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  فارسیهاي  تابک

  

  

  .1400 نگاه معاصر، : تهران -.ي محمد رزاقی ترجمه پیتر هریوت؛/ جهانی، محلی، شخصی: بنیادگرایی دینی -1

   

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی : تهران -.محمدجواد نوروزي/ بیانیه گام دوم انقالب اسالمی - 2

  .1400 ، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، )سمت(دانشگاهها
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  . 1399 اداره چاپ و انتشارات، 

  

/ اي شناسی سیاست خارجی  جمهوري اسالمی ایران در چارچوب برنامه و دیپلماسی هسته جامعه -4

  . 1400 رات، وزارت امور خارجه، اداره چاپ و انتشا: تهران -.فیروزآبادي تالیف رضا ذبیحی؛ زیرنظر جالل دهقانی

 

المعارف اسالمی،  بنیاد دائره: تهران -].2 ویراست [ -].زیرنظر مصطفی میرسلیم[ /دانشنامه جهان اسالم - 5

 1375 -.  

  

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی : تهران - .یحیی صفوي/ ژئوپلیتیک و ژئواستراتژي جهان اسالم -6

  . 1400 علوم انسانی؛ مرکز آینده پژوهی جهان اسالم، ، پژوهشکده تحقیق و توسعه )سمت(دانشگاهها

  

ي سیاسی  نقد فلسفه: از نئولیبرالیسم به سوي نئوفاشیسم: فروپاشی لیبرال دموکراسی -7

گل آذین، : تهران -.؛ گردآوري و ترجمه و پژوهش مسعود امیدي...وندي براون، جیسون هیکل و / نئولیبرالیسم

 1401 .  

  

  . 1401 پژوهشکده مطالعات راهبردي، : تهران -.زاده نویسنده علیرضا قاضی/ هاي اجتماعی قدرت نرم و شبکه -8
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: تهران -.گلزار مهدي اکبري] ترجمه[وبار؛ آرتور اسک/ ساخت و تخریب جهان سوم: مواجهه با توسعه -12

  . 1400 آذین،  گل

  

 - .مولف احسان محمدي/ )2011 -2021(هاي سوریه و یمن  میانجیگري سازمان ملل متحد در بحران -13

  . 1400 سیماي قلم، : تهران
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  فارسی هايکتابمعرفی 

  

  : فروپاشی لیبرال دموکراسی - 1

  ي سیاسی نئولیبرالیسم نقد فلسفه: از نئولیبرالیسم به سوي نئوفاشیسم

  ...جیسون هیکل، وندي براون، الورنس بریت، ویلیام رابینسون و : مولف 

  مسعود امیدي :گردآوري و ترجمه و پژوهش

  1401 گل آذین، : تهران

  

  

  

  چکیده

هاي فراملیتی و هاي اخیر، نرخ سود و انباشت در جهت منافع شرکتلط نئولیبرالیسم بر اقتصاد جهانی در دههبا تس

است و پیامدهاي نئولیبرالیسم تنها به حوزه اقتصادي ها با افزایش چشمگیر همراه بودهدولت -در واقع شرکت

بارتر از حوزه تر و زیانتر، عمیقمراتب گسترده هاي اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اخالقی بهمحدود نشد و در حوزه

  . پردازدکتاب طی سه فصل و در قالب مجموعه مقاالت به بررسی موضوع می. استاقتصادي بوده

شود که نئولیبرالیسم به فرسایش و در فصل اول، در حوزه نقد فلسفه سیاسی نئولیبرالیسم نشان داده می  

گیري از فاشیسم و ظهور هاي فرهنگی و اخالقی در جوامع معاصر و بهرهتخریب نهادهاي دموکراتیک و ارزش

سازي و سایر هاي کارگري، ضدجهانیها در برابر جنبششرکت -نئوفاشیسم در دفاع از سرمایه فراملیتی و دولت

به  همچنین در اینجا با اشاره به تجربه تاریخی مبنی بر تحمیل دموکراسی. هاي مترقی انجامیده استجنبش

شود که طبقات مسلط به عنوان نتیجه مبارزه طبقاتی طبقات فرودست در طول تاریخ، بر این حقیقت تاکید می

مبارزه دمکراتیک در پیوند تنگاتنگ با مبارزه طبقاتی بوده و حفظ دستاوردهاي دموکراتیک و نظام سیاسی لیبرال 

  . امع استدموکراسی، مستلزم تشدید و تعمیق مبارزه طبقاتی در این جو
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داري با شود و سپس ارتباط بحران جهانی سرمایههاي فاشیسم معرفی میدر فصل دوم ابتدا ویژگی  

دار حاکم در شود که چگونه طبقه سرمایههمچنین در این فصل نشان داده می. شودبررسی می 21فاشیسم قرن 

