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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

.

وزارت امور خارجه با ذکر منبع بالمانع است. نقل و اقتباس از نشریه اطالع رسانی کتابخانه تخصصی

عناوین موجود در این دوره عبارتند از:

٤ ............................................................................................ فارسى – جديد کتابهاى

٧ التني............................................................................................ – جديد کتابهاى

١٠ ............................................................................................... التني کتابهاى معرىف

١٣ ............................................................................................ فارسى کتابهاى معرىف

١٦ .............................................................................................. عرىب کتابهاى معرىف

١٨ شنيدارى.................................................................................... – ديدارى منابع معرىف

٢٠ اينترنىت............................................................................................. پايگاههاى معرىف

٢١ ................................................................................................ فارسى مقاالت معرىف

٢٥ التني................................................................................................ مقاالت تازههاى
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با سالم و عرض تبریک به مناسبت ایام خجسته ماه مبارك رجب و میالد فرخنده امیر مؤمنــان

ــت دومیـن نشـریه دوره حضرت علی (ع)، مدیریت نشریه اطالعرسانی وزارت امور خارجه مفتخر اس

ــز:  اعضـاي محـترم کتابخانـه، پژوهشـگران، اسـاتید، دانشـجویان و چهارم را خدمت خوانندگان عزی

همکاران در وزارت امور خارجه تقدیم نماید.

ــی بـر ارائـه پیشنهادهایشـان در پی درخواست قبلی ما در شماره اول از خوانندگان عزیز مبن

ــن عزیـزان، براي ارتقا، کیفیت نشریه، پیشنهادهایی در این جهت دریافت شد که ضمن تشکر از همه ای

ــرا بخشهایی از پیشنهادها که در حال حاضر قابل اجرا بوده است، اعمال شده و بخشهایی نیز که اج

نشده است بدان علت بوده که از لحاظ فنی فعال مقدور نبوده است در صدد هستیم انشا،اهللا در اولیـن

فرصت آنها را عمل نمائیم.

ـــه 1 بـر روي سـایت کتابخانـه ب ضمنـا بـه اطـالع اعضـاي محـترم میرسـاند کـه نشـریه شـماره

ــیز پـس از ارسـال از طریـق قرار گرفته است و شمارهها ي بعدي  ن WWW.IPIS.IR/LPISآدرس

پست الکترونیک اعضا، (Email)، بر روي سایت قرار خواهد گرفت.

ــورد تشـویق قـرار بار دیگر ضمن تشکر از همه عزیزانی که همکاران نشریه اطالعرسانی را م

ـا، و دادهاند، درخواست قبلی خود را از خوانندگان محترم مجددا تکرار و از هرگونه پیشنهاي براي ارتق

بهبود کیفیت نشریه استقبال مینماید.
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-کتابهاي مورد نظر از طریق شماره داخل  قالب ، در مخازن قابل دسترسی می باشد.

- عدد درج شده انتهاي هر عنوان شماره ثبت کتاب میباشد.

– فارسی کتابهاي جدید

163892 1- اقتصاد سیاسی بینالملل و جهانیشدن.- (رابرت دبلیو کاکس؛ ترجمه حسین پوراحمدي)-

[ HF 1359 67الف / 1384 ]

163888 2- بازاندیشی تاریخ.- (کیت جنکینز؛ ترجمه ساغر صادقیان)-

[ D 16/8 9ج / 2ب 1384 ]

163919 3- پژوهشی در کتیبههاي دوران اسالمی تخت جمشید: کاخ داریوش.- (محمدعلی مخلصی)-

[ DSR 55 3ت / 3م 1384 ]

166163 4- تاریخ ارتباطات در افغانستان.- (بصیر احمد حسینزاده)-

[ HE 7200/6 / 5ح 2ت 1384 ]

163969 – اجتماعی کشور از نگاه آمار.- (مرکز آمار ایران)- 5- تحوالت اقتصادي

[ HA م 4570/2 4م / 3ت 1384 ]

163975 6- جامع التواریخ: تاریخ اغوز.- (رشید الدین فضلا...)-

[ DSR 953 5ر / 201ج 1384 ]

163972 7- جامع التواریخ: تاریخ افرنج، پاپان و قیاصره.- (رشید الدین فضلا...)-

[ D 17 5ر / 2ج 1384 ]

163973 8- جامع التواریخ: تاریخ هند و سند و کشمیر.- (رشید الدین فضلا...)-

[ DS 436 21آ / 5ر 1384 ]
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163988 3.- (عادل ساریخانی)- 9- جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی؛ حقوق جزاي اختصاصی

