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  فی نشریهمعر

  

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

یگر منابع منتشر شده در حوزه تخصصی آن کتابخانه جدیدترین منابع موجود در کتابخانه تخصصی و همچنین د

تر و تسهیل کار محققان، پژوهشگران و کلیه اعضاي محترم به منظور دسترسی سریع. تهیه و تنظیم شده است

 .گرددکتابخانه، نسخه الکترونیکی نشریه از طریق پست الکترونیک ارسال می

  .صی وزارت امور خارجه با ذکر منبع بالمانع استرسانی کتابخانه تخصنقل و اقتباس از نشریه اطالع

  

 
  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  صفحه    عنوان 
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  هاي فارسیمعرفی کتاب
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  مقاالت فارسی
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  فارسیهاي  تابک

  

  

  

 - .صدر روحانیمحمود سادات مادرشاهی؛ مقدمه و تدوین حسین ./ ؛ ویراستار خدیجه عارفی/ انعکاس سراب -1

  . 1400 فردوس برین، : تهران

  

وزارت امور خارجه، اداره چاپ و انتشارات، : تهران - .درمنی تالیف بهمن آقارضی/ آسیاي مرکزي در گذر تاریخ - 2

 1400 .  

  

ققنوس، : تهران -.گري وینر؛ ترجمه فاطمه شاداب/ اي سرد و پیچیده تاریخچه رابطه: آمریکا و روسیه - 3

 1400 .  

  

  . 1400 اختران، : تهران - .حمید شوکت/ زندگی سیاسی شاپور بختیار: پرواز در ظلمت -4

  

  . 1400 اودیسه، : آمل -.نویسنده الهام نوري/ ایران معاصر: تحوالت سیاسی اجتماعی ایران - 5

  

نگاه : تهران -.پی امیر نیک/ سرگذشت اعتقاداتی به نام دین در دنیاي امروز: داري شناسی دین جامعه -6

  . 1399 معاصر، 

  

پور، رضا  لسلی بتل؛ مترجمان اکبر اسمعیل] ویراستار: صحیح[تالیف / دانشنامه تاریخ آمریکاي التین -7

  . 1399 فرهیختگان دانشگاه، : تهران - .شفیعی طباطبائی

  

ف اسالمی، المعار بنیاد دائره: تهران - ].2 ویراست [ -].زیرنظر مصطفی میرسلیم[ /دانشنامه جهان اسالم -8

 1375.  

   

سی النگدن، والدیمیر .کیت /ویکم ایدئولوژي، افسانه و خشونت در قرن بیست: دموکراسی پوتین - 9

  . 1400 بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه، : تهران -.تیسمانینو؛ ترجمه سودابه قیصري

 

ف عباس احمدي، طهمورث تالی/ )ایران، ترکیه و عربستان(اي در آسیاي غربی  هاي منطقه رقابت قدرت -10

  .1400 دانشگاه تهران، موسسه انتشارات، : تهران -.موصلو حیدري

   

  . 1400 اطالعات، : تهران - .نوشته محمود فاضلی/ سفر سیدمحمد خاتمی به یونان: سرزمین فلسفه و هنر -11
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ت پژوهشگاه فرهنگ و سازمان انتشارا: تهران -.زاده محمد ملک/ عوامل و پیامدهاي سیاسی: گرایی سلفی -12

  . 1400 اندیشه اسالمی، 

  

  .1400 نشر نی، : تهران - .حمید احمدي/ فریقاآو شمال ) غرب آسیا(سیاست و حکومت در خاورمیانه  -13

   

  . 1399 نگاه معاصر، : تهران -.احسان بروجردي/ ها ها و انگیزه انگاره: عاشورا -14

  

المللی  ت و اجرا موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بیننظار/ فرهنگ استراتژیک رژیم صهیونیستی -15

  . 1400 ابرار معاصر تهران، : تهران - .ابرار معاصر تهران، معاونت پژوهشی

  

/ هاي سلفی تکفیري بررسی تاثیر گروه: دولتی و تحول امنیت در غرب آسیاکنشگران امنیتی غیر - 16

  . 1400 ابرار معاصر تهران، : تهران -.مولف احمد نکوئی

  

اشلی جکسون؛ ترجمه محمد / تاریخ جنگ دوم جهانی در ایران و عراق: مرکز فرماندهی خلیج فارس -17

  .1400 بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه، : تهران -.آقاجري

  

  . 1397 سیمرغ هدایت، : تهران -.مولف مهدیه ارطایفه/ خندم میان گریه می -18

  

نهاد : قم -.محمدرضا دهشیري، زهرا بهرامی/ رهبران انقالب اسالمیالملل در سامانه فکري  نظام بین -19

  . 1399 نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاهها، دفتر نشر معارف، 

  

فرانسیس فوکویاما؛ ترجمه / هاي سیاسی هویت در عصر ما و تالش براي بازشناسی آن بنیان: هویت - 20

  . 1400 دیرمان، : تهران -.زاهد بیگدلی
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  فارسی هايکتابفی معر

  

  ایران معاصر: تحوالت سیاسی اجتماعی ایران - 1

  الهام نوري: مولف

  1400 اودیسه، : آمل

  

  

  

  

  چکیده

گیري به وقوع پیوستن  هاي شکل زمینهاست  تالش نموده "تحوالت سیاسی اجتماعی ایران"در کتاب  مولف

هاي  مفاهیم و تعاریف گرفته تا زمینه ازاز این رو،  .دمورد بررسی قرار ده انقالب اسالمی را در چندین بخش و فصل

