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معرفي نشريه:
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معرفي كتابهاي التین

1-VOICE OF THE ARAB SPRING
Personal stories from the Arab Revolutions
Edited By ASAAD Al-SALEH
NewYork:Columbia university press, 2015

UK:ASHGHATE,2015

چکیده:
وتبة حبضش تٛػظ افشاد فقبَ دس ٚلبیـ ٔٛػ ْٛث ٝثٟبس فشثی و ٝدس اٚاخش ػبَ  0202دس جٟبٖ فشة آغبص
ٌشدیذ ٙٔ ٚجش ث ٝفشٚپبؿی حىٔٛتٞبی دیىتبتٛسی دس وـٛسٞبی ت٘ٛغِ ،یجی  ٚیٕٗ ٌشدیذٍ٘ ،بؿت ٝؿذ ٜاػت.
٘ٛیؼٙذٌبٖ ٔمبالت وتبة و ٝاغّت اص جٛا٘بٖ فشة  ٚاص ا٘مالثیٔ ٖٛحؼٛة ٔیؿ٘ٛذ دس ایٗ وتبة ص٘ذٌی خٛد تحت
حىٔٛتٞبیی و ٝث ٝعشص ٚحـیب٘ٝای ث ٝػشوٛة افتشاضبت ٘ ٚیض آصادی ثیبٖ ٔیپشداختٝا٘ذ سا ث ٝتصٛیش ٔیوـٙذ.
ٌفتٞٝبی ایٗ افشاد ٘ـبٖدٙٞذ ٜاٍ٘یضٜٞبی احؼبػی ،سٚا٘ـٙبختی  ٚفشٍٙٞی اػت وٛٔ ٝجت ٕٞجؼتٍی ٔشدْ ،جٟت
ٔجبسص ٜثش فّی ٝاػتجذاد ٌشدیذ ،سٚایت ٞش یه اص ایٗ افشاد و ٝداسای پیـیٞٝٙبی اجتٕبفی  ،تحصیّی  ٚجٛأـ ػیبػی
ٔتفبٚت ٔیثبؿٙذ ٔقشف ٚیظٌیٞبی ٔٙحصش ثفشد ثٟبس فشثی اػت.
دس ایٗ وتبة فضبی اجتٕبفی ،ػیبػی  ٚتبسیخی ایٗ وـٛسٞب دس صٔبٖ ٚلٛؿ ا٘مالثبت ث ٝتصٛیش وـیذ ٜؿذ ٜاػت.
پظٞٚؾ حبضش تصٛیشی ٔؼتٙذ اص غٓاٍ٘یضتشیٗ تغییشات ٚ ٚلبیـ سخذاد ٜدس تبسیخ جٟبٖ فشة ٔیثبؿذ.
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2-The Libyan Revolution And Its Aftermath
Edited By Peter Cole & Brian Mcquinn
UK: C.Hurst & Co, 2015

چکیده:
وتبة حبضش پیشأ ٖٛا٘مالة ِ 0200یجی ،و ٝثب ٘بْ ا٘مالة  07فٛسی ٝؿٙبختٔ ٝیؿٛدٔ ،یثبؿذٛ٘ .یؼٙذٌبٖ
ثشاػبع ٌضاسؽٞب  ٚتحّیُٞبی وبسؿٙبػی ث ٝثشسػی ٞشیه اص ٌشٜٞٚبی ػیبػی ،لٔٛی  ٚجغشافیبیی و ٝدس ؿىٌُیشی
ا٘مالة ٘مؾ داؿتٙذ اص صٔبٖ ؿشٚؿ افتشاضبت دس فٛسی 0200 ٝتب صٔبٖ تـىیُ دِٚت ٔٛلت دس ؿٟش ثٙغبصی پشداختٝا٘ذ.
وبسؿٙبػبٖ دس ایٗ وتبة اص عشیك ٌضاسؿبت ٔ ٚصبحج ٝثب ػیبػتٕذاساٖ ،سٚص٘بٍٔ٘ٝبسأٖ ،جبسصیٗ ،سٞجشاٖ جبٔقٔ ٝذ٘ی ٚ
دا٘ـٍبٞیبٖ ،ػیبػتٞبی جذیذ وـٛس ِیجی سا تٛصیف ٔیٕ٘بیٙذ.

