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معرفي نشريه
نشریه «اطالعرسانی» کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه با هدف آگاهی خوانندگان محترم از جدیدترین
منابع موجود در کتابخانه تخصصی تهیه و تنظیم شده است .به منظور دسترسی سریع تر و تسهیل کار محققان،
پژوهشگران و کلیه اعضای محترم کتابخانه ،نسخه الکترونیکی نشریه از طریق پست الکترونیك ارسال میگردد.
نقل و اقتباس از نشریه اطالعرسانی کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه با ذکر منبع بالمانع است.
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معرفي كتابهاي التین

1- The Politics of Nuclear Weapons.
Andrew Futter.
London; Thousand Oaks, Calif.: SAGE Publications, 2015.

چکیده
با توجه به گسترش بکارگیری سالحهای هستهای در جهان ضروری است تا مفاهیم و مباحث مربوط به این
حوزه بیشتر مورد توجه قرار گیرد  .بر این اساس کتاب حاضر راهنمایی است برای کسانی که می خواهند با
مسایل بنیادین سالحهای هستهای و استراتژیهای مربوط به آن آشنا شوند .اهداف اصلی کتاب که طی 10
بخش به آن پرداخته شده عبارتند از :
 فراهم نمودن پیشینه تاریخی نقش سالحهای هستهای در امنیت بینالملل -معرفی جزئیات سیاسی  ،تکنولوژیك  ،و استراتژیك سالحهای هستهای
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 پرداختن به مناظرهها  ،مباحث و گفتگوهای جنجالی موجود در عرصه سالحهای هستهای که پژوهشگرانو سیاستگزاران این حوزه با آن روبرو هستند.
 ارائه تفکرات و تئوریهایی که باعث چالشها در این حوزه شده و بر آیندۀ سیاستها و استراتژیهایهستهای تاثیر خواهد گذاشت
 فراهم نمودن یك کتاب راهنما به گونهای که بتواند هم برای دانشجویان و کارآموزان و هم فعاالن وپژوهشگران حرفهای این حوزه سودمند باشد .
 ارائه منابع مطالعاتی بیشتر جهت پژوهشگران سالحهای هستهایاین کتاب در واقع به بررسی اجزای گوناگون سیاست های مربوط به سالحهای هستهای بر اساس ترتب تاریخی
پرداخته و در پایان هر قسمت نیز مطالبی را برای مطالعه بیشتر در اختیار خوانندگان قرار گرفته است.
نویسنده کتاب استاد برجسته سیاست بینالملل دانشگاه لیستر انگلستان است و آثار متعددی در زمینه
استراتژیها و تکثیر سالحهای هستهای و مباحث اخیر این حوزه منتشر کرده است .
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2- The New US Strategy towards Asia: adapting to the American
pivot.
William T. Tow and Douglas Stuart.
London; New York: Routledge, 2015.

چکیده

کتاب حاضر مجموعه مقاالتی از نویسندگان مختلف با ویراستاری داگالس استیوارت و ویلیام تاو است که
دارای  4بخش کلی با عناوین زیر است :
 جایگاه آسیا در استراتژی جهانی ایاالت متحده همپیمانان و شرکای آسیای شمال شرقی همپیمانان و شرکای آسیای جنوب شرقی منطقه هند – پاسیفیكاین کتاب در واقع به بررسی تاثیر استراتژی جدید آمریکا در منطقه آسیا – پاسیفیك پرداخته و نشان میدهد
که چگونه کشورهای این منطقه با توجه به منافع ملی خود با این سیاست برخورد کرده و در عین حال از
برخورد مستقیم با چین نیز پرهیز مینمایند  .واکنش این کشور ها به استراتژی آمریکا بر اساس شرایط
ژئواستراتژی و سیاست خارجی خاص خودشان است .نویسندگان این کتاب همچنین به اشکال گوناگون
همکاریهای امنیتی با واشنگتن اعم از دو جانبه و چند جانبه پرداختهاند .
ویلیام تاو استاد و رییس دپارتمان کالج روابط بینالملل آسیا – پاسیفیك در دانشگاه ملی استرالیا و داگالس
استیوارت استاد و رییس مطالعات بینالملل در کالج دیکینسون است.
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معرفي كتاب فارسي