تاریخی قیام تنباکو و مشروطه و روي کار آمدن رضاشاه، اقدامات او و سپس روي کار آمدن فرزندش محمدرضا شاه 

تهاجم عراق به  موضوعفصل آخر  طیو شده بررسی در این اثر پهلوي و سرانجام به وقوع پیوستن انقالب اسالمی 

  . استشده پرداخته دالیل حمله به ایران  ایران و
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  سرگذشت اعتقاداتی به نام دین در دنیاي امروز: داري شناسی دین جامعه -2

  پی امیر نیک: مولف

  1399 نگاه معاصر، : تهران

  

  

  

  چکیده 

داد و انقالبی که به نام اسالم رخ هجري شمسی  1350 - 1340هاي  هاي نوین به دین در سالبا پیدایش نگرش

پرسش اساسی این است که توسعه و گسترش . بحث جدیدي در مورد روابط میان دین و تجدد در ایران گشوده شد

ها در مقابل روند تحوالت جامعه قرار گرفته و یا برعکس نتیجه منطقی این تحوالت است؟ براي  این نگرش

داري ابزاري،  ا، دین و اسطوره، سه نوع دینپاسخگویی به این پرسش، پس از بررسی مختصر مفاهیم ایدئولوژي، اتوپی

  .بررسی شده است در این اثر سیاسی –ایدئولوژیک و فقهی 

ین برخالف آنچه که که جایگاه دین در جامعه جدید چیست و آیا داین موضوع است بررسی نویسنده در صدد 

رود یا اینکه تغییر چهره  از بین میدین  ،تر شود گفتند که هر چه دنیا عقالنی شناسان کالسیک میبرخی از جامعه

داري چه نقشی در تحوالت اجتماعی، فرهنگی و تاریخی دارد و آینده اصالً دین. دهد، تا چه میزان صحیح است می

. بوده است که اخیراً نیز تحوالت ادبی هم در کنارش آمده است نویسندهها حوزه تحقیقاتی  شود؟ این دین چگونه می

در گذشته یک دهه اما طی سال پیش فقط تحوالت دین و سیاست در اجتماع بود،  20حدود به عبارت دیگر تا 

ها با تحوالت  چون رمان و شعر نو و ارتباط این هایی به ویژه ادبیات جدید و قالب ادبی،، تحوالت موارد  کنار این

 .اهمیت پیدا کرده استنیز داري دین
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  سرد و پیچیده ايتاریخچه رابطه: آمریکا و روسیه - 3

  گري وینر: مولف

  فاطمه شاداب : مترجم

  1400: ققنوس: تهران

    

  چکیده 

به اعتقاد نگارنده، آمریکا و روسیه روابط . کتاب نگاهی مختصر به تاریخچه رابطه میان آمریکا و روسیه دارد

رك بهتري از روابط این دو کند تا داي دارند و در این باره اظهارنظرهاي مشهوري وجود دارد که کمک میپیچیده

قدرت جهانی و موضع آنها در قبال یکدیگر داشته باشیم و همه این اظهارنظرها در دوران جنگ سرد و فاصله زمانی 

  . اندمطرح شده ،میالدي که تنش میان دو کشور به اوج رسیده بود 1991تا  1947هاي سال

میالدي و زمان  1809 در روابط آمریکا و روسیه از سالوار، رویدادهاي مهم در ابتداي کتاب به صورت فهرست

میالدي و ادعاي مداخله روسیه در  2016آمریکا از سوي امپراتوري روسیه تا سال  به رسمیت شناخته شدن

گ کالمی میان رهبران دو نگفتار، به جسپس نگارنده در پیش. شودانتخابات ریاست جمهوري آمریکا مطرح می

مثل سخن خروشچف در جمع سفراي کشورهاي غربی در سال . کندران جنگ سرد اشاره میکشور در ابتداي دو

میالدي در  1963همچنین سخن کندي در سال . همه شان را دفن خواهد کرد: میالدي که به آنها گفت 1956

با مردم من برلینی هستم؛ به طوري که با این سخن همبستگی خود را جریان ساخت دیوار برلین مبنی بر اینکه 

دي از دیوار برلین، او میال 1987هاي پایانی جنگ سرد و در بازدید ریگان در سال آلمان نشان داد و یا در سال
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آمیز و به ي تاس شوروي این بازدید را تحریکگوید که این دیوار را خراب کن که خبرگزارخطاب به گورباچف می

  . کندمنزله اعالن جنگ تفسیر می

آغاز روابط روسیه و آمریکا؛ موضع : از است دانگیرند، عبارتش اول کتاب مورد بررسی قرار میمباحثی که در بخ

هاي آمریکایی؛ روسیه و جنگ استقالل آمریکا و واکنش کاترین کبیر به انقالب آمریکا؛ روسیه در قبال مهاجرنشین

پترزبورگ؛ فروش آالسکا از الدي در سنمی 1803بط در ابتداي سده نوزدهم و افتتاح کنسولگري آمریکا در سال ارو

دانند که البته از سوي روسیه به آمریکا که برخی آن را نقطه اوج روابط دوستانه میان دو کشور در قرن نوزدهم می

  . آن پس روابط دو قدرت رو به اوفول گذاشت

دي و پیامدهاي آن میال 1917بخش دوم کتاب دربردارنده موضوع جنگ جهانی اول و انقالب روسیه در سال 

  . باشدمی

در بخش سوم مسایل مرتبط با جنگ جهانی دوم و قرار گرفتن روسیه در مقابل آلمان و اوج گرفتن روسیه 

