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:معرفی نشریه

 جدیدترین منابع موجود درکتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه به منظور آگاهی خوانندگان محترم از»اطالع رسانی«نشریه

در دوره جدید به منظور دسترسی سریع تر و تسهیل کار محققان،  پژوهشگران و کلیه اعضاي.کتابخانه تخصصی تهیه و تنظیم شده است

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

:با کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه بهتر آشنا شویم

:بخش سوم

:خدمات نشریات.1

د رجایی شامل نشریه نشریات جاري مجموعه شهی):شهید رجایی(کتابخانه تخصصی:الف

 عنوان و10 عنوان، روزنامه التین38 عنوان، روزنامه فارسی79 عنوان، نشریه التین125فارسی

. عنوان می باشد2روزنامه عربی

 مجموعه شهید باهنر در دو بخش نشریات جاري و آرشیو):شهید باهنر( کتابخانه تخصصی:ب

اري اعم از روزنامه و نشریات را با مراجعه به طبقه همکفاعضاء محترم می توانند منابع ج.فعال است

.و منابع دوره هاي گذشته و منابع خاص را به مراجعه به طبقه منهاي یک مورد مطالعه قرار دهند

عنوان، نشریات التین15 عنوان، نشریات عربی69نشریات فارسی:نشریات جاري عبارتند از

. عنوان2و روزنامه عربی عنوان48 عنوان، روزنامه فارسی58

:گوناگونی به شرح زیر می باشدمنابعشاملاین بخش: آرشیو

 عنوان، که توسط کارمندان وزارت امور خارجه1107،رساله هاي ارتقاء مقام-1

.تهیه گردیده است

عنوان، که توسط دانشجویان دانشکده روابط878 پایان نامه هاي فارسی-2

. خارجه در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد نگاشته شده اندبین الملل وزارت امور

 عنوان، توسط دانشجویان ایرانی مقیم کشورهاي360،پایان نامه هاي التین-3

.خارجی و در زمینه ایران نوشته شده است

. عنوان370، نشریات فارسی-4

 آلمانی،نشریات التین به زبانهاي انگلیسی،: عنوان1800، نشریات التین-5

.فرانسه می باشد

. عنوان90، روزنامه فارسی-6

. مجموعه معاهدات و مکاتبات دولت ایران با سایر دول-7

. مذاکرات مجلس قبل از انقالب-8

. مجموعه قوانین و مقررات کشور قبل از انقالب-9

.)نا خواهیم شددر شماره هاي آینده با بخش هاي گوناگون کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه آش(



٤

معرفی کتاب هاي التین

 Confronting Iran: the failure of:عنوان)1

American Foreign policy.                                                         

                        Ali M. Ansari:گردآورنده

New York: Basic Books, 2006.                        مشخصات نشر:

I E 183.8:شماره بازیابی .I55 A57 2006

53899:شماره ثبت

:چکیده

»ناکامی سیاست خارجی آمریکا و نبرد بزرگ آینده در خاورمیانه:رویارویی با ایران«

 سیاست هاي آمریکا در قبال ایران دربوده، روابط ایران و آمریکا موضوع اصلی این کتابررسی تحوالتب

، خاتمی و فعالیت هاي اصالح1979 اسالمی ایران در سال و برکناري مصدق تا پیروزي انقالب1953طول سال هاي

 سپتامبر بر روابط ایران و آمریکا، سیاست هاي هسته اي ایران و رویکرد آمریکا در قبال آن از11، بازتاب ويطلبانه

. مطروحه می باشدمهم ترین مباحث

 Politics of Confrontation: the Foreign policy:عنوان)2

of the USA and Revolutionary Iran                                       

                                                            Babak Ganji: گردآورنده

                              London; New York: Tauris:مشخصات نشر

Academic Studies, 2006.    