انحراف مبارزه طبقاتی و اعمال هژمونی خود بر  کوشد تا از پوپولیسم به عنوان رویکردي برايداري میجوامع سرمایه

- در واقع در این جا، رویکرد طبقه حاکم این جوامع به بهره. این مبارزات در جهت پیشبرد اهداف خود بهره گیرد

گیري از فاشیسم و نیز چگونگی روي آوردن نئولیبرالیسم به سوي نئوفاشیسم و فرسایش و تخریب نهادهاي 

  . شودبخشیدن به لیبرال دموکراسی بررسی میدموکراتیک و پایان 

فصل سوم به موضوع نبرد با نئولیبرالیسم در کشورهاي آمریکاي التین از جمله برزیل و شیلی اختصاص   

  . دارد
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  )2011 -2021( هاي سوریه و یمن میانجیگري سازمان ملل متحد در بحران -2

  احسان محمدي :مولف

  1400 سیماي قلم، : تهران

  

  

  

  چکیده

گري شود که اعتبار و قدرت میانجی نقش مهمی در موقعیت میانجیگري، مشخص میدر بررسی موارد میانجی

گري به عنوان یک روش سیاسی یا به اصطالح غیرحقوقی حل و فصل اختالفات، عموماً مبتنی بر میانجی. دارد

در یکی دو قرن اخیر نشان داده که حتی ها به ویژه هاي مشخص و واحد نیست، اما رویه دولتقواعد و رویه

  . گري نیز باید مبتنی بر اصول و رعایت قواعد رفتاري مشخص باشدمیانجی

گرفت؛ اما با گذر ها انجام میها توسط دولتگريدر آغاز فعالیت سازمان ملل متحد نیز اغلب میانجی  

ها عملکرد آنها در کاهش تنشژه دبیرکل و المللی و نمایندگان ویهاي برجسته بینزمان، نقش اشخاص و چهره

هاي اول و دوم فصل. دهدکتاب حاضر این موضوع را در هفت فصل مورد بررسی قرار می. مورد توجه قرار گرفت

هاي فصل سوم ضمن ارائه تعریفی از ماموریت. باشدگیري میدربردارنده مقدمه و چارچوب مفهومی میانجی

گیري سازمان ملل متحد و برخی هاي میانجیگري دبیرکل ملل متحد و ماموریتیگیري به موضوع میانجمیانجی

فصل چهارم به . گري در اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا توسط آن دو اتحادیه اشاره داردمصادیق ماموریت میانجی

ي پنجم و ششم هافصل. پردازدگري سازمان ملل متحد میهاي میانجیساختار عملکرد و دستورکار ماموریت

-نماید و فصل هفتم نتیجهگري سازمان ملل متحد در سوریه و یمن را به طور اختصاصی واکاوي میموضوع میانجی

  .  باشدگیري کتاب می
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  ارکان، تحول، آینده: الملل نظم بین - 3

  شفائی مسعود موسوي :مولف

  1400 مرکز نشر دانشگاهی، : تهران

  

  

  

  

  

  چکیده

گرایانه و وابستگی متقابل اقتصاد جهانی لملل برآیند دو نیروي اساسی موازنه قواي واقعانظم جدید بین  

 1گرایانه قرن نوزدهمیالمللی به شدت واقعکنیم، نوعی نظم بینالملل مشاهده میآنچه در سطح نظام بین. است

موثر است که هر دو دسته  آفرینهاي نوظهور مدعی نقشهاي بزرگ نظم قبلی و قدرتمشتمل بر شماري از قدرت

المللی دارند و برعکس متکی بر هاي بینها و پیماننسبت به گذشته تعهدات کمتري نسبت به نهادها، سازمان

هاي قدرت و توافقات منعطف و شکننده دوجانبه بنديدهی به بلوكگرایانه در قالب شکلموازنه قواي ناب واقع

خواهد پروژه نظم هژمونیک لیبرال را ادامه دهد و قادر نیست تواند یا نمیمیآنچه مسلم است آمریکا دیگر ن. هستند

المللی در واقع، نوعی تقسیم کار بین. بار تولید کاالهاي عمومی در هر دو حوزه امنیتی و اقتصادي را به دوش بکشد

المللی اقتصادي بین هاي نوظهور در صدد افزایش سهم خود در نظمگیري است که در آن قدرتجدید در حال شکل

اول اینکه آیا تقسیم کار . هاي نوظهور دو نکته حائز اهمیت استالبته در خصوص جایگاه و رفتار قدرت. هستند

ها است یا اینکه حاصل نوعی هاي نوظهور نشانه چرخه طبیعی صعود و افول قدرتجدید و ارتقاي جایگاه قدرت