  . کمونیست پس از پیروزي نهایی در برابر آلمان مورد مداقه گرفته است

جنگ ویتنام و حمله در بخش چهارم، مباحث مربوط به جنگ سرد و یارگیري جهانی، بحران موشکی کوبا، 

  . است بررسی شدهشوروي به افغانستان 

  . بخش پنجم متمرکز بر پایان جنگ سرد و افول اتحاد جماهیر شوروي و ظهور پوتین در مقابل آمریکا است

میالدي؛ پوتین و ترامپ و روسیه و انتخابات  21بخش ششم و بخش پایانی کتاب به موضوع روسیه در قرن 

   . ص یافته استآمریکا اختصا 2016
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  فسانه و خشونتائولوژي، دای: دموکراسی پوتین - 4

  النگدن  سی والدیمیر تیسمانانو، کیت: مولف

   سودابه قیصري : مترجم

  1400: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه: تهران

  
  

  چکیده

سنجش نویسندگان در این اثر بر اساس میراث تاریخی؛ تلفیق عقاید . فصل است 8کتاب حاضر دربردارنده 

نویسندگان کتاب معتقد هستند که . استها و حکومت انجام شدهمختلف و فرهنگ سیاسی به ویژه روابط بین توده

براي تامین وحدت داخلی و قدرت  روشی به عنوان کند که چرا پوتین به تهدیدات خارجیروش آنها آشکار می

  . شودحکومت متوسل می

اي او رهبر جنبش توده. شود که پوتین پیشوایی مزدور و ساده لوح نیستل میالدر فصل اول کتاب استد  

یاز به این فصل بر ندر . ن ضروري است که به پوتینیسم به مثابه یک ایدئولوژي نگاه شودیایدئولوژیک است و بنابرا

   .شودهاي پوتینیسم تاکید میها در روسیه به عنوان اثرات ریشهفرهنگی و رفتار توده سنجش رفتارهاي

باره تاریخ روسیه پیگیري ضر از طریق ترتیب زمانی و بحث درهاي یوتینیسم حال حادر فصل دوم، ریشه  

س از حمله خارجی به میراثی از استبداد شود که چگونه درك تاریخی روسیه از ابرقدرت و ترشود و تاکید میمی

  . قدرت زیادي اهداء کرده است ،ها دوام آورده است و این گرایش استبدادي به حاکمانشده که قرن رمنج

ها را هاي پوتینیسم، تجربیات تکوینی و به قدرت رسیدن در متن تاریخ و فرهنگ روسفصل سوم ریشه  

شود که اگرچه در سیاست ناشناخته قرن جدید اطالعات، پوتینیسم به در این جا مطرح می. کندشناسایی می

رمایه تبدیل کرد؛ چراکه است و پوتین این میراث را به سطرزي استادانه ابتکاري است، اما ابداً غافلگیرکننده نبوده
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پوتین خود  کردند،کفایتی یلتسین احساس ناامنی میهایشان و بیروسیه تحت زمامداري ضعیف دولت وقتی مردم

  . ساز با قدرت و مسلط به تصویر کشیدرا به عنوان چاره

شود و دهد، با شناساندن معناي ایدئولوژي شروع میتمرکز را از پوتین به پوتینیسم تغییر می ،فصل چهارم  

 شود که فالسفه روسدر این فصل شرح داده می. دهدبا قائل شدن شأن ایدئولوژیک براي پوتینیسم ادامه می

اي را که کنند، اما بذرها و موضوعات حیاتیهمچون دوگین و مفاهیمی مانند اوراسیاگرایی، پوتینیسم را معنا نمی

   . کنندمعرفی میرا پذیرند ها آن را میاي از روسکند و جماعت گستردهاساسی خود هموند می گاهدپوتینیسم در دی

-ها پایهکند بر اساس آنرساند و ادعا میه به مردم میهاي موضوعی کفصل پنجم، پوتینیسم را طبق پیام  

اش از طریق برنامه هاي ریاست جمهوريکند که پوتین چگونه طی سال، تفکیک کرده و روشن میاستریزي شده

بخش، هم براي تزارها و هم پدرساالرهاي شوروي، ایدئولوژیک طراحی شده براي عرفی کردن نوستالژي الهام

دوستی افراطی، اي پوتینیسم به ویژه میهنبرخی از عناصر هسته ،بخشاین . استت را حفظ کردهمحبوبیت و قدر

گري، نژادپرستی، گرایی، استعمارطلبی، نظامیاستثناگرایی روسی، تجدیدنظرطلبی تاریخی، ضد غرب

  . دهدخودبرترپنداري، فساد و دزدساالري را مورد تاکید قرار می

هاي تبلیغاتی کرملین با موفقیت در ذهن شهروندان آن ریشه چگونه تالش دهد کهفصل ششم شرح می  

زانه و غیرقابل گریز در زندگی همه شهروندان روسیه ودوانده و ناسیونالیسم و ایدئولوژي پوتینیسم را به تاثیري ر

  .استتبدیل کرده

- ها نتیجه میاین بررسی. ددهفصل هفتم، سیاست خارجی پوتین به ویژه در اوکرایین و سوریه را شرح می  

هاي استثنایی که به طور مصنوعی ود محبوبیت داخلی خود را از طریق استفاده از وضیتشگیرد که پوتین موفق می

هدف  به خودي خودگونه سیاست خارجی سازد، حفظ کند؛ به طوري که اینکشور را علیه تهدید خارجی متحد می