E 183.8:شماره بازیابی .I55 G36 2006

53825:شماره ثبت

:چکیده

سیاست خارجی ایاالت متحده آمریکا و ایران انقالبی:سیاست رویارویی



٥

بررسی سیاست آمریکا در قبال ایران در سال هاي پایانی ریاست جمهوري کارتر موضوع مورد بحث این

ریکا در طول بحران اسناد ضبط شده توسط دانشجویان انقالبی ایران از سفارت آمهنویسنده با استناد ب.کتاب است

سیاست آمریکا در طول براندازي. را در اختیار تاریخ نگاران و خوانندگان قرار می دهداطالعاتیگروگان گیري،

رژیم پهلوي و پیروزي انقالب اسالمی ایران،  استراتژي آمریکا و بحران گروگان گیري ایرانیان، جنگ ایران و عراق و

تاب منطقه اي انقالب اسالمی ایران،  خاستگاه روابط همواره تعارض آمیز میانتحوالت بحران گروگان گیري، باز

گرفتهایران و آمریکا از عمده ترین مطالبی است که مدنظر تاریخ نگاران دیپلماسی آمریکا، ایران و جنگ سرد قرار

.است

             Distant Relations: Iran and Lebanon in the:عنوان)3

Last 500 Years                                                                         

                     H.E. Chehabi:گردآورندگان

London; New York: In association:مشخصات نشر

with I.B. Tauris, 2006.                                                             

I DS 274.2:شماره بازیابی .L4 C44 2006

53898:شماره ثبت

:چکیده

 سال اخیر500ایران و لبنان در:روابط دور و دراز

مباحث مطرح شده به.گرفته است سال اخیر مدنظر قرار500در این کتاب روابط دو کشور ایران و لبنان در

یران و لبنان در دورانروابط ایران و لبنان در دوران قبل از استقالل این کشور، روابط امنیتی ا:اختصار عبارتند از

 و نقش لبنان،  روابط ایراننظام پادشاهی ایرانموسی صدر،  فعالیت هاي ضدامامحکومت پهلوي فعالیت ها و نقش

0. از عناوین اصلی این کتاب می باشد نقش حزب اهللا وو لبنان در زمان انقالب و دوران پس از امام خمینی

:Preparing for Peace:عنوان)4 by Asking the Experts to

Analyse War.                                                                      

                :Great Britain:مشخصات نشر

Westmoralnd General Meeting, 2005.

U 21.2:شماره بازیابی .P74 2005

53883:شماره ثبت



٦

:چکیده

با درخواست از کارشناسان براي  تحلیل جنگ:در تدارك صلح

آیا می توان از جنگ به عنوان یک« کهوهشگران پیرامون این سؤالپژ ساله5حاصل تحقیقاتحاضر کتاب

 نویسندگان این کتاب از جنگ به عنوان امري منسوخ و بی فایده. می باشد» نام برد؟21ابزار سیاسی موثر در قرن

 بین المللی صلح روش هاي موثر و کارآمدي براي مواجهه با درگیري و ایجاد روابط21یاد می کنند و معتقدند در قرن

تجربه بشر از جنگ، بازتاب هاي زیست محیطی: مطالب مطرح شده در این کتاب عبارتند ازعمدهاز.آمیز وجود دارد

جنگ، سازمان ملل و آینده حکومت جهانی، اخالقیات اسالمی در زمینه جنگ و صلح، مباحثی در زمینه حقوق جنگ،

آیا جنگ عاملی موثر جهت دستیابی به اهداف سیاسی به«:تی از قبیلتفاوت میان جنگ و خشونت، و پاسخ به سؤاال

. قابل ذکر می باشد»دالیل اشتیاق افراد براي رفتن به جنگ چیست؟ « و»شمار می رود؟

 Running the World: the Inside Story of the National:عنوان)5

Security Council and the Architects of American Power

          David J. Rothkopf:نویسنده

                         .New York: Public Affairs, 2005:مشخصات نشر

UA 23.15:شماره بازیابی .R68 2005

53191:شماره ثبت

:چکیده

 قدرت آمریکاطراحان شوراي امنیت ملی ودر حواشی:اداره جهان

 مصاحبه اختصاصی با شخصیت هاي برجسته اي که نقش مهمی را در130هکتاب حاضر با استناد ب

از جمله این افراد. به رشته تحریر درآمده استکرده اند سیاست  خارجی و به ویژه امنیت ملی آمریکا ایفایريشکل گ

می توان کاندولیزا رایس، کاولین پاول، هنري کسینجر، مادلین آلبرایت، برنت اسکوکرافت، رابرت رابین، الري سامرز،

نویسنده این کتاب  بر نقش و اهمیت شوراي امنیت ملی در. را نام برد…تونی لیک، ویلیام پري، جیمز وولسی

در واقع این.سیاست گذاري هاي آمریکا پس از جنگ جهانی دوم به ویژه در دوران ریاست جمهوري بوش می پردازد

