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معرفی نشریه:

نشریه «اطالع رسانی» کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه به منظور آگاهی خوانندگـان محـترم از جدیدتریـن منـابع موجـود در

کتابخانه تخصصی تهیه و تنظیم شده است.در دوره جدید به منظور دسترسی سریع تر و تسهیل کــار محققـان،  پژوهشـگران و کلیـه اعضـاي

محترم کتابخانه، نسخه الکترونیکی نشریه از طریق پست الکترونیک ارسال می گردد

.

نقل و اقتباس از نشریه اطالع رسانی کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه با ذکر منبع بالمانع است.
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خداي را سپاسگزاریم که نخستین شماره دوره جدید نشریه اطالع رسانی، پس از یک وقفه نسبتا طوالنی، به همت و کوشش کارشناسان

شده و به صورت نسخه الکترونیک در اختیار اعضاي کتابخانه، همکاران در وزارت امور خارجه و کتابخانه تخصصی وزارت امورخارجه  منتشر

سایر پژوهشگران و عالقمندان قرار میگیرد.

نشریه اطالعرسانی در دوره جدید طبق برنامهاي که پیشبینی شده و هدف آن اطالعرسانی فعال است، در فواصل زمانی کوتاه و با حجم

EMAIL ) اعضا و عالقمندان ارسال میشود و سپس بر روي سایت اینترنتی معاونت پژوهشی ) کمتر تهیه و ابتدا به آدرس پست الکترونیک

www.ipis.ir/lpis قرار میگیرد. وزارت امورخارجه به آدرس

از نظر تهیه کنندگان آن پوشیده مانده است،موجب امتنان خواهد بود بدیهی است نقایصی ممکن است در نشریه وجود داشته باشد که

چنانچه ما را در بهبود و ارتقاء کیفیت نشریه یاري فرماتید.
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-کتابهاي مورد نظر از طریق شماره قید شده داخل  قالب ،در مخازن قابل دسترسی می باشد.

کتابهاي جدید - فارسی
 

١٦٣٨٧٠ ادبيات کاخ سفيد(٦).- (ابوالقاسم راهىن)- -١

[ E م 183/8 9الف / 16ر 1384]

163856 2-ادبیات کاخ سفید(7).- (ابوالقاسم راهچمنی)-

[ E م 183/8 9الف / 17ر 1384 ]

163837 3-اسطوره در جهان عرب و اسالم.- (جالل ستاري)-

[ BL 1680 2س / 5الف 1384 ]

163842 4-امنیت در قفقاز جنوبی.- (احمد کاظمی)-

[ DS 327/25 7ق / 2ك 1384 ]

163835 5-ایلخانان ایران.- ( فرخ سرآمد)-

[ DSR 989 3س / 9الف 1384 ]

163847 6-بازي بزرگ نامعلوم روسیه و مسئله هستهاي ایران.- (موسسه ابرار معاصر تهران)-

[ U م 264/5 9الف / 935ب 1384 ]

163853 7-بولتن ویژه: تحلیل نقش جنگ ساالران به ویژه اسماعیل خان در افغانستان و ارتباط آن با ایران و آمریکا-(موسسه ابرار معاصر)-

[ DS م 371 5الف / 9ب 1384 ]

163867 8-بولتن ویژه: ثبات سیاسی در کشورهاي عربی معضالت اقتصادي و پیامدهاي آن.- (پل ریولین)-

[ HC م 498 9ر / 9ب 1384] 

163868 9-بولتن ویژه: جابهجایی شنها؛ پایان همکاري ایاالت متحده آمریکا-عربستان سعودي.-(موسسه ابرار معاصر)-

[ DS م 228 9الف / 9ب 1384 ]

163849 10-بولتن ویژه: دیدگاه ترکیه درباره اوراسیا.- (هالیل آکینجی)-

[ DR م 479 9الف / 8آ 1384 ]
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163845 – ایاالت متحده؛ گامهاي بعدي.- (جهانگیر کرامت)- 11-بولتن ویژه: روابط پاکستان

[ DS م 383/5 9الف / 4ك 1384 ]

163871 12-بولتن ویژه: سازمان همکاري شانگهاي؛ شکلگیري و دورنماي توسعه.- (آلکساندر..لوکین)-

[ JZ م 5333/5 2س / 9ل 1384 ]

163850 13- بولتن ویژه: گفت و گوي استراتژیک آمریکا و هندوستان.- (موسسه ابرار معاصر تهران)-

[ DS م 450 9الف / 9ب 1384 ]

163873 14- بولتن ویژه: منابع آمریکایی حامی اسرائیل ،جمهوريخواهان ،سفیدپوستان جنوب و صهیونیسم مسیحی.-(جیسن برگرن)-

[ E م 183/8 5الف / 4ب 1385]

