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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 . جدیدترین منابع موجود در کتابخانه تخصصی تهیه و تنظیم شده است

از طریق پست الکترونیک  کار محققان،  پژوهشگران و کلیه اعضاي محترم کتابخانه، نسخه الکترونیکی نشریه

  .گرددارسال می

  .رسانی کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه با ذکر منبع بالمانع استنقل و اقتباس از نشریه اطالع
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  التین  هاي عرفی کتابم 

  

  

  

  

  

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  هچکید

ر، قدرتمند و برجسته هستند اما هند و چین، هر دو در حال تبدیل شدن به کشورهایی به شدت تاثیر گذا

پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که رهبران و مردم این دو کشور به دنبال چگونه کشوري 

هستند؟ آیا آن ها نیز مانند کشورهاي عمده غربی رفتار خواهند کرد یا در مجموع متفاوت خواهند بود و 

د کرد؟ و در حالی که آسیاي قرن بیست و یکم در حال فضاي حاکم بر روابط بین الملل را دگرگون خواهن

توازن قدرت را تحت تاثیر قرار تر ژئوپولتیک و  ، چگونه این متغیرها فضاي گستردهشکل گرفتن است

  دهند؟ می

هاي بزرگ  را  اي عمیق، کریس اوگدن اثرات محتمل چین و هند و طبیعت قدرت در این کتاب در مطالعه

در حالی که بسیاري بر این باورند که این دو کشور نیز همانند . پردازد ها می زیابی آنشناسایی کرده و به ار

1- China and India: Asia's emergent great powers  

Chris Ogden  

Cambridge; Malden, MA: Polity Press, 2017  
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و از ابزارهاي سنتی مانند اقتصاد و عوامل نظامی نام (هاي حال حاضر و گذشته به قدرت خواهند رسید  قدرت

هویت تاریخی و درك هاي سیاسی و فرهنگی داخلی و  پردازد که ارزش اودگن به واکاوي این امر می) برند می

هایشان و درك و دید  جاه طلبیاین کشورها نیز از عوامل اصلی پیش برنده این کشورها به سوي جایگاه و 

دوران معاصر و آینده و تحلیلی نوین و مفهومی از گذشته، بدین ترتیب او تجزیه . می باشدها از جهان  آن

  .دهد دنیاي پسا استعمار به دست می هاي نخست دنیا در ها به عنوان قدرت اهمیت جهانی آن
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  چکیده 

جمهوري کشور ترکیه، گروهی از نظامیان ارتش ترکیه کودتایی علیه رییس  2016در پانزدهم جوالي سال 

دولت ترکیه کودتاي نافرجام پانزدهم جوالي را به گردن هواداران گولن، . غان به راه انداختندرجب طیب اردو

کار حزبش کمک کردند تا به روي  و  هایی که به او همان به رهبري فتح اهللا گولن انداختند  جنبشی اسالمی

ها با حزب عدالت و توسعه  در حالی که آن. اي از اسالم مالیم را در ترکیه سکوالر پیاده سازند بیایند و تا گونه

ت از جمله نیروي پلیس ارتش و هاي گوناگون دول کردند تا هواداران خود را در بخش متحد بودند تالش می

هاي  اجتماعی ریشه -کتاب حاضر به بررسی و تمرکز بر شرایط تاریخی و سیاسی. قوه قضاییه افزایش دهند

ی آن در کودتاي نافرجام پانزدهم جوالي لجنبش گولنی و چیرگی سیاسی این جنبش و نقش احتما

  .پردازد می

2- Turkey's July 15th Coup: What Happened and Why  

M. Hakan Yavuz and Bayram Balci  

Salt Lake City: The University of Utah Press, 2018  
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  کتاب فارسیمعرفی 

  

  

 
 

  

  ایرانی در عهد پهلوي اقتدارگرایی - 1  

  القلم محمود سریع

  1397 نشر گاندي، : تهران

  

  

  

  

