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معرفی نشریه:

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

دسترسی سریع تــر و تسـهیل کـار محققـان،  پژوهشـگران و کلیـه اعضـاي کتابخانه تخصصی تهیه و تنظیم شده است.در دوره جدید به منظور

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:

٤ التني................................................................................................... کتابهاى معرىف

٧ فارسى................................................................................................ کتابهاى معرىف

٩ عرىب.................................................................................................. کتابهاى معرىف

١١ شنيدارى...................................................................................... – ديدارى منابع معرىف

١٣ ................................................................................................ التني نشريات تازههاى

١٤ .............................................................................................. اينترنىت پايگاههاى معرىف

١٥ فارسى............................................................................................ – جديد کتابهاى

١٦ التني............................................................................................ – جديد کتابهاى

١٧ ............................................................................................... فارسى مقاالت تازههاى

٢٢ ................................................................................................. التني مقاالت تازههاى



٣

بسمه تعالی

با کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه بهتر آشنا شویم:

بخش دوم:

سیستم کتابخانه : .1

کـه یکـی از ــا اسـتفاده از ردهبنـدي کتابخانـه کنگـره (LC ) اسـت سیستم طبقهبندي منابع کتابخانه ب

زمینـههاي و ویژگیهاي بارز این نوع طبقهبندي دستیابی به کتابهــاي هـم موضـوع در کنـار یکدیگـر اسـت

موضوعی آن عبارتند از: علوم سیاسی، روابط بینالملــل، تـاریخ، جغرافیـا، فلسـفه، ادیـان، علـوم اجتمـاعی و

بسیاري از موضوعهاي وابسته دیگر است کتابخانه با مخزن باز اداره میشود و کاربران محترم به سهولت بــه

کتابها دسترسی دارند.

ـاید مقرري را ارائه مینم مجموعه کتابخانهاي خود خدمات کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه در دو

که ذیال معرفی خواهد شد:

امانت: .2

ارائه خدمات مربوط به عضویت، امانت، بازگشت، رزرو و تمدید مدت در این قسمت انجـام میشـود. الزم

به ذکر است که امانت کتاب از هر مجموعه توسط مجموعه دیگر براي کارکنان وزارت امور خارجــه امکـان پذیـر

میباشد.

خدمات اطالعرسانی: .3

این خدمت شامل ” نشریه اطالعرسانی ” و انتشار کتابهاي مرجع میباشد.

منابع: بخش جستجوي .4

ــدو تاسـیس تـا کنـون این کتابخانه در راستاي ارائه خدمات نوین اطالعرسانی تالشهاي بسیاري از ب

ـهاي کردهاست. از جمله این خدمات مکانیزه کردن فعالیت جستجو و بازیابی اطالعات ( نرم افزار کتابخان

سایت کتابخانه و آدرس پست الکترونیکی است. سیمرغ ) و ارائه خدمات از راه دور از طریق وب

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

Middle East Patterns: Places,Peoples, and Politics :1)عنوان

C. Held Colbert              :گردآورنده

Boulder, Colo. : Westview Press, 2006.    :مشخصات نشر

R DS 44 .H45 2006 شماره بازیابی:

53228 شماره ثبت:

چکیده:

الگوهاي خاورمیانه: کشورها، ملتها و سیاستها

در این کتاب مرجع، منطقه خاورمیانه از بعــد جغرافیـایی مـورد بررسـی قـرار مـیگـیرد. نویسـنده الگوهـاي

جغرافیـایی، سیاسـی و فرهنگـی، همچنیـن سیاسـتهاي ژئـوپلتیکـی ایـن منطقـه از جـهان را بـه تصویـــر میکشــد.

درگیريهاي منطقهاي، بحران خلیج فــارس (1990-1991)، قراردادهـاي صلـح، سـرزمینهاي تحـت قیومیـت، بازتـاب

11سپتامبر بر منطقه خاورمیانه، پیامدهاي جنگ عراق، مسائل مربوط به توسعه منطقهاي، تولیــدات صنعتـی، حمـل و

ــطین، نقل، تجارت، مواد معدنی، سیاستهاي نفتی، جغرافیاي منطقهاي (ایران، سوریه، لبنان و قبرس، اردن، عراق، فلس

ــن پژوهـش اسرائیل، عربستان سعودي، مصر، ترکیه، عمان، یمن و سایرکشورهاي خلیج فارس) عمدهترین مطالب ای

را دربر میگیرد. در ضمن کتاب حاوي نقشهها و تصاویر جالبی در خصوص منطقه خاورمیانه است.