کتاب پرده از بسیاري واقعیت هاي مربوط به درگیري هاي بشردوستانه و حکایت هاي دردناك تاریخ جهان برداشته و

.العاتی در خور توجه در اختیار خواننده قرار می دهداط



٧

معرفی کتاب هاي  فارسی

پاسداري از قوانین اساسی در نظام هاي سیاسی غرب:عنوان)1

                                   و جمهوري اسالمی ایران

محسن مطلبی:نویسنده

.1385مرکز اسناد انقالب اسالمی،:تهران:مشخصات نشر

 559K/م6پ13852:شماره بازیابی

166214:شماره ثبت

:چکیده

دغدغه ي قانون گریزي یا سوءاستفاده از قدرت سبب شده است تا مقوله ي صیانت از قانون اساسی و حفظ

ر کتاب حاضر این مساله حیاتی محور پژوهش قرار گرفته است تا مشخصد.آن به موضوعی قابل توجه بدل شود

گردد در هریک از کشورهاي مورد مقایسه، پاسداري از قانون اساسی با چه جایگاه و اهمیتی نگریسته شده، چه

ندر ای.سازوکارهایی براي حفظ آن اندیشیده شده و باالخره نظام حقوقی هر یک داراي چه سرگذشتی بوده است

.راستا، دو کشور آمریکا و فرانسه در کنار جمهوري اسالمی ایران مورد مطالعه قرار گرفته اند

سازمان هاي بین المللی:عنوان)2

کلی کیت پیز:نویسنده

.1384میزان،:تهران:مشخصات نشر

  4850JZ/پ9س13842:شماره بازیابی

163769:شماره ثبت

:چکیده

درکتاب حاضر، با تبیین مؤلفه ها و مطابق رهیافت هاي نظري واقع گرایی، لیبرالیسم، مارکسیسم و فمینیسم

در حوزه هاي موضوعی امنیت منطقه اي، امنیت بین المللی، تجارت، توسعه، محیط زیست، مسائل اجتماعی و

و با تاکید بر روند جهانی )2075سال(در آینده دور»حکمرانی جهانی«و نیز مساله)ق بشرحقو(بشردوستانه

.شدن و بروز مسائل جدید در جامعه ي جهانی، نقش و کارکرد سازمان هاي بین المللی تحلیل و ارزیابی می گردد



٨

روابط ایران و انگلستان:عنوان)3

.          علی طباطبایی و دیگران:نویسنده

موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات:تهران:مشخصات نشر

.1384                                 بین المللی ابرار معاصر تهران،

1656DSR/الف9ر13849:شماره بازیابی

163087:شماره ثبت

:چکیده

برخی مباحث مطرح شده در این اثر. استپرداختهسال اخیر30بررسی روابط دو کشوردربهکتاب حاضر

روابط آمریکا و انگلستان و تاثیر آن بر روابط ایران و انگلستان، نگرشی بر روابط ایران و انگلستان از:عبارتند از

.گلستان در ایران، روابط اقتصادي دو کشور و روش شناسی فعالیت ان1383انقالب اسالمی تا سال

 اقتصاد سیاسی نظام تجارت جهانی و:عنوان)4

                                    تجارت خارجی ایران

  اسفندیار امیدبخش:نویسنده

.1384موسسه انتشاراتی روزنامه ایران،: تهران:مشخصات نشر

1411HF/لفا8الف13847:شماره بازیابی

163144:شماره ثبت

:چکیده

در این کتاب مؤلف سعی در تشریح تنگناهاي ملی و بین المللی صادرات غیر نفتی دارد و در این راستا از

یخوانندگان کتاب در ابتدا به شناخت قابل قبول.جوید میبهرهتئوري هاي اقتصاد سیاسی و اقتصاد سیاسی بین الملل

از اقتصاد سیاسی نظام تجارت جهانی دست یافته و با ساختار، ویژگی ها، بازیگران عمده، رژیم هاي حاکم و الزامات

پس از آن، با توضیح رابطه اي که ایران در گذشته و حال با این نظام برقرار کرده به این.می شونداین نظام آشنا

.؟ بدون ادغام در نظام تجارت جهانی امکان پذیر است یا خیپرسش پاسخ داده می شود که آیا توسعه ي صادرات



