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  فی نشریهمعر

  

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

به منظور دسترسی سریع تر و تسهیل . استجدیدترین منابع موجود در کتابخانه تخصصی تهیه و تنظیم شده 
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  التین  هاي عرفی کتابم 

  

  

 
  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هچکید

خانه  "خالف نظریه گورباچف با عنوان ؟ بر  کنند و ناتو امنیت روسیه را تهدید می آیا اتحادیه اروپا

بود که  "اینتر دموکراتیک "آنچه رخ داد گسترش ناتو و اتحادیه اروپا به عنوان موسسات  "مشترك اروپایی

تحادیه اروپا و ناتو به این کتاب به بررسی ظهور پدیده ا. مدعی مسئولیت امنیتی فراتر از مرز هاي خود هستند 

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي پرداخته و  "اینتر دموکراتیک  "نحصر به فرد موسسه امنیتی معنوان دو 

سوال اصلی . تاثیرات آنها را بر مسایل امنیتی با روسیه به عنوان یک کشور غیر عضو مورد بررسی قرار داده است 

ا تخریب کرده و یا هاي روابط امنیتی با روسیه ر کتاب آن است که آیا رفتارهاي امنیتی این موسسات چالش

توانند به روش یک بازي با جمع مثبت  فرضیه اول آن است که این موسسات می. باعث بهبود آن شده است 

)Positive-Sum Game ( و از طریق  ارتقاء دموکراسی و همگرایی اروپایی باعث پیشرفت امنیتی شوند و یا

1- EU & NATO Relations With Russia: After The Collapse 

of the Soviet Union 

Glenn Diesen 

Routledge. 2017  
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براي اثبات . باشند "Bloc-Politics"ش ناپذیر ا همراهی یک ایدئولوژي سازیبه دنبال یک هژمونی جمعی و 

  : اند  این موضوعات دو مقوله  به شکل خاص مورد بررسی قرار گرفته

 گسترش اتحادیه اروپا به عنوان یک موسسه امنیتی و بررسی سیاست هاي امنیتی و دفاعی مشترك  

 گسترش ناتو از طریق سیستم دفاع موشکی اروپایی 

هاي لیبرالی موجود حاکم بر روابط روسیه و اتحادیه اروپا را به  بسیاري از چالش هاي مولف کتاب تحلیل

استدالل کرده که معماري امنیتی اروپایی که در نتیجه همگرایی  Diesenدر نهایت . چالش کشیده است 

. است اروپایی است یک پروژه ژئوپلتیک با حاصل جمع صفر است که غرب را درمسیر تضاد با روسیه قرارداده 

هاي پژوهش خود ، پیشنهاداتی را نیز براي مطالعات بیشتر در آینده ارائه  یسنده در پایان ضمن بیان محدودیتنو

  . کرده است 

در استرالیا است و دو کتاب دیگر را در خصوص مسایل  "مک کواري "نویسنده کتاب استاد دانشگاه 

   .منتشر نموده است . م 2018و  2017روسیه در سال هاي 

مطالعه کتاب به خصوص با توجه به بحران حال حاضر در اوکراین و الحاق کریمه به روسیه به طور جدي 

  . به خوانندگان این حوزه توصیه شده است 
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  هچکید

هاي خشونت آمیز و   خطر درگیري. اي  با جهانی آشفته مواجه است  ایاالت متحده آمریکا به طور فزاینده

اکنون سوال اینست که آیا . هاي دشواري را به وجود آورده است  المللی ، چالش دیگر در نظم بینات تهدید

به  –ایاالت متحده به عنوان ضامن اصلی صلح و امنیت جهانی ، با توجه به تعهدات و مشکالت ذاتی خود 

داتش براي ایفاي ها و تعه که همیشه باعث  کاهش ظرفیت –هاي نظامی  جدید و پر هزینه  خصوص درگیري

این نقش حیاتی شده است، باقی خواهد ماند و یا به جاي آن به خاطر حفاظت از منافع قدرت ایاالت متحده  