هاي کردن حواس مردم از مصیبتمنحرف یشتر محبوبیت داخلی پوتین با اي براي مشروعیت بنیست، بلکه وسیله

المللی را بدون مجازات تواند قوانین بیناي چنان قدرتمند است که میاقتصاد داخلی و ارائه تصویري مجلل از روسیه

  .زیرپا بگذارد
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ب مجدد پوتین در تخانشود، هرچند از زمان اگیري کتاب است در این بخش بیان میفصل هشتم نتیجه  

رسد، اما این زمان سکون و رکود نباید گواهی از نقصان میالدي، پوتینیسم در رکود به نظر می 2018مارس 

  . پوتینیسم یا اقتدارگرایی در روسیه تصور شود
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  تاریخ جنگ جهانی دوم در ایران و عراق : مرکز فرماندهی خلیج فارس -5

  اشلی جکسون  : مولف

  د آقاجري  محم: مترجم

  1400: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه: تهران

    

  چکیده

وي . اشلی جکسون، نویسنده کتاب، مورخ و متخصص تاریخ امپراتوري انگلیس و پیشینه نظامی آن است

جنگ و امپراتوري در موریس و اقیانوس : توان به آثاري همچونی در این باره نوشته است که میهاي گوناگونکتاب

) میالدي 2013(و بناهاي امپراتوري) میالدي 2006(؛ امپراتوري انگلیس و جنگ دوم جهانی)میالدي 2001(هند

زشی در دانشکده مانسفیلد هاي آمواست که وي در نشستجکسون، نگارش کتاب را هنگامی آغاز کرده. اشاره کرد

کرده است و هاي غیرمعمول پیشینه جنگی امپراتوري انگلیس شرکت میآکسفورد براي پژوهش در مورد جنبه

  . چون مجذوب مطالبی درباره ایران و عراق شده بود، لذا بر آن شد تا کتابی در این زمینه تهیه کند

نگلیسی نوشته شده است و توجه آن معطوف به بدین ترتیب، این کتاب اثري است که توسط یک مورخ ا

ها دهاز منابع انگلیسی بوده و طبق گفته مولف، نیز و منابع مورد استفاده در کتاب  اقدامات جنگی انگلیس است

 1323تا  1319(میالدي 1943تا  1939هاي کتاب درباره سال. سند در این خصوص بررسی شده استهزار صفحه 

هاي اساسی که بر منطقه ایران و عراق اعتقاد نویسنده، این برهه از تاریخ از نظر تصمیماست و به ) هجري شمسی

  . تر استزمان دیگري حائز اهمیت هرتاثیر گذاشته است از 
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گیرد که کتاب آن را اي را دربر میاین بوده است که این عنوان گسترهعلت نامگذاري کتاب از نظر نویسنده 

کتاب از جمله . باشدفرماندهی خلیج فارس ارتش آمریکا نمی زعبارت ارجاع مستقیم به مرکشود و لذا این شامل می

طی جنگ جهانی دوم نوشته شده  ،هایی است که درباره اقدام متفقین در خاورمیانه و به ویژه ایرانترین کتابجامع

داند که ن بیش از آن چیزي مینویسنده اهمیت کشورهاي ایران و عراق را در عملیات جنگی نیروهاي متفقی. است

شود که بدانیم اولین بار در ایران و عراق بود که تا کنون گفته شده است، زیرا اهمیت موضوع زمانی روشن می

آمریکا، انگلستان و شوروي در جنگ جهانی دوم دوشادوش هم به نبرد پرداختند و نویسنده به تمامی ابعاد و 

 . ه استجزئیات فضاي آن دوران اشاره داشت
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  فرهنگ استراتژیک رژیم صهیونیستی  - 6

  موسسه ابرار معاصر تهران

  1400: ابرار معاصر تهران: تهران

  

  

  چکیده

است که از مفهوم فرهنگ استراتژیک استفاده پردازي بودهدارد که جک اشنایدر اولین نظریهکتاب اشاره می

ها و بازیگران خرد، اتحاد جماهیر انتظار داشتند بر پایه نظریه بازيگران آمریکایی در شرایطی که تحلیل. استکرده

اي دیگر شوروي به گونهگیران سیاسی در بینی داشته باشد، اما تصمیمشوروي رفتاري مشابه آمریکا و قابل پیش

اکنش به اي خاص براي تفسیر، تحلیل و ورسد که هر کشوري از شیوهبه این نتیجه می ررفتار کردند و اشناید

بر این اساس، . کند که مبتنی بر فرهنگ و تجربیات تاریخی آن کشور استالمللی استفاده میرخدادهاي بین

ها که اساس آن، انتخاب بهترین راه حل بر مبناي رفتار دیگران است، در فرهنگ استراتژیک، برخالف نظریه بازي

ن آپذیرد و بلکه مبتنی بر فرهنگ خاص صورت نمی رفتار یک دولت به طور کامل در واکنش به عملکرد دیگران

  . کشور است

هاي فرهنگی و همچنین اثرگذاري متفاوت دارد که با توجه به گستردگی مولفههمچنین کتاب اشاره می

آنها بر رفتار استراتژیک کشورها، تا کنون تعریفی از فرهنگ استراتژیک که مورد توافق همگان باشد، ارائه نشده 

با این حال، جک اشنایدر، فرهنگ . آیداست و این یکی از نقاط ضعف اساسی براي فرهنگ استراتژیک به شمار می