Encyclopedia of International Relations 2) عنوان:

and Global Politics                 

Martin Griffiths             :گردآورنده 

London; New York: Routledge, 2005 مشخصات نشر:

R JZ 1160 .E53 2005 شماره بازیابی:

53459 شماره ثبت:

چکیده:



٥

دائرهالمعارف روابط بینالملل و سیاستهاي جهانی

از عمدهترین عوامل ایـن امـر علم روابط بینالملل در سالهاي اخیر دستخوش تحوالت گستردهاي شده است.

ــی کمونیسـم، بـازگشـت ملـی 1- تحوالت سیاسی و اقتصادي مهمی چون فروپاش میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

ــه نظـرات متعـدد در 2- گسترش نقط تروریسم و دیگر اشکال بنیادگرایی و نیز جهانی شدن. گرایی، پایان جنگ سرد،

ــا و مبـاحث مختلـف خصوص نحوه مطالعه و تعریف روابط بینالملل. بی شک این مسائل بازتاب گستردهاي بر الگوه

در خصوص سیاستهاي جهانی و ظهور عقایدي چون فمینیسم، فرانوگرایی، نظریه انتقادي و ســازندهگرایـی خواهـد

در ابعـاد داشت. در این دائرهالمعارف مفاهیم و نظریههاي عمدهاي در زمینه روابط بینالملــل و سیاسـتهاي جـهانی

مختلف سیاسی، اقتصادي، نظامی و اجتماعی مورد بررسی قرار میگیرد.

Encyclopedia of International Development         :3) عنوان

Tim Forsyth              :گردآورندگان

London; New York: Routledge, 2005.           :مشخصات نشر

R HD 82 .E53 2005 شماره بازیابی:

53375 شماره ثبت:

چکیده:

دائرهالمعارف توسعه بینالمللی

عبـارتند از: رشـد مطروحـه ــل است. از جمله عوام ی عوامل موثر در توسعه بینالمللی موضوع اصلی این کتاب بررس

. اقتصادي، تجارت، حکومت، آموزش، بهداشت، حقوق جنســیت، حفـاظت از محیـط زیسـت، کمکهـاي بینالمللـی، حفـظ صلـح

ــی دائرهالمعارف، توسعه را از ابعاد مختلف اقتصادي، مطالعات بینالمللی، علوم سیاسی، جمعیت شناختی و حت کارشناسان این

رشتههاي تخصصی چون پزشکی بررسی مینمایند. نقش سازمان ملل، بانک جهانی، سازمانهاي غــیر دولتـی و شـرکتها در

گسترش توسعه نیز از دیگر مباحثی است که به آن پرداخته میشود.

Power Shift: China and Asia’s New Dynamics :4) عنوان

David Shambough           :گردآورنده

Berkeley; Los Angeles: مشخصات نشر:

University of California Press, 2005

DS 33.4 .C5 P69 2005 شماره بازیابی:

53489 شماره ثبت:
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چکیده:

جابجائی قدرت: چین و پویاییهاي معاصر آسیا

بررسی نفوذ اقتصادي در حال گسترش چین و بازتاب آن بر امنیت منطقه، موضوع اصلــی ایـن کتـاب اسـت.

ــاب – اقتصاد منطقهاي چین و بازت – تجارت و سرمایه گذاري منطقهاي چین برآمدن چین و پویاییهاي معاصر آسیا

ــایوان، کشـورهاي آسـیاي جنـوب شـرقی، – دیپلماسی منطقهاي چین و روابط آن با ژاپن، کره، ت آن بر اقتصاد آسیا

– چیـن معـاصر و منـافع آمریکـا از – موضـوع نظـامی چیـن در منطقـه آسیاي جنوبی، آســیاي مرکـزي و روسـیه

عمدهترین مطالبی است که مورد استفاده عالقمندان به مطالعات آسیا و سیاست خارجی چین قرار خواهد گرفت.

