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  فی نشریهمعر

  

آگاهی خوانندگان محترم از با هدف کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه » رسانیاطالع«نشریه 

به منظور دسترسی سریع تر و تسهیل . جدیدترین منابع موجود در کتابخانه تخصصی تهیه و تنظیم شده است

از طریق پست الکترونیک  کار محققان،  پژوهشگران و کلیه اعضاي محترم کتابخانه، نسخه الکترونیکی نشریه

  .گرددارسال می

  .رسانی کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه با ذکر منبع بالمانع استنقل و اقتباس از نشریه اطالع
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  کتاب فارسیمعرفی 

  

 

  

  تاریخ امیدبخش نوع بشر - 1

  روتخر برخمان 

  زاده ترجمه میرجواد سیدحسینی، سکینه تقی

  1399 ، بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه: تهران

  

  

  

  چکیده

تر آثاري با موضوعات تاریخ، فلسفه، اقتصاد و برخمان، نویسنده کتاب تاریخ امیدبخش نوع بشر، پیشروتخر 

. استتاریخ پیشرفت را منتشر کردهچهار کتاب از جمله  2017برخمان تا سال . استعلوم اجتماعی تالیف کرده

. پردازدسرشت و ماهیت انسان می هاي خود دربارهها و دغدغهاو در تاریخ امیدبخش نوع بشر به طرح اندیشه

گوید رویدادهاي تاریخی و شواهد علمی حکایت از این دارند نگرد و میبرخمان در این اثر به ماهیت انسان می

که انسان نه موجودي خودخواه، بلکه داراي سرشتی نیک و خیرخواه است و اگر فرصتی دست دهد رفتارهاي 

به عقیده او، انسان بیش از آنکه به تعبیر هابز موجودي باشد که براي . دوستانه از خود نشان خواهد دادنوع

فشانی و فداکاري منافع خود حاضر است با همه بجنگد، ماهیتی دارد که براي نجات همنوع خود، دست به جان

  . زندمی
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  شام آخر چائوشسکو -2

  علی بمان اقبالی زارچ

  1400 ، فرهیختگان دانشگاه: تهران

  

  

  

  یدهچک 

هاي سه سفر چائوشسکو به ایران با سه قربانی؛ کمونیسم؛ تحلیل اجمالی از ناگفتهسه دهه پس از سقوط 

ماجراي ناآرامی بامدادي دیکتاتور رومانی در برف سعدآباد و نان سنگک چیست؟ حواشی قتل دانشجوي 

-مانیایی در فرودگاه مهرآباد و دهایرانی؛ مافیاي واردات بنزین؛ سنگ روي یخ شدن وزیر ایرانی در هواپیماي رو

آمیز قدرت چائوشسکو به روند واگذاري مسالمت از سویی چرایی نپیوستن  ها موضوع جالب چه بود؟

هاي فرضی درگیر با مردم رومانی و از سوي دیگر اسرار دیدار بدون خداحافظی با گورباچف و تروریست و 

ها؛ شوروي سابق و کشورهاي همسایه چه نقشی در روند یمیز چه بود و آمریکایکوبیدن جام نوشیدنی روي 

وفایی ناگهانی نیروهاي فوق وفادار ضوعات جذاب دیگر؛ مانند تحلیل بیانقالب رومانی داشتند؟ و خالصه مو

و نظر مردم رومانی راجع به شرایط آن روزها  به چین  سکوریتاته و ارتش به چائوشسکو و عدم پناهندگی وي 

 .استو جذاب بسیار جالب  رویدادهاي تاریخی، اجتماعی و سیاسینده مشتاق براي هر خوان
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  تحلیل قراردادهاي فرانچایز - 3

  وحید مقامی

  1400: مهر کالم: تهران

  

  

  چکیده

بر پایه دانش تکنولوژي و فنی  - هایی است که  در سایه وجود قوانین رقابتی، قرارداد فرانچایز یکی از روش

دهد  محدوده پروژه تجارتی را توسعه می –شود  ا عالمت تجاري از سوي یک شرکت ارائه میکه تحت یک نام ی

فرانچایز انتقال فناوري تحت یک  ،در واقع. و این ساختار در بسیاري از کشورهاي پیشرفته رو به افزایش است

چه را که از انعقاد قرارداد باشد از این رو در جریان انتقال دانش فنی عالمت تجاري، آن اسم یا عالمت تجاري می

این موضوع در سه بخش در این کتاب  .گیرد گیرد را در بر می کننده امتیاز و گیرنده امتیاز صورت می بین اعطاء

مفهوم شناسی، انواع و (در بخش اول به مفاهیم کلی که به مسائل مقدماتی امر . مورد بررسی قرار گرفته است

که به مسائلی  شودپرداخته میو در بخش دوم به ماهیت حقوقی قرارداد فرانچایز ، )هاي قرارداد فرانچایز ویژگی