163869 15- بولتن ویژه:نگاهی به گزارشهاي ویژه موسسات تحقیقاتی سیاست و روابط خارجی ،مسائل منطقه اي امنیتی و استراتژیک .-(بهزاد احمدي لفورکی)-

[ D م 445 87ب / 1384 ]

163848 16- بولتن ویژه انرژي و نانوتکنولوژي: استراتژي براي آینده.- (موسسه ابرار معاصر تهران)-

[ HD م 6502 8الف / 1384 ]

163872 17- بولتن ویژه: بررسی تحلیلی و تاریخی سیاست بریتانیا در قبال اسرائیل.- (جاناتان اسپایر)-

[ DA م 47/9 5الف / 5الف 1384 ]

163855 18- بولتن ویژه: دیپلماسی عمومی بریتانیا در عصر دودستگیها.- (مارك لئونارد؛ مترجم عباس کاردان)-

[ DA م 45 9ل / 9د 1384]

163874 19- پژوهش و تحقیق: اینترنت در ایران ،بررسی کارکردهاي مثبت و منفی اینترنت و وبالگ در ایران .-(حمید ضیاییپرور)-

[ TK م 5105/875 9الف / 9ض 1384 ]

163846 20- پژوهش و تحقیق: مدیریت تصاویر ذهنی در ادبیات کاخ سفید در مورد ایران.- (موسسه ابرار معاصر تهران)-

[ JZ م 1480 5ح / 4م 1384 ]

163854 21- پژوهش و تحقیق: مراکز فکري تاثیرگذار در سیاست خارجی و امنیتی انگلیس.- (مرضیه کوهیاصفهانی)-

[ DA م 45 / 9ك 4پ 1384 ]
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163857 22- پژوهش و تحقیق: نظر مشورتی دیوان بینالمللی دادگستري در قضیه آثار حقوقی ساخت دیوار در فلسطین .-(رضا موسیزاده)-

[ KZ م 215/2004 8م / 3ت 1384 ]

163903 23- تاریخ دشت مغان.- (میرنبی عزیززاده)-

[ DSR 2053 33غ / 4ع 1385 ]

163839 24- تاریخ علوم عقلی در تمدن اسالمی تا اواسط قرن پنجم.- (ذبیحا.. صفا)-

[ BBR 15 7ص / 2ت 1384 ]

163895 25- تطورات گفتمانهاي هویتی ایران: ایرانی در کشاکش با تجدد و مابعد تجدد.- (حسین کچویان)-

[ DSR 65 8ر / 3ك 1384 ]

163883 26- حقوق اساسی تطبیقی: حقوق اساسی کشورهاي غربی و کشورهاي اسالمی.- (عباسعلی عمیدزنجانی)-

[ K 559 8ع / 7ح 1384 ]

163876 27- خالصه مقاالت سیزدهمین همایش بینالمللی آسیايمرکزي و قفقاز.- (وزارت امور خارجه..)-

[ DS 327/25 8ه / 1384 ]

163900 28- در کریدورهاي وزارت امور خارجه چه خبر: خاطرات یک دیپلمات قدیمی.- (مجید مهران)-

[ DSR 1486 875ك / 3آ 1384 ]

163758 29- درآمدي بر جامعهشناسی سیاسی ایران.- (علیرضا ازغندي)-

[ JA 76 4الف / 4د 1385 ]

163840 30- سلوك بینالمللی دولت اسالمی.- (محمد حمیدا..)-

[ BP 230/1 8ح / 7ح 1384 ]

163841 31- سیاست خارجی عراق:بررسی نقش جغرافیاي سیاسی عراق در روابط با همسایگان.- (ماندانا تیشهیار)-

[ DS 79/7 8ج / 9س 1384 ]

163838 32- علم کلی.- (مهدي حائري یزدي)-

[ BBR 1347 2ح / 8ع 1384 ]

163535 6 جلدي.- (منوچهر آریانپور کاشانی)- 33- فرهنگ پیشرو آریانپور کاشانی: انگلیسی-فارسی
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[ PE م 1645 2ف / 434آ 1377 ]

163880 – فارسی.- (مهدي نوروزي خیابانی)- انگلیسی 34- فرهنگ جامع لغات و اصطالحات سیاسی

[ JA م 64 2ف / 9ن 1384 ]

163844 35- فلسفه حقوق.- (مارك تبیت؛ ترجمه حسن رضایی خاوري)-

[ K 230 2ت / 8ف 1384 ]

163881 1359: انقالب در بحران.- (اکبر هاشمی رفسنجانی)- 36- کارنامه و خاطرات سال

[ DSR 1670 2ه / 3آ 1384 ]

163894 37- گزارش جرم زدایی اروپا.- (قوه قضائیه، معاونت حقوقی و توسعه قضائی مرکز مطالعات توسعه قضائی)-

[ KJC 8054 4گ / 1384 ]

163834 38- مبانی مشروعیت حکومت در اندیشهسیاسی شیعه.- (محمدرضا حاتمی)-

[ JC 497 2ح / 2م 1384 ]