[ KMH 3800 2س / 4ج 1384 ]

163966 10- جمهوري عربی مصر.- (محمدهادي فالحزاده)-

[ DT م 107/83 8ف / 8ج 1384 ]

163937 11- حقوق فناوري اطالعات.- (حمیدرضا اصالنی)-

[ K 4293 116لف / 7ح 1384 ]

163958 12- خاطرات علی عزت بگوویچ.- (علی جاعلی عزت بگوویچ؛ ترجمه محمدباقر پیپلزاده)-

[ DR 1748 4ع / 3آ 1384 ]

163941 13- دادگستري استاندارد در اسناد بینالمللی.- (محمود علم)-

[ KMH 572 8ع / 2د 1384 ]

166156 14- دایرهالمعارف یهود، یهودیت و صهیونیسم: نمونه تفسیري جدید، جلد2.- (عبدالوهاب مسیري)-

[ BM م 561 5م / 2د 1383 ]

163960 تروریسم در آمریکا: از کوکلس کالن تا القاعده.- (کریستوفر هیویت)- 15- درك

[ HV 6432 9هـ / 4د 1384 ] 

163978 1385.- (محمد فرجی)- 16- روزشمار و اطالعات حقوقی

[ KMH م 86/2 4ف / 9ر 1385 ]

163964 17- روششناسی مطالعات دینی: تحریري نو.- (احد فرامرز قراملکی)-

[ BL 41 4ف / 9ر 1385 ]

163968 18- سرگذشت قانون اساسی در سه کشور ایران، فرانسه و آمریکا.- (محمد زرنگ)-

[ K 3165 4ز / 4س 1384 ] 

163987 19- شرح قانون آیین دادرسی مدنی.- (علیعباس حیاتی)-

[ KMH 1710 9ح / 4ش 1384 ]
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166151 20- شیلر براي معاصران.- (یوهان کریستف فریدریش فون)-

[ PT 831/6 98ش / 7ش 1385 ]

163936 21- عوالم خیال: ابن عربی و مسئله اختالف ادیان.- (ویلیام چیتیک؛ ترجمه قاسم کاکایی)-

[ BP 279 25الف / 9چ 1384] 

163961 22- فرهنگ جیبی سوئدي-فارسی با تلفظ.- (وحید صابري مقدم)-

[ PD م 5649 2ف / 2ص 1385 ]

163886 23- فوکو را فراموش کن؛ژان بودریار را فراموش کن.- (ژان بودریار؛ ترجمه پیام یزدانجو)-

[ B 2430 94ب / 9ف 1384 ]

163928 24- کامیابیها و ناکامیهاي مجلس اصالحات.- (کیوان مهرگان)-

[ JQ 1787/5 9م / 2ك 1384 ]

166154 25- کاوشهاي عقل عملی: فلسفه اخالق.- (مهدي حائري)-

[ BBR 1347 2ح / 2ك 1384 ]

166155 26- کاوشهاي عقل نظري.- (مهدي حائري)-

[ BBR 1347 2ح / 23ك 1384 ]

163896 27- مبانی نقد فکر سیاسی.- (مرتضی مرديها)-

[ JA 71 44م / 2م 1385 ]

163933 عات.-(قوه قضائیه- ویراستار علی شایان)- - مجموعه مقالههاي همایش بررسی جنبههاي حقوقی فناوري اطال 28

[ T 58/5 8هـ / 1383 ]

163980 1385-1342.- (بابک ایرانی ارباطی)- 29- مجموعه نظرهاي مشورتی حقوقی

[ KMH م 178 19الف / 6ن 1385 ]
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163959 30- مسلمانان، هویت و جامعه بینالملل: بوسنی و هرزگوین.- (بهادر امینیان)-

[ DR 1674 5م / 8الف 1385 ]

163889 31- نیچه براي معاصران.- (رودریگرز فرانسکی؛ ترجمه علی عبدالهی)-

[ B 2750 94ن / 2ز 1384 ]

163962 32- نیچه، فروید، مارکس.- (میشل فوکو؛ ترجمه افشین جهاندیده)-

[ B 2430 94ف / 5آ 1385 ]

163927 33- هرمنوتیک و سیاست: مروري بر نتایج هرمنوتیک فلسفی هانس گئورگ گادامر.- (مهدي رهبري)-

[ B 3248 24گ / 9ر 1385 ]

166165 34- هشت مقاله در تاریخ و ادب معاصر.- (محمدعلی کاتوزیان)-

[ PIR 8181 25الف / 5هـ 1385 ]