داند که اعضاي جامعه استراتژیک هاي عاطفی مشروط و الگوهاي رفتاري میها، پاسخه آرماناستراتژیک را مجموع

همچنین توماس برگر، فرهنگ . کنندله میدآورند و با یکدیگر مباوزش و تقلید به دست میمملی از طریق آ
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معه در مورد امنیت ملی و داند که دیدگاه اعضاي یک جاها و عقاید فرهنگی میاي ار ارزشاستراتژیک را مجموعه

معانی . دهدقرار مینیروهاي مسلح به عنوان یک نهاد و استفاده از قدرت سخت در روابط بین الملل را تحت تاثیر 

هاي آشکار در به رغم وجود تفاوت نظران ارائه شده است کهدر کتاب از سوي صاحبدیگري از فرهنگ استراتژیک 

  . گذاري خارجی و امنیتی کشورها استآنها اثرگذاري فرهنگ بر سیاستها، اما وجه اشتراك این دیدگاه

هاي رژیم صهیونیستی از جمله موجودیت. پردازدکتاب با این مقدمه به بررسی فرهنگ استراتژیک می

ترین اولویت آن رژیم از زمان مهم ،سیاسی است که در جنگ تکوین یافته و متولد شده است و امنیت ملی

ژیم به هزاران سال قبل و تاریخ رهاي امنیتی دولتمردان این از تصمیمریشه تعدادي . آیدمار میتاسیسش به ش

اي از گردد که بر این اساس مجموعهباستانی قوم یهود و نیز به وقایع تاریخ معاصر پیش از تشکیل دولت بازمی

و همچنین تجربیات  ژیم صهیونیستیرهاي دینی و فرهنگی و تجربیات تاریخی پیش از پیدایش دولت جدید مولفه

هاي مربوط به رفتار استراتژیک رژیم صهیونیستی نقش به سزایی داشته است و پس از تشکیل این دولت در تصمیم

بتوان بسیاري از رفتارهاي  آن رژیمتر فرهنگ استراتژیک کتاب بر آن است که با کمک شناخت بهتر و عمیق

  . بینی کردهاي نظامی و امنیتی را توصیف و پیشمینهاستراتژیک این رژیم به خصوص در ز

  . پردازدفصل به بررسی موضوعات می 5کتاب طی 

هاي فرهنگ استراتژیک را در وجه کالن آن به ویژه در رابطه با رژیم صهیونیستی بیان فصل اول، مولفه

  . کندمی

المللی رژیم صهیونیستی اختصاص یناي و بفصل دوم، به موضوع تهدیدات و تصور از تهدیدات ملی، منطقه

  . دارد

  . دهدفصل سوم، اصول امنیت ملی رژیم صهیونیستی را مورد بررسی قرار می

  . پردازددهی استراتژي امنیت ملی رژیم صهیونیستی میفصل چهارم، به اصول سازمان

را موورد مداقه  سازي در رژیم ضهیونیستیامنیتی و ائتالف –گیري نظامی فصل پنجم، چگونگی تصمیم

  .  قرار داده است
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  فریقا او شمال ) غرب آسیا( سیاست و حکومت در خاورمیانه  - 7

  حمید احمدي

  1400: نشر نی: تهران

  

  

  دهچکی

با توجه به اهمیت تاریخی، سیاسی، تمدنی، فرهنگی و اقتصادي منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در مقایسه 

ها تدریس و پژوهش خود در درس سیاست و حکومت در با سایر مناطق، لذا نگارنده بر آن شد تا حاصل سال

هاي تاریخی، گیشناخت نسبی از منطقه و ویژین طریق خاورمیانه را در قالب کتاب حاضر تدوین و ارائه کند تا از ا

به زعم نگارنده هدف اصلی کتاب، شناخت مسایل امروز خاورمیانه و . تمدنی و سیاسی و اقتصادي آن عرضه کند

هاي ها است، اما از آنجاکه این شناخت به تنهایی با تکیه بر مسایل و ویژگیتبیین علل و عوامل ظهور و تحول آن

- باشد، لذا نگاهی کوتاه به گذشته و تاریخ منطقه نیز داشته است؛ چون نبود آگاهی از دگرگونیامروزي میسر نمی

مسایل منطقه شده و درك  ها در برابرفهمی، باعث کجنه به ویژه تاریخ چند قرن اخیر آنهاي تاریخی خاورمیا

  . ندکایدئولوژیک آن را دشوار می -هاي سیاسییدادها و ظهور گرایشوبسیاري از ر

  . پردازدفصل به تبیین موضوع می13کتاب طی سه بخش اصلی و 

به چگونگی پیدایش مفهوم خاورمیانه در آغاز باشد، فصل کتاب می 4بخش نخست کتاب که دربردارنده 

هاي گوناگون درباره چیستی و کجایی آن پرداخته است گاهدی آن در عرصه جهانی و دیجقرن بیستم و کاربرد تدری

هاي امپراتوري سرزمین-2جهان عرب؛  -1: کنددیدگاه را مطرح می 7کجا است،  اینکه خاورمیانه وصخص و در

خاورمیانه بزرگ و  -6خاورمیانه جدید؛ -5خاورمیانه و شمال آفریقا؛  -4کشورهاي عربی، ترکیه و ایران؛  -3عثمانی؛ 

- ها و دولتنی و مذهبی منطقه، پیدایش تمدناهمیت تمد: در ادامه، موضوعاتی همچون. خاورمیانه یا غرب آسیا - 7
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هاي بزرگ و روابط آنها با یکدیگر از آغاز تا ظهور اسالم؛ برآمدن دولت اسالمی و گسترش قلمرو آن در شرق و غرب 