163824 39- مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی به انضمام نظریههاي تفسیري شوراي نگهبان .-(قوه قضائیه)-

[ KMH م 15 34م / 9الف 1384 ]

163831 1383.- (قوه قضائیه) - 40- مجموعه قوانین و مقررات سال

[ KMH م 15 9الف / 1384 ]

163819 41- مجموعه نظریات شوراي نگهبان در مورد مصوبات مجلس شوراي اسالمی .-(شوراي نگهبان قانون اساسی)-

[ KMH م 15 9ش / 32م 1384 ]

163820 42- مجموعه نظریات فقهی شوراي نگهبان در پاسخ به استعالمات دیوان عدالت اداري .- (شوراي نگهبان قانون اساسی)-

[ KMH م 2770 9ش / 32م 1384 ]

163885 43- مرگ غرب.- (پاتریک بوکانان)-

[ CB 245 9ب / 4م 1384 ]
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163836 44- موریس بالنشو.- (اولریش هاسه؛ ترجمه رضا نوحی)-

[ PQ 2603 2ه / 9م 1384 ]

163884 45- نیروهاي مذهبی بر بستر حرکت نهضت ملی.- (علی رهنما)-

[ DSR 1530 9ر / 9ن 1384]

163918 خوردهاید.- (آرتور شوپنهاور؛ ترجمه عرفان ثابتی)- 38 راه براي پیروزي در هنگامی که شکست 46- هنر همیشه بر حق بودن:

[ B 809/7 9ش / 9ه 1385]

163843 47- هیدروپولیتیک رودهاي مرزي.- (یارمحمد باي)-

[ JZ 3700 2ب / 9ه 1384]

کتابهاي جدید - التین

48-After Postmodernism:an Introduction to Critical Realism.-(Edited by Jose Loppez)-53378
[ B 835. A38 2006 ]

49-Central and South-Eastern Europe, 6
th

Edition.-( Routledge)-53367
[ R HC 244 .A1 C46 ]

50- Cyberlaw Vol:1.-(Edited by Brian Fitzgerald)-53446
[ R KU 80. C65 C93 2006 ]

51- Encyclopedia of International Relations & Global Politics.-(Edited by Martin Griffiths)-53459
[ R JZ 1160. E53 2005 ]

52-Encyclopedia of the developing World Vol:1.-(Edited by Thomas M. Leonard)-53451
[ R HC 59.7 .E53 2006 ]

53- Extradition law Handbook.-(Arvinder Sambei)-53462
[ R KD 8344. S26 2005 ]

54- General Maps of Persia 1477-1925.-(Cyrus Alai)-53456
[ R G 2256 .S1 A43 2005 ]

55- Globalization & the Nation State:the Impact of the IMFand the World Bank.-(Edited by Gustav Ranis)-53407

[ HG 3881 .G563 2006 ]

56- Handbook of Political Theory.-(Edited by Gerald F. Gaus and Chandran Kukathas)-53434
[ R JA 71. H36 2004 ]

57- Human Rights & Capitalism:a Multidisplinary Perspective on globalisation .-(Edited by Janet Dine…)-53441

[ JZ 1318 .H86 2006 ]
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58- International Criminal Law.-(Edited by Christine Van den Wyngaert)-53458
[ R K 5301 .I58 2005 ]

59-International Energy Policy,the Arctic & the Law of the sea .-(edited by Myron H. Nordquist)-53432
[ R K 3918. A6 U55 2005 ]

60-International Law: Cases & Materials.-(Donald K. Anton)-53431
[ R KU 1985 .A58 2005 ]

61-International Trade Law.-(Indira Carr)-53442
[ KD 2460 .C37 2005 ]

62-International Tribunal for the Prosecution of Persons Vol:1.-(Martinus Nijhoff Publishers)-53449
[ R K 5301 .A47 I58 2005 ]

63-Interregionalism & International Relations.-(Edited by Heiner Hanggi)-53443
[ JZ 1320.7 .I58 I58 2006 ]

64-Law and Morality.-(Edited by Kenneth Einar Himma)-53448
[ R K 235 .L39 2005 ]

65-Mastering Modern World History.-(Norman Lowe)-53377
[ D 421 .L69 2005 ]

66-Security as practice: discourse analysis & the Bosnia war.-(Lene Hansen)-53355
[ JZ 1253.5 .H36 2006 ]

67-State of the world: a Worldwatch Institute report…23
rd

edition .-(EARTHSCHAN)-53365
[ HC 59 .S734 ]

68-The Blackwell Companion to the Study of Religion.-(Edited by Robert A. Segal)-53440
[ BL 48 .B53 2006 ]

69-The Europa Directory of International Organizations, 7
th

Edition.-( Routledge)-53368
[ R JZ 4838 .E97 ]