163893 35-  یهودیان و حیات اقتصادي مدرن.- (ورنر سومبارت؛ ترجمه رحیم قاسمیان)-

[ DS 140/5 9ز / 9ي 1384 ]

– التین کتابهاي جدید

36-Analyzing Middle East Foreign Policies.-(Edited by Gerd Nonneman)-53430
[ DS 63.2 .E8 A53 2005 ]

37- Anti-Apartheid & the Emergence of a Global Civil Society.-(Hakan Thorn)-53400
[ DT 1575 .T46 2006 ]

38- Beyond Transcendence in Law & Philosophy.-(Louis E. Wolcher)-53428
[ BD 362 .W65 2005 ]
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39- Constitutional & Administrative Law.-(John Alder)-53422
[ KD 3989.3 .A43 2005 ]

40- Contending Political Paradigms in Africa.-(Shadrack Wanjala Nasong’o)-53408
[ JQ 1879 .A15 N37 2005 ]

41- Contract Law.-(Ewan McKendrick)-53421
[ KD 1554 .M35 2005 ]

42- Coservatism:Burke, Nozick, Bush, Blair.-(Ted Hoderich)-53427
[ JC 573 .H66 2005 ]

43- Critical Theories,International Relations.-(Edited by Catheine Eschle)-53417
[ JZ 1318 .C753 2005 ]

44- Deadly Arsenals:Nuclear,Biological & Chemical Threats.-(Joseph Cirincione)-53472
[ U 793 .C57 2005 ]

45- Designing Democracy:EU Enlargement & Regime Change in Post-Communist.-(Geoffrey Pridham)-53389

[ JN 96 .A58 P75 2005 ]

46- Encyclopedia of International Development.-(Edited by Tim Forsyth)-53375
[ R HD 82 .E53 2005 ]

47- Encyclopedia of Politics: the Left & the Right.-(Edited by Rodney P. Carlisle)-53454
[ R JA 61 .E53 2005 ]

48- Enforcing International Law.-(Math Noortmann)-53405
[ KZ 6010 .N66 2005 ]

49- Information Technologies & Global.-(Edited by James N. Rosenau)-53474
[ JC 330 .I54 2002 ]

50- Issues in World Politics, Third Edition.-(Edited by Brian White)-53464
[ D 860 .I87 2005 ]

51- Kurdish Nationalism & Political Islam in Turkey.-(Omer Taspinar)-53409
[ BP 173.7 .T37 2005 ]

52- Legal Method.-(T. Ian McLeod)-53439
[ KD 660 .M35 2005 ]

53- Nasser & the Missile Age in the Middle East.-(Owen L. Sirrs)-53404
[ UG 1312 .B34 S57 2006 ]
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54- On World Politics:R.G. Collingwood,Michael Oakeshott.-(Alexander Asttrov)-53394

[ JZ 1308 .A88 2005 ]

55- Politics & Process at the United Nations.-(Courtney B. Smith)-53475
[ JZ 4984.5 .S65 2006 ]

56- Proliferation of Weapons of Mass Destruction in the Midde East.-(James A. Russell)-53383

[ U 793 .P76 2006 ]

57- Refugees, Rebels & the Quest for Justice .-(Lawyers Committee for Human Rights-U.S.)-53473

[ HV 640.5 .A3 L39 2002 ]

58- The Changing Face of European Conscription.-(Edited by Pertti Joenniemi)-53379
[ JC 311 .C43 2006 ]

59- The Dynamic of European integration.-(Derek Beach)-53395
[KJE 969 .B43 2005 ]

60- The Globalization of World Politics, 3 Edition.-(Edited by John Baylis)-53471
[ JZ 1242 .G58 2005 ]

61- The Modern Middle East.-(Ilan Pappe)-53416
[ DS 63.1 .P37 2005 ]

62- The United Nations & Human Rights:a Guide for a New Era.-(Juli Mertus)-53425
[ JC 571 .M473 2005 ]

63- The Wittgenstein Reader.-(Luwig Wittgenstein)-53436
[ B 3376 .W561 2006 ]

64- Turkey’s Policy Towards Northern Iraq:Problems & Perspectives.-(Bill Park)-53438

[ DR 479 .I74 P37 2005 ]
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معرفی کتابهاي التین

Issues in World Politics               :عنوان-

Brian White & Others             :نویسنده

New York: Palgrave Macmillan,2005 مشخصات نشر:

D 860 .I87 2005 شماره بازیابی:

53464 شماره ثبت:

چکیده:

مسائلی پیرامون سیاستهاي جهانی

ــن پژوهـش اسـت. بررسی مهمترین مسائل جهانی معاصر و عمدهترین چالشهاي جهان موضوع اصلی ای

15 فصل است و به اختصار مباحث ذیل را به تصویــر میکشـد: درآمـدي  بـر خاسـتگاه سیاسـتهاي کتاب حاوي

– ملی گرایی و درگــیري نـژادي – دین و دین گرایی – جنایت و فساد – توسعه و نابرابري 21 جهانی در آغاز قرن

– مـهاجرت و ــالت بشـر دوسـتانه – حفظ صلح بینالمللی و مداخ – تجارت، پول و بازار – دولتها و دولت مستقل

– تروریسم. – بازتاب مطبوعات و تکنولوژي ارتباطات بر سیاستهاي جهانی پناهندگی

Interregionalism and International Relations    :عنوان-

Heiner Hanggi & Others.             :گردآورندگان 

London: Routledge, 2006 مشخصات نشر:

JZ 1320.7 .I58 I58 2006 شماره بازیابی:

53443 شماره ثبت:

چکیده:

گرایش بین منطقهاي و روابطبینالملل
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کتـاب حـاضر مطـالب گسـتردهاي را در زمینـه مفـهوم و خاسـتگاه گرایـــش بیــن منطقــهاي از دیــدگــاه

– نمونـههایی از ــل روابطبینالملل به تصویر میکشد. گرایش بین منطقهاي به عنوان پدیدهاي نوین در روابطبینالمل

ــیا و اروپـا، آمریکـا و اروپـا، آفریقـا و روابط منطقهاي مشترك میان مناطق عمده جهان از جمله آسیا و آمریکا، آس

اروپا از جمله عناوین مطالبی  است که مورد استفاده کارشناســان روابطبینالملـل، علـوم سیاسـی و عالقمنـدان بـه

دیپلماسی منطقهاي و جهانی قرار خواهد گرفت.

Human Rights and Capitalism:          :عنوان-

A Multidisciplinary Perspective on Globalisation      

Janet Dine &Andrew Fagan گردآورندگان:

Cheltenham; Northampton, MA:        :مشخصات نشر

Edward Elgar, 2006

JZ 1318 .H86 2006 شماره بازیابی:

53441 شماره ثبت:

چکیده:

حقوق بشر و سرمایهداري: چشماندازي به جهانی شدن از ابعاد مختلف.

بررسی  تنشهاي میان سرمایهداري و تحقق جهانی حقوق بشر در نظام تجارت جهانی معاصر، موضوع اصلی ایــن

– کتاب است.  عمدهترین مباحث مطرح شده عبارتند از: ارتبــاط میـان حقـوق بشـر، حقـوق مـالکیت و اقتصـاد سـرمایهداري

– نگاهی گسترده بر معضالت و مشکالت مرتبــط بـا تنشهاي میان سرمایهداري و حقوق بشر از دیدگاهی فلسفی و تئوریک

– ارتباط میان حقوق بشر و سرمایهداري در آمریکاي جنوبی. نظام تجاري که بازتاب گستردهاي بر حقوق بشر دارد

Analyzing Middle East Foreign Policies -عنوان:

Gerd Nonneman گردآورنده:

London: Routledge, 2005 مشخصات نشر:

DS 63.2 .E8 A53 2005 شماره بازیابی:

53430, 53433 شماره ثبت:

چکیده:

بررسی سیاست خارجی کشورهاي خاورمیانه
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سیاست خــارجی کشـورهاي خاورمیانـه و روابـط کشـورهاي ایـن منطقـه از جـهان بـا اروپـا این کتاب به

میپردازد.. نویسندگان این اثر به بررسی  محیط هاي داخلی، منطقهاي و بینالمللــی کـه سیاسـت خـارجی منطقـه را

متاثر میسازد پرداختهاند. این پژوهش حاوي اطالعاتی در خصــوص عمدهتریـن سیاسـتهاي خـارجی کشـورهاي

منطقه خاورمیانه از شرق و غرب تا خلیج فارس و ترکیه است. نقش اروپا در این میــان نـیز مـورد تجزیـه و تحلیـل

قرار گرفته است.

Globalisation and the Future of Terrorism: -عنوان:

Patterns and Predictions

Brynjar Lia نویسنده:

London; New York: Routledge, 2005 مشخصات نشر:

HV 6431 .L53 2005 شماره بازیابی:

53353 شماره ثبت:

چکیده:

جهانی شدن و آینده تروریسم: الگوها و پیشبینیها

بررسی روند شکل گیري تروریسم بینالمللــی و احتمـاالت آن در آینـده موضـوع اصلـی ایـن کتـاب اسـت.

