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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 كتاب التین

1- The Trajectory of Iran's Nuclear Program
Michele Gaietta
New York; Houndmills, Basingstoke, Hamp: Palgrave
Macmillan, 2015.

چکیده
کتاب حاضر به بررسی مباحث مربوط به برنامه هستهای ایران در دورههای مختلف تاریخی از سال  1957به
بعد پرداخته و مسایل سیاسی ،اقتصادی و استراتژیکی تاثیرگذار بر برنامه هستهای ایران ،همانند انقالب
اسالمی ایران و دورههای مختلف ریاست جمهوری تا زمان آقای روحانی را مورد توجه قرار داده است .از دیگر
مباحث مطرح در این کتاب اشاره به موضوع تحریمها و مذاکرات انجام شده ،ارتباط برنامه هستهای ایران با
مسایل استراتژیك و بینالمللی و رژیمهای عدم گسترش سالحهای هستهای است.
نویسنده کتاب پژوهشگر موسسه مطالعات سیاسی و بینالمللی در شهر میالن ایتالیا است .وی همچنین
کتابهای دیگری در زمینه برنامه هستهای ایران نگاشته است و همکاریهایی نیز با موسسه  IISSلندن در
ارتباط با انتشار آثاری در این زمینه دارد.
این کتاب جهت پژوهشگران و عالقمندان به مباحث برنامه هستهای ایران ،منبع سودمندی است.
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2- US power and the Internet in international relations: the
irony of the information age.
Madeline Carr
Houndmills, Basingstoke, Hamp.; New York: Palgrave
Macmillan, 2016.

چکیده
با وجود گسترش اینترنت و اهمیت آن در تغییر وظایف دولتها ،همچنان درک اندکی از کاربردهای این پدیده
در ساختار قدرت در عرصه روابط بینالملل وجود دارد .تئوریهای قدرت موجود در روابط بینالملل با توجه به
تکنولوژیهای صنعتی توسعه پیدا کرده اند ولی هنوز به پیچیدگیهای اینترنت نپرداخته اند .بر این اساس در
این کتاب با هدف ایجاد چارچوبی مفهومی از مباحث قدرت در عصر اطالعات ،تئوریهای قدرت در پرتو فلسفه
تکنولوژی ترسیم شده است .ایجاد این چارچوب زمینهای است برای درک چگونگی قدرت ایاالت متحده در سه
عرصه امنیت سایبری ،حکمرانی اینترنتی و بیطرفی شبکه ای.
نویسنده کتاب استاد برجسته سیاست بینالملل و ابعاد سایبری آن در دانشگاه ابریستویت در ولز (انگستان)
است و مقاالت متعددی را در زمینه اینترنت و مباحث مربوط به آن نگاشته است .وی همچنین موسس بخش
دانش ،تکنولوژی و هنر در دپارتمان روابط بینالملل است.
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معرفي كتاب فارسي

 -1نظريههای روز جامعهشناسي :از ايزنشتات تا پسامدرنها
ديرک كسلر
ترجمهی كرامتاله راسخ
تهران :آگه .1394 ،تهران :اطالعات.1395 ،

چکیده
هدف دیرک کسلر از انتشار این مجموعه یافتن زمینههای مشترک میان جامعهشناسان معاصر به منظور ارائه
طرحی برای تحول جامعهشناسی در قرن بیست و یکم است .این کتاب حاوی شرح زندگی و نظریههای
جامعهشناسان مطرح در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم میالدی است ،که برخی از آنها به رغم
شهرت جهانی ،هنوز در ایران ناشناختهاند.
کتاب شامل  15فصل به شرح زیر است :نظریههای پساپیشکسوتان در خانه جامعهشناسی ،ساموئل نواح
ایزنشتات ،زیگمونت باومن ،آلن تورن ،میشل فوکو ،توماس الکمن ،ژان بودریار ،ایمانوئل والرشتاین ،جامعه
شناسی تاریخی نوین (چارلز تیلی ،تدا اسکاچپول ،مایکل مان) ،هارتموت اسر ،ریچارد سنت ،اولریش بك،
تحلیل جامعهشناختی شبکه (مارک گرانو وتر ،رونالد برت ،هریسون وایت) ،نونهادگرایی جامعهشناختی (جان
دبلیو .میر ،فرانك ر .دابین) ،نظریهپردازان پسامدرن جامعهشناسی فرانسه (ادگار مورن ،میشل مافزولی ،برونو
التور)
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 -2دموكراسي پس از دموكراتیزاسیون :بحرانها و ريشههای
دموكراسي محافظهكار كره جنوبي
جنگ جیب چوی
ترجمه سعیدرضا اتحادی
تهران :فرهنگ نشر نو.1394 ،