70-The International Who’s Who 69
th

Edition.-( Routledge)-53369
[ R CT 120 .I5 ]

71-The Maritime Political Boundaries of the World.-(John Robert Victor Prescott)-53461
[ R KZA 1450 .P74 2005 ]

72-The Middle East & North Africa, 52
nd

Edition.-(Routledge)-53366
[ R DS 62 M56 ]

73-The Oxford Handbook of Contextual Political Analysis.-(Edited by Robert E. Goodin)-53460
[ R JA 71 .O94 2006 ]

74-Western Europe, 8
th

Edition.-( Routledge)-53370
[ R HC 240 .A1 W47 ]
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معرفی کتابهاي التین

The Study of world politics:عنوان-

Rosenau,james:نویسنده 

London,Newyork,routledge,2006:مشخصات نشر

JZ 1242 .R673:شماره بازیابی

شماره ثبت:53350-53351

چکیده:

بررسی سیاست هاي جهانی: چالش هاي نظري و روش شناختی

این مجموعه دوجلدي در برگیرنده مقاالتی  در زمینه سیاستهاي جهانی است. جلد اول  چالش هـاي سیاسـت هـاي

5 ــن مجلـد از لحـاظ موضوعـی بـه 23 مقاله به تصویر می کشد. ای جهانی را از دیدگاه هاي روش شناختی و نظري در غالب

– تجزیه و تحلیل – مفاهیم و تئوري ها – عالم سیاسی– روشها بخش  تقسیم می گردد: چالشهاي سیاست  جهانی معاصر

17 مقاله است که به اختصار مباحث ذیل را در بر می گیرد:  تنش ها و تناقضات ناشـی سیاست خارجی . جلد دوم نیز حاوي

ــاي جـهانی و بازتـاب – جامعه، فض ن، حکومت در صحنه سیاستهاي جهانی و بازتاب این امر بر امور جهانی از جهانی شد

– ابعاد مختلف حکومت جهانی و تاثیر پویایی جهانی شدن بر آن. آن بر روابطبینالملل

Gender, religion and change in the Middle East: two hundred years of history:عنوان-

Inger Marie Okken Hang & Ingrild Flskerud:گردآورندگان

Oxford, New York, Bery, 2005:مشخصات نشر

HQ 1789 .G46:شماره بازیابی

شماره ثبت:53349

چکیده:

جنسیت، دین، و تحول در خاورمیانه

– کتاب مورد نظر به اختصار موضوعات ذیل را در بر می گیرد: بررسی ارتباط میــان دیـن و زنـان در خاورمیانـه

– وضعیت زنان در جوامع اسالمی، یهودي و مســیحی خاورمیانـه از بعـد مذهبـی در نقش زنان در گسترش سنت هاي دینی

ــش زنـان – نقش جوامع اسالمی در توسعه و گسترش اهداف و استراتژيهاي موافق زنان و به ویژه نق طول دو قرن گذشته

اد تحوالت مذهبی گسترده در کشــورهاي:  ایـران، ترکیـه، افغانسـتان، اسـرائیل، اردن، مصـر، – نقش زنان در ایج در این امر

1800 به بعد. فلسطین و لبنان از دهه
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U.S. foreign policy in the Middle East: the role of lobbies and special interest groups:عنوان-

Terry,janice نویسنده:

London,AnnArbor,MI:pluto press مشخصات نشر:

E 183.8 .M5 T47 شماره بازیابی:2005

شماره ثبت:53352

چکیده:

سیاست خارجی ایاالت متحده در خاورمیانه نقش گروههاي فشار و گروههاي ذینفع

شرکت ها و گروههاي ذینفع سالیانه میلیون ها دالر را صرف نفوذ در سیاستهاي حکومتی می کنند و بدیــن طریـق

ــورد توجـه و تحـت تـاثیر ایـن به منافع خود جامۀ عمل می پوشانند. خاورمیانه به عنوان مهمترین منطقه از جهان به شدت م

عوامل قرار گرفته است. اسرائیل نیز مهم ترین هم پیمان آمریکا در خاورمیانه است کـه هدفـی جـز حمـایت از منـافع و حفـظ

ــن نکتـه مـی پـردازد کـه چگونـه نفـوذگـران طرفـدار اسـرائیل و سلطه آمریکا در منطقه ندارد. نویسنده کتاب مورد نظر به ای

ــراي اسـرائیل کسـب کـرده انـد. گروههاي ذینفع داخلی موفقیتهاي عمده اي را در جهت تشکیل حکومت و حمایتهاي مالی ب

بررسی فعالیت گروههاي فشار، توافقات کمپ دیوید در زمان ریاست جمهوري فورد و کارتر، کشمکش میان گروههاي فشــار

ترکیه و یونان بر سر قبرس، مبارزات عمده بر ضد تحریم اعراب، دیدگاه مطبوعات آمریکا و عموم مردم در مورد خاورمیانه

و نقش گروههاي فشار در تعیین سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه از جمله مباحثی است که مورد توجــه نویسـنده قـرار

دارد.