  چکیده

این کتاب از . بررسی تمام جزئیات و تحوالت دوران پهلوي نیستو کتاب در رابطه با تاریخ دوران پهلوي این 

متن  .نهاآمدهاي آ سازي و پی تصمیم نظام مدیریت، :یک زاویه خاصی به بررسی عملکرد پهلوي پرداخته است

رضا  .هاي توسعه یافتگی به بررسی تحوالت دوران پهلوي توجه کرده است صرفا از منظر پیش نیازها و نظریه

و نتایج این نوع مدیریت و  کردند گیري می چگونه تصمیم کردند، شاه و محمدرضا شاه چگونه فکر می

اند که در چه مسیري  وافق نداشتهسال گذشته، ایرانیان در میان خود ت 170ها کدامند؟ طی  گیري تصمیم

اهداف هر دوره از تاریخ معاصر ایران مورد اجماع و . هاي آنان چیست خواهند کشور را بسازند و اولویت می

روحانیون و دیگر مراجع  ها، تحصیل کرده خبرنگاران، نویسندگان، طیف روشنفکران، .وثوق عامه نبوده است

رضا . گیري برسند ر براي حکمرانی و مدیریت و تصمیمجمع بندي پایدا اند به یک فکري و اجتماعی نتوانسته

به اوج قدرت  .رقباي فکري خود را نپذیرفتند .سامان فکري و سیاسی خود را بنا کردند شاه و محمدرضا شاه،

ضمن بررسی نظام  کتاب این .خود رسیدند و سپس به تدریج در سراشیبی قرار گرفته و سقوط کردند
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کند و سقوط را در نهایت ناشی از اقتدارگرایی فردي  به علل سقوط هر دو پهلوي اشاره می ،گیري تصمیم

 مصالح، تواند همه امور خود را در ذهن، خواهد مدرن شود و پیشرفت کند نمی کشوري که می .کند تلقی می

  .هاي هر دو پهلوي است الصه کند و این کانون نظري بحرانها و سالیق یک نفر خ دیدگاه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



9 

 

 

  1398خرداد  ،صد و سی و سوم ، شماره تخصصی وزارت امور خارجه، سال چهاردهم رسانی کتابخانهطالعنشریه ا

  

 

   ژئوپلیتیک و سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران -2

   اهللا رشنو مولف نبی

  1394 گستر،  آواي دانش: تهران

  

  

  چکیده

فضایی / هر سیاستی تظاهرات جغرافیائی. اي دوجانبه و پویاست سیاست و فضاي جغرافیایی رابطه  رابطه

کشور ایران با واقع شدن در یکی از . د را نیاز داردهاي خاص خو خاص خود را و هر فضایی نیز سیاست

اي و جهانی  دیپلماسی منطقه  هاي جاذبه یکی از کانون   ، اکنون بههاي ژئوپلیتیکی جهان ترین موقعیت حساس

  .شود می  اي تبدیل شده است، از این رو این موقعیت باعث تأثیرگذاري ایران بر فرآیندهاي جهانی ومنطقه

ي انرژيِ  استقرار بین دو کانون عمده(هاي خاص ژئوپلیتیکی ایران نظیرِ موقعیت جغرافیایی،  اوضاع و فرصت

دارا بودن منابع نفتی و گازي و غیر آن هر ) هاي جهان فارس و تماس مستقیم با آب جهانی، تسلط بر خلیج

مندي و  ت، اما بهرهاي این کشور اسامتیازات منحصر به فردي بر   چند که به صورت بالقوه در برگیرنده

الملل و  روابط بین  فرآوري آن مستلزمِ فهمِ ژئوپلیتیکی و تدبیر و مدیریت سیاسی بهینه در حوزه

  .است  ایران  خارجی سیاست

  

گامی مؤثر در جهت بازنمایی رابطه بین  ست خارجی جمهوري اسالمی ایرانکتاب ژئوپلیتیک و سیا

