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 دیوید رُمانو

دیوید رُمانو؛ دکترای خود را از دانشگاه تورنتو اخذ کرده و دارای کرسی 

خاورمیانه در دانشگاه دولتی میسوری  هایسیاستتوماس جی. سترونگ در 
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گرای کُرد است که در هایی تحت عنوان جنبش ملیاست. رُمانو مولف کتاب

از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد چاپ و منتشر شده است.  2006سال 

منتشر و انتشارات واته در  2010ی از این کتاب در سال ای بروز شدهنسخه

 :Kürt Dirilişiت عنوان ترکیه آن را تح

Olanak, Mobilizasyon ve Kimlik  منتشر نموده است. آثار رُمانو در

 nternational Affairs, The Oxford Journal ofهایی مانند ژورنال

Refugee Studies, PS: Political 

Science and Politics, Third World Quarterly, International 

Studies Perspectives. 

and Ethnopolitics. اند. رُمانو ستون نویس سیاسی هفته نامه منتشر شده

روداو در اقلیم کردستان بوده و سالیانی چند را در کشورهای ترکیه، عراق، 

های خود را به ایران، سوریه و فلسطین سپری کرده یا چارچوب پژوهش

 ی این کشورها اختصاص داده است.مطالعه
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 گورسسمحمد 

اخذ   North Texasمحمد گورسس؛ دکترای خود را از دانشگاه 

 Floridaکرده است و اکنون استادیار علوم سیاسی در دانشگاه 

Atlantic  ی وی دمکراسی ی پژوهشهای مورد عالقهاست. حوزه

بعد  و دمکراتیزاسیون، منازعات اتنیکی و مذهبی، فرایند ایجاد صلح

های داخلی، نفت دمکراتیزاسیون بعد از جنگهای داخلی، از جنگ

و دمکراتیزاسیون و ظهور و تکامل احزاب اسالمی در خاورمیانه 

 Internationalاست. آثار وی در مجالت علمی 



 

 

 4 

4 

Interactions, Social 

Science Quarterly, Civil Wars, Defense and Peace 

Economics, Democratization, 

International Studies Perspectives, Party Politics, 

Nationalism and Ethnic 

Politics, and Conflict Management and Peace 

Science. .منتشر شده است 

 

 بینگو اُفرا

آویو اخذ کرده است؛ : دکترای خود را از دانشگاه تلاُفرا بینگو

همکار ارشد پژوهشی در مرکز موشه دایان برای مطالعات 

آویو و ریاست برنامه مطالعات و آفریقا در دانشگاه تل خاورمیانه
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های متعددی را کُردی در این مرکز است. اُفرا بینگو تا کنون کتاب

 1منتشر ساخته است.

 

 

 

                                                           
1 The Kurds of Iraq: Building a State within a State(2012), The 

Turkish–Israeli Relationship: Changing Ties of Middle Eastern 
Outsiders (2nd edition, 2010), 
 Saddam’s World: Political Discourse in Iraq (1998) 
 The Kurdish Revolt in Iraq (1989).  She edited, coedited, and 
translated many books, including The Kurds: Nation-Building in a 
Fragmented Homeland2014),  
The Sunna and Shi‘a in History: Division and Ecumenism in the 
Muslim Middle East (2012), 
 Nazim Hikmet (2009), Mahmoud Darwish (2008), Women in the 
Middle East (2004), 
 Abu Nawas (1999), Minorities and the State in the Arab World 
(1999), and Saddam Speaks on the Gulf Crisis (1992). 
Her articles have also appeared in journals such as Foreign Affairs, 
Asian and African Studies, Middle Eastern Studies, Orient, Policy 
Focus, Survival, MERIA Journal, Perceptions, Journal of 
Contemporary History, International 
Journal of Turkish Studies, Zmanim, Turkish Studies, The National 
Interest, The American Interest, Middle East Quarterly, and Dissent.  
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 جون ای. بوس

