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  هچکید

با عضویت دوازده کشور با هدف مداخله آمریکایی ها و  1949امروزه ناتو با حدود سی عضو که در سال 

کنار گذاشتن روس ها و ضعیف نگه داشتن آلمانی ها تشکیل شده بود با اوایل پیدایشش بسیار متفاوت 

  .است

در این کتاب نویسنده جزییات تجربی بسیاري را از چگونگی به روز شدن ناتو در اختیار خوانندگان قرار می 

ه تقریبا همه ویژگی هاي ناتو از ماموریت ها و دایره کاربرد تا اندازه نیروها و عضویت در ناتو با امروز. دهد

نویسنده کتاب با بهره گیري از شیوه . آنچه که آغاز شکل گیري ناتو وجود داشته است متفاوت است

ناتو پرداخته و این گونه  انتقادي در مورد نقاط عطف تاریخ ناتو به توضیح تغییرات سازمانی و استراتژي هاي

بیان می کند که نقش بیوراکرسی بازیگران ناتو چگونه سهمی بسیار مهم و گاه بیش از حد انتظار در 

  .تغییرها و به روز شدن ناتو داشته است

1- How NATO adapts: strategy and organization in the 

Atlantic Alliance since 1950 

Seth A. Johnston  

Baltimore, Md: Johns Hopkins University Press, 2017  



5 

 

 

  1397اسفند  ، سی و یکمصد و ، شماره دهمسیزصی وزارت امور خارجه، سال خصت رسانی کتابخانهطالعنشریه ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  چکیده 

سخن مشهوري که روزولت در سال  "به نرمی سخن بگو و همزمان چوبی سنگین در دست داشته باش"

شاید این سخن در عصر رقابت هاي . همزمان با ظهور آمریکا به عنوان قدرتی بزرگ بیان کرد 1901

استعماري درست بود اما امروزه بسیاري از آمریکایی ها در مورد سودمندي حضور نظامی خود در پهنه 

  .ی دانندجهانی مطئن نبوده و تاریخ مصرف چنین راهبردي را پایان یافته و حتی آن را زیان بار م

در این کتاب نویسنده که خود یک فرد آکادمیک و دانشگاهی و عمل گرا در حوزه روابط بین الملل است با 

او در این کتاب به این بحث می پردازد که هنوز هم نیروي نظامی . دیدگاه امروزه آمریکایی ها مخالف است

یکا است البته او در این کتاب به این ري موثر در پیش برد اهداف سیاست خارجی ایاالت متحده آمراابز

مبحث که ایاالت متحده آمریکا باید در مورد دالیل و زمان و چگونگی به کارگیري نیروهاي نظامی خود 

دقت به خرج دهد نیز می پردازد ولی با این وجود نقش بین المللی ایاالت متحده آمریکا را مانند همیشه 

براي پیشبرد این  آمریکا را داراي سهمی ضروري ایاالت متحده مهم و ضروري می داند و نیروي نظامی

  .نقش می داند

2- The Big stick: the limits of soft power & the necessity 

of military force  

Eliot A. Cohen  

New York: Basic Books, 2016  
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  کتاب فارسیمعرفی 

  

  

  

  حق دسترسی بشر به آب، ابعاد حقوقی و سیاسی: آب و حقوق بشر - 1

  لنکفورد-اینرنی سلمان، شیوان مک. ا. سلمان م

  زیدآبادي   حسن اسدي ترجمه

  1394 ناهید، : تهران

  

  

  چکیده

اي  جامعه جهانی با صدور قطعنامه. آب است ايالمللی بر میالدي سال پایانی یک دهه اقدام بین 2015سال 

نامگذاري » آب براي زندگی«را دهه  2015تا  2005دهه  2003در مجمع عمومی سازمان ملل در سال 

و ضمن تشویق کرد تا با این روش بکوشد که توجهات را به بحران جهانی آب و ابعاد گوناگون آن جلب کند 

  .تر و متمرکز بسازد تر در کشورهاي پنج قاره، این اقدامات را هماهنگ هاي افزون تالش

رویکردي که امروزه . این کتاب تالشی براي تثبیت رویکرد حقوق بشري به موضوع نیاز انسان به آب است

» حق به آب«م و اصطالح اند مفهو نویسندگان کتاب کوشیده. اي خدشه ناپذیر بدل شده است دیگر به قاعده

پژوهش پیش رو نه تنها به . ارتقاء دهند» حق دسترسی بشر به آب«تر تحت عنوان  را به مفهومی جامع

، بلکه حاوي نکات  پردازد تبیین ابعاد حقوقی و سیاستگذاري در حوزه حق دسترسی بشر به آب می