  هاي احتمالی و حتی تهدیدات بزرگتري در آینده وجود خواهد داشت ؟  عقب نشینی کرده، اما هزینه

را براي حل این  "عملیات پیشگیرانه "ه استیرز ، استراتژي روزآمد و خالقان. نویسنده کتاب پائول بی

  : این نگرش مستلزم سه مرحله اقدامات تکمیلی است .  دهد  مشکالت  پیشنهاد می

 آمیز در دراز مدت  ارتقاء سیاست هاي شناخته شده براي کاهش ریسک درگیري هاي خشونت

2- Preventive engagement: how America can avoid war, stay 

strong, and keep the peace 

Paul B. Stares 

New York: Columbia University Press, 2018  
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در میان مدت خواهد  هایی که احتماال به تعهدات نظامی پر هزینه بینی و جلوگیري از بحران پیش

 .انجامید

هاي در حال وقوع در کوتاه مدت پیش از آنکه شدت پیدا کنند واعمال فشار بیشتري  بر  مدیریت درگیري

 . ایاالت متحده براي مداخله شود 

المللی مانند سازمان ملل،  بازیگران گوناگون بین  "هاي پیشگیرانه همکاري"ها  در هر کدام از این تالش

ضرورت تفکر و اقدام پیشگیرانه که . اي و غیر دولتی و همچنین جوامع تجاري ضروري است  اي منطقهه نسازما

بصیرت و واکنشی  هاي بی در قلب استراتژي پیشگیرانه وجود دارد نیازمند آن است که ایاالت متحده رفتار

ت متحده به منظور کاهش یک طرح جامع و کاملی را براي ایاال "عملیات پیشگیرانه ". کمتري داشته باشد 

  . کند  خطرات احتمالی در آینده فراهم می

و رییس مرکز اقدامات  "پیشگیري از درگیري  "نویسنده کتاب پائول بی استیرز پژوهشگر ارشد در زمینه 

کتاب دیگر در زمینه امنیت و روابط  9این نویسنده . پیشگیرانه شوراي روابط خارجی در ایاالت متحده است 

  . او با دانشگاه ها و مراکز فکري در آمریکا ، انگلستان و ژاپن همکاري دارد . لملل در آمریکا دارد ا بین
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  کتاب فارسیمعرفی 

  

  

  امپریالیسم جدید - 1

  دیوید هاروي

  ي حسین رحمتی ترجمه

  1397 اختران، : تهران

  

  

  

  

  

  

  چکیده

 نفت، مورد در چیز همه اول؛ فصل ست؛ا فصل 5 بردارنده در هاروي دیوید اثر جدید امپریالیسم کتاب

 سلب راه از انباشت چهارم؛ فصل سرمایه، بردگی سوم؛ فصل یافت؟ افزایش چگونه امریکا قدرت دوم؛ فصل

 .است زور با موافقت پنجم؛ فصل و مالکیت

 شوروي، روسی، چینی، امپراتوري عثمانی، رومی،( است داشته وجود امپراتوري از متفاوتی بسیار انواع

 نتیجه آسانی به توان می ناهمگون  مجموعه این از.). غیره و فرانسوي انگلیسی، ناپلئونی، مجارستانی،ـ  اتریشی

 وجود امپراتوري  فعاالنه ریزي پی و مدیریت تفسیر، چگونگی خصوص در مانور براي چشمگیري فضاي که گرفت

 پس چین امپراتوري. شوند جمع جا یک در توانند می حتی امپراتوري از رقیب گاه گه و متفاوت هاي برداشت. دارد

 امپریالیسم. رفت فرو خود در مرموزي طور به و ناگهان  به نوردي اقیانوس از قدرتمندي گسترشی  مرحله  تجربه از
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 تلوتلو دیگر برداشتی به امپراتوري از مبهم برداشت یک از پاندولی طور به سو این به دوم جهانی جنگ از امریکا

 . است خورده

 با و داشت اولویت سخت قدرت بر بود، شده متمرکز متحد ایاالت داري خزانه در شدت به که نرم قدرت

