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 في نشريهمعر
 

آگاهي خوانندگان محترم از با هدف كتابخانه تخصصي وزارت امور خارجه « رسانياطالع»نشریه 

تر و تسهيل سي سریعت. به منظور دسترجدیدترین منابع موجود در كتابخانه تخصصي تهيه و تنظيم شده اس

از طریق پست الکترونيك  پژوهشگران و كليه اعضاي محترم كتابخانه، نسخه الکترونيکي نشریهكار محققان، 

 .گرددارسال مي

 رساني كتابخانه تخصصي وزارت امور خارجه با ذكر منبع بالمانع است.نقل و اقتباس از نشریه اطالع
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 کتاب فارسيمعرفي 

 

 

 ایهای منطقهدر پروندهبررسی تطبیقی رويکردهای مقاومت و سازش ها: تضاد ايده -4

 شمامیرضا حجت

 4398سازان نور، تهران: موسسه مطالعات انديشه

 

 چکیده

است المللي در غرب آسيا از چنان شتاب و عمقي برخوردار بودهاي و بينهاي اخير، روند تحوالت منطقهطي سال

هاي اثرگذار در هریك از تحوالت اي از متغيرها و مولفهكه براي بررسي همه ابعاد و جوانب مختلف آن، باید مجموعه

تر بازیگران سياسي دخيل را مورد ، وضعيت اقتصادي و از همه مهمهاي تاریخي، موقعيت جغرافيایياعم از زمينه

ترین هاي جمهوري اسالمي ایران به عنوان یکي از مهمبررسي سياستبر این اساس به منظور ارزیابي قرار داد. 

 هاي دوگانه مقاومت و سازش در سياست خارجيكتاب حاضر به بررسي اندیشهكشورهاي غرب آسيا و جهان اسالم، 

ها را مورد جمهوري اسالمي ایران در ابعاد نظري و عملي پرداخته و پيامدهاي ناشي از پيگيري هر یك از این ایده

 است. واكاوي قرار داده

ایران پدیدار  زمان پيروزي انقالب اسالمي، دو رویکرد كلي درباره مناسبات سياست خارجي جمهوري اسالمياز 

بر اصول اساسي انقالب اسالمي بر ادامه سياست مبارزه با استکبار جهاني تأكيد  محور با تکيهشد. رویکرد مقاومت

هاي نهضتي و مستضعفان در دستور كار نظام دارد كه بر اساس آن باید حمایت از جهان اسالم، جریان

تهدیدات محور و با تأكيد بر گستره ابل، رویکرد سازش با نگاهي منفعتگذاري خارجي قرار گيرد. در مقسياست

محور و در پيش گرفتن تعامل و همکاري كشور با هاي مقاومتنشيني از سياستجهاني عليه ایران، خواستار عقب

 هاي اقتصادي و سياسي است. منظور ایجاد گشایش جمله آمریکا به هاي جهاني ازقدرت
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 راه نجات يک انقالب -2

 جواد مددی

 4398ر، سازان نوتهران: موسسه مطالعات انديشه

 

 

 

 چکیده 

توان به نوعي آغاز تحوالت بيداري اسالمي در منطقه غرب آسيا و را مي 2111بي مردم بحرین در سال قيام انقال

اي هاي بارز و گستردهرسيد این قيام به دليل برخورداري از مولفهشمار آورد. در حاليکه به نظر ميشمال آفریقا به

ي در ميان مردم، مشاركت فراگير معترضان، پيوستگي و استمرار اعتراضات و نيز چون وجود حداكثري سطح نارضایت

اي مانند شيخ عيسي احمد قاسم و شيخ علي سلمان خيلي زود به اهداف مدنظر خود دست وجود رهبران برجسته

وجب فرسایشي آميز این قيام مپيدا كند، اما اقدامات دولت آل خليفه و همراهي آل سعود با آن در سركوب خشونت