مزبور از سوي عالقه   تواند عالوه بر درك رابطه جی آن است، که میمقتضیات ژئوپلیتیک ایران با سیاست خار

الملل و  روابط بین  اران و مدیران حوزهزهاي علمی و اجرایی، به سیاستگ مندان به این موضوع در محیط
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هایی که متضمن منافع ملی و دستیابی به اهداف  ها و سیاست سیاست خارجی کشور در جهت اتخاذ شیوه

  .کند کمک کشور باشد،

. نده ، به رشته تحریر درآمده استراز سایر تالیفات نگا با بهره برداري عنوان یک منبع دانشگاهیه این کتاب ب

تقابل عوامل کتاب ژئوپلیتیک و سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران با تحلیل و بررسی تاثیرات م

میِ ایران،درشش فصل و با عناوین و هاي سیاست و روابط خارجیِ جمهوريِ اسال ژئوپلیتیکی بر مولفه

  .موضوعاتی پیوسته تالیف و تنظیم گردیده است
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  بازنگري در سقوط دولت مصدق: ایران و سازمان سیا - 3

   داریوش بایندر

   ترجمه بهمن سراحیان

  1394 بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه، : تهران

  

  

  

  چکیده

مرداد براساس اسناد منتشر شده  28فاوت از واقعه کودتاي شامل تحلیلی مت» ایران و سازمان سیا«کتاب 

 .است

با نگاهی انتقادي به اسناد آرشیو وزارت خارجه امریکا و سازمان سیا، به » ایران و سازمان سیا«نویسنده کتاب 

او در عین پذیرش دخالت انگلیس و امریکا در کودتا، . مرداد پرداخته است 28تحلیلی متفاوت از کودتاي 

ایران و سازمان «کتاب توان  از این رو می. داند را بیشتر ناشی از عوامل داخلی مینگونی دولت مصدق سر

  .را قرائتی نو درباره سقوط دولت مصدق دانست» سیا

ها و گزارش  فصل نوشته شده و براساس اسناد و مکتوبات و نیز تحلیل هشتکتاب ایران و سازمان سیا در 

پردازد و عوامل منجر به  اتفاقات ملی شدن صنعت نفت تا سقوط دولت مصدق می هاي ثبت شده، به ارزیابی

  .دهد را یک به یک شرح می 1332مرداد  28کودتاي 

  .داریوش بایندر نویسنده این کتاب، دیپلمات و کارگزار سیاسی ایران در دوره محمدرضا پهلوي بوده است
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  فارسی – هاي جدید   تابک

  

  

  

دانشگاه تهران، موسسه انتشارات، : تهران - .نژاد تالیف عباس مصلی/ دوران معاصر: یراناقتصاد سیاسی ا -1

 1394 .  

  

  . 1398 نگارستان اندیشه، : تهران - .نژاد نویسنده غالمحسین زرگري/ اندیشه و سیاست در ایران قاجار - 2

  

  . 1398 ثالث، : رانته -.کنت والتز؛ ترجمه محمدرضا رستمی/ تحلیلی نظري: انسان، دولت و جنگ - 3

  

اختران، : تهران -.بابایی ونسا مارتین؛ ترجمه غالمرضا علی/ ایران بین ناسیونالیسم اسالمی و سکوالریسم -4

 1398 .  

  

  . 1397 شناسان،  جامعه: تهران -.زاده لیال عنایت/ فصل فاجعه یا شروع مجدد: بازتجرد زنان - 5

  

  .  1397 نشر نی، : تهران -.دآبادياحمد زی/ بهار زندگی در زمستان تهران -6

  

/ نژاد از منظر اقتصاد و ارتباطات سیاسی تحلیل کیفیت حکمرانی محمود احمدي: پوپولیسم ایرانی -7

  . 1396 نشر کرگدن، : تهران -].با مقدمه محسن رنانی[علی سرزعیم؛ 
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بروس بوئنو دي / المللی ینکاربرد نظریه بازیها در تحلیل سیاسی و مذاکرات ب: هاي سیاسی بینی پیش -8