.
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معرفي كتاب فارسي

 -4درآمدی بز ديپلمبسی فزهىگی جمهًری اسالمی ايزان
تبلیف :ابزاهیم حبجیبوی ي حبمد ايزاوشبهی
وبشز :تهزان :ابزار معبصز4292 ،

چکیده:
دیپّٕبػی فشٍٙٞی سا ٔیتٛاٖ تالؽ ثش٘بٔٙٔٝذ ٘ ٚؾبْ یبفت ٝثشای تبثیشٌزاسی ثش ا٘ذیـٞٝب ،اسصؽٞب  ٚػجه
ص٘ذٌی ػبیش ُّٔ اص عشیك تشٚیج فش ٚ ًٙٞتٕذٖ خٛد ثب ٞذف تبٔیٗ  ٚتٛػق ٝاٞذاف ٙٔ ٚبفـ ّٔی دا٘ؼت.وتبة حبضش
ٔجٕٛف ٝچٙذ ٔمبِ ٝدس صٔی ٝٙاثقبد ٔختّف دیپّٕبػی فشٍٙٞی اػت و ٝتٛػظ جٕقی اص صبحت٘ؾشاٖ ٔ ٚحممبٖ ایٗ
حٛص ٜو ٝدغذغ ٝتجییٗ ٞشچ ٝثٟتش ٔف ٚ ْٟٛاثقبد دیپّٕبػی فشٍٙٞی ٘ ٚمؾ  ٚجبیٍب ٜوـٛسٔبٖ دس ایٗ صٔی ٝٙسا داس٘ذ،
تذٚیٗ ٌشدیذ ٜاػتٔ .غبِق ٝایٗ وتبة وٕه ٔیوٙذ ثب ٔف ،ْٟٛاثقبد  ٚاثضاسٞبی ٔختّف دیپّٕبػی فشٍٙٞی آؿٙب ؿذٚ ٜ
ٕٞچٙیٗ ثب ٍ٘بٞی تغجیمی ،ػیبػتٞبی جٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ سا دس ایٗ فشص ٝدس ٔمبیؼ ٝثب ثشخی وـٛسٞبی ٔٛفك ٚ
ػشآٔذ اسصیبثی ٘ؼجی ٕ٘بیٙذ.
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 -0ديًان اريپبيی حمًق بشز ي "حك بز حزيم خصًصی ي سودگی خبوًادگی"
تبلیف :محمدمحسه مسجدی ي مطهزٌ مهديبن صدر
وبشز :تهزان :وشز تیسب4292 ،

چکیده:
دیٛاٖ اسٚپبیی حمٛق ثـش سوٗ لضبیی ؿٛسای اسٚپبػت و ٝث ٝفٛٙاٖ دادٌبٞی فشأّیٚ ،ؽیف ٝتضٕیٗ سفبیت
ٔفبد وٛٙا٘ؼی ٖٛاسٚپبیی حمٛق ثـش تٛػظ دِٚتٞبی فض ٛسا ثش فٟذ ٜداسد .یىی اص ٟٔٓتشیٗ اثقبد ٔٛسد تٛج ٝدیٛاٖ
اسٚپبیی حمٛق ثـشٔ ،ؼئّ ٝاحتشاْ ث ٝحشیٓ خصٛصی افشاد  ٚص٘ذٌی خب٘ٛادٌی آٟ٘ب ثٛد ٜاػت .دس ایٗ وتبة تالؽ ؿذٜ
آخشیٗ تحٛالت صٛست ٌشفت ٝدس جٟت تذٚیٗ  ٚتضٕیٗ ایٗ حمٛق ثب تىی ٝثش آسای دیٛاٖ اسٚپبیی حمٛق ثـش ٚ
ٕٞچٙیٗ پیـشفتٞبی دػتٍب ٜلضبیی اسٚپب دس تحمك ٔقیبسٞبی وّی حفؼ حشیٓ خصٛصی افشاد ثشسػی ؿٛد .اص جّٕٝ
ٔغبِت ٔغشح ؿذ ٜدس ایٗ وتبة فجبستٙذ اص :ثشسػی ؿشایظ ٔبٛٞی سػیذٌی ث ٝدفبٚی ٔشثٛط ث ٝحشیٓ خصٛصی دس
دیٛاٖ اسٚپبیی حمٛق ثـش – ؿشایظ ؿىّی سػیذٌی ث ٝدفبٚی ٔشثٛط ث ٝحشیٓ خصٛصی دس دیٛاٖ اسٚپبیی – ضشٚست
پیؾثیٙی ٔذاخّ ٝدِٚت دس حشیٓ خصٛصی ثٚ ٝػیّ ٝلب٘ ٚ ٖٛثشسػی  ٚتقمیت ٞذف ٔـشٚؿ دس ایٗ دخبِت – اسصیبثی
سٚی ٝلضبیی دیٛاٖ دس ٔٛسد ٔٛضٛؿٞبی ٔشتجظ ثب حٕبیت.
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 -2مببوی راهبزدی در شکلگیزی اومالة اسالمی
تبلیف :سید محمد حسیىی
وبشز :تهزان :وشز الهدی 4292،

