  هچکید

. پوتین یک جهان قطبی شده را ایجاد کرده است  در پی تشریح این مطلب است که چگونهنویسنده کتاب 

آیا این بدان دلیل . چگونه روسیه موفق شده تا در صحنه جهانی بازنمایان شده و نقشی اثربخش را ایفا نماید

داخلی خود وارد است که پوتین یک استراتژیست با استعداد است؟ و یا اینکه روسیه به رغم داشتن مشکالت 

یک خال ناشی از حواس پرتی غرب و دوگانگی آمریکا مبنی بر اینکه هنوز می خواهد به عنوان یک ابرقدرت 

عمل کند، شده است؟  کتاب حاضر گذشته آشفته روسیه و اینکه چگونه تحت تاثیر پوتین قرار گرفته است را 

در صحنه جهانی و چشم انداز آتی روسها و  همچنین کتاب فهم روس ها از موقعیت شان. بررسی می نماید

اعتقاد آنها مبنی بر اینکه غرب سعی کرده تا آنها را از فهرست قدرت هاي بزرگ پس از فروپاشی شوروي کنار 

این کتاب به بررسی روابط کلیدي روسیه از جمله روابطش با آمریکا، اروپا . بزند را مورد بررسی قرار داده است

کتاب جهان . وابطش با چین، ژاپن، خاورمیانه و همسایگانش از جمله اوکراین می پردازدو ناتو و همچنین ر

پوتین بیان می کند که چطور و چرا عصر پسا جنگ سرد جاي خود را به یک جهان جدید و خطرناك تر داده 

به یک  است، به طوري که روسیه در هر گوشه از جهان براي ایاالت متحده چالشی ایجاد می کند و روسیه

  .موضوع تفرقه انگیز در سیاست آمریکا تبدیل شده است

1- Putin’s World; Russia Against The West and 

With The Rest 

Angela Stent 

New York: Twelve. Hachette book Group, 

2019. 
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  هچکید

این کتاب دانشمندان و کارشناسان سیاسی را به منظور ارائه یک ارزیابی تجربی و متوازن از سیاست هاي 

با ویرایش این متن . آمریکا در خاورمیانه و عمدتاً از پایان جنگ جهانی اول تا به امروز گرد هم آورده است

دقیق دوید لش و مارك هاس درك گسترده و معتبري از گرفتاري هاي ایالت متحده در خاورمیانه میانه را 

در ویرایش جدید به طور قابل توجهی سراسر متن کتاب بازنگري شده است که از آن جمله می . ارائه می دهد

الت متحده و خاورمیانه را در اختیار توان به بخش هاي جدید و بخش هایی که درك بیشتري از تاریخ ایا

این بخش ها شامل لحظه هاي نقطه عطف و چالش هاي اساسی ایاالت . اشاره کرد ،صاحب نظران قرار می دهد

اسرائیل گرفته تا جنگ خلیج فارس و  –متحده در خاورمیانه می شود و از جنگ هاي نیابتی و مناقشات اعراب 

سه بخش جدید درباره مذاکرات جوالن، روابط . عربی را در برمی گیرد آشفتگی در خیزش هاي منطقه اي پسا

ایاالت متحده و عربستان سعودي و جنگ آمریکا علیه القاعده و داعش کتاب را به اثري جامع و جدید در 

  .  زمینه درگیري هاي آمریکا در خاورمیانه تبدیل کرده است

2-The Middle East and the United States; History, Politics and 

Ideologies 

David W. Lesch 

Mark L. Hass 

New York; Routledge, 2018.  
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  کتاب فارسیمعرفی 

  

 

  

  الملل روانشناسی سیاست بین: کنند می دولتمردان چگونه فکر - 1

  رابرت جرویس

  عباس ملکی و همکاران 

  1398 دانشگاه عالمه طباطبایی، : تهران

  

  

  چکیده

کتاب حاضر مهمترین . الملل پیشرو بوده است شناسی سیاست بین هاي اخیر در روان رابرت جرویس در دهه