 هدایت جانبه یک نه و چندجانبه شکل به سیاست. شد می برخورد چندفرهنگی چشمگیر رواداري با جهانیان

 بیشتر نیکسون، تا آیزنهاور و ترومن روزولت، زمامداري در امریکا  امپراطورانه قدرت ساخت دیگر سوي از. شد می

 که تفاوت این با کرد، می منعکس را زیردست و رو دنباله هاي دولت ایجاد یعنی شوروي جماهیر اتحاد مشی خط

 لحاظ به که این به مشروط البته دهد، توسعه را اقتصادش تا شد گذاشته آزاد ژاپن لهستان، یا مجارستان برخالف

 انکار از حالتی با امریکا موجود واقعاً امپراتوري ایگناتیف باور به. باشد متحد ایاالت الآم تابع نظامی و سیاسی

 شد می داده اجازه نباید و کرد می صحبت جویانه سلطه اقدامات مورد در تنهایی به نباید متحد ایاالت: شد محقق

  .باشند داشته تبعاتی داخلی وضعیت براي اقداماتی چنین که
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   پدیده آمریکایی، چالش جهانی :ترامپ -2

  نویسنده محمدرضا بیگدلی

 1396 نشر تیسا، : تهران

 

 

  

  

  

  

  چکیده

 براي ناباوري عین در خود حواشی تمام با متحده ایاالت جمهوري ریاست انتخابات دوره هشتمین و پنجاه

 جمهور رئیس هاي گاهدید به توجه با که دربرداشت اي نتیجه چنان جهانی، جامعه و امریکا شهروندان اکثر

 به. است کرده رو روبه خاصی پیچیدگی با را المللی بین معادالت تحلیل چگونگی) ترامپ جان دونالد( منتخب

 متحده ایاالت خارجی سیاست چگونگی بود رایج هاي تحلیل از دور به ترامپ رسیدن قدرت به که میزان همان

 چندان وي متعارض رویکردهاي دلیل به ترامپ جمهوري استری دوران در جهانی قدرت یک عنوان به نیز امریکا

 و دیروز رفورمیست تاجر این دولت شده باعث او ابهام استراتژي یا ترامپ دوگانه رفتار. بود نخواهد دقیق و شفاف

 شناخت عدم طرفی از. برسد نظر به تر پیچیده شد می تصور آنچه از امروز رادیکال ناسیونالیست جمهور رئیس

 منظر از و امریکایی پدیده یک مثابه به را ترامپ الملل، بین سیاست پیچیده معادالت به نسبت او صحیح

 جهان: کرد تصور گونه این توان می که طوري است ساخته مطرح جهانی چالش یک قامت در المللی بین

 یک معرض در زمان ره از بیش امریکا، نخست شعار با نوظهور امریکایی چالش این واسطه به امروز پرمخاطره

  .  دارد قرار ساختاري ناامنی
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  فارسی – هاي جدید   تابک

  

  . 1396 نشر نی، : تهران -.حسین بشیریه/ گفتاري در پیشه سیاستگري: احیاي علوم سیاسی -1

  

  . 1393 رسانی و خدمات بورس، انتشارات بورس،  شرکت اطالع: تهران - .مولف ناصر صنوبر/ اقتصاد تروریسم - 2

  

  . 1397 اختران، : تهران -.ي حسین رحمتی دیوید هاروي؛ ترجمه/ امپریالیسم جدید - 3

  

 - .ي حسن افشار رضا ضیاءابراهیمی؛ ترجمه/ جاسازي نژاد و سیاست بی: پیدایش ناسیونالیسم ایرانی -4

  . 1396 نشر مرکز، : تهران

  

تالیف مجتبی انصاریان؛ مدیر / سانیهاي تحمیلی بر ایران از منظر دکترین امنیت ان تاثیر تحریم - 5

  . 1393 موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، : تهران -.پژوهش سجاد برخورداري

  

  . 1396 نشر تیسا، : تهران -.محمدرضا بیگدلینویسنده / پدیده آمریکایی، چالش جهانی: ترامپ -6

  