چکیده:
ا٘مالة اػالٔی پذیذٛ٘ ٜؽٟٛسی ثٛد و ٝحیشت ثؼیبسی اص صبحت٘ؾشاٖ فّ ْٛاجتٕبفی  ٚػیبػی سا ثشاٍ٘یخت.
ایٗ ا٘مالة ٘ ٝاص جٙج ٝصٔیٞٝٙب  ٚفُّ ٚلٛؿ و ٝاص ٘ؾش ٔبٞیت تبصٌی داؿت .ثٕٞ ٝیٗ دِیُ دس پی ٌزؿت ثیؾ اص ػٝ
د ،ٝٞاػتبداٖ ثؼیبسی دس پظٞٚـىذٜٞب  ٚدا٘ـٍبٜٞبی ثضسي جٟبٖ ثب ا٘جبْ دادٖ تحمیمبت ثٙیبدیٗ دس پی ؿٙبخت
ثضسٌتشیٗ پذیذ ٜتبسیخی ٘یٕ ٝد ْٚلشٖ ثیؼتٓ ٞؼتٙذٕٞ .چٙیٗ ٘ؾشیٝپشداصی ٌؼتشدٜای دسثبس ٜا٘مالة اػالٔی صٛست
ٌشفت ٝاػت وٞ ٝشوذاْ اص ٔٙؾشی ٔتفبٚت ث ٝد٘جبَ تٛضیح  ٚتجییٗ ا٘مالة اػالٔی ثٛدٜا٘ذ .وتبة حبضش لصذ داسد ثب
ثشسػی ٕٟٔتشیٗ ٘ؾشیٞٝبی ٔغشح ؿذ ٜدس ٔٛسد سیـٞٝب  ٚفٛأُ ٔٛثش دس ؿىٌُیشی ا٘مالة اػالٔی ثٚ ٝیظ ٜاص ػٛی
٘ؾشیٝپشداصاٖ غیشایشا٘ی ،لشاثت یب دٚسی ایٗ ٘ؾشیٞٝب ثب اٍِٛی ٔب سا ٔـخص وٙذ.
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كتابهاي جديد – فارسي و عربي
-0ا٘مالة تبسیخی فشا٘ؼٔ ٝىتت آ٘بَ ( -.0909-89پیتش ثشن؛ [ٔتشجٓ] ٔحٕذجٛاد فجذاِٟی)089228-
-0ثش٘بٔٝسیضی ساٞجشدی آٔبیؾ ٔٙغمٝای اص ٔٙؾش أٙیت ّٔی( :تقبسیفٔ ،فبٞیٓ ،اص٘ ،َٛؾشیٞٝب  ٚاٍِٞٛب)ٌ( -.شٔ ٜٚغبِقبت
ساٞجشدی دا٘ـٍب ٜفبِی دفبؿ ّٔی)057600-
-3پٙج ٝآٙٞیٗ ،دػتىؾ ٔخّٕی( :وبِجذؿٙبػی پذیذ ٜدافؾ دس ٔٙغم ٝخبٚسٔیب٘ ٝاص ٍ٘ب ٜتحّیٍّشاٖ)( -.اػذاهلل افـبس)089226-
-4تىفیش اص دیذٌب ٜفّٕبی اػالْ( -.تبِیف فّیاصغش سضٛا٘ی)089204-
-5جٕقیتؿٙبػیٔ :جب٘ی  ٚصٔیٞٝٙب( -.حؼٗ ػشایی)057627-
-6دسآٔذی ثش تبسیخ ثش٘بٔٝسیضی فشٍٙٞی دس ایشاٖ ٔقبصش (سػب٘ ٝوتبة)ٔ( -.حٕذفّی اوجشی)089229-
-7دسآٔذی ثش دیپّٕبػی فشٍٙٞی جٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ( -.تذٚیٗ اثشاٞیٓ حبجیب٘ی ،حبٔذ ایشا٘ـبٞی)057609-
-8دسآٔذی ثش ؿٙبخت جبٔق ٝفـبیشی ایشاٖ(-.تبِیف ویب٘ٛؽ ویب٘ی ٞفتًِٙ؛ ثب ٕٞىبسی ٟٔشداد ٘ٛاثخؾ ،ؿیٛا ػیفاِذیٗ خبِمی)089224-

