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معرفي نشريه:
ًـشیِ «اعالع سػبًی» وتبثخبًِ تخللی ٍصاست اهَس خبسخِ ثب ّذف آگبّی خَاًٌذگبى هحتشم اص خذیذتشیي هٌبثغ
هَخَد دس وتبثخبًِ تخللی تْیِ ٍ تٌظین ؿذُ اػت .ثِ هٌظَس دػتشػی ػشیغ تش ٍ تؼْیل وبس هحممبى ،پظٍّـگشاى
ٍ ولیِ اػضبی هحتشم وتبثخبًًِ ،ؼخِ الىتشًٍیىی ًـشیِ اص عشیك پؼت الىتشًٍیه اسػبل هی گشدد.
ًمل ٍ التجبع اص ًـشیِ اعالع سػبًی وتبثخبًِ تخللی ٍصاست اهَس خبسخِ ثب روش هٌجغ ثالهبًغ اػت.
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معرفي كتابهاي التین

1-AFGHANISTAN
Identity, Society and Politics Since 1980
Edited By Olivier Roy
NewYork:I.B .Tauris,2014

UK:ASHGHATE,2015
چکیده:

عی ػِ دِّ گزؿتِ افغبًؼتبى ؿبّذ ثحشاى ّبی صیبدی ثَدُ اػت  :حولِ اتحبد خوبّیش ؿَسٍی دس ػبل
 ، 1979حىَهت عبلجبى ٍ حولِ ایبالت هتحذُ اهشیىب ثِ دًجبل حَادث یبصدُ ػپتبهجش  .2001دس وتبة حبضش
وبسؿٌبػبى ثِ ثشسػی ٍ تحلیل دالیل ایدبد ٍ ًیض آیٌذُ ایي ثحشاى ّب دس وـَس افغبًؼتبى پشداختِ اًذ .تفبٍت ایي وتبة
ثب دیگش هغبلجی وِ دس ایي حَصُ ًگبؿتِ ؿذُ ایي اػت وِ ًَیؼٌذگبى ثِ تَكیف دگشگًَی ّبی خبهؼِ ثب تبویذ ثش
هیشاث تبسیخی آى پشداختِ اًذ ،ثب سٍیىشدّبی هتٌَػی اص خولِ دس صهیٌِ  :ػیبػت  ،تبسیخ  ،ػلَم ،التلبد ،هشدم ؿٌبػی
 ،هَػیمی ،تبسیخ ٌّش ٍ هؼوبسی .وتبة حبضش ثِ تحلیل ٍ ثشسػی ٍلبیغ ًظبهی ٍ ػیبػی ً ،مؾ گشٍُ ّبی لَهی ،ػَاهل
ایذئَلَطیىی ٍ هزّجی ،خبهؼِ هذًی ً ،مؾ سّجشاى ٍ فشهبًذّبى خٌگی پشداختِ وِ دٍسُ صهبًی همبٍهت ضذ ؿَسٍی تب
سیبػت خوَْسی حبهذ وشصای سا دس ثش هی گیشد.
هغبلؼِ وتبة حبضش ثشای ػاللوٌذاى پظٍّؾ دس حَصُ افغبًؼتبى ٍ ثِ عَس ٍػیغ تش دسهٌغمِ خبٍسهیبًِ هفیذ خَاّذ
ثَد.
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2- Israel and The World Powers
Edited By Colin Shindler
NewYork:I.B Tauris,2014

چکیده:
وتبة حبضش ثِ ثشسػی سٍاثظ سطین كْیًَیؼتی ثب وـَسّبی ثشیتبًیب ،فشاًؼِ ٍ لذست ّبی ثضسگی چَى ایبالت
هتحذُ اهشیىب ٍ سٍػیِ ٍ لذست ّبی هٌغمِ ای چیي ٌّ ،ذ ٍ ثشصیل پشداختِ اػت  .سٍاثظ دیپلوبتیه ایي سطین ٍ لذست
ّبی خْبًی ثب ػَاهل هتؼذدی پیًَذ خَسدُ اػت .اص صهبى اهضبی پیوبى اػلَ تب وٌَى سٍاثظ اػشائیل ثب لذستْبی خْبًی
تحَالت چـوگیشی دس ػغَح هختلف تدبسی ،تىٌَلَطی  ،ػلَم ،اهٌیت ٍ ػخت افضاسّبی ًظبهی داؿتِ اػت ّش چٌذ
ایي تحَالت ٍ ػوك ایي سٍاثظ اص وـَسی ثِ وـَس دیگش هتفبٍت اػت .اػشائیل ّوَاسُ تالؽ داؿتِ تب سٍاثظ خَد سا ثب
آلوبى ٍ اتحبدیِ اسٍپب گؼتشؽ ثذّذ.
ثبتَخِ ثِ ایي ٍالؼیت وِ سٍاثظ اػشائیل ثب تشویِ پغ اص حبدثِ حولِ اػشائیل ثِ وبسٍاى آصادی دسػبل 2010
ثِ ػشدی گشائیذ  ،اػشائیل دس تالؽ هضبػف ثشای ثذػت آٍسدى هتحذیي ٍ ؿىل دادى ثِ ائتالف ّبی ثیي الوللی هی
ثبؿذ .وتبة حبضش ؿبهل همبالتی اص پظٍّـگشاى اسؿذ ایي حَصُ ثَدُ ٍ خْت دسن ٍ آؿٌبیی ثب ًمؾ اػشائیل دس
ػیبػت ّبی خْبًی هفیذ هی ثبؿذ.
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معرفي كتاب فارسي