؛ دارای مدرک دکتری در حکومت، از دانشگاه جون ای. بوس

Austin   ی علومو  استاد بازنشسته 1975تکزاس در سال 

است. مولف و همکار در  North Texasسیاسی در دانشگاه 

 های زیر بوده است:تحریر کتاب

The Legitimacy Puzzle in Latin America: Political 

Support and Democracy in Eight Nations (2009), 
Understanding Central America: Global Forces, 

Rebellion, and Change (6th edition forthcoming 

2015), Costa Rica: Quest for Democracy (1998), 

The End and the Beginning: The Nicaraguan 
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Revolution 2nd edition (1985), and 

Latin American Political Culture: Public Opinion 

and Democracy (forthcoming 2015) 

ی و جامعه ی سیاستجای ای. بوس هیات ادیتوری مجله 

 امریکای التین را بر عهده دارد.

 

 مایکل گونتر

اخذ کرده  Kent؛ دکترای خود را از دانشگاه دولتی مایکل گونتر

در  Tennesseeاست. استاد علوم سیاسی در دانشگاه تکنولوژی 

Cookeville  ی دولت ی مطالعاتی حوزهبرنامهتنسی است. گونتر
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کند. نیز؛ گونتر مولف را در واشنگتن دی.سی تدریس می آمریکا

ی پژوهشهای کُردی است که تحسین های بسیاری در حوزهکتاب

المعارف منتقدین را به دنبال داشته است. آخرین کتاب وی دایره

منتشر شده  2011تاریخی کُرد است که ویراست دوم آن در سال 

 The Kurds Ascending: The Evolving Solutionاست؛ 

to the Kurdish 

Problem in Iraq and Turkey, 2nd edition (2011), 

The Kurdish Predicament 

in Iraq: A Political Analysis (1999); and The Kurds 

and the Future of Turkey 

(1997). In addition, he is the coeditor (with 

Mohammed M. A. Ahmed) of 

The Kurdish Question and the 2003 Iraqi War 

(2005), and The Evolution of Kurdish Nationalism 

های گونتر هستند. از سوی دیگر گونتر از دیگر کتاب  (2007)

مقاله را در باب کُردها، ترکیه،  150های تحقیقی و بیش از کتاب

ملل ارمنیان و عناوین دیگری را در رابطه با خاورمیانه، سازمان 

 Middleهای معتبری مانند متحد و عناوین دیگری را گاهنامه

East 

Journal, Middle East Quarterly, Middle East 

Policy, Current History, Middle 
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East Critique, Foreignpolicy.com, Third World 

Quarterly, Journal of Muslim 

Minority Affairs, Orient, Insight Turkey, Worth 

(Robb Report), American 

Journal of International Law, World Affairs, 

Orbis, and International 

Organization,   منتشر ساخته است. بعالوه، گونتر پیش از این

مدرس ارشد کرسی فولبرایت در روابط بین الملل بود. در حال 

ی اروپا برای یهحاضر مایکل گونتر دبیر کل کمیسیون مدنی اتحاد

ی اروپا امور ترکیه است، این سازمان غیر دولتی در پارلمان اتحادیه

به منظور ترویج دمکراسی در ترکیه و نیز تسهیل الحاق این کشور 

 ی اروپا فعالیت دارد.به اتحادیه
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 روبرت لُوو

ی مطالعات شرق و آفریقا ؛ کارشناس ارشد مدرسهروبرت لُوو

ی اقتصادی مطالعات خاورمیانه در مدرسه است که مدیریت مرکز

لندن را بر عهده دارد. قبل از این سمت، لُوو مدیریت و همکار 

ی خاورمیانه و شمال آفریقا در چتم هاوس را پژوهشی در برنامه

خاری همکار افت 2010تا سال  2008برعهده داشت. از سال 

ت. بوده اس Exeterو دانشگاه   Leverhulme Trust ی موسسه

 Theی لُوو عبارتند از: آثار منتشر شده
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Kurdish Policy Imperative (with G Stansfield, 

2010); Kurdish Nationalism in 

Syria (2007); Aid, Diplomacy and Facts on the 

Ground: The Case of Palestine 

(with M. Keating and A. Le More, 2005). 