-9دسع ٔ 08شداد اص ِحبػ ٟ٘ضت ّٔی ایشاٖ  ٚاص ِحبػ سٞجشاٖ خبئٗ حضة تٛد( -.ٜخّیُ ّٔىی)089200-
-02دسع٘بٔٚ ٝالیت فمی( :ٝثبصؿٙبػی ا٘ذیـ ٝػیبػی اػالْ دس فصش غیجت  ٚپبػخ ث ٝؿجٟبت آٖ)ٔ( -.حٕذجٛاد ٟٔشی)-
057580
-00دیٛاٖ اسٚپبیی حمٛق ثـش  ٚحك ثش حشیٓ خصٛصی  ٚص٘ذٌی خب٘ٛادٌیٔ( -.حٕذٔحؼٗ ٔؼجذیٔ ،غٟشٜػبدات
ٟٔذیبٖصذس؛ صیش ٘ؾش ٔؼقٛد فّیضاد057634-)ٜ
-00سػبِِ ٝشػتبٖ ِ ٚشٞبٕٞ :شا ٜثب ػفش٘بٔ ٝثبس ٖٚدٚثذٛ٘( -.ؿتٚ ٝالدیٕیش ٔیٛٙسػىی؛ تشجٕ ٝػىٙذس أبٖاِّٟی ثٟبس٘ٚذِ ،یّی ثختیبس)089203-
-03صستـت  ٚجٟبٖ غشةٛ٘( -.یؼٙذ ٜطان دٚؿٌٗیٕٗ؛ ٔتشجٓ ٔؼقٛد سجت٘یب)089202-
-04ػىٛالسیؼٓ اص ؽٟٛس تب ػمٛطٌ[( -.شدآٚسی  ]ٚتشجٕ ٝسحیٓ ساػتیتجبسٔ ،حٕذحؼیٗ صبِحی ،سحٕتاهلل سضبیی)089200-
-05ػّٛن ا٘حشافیٛ٘( -.یؼٙذ ٜحجتاِ٘ ٝیىیّٔىی)089223-
-06فشٚ ًٙٞاطٌبٖ سفتبس ػبصٔب٘ی :اٍّ٘یؼی ث ٝفبسػی ،فبسػی ث ٝاٍّ٘یؼیٔ( -.حٕذ افشاثیٔ ،حٕذ تمیصادٜٔغّك)089225-
ٔ-07بٔٛسیت دس ایشاٖ :خبعشات ػِٛیٛاٖ آخشیٗ ػفیش آٔشیىب دس ایشاٖ( -.تبِیف ٚیّیبْ ػِٛیٛاٖ؛ ٔتشجٓ اثشاٞیٓ ٔـفمیفش)057600-
ٔ-08جب٘ی ساٞجشدی دس ؿىٌُیشی ا٘مالة اػالٔی :ا٘مالثی اص ٘ٛؿ دیٍشٔ( -.حٕذ حؼیٙی)089227-
٘-09ؾشیٞٝبی ا٘مالةٚ :لٛؿ  ،فشایٙذ  ٚپیبٔذٞبٔ( -.حٕذحؼیٗ پٙبٞی)057622-
-02اثقبد فشٍٙٞی ایشاٖٞشاػی دس وـٛسٞبی حٛص ٜخّیجفبسعٔ( -.شتضی ٘ٛس ٔحٕذی ،حجت وبؽٕی)089204-
-00التصبد ػیبػی ثیٗإُِّ دس ػذ ٜثیؼت  ٚیىٓٛٔ :ضٛؿٞب  ٚتحّیُٞبی ٔقبصشٛ٘( -.یؼٙذٌبٖ سٚی اػٕیت ،فٕبد اال٘یغ،
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-04حمٛق ثیٗإُِّ ٞؼتٝایِٛٔ( -.ف حجت ػّیٕی تشوٕب٘ی)089205-
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نشریه اطالع رسانی کتابخانه تصصی وزارت امور خارجه ،سال دهم  ،شماره نود و هشتم  ،آذر 3149

