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 في نشريهمعر
 

آگاهي خوانندگان محترم از با هدف كتابخانه تخصصي وزارت امور خارجه « رسانياطالع»نشریه 

تر و تسهيل سي سریع. به منظور دسترجدیدترین منابع موجود در كتابخانه تخصصي تهيه و تنظيم شده است

از طریق پست الکترونيك  پژوهشگران و كليه اعضاي محترم كتابخانه، نسخه الکترونيکي نشریهكار محققان، 

 .گرددارسال مي

 رساني كتابخانه تخصصي وزارت امور خارجه با ذكر منبع بالمانع است.نقل و اقتباس از نشریه اطالع
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 کتاب فارسيمعرفي 

 

 

 431۱-4332آنچه بر من گذشت: خاطرات عارف )علی( پاينده  -4

 محمدحسین خسروپناه

 4399تهران: اختران، 

 

 

 چکیده

هاي سي تا شصت خورشيدي است. روابط ( پاینده از فعاالن سياسي جنبش چپ ایران در دههعارف )علي

هاي پرتالطم هاي سياسي چپ و تجربۀ زندان سياسي در سالها و گروهبا محفل گسترده و سي سال همکاري

اي آن هگيري و فعاليتشکل هاياطالع و آگاهي بسياري از روندتا ایشان موجب شده است  133۹-13۳۱

سياسي و  هاينشرایط زنداهمچنين اند و وبيش ناشناختههاي سياسي كه شماري از آنها كمها و گروهمحفل

ساله و بازگویي آن تجربۀ سي« آنچه بر من گذشت»كتاب هاي سياسي داشته باشد. عملکرد زندانيان گروه

اي توضيحات و هدفم از پاره»گوید: يباره مدر اینعارف )علي( پاینده شناسي جنبش چپ ایران است. آسيب

ها و ها، نفي و انکار شخص یا سازمان و جریاني نيست. به همۀ احزاب و سازمانها و اشتباهبازگویي ضعف

اشخاصي كه براي دستيابي به استقالل، پيشرفت و ترقي كشور و آزادي و سعادت و بهروزي مردم ایران تالش 

تواند كمك مؤثري باشد به یابي آن ميها و خطاها و تالش براي ریشهبيان ضعفگذارم. كردند عميقاً احترام مي

  « .پذیر نخواهد بودپوشي و نگفتن امکانشناسي جنبش چپ ایران. كاري كه با چشمآسيب

خانوادگي پاینده، زندگي سياسي و اجتماعي نامبرده را از اینرو، این كتاب ضمن بيان سرگذشت زندگي  

هاي مشاراليه اشاره هاي سياسي و دوران زندانيهاي ایشان با گروهكند و به همکاريترسيم مي براي خواننده

 دارد. 
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 اقتصاد خوب برای دوران سخت -2

 آبیجیت بنرجی، استر دوفلو

 ترجمه صبا نوروزی

 4399تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه، 

 

 

 

 چکیده 

سال سوي آبيجيت بنرجي و استر دوفلو، اقتصاددانان برنده جایزه نوبل در از اقتصاد خوب براي دوران سخت، اثر 

به منظور ارائه رویکردي بنيادین در جهت مقابله با شدیدترین كتاب نگارندگان در این  است.تاليف گردیده 211۹

-هاي مطالعاتي بيناند. این كتاب مسيري را براي فعاليتمشکالت جهان امروز، مطالب و شواهد دقيقي را ارائه داده

 يیافتن راه حلدر این كتاب سعي  كند.اي با محوریت بهبود رفاه افراد جامعه و حفظ كرامت انساني باز ميرشته

اقتصاد در اگر ند كه هست زده جهان امروز دارد. نویسندگان بر این باورهاي اقتصاد بحرانبراي معضالت و چالش

 .ستامروز االت اجتماعي و سياسي روزگار ز براي دردسرسازترین مشکمسير درست هدایت شود، راه حلي كارسا

باشد، به طوري كه این مسئله حتي از اكنون فهم چگونگي مواجهه با مشکالت اقتصادي، چالش بزرگي مي

مهاجرت و نابرابري، جهاني  تر است.هاي علمي نيز حائز اهميتموضوعات مرتبط با سفرهاي فضایي و پيشرفت

