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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.

عناوین موجود در این دوره عبارتند از:
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٩ ................................................................................................ عرىب کتابهاى معرىف

١٠ شنيدارى.................................................................................... – ديدارى منابع معرىف

١٢ اينترنىت............................................................................................. پايگاههاى معرىف

١٣ .......................................................................................... فارسى – جديد کتابهاى

١٤ التني.......................................................................................... – جديد کتابهاى
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بسمه تعالی

با کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه بهتر آشنا شویم:

بخش اول:

ــاصی در سـاختمان مرکـزي وزارت امـور خارجـه 1310 هجر ي خورشیدي کتابخانهاي اختص در سال

تاسیس گردید تا شرایط الزم براي مطالعه و پژوهش در حوزههــاي سیاسـی، تـاریخی، حقوقـی، اقتصـادي و

اجتماعی را براي کارمندان و منتسبین وزارت امور خارجه فراهم سازد. پس از تشکیل دفتر مطالعات سیاسی و

بـه پژوهشـگران و بینالمللی، کتابخانه دیگري در این مرکز مطالعاتی ایجــاد شـد کـه وظیفـه خدمـت رسـانی

کارشناسان این مرکز را به عهده گرفت.

با گسترش روزافزون علوم اطالعرسانی و لزوم بهرهمندي کارشناسان وزارت امور خارجه و مجموعه

دانش پژوهان و اساتید حوزه علوم سیاسی و روابط بینالملــل از آخریـن دسـتاوردهاي علمـی، وزارت امـور

ـات – شنیداري و با بهرهگیري از امکان خارجه بر آن شد که با گردآوري و ساماندهی منابع نوشتاري و دیداري

ــی فناوري نوین اطالعرسانی و اتصال به شبکههاي اطالعاتی داخلی و بینالمللی، کتابخانهاي مجهز و تخصص

ــاید.بدینسـان تاسیس نماید که عالوه بر پاسداشت دستاوردهاي گذشته، نظام اطالعرسانی خود را روزآمد نم

1378 تاسیس گردید. کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه در شکل جدید و حوزهاي وسیعتر در مهرماه

مدیریت ارشد وزارت امور خارجه با روشنبینی، کتابخانه مذکــور را بـه روي دانشـجویان، اسـاتید و

ــا دو مجموعـه کتابخانـهاي شـهید دانش پژوهان کشور گشود. اینک کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه ب

8 وزارت امور خارجه که نسل جدید کتابخانه مرکزي سابق است از یک سـو و رجایی واقع در ساختمان شماره

مجموعه نوین خود واقع در محل معاونت پژوهشی واقع در خیابان شهید باهنر مشغول خدمت رسانی به کادر

وزارت امور خارجه و جامعه پژوهشگران کشور است….

(در شمارههاي آینده با بخشهاي گوناگون کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه آشنا خواهیم شد.)
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معرفی کتابهاي التین

International Relations of the Middle East            :1)عنوان

Louise Fawcett             :گردآورنده

Oxford; New York:    :مشخصات نشر

Oxford University Press,2005.

DS 63.18 .I58 2005 شماره بازیابی:

53494 شماره ثبت:

چکیده:

روابط بینالمللی خاورمیانه

این کتاب از نظر موضوعی  مطالب ذیر را در بر میگیرد: بررسی رخدادها  و سیاستهاي بینالمللی منطقــه

– تحلیلهایی  در زمینه روابط بینالملل از جمله نقش و روند جهانی شدن، دموکراتیک سازي، همکــاري، خاورمیانه

– درگیريهاي منطقهاي و مسائل مــهمی چـون بحـران اعـراب و اسـرائیل -  جنـگ درگیري و امنیت در خاورمیانه

11سـپتامبر و مداخـالت بینالمللـی در ــیرامون خلیج فارس - سیاستهاي اروپا و آمریکا در قبال منطقه - مباحثی پ

عراق.

The Modern Middle East              :2) عنوان

Ilan Pappe                :گردآورنده 

London: Routledge, 2005 مشخصات نشر:

DS 63.1 .P37 2005 شماره بازیابی:

53416 شماره ثبت:

چکیده:

خاورمیانه مدرن

21 کتاب حاضربه بررسی ابعاد گوناگون و تحوالت منطقه خاورمیانه پس از جنگ جهانی اول تا پایان قــرن

میپردازد.
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– – فرهنگ مردمی – تاریخ سیاسی، اقتصادي، شهري و روستایی مفهوم دوران مدرن از دیدگاه مورخان

– – تئـاتر، سـینما، رادیـو و تلویزیـون – تاریخ نوشــتاري گسترش بیش از حد شهرنشینی و خطرهاي ناشی از آن

– ــی مجـزا بـه کشـور ایـران اختصـاص دارد) – اسالم سیاسی و سنتهاي اسالمی ( در این فصل بخش نقش زنان

– سنتها، کتابخانهها و ماهوارهها. – بازتاب مطبوعات بر اسالم سیاسی بازتاب جهانی شدن بر خاورمیانه

Psychological Responses to the New Terrorism:     :3) عنوان

A NATO – Russia Dialogue.

Simon Wessely & Others گردآورندگان:

Amsterdam: IOS Press, 2005.            :مشخصات نشر

HV 6431 .N38 2005 شماره بازیابی:

53347 شماره ثبت:

چکیده:

« پاسخهاي روانشناختی در قبال تروریسم نوین:گفتگوي روسیه و ناتو»

11 سـپتامبر در زمینـه پیامدهـاي اجتمـاعی و ــه این کتاب به گفتگوي صورت گرفته میان روسیه و ناتو در پی حادث

ــش شـهروندان در ایـن زمینـه، نوین میپردازد. پیامدهاي اعمال تروریستی و بازتاب آن بر مردم و نق روانشناختی تروریسم

– بازتـاب تروریسـم در روسـیه و – تـاثیرات روانشـناختی سـالحهاي کشـتار جمعـی نقش حکومتها در کــاهش ایـن امـر

– وضعیت اخیر تروریسم با توجه به دگرگونــی فرهنگـی معـاصر مصیبتهاي غیر قابل تصور آن در غرب از بعد مقایسهاي

ــم هسـتهاي – بازتاب تروریس – عکسالعملهاي فردي و اجتماعی در قبال حمالت تروریستی 11 سپتامبر غرب در پی حادثه