گیري مدن امپراتوري یا خالفت عثمانی و اوجآمنطقه در زمان خالفت اعراب و سپس حمله مغول و همچنین بر

 22ی پس از جنگ جهانی اول و تبدیل امپراتوري عثمانی به نگیري خاورمیانه کنوسرانجام شکلقدرت و زوال آن و 

  . قدرت کشور عرب و یک کشور ترك از جمله مباحث این بخش است

هاي سیاسی فعال در دوران معاصر که ها و ایدئولوژيع بررسی گرایشوپس از مباحث تاریخی منطقه، موض

این بخش نیز . در بخش دوم مورد توجه قرار گرفته است ،ل مسایل خاورمیانه دارندوري در فهم و تحلیحنقشی م

ستم، ناسیونالیسم و یهاي سیاسی قرن بها و ایدئولوژيقاد نگارنده، از میان گرایشتبه اع. فصل کتاب است 4شامل 

چراکه  .ه استگرایانه بیش از همه بر تحوالت پیش و پس از سقوط عثمانی تاثیر گذاشتهاي ملیگرایش

ري وها را در امپراتها از عربمیالدي بنیاد تحوالت بعدي به ویژه جدایی ترك 19ناسیونالیسم بود که در اواخر قرن 

فصل سه جریان ناسیونالیسم عرب  3در این بخش نگارنده طی . ساز فروپاشی عثمانی شدعثمانی گذاشت و زمینه

را که بیشترین نقش را در ) هیونیسمص(و ناسیونایسم یهود) مپان ترکیس(، ناسیونالیسم ترك)پان عربیسم(

سالم اکند و در فصل آخر جریان اسالم خواهی یا اند را بررسی میاجتماعی منطقه داشته - هاي سیاسیدگرگونی

هاي اسالم سیاسی اعم از نالیستی بررسی کرده و به تبیین گرایشهاي ناسیسوی را در کنار گرایشسسیا

  . پردازدطلبانه افراطی مییکال انقالبی و اسالم سلفی خشونترو، رادانه، بنیادگراي میشنفکرانهور

ترین مسایل و مشکالت کنونی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا اختصاص بخش سوم کتاب به بررسی عمده

فصل  5ن بخش طی در ای. استشناسی سیاسی خاورمیانه در این بخش نمود پیدا کردهدارد و پژوهش مسایل جامعه

گرایی و موضوعات دمکراسی و جامعه مدنی، توسعه اقتصادي، بحران آبی و زیست محیطی، مسئله زنان و فرقه

    . اي در خاورمیانه مورد بررسی قرار گرفته استهاي فرقهسیاست
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  )  ایران، ترکیه و عربستان( اي در آسیاي غربیهاي منطقهرقابت قدرت -8

  سیدعباس احمدي

  طهمورث حیدري موصلو

  1400: دانشگاه تهران: تهران

  

  

  چکیده

اي به نگارش درآورده وپلیتیکی در مقایس منطقهئکتاب را براي فهم و درك بیشتر مسایل پیچیده ژ ،مولف

ها و الگوهاي هاي موجود از جغرافیاي پیرامون را بررسی نماید تا با شناخت اندیشهر صدد است تا نگرشاست و د

به اعتقاد نگارنده، در دوره جنگ سرد، . زا از جغرافیاي تهدید آمیز به جغرافیاي صلح آمیز نائل آییماي رقابتمنطقه

تی خود را آشکار دها از لحاظ عقیو استراتژي کندیدا میت ایدئولوژیک پیاطق، ماهنها براي سلطه بر مرقابت قدرت

هاي ژئوپلیتیکی و بستر هایی که در آن، زمینه کمتري از حقایق جغرافیایی نمایان بوده و تئوري؛ سیاستکنندمی

 شود که در اینعصر جدیدي آغاز می ،اما پس از فروپاشی شورري. گیردرقابتی آن، ماهیت ایدئولوژیک به خود می

خور توجهی براي نفوذ در مناطق پیرامون را جست شوند و سهم دراي نیز وارد رقابت میهاي منطقهموقعیت، قدرت

اي همچون ایران و ترکیه و عربستان نیز پس از فروپاشی نظام هاي منطقهدر این میان، قدرت. کنندو جو می

اند و از سویی این سه کشور مسلمان، در ه گرفتهدوقطبی، موقعیت و نقش بیشتري در مناطق پیرامونی خود به عهد

- ي میوتصورات ژئوپلیتیکی و شکل و ماهیت رقابت با یکدیگر از رویکردهاي متفاوتی پیر ،دارينوع روش حکومت

به طوري که از باب نمونه، تضادهاي هویتی و ایدئولوژیک نوع خاصی از رقابت بین ایران، عربستان و ترکیه در . کنند

کند و سیاست تغییر جغرافیاي هاي جغرافیایی شیعه را حمایت میایران کانون. ب آسیا قابل مشاهده استجنوب غر

عربستان داعیه . کندهاي مقاومت در جغرافیاي پیرامون را دنبال میقدرت با تکیه بر کد ژئوپلیتیکی حمایت از گروه
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داند و در قرت حاضر به دنبال تاریخی را افتخار میترکیه نیز شکوه جغرافیاي . رهبري جغرافیاي اهل سنت را دارد

باشد و لذا سه کشور در حال رقابت بر سر کسب برتري احیاي قدرت نوینی به پهناي جغرافیاي قدیم خود می