چکیده
جامعه کره جنوبی ،پس از رسیدن به دموکراسی از لحاظ کیفی افت کرده است .تبعیض طبقاتی شدیدتر شده
و امکان پویش اجتماعی به طرزی فاحش کاهش یافته است .هیچ چیز به اندازه جامعه امروزی نمیتواند این
واقعیت را آشکار کند که ساختن دموکراسی و حفظ و ارتقای آن دو موضوع کامال متفاوت هستند .کتاب حاضر
بر آن است تا ریشهها ،ترکیب و تغییرات دموکراسی کره جنوبی را براساس سیاستهای پنجاه سال گذشته
بررسی نماید.
کتاب حاضر را میتوان به چهار بخش عمده تقسیم نمود .در بخش اول ،که به تبیین مسائل اختصاص دارد،
انتقاداتی به شرایط امروزین مطرح شده است .بخش دوم کتاب ،همزمان با تحلیل ویژگیها و تغییرات عمده از
زمان تاسیس دولت تا دوران صنعتیسازی و پس از آن گذار به دموکراسی ،در پی بررسی ریشههای ساختاری
و تاریخی این واقعیت است که چرا سیاست کره جنوبی محافظهکار و در روزمرگیهای سیاسیون گرفتار شده
است .بخش سوم کتاب به بررسی مشکالت جامعه کره جنوبی در دوره بیست ساله پس از تاسیس دموکراسی
میپردازد و در بخش چهارم کتاب ،برای نتیجه گیری ،به دنبال پاسخ این پرسش خواهیم بود که "چه باید
کرد؟".
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كتابهاي جديد – فارسي

 -1تکفیر يا انحرافي تدريجي /محمدکاظم نعیمی -.تهران :محمدکاظم نعیمی.1395 ،
 -2حکومتي بر اساس اخالق :خاطرات حجتاالسالم والمسلمین دكتر عبدالکريم بيآزار شیرازی /به کوشش
علی داستانیبیرکی -.تهران :موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) ،موسسه چاپ و نشر عروج.1395 ،
 -3دموكراسي پس از دموكراتیزاسیون :بحرانها و ريشههای دموكراسي محافظهكار كره جنوبي /جنگ
جیب چوی؛ ترجمه سعیدرضا اتحادی -.تهران :فرهنگ نشر نو.1394 ،
 -4روايتي از زندگي و زمانه آيتاهلل اكبر هاشمي رفسنجاني /نویسنده و مدیر محتوایی جعفر شیرعلی نیا؛ مدیر
هنری سلمان رییسعبداللهی؛ همکاران تحقیق حمید بهاری ،حسین پارسا ،بردیا پاکسرشت؛ ویراستار مرتضی عربی-.
تهران :نشر سایان.1395 ،
 -5رهآورد روزگار :گزيده خاطرهها ،همراه با نقدهای مقطعي از وضع سیاسيـ ديپلماسي ايران در سالهای
پیش از انقالب /حسین شهیدزاده -.تهران :اطالعات.1395 ،
 -6سیاست شهرکسازی اسرائیل /نویسنده غازی حسین؛ ترجمه حجت رسولی -.تهران :نشرعلم.1394 ،
 -7فرهنگ اصطالحات حقوق عمومي فارسي -انگلیسي ،انگلیسي -فارسي :واژهنامه حقوق عمومي و قانون
اساسي /محمدکاظم حبیبزاده -.تهران :جنگل ،جاودانه.1394 ،
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كتابهاي جديد – التین
1-Alter egos: Hillary Clinton, Barack Obama, and the twilight struggle over
American power/ Mark Landler.- New York: Random House, 2016.