هاي حفظ نظم اقتصادي لیبرال و تفویض بار تولید صی از هزینهریزي راهبردي و هوشمندانه براي خالبرنامه

آفرینی است؟ دوم اینکه آیا این تقسیم کار جدید زده مدعی نقشهاي نورسیده و هیجانکاالهاي عمومی به قدرت

د، هاي نوظهور پس از تثبیت جایگاه برتر اقتصادي خوماند یا قدرتالمللی متوقف میدر حوزه نظم اقتصادي بین

  المللی نیز خواهند بود؟ مدعی تصاحب سهم اصلی در نظم امنیتی بین

                                                           
 . کندهای بزرگ آن دوران را تداعی میای بني قدرتچون نوعی از مناسبات بسيار سيال و شکننده موازنه ١
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الملل ضروري است، الملل و نظم بیناز این رو، براي روشن شدن این موضوعات، توجه به ماهیت نظام بین  

نان در الملل، روابط خارجی جمهوري اسالمی ایران با تصور اینکه همچهاي بنیادي نظم بینزیرا با وجود دگرگونی

بریم، بر پایه سه فرض اي قدرت به سر میبرانگیز گسترش نفوذ ناشی از خأل منطقههاي وسوسهدوران گذار و فرصت

تواند تهدیدات جدي براي امنیت ملی کشور داشته باشد که این نادرست و بسیار خطرآفرین استوار شده که می

  : اند ازمفروضات عبارت

 . لی، احتمال بروز درگیري شدید نظامی و جنگ با ایران منتفی استالملدر شرایط کنونی بین - 1

آمریکا با ماهیت جمهوري اسالمی ایران تعارض دارد و راهبرد امنیت ملی / تصور بر این است که غرب  - 2

 . کشور نیز بر همین مبنا استوار شده است

المللی به حیات خود ادامه هاي بینو ائتالفتواند به صورت بازیگري مستقل و فارغ از نظام اتحادها کشور می - 3

 . داده و پیشرفت داشته باشد

الملل است که بر این اساس، ابتدا در نگر از ارکان، تحول و آینده نظم بینلذا هدف کتاب ارائه درکی جامع  

هاي در فصلسپس . شودهاي اول و دوم بررسی میالملل طی فصلهاي بینگیري نظمچارچوبی تاریخی، روند شکل

هاي هژمونیک و دوران هاي امپراتوري، موازنه قواي کنستري و دوقطبی و نظمسوم و چهارم ظهور و سقوط نظم

شوند الملل توضیح داده میارکان، روندها و بازیگران نظم بین ،هاي پنجم لغایت هفتمدر فصل. شوندگذار بررسی می

اند این سناریوها عبارت. شودبررسی می 2025الملل در افق ینروي نظم بو در فصل هشتم کتاب سناریوهاي پیش

بازگشت نظم لیبرال با  -3الملل دوقطبی؛ گیري نظم بینشکل -2الملل چند قطبی؛ گیري نظم بینشکل -1: از

  .  محورالملل بی قطب منطقهگیري نظم بینشکل - 4محوریت آمریکا و 
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  یهاي اجتماع قدرت نرم و شبکه - 4

  زاده علیرضا قاضی :مولف

  1401 پژوهشکده مطالعات راهبردي، : تهران

  

  

  

  چکیده

هاي اجتماعی طی عمر محدود خود مرزهاي ملی را در نوردیده، جمعیت خود را گردهم آورده، شبکه  

. ستندهاي جهانی خود را ایجاد کرده، قوانین خاص خود را طراحی و اجرا کرده و به دنبال جهان آینده خود هپول

در . استي بیش از اینکه بر پایه قدرت سخت و نظامی باشد، بر بنیان فناوري و قدرت نرم استوار شدهزدنیاي مجا

ها به این هاي اجتماعی واقعیتی انکارناپذیر و بسیار موثر هستند و واکنش دولتحال حاضر دنیاي مجازي و شبکه

ن را نادیده گرفته یا به دنبال مقابله با آن هستند، برخی دیگر در ها آبرخی از دولت. باشدپدیده نوظهور یکسان نمی

هاي قدرت ملی در هاي آن براي تقویت بنیانکنند از فرصتمحدودسازي آن و گروهی دیگر تالش می و پی کنترل

  . جهان بهره ببرند

هدفمند و اي مفهومی، هاي اجتماعی رابطهکتاب حاضر در پی آن است که میان قدرت نرم و شبکه  

هاي ملموس و ناملموس، مندي را دارد تا در حوزه، این توانخودپذیري قدرت نرم با انعطاف. ارگانیک برقرار کند

 4اب طی تاین ک. منابع خود را شناسایی کند... حقیقی و مجازي و در ابعاد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و 