The Politics of Global Governance: 5) عنوان:

International Organizations in an Interdependent World 

F. Diehl Paul         :نویسنده

London: Lynne Rienner Publishers, 2005.  :مشخصات نشر

JZ 4850 .P65 2001 شماره بازیابی:

53880 شماره ثبت:

چکیده:

جهانی: سازمانهاي بینالمللی در جهانی وابسته مداري سیاستهاي حکومت

در این کتاب سازمانهاي بینالمللی مورد بازنگري قرار میگیرد. از عمدهترین مباحث مطرح شده عبـارتند از:

– نقش موثـر گسترش سازمانهاي دولتی بینالمللی در طول دو قرن گذشته و روند سیاستگذاري در این سازمانها

سازمانهاي بینالمللی در گسترش امنیت جمعی و فعالیتهاي صلح آمیز و بازتاب تحوالت ناشی از پایان جنگ ســرد

– وجـه مشـترك ــاختار توسـعه، تجـارت و سـرمایه بینالمللـی – نقش سازمانهاي بینالمللی در ایجاد س بر این امر

ــط سازمانها ي بینالمللی در زمینههاي مختلف از جمله فعالیتهاي بشردوستانه، مسائل مربوط به زنان و حفظ محی

– نقش سازمانهاي بینالمللی در حکومت جهانی. زیست
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معرفی کتابهاي  فارسی

1) عنوان:  مبانی نقد فکر سیاسی

نویسنده:  مرتضی مردیها

.1385 مشخصات نشر:  تهران: نشر نی،

JA 71 44م / 2م 1385 شماره بازیابی:

163896 شماره ثبت:

چکیده:

فصولی که دراین کتاب مورد بررسی قرار گرفتهاست از مهمترین موضوعات اندیشه سیاسی است. دولــت و

مبانی مصلحت و مفسدت آن، مبانی و مسائل ایده و عمل انقالبی، اصالح اجتماعی و خاستگاههاي فکــري آن، میـهن و

ملت و مبادي و منافع این تعلق، سلطهي زور در جهان و انگیزهي نفی آن وراه رشد عامگرایی و جهانیت.

نویسنده در این کتاب نگاه آشنایی زدایی دارد و ممکن است: بخشی از مطالب کتاب خرق اجماع تلقی گردد.

2) عنوان:                   مسلمانان، هویت و جامعه بینالملل:

                                   بوسنی و هرزگوین

نویسنده:            بهادر امینیان

مشخصات نشر:        تهران: موسسه  مطالعات اندیشه سازان نور،1385.

DR 1674 5م / 8الف 1385 شماره بازیابی:

163959 شماره ثبت:

چکیده:

کتاب حاضر به دنبال تحلیل، ریشهیابی و پیشبینی تکوین هویت مسلمانان بوسنی و هرزگوین و نقش

اعضاي جامعهي بینالملل در آن است. در این کتاب بیش از هر چیز دیگر مساله هویت، فرایند تکوین و عوامل داخلی

و خارجی مؤثر در شکلگیري آن بررسی شده و شکلگیري هویت در تاریخ، فرهنگ و در تقابل با دیگران یعنی

عوامل مثبت و عوامل نفی کننده مورد مطالعه قرار گرفته است.
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3) عنوان:                 هیدروپولیتیک رودهاي مرزي

نویسنده:                 یارمحمد باي

مشخصات نشر:      تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات

.1384                                  بینالمللی ابرار معاصر تهران،

JZ 2ب/3700 9هـ 1384 شماره بازیابی:

163843 شماره ثبت:

چکیده:

در کتاب حاضر به بررسی شرایط هیدرولوژیکی حوزههاي آبخیز مرزي ایران و اهمیت فزاینده آبهــاي ایـن

حوزه توجه میشود چرا که ایران یکی از کشورهایی است که همواره با مشکل کــم آبـی مواجـه بودهاسـت. از طـرف

بر سر منابع آبــی درگرفتـه اسـت کـه بسیاري دیگر ایران با همسایگان خود بر سر تقسیم اختالف داشته و جنگهاي

اختالف بر سر اروند رود از علل عمدهي وقــوع میتوان آخرین مورد آنرا جنگ هشت سالهي ایران و عراق دانست که

ــرك، ارس، هـیرمند و نقشـی کـه در مناسـبات آن بود. دیگر حوزهها نیز کم اهمیت نیستند و در این اثر به رودهاي ات

ایران با همسایگان ایفاء میکنند نیز پرداختهاست.

