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معرفي نشريه
نشریه «اطالعرساني» كتابخانه تخصصي وزارت امور خارجه با هدف آگاهي خوانندگان محترم از
جدیدترین منابع موجود در كتابخانه تخصصي تهيه و تنظيم شده است .به منظور دسترسي سریعتر و تسهيل
كار محققان ،پژوهشگران و كليه اعضاي محترم كتابخانه ،نسخه الکترونيکي نشریه از طریق پست الکترونيك
ارسال ميگردد.
نقل و اقتباس از نشریه اطالعرساني كتابخانه تخصصي وزارت امور خارجه با ذكر منبع بالمانع است.
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معرفي کتاب فارسي

 -4آنچه بر من گذشت :خاطرات عارف (علی) پاينده 431۱-4332
محمدحسین خسروپناه
تهران :اختران4399 ،

چکیده
عارف (علي) پاینده از فعاالن سياسي جنبش چپ ایران در دهههاي سي تا شصت خورشيدي است .روابط
گسترده و سي سال همکاري با محفلها و گروههاي سياسي چپ و تجربۀ زندان سياسي در سالهاي پرتالطم
 13۳۱-133۹موجب شده است تا ایشان اطالع و آگاهي بسياري از روندهاي شکلگيري و فعاليتهاي آن
محفلها و گروههاي سياسي كه شماري از آنها كموبيش ناشناختهاند و همچنين شرایط زندانهاي سياسي و
عملکرد زندانيان گروههاي سياسي داشته باشد .كتاب «آنچه بر من گذشت» بازگویي آن تجربۀ سيساله و
آسيبشناسي جنبش چپ ایران است .عارف (علي) پاینده در اینباره ميگوید« :هدفم از پارهاي توضيحات و
بازگویي ضعفها و اشتباهها ،نفي و انکار شخص یا سازمان و جریاني نيست .به همۀ احزاب و سازمانها و
اشخاصي كه براي دستيابي به استقالل ،پيشرفت و ترقي كشور و آزادي و سعادت و بهروزي مردم ایران تالش
كردند عميقاً احترام ميگذارم .بيان ضعفها و خطاها و تالش براي ریشهیابي آن ميتواند كمك مؤثري باشد به
آسيبشناسي جنبش چپ ایران .كاري كه با چشمپوشي و نگفتن امکانپذیر نخواهد بود» .
از اینرو ،این كتاب ضمن بيان سرگذشت زندگي خانوادگي پاینده ،زندگي سياسي و اجتماعي نامبرده را
براي خواننده ترسيم ميكند و به همکاريهاي ایشان با گروههاي سياسي و دوران زندانيهاي مشاراليه اشاره
دارد.

نشریه اطالعرسانی کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه ،سال شانزدهم ،شماره صد و پنجاه و ششم  ،مرداد 0011

۳

 -2اقتصاد خوب برای دوران سخت
آبیجیت بنرجی ،استر دوفلو
ترجمه صبا نوروزی
تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه4399 ،