ــالبی اسـت کـه مـورد اسـتفاده – مبارزات ضد تروریستی از دیدگاه مذهبی از عمدهترین مط – تروریسم انتجاري در روسیه

قرار خواهد گرفت. عالقمندان

Encyclopedia of the Developing World  :4) عنوان

Thomas M. Leonard. گردآورنده:

New York; London: Routledge, 2006. مشخصات نشر:

R HC 59.7 .E53 2006 شماره بازیابی:

V.1(53451), V.2(53452), V.3(53453)          :شماره ثبت

چکیده:
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« دائره المعارف جهان در حال توسعه»

این کتاب که در سه جلد تهیه و تدوین گردیده است، توضیحاتی را در خصوص سیاستهاي کشورهاي در

1945 تا کنون در بــر مـیگـیرد. از سال … از حال توسعه در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و

– اشـخاص و تفسـیرهاي – ســازمانها لحاظ موضوعی هر مدخل مطالب زیر را شامل میشود: کشورها و مناطق

ــاي نـژادي، موضوعی. این پژوهش اطالعات گستردهاي را در خصوص سیاستهاي مالی،تجارت جهانی، درگیريه

مسائل زیست محیطی، مردم شناسی، جغرافیا، دین، حقوق، نقش زنان و بسیاري موارد دیگــر در اختیـار مخـاطبین

قرار میدهد.

General Maps of Persia 1477-1925.           :5) عنوان

Alai Cyrus    :نویسنده

Leiden: Brill, 2005.   :مشخصات نشر

R G 2256 .S1 A43 2005 شماره بازیابی:

53456 شماره ثبت:

چکیده:

نقشههاي عمومی ایران

1977  در بر میگیرد. از لحاظ موضوعــی 1925 تا این کتاب نقشههاي عمومی ایران را در طول سالهاي

کتاب به دو بخش مجزا تقسیم میگردد.

– توضیحـاتی ــران شامل زندگی و آثار بطلمیوس در مورد ای  فصل اول تحت عنوان «نقشههاي بطلمیوس از ایران»:

در خصوص چاپ مجدد نقشه بطلمیوس از ایران در کشورهاي مختلف اروپایی و ترسیم آن توسط افراد مختلف به

همراه تصاویري از نقشهها.

ــی ایـران » مشـتمل بـر نقشـههاي کشـورهاي مختلـف در فصل دوم با عنوان « نقشههاي منطقهاي و عموم

– – هلنـدي 10 گـروه تقسـیم میگـردد: نقشـههاي ایتالیـایی خصوص ایران است. این بخش از لحــاظ موضوعـی بـه

– اسپانیایی و پرتغالی. – ترکی – ایرانی – آمریکایی – روسی – بریتانیایی – آلمانی فرانسوي
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معرفی کتابهاي  فارسی

1) عنوان:  درآمدي بر جامعه شناسی سیاسی ایران

نویسنده:  علیرضا ازغندي

.1385 مشخصات نشر:  تهران: قومس،

JA 76 4الف / 4د 1385 شماره بازیابی:

163758 شماره ثبت:

چکیده:

5 فصل به موضوعات زیر پرداخته شدهاست: درکتاب حاضر طی

ــاختار طبقـاتی و قشـربندي – س – مدرنیته، جامعه مدنی و خلقیات ما ایرانیان گونه شناسی دولت در ایران

– توسـعه سیاسـی و کشـمکشهاي ــهوري اسـالمی در شـش دوره قـانونگـذاري – نمایندگان مجلس جم اجتماعی

سیاسی  و دموکراسیهاي اجتماعی.

4 (ویژه خلیج فارس) 2) عنوان:                   کتاب خاورمیانه

نویسنده:                  میرقاسم مؤمنی

مشخصات نشر:        تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات

1384              بین المللی ابرار معاصر تهران،

DS 63/18 24ك / 1384 شماره بازیابی:

163590 شماره ثبت:

چکیده:

در عصر حاضر منطقه خلیج فارس عالوه بر حفظ موقعیتهاي گذشته، داراي یک موقعیت جدید هم هست

و آن کشف نفت و گاز در کشورهاي حوزه این دریا میباشد. با توجه به اهمیت این منطقه، کتاب حاضر طی هفت

مقاله به بررسی تحوالت جاري پرداخته است. محتوي مقاالت را میتوان در سه حوزه نظامی و امنیتی، اقتصادي و

سیاسی طبقهبندي نمود. سه مقاله به تحول مفهوم امنیت و استراتژيهاي امنیتی ایاالت متحده و اروپا و الگوي
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تامین امنیت خلیج فارس پرداخته و دو عنوان مقاله نیز به آینده بازار نفت و روابط تجاري شوراي همکاري خلیج

فارس با اتحادیه اروپا پرداختهاند. از دیگر موضوعات مطرح شده در این کتاب میتوان به حضور نظامی آمریکا در

منطقه خلیج فارس و نقش آن در شوراي همکاري خلیج فارس اشاره کرد.

3) عنوان:                 کتاب خاورمیانه5 (ویژه اصطالحات در خاورمیانه)

نویسنده:                 مجید یونسیان

مشخصات نشر:      تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات

.1385                                  بینالمللی ابرار معاصر تهران،

DS 63/18 25ك / شماره بازیابی:

163591 شماره ثبت:

چکیده:

ــی و اجتمـاعی و فرهنگـی اسـت، از منطقهي خاورمیانه به رغم قابلیتهاي فراوان دچار گسستهایی سیاس

این رو ضرورت اصالحات واقعیتی انکارناپذیر مینماید. در سالهاي اخیر محركهاي بیرونی به روند کند اصالحات

ا پیشبینـی ــاره کـرد، امـ منطقه شتاب بخشیدهاست که از آن جمله میتوان به طرح آمریکایی «خاورمیانه بزرگ» اش

ــر ایـن اسـاس، کتـاب حـاضر بـه سمت و سوي خاورمیانه در این طرح بستگی به موقعیت کشورهاي منطقه دارد. ب

ــان بررسی اندیشههاي اصالح طلبانه و روند اصالحات در کشورهاي کویت، عربستان سعودي، سوریه، مصر و لبن

میپردازد و نقش عامل خارجی ایاالت متحده را نیز مورد پژوهش قرار میدهد.