 .کند هاي او را در این حوزه عرضه می دیدگاه

ها را بازنگري و  تر در مجالت مختلف منتشر کرده و سپس آن است که نویسنده پیش مقاالتیحاوي  این کتاب

اي در رفتار انسان و روابط  دهد که تنوع وسیع و پیچیده این کتاب نشان می. صورت کتاب چاپ کرده است به

 ،شناختی سیاسی و روان است که انتظارات و نیازهاياز آن عالوه، مطالب حاکی  به. الملل وجود دارد بین

دهد که  توضیح می "فکر می کننددولتمردان چگونه ". ندهست  الملل ها در روابط بین برداشت هاي اصلیِ محرك

برهاي  وجو و پردازش اطالعات در عرصه سیاست خارجی و امنیت ملی از میان گیران براي جست چگونه تصمیم

 .انجامد ست، اغلب به شکست میا ها برداشت رها که از مقوله سوءکنند و چگونه برخی از رفتا متعدد استفاده می

  :این کتاب به چهار بخش تقسیم شده و در مجموع دوازده فصل دارد

 ؛است شناسی سیاسی ها در روان بخش اول یک بررسی اجمالی از مفاهیم کلیدي و مباحث وابسته به آن

 کند؛ را بررسی می» نظریۀ چشم انداز«و  »نمایندگی«دار به نام  بخش دوم دو روش شهودي و اریب
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المللی را در تعامل نظریه روان شناسی سیاسی و روابط بین الملل بیان می   بخش سوم کاربردهاي سیاست بین

  .پردازد ها از ارتباط مشخص با موضوعات امنیت ملی می و بخش چهارم به جزئیات باورها و ادراك کند

د با تحوالت سیاسی ــ اعم از سیاست داخلی و خارجی ــ و همچنین اهمیت این کتاب در چگونگی برخور

گیري،  هایی مانند علوم سیاسی، علوم تصمیم هاي جدید در رشته نیاز به آشنایی با نظریه. الملل است روابط بین

گان این کتاب از این رو اهمیت دارد که به خوانند. شناسی سیاسی انکارناپذیر است الملل و روان روابط بین

شناسی سیاسی، بسیاري از رویدادهاي سیاسی چرا رخ دادند؛ مثالً، چرا هیتلر،  دهد که از منظر روان نشان می

ها،  رغم معاهدة برست ـ لیتوفسک، به اتحاد شوروي حمله کرد؟ چرا اتحاد شوروي در مسئلۀ خلیج خوك علی

 کریمه لشکرکشی کرد؟ جزیرة نشینی کرد؟ چرا والدیمیر پوتین به شبه از مواضع خود عقب

گیران و دولتمردان  مطالعۀ آن به تصمیم. تواند منبع خوبی جهت تحقیق باشد این کتاب براي پژوهشگران می

و سرانجام براي مخاطبان عمومی، . هاي آنها ساخته شده و چه پیامدهایی دارد دهد که چگونه تصمیم نشان می

گیري، روانشناسی  الملل و علوم وابسته مانند تصمیم ط بیناین کتاب موجب آگاهی بیشتر در زمینه علم رواب

  .شود و تاریخ می سیاسی
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  دیپلماسی اقتصادي جمهوري اسالمی ایران در عصر جهانی شدن -2

  )ها حل ها و راه ها، چالش شاخص( 

  مختار صالحی؛ ناظر علمی محمد جعفري، حمیدرضا درخشان

  1397  موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد،: تهران

  

  

  چکیده 

با توجه به اهمیت یافتن دیپلماسی اقتصادي در تامین منافع ملی کشورها در عصر حاضر، الزم است که تجربه 

جمهوري اسالمی ایران در این حوزه مورد مطالعه قرار گرفته و با شناخت نقاط قوت و ضعف کشور در این 

  .ت ملی کشور فراهم گرددزمینه، مقدمات تامین هرچه بهتر امنیت اقتصادي و امنی

هاي  یلی مناسب و منسجم متشکل از شاخصنقطه قوت کتاب حاضر در آن است که یک چارچوب تحل

هاي فراروي دیپلماسی اقتصادي، براي  چالش -4سطوح و محیط و  -3کارکرد،  -2کارگزار،  -1چهارگانه 