چکیده
اثر اقتصاد خوب براي دوران سخت ،از سوي آبيجيت بنرجي و استر دوفلو ،اقتصاددانان برنده جایزه نوبل در سال
 211۹تاليف گردیدهاست .نگارندگان در این كتاب به منظور ارائه رویکردي بنيادین در جهت مقابله با شدیدترین
مشکالت جهان امروز ،مطالب و شواهد دقيقي را ارائه دادهاند .این كتاب مسيري را براي فعاليتهاي مطالعاتي بين-
رشتهاي با محوریت بهبود رفاه افراد جامعه و حفظ كرامت انساني باز ميكند .این كتاب سعي در یافتن راه حلي
براي معضالت و چالشهاي اقتصاد بحرانزده جهان امروز دارد .نویسندگان بر این باور هستند كه اگر اقتصاد در
مسير درست هدایت شود ،راه حلي كارساز براي دردسرسازترین مشکالت اجتماعي و سياسي روزگار امروز است.
اكنون فهم چگونگي مواجهه با مشکالت اقتصادي ،چالش بزرگي ميباشد ،به طوري كه این مسئله حتي از
موضوعات مرتبط با سفرهاي فضایي و پيشرفتهاي علمي نيز حائز اهميتتر است .مهاجرت و نابرابري ،جهاني
شدن ،اختاللهاي تکنولوژیکي و تغييرات آب و هوایي از جمله موضوعاتي هستند كه نگرانيهاي بزرگي را در
سراسر جهان ایجاد كردهاند .از این رو ،نگارندگان در صدد هستند تا در هر فصل از كتاب به سوالي اساسي مرتبط با
مسایل جهاني پاسخ دهند .سواالتي مانند اینکه آیا مردم باید به سياستمداراني كه از مهاجرت حمایت ميكنند،
اعتماد كرده و راي دهند؟ آیا كمكهاي رفاهي یا نقدي به مردم موجب تنبلي آنها ميشود؟ سيستمهاي اتوماسيون
و خودكار عملكننده بدون عامل انساني چه تاثيري بر مشاغل و رفاه خواهد داشت؟
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 -3دولت عمیق
مايک الفگرن
الهه کواليی ،زکیه يزدانشناس
تهران :پژوهشکده مطالعات راهبردی4399 ،

چکیده
فرایند سياستگذاري در آمریکا و مؤلفههاي تأثيرگذار بر آن از مهمترین موضوعهایي است كه عرصه علم و عمل
سياسي در همه كشورها را تحت تأثير قرار ميدهد .ازاینرو ،شناخت جنبههاي ناشناخته و غيررسمي فرایند
تصميمسازي در ایاالت متحده ميتواند چشمانداز روشني پيشروي پژوهشگران در حوزههاي روابطبينالملل و
مطالعات منطقهاي و سياستمداران همه كشورهاي جهان و بهویژه كشورهاي در حال توسعه بگشاید .كتاب «دولت
عميق» به قلم مایك الفگرن ،كارمند پيشين كنگره و عضو حزب جمهوريخواه تالشي براي نشاندادن الیههاي
پنهان متعددي است كه شبکهاي منسجم را تشکيل داده و عرصه سياستگذاري داخلي و خارجي آمریکا را در
اختيار گرفتهاند .این شبکه منسجم ،صرفنظر از اینکه رئيسجمهور مستقر در كاخ سفيد دمکرات یا جمهوريخواه
باشد یا اكثریت كنگره در دست كدام حزب قرار داشته باشد ،با برقراري پيوندهاي گسترده ميان نهادهاي حکومتي
و شركتهاي خصوصي بزرگ برخوردار از منابع مالي گسترده ،خواستههاي خود را بر این نهادها تحميل ميكند تا
منافع خود را تأمين كند؛ فرایندي كه به دوري هرچه بيشتر كاركرد سياست داخلي و خارجي آمریکا از خواسته و
منافع مردم آمریکا ميانجامد و حاصل آن گسترش شکافهاي طبقاتي است.
الفگرن این مجموعه گسترده را كه شامل شركتهاي خصوصي صنعتي و نظامي ،بانکداران ،بازرگانان و
البيگران مختلف ميشود ،دولت عميق ناميده و آن را حلقه پيوند جنگ عليه تروریسم ،گسترش نظاميگري در
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سياست خارجي آمریکا ،ایجاد ساختار اجتماعي ثروتمحور و ایجاد نابرابرترین جامعه در قرن گذشته در آمریکا و
ناكارآمدي سياسي ميداند .این كتاب سعي دارد ردپاي دولت عميق در نهادهاي مختلف ایاالت متحده را پيگيري و
رشد سرطاني آن در تاروپود یکي از بزرگترین مردمساالريهاي جهان را نشان دهد؛ پدیدهاي كه روح مردمساالري
را در آمریکا نشانه رفته و ميتواند آن را به نابودي كامل بکشاند.
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 -4ديپلماسی مهارت(رويکردی نوين در ديپلماسی عمومی)
سمیه مروتی
تهران :موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بینالمللی ابرار معاصر4422،