  . 1397 ثالث، : تهران -.جهقی میسکیتا؛ ترجمه محسن عسکري

  

 - .یر میلزا؛ ترجمه پیروز ایزدي سرژ برستاین، پی/ از قرن نوزدهم تا اوایل قرن بیست و یکم: تاریخ اروپا - 9

  . 1394 ثالث، : تهران

  

مرز و : تهران -.لمی و محتوایی محمد درودیانحسین عالیی؛ ناظر ع/ تاریخ تحلیلی جنگ ایران و عراق -10

  . 1395 بوم، 

  

فرهنگ جاوید، : تهران -.بریکنر؛ ترجمه حمیرا مشیرزاده رابرت دال، بروس استاین/ تحلیل سیاسی مدرن -11

 1392 .  

  

  . 1398 نگارستان اندیشه، : تهران -.پور نویسنده سحر صحتی/ تروریسم؛ معضل صلح جهانی -12

  

موسسه مطالعات تاریخ : تهران -.اصغر حیدري/ فعالیت و فروپاشی فرقه دمکرات آذربایجان تشکیل، -13

  . 1396 معاصر ایران، 

  

فاطمه / ساله توسعه جمهوري اسالمی ایران هاي پنج در برنامه: جایگاه زنان در پیشرفت جامعه -14

  . 1398 سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، : تهران - .محمدي

  

  . 1395 شناسان،  جامعه: تهران -.سعیده گروسی/ شناسی جنسیت، جامعه و جامعه -15
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دانشگاه علوم : تهران -.میرکالیی طه موسوي/ رهیافت اسالمی: گرایی حقوق بشر جهان شمولی و نسبی - 16

  . 1397 قضایی و خدمات اداري، انتشارات، 

  

گیري روندها و نهادهاي مذهبی  شاه قاجار در شکل تحعلینقش ف: قران و علماي زمان خاقان صاحب -17

  . 1397 آگاه، : تهران -.موسوي احمد کاظمی/ نو

  

  . 1397 نشر سخن، : تهران - .اردکانی رضا داوري/ خرد و توسعه -18

  

 - .ي نوذر نظري ؛ ترجمه]و دیگران... [توماس جانوسکی ] ویراستاران/ [شناسی سیاسی درآمدي بر جامعه -19

  . 1396 مخاطب، : رانته

  

: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛ تهران: قم -.محمدحسین اسکندري/ درسنامه مبانی اندیشه سیاسی در اسالم - 20
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زاد، فاطمه پاك / کارکرد فناوري و رسانه در راهبرد گروه هاي تروریستی حاضر در خاورمیانه    117
  . 51  - 70: 37، شماره 4 ، دي؛ جلد 1397 . پژوهش ملل -.زهرا پاك زاد

  
دیده بان امنیت  -.محمد جعفري، اکبر برزگر/ ؛ مفاهیم و نکته ها1398 کلیات الیحه بودجه سال     118

  . 19  - 26: 81، دي؛ شماره 1397 . ملی
  

. فصلنامه علوم سیاسی -.دجواد خلیلیمحم/ کنش سیاسی آیت اهللا خویی با حزب بعث در عراق    119
  . 127  - 149: 82، شماره 21 ، تابستان؛ جلد 1397 

  
. رویدادها و تحلیل ها - .هدیه زندیه/ کنفرانس نقش و تاثیر حکمرانی ایلخانان بر جاده ابریشم    120

  . 13  - 17: 319، شماره 32 ، آذر؛ جلد 1397 
  

 -، دي 1397 . چشم انداز ایران -.اکبر ثبوت/ )بخش دوم ( ان گرایش هاي دینی در قلمرو ساسانی    121
  . 87  - 91: 113بهمن؛ شماره 

  
: 113بهمن؛ شماره  -، دي 1397 . چشم انداز ایران - .بهروز مرادي/ گروه بنیان بودن حکومت دینی    122

42 -  37 .  
  