همچون تمایز قرارداد فرانچایز با سایر قراردادهاي مشابه، ماهیت ویژه این قرارداد و آنچه که در واقع اساس 

و پایان این قرارداد  گیرد و در بخش پایانی به انقضا یباشد را در بر م بحث نظام حقوقی قرارداد فرانچایز می

  . شود اشاره می
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  چشم انداز اروپایی: رقایت استراتژیک میان ایاالت متحده و چین - 4

  باربارا لیپرت، ولکر پرتز 

  ترجمه طیبه محمدي کیا 

  1400 ، المللی ابرار معاصرموسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین: تهران

  

  

  

  چکیده

. این اثر در قالب مجموعه مقاالتی پیرامون رقابت رو به رشد میان دولت چین و ایاالت متحده آمریکا است

از اي کتاب حاوي مجموعه. میالدي منتشر شده است 2020کتاب از سوي بنیاد علم و سیاست آلمان در سال 

مبحث کلیدي رقابت میان چین و آمریکا  ،اندازهاي گوناگونچشم هاي موشکافانه است که در آنها ازپژوهش

ت پیچیده براي یین موقعست تا تصویري چند وجهی از ابعاد امورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و تالش شده ا

ح رقابت و درگیري میان دو فصل مباحث مهمی همچون سطو 12نویسندگان کتاب طی . مخاطب ترسیم شود

هاي ذهنی اي اثرگذار بر این رقابت یا فهم و برداشتطرف؛ نوع و جنس رقابت میان دو طرف؛ عوامل زمینه

آفرین در جریان رقابت و نظم استراتژیک دخیل در سرنوشت رقابت؛ ساختار قدرت سیاسی و اقتصادي نقش

 . اندکردههاي رقابت را مطرح ها و محدودیتحاکی از امکان
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  المللی لیبرال است؟ آیا چین تهدیدي براي نظم بین): یک مناظره(چین و غرب -5

  مک مستر، مایکل پیلزبري، کیشور محبوبانی، هویائو وانگ. آر. اچ

  ترجمه علی ایرانمنش

  1399 ، نشر علم: تهران

    

  

  چکیده 

میالدي تا کنون  2008هایی که از سال رهمناظ. هاي مانک استاي از مجموعه مناظرهکتاب حاضر مناظره  

باشند که دو نفر از ایشان به عنوان موافق به ارائه نفر می 4نویسندگان این کتاب . استبه میزبانی کانادا برگزار شده

دازند و دو نفر پرالمللی لیبرال است، میاظهارات خود در راستاي طرح این سوال که آیا چین تهدیدي براي نظم بین

، بر این اعتقاد است که بین حزب از موافقانیکی . پردازندهاي خود مییگر نیز به عنوان مخالف به بیان دیدگاهد

حزب کمونیست نه تنها هدفش . یک رقابت در جریان است) لیبرال(نیست چین و نظم جهانی دمکراتیک کمو

ش صدور این الکو به سایر کشورها سرکوب هرگونه آزادي و حقوق فردي در جامعه خودشان، بلکه همچنین قصد

منافع چین است المللی را به چالش بکشاند و آن را با نظم جدیدي که در راستاي است تا بکوشد نظام فعلی بین

  . جایگزین کند؛ نظم جدید با مرکزیت چین

ایز اساسی المللی لیبرال و نظم درونی لیبرال تمبایست میان نظم بیناما یکی از مخالفان معتقد است، می

قائل شد و چین به وضوح متعلق به مقوله نظم درونی لیبرال نیست، اما هیچ تناقضی در این مسئله نیست که 

  . المللی لیبرال رفتار کنندکشورهاي غیردموکراتیک مانند چین، برمبناي قواعد نظم بین
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  سرزمین موعود  - 6

  باراك اوباما 

  محمد معماریان: سرپرست ترجمان

  1399 ، امیرکبیر :تهران

  
  

  

  چکیده

- در این کتاب اشاره میباشد اوباما خاطرات باراك اوباما، رئیس جمهور اسبق آمریکا میپیرامون این کتاب 

و در نظر داشته تا  استاش نوشتن این کتاب را آغاز کردهکند که با فاصله کوتاهی از پایان ریاست جمهوري

 500است که در حدود البته ابتدا تصمیم بر این بوده .اش ارائه دهدوريتصویري صادقانه از دوران ریاست جمه

صفحه مطالب بیان شود، اما حجم مطالب بیشتر گردیده و لذا تصمیم گرفته شد تا طی دو جلد مطالب منتشر گردد 

-ن که اینجا نشستهدارد، االاوباما در جایی اظهار می. باشدکه  بر این اساس، کتب حاضر جلد اول خاطرات اوباما می

هزار نفر جان  178بیش از . گیر و بحران اقتصادي ناشی از آن گرفتار استام، کشور هنوز در جنگ بیماري عالم