در راستاي این هدف با استناد به تحقیقاتی فراتر از چارچوب تروریسم سنتی مباحث ذیل را مد نظــر قـرار نویسنده

میدهد: بررسی پیامدهاي بلندمدت و عوامل موثر در گسترش تروریسم در سطح بینالمللی، بازتاب جهانی شــدن و

درگیريهاي مسلحانه بر گسترش تروریسم. به عقیده نگارنده حمالت تروریســتی مـرگبـار اخـیر ریشـه در عوامـل

– گسـترش ــهانی مداخلهجویانـه و تـک قطبـی حـاضر ساختاري جهانی دارد. از جمله این عوامل عبارتند از: نظم ج

– گسـترش – مـهاجرت و نـاهمگونی نـژادي – جهانی شــدن جنایتهـاي سـازمان یافتـه دولتهاي انتقالی ضعیف

– گسترش روزافزون تکنولوژي اطالعات و سیستمهاي – خصوصی سازي سیاست و جنگ تکنولوژيهاي مرگبار

اطالعاتی و بازتاب آن بر تروریسم.

The Encyclopedia of Politics: The left and the Right -عنوان:

Rodney P. Carlisle گردآورنده:

London: SAGE Publications, 2005 مشخصات نشر:

R  JA 61 .E53 2005 شماره بازیابی:

V.1)53454, V.2)53455 شماره ثبت:
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چکیده:

چپ و راست دایره المعارف سیاست: جناحهاي

450 مقاله را در بــر مـیگـیرد واطالعـاتی را در زمینـه افـراد، جنبشهـا، این دایره المعارف دوجلدي حاوي

احزاب سیاسی و اصول مکتبی دو جناح چپ و راست جهان  را ارائه مینماید. این کتاب مرجــع از لحـاظ موضوعـی

حاوي عناوین ذیل است: کشورها، مناطق، مکتبها، قوانین، مسائل سیاســی، جنبشهـاي سیاسـی، احـزاب سیاسـی،

مردم.

The Blackwell Companion to the Study of Religion -عنوان:

Robert A. Segal گردآورنده:

Malden, MA; Oxford: Blackwell Publishing, 2006 مشخصات نشر:

BL 48 .B53 2006 شماره بازیابی:

53440 شماره ثبت:

چکیده:

کتاب راهنماي بلک ول در زمینه مطالعات دینی

ــه دو بخـش مجـزا که از لحاظ موضوعی ب پژوهش حاضر حاوي مطالبی در خصوص مطالعات دینی است

تقسیم میگردد. در بخش اول، دین از بعد انسان شناسی، تطبیقــی، اقتصـادي، ادبـی، فلسـفی، روانشـناختی، جامعـه

شناسی و الهیات مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. در بخش دوم نیز عناوین و مباحث عمدهاي چون جســم، مـرگ

– نوگرایـی و – سحر و جادو – زن و مرد پرهیزگار – بهشت و جهنم – بنیادگرایی – اخالقیات و زندگی پس از آن

ــاي دینـی – جداسازي دین ودنیا و جنبشه – مناسک دینی – زیارت – ملی گرایی – اسطوره – عرفان پسانوگرایی

معاصر مورد بررسی قرار میگیرد.

معرفی کتابهاي  فارسی

- عنوان: شبیه سازي در روابط بینالملل

نویسنده:  مهدي ذاکریان

.1383 مشخصات نشر:   تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي،

JZ 1305 2ذ / 2ش شماره بازیابی:

163187 شماره ثبت:
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چکیده:

ــل بـه شـمار کتاب حاضر یکی از نخستین تالیفات به زبان فارسی در زمینهي شبیهسازي در روابط بینالمل

میرود که در دو بخش و در قالب پیشگفتار، پنج فصل، کتابنامه و ضمائم طراحی شده است.

ــط بینالملـل، معرفـی نظـري و پژوهشـی و کـاربردي در این کتاب شناخت انواع آموزشهاي نوین در رواب

برنامههاي شبیه سازي به عنوان یکــی از روشهـاي تـازه، چگونگـی طراحـی برنامـههاي شـبیه سـازي در روابـط

بینالملل و مدلهاي اجرا شده در کشور مورد توجه قرار گرفته است.

