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  فی نشریهمعر
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  فارسیهاي  تابک

  

کاشانی؛ تهیه قطب  آزاده شیرودي، محمد/ در اسالم و مسیحیت) حقوق بشردوستانه: (اخالق جنگ -1

مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسالمی (موسسه بوستان کتاب : قم - .تعمیق ایمان دینی دفتر تبلیغات اسالمی

  . 1397 ، )حوزه علمیه قم

  

فرشتگان فردا، : قم -.موسسه فرهنگی صدرا سپهر] براي[منوچهر محمدي؛ / ایران ابرقدرت منحصر به فرد - 2

 1399 .  

  

دانشگاه : تهران -.نژاد تالیف آرش رئیسی/ وپولیتیک راه تا دیپلماسی راهئاز ژ: اه ابریشم نوینایران و ر - 3

  . 1400 تهران، موسسه انتشارات، 

  

هاي سازمان ملل متحد علیه جمهوري  هاي یکجانبه دولت آمریکا و تحریم اي تحریم بررسی مقایسه -4

  . 1400 ر، حقوق یا: تهران -.پژوه زهرا کیانی/ اسالمی ایران

  

 -.سادات تالیف محمد هوشی/ اجتماعی خاورمیانه از عصر قدیم تا عصر پساجدید -تاریخ سیاسی  - 5

  . 1399 دانشگاه تهران، موسسه انتشارات، : تهران -.3 ویراست 

  

: تهران -.طیبه واعظی/ تحوالت سیاسی روابط هند و آمریکا از آغاز تا پایان ریاست جمهوري ترامپ -6

  . 1400  میزان،

  

مرکز مطالعات ] به سفارش[منصور؛  جواد امین/ توسعه پایدار و محیط زیست در سیاست خارجی ایران -7

  . 1400 وزارت امور خارجه، اداره چاپ و انتشارات، : تهران -].وزارت امور خارجه[المللی  سیاسی و بین

  

د نمایندگی مقام معظم رهبري در نها: قم - .نژاد سهیل کثیري/ جغرافیاي سیاسی رژیم صهیونیستی -8

  . 1400 دانشگاهها، دفتر نشر معارف، 

  

  . 1400 نشر پایان، : تهران -.موثق لرد موران؛ ترجمه فریور جوانبخت/ تالش براي بقا: چرچیل - 9

  

دانشگاه تربیت مدرس، مرکز : تهران -.نگارنده علی ساعی/ 1357 -1398چرخش نخبگان قدرت در ایران  -10

  . 1400 ر علمی، نشر آثا

  

استفن سستانوویچ؛ مترجمان محمدرضا ملکی، فرزاد / امریکا در جهان، از ترومن تا اوباما: حداکثرگرا -11

  . 1400 شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، : تهران -.ابراهیمی محمدزاده
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تب علوم انسانی سازمان مطالعه و تدوین ک: تهران -.صادق حقیقت/ ها حق تعیین سرنوشت و حقوق ملت -12

  .1399 ، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی؛ دانشگاه مفید، مرکز مطالعات حقوق بشر، )سمت(دانشگاهها

   

  . 1400 آپریس، : تهران -.نویسنده محمد براریان/ دیپلماسی فرهنگی ایران با جمهوري فدرال آلمان -13

  

؛ ]آکان مالیچی، ستفان واکر : صحیح[ن واکر، آکان مالیچی تالیف استفا/ شناسی رابطه ایران و آمریکا روان -14

، موسسه چاپ و انتشارات، )ع(دانشگاه جامع امام حسین: تهران - .نژاد، مجید بهستانی الدین ترجمه وحید شمس

 1399 .  

  

 اله زاده، قدرت پدیدآورندگان محمد نقی/ بررسی سیر شناخت ایرانیان از ژاپن: شناسی در ایران ژاپن -15

موسسه فرهنگی هنري و : تهران - .رایزنی فرهنگی سفارت جمهوري اسالمی ایران در ژاپن] براي[ذاکري؛ 

  . 1398 المللی الهدي،  انتشارات بین

  

ي  ژیرو؛ با پیشگفتاري از جورج یانسی؛ ترجمه. اي. هنري/ مواجهه با چالش فاشیسم: کابوس آمریکایی - 16

  . 1400 ر، فانا: ارومیه - .زاده لیال محمدامین

  

تراب؛ ویرایش شوراي بررس موسسه  مولف زهراسادات ابن/ کره شمالی و روابط سیاسی چین و آمریکا -17

  . 1400 آفتاب گیتی، : تهران -.انتشاراتی آفتاب گیتی

 

  . 1400 نشر طه، : قزوین - .نژادحمیدي به اهتمام محمدرضا ابراهیم/ مشاهیر زنان قزوین -18

  

دانشگاه تهران، موسسه : تهران -.مولف فرهاد عطایی/ اتحاد شوروي در آسیاي مرکزيمیراث فرهنگی  -19

  . 1400 انتشارات، 

  

یار،  حقوق: تهران - .ساسان کریمی/ اي ایران پیرامون سیاست خارجی و دیپلماسی هسته: نقض عهد - 20

 1400 .  

  

موسسه : تهران - .حمد سروررجاییبه کوشش م/ افغانستانی از مهاجرت به ایران 28 روایت : دار وطن -21

  . 1400 جم،  جام
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  فارسی هايکتابمعرفی 

 

 

    ساله ایران و چین  25نگاه چینی به همکاري جامع   - 1

  بخشعلی بایراملو 

  1400ابرار معاصر تهران، : تهران

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  چکیده

ترین موضوعات ضر یکی از اصلیبه اعتقاد ناشر این اثر پژوهشی، روابط رو به توسعه ایران و چین در حال حا

با توجه . الملل در داخل و خارج از کشور استمورد بررسی در میان کارشناسان حوزه سیاست خارجی و روابط بین

هاي مشترك در قبال تحوه الملل همچون افول قدرت غرب در مقابل شرق، دغدغهبه تحوالت ساختاري در نظام بین