  . پردازدهاي اجتماعی میشبکه گفتار به بررسی موضوع قدرت نرم و 27فصل و 

   .پردازدالملل میفصل اول به تشریح مفهوم قدرت نرم در ادبیات قدرت و نیز در روابط بین  

مواردي که در اینجا . کندفصل دوم تاریخچه فضاي مفهومی در فضاي حقیقی و مجازي را بررسی می  

هاي روه و شبکه اجتماعی؛ انواع گروهگعی؛ مفهوم هاي اجتمازمینه تاریخی شبکه: اند ازشود عبارتبررسی می
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هاي اجتماعی در چارچوب نظري سرمایه اجتماعی؛ هاي اجتماعی؛ انتساب شبکههاي نظري شبکهاجتماعی؛ بنیان

  . ايمندي اجتماعی؛ هویت، جامعه اطالعاتی و جامعه شبکهاعتماد اجتماعی؛ نظم اجتماعی؛ کنش متقابل؛ ساخت

اند، مانند نفوذ ها تبیین شدهخی محورهاي تولیدکننده قدرت نرم در فضاي شبکهدر فصل سوم بر  

حاکمیت ملی، ارتقاي هویت ملی، سبک زندگی، بسیج اجتماعی، مبادله اجتماعی، سرمایه اجتماعی و انسجام 

عاد یاد شده تواند قدرت نرم خود را در اباجتماعی و چنانچه نظامی سیاسی از این فضا به خوبی بهره گیرد، می

  . تقویت کند

شوند، بحث اي که موجب بروز جنگ نرم و کاهش قدرت نرم میهاي راهبرديفصل چهارم درباره حوزه  

هاي سیاسی، نارضایتی اجتماعی، نافرمانی مدنی، اعتراضات اجتماعی، شکاف: اند ازها عبارتاین حوزه. استکرده

ها و باورهاي دینی، رشد جاسوسی و بروز هاي نوظهور، تضعیف ارزشمذهبی، عملیات روانی، فرقه -هاي قومیشکاف

هاي اجتماعی مجازي، امکان رشد عوامل فرسایشی به هاي ماهوي شبکهلذا به دلیل ویژگی. هاي تروریستیفعالیت

  . یدآشدت وجود دارد که در صورت عدم توجه به آنها، مخاطراتی براي نظام سیاسی و حوزه قدرت نرم به وجود می



14 

 

 

  1401 شهریور ،م تشه و شصتصد و ، شماره همدهفتخصصی وزارت امور خارجه، سال  رسانی کتابخانهطالعنشریه ا

  

  

  مطالعات امنیتی معاصر -5

  الن کالینز :مولف

  علیرضا ثمودي :مترجم

  1401 پژوهشکده مطالعات راهبردي، : تهران

  

  

  

  

  چکیده

هاي مطالعاتی نویسندگان مطرح در حوزه مطالعات امنیتی است که در قالب این کتاب حاصل کوشش  

هاي امنیتی، عوامل تهدیدزاي امنیتی، طرح ن دیدگاهجوهره اصلی کتاب، بیا. مجموعه مقاالت گردآوري شده است

ها و سازوکارهاي مفید و تاثیرگذار گیري از روشهایی براي رویارویی به این نوع تهدیدها و چگونگی  بهرهرهیافت

  . براي مقابله با مسایل امنیتی و برقرار کردن تداوم و حفظ امنیت است

حاضر، هرچند جنگ و تهدید به استفاده از قدرت نظامی، بخشی از  به اعتقاد الن کالینز، گردآورنده کتاب  

آید، اما به هیچ عنوان این مولفه تنها بخش امنیت نیست و مطالعات امنیتی طیف  معادله امنیت به حساب می

- هایی همچون نگرانیهایی همچون ویروس ایدز، نابودي محیط زیست تا موضوعوسیعی از خطرها از قبیل بیماري

پس از پایان . دهدها را پوشش میهاي مسلحانه میان دولتي امنیتی درباره بروز خشونت، وقوع تروریسم و ستیزهها

اي کرد و این موضوع که امنیت چه چیزي باید تامین شود و اینک چگونه جنگ سرد، مطالعات امنیتی ظهور دوباره

  . نظران تبدیل شده استاین امنیت باید تامین شود به دغدغه اصلی بسیاري از صاحب

ابتدا . پردازدنظران به بررسی موضوع امنیت میمقاله از سوي صاحب 28از این رو، کتاب حاضر با ارائه   

گرایی، لیبرالیسم موضوعاتی نظیر نظریه واقعبه سپس در بخش اول کتاب . شودموضوع مطالعات امنیتی بررسی می
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ی، جنسیت و ح، مطالعات امنیتی انتقادي، پسااستعمارگرایی، امنیت انسانو امنیت، ماتریالیسم تاریخی، مطالعات صل