٩

روح اروپا:عنوان)5

.فوریو چروتی:نویسنده

.1384نگاه معاصر،:تهران:مشخصات نشر

1055D/چ4ر13849:شماره بازیابی

163325:شماره ثبت

:کیدهچ

کتاب حاضر مجموعه مقاالتی از مؤلفانی است که معتقدند اتحادیه اروپا باید داراي سرشت سیاسی و

.فرهنگی باشد و حائز موجودیتی گردد که شهروندان آن بتوانند افکار، منافع و اعتقادات و اصول خود را باز شناسند

یاسی اروپایی، دموکراسی اروپایی و اصل مدارا در هویت سمی توان بهاز جمله موضوعات مطرح شده در این کتاب

. اشاره کردقانون اساسی، عدالت و همبستگی، مرزها، جنگ و صلح در وجدان اروپایی

 شنیداري–معرفی منابع دیداري

     The History of the World War II:عنوان)1

    .U.S.A. : Classic Pictures Himited,1996:دمشخصات تولی

3VCD:تعداد

FV5:شماره بازیابی 728 96M   

تاریخ جنگ جهانی دوم:عنوان

دوم با جملهجنگ جهانیبر پایه این اثر.این مجموعه به شرح اتفاقات و تاریخچه جنگ دوم جهانی می پردازد

 آغاز گردید و به تدریج دامنه جنگ به بسیاري از کشورهاي اروپایی کشیده1939آلمان نازي به لهستان در سال

تهاجم آلمان به روسیه و حمله ژاپن به بندر پرل.با اتحاد آلمان، ایتالیا و ژاپن جنگ ابعاد تازه تري به خود گرفت.شد

.وضعیت جنگ را به نفع متفقین تغییر داد)D-Day(نبرد نرماندي در روز.گ کردهاربر، آمریکا و روسیه را وارد جن

با حمله متفقین به برلین و خودکشی هیلتر و به دارآویخته شدن موسولینی به دست پارتیزان ها، جنگ پایان یافت و

.کرد از اتمام جنگ، آمریکا دو شهر هیروشیما و ناکازاکی را بمبارانقبل فاصله کوتاهیدر



١٠

                               Style and the Presidents:عنوان)2

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

                                                          1VCD:      تعدا د

FV5:      شماره بازیابی 681 89M                                                        

رؤساي جمهور و روش هاي آن ها:عنوان

 جورج واشینگتن به عنوان اولین رئیس جمهور دربرؤساي جمهور ایاالت متحده آمریکا از انتخادر این اثر

 به عنوان چهل و یکمین رئیس جمهور آمریکا معرفی1989به قدرت رسیدن جورج بوش در سال تا1789سال

.می شوند

                                    Churchill:عنوان)3

                                            Moore Darrell:تولید کننده

                               .U.S.A :BBC Productions:مشخصات تولید

4تعداد VCD                                                                             

FV5:شماره بازیابی S26 91M                                                   

چرچیل:عنوان

سیاستمدار معروف. تهیه شده است به معرفی چرچیل می پردازدVCDمجموعه مذکور که در چهار

1940 سالگی به مجلس عوام انگلستان راه یافت و در سال25 در سن1900انگلیسی وینستون چرچیل در سال

از جمله.نبرد با آلمان هیتلري رهبري نمودبا شروع جنگ جهانی دوم، انگلستان را در.نخست وزیر بریتانیا شد

مالقات با روزولت و اعضاي منشور آتالنتیک، شرکت در:موضوعات مطرح شده در این نرم افزار عبارتند از
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 و1951کنفرانس یالتا با حضور  روزولت و استالین، سفر به ایاالت متحده و  نخست وزیري مجدد  وي در سال

.1953کسب جایزه نوبل در سال

         Wars in Peace :عنوان)4

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

1VCD:تعداد

FV5:ماره بازیابیش 603 91M

جنگ هایی در صلح:عنوان

درگیري:بخش اول.اثر مذکور در دو قسمت تهیه شده است و به ترتیب زیر به موضوع مربوطه می پردازد

 تصرف اینپس از.به جنگ دو کشور منجر گردید1982  در سال کهبین آرژانتین و انگلستان بر سر جزایر فالکلند

.انجامیدجزایر توسط آرژانتین جنگ دریایی و هوایی درگرفت و به شکست آرژانتین

 نیروهاي نظامی مخصوص کشورهایی چون انگلستان، روسیه و آمریکا که پس از به معرفی بخش دوم

.ه اند می پردازددخالت داشتجنگ جهانی دوم حوادث و درگیري هاي مختلف جهان

            Time Life’s Lost Civilizations:عنوان)5

.U.S.A :Time Life Video & Television, 1995:مشخصات تولید

1تعداد VCD                                                                         

FV5:شماره بازیابی 545 95C                                                     

تمدن هاي گم شده بشري:عنوان

VCDتبت منطقه اي در غرب چین با کوه هاي سر به فلک کشیده است. مذکور به منطقه تبت اختصاص دارد.