  .1397 ، نشر تیسا: تهران - .نویسنده تقی آزادارمکی/ هایش شناسی و رنج جامعه -7

   

  .1396 نشر نی، : تهران -.خسرو ناقد/ روشنفکران و انقالب اکتبر: خردکشی -8

  

 - .نویسنده جمال عرف/ شناسی احساس امنیت سیاسی در جمهوري اسالمی ایران درآمدي بر جامعه - 9

  . 1396 پژوهشکده مطالعات راهبردي، : تهران

  

  . 1396 نشر مرکز، : تهران -.ي بهراد رحمانی ترجمه توماس لمکه؛/ سیاست درآمدي پیشرفته بر زیست -10

  

) خلیل(ریچارد ولف؛ مترجمان مهرداد / داري درمانی براي عارضه سرمایه: دموکراسی در محیط کار -11

  . 1397 اختران، : تهران -.شهابی، میرمحمود نبوي

  

: تهران - .امیرخسرويبابک / نقدي بر نظریه شیوه تولید آسیایی کارل مارکس: دولت در ایران -12

  . 1397 اختران، 
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 - .نویسنده شهره پیرانی/ تحلیل کنش معطوف به خشونت داعش: روان شناسی سیاسی خشونت -13

  . 1397 پژوهشکده مطالعات راهبردي، : تهران

  

آبادي؛  نویسنده افسانه نجم/ هاي جنسیتی در مدرنیته ایرانی نگرانی: ریش زنان سبیلو و مردان بی -14

  . 1396 نشر تیسا، : تهران -.جمان آتنا کامل، ایمان واقفیمتر

  

  . 1396 نشر نی، : تهران -.داود فیرحی/ فقه و حکمرانی حزبی -15

  

 - .تالیف مهدي عسگري/ هاي امنیتی غرب؟ گولن و گولنیسم؛ جریانی نواندیش یا مولود اندیشکده - 16

  . 1396 ابرار معاصر تهران، : تهران

  

تالیف و گردآوري بابک / منیت ملی و فناوري اطالعات و ارتباطات: ردي اطالعاتمدیریت راهب -17
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 -.ا خواجه سروي، محمد باقر حکیم، داریوش درویشیغالمرض/ )بین المللی ایاالت متحده در عراق
  . 1 -26: 17، زمستان؛ شماره 1394 . پژوهشهاي سیاسی جهان اسالم

  
پژوهش هاي روابط بین  -.مجید مختاري، علی آدمی/ الزامات اقتصادي توسعه روابط ایران و عمان    63

  . 207 -232: 23، شماره 1 ، بهار؛ جلد 1396 . الملل
  

. دیده بان امنیت ملی - .مراد کاویانی راد/ نه ها و بن بست هاي ژئوپلتیکی جدایی کردستان عراقزمی    64
  . 59 -64: 67، آبان؛ شماره 1396 

  
مطالعات سیاسی جهان  -.علی محسنی/ زمینه ها و چالش هاي هویتی فراروي مسلمانان در اروپا    65

  . 155 - 178: 20، شماره 5 ، زمستان؛ جلد 1395 . اسالم
  

  . 43 -50: 67، آبان؛ شماره 1396 . دیده بان امنیت ملی -.مهدي شاپوري/ سیاست خاورمیانه اي روسیه؟    66
  

پژوهش هاي روابط بین  -.عباس مصلی نژاد/ سیاست گذاري امنیتی و الگوي مدیریت بحران در سوریه    67
  . 109 -138: 23، شماره 1 ، بهار؛ جلد 1396 . الملل

  
 -.امیربهرام عرب احمدي/ هاي مداخله جویانه دینی عربستان در کنیا ، تانزانیا و اوگاندا سیاست    68

  . 101 - 123: 3، شماره 1 ، پاییز؛ جلد 1391 . مطالعات سیاسی جهان اسالم
  

 -.قاسم نبی زاده کبریا/ شیوه هاي کنترل ماهوي شروط ناعادالنه در حقوق ایران و انگلستان    69
  . 167 - 180: 55، شماره 14 ، زمستان؛ جلد 1396 . مللیمطالعات بین ال

  
- 306: 53، شماره 3 ، پاییز؛ جلد 1396 . پانزده خرداد - .علیرضا سلطانشاهی/ صدسالگی اعالمیه بالفور    70

 281 .  
  