 -4اسالْ  ،جٟب٘ی شذٖ  ٚجٟب٘ی سبسی
تبِیفٟٔ :ذی أیزی ٘مّجزی
٘بشز :لٓٔ:زوش ثیٗ إِّّی تزجٕ٘ ٚ ٝشز إِصغفی4292 ،

چکیده:

اهشٍصُ هَضَع خْبًی ؿذى ٍ خْبًی ػبصی دس اثؼبد گًَبگَى فشٌّگی  ،التلبدی  ،اختوبػی ٍ ػیبػی اّویت
ثؼضایی یبفتِ اػت .تئَسیْب ٍ ًظشیِ ّبی هختلفی دس ثبة هبّیت  ،ؿبخلِ ّب ٍ پیبهذّبی خْبًی ؿذى ٍ خْبًی ػبصی
ثب ثْشُ گیشی اص سّیبفت ّبی فلؼفی  ،خبهؼِ ؿٌبختی ،ػیبػی ,ػلَم استجبعی ،في آٍسی ّبی اعالػبتی هغشح ؿذُ اًذ.
ثب ایٌحبل ٌَّص اخوبػی دس ثبة تؼشیف آى ٍخَد ًذاسد .ثؼیبسی اص اًذیـوٌذاى لشى ًَصدّن ّوچَى "هبسوغ" ٍ
"وبًت" تلَس هی وشدًذ وِ ثب تحَل خَاهغ ثـشیً ،مؾ فشٌّگ ّب (دیي،لَهیت ٍ ًظاد) دس صًذگی اختوبػی ووشًگ
ؿذُ ٍ خْبًی ػبسی اص ؿىبف ّبی اختوبػی – فشٌّگی ؿىل خَاّذ گشفت .دس دِّ ّبی پبیبًی لشى ثیؼتن ،خٌجؾ
ّبی لَهی ،هلی ٍ دیٌی هَخت اّویت یبفتي خبیگبُ فشٌّگ ٍ توبیضّبی فشٌّگی ؿذ ٍ پیؾ ثیٌی ّبی هبسوؼیؼت
ّب ٍ لیجشالیؼت ّب سا ًمؾ ثش آة ػبخت .ثبصیبثی َّیت اص ػَی هلت ّب ،توبیالت اػتمالل علجبًِ ٍ ػذالت گشایبًِ ،
هؼٌبگشایی ٍ حمیمت خَیی سٍص افضٍى دس استمب خبیگبُ فشٌّگ ٍ دیيً ،مؾ ثؼیبسی داؿتِ اػت .وتبة حبضشٍ ،اوبٍی
هبّیت خْبًی ؿذى ٍ خْبًی ػبصی ،ػْن ٍ ًمؾ دیي ٍ ثِ عَس خبف ،اػالم سا دس ایي ػشكِ ثشسػی هی وٌذ .ثِ ًظش
هی سػذ اهَاج خذیذ ایدبد ؿذُ دس ػغح ثیي الولل دس حَصُ دیي ،حبهیبى ػىَالس لَاػذ ثیي الولل سا هتمبػذ ػبصد وِ
ًبدیذُ گشفتي ًمؾ دیي دس تحَل ّبی خْبًی اص ایي پغ ًِ تٌْب غیش هٌغمی ثلىِ ثب ًگشؽ سئبلیؼتی یب ایذئبلیؼتی ثِ
پذیذُ ّبی خْبًی هغبیش اػت.
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 -2ثزجبْ در تحّیُ والٖ  ٚخزد
تبِیفٔ :حٕذ سؼیذ احذيبٖ
٘بشزٔ :شٟذٛٔ :سس ٝفزٍٙٞی ٙٞزی خزاسبٖ4291 ،

چکیده:

