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  فی نشریهمعر

  

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

سی سریع تر و تسهیل به منظور دستر. جدیدترین منابع موجود در کتابخانه تخصصی تهیه و تنظیم شده است

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

  .گرددارسال می

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

  

  

  )نقد پسااستعماري توسعه(سیاست پسااستعماري توسعه  - 1

  ایالن کاپور

  رشید احمدرش، مصطفی احمدزاده

  1399 اندیشه احسان، : تهران

  

  

  

  

  چکیده

دن اعمال نهادي و بازنمایی اندر نظر دارد از یک لنز پسااستعماري براي به چالش کشنگارنده کتاب در این اثر، 

کتاب حاضر، . نمایدارزیابی هاي فرهنگی مسلط توسعه استفاده کرده و امکان تغییر در سیاست پسااستعاري را 

انسانی و مشارکت را جهت / رانی خوب، حقوق جنسیتی ، حکمتوسعه در زمینه هایی همچون سیاست و اقدامات

اعتراض به چگونگی تولید معرفت در توسعه یعنی با مفرضات فرهنگی اش، همچنین و بررسی نموده درك بهتر 

کتاب بنا دارد نشان دهد که . قرار می دهدبررسی مورد پیچیدگی هاي قدرت و سیاست هژنومیک آن را 

نخبگان غربی اغلب در برساختن چنین معرفت نوین استعماري اي همدستی  /نفکرانکارگزاران توسعه و روش

  . کرده اند

به نگارنده طی شش سال نوشته است و که  است یاي از مقاالت کتاب سیاست پسااستعماري توسعه، مجموعه

  :این دست استهایی از  رصدد طرح پرسشدو  می پردازدتجزیه و تحلیل مسائل توسعه از دیدگاه پسااستعماري 
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ها و سیاست فرهنگی مسلط که نظریه و عمل توسعه را  چگونه نظریه پسااستعماري در درك و فهم ارزش  -

  کند؟ دهند، به ما کمک می شکل می

  تا چه اندازه ما روشنفکران و کارگزاران توسعه در تولید دانش نئواستعماري همدستی داریم؟  -

سوم را به سکوت وا می دارد و ما چه استراتژي هاي پسااستعماري را چگونه اعمال نهادي، فرودست جهان  -

  شنیده شدن فرودست به کار گیریم؟ بایستی جهت بهتر 

وي دموکراتیک و عاملیت فرودست در گو تواند مسیري را براي گفت چگونه یک سیاست پسااستعماري می -

  توسعه بگشاید؟
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  ماجراهاي دنیاي جدید: عصر تالطم -2

  اسپن گرینآلن 

  صالح واحدي

  1399 گویا، : تهران

  

  

  چکیده 

جمهور امریکا در      حاکمیت چهار رئیس       ترین اقتصاد جهان در دوره      بزرگ ،ریاست بر بانک مرکزي      پنج دوره

اي       چهره. ی ساخته استاي جهان      چهره» آلن گرین اسپن«و یکم، از      هاي پایانی قرن بیستم و آغاز قرن بیست       دهه

هاي اقتصادي جهان       گذاري      آور در عرصه سیاست      تواند به لحاظ تأثیرگذاري از معدود عناصر نام      که بدون شک می

ینتون و جورج جورج بوش پدر، بیل کل. هاي طوالنی همکاري با رونالد ریگان      وي پس از سال. معاصر نامیده شود

عمر       و پس از ورود به نهمین دهه 2006ترین نهاد پولی ایاالت متحده نهایتاً در سال       در رأس مهم بوش پسر

هاي       وي حاصل تجربه طوالنی خود در این سمت و چند دهه تجارب فعالیت در عرصه. خود بازنشسته شد

گرین اسپن  .رشته تحریر درآورد به» الطمعصر ت«در کتاب  - اش      با تأکید بر نگرش امریکایی - بازرگانی را 

ف طرا نقطه عسپتامبر  11همچون بسیاري از رهبران جریان حاکمیت جهان سرمایه داري در غرب، حادثه 

کتاب با شرح پرواز او از  ،بدین لحاظ. تاریخی بی مثالی می داند که آغازگر تغییرات بسیاري در جهان بوده است

و دریافت خبر اصابت هواپیماها به برج هاي دو قلو آغاز  2001سپتامبر  11ظهر  زوریخ به واشنگتن در بعد از

بخشی از کتاب شرح سال هاي کودکی، جوانی، تحصیالت و زندگی شخصی گرین اسپن است و در . می شود

بخش هایی از کتاب نیز نویسنده به بررسی وضعیت اقتصادي نقاط مختلف جهان و البته با نگاهی یکپارچه می 

 . پردازد

  



7 

 

 

  1399 آبان ، هشتمصد و چهل و ، شماره تخصصی وزارت امور خارجه، سال پانزدهم رسانی کتابخانهطالعنشریه ا

  

  پنجاه متفکر کلیدي توسعه - 3

  دیوید سایمون

  )پشتوا(مهدي فرهمندنژاد 

  1399 ثالث، : تهران

  

  

  