هاي بزرگي را در هاي تکنولوژیکي و تغييرات آب و هوایي از جمله موضوعاتي هستند كه نگرانياللشدن، اخت

فصل از كتاب به سوالي اساسي مرتبط با هر نگارندگان در صدد هستند تا در از این رو، اند. سراسر جهان ایجاد كرده

كنند، سياستمداراني كه از مهاجرت حمایت ميد. سواالتي مانند اینکه آیا مردم باید به ندهمسایل جهاني پاسخ 

هاي اتوماسيون سيستمشود؟ هاي رفاهي یا نقدي به مردم موجب تنبلي آنها ميراي دهند؟ آیا كمكاعتماد كرده و 

 كننده بدون عامل انساني چه تاثيري بر مشاغل و رفاه خواهد داشت؟و خودكار عمل
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 دولت عمیق -3

 مايک الفگرن

 شناس، زکیه يزدانالهه کواليی

 4399تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 

 

 

 

 

 چکیده

هایي است كه عرصه علم و عمل ترین موضوعهاي تأثيرگذار بر آن از مهمگذاري در آمریکا و مؤلفهفرایند سياست

مي فرایند هاي ناشناخته و غيررسشناخت جنبه ،رودهد. ازاینسياسي در همه كشورها را تحت تأثير قرار مي

 و المللبينروابطهاي در حوزهروي پژوهشگران انداز روشني پيشتواند چشمسازي در ایاالت متحده ميتصميم

دولت »ویژه كشورهاي در حال توسعه بگشاید. كتاب مداران همه كشورهاي جهان و بهاي و سياستمطالعات منطقه

هاي دادن الیهخواه تالشي براي نشانعضو حزب جمهوريبه قلم مایك الفگرن، كارمند پيشين كنگره و « عميق

گذاري داخلي و خارجي آمریکا را در اي منسجم را تشکيل داده و عرصه سياستپنهان متعددي است كه شبکه

خواه جمهور مستقر در كاخ سفيد دمکرات یا جمهورينظر از اینکه رئيساند. این شبکه منسجم، صرفاختيار گرفته

ثریت كنگره در دست كدام حزب قرار داشته باشد، با برقراري پيوندهاي گسترده ميان نهادهاي حکومتي باشد یا اك

كند تا هاي خود را بر این نهادها تحميل ميهاي خصوصي بزرگ برخوردار از منابع مالي گسترده، خواستهو شركت

از خواسته و  ست داخلي و خارجي آمریکاركرد سيامنافع خود را تأمين كند؛ فرایندي كه به دوري هرچه بيشتر كا

 هاي طبقاتي است.انجامد و حاصل آن گسترش شکافمنافع مردم آمریکا مي

هاي خصوصي صنعتي و نظامي، بانکداران، بازرگانان و الفگرن این مجموعه گسترده را كه شامل شركت 

گري در ليه تروریسم، گسترش نظاميشود، دولت عميق ناميده و آن را حلقه پيوند جنگ عگران مختلف ميالبي
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محور و ایجاد نابرابرترین جامعه در قرن گذشته در آمریکا و سياست خارجي آمریکا، ایجاد ساختار اجتماعي ثروت

داند. این كتاب سعي دارد ردپاي دولت عميق در نهادهاي مختلف ایاالت متحده را پيگيري و ناكارآمدي سياسي مي

ساالري اي كه روح مردمهاي جهان را نشان دهد؛ پدیدهساالريپود یکي از بزرگترین مردمرشد سرطاني آن در تارو

 .تواند آن را به نابودي كامل بکشاندرا در آمریکا نشانه رفته و مي
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 ديپلماسی مهارت)رويکردی نوين در ديپلماسی عمومی(  -4

 سمیه مروتی

 4422مللی ابرار معاصر،التهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین

  

 

 چکیده

است. كتاب با اشاره به اهميت دیپلماسي عمومي، آن را فرایندي كتاب در قالب مجموعه مقاالت گردآوري شده

برقرار  هاكشوردیگر ارتباطات و روابط مستقيم با مردم تواند ميداند كه از طریق دیپلماسي عمومي یك دولت مي