4) عنوان: هرمنوتیک و سیاست: مروري بر نتایج

                                     هرمنوتیک فلسفی هانس گئورگ گادامر

نویسنده:  مهدي رهبري

.1385 نشر: تهران: کویر، مشخصات

B 3248 24گ / 9ر 1385 شماره بازیابی:

163927 شماره ثبت:

چکیده:

اثر حاضر با فرض رابطهي میان اشکال معرفت با اشکال مختلف قــدرت، در صـدد آزمـودن توانـایی یکـی از

مهمترین نظامهاي فکري و معرفتی براي تحقق دموکراسی و کــثرتگرایـی سیاسـی اسـت ضمـن آنکـه بـدون چنیـن

– بــا بیـان روابطی، امکان تاسیس و دوام این نظامهاي سیاسی را ممکن نمیداند. گادامر- مؤسس هرمنوتیک فلسفی

ــه میکنـد و از سـویی دیگـر بـر خـالف دیدگاه هرمنوتیکی خویش از یکسو به ساختار زدایی از معرفت و قدرت توج

متفکران پست مدرن، راهی براي تداوم کثرت ارائه مینماید.
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5) عنوان:                   اقتصاد سیاسی بینالملل و جهانی شدن

نویسنده: رابرت دبیلو کاکس و دیگران.

.1384 مشخصات نشر:  تهران: قومس،

HF 1359 67الف / 1384 شماره بازیابی:

163892 شماره ثبت:

چکیده:

کتاب حاضر تالشی در جهت ارائه منابع به عالقمندان این گرایش جدید محافل علمی ایران است. نویســندگـان

اثر حاضر هر کدام معرف یکــی از مکـاتب و نگرشهـاي مطالعـاتی در حـوزهي روابـط بینالملـل و اقتصـاد سیاسـی

ــاحث مطـرح شـده در ایـن اثـر عبـارتند از: اقتصـاد سیاسـی بینالملل هستند و این امر باعث تنوع کتاب شدهاست. مب

ــان و تغیـیر تـاریخی، جنبـش انتقادي، دموکراتیزه شدن، نیروهاي محرکه و دیالکتیک جهانی شدن، جهانی شدن نخبگ

.90 مضاعف و سیاست جهانی در دههي

معرفی کتابهاي  عربی

1) عنوان:                العرب و العولمه

نویسنده:               السید سین و آخرون

.1998 مشخصات نشر:     بیروت: مرکز دراسات الوحده المربیه،

T 174 49ن/ 1376 شماره بازیابی:

162334 شماره ثبت:

عرب و جهانی شدن
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چکیده:

ــه مختلف مربوط به آن پرداخت  کتاب حاضر در هشت فصل، از جوانب مختلف به بحث جهانی شدن و مسائل

است. از موضوعات مطرح شده در این کتاب عبارتند از:

ــدن و دولـت، آمریکـا و جـهانی شـدن و نشـانههاي مفهوم جهانی شدن، جهانی شدن و پیشرفت تکنولوژي، جهانی ش

، اسرائیل و جهانی شدن، عرب و جهانی شدن، هویت فرهنگی و جهانی شدن( جهانی شدن فرهنگــی 21 هژمونی آمریکا در قرن

یا فرهنگ جهانی شدن) ، جهانی شدن و رشد اقتصادي، جهانی شدن و توسعه عربی، راهکارهاي جهانی شدن.

2) عنوان:                المجموعه الکامله لمؤلفات جبران خلیل جبران العربیه

نویسنده:                جبران خلیل جبران

.1994 مشخصات نشر:      بیروت: دارالجلیل،

PJA 4856 43ب / 3م شماره بازیابی:

147454 شماره ثبت:

آثار کامل جبران خلیل جبران به عربی.

چکیده:

 کتاب حاضرمجموعه نوشتههاي جبران خلیل جبران (ادیب، شاعر، فیلسوف و نقاش) به زبان عربی است کــه

144 اثر میرسد میباشد و تحت ادبی و نقاشیهاي او که تعداد کل آنها به شامل داستانهاي کوتاه، شعرها، متنهاي

عنوانهاي زیر قرار میگیرد:

ــاعی نویسـنده اسـت موسیقی، عروسان مرغزار (شامل سه داستان) ، ارواح سرکش (در اصل مقالههاي اجتم

که تحت عنوان حکایت آنها را بیان نمودهاست) ، بالهــاي شکسـته (سـرگذشـت نویسـنده) ، اشـک و لبخنـد، مواکـب،