 

 تی، دیوید میسون

ی مدرک دکتری از دانشگاه جورجیا، و دارنده تی، دیوید میسون؛

ی پژوهشی در ه تنها برنامهک  Castleberryمدیر انستیتوی صلح 

ی امریکاست. میسون نوع خود در جنوب غرب ایاالت متحده

( 2008-2007( و سردبیر )2007-2003پیوند )ویراستار هم

المللی است که ژورنال معتبر انجمن ی مطالعات بینفصلنامه

ی منازعات المللی است. مطالعات میسون در حوزهمطالعات بین
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اقشات داخلی و مطالعات مرتبط به صلح بعد وفصل منداخلی، حل

ی منازعات در شماری از مجالت معتبر مانند از خاتمه

American Political Science Review, Journal of 

Politics, Comparative 

Political Studies, International Studies Quarterly, 

Latin American Research 

Review, Terrorism and Political Violence, Social 

Science Quarterly, Public 

Choice, Journal of Conflict Resolution, and 

International Interactions.  .منتشر شده است 
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 اِوا ساولزبرگ

کارشناس ارشد فلسفه، جامعه شناسی و ادبیات  اِوا ساولزبرگ؛

ی پروژه در کنندهآلمانی، موسس، رئیس، پژوهشگر و هماهنگ

در برلین است. از سال  ECKSمرکز اروپایی برای مطالعات کُردی 

نگار نیز در مرکز وبسایت خانم ساولزبرگ به عنوان روزنامه 2009

www.kurdwatch.org  به فعالیت مشغول بوده است؛ این

را به طور مستند ثبت وبسایت موقعیت و وضعیت کُردها در سوریه 

ی خانم ساولزبرگ مسئول اجرای پروژه 2005نماید. از سال می

در داخل سوریه بوده است. از  ECKSی مدنی و دمکراسی جامعه

های خانم ساولزبرگ به عنوان کارشناس رسمی دادگاه 2000سال 

http://www.kurdwatch.org/
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مرتبط به وضعیت حقوق بشر در سوریه و عراق به فعالیت مشغول 

تاکنون سردبیری مشترک انتشار مجموعه کتابهایی بوده است. وی 

 Kurdische Studienی را تحت عنوان کوردولوژی و گاهنامه

را بر عهده داشته است. خانم ساولزبرگ تا کنون مقاالت متعددی 

ی کرد با تمرکز بر کردها در سوریه و عراق منتشر را در باب مساله

 کرده است.

 

 گارس استنسنفیلد

مدرک دکتری از دانشگاه دورهام و ی دارنده گارس استنسنفیلد؛

های خلیج ]فارس[ و مدیر استاد دانشگاه القاسمی در پژوهش
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انستیتوی مطالعات اسالمی و عربی در دانشگاه اِکسِتر است. 

ی مطالعاتی چاتم پیوند برنامهاستنسفیلد همچنین عضو هم

هاوس)انستیتوی سلطنتی امور بین الملل( در مطالعات خاورمیانه و 

های منازعات اتنیکی در دانشگاه ی پژوهشپیوند برنامههم عضو

منتشر  پنسیلوانیا است. آثار گارس ستنسفیلد تحت عناوین ذیل

 .2اندشده

                                                           
2 After the Arab Spring Prospects for the Arab World in 2013 (with 
P. Newton, 2012); Unrecognised States in the International System 
(with Nina Caspersen, 2011);  
“Iraq: The Unstoppable Force and the Immovable Object,” The 
World Today, December 2011;  
The Kurdish Policy Imperative (with R. Lowe, 2010); “The Political 
Parameters of Post-Withdrawal Iraq,” in International Affairs, 2010;  
Crisis in Kirkuk: The Ethnopolitics of Conflict and Compromise (with 
L. Anderson, 2009);  
Iraq: People, History, Politics (2008); and An Iraq of Its Regions: 
Cornerstones of a Federal Democracy? (with R. Visser, 2008)  
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 گونش مراد تزجور