روي آن و همچنين شدن آن شد. كتاب حاضر ضمن بررسي ابعاد مختلف قيام مردم بحرین، به سناریوهاي پيش

 هاي احتمالي خروج از وضعيت كنوني مي پردازد. راه

دهد كه در این فصل جنبش هاي قيام انقالبي بحرین را مورد بررسي قرار ميفصل اول كتاب، ابعاد و زمينه

شود. در فصل دوم دالیل فرسایشي شدن انقالب بحرین مورد توجه نگارنده قرار دارد یابي ميبحرین ریشه اجتماعي

اي و كه دالیل داخلي اعم از دالیل برخاسته از انقالبيون و دالیل برخاسته از رژیم حاكم و همچنين دالیل منطقه

قالب بحرین از وضعيت فرسایشي اشاره دارد و در هاي خروج انشود. فصل سوم به بررسي راهالمللي تبيين ميبين

  گيرد. قرار ميواكاوي مورد فصل چهارم، دستاوردها و سناریوهاي محتمل براي انقالب بحرین 



6 

 

 

 0011 خرداد ، چهارمپنجاه و صد و ، شماره دهمشانزتخصصی وزارت امور خارجه، سال  رسانی کتابخانهطالعنشریه ا

 

 فراخوانی برای اقدام: زنان، دين، خشونت و قدرت -3

 جیمی کارتر

 سادات سديدپورنوری، سمانهفروغ شجاع

 4398تهران: پارس کتاب، 

 
 
 

 چکیده

 2114در سال توسط جيمي كارتر رئيس جمهور اسبق ایاالت متحده آمریکا  انگليسيبه زبان كتاب متن اصلي 

ورزي، تبعيض، جنگ، خشونت، تاویل و تفسيرهاي تحریف شده تعصب و غرضاست. به رشته تحریر درآمدهميالدي 

  ،اي نامتناسب زنان و دختران را متاثر ساختهبه گونه از متون دیني، سوءرفتارهاي فيزیکي و رواني، فقر و بيماري كه

، مركز كارتر رهبران مذهبي، فرزانگان و فعاالن را 2113در ژوئن ، كندبيان مينگارنده باشد. موضوع اصلي كتاب مي

 گرد هم جمع كرد كه در تالش هستند تا زندگي مذهبي را با پيشرفت به سوي برابري كامل زنان و دختران همگام

اي را از صهفل مدافعان حقوق بشر نام گذاشتيم. در این كتاب جمالت كوتاه و خالحنمایند. این گردهمایي را م

نظرات مطرح در مورد موضوع كتاب است. اي از افکار و نقطهام كه بيانگر گسترهبرخي از این مدافعان نقل كرده

یابد؛ این امر به ایي كوچك، در سرتاسر جهان گسترش ميآميزي وجود دارد كه فراتر از مناطق جغرافيتبعيض سیستم

دهد، هاي قانوني را در مقياس وسيع گسترش ميهاي انساني، ضرب و شتم و حتي قتلهر ملتي كه قاچاق برده

گوید مردان و پسران برتر از زنان و دختران هستند. این اي است كه ميشود. اساس این سيستم، فرضيهمربوط مي

ها كتاب مقدس، قرآن و دیگر متون مقدس را تحریف شود. اینسوي برخي از مردان مذهبي پشتيباني ميتفکر از 

چه بسياري از مردان مخالف این ادعاها ردان برتر هستند، ثابت كنند. اگركنند تا ادعاي خود را مبني بر اینکه ممي

كنند. این فرض نادرست در هر مانند و سکوت ميمند شوند، آرام مياما براي اینکه بتوانند از زنان بهره ،هستند

 قلمرویي اعم از سکوالر و مذهبي، توجيهي براي تبعيض جنسي است. 