The four faces of nuclear Terrorism:عنوان-

Ferguson,charles& others نویسنده:

new york,london,routledge,2005 مشخصات نشر:

HV 6431.f47 شماره بازیابی:

شماره ثبت:53374

چکیده:

چهار چهره تروریسم هسته اي

عمده مطالب مطروحه در این کتاب عبارتند از:

ــته اي- تولیـد و بررسی امکانات و انگیزه هاي سازمان تروریستی به منظور دستیابی و به کارگیري سالح هاي هس

ــام- حملـه بـه نـیروگاههـاي هسـتهاي و دیگـر تسـلیحات هسـتهاي- تولیـد و بـه کـارگـیري انفجار مواد منفجره هسته اي خ

– ــه تروریسـم هسـته اي سالح هاي رادیولوژیکی یا « بمب هاي کثیف » - نقش ایالت متحده و شرکاي بین المللی آن در زمین

ــازي و کـاهش بررسی برخی وظایف مقدماتی به منظور کاهش پیامدهاي احتمالی حمالت تروریسم هستهاي از جمله: ایمن س

– – به کارگیري استراتژيهاي موثر در زمینه اورانیوم غنی شــده در سـطوح جـهانی تسلیحات هستهاي تاکتیکی در روسیه

رل دقیق بر مواد رادیواکتیو به کارگرفته شده در صنعت، پزشکی و تحقیقات علمی. نظارت و کنت
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معرفی کتابهاي  فارسی

- عنوان: عراق پس از سقوط بغداد

تهیه کننده: دفتر مطالعات سیاسی و بین و المللی

1384 مشخصات نشر: تهران، وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات،

DS 7/79 43ع شماره بازیابی:

162990 شماره ثبت:

چکیده:

این کتاب در خصوص حمله ایاالت متحده به عراق و نتایج و تاثیرات آن بر سیاست ، حکومــت، مسـائل اقتصـادي و

امنیتی این کشور بعد از سقوط رژیم بعثی می باشد.

اثیر جنگ عراق بر همسایگان، مواضع این مجموعه با گردآوري هشت عنوان مقاله [تالیفی و ترجمه شده] مباحثی پیرامون ت

کشورهاي عربی نسبت به تحوالت عراق، ضعف و انسجام اجتماعی سیاسی، مشکالت ژئوپلتیک ایــن کشـور ، چـهره دوگانـه

ــل و آمریکـا در بازسـازي اقتصـاد تروریسم در عراق، نقش گروههاي قومی در شکل دهی به نظام سیاسی، نقش سازمان مل

قانون اساسی در این کشور، کوشیده است گزیده اي از دیدگاهها، تحلیل هــا و مشـکالت آینـده عـراق را عراق و روند تدوین

براي خوانندگان ارائه نماید.

-.عنوان: جهانی شدن و چالش فقر در کشورهاي در حال توسعه

نویسنده: توکلی، جعفر

1384 مشخصات نشر: تهران: سپهر اندیش،

JZ 1318 8752ت / 9ج 1384 شماره بازیابی:

163277 شماره ثبت:

چکیده:

به رغم مخالفتهایی که بسیاري از دولتمردان و مردم کشورهاي در حال توسعه نسبت به فرایند جهانی شدن ابــراز

ــه بـاید می کنند، نویسنده ي این کتاب اعتقاد دارد جهانی شدن فرصتها و محرومیتهایی را با خود به ارمغان آورده است ک

با شناخت آنها و فراهم کردن زمینههاي الزم، مواجهه ي بهتري با جهانی شدن داشته باشیم.

برخی از مباحث مطرح شده در کتاب عبارتند از:
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– تعریـف و .… ــی و – ویژگیهاي جهانی شدن از بعد تکنولوژیکی، اقتصادي، جمعیت تعریف و مفهوم جهانی شدن

ــکالت جـهان سـوم در فراینـد جـهانی – موانع و مش – جهانی شدن و فقر – دیدگاهها و نظریات در خصوص فقر مفهوم فقر

شدن.

-.عنوان: توسعه در مکاتب متعارض

نویسنده: ساعی، احمد

1384 مشخصات نشر:تهران: قومس،

HD 75 2س / 9ت 1384 شماره بازیابی:

163248 شماره ثبت:

چکیده:

ه با معناي خاص خود وارد عرصهي بین الملل گردید. ایــن واژه و مسـائل آن پس از جنگ جهانی دوم واژه ي توسع

ــردازان زیـادي جاي خود را در محافل و بحثهاي دانشگاهی باز کرد و در عرصه نظریههاي اجتماعی و سیاسی نیز نظریه پ

به آن توجه نمودند.این  کتاب جریانهاي فکري  پیرامون توسعه را مورد بررسی قرار می دهد.