در بخش دوم کتاب، امنیت نظامی، امنیت رژیم، امنیت جامعه . شودسازي پرداخته میامنیت و همچنین امنیت

. دگیرمحور، امنیت زیست محیطی، امنیت اقتصادي و جهانی شدن و موضوع توسعه و امنیت مورد بررسی قرار می

هاي بشردوستانه، هاي کشتار جمعی، تروریسم، مداخلهدر بخش سوم، موضوعاتی همچون دیپلماسی اجبار، سالح

امنیت انرژي، تجارت دفاعی، سالمت و امنیت، جرائم فراملی و امنیت سایبري مورد بررسی نویسندگان قرار گرفته 

  .     است
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  ژئوپلیتیک و ژئواستراتژي جهان اسالم - 6

  یحیی صفوي: لفمو

  1400 مرکز آینده پژوهی جهان اسالم،  ،سمت :تهران

  

  

  

  

  چکیده

هجري  15گیري قدرت آسیایی، قدرت جهان اسالم نیز در قرن دارد که به موازات شکلنویسنده ابراز می  

وژي نظران معتقد هستند پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي و ایدئولصاحب. قمري ظهور و بروز خواهد کرد

توان یافت که مانند اسالم، به کمونیستی، هیچ مجموعه ایدئولوژیک و اعتقادي مشخصی را در میان ملل جهان نمی

مشکلی ساختارمند و قاطع در برابر جبهه غرب به مخالفت برخاسته باشد که شاید به همین دلیل است که غرب 

  . وده استآسیا از چند دهه گذشته شاهد لشکرکشی و مداخله نظامی غرب ب

ساز بالقوه و بالفعل، در این میان، سوال اساسی این است که جهان اسالم بر اساس کدام عوامل ظرفیت  

قابلیت شکل دادن به یک قدرت تراز برتر را در نظام ژئوپلیتیکی دارد؟ که در پاسخ به این سوال نویسنده معتقد 

سیاسی و تمدنی منسجم را در قالب فرهنگی، اعتقادي،  هاي انسانی،اي عظیم از ظرفیتاست، جهان اسالم مجموعه

گستره سرزمینی و : از اندساز قدرت آن عبارتیک امت اسالمی گردآورده است که عوامل و بنیادهاي توانمند

هاي ؛ جمعیت انبوه؛ اعتقادات و اعمال مشترك؛ قدرت اقتصادي؛ موقعیت ژئواستراتژیکی؛ رشد آگاهیجغرافیایی

هاي علمی و فرهنگی؛ جهان شمولی ایدئولوژي و فراقومی، فرازبانی و یداري اسالمی؛ ظرفیتاجتماعی و ب

اي فراجغرافیایی بودن آن؛ توانمندي ارتباطی و تنوع زبانی در میان تمام ساکنان کره زمین؛ امید و اعتقاد به آینده

  . روشن و صلح و امنیت جهانی براي بشریت
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و تفکر نویسنده است که به منظور تبیین بسترهاي وحدت و همگرایی  ها تدریسکتاب حاضر حاصل سال  

فصل . امت اسالم و تولید ادبیات ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیک در موضوع جهان اسالم به رشته تحریر درآمده است

در فصل . هاي ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک اختصاص یافته استشناسی، مرور سیر اندیشه و نظریهاول کتاب به مفهوم

هاي سوم لغایت ششم در فصل. جغرافیاي سیاسی جهان اسالم و مباحث مرتبط با آن ارائه و تحلیل شده است ،دوم

هاي ژئواستراتژیک جهان اسالم مورد هاي ژئوپلیتیکی؛ موضوع ژئواکونومی و ویژگیمباحث اصلی ژئوپلیتیک؛ بحران

در فصل هفتم جایگاه و اهمیت جمهوري اسالمی ایران و روابط آن با جهان اسالم تبیین . ررسی قرار گرفته استب

شده است که در این راستا تحلیل قلمروهاي ژئوپلیتیکی ایران در جهان اسالم، قلمرو ایران فرهنگی و تمدنی و 

  . باشدث مطرح در این فصل میهاي اسالمی از جمله مباحشیعی  و همچنین رابطه ایران و قدرت
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  اندیشه سیاسی در جهان عرب - 7

  از پاییز خالفت تا بهار عربی 

  فرهنگ رجایی: مولف

  1401اداره چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه ،  :تهران

  

  

  

  چکیده

اریخ هاي گوناگون جهان عرب و تحوالت آن طی تکتاب اندیشه سیاسی جهان عرب در پی توضیح اندیشه  

ها را بررسی بینیاین کتاب اندیشه سیاسی جهان عرب را در سه سده گذشته و عرصه عمل به این جهان. باشدمی