در  .هاي خاصی است واجد پیچیدگیها به حقی بشري است که  سودمندي در رابطه با مفهوم تعهد دولت

 15ویژه نظریه تفسیري شماره  الملل، به نویسنده دراین کتاب با بررسی برخی از اسناد حقوق بینواقع 

. پردازد کمیته حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، به ابعاد حقوقی و سیاسی حق دسترسی به آب می

شده و استدالل شده که ارتباط حق به آب و حق  داختهالملل بشر پر دراین اثر به بررسی رژیم حقوق بین
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همچنین، این مطالعه متمرکز بر نظریه تفسیري کمیته حقوق . سرعت در حال تحول است توسعه به

  .اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی است
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  )اي بر حل و فصل منازعات مقدمه: (از خشونت تا دموکراسی -2

  دایتون. بلیولویس کریسبرگ، بروس د

  عسگر قهرمانپور بناب ترجمه

  1397 جوینده، : تهران

  

  

  

  چکیده

این کتاب چارچوبی به دست دانشجویان و دانش پژوهان می دهد که بتوانند کشمکش هاي اجتماعی از 

تحلیل و  را همه نوع را تحلیل کنند و انواع منازعاتی که براي حوزه ي مربوطه مطالعاتیشان مرتبط است

براي افرادي که حرفه شان حل و فصل کننده منازعه بوده یا در امور امنیتی و صلح مشغول . کنندتفسیر 

این . هستند، این کتاب می تواند مبناي مهم اطالعات و استدالل ورزي براساس تخصص آنها فراهم کند

ر چه سریع تر روزها خاصه جوامع خاورمیانه آکنده از خشونت هستند و اگر سیاستمداران و دولتمردان ه

فراهم نمودن . براي هدایت سازنده آن اقدامی نکنند، آتش این خشونت دامن خود آنها را نیز خواهد گرفت

چاچوب نظري براي تحلیل منازعه و نشان دادن راهی که بتوان به دهی رسید، ویژگی اصلی این کتاب 

عات در این کتاب به وضوح به چشم در واقع به نوعی پیوند نظریه و عمل در مطالعات مدیریت مناز. است

مسیر دموکراسی همواره سنگالخ بوده و از دیکتاتوري عبور می کند، لذا بایستی حوصله بخرج . می خورد

  .داد و نباید عجوالنه دست به اقدامی زد
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  هاي اجتماعی درباره فردیت و فرم - 3

  گئورگ زیمل

  پرست ترجمه شهناز مسمی

 1392 ثالث، : تهران

  

  

  

  

  چکیده

هاي علوم اجتماعی و  شناس نامدار آلمانی در حوزه کتاب دربردارنده برخی از مقاالت گئورگ زیمل، جامعه

زیمل در درجه اول یک فیلسوف و در مرحله بعدي اندیشمندي طراز اول به شمار . مسایل اقتصادي است 

زیمل خالق مکتبی در . به شمار آورد شناسی توان فیلسوف نوکانتی و از پیشگامان جامعه آید، او را می می

 .شود شناسی صوري شناخته می شناسی با عنوان جامعه علم جامعه

ویژگی هاي مدرنیته از نظر نیچه از جمله پاره شدن وحدت روح، رشد . تاثیر نیچه بر زیمل آشکار است

زندگی مدرن با  سوبژکتیویته فردي، ابزاري شدن زندگی مدرن، تبدیل ارزش هاي کیفی به کمی و ضدیت

فرم، این همه مضامینی است که در آثار زیمل به وفور به چشم می خورد و کتاب حاضر از این قاعده مبرا 

نیست و در واقع او در این کتاب این موارد را تحت دو عنوان اصلی دسته بندي می کند، دسته اي که به 

او سپس یک یک این . به جوهر نظریه هاي اوجایگاه زیمل در تاریخ اندیشه مربوط می شود و دسته اي که 

  .موارد را بررسی و رد می کند
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  فارسی – هاي جدید   تابک

  

طاهر الحمود؛ ترجمه حسین  علی/ سازي شیعیان در عراق پساصدام تجربه دولت: اخگر گداخته حکومت -1

  . 1397 آرما، : اصفهان -.مرکبی

  

. نویسندگان لویس کریسبرگ، بروس دبلیو/ )و فصل منازعات اي بر حل مقدمه: (از خشونت تا دموکراسی - 2

  . 1397 جوینده، : تهران -.دایتون؛ مترجم عسگر قهرمانپور بناب

  

جرج توستیگا؛ مترجمان وحید / راهنمایی براي عملگران به سوي تفکر استراتژیک: استراژي در عمل - 3

