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  التین  هاي عرفی کتابم 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  هچکید

  

تا  2010پا در قبال اوکراین بین سال هاي تضاد روسیه و اتحادیه ارومابط رقابتی و وکتاب حاضر به بررسی ر

نکته مهمی که در این کتاب بدان . می پردازد و تمرکز آن بر موضوعات تجارت، انرژي و امنیت می باشد 2013

 ؟یا نه پرداخته شده، آن است که آیا رابطه روسیه و اتحادیه اروپا باعث بدتر شدن اوضاع اوکراین شده است

رابطه سه جانبه اوکراین، روسیه و اتحادیه اروپا قبل از بحران دارد، سپس حوادث را مولف در آغاز نگاهی به 

پس از بحران اوکراین مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد و سناریو هاي میان مدتی را براي آینده 

ب هاي تئوریک بخش در  ابتدا به بررسی چارچو 6بر این اساس کتاب طی . روابط این کشور ها ارائه می کند

روابط اتحادیه اروپا و روسیه در قبال مسکو پرداخته و جغرافیاي سیاسی اروپا را پیش از بحران اوکراین بررسی 

در بخش هاي میانی به بررسی خط مشی تجارت خارجی و سیاست هاي انرژي اتحادیه اروپا و . کرده است

  .بحران اوکراین پرداخته استمسکو در قبال اوکراین اشاره دارد و در نهایت به بررسی 

 .  لند استیمولف کتاب پژوهشگر فوق دکترا در مرکز ملی پژوهش هاي اروپاي دانشگاه کانتربري نیوز

پژوهشگران و عالقمندان به مسایل سیاست خارجی اروپاي شرقی، اتحادیه اوپا و روسیه منبع براي این کتاب 

  . مناسبی است

  

1- Eu-Russian Relations & the Ukrain Crisis.  

 Nicolas Ross Smith 

 Edward Elgar, 2016.    
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 چکیده 

موعه مطالعات و پژوهش هاي مولف در زمینه سیاست خارجی روسیه در خاورمیانه از سال کتاب حاضر مج

سیاست چارچوب و گسترة کوژانف سیاست هاي کرملین در قبال سوریه را در . میالدي است 2016تا  2012

توجه سال گذشته مورد  5وي اولویت هاي مسکو در سوریه را طی . خارجی روسیه مورد بررسی قرار داده است

  . قرار داده و به فاکتور هاي تاثیرگذار بر این موضوع نیز اشاره دارد

  

  : موضوعات کلیدي مطرح در این کتاب عبارتند از 

سیاست در این بخش به دوره هاي مختلف : حضور روسیه در خاورمیانه قبل و پس از فروپاشی شوروي -

 . از زمان یلتسین تا پوتین اشاره شده استروسیه رهبران 

 چالش هاي بهار عربی  -

 چرا حفظ اسد براي روسیه اهمیت دارد؟  -

 تهدید هاي گروه هاي جهادي براي روسیه تا چه حد جدي است؟  -

 درگیري نظامی روسیه در سوریه و نتایج آن  -

 اهمیت مداخالت نظامی مسکو در خاورمیانه   -

2-  Russia and the Syrian conflict: Moscow's 

Domestic, Regional and Strategic Interests 

Nikolay Kozhanov. Gerlach Press, 2016.   
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اب به همکاري هاي بخش به موضوعات مذکور پرداخته و در بخش ششم کت 7کتاب به طور کلی طی  -

  . ایران و روسیه در قبال سوریه پرداخته است

حوزه پژوهش هاي وي متمرکز بر . است  Chatham Houseنویسنده کتاب پژوهشگر و عضو موسسه  -

موضوعات روابط بین الملل و اقتصاد سیاسی در خاورمیانه بخصوص در ارتباط با کشور ایران و کشور هاي 

روسیه و همچنین مسایل انرژي و امنیت اقتصادي در منطقه اوراسیا نیز خلیج فارس، سیاست خارجی 

  . است
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  کتاب فارسیمعرفی 

  

  

  

  کودتاهاي ایران - 1

  سهراب یزدانی

 1396 نشر ماهی، : تهران

  

  

  

  

  چکیده

فصل اول مباحثی نظري و تاریخی  .می پردازدتاریخ معاصر ایران به تحوالت کتاب حاضر شش فصل دارد و 

ها، چگونگی و پیامدهاي کودتا در چهار  اره پدیده کودتا، فصول دوم تا پنجم بررسی و تحلیل زمینهاست درب