و آکنده از عقاید صوفیانه.محسوب می گرددر تاریخ جهانمکانی مقدس با فرهنگ و تمدنی  و منحصر به فرد د

. مذکور استVCDمعرفی این منطقه و فرهنگ آن محور اصلی.استبودائیسم
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تازه هاي نشریات التین
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معرفی پایگاه هاي اینترنتی

کتابخانه تخصصی تاریخ اسالم و ایران)1

م وایران، با هدف بهبود بخشیدن به تحقیقات تاریخیکتابخانه تخصصی تاریخ اسال

این مجموعه با حدود چهار هزار جلد کتاب که از چندین. تاسیس گردید1374 در آبان ماه

نمایشگاه بین المللی در سوریه، مصر، مراکش، مکه، مدینه، جده و عراق خریداري شده

یخی یا شبه تاریخی به زبان هاي فارسی،عالوه بر کتاب، مجالت تار.گردیده استافتتاحتاس

.نیز وجود دارد عربی و التین

com.bhistoryli.www

یل تخصصی بودن رشته تاریخ، سیستم خاصی است، به این صورت که دوره هاي تاریخی وسیستم کتابخانه به دل

کتاب هاي موجود در این کتابخانه را می توان از طریق سایت مذکور.مناطق، به صورت جغرافیایی تقسیم شده است

.مالحظه نمود

   تاریخ جهان تاریخ دولتها   تاریخ اسالم و موضوعات

         تاریخ علوم                موضوعات        تاریخ انبیاء

                 سفرنامه                           دیگر      تاریخ کشور ایران تخصصی

               تاریخ مطبوعات:و کشورهاي اسالمی     شامل         جغرافیاي کشور ایران

المعارف هافرهنگ ها و دایره            تاریخ ادبیات عرب      شامل

     تاریخ نگاريتاریخ ادبیات فارسی

     تاریخ ادیان

 موسسه مطالعات و پژوهش هاي سیاسی)2

 به منظور پاسخگویی1376موسسه مطالعات و پژوهش هاي سیاسی در سال

.وایاي پنهان تاریخ معاصر ایران بنیان نهاده شدعلل وقوع انقالب اسالمی و زبه

این سایت به معرفی کتابهاي تازه منتشر شده همراه با موضوعات اصلی هر

همچنین امکان جستجو در. تقویم تاریخ، عکس، سند ومقاالت تاریخی می پردازدکتاب،

com.psri-ir.wwwفصلنامه مطالعات تاریخی و سفارش آن الین مجلهمطالبآرشیو

. وجود دارد در این سایت
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 فارسی–کتاب هاي جدید

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

.عنوان شماره ثبت کتاب می باشد عدد درج شده انتهاي هر-

166233-)محمدحسین کاووسی عراقی (-.108-130فهرست اسناد مکمل قاجاریه جلدهاي-1

] م1310DSR/ف9[

166234-)فیروز میرزابن عباس میرزا فرمانفرما(-).نصرت الدوله(مجموعه مکاتبات اسناد خاطرات و آثار فیروز میرزا فیروز-2

]1391DSR/ف4م3[

التین–جدیدهايکتاب

1-A Practical Handbook for Diplomats.-(Houshang Ameir Ahmadi)-53960
]200544A.1405JZ [ 

2-Central Asia at the end of the Transition.-(Edited by Boris Rumer)-53939
]2005463C.1080JA [ 

3-China’s Population situation & Policies.-(Cangping Wu)-53966
]2005463C.1080JA [ 

4-Classics of moral & political Theory.-(Edited by Michael l. Morgan)- 53946
]200553C.79JA [ 

5-DC Confidential: the controversial Memoirs of Britain’s Ambassador.-(Christopher Meyer)-53932