تواند در  که این چارچوب میه است دیپلماسی اقتصادي معرفی شدهاي گذشته در حوزه  بررسی عملکرد دولت

 . آینده نیز براي عملکرد هرچه بهتر کشور در حوزه دیپلماسی اقتصادي مورد استفاده قرار گیرد
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  )هیدروژئوپلتیک(بحران آب و دیپلماسی خاموش  - 3

  عبدالغفور آرزو

  1397 پاپلی، : مشهد

  

  

  

  چکیده

اي از خراسان  تاجیکستان از نظر تاریخی پاره. ستان استکی از همسایگان شمالی افغانستان، جمهوري تاجیکی

 .کشوري است کوچک اما با فرهنگ دیرینه و هویت باستانی. بزرگ است

یعنی نسبت . این کشور زیبا و سرسبز که در آسیاي میانه واقع شده است، تاکنون فاقد منابع نفت و گاز است

یر که درصد باالیی از مردمانش در زیر خط فقر زندگی به ترکمنستان، ازبکستان و قزاقستان کشوري است فق

 .کنند می

از آنجایی که در . آب جهان است رچه این کشور زیبا فاقد منابع نفت و گاز است، اما یکی از هشت کشور پگر

راز . بخش آب را ندارد، تاجیکستان بالقوه بزرگترین قدرت در آسیاي میانه است عالم هیچ چیزي ارزش هستی

 .هاي خروشان آن است ها و رودخانه وانایی پنهان در دریاچهاین ت

اي و  هاي منطقه قرن بیست و یک قرن چالش بر سر منابع آب است، تاجیکستان با چالشدر از آنجایی که 

آمیز منازعات حقوقی حقابه  هاي مزمن تاریخی و حل مسالمت چگونگی عبور از چالش. اي مواجه است فرامنطقه

 .رو است یاب، نیاز به مدیریت واقع بینانه سیاسی دارد؛ معضلی که افغانستان نیز با آن روبهبا کشورهاي پا

ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان در پایین دست این رودخانه قرار . آمودریا مرز افغانستان و تاجیکستان است

از . ورهاي پایین دست استچالش حقوقی حقابه آمودریا چالش مشترك افغانستان و تاجیکستان با کش. دارند

و داراي منابع آب با دو حلقه فرصت و  دستیاین چشم انداز، افغانستان و تاجیکستان به عنوان کشورهاي باال
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گمان  بی. فرصت به دلیل داشتن منابع عظیم آب و تهدید به دلیل چالش مزمن حقابه. دهستن تهدید مواجه

  .تواند چالش حقوقی حقابه را تبدیل به فرصت نماید ه و عقالیی میاي و همکاري واقع بینان توسعه پایدار منطقه

اي ارائه  شود تا جغرافیاي طبیعی تاجیکستان از منظر منابع آب معرفی شود و شناسه در این نوشته سعی می

 . اي استوار و محکم بنا کرد گردد تا بتوان مبانی روابط گسترده دو کشور را بر استوانه
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  فارسی – هاي جدید   تابک

  

نشر نی، : تهران -.خیابانی مهدي نوروزي/ )انگلیسی - فارسی (فرهنگ جامع لغات و اصطالحات سیاسی  -1

 1387 .  

  

اهللا فاضلی؛  نعمت/ شناسی، سیاست و جامعه در قرن بیستم انسان: ابعاد سیاسی فرهنگ در ایران - 2

  . 1396  سبزان،: تهران -.آمقانی وحید شوکتی ترجمه

  

: تهران -.محمد دهقانیترجمه نگین یاوري؛ / نصیحت و سیاست در اسالم قرون میانه: اندرز به سلطان - 3

  . 1397 نشر تاریخ ایران، 

 

  . 1397 اطالعات، : تهران -.غالمعلی رجائی/ خان ایران و کریم -4

  

   . 1397 پاپلی، : هدمش -.عبدالغفور آرزو/ )هیدروژئوپلتیک(بحران آب و دیپلماسی خاموش  - 5

  