هاي جهانی همگی باعث گرایی غرب براي حل و فصل معضالت و چالشانبهتوزیع قدرت در سطح سیستم و یکج

- گردیده است تا عزم و اراده سیاسی میان ایران و چین براي هماهنگی و همگرایی راهبردي جهت مقابله با چالش

 هاي جامعهاي مشترك چه در سطح ساختاري و چه در سطح دوجانبه به وجود آید و امضاي سند برنامه همکاري

از این جهت وظیفه مراکز علمی . باشدمیان چین و ایران در راستاي ایجاد تحول مهم در روابط میان دو طرف می

این است که در راستاي تولید ادبیات مرتبط با این موضوع نقش جدي ایفا کنند و به سیاستگذاران در حوزه 

  . هاي الزم را بدهندسیاست خارجی مشاوره

ا پنجاهمین سالگرد ایجاد روابط دیپلماتیک میان ایران و چین در صدد بوده است تا از همچنین ناشر همزمان ب

مقاله در قالب این اثر پژوهشی، تصویري  12ها و تفسیرهاي نخبگان چینی و انتشار طریق رصد و موشکافی دیدگاه

   .  ساله ایران و چین داشته باشد 25تر از نگاه چینی به برنامه همکاري جامع دقیق
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    دیپلماسی فرهنگی جمهوري اسالمی ایران در روابط با جمهوري فدرال آلمان    -2

  محمد براریان 

  1400آپریس، : تهران

  

  چکیده 

، عمدتاً در ستانگارنده معتقد است، روابط ایران وآلمان که از دیرباز داراي مناسبات پر فراز و نشیبی بوده

است و سطح این روابط از زمان انقالب اسالمی ایران و اتحاد مجدد شدهاقتصادي تعریف  - چارجوب روابط تجاري

شود که از یک سو، آلمان به عنوان موسس اتحادیه اهمیت روابط از آنجا بیشتر می. استآلمان وارد فاز جدید شده

رهبري در  اروپا و یکی از موثرترین کشورهاي عضو اتحادیه، سومین قدرت اقتصادي و صنعتی دنیا و داراي نقش

اي و اتحادیه اروپا و ستون فقرات ناتو است و از سوي دیگر، ایران به عنوان کشوري مهم و تاثیرگذار در حوزه منطقه

  . شودهاي بزرگ تلقی میاي از سوي قدرتفرامنطقه

ی میان دو ترین شریک اقتصادي ایران در اروپا بوده و از سویی  روابط سیاسمولف با عنایت به اینکه آلمان مهم

ها، به بررسی پذیر است، لذا سعی دارد تا ضمن بررسی مواضع و عملکرد دولتکشور نیز بعضاً شکننده و آسیب

ها و موانع پیش رو، به این سوال پاسخ ها در حوزه دیپلماسی فرهنگی بپردازد و با شناسایی آسیبها و فرصتچالش

ی ایران در روابط با جمهوري فدرال آلمان چه تاثیري بر هاي دیپلماسی فرهنگی جمهوري اسالمدهد که چالش

  . پردازدمناسبات دو کشور دارد؟ و بدین منظور این اثر پژوهشی در چهار فصل به تبیین این موضوع می

در فصل اول با عنوان دیپلماسی؛ دیپلماسی فرهنگی، چیستی دیپلماسی فرهنگی و ارتباط آن با دیپلماسی 

گیرد و ضمن بیان تعاریف مختلف دیپلماسی فرهنگی، قدرت نرم مورد بررسی قرار می عمومی، منافع ملی و

است تا الگوي کلی دیپلماسی فرهنگی در این فصل تالش شده. گرددهاي دیپلماسی فرهنگی بیان میکارویژه

هاي ط ارزشاي که تسلجمهوري اسالمی ایران در قبال جمهوري فدرال آلمان مورد بررسی قرار گیرد؛ به گونه
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ایرانی و اسالمی بر ساختار دیپلماسی فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و استفاده از عناصري همچون زبان، تاریخ، 

تواند منجر به تعمیق روابط میان دو کشور هاي مختلف، فیلم و سایر ابزارهاي فرهنگی میموسیقی، هنر، نمایشگاه

  . الملل شوددر ساختار نظام بین

مرحله  5با عنوان بررسی تاریخ روابط ایران و جمهوري فدرال آلمان، تاریخ روابط دو کشور طی  در فصل دوم

مرحله دوم از سال . گیردمیالدي را در بر می 1905تا  1860مرحله نخست از سال . گیردمورد بررسی قرار می

و کشور پس از روي کار آمدن مرحله سوم به روابط د. شودمیالدي تا پایان جنگ جهانی اول را شامل می 1905

مرحله چهارم نیز در برگیرنده بازه زمانی جنگ جهانی دوم تا پیروزي انقالب اسالمی ایران . رضاشاه اختصاص دارد

مرحله پنجم نیز به بررسی روابط دو کشور پس از پیروزي انقالب اسالمی و در پرتو وقایعی همچون جنگ . باشدمی

  . پردازداي جمهوري اسالمی ایران و موضوع برجام میامه هستهتحمیلی، حادثه میکونوس، برن

فصل سوم با عنوان دیپلماسی فرهنگی ایران در قبال جمهوري فدرال آلمان به بررسی تاریخ روابط دو کشور و 

در این فصل مباحثی همچون جایگاه فرهنگ در سیاست . پردازدموضوع دیپلماسی فرهنگی ایران در قبال آلمان می

رجی ایران؛ الزامات دیپلماسی فرهنگی جمهوري اسالمی ایران؛ چرایی اهمیت دیپلماسی فرهنگی براي ایران؛ خا

هاي دیپلماسی فرهنگی ایران؛ آلمان و دیپلماسی ها و ویژگیهاي دیپلماسی فرهنگی ایران؛ شاخصابزارها و روش

هاي دیپلماسی ها و فرصتآلمان و زمینههاي دیپلماسی فرهنگی فرهنگی؛ دیپلماسی عمومی در آلمان؛ شاخصه