4) عنوان: چند جهانی شدن

نویسنده:  پیتر برگر و ساموئل هانتینگتون

.1384 مشخصات نشر: تهران: روزنه،

HM 621 4ب / 9چ 1384 شماره بازیابی:

163100 شماره ثبت:

چکیده:

در این کتاب سعی شدهاست تا تاثیرات فرایند جهانی شدن بر کشــورهاي مختلـف مرکـزي و پـیرامونی، از

یک فراینــد جهات مختلف اقتصادي، سیاسی، فرهنگی و مذهبی مورد مطالعه قرار گیرد و خواننده دریابد که ما نه با



٩

معین، بلکه با روندهاي گوناگون جهانی شدن و تاثیر و تاثرهاي متقابل میان فرهنگهــا و روندهـاي پیچیـده و چنـد

بعدي مواجه هستیم.

ــر موضوعـات مطـرح شـده در ایـن کتـاب عبـارتند از: جـهانی شـدن و گونـههاي دیگـر تجـدد، جـهانی شـدن و زی

مجموعههاي منطقهاي آن، جهانی شدن پیرامونی و گرداب آمریکایی.

معرفی کتابهاي  عربی

1) عنوان:                موریتانیا، بین االنتماء العربی و التوجه االفریقی:

                               دراسه فی اشکالیه الهویه السیاسیه

نویسنده:               محمدسعید بن احمرو

.2003 مشخصات نشر:    بیروت: مرکز دراسات الوحده العربیه،

DT 554/62 9ب / 9م شماره بازیابی:

164063 شماره ثبت:

موریتانی بین وابستگی عربی  و گرایش آفریقایی: بررسی پیچیدگی هویت سیاسی.

چکیده:

کتاب حاضر به مسائل زیر پرداخته است :

ــر اسـاس متغیرهـا و ابعـاد حقیقـی ایـن بررسی پیچیدگی هویت در موریتانی به صورت عینی و موضوعی و ب - 

هویت.

 - بررسی دیدگاههاي نخبگان سیاسی در مورد این پدیده.

ــی کـه  - بررسی میزان انعکاس هویت سیاسی بر روابط موریتانی با کشورهاي عربی و آفریقایی به صورت علم

به تصمیم گیران تصویري جامع و عینی ارائه مینماید.

 - شفاف سازي ابعاد روابط و تعامالت موریتانی با کشورهاي عربی و آفریقایی از بعد اقتصادي و فرهنگی.
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 - تاکید بر هویت عربی اسالمی موریتانی و تعیین میزان سهم مشارکت موریتانی در همبستگی عربی آفریقائی.

 در این کتاب از روش جامعه شناسی تاریخی تطبیقی جهت اثبات فرضیات استفاده شده است.

2) عنوان:   ریاح الشرق، الخلیج و العالم العربی عند نهایه القرن العشرین.

نویسنده:        ریاض نجیب ریس.

.2002 مشخصات نشر: ریاض الریس مکتب و النشر،

DS 247 8الف / 9ر شماره بازیابی:

164053 شماره ثبت:

بادهاي شرق، خلیج و جهان عرب در پایان قرن بیستم.

چکیده:

ــدگـاه یـک روزنامـه نگـار حرفـهاي پرداختـه اسـت.  کتاب حاضر به جهان عرب، حوادث و مسائل آن از دی

سپس نویسنده به سؤاالتی نظیر: آیا نقشه نوینی براي جهان عرب وجود دارد؟ مسائل عراق تحــت عنـوان «

ــه تحـت فرمـان پادشـاه اسـت؟  مـی معجزات دهگانه صدام » چیست؟ ماهیت مجلس کویت چیست و چگون

پردازد. همچنین مسائلی چون آمریکا و خلیج فارس، اسالم و تروریسم، کشورهاي عربی و همسایگان آنـها

از دیگر موارد مطروحه در کتاب مذکور است.

– شنیداري معرفی منابع دیداري

Chemical Warfare 1) عنوان:

Ted Couple گزارشگر:

U.S.A :ABC News,1998.           :مشخصات تولید

1VCD تعداد:

FV5 426 88C شماره بازیابی:
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عنوان: جنگ  شیمیایی

گزارش خبرگزاري ABCدرباره استفاده مکرر عراق از ســالحهاي شـیمیایی طـی جنـگ ایـران و عـراق میباشـد.

ــامی در ایـران و همچنیـن کردسـتان عـراق بارهـا از اینگونـه کشور عراق نه تنها در جبهههاي جنگ بلکه براي اهداف غیر نظ

سالحها استفاده نموده است.

Wars in Peace 2)عنوان:

Chris Sheridan :    نویسنده و تولید کننده

Nicholas Owen                :گزارشگر   

U.S.A :ITN Produdian,1991.          :مشخصات تولید 

1VCD       :تعدا د        

FV5 605 91M              :شماره بازیابی  

عنوان: جنگهایی در صلح

1967 است که طی آن ساحل باختري رود اردن، بخش اول در مورد جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل در سال

نوار غزه، شبه جزیره سینا و بلنديهاي جوالن به تصرف اسرائیل درآمد.

8 روز کیپور، حمله ناگهانی مصر و سوریه به قواي رژیم صهیونیستی در مناطق بخش دوم در خصوص جنگ

کتبر به جنگ اکتبر نیز معروف است. اشغالی است که به دلیل واقع شدن در ماه ا

Americas Political Parties 3)عنوان:

Daniel B. Polin             :کارگردان

U.S.A : Manifold Productions, 1992.     :مشخصات تولید

2 VCD       :تعداد

FV5 133 92M           :شماره بازیابی

عنوان: احزاب سیاسی آمریکا
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ــدي، جانسـون، کـارتر و کلینتـون بـه ریاسـت در بخش اول به انتصاب نمایندگان منتخب حزب دموکرات آمریکا: کن

1960-1992 میپردازد. جمهوري بین سالهاي

در بخش دوم روي کارآمدن نمایندگان حزب جمهوریخواه: نیکســون، فـورد، بـوش و ریگـان بـه ریاسـت جمـهوري

مورد بررسی قرار میگیرد.