ی مدرک دکتری از دانشگاه میشیگان و دارنده گونش مراد تزجور؛

ی شیکاگو است.   Loyolaدانشیار علوم سیاسی در دانشگاه

دمکراتیزاسیون، خشونت سیاسی و های وی در ارتباط با پژوهش

اتنیسیتی؛ مطالعات مرتبط به نگرشهای سیاسی اسالم، فعالیتهای 

های انتخاباتی در مجالت مرتبط به داوری سیاسی و سیاست

اند. مراد تزجور های خیر منتشر شدهی پژوهشی طی سالعدیده

طلبان مسلمان در ایران و همچنین مولف کتابی تحت عنوان اصالح

( است. تزجور اکنون با 2010روی )یه، پارادوکس میانهترک
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ای است که در جریان آن محوریت کُردها مشغول انجام پروژه

کند که با اتخاذ وضعیت و شرایط مردمان عادی را بررسی می

پیوندند. تزجور های شورشی میرویکردهای پر خطر به به جنبش

های رده و با زبانهای انگلیسی و ترکی تکلم کبا فصاحت به زبان

 کُردی و فارسی نیز آشنایی دارد.

 

 نیکُل اف. واتز

ی مدرک دکتری از دانشگاه واشنگتن و دارنده نیکُل اف. واتز؛

 San Franciscoاستاد دپارتمان علوم سیاسی در دانشگاه دولتی 
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و بسیج اجتماعی، مناسبات مبتنی بر اختالف و  است. جنبش

کُردی در عراق و  هایجامعه، و سیاست -منازعه، و روابط دولت

دهند. وی ی عالیق پژوهشی خانم واتز را تشکیل میترکیه حوزه

 Activists in Office: Kurdish Politics andمولف کتاب 

Protest in Turkey (2010)  ،و همراه با الیز ماسیکارد

 Negotiating Politicalویراستاری کتاب را تحت عنوان 

Power in Turkey: 

Breaking Up the Party (2012)  برعهده داشته اشت. خانم

ی نگارش های متعدد را نییز به رشتهواتز تا کنون فصولی از کتاب

های معتبر از وی چاچ درآورده است؛ نیز مقاالتی از وی در ژورنال

-ی نمادین در اعتراضات: مناسبات دولتشده است. نقش سرمایه

ستان را در مجالتی جامعه و تخریب یادبود شهدای حلبجه در کرد

 ,Comparative Studies on South Asia, Africaمانند 

and the Middle East,  و مقاالت دیگری را نیز در ژورنالهای 

the International Journal of Middle East Studies, 

Ethnopolitics, and 

New Perspectives on Turkey.  منتشر کرده است. وی

ای مخالفت و کارزارهای موجود در بر پروژهاکنون با فعالیت 
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-حکومت اقلیم کردستان را برای تغر سیاسی مورد بررسی قرار می

 دهد.

 

 اُزوم یشیلتاش

-ی مدرک دکترای علوم سیاسی و روابط بین؛ دارندهاُزوم یشیلتاش

المللی فلوریدا است؛ حقوق بشر، ناسیونالیسم الملل از دانشگاه بین

ی ی کُرد حوزهرمیانه و مسالهو منازعات اتنیکی با تمرکز بر خاو

ی دکتری دهند. رسالهعالیق پژوهشی خانم یشیلتاش را تشکیل می

ی کُرد: گفتمان ضد خانم یشیلتاش با عنوان باز اندیشی در مساله
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ای تطبیقی از روند گرای کُرد مقایسهگرا با جنبش ملیدولت

ش دمکراتیزاسیون در ترکیه، ایران، عراق و سوریه در متن نق

المللی حول گیری مباحثات سیاست بینهای کُردی در شکلجنبش

 ی حکومتداری و مشارکت سیاسی است.حقوق بشر، شیوه

 

 

 

■
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https://t.me/kurdishbookhouse