]20063A49M.566.9A D[ 

6-Dictionary of Globalization.-(Andrew Jones)-53967
]200666J.1318R JZ [ 

7-Diplomacy & murder in Tehran.-(Laurence Kelly)-53947
]2006679Z7G.3337I PG [ 

8-English for the Students of International Law.-(Farhad Moshfeghi)-53962
]200567M57I.1127PE [ 

9- English for the Students of Public Law.-(Farhad Moshfeghi)-53961
]200267M3L.1127PE [ 
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10-Founding the Fatimid State: the Rise of an Early Islamic Empire.-(Abu Hanifah Numan Ibn Muhammad)-53955

]200686N82I.195BP [ 

11-India–Central Asia Regional conference: Tashkent (Uzbekistan).-(Edited by Santhanam Ramakant Dwivedi) - 53935

]200447I85I.450DS [ 

12-Interviews with Edward W. Saide.-( Edward W. Saide ) - 53956
]20045A25S.18CB [ 

13-Iran Today: Twenty-Five Years After Islamic Revoulution.-( Edited by M. Hamid Ansari ) - 53958

]200573I.251.5I DS [ 

14-Iran-United States Clamis Tribunal Reports Vol:36.-( Edited by Karen Lee ) - 53950
]a 72I7I.233JX [ 

15-Islamilist in Medival Muslim Societies.-( Farhad Daftary ) - 53937
]200534D8I.195BP [ 

16-Justice & Remembrance.-( Reza Sha - Kazemi ) - 53953
]200653S2A193.1BP [ 

17-Regaining Europe: an Economic Agenda for the 21
st

Centry.-( George Irvin )-53943
]200678I.925HG [

18-Regime Change in Iran: Overthrow of Premier Mossadeq.-( Donald Newton ) - 53954
]200655W.318.6I DS [ 

19-Resources Mobilization & the Creation of an Enabling Environment .-(United Nations)-53941
]200547R6P.59.79HC [ 

20-Safavid Iran:Rebirth of a Persian Empire.-(Andrew J. Newman)-53942
]200649N.292I DS [ 

21-State & Society in Iran: the Eclipse of the Qajars.-( Homa Katouzian ) - 53963
]200638K.298I DS [ 

22-The Divided Self: Israel and the Jewish Psyche today.-( Rabbi Goldberg David J.)-53948
]200665G.143S D[ 

23-The Fire, the Star & the Cross: Minority Religions.-( Aptin Khanbaghi ) - 53964
]200643K.2270I BL [ 

24-The Military Balance - 2006.-( IISS) - 53951
]652L.15R UA [ 

25-The Nazi Holocaust.-( Ronnie S. Landau)-53944
]200636L..3804D [ 
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26-The Ottoman Empir & the World Around it.-( Suraiya Faroghi )-53940
]200637F.486DR [ 

27-The Political Theory.-( Raj Pruthi ) - 53965
]200578P.71JA [ 

28-The Role of the State in West Asia.-( Edited by Annika Rabo )-53945
]200565R.62.8DS [ 

29-The Shi’is of Saudi Arabia.-( Foud N. Ibrahim ) - 53959
]200627I28S.192.7BP [ 

30-The Sword of Persia: Nader Shah from Tribal Warrior to Conquering tyrant.-( Michael Axworthy)-53949

]200699A.294I DS [ 

31-Transforming Conflicts & Building Peace.-( Anna Akerlund ) - 53969
]200534A.7945JN [ 

32-Vladimir Putin & Central Asia.-( Lena Jonson ) - 53968
]200666J8R.587.75DK [ 

33-Weapons of Terror: Freeing the World of Nuclear.-( WMDC ) - 53952
]2004433W.793U [ 

34-Zabiba and the King.-( Saddam Hussein)-53938
]200487H.7800PJ [ 

تازه هاي مقاالت فارسی

.حسن سعیدکالهی/ ناتو–آسیاي مرکزي عرصه اي براي رقابت چین و محور آمریکا-1

.19-12:، ص1385، تیر38، شماره4، جلدماهنامه اطالعات راهبردي

.نادر ساعد؛ پروانه تیال/د فرانسه در خصوص مبارزه با تروریسمزیابی انتقادي دکترین جدیار-2

.50-44:، ص1385، تیر38، شماره4، جلدماهنامه اطالعات راهبردي

.اصغر افتخاري/استراتژي و جغرافیا؛ رویکردي تازه به ژئواستراتژي-3

.18-1:، ص26،1385و25، شماره7، جلدفصلنامه مطالعات دفاعی استراژیک
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.غالمرضا بهروزلک/م سیاسی و جهانی شدناسال-4