 



7 

 

 

 0011 خرداد ، چهارمپنجاه و صد و ، شماره دهمشانزتخصصی وزارت امور خارجه، سال  رسانی کتابخانهطالعنشریه ا

 

 

 اقتصاد مقاومتی در آمريکا  -4    

 اکبر ابدالی محمدی 

 4399قم: کتاب فردا،  

 

 

 چکیده

هاي داخلي، غارت و استثمار ري، وقوع جنگداهرچند تاریخ آمریکا داراي دوران تاریك و سياهي مثل دوران برده

كشورهاي دیگر، تحریم و تهدید سایركشورها و ... است، اما رویکرد این كتاب پرداختن به این نقاط تاریك نيست و 

پردازد. روند كلي كتاب هاي مردم و مسئوالن آمریکا  براي حمایت از توليد داخلي ميها و كوششدر عوض به تالش

است كه در فصل اول به پيدایش آمریکا و وابستگي اقتصادي این كشور به انگليس و مصرف كاالهاي  به این صورت

گيرانه بریتانيا براي یابد. فصل دوم به قوانين سختسال دوران استعمار، تعميق مي 171خارجي اشاره دارد كه طي 

دهد و در عوض ت آمریکایي را به آنها نمياستعمار و استثمار مستعمره آمریکا اشاره دارد كه اجازه توليد محصوال

شود. این موارد در نهایت زمينه انقالب را در آمریکا فراهم كرد. فصل سوم واردات این كاالها از انگليس تسهيل مي

هاي شنيدني از تحریم كاالهاي انگليسي و مقاومت اقتصادي مردم آمریکا در مقابل انگليس است كه داستاندر مورد 

چهارم به نهادینه شدن بحث حمایت از توليد در دهد. فصل ایت از توليد داخلي در آمریکا را نشان مينهضت حم

ساله بعد از استقالل آمریکا تا زمان جنگ جهاني دوم  151پردازد. در این فصل به تاریخ تاریخ اقتصادي آمریکا مي

هاي صنعتي و یت از صادرات، حمایت از نوآوريهاي حمایتي، ممنوعيت واردات، حماشود. تصویب تعرفهپرداخته مي

از جمله اقدامات این دوره است. فصل پنجم به بيان مصادیق حمایت از توليدات صنعتي در دوره معاصر آمریکا  غيره

سازي حمایت از توليد داخلي بعد از پردازد. در این فصل به فرهنگاز زمان ریاست جمهوري كارتر تا ترامپ مي

هاي اقتصاد شود. فصل ششم به افول آموزهوم به رغم طرح شعار تجارت آزاد توسط آمریکا اشاره ميجنگ جهاني د

 مقاومتي در آمریکا كه یکي از دالیل افول آمریکا است، اشاره دارد. 
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  های مقابله با تروريسم در پرتو دکترين امنیت انسانی هتبايس - 5  

 پور فاطمه فتح

 4399،  نامیز تهران: 

 

 

 چکیده

باشد و ظهور و بروز آن متاثر از علل و عوامل اقتصادي، تروریسم جنایتي پيچيده و سرشار از پارادوكس مي

این جنایت به غایت پيچيده در عصر جهاني شدن تا مقابله با . سياسي، اجتماعي، فرهنگي و تاریخي متنوعي است

نظامي و قهري قرار  -2اجراي قانون و  -1ذیل دو رویکرد كلي كنون از طریق اقدامات متعددي دنبال شده است كه 

در این سپتامبر، نه تنها  11ها تالش در جهت مقابله با تروریسم، به ویژه پس از گيرد. جامعه جهاني به رغم دههمي

-است، بلکه در عمل با گسترش و تعميق كمي و كيفي تروریسم نيز مواجه شدهبه موفقيتي دست نيافتهخصوص 

هایي برخوردار است كه ضابطه و ها و ویژگيبر اساس  فرضيه این پژوهش دكترین امنيت انساني از شاخصهاست. 