The Great Debates 4)عنوان:

Bill Hattanzi   تولید کننده:

Peter Thomas گوینده:

U.S.A: ABC News inc., 1989. مشخصات تولید:

1VCD تعداد:

FV5 841 89B شماره بازیابی:

عنوان: مناظرههاي مهم تاریخی.

این نرم افزار در مورد یک مناظره چهار ساعته تلویزیونی با حضور دو نامزد ریاست جمهوري: جان اف

1960 توسط خبرگزاري ABC آمریکا پخش شده است. 26 سپتامبر کندي و ریچارد نیکسون است که در

معرفی پایگاههاي اینترنتی

مؤسسه خانه کتاب، یک مؤسسه غیرانتفاعی و غیر دولتی است که در حال حاضر

 در بخشهاي کتابداري و آرشیو، اطالعرسانی شابک، شبکه کتاب رایانه، تحریریه نشریات

 کتاب ماه فعالیت میکند. در حال حاضر یک نسخه از کتابهاي منتشر شده در کشور براي

 خانه کتاب ارسال میشود و پس از تهیه اطالعات مربوطه وارد شبکه اطالعرسانی شده و

 از شیوههاي زیر در دسترس کاربران قرار میگیرد.

www.ketab.ir 4- کتاب کارنامه نشر 3- مراکز تازههاي کتاب 2- لوح فشرده کتیبه 1- اینترنت

5- کتاب ماه و کتاب هفته

شبکه اطالعرسانی کتاب رایانه شامل اطالعات زیر است:

ه کتاب شناسی، نقد و بررسی کتاب ماه - اطالعات تمام کتابهاي منتشر شده در ایران                 - نسخه الکترونیک ماهنام

- نسخه الکترونیک هفته نامه کتاب هفته                        - آخرین خبرهاي مربوط به انتشار کتاب در ایران

سایر فعالیتهاي خانه کتاب عبارتند از:
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2- مراکز تازههاي کتاب در تمامی استانهاي کشور. ISBN ) در ایران. - نمایندگی سازمان جهانی شابک ( 1

- انتشار کتاب با موضوعات مختلف. 4 - برگزاري نمایشگاه اطالعرسانی و فرهنگ. 3

- برگزاري دورههاي آموزشی اطالعرسانی نشر. 5

در این شبکه امکان جستجوي تازهترین کتابها از طریق عنوان، پدیدآور و ناشر محیا میباشد و کاربران میتوانند

از اطالعات کامل کتابهاي منتشر شده آگاهی یابند.

. این سایت شامل فهرستی از کتب و مجالت ایرانی و خارجی، مقاالت، 2

 اخبار و تازههاي نشر، لوح فشرده و نرم افزار و معرفی عناوین متنوع از جمله

نایی با ناشران، نویسندگان و مترجمان است.  آش

کاربران میتوانند  به اطالعات مربوط به جدیدترین کتابهاي منتشر شده

 در موضوعات مختلف از طریق فهرست موضوعی دسترسی یابند.

www.iiketab.ir در این سایت امکان دسترسی به بانک اطالعات کامل از محصوالت فرهنگی

 و نیز خرید کلیه کاالهاي فرهنگی و کتابهاي عرضه شده از طریق سیستم فروش اعتباري فراهم آمده است.

– فارسی کتابهاي جدید

-کتابهاي مورد نظر از طریق شماره داخل  قالب ، در مخازن قابل دسترسی می باشد.

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

163415 1-الگوي توسعهاقتصادي چین: بررسی روند گذار از اقتصاد متمرکز به اقتصاد آزاد.- (احمد معصومیفر)-

[ HC 427/92 6م / 7الف 1384] 

2- بازتاب اسالم:بانوي بزرگ خاورشناس در گفتگو با فلیسیتاس فون شونبورن.-(آنه ماري شیمل)-166195

[ DS 61 9ش / 5آ 1385 ]

166191 3- بررسی کامل ابعاد گوناگون پرونده هستهاي ایران.- (نسیما.. اجاقلو)-

[ KZ 5675/513 4ب 1384 ]

166183 4- تاریخ تشیع.- (زیر نظر احمدرضا خضري)-

[ BP 239 2ت / 1384 ]
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166193 5- دستور الملوك میرزا رفیعا.- (به کوشش محمداسماعیل مارچینکوفسکی؛ ترجمه علی کردآبادي)-

[ DSR 1176 9م / 5د 1385 ]

166171 6- دولت سلجوقیان.- (احمد کمالالدین حلمی؛ ترجمه عبدا.. ناصري طاهري)-

[ DSR 809 2ن / 9د 1384 ]

166185 7- سازمان زنان ایران.- (حمیرا رنجبر عمرانی)-

[ HQ 1735/2 / 86ر 2س 1385 ]

166186 8- قائد اعظم محمدعلی جناح نابغه عصر.- (شمیم محمود زیدي)-

[ DS 385 9ج / 8ش 1384 ]

166174 گامی به سوي علم دینی(1): ساختار علم تجربی و امکان علم دینی.- (حسین بستان)- -9

[ BL 240/3 5ب / 2گ 1384 ]

166173 مهاجرت قبائل عربی در صدر اسالم.- (صالح احمد علی؛ ترجمه هادي انصاري)- -10

[ BP 36/95 8ع / 8041الف 1384 ]

166182 نظام اداري مسلمانان در صدر اسالم.- (عبدالحی کتانی؛ ترجمه علیرضا ذکاوتی قراگزلو)- -11

[ BP 24/65 2ك / 6041ن 1384 ]

166167 12- نه شرح و تفسیر درباره حزب کمونیست: برگرفته از مقاالت منتشرشده اپک تایمز.- (ابتکار دانش)-

[ HX 418/5 9م / 1385 ]

– التین کتابهاي جدید

1- 100 Myths About the Middle East.-(Fred Halliday)-53834
[ DS 63.1 .H35 2005 ]
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2- A Devil’s Triangle:Terrorism,Weapons of Mass Destruction.-(Peter Brookes)-53497
[ HV 6431 .B76 2005 ]

3- Adorno and the Political.-(Espen Hammer)-53414
[ JA 71 .H36 2006 ]

4- An Alliance Against Babylon:the U.S. Israel & Iraq.-(John K. Cooley)-53526
DS 63.18 .C66 2005 ]