  . گیرندفرهنگی ایران در قبال آلمان مورد بررسی قرار می

هاي اساسی در ها و فرصتفصل چهارم با ارائه تعریفی از دیپلماسی فرهنگی ایران در قبال آلمان، به چالش

گسترش، حفظ و تعمیق و ارتقاي  گیري،در این راستا اراده دو کشور در جهت شکل. پردازدروابط دو کشور می

  : شودهاي ذیل میها در بخششود که این امر منجر به همکاريروابط دو کشور مهم ارزیابی می

 گسترش توریسم در روابط دو کشور؛  - 1

 برقراري ارتباط میان نخبگان علمی، اجتماعی، هنري و فرهنگی در کشور؛  - 2

هاي مشترك علمی دو کشور از طریق برگزاري کمیسیون ایجاد ارتباطات علمی و دانشگاهی میان نهادهاي - 3

 همکاري علمی و فنی؛ 

 .       هاي فرهنگی، نمایشگاه کتاب و انتشار کتب و غیره در آلمانبرگزاري هفته - 4
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هاي اساسی درون ساختار دیپلماسی فرهنگی ایران در ها نیز کتاب به عوامل متعدد و چالشدر بخش چالش

  : اند ازکند که عبارتقبال آلمان اشاره می

 فقدان وجود راهبردي مشخص؛  - 1

 دهی دیپلماتیک؛ ضعف سازمان - 2

 امنیتی شدن هویت ایران؛  - 3

 ایدئولوژیک شدن فرهنگ ایران؛  - 4

 تاکید بر قرائت شیعی از اسالم در سیاست خارجی؛  - 5

 آشنایی ضعیف متولیان دیپلماسی فرهنگی با ابزارهاي نوین؛  - 6

 گري و وهابیت؛ مخالف و رقیب جمهوري اسالمی ایران مثل جریان سلفیهاي ها و جبههفعالیت دولت - 7

 عدم شناخت مناسب از ذائقه فرهنگی کشور هدف؛ - 8

 هاي اتحادیه اروپا بر آلمان به عنوان یکی از اعضاي اتحادیه؛ تاثیر سیاست - 9

 اسالم هراسی، شیعه هراسی و ایران هراسی؛  -10

در راستاي دیپلماسی فرهنگی جمهوري اسالمی ایران بدون هاي موازي و انجام اقدامات فعالیت دستگاه -11

 هماهنگی با متولی رسمی آن یعنی رایزنی فرهنگی؛ 

 . المللیهاي بینتحریم -12

هاي دیپلماسی فرهنگی آلمان در قبال ایران معرفی شده همچنین از سوي مولف برخی موارد به عنوان چالش

  : اند ازاست که عبارت

 الی؛هاي لیبرحاکمیت ارزش - 1

 ستیز با اسالم سیاسی؛  - 2

 گرایی رادیکال؛ رشد اسالم - 3

  . برتري جویی فرهنگ غربی - 4
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  میراث فرهنگی اتحاد شوروي در آسیاي مرکزي  - 3

  فرهاد عطایی

  1400دانشگاه تهران، : تهران

  

  چکیده 

لی انجام الملطبق نظر مولف، این پژوهش در آغاز به سفارش یونسکو و براي دفتر مطالعات سیاسی و بین

یافته آسیاي مرکزي در هاي تازه استقاللشی از وضعیت فرهنگی و هنر در جمهوريرشد و هدف از آن، تهیه گزا

در دو دهه . هاي پرتالطم پس از فروپاشی شوروي بود که گزارش مربوطه در همان زمان تدوین و تحویل شدسال

و سیاسی در اتحاد جماهیر شوروي به آن افزوده بعد، دامنه پژوهش گسترش یافت و موضوع مهم هویت فرهنگی 

با حمایت مرکز مطالعات اوراسیاي مرکزي دانشگاه تهران به شکل کتاب حاضر  1399شد و در نهایت در سال 

اي از کشورهاي میالدي فروپاشید و به مجموعه 1991در سال  ،اتحاد جماهیر شوروي پس از هفتاد سال. درآمد

مولف معتقد است با توجه به اینکه در درون . ي مرکزي، قفقاز و شرق اروپا تبدیل شدمستقل و کوچکتر در آسیا

الملل داشت و این کشور به عنوان یکی از دو جنگ سرد، اتحاد جماهیر شوروي جایگاهی مهم در عرصه روابط بین

نظام سیاسی و اقتصادي  المللی جهان داشت، لذااي در تحوالت سیاسی و بینابرقدرت نظام دوقطبی، تاثیر گسترده

است، اما الزم به ذکر است که تاثیر سلطه و سیاست خارجی و امنیتی شوروي مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته

است و از این رو، مدیریت هفتاد ساله اتحاد شوروي بر بخش وسیعی از اوراسیا از ابعاد سیاسی و اقتصادي فراتر بوده

است و است که در خارج از بلوك شرق به آن توجهی نشدهوران اتحاد شوروي بودهفرهنگ و هنر از موضوعات مهم د

هاي فرهنگی و هنري از جمله هاي فعالیتاي وسیع همه جنبهدر تاریخ سابقه نداشته است که دولتی در گستره

  . خود داشته باشدریزي، تامین بودجه، نظارت، تعیین محتوا و ارزشیابی و ارتقاي اهل هنر را در انحصار برنامه



11 

 

 

  1400اسفند  ،سوم و شصتصد و ، شماره همشانزدتخصصی وزارت امور خارجه، سال  رسانی کتابخانهطالعنشریه ا

بر این اساس، این کتاب در صدد است تا منطقه آسیاي مرکزي را به عنوان بخشی از میراث اتحاد جماهیر 

تاد ساله شوروي تاثیرپذیرفته و فرهنگ و هنر آن دستخوش تحوالت فشوروي که به شکل مستقیم از این تجربه ه

  . هار فصل تنظیم شده استکتاب در چ. است را مورد مطالعه قرار دهدگسترده شده

پردازد که دوران پیش از سلطه روسیه تزاري بر منطقه، دوره سلطه فصل اول به پیشینه آسیاي مرکزي می