تندبادها (برگزیدة آثار جبران که در « مرآه الغرب» و « الفنون» منتشر شدهاست) ، تازهها و طرفهها.
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– شنیداري معرفی منابع دیداري

War in the Gulf [ DVD ]          :1) عنوان

U.S.A. : Video Ordance Inc. , 2002 تولید: مشخصات

1VCD تعداد:

DVD 1134 O2C          :شماره بازیابی

عنوان: جنگ  در خلیج فارس

ــورت 1991 میالدي ص جنگ خلیج فارس با حمله نیروهاي آمریکایی و قواي ائتالف با هدف آزادسازي کویت در سال

ــم از نیروهـاي پیـاده، زمینـی، هوایـی، دریـایی و رفت. عملیات طوفان صحرا با جزئیات کامل، تعداد نیروهاي شرکت کننده اع گ

تجهیزات زرهی و پشتیبانی چند ملیتی در این نرم افزار مورد بررسی قرار میگیرد.

The Great Events of our Century [ DVD ] 2)عنوان:

U.S.A : Madacy Entertainment Group, 1999. :مشخصات تولید  

4VCD       :تعدا د        

DVD 1135 99C            :شماره بازیابی  

عنوان: مهمترین حوادث قرن ما

DVD1 : به بررسی تاریخ جنگ و آشوبهاي سیاسی کع از جمله مهمترین رویدادهاي قرن بیستم است میپردازد.

… و حوادث غیر قابل پیشبینی و آلودگی محیط DVD2 : حوادث و بالیاي طبیعی مانند زلزله، آتشفشان، سیل و

است که زندگی انسان را با وجود پیشرفتهاي علمی و صنعتی تهدید میکند. آزادي بیان زیست از جمله رویدادهاي مهم بشر

و آزاديهاي سیاسی و مدنی از دیگر مسائل مطروحه است.

… پرداختهاست. سرگذشت افراد و شخصیتهاي برجسته در زمینه سینما، موسیقی، سیاست و به : DVD3

ت پرده سیاسی و فساد دستگاه دولتی مورد بررسی قرار میگیرد. DVD4 : رسوائیهاي اخالقی و مسائل پش
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The Speeches Collection [ VCD ] 3)عنوان:

Moore Darrell             :تولید کننده

U.S.A : Maljack Productions, 1988.             :مشخصات تولید

1 VCD       :تعداد

FV5 810 88M           :شماره بازیابی

عنوان: مجموعه سخنرانیها

ــن سـالهاي مجموعهاي از سخنرانیهاي جان اف کندي به عنوان سی و پنجمین رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا بی

1961-1963 گردآوري شده است.

Secret Weapons     :4)عنوان

U.S.A: ABC Kane Productions, 1992. مشخصات تولید:

7VCD تعداد:

FV5 1 92M شماره بازیابی:

عنوان: سالحهاي مخفی

در این نرم افزار، اختراع و تکامل انواع تسلیحات و تجهیزات نظامی از آغاز جنگ جهانی دوم تا کنون مورد

ارزیابی قرار میگیرد. استفاده از انواع جنگنده بمبافکنها و هواپیماهاي جت، بکارگیري ناوهاي هواپیمابر و

زیردریایی در عملیات دریایی، ابداع و کاربرد انواع سالحهاي اتمی و هستهاي توسط کشورهاي مختلف ونقش

مدرن، مانند موشکهاي ساخت آلمان و اژدرافکنهاي ساخت ژاپن در انهدام اتوماتیک سالحهاي هوشمند و فوق

بررسی شدهاست. نیز اهداف
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تازههاي نشریات التین
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معرفی پایگاههاي اینترنتی

کتابخانه دیجیتالی مبتنی بر وب در حوزه تخصصی «امور بینالملل و علوم سیاسی» (1

ست که زیر نظر موسسه مطالعات و تحقیقات بینالمللی تهران توسعه یافته است. ا

«دید» به گردآوري و سازماندهی انواع مدارکی که داراي اطالعات مفید در زمینه امور

22 مدرك توسط کتابخانۀ بینالملل و علوم سیاسی هستند میپردازد. در حال حاضر بالغ بر

د که شامل مواردي چون: مقاالت، معرفی کتاب، اخبار جهان، پژوهشهاي ارائه میشو ”دید” دیجیتالی