5- Beyond U.S. Hegemony.-(Samir Amin)-53537
[ JZ 1313 .A4513 2006 ]

6- Budgeting for the Military Sector in Africa.-(Edited by Wuyi Omitoogun)-53523
[ UA 17 .B83 2006 ]

7- Cowardly Lions:Missed Opportunities to Prevent Deadly Conflict.-(William Zartman)-53506

[JZ 6045 .Z37 2005 ]

8- Cyberfeminism:Next Protocols.-(Edited by Claudia Reiche)-53505
[HQ 1178 .C93 2004 ]

9- Deadly Connections:States that Sponsor Terrorism.-(Daniel Byman)-53531
[ HV 6431 .B96 2005 ]

10- Diplomatic Interventions:Conflict & Change in a Globalizing.-(K.M. Fierke)-53390
[ JZ 6368 .F54 2005 ]

11- Disarmament as Humanitarian Action from Perspective to Practive .-(United Nations)-53799
[ KZ 5624 .D57 2006 ]

12- East Asian Strategic Review.-(The National Institute for Defence Studies Japan)- 53481
[ UA 832.5 .H54 2006 ]

13- Eastern Europe,Russia & Central Asia 5
th

ed.-(Europa Publications)-53516
[ R HC 244 .A1 E293 ]

14- Energy & Security:Toward a New Foreign Policy Strategy.-(Edited by Jan H.Kalicki)- 53510
[ HD 9502 .U52 E54 2005 ]

15- Freedom:Political,Metaphysical,Negative & Positive.-(Yildiz Silier)-53406
[ B 105 .L45 S55 2005 ]

16- Historical Dictionary of U.S. Diplomacy.-(Kenneth J. Blume)-53844
[ R E 661.7 .B58 2005 ]

17- Identity Politics Reconsidered.-(Edited by Linda Martin Alcoff)-53783
[ BD 236 .I34 2006 ]



١٦

18- If China Attacks Taiwan:Military Strategy,Politics.-(Edited by Steve Tsang)-53487
[ UA 835 .I4 2006 ]

19- International Financial Statistics.-(IMF)-53830
[ R HG 3881 .I58 ]

20- International Relations of the Middle East.-(Edited by Louise Fawcett)-53494
[ DS 63.18 .I58 2005 ]

21- Internet Governance:a Grand Collaboration.-(Edited by Don MacLean)-53507
[ TK 5105.875 .I57 I583 2004 ]

22- Iran’s Strategic Weapons Programmes:a Net Assessment.-(IISS)-53535
[ UA 853 .I7 I73 2006 ]

23- Iraqi Security Forces:a Strategy for Success.-(Anthony H. Cordsman)-53488
[ DS 79.769 .C67 2006 ]

24- Israel & the Persian Gulf:Retrospect & Prospect.-(Gawdat Bahgat)-53835
[ DS 119.6 .B34 2006 ]

25- Japanese Foreign Policy at the Crossroads.-(Yutaka Kawashima)-53504
[ DS 891.2 .K39 2005 ]

26- Legal Pluralism in Conflict.-(Orakash Shah)-53495
[ KD 4095 .S53 2005 ]

27-Leviathan.-(Thomas Hobbes)-53511
[ JC 153 .H653 2005 ]

28- Libya & Nuclear Proliferation:Stepping Back from the Brink.-(Wyn Q. Bowen)-53837
[ U 162 .A3 ]

29-Marx & other four-letter Words.-(Edited by Georgina Blackeley)-53426
[ HX 73 .M37 2005 ]

30- Modern Diplomacy.-(Ronald Peter Barston)-53544
[ JZ 1405 .B37 2006 ]

31- Monarchies & Nations:Globalization & Identity.-(Edited by Paul Dresch)-53532
[ DS 247 .A138 M66 2005 ]

32- Muslim Civic Cultures & Conflict Resolution.-(John N. Paden)-53501
[ JQ 3090 .P33 2005 ]

33- My FBI:Bringing Down the Mafia Investigating(Louis J. Freeh)-53521
[ HV 7911 .F75 A3 2005 ]
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34- Networks, Terrorism & Global Insurgency.-(Edited by Robert J. Bunkker)-53779
[ HV 6431 .N483 2006 ]

35- No Place to Hide.-(Robert O’Harrow)-53530
[ HM 851 .O43 2005 ]

36-Our Endangered Values:America’s Moral Crisis.-(Jimmy Carter)-53527
[ HN 90 .M6 C37 2005 ]

37- Pakistan: Between Mosque and Military.-(husain Haqqani)-53508
[ JQ 629 .A38 C58 2005 ]

38-Pax Pacifica:Terrorism,the Pacific Hemisphere.-(John Galtung)-53399
[ JZ 5584 .A353 G35 2005 ]

39- Power Shift:China & Asia’s New Dynamics.-(Edited by David Shambaugh)-53489
[ DS 33.4 .C5 P69 2005 ]

40- Resolutions & Decisions  .-(General Assembly of United Nations)-53480
[ R JZ 5006 .U55 2006 ]

41-Saudi Arabia Exposed:Inside a Kingdom in Crisis.-(John R. Bradley)-53496
[ DS 244.63 .B73 2005]

42-Shrinking-Pupulation Economics.-(Akihiko Matsutani)-53849
[ HB 3651 .M38 2006 ]

43-SIPRI Yearbook:World Armaments & Disarmament.-(SIPRI)-53477
[ R UA 10 .S69 2006 ]

44- Sons of the Conquerors:the Rise of the Turkic World.-(Hugh Pope)-53498
[ DS 26 .P67 2005 ]

45- Spying on the Bomb:American Nuclear Intelligence.-(Jeffrey Richelson)-53852
[ UB 271 .U5 R53 2006 ]

46-Stading Law.-(Simon Askey)-53838
[ KD 442 .A85 2006 ]

47- Syria & Iran:Diplomatic Alliance & power Politics.-(Jubin M. Goodarzi)-53823
[ DS 95.6 .I7 G66 2006 ]

48- Taming American Power:the Global Response to U.S. Primacy.-(Stephen M. Walt)-53529
[ JZ 1480 .W35 2005 ]
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49-The Al Jazeera Phenomenon.-(Edited by Mohamed Zayani)-53486
[ HE 8700.9 .A65 A4 2005 ]