ــیرهاي کالسـیک توسـعه و توسـعه نیـافتگی، عناوین مورد بحث در این کتاب عبارتند از: توسعه و جهان سوم، تفس

تئوريهاي قدیم و جدید مکتب نوسازي، مفهوم وابستگی، مکتب نظام جهانی و توسعه در شرایط جهانی شدن.

-.عنوان: سیاست و حکومت در آمریکا

نویسنده: وایل، ام. جی . سی

مترجم: قربانعلی ، گنجی

1384 مشخصات نشر: تهران، قومس،

E 8395 2و / 9س 1384 شماره بازیابی:

163151 شماره ثبت:

چکیده:



١٤

10 ــدگـان را طـی پروفسور ام. جی . سی وایل استاد ممتاز علوم سیاسی دانشگاه کنت انگلستان، در این کتاب خوانن

ــاي سیاسـی ماهیت نظام سیاسی آمریکا آشنا می کند. نویسنده به بررسی پیچیدگیه فصل  با سابقه و زمینه هاي تاریخی و

سـه قـوه، سیاسـتگذاري، گروههـاي فشـار، نظـام دو حزبـی، رقابتـهاي انتخابـاتی و دموکراسـی موجـود در ایـاالت متحــده

می پردازد. هم چنین در بخش پیوستها، قانون اساسی آمریکا و تصاویر و نقشه هایی در مورد انتخابـات بـرگـزار شـده در

ایاالت متحده ضمیمه شده است.

-.عنوان کتاب: کتاب اروپا

نویسنده: فالحی،علی

1384 مشخصات نشر: تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین الملل ابرار معاصر،

JN 30 26ك / شماره بازیابی:

163127 شماره ثبت:

چکیده:

ي و پایان جنگ سرد، ناتو دربرابراین پرسش قرارگرفت که آیا می تواند با تعقیب رویکرد دفــاعی با فروپاشی شورو

خود بدون وجود دشمنی مشخص همچنان به بقا ادامه دهد؟

ــی پس از حوادث یازده سپتامبر، ناتو مجددا فلسفه وجودي حیات خود را باز یافت و به عنوان بازوي نظامی و امنیت

7 مقاله به بررسی این مساله می پردازد. شوراي امنیت مطرح شد. کتاب حاضر در قالب

 عناوین مقاالت موجود در این کتاب عبارتند از:

ــاتوي آسـیا ناتو و جهانی شدن- ناتو و جنگ علیه تروریسم -کنش و واکنش هاي ناتو براي دمکراسی در جهان - ن

ــی جمـهوري اسـالمی ایـران- و ساز و کارهاي نوین نظم منطقه اي در آسیا- گسترش  ناتو به شرق و تاثیر آن بر امنیت مل

اسرائیل در ناتو- ناتو و بازیهاي المپیک آتن.
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معرفی کتابهاي  عربی

-عنوان: العالقات بین سوریا و العراق

نویسنده: فاضل الحیالی،محمد جعفر

2001م. مشخصات نشر: مرکز دراسات الوحده العربیه،

DS 95/6 4ع / 9ح 1380 شماره بازیابی:

164062 شماره ثبت:

روابط سوریه و عراق

چکیده:

از آنجا که سوریه و عراق مشترکات و تجربیات سیاسی مشابهی دارند روابط سیاسی این دو کشور نیز موضوع با

ــاي رسـیدن دو اهمیتی است. در مقدمه این کتاب به  اهمیت و جایگاه دوکشور سوریه و عراق در بین دولتهاي عربی و راهه

کشور به سیاستهاي مشترك اشاره شده است.

ــان جنـگ جـهانی دوم تـا آغـاز کودتـاي  نظـامی – عراق از پای کتاب مذکور داراي سه فصل است. فصل اول: روابط سوریه

سوریه و عــراق از سـال سوریه. فصل دوم: روابط سوریه و عراق در خالل کودتاي  نظامی سوریه ، فصل سوم : روابط بین

. 1958 14ژوئیه 1954 تا  انقالب

به طور خالصه موضوعات مطرح شده در کتاب عبارتند از:

– ســوریه 3. انقالبهــاي نظــامی – ســوریه – روابــط خــارجی 2. عــراق – عــراق ـــارجی – روابـط خ 1. سـوریه

6.  وحدت عربی – عراق 5. احزاب سیاسی – سوریه 4. احزاب سیاسی

-عنوان: االمم المتحده ضرورات االصالح بعد نصف قرن

نویسنده: احمد الرشیدي

1996م مشخصات نشر: مرکز دراسات الوحده العربیه،

JX 1977/2 4ع / 8الف شماره بازیابی:

164071 شماره ثبت:

ضرورت اصالح سازمان ملل بعد از نیم قرن

چکیده:

80 میـالدي و فـروپاشـی اتحـاد جمـاهیر شـوروي و ظـهور قدرتهـاي ــی در اواخـر دهـه با تغییر ساختار بینالملل

اقتصادي همچون آلمان و ژاپن و پیوستن آنها به هفت کشور صنعتی بزرگ، لزوم بازنگري در نقش ســازمان ملـل ضـروري
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به نظر می رسید. کتاب حاضر داراي چهار فصل می باشد . فصل اول به بررسی پیشرفت رابطۀ بین آمریکا و ســازمان ملـل

در خالل جنگ سرد و پس از آن می پردازد.