پبیبى یبفتي هزاوشات دٍاصدُ ػبلِ ایشاى ٍ  ٍ1+5اهضبی ػٌذ ثشخبم  ،ثب ٍاوٌؾ ّبی هتؼذد ٍ هتٌَػی هَاخِ
ؿذُ اػت .وتبة حبضش للذ داسد اص صٍایبی هختلف  ،تحلیلی هٌلفبًِ اص ًىبت هثجت ٍ هٌفی هتي تَافك اسائِ دّذ
ٍآًگبُ خَاًٌذُ ثتَاًذ دسثبسُ خَة یب ثذ ثَدى آى لضبٍت وٌذ .دسایي وتبة ًَیؼٌذُ دس تحلیلی والى ثب سٍؽ ػلوی دادُ
ػتبًذُ ،لَت ّب ٍ ضؼف ّبی ثشخبم سا دسوٌبس ّن ثشایٌذگشی ًوَدُ اػتّ .وچٌیي دس تحلیلی خشد ثِ ثشسػی ثَد یب
ًجَد حفشُ ّبی حمَلی  ،ػیبػی ٍ اهٌیتی احتوبلی پشداختِ ٍ هیضاى تبثیشگزاسیـبى دس ًتیدِ ًْبیی ثشخبم سا ثشسػی
ًوَُ اػت.
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 -2تحٛالت سیبسی جٕٟٛری ارٔٙستبٖ(ٔ 3242-4944یالدی)/
تبِیفِٚ :ی وٛسٌ ٜز وبِجی
٘بشز :تٟزاٖ :آشیبٖ 4292،