هاي خود را در جامعه هدف اشاعه و گسترش لي را توسعه داده و تامين نماید و ارزشند تا بدینوسيله منافع مك

مردم، فراگير بودن با  دولتهاي دیپلماسي عمومي از جمله تعامالت روابط اهي به ابعاد و مولفهگدهد. از این رو، با ن

ها از طریق مبادالت علمي، فرهنگي و اي و اطالعاتي، انتقال عقاید و ارزشمخاطبان، تنوع ابزار و امکانات رسانه

ترین دهد كه دیپلماسي مهارت به عنوان برجستهنشان مي ،آموزيهاي مهارتهنري و مشابهت آنها با ابعاد و مولفه

همچنين دیپلماسي مهارت از ساز تحقق دیپلماسي عمومي باشد. تواند بهترین زمينهشکل دیپلماسي عمومي مي

رو، دیپلماسي آموزشي، كار در داخل و خارج از كشور ميسر خواهد بود. از این يرويطریق افزایش توانمندي ن

 نویسندگان این اثر و مهارت خواهند بودناپذیر از دیپلماسي دیپلماسي فناوري و انواع دیگر دیپلماسي بخش جدایي

ي و كاربست این مفهوم در دیپلماسي مهارت در دیپلماسي عمومایگاه جبه  با توجه به اهميت موضوعات بيان شده،

 اند. چارچوب دیپلماسي مهارت پرداخته
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 های منتخبالملل: معرفی تکنیکنگاری در روابط بینآينده -1

 عابد اکبری، نجمیه پوراسمعیلی

 4399المللی ابرار معاصر،تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین

 

 

 

 چکیده

-اي است كه دانشالمللي به گونهاي و بينهاي داخلي، منطقهها در عرصهها و رویدادسرعت دگرگوني پدیده

كند و تامين بستر و اي را ناگزیر از توجه به آینده ميالملل و مطالعات منطقهوزه روابط بينحپژوهان و پژوهشگران 

-دستوركار نویسندگان بودهپژوهان با مباني تحقيق در حوزه آینده، از ادبيات به منظور آشنایي دانشمبنایي اوليه 

المللي هستند، چراكه بدون شناخت محيط اي و بينمردان ناگزیر از شناخت محيط منطقهاست. همچين دولت

تواند مفيد و واقعي گيران عرصه سياست خارجي، نميهاي اتخاذ شده از سوي تصميمالمللي، تصميماي و بينمنطقه

ف به شناخت از گذشته، حال و درک آینده است و شناخت آینده نيز گيري صحيح معطوباشد و از سویي تصميم

 رو،از اینكنند. گيري جهان ایفاي نقش ميها و تحوالت احتمالي كه در شکلاراده و يتصویري است از روندهاي فعل

 د. ضروري به نظر مي رس ،تمل استحع آن موافتد و وقبينده اتفاق یاطالع نسبي از آنچه كه ممکن است در آ

براي نظري هاي متعدد به جاي پرداختن به تکنيكعملياتي  -در این كتاب تالش شده است از منظري آموزشي

سناریونویسي؛ تحليل اهداف؛ تحليل روند؛  هایي همچون،به آموزش و شناخت عملياتي تکنيك صرفاً ،آینده نگاري

  و تکنيك دلفي پرداخته شود.  تحليل الیه الیه علي
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 فارسي – جديد  هاي تابک

تهران: بنگاه  -آبيجيت بنرجي، استر دوفلو؛ ترجمه صبا نوروزي.تاليف / اقتصاد خوب برای دوران سخت -4

 . 13۹۹ترجمه و نشر كتاب پارسه، 

 

 -محمدحسين خسروپناه. اهتمام/ به 431۱-4332آنچه بر من گذشت: خاطرات عارف )علی( پاينده  -2

 . 13۹۹تهران: اختران، 

 

 -/ به اهتمام عابد اكبري، نجميه پوراسمعيلي.های منتخبالملل: معرفی تکنیکنگاری در روابط بینآينده -3

 . 13۹۹تهران: ابرار معاصر تهران، 

 