ها کشور مردم به خیابان ردر سراس. اندها نفر کار خود را از دست دادهمیلیون. اندباختند و کسب و کارها را رها کرده

تر پوست به دست پلیس اعتراض کنند و شاید از همه نگران کنندهدان غیرمسلح سیاهاند تا به کشته شدن مرریخته

، کشمکش اساسی بین دو ریشه این بحران. خورداین باشد که گویا دمکراسی ما بر لبه پرتگاه بحران تلوتلو می

کند و اشد، عرضه میدیدگاه متضاد است که هر یک روایت خاص خود را از آنچه آمریکا است و آنچه آمریکا باید ب

هاي مداوم به ساز تعرضاست و این بحران زمینهاعتمادي در بدنه جامعه شدهاین بحران باعث تفرقه، خشم و بی

است که روزي افظ دمکراسی و عدم التزام به حقایق بنیادینی شدهحهاي مهنجارهاي نهادي، تخطی از رویه

  . کردند تا ابد باپرجا هستندان میخواه و دمکرات گمروزگاري هر دو دسته جمهوري
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  اکنون و آینده جهان: هاي ابریشم نوراه - 7

  پیتر فرانکوپن

  1400المللی ابرار معاصر،موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین: تهران

  

  

  

  چکیده

تاریخ جهان از دیدگاهی نو را منتشر : هاي ابریشمکتاب دیگري با عنوان راه 2015یسنده اثر در سال نو

شود که بسیاري از اندیشمندان بیند، متوجه میهنگامی که وي استقبال خوانندگان از کتاب مذکور را می. کندمی

اند، بیشتر بدانند ی که گذشته پررونقی داشتهها و مناطقبه دنبال شناخت بهتر جهان هستند تا از مردمان و فرهنگ

مند هستند تا تاریخی را بخوانند که کانون توجه را از قصه آشنایی همیشگی شود که بسیاري عالقهو مشخص می

بر این اساس، فرانکوپن در پی آثار قبلی خود، . کندکه روایت برتري اروپا و غرب است را به آسیا و شرق منتقل می

هاي ابریشم اصطالحی است براي نویسنده معتقد است، راه. کندتالیف می 2018هاي ابریشم نو را در سال کتاب راه

کند تا از چگونگی گسترش ها و به این ترتیب به ما کمک میچگونگی روابط درهم تنیده مردمان و فرهنگتوصیف 

چگونه هاي خوراکی و پوشاکی و هنري لیقهها در گذشته شناخت بهتري پیدا کنیم یا دریابیم که سها و زباندین

ها در خشکی و دریا را که هاي لشکرکشیکردند و از این رو، بسترها و انگیزهشدند و با هم رقابت میمنتقل می

هاي نوین چگونه در هزاران دهد که فناوريراه هاي ابریشم نشان می. دهدها از آن برخاستند را توضیح میامپراتوري

کردند و راه آمدند و خشونت و بیماري چرا اغلب از الگوهاي ویرانگر یکسانی پیروي میورتر پدید میکیلومتر د

اي ببینیم که ها و مناطق مجزا و متمایز، بلکه زنجیرهاي از دورهدهد که ما گذشته را نه مجموعهابریشم اجازه می

    . اندبسته کردههم تر و فراگیرترجهان را هزاران سال همچون بخشی از تاریخ بزرگ
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  المللی و نظام حکمرانی محیط زیست محیطیهاي بینرژیم -8

  مرتضی شکري

  1399 المللی ابرار معاصر،موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین: تهران

  

  

  

  چکیده

نظران علوم اجتماعی از مطالعه سیاست جهانی زیست محیط موضوعی پیچیده است و هر یک از صاحب  

به مطالعه حوزه  ،از این رو، آنچه را که باعث گردیده تا نویسنده اثر. اندایاي متفاوتی به این موضوع پرداختهزو

الملل، تحوالت حکمرانی محیط زیست ترغیب گردد، عالوه بر خالء پژوهشی موجود در عرصه مطالعات روابط بین

اي که ایده اصلی این کتاب به تاریخ خرداد ست به گونهاهاي اخیر بودهاتفاق افتاده در عرصه سیاست جهانی در سال

زمانی که جامعه جهانی براي . گرددنامه آب و هوایی پاریس برمییعنی زمان خروج آمریکا از توافقشمسی  1396

گیري نظام جامع حکمرانی جهانی در حوزه محیط زیست بود، خروج ها امیدوار به شکلنخستین بار پس از مدت

گیري اجماع معرفتی و علمی در مورد نامه سواالتی را در ذهن ایجاد کرد که چرا با وجود شکلاین توافق آمریکا از

تهدیدهاي ناشی از تخریب فزاینده محیط زیست، جامعه جهانی همچنان از ارائه یک نظام حکمرانی جامع و کارآمد 