  . 1396 ات دنیاي اقتصاد، انتشار: تهران -.راد، منصوره شریعتی خاشعی، فائزه طارمی

  

حسین عظیمی؛ به کوشش خسرو / توسعه بر محور آموزش، فرهنگ و تمدن: اقتصاد ایران امروز -4

  . 1396 نشر نی، : تهران -.نورمحمدي؛ پیشگفتار از عباس شاکري

  

  . 1380 نشر نی، : تهران -.محمدمهدي بهکیش/ شدن اقتصاد ایران در بستر جهانی - 5

  

نشر : تهران -.نژاد ي موسی غنی زاده، صادق الحسینی؛ با مقدمه حمید زمان/ ران در تنگناي توسعهاقتصاد ای -6

  . 1392 مرکز، 

  

  . 1386 نقش و نگار، : تهران -.فرشاد مومنی/ اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاري -7

  

  . 1389 کویر، : تهران - .باري کالرك؛ مترجم عباس حاتمی/ اقتصاد سیاسی تطبیقی -8

  

  . 1394 نقش و نگار، : تهران - .فرشاد مومنی/ اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز - 9

  

انتشارات امید صبا، : تهران -.محمدتقی قزلسفلی/ روشنفکران و سیاست در ایران: ایدئولوژي، داو قدرت -10

 1396 .  

  

سلمان، . ا. یسندگان سلمان منو/ حق دسترسی بشر به آب، ابعاد حقوقی و سیاسی: آب و حقوق بشر -11

  . 1394 ناهید، : تهران - .زیدآبادي لنکفورد؛ حسن اسدي-اینرنی شیوان مک
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لهمان اشلوزمن، نورمن ناي؛ ترجمه محسن  گري کینگ، کاي] ویراستاران/ [آینده علوم سیاسی -12

  . 1396 نشر ثالث، : تهران - .جهقی عسکري

  

مهدوي، بیژن  فخرالدین عظیمی؛ مترجمان عبدالرضا هوشنگ/ 1332  تا 1320 بحران دموکراسی در ایران  -13

  . 1397 نشر قطره، : تهران - .نوذري

  

  . 1396 امیرکبیر، : تهران -.ویراسته پیتر برجس؛ ترجمه علیرضا طیب/ هاي جدید امنیت بررسی -14

  

: تهران -.امامیکاووس سید/ گرا، تفسیري و انتقادي رویکردهاي اثبات: پژوهش در علوم سیاسی -15

  . 1386 ، )ع(دانشگاه امام صادق 

  

  .1397 ماهریس، : تهران - .داریوش شهبازي/ تاریخ قشون قاجاریه - 16

   

  . 1397 نشر مرکز، : تهران -.ي مجید امینی شاکر؛ ترجمه ساموئل فالي/ تاریخ مختصر عدالت توزیعی -17

  

دانشگاه : تهران -.آبادي؛ با مقدمه قاسم زمانی غریبمولف کاظم / الملل هاي یکجانبه و حقوق بین تحریم -18

  . 1397 علوم قضایی و خدمات اداري، انتشارات، 

  

گودین و چارلز تیلی؛ مترجم رضا . ویراستاران رابرت اي/ )ها با تکیه بر شرایط و زمینه(تحلیل سیاسی  -19

  . 1390 ، )ع(م صادق دانشگاه اما: تهران -.نشین شیخ سیمبر؛ ویراستار علمی ارسالن قربانی

  

  . 1397 آریابان، : تهران -.فر عطاءاهللا مقدم/ تحول و جایگاه طبقه متوسط در ایران معاصر - 20

  

: قم -].و دیگران... [تالیف و ترجمه حسن حضرتی / جستارهایی در باب تاریخ عثمانی و ترکیه جدید -21

  . 1397 لوگوس، 

  

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی : تهران -.نامرادنژادبردي آ رحیم/ جغرافیاي جمعیت ایران -22

  . 1397 ، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، )سمت(دانشگاهها

  

جیمز ریکاردز؛ / انگیز از جنگ اقتصادي کشورها با ابزار پول و طال روایتی حیرت: هاي ارزي جنگ -23

  . 1393 ، انتشارات دنیاي اقتصاد: تهران - .ترجمه حسین راهداري

  

مطالعه مناسبات سیاستمداران پیر و جوان از مشروطه تا : جوانی در سیاست فقط یک کلمه است - 24

  . 1396 کویر، : تهران -.پور، شیرین کریمی حمیدرضا جالئی/ دهه چهل شمسی
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  . 1397 ثالث، : تهران -.نوشته حسین عبداللهی/ جهانی شدن اقتصاد و ساختار طبقات اجتماعی در ایران -25
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