 كند. الملل ترسيم ميفرایند صحيح و در عين حال كارآمدي را براي مقابله با تروریسم در چارچوب نظام حقوق بين

به تحليل و ارزیابي تروریسم و علل ناكارآمدي نگارنده در راستاي تایيد فرضيه خویش در بخش نخست كتاب 

رویکردهاي فعلي پرداخته است و ضمن اثبات مردود بودن مبارزه سركوبگرانه و قهري صرف با تروریسم، در بخش 

هاي مقابله موثر با دوم كتاب با برشمردن ویژگي و اوصاف دكترین امنيت انساني، به توصيف و تبيين ویژگي

و در بخش سوم در چارچوب دكترین امنيت انساني، با توجه به ماهيت تروریسم و در عين حال  پردازدتروریسم مي

هاي مغفول مانده در رویکرد فعلي، الگوي جدیدي براي مقابله كارآمد و موثر هاي مفقوده و جنبهنقاط ضعف، حلقه

 با تروریسم ارائه شده است. 
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 فارسي – هاي جديد  تابک

/ گردآوري و تدوین گروه مولفان 4319شهريور  34 - 4318بهمن  22تا دفاع مقدس: ارتش از انقالب  -4

تهران: ارتش جمهوري اسالمي ایران، دانشگاه فرماندهي و  -سعدي[.)فرماندهان( ]به سرپرستي حسين حسني

 . 1399ستاد آجا، انتشارات دافوس، 

 

وري و تدوین گروه مولفان )فرماندهان( ]به / گردآتثبیت -ارتش در دفاع مقدس )سال اول(: تهاجم  -2

تهران: ارتش جمهوري اسالمي ایران، دانشگاه فرماندهي و ستاد آجا،  -سعدي[.سرپرستي حسين حسني

 . 1399انتشارات دافوس، 

 

/ گردآوري و تدوین گروه مولفان شکست متجاوز -ارتش در دفاع مقدس )سال دوم(: آفند متقابل  -3

تهران: ارتش جمهوري اسالمي ایران، دانشگاه فرماندهي و  -سعدي[.سرپرستي حسين حسني)فرماندهان( ]به 

 . 1399ستاد آجا، انتشارات دافوس، 

 

الملل صلح و حقوق مخاصمات مسلحانه در بیست از جنگ سرد تا جنگ سايبری: تحوالت حقوق بین -4

تهران: مجد،  -خواه.حسن سواري، علي احسان بورگر؛ ترجمه/ هانس یوآخيم هاینتز، پيير تيلو پنج سال اخیر

1399 . 

 

استراتژی امنیت سايبری و مبارزه با جرايم در منطقه مشارکت شرقی: )ارمنستان، جمهوری  -1

/ مولفين شوراي اروپا و اتحادیه اروپا )دنيل یونيتا، آذربايجان، بالروس، گرجستان، مولداوی و اوکراين(

 . 1399تهران: انتشارات پشتيبان،  -نوكنده.؛ مترجمين اكبر استركي، سميرا لطفينایجل جونز، ماركو كاناپيو(
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اقتصاد سیاسی و سیاست خارجی: بررسی تطبیقی تاثیر اقتصاد سیاسی بر سیاست خارجی ايران و  -6

 . 3991تهران: انتشارات دنياي اقتصاد،  -القلم.آباد؛ با دیباچه محمود سریع/ محمود خاني جويچین و هند

 

 . 1399قم: كتاب فردا،  -محمدي./ اكبر ابدالياقتصاد مقاومتی در آمريکا -8

 

/ تاليف حسين آجرلو؛ نظارت و اجرا موسسه فرهنگي مطالعات امام موسی صدر و مسئله رژيم صهیونیستی -4

 . 1399تهران: ابرار معاصر تهران،  -المللي ابرار معاصر تهران.و تحقيقات بين

 

/ به كوشش كاوه بيات و رضا ايران و انگلیس 4949ايرانیان: از کنفرانس صلح پاريس تا قرارداد  آمال -9

 . 1392تهران: پردیس دانش،  -شهرضایي.آذري

 

 . 1399تهران: ميزان،  -پور./ فاطمه فتحهای مقابله با تروريسم در پرتو دکترين امنیت انسانیبايسته -42