هایی که انجام شده است تا فاصله اندیشه و عمل در جهان عرب کوتاه در این کتاب در خصوص کوشش. کندمی

کري جاري در ذهن و زبان اهل قلم و حتی مردم هاي فکوشد تا نحلههمچنین کتاب می. شودشود، توضیح داده می

هار بخش و هفت کتاب مزکور در ابتدا با یک پیشگفتار آغاز می گردد و شامل چ. هاي عرب را تبیین کندو ملت

  :باشدگفتار به شرح زیر می

  جهان عرب و تجدد  –بخش اول 

  هاي فکريمواجهه با تجدد و جریان: تار اولگف

 تازي مصر، تجدد و پیشجهان عرب -

  چهار جریان فکري الگو گذار -

  گیري غرب و گروگانی جهان عربجهان: چرخش بزرگ  - بخش دوم

  هاي برساخته در جهان عربعصر امپریالیسم؛ دولت: گفتار دوم 

  "همه با من یا بر من "گرا و نگرش جهان تجدد -

  "نه این نه آنی "زده و نگرش جهان تجدد گرایی -

  اندیشه ورزيهاي دبستان: گفتار سوم

  گرایی از باالنو شدن و تجدد -

  )پان عربیسم (گرایی و اتحاد اعراب عرب -
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  اسالم گرایی -

  سازيگفتگو با تجدد براي تمدن -

  ساز گرا و جامعه تجدددولت تجدد: جهان شکسته   –بخش سوم 

   "گروگانی دو الیه "و ) 1967( جنگ شش روزه : گفتار چهارم 

  1967شگفتانه جنگ  -

  هاي عربیدولت تحوالت در -

  هاي اندیشه ورزيدبستان: گفتار پنجم 

  شدن از باال و تجدد سازي از پایین نو -

  "پان عربیسم  "گرایی ابزاري با شعار عرب -

  اسالم گرایی  -

  سازيگفتگو با تجدد براي تمدن -

  جهانی شدن و تجددها –بخش چهارم 

  )، واقعیت تجدد، دولت( عصر مجازها و فراها : ششم گفتار 

   "بهار عربی  "و  "پایان تاریخ  "قالب اطالعاتی ، ان

  سرنوشت چهار جریان اندیشه -

  سرهنگان  –شدن و آمریت نو  نو -

 پایان عرب گرایی 

 ابهام اسالم گرایی 

 گفتگو با تجدد براي تمدن سازي 

 جمع بندي و نتیجه گیري: گفتار هفتم 



20 

 

 

  1401 شهریور ،م تشه و شصتصد و ، شماره همدهفتخصصی وزارت امور خارجه، سال  رسانی کتابخانهطالعنشریه ا

  هاي التینکتابمعرفی 

 

 

 

 

 

 

  چکیده

وي در چین تحصیل، . استي وزیر امور خارجه و نخست وزیر استرالیا خدمت کردههاکوین راد در سمت  

لذا با توجه به آشنایی وي با طرز فکر رهبري و حاکمیت در کشورهاي چین و آمریکا، او . استزندگی و کار کرده

- ه عنوان دهه تعیینمیالدي ب 2020به اعتقاد راد، دهه . استاي اقدام کردهبینانههاي واقعبینینسبت به پیش

به نظر او این دو قدرت باید راهی براي همزیستی . باشدکننده در تغییر موازنه قدرت بین آمریکا و چین می

بدون خیانت به منافع اصلی یکدیگر برگزینند؛ آن هم از طریق آنچه که راد از آن به عنوان رقابت استراتژیک 

کتاب طی یک مقدمه و هفده فصل به . بردنام می) Managed Strategic Competition(مدیریت شده 

  . پردازدموضوع می

  . باشدفصل یک دربردارنده تاریخی کوتاه از روابط چین و آمریکا می  

  . اعتمادي دو کشور نسبت به یکدیگر اشاره داردفصل دوم به موضوع بی  

کند، نویسنده استدالل میدازد که در این خصوص پرپینگ میبینی شی جینفصل سوم به درك جهان  

ترین آنها یعنی تثبیت جایگاه شی در حزبش است که با مهمبینی شی از ده دایره متحدالمرکز تشکیل شدهجهان

  . شودآغاز می

هاي حلقه اول، مربوط به سیاست: پردازدها میهاي چهارم لغایت سیزدهم به بررسی این حلقهدر فصل  

حلقه دوم در زمینه تامین وحدت ملی است؛ حلقه . ه باقی ماندن در قدرت استاتخاذ شده از سوي شی در زمین

1- The Avoidable War: The dangers of a catastrophic 

conflict between the US and Xi Jinping’s China 

Kevin Rudd 

New York: Public Affairs, 2022  
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حلقه چهارم توسعه اقتصادي از نظر زیست محیطی پایدار را در . سوم مربوط به تضمین رونق اقتصادي است