كتابهاي جديد – التین

1- Parliaments and human rights: redressing the democratic deficit.- (ed. By Murray Hunt,
Hayley J. Hooper & Paul Yowell) -56211
2-Perspectives on international relations: power, institutions, and ideas.- (Henry R. Nau)56210
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 ،۴۹۳۱آبان؛ شماره .۳۹- ۴۰۷ :۸۶
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جلد سوم /سال دوازدهم ،شماره .۲۹- ۶۸ :۱۹-۱۱
ماساچوستي ها از راه مي رسند -.پانزده خرداد ،۴۹۳۱.بهار و تابستان؛ جلد سوم /سال
دوازدهم ،شماره .۴۳۸- ۷۱۸ :۱۹-۱۱
اصالحات ارضي ،بزک کردن چهره استبداد و انقالب مهار شده آمريکايي -.پانزده خرداد.
 ،۴۹۳۱بهار و تابستان؛ جلد سوم /سال دوازدهم ،شماره .۷۱۲- ۹۰۰ :۱۹-۱۱
تصويب نامه انجمن هاي ايالتي و واليتي و حمله به قلب فرهن ايران -.پانزده خرداد.
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تابستان؛ جلد سوم /سال دوازدهم ،شماره .۹۸۳- ۹۳۷ :۱۹-۱۱
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نيکنامي -.فصلنامه روابط خارجي ،۴۹۳۱.بهار؛ جلد هفتم ،شماره .۲- ۹۶ :۴
رژيم تحريم هاي بين ا لمللي :بنيان هاي ،فرايندهاي تصميم ساز ،نهادهاي مجري و سنجش
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برآمدن داعش در خاورميانه :تحليلي جامعه شناختانه /محمدساالر کسرايي -.روابط
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بهار و تابستان؛ جلد سوم /سال دوازدهم ،شماره .۶۲- ۴۱۱ :۱۹-۱۱
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سبک زندگي امام رضا در برخورد با حاکمان /امير احمدنژاد -.پژوهش هاي اجتماعي
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و يکم ،شماره .۴۹۸- ۴۸۱ :۴
موانع صله رحم در بعد فردي و اجتماعي /محمدحسين پژوهنده -.پژوهش هاي اجتماعي
اسالمي ،۴۹۳۱.بهار؛ جلد بيست و يکم ،شماره .۴۸۸- ۴۳۰ :۴
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بررسي نهادها ،ابزارها و تکنيک هاي تبليغي پيامبر /سعيدرضا عاملي -.پژوهش هاي
اجتماعي اسالمي ،۴۹۳۱.تابستان؛ جلد بيست و يکم ،شماره .۹- ۹۶ :۷
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خاورميانه ،۴۹۳۱.بهار و تابستان؛ جلد بيست و دوم ،شماره .۹۴- ۸۸ :۴
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