  . مقطع زمانی مشخص و فصل آخر تبیین الگویی براي کودتاهاي ایران

نویسنده در این فصول . تاریخی کتاب، تفاوت مهمی با برخی آثار مشابه در این زمینه دارد -تحلیل نظري

هاي رایج که صرفاً محدود به نقش و جایگاه نیروهاي خارجی کودتا و کشف و بازخوانی اسناد  لبرخالف تحلی

کوشد ضمن بررسی عناصر خارجی و اسناد  هاي خارجه آمریکا و بریتانیا است، می هاي امنیتی و وزارت سرویس

هاي مردمی و در کل  بشهاي اقتصادي و اجتماعی، طبقات و اقشار اجتماعی، جن مربوطه، عوامل داخلی، زمینه

نواع کودتاها اچند نظریه به طور خالصه ضمن بررسی  در فصل اول. کند عناصر داخلی کودتا را نیز بررسی 

فصل دوم به نخستین تجربه ایرانیان در این . شود هایی تاریخی براي هر یک از آنها ارائه می معرفی و نمونه

فصل سوم به . می پردازدحکومت استبدادي و برقراري ملی  شدن مجلس شوراي به توپ بستهجریان زمینه در 

نویسنده با ولی دانند،  رخی مورخان آن واقعه را کودتا نمی، که البته بپردازد انحالل مجلس دوم میماجراي 
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استناد به اینکه دولت زیر فشار روسیه مجبور شد مجلس را منحل کند، اقدام دولت را در برچیدن قوه 

فصل چهارم درباره . داند کند و آن را دومین تجربه کودتاي ایرانیان می کتی کودتایی قلمداد میگذاري حر قانون

  . پردازد می 1332مرداد  28 کودتاي است و فصل پنجم نیز به 1299کودتاي سوم اسفند 

کار   وشبست سیاسی است، ر هاي سیاسی و اجتماعی و پیامدش مبارزه با بن اي با ریشه از آنجاکه کودتا پدیده

. بروز آن استموقعیت دادن هاي آن است و نشان  هاي کودتا، شناخت ریشه کتاب براي آشنایی با علل و زمینه

   .آمده است) الگوي کودتاهاي ایران (تز اصلی کتاب پس از بررسی و روایت چهار کودتاي ایران در فصل آخر 

هاي عمده و همانند  ه و ویژگیادمسلط را نشان د تفاوت کودتاهاي ایران با الگوهاي جاري ونویسنده می کوشد 

  .کودتاهاي ایران را برجسته کند
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  خهاي شیعی در تاری دولت -2

  محمدعلی چلونگر، مسعود شاهمرادي 

  1395 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، : قم

  

  

  چکیده

یران، دولت هاي شیعی در جزیره العرب، کلیاتی در باب تشیع، دولت هاي شیعی در ا: ین کتاب در پنج فصلا

 .استعراق و شام، دولت هاي شیعی در شمال آفریقا و اندلس و دولت هاي شیعی در هند سامان یافته 

اشاره آن اصول و مبانی اندیشه سیاسی و نویسندگان در فصل اول، نخست به معناي لغوي و اصطالحی شیعه 

زیدیه، شیعی فرقه هاي و پرداخته، آن یع و انشعاب هاي فرقه هاي ونی تشگو در ادامه به پیدایی و دگر کرده

 .ده اندقرار دابررسی مورد بحث و اسماعیلیه و اثنی عشریه را 

، باوندیان اسپهبدي طبرستان، )ساالریان یا کنگریان( در فصل دوم دولت هاي علویان طبرستان، آل مسافر

 .بررسی شده اندکیا، مشعشعیان و صفویان  اسماعیلیه نزاري ایران، سربداران، مرعشیان، آل

اختصاص داشته و دولت هاي قرامطه، زیدیان یمن، حمدانیان، بنی مزید و صلیحیان یمن به بررسی فصل سوم 

 .در فصل چهارم دولت هاي ادریسیان، فاطمیان و حمودیان معرفی شده اندو 

  . استو قطب شاهیان دولت هاي عادل شاهیان، نظام شاهیان بررسی فصل پنجم موضوع 

 . آمده استدر این اثر دولت ها ي اسالمی معرفی شده قلمور حکومتی نقشه در ضمائم انتهایی کتاب نیز 
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  )پیوند مرزها: (جغرافیا و تاریخ - 3

  بیکر؛ ترجمه مرتضی گودرزي. نوشته الن اچ

  1392 پژوهشکده تاریخ اسالم، : تهران

  

  

  

  

  چکیده

  

نویسنده این کتاب رتبه بازنشسته دانشگاه کمبریج،  تاریخی برجسته جهانی و استاد عالی دان یجغرافآلن بیکر، 