است و از این جهت اي هستند که نگاه آنان برپایه عوامل ژئوپلیتیکی قدرت، رقابت، نفوذ و کنترل شکل گرفتهمنطقه

  . رسدها، ضروري به نظر میاوش بنیادهاي رقابت بین این سه قدرت و الگوهاي رقابتی آناست که ک

  . پردازدفصل به بیان موضوع می 6کتاب طی 

است؛ چراکه به اعتقاد نگارنده بررسی در فصل اول به بررسی چارچوب فهم رقابت ژئوپلیتیکی پرداخته شده

  . به شکل کنونی مغفول مانده استمفاهیم مبنایی مرتبط با رقابت ژئوپلیتیکی 

 - سیر تکوین حکومت ،شود؛ در واقعهاي جنوب غرب آسیا تبیین میدر فصل دوم، تحوالت فضایی قدرت

  . شودبندي ژئوپلیتیکی در جنوب غرب آسیا تبیین میها و قطبملت

 –ئولوژیکی در فصل سوم، کد ژئوپلیتیکی کالن و سیاست اعالمی جمهوري اسالمی ایران، قلمرو اید

- یابی رهبر منطقهزا در منطقه و سند چشم انداز توسعه ایران در قالب نقشژئوپلیتیکی، بنیادهاي ژئوپلیتیکی رقابت

  . شوداي بررسی می

جنوب غرب آسیا و رویکردها  یها و عالیق نوین ژئوپلیتیکی ترکیه در جغرافیاي سیاسدر فصل چهارم، ایده

  . شودبا عالیق ژئوپلیتیکی ایران تحلیل می آمیز آنهاو هنجارهاي رقابت

در فصل پنجم، کد ژئوپلیتیکی عربستان سعودي در ارتباط با ایران و سیاست اعالمی و اعمالی این کشور 

ها در منطقه جنوب غرب آسیا در جغرافیاي سیاسی کشورهاي عربی منطقه، الگوي گفتمان و بازتاب این رقابت

  . بررسی شده است

هاي ایران، ترکیه و عربستان در قلمروهاي ژئوپلیتیکی متداخل تحلیل شده است که م، رقابتدر فصل شش

دانند و اند و خود را صاحب نقش و قدرت برتر میاي وارد فضاي رقابتی شدهدر این راستا هر یک از رقباي منطقه

   . استههاي منطقه را در حالت بحرانی قرار دادهمین امر نیز فضاي رقابتی بین قدرت
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  مقاالت فارسی

  

  

  
ردی
  ف

  مأخذ - پدیدآور  -عنوان 

  
۱  

  
، 1400 . فصلنامه سیاست خارجی - .وحید قربانی/ ها و ابتکارات روندها، ویژگی: تکامل سیاست همسایگی معاصر چین

  . 65 -90: 139، شماره 35 پاییز؛ جلد 
  

، 1400 . فصلنامه سیاست خارجی -.هادي آجیلی/ رانهسیاست همسایگی اتحادیه اروپا در قبال کشورهاي شرق مدیت  ۲
  . 91 -128: 139، شماره 35 پاییز؛ جلد 

  
 -.رضا اختیاري امیري/ تأثیر مناسبات رژیم صهیونیستی با کشورهاي حوزه خلیج فارس بر سیاست همسایگی ایران  ۳

  .129 -150: 139، شماره 35 ، پاییز؛ جلد 1400 . فصلنامه سیاست خارجی
   

اي جمهوري اسالمی  هایی براي سیاست منطقه درس: ها و دستاوردهاي سیاست همسایگی اتحادیه اروپا ناکامی  ۴
  . 151 - 171: 139، شماره 35 ، پاییز؛ جلد 1400 . فصلنامه سیاست خارجی - .رضا باقري/ ایران

  
ماهنامه  -.نیا غالمحسین مشتاقی/ هاي راهبردي در مدیریت مسائل هویتی ایران سازي اندیشکده راهکارهاي ظرفیت  ۵

  . 4 - 10: 66، شماره 6 ، شهریور؛ جلد 1400 . مطالعات هویتی
  

ماهنامه  - .داود میرمحمدي/ کارهاي تقویت آن در ایران ها و راه کردها، سیاستید بر کارسرمایه اجتماعی؛ با تأک  ۶
  . 28 - 33: 66، شماره 6 ، شهریور؛ جلد 1400 . مطالعات هویتی

  
/ )شویی در ایران بررسی انتقادي مکتب فنک(هاي نوپدید دینی  ها و جنبش زگشت امر دینی در لباس فرقهبا  ۷

  . 40 -45: 66، شماره 6 ، شهریور؛ جلد 1400 . ماهنامه مطالعات هویتی -.محسن امین
  

، 1400 . نامه مطالعات هویتیماه - .علیرضا امیري/ تقویت مناسبات سوریه با انصاراهللا یمن و تأثیر آن بر منافع ایران  ۸
  . 46 -50: 66، شماره 6 شهریور؛ جلد 

  
-56: 66، شماره 6 ، شهریور؛ جلد 1400 . ماهنامه مطالعات هویتی -.فائزه قاسمی/ رو اي پیش طالبان و سناریوهاي منطقه  ۹

 51 .  
  