 -1چالش های اطالعاتي در جهان معاصر
تهران :موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطالعات و امنیت ملي.1395 ،

چکیده
ناامنی و امنیت میتوانند دو روی یك سکه باشند .تغییرات و دگرگونیهای جهانی ،چالشهای جدیدی را به
همراه آورده اما مساله مهم این است که برخی چالشها و تهدیدات امنیتی قابلیت آن را دارند که به فرصت
تبدیل شوند که الزمه این امر شناخت دقیق ،برنامهریزی ،سیاستگذاری و اتخاذ تدابیر خردمندانه از سوی
نهادهای اطالعاتی و امنیتی است.
کتاب حاضر حاوی مجموعه مقاالتی در خصوص چالشهای اطالعاتی معاصر میباشد که در آن موضوعاتی
نظیر امنیت سایبری ،جهانیشدن و امنیت مرزها ،کنترل مهاجرت ،مرزهای نفوذناپذیر ،انرژی و امنیت غذایی،
جرایم سازمان یافته ،سالحهای کشتار جمعی ،تبادل اطالعات و نظارت و مسئولیتپذیری اطالعاتی مورد
تبیین و واکاوی قرار گرفته است.
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 -2ناسیونالیسم و تجدد در ايران و تركیه
نادر انتخابي
تهران :نگاره آفتاب.1390 ،

چکیده
پیدایش ناسیونالیسم در کشورهای شرقی معموالً با نوعی گرایش به بازگشت به اصل و پیجویی گذشتههای
پرافتخار از دست رفته همراه بوده است .دستاوردهای زبانشناسی ،باستانشناسی ،و تاریخنگاری در عثمانی،
ترکیه و ایران نیز نقش مهمی در پایهریزی ایدئولوژی ملی ایفا کردهاند .این توجه به گذشته که نزد روشنفکران
ابزاری برای ایجاد اعتمادبهنفس نزد مردم این کشورهاست معموالً در دست حکمرانان به خشكاندیشیهای
برتریجویانه و ابزاری برای بسیج عواطف و تحریك پیشداوریهای قومی و نژادی تبدیل میشود .ناسیونالیسم
ترک و ایرانی نیز از این قاعده مستثنی نبودهاند.
کتاب حاضر متن بازنویسی شده پنج مقاله و یك جستار مفصل است که در فاصله  1371تا  1388در فصلنامه
"نگاه نو" و ماهنامه "جهان کتاب" چاپ شدهاند.
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كتابهاي جديد – فارسي

 -1از حجاز تا شام :بررسی بنیانهای عقیدتی جریانهای تروریستی .عبداهلل علیبخشی .تهران :کالم ماندگار،
.1395

 -2ایرانیان در زمانه پادشاهی :خلقیات ایرانیان در نگاه بیگانگان به جامعه ایران از اولین نوشتهها تا .1357
محمدرضا جوادی یگانه ،سعیده زادقناد .تهران :شورای اجتماعی کشور؛ پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی،
.1394

 -3پارلمان ملی :بررسی سمتگیریهای سیاسی مجلس اول شورای ملی ایران .تهران :نشر علم.1395 ،

 -4تاریخچه مبارزات اسالمی دانشجویان ایرانی در خارج از کشور (اتحادیه انجمنهای اسالمی دانشجویان در
اروپا) ( .)1344-1360تنظیم و تدوین :مجتبی باقرنژاد .تهران :اطالعات.1386 ،

 -5جنبشهای اجتماعی :مفاهیم کلیدی .نوشته گریم چسترز ،یان ولش؛ ترجمه نرگس حسن لی .تهران:
امیرکبیر.1394 ،