المللی زیست محیطی را هاي بینرآمدي رژیمتوان ناکاجهت تدابیر امور جهانی محیط زیست عاجز است؟ و آیا می

الملل تبیین کرد؟ از این جهت، در این کتاب تالش شده هاي جریان اصلی روابط بینصرفاً بر مبناي منطق نظریه

گیري یک نظام حکمرانی جامع و موثر در حوزه محیط زیست شناسایی شود تا بر اساس است تا موانع اصلی شکل

  . دهی به نظام حکمرانی موثر و کارآمد در سطحی حداقلی را برداشتبعدي در جهت شکلهاي هآن بتوان گام
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  برساختگی صهیونیسم برمظلومیت برساخته -9

  سیدحامد موسوي صمد

  1399 المللی ابرار معاصر،موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین: تهران

    

  چکیده

تشکیل دولت یهودي، در آغاز بر اساس توطئه بنیان نویسنده معتقد است، حرکت صهیونیسم با هدف   

هاي امپریالیستی و با توسل به زور و اعمال جنایت و برقراري جو ترور و حیله و اتکا به قدرتگذاشته شده و با 

نیمی از اهداف خود را پیش برده است، اما این ترفندهاي اعمال شده  ،وحشت و تجاوز به سرزمین دیگر و اشغال آن

لذا حقیقت حرکت سیاسی صهیونیسم از بدو پیدایش تا . عمل بپوشاندرویاي رهبران صهیونیسم را جامعهسته نتوان

این مراحل قادر به ارائه  جانبهمهتاسیس کشور جعلی اسرائیل مراحلی را پشت سر گذاشته است که بدون بررسی ه

رژیم را آن مرحله اقدامات  4رد تا طی از این جهت، کتاب سعی دا .تصویري روشن از این موضوع نخواهیم بود

مرحله اول، از زمان انتشار کتاب دولت یهود اثر تئودور هرتصل آغاز و تا پایان جنگ جهانی اول طول . تببین نماید

 - سازي یهودیان جهان و جا انداختن مفهوم دولت یهود به عنوان یک آرمان مذهبیآماده مرحلهدر این . کشدمی

شود و به عنوان مرحله کسب امتیازات سیاسی یا رحله دوم، از اواخر جنگ جهانی اول آغاز میم. باشدنژادي می

هاي سیاسی، نظامی، تروریستی و تبلیغاتی تحت حمایت انگلیس در خاك فلسطین شناخته ارضی و تاسیس پایگاه

ها و دي در بین آلمانیهاي ضد یهومرحله سوم، با پیشرفت حرکت ناسیونال سوسیالیسم و غلبه گرایش. شودمی

هاي سودجویانه رهبران صهیونیسم با سران رژیم هیتلري، براي اعمال فشار بر همکاري .شودمیاروپاییان آغاز 

مرحله چهارم، پس از پایان جنگ جهانی دوم . یهودیان در جهت مهاجرت از اروپا به فلسطین ویژگی این دوره است

در این دوره . گردداز و منجر به زایش ماجرایی به نام هلوکاست میآغ ،هاي آلمانو طرح یهودستیزي نازي

گذارد و با طرح داستان هلوکاست، هاي غربی، آخرین زروآزمایی خود را به نمایش میصهیونیسم با همکاري دولت

   . بیندجانبه سرزمین فلسطین را تدارك میحمله و اشغال جدي و همه
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  اسرائیلی -نیستی برگسترش منازعات عربیصهیو -تاثیر فرهنگ یهودي - 10

  علی باقریانی

  1399 المللی ابرار معاصر،موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین: تهران

  

  

  

  چکیده

اسرائیل بیش از نیم رژیم یهودي و یا به تعبیري منازعه اعراب و  -منازعه عربینگارنده با اشاره به اینکه   

هاي منطقه توان گفت به تعبیري کلید بحرانا تحت شعاع قرار داده است و میقرن است که منطقه خاورمیانه ر

هاي این منازعه بپردازیم، دالیل متعددي یافت آید، اما چنانجه خواسته باشیم تا به ریشهخاورمیانه نیز به حساب می

هاي صلح هم متعدد و طرحهاي شود که هر کدام تاثیرگذار بوده و بعضاً حل نشده نیز باقی مانده است و جنگمی

شاید در کنار منافع اقتصادي و سیاسی اشغال فلسطین،  ،در این میان. بر این منازعه باشدنتوانسته است پایانی 

؛ فرهنگ تنش برانگیزي که نمودهایی از ترین عوامل به حساب آیدمصهیونیستی نیز از مه –فرهنگ خاص یهودي 

زایی که خود را در شعارهایی مانند فرهنگ تنش. شودروشنی دیده می هاي دانشوران صهیون بهآن در پروتکل