 . 13۹۹اصفهان: آرما،  -ميالد دخانچي.تاليف / پسااسالمیسم: بازنگری رابطه سیاست و مذهب در ايران -4

 

 . 1411تهران: ابرار معاصر تهران،  -ليرضا ثمودي./ تاليف عپوپولیسم اروپايی -1

 
]صحيح: ویراستاران[  تاليف/ گرايی و آينده نظم جهانیگرايی، چندجانبهجهان همچنان غربی؟ يکجانبه -۱

تهران:  -واال.چيمه، ساناز كریمياردكاني، احسان صادقيعلي اسمعيلي ترجمهسرجيو فابریني، رافایل مارچتي؛ 

 . 13۹۹تهران،  ابرار معاصر

 

تهران: اميركبير،  -بخشي./ گفتگو و تدوین حسن علياصغر سلطانیهای: خاطرات دکتر علیحرفه: هسته -8

1411 . 

 

درآمدی بر رويدادهای نهفته نظامی: )با پیش -ای نوين و کارکرد منظومه صنعتیخطر نبرد هسته -4

گردان و پژوهش احمدعلي رجائي ،مهين سروري / پدیدآورنده هلن كالدیکات؛ برنبرد در کشور عراق(

 . 1388تهران: قلم،  -)رجائي(.

 

 -/ تأليف محمدعلي شيرخاني، فاطمه محروق.ای(های جهانی و منطقهخیزش چین در عصر گذار )پويايی -9

 . 13۹۹تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات، 

 

تهران: ابرار معاصر تهران،  -اسماعيل یاسيني. تاليف/ درآمدی بر سیاست خارجی پادشاهی اردن هاشمی -42

1411 . 
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تهران: پژوهشکده مطالعات  -شناس.الهه كوالیي، زكيه یزدان ترجمهمولف مایك الفگرن؛ تاليف / دولت عمیق -44

 . 13۹۹راهبردي، 

 

ان: ابرار معاصر تهران؛ تهر -ابراهيم آقامحمدي. ترجمهفرید زكریا؛  تاليف/ ده آموزه برای جهان پساپاندمی -42

 . 13۹۹اراک: دانشگاه اراک، معاونت پژوهشي و فناوري، 

 

 ترجمه]صحيح: ویراستاران[ لوید دیویس، روبرت پتمن؛  تاليف/ ديپلماسی علم : روزی نو يا صبحی کاذب؟ -43

تهران:  -طالعات فناوري[.جواد مشایخ، عفت نوروزي، سعيده صارمي؛ ]به سفارش ریاست جمهوري، پژوهشکده م

 . 13۹7رسا، 

 

تهران: ابرار معاصر  -/ به اهتمام سميه مروتي.ديپلماسی مهارت: رويکردی نوين در ديپلماسی عمومی -44

 . 13۹۹تهران، 

 

تهران:  -سيروان خسروزاده.تاليف / سرانجام: نگاهی به سرگذشت آسوريان در جنگ اول جهانیراه بی -41

 . 13۹7 شيرازه كتاب ما،

 

/ تاليف قاسم المللهای رشته روابط بینشناسی فهم کنش اجتماعی انسان با نگاهی به روشروش -4۱

 . 13۹۹تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات،  -افتخاري.

 

 -خواه.هرالدو مونيز؛ ترجمه زینب كاظمتاليف / سايه ديکتاتور: زندگی تحت حکومت آگوستو پینوشه -48

 . 13۹8ثالث، تهران: 

 

/ تهران آمريکايی در بحران گروگانگیری در مامور ما در تهران: پشت پرده عملیات مخفی فرار شش -44

 . 13۹۹تهران: اميركبير،  -رابرت  رایت؛ پژوهشگر جواد موگویي؛ ترجمه محمد مظفرپور.تاليف 

 

/ انی شدن و تغییر آب وهواممنون که دير آمديد: بالیدن در عصر سه شتاب همگاه: فناوری، جه -49

 . 13۹۹تهران: روزنه،  -احمد عزیزي. ترجمهتوماس ال. فریدمن؛  تاليف

 

 . 13۹۹تهران: اميركبير،  -مرتضي فاطمي.تاليف / واليت فقیه يا واليت فقها؟! -22
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 مأخذ -پديدآور  -عنوان  رديف
 
4 

 
نامه نقاط عطف و رخدادهاي مهم تاریخ )ویژه هارویدادها و تحليل -محمدي.ریسا شاه/ پشناسیانقالب مشروطه؛ منبع

 . ۹1-۹7: 343، شماره 34، بهمن؛ جلد 13۹۹سياست و روابط خارجي در دو قرن گذشته(. 
 