پژوهش هاي  -.شیرین شیرازیان، سبحان طیبی/ صلح و دیپلماسی محیط زیست در نظام آموزش عالی    71
  . 254 -233: 23، شماره 1 ، بهار؛ جلد 1396 . الملل روابط بین

  
- 178: 77، شماره 20 ، پاییز؛ جلد 1396 . مطالعات راهبردي - .فرزاد پورسعید/ ضدتروریسم نوین    72

 143 .  
  

. دیده بان امنیت ملی -.مهدي میرزاد کوهشاهی/ ظرفیت محدود و معماي اصالحات عربستان    73
  . 53 -60: 68، آذر؛ شماره 1396 

  
چالش هاي ایاالت متحده آمریکا در مواجهه با قدرت روزافزون چین در روابط بین : ظهور چین    74

، 1 ، تابستان؛ جلد 1396 . پژوهش هاي روابط بین الملل -.محمد حسن خانی، محمد مسرور/ الملل
  . 159 - 184: 24شماره 

  
، اسفند؛ جلد 1396 . نامه هویت - .ل طهماسبینوذر خلی/ اهداف و رویکردها: عملیات شاخه زیتون    75

  . 30 -36: 24، شماره 2 
  

. برآورد -.مصطفی ساوه درودي/ غرب آسیا 1396 فرصت ها و تهدیدات ایران در چشم انداز تحوالت     76
  . 9 -21، شماره 4 ، بهمن و اسفند؛ جلد 1395 

  
، 5 مهر؛ جلد  -، شهریور1396 . برآورد -.رابیقاسم ت/ فروپاشی سایکس پیکو، کردها و آینده غرب آسیا    77

  . 41 -56: 55-54شماره 
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 - .طاهره گودرزي)/ با تاکید بر کابینه سی و چهارم(ها و احزاب دینی صهیونیستی  فلسطینی    78
  . 43 -72: 28، بهار؛ شماره 1394 . مطالعات فلسطین

  
مطالعات  - .علیرضا مسعود/ لت در جوامعکاربرد ویجیالنت و ویجیالنتیسم در راستاي تضمین عدا    79

  . 95 -136: 55، شماره 14 ، زمستان؛ جلد 1396 . بین المللی
  

پژوهشهاي  - .محمد رضا حاتمی/ کارویژه تحوالت سوریه در امنیت ملی جمهوري اسالمی ایران    80
  . 27 -50: 17، زمستان؛ شماره 1394 . سیاسی جهان اسالم

  
، بهمن؛ جلد 1396 . نامه هویت - .علیرضا امیري/ عربی در منطقه -ر عبريگروهک منافقین و محو    81

  . 54 - 57: 23، شماره 2 
  

نوآم گیدرن، بارت بانیکووسکی، ترجمه / نگاهی به ادبیات و برنامه پژوهشی: گونه هاي پوپولیسم    82
  . 30 - 51: 307، شماره 31 تابستان؛ جلد  - ، بهار1396 . اطالعات سیاسی اقتصادي - .محسن شفیعی

  
 - .فریبرز ارغوانی پیرسالمی، فاطمه فروتن/ بررسی مبانی فکري و اندیشگی: الگوي توسعه اجماع پکن    83

  . 143 - 171: 51، پاییز؛ شماره 1396 . راهبرد توسعه
  

 - .جمشید ممتاز، مسعود علیزاده، شهرام زرنشان/ محاصره دریایی غزه از منظر حقوق بین الملل    84
  . 137 -154: 76، شماره 20 ، تابستان؛ جلد 1396 . راهبردي مطالعات

  
، آذر؛ 1396 . دیده بان امنیت ملی -.تقی آزاد ارمکی/ مسائل اجتماعی و مدیریت آن در ایران    85