فرهنگی که نه تنها در جامعه نخبگان . دهدسرزمین موعود، اسرائیل از نیل تا فرات و تفکر قوم برتر یهود نشان می

چهار فصل به طی این اثر بر این اساس، . استنیز رخنه کرده رژیم صهیونیستییهود، بلکه در فرهنگ عامه مردم 

اسرائیلی،  - موعود و تاثیر آن بر گسترش منازعات عربی ینممباحث مربوطه از جمله نظریه صهیونیسم، سرز

اسرائیلی و مصادیق منازعه برانگیز فرهنگ عامه یهود به بررسی  -هاي دانشوران صهیون و منازعات عربیپروتکل

  . پردازدموضوع می



14 

 

 

  1400مهر  ،پنجاه و هشتمصد و ، شماره دهمشانزور خارجه، سال تخصصی وزارت ام رسانی کتابخانهطالعنشریه ا

  

 

  مخاطرات و ابهامات استراتژیک در تداوم حیات رژیم صهیونیستی -11

  سلمان رضوي: گروآوري

  1399 المللی ابرار معاصر،موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین: تهران

  

  

  

  چکیده

ساختار ت رژیم صهیونیستی از قبیل با توجه به مشکال. استکتاب در قالب مجموعه مقاالت ارائه شده  

سازي، تعامل عادي با کشورهاي غرب آسیا و معضالت اجتماعی و فرهنگی، ملت -ومتی، عناصر دولتسیاسی و حک

که نگارندگان مقاالت عمدتاً  استکردهارائه را فصل، سیزده مقاله از نویسندگان مختلف  3این کتاب طی 

هاي ل دوم اثر به چالشفص. هاي امنیتی رژیم اسرائیل اشاره داردفصل اول کتاب به چالش. صهیونیست هستند

هاي سیاست خارجی رژیم صهیونیستی مورد پردازد و در فصل سوم کتاب، چالشسیاسی آن رژیم می–اجتماعی 

ها و تناقضات موجود در ساختار حقوقی، سیاسی و اجتماعی جامعه کتاب در صدد است چالش. گیردبررسی قرار می

گان عمدتاً صهیونیست هستند، لذا با دسترسی به اطالعات دسته رژیم صهیونیستی را تبیین نماید و چون نویسند

   . اندتري از معضالت این رژیم را ارائه دادههاي دقیقها و مصادیق مورد نظر، مطالب و تحلیلاول و مشاهده نمونه
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  تروریسم سعودي -12

  پیر کونسا 

  آراترجمه اعظم ورشوچی فرد و سیامک دل

  1398 ،ر کتاب پارسهنگاه ترجمه و نش: تهران

    

  چکیده

اي عربستان، بین دیپلماسی دولتی که با هدف قبیله -این اثر در صدد است نشان دهد که در نظام دینی  

اي منطقی وجود پردازد، رابطهشود و دیپلماسی مذهبی که به تبیلغ وهابیت میحفظ زمامداري آل سعود دنبال می

اش اتکایی غیرمعقول ندان حاکم که سبب شده این کشور به حامیان غربیدارد و آل سعود باید میان منافع خا

در کتاب به ساختار چند الیه دیپلماسی . لسله مراتب وهابیت تعادل برقرار کندسداشته باشد و آمال تبلیغاتی 

با المللی مقابله شود که هدف اصلی این دیپلماسی در سطح بینمذهبی عربستان از بدو تاسیس پرداخته می

در فصل اول، دیپلماسی مذهبی . پردارندفصل به بررسی موضوعات می 5کتاب طی . استسوسیالیسم عربی بوده

و اهداف مد ) موسس فرقه وهابیت(هاي خانواده سعود با محمد عبدالوهاب نهفته در ژن رژیم سعودي و همکاري

موضوع پان اسالمیسم تا مبارزه علیه پان عربیسم در فصل دوم، با عنوان بنیانگذاري نظام به  .شودنظر آن بررسی می

؛ حمله اخوان به در فوریهمیالدي براي عربستان از جمله پیروزي انقالب اسالمی ایران  1979ناصري و بحران سال 

فصل سوم به مفهوم وهابیت . در همان سال اشاره داردها به کابل افغانستان مسجدالحرام در نوامبر و ورود کمونیست

از نظر نگارنده این دو از لحاظ . جنگند؟ اشاره داردگري در یک جبهه میگري و اینکه آیا وهابیت و سلفیفیو سل

ترین ها میان آن دو تمایز قائل هستند، به طوري که برخی وهابیت را متعصابهایدئولوژیکی یکسان هستند، اما برخی

ل دیپلماسی مذهبی و ضدیت با تشیع و کمونیسم فصل چهارم به موضوع تحو. دانندگري سعودي مینوع سلفی

 . اختصاص دارد
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  فارسی – هاي جدید   تابک

  

