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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- International organizations: the politics and processes of
global governance.
Margaret P. Karns, Karen A. Mingst, Kendall W. Stiles.
London: Lynne Rienner, 2015.

چکیده
کتاب حاضر به بررسی یکی از نظریههای مسلط در جهان امروز یعنی "حکمرانی جهانی" پرداخته است.
نویسندگان در ویرایش جدید خود توجه ویژهای به اشکال جدید حکمرانی جهانی و تئوریهای سازمانهای
بینالمللی دارند .اهم مطالب مطرح شده در این کتاب که در  12بخش فراهم شده عبارتند از:
 چالشهای حکمرانی جهانی مانند تغییرات آب و هوا ،تروریسم ،گسترش سالحهای هستهای-

حکمرانی جهانی چیست و بازیگران آن چه کسانی هستند

 بنیادهای تئوریك حکمرانی جهانینشریه اطالعرسانی کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه ،سال یازدهم ،شماره صدوهشتم  ،آبان 1395
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 سازمانهای میان دولتی و فرآیند سازمانهای بینالمللی از قرن  19به بعد سازمان ملل ،سازمانهای منطقهای و غیردولتی و نقش این سازمانها و حکمرانی جهانی صلح و امنیت ،خلع سالح ،امنیت دستهجمعی به همراه مطالعات موردی در این زمینه مانند سومالی،ایران ،افغانستان ،یوگسالوی ،سوریه
 حکمرانی اقتصادی جهانی و سازمانهای بینالمللی در این زمینه مانند GATT ، WTO حکمرانی جهانی و محیط زیستدر بخش آخر کتاب نیز به بایدها و نبایدها ،چالشها و آینده حکمرانی جهانی پرداخته است .کتاب مذکور برای
عالقمندان در حوزه مطالعات مربوط به سازمانهای بینالمللی و روابط بینالملل منبع بسیار سودمندی است.
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2- The Iran-Iraq war.
Pierre Razoux
London: Belknap Press of Harvard University Press, 2015.

چکیده

این کتاب توسط نویسنده فرانسوی " "Pierre Razouxتهیه شده و سپس "نیکالس الیوت" آن را به
انگلیسی ترجمه کرده و دانشگاه هاروارد در سال  2015م .آن را منتشر نموده است.
اطالعات کتاب حاضر بر پایه تحقیقات ده ساله مولف از منابع اسنادی منتشر نشده ،تاریخ شفاهی و منابع
شنیداری ضبط شده از گفتگوهای صدام حسین با ژنرالهای عراقی تهیه و گردآوری شده است و بدین لحاظ
میتواند حاوی اطالعات دست اول باشد.
کتاب جنگ ایران – عراق در واقع به برخی سواالتی پاسخ میدهد که شاید تاکنون برای تاریخنگاران به شکل
معما باقی مانده است:
چرا صدام حسین این جنگ پرهزینه را آغاز کرد؟
چرا جنگ  8سال طول کشید در صورتی که میتوانست در همان ماههای اول به انتها برسد؟
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برندگان واقعی این جنگ چه کسانی بودند؟
رازوکس همچنین نگاهی به مسائل بینالمللی جنگ از جمله مداخالت و تاثیرات کشورهایی همچون آمریکا،
اتحاد شوروی سابق ،اروپا ،اسراییل ،چین و قدرتهای عربی دارد .او اعتقاد دارد که بررسی تاثیرات جنگ ایران و
عراق همچنان به عنوان مقولهای برای درک ژئوپلتیك خاورمیانه و برخی رخدادهای حال حاضر آن باقی مانده
است.
نویسنده کتاب حاضر ،رئیس برنامه صلح موسسه مطالعات حقوق بشر دانشگاه کلمبیاست .وی همچنین مشاور
ارشد دبیرکل سازمان و استاد مدعو مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه هاروارد نیز بوده است.
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معرفي كتاب فارسي

 -1ماراتن مذاكرات هستهای :از سعدآباد تا كوبورگ
نادر انتصار ،كاوه افراسیابي
تهران :قومس.1395 ،

چکیده

این کتاب روایتی است نزدیك به بیش از یك دهه مذاکرات هستهای ایران .روندی پرپیچ و خم که افراد و
شخصیتهای مختلفی را در خود دیده است .از روحانی و سوالنا گرفته تا ظریف و اشتون ،کری و موگرینی.
این کتاب ،از معدود آثاری است که به تمام ابعاد و زوایای مذاکرات هستهای ایران پرداخته و تالش نموده به
بیشتر پرسشها حول ماراتنی که تمام نشدنی مینمود ،پاسخ دهد.
در این کار تالش شده ،با اشاره به پیشینه برنامه هستهای ایران ،تك تك ادوار مذاکراتی در تهران ،پاریس،
بروکسل ،استانبول ،آلماتی ،بغداد ،مسقط ،نیویورک ،ژنو ،لوزان و وین به صورت کامل مورد بررسی قرار گیرد.
نویسندگان تالش کردهاند صرف نظر از نگاه تاریخی – توصیفی ،برداشتی حقوقی و استراتژیك را در سطور این
اثر نهادینه کنند تا کار از یك روایت صرف ،بدون عنایت به قالب جامع و کلی خارج شود.
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 -2جهان پساامريکايي :چه چیزی پیش رو است؟
شان كالرک ،سابرينا هوک
تهران :امیركبیر.1394 ،