 -6چالشهای اطالعاتی در جهان معاصر .گردآوری و تدوین معاونت پژوهش و تولید علم [دانشگاه اطالعات و
امنیت ملی] .تهران :موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطالعات و امنیت ملی.1395 ،
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 -7حفاظت شخصی در تهدیدات سایبری .گردآوری و تدوین معاونت پژوهش و تولید علم [دانشگاه اطالعات و
امنیت ملی] .تهران :موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطالعات و امنیت ملی.1395 ،

 -8حقوق اساسی و مطالعه در نهادهای سیاسی جمهوری اسالمی ایران .بهاره صفیخانی ،تهران :جنگل.1394 ،

 -9حقوق بشر دوستانه در اسالم و حقوق بینالملل .تالیف [و ترجمه] فضلاهلل موسوی؛ ترجمه حسین موسویفر،
سروش سیدیانهاشمی .تهران :دادگستر.1394 ،

 -10حقوق جزای عمومی :بررسی فقهی  -حقوقی واکنش علیه جرم .علیمراد حیدری .تهران :سازمان مطالعه و
تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)،مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.1394 ،

 -11حقوق سیاسی و اجتماعی زنان .فهیمه ملكزاده .تهران :دادگستر.1395 ،

 -12فرهنگ حقوقی معاصر :فارسی – انگلیسی .حجتاهلل بشارت -.تهران :فرهنگ معاصر.1391 ،

 -13قبرس (الرناکا) .حمید موسوی .تهران :خانه تاریخ و تصویر ابریشمی.1394 ،

 -14گفتن واقعیت به صاحبان قدرت :گفتارها و گفتوگوها .علی میرزائی.تهران :نگاره آفتاب.1394 ،

 -15مجموعه برداشتهای دکتر علی شریعتی از قرآن و سنت .نوشته میالد اعظمیمرام .تهران :اطالعات.1394 ،
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 -16مفهومواره جامع فرق اسالمی :بر اساس کتاب "فرهنگ جامع فرق اسالمی" نوشتهی استاد سیدحسن
خمینی .مرتضی حسینیکاشانی -.تهران :اطالعات.1395 ،

 -17ناسیونالیسم و تجدد در ایران و ترکیه .نادر انتخابی .تهران :نگاره آفتاب.1390 ،

 -18یاد گذشته و اندیشه آینده در تاریخ ایران و صنعت نفت ایران .محمدعلی موحد .تهران :نگاره آفتاب.1394 ،
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كتابهاي جديد – التین

1- A New A-Z of international relations theory. Chris Farrands ... [et al.]; edited by
Lloyd Pettiford. London; New York: I. B. Tauris, 2015.

2- Age of ambition: chasing fortune, truth, and faith in the new China. Evan Osnos.
New York: Farrar, Straus and Giroux, 2014.

3- Encyclopaedia Islamica. editors-in-chief, Wilferd Madelung, Farhad Daftary;
editor-in-chief of the original Persian edition Kazem Musavi Bojnurdi. Leiden;
Boston: Brill, in association with the Institute of Ismaili Studies, 2008-2015.

4- Gender and political psychology. edited by Zoe M. Oxley. London; New York:
Routledge, 2016.

5- Gulf Security and the U.S. Military: Regime Survival and the Politics of Basing.
Geoffrey F. Gresh.- Stanford, Calif.: Stanford Security Studies, 2015.

6- Identities in crisis in Iran: politics, culture, and religion. edited by Ronen A.
Cohen. Lanham, Md.; London: Lexington Books, 2015.

7- Introduction to political theory. John Hoffman and Paul Graham. London; New
York: Routledge, 2015.
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8- Media, revolution and politics in Egypt: the story of an uprising. Abdalla F.
Hassan. London; New York: I. B. Tauris in association with the Reuters Institute for
the Study of Journalism, University of Oxford, 2015.

9- Nationalism and the politics of fear in Israel: race and identity on the border
with Lebanon. Cathrine Thorleifsson. London; New York: I. B. Tauris, 2015.

10- Nuclear terrorism: countering the threat. edited by Brecht Volders and Tom
Sauer. London; New York: Routledge, 2016.

11- Occidentalism in Iran: representations of the West in the Iranian media. Ehsan
Bakhshandeh. London; New York: I. B. Tauris, 2015.