  . روسیه تزاري و دوره حاکمیت اتحاد جماهیر شوروي را مورد مداقه قرار داده است

این . دهدبی را ارائه میفصل دوم در مورد وضعیت فرهنگ و هنر در پنج جمهوري آسیاي مرکزي مطال

. کندهاي فرهنگی مسکو بر آن را بررسی میموضوع میراث اتحاد شوروي در آسیاي مرکزي و اثرات سیاست ،بخش

به اعتقاد مولف، این نخستین و تنها پژوهشی است که در چنین گستره وسیعی پس از فروپاشی شوروي از منظر 

هاي فرهنگی و هنري مثل وزارت فرهنگ، رادیو و اي حامی فعالیتفرهنگی انجام شده است و در این بخش نهاده

تلویزیون دولتی، اتحادیه هنرمندان و نویسندگان و همچنین مواردي همچون موسیقی سنتی، خوشنویسی و صنایع 

  . هاي مرتبط با فرهنگ و هنر مورد بررسی و توجه قرار دارددستی، تئاتر و اپرا و دیگر تالش

به اعتقاد نگارنده در بطن و همزمان با سیاست کالن فرهنگی مسکو، . پردازدع هویت میفصل سوم به موضو

ساز  پروژه القاي هویتی جدید مبتنی بر شهروندي اتحاد شوروي طراحی و اجرا شد که این پروژه بنیادي و سرنوشت

هاي در صحنه جهانی، ولتگیري این دهاي آسیاي مرکزي در رفتار سیاسی و جهتامروزه پس از استقالل جمهوري

  . کننده داشته استاثري تعیین

ها فصل چهارم به ارزیابی میراث فرهنگی اتحاد شوروي در آسیاي مرکزي و بررسی پیامدهاي این سیاست

  .   پردازدهاي تازه استقالل یافته میبراي جمهوري
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    روابط ایران و ایتالیا در عصر قاجار   - 4

  کاظمیکاظم شریف

  فه حرآبادي فراهانی عاط

  جعفر مرادحاصلی

  حمید بیات

  1400اداره چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، : تهران

  

  چکیده

هاي تاریخی بسیار طوالنی به اعتقاد گردآورندگان این اثر، ایران و ایتالیا از جمله کشورهاي داراي ریشه

هر دو کشور در . اندهاي خطیري پرداختهایفاي نقشیت به رباشند که از سپیده دم تاریخ در عرصه تاریخ بشمی

هاي بسیار نیرومند شدند و از این جهت، ایران و ایتالیا همواره مظهر قدرت جهان باستان موفق به تشکیل امپراتوري

در  از یک سو، ایران. استاي میان آنها جریان داشتهاند و از همان ابتدا روابط گوناگون و گستردهشرق و غرب بوده

است و از سوي دیگر، ایتالیا نیز که هاي عظیم هخامنشی، اشکانی و ساسانی را تشکیل دادهجهان باستان امپراتوري

شود که نزدیک هاي تاریخ بشریت محسوب میترین امپراتوريبنیانگذار امپراتوري نیرومند روم بود، یکی از طوالنی

هاي هایی از آسیاي غربی حکومت داشت و از این رو، امپراتوريهایی از خاك اروپا و قسمتسال در بخش 1500به 

هاي سیاسی، فرهنگی و اقتصادي داشته و به رغم نبردهاي اي در زمینهایران با امپراتوري روم باستان روابط گسترده

بین آنها از هاي گوناگون، اما روابط فرهنگی و اقتصادي ها و شکستها با یکدیگر و پیروزيگاه طوالنی این حکومت

  . استتري برخوردار بودههاي نیرومندریشه

بر این اساس، نگارندگان این اثر، با توجه به روابط دیرینه تاریخی میان دو کشور و همچنین با عنایت به 

نبود پژوهشی منسجم در خصوص روابط ایران و ایتالیا در عصر قاجار، درصدد برآمدند تا کتاب روابط ایران و ایتالیا 
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کتاب شامل دیباچه، سه فصل، . گیري از اسناد آرشیوي وزارت امور خارجه تدوین نمایندبهره در عصر قاجار را با

  .   گیري و فهرست اسناد استنتیجه

هاي مختلف ارزیابی هاي موجود در باب روابط ایران و ایتالیا در دورهدر مقدمه و پیشینه تحقیق، پژوهش

میالدي  19ابط ایران و ایتالیا از عصر باستان تا تشکیل حکومت قاجار در اوایل قرن شود و همچنین پیشینه رومی

  . شودبررسی می

در فصل اول به چگونگی و زمان شروع روابط سیاسی بین ایران و ایتالیا از ابتداي تشکیل حکومت قاجار 

میالدي مورد مطالعه  1861ر سال شود و این روابط در دو دوره مجزاي پیش و پس از وحدت ایتالیا دپرداخته می

  . گیردقرار می

هاي تجاري و نامهشود و توافقدر فصل دوم به ابعاد گوناگون روابط تجاري و اقتصادي دو کشور توجه می

- ترین اقالم صادراتی و وارداتی مورد شناسایی قرار میبازرگانی بین دو کشور و حجم مبادالت میان دو کشور و مهم

  . گیرد

  . شودل سوم ابعاد گوناگون روابط فرهنگی میان ایران و ایتالیا بررسی میدر فص

شصتمین سالگرد روابط دیپلماتیک ایران و ایتالیا، ترجمه ایتالیایی این اثر در همزمان با یکصدو همچنین

صفحه  75در ضمن . صفحه پایانی کتاب به مخاطب ارائه شده است 65و در قالب  شدهکنار متن فارسی آن منتشر 

  .  از کتاب به تصاویر اسناد مرتبط با روابط میان دو کشور اختصاص دارد
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    وطن دار    -5

  محمد سرور رجایی

  1400جام جم، : تهران

  

  چکیده

علت انتشار این اثر از سوي ناشر، . استمنتشر شده 1400این اثر از سوي موسسه جام جم در سال   

چراکه کثرت . بهتر در مسایل مهاجرت و شیوه همزیستی دو ملت در آینده بوده است برداشتن گامی در جهت تدبیر