2-Brexit :how Britain will leave Europe/ Denis MacShane.- London; New York: I. B.
Tauris, 2015.

3-Challenges for America in the Middle East/ Richard W. Mansbach, Kirsten L. Taylor.Thousand Oaks, Calif.; London: SAGE Publications, 2017.

4-China-India relations in the contemporary world :dynamics of national identity
and interest/ Yang Lu.- London; New York: Routledge, 2017.

5-Desert diplomat: inside Saudi Arabia following 9/11/ Robert W. Jordan with Steve
Fiffer; foreword by James A. Baker III.- [Lincoln, Nebraska]: Potomac Books, 2015.

6-Diplomacy and reform in Iran: foreign policy under Khatami/ Edward Wastnidge.London; New York: I. B. Tauris, 2016.

7-Imagining Iran: the tragedy of subaltern nationalism/ Majid Sharifi.- Lanham, Md.:
Lexington Books, 2013.

8-International relations theory today/ Ken Booth, Toni Erskine.- 2nd ed.- Cambridge;
Malden, MA: Polity Press, 2016.

9-Islam and international relations: contributions to theory and practice/ edited
by Deina Abdelkader, Nassef Manabilang Adiong, Raffaele Mauriello.- Houndmills,
Basingstoke, Hamp.; New York: Palgrave Macmillan, 2016.
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10-Mission failure: America and the world in the post-Cold War era/ Michael
Mandelbaum.- New York: Oxford University Press, 2016.

11-Playing to the edge: American intelligence in the age of terror/ Michael V.
Hayden.- New York: Penguin Press, 2016.

12-Saudi Arabian foreign relations: diplomacy and mediation in conflict
resolution/ Rene Rieger.- London; New York: Routledge, 2017.

13-Saving capitalism: for the many, not the few/ Robert B. Reich.- New York: Vintage
Books, 2016.

14-Syrian notebooks/ Jonathan Littell.- London; New York: Verso, 2015.

15-The Conceit of humanitarian intervention/ Rajan Menon.- New York: Oxford
University Press, 2016.

16-The Culture map: breaking through the invisible boundaries of global
business/ Erin Meyer.- New York: PublicAffairs, 2014.

17-The Economics of poverty: history, measurement, and policy/ Martin Ravallion.New York: Oxford University Press, 2016.

18-The Middle East/ Ellen Lust, editor.- 14th ed.- Thousand Oaks, Calif.; London: SAGE
Publications, 2017.

19-The Military in post-revolutionary Iran: the evolution and roles of the
revolutionary guards/ Hesam Forozan.- London; New York: Routlege, 2016.
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20-The New Arab wars: uprisings and anarchy in the Middle East/ Marc Lynch.- New
York: PublicAffairs, 2016.

21-The New nuclear forensics: analysis of nuclear materials for security
purposes/ edited by Vitaly Fedchenko.- Oxford: Oxford University Press; Solna, Sweden:
Sipri, 2015.

22-The Polythink syndrome: U.S. foreign policy decisions on 9/11, Afghanistan,
Iraq, Iran, Syria, and ISIS/ Alex Mintz and Carly Wayne.- Stanford, Calif.: Stanford
University Press, 2016.

23-The Psychology of modern conflict: evolutionary theory, human nature and a
liberal approach to war/ Kenneth Payne.- Houndmills, Basingstoke, Hamp.; New York:
Palgrave Macmillan, 2015.

24-The Star and the stripes: a history of the foreign policies of American Jews/
Michael N. Barnett.- Princeton, N.J.; Oxford: Princeton University Press, 2016.

25-The Trajectory of Iran's Nuclear Program/ Michele Gaietta.- New York; Houndmills,
Basingstoke, Hamp: Palgrave Macmillan, 2015.

26-The UN Security Council in the twenty-first century/ edited by Sebastian von
Einsiedel, David M. Malone, Bruno Stagno Ugarte.- Boulder, Colo.; London: Lynne Rienner,
2016.