www.did.ir درگاه دید میشود. جهان، تحلیل و بررسی و

”دید” قرار داده شده از نظر محتوا به چند دسته تقسیم میشوند: منابعی که در کتابخانه

   مقاالت تخصصی نشریات فارسی  گزیده تحوالت جهان

مقاالت    مقاالت تخصصی نشریات التین   کتابها   گزیده پژوهشهاي جهان

Iran Review    مقاالت تخصصی نشریات اینترنتی

 کتابهاي منطقهاي

  بولتن ادبیات کاخ سفید

  بولتنها بولتن بحران

موردي یا ویژه   بولتن

خبرنامه چشمانداز آگاهی یافتن از آخرین اخبار و مدارك افزوده شده به مجموعه و معرفی هر اثر به صورت چکیده،

2هفته یکبار منتشر میشود. که هر

ین سایت جامع و مستقل حقوق ایران،شامل شبکه حقوق اولین و بزرگتر (2

2002 میالدي تاسیس شد.  مجموعهاي از سایتهاي حقوقی است که در سال

سایتهاي حقوقی عبارتند از: این

سایت حقوق   سایتی مرجع همچون یک مجموعه قوانین براي حقوقدانان

 و یا دانشجویان رشته حقوق.

www.hoqooq.com سایت حقوقدانان  براي معرفی حقوقدانان ایرانی.

نشریه الکترونیک حقوق  براي انتشار مقاالت حقوقی.

وبالگ گروهی حقوق  براي انتشار نقطه نظرات حقوقی.

و نظرات بین حقوقدانان و ارائه مشاوره حقوقی به افراد غیر حقوقدان. تاالر بحثهاي حقوقی  براي تبادل آراء
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سایت انگلیسی حقوق   حقوق ایران به زبان انگلیسی.

فرانسوي حقوق  حقوق ایران به زبان فرانسوي. سایت

انتشار نظرات خود، در فرایند حقوقدانان و یا دانشجویان حقوق میتوانند در این سایتها عضو شده و با ابراز و

خرد جمعی حقوقی و نیز ارائه هر چه بیشتر و بهتر حقوق ایران در اینترنت مشارکت کنند.

– 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.

166213 انقالب دوم: تسخیر النه جاسوسی آمریکا، آثار و پیامدها.- (احمدرضا شاه علی) - -1

[ DSR 1654/5 2ش / 8الف 1385 ] 

166215 2- بوسنی در گذر زمان.- (حسین اکبري) -

[ DR 1685 7الف / 9ب 1384 ]

166214 3- پاسداري از قوانین اساسی در نظامهاي سیاسی غرب و جمهوري اسالمی ایران.- (محسن مطلبی) -

[ K 559 6م / 2پ 1385]

166212 4- تاریخ شفاهی انقالب اسالمی.- (عبدالوهاب فراتی) -

[ DSR 1553 4ف / 2ي ]

166210 5- دادگاه مطبوعات در جمهوري اسالمی ایران.- (محمدجواد صالحی انصاري) -

[ KMH 3500 2ص / 2د 1385 ]

166197 دیپلماتیک.- (وزارت امور خارجه) - 6- راهنماي

[ JX 1662 2ر / 1385 ]

166211 7- رژیم صهیونیستی، تروریسم و امنیت: مجموعه مقاالت.- (محمدجواد الوندي) -

[ DS 149 7الف / 4ر 1385 ]
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166216 8- گزارش کشوري انرژي: کویت.- (ماندانا تیشه یار) -

[ HD م 9502 9ك / 2م 1384 ]

166217 گزارش کشوري انرژي: ونزوئال.- (مهدي یوسفی) - -9

[ HD م 9502 9و / 9ي 1385 ]

– التین کتابهاي جدید

1-Beyond Sovereignty:from Status Law.-(Edited by Osamu)-53881
[ KJE 5144 .M56 B49 2006 ]

2-Classical & Modern Thought on Interntional Relations.-(Robert H. Jackson)- 53517
[ JZ 1305 .J33 2005 ]

3-Cofronting Iran:The Failure of American Foreign Policy & the Next.-(Ali M. Ansari)- 53899
[ I E 183.8 .I55 A57 2006 ]

4-Democratic Wars:Looking at the Dark Side of Democratic Peace.-(Edited by Anna Geis) - 53391

[ JC 421 .D464 2006 ]

5-Five Years of Implementing the United Nations Programme of Action.-(Elli Kytomaki) - 53847