ــوالت جـهانی » نویسنده در فصل دوم تحت عنوان: « نقش سازمان ملل در ایجاد صلح و امنیت بینالمللی در پرتوتح

این موضوع را مطرح می کند که دنیا اصال وجود سازمان حفظ صلح و امنیت را از یاد برده است.

ــم سـازمانهاي بینالمللـی در فصل سوم نویسنده به این سؤال پاسخ می دهد: « تا چه اندازه درست  است که بگویی

منطقهاي قادر هستند  نقش مثبتی در پشتیبانی از عملیات بینالمللی منطقهاي و تقویت آن به ویژه در موضوعاتی کــه مربـوط

دن به نظام امنیت دست جمعی است، به عهده بگیرند؟ به حل و فصل مسالمتآمیز منازعات و تحقق بخشی

ــانی کتـاب دربـارة  فصل چهارم به منطقه گرایی نوین در دوران پس از جنگ سرد اشاره شده است وفصل پنجم، گزارش پای

اصالح ساختار سازمان ملل می باشد.

– شنیداري معرفی منابع دیداري

– International Relation Interactive [ CD-ROM]

عنوان: تعامل در روابط بینالملل

World Politics in این لوح فشرده نرم افزار مرجع دربارة مسائل مختلــف علـوم سیاسـی و ضمیمـه کتـاب

New Era می باشد و اطالعات آن با اتصال به اینترنت قابل دستیابی است.

اهم موضوعات آن عبارتند از:

4- حقــوق بینالملــل و 3- حکومتهـا و روابـط بینالملـــل. 2- تـاریخ سیاسـی جـهان. 1- تئوريهـاي  روابـط بینالملـل.

7- مسـائل و چالشهـاي 6- اقتصـاد سیاسـی بینالمللـی. 5- منازعات جــهانی و امنیـت بینالمللـی. سازمانهاي بینالمللی.

بینالمللی.

افیا، مردم، حکومت، اقتصاد و مســائل فراملـی کشـورهاي جـهان و ضمنا این لوح فشرده حاوي اطالعات پایه مربوط به جغر

جدیدترین اخبار علوم سیاسی نیز می باشد.

U.S.A : Wadsworth Publishing,2004

Books no: D 217 . S65 2004

HTTP: \\political Science . wadsworth .com

Call No:  CE 153 2004
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- Arms Control: the new guid to negotiations and agrements [ CD – ROM]

عنوان: کنترل تسلیحات: راهنماي جدبد براي مذاکرات و عقد قراردادها

در خصـوص انـواع موافقتنامـه،  CD فوق به مسائل جنگ و صلح و کنترل تسلیحات اختصــاص دارد و راهنمـایی

طعنامه مورد توافق بین کشورهاي جهان درباره جنگ و صلح به شمار میآید کــه فاصلـه زمـانی معاهده، مذاکره، پروتکل و ق

قبل از جنگ جهانی دوم و بعد از آن تا کنون  را در بر میگیرد.

این معاهدات چند جانبه شامل موافقتنامههاي منطقهاي  که بر اساس ترتیب الفبایی کشورها شکل گرفتهاند، میباشــد

قطعنامههاي صادره از سوي سازمان ملل نیز میباشد. و شامل

PRIO ( مؤسسه تحقیقات صلــح بینالمللـی اسـلو ) در دو مؤسسهSIPRI ( مؤسسه تحقیقات صلح بینالمللی استکهلم ) و

تولید نرم افزار فوق مشارکت داشتهاند

.

U.K. & U.S.A : Sage Publications & PRIO & Sipri ;2003

Books No: LC: KZ 5624 . G65 2003

www.prio.on

www.sipri.org

Call No: CE 143 2003

- The  Project on International courts and Tribunals [ CD – ROM ]

عنوان: پروژهاي درباره دادگاهها و دیوان محاکمات بینالمللی

18 گـروه اصلـی مـانند دیـوان بینالمللـی کیفـري، دیـوان نرم افزار فوق به سیســتم قضـایی بینالمللـی میپـردازد و

ــی بینالمللی دادگستري و دادگاه بینالمللی حقوق دریاها به صورت جدول در آن معرفی شدهاند. در حوزه جغرافیایی و حقوق

29 گروه معرفی شدهاند. هر نهاد حقوقی به طور مجزا بررسی شده و کشورهاي عضــو 6 دسته و در زمینه نهادهاي حقوقی

این سازمانها ( مانند دادگاه حقوقی بنلوکس ) و موارد عملکرد و فعالیت ساالنه هر کدام مشخص گردیده است.