27-Understanding terrorism: challenges, perspectives, and issues/ Gus Martin.- 5th
ed.- Thousand Oaks, Calif.; London: SAGE Publications, 2016.

28-We the people: the modern-day figures who have reshaped and affirmed the
Founding Fathers' vision of America/ Juan Williams.- New York: Crown Publishers,
2016.
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29-What we now know about race and ethnicity/ Michael Banton.- New York; Oxford:
Berghahn Books, 2015.

30-Who rules the world?/ Noam Chomsky.- New York: Metropolitan Books/Henry Holt
and Company, 2014.
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معرفي مقاالت فارسي

رديف

عنوان  -پديدآور  -مأخذ

1

اتحاديه اروپا و قدرت های بزرگ /میرابراهیم صدیق ،آرش شرقی -.مطالعات بین المللی ،1395 .زمستان؛ جلد  ،13شماره :51
.121-140

2

ارائه مدل شبه فدرالیسم استاني بعنوان معماری جديد توسعه كشور(در راستای مبحث تفويض اختیارات رياست
جمهوری به استانداران سراسر كشور) /سوده رضایی -.توسعه راهبرد ،1395 .پاییز؛ شماره .199-237 :47

3

اقتصاد ايران ،نیازمند آينده نگری /مهدی بهکیش -.نگاه نو ،1395 .پاییز؛ جلد  ،26شماره .113-126 :111

4

اقتصاد سیاسي ،محیط كسب و كار و سرمايه خصوصي (مطالعه موردی :كشورهای عضو گروه
آبادی ،سارا ساری گل ،حمید تنهایی -.توسعه راهبرد ،1395 .پاییز؛ شماره .72-104 :47

5

آسیب شناسي تاثیر توسعه فرهنگ غربي بر حريم خصوصي خانواده ايراني /فاطمه افشاری -.توسعه راهبرد ،1395 .پاییز؛
شماره .132-167 :47

6

بررسي آثار سکوت در حقوق موضوعه ايران /فرزاد حاتم زاده -.دادرسی ،1394 .مهر و آبان؛ جلد  ،20شماره .64-69 :112

7

بررسي تطبیقي مفهوم نیازهای اساسي در غرب و آموزه های اسالمي /محمد خوش چهره ،مرتضی گودرزی -.توسعه
راهبرد ،1395 .پاییز؛ شماره .238-273 :47

8

بررسي روندهای تاريخي و فرهنگي موثر بر استقرار نخستین قالبهای ادبي جديد در ايران (تا قبل از انقالب
مشروطه) /قاسم زائری ،الهام ربیعی -.راهبرد فرهنگ ،1394 .پاییز؛ جلد  ،8شماره .7-36 :31

9

بررسي و نقد بومي سازی اصل حقوقي حسن نیت /علی جعفری -.راهبرد فرهنگ ،1394 .زمستان؛ جلد  ،8شماره -168 :32
.147

10

پژوهش جامعه شناختي فرهنگي شهروندی و هويت ملي /اسفندیار غفاری نسب ،محمدعلی قاسمی نژاد ،ابراهیم مساوات-.
مطالعات ملی ،1395 .تابستان؛ جلد  ،17شماره .129-146 :2
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 /ابوالفضل شاه

14

11

پیامدهای منطقه ای كردستان مستقل /گروه مطالعات ایران -.نامه هویت ،1395 .دی؛ جلد  ،1شماره .49-53 :10

12

تاثیر بي ثباتي سیاسي بر كسری بودجه در گروه كشورهای منتخب /پروانه سالطین ،نیلوفر غفاری ،سمانه محمدی-.
مطالعات بین المللی ،1395 .زمستان؛ جلد  ،13شماره .41-64 :51

13

تاثیر ساختار سني جمعیت بر پس انداز و مصرف در ايران /پروین رسولی ،زهرا سیاهپوش -.توسعه راهبرد ،1395 .پاییز؛
شماره .168-198 :47

14

تبین سیاست هسته ای دولت های نهم و دهم براساس مدل پیوستگي جیمز روزنا /میثم باقری -.مطالعات بین المللی.
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