[ JZ 5625 .K98 2006 ]

6-From Oslo to Jersalem.-(Ahmad Quary)-53900
[ DS 119.76 Q73 2006 ]

7-Irrelevant or Indispensable:The United Nations.-(Paul Heinbecker)-53887
[ JZ 4984 .I77 2005 ]

8-Minorities in the Middle East:Druze Communities Vol:1.-(Edited by B. Destani)-53905
[ R DS 59 .D78 M56 2006 ]

9-Minorities in the Middle East:Kurdish Communities Vol:1.-(Edited by B. Destani)-53909
[ R DS 59 .K86 M56 2006 ]
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10-Open Secrets:India’s Intelligence Unveiled.-(Maloy Krishna Dahr)-53896
[ JQ 229 .I6 D43 2005 ]

11-Pakistan-Iran Relations in Historical Perspective.-(Edited by Minhaj ul Hassan)-53893
[ DS 383.5 .I7 P35 2004 ]

12-Preparing for Peace:by Asking the Exparts to Analyse War.-53883
[ U 21.2 .P74 2005 ]

13-Reading Iraq:Culture & Power in Conflict.-(Muhsin al-Musawi)-53897
[ DS 70.7 .M87 2006 ]

14-Terrorism Awakening.-(Rab Nawaz Choudhry)-53848
[ D 860 .C463 2005 ]

15-The Clash of Barbariesms:The Making of the new World Disorder.-(Gilbert Achcar) - 53884
[ E 183.8 .M5 A3413 2006 ]

16-The Future of American Intelligence.-(Edited by Peter Berkowitz)-53499
[ JZ 486 .I6 F88 2005 ]

17-The Politics of Global Governance.-(Edited by Paul F. Diehl)-53880
[ JZ 4850 .P65 2005 ]

18-The Secret History of al-Qa’ida.-(Abdel Bari Atwan)-53850
[ HV 6432.5 Q3 A89 2006 ]

19-Thinking About Religion:a Reader.-(Edited by Ivan Strenski)-53895
[ BL 41 .T45 2006 ]

20- Trubled Waters: Future U.S. Security Assistance.- (Michael Knights) - 53891
[ UA 832 .K55 2006 ]

تازههاي مقاالت فارسی

آخرین تحوالت بحران قره باغ/ رسول موسوي. -1

.16-15 1385، ص: – اردیبهشت 198، فروردین رویدادها و تحلیلها، جلد20،  شماره

- آسیاي مرکزي و مسئله حزب التحریر/ پرویز قاسمی. 2

.14-9 1385، ص: 12، تیر - مرداد ایراس، شماره
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آسیب شناسی نظام بانکی ایران از منظر نهادگرایی/ محمود متوسلی؛ رضا آقابابایی. -2

.130-93 1385، ص: – اردیبهشت 72، فروردین مجله تحقیقات اقتصادي،  شماره

آمریکا و سیاستی دیگر به نام مردم ایران: تغییر رژیم اسالمی یا اصالح ساختاري آن؟ / هوشنگ امیر احمدي. -3

.80-69 1385، ص: – مرداد 38، تیر چشم انداز ایران، شماره

- احراز قضایی استفاده عراق از سالحهاي شیمیایی در طول جنگ تحمیلی علیه ایران. 5

.232-211 1385، ص: ،34 ، شماره مجله حقوقی

بر موازین حقوق درگیريهاي مسلحانه: مطالعه نظري/ نادر ساعد. - ارزیابی راهبرد جنگ نامتقارن؛ با تکیه 6

.30-25 1385، ص: 36، اردیبهشت ماهنامه اطالعات راهبردي، جلد4، شماره

- اقتصاد سیاسی استبداد پساکمونیستی: پیوند بین دیکتاتوري و دموکراسی/ رادمیلو پشیچ. 7

.70-59 1385، ص: .12 3،  شماره فصلنامه اقتصاد سیاسی، جلد

- انگیزههاي هند و پاکستان در دستیابی به سالح هستهاي/ کیومرث یزدان پناه. 8

.50-46 1385، ص: 36، اردیبهشت ماهنامه اطالعات راهبردي، جلد4، شماره

) چشم انداز پیشرفتها در قاره آسیا و منطقه اقیانوس آرام/ سهیل ایلداري. MDGs) اهداف توسعه هزاره سازمان ملل - 9