چکیده

ایاالت متحده در حال حاضر در زمینه های تجارت جهانی ،تکنولوژی و سرمایه گذاری پیشرو است .فرید زکریا
در کتاب جهان پساامریکایی به این نکته می پردازد که نقش ایاالت متحده در آینده سیاست های بین المللی
چقدر حیاتی خواهد بود .شان کالرک و سابرینا هوک با دعوت از پژوهشگران برجسته در رشته های مختلف و
دیدگاه های نظری متفاوت ،تالش کرده اند به این پرسش پاسخ دهند که زندگی در جهان پساامریکایی به چه
معنا خواهد بود .هدف انها از این تنوع نظرات ،در کنار هم قرار دادن بحث هایی در مورد آینده سیاست های
جهانی است که تاکنون مجزا مانده اند.
تمرکز و تحقیق این کتاب درخصوص موضوع مهم و اساسی "بحث پیرامون آینده جهان در چند دهه آینده"،
برای دانشجویان و محققان روابط بین الملل ،سیاستمداران جهان ،سیاستمداران امریکا ،وزارت خارجه ،ایاالت
متحده و امنیت بین المللی بسیار کارآمد خواهد بود.
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 -3اصالحات ارضي در ايران 1340-1344
آن ک .س .لمبتون
تهران :امیركبیر.1394 ،

چکیده

کتاب اصالحات ارضی در ایران اثر پرفسور لمبتون در سال  1348و پس از چند سفر ،در جریان اصالحات
ارضی و بر پایه گزارشهای عینی مولف تهیه شده و نگارش یافته است .این اثر بررسی مشروح و مفصلی از
اجرای اصالحات ارضی طی سالهای  1340-1345از کل مناطق کشور به دست میدهد و به ندرت میتوان
در منابع فارسی مربوط به اجرای اصالحات ارضی چنین گزارشی یافت ،و از این جهت در زمره منابع پایه به
شمار میرود.
کتاب حاوی مقدمهای کوتاه ،هفده فصل ،یك فصل پی نوشت ،و فصل مستقلی شامل توضیح لغات و
اصطالحات تخصصی است.
فصل اول کتاب خالصهای از کتاب دیگر خانم لمبتون با عنوان "مالك و زارع در ایران" است که به بررسی
وضع طبیعی و جغرافیای کشور ،تقسیمات کشوری و  ...میپردازد .فصل دوم به پیشینه تاریخی حل مسئله
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زمین از جنبش مشروطه به بعد تا جنبش ملی شدن نفت و فصل سوم به بررسی فضای سیاسی اواخر دهه سی
و تصویب قانون اصالحات ارضی ،مفرهای مالکان برای گریز از شمول مقررات قانون و  ...پرداخته است .در
فصول بعد به اجرای مرحله اول اصالحات ارضی (در خراسان ،جنوب و جنوب شرقی کشور ،غرب ایران،
کردستان ،لرستان و  ،)...بررسی ناآرامیهای سیاسی و اجتماعی در تهران و قم و درگیری در منطقه عشایری
فارس ،مخالفت مالکان با اصالحات ارضی ،تشریح آییننامه مواد الحاقی به عنوان اجرای مرحله دوم اصالحات
ارضی ،بررسی شق اول مواد الحاقی به قانون اصالحات ارضی و مقررات اجرای آن ،شقوق دیگر آیین نامه مواد
الحاقی (یعنی فروش ،تقسیم زمین به نسبت بهره مالکانه بین مالك و زارع و یا توافق با تشکیل واحدهای
سهامی زراعی و  ،)...حل و فصل اختالف مالکان و زارعان ،نظام آبیاری و اهمیت حیاتی آن در نظام کشاورزی
ایران ،تشکیل شرکتهای تعاونی و سازمان مرکزی تعاون روستایی ،تشریح چگونگی و شرط تشکیل و عضویت
و  ...جنبش تعاونی ،نقد و ارزیابی عملکرد شرکتهای تعاونی در سالهای  1340-45و همچنین به بررسی
دستاوردها و مسائل مربوط به اصالحات ارضی طی سالهای  1340-45در حوزههای اجتماعی ،سیاسی و
اقتصادی میپردازد.
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كتابهاي جديد – فارسي