چکیده
كتاب در قالب مجموعه مقاالت گردآوري شدهاست .كتاب با اشاره به اهميت دیپلماسي عمومي ،آن را فرایندي
ميداند كه از طریق دیپلماسي عمومي یك دولت ميتواند ارتباطات و روابط مستقيم با مردم دیگر كشورها برقرار
كند تا بدینوسيله منافع ملي را توسعه داده و تامين نماید و ارزشهاي خود را در جامعه هدف اشاعه و گسترش
دهد .از این رو ،با نگاهي به ابعاد و مولفههاي دیپلماسي عمومي از جمله تعامالت روابط دولت با مردم ،فراگير بودن
مخاطبان ،تنوع ابزار و امکانات رسانهاي و اطالعاتي ،انتقال عقاید و ارزشها از طریق مبادالت علمي ،فرهنگي و
هنري و مشابهت آنها با ابعاد و مولفههاي مهارتآموزي ،نشان ميدهد كه دیپلماسي مهارت به عنوان برجستهترین
شکل دیپلماسي عمومي ميتواند بهترین زمينهساز تحقق دیپلماسي عمومي باشد .همچنين دیپلماسي مهارت از
طریق افزایش توانمندي نيروي كار در داخل و خارج از كشور ميسر خواهد بود .از اینرو ،دیپلماسي آموزشي،
دیپلماسي فناوري و انواع دیگر دیپلماسي بخش جدایيناپذیر از دیپلماسي مهارت خواهند بود و نویسندگان این اثر
با توجه به اهميت موضوعات بيان شده ،به جایگاه دیپلماسي مهارت در دیپلماسي عمومي و كاربست این مفهوم در
چارچوب دیپلماسي مهارت پرداختهاند.
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 -1آيندهنگاری در روابط بینالملل :معرفی تکنیکهای منتخب
عابد اکبری ،نجمیه پوراسمعیلی
تهران :موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بینالمللی ابرار معاصر4399،