هایی را براي هر دو کشور و مردم آنها ایجاد کرده مهاجران افغانستانی و زمان طوالنی حضور ایشان در ایران، مسئله

ها، چراغ راهی تا این تجربه است و جدا از خوب و بود بودن و ترش و شیرین بودن آنها، الزم است تا روایت شوند

  . هاي مهاجران براي هر دو کشور بهتر بهره گرفته شودها و ظرفیتتواناییاز براي ساختن آینده بهتر باشد و 

 همچنین موسسه جام جم براي اینکه این کار پژوهشی در کمال اعتماد و احترام انجام شود، از محمد سرور  

نگار و پژوهشگر تاریخ شفاهی و مولف چند کتاب در زمینه اشد و شاعر، رونامهبل میبدر کا 1348رجایی که متولد 

نگاري و از اعضاي خانه ادبیات افغانستان و همکار جبهه فرهنگی انقالب اسالمی است درخواست ادبیات و خاطره

تانی از مهاجرت به روایت افغانس 28کند و طی این همکاري مساعدت براي ارتباط با جامعه مهاجرین افغانستانی می

البته الزم به ذکر است که . گیردشود در این اثر جاي میرجایی نیز می ایران که شامل روایت خود محمد سرور

بندد و در اثر بیماري کرونا در تهران از دنیا رخت بر می 1400مرداد  7محمد سرور رجایی پس از تنظیم کتاب  در 

هایی که درباره مهاجرین افغانستانی در ذهن و زبان مردم ایران روایت، بسیاري از سوال 28ناشر معتقد است با این 

الزم به ذکر است که راویان این اثر پژوهشی، از افراد دانشگاهی و حوزي و فعال در . وجود دارد، پاسخ داده شود

  .  انددر ایران تحصیل علم کردهباشند که بعضاً عرصه علم، فرهنگ و هنر می



15 

 

 

  1400اسفند  ،سوم و شصتصد و ، شماره همشانزدتخصصی وزارت امور خارجه، سال  رسانی کتابخانهطالعنشریه ا

  

  جغرافیاي سیاسی رژیم صهیونیستی - 6

  سهیل کثیري نژاد 

  1400نشر معارف، : قم

  

  چکیده

توان به بیش از دو قرن پیش به عقب برد و در این به اعتقاد نگارنده، قدمت رشته جغرافیاي سیاسی را نمی  

تر است؛ زیرا از یک ونیستی نیز در متون علمی بسیار کمیابمیان، پرداختن به موضوع جغرافیاي سیاسی رژیم صهی

رژیم صهیونیستی مورد توجه قرار دهد، خصوص سو، نگاه جامعی در کشور که همه جوانب یک پدیده خاص را در 

خورد و از سوي دیگر، دشمنی شدید میان جمهوري اسالمی ایران و رژیم صهیونیستی باعث کمتر به چشم می

همچنین عدم . استاطالع کردهشده است که بر اساس آن، پژوهشگران را نسبت به آن فضا بیایجاد شرایطی 

  . استآشنایی پژوهشگران به زبان عبري نیز عامل دیگري در عدم شناخت مسئله رژیم صهیونیستی شده

است که هاي فشرده چندساعته بودهاین اثر پژوهشی نتیجه برگزاري چندین دوره آموزشی در قالب کارگاه  

با عنوان جغرافیاي سیاسی در مراکزي همچون موسسه طور سینا، موسسه طلوع حق و برخی دیگر از  1398از سال 

نتیجه . استمراکز پژوهشی براي محققان ایرانی و جمعی از فعاالن شوراهاي اسالمی و محور مقاومت برگزار شده

  . استدههاي آموزشی در قالب اثر حاضر تدوین شمحتواي این نشست

هاي ژئوپلیتیک مثل نظریه هارتلند مکیندر، نظریه ،در مقدمه. فصل است 13کتاب دربردارنده مقدمه و   

نظریه ریملند اسپایکمن، نظریه برتري قدرت دریایی و همچنین پیشینه حکومت یهودي و اندیشه سیاسی دین 

اي و ژئوپلیتیک منطقه: کتاب مباحثی همچوندر ادامه و طی فصول . گیردیهود و صهیونیسم مورد بررسی قرار می
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مرزي رژیم صهیونیستی؛ شکل سرزمینی رژیم صهیونیستی؛ مناطق جغرافیایی و تقسیمات کشوري رژیم 

ها، فرهنگ، دانش، فضاي صهیونیستی؛ ژئوپلیتیک انتخابات در رژیم صهیونیستی؛ ژئوپلیتیک آب، انرژي، اقلیت

  .    گیردورد بررسی قرار میمجازي و گردشگري رژیم صهیونیستی م
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  تالش براي بقا: چرچیل - 7

  لرد موران

  فریور جوانبخت موثق: مترجم

  1400نشر پایان، : تهران

  

  چکیده

یل بود و از آنجاکه چسال پزشک مخصوص و دوست صمیمی چر 25نویسنده کتاب، لرد چارلز موران طی   

سال همکاري با چرچیل، عادت ثبت رخدادهاي  25، لذا در طول مند به ثبت وقایع روزانه خود بوداز جوانی عالقه

کند و در قالب کتاب هاي روزانه را تنظیم و تدوین میروزانه را ادامه داد و پس از فوت چرچیل، این یادداشت

  . شودرساند که در زمان انتشار کتاب، این اثر به عنوان کتاب سال انتخاب میتالش براي بقا به چاپ می: چرچیل

مداران هاي چرچیل با دیگر سیاستها و نشستها، کنفرانسهاي موران به تفصیل درباره مالقاتدر یاداشت

توان به دیدارهاي چرچیل با روساي جمهوري آمریکا، کنفرانس تهران، ها میاز جمله این برنامه. استپرداخته شده

  .این وقایع داراي اهمیت فراوانی هستند، اشاره کرد کنفرانس یالتا و مالقات با ژنرال دوگل که از نظر تاریخی

در کتاب عالوه بر پرداختن به شخصیت چرچیل، به روحیات و خصوصیات اخالقی بسیاري از دیگر سران   