. آفتاب خرد -.، علی ابراهیمیمحمدهادي فالح زاده/ گفتمان سازي؛ ضرورت امروزین اندیشه دینی    123
  . 1  - 26: 8، تابستان؛ شماره 1397 

  
فصلنامه علوم  -.محمود شفیعی، علی خالقی/ گفتمان مصلحت در فقه سیاسی شیعه و اهل سنت    124

  . 33  - 56: 81، شماره 21 ، بهار؛ جلد 1397 . سیاسی
  

 -، فروردین 1398 . بخارا - .براهیم تیموريا/ مذاکرات کلنل اسمیث براي تاسیس راه آهن در ایران    125
  . 77  - 104: 130، شماره 23 اردیبهشت؛ جلد 

  
/ پس از جنگ سرد چه بر سر عبارت مشهور جورج واکر بوش آمد؟: مرگ نوین جهانی     126

  . 20  - 22: 19، شماره 4 ، اسفند؛ جلد 1397 . عصراندیشه -.امیرعلی جعفري
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  1398خرداد  ،صد و سی و سوم ، شماره تخصصی وزارت امور خارجه، سال چهاردهم رسانی کتابخانهطالعنشریه ا

اي شبکه هاي تلویزیونی ایران از منظر حقوق  لی قطع پخش ماهوارهالمل مسئولیت بین    127
، 3 ، پاییز؛ جلد 1397 . پژوهشنامه رسانه بین الملل - .حسین رستم زاد، مجتبی ابراهیمی/ الملل بین

  . 103  - 128: 3شماره 
  

 -.علیرضا اریک ادکانیان، میثم خسروي/ مسئولیت جنگ ساالران بر بحران غذایی در یمن    128
  . 27  - 48: 3، شماره 15 ، زمستان؛ جلد 1397 . المللی فصلنامه مطالعات بین

  
فصلنامه مطالعات  -.رئوف رحیمی/ مسئولیت دولت و بخش خصوصی در قبال حقوق بشر    129

  . 65  - 88: 3، شماره 15 ، زمستان؛ جلد 1397 . المللی بین
  

سجاد / )نظم والیت، خالقیت و سلطنت(مشارکت سیاسی در نظم هاي غیر مردم ساالر     130
  . 7  - 30: 82، شماره 21 ، تابستان؛ جلد 1397 . فصلنامه علوم سیاسی -.ایزدهی

  
. پژوهش ملل -.حمید جهان آرا/ مطالعه راهبردهاي امنیتی عربستان سعودي در خلیج فارس    131

  . 95  -  113: 37، شماره 4 ، دي؛ جلد 1397 
  

، آذر؛ 1397 . رویدادها و تحلیل ها - .آسیه عباسی/ و رویکرد اندونزي "پاسفیک -ایندو "مفهوم    132
  . 89  -  95: 319، شماره 32 جلد 

  
. گفتگو - .حسام سالمت/ مقدمه اي بر اقتصاد سیاسی آموزش عالی در ایران پس از انقالب    133

  . 7  - 19: 79، اسفند؛ شماره 1397 
  

. دیده بان امنیت ملی - .جعفر حق پناه/ مریکایی از افغانستانمالحظاتی بر خروج نیروهاي آ    134
  . 125  - 128: 81، دي؛ شماره 1397 

  
حسین خانی، / 2001 سپتامبر  11 موانع پا گرفتن احزاب تازه و فراگیر در افغانستان پس از     135

 - 101: 309ه ، شمار32 تابستان؛ جلد  - ، بهار 1397 . اقتصادي - اطالعات سیاسی  - .ادریس رحیم
 82 .  