  چکیده

ترین اندیشمندان  ترین و در عین حال متنوع توان نوعی دانشنامه توسعه نامید چرا که شاخص می این کتاب را 

 ،المللی اقتصاددانان و مدیران بلندپایه و بین این پنجاه متفکر شامل. اند حوزه توسعه در آن معرفی شده

پردازان  سیاستمداران و دولتمردانی از کشورهاي جهان اول تا جهان سوم، رهبران بزرگ سیاسی و نظریه

این افراد شامل نوگرایان؛ قائالن به رویکرد وابستگی؛ توسعه گرایان؛ پیشوایان مذهبی و . شوند دانشگاهی می

محیط زیست و راهبران سیاسی داراي دیدگاه هاي  -عه؛ اندیشمندان حوزه توسعهمعنوي الهام بخش توس

  . جایگزین و اصولگرایانه اي از توسعه را می شوند

و جاري در عرصه به عبارتی، اثر حاضر گروهی را گرد هم آورده که نماینده جریان ها و جنبش هاي متعدد 

ایشان باال بردن سطح ارتباط و اجزاي شاکله این اثر است  توسعه هستند که به اعتقاد نویسنده هدف از گزینش

و هدف این بوده است که با وارد ساختن افرادي که در رشته هاي گوناگون در دوره ها و زمان هاي متفاوت 

حضور داشته و ضروتاً از جایگاه هاي اجتماعی متفاوت و مناطق جغرافیایی گونان برخاسته اند، سلطه 

   .به چالش کشیده شودانگلیسی در حوزه نظریه و گفتمان توسعه به ویژه توسط اقتصاددانان  - فراگیرآمریکایی
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  فارسی – هاي جدید   تابک

  

کتی گاردنر، دیوید لوییس؛ ترجمه قاسم حسنی، / 21 هاي توسعه در قرن  چالش: شناسی و توسعه انسان -1

  . 1398 اندیشه احسان، : تهران -.نیا عاطفه ناصري
  

ي  آیدین  جان بالکان، ارول بالکان، احمد اونجو؛ ترجمه نشه] گان گردآورنده[/ ي اردوغان آمدن ترکیهبر - 2

  . 1399 آگه، : تهران - .اقدم اخوان

  

مولف ندي / گیري بهار عربی و علل ناکامی آن تبیین بسترهاي شکل: هاي عربی پاییز سیاسی انقالب - 3

  . 1398 نگاه معاصر، : تهران - .نی، اکرم مدنیالشقیفی المارینی؛ ترجمه سعداهللا همایو
  

ثالث، : تهران -).پشتوا(دیوید سایمون؛ ترجمه مهدي فرهمندنژاد ] ویراستار/ [پنجاه متفکر کلیدي توسعه -4

 1399 .  

  

روزنه، : تهران -.پور و همکاران گردآوري و ترجمه محسن علوي/ در تاریخ اندیشه سیاسی غرب "دوستی" - 5

 1398 .  
  
  . 1398 اندیشه احسان، : تهران -.ي خرم بقایی جک گلدستون؛ ترجمه/ ها اي بر انقالب دیباچه -6
  
  . 1398 اندیشه احسان، : تهران -.حسن بودالیی/ روش تحقیق پدیدارشناسی -7
  

نویسندگان علیرضا خسروي، عبدالمحمود / شناسی تحلیل ریسک و سناریوهاي ثبات سیاسی روش -8

  . 1399 پژوهشکده مطالعات راهبردي، : نتهرا - .لرد محمدي
  

ایالن کاپور؛ ترجمه رشید احمدرش، مصطفی / )نقد پسااستعماري توسعه(سیاست پسااستعماري توسعه  - 9

  . 1399 اندیشه احسان، : تهران -.احمدزاده
  

؛ ]انو دیگر... [نورث . داگالس سی] ویراستاران/ [سیاست، اقتصاد و مسائل توسعه در سایه خشونت -10

 . 1395 روزنه، : تهران -.پور مترجمین محسن میردامادي، محمدحسین نعیمی

  

تالیف عابد اکبري؛ نظارت و اجرا موسسه فرهنگی / ها بسترها و زمینه: گیري روابط ایران و آلمان شکل -11

  . 1398 ان، ابرار معاصر تهر: تهران -.المللی ابرار معاصر تهران، معاونت پژوهشی مطالعات و تحقیقات بین

  
  . 1399 گویا، : تهران -.ي صالح واحدي اسپن؛ ترجمه آلن گرین/ ماجراهاي دنیاي جدید: عصر تالطم -12
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امیرکبیر، : تهران -.السادات نوشته محمدطاهر القادري؛ ترجمه عبدالحسین رئیس/ فتوا پیرامون تروریسم -13

 1398 .  
  