- کشورها و سیاستمداران جهان از جمله روزولت و ترومن از روساي جمهور آمریکا؛ استالین و مولوتف از سیاست

از . ژنرال دوگل و غیره اشاره دارد معروف انگلستان؛ پادشاه عربستان؛ مداراني از سیاستمداران روسیه و تعداد

است، لذا در آنجاکه موران بعد از خاتمه جنگ تا پایان حیات چرچیل، همواره مشاور پزشکی و دوست نزدیک او بوده

سازمان ملل متحد، تشکیل ناتو،  هاي بعد از جنگ جهانی دوم از جمله تشکیلها به حوادث و بحراناین یادداشت

  . ورشکستگی اقتصادي انگلستان، استقالل هندوستان و دیگر موارد اشاره دارد



18 

 

 

  1400اسفند  ،سوم و شصتصد و ، شماره همشانزدتخصصی وزارت امور خارجه، سال  رسانی کتابخانهطالعنشریه ا

 

  روانشناسی رابطه ایران و آمریکا -8

  واکر.آکان مالیچی، استفان جی

  الدین نژاد، مجید بهستانیوحید شمس: مترجم

  1399، )ع(دانشگاه جامع امام حسین: تهران

  

  چکیده

الملل است که بیشتر دوران کاري خود را در دانشگاه آریزونا فان واکر، استاد بازنشسته روابط بیناست  

شناسی سیاسی، مدیریت منازعه و تحلیل سیاست خارجی از موضوعات مورد عالقه هاي روانحوزه. گذرانده است

گیري در یریت منازعه و تصمیمتبار دانشگاه فورمن است که بر روي مدآکان مالیچی نیز استاد ترك. وي است

  . ها در تحوالت خارجی اهمیت زیادي قائل استسیاست خارجی متمرکز است و براي تحلیل نقش انسان

از نظر مترجمان کتاب، از نکات قوت این اثر، مرور فشرده، اما جذاب از تاریخ روابط سیاسی دو کشور است   

کننده، همچنین بارزترین نکته اذیت. ذارندگا در تحلیل کنار بهاي تعصب راند تا جنبهو نویسندگان سعی کرده

اند و منابعی است که نویسندگان براي آشنایی با تحوالت داخلی ایران و سیاست خارجی آن به آنها رجوع کرده

توجهی نویسندگان به عنصر مذهب در اشکال دیگر کتاب، بی. اندگیري شدهناخواسته در دام یک سونگري و جهت

هاي خارجی را به شناسی ایران است که نویسندگان تحوالت سیاسی معاصر ایران به ویژه در رابطه با قدرتامعهج

  . اندگرایی سکوالر محدود کردهملی

در این اثر، تحلیل روابط دو کشور ایران و آمریکا به لحاظ سیاسی از زمان جنگ جهانی دوم تا حال حاضر   

هایی دربردارنده اتفاقات و تحوالت خاصی نگارندگان، روابط سیاسی کشورها در زمان به اعتقاد. استپرداخته شده

ها دوره تعامل راهبردي تواند تغییرات اساسی و عمیقی در مناسبات سیاسی آنها داشته باشد و این زماناست که می

، سه دوره تعامل راهبردي ساله 75گان در روابط میان دو کشور و در بازه زمانی تقریباً از نظر نویسند. باشندمی

ي انقالب زدوران پیرو-2شمسی،  1332تا کودتاي ) شمسی 1330(دوره ملی شدن صنعت نفت-1 :وجود دارد
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دوران برآمدن -3شمسی و  1358شمسی تا بحران اشغال النه جاسوسی در سال  1357اسالمی ایران در سال 

ها، که این دوره 1382ان در فهرست محور شیطانی در سال شمسی تا قرار گرفتن ایر 1376طلبان در سال اصالح

هاي مهم تاریخی در روابط آمریکا و ایران حاصل نهایی این برهه به باور نویسندگان،. سه دوره تاریخی خاص هستند

ي هامقدر نشده است که ایران دشمن آمریکا باشد، بلکه به سبب کنش ،به عبارتی. توانست اساساً متفاوت باشدمی

-همچنین ایرن مجبور نیست دشمن آمریکا باقی بماند؛ چراکه روابط بین. استمتقابل به دشمن آمریکا بدل شده

  .الملل پویا و در معرض تغییر اساسی است

هاي به کار گرفته شده در ها و روشها و شماري از نظریهدر فصل اول کتاب، سواالت پژوهش، اهمیت آن  

  : اند ازاالتی که کتاب در صدد پاسخ به آنها است عبارتسو. استاین اثر مطرح شده

 اند؟ چرا و چگونه ایاالت متحده آمریکا و جمهوري اسالمی ایران به دشمن یکدیگر تبدیل شده -

 توانستند دوست باقی بمانند و یا حداقل دشمن هم نشوند؟ آیا دو کشور می -

توانست این وضع متوقف شود یا و آیا میاز چه زمانی روابط میان دو کشور رو به وخامت گذاشت؟  -

 . اینکه عکس آن اتفاق بیافتد

 توان گرفت؟هایی میاز تحلیل گذشته روابط میان دو کشور، چه درس -

تواند فهمیده شود، مورد مداقه قرار اي که در آن روابط ایران و آمریکا میدر فصل دوم کتاب، بستر تاریخی

  .استگرفته

هاي کاربردي در فرایند نزاع نقش و انتقال نقش در ء بر نظریه نقش، به روشدر فصل سوم با ابتنا  

  . پردازدروابط آمریکا و ایران می

از سوي نویسندگان شده هاي تجربی در خصوص سه برهه تعیین هاي چهارم تا هشتم تحلیلفصل  

. شودشور پرداخته میها به ارائه مفاهیم و انتظارات نقش رهبري هر کاین فصلدر . گیردرا دربرمی

ها از هاي مبتنی بر نظریه بازيي از مفاهیم و انتظارات نقش و تحلیلرها یک تحلیل صوهمچنین این فصل

  . کندالگوهاي اقدام احتمالی را ارائه می

شده در فصل اول گیري از سواالت مطرحدر فصل نهم و فصل پایانی این اثر، چندین نتیجه  

.  دهدهایی را براي هدایت سیاسیت خارجی آمریکا در آینده ارائه میشقشود و سرماستخراج می
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  مقاالت فارسی 

  

  

  

  
  مأخذ - پدیدآور  -عنوان   ردیف

  
1  

  
، مهر؛ جلد 1400 . ها رویدادها و تحلیل - .سیدستار پورسید/ اهداف راهبردي فدراسیون روسیه در توسعه بنادر دریایی

  . 129 -133: 350، شماره 35 
  

-98: 351، شماره 35 ، آبان؛ جلد 1400 . ها رویدادها و تحلیل -.خلیل شیرغالمی/ گاهی به دیدار مجازي بایدن و شین  2
 97 .  