-.عنوان:               بررسی نقش ژئوپلتیک عراق در روابط با همسایگان

نویسنده:         ماندانا تیشهیار و مهناز ظهیري نژاد

1384 مشخصات نشر:   تهران: مولفین،

DS 79/7 8ج / 9س 1384 شماره بازیابی:

163841 شماره ثبت:

چکیده:

هدف این کتاب بررسی کارکرد ژئوپلتیک عراق در روابط این کشور با همسایگان آن است. نویسندگان

کوشیدهاند تا با مرور نحوهي سیاستگذاري خارجی و نقش جغرافیاي سیاسی عراق در استراتژيهاي منطقهاي این

که ویژگیهاي سرزمینیاش نقش مؤثري در تعیین الگوهاي کشور، به بررسی موردي عراق به عنوان کشوري

حاکم بر سیاست خارجی آن دارد، بپردازند. همچنین روابط خارجی عراق با شش کشور ایران، کویت، ترکیه،

عربستان، سوریه و اردن با تکیه بر عنصر ژئوپلتیک مورد پژوهش قرار گرفته است.

-.عنوان:                چرخشهاي لیبرالیسم

نویسنده:               محمد  توحیدفام

1383 مشخصات نشر:    تهران: روزنه،

JC 574 9ت / 4چ 1383 شماره بازیابی:

163311 شماره ثبت:
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چکیده:

این اثر در چهار فصل نگاشته شدهاست. فصل اول کتــاب بـه عنـوان « چشـماندازهاي تـاریخی لیبرالیسـم»

واژهي لیبرالیسم را از نظر تاریخی بررسی کرده و نیز تاریخ تحوالت لیبرالیسم را در سه فرایند اقتصـادي، دینـی و

دوم با عنوان «لیبرالیسم در عمل: الگوهاي لیبرالیسم» الگوهاي لیبرالیســم سیاسی مورد بحث قرار میدهد. در فصل

ــوند. « لیبرالیسـم در نظـر: اصـول لیبرالیسـم» عنـوان همچون لیبرالیسم ارضی، کالسیک، مدرن و نو بررسی میش

…. مـی پـردازد. فـصل ــاهل و مـدارا و فصل سوم است که به مباحثی همچون فرد، حکومت مشروطه و قانون، تس

آخر نیز با عنوان « نقد نظریه لیبرال»  به عمدهترین انتقادات وارده بر این ایدئولوژي میپردازد.

-.عنوان:           تعارضات ساختاري در منطقه خلیج فارس

نویسنده:          جلیل روشندل و حسین سیفزاده

.1382 مطالعات استراتژیک خاورمیانه، و مشخصات نشر:     تهران: مرکز پژوهشهاي علمی

DSR 2134/5 9س / 7ت 1382 شماره بازیابی:

161302 شماره ثبت:

چکیده:

پژوهش حاضر سعی میکند به سؤال  «کانونهاي بحران منطقه از کجا نشات میگیرند» پاســخ گویـد. ایـن

کتاب با این فـرض نگاشـته شـده اسـت کـه عوامـل سـاختاري داخلـی، منطقـهاي و بینالمللـی، بـاعث شـکل گـیري

کانونهاي بحران زا در منطقه شدهاست. نویسندگان از مدل تحلیل نظامها استفاده کردهاند تا ضمن ارائه تصویـري

جامعه شناختی،  چگونگی پیدایش بحرانها و نحوة تکوین و تحول تاریخی آنها را مورد مطالعه قرار دهند.

-.عنوان کتاب:   ایران و خاورمیانه: گفتارهایی در سیاست خارجی ایران

نویسنده:           امیرمحمد  حاجی یوسفی

.1383 مشخصات نشر: تهران: فرهنگ گفتمان،

DSR 139 3خ / 2ح 1383 شماره بازیابی:

163101 شماره ثبت:
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چکیده:

ــن پیامدهـاي تحـوالت خاورمیانـه بـراي 21 مقاله تشکیل شده است مهمترین هدف این اثر تبیی این کتاب از

ایران و ارائه راهکارهایی جهت استفاده از فرصتهاي پیش آمده و برون رفت از بحرانهاي ایجــاد شـده اسـت. بـه

ــه خاورمیانـه و تـاکید بـر مـهمترین تعبیر دیگر میتوان هدف کتاب حاضر را تحلیل سیاست خارجی ایران در منطق

چالشها و ارزیابی جهت گیريهاي آن دانست.