  . 1398 نگاه معاصر، : تهران -.ي مرتضی افشاري ترجمه پل فرانکو؛/ ي سیاسی مایکل اوکشات فلسفه -14
  

بندیک پري با ] گردآورنده/ [هاي خطی فارسی کتابخانه آکادمی علوم مجارستان فهرست نسخه -15

وزارت : تهران -.همکاري مژده محمدي، میکلوش شارکوزي؛ مترجم پریسا کرم رضایی با همکاري مژده محمدي

  . 1398 تشارات، امور خارجه، اداره چاپ و ان
  

  . 1398 نگاه معاصر، : تهران -.صباح مفیدي/ هندوئسم و اسالم: کارکردسیاسی دین در هندوستان معاصر - 16

نویسنده دیدیه تروشه؛ تحقیق و ترجمه محمدجواد جاوید، / مبانی حقوق عمومی فرانسه و اتحادیه اروپا -17

  . 1396 خرسندي، : تهران -.آرزو رنگچیان

  

 - .اهللا قاسمی جان اسکات؛ ترجمه روح/ شناختی اصول تحلیل جامعه: پردازي جهان اجتماعی ممفهو -18

  . 1398 اندیشه احسان، : تهران

  

پل گروگمن؛ ترجمه فریدون تفضلی / براي ایجاد رونق اقتصادي ''کینز جدید''هاي  توصیه: نبرد با رکود -19

  . 1397 انتشارات دنیاي اقتصاد، : تهران -.و سمیه مردانه
  

  . 1399 اندیشه احسان، : تهران - .پري عطایی/ هاي رسانه و فرهنگ نظریه - 20
  

نگاه : تهران - .نصرآبادي بهزاد مفیدي/ شناسی پسااستعماري نگرش دو قطبی در باستان: هویت تحمیلی -21

  . 1398 معاصر، 
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  معرفی مقاالت فارسی
  

  

  

  

  

 
  مأخذ - پدیدآور  - عنوان   ردیف

  

1  

  
احمدرضا / مدت و بلندمدت در کشورهاي منتخب جاده ابریشم عوامل موثر بر صنعت گردشگري در کوتاه ارزیابی

  . 165  - 188: 61، شماره 16 ، بهار؛ جلد 1399 . راهبردتوسعه - .شیرزادي، زهرا زمانی
  

. هبردي جهان اسالمفصلنامه مطالعات را -.شعیب بهمن/ گراي روسی اصالحات به سبک پوتین؛ تداوم دموکراسی نخبه  2
  . 91  - 112: 80، شماره 20 ، زمستان؛ جلد 1398 

  
. ملی بان امنیت دیده - .جقه سعید صادقی/ ها اطالع رسانی و مدیریت افکار عمومی در زمان بحران؛ عملکرد و درس  3

  . 55  -  60: 95، اسفند؛ شماره 1398 
  

رضوان / الملل المللی؛ تطبیق واقعیت و حقوق بین سناد بینانگاري ژنوسید سیاسی با تکیه بر ا امکان سنجی جرم  4
  . 223  -  250: 62، شماره 37 تابستان؛ جلد  -، بهار 1399 . المللی مجله حقوقی بین - .تبریزي باقرزاده، مهدي حسین

  
، شماره 34 رداد؛ جلد ، خ1399 . ها رویدادها و تحلیل - .محمد آبیلی/ ها و پیامدهاي خروج آمریکا از قاره آفریقا انگیزه  5

335 :96 -  87 .  
  

، 1399 . المللی مجله حقوقی بین -.علی رضائی/ المللی آزادي اراده طرفین در نظارت قضایی بر آراي داوري تجاري بین  6
  . 305  - 332: 62، شماره 37 تابستان؛ جلد  -بهار 

  
، خرداد؛ شماره 1399 . ملی بان امنیت دیده -.پور جتبی قلیم/ رانی کارآمد در جهان امروز و ایران فردا تی و حکم.سی.آي  7

98 :41 -  33 .  
  

، 1398 . ملی بان امنیت دیده - .فرزاد پورسعید/ گرد پیروزي اسالمی در چهل و یکمین سال هاي تداوم انقالب بایسته  8
  . 15  -  20: 95اسفند؛ شماره 

  
، 1398 . ملی بان امنیت دیده -.علیرضا رحیمی/ ها یابی آن قدرتبرآمدن ابرثروتمندان جدید در ایران و پیامدهاي   9

  . 61  -  74: 95اسفند؛ شماره 
  

باقر میرعباسی، مصطفی / بررسی اعمال دکترین پیوند واقعی در اعطاي تابعیت به کشتی توسط کشور صاحب پرچم  10
  . 29  -  58: 62ه ، شمار37 تابستان؛ جلد  - ، بهار 1399 . المللی مجله حقوقی بین - .هاشمی

محمد / 1980  -  2016بررسی تاثیر اعتماد اجتماعی بر توسعه با تاکید بر شاخص توسعه انسانی در سال هاي   11
  . 56  - 78: 61، شماره 16 ، بهار؛ جلد 1399 . راهبرد توسعه -.زاده مستولی

  
، شماره 5 ، تیر؛ جلد 1399 . پژوهش ملل - .ورپ احمد ناصري/ بررسی تطبیقی جرم جعل اسناد در قانون ایران و آلمان  12

54 :146 -  133 .  
  

، 34 ، خرداد؛ جلد 1399 . رویدادها و تحلیل ها - .علیرضا صداقت/ المللی اتیوپی اي و بین بررسی سیاست خارجی منطقه  13
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