حلقه ششم مربوط به مدیریت همسایگان چین . حلقه پنجم به مدرن کردن ارتش اختصاص دارد. گیردبرمی

پاسیفیک غربی، ایندو پاسیفیک و (حلقه هفتم در رابطه با تامین امنیت حاشیه دریایی چین است .است

حلقه هشتم حرکت به سمت )). گفتگو و همکاري چهارجانبه امنیتی آمریکا، هند، ژاپن و استرالیا: Quad(کوآد

پا، آفریقا و آمریکاي التین و حلقه نهم، افزایش اهرم چین در سراسر ارو. ابتکار یک کمربند، یک راه است -غرب

  .   حلقه دهم در خصوص تغییر نظم مبتنی بر قوانین جهانی است. به دست آوردن جاي پا در قطب شمال است

فصل چهاردهم با عنوان واکنش راهبردي در حال ظهور آمریکا در قبال شی جین پینگ و چین، به    

  . پردازداست، می از خواب راهبردي بیدار شدهمسایل مربوطه در این خصوص و این موضوع که آمریکا 

هاي بیستمین گنگره حزب و سیاست 2020فصل پانزدهم به چین دوران شی جی پینگ در دهه   

  . اختصاص دارد

آمریکا در آینده و   -ها در روابط چینفصل شانزدهم با عنوان دهه زندگی خطرناك، به موضوع جایگزین  

در این فصل، ضمن اشاره به عوامل ثابت موثر در روابط دو . افتد؟ اختصاص داردمی اینکه در این دهه چه اتفاقی

کشور از جمله ارتش در حال گسترش چین، خطوط گسترده راهبردي بلندمدت شی جی پینگ و شدت فزاینده 

 رقابت راهبردي، همچنین به محتوا، تداوم و اجراي راهبرد آمریکایی تحت ریاست جمهوري بایدن و ثبات

در این . پس از انتخابات ریاست جمهوري آمریکا نیز اشاره دارد 2028تا  2024هاي سیاسی بلند مدت طی سال

  : کندسناریوي پیش رو را بررسی می 10زمینه کتاب 

اش در لحظه شود تایوان را با زور تصرف کند، در حالی که آمریکا در خصوص مداخله نظامیچین موفق می - 1

میالدي با هدف جلوگیري از بروز جنگ جهانی دوم بین  1938نامه مونیخ در سال توافق(گیردمونیخ تصمیم می

 ).آلمان، ایتالیا، فرانسه و انگلیس بود که موافقت شد نواحی سودت در چکسالواکی ضمیمه خاك آلمان شود

 . کندآمریکا اقدام نظامی چین علیه تایوان را به شکست منتهی می - 2

-اش براي تصرف تایوان را به شکست میکننده در برابر اقدام نظامییروهاي آمریکایی مداخلهچین، اقدام ن - 3

 .کشاند

 . رسداقدام نظامی میان چین و آمریکا در خصوص تایوان به بن بست می - 4
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وي بهترین سناری(شوند تا پکن را از استفاده از اهرم زور علیه تایوان بازدارندواشنگتن و تایپه موفق می - 5

   ).واشنگتن

 . شوندبچین و آمریکا وارد یک جنگ محدود در دریاي چین جنوبی  - 6

 . درگیري با ژاپن و آمریکا بر سر ادعاها در خصوص دریاي چین جنوبی - 7

 . درگیري میان چین و آمریکا در خصوص کره شمالی - 8

 . رسدموفقیت می اي و جهانی شی در غیاب رویارویی نظامی با آمریکا بهاستراتژي منطقه - 9

 . اي و جهانی خود ناکام خواهد بودطلبی ملی، منطقهشی در رسیدن به جاه -10

اي نامشخص اشاره دارد و مبانی و فصل هفدهم به موضوع رقابت راهبردي مدیریت شده در پیمایش آینده  

  . کندهاي مرتبط با این رقابت راهبردي مدیریت شده را بررسی میمولفه
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  چکیده

شیوشانکار منون مناصبی همچون سفیر هند در چین، وزیر امور خارجه هند و مشاور امنیت ملی هند را   

میالدي نیز  2016نگارنده در سال . کتاب نگاهی به نقش هند مدرن در آسیا و جهان دارد. در کارنامه خود دارد

 Choices: Inside the making of India’s foreign policy(geopolitics in the 21st century)کتابی با عنوان 

ترین تصمیمات سیاست در این کتاب نیز نویسنده نگاهی به پشت صحنه برخی از حیاتی. استرا تالیف کرده

  . است، داردخارجی هند که در دوران تصدي وي به عنوان وزیر امور خارجه و مشاور امنیت ملی اتخاذ شده