عنوان کتاب:           رستم التواریخ

نویسنده:                محمدهاشم  آصف

مصحح:                   میترا مهرآبادي

.1382 مشخصات نشر:     تهران: دنیاي کتاب،

DSR 1168 5ر / 5ر 1382 شماره بازیابی:

163931 شماره ثبت:

چکیده:

این کتاب یکی از متون تصحیح شده تاریخی است کــه رویدادهـاي مـهم را از دورهي شـاه سـلطان حسـین

ــه جامعـه و اقتصـاد آن روزگـار نـیز توجـه صفوي تا اوایل سلطنت فتحعلی شاه قاجار به تصویر میکشد. مؤلف ب

نموده است، از این رو اثر یاد شده میتواند در خصوص دربار صفوي، پهلوانان مشهور، القاب شــاهزادگـان، قیمـت

… اطالعات قابل توجهی به مخاطب ارائه نماید. انواع میوه و غالت، مقدار مالیات و

معرفی کتابهاي  عربی

-عنوان:                مداخل االنتقال الی الدیمقراطیه فی البلدان  العربیه

نویسنده:             اسماعیل الشطی و آخ.

.2005 مشخصات نشر:  بیروت: مرکز دراسات الوحده العربیه،

JQ 1850 42ع / 1382 شماره بازیابی:

164079 شماره ثبت:
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راههاي گذار به دموکراسی در کشورهاي عربی

چکیده:

کتاب حاضر، حاصل تبادل نظر تعدادي از اندیشمندان عرب است که به پاسخ دو سؤال زیر پرداختهاند:

ــک میکنـد دموکراسی چیست؟ و عوامل سیاسی که به این گذار کم تجربه کشورهاي عربی و نظایر آن در گذار به -1

کدامها هستند؟

2- راهکارهاي گذار به دموکراسی چیست؟

فصول مختلف کتاب به ترتیب چنین است:

شورا، آزادیخواهی و دموکراسی در کشورهاي عربی. -1

دورنماي آن. 2- گاهشمار تجربه دموکراسی معاصر در اردن و

3- کویت و تجربه گذار به دموکراسی.

4- آینده گذار به دموکراسی در کشورهاي عربی.

5- الجزایر: تجربه دموکراسی و موانع گذار.

6- موانع گذار به دموکراسی در کشورهاي عربی.

تحکیم معناي تکثر در کشورهاي عربی، قدم اول براي پذیرش دموکراسی. -7

اختیاري: انتخابهاي کنونی گذار به دموکراسی در کشورهاي عربی. 8- دموکراسی اجباري و دموکراسی

– االیرانیه االتجاهات الراهنه و افاق المستقبل -عنوان:             العالقات العربیه

نویسنده:           عبدالعزیز الدوري و آخ.

.2001 مشخصات نشر:  بیروت: مرکز دراسات الوحده العربیه،

DS 9د /163/2 8ع شماره بازیابی:

162236 شماره ثبت:

روابط کشورهاي عربی و ایران، گرایشهاي کنونی و دورنماي آینده

چکیده:

ــدادي از ایـن کتـاب دربـر گـیرندة مجموعـه مقـاالت جمـع آوري شـده سـمیناري اسـت کـه بـا حضـور تع

1995 برگزار شد. 14 سپتامبر 11 تا پژوهشگران عرب و ایرانی در دوحۀ قطر از

ازجمله موضوعات مطرح شده در کتاب عبارتند از:

مبحث تاریخی روابط ایران و کشورهاي عربی. -1

روابط اقتصادي ایران و اعراب و دورنماي گسترش آن. -2

وضعیت زن عرب و ایرانی، اختالفها و شباهتها. -3
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اختالفهاي مرزي اعراب و ایران. -4

به آن. قضیه کردها و موضع اعراب و ایران نسبت -5

مسئله فلسطین در روابط ایران و اعراب. -6

پژوهشی در خصوص جامعه مدنی در ایران و کشورهاي عربی. -7

روابط متقابل کشورهاي عربی و ایران و منافع دو طرف. -8

– شنیداري معرفی منابع دیداري

The Birth of the Modern Mind [VCD]: عنوان:

An Intellectual History of the 17
th

& 18
th

Centuries.