اندازي جهانی  چشماز ، اما ادهن آمریکاي شمالی، بریتانیا و فرانسه قرار دامورخآثار کانون توجه خود را با آن که 

وي در این کتاب، از . رداخته استپنظریه و عملکرد جغرافیاي تاریخی و تاریخ جغرافیایی  هاي ب رشته و میان

هاي پژوهشگران جهانی در این دو  هاي تخصصی جغرافیایی و تاریخی و ایده نظریات آزموده شده در همایش

قرار می تحلیل مورد بررسی و دانان  جغرافیا و نظریات جغرافیدر مورد هاي مورخان را  و دیدگاه هبرد حوزه بهره 

  . دهد

هاي  هاي فضایی، جغرافیاها و تاریخ غرافیاهاي محلی و تاریخفاهیمی همچون جبه بررسی مهمچنین مولف 

پرداخته و مباحث و استداللهاي اي  هاي منطقه انداز و جغرافیاها و تاریخ هاي چشم محیطی، جغرافیاها و تاریخ

  . سازد شواهد عینی و اسناد معتبر مستند میخود را با 

میان تاریخ و جغرافیا ی است که راهی براي برطرف کردن شکاف بزرگدر واقع آلن بیکر، در جستجوي یافتن 

کند که جغرافیاي تاریخی را نه تنها به  بنیادي را شناسایی می یاصولوي براي این منظور . پدید آمده است

  . دهد تاریخ، بلکه به جغرافیا ارتباط می

  .شود تلقی میتاریخ و جغرافیا محققان بین سرآغازي نوین براي این پیوند از این نظر کتاب حاضر 
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  :است، به شرح زیر، کتاب مشتمل بر شش فصلاین 

  .دانان میراث مورخان و جغرافیو مقاصد بر اساس روابط بین جغرافیا و تاریخ بررسی : فصل یکم

هاي  گفتمان محلی در جغرافیا، پراکندگیی مثل موضوعاتبررسی  ):هاي محلی جغرافیاها و تاریخ(فصل دوم 

فیایی، انتشارات فضایی، جغرافیاي تاریخی، جغرافیاي زمان و جغرافیاهاي کرانمندي زمان، و همچنین جغرا

  .هاي محلی و تاریخ جغرافیایی اریخهاي فضایی، ت تاریخ

گفتمان محیطی در جغرافیا، جغرافیاي تاریخی، بحث در باره ): هاي محلی جغرافیاها و تاریخ(فصل سوم 

جغرافیاشناسی و هاي طبیعی  یخ محیطی، جغرافیاي محیطی تاریخ، درك محیطشناسی تاریخی و تار بوم

  .تاریخی

اي  رشته هاي میان انداز در جغرافیا، ارتباط گفتمان چشمبررسی  ):انداز هاي چشم جغرافیاها و تاریخ(فصل چهارم 

  .اندازها ر چشمد اندازها، یادمان و هویت اندازها، معناي چشم انداز، ساخت چشم هاي چشم و بازنمایی

اي در جغرافیا، جغرافیاهاي  گفتمان منطقهکندوکاو در باره  ):اي هاي منطقه جغرافیاها و تاریخ(فصل پنجم 

  .هاي تاریخی اطلس: ها در مکان، جغرافیاها در زمان اي، تاریخ اي و ناحیه هاي منطقه اي تاریخی، تاریخ منطقه

و هاي مکان،  خی و تاریخ، جغرافیاي تاریخی و جغرافیا، تاریخجغرافیاي تاریمروري بر ): تأمالت(پنجم فصل 

  .دورنمایی از آیندهاراءه 

  

  

  

 



12 

 

 

  1396 شهریور ، دهمپانزصد و ، شماره دهمدوازصی وزارت امور خارجه، سال خصت رسانی کتابخانهطالعنشریه ا

  

  فارسی – هاي جدید   تابک

  

  

  

به کوشش هانس دیتر  )/وزیر امور خارجه سابق آلمان(خاطرات هانس دیتریش گنشر : از نگاه من - 1

  . 1395 اره نشر، وزارت امور خارجه، اد: تهران -یار؛  هویمن؛ مترجم محسن مهدي

  

رضا عیسی نیا؛ تهیه پژوهشکده علوم و اندیشه  /استقالل حوزه علمیه و دولت جمهوري اسالمی ایران - 2

  . 1395 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، : قم - .سیاسی

  

نویسنده اعلیه عالنی؛  /هاي پیش رو پیدایش، تحول، افق: اسالمگرایان تونس از معارضه تا حکومت - 3

  . 1395 وزارت امور خارجه، اداره نشر، : تهران -عربشاهی؛  ترجمه محمد

  

  . 1381 دانشگاه مفید، : قم -.برن؛ مترجم محمد جاودان ریچارد سوین /آیا خدایی هست؟ - 4

  

   .1395 میزان، : تهران -.اهللا فروغی عباس منصورآبادي، فضل/ 1 آیین دادرسی کیفري  - 5
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 1395 .  