  . 75 -80: 68شماره 
  

 ،1396 . پژوهش ملل -.محمدجواد آشفته، فاطمه یعقوبی/ مطالعه زندگی چهارگانه رضاشاه پهلوي    86
  . 105 -126: 25، شماره 3 دي؛ جلد 

  
 -.اسماعیل احمدي، مجتبی مقصودي/ شناخت وضعیت  نسبت ها: مطالعه و صلح در خاورمیانه    87

  . 7 -36: 26، شماره 3 ، بهمن؛ جلد 1396 . پژوهش ملل
  

 -.مسعود رضایی، ماریا فرح زاده/ معضل عدم قطعیت در تحلیل بحران کره شمالی و آمریکا    88
  . 101 - 150: 124، شماره 31 ، زمستان؛ جلد 1396 . یاست خارجیس

  
، 1396 . نامه هویت - .یاسر نورعلی وند/ مالحظاتی پیرامون نگاه کنفرانس امنیتی مونیخ به ایران    89

  . 25 -29: 24، شماره 2 اسفند؛ جلد 
  

 - .شقایق حیدري/ خارجی از دیدگاه رسانه هاي 2018 مهم ترین پیش بینی ها از تحوالت سال در     90
  . 45 -53: 24، شماره 2 ، اسفند؛ جلد 1396 . نامه هویت

  
. دیده بان امنیت ملی -.علیرضا رحیمی/ ریشه ها، زمینه ها و راهکارها: ناآرامی هاي اخیر ایران    91

  . 5 -10: 70، بهمن؛ شماره 1396 
  

 - .ناصر پورحسن/ ه آوارگان واقعیها در بحران فلسطین؛ آوارگان ساختگی  علی نبرد روایت    92
  . 11 - 42: 28، بهار؛ شماره 1394 . مطالعات فلسطین

  
نظام پارلمانی در اروپا، از تعامل سیستم هاي مونو و بی کامرالیسم تا تعادل میان مجالس عالی و     93

  . 15 -44 :24، شماره 1 ، تابستان؛ جلد 1396 . پژوهش هاي روابط بین الملل -.محمد طباطبایی/ ملی
  

الهام امین زاده، ناصر / نقد تحریم نفت ایران از طرف اتحادیه اروپا از منظر حقوق بین الملل    94
  . 15 -36: 60، شماره 17 ، زمستان؛ جلد 1391 . دیدگاه هاي حقوق قضایی - .خداپرست
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ویدادها و ر - .بهاره قانون/ نقش شرکت هاي چند ملیتی در شکل امروزین حقوق مالکیت فکري    95

  . 312 ، شماره 32 ، فروردین؛ جلد 1397 . تحلیل ها
  

مورد مطالعه پیدایش بیداري اسالمی : نقش کرامت و حقوق شهروندي وظهور جنبش هاي انقالبی    96
، زمستان؛ 1395 . مطالعات سیاسی جهان اسالم -.صغري صالحی، حاکم قاسمی/ در خاورمیانه

  . 129 - 154: 20، شماره 5 جلد 
  

 -.محمدولی مدرس/ صنعتی در سیاست خارجی ایاالت متحده آمریکا -نقش مجتمعهاي نظامی    97
  . 215 - 236: 24، شماره 1 ، تابستان؛ جلد 1396 . پژوهش هاي روابط بین الملل

  
پژوهش هاي  - .آرامش شهبازي/ نقش نظام آموزش عالی در پیوند میان توسعه علم و تحکیم صلح    98

  . 237 -264: 24، شماره 1 ، تابستان؛ جلد 1396 . لروابط بین المل
  

. دیده بان امنیت ملی -.محمودرضا گلشن پژوه/ نگاهی به تحوالت حقوق بشر مرتبط با ایران    99
  . 31 -34: 68، آذر؛ شماره 1396 

  
محمدعلی / دولت اسالمی به مثابه حکومتی مدنی: نگرش نوسلفی یوسف قرضاوي به سیاست    100

  . 1 -32: 15، شماره 4 ، پاییز؛ جلد 1394 . مطالعات سیاسی جهان اسالم -.حسین بهرامیتقوي، 
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