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 چکیده 

 یمرکز یایمرکز مطالعات اوراس کارشناسیعلمینشست  سیزدهمینصدو

 «یمرکز یایآس یکشورها یدرس یهاکتاب در رانیا»با عنوان  

 

مرکز مطالعات اوراسیای  یکارشناسیعلم نشست سیزدهمینصدو

 یکشورها یدرس یهاکتاب در رانیا»با عنوان مرکزی دانشگاه تهران 

 ۳۱ ،شنبهسه ایانجمن ایرانی مطالعات منطقه ریبا همکا «یمرکز یایآس

محمدکاظم  دکتراین نشست  شد. در برگزار شکل مجازیبه ۱۴۰۱ خرداد

های خود دیدگاه ،ای دانشگاه تهرانمطالعات منطقه آموختۀدانش ،شجاعی

دکتر کوالیی  ،نخست .مدیر نشست دکتر الهه کوالیی بود .را بیان کرد

تا مطالب خود را  دعوت کرد شجاعیاز دکتر و  گفت ای کوتاهمقدمه

کتاب در رانیا ریتصو»با عنوان  شجاعیدکتر  چکیدۀ سخنرانی ارائه کند.

در ادامه  «یمرکز یایآس یهادانشگاه و مدارس در خیتار آموزش یها

 آید.می

 در یمهم نقش کنشگران تیهو ،یانگاربرساخته یۀنظر ۀپای بر

 تیهو انگاران،برساخته باور به. دارد المللنیب روابط در هاآن رفتار نییتع

 یارابطه ،ترمهم همه از و شدنبرساخته حال در منعطف، ا،یپو یادهیپد

 از کنشگران از هرکدام که یریتصو از نظرصرف که معنا نیا به. است

شکل در یادیز تیاهم زین هاآن از کنشگران دیگر ریتصو دارند، خود

 م،یکرد تالش پژوهشاین  در .دارد گریکدی با رابطه در شانررفتا به دادن

 یبررس یمرکز یایآس ۀمنطق یکشورها در را رانیا از موجود ریتصو

 یشورو اتحاد دارراثیم یمرکز یایآس یهادولت نکهیا به توجه با. میکن

 اتحاد مدل از همچنان یحکمران یهاجنبه از یاریبس در و اندبوده

 یاسیس و یاجتماع یزندگ یهاجنبه از یاریبس کنند،یم یرویپ یشورو

 ،جهینت در. دارد قرار دولت ۀرسلطیز کامل طوربه کشورها نیا مردم
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 عالوه. ستین کشورها نیا در قدرتمند یمدن ۀجامع گرفتنشکل از یخبر

 را آموزش ،یشورو اتحاد دوران از یرویپ به منطقه یهادولت ن،یا بر

 جهان از خود اندازچشم و هادهیا انتقال یبرا خود اریاخت در یمهم ابزار

 از منطقه یهادولت ریتصو یابیارز یبرا منابع نیبهتر بنابراین. دانندیم

 کشورها نیا یهادانشگاه و مدارس یآموزش یهاکتاب ۀمطالع ران،یا

 . است

 یکشورها در خیتار درس آموزش منابع ۀمطالع با پژوهش نیا در

 سهیمقا در و یبررس را هاکتاب نیا در رانیا از شدهئهارا ریتصو منطقه،

 را رانیا از رشدهیتصو گاهیجا جهان، و منطقه مهمی کشورها دیگر با

 یریتصو با ریتصو نیا یهماهنگ زانیم کوشیدیم زمانهم. مکردی یابیارز

 یبررس را دارند خود از انیدانشگاه و یعاد مردم جمله از انیرانیا که

 یهاکتاب از جلد 5۰ حدود ۀمطالع با ندیفرا نیا در. میسنجب وکنیم 

کم ریتصو که یمدیرس جهینت نیا به منطقه یکشورها در خیتار آموزش

 ارائه آسیای مرکزی ۀقطمن در رانیا یخیتار راثیم و پیشینه از یتیاهم

 میینگو اگر ریتصو اند،کرده تالش منابع نیا سندگانینو و است شده

 ۀندیآ یهانسل به منطقه با رانیاتاریخی و معاصر  وابطر از ییخنثا ،یمنف

 .دهند ارائه خود

 

 

 

 