تالیف  /هاي نفتی ترین شرکت هایی از برندسازي در بزرگ آموزه: هاي بزرگ نفتی بازاریابی در شرکت -1

  . 1399 ابرار معاصر تهران، : تهران -.مارك ال رابینسون؛ ترجمه عبداله رضوي

  

  . 1399 پژوهشکده مطالعات راهبردي، : تهران -.پور نویسنده مجتبی قلی /ن کرونا و مسئله حکمرانیبحرا - 2

  

  . 1399 ابرار معاصر تهران، : تهران -.صمد تالیف حامد موسوي /برساختگی صهیونیسم بر مظلومیت برساخته - 3

  

 - .تالیف علی باقریانی /صهیونیستی بر گسترش منازعات عربی ـ اسرائیلی -تاثیر فرهنگ یهودي  - 4

  . 1399 ابرار معاصر تهران، : تهران

  

بنگاه ترجمه و : تهران -.زاده روتخر برخمان؛ ترجمه میرجواد حسینی، سکینه تقی /تاریخ امیدبخش نوع بشر - 5

  . 1399 نشر کتاب پارسه، 

  

  . 1399 مهرکالم، : تهران -.مولف وحید مقامی /تحلیل قراردادهاي فرانچایز - 6

  

بنگاه ترجمه و نشر کتاب : تهران -.آرا فرد، سیامک دل پیر کونسا؛ ترجمه  اعظم ورشوچی /تروریسم سعودي - 7

  . 1398 پارسه، 
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مک . آر. اچ: موافقان: مناظره؛ آیا چین تهدیدي براي نظم بین المللی لیبرال است؟: چین و غرب - 8

مصاحبه [/ ، تورنتو، انتاریو2019 می 9 وانگ، کیشور محبوبانی، هویائو : مستر و مایکل پیلزبري، مخالفان

  . 1399 نشر علم، : تهران -.منش ؛ مترجم علی ایران]کننده رادیرد گریفیتس

 

پور، رضا  لسلی بتل؛ مترجمان اکبر اسمعیل] ویراستار: صحیح[تالیف  /دانشنامه تاریخ آمریکاي التین - 9

  ]. -  1399 [فرهیختگان دانشگاه، : تهران - .شفیعی طباطبائی

  

المعارف اسالمی،  بنیاد دائره: تهران -].2 ویراست [ -].زیرنظر مصطفی میرسلیم[ /دانشنامه جهان اسالم -10

 1375 - .  

  

نشر مرکز، : تهران -.ي حسن افشار پیتر فرانکوپن؛ ترجمه /ي جهان اکنون و آینده: هاي ابریشم نو راه -11

 1399 .  

  

ابرار معاصر : تهران -.تالیف مرتضی شکري /مرانی محیطزیست جهانیالمللی و نظام حک هاي بین رژیم -12

  . 1399 تهران، 

  

باربارا ) ویراستاران(نویسندگان  /انداز اروپایی چشم: رقابت استراتژیک میان ایاالت متحده و چین -13

  . 1400 ابرار معاصر تهران، : تهران -.کیا لیپرت، ولکر پرتز؛ مترجم طیبه محمدي

  

  . 1399 امیرکبیر، : تهران -.باراك اوباما؛ سرپرست مترجمان محمد معماریان /ن موعودسرزمی -14
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کانتس؛ ترجمه و  نوشته ویلیام مک /سازي از القاعده تا داعش فرایند دولت: جامگان آخرالزمانی سیاه -15

  . 1399 اطالعات، : تهران -.تلخیص محمدحسین باقی

  

فرهیختگان : تهران -.ویراستار مسعود منشوري /زارچ  مان اقبالیب تالیف علی/ شام آخر چائوشسکو -16

  ]. 1400 [دانشگاه، 

  

  .- 1394 کویر، : تهران -.ایراهیم یزدي /خاطرات دکتر ابراهیم یزدي: شصت سال صبوري و شکوري -17

   

انی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انس: تهران -.حسین عیوضلو /مبانی نظري اقتصاد اسالمی -18

  . 1399 ، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، )سمت(دانشگاهها

  

به اهتمام سلمان رضوي؛ نظارت و  /مخاطرات و ابهامات استراتژیک در تداوم حیات رژیم صهیونیستی -19

ر ابرار معاص: تهران -.المللی ابرار معاصر تهران، معاونت پژوهشی اجرا موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین

  . 1399 تهران، 

  

شهر : تهران - .فدشکویه پریسا رضایی /المسلمین و دولت قطر و تاثیر آن بر عملکرد آنان مناسبات اخوان -20

  . 1400 الملل،  یاس؛ اندیشکده روابط بین
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  معرفی مقاالت فارسی
  

  

  

  مأخذ - پدیدآور  -عنوان   ردیف

  
1  

  
مجله حقوقی  -.گودرز افتخارجهرمی/ شناسی، عوامل و راهکارها گونه المللی؛ گذاري بین تعارض آرا در داوري سرمایه