  . 1396 کارنامه، : تهران -.باربارا تاکمن؛ ترجمه حسن کامشاد/ از تروا تا ویتنام: خردي تاریخ بی -6

  

شناسان؛ روش  جامعه: تهران -.بهرام بیات/ )دفاع شهري فضاهاي بی: (شناسی امنیت عمومی شهري جامعه -7

  . 1398 شناسان، 

  

مجد، : تهران -.مهدي مقدسی، احسان اکبري/ شوراي عالی امنیت ملی هاي جایگاه حقوقی و صالحیت -8

 1397 .  
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موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقی شهر : تهران -.سیدفاطمی محمد قاري/ حقوق بشر در جهان معاصر - 9

   .1396 دانش، 

  

 - .مینیرضا ا ترجمهلیندا حجارلیب؛ / دورنماي فلسفی، نظري و حقوقی: حقوق بشر و محیط زیست -10

، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، )سمت(سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها : تهران

 1396 .  
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نامه کارشناسی ارشد پایان 798  5 مطالعه موردي جمهوري : تاثیرات سرمایه اجتماعی بر توسعه و دیپلماسی اقتصادي 

شاوره به راهنمایی سجادپور، محمدکاظم با م -.فرناز پوررضا/ اسالمی ایران
الملل وزارت  دانشکده روابط بین(کارشناسی ارشد  -.االسالمی، محمدحسن شیخ

  .1398 ؛ ) المللی هاي بین امورخارجه، رشته دیپلماسی و سازمان
  

نامه کارشناسی ارشد پایان 799  6 امیر / هاي اجتماعی در پرتو حقوق اروپایی هاي شبکه الزامات حاکم بر فعالیت 
کارشناسی  -.زاده، رضا با مشاوره سجادپور، محمدکاظم مایی موسیبه راهن - .شاقوزایی

هاي  الملل وزارت امورخارجه، رشته دیپلماسی و سازمان دانشکده روابط بین(ارشد 
  .1398 ؛ ) المللی بین

  
نامه کارشناسی ارشد پایان 801  7 مطالعه موردي : ایده وحدت اسالمی در سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران 

به راهنمایی دهشیري، محمدرضا با مشاوره  - .محمد بیجاري/ ج فارسخلی
الملل وزارت امورخارجه،  دانشکده روابط بین(کارشناسی ارشد  - .امیرعبداللهیان، حسین
  .1398 ؛ ) اي رشته مطالعات منطقه

  
نامه کارشناسی ارشد پایان 803  8 به  - .مقدم زهرا احمدي/ جرااز انشا تا ا: المللی دادگستري قرار موقت در دیوان بین 

دانشکده (کارشناسی ارشد  - .میدانی، حسین زاده، رضا با مشاوره سادات راهنمایی موسی
  .1398 ؛ ) المللی هاي بین الملل وزارت امورخارجه، رشته دیپلماسی و سازمان روابط بین
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  1399اردیبهشت  ،صد و چهل و سوم ، شماره تخصصی وزارت امور خارجه، سال پانزدهم رسانی کتابخانهطالعنشریه ا

  
نامه کارشناسی ارشد پایان 804  9  2011 از سال ) اهللا لبنان سوریه و حزب(سیاست خارجی ترکیه در قبال محور مقاومت  

به  -.عارف ضرغامی/ و تاثیر آن بر منافع ملی جمهوري اسالمی ایران 2017 تا 
دانشکده (کارشناسی ارشد  - .راهنمایی امینیان، بهادر با مشاوره امیرعبداللهیان، حسین

  .1398 ؛ ) الملل الملل وزارت امورخارجه، رشته روابط بین روابط بین
  

نامه کارشناسی ارشد پایان 805  10  -  2018(هاي جهادي شیعی و سنی  بررسی تطبیقی سیاست روسیه در قبال گروه 
االسالمی، محمدحسن با مشاوره  به راهنمایی شیخ -.محمدمهدي منصوریان/ )2011 

الملل وزارت امورخارجه،  دانشکده روابط بین(کارشناسی ارشد  - .قلی عسگریان، عباس
  .1398 ؛ ) الملل بین رشته روابط

 