 

تهران: شركت نشر  -فاستر؛ ]مترجم عليرضا جباري[./ جان بالميترامپ در کاخ سفید: تراژدی و مضحکه -44

 . 1397]نقد[ افکار، 

 

/ نویسنده رضا ها: بررسی تطبیقی رويکردهای مقاومت و سازش به تحوالت منطقهتضاد ايده -42

 . 1397سازان نور، تهران: موسسه مطالعات اندیشه -شمامي.حجت

 

تهران: موسسه  -/ تاليف مجتبي دولتي.سال مداخله، اشغال و توطئه 222جنايات انگلیس در ايران:  -43

 . 1399فرهنگي هنري قدر والیت، 
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زاده، یونس / تاليف الهام امينولیت و موافقتنامه ماهئالملل فضا: کنوانسیون مسحقوق بین -44

 . 1397ه تهران، موسسه انتشارات، تهران: دانشگا -بندحسيني، محمد سعيدي.عالقه

 

 . 1397سازان نور، تهران: موسسه مطالعات اندیشه -/ نویسنده فرزان شهيدي.حلب؛ خرمشهر سوريه -41

 

تهران: موسسه مطالعات  -/ نویسنده جواد مددي.انداز قیام مردمی بحرينراه نجات يک انقالب: چشم -46

 . 1397سازان نور، اندیشه

 

انتقالی در جوامع در حال انتقال خاورمیانه و شمال آفريقا: مطالعه موردی مصر، تونس و  عدالت -48

 . 1399تهران: دانشگاه امام صادق )ع(،  -/ تاليف مهدي ذاكریان، رضي عمادي.لیبی

 

سادات نوري، سمانه/ جيمي كارتر؛ ترجمه فروغ شجاعفراخوانی برای اقدام: زنان، دين، خشونت و قدرت -44

 . 1397تهران: پارس كتاب،  -دیدپور.س

 

/ ]تدوین و تنظيم[ محسن اسالمي؛ ]اشراف علمي[ مجموعه مقاالت پیرامون ماهیت، ابعاد و آينده داعش -49

 . 1399قم: جامعه مدرسين حوزه علميه قم، دفتر انتشارات اسالمي،  -محمدباقر خرمشاد.

 -/ نویسنده محمدتقي حسيني، احمد سندگل.انتظارات منطقه تجارت آزاد آمريکای شمالی، تحوالت و -22

 . 1399تهران: موسسه كار و تامين اجتماعي، 

 

/ مریم هرات: بررسی آثار باستانی و تاريخی از دوره تیموريان تا تشکیل کشور مستقل افغانستان -24

 . 1399تهران: زیتون سبز،  -اصل.مهدوي
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 معرفي مقاالت فارسي

 
 
 

 مأخذ -پديدآور  - عنوان رديف
 
4 

 
علوم سياسي.  -یاني./ ابراهيم توبهنامه امام خمینی بر اساس مدل سرل و آستینهای کالمی وصیتتحلیل کنش

 . 53-78: 86، شماره 22، تابستان؛ جلد 1398
 

 .79-112: 86، شماره 22، تابستان؛ جلد 1398علوم سياسي.  -/ سيدجواد وردي.واليت و رهبری شورايی 2
  

، 1398علوم سياسي.  -/ جالل درخشه.رد نظريه سلطنت مشروعه  میرزای قمی و حاکمیت سیاسی در عصر غیبت 3
 . 113-121: 86، شماره 22تابستان؛ جلد 

 
/ محمدتقي "الملکنامه خواجه نظامسیاست"و  "نامه تنسر"عقل جهانداری در انديشه ايرانشهری؛ مقايسه  4

 . 121-145: 86، شماره 22، تابستان؛ جلد 1398سياسي.  علوم -قزلسفلي.
 