.167-145:، ص1،1385، شماره9، جلدفصلنامه مطالعات راهبردي

.عباس الوندي/ اسالم گرایان سومالی-5

.124-105:، ص25،1385، شماره7، جلدفصلنامه مطالعات منطقه اي جهان اسالم

.رويبابک امیر خس/ اقوام ایرانی و ساختار سیاسی مطلوب-6

.37-32:، ص1385، مرداد52، شمارهنامه

.سلمان رضوي/ اهداف و برنامه هاي کابینه جدیدي رژیم صهیونیستی-7

.49-45:، ص1385، خرداد37، شماره4، جلدماهنامه اطالعات راهبردي

.مهدي ذاکریان/ ایران ، خاورمیانه و حقوق بشر آمریکایی-8

.28-13:، ص4،1384و3ه، شمار6، جلدمطالعات منطقه اي

.علی خندق آبادي/ بازدارندگی؛ ایران و حمله احتمالی ایالت متحده، اسرائیل-9

.27-26:، ص1385، خرداد3، شماره1، جلدهمشهري دیپلماتیک

.نقی پوررضایی/ بررسی طرح تشکیل نیروي واکنش سریع در دریاي خزر-10

.17-11:، ص1385، تیر68اره، شم7، جلدماهنامه خلیج فارس و امنیت

.ناصر ثقفی عامري/تی و پرونده هسته اي ایران.پی. بهترین سناریو؛ آینده ان-11

.23-22:، ص1385، خرداد3، شماره1، جلدهمشهري دیپلماتیک

.قدیر نصري/الزامات روش شناختی: پست مدرنیسم و مطالعات راهبردي-12

.30-7:، ص1،1385، شماره9، جلدفصلنامه مطالعات راهبردي

.علی پاشا قاسمی/ پیروزي حماس در انتخابات؛ فرصت ها و چالش ها-13

.104-91:، ص25،1385، شماره7، جلدفصلنامه مطالعات منطقه اي جهان اسالم

.کوروش امیراحمدي/ تازه ترین جنگ خاورمیانه و تاثیر آن بر منافع ایران-14

.38-36:، ص1385، شهریور178، شماره16 جلدگزارش،

.نادر ساعد؛ کمال الدین رفیعی/تمهیدات و محدودیت هاي محیط بین المللی: تاملی بر راهبرد توسعه تکنولوژي دفاع در جمهوري اسالمی ایران-15

.13-5:، ص1385، خرداد37، شماره4، جلدماهنامه اطالعات راهبردي
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.منیژه نویدنیا/با تاکید بر گونه هاي امنیت تاملی نظري در امنیت اجتماعی؛-16

.72-53:، ص1385، خرداد37، شماره4، جلدماهنامه اطالعات راهبردي

.ولی اهللا میالدي گرجی/ تبیین سیاست خارجی بوش بر اساس مکاتب چهارگانه؛ سیاست خارجی آمریکا با تاکید بر ایران-17

.27-20:، ص1385، تیر38، شماره4، جلدماهنامه اطالعات راهبردي

.1384سال: تحلیل روند مدیریت بحران توسط حزب اهللا در لبنان-18

.16-7:، ص25،1385، شماره7، جلدفصلنامه مطالعات منطقه اي جهان اسالم

.موضوعی جهانی در دستور کار بین المللی؛ تبیین برداشت غربی: تروریسم-19

.43-34:، ص1385، تیر38ماره، ش4، جلدماهنامه اطالعات راهبردي

.یوسف عزیزي بنی طرف/ تنوع قومی؛ تهدید یا فرصت؟-20

.40-38:، ص1385، مرداد52،  شمارهنامه

.هاجر سیاه رستمی/ جایگاه زن در نظام حقوق خانواده و لزوم اصالح آن-21

.116-95:، ص1،1385، شماره3، جلدفصلنامه مطالعات بین المللی

.ابراهیم متقی/چالش  حداقلی با غرب؛ زمینه ها و پیامد سیاست پیشگیرانه تشویقی چین و روسیه-22

.21:، ص1385، خرداد3، شماره1، جلدهمشهري دیپلماتیک

.ولی کوزه گر کالجی/ واشنگتن– چالش هاي روابط پکن-23

.46-43:، ص1385، شهریور178، شماره16 جلدگزارش،

.پیرمحمد مالزهی/و امریکا در افغانستان و تاثیر آن بر ایران و جهان اسالم حضور ناتو-24