  
: 351، شماره 35 ، آبان؛ جلد 1400 . ها رویدادها و تحلیل -.پور مجتبی فردوسی/ بررسی پنجمین انتخابات پارلمانی عراق  3

101- 99 .  
  

، شماره 35 ، آبان؛ جلد 1400 . ها رویدادها و تحلیل -.محمد موحد/ نگري در سیاست خارجی یندهعقالنیت محدود و آ  4
351 :105- 102 .  

  
. ها رویدادها و تحلیل - .علیرضا میریوسفی/ تقابل چین مصمم و  آمریکاي مردد و وظایف همسایگان: افغانستان  5

  . 106 - 107: 351، شماره 35 ، آبان؛ جلد 1400 
  

، 1400 . ها رویدادها و تحلیل -.جرعلی بمان اقبالی زا/ )EUچالش جدید (دید متمردین قضایی یا ترس از پلکسیت ته  6
  . 108 - 109: 351، شماره 35 آبان؛ جلد 

  
، 1400 . ها رویدادها و تحلیل -.علی مهدي زاده/ اي هاي هسته المللی در زمینه منع گسترش سالح احیاي همکاري بین  7

  . 110 - 112: 351، شماره 35 د آبان؛ جل
  

. ها رویدادها و تحلیل -.الدینی میالد معینی/ توافق امنیتی آکس؛ زمینه، پیامدها و مالحظات جمهوري اسالمی ایران  8
  . 113 - 122: 351، شماره 35 ، آبان؛ جلد 1400 

  
، 35 ، آبان؛ جلد 1400 . ها ها و تحلیلرویداد -.سیدمحمد کشمیري/ غربی - تاملی در روابط چین و روسیه در نظم پسا   9

  . 123 - 130: 351شماره 
  

گرایی در  مروري انتقادي بر جنبش شیطان(هاي نوپدید دینی  ها و جنبش بازگشت امر دینی در لباس فرقه  10
  . 28 - 33: 68، شماره 6 ، آبان؛ جلد 1400 . ماهنامه مطالعات هویتی - .محسن امین/ )ایران

  
، 1400 . ماهنامه مطالعات هویتی -.داود میرمحمدي/ سازي آن ها در نهادینه ی، کارکردها و نقش رسانهامید اجتماع  11

  . 34 -41: 68، شماره 6 آبان؛ جلد 
  

، 1400 . ماهنامه مطالعات هویتی -.الدینی ساالر سیف/ ها دیوار مرزي ایران و ترکیه، مالحظات تاریخی و استراتژي  12
  . 42 -47: 68، شماره 6 آبان؛ جلد 

  
، 6 ، آبان؛ جلد 1400 . ماهنامه مطالعات هویتی - .فائزه قاسمی/ وضعیت و تحرکات داعش در افغانستان در دوره طالبان  13

  . 48 -53: 68شماره 
  

: 68، شماره 6 ، آبان؛ جلد 1400 . ماهنامه مطالعات هویتی - .مریم یاري/ شناختی در رژیم صهیونیستی مدیریت جنگ  14
61 - 54 .  
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ماهنامه مطالعات  - .رضا گرشاسبی/ هاي کشورداري در برابر جنگ روانی آمریکا رهبري و مدیریت ذهن؛ نمونه شیوه  15

  . 62 -67: 68، شماره 6 ، آبان؛ جلد 1400 . هویتی
  

، 1400 . یماهنامه مطالعات هویت - .بهروز قزل/ زبان راهکارهاي توسعه ارتباطات فرهنگی ایران با کشورهاي فارسی  16
  . 21 -27: 63، شماره 6 خرداد؛ جلد 

  
/ )بررسی انتقادي مکتب دانلد والش در ایران(هاي نوپدید دینی  ها و جنبش بازگشت امر دینی در لباس فرقه  17

  . 34 -39: 63، شماره 6 ، خرداد؛ جلد 1400 . ماهنامه مطالعات هویتی -.محسن امین
  

. ماهنامه مطالعات هویتی -.گروه مطالعات ایران/ منیت ملی ایران در مرزهاي شرقیافغانستان پساآمریکا و مسئله ا  18
  . 40 - 44: 63، شماره 6 ، خرداد؛ جلد 1400 

  
ماهنامه مطالعات  - .علیرضا امیري/ در راستاي تهدید ایران) دیاله(هاي تازه براي احیاي داعش در عراق  تالش  19

  . 45 - 49: 63، شماره 6 ، خرداد؛ جلد 1400 . هویتی
  

، شماره 6 ، خرداد؛ جلد 1400 . ماهنامه مطالعات هویتی -.گروه مطالعات ایران/ دولت بایدن و تحوالت کردي در منطقه  20
63 :53- 50 .  