 -1اصالحات ارضی در ایران  /1340-1344نوشته آن ک .س .لمتون؛ ترجمه مهدی اسحاقیان -.تهران :امیرکبیر،
.1394

 -2اطالعات؛ راهی به سوی تأمین امنیت /نویسنده دی .سی .پاتاک؛ ترجمه معاونت پژوهش و تولید علم
[دانشکده اطالعات] -.تهران.1394 ،

 -3اقتصادسنجی سری زمانی مالی با  R، S. plusو  /Eviewsغالمرضا کشاورز حداد -.تهران :نشر نی.1394 ،

 -4امام خمینی و جمال عبدالناصر /تالیف هادی خسرو شاهی -.تهران :اطالعات.1394 ،

 -5انرژی هستهای در ایران :ابعاد حقوقی /عبداهلل عصاره -.تهران :کانون اندیشه جوان.1392 ،

 -6ایران از اشغال تا کودتا( :شهریور 1320ـ مرداد  /)1332علی اکبر والیتی؛ سرویراستار هومن عباسپور؛ ویراستار
علمی سجاد راعیگلوجه -.تهران :امیرکبیر.1394 ،

 -7ایران از آستانه مشروطیت تا کودتای سوم اسفند  /1299علی اکبر والیتی؛ سرویراستار هومن عباسپور؛
ویراستار علمی سجاد راعیگلوجه -.تهران :امیرکبیر.1394 ،
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 -8ایران از کودتا تا اشغال (اسفند 1299ـ شهریور  /)1320علی اکبر والیتی؛ سرویراستار هومن عباسپور؛ ویراستار
علمی سجاد راعیگلوجه -.تهران :امیرکبیر.1394 ،

 -9ایران از کودتا تا انقالب اسالمی ( 28مرداد 1332ـ بهمن  /)1357علی اکبر والیتی؛ سرویراستار هومن
عباسپور؛ ویراستار علمی سجاد راعیگلوجه -.تهران :امیرکبیر.1394 ،

 -10ایران در زمان رهبری امام خمینی (ره) :بخش دوم ( /)1368 - 1357علی اکبر والیتی؛ سرویراستار هومن
عباسپور؛ ویراستار علمی سجاد راعیگلوجه -.تهران :امیرکبیر.1394 ،

 -11ایران در عصر قاجار تا آستانه مشروطیت /علی اکبر والیتی؛ سرویراستار هومن عباسپور؛ ویراستار علمی سجاد
راعیگلوجه -.تهران :امیرکبیر.1394 ،

 -12برخی بررسیها دربارهی جهانبینیها و جنبشهای اجتماعی در ایران /مولف احسان طبری؛ به کوشش و
ویراست علی اردستانی -.تهران :قومس.1395 ،

 -13تاریخ پیدایش غرب مسیحی( :اروپا چگونه مسیحی شد) سال 1000 - 200 :میالدی /نوشته پتر براون؛
ترجمه و توضیح بهاءالدین بازرگانی گیالنی -.تهران :نشر علم.1394 ،

 -14تفکر انتقادی در اطالعات راهبردی /تالیف کاترین هیبس فرسون و راندولف فرسون؛ ترجمه معاونت پژوهش
و تولید علم [دانشکده اطالعات] -.تهران :دانشکده اطالعات.1394 ،
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 -15جاسوسان در میان ما :چگونه جاسوسان ،تروریستها ،هکرها و جنایتکارانی را که احتماال هر روز با آنها
مواجه می شوید ،متوقف سازید؟ /تالیف ایرا وینکلر؛ ترجمه معاونت پژوهش و تولید علم [دانشکده اطالعات]-.
تهران :دانشکده اطالعات.1388 ،

 -16جایگاه فقه در حقوق -.تهران :آرون.1394 ،

 -17جهان پساامریکایی :چه چیزی پیش رو است؟ /ویراسته شان کالرک ،سابرینا هوک؛ ترجمه طیبه رفیعی-.
تهران :امیرکبیر.1394 ،

 -18حیات اقتصادی ایرانیان در دوره مشروطه /سمیه توحیدلو -.تهران :هرمس.1394 ،

 -19داعش و جبهه النصره چگونه میجنگند؟ /نویسندگان راچیا آرزومانیان ،آرمینه آکوپیان؛ مترجم داود اقبالی-.
تهران :موسسه مطالعات اندیشهسازان نور.1394 ،

 -20راهبردهای مقابله با تروریسم /گردآوری و تدوین معاونت پژوهش و تولید علم [دانشکده اطالعات] -.تهران:
دانشکده اطالعات.1394 ،

 -21روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی با تاکید بر "نظریهی برپایه" (گراندد تئوری  /)GTMنوشتهی مقصود
فراستخواه -.تهران :آگاه.1395 ،

 -22رویارویی نظام حکومتی و احزاب سیاسی در تونس /نویسنده مرکز االستشارات و البحوث؛ ترجمه ابوالفضل
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