اي مهم تاریخ نامه نقاط عطف و رخداده)ویژه هارویدادها و تحليل -محمدي./ پریسا شاهانقالب مشروطه؛ روند تحوالت 2
 . ۹8-112: 343، شماره 34، بهمن؛ جلد 13۹۹سياست و روابط خارجي در دو قرن گذشته(. 

 
نامه نقاط عطف و رخدادهاي مهم تاریخ سياست )ویژه هارویدادها و تحليل -/ سميه عدیلي.نقش ترجمه در نهضت مشروطه 3

 . 113-117: 343، شماره 34، بهمن؛ جلد 13۹۹و روابط خارجي در دو قرن گذشته(. 
 

نامه نقاط عطف و رخدادهاي مهم تاریخ )ویژه هارویدادها و تحليل -قيداري./ عباس قدیميمجلس اول و سیاست خارجی 4
 . 118-122: 343، شماره 34، بهمن؛ جلد 13۹۹سياست و روابط خارجي در دو قرن گذشته(. 

 
نامه نقاط عطف و رخدادهاي مهم تاریخ )ویژه هارویدادها و تحليل -ریگي./ جمشيد شریفيمجلس و سیاست خارجی 1

 . 123-131: 343، شماره 34، بهمن؛ جلد 13۹۹سياست و روابط خارجي در دو قرن گذشته(. 
 

نامه نقاط عطف و رخدادهاي مهم تاریخ سياست و )ویژه هارویدادها و تحليل -/ محسن محمدي.پطرزبورگقرارداد سن ۱
 . 131-1۳3: 343، شماره 34، بهمن؛ جلد 13۹۹ط خارجي در دو قرن گذشته(. رواب

 
 هارویدادها و تحليل -آباد.تقي/ سيدمهدي حسينياز منظر موازنه قوای کنشگران تراز اول جهان 4928کنوانسیون  8

، شماره 34، بهمن؛ جلد 13۹۹ نامه نقاط عطف و رخدادهاي مهم تاریخ سياست و روابط خارجي در دو قرن گذشته(.)ویژه
343 :1۱۳-1۳4 . 

 
نامه نقاط عطف و رخدادهاي مهم تاریخ سياست و روابط )ویژه هارویدادها و تحليل -/ حسين احمدي.جنگ جهانی اول 4

 . 1۱۱-1۱8: 343، شماره 34، بهمن؛ جلد 13۹۹خارجي در دو قرن گذشته(. 
 

نامه نقاط عطف و رخدادهاي مهم )ویژه هارویدادها و تحليل -/ علي كاليراد.انگیری آذربايججنگ جهانی اول و شکل 9
 . 1۱۹-171: 343، شماره 34، بهمن؛ جلد 13۹۹تاریخ سياست و روابط خارجي در دو قرن گذشته(. 

 
نامه نقاط )ویژه هارویدادها و تحليل -/ علي ططري.سیاست عثمانی در مناطق کردنشین ايران در جنگ جهانی اول 42

-17۳: 343، شماره 34، بهمن؛ جلد 13۹۹عطف و رخدادهاي مهم تاریخ سياست و روابط خارجي در دو قرن گذشته(. 
172 . 

 
نامه نقاط عطف و رخدادهاي مهم تاریخ )ویژه هارویدادها و تحليل -جاني./ علي اهللتحوالت نفت و جنگ جهانی اول 44

 . 17۱-177: 343، شماره 34، بهمن؛ جلد 13۹۹ن گذشته(. سياست و روابط خارجي در دو قر
 

نامه نقاط )ویژه هارویدادها و تحليل -/ رضا مختاري اصفهاني.جنگ جهانی اول و روابط ايران با کشورهای همسايه: عراق 42
-183: 343اره ، شم34، بهمن؛ جلد 13۹۹عطف و رخدادهاي مهم تاریخ سياست و روابط خارجي در دو قرن گذشته(. 