.140-125:، ص25،1385، شماره7، جلدفصلنامه مطالعات منطقه اي جهان اسالم

.حسین شاه اویسی/حقوق بشر-25

.107-106:، ص1385، شهریور53،  شمارهنامه

. خسرويغالمرضا/ درآمدي بر بنیادگرایی اسالمی-26

.143-121:، ص1،1385، شماره9، جلدفصلنامه مطالعات راهبردي

.مهدي ایجی/طیف بندي اقتصاددانان عدالت طلب: دو نگاه متفاوت به عدالت و توزیع درآمد-27

.27-26:، ص1385، شهریور178، شماره16 جلدگزارش،

.تورج افشون/دیدگاه هاي مختلف در فرایند تصویب قانون اساسی عراق-28

.54-43:، ص25،1385، شماره7، جلدفصلنامه مطالعات منطقه اي جهان اسالم
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.شعبانعلی بهرامپور/رسانه ها و نظام رسانه اي ژاپن-29

.149-129:، ص1،1385،  شماره17، جلدرسانه

.محمود واعظی/ روش هاي کاربرد میانجی گري در مناقشات بین المللی-30

.94-65:، ص1،1385، شماره3، جلدعات بین المللیفصلنامه مطال

.سلمان رضوي/ ریشه ها و پیامدهاي تاسیس حزب کادیما در اسرائیل-31

.158-147:، ص25،1385، شماره7، جلدفصلنامه مطالعات منطقه اي جهان اسالم

. هادي محمودي/ اسالمی– ساز و کارهاي اسرائیل براي عادي سازي روابط با کشورهاي عربی-32

.90-79:، ص25،1385، شماره7، جلدفصلنامه مطالعات منطقه اي جهان اسالم

.کاوه بیات/ سنت و سیاست-33

.19-7:، ص1385،  خرداد46  شمارهگفتگو،

.مجید دیوساالر/سپتامبر، مولفه ها و ابعاد11 سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه پس از-34

.44-38:، ص1385، خرداد37، شماره4، جلد راهبرديماهنامه اطالعات

.محمدجواد پیرمرادي:مترجم/ طرح نو محافظه کاران براي مقابله اسرائیل با فلسطین و لبنان-35

.64-55:، ص25،1385، شماره7، جلدفصلنامه مطالعات منطقه اي جهان اسالم

.طاهره ترابی/وپلتیک تطبیقی فضاي تعادلی؛ گرایش به شرق در اندیشه هاي ژئ-36

.7-6:، ص1385، خرداد3، شماره1، جلدهمشهري دیپلماتیک

.علی اکبر رستمی/ قدرت دریایی-37

.10-3:، ص1385، تیر68، شماره7، جلدماهنامه خلیج فارس و امنیت

.محمدحسین مالئک/ گذشته آرمانی؛ درآمدي تاریخی بر روابط ایران و آلمان-38

.29-28:، ص1385، خرداد3، شماره1، جلدي دیپلماتیکهمشهر

.سیاوش دانیالی/ مصاحبه با دکتر پیروز مجتهدزاده پیرامون مسئله هسته اي ایران-39

.21-18:، ص1385، تیر68، شماره7، جلدماهنامه خلیج فارس و امنیت

.نوشین احمدي خراسانی/ مطالبات حقوقی جنبش زنان-40

.74-72:، ص1385، مرداد52ه،  شمارنامه
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.رسول موسوي/ مطلوبیت هاي بیشتر مشوق هاي اروپا و امکان مذاکره مجدد با دنیاي غرب-41

.25:، ص1385، خرداد3، شماره1، جلدهمشهري دیپلماتیک

.ناصر پورحسین/ معاهده هسته اي هند و آمریکا؛ سیاست یک بام و دو هوا-42

.11-5:، ص1385، تیر38، شماره4، جلدديماهنامه اطالعات راهبر

.حمید عضدانلو/ موانع تاریخی توسعه عقلی؛ حکایت توسعه نیافتگی ما-43

.50-43:، ص1385، مرداد52،  شمارهنامه

.بهروز بیک علی زاده/ موج نو در صنعت نفت و گاز آمریکاي التین-44

.7-4:، ص1385 شهریور-، مرداد84و83، شمارهاقتصاد انرژي
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