  
. المللی فصلنامه مطالعات بین -.ژیال احمدي، افشین زرگر/ الملل موج روانشناسی در روابط بین    136

  . 49  - 64: 3، شماره 15 ، زمستان؛ جلد 1397 
  

محمدتقی / موقعیت سیاست خارجی ایران در چهلمین سالگرد پیروزي انقالب اسالمی    137
  . 233  - 268: 4، شماره 32 ، زمستان؛ جلد 1397 . ت خارجیفصلنامه سیاس -.حسینی

  
، اسفند؛ 1397 . ایران فردا - .نوشین احمدي خراسانی/ مهم ترین چالش زنان در سالی که گذشت    138

  . 23  - 24: 47شماره 
  

فهیمه / میزگرد مشترك مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی و کمیته بین المللی صلیب سرخ    139
  . 26  - 34: 319، شماره 32 ، آذر؛ جلد 1397 . رویدادها و تحلیل ها - .بانیقر

  
، آذر؛ 1397 . رویدادها و تحلیل ها -.فهیمه قربانی/ نشست تخصصی هم افزایی مطالعات آفریقا    140

  . 6  -  12: 319، شماره 32 جلد 
  

فصلنامه علوم  -.، رقیه جاویدينجف لک زایی/ نظریه دولت در اندیشه سیاسی آیت اله خامنه اي    141
  . 145  - 165: 81، شماره 21 ، بهار؛ جلد 1397 . سیاسی

  
دیده بان امنیت  - .مهدي شاپوري/ اي و گزینه هاي راهبردي جمهوري اسالمی ایران نظم منطقه    142

  . 109  - 116: 81، دي؛ شماره 1397 . ملی
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  1398خرداد  ،صد و سی و سوم ، شماره تخصصی وزارت امور خارجه، سال چهاردهم رسانی کتابخانهطالعنشریه ا

نیکبود معصوم / الملل منظر حقوق و روابط بین نقش آمریکا در روند صلح و امنیت جهانی از    143
  . 7  - 34: 38، شماره 4 ، بهمن؛ جلد 1397 . پژوهش ملل -.زاده

  
نامه  -.داود میرمحمدي/ نقش توسعه بر تامین امنیت پایدار در مرزهاي جمهوري اسالمی ایران    144

  . 11  -  20: 36، شماره 3 ، اسفند؛ جلد 1397 . هویت
  

محمد اکرمی نیا، / لماسی رسانه اي برون مرزي در تحکیم جایگاه منطقه اي ایراننقش دیپ    145
  . 253  - 274: 3، شماره 3 ، پاییز؛ جلد 1397 . پژوهشنامه رسانه بین الملل -.شهاب فهیم دانش

  
اله  حسین بصیریان جهرمی، ولی/ نگاهی به ساختار و راهبردهاي رسانه هاي برون مرزي ژاپن    146

  . 225  - 252: 3، شماره 3 ، پاییز؛ جلد 1397 . پژوهشنامه رسانه بین الملل -.فرقانی
  

فصلنامه علوم  -.مجتبی عبدخدایی، رسول نوروزي فیروز/ واکاوي تاثیر تمدن بر سیاست خارجی    147
  . 57  - 82: 81، شماره 21 ، بهار؛ جلد 1397 . سیاسی

  
باتاکید بر علل، پیش ران ها و راه کارهاي (اهدان ز -واکاوي عملیات تروریستی محور خاش     148

 -  42: 36، شماره 3 ، اسفند؛ جلد 1397 . نامه هویت -.داود میرمحمدي/ )اي پیشگیرانه و مقابله
 34 .  

  
واکاوي نقش عربستان سعودي در گسترش تروریسم تکفیري در آسیاي مرکزي با تمرکز بر     149

. پژوهشنامه رسانه بین الملل - .، سجاد مرادي کالردهمجید روحی دهبنه/ رویکرد رسانه اي
  . 177  -  200: 3، شماره 3 ، پاییز؛ جلد 1397 

  
، 1397 . دیده بان امنیت ملی -.مراد کاویانی راد/ زمینه ها و انگیزه ها: هراس افکنی در چابهار    150

  . 69  - 75: 81دي؛ شماره 
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