12- Political parties in the digital age :the impact of new technologies in politics.
edited by Guy Lachapelle and Philippe J. Maarek. Berlin; Boston: De Gruyter
Oldenbourg, 2015.

13- Redfern and Hunter on international arbitration. Nigel Blackaby, Constantine
Partasides, QC; with Alan Redfern, Martin Hunter. Oxford: Oxford University Press,
2015.

14- Reintegrating Iran with the West: challenges and opportunities. edited by
Mohammad Elasee, Farid Sadeieh, Mike Wilman. Bingley, UK: Emerald, 2015.

15- Researching the Military. Edited by Helena Carreiras, Celso Castro and Sabina
Frederic. London, New York: Routledge, 2016.
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16- Society, law, and culture in the Middle East: "modernities" in the making. Dror
Ze evi and Ehud R. Toledano. Berlin, Warsaw: De Gruyter Open, 2015.

17- State and Nation-Building in Pakistan: Beyond Islam and Security. edited by
Roger D. Long ... [et al.]. London; New York: Routledge, 2016.

18- The Arab world and Latin America: economic and political relations in the 21st
century. edited by Fehmy Saddy. London; New York: I. B. Tauris, 2016.

19- The Political economy of international trade. [edited by] Edward D. Mansfield.
New Jersey; London: World Scientific, 2015.

20- The Politics of international organizations: views from insiders. edited by
Patrick Weller and Xu Yi-chong. London; New York: Routledge, 2015.

21- The South China Sea: the struggle for power in Asia. Bill Hayton.- New Haven;
London: Yale University Press, 2014.

22- The Struggle for the state in Jordan: the social origins of alliances in the
Middle East. Jamie Allinson. London; New York: I. B. Tauris, 2016.

23- The US, the UK and Saudi Arabia in World War II: the Middle East and the
origins of a special relationship. Matthew Fallon Hinds. London; New York: I. B.
Tauris, 2016.

24- Thirteen days in September: Carter, Begin, and Sadat at Camp David. Lawrence
Wright. London: Oneworld, 2015.
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معرفي مقاالت فارسي

رديف

عنوان  -پديدآور  -مأخذ

1

ابعاد ،پیامد و چالش عضويت تركیه در اتحاديه اروپايي .کیهان برزگر ،بهروز مختاری .سازمان
های بین المللی ،1392 .تابستان؛ جلد  ،1شماره .137-160 :2
2

اتحاديه اروپا و چالش های هويتي .حسین غریبی .نامه هویت ،1395 .آذر؛ جلد اول ،شماره :9
.38-41
3

امنیت و آزادی در اسالم .داود غرایاق زندی .مطالعات راهبردی ،1394 .زمستان؛ جلد  ،18شماره
.70
4

انقالب سايبری و تحول در پديده جاسوسي .میرابراهیم صدیق .فصلنامه مطالعات راهبردی.
1395؛ جلد  ،19شماره .71-92 :71
5

ايجاد منطقه عاری از تسلیحات كشتار جمعي در غرب آسیا .اصغر حقیقی ،محمدعلی کاشفی،
محمدتقی حسینی .اطالعات راهبردی ،1395 .خرداد و تیر؛ جلد .9-28 :14
6

ايران ،عربستان و سازمان همکاری اسالمي :مشکالت وراهکارها .عباس یزدانی .اطالعات
سیاسی -اقتصادی ،1395 .تابستان؛ جلد  ،30شماره .32-39 :304
7

بررسي جرم پولشويي در اسناد بین المللي و قوانین ايران .عاطفه بطیاری ،غالم علی عزیزی
فورتانی .کانون ،1395 .تابستان؛ جلد  ،2شماره .91-118 :159-160
8

بررسي رابطه بین سرمايه اجتماعي و قدرت نرم در مقابله با تهديدهای ج.ا .ايران .امیر
مسعود شهرام نیا [...ودیگران] .راهبرد دفاعی ،1395 .تابستان؛ جلد  ،14شماره .26-60 :54
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9
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