  



13 

 

 

  1396 شهریور ، دهمپانزصد و ، شماره دهمدوازصی وزارت امور خارجه، سال خصت رسانی کتابخانهطالعنشریه ا

  . 1395 کتاب آوا، : تهران -.مولف محمدرضا روزبهانی /الملل تروریسم سایبري در حقوق ایران و بین-11

  

  . 1395 دانشگاه مفید، : قم -.نژاد حسن تربتی /تقیه دراندیشه سیاسی شیعه-12
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 - .نویسنده محمد پزشگی؛ تهیه پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی /دانش سیاسی عقلی در تمدن اسالمی -18
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هاي از قلعه هرات تا  مجموعه مقاالت سلسله نشست: گفتگوهاي تاریخی و تمدنی جاده ابریشم -33
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، شماره 3 ، تیر؛ جلد 1396 . عصر اندیشه -.دي پی چن/ جکسونیسم و خطر پایان سیاست چین واحد -19

14 :35- 34 .  

  

، 1392 . فرهنگ اسالمی - .مرتضی نعمت زاده/ ري، راهبرد جدید غربجنگ مذهبی و رشد سلفی گ - 20

  . 148 -164: 6، شماره 1 دي؛ جلد 
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جواد / درباره بی ربطی نظریات فاشیسم، ناسیونالیسم و ایرانشهري: جهل جامعه شناسانه -21

  . 7 ، شماره 2 ، شهریور؛ جلد 1396 . سیاست نامه -.طباطبایی

  

مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، فرانسه، انگلیس، آمریکا و : قوق دریاییدکترین انحراف در ح -22

: 56، شماره 34 تابستان؛ جلد  - ، بهار1396 . حقوقی بین المللی -.محسن ایزانلو/ کنوانسیون هاي بین المللی

138- 109 .  

  

، 10 ، آذر؛ جلد 1394 . اطالعات حکمت و معرفت -.مجتبی جلیلی مقدم/ رابطه دو اندیشه ویتگنشتاین -23

  . 61 -63: 116شماره 

  

  . 45 -46: 13، شماره 3 ، بهار؛ جلد 1395 . عصر اندیشه - .مجتبی موسوي/ سبک اروپایی مسلمانی - 24

  

-52: 6، شماره 1 ، دي؛ جلد 1392 . فرهنگ اسالمی - .آرش عابدي/ سقوط قوانین بین الملل در سوریه -25

 32 .  

  

  . 58 -76: 6، شماره 1 ، دي؛ جلد 1392 . فرهنگ اسالمی - .توحید هاشمی/ اسوریه و افول قدرت آمریک -26

  

: 6، شماره 1 ، دي؛ جلد 1392 . فرهنگ اسالمی -.امین حطیط/ سوریه و تاوان پیروزي در جنگ اکتبر -27

31- 27 .  

  

. آوردبر -.جیمز کیتفیلد، ترجمه مسعود فروهر/ شناخته ها و ناشناخته هاي سیاست خارجی ترامپ -28

  . 21 -28: 45-46، شماره 4 دي؛ جلد  -، آذر1395 

  

، آبان؛ 1394 . اطالعات حکمت و معرفت -.محمدهادي گرامی/ شیعه پژوهی به مثابه تاریخ نگاري فکر -29

  . 56 -63: 115، شماره 10 جلد 

  

 -بهار، 1396 . حقوقی بین المللی -.رضا مقصودي/ صالحیت قضایی در حقوق بین الملل خصوصی -30

  . 213 - 234: 56، شماره 34 تابستان؛ جلد 

  

منیر / آرمان یا واقعیت: ضرورت تاسیس دیوان بین المللی براي حل و فصل دعاوي میراث فرهنگی -31

  . 163 -188: 56، شماره 34 تابستان؛ جلد  - ، بهار1396 . حقوقی بین المللی - .خلقی، حسین شریفی طرازکوهی

  

، 1394 . اطالعات حکمت و معرفت -.جیمز اي مارکوم، ترجمه علی وکیلی/ گراییعقل باوري و تجربه  -32