چکیده
سرعت دگرگوني پدیدهها و رویدادها در عرصههاي داخلي ،منطقهاي و بينالمللي به گونهاي است كه دانش-
پژوهان و پژوهشگران حوزه روابط بينالملل و مطالعات منطقهاي را ناگزیر از توجه به آینده ميكند و تامين بستر و
مبنایي اوليه از ادبيات به منظور آشنایي دانشپژوهان با مباني تحقيق در حوزه آینده ،دستوركار نویسندگان بوده-
است .همچين دولتمردان ناگزیر از شناخت محيط منطقهاي و بينالمللي هستند ،چراكه بدون شناخت محيط
منطقهاي و بينالمللي ،تصميمهاي اتخاذ شده از سوي تصميمگيران عرصه سياست خارجي ،نميتواند مفيد و واقعي
باشد و از سویي تصميمگيري صحيح معطوف به شناخت از گذشته ،حال و درک آینده است و شناخت آینده نيز
تصویري است از روندهاي فعلي و ارادهها و تحوالت احتمالي كه در شکلگيري جهان ایفاي نقش ميكنند .از اینرو،
اطالع نسبي از آنچه كه ممکن است در آینده اتفاق بيافتد و وقوع آن محتمل است ،ضروري به نظر مي رسد.
در این كتاب تالش شده است از منظري آموزشي -عملياتي به جاي پرداختن به تکنيكهاي متعدد نظري براي
آینده نگاري ،صرفاً به آموزش و شناخت عملياتي تکنيكهایي همچون ،سناریونویسي؛ تحليل اهداف؛ تحليل روند؛
تحليل الیه الیه علي و تکنيك دلفي پرداخته شود.
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کتابهاي جديد – فارسي
 -4اقتصاد خوب برای دوران سخت /تاليف آبيجيت بنرجي ،استر دوفلو؛ ترجمه صبا نوروزي -.تهران :بنگاه
ترجمه و نشر كتاب پارسه.13۹۹ ،
 -2آنچه بر من گذشت :خاطرات عارف (علی) پاينده  /431۱-4332به اهتمام محمدحسين خسروپناه-.
تهران :اختران.13۹۹ ،
 -3آيندهنگاری در روابط بینالملل :معرفی تکنیکهای منتخب /به اهتمام عابد اكبري ،نجميه پوراسمعيلي-.
تهران :ابرار معاصر تهران.13۹۹ ،
 -4پسااسالمیسم :بازنگری رابطه سیاست و مذهب در ايران /تاليف ميالد دخانچي -.اصفهان :آرما.13۹۹ ،
 -1پوپولیسم اروپايی /تاليف عليرضا ثمودي -.تهران :ابرار معاصر تهران.1411 ،
 -۱جهان همچنان غربی؟ يکجانبهگرايی ،چندجانبهگرايی و آينده نظم جهانی /تاليف [صحيح :ویراستاران]
سرجيو فابریني ،رافایل مارچتي؛ ترجمه علي اسمعيلياردكاني ،احسان صادقيچيمه ،ساناز كریميواال -.تهران:
ابرار معاصر تهران.13۹۹ ،
 -8حرفه :هستهای :خاطرات دکتر علیاصغر سلطانیه /گفتگو و تدوین حسن عليبخشي -.تهران :اميركبير،
.1411
 -4خطر نبرد هستهای نوين و کارکرد منظومه صنعتی -نظامی( :با پیشدرآمدی بر رويدادهای نهفته
نبرد در کشور عراق) /پدیدآورنده هلن كالدیکات؛ برگردان و پژوهش احمدعلي رجائي ،مهين سروري
(رجائي) -.تهران :قلم.1388 ،
 -9خیزش چین در عصر گذار (پويايیهای جهانی و منطقهای) /تأليف محمدعلي شيرخاني ،فاطمه محروق-.
تهران :دانشگاه تهران ،موسسه انتشارات.13۹۹ ،
 -42درآمدی بر سیاست خارجی پادشاهی اردن هاشمی /تاليف اسماعيل یاسيني -.تهران :ابرار معاصر تهران،
.1411
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 -44دولت عمیق /تاليف مولف مایك الفگرن؛ ترجمه الهه كوالیي ،زكيه یزدانشناس -.تهران :پژوهشکده مطالعات
راهبردي.13۹۹ ،
 -42ده آموزه برای جهان پساپاندمی /تاليف فرید زكریا؛ ترجمه ابراهيم آقامحمدي -.تهران :ابرار معاصر تهران؛
اراک :دانشگاه اراک ،معاونت پژوهشي و فناوري.13۹۹ ،
 -43ديپلماسی علم  :روزی نو يا صبحی کاذب؟ /تاليف [صحيح :ویراستاران] لوید دیویس ،روبرت پتمن؛ ترجمه
جواد مشایخ ،عفت نوروزي ،سعيده صارمي؛ [به سفارش ریاست جمهوري ،پژوهشکده مطالعات فناوري] -.تهران:
رسا.13۹7 ،
 -44ديپلماسی مهارت :رويکردی نوين در ديپلماسی عمومی /به اهتمام سميه مروتي -.تهران :ابرار معاصر
تهران.13۹۹ ،
 -41راه بیسرانجام :نگاهی به سرگذشت آسوريان در جنگ اول جهانی /تاليف سيروان خسروزاده -.تهران:
شيرازه كتاب ما.13۹7 ،
 -4۱روششناسی فهم کنش اجتماعی انسان با نگاهی به روشهای رشته روابط بینالملل /تاليف قاسم
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