50- The Assassins’ Gate: America in Iraq.-(George Paker)-53533
[ DS 79.76 .P33 2005 ]

51- The Bomb in the Basement:How Israel Went Nuclear.-(Michael I. Karpin)-53522
[ UA 853 .I8 K37 2006 ]

52-The Brill Dictionary of Religion:Revised Edition.-(Edited by Kocku von Stuckrad)- 53826
[ R BL 31 .M4813 2006 ]

53-The Contribution of the Rwanda Tribunal.-(L.J.van den Herlik)-53534
[ KZ 1201 .A12 H47 2005 ]

54-The Council of Ministers.-(Fiona Hayes-Renshaw)-53538
[ JN 34 .H39 2006 ]

55-The Government & Politics of France.-(Vincent Wright)-53782
[ R JN 2594 .W74 2006 ]

56-The Great Theft:Wrestling Islam from the Extremists.-(Khaled Abou El Fadl)-53520
[ BP 161.3 .A26 2005 ]

57- The Gulf:Challenges of the Future.-(The Emirrates Center for Strategic Studies & Research)-53536

[ DS 247 .A138 G85 2005 ]

58- The Making of Rebellion:Insurgents,Media.-(Clifford Bob)-53525
[ JC 328.5 .B63 2005 ]

59-The New Public Finance:Responding to Global Challenges.-(Edited by Inge Kaul)-53509
[ HJ 141 .N49 2006 ]

60-The Right War:the Conservative Debate on Iraq.-(Edited by Gary Rosen)-53503
[ DS 79.76 .R54 2005 ]

61- The U.N. Exposed.-(Eric Shawn)-53851
[ JZ 4997.5 .U5 S53 2006 ]

62- The World Was Going our Way .-(Christopher M. Andrew)-53524
[ JN 6529 .I6 A533 2005 ]

63-United Nations Global Conference.-(Michael G. Schechter)-53502
[ JZ 4954 .S34 2005 ]

64-World Development Indicators.-(The World Bank)-53478
[ R HC 59.19 .W656 2005 ]
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65-World Development Report.-(The World Bank)-53485
[ R HC 59.7 .W659 2005 ]

66-World Migration.-(IOM)-53831
[ R JV 6006 .W67 ]

67- Yearbook of Polish Foreign Policy.-(Edited by Jack Bylica)-53484
[ R DK 4450 .Y4 2005 ]

معرفی مقاالت فارسی

/: غافلگیري استراتژیک؟ / استفان بالنک. 2006 آسیاي مرکزي -1

.92-63 1385، ص: مطالعات آسیاي مرکزي و قفقاز، جلد15، شماره53،

- آمریکا و روسیه، دوستی یا ضدیت/ حسین آبادیان. 2

.242-225 1385،53، ص: مطالعات آسیاي مرکزي و قفقاز، جلد15، شماره

ابعاد حقوقی و سیاسی دریافت غرامت از دولت جدید عراق/ حسین سپهر. -1

.8-5 1385، ص: 176، تیر گزارش، جلد15، شماره

2006 سران سازمان همکاري شانگهاي/ مرتضی  رحمانی موحد. اجالس سال -2

.210-187 1385، ص: ،53 جلد15، شماره مطالعات آسیاي مرکزي و قفقاز،

3- اروپا و معضل بزرگ: وابستگی به گاز روسیه/ میکالس لوسانچز.

.88-85 1385، ص: ، شماره39، خرداد نفت، گاز و پتروشیمی

از هلسینگی تا شانگهاي: نگاهی به سازمانهاي منطقهاي در آسیاي مرکزي/ محمدحسن خانی. -4

.44-33 1385، ص: ،53 جلد15، شماره مطالعات آسیاي مرکزي و قفقاز،

الزام فرهنگ سازي و آموزش در بازار سرمایه/ رضا کیانی. -5

.36-33 1385، ص: 51، خرداد بورس،  شماره
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28 مارس اسراییل؛ استمرار سیاست شارون/ سلمان رضوي. انتخابات -6

.47-43 1385، ص: 35، فروردین ماهنامه اطالعات راهبردي، جلد4، شماره

صالح ساختار سازمان ملل متحد/ حسن مهدویان. برپایی شوراي حقوق بشر: گام نخست در ا -7

.101-90 1385، ص: 7و8، فروردین و اردیبهشت 20، شماره اطالعات سیاسی- اقتصادي، جلد

- بررسی امکان تعامل ایران و روسیه در خصوص مسایل خاورمیانه/ احمد حسینی. 10

.272-267 1385، ص: ،53 15، شماره مطالعات آسیاي مرکزي و قفقاز، جلد

- تحوالت سازمان همکاري شانگهاي و عضویت ایران/ محمود واعظی. 11

.32-7 1385، ص: ،53 مطالعات آسیاي مرکزي و قفقاز، جلد15، شماره

- تشکیل دولت در عراق/ علی اکبر اسدي. 12

.42-36 1385، ص: 35، فروردین ماهنامه اطالعات راهبردي، جلد4، شماره

11 سپتامبر/ کیهان برزگر. یشههاي منازعه ایران و آمریکا بعد از حوادث 13- تضاد نقشها: بررسی ر

.170-145 1385، ص: ،39 راهبرد،  شماره

- تطبیق تعریف تروریسم در دیدگاه پارهاي بازیگران موثر بینالمللی/ رضا سیمبر. 14

.192-173 1385، ص: ،39 راهبرد، شماره

فرصتهاي ایران/ غالمحسین حسنتاش. - تقاضاي گار اروپا، نقش ترکیه و 15

.221-206 1385، ص: – اردیبهشت 7و8، فروردین اطالعات سیاسی- اقتصادي، جلد20، شماره

- تکوین تعاملی دین و هویت در اندیشه امام خمینی: از صورت بندي گفتمانی تا تحول انقالبی/ رضا خلیلی. 16

.26-3 1385، ص: ،2 مطالعات ملی، جلد7، شماره

- جهاد: از ابن تیمیه تا بن الدن/ مهدي بخشی شیخ احمد. 17

.214-193 1385، ص: ،39 راهبرد، شماره

- جهانی شدن پنتکاستالیسم و پیامدهاي سیاسی آن/ کاووس سید امامی. 18

.75-66 1385، ص: – اردیبهشت 7و8، فروردین اطالعات سیاسی- اقتصادي، جلد20، شماره



٢١

ي در رهیافتهاي روابط بینالملل و اقتصاد سیاسی بینالملل/ جواد سوري. 19- جهانی شدن: نظرورز