  . 33 - 36: 119، شماره 10 اسفند؛ جلد 
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گودرز افتخار جهرمی، / عملکرد شوراي امنیت سازمان ملل متحد در بوته نقد و ترازوي نظارت عینی -33

  . 37 -58: 56، شماره 34  تابستان؛ جلد -، بهار1396 . حقوقی بین المللی -.علی حاجیانی

  

، 2 ، مرداد؛ جلد 1396 . نامه هویت -.ساالر سیف الدینی/ قراباغ، جنگ بر سر قلمرو و معماي امنیت -34

  . 17 -23: 17شماره 

  

محمدصالح اسفندیاري بهرآسمان، عبدالرضا / کارکرد زندان از منظر نظریه هاي جامعه شناسی مجازات -35

  . 137 -168: 12زمستان؛ شماره  -، پاییز 1395 . موزه هاي حقوق کیفريآ -.جوان جعفري بجنوردي

  

، مرداد؛ جلد 1396 . نامه هویت -.گروه مطالعات ایران/ گزارش هفدهمین دوره کنفرانس امنیتی هرتزلیا -36

  . 44 -52: 17، شماره 2 

  

، 3 ، بهار؛ جلد 1395 . هعصر اندیش - .مصطفی محقق داماد، داریوش شایگان/ مریدان انگلیسی گاندي -37

  . 41 -42: 13شماره 

  

، 1394 . اطالعات حکمت و معرفت -.احمدرضا آزمون/ مقدمه اي بر روش شناسی سید جواد طباطبایی -38

  . 22 - 24: 117، شماره 10 دي؛ جلد 

  

. فتاطالعات حکمت و معر -.جان هایمن، ترجمه انشاء اهللا رحمتی/ مکتب وینگنشتاین در فلسفه دین -39

   .51 -54: 114، شماره 10 ، مهر؛ جلد 1394 

  

عصر  -.محمد مسرور/ نگاهی به خط مقدم مناقشات دهه هاي آینده: منازعه دریاي جنوبی چین - 40

  . 36 -37: 14، شماره 3 ، تیر؛ جلد 1396 . اندیشه

  

  . 90 -94 :14، شماره 3 ، تیر؛ جلد 1396 . عصر اندیشه - .سلیم بسترس/ موعودگرایی سکوالر -41

  

فضل اهللا موسوي، معصومه / نظام حقوقی بین المللی حاکم بر منابع ژنتیکی انسانی و غیرانسانی - 42

  . 59 -84: 56، شماره 34 تابستان؛ جلد  -، بهار1396 . حقوقی بین المللی -.سادات میرمحمدي

  

ی رواندا در سال نظریه همنوایی اجتماعی؛ مبانی و کاربست آن در تحلیل جنایت کشتار جمع -43

   .3 -34: 12زمستان؛ شماره  - ، پاییز 1395 . آموزه هاي حقوق کیفري - .محمدعلی اردبیلی، عاطفه رضایی/ 1994 

  

دکترین انطباق دقیق ارائه در حقوق اعتبارات اسنادي و : نقض بنیادین در قراردهاي بیع اسنادي - 44

-262: 56، شماره 34 تابستان؛ جلد  -، بهار1396 . بین المللی حقوقی - .ماشاءاهللا بناء نیاسري/ قرارداد پایه بیع

 235 . 
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، 2 ، شهریور؛ جلد 1396 . نامه هویت -.گروه مطالعات ایران/ نگاهی به ابعاد روان شناختی تروریسم - 45

  . 54 -57: 18شماره 

  

. است نامهسی - .محمد قوچانی/ چرا هنوز در عصر مشروطیت به سر می بریم: نومشروطه خواهی -46

  . 5 -20: 7، شماره 2 ، شهریور؛ جلد 1396 

  

. اطالعات حکمت و معرفت -.هانس گئورگ گادامر، ترجمه عبداهللا امینی/ هایدگر و زبان متافیزیک -47

  . 52 - 56: 119، شماره 10 ، اسفند؛ جلد 1394 

  

  . 35 - 38 :13، شماره 3 ، بهار؛ جلد 1395 . عصر اندیشه - .هایدگریسم علیه هایدگر -48

  

، شماره 2 ، شهریور؛ جلد 1396 . نامه هویت - .دنیس ناتالی/ همه پرسی اقلیم اهرمی براي نفوذ سیاسی - 49

18 :53- 51 .  

  

، 1396 . نامه هویت -.نوذر خلیل طهماسبی/ همه پرسی اقلیم کردستان عراق و تاثیر آن بر ایران - 50

  . 19 -24: 18، شماره 2 شهریور؛ جلد 
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