، 1398علوم سياسي.  -/ فردین مرادخاني."حق"اهلل نايینی در توسعه مفهوم مشروطه، حقوق ملت و نقش آيت 1
 . 147-167: 86، شماره 22تابستان؛ جلد 

 
 -/ محمود عباسي.ان و روسیه در بحران سوريه(الملل )مناسبات ايرالگوبرداری از يک تجربه نهضتی در تراز بین 6

 . 5-41: 83، شماره 21، پایيز؛ جلد 1399جهان اسالم. 
 

 . 43-74: 83، شماره 21، پایيز؛ جلد 1399جهان اسالم.  -/ جواد مددي.سنجی تشکیل دولت قوی در يمنامکان 8
 

: 83، شماره 21، پایيز؛ جلد 1399جهان اسالم.  -خانلو./ علي كاظمالگوهای رفتاری ايران و ترکیه در مسايل منطقه 4
116-75 . 

 
 . 117-142: 83، شماره 21، پایيز؛ جلد 1399جهان اسالم.  -/ محمدرحيم عيوضي.های موج دوم بیداری اسالمیشاخص 9

 
 . 143-172: 83، شماره 21جلد ، پایيز؛ 1399جهان اسالم.  -/ تورج افشون.پديدارشناسی دولت الکاظمی و مسايل عراق 42

 
-198: 83، شماره 21، پایيز؛ جلد 1399جهان اسالم.  -/ زهرا محمودي.هاسنجی راهبردی کردن روابط با پشتونامکان 44

172 . 
 

، 2، زمستان؛ جلد 1399گفتمان راهبردي فلسطين.  -/ حميد حکيم.تأثیر ژئوپلتیکی رژيم صهیونیستی بر امنیت آن 42
 . 19-41: 1399ماره ش

 
/ محمدباقر امنیتی رژيم صهیونیستی در مجموعه امنیتی خاورمیانه -گیری سیاست خارجی عوامل موثر در شکل 43

 .42-81: 4، شماره 2، زمستان؛ جلد 1399گفتمان راهبردي فلسطين.  -خرمشاد.
  

گفتمان راهبردي  -شعرباف./ جواد ركابي(2244-2222گری امارات متحده عربی در منطقه غرب آسیا )مولفه های کنش 44
 . 81-112: 4، شماره 2، زمستان؛ جلد 1399فلسطين. 
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/ قتل هدفمند در سنجه حقوق بر مخاصمه، حقوق در مخاصمه و حقوق بشر: مطالعه موردی شهدای فلسطین 41
 . 22-63: 3ه ، شمار2، بهار؛ جلد 1399گفتمان راهبردي فلسطين.  -فرد.مسعود اخوان

 
-94: 3، شماره 2، بهار؛ جلد 1399گفتمان راهبردي فلسطين.  -.سنجی رويارويی نظامی رژيم اسرائیل با ايرانامکان 46

65 . 
 

واقعیت هلوکاست در اروپا چیست؟ و چقدر اروپايیان هلوکاست را قبول دارند؟ داستان رسمی هلوکاست و  48
 . 95-111: 3، شماره 2، بهار؛ جلد 1399گفتمان راهبردي فلسطين.  -یورگن. / گرافپذيرش آن در جوامع غربی

 
 -/ استفان سایزر.های تاريخی يهودی ستیزی در اروپا و تلفیق موخر يهودی ستیزی و صهیونیسم ستیزیريشه 44

 . 113-142: 3، شماره 2، بهار؛ جلد 1399گفتمان راهبردي فلسطيني. 
 

-174: 3، شماره 2، بهار؛ جلد 1399گفتمان راهبردي فلسطين.  -.ات کشتار ذهنی غرب مبارزه کنیم؟چگونه با تسلیح 49
143 . 

 
گفتمان  -/ گيلعاد شير.های پیشینطرح معامله قرن آمريکايی..... پژوهشی اسرائیلی در مقايسه با ساير طرح 22

 . 175-185: 3، شماره 2، بهار؛ جلد 1399راهبردي فلسطين. 
 