.54-45 1385، ص: ،111 تازههاي اقتصاد، جلد4، شماره

- ایران و انتخابات دبیرکل آینده سازمان ملل متحد/ امیرحسین حسینی. 10

.45-37 1385، ص: 198، فروردین - اردیبهشت 20، شماره رویدادها و تحلیلها، جلد

- اینترنت و دیپلماسی؛ بررسی ظرفیتهاي شبکه جهانی اطالعات در روابط دیپلماتیک/ نیکالس کریستودولیدس. 11

.80 1385، ص: 2، اردیبهشت همشهري دیپلماتیک، جلد1، شماره

- بازدارندگی در سیاست بین الملل/ محمود عسگري. 12

.171-141 1385، ص: ،12 فصلنامه راهبرد دفاعی، جلد4، شماره

- بازگشت به نقطه تعادل؛ لبنان، الگوي اداره بحران در خاورمیانه/ حسین رویوران. 13

.28 1385، ص: 2، اردیبهشت همشهري دیپلماتیک، جلد1، شماره
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- بررسی آثار اعتبارات خرد در کاهش فقر و نابرابريهاي درآمدي/ علی حسنزاده؛ عالءالدین ازوجی. 14

.69-45 1385، ص: ،21 6، شماره فصلنامه تخصصی اقتصاد اسالمی، جلد

15- بررسی آخرین تحوالت لبنان/ سعید آقاعلی خانی.

.22-21 1385، ص: 198، فروردین - اردیبهشت 20، شماره رویدادها و تحلیلها، جلد

- بررسی پیامدهاي حمله به لبنان؛ جداسازي تهران و دمشق، طرح جدید براي نظم جدید/ امیر آریا. 16

.36-34 1385، ص: ،177 15،  شماره گزارش، جلد

17- پیروزي حماس و آغاز تحوالت جدید/ سعید آقاعلی خانی.

.36-31 1385، ص: 198، فروردین - اردیبهشت 20، شماره رویدادها و تحلیلها، جلد

- تحلیل مبانی فکري اقتصاد سیاسی آدام اسمیت، مارل مارکس و اسالمی/ مهدي آذري. 18

.112-91 1385، ص: .12 3،  شماره فصلنامه اقتصاد سیاسی، جلد

ورم، عوامل و راهکارهاي مقابله با آن در ایران/ غالمرضا سرآبادانی. 19- ت

.128-103 1385، ص: ،21 6، شماره فصلنامه تخصصی اقتصاد اسالمی، جلد

- تهاجم پرسرو صدا؛ جایگاه نفت آفریقا دراولویتهاي سیاست جهانی آمریکا/ صبري انوشه. 20

.72-70 1385، ص: 2، اردیبهشت همشهري دیپلماتیک، جلد1، شماره

ادیما براي افزایش ضریب امنیتی اسرائیل/ یاسر الزعاتره. 21- جداسازي یکجانبه؛ بررسی ابعاد طرح حزب ک

.33-32 1385، ص: 2، اردیبهشت همشهري دیپلماتیک، جلد1، شماره

- چالشها و فرصتها؛ بررسی وضعیت پرونده هستهاي ایران در شوراي امنیت سازمان ملل/ یوسف موالیی. 22

.11-10 1385، ص: 2، اردیبهشت همشهري دیپلماتیک، جلد1، شماره

- چالشهاي مسئله جانشینی پوتین در روسیه/ داود کیانی. 23

.26-25 1385، ص: 12، تیر - مرداد ایراس، شماره

- حرکت در روشنایی؛ منطق رفتار هستهاي ایران در چارچوب نظام امنیت بینالملل/ جواد وعیدي. 24

.5-4 1385، ص: 2، اردیبهشت همشهري دیپلماتیک، جلد1، شماره
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-حفظ بلوك قدرت؛ تحلیل انتخابات پارلمانی اوکراین و آینده انقالب نارنجی/ افشین زرگر. 25

.53-52 1385، ص: 2، اردیبهشت همشهري دیپلماتیک، جلد1، شماره

- حقوق بشر و تروریسم/ پل هافمن. 26

.155-131 1385، ص: ،34 مجله حقوقی،  شماره

- خالصه حکم صادره از دادگاه بخش الهه، بخش جنایی، راجع به مصدومین شیمیایی جنگ تحمیلی. 27

.462-233 1385، ص: ،34 مجله حقوقی،  شماره
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