.274-249 1385، ص: ،39 راهبرد، شماره

- چشم انداز صلح خاورمیانه و تحوالت اخیر در اسراییل و فلسطین/ محمود دهقانی. 20

.112-97 1385، ص: ،39 راهبرد، شماره

- چشم اندازهاي تازه در استراتژي کالن آمریکا/ کولین دوئک. 21

.314-295 1385، ص: ،39 راهبرد، شماره

- چشم اندازهاي تحول در دموکراتیک شدن خاورمیانه/ محمدحسین حافظیان. 22

.62-29 1385، ص: ،39 راهبرد، شماره

- حقوق طبیعی: در دو اعالمیه در دو سوي آتالنتیک/ حسین دهشیار. 23

.89-82 1385، ص: – اردیبهشت 7و8، فروردین شماره اطالعات سیاسی- اقتصادي، جلد20،

- درآمدي بر پول شویی در ایران/ فریبرز رئیس دانا. 24

.47-44 1385، ص: – خرداد 12، اردیبهشت نقد نو، شماره

- دگرگونی سازمان گوام/ ویکتوریا پانفیلوا. 25

.15-14 1385، ص: 11، خرداد ایراس، شماره

زي و پرونده هستهاي ایران/ محمد محسن حمیدي. 26- دیپلماسی، ذهنیت سا

.129-128 1385، ص: – اردیبهشت 7و8، فروردین اطالعات سیاسی- اقتصادي، جلد20، شماره

- دیدگاههاي نظري در مطالعات منطقهاي/ اصغر جعفري ولدانی. 27

.231-222 1385، ص: – اردیبهشت 7و8، فروردین اطالعات سیاسی- اقتصادي، جلد20، شماره

- رابطه فرهنگ و حقوق بشر در روابط بینالملل/ م. چگینی. 28

.37-34 1385، ص: 176، تیر گزارش، جلد15، شماره

- ریاست جمهوري زنان/ جمیله کدیور. 29

.111-102 1385، ص: – اردیبهشت 7و8، فروردین اطالعات سیاسی- اقتصادي، جلد20، شماره



٢٢

) در حال تحول و توسعه/ محمد میرزائی. 30- سازمان همکاري اقتصادي (اکو

.158-121 1385، ص: ،53 15، شماره مطالعات آسیاي مرکزي و قفقاز، جلد

- سازمان همکاري شانگهاي و نسل سوم منطقه گرایی در آسیا/ نوذر شفیعی. 31

.62-45 1385، ص: ،53 15، شماره مطالعات آسیاي مرکزي و قفقاز، جلد

32- سرمایه گذاري اقتصادي در قرقیزستان/ زویا پیلنکو.

.17-14 1385، ص: 10، اردیبهشت ، شماره ایراس

- سمینار راههاي توسعه سازمان همکاري شانگهاي/ مصطفی ایزددوست. 33

.224-221 1385، ص: ،53 15، شماره مطالعات آسیاي مرکزي و قفقاز، جلد

2005/ روزبهانی. 34- سمینار قفقاز

.254-243 1385، ص: ،53 15، شماره مطالعات آسیاي مرکزي و قفقاز، جلد

- سیاست خارجی ایران و نظام بینالملل کنونی/ مهدي حسینی اسفیدواجانی. 35

.127-112 1385، ص: – اردیبهشت 7و8، فروردین اطالعات سیاسی- اقتصادي، جلد20، شماره

-عراق جدید: تغییرات ژئوپلتیک/ ناصر ثقفی عامري. 36

.131-115 1385، ص: ،39 شماره راهبرد،

- عملیات روانی امریکا از گذشته تا کنون (2)/ سوزان ال. گوچ. 37

.124-106 1385، ص: ،12 فصلنامه مطالعات عملیات روانی، جلد3، شماره

60 )/  محمدحسین الیاسی. - عملیات روانی ضد شورشگري سپاه در بحران کردستان ( دهه 38

.32-14 1385، ص: ،12 فصلنامه مطالعات عملیات روانی، جلد3، شماره

- فراز و فرود جنبش کردي/ حمیدرضا جالیی پور. 39

.107-81 1385، ص: .2 مطالعات ملی، جلد7، شماره

- فرایند همگرایی در اکو و آ.سه.آن./ علی امیدي. 40

.247-232 1385، ص: – اردیبهشت 7و8، فروردین اطالعات سیاسی- اقتصادي، جلد20، شماره



٢٣

- کاربرد روانشناسی اجتماعی در عملیات روانی/ حجت اله مرادي. 41

.56-51 1385، ص: ،12 فصلنامه مطالعات عملیات روانی، جلد3، شماره

- کاوشی در روابط ایران و عربستان سعودي/ حمید هادیان. 42

.96-79 1385، ص: ،39 راهبرد، شماره

- گسترش روابط؛ نیاز ناتو یا اسراییل/ ناصر پورحسن. 43

.35-26 1385، ص: 35، فروردین ماهنامه اطالعات راهبردي، جلد4، شماره

- ماهیت و ابعاد عملیات روانی ناتو/ آرمین امینی. 44

.56-51 1385، ص: ،12 فصلنامه مطالعات عملیات روانی، جلد3، شماره

11 سپتامبر/ رضا سیمبر. 45- مذهب و روابط بینالملل پس از

.81-76 1385، ص: – اردیبهشت 7و8، فروردین اطالعات سیاسی- اقتصادي، جلد20، شماره

- نگاه ایرانی به تحوالت رژیم حقوقی دریاي خزر/ مجتبی دمیرچی لو. 46

.186-159 1385، ص: ،53 مطالعات آسیاي مرکزي و قفقاز، جلد15، شماره

- نگاهی تاریخی به ضد کیش گراها در ایاالت متحده/ جیمز گوردون ملتون. 47

.382-347 1385، ص: ،39 راهبرد، شماره

- نگاهی تحلیلی به روند تحول مفهوم هویت در قالبهاي سه گانه هویت سنتی، مدرن و پست مدرن/ حسینعلی نوذري.. 48

.148-127 1385، ص: ،2 ، جلد7، شماره مطالعات ملی

باستان تا شاهنشاهی نادرشاه افشار/ محمدعلی بهمنی قاجار. - نگاهی گذرا بر حوزه تمدن ایرانی خاوري، از گاه 49

.28-18 1385، ص: – اردیبهشت 7و8، فروردین اطالعات سیاسی- اقتصادي، جلد20، شماره

- هویت مدنی در قانون اساسی مشروطه و جمهوري اسالمی ایران/ فرزاد پورسعید. 50

.54-27 1385، ص: ،2 ، جلد7، شماره مطالعات ملی



٢٤

تازههاي مقاالت التین

1- Russia’s development Strategy/ Jiang Li.