  
 -مروري انتقادي بر جریان ساینتولوژي (هاي نوپدید دینی  ها و جنبش بازگشت امر دینی در لباس فرقه  21

  . 39 -44: 69، شماره 6 ، آذر؛ جلد 1400 . ماهنامه مطالعات هویتی - .حسن امینم/ )دیانتیکس در ایران
  

، 6 ، آذر؛ جلد 1400 . ماهنامه مطالعات هویتی - .فائزه قاسمی/ مدت انتخابات مهرماه در عراق شرایط و اثرات کوتاه  22
  . 45 -49: 69شماره 

  
، 1400 . ماهنامه مطالعات هویتی -.گروه مطالعات ایران/ یرانروي ا هاي پیش ها و چالش طالبان و خاورمیانه؛ فرصت  23

  . 50 - 55: 69، شماره 6 آذر؛ جلد 
  

، 1400 . ماهنامه مطالعات هویتی - .الدینی ساالر سیف/ بررسی البی سیاسی جمهوري آذربایجان و ترکیه  در غرب  24
  . 56 -61: 69، شماره 6 آذر؛ جلد 

  
فصلنامه گفتمان  -.کیانی هادي ابراهمی/ انقالب اسالمی در برگزاري روز جهانی قدسرهاورد ابتکار عمل رهبران   25

  . 11 -40: 5، شماره 3 ، پاییز؛ جلد 1400 . راهبردي فلسطین
  

: 5، شماره 3 ، پاییز؛ جلد 1400 . فصلنامه گفتمان راهبردي فلسطین -.جیمز فتزر/ دزدساالران برگزیده: سقوط آمریکا  26
50- 41 .  

  
: 5، شماره 3 ، پاییز؛ جلد 1400 . فلسطین فصلنامه گفتمان راهبردي - .جان اوبل/ پوست یهودیان و تجارت بردگان سیاه  27

59- 51 .  
  

مایکل / نقش یهودیان در گسترش صنعت پورنوگرافی در آمریکا در جهت سقوط مذهب، اخالقیات و خانواده  28
  . 61 -70: 5، شماره 3 ، پاییز؛ جلد 1400 . فصلنامه گفتمان راهبردي فلسطین - .جونز

  
  . 71 - 80: 5، شماره 3 ، پاییز؛ جلد 1400 . فصلنامه گفتمان راهبردي فلسطین -.اریک والبرگ/ قدرت اسرائیل در کانادا  29

  
/ سال ورود و استقرار یهودیان در فرانسه 250 نزدیک به : از انقالب فرانسه تا جمهوري پنجم: یهود در فرانسه  30

  . 81 - 94: 5، شماره 3 ، پاییز؛ جلد 1400 . فصلنامه گفتمان راهبردي فلسطین - .کلود تیمرمن
  

فصلنامه گفتمان  - .سیدعمادالدین الحمرونی/ ه ایران از مدیترانه تا اقیانوس آرامرسردرگمی فرانسه و ضرورت سیط  31
  . 95 -113: 5، شماره 3 ، پاییز؛ جلد 1400 . راهبردي فلسطین
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ماهنامه  -.سیدمحمدکاظم سجادپور/ هاي همکاري و امنیتی در منطقه خلیج فارس سترهاي الزم براي طرحب  32

  . 7 -11: 352، شماره 35 ، آذر؛ جلد 1400 . ها رویدادها و تحلیل
  

، 35 ، آذر؛ جلد 1400 . ها ماهنامه رویدادها و تحلیل - .مهران کامروا/ سیاست خارجی آمریکا در منطقه خلیج فارس  33
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  . 22 - 26: 352، شماره 35 ، آذر؛ جلد 1400 . ها تحلیل
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، 35 ، آذر؛ جلد 1400 . ها ماهنامه درویدادها و تحلیل -.مرتضی ابوطالبی/ طقه خلیج فارسآینده ژئوپلتیک انرژي در من  39
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  فارسی هايپایان نامه 

  
  
  
  
  

  مشخصات - پدیدآور  -عنوان   شماره رساله  ردیف

  
1  

 
نامه کارشناسی ارشد پایان 855  

  
-2019(بررسی تطبیقی جایگاه فناوري اطالعات در سیاست خارجی هند و چین 

کارشناسی ارشد  -.االسالمی مدحسن شیخبه راهنمایی مح -.سرشت ناصر پاك/ )2010 
  .1399 ؛ ) الملل وزارت امور خارجه، رشته مطالعات شبه قاره هند دانشکده روابط بین(

  
نامه کارشناسی ارشد پایان 856  2 - 2018(هاي قدرت نرم هند و چین در جنوب شرق آسیا  مطالعه تطبیقی مولفه 

آالسالمی با مشاوره سیدعلی  یخبه راهنمایی محمدحسن ش - .ساالر صادقی/ )2004 
الملل وزارت امور خارجه، رشته  دانشکده روابط بین(کارشناسی ارشد  - .محمودي

  .1399 ؛ ) مطالعات شبه قاره هند
  

نامه کارشناسی ارشد پایان 857  3 بر امنیت رژیم ) ایران، ترکیه و عربستان(هاي خاورمیانه  تأثیر تنش در روابط قدرت 
آالسالمی  به راهنمایی محمدحسن شیخ -.محمد مرادي/ )2011 - 2021(صهیونیستی 

الملل وزارت امور  دانشکده روابط بین(کارشناسی ارشد  -.با مشاوره سهراب شهابی
  .1400 ؛ ) اي خارجه، رشته مطالعات منطقه

  
نامه کارشناسی ارشد پایان 858  4 پریسا / جنگ سردهاي اجتماعی آمریکاي التین پس از  گرایی بر جنبش تأثیر چپ 

کارشناسی  - .پور به راهنمایی مهدي فاخري با مشاوره اکبر اسماعیل -.رضایی فدشکویه
  .1399 ؛ ) اي الملل وزارت امور خارجه، رشته مطالعات منطقه دانشکده روابط بین(ارشد 

  
نامه کارشناسی ارشد پایان 859  5 ی با تأکید بر پدیده تغییر الملل محیطی بین هاي زیست نامه رویکرد روسیه به توافق 

 - .زاده با مشاوره سهراب شهابی به راهنمایی رضا موسی -.نژاد زهرا فعال عراقی/ اقلیم
اي،  الملل وزارت امور خارجه، رشته مطالعات منطقه دانشکده روابط بین(کارشناسی ارشد 
  .1399 ؛ ) اوراسیاي مرکزي

  
 