  . 7 -34: 64، شماره 38 ، بهار و تابستان؛ جلد 1400 . المللی بین
  

، 1400 . المللی مجله حقوقی بین - .عباسعلی کدخدایی/ هاي تحریمی هاي بازیگران داوري در ژرتو الزامات نظام چالش  2
  . 35 - 71: 64، شماره 38 بهار و تابستان؛ جلد 

  
امیر / از صالحیت تأسیس تا دادرسی عادالنه: المللی حقوق بشر تحوالت اصل قانونی بودن دادگاه در نظام بین  3

  . 73 -96: 64، شماره 38 ، بهار و تابستان؛ جلد 1400 . المللی مجله حقوقی بین -.مقامی
  

ها و عدم توقف آنها با  ی براي کارآمدي اقتصادي پروژهاجرایی شدن آراي هیأت حل اختالف فیدیک، نقطه عطف  4
، بهار و 1400 . المللی مجله حقوقی بین - .پور مهراب داراب/ سازي از رأي دادگاه سنگاپور در پرونده پرسرو رویه

  . 97 -122: 84، شماره 38 تابستان؛ جلد 
  

. المللی مجله حقوقی بین - .پرور امیر درون/ لالمل هاي انتقادي مکتب صجریان جدید  در حقوق بین بررسی اندیشه  5
  . 123 -149: 64، شماره 38 ، بهار و تابستان؛ جلد 1400 

  
. المللی مجله حقوقی بین -.مرضیه طهماسبی/ گذاري در پرتو رویه ایکسید الملل سرمایه رابطه حقوق بشر و حقوق بین  6

   .151 -180: 64، شماره 38 ، بهار و تابستان؛ جلد 1400 
  

ساسان / هاي اجباري حل اختالف کنوانسیون حقوق دریاها در پرتو آراي قضایی و داوري دامنه شمول آیین  7
  . 181 -214: 64، شماره 38 ، بهار و تابستان؛ جلد 1400 . المللی مجله حقوقی بین - .صیرفی

  
 -.سیدیاسر ضیایی/ سرزمینی هاي ساحلی در آبهاي صالحیت دولت: تحلیل کنوانسیون وضعیت حقوقی دریاي خزر  8

  . 215 - 241: 64، شماره 38 ، بهار و تابستان؛ جلد 1400 . المللی مجله حقوقی بین
  

. المللی مجله حقوقی بین -.حیدر پیري/ المللی ماهیت و کارکردهاي استدالل از راه مفهوم مخالف در رویه قضایی بین  9
  . 243 -272: 64، شماره 38 ، بهار و تابستان؛ جلد 1400 

  
اي با تأکید بر معاهد منع  و پیامدهاي آن بر نظام خلع سالح هسته) TPNW(اي  معاهده منع تسلیحات هسته  10

، 38 ، بهار و تابستان؛ جلد 1400 . المللی مجله حقوقی بین -.طبسی، علی وکلی/ )NPT(اي  هاي هسته گسترش سالح
  . 273 - 306: 64شماره 

  
مجله حقوقی  -.عبداهللا عابدینی/ الملل جه ایران توسط ایاالت متحده از منظر حقوق بینتحریم وزیر امور خار  11

  . 307 -331: 64، شماره 38 ، بهار و تابستان؛ جلد 1400 . المللی بین
  

رهگیري و بازگرداندن کشتی حامل پناهجویان در مناطق دریایی در تقابل با تعهد دولت ساحلی در   12
، بهار و تابستان؛ جلد 1400 . المللی مجله حقوقی بین - .جواد صالحی/ دریاها، سوالس و سارهاي حقوق  کنوانسیون

  . 333 -356: 64، شماره 38 
  

، شماره 21 ، زمستان؛ جلد 1399 . جهان اسالم - .محمدرحیم عیوضی/ شناسی منافع متقابل در محور مقاومت شناخت  13
84 :30 - 5 .  
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: 84، شماره 21 ، زمستان؛ جلد 1399 . جهان اسالم -.بهرام امیراحمدیان/ اغ و موقعیت روسیهب پژوهشی بحران قره آینده  14

52- 31 .  
  

، شماره 21 ، زمستان؛ جلد 1399 . جهان اسالم - .محمدجواد سلطانی/ تهدیدات توسعه حضور ناتو در منطقه براي ایران  15
84 :82 - 53 .  

  
: 84، شماره 21 ، زمستان؛ جلد 1399 . جهان اسالم -.نصیري شهریار فرجی/ انخان در پاکست پژوهی حزب عمران آینده  16

114- 83 .  
  

-137: 84، شماره 21 ، زمستان؛ جلد 1399 . جهان اسالم -.اسماعیل باقري/ انداز مذاکرات و صلح در افغانستان چشم  17
 115 .  