، بهار؛ جلد اول، شماره 1398فصلنامه گفتمان راهبردي فلسطين.  -/ ابراهيم متقي.المللی قرنای و بینپیامدهای منطقه 24
2 :26-1 . 

 
فصلنامه گفتمان  -/ محمدرضا دهشيري.جايگاه گروههای فلسطینی در ديپلماسی مقاومت جمهوری اسالمی ايران 22

 . 27-42: 2جلد اول، شماره ، بهار؛ 1398راهبردي فلسطين. 
 

زبان، آفريقايی بررسی راهبرد کوره ذوب )يا اقدام اجتماعی( در رژيم صهیونیستی: مطالعه موردی مهاجران روس 23
 . 43-66: 2، بهار؛ جلد اول، شماره 1398فصلنامه گفتمان راهبردي فلسطين.  -مقدم./ ابوذر گوهريو ايرانی

 
/ مراد های جوالنالمللی؛ نمونه پژوهی: اشغال بلندیهای بینپلیتیک در پیدايش درگیریتاثیر مناسبات هیدرو 24

 . 93-97: 2، بهار؛ جلد اول، شماره 1398فصلنامه گفتمان راهبردي فلسطين.  -كاویاني راد.
 

امه گفتمان فصلن -/ جهانبخش ایزدي.بررسی استراتژی امنیتی روسیه و رژيم صهیونیستی در منطقه خاورمیانه 21
 . 95-117: 2، بهار؛ جلد اول، شماره 1398راهبردي فلسطين. 

 
فصلنامه گفتمان راهبردي فلسطين.  -/ عدنان ابوعامر.آينده مقاومت و نقش آن در پرتو تنش میان ايران و آمريکا 26

 . 119-134: 2، بهار؛ جلد اول، شماره 1398
 

، 1398فصلنامه گفتمان راهبردي فلسطين.  -/ انحتان ميلر.که تصمیم نیسترژيم صهیونیستی مقابل حماس: تصمیمی  28
 . 135-143: 2بهار؛ جلد اول، شماره 

 
، بهار؛ جلد 1398فصلنامه گفتمان راهبردي فلسطين.  -/ كوین برت.تاثیرات ژئوپلتیک؛ معامله قرنی که مرده زاده شد 24

 . 145-155: 2اول، شماره 
 

امنيت بين  -/ عليرضا نمودي.های رابطه با اتحاديه اروپايیهای متعارض از رژيم صهیونیستی؛ چالشرهتصاوير و انگا 29
 . 12-23: 18، شماره 3، تير؛ جلد 1399الملل. 

 
امنيت بين الملل.  -/ ناصر پورحسن.بررسی ايدئولوژی صهیونیسم نزد افکار عمومی؛ واکاوی ايده پساصهیونیسم 32

 . 24-33: 18، شماره 3د ، تير؛ جل1399
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/ سيدمحمدجعفر جمعیتی رژيم صهیونیستی؛ جمعیت فلسطینیان و آينده ساختار جمعیتی -های اجتماعی چالش 34
 . 34-45: 18، شماره 18، تير؛ جلد 1399امنيت بين الملل.  -رضوي.

 
، تير؛ 1399امنيت بين الملل.  -مردانه. / وحيدالمللی و چالش در سیاست خارجی رژيم صهیونیستیهای بینسازمان 32

 . 46-63: 18، شماره 3جلد 
 

، تير؛ 1399امنيت بين الملل.  -/ هادي ابراهيمي.های اقتصادی رژيم صهیونیستی؛ )واکاوی مسأله صادرات گاز(چالش 33
 . 64-74: 18، شماره 3جلد 

 
، 3، تير؛ جلد 1399امنيت بين الملل.  -/ رضا بختياریان.2224 اندازمذهبی رژيم صهیونیستی در چشم -منازعات قومی  34