CD با اتصال به اینترنت امکان پذیر است. روزآمد کردن اطالعات

Assistant Director، Cesare،Romano

،U.S.A : Centeron International Cooperation & Lorenzo; 2000 OthavianiDesign

Hrrp: \\ www.pict-pcti.org

Call no: CE 12202000
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- Report of the International Commision on Intervention and State Sovereignty [CD –ROM]

عنوان: گزارش کمیسیون بینالمللی در مورد مداخله و حاکمیت دولت

The Responsibility to Protect اسـت و داراي سـه بخـش عمـده میباشـد: ــام این لوح فشرده ضمیمه کتابی با ن

9 مقاله . 1 -  سابقه تحقیقات در

بخش کتابشناسی. -2

از جلسات مشورتی که طی سالهاي گذشته در سراسر جهان انجام شدهاست. 3- خالصه اي

2000 توسط دولت کانادا براي پاسخ به این پرسش که مداخله باید در چه زمـان ، الزم به ذکر است که این کمیسیون در سال

تحت نظارت کدام مقام و چگونه انجام شود، تشکیل شد.

Canada: International Development Research ;2001

Http:\\ iciss. Ciise.gc.ca

Books no: KZ 6369 .I58 2001

Call no: CE 142 2001

[ CD – ROM]عنوان:  لوح قانون: مجموعه قوانین  و مقررات کشور

27000 قانون و مصوبه مربوط به مراجع مختلف قانونگذاري را شامل مــی شـود.ایـن  CDمذکور مجموعۀ بیش از

2-مصوبـات مجلـس شـوراي -مصوبات مجلس شوراي ملی از صدر مشــروطیت تـا انقـالب اسـالمی مصوبات عبارتند از :1

-6 ــور -آراء وحدت رویه دیوان عالی کش 5 -مصوبات شوراي عالی انقالب فرهتگی اسالمی3-مصوبات شوراي عالی انقالب4

7-مصوبات هیئت وزیران. مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام

CDوجود دارد. امکان جستجوي واژه اي؛ موضوعی؛ترکیبی و مرور عنوان و متن قوانین  در این

تهران :مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی1383

cp 181383 شماره بازیابی:
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معرفی پایگاههاي اینترنتی

www.wikipedia.org

دانش نامه اي است همگانی و آزاد , بدین معنی که همگان می توانند بــه نوشـتن و ویرایـش نوشـتارها Wikipedia

ــد تـا در امـر ان خود یاري رسانده ان بپردازند. به گفته این سایت کسانی که در تکمیل این پروژه مشارکت می کنند به هم زبان

گردآوري دایره المعارف جهانی سهمی داشته باشند. به عالوه هدف دیگر این سایت اشاعۀ فرهنگ دایره المعارفی با محتــواي

آزاد و بدون پرداخت هزینه ذکر شدهاست.

ــان فارسـی 8444 مقاله به زب 60 زبان مقاله دارد که از این میان حدود این دایره المعارف در حال حاضر به بیش از

ــات اسـت. بـه عـالوه بخشـهاي دیگـري را بـا عنـوانWikitionary (ویکـی واژه) کـه مجموعـه اي از واژه هـا و اصطالح

… میباشد راپشتیبانی می کند. براي جستجو کافی است کلید واژة مورد نظر خود را meta – wiki و  wikibooks و

(color revolution) پـس از بازشـدن صفحـه مـورد نظـر عـالوه بـر پس از انتخاب زبان دلخواه تایپ کنید. براي مثال:

دسترسی به اطالعات مورد نظر خود امکان اتصال به برخی موضوعات دیگر داخل متن نیز براي شــما وجـود دارد. همچنیـن

شما می توانید به ویرایش مقالۀ مورد نظر نیز بپردازید و در گروههاي بحث نیز مشارکت داشته باشید.

www.ifes.org

IFES سازمان بین المللی و غیر انتفاعی است که به منظور حمایت از فعالیتهاي دموکراتیک و خصوصا نظامــهاي انتخابـاتی

20 کشور نمــایندگـی دارد. نظـارت بـر در سراسر جهان تاسیس شده است. مرکز آن در واشنگتن آمریکا است و در بیش از

ــوق بشـر ت، رسیدگی و پیگرد جرائم انتخاباتی و تقلب در انتخابات، همچنین کمک به ساختن جامعه مدنی و حق اجراي انتخابا

از جمله اقدامات مهم این سازمان است.

در سمت چپ صفحه اصلی سایت می توان اطالعاتی پیرامون انتخاباتهــاي بـرگـزار شـده  و election guide در قسمت

شورهاي مختلف جهان را جستجو نمود. انتخاباتهاي پیش رو در ک

تازه هاي مقاالت فارسی
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