خوَْسی اسهٌؼتبى یىی اص هْوتشیي ّوؼبیگبى هبػت .پیـیٌِ تبسیخی  ،اؿتشاوبت فشٌّگی ٍ صثبًی ثب ایشاى،
هَلؼیت طئَپلتیهٍ ،خَد هٌبثغ آثی هشصی ،هؼبئل اًشطی ٍ اهىبًبت ًشم افضاسی ٍ ػخت افضاسی وـَس اسهٌؼتبى دس صهیٌِ
تىٌَلَطی ّؼتِ ای ٍ لیضسی ،اص خولِ ػَاهلی ّؼتٌذ وِ اّویت ساّجشدی ایي وـَس سا هتؼبلجب افضایؾ دادُ اًذ .ثش ایي
اػبع ؿٌبخت دلیك ٍ ػلوی اص تحَالت ػیبػی اسهٌؼتبى هی تَاًذ دس گؼتشؽ هٌبػجبت ثیي دٍ وـَس حبئض اّویت
فشاٍاى ثبؿذ .دس وتبة حبضش ػیش تحَالت ػیبػی خبهؼِ اسهٌؼتبى دس ّفت فلل هؼتمل ثب سػبیت اكل وشًٍَلَطی
(اكل تشتیت صهبًی سٍیذاّب) ٍ ًیض تبویذ ثشًمبط ػغف ػیبػی ًظیش سًٍذ اػتمالل ػیبػی ،اًتخبثبت پبسلوبًی ٍ سیبػت
خوَْسی  ،سفشاًذٍم ّب ،ثحشاى ّبی ػیبػی ،وـوىؾ ًیشٍّب ٍ خشیبى ّبی ػیبػی ،هٌبلـِ لشُ ثبؽ ٍ تحَالت حَصُ
ػیبػت خبسخی اسهٌؼتبى دسفبكلِ ػبل ّبی  1988تب  2013هیالدی( 25ػبل) هَسد ثشسػی لشاس گشفتِ اػت .دس
ثخؾ ًتیدِ گیشی وتبة ًیض ثِ هٌظَس دسن ٍالغ ثیٌبًِ اص ػغح تَػؼِ ػیبػی ٍ هذًی خبهؼِ اسهٌؼتبى  ،دسیه
سٍیىشد آهبسی ،ووی ٍ همبیؼِ ای ،هْن تشیي ؿبخق ّبی تَػؼِ ػیبػی ایي وـَس دس لیبع ثب دیگش وـَسّبی هٌغمِ
آػیبی هشوضی ٍ لفمبص اسائِ ؿذُ اػت.
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كتابهاي جديد – فارسي و عربي
-1آػیتؿٌبػی اختوبػی ثب ًگبّی ثِ ادیبى( -.خَاد اطُای)156200-
-2اص اًؼغبفپزیشی تب ؿَسؽ( :تالؽ ثشای فْن پذیذُ اًمالةّبی ػشثی)( -.پبئَل آستض  ٍ[ ...دیگشاى ]؛ هتشخوبى سضب
التیبهیًیب ،ػلیشضب ػویؼیاكفْبًی) 156186-
-3اػٌبد آسؿیَ ػثوبًی دسثبسُ ایشاى( -.ثِ وَؿؾ كبدق حؼیٌی اؿىَسی؛ ج،156250 ،156231 ،156226-)17-21.
156276 ،156254
 -4اعالػبت ٍ اهٌیت دس وتبة ٍ ػٌت( -.هَلف ػجذاهلل ثخـی)156121-
-5اهٌیت ًشم دس خوَْسی اػالهی ایشاى( -.تبلیف ػلی ػلیخبًی؛ ًبظش اكغش افتخبسی)156118-
-6خشمؿٌبػی هحیغی :ؿٌبخت ٍ سٍؽ( -.تبلیف ػلی ػلیخبًی)156140-
-7خٌجؾ ساػت هؼیحی ٍ ػیبػت خبسخی آهشیىب( -.هحوذ خوـیذی)156199-
-8دسآهذی ثش تَلیذ فضبی ّبًشی لَفَس( -.گشدآٍسی ٍ تشخوِ آیذیي تشووِ)156138-
-9دػتبٍسدّبی ثیيالوللی اًمالة اػالهی( -.تبلیف ػلی هشتضَی اهبهیصٍاسُ)156352-
-10سٍؽ تحمیك دس ػلَم ػیبػی (سٍیىشد ویفی ٍ ووی)( -.تبلیف دیَیذ ای هه ًبة؛ تشخوِ هؼبًٍت پظٍّؾ ٍ تَلیذ
ػلن)156142-
-11ػالحّبی ّؼتِای ٍ خظ هـی ػیبػی آهشیىبًَ( -.ؿتِ ٌّشی ویؼیٌدش؛ تشخوِ هحوَد ٍصیشیًؼت)156362-
-12ؿَسای اهٌیت ػبصهبى هلل هتحذ تحشین ٍ حمَق ثـش( -.هَلف هْذاد فالح اػذی؛ ثب دیجبچِ خوبل ػیفی)157089-
-13ؿیؼیبى ػشاق پغ اص  2003م :خبیگبُ ؿیؼیبى دس ػبختبس ػیبػی خذیذ ػشاق (پغ اص  2003هیالدی)( -.هحوذ تشاثی،
ػلی ؿیشخبًی ،سٍحاهلل حؼیٌیوَّؼبسی) 156670-
-14ضذاعالػبت ٍ حفبظت ػولیبتی( -.گلي ٍلض ،لیٌذصی هشى ،داى فیلپبت؛ تشخوِ هؼبًٍت پظٍّؾ ٍ تَلیذ ػلن [داًـىذُ
اعالػبت])156136-
-15گزاس ثِ التلبد همبٍهتی( -.حویذسضب فشتَن صادُ ،خَاد ٍصیشی؛ ٍیشاػتبسی ادثی هؼبًٍت پظٍّؾ ٍ تَلیذ ػلن داًـگبُ)-
156134
-16هشیویِ؛ اص فشیتیَف ؿَاى تب ػیذحؼیي ًلشًَ( -.یؼٌذُ ػجذاهلل ؿْجبصی)156215-
ً-17مـِ ساُ پیبدُػبصی ػیبػتّبی ولی التلبد همبٍهتی( -.تبلیف الِهشاد ػیف؛ ٍیشاػتبسی ػلوی ٍ ادثی َّهي ػجبع
پَس)156132-
-18اػالم ،خْبًیؿذى ٍ خْبًیػبصی( -.هْذی اهیذی ًملجشی)157616-
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ثَسثَس ،اثبكلت سػَلی) 157435-
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وَؿؾ حویذ هْشیخَاًؼبسی) 157499-
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كتابهاي جديد – التین
)1- Great Powers and Geopolitics: International Affairs in a Rebalancing World.- (ed. by Aharon Klieman56205
2- International organizations.- (Clive Archer)-56209
)3- US foreign policy and the Gulf Wars: decision-making and international relations.- (Ahmed Ijaz Malik
-56203
4-Parliaments and human rights: redressing the democratic deficit.- (ed. By Murray Hunt, Hayley J.
Hooper & Paul Yowell) -56211
5-Perspectives on international relations: power, institutions, and ideas.- (Henry R. Nau)-56210
)6-The Hizbullah phenomenon: politics and communication.- (Lina Khatib, Dina Matar & Atef Alshaer56212

نشریه اطالع رسانی کتابخانه تصصی وزارت امور خارجه ،سال دهم  ،شماره نود و هفتم  ،آبان 3149

11

معرفي مقاالت فارسي

عنوان  -پديدآور  -مأخذ
۱
۲

۳
۴
۵

۶
۷

۸
۹

۱۱

۱۱

۱۲
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