 . 75-85: 18شماره 
 

، 1399امنيت بين الملل.  -/ طاها وصالي.های اجتماعی رژيم صهیونیستی؛ مطالعه موردی جامعه دينی يهودچالش 31
 . 86-92: 18، شماره 3تير؛ جلد 

 
پژهش ملل.  -طلب./ مهسا زیارتايران اير( 611لعه حادثه پرواز شماره عدم توسل به زور در حقوق هوايی )مطا 36

 . 7-23: 61، دي؛ جلد ششم، شماره 1399
 

، دي؛ جلد 1399پژهش ملل.  -/ محمد فرهادي.سیااهای علمی و تکنولوژی در اتحاديه اقتصادی اوربررسی همکاری 38
 . 25-44: 61ششم، شماره 

 
پژهش  -داریان./ ایسان اماميالمللالمللی حقوق بشری از منظر حقوق بینفسیری نهادهای بینهای تاعتبار نظريه 34

 . 45-71: 61، دي؛ جلد ششم، شماره 1399ملل. 
 

، دي؛ جلد ششم، شماره 1399پژهش ملل.  -/ هادي داچك.تحلیل سیاست جنايی ايران در مقابله با فساد اقتصادی 39
61 :94-73 . 

 
، 1399پژهش ملل.  -/ سيدمحمدامين نوراني.گردانی برخی انقالبیون از انقالب اسالمیفکری و اخالقی روی عوامل 42

 . 95-119: 61دي؛ جلد ششم، شماره 
 

/ احمد های عملی در حقوق ايران و کاناداجايگاه پلیس در برخورد با خشونت علیه زنان: از مقررات قانونی تا رويه 44
 . 121-147: 61، دي؛ جلد ششم، شماره 1399ملل. پژهش  -سرا.نوري

 
، دي؛ جلد ششم، شماره 1399پژهش ملل.  -اله عصمتي./ سيدعظيمنحوه کاربردی استفهام در زبان عربی و فارسی دری 42

61 :172-151 . 
 

پژهش  -ن مرزباني./ فروزاهای آن در آينده مناسبات دو طرفانداز عضويت ايران در بريکس و تحلیل ظرفیتچشم 43
 . 7-29: 61، بهمن؛ جلد ششم، شماره 1399ملل. 

 
، بهمن؛ جلد 1399پژهش ملل.  -/ آرش ملکي.نقش آموزش حقوق بشر در توسعه صلح: تأملی در وضعیت افغانستان 44

 . 31-48: 61ششم، شماره 
 

، 1399الملل. پژوهش بين -اخوان كاظمي. / مسعودبررسی تأثیر انقالب اسالمی بر بیداری اسالمی کشورهای منطقه 41
 . 49-66: 61بهمن؛ جلد ششم، شماره 

 
/ نعيمه مسئولیت دولت ساحلی در آلودگی زيست محیطی با تأکید بر اصل مشارکت در کنوانسیون حقوق درياها 46

 . 67-91: 61، بهمن؛ جلد ششم، شماره 1399پژوهش ملل.  -شهدادنژاد.
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، بهمن؛ 1399پژوهش ملل.  -/ بهروز زارع.وق مصرح ملت در قانون اساسی جمهوری اسالمی ايرانضمانت اجرای حق 48
 . 91-115: 61جلد ششم، شماره 

 
، 1399پژوهش ملل.  -/ سيدامير پوراكبري نومنداني.انتقال خط مشی های مرتبط با بزه ديدگان: يادگیری از يکديگر 44

 . 117-119: 61بهمن؛ جلد ششم، شماره 
 

-137: 61، بهمن؛ جلد ششم، شماره 1399پژوهش ملل.  -/ مرتضي جوان سرند.زمان و مکان ايفاء تعهدات قراردادی 49
121 . 

 
، بهار؛ 1399فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسالم.  -/ عماد اصالني مناره بازاري.معمای حضور و خروج آمريکا از عراق 12

 . 5-25: 81جلد بيست و یکم، شماره 
 

 