178 . 
 

نامه نقاط عطف و رخدادهاي )ویژه هارویدادها و تحليل -.جنگ جهانی اول و روابط ايران با کشورهای همسايه: روسیه 43
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 . 184-188: 343، شماره 34، بهمن؛ جلد 13۹۹مهم تاریخ سياست و روابط خارجي در دو قرن گذشته(. 
 

رویدادها  -بخت ميركوهي./ رحيم نيكهای عثمانیطلبیمحمد خیابانی علیه توسعههانی اول و مبارزات شیخ ججنگ  44
، بهمن؛ جلد 13۹۹نامه نقاط عطف و رخدادهاي مهم تاریخ سياست و روابط خارجي در دو قرن گذشته(. )ویژه هاو تحليل

 . 18۹-1۹2: 343، شماره 34
 

نامه )ویژه هارویدادها و تحليل -/ سهيال ترابي.آن در داخل کشور مناسبات تجاری ايران در جنگ جهانی اول و تأثیر 41
: 343، شماره 34، بهمن؛ جلد 13۹۹نقاط عطف و رخدادهاي مهم تاریخ سياست و روابط خارجي در دو قرن گذشته(. 

1۹7-1۹3 . 
 

نامه نقاط عطف )ویژه هاو تحليل رویدادها -/ سيروان خسروزاده.جنگ جهانی اول: تمامیت ارضی ايران و مسأله آشوريان 4۱
 . 1۹8-214: 343، شماره 34، بهمن؛ جلد 13۹۹و رخدادهاي مهم تاریخ سياست و روابط خارجي در دو قرن گذشته(. 

 
نامه نقاط عطف و رخدادهاي مهم تاریخ )ویژه هارویدادها و تحليل -/ حسين آبادیان.4949ها و پیامدهای قرارداد زمینه 48

 . 21۳-21۹: 343، شماره 34، بهمن؛ جلد 13۹۹و روابط خارجي در دو قرن گذشته(.  سياست
 

نامه نقاط عطف و رخدادهاي مهم تاریخ )ویژه هارویدادها و تحليل -پور./ هومن زال4949نگاهی بر ابعاد نظامی قرارداد  44
 . 211-21۳: 343اره ، شم34، بهمن؛ جلد 13۹۹سياست و روابط خارجي در دو قرن گذشته(. 

 
: 328، شماره 33، مهر؛ جلد 13۹8ها. رویدادها و تحليل -/ آسيه عباسي.ديپلماسی اقتصادی در روابط اندونزی و آفريقا 49

2۱-2۳ . 
 

، مهر؛ جلد 13۹8ها. رویدادها و تحليل -/ محمدرضا ربيعي.انداز سیاست خارجی آفريقای جنوبی در دوره رامافوزاچشم 22
 . 27-32: 328، شماره 33

 
 . 33-3۱: 328، شماره 33، مهر؛ جلد 13۹8ها. رویدادها و تحليل -/ مسعود اخشي.افزايش ديپلماسی آبی در آفريقا 24

 
، شماره 33، مهر؛ جلد 13۹8ها. رویدادها و تحليل -/ شيما صابري.محیطی در آفريقا توسط اروپانقض قوانین زيست 22

328 :3۹-73 . 
 

، 33، مهر؛ جلد 13۹8ها. رویدادها و تحليل -/ اميرهوشنگ بختياري.رقابت آمريکا و چین؛ جنگ سرد جديد در آفريقا 23
 . 41-42: 328شماره 

 
 . 43-4۳: 328، شماره 33، مهر؛ جلد 13۹8ها. رویدادها و تحليل -.بدهی  چینيپلماسی تلهدنگاهی به  24

 
: 328، شماره 33، مهر؛ جلد 13۹8ها. رویدادها و تحليل -/ محمدرضا ربيعي.هراسی در آفريقای جنوبیهموج جديد بیگان 21

48-4۱ . 
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Top/Mira Rapp - Hooper.- Foreign Affairs. 2020, March/April; Vol.99, No.2: 321-340; 

Foreign Affairs.  
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