  .18 -23: 67، شماره 6 هر؛ جلد ، م1400 . ماهنامه مطالعات هویتی -.مریم یاري/ ها شناختی و چالش هویت جنگ  ۱۰
   

  . 35 -39: 67، شماره 6 ، مهر؛ جلد 1400 . ماهنامه مطالعات هویتی -.رضا گرشاسبی/ سرزمین و هویت ملی  ۱۱
  

هاي نوپدید دینی بررسی انتقادي مدعیات مرتبط با انرژي درمانی در  ها و جنبش بازگشت امر دینی در لباس فرقه  ۱۲
  . 40 -45: 67، شماره 6 ، مهر؛ جلد 1400 . ماهنامه مطالعات هویتی -.محسن امین/ ایران

  
، شماره 6 ، مهر؛ جلد 1400 . ماهنامه مطالعات هویتی - .الدینی ساالر سیف/ تالش براي تغییر هویت مذهبی در آذربایجان  ۱۳

67 :51- 46 .  
  

. ماهنامه مطالعات هویتی -.بهروز قزل/ نو پیامدهاي آن براي ایرا  "بان شوراي همکاري ترك"تحوالت اخیر در   ۱۴
  . 52 -58: 67، شماره 6 ، مهر؛ جلد 1400 

  
  .59 -63: 67، شماره 6 ، مهر؛ جلد 1400 . ماهنامه مطالعات هویتی -.فائزه قاسمی/ ها در افغانستان طالبان و آینده هزاره  ۱۵
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 -.الدینی ساالر سیف/ فقاز با تأکید بر ایران فرهنگیهاي دیپلماسی موفق با کشورهاي حوزه آسیاي مرکزي و ق الزام  ۱۶

  . 17 - 23: 65، شماره 6 ، مرداد؛ جلد 1400 . ماهنامه مطالعات هویتی
  

هاي معنویت رائلیان در  مروري انتقادي بر فعالیت(هاي نوپدید دینی  ها و جنبش بازگشت امر دینی در لباس فرقه  ۱۷
  . 31 - 36: 6، مرداد؛ جلد 1400 . هویتی ماهنامه مطالعات - .محسن امین/ )ایران

  
ماهنامه  -.علیرضا امیري/ هاي محور مقاومت و تأثیر آن بر منافع ایران سایت بررسی اقدام آمریکا در بستن وب  ۱۸

  . 37 - 42: 65، شماره 6 ، مرداد؛ جلد 1400 . مطالعات هویتی
  

. ماهنامه مطالعات هویتی -.مریم یاري/ پ در دوران بایدنامتداد سیاست ترام: سیاست عملی واشنگتن در قبال ایران  ۱۹
  . 43 -47: 65، شماره 6 ، مرداد؛ جلد 1400 

  
، مرداد؛ جلد 1400 . ماهنامه مطالعات هویتی - .الدینی ساالر سیف/ هاي آبی ترکیه و آینده اقلیمی در آذربایجان سیاست  ۲۰

  . 48 - 51: 65، شماره 6 
  

  .52 - 55: 65، شماره 6 ، مرداد؛ جلد 1400 . ماهنامه مطالعات هویتی - .فائزه قاسمی/ ي در آفریقاتحوالت تروریسم تکفیر  ۲۱
   

ماهنامه  -.داود میرمحمدي/ هاي پیشگیري از بروز بحران هویت ملی شناسی هویت مدرن در ایران و راه آسیب  ۲۲
  . 11 - 18: 64، شماره 6 ، تیر؛ جلد 1400 . مطالعات هویتی

  
، 6 ، تیر؛ جلد 1400 . ماهنامه مطالعات هویتی - .مریم یاري/ قربانی تروریسم؛ مدعیان حقوق بشر بانیان تروریسم ایران  ۲۳

  . 19 -26: 64شماره 
  

/ )هاي سرخپوستی در ایران بررسی انتقادي عرفان(هاي نوپدید دینی  ها و جنبش بازگشت امر دینی در لباس فرقه  ۲۴
  . 27 -32: 64، شماره 6 ، تیر؛ جلد 1400 . هویتیماهنامه مطالعات  -.محسن امین

  
: 64، شماره 6 ، تیر؛ جلد 1400 . ماهنامه مطالعات هویتی - .مریم یاري/ دستاوردهاي محور مقاومت در جنگ اخیر غزه  ۲۵

40- 33 .  
  

، تیر؛ 1400 . ات هویتیماهنامه مطالع -.فائزه قاسمی/ ها و رویکردهاي دولت ترکیه از حمله به اقلیم کردستان انگیزه  ۲۶
  . 41 -47: 64، شماره 6 جلد 

  
، 6 ، تیر؛ جلد 1400 . ماهنامه مطالعات هویتی - .سمانه بایرامی/ 1324 گیري جمهوري مهاباد در سال  نگاهی به شکل  ۲۷

  . 48 -54: 64شماره 
  

 - .علیرضا امیري/ ت ملی ایرانهاي مرزي میان جمهوري آذربایجان و ارمنستان و تأثیر آن بر امنی موج جدید تنش  ۲۸
  . 55 -63: 64، شماره 6 ، تیر؛ جلد 1400 . ماهنامه مطالعات هویتی

  
. ماهنامه مطالعات هویتی -.گروه مطالعات ایران/ هاي مختلف خارجی پیرامون ایران در دوره بایدن توصیه اندیشکده  ۲۹

  . 64 -67: 64، شماره 6 ، تیر؛ جلد 1400 
  

 -.محمدجعفر چمنکار/ هاي پیش از میالد ارس و دریاي عمان در توسعه روابط اقتصادي در هزارهجایگاه خلیج ف  ۳۰
  . 1 -43: 28، شماره 7 ، پاییز؛ جلد 1385 . فصلنامه تاریخ روابط خارجی

  
 