Robert Moss کارگردان:

U.S.A :The Teaching Company,1998.          :مشخصات تولید

8VCD          :تعداد

FV5 0957 98C            :شماره بازیابی

18 17 و عنوان: پیدایش تفکر نوین: تاریخ روشنفکري قرون

این مجموعه  شامل سخنرانیهاي آلن چارلز کرس استاد دانشگاه پنسیلوانیا پیرامون فلسفه غــرب اسـت. بـه اعتقـاد

ــایق علمـی» گذاري شد که فرانسیس بیکن با معرفی« فردگرائی صرف در اثبات حق پایه وي تفکر جدید دنیاي غرب از زمانی

ــح بـاب فلسـفه تجربـی غـرب شـده و موجـب ظـهور به مخالفت برخاست. تاکید وي بر بنیان تجربی و مشاهدهاي معرفت، فت

کیو و دیوید هیوم و مکاتبی چون مادهگرایــی، طبیعـت گرائـی، واقـع گرائـی و فالسفهاي مانند: توماس هابز، جان الك، مونتس

شک گرایی گردید که تاریخ فلسفه اروپا را دچار تحول نمود.
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Great Ancient Civilizations of Asia minor [VCD ]    عنوان:

Tom Dunton کارگردان:

James Blandford             :تولید کننده

U.S.A :The Teaching Company,2001 مشخصات تولید:

12VCD           :تعدا د        

FV5 1111 01C              :شماره بازیابی

عنوان: تاریخ تمدن آسیاي صغیر

6 کاست است. مجموعهاي از سخنرانیهاي کنت دبلیو هارل درباره تاریخ تمدن آسیاي صغیر است که شامل

: آناتولی، آسیاي صغیر یا ترکیه امروز را زادگاه تمدن یونان میداند. 1 کاست

: ریشههاي تمدن یونان، افسانه تروآ و امپراطوري عصر آهن بر آسیاي صغیر بررسی شدهاست. 2 کاست

: در قرن سوم ق.م اسکندر مقدونی با غلبه بر آناتولی زمینه ساز غلبه فرمانروایان رومی بر این منطقه شد. 3 کاست

4: بخش غربی آسیاي صغیر محل اســتقرار یونـانی زبانهـا، جایگـاه جنگهـاي مختلـف  میـان آتنیهـا، اسـپارتها و کاست

ایرانیان گردید.

: در پایان قرن چهارم میالدي، امپراطوري روم به دو بخش تجزیه شــد،  امپراطـوري روم شـرقی ( بـیزانس ) و روم 5 کاست

غربی ( قسطنطنیه ) یا استانبول کنونی

م مغول، امپراطوري بیزانس شروع به تجزیه شــدن کـرد. ترکـان عثمـانی بیـن : در اواخر قرن سیزدهم به دنبال تهاج 6 کاست

ــهوري توسـط وي 1288-1918 امپراطوري عثمانی را وسعت دادند که با روي کار آمدن کمال آتاتورك و اعالم جم سالهاي

امپراطوري عثمانی براي همیشه برچیده شد.

With God on Our Side [ VCD ] عنوان:

David  VanTaylor                 :تهیه کننده

Cliff  Robertson            :گوینده

U.S.A : Lumiere Production, 1996.              :مشخصات تولید

6 VCD       :تعداد

FV5 982 96M           :شماره بازیابی

عنوان: خداوند در کنار ما

ــه تجزیـه و تحلیـل میـان دیـن و سیاسـت در جامعـه آمریکـاي معـاصر 6 ویدئو کاست است که ب این مجموعه مستند شامل

پرداخته است.
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The Prize: The Epic Quest for Oil, Money and Power.[VCD] عنوان:

William Cron تولید کننده:

Donald Sutherland گوینده:

U.S.A: Majestic Communications and MICO, 1993. مشخصات تولید:

8VCD تعداد:

FV5 405 93M شماره بازیابی:

عنوان: غنیمت: تالش قهرمانانه براي دستیابی به نفت، پول و قدرت.

4 ویدئو کاست است، نفت به عنوان بزرگترین موضوع تجارت جــهانی مـورد بررسـی قـرار در این مجموعه مستند که حاوي

میگیرد. در کاست اول، کنترل بازار توسط راکفلر در قرن نوزدهم، بوجــود آمـدن کمپانیهـاي نفتـی مـانند شـل و رویـال و

رقابت آنها با شرکت راکفلر بررسی میشود. در کاست دوم، استفاده از نفت به عنوان ماده جــادوئی در قـرن بیسـتم و نقـش

تعیین کنندة آن  در جنگ جهانی دوم تحلیل میشود.

ــانی هفـت در کاست سوم آگاهی یافتن آمریکا از موقعیت استراتژیک نفت در بازار جهانی و سیطره این کشور با تاسیس کمپ

ــرن بیسـتم، تاسـیس سـازمان اوپـک و وضعیـت خواهران نفتی بررسی میشود. و در کاست چهارم، عملکرد بازار نفت در ق

بازار جدید نفت با شروع جنگ خلیج فارس نقد و بررسی میشود.

VCD به مراجعین امانت داده میشود. ) ( الزم به ذکر است، نسخه دوم به صورت
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