پردازد که هند در پی یافتن راه هایی میب هند و ژئوپلیتیک آسیایی، نویسنده به پرسشدر خصوص کتا  

انداز همچنین کتاب رویکرد هند نسبت به تغییر چشم. خود در دنیاي پیچیده ژئوپلیتیک آسیایی با آنها مواجه است

  . کندمیالدي را بررسی می 1947اي از زمان استقالل این کشور در سال منطقه

بخش اول کتاب که در . کندویسنده مطالب کتاب را در دو بخش و به شیوه ترتیب زمانی ارائه مین  

در فصل اول این بخش با عنوان مرحله و وراثت . باشد که به گذشته هند اختصاص داردبردارنده هشت فصل می

)The Stage and Inheritance (منحصر به فرد است، به بررسی اي با جغرافیاي قارهبا اشاره به اینکه هند شبه

هاي دوم لغایت هشتم، گذشته هند پس از فصل. پردازدوضعیت هند در دوران پیش از استقالل این کشور می

شود تا نقش و واکنش هند نسبت به روندهاي اصلی آن زمان از کند و در اینجا تالش میاستقالل را بررسی می

2- India and Asian Geopolitics: The Past and Present 

Shivshankar Menon 

Washington DC: Brooking Institution Press, 2021 
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شبه قاره هند، جنگ سرد، انشعاب چین و شوروي، اتحاد چین و آمریکا  جمله استعمارزدایی، تغییر شکل مرزها در

  .میالدي، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي و ظهور چین بررسی شود 1971پس از 

ها موضوعاتی در این فصل. کندوضعیت کنونی را بررسی می دوازدهملغایت  نهمهاي بخش دوم طی فصل  

ها در محیط گسترده آسیایی، مشاهده آسیا از دریچه هند و آنچه قدرتهمچون جهانی شدن با ظهور چین و دیگر 

بخش دوم، نگارنده  از در فصل سیزدهم. گیردکه جهانی شدن با ژئوپلیتیک آسیا انجام داد، مورد بررسی قرار می

-با آیندهکند تا مسیر هند در آسیایی که خود کند و تالش میبه آینده نگاه می ،وظایف هند در جهان ضمن مرور

- تا الگوي چندین دولت با اندازه اي از چند جهانیبینی کند؛ از مجموعههاي محتمل متعددي رو به رو است را پیش

  .   مندي براي دفاع از منافع خود در دنیاي جهانی شدههاي مختلف و داراي قدرت و توان
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  چکیده

- هایش میسیه یعنی الکسی ناوالنی و سیاستکتاب به شخصیت مشهور و مخالف حاکمیت فعلی رو   

سیاستمداري که در : کنداین اثر در پاسخ به این پرسش که الکسی ناوالنی کیست؟ روایت خود را بیان می. پردازد

-در پرتو رصد شدید رسانه 2021رود و در ژانویه به آلمان می شود و سپس براي معالجهمسموم می 2020اگوست 

زمینه رویارویی وي با شود و این امر گردد که در بخش کنترل گذرنامه بازداشت میه بازمیهاي جهانی به روسی

  . کندتین را فراهم میوالدیمیر پو

از . کندبه اعتقاد نویسندگان، شخصیت ناوالنی براي افراد مختلف، معانی بعضاً بسیار متفاوتی را ترسیم می  

از دیدگاه برخی دیگر، او کسی است که به میهن خود خیانت . استنظر برخی از افراد، او یک قهرمان دمکراسی 

گراي خطرناك است و لذا کتاب ابعاد مختلف از زندگی سیاسی اي دیگر، ناوالنی هنوز یک فرد ملیبراي عده. کندمی

  . سیاسیهایش و رهبري یک جنبش هاي او در زمینه مبارزه با فساد تا ایدهکند؛ از پژوهشناوالنی را بررسی می

پردازد هاي ناوالنی و راهبردهاي کرملین در این خصوص میدهی فعالیتکتاب در واقع، به چگونگی شکل  

نویسندگان کتاب معتقد هستند که . کندو شخصیت ناوالنی را به عنوان شخصیت سیاسی مهم در روسیه بررسی می

از این رو، کتاب در شش فصل اصلی به . ك کردبایست الکسی ناوالنی را به خوبی دربراي درك روسیه مدرن، می

پردازد و در فصل آخر نیز بررسی شخصیت ناوالنی به عنوان یک فعال و مبارز ضد فساد، سیاستمدار و معترض می

  . دهدشخصیت ناوالنی و آینده روسیه را مورد واکاوي قرار می

3- NAVALNY: Putin’s Nemesis, Russia’s Future?  

Jan Matti Dollbaum, Ben Noble, Morvan Lallouet 

London: C. Hurst & Company, 2021 
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