Contemporary International Relations, Vol. 16, No.4, April 2006, P: 1-16.

2- Issues related to EU’s foreign policy/ Feng Zhongping.

Contemporary International Relations, Vol. 16, No.4, April 2006, P: 17-27.

3- China’s self-defined role in international system/ Pang Zhongying.

Contemporary International Relations, Vol. 16, No.4, April 2006, P: 28-40.

4- No exit? The Roberts Court and the future of electoral Law/ Richard L. Hasen.

South Carolina Law Review, Vol.57, No.4, 2006, P: 669-687.

5- The new vote denial: where election reform meets the voting rights act/ Daniel P. Tokaji.

South Carolina Law Review, Vol.57, No.4, 2006, P: 689-733.

6- How the voting rights act works: implementation of a civil rights policy/ Peyton McCrary.

South Carolina Law Review, Vol.57, No.4, 2006, P: 785-825.

7- Preclearence, discrimination, and the department of justice: the case of South Carolina/ Luis Fuentes-Rohwer.

South Carolina Law Review, Vol.57, No.4, 2006, P: 827-843.

8- Killing, Cheating, Legislating, and Lying: a history of voting rights in South Carolina after the civil war/ W.Lewis Burke.

South Carolina Law Review, Vol.57, No.4, 2006, P: 859-887.

9- Prelude to the voting rights act: the suffrage crusade, 1962-1965/ Steven F. Lawson.

South Carolina Law Review, Vol.57, No.4, 2006, P: 889-921.

10- Why god is wining/ Timothy Samuel Shah.

Foreign Policyl, July/August 2006, P: 39-43.

11- Unrealists/ Dimitri K. Simes.

National Interest, No.84, 2006, P: 5-9.

12- The Bush foreign policy, take two/ Robert D. Blackwill.

National Interest, No.84, 2006, P: 20-29.

13- The global oil Bush/ Robert C. McFarlane.

National Interest, No.84, 2006, P: 34-36.

14- The new energy realists/ Richard G. Lugar.

National Interest, No.84, 2006, P: 30-33.



٢٥

15- Strategic fatigue/ Graham E. Fuller.

National Interest, No.84, 2006, P: 37-42.

16-Slogan or strategy? Shock and awe reassessed/ Harlan Ullman.

National Interest, No.84, 2006, P: 43-49..

17- In praise of warlords/ John C. Hulsman..

National Interest, No.84, 2006, P: 50-57.

18- A civil provocation/ Ian Bremmer.

National Interest, No.84, 2006, P: 58-61.

19- The new axis of oil/ Flynt Leverett.

National Interest, No.84, 2006, P: 62-70.

20- The East moves West/ Geoffrey Kemp.

National Interest, No.84, 2006, P: 71-77.

21- Swedish models: the welfare state and its competitors/ Johan Norberg.

National Interest, No.84, 2006, P: 85-91.

22- Pander-nomics/ Stephen S. Roach..

National Interest, No.84, 2006, P: 92-95.

23- Future war: Taiwan/ Ted Galen Carpenter.

National Interest, No.84, 2006, P: 96-101.

24- China’s Yugoslav nightmare/ Christopher Marsh.

National Interest, No.84, 2006, P: 102-108.

25- The return of the state/ Shibley Telhami.

National Interest, No.84, 2006, P: 109-113.

26- Brussels unbound/ Jeffrey L. Cimbalo.

National Interest, No.84, 2006, P115-121.

27- The India model/ Gurcharan Das.

Foreign Affairs, Vol. 85, No. 4, July/August 2006, P: 2-16.

28-India and the balance of power/ C.Raja Mohan.

Foreign Affairs, Vol. 85, No. 4, July/August 2006, P: 17-32.

29- America’s new strategic partner?/ Ashton B. Carter.

Foreign Affairs, Vol. 85, No. 4, July/August 2006, P33-44.

30- Will Kashmir stop India’s rise? / Sumit Ganguly.

Foreign Affairs, Vol. 85, No. 4, July/August 2006, P45-56.

31- When the Shiites rise/ Vali Nasr.

Foreign Affairs, Vol. 85, No. 4, July/August 2006, P: 58-74.



٢٦

32- The end of the Bush revolution/ Philip H. Gordon.

Foreign Affairs, Vol. 85, No. 4, July/August 2006, P: 75-86.

33- Russia Leaves the West/ Dmitri Trenin.

Foreign Affairs, Vol. 85, No. 4, July/August 2006, P: 87-96.

34- The U.S. military’s manpower crisis.

Foreign Affairs, Vol. 85, No. 4, July/August 2006, P: 97-110.

35- Israel’s new strategy/ Barry Rubin.

Foreign Affairs, Vol. 85, No. 4, July/August 2006, P: 111-125.

36- The end of French Europe? / Steven Philip Kramer.

Foreign Affairs, Vol. 85, No. 4, July/August 2006, P: 126-138.

37- Transformational Leadership and U.S. grand strategy/ Joseph S. Nye Jr.

Foreign Affairs, Vol. 85, No. 4, July/August 2006, P: 139-148.

38- A new U.S. policy approach on North Korea/ Lee Kwng-ho.

Vantage Point, Vol.29, No.6, June 2006, P: 2-7.

39- Six Years after inter-Korean summit: Evalution and prospects/ Park Young-ho.

Vantage Point, Vol.29, No.6, June 2006, P: 16-21.

40- Trade between North Korea and China, and its impact on the North Korean economy/ Lee Young-hoon.

Vantage Point, Vol.29, No.6, June 2006, P: 45-56.