  
، زمستان؛ 1399 . جهان اسالم - .کوکی محمد کمالی/ گرایی عربی در سوریه و نسبت آن با تفکر مقاومت واکاوي ملی  18

  . 139 -158: 84، شماره 21 جلد 
  

، 21 ، زمستان؛ جلد 1399 . جهان اسالم - .سعداهللا زارعی/ هاي حکومت در سپهر اندیشه سیاسی اسالم و بدیل آن نظریه  19
  . 159 - 188: 84شماره 

  
، آذر؛ 1399 . بان دیده -.حسن صدرانیا/ م، دهم، یازدهم و دوازدهمهاي نه تحلیل راهبردي مطالبات رهبري از دولت  20

  . 13 - 28: 104شماره 
  

- 46: 104، آذر؛ شماره 1399 . بان دیده - .علی مرندي/ ها و الزامات مدیریت اقتصادي کشور در یک سال آینده اولویت  21
 29 .  

  
  . 39 -46: 104، آذر؛ شماره 1399 . بان دیده - .پور لیحسن عا/ تحوالت قضایی؛ از امنیت قضایی تا امنیت اقتصادي  22

  
  . 47 -54: 104، آذر؛ شماره 1399 . بان دیده - .سیدمحمود موسوي/ ها و راهبردها مدیریت صوت و تصویر فراگیر؛ چالش  23

  
  .55 -60: 104ماره ، آذر؛ ش1399 . بان دیده -.پور مجتبی قلی/ رفتار کارگزاران حکومت و امنیت ملی در عصر اطالعات  24

   
  . 61 - 69: 104، آذر؛ شماره 1400 . بان دیده - .راد مراد کاویانی/ ارزیابی جانمایی مراکز پرخطر در کالن شهر تهران  25

  
، 1399 . بان دیده -.مهدي شاپوري/ اي دولت بایدن و تأثیر آن بر محور مقاومت انداز سیاست خارجی و منطقه چشم  26

  . 71 -84: 104آذر؛ شماره 
  

  .85 - 94: 104، آذر؛ شماره 1399 . بان دیده - .وند یاسر نورعلی/ سیاست بایدن در خاورمیانه و پیامدهاي آن براي ایران  27
   

  . 95 - 102: 104، آذر؛ شماره 1399 . بان دیده - .داود فیرحی/ دانش فقه و مرجع امنیت  28
  

  . 103 -110: 104، آذر؛ شماره 1399 امین پرتو/ ارجیهاي خ تحوالت راهبردي ایران در نگاه اندیشکده  29
  

-22: 106، بهمن؛ شماره 1399 . بان دیده - .مختار نوري/ امکان یا امتناع تولید نظریه ایرانی: پردازي هاي نظریه کرسی  30
 15 .  

  
، بهمن؛ 1399 . بان دیده -.جقه سعید صادقی/ پایبندي به معیارهاي کارشناسی؛ الزمه مقابله کارآمد با ویروس کروناي  31

  . 23 -30: 106شماره 
  

- 38: 106، بهمن؛ شماره 1399 . بان دیده -.گروه مطالعات ایران/ پیرامون طرح اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوري  32
 31 .  
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  1400مهر  ،پنجاه و هشتمصد و ، شماره دهمشانزور خارجه، سال تخصصی وزارت ام رسانی کتابخانهطالعنشریه ا

  
  . 39 - 48: 106، بهمن؛ شماره 1399 . بان دیده -.گروه مطالعات ایران/ بازار سرمایه و ضرورت حفظ اعتماد عمومی  33

  
: 106، بهمن؛ شماره 1399 . بان دیده -.رضا رحیمی علی/ و پرسمان امنیت ملی 1400 بازبینی دستمزد کارگران در سال   34

56 - 49 .  
  

. بان دیده -.مهدي شاپوري/ اندیشی چالشی نیازمند تأمل و چاره: المللی هاي ترانزیتی بین کنار گذاشتن ایران از طرح  35
  . 57 -66: 106ن؛ شماره ، بهم1399 

  
  . 67 - 74: 106، بهمن؛ شماره 1399 . بان دیده - .راد مراد کاویانی/ ها ها، پیامدها و بایسته زمینه: بحران آلودگی هوا  36

  
  . 75 -82: 106، بهمن؛ شماره 1400 . بان دیده - .مهدي میرزاده وهشاهی/ آغازي بر پایان بحران قطر: نشست العال  37

  
  . 83 -88: 106، بهمن؛ شماره 1399 . بان دیده - .امین پرتو/ ها و هشدارها نکته: مات پومپئو در مورد ایران و القاعدهاتها  38

  
  . 89 -96: 106، بهمن؛ شماره 1399 . بان دیده -.فرزاد پورسعید/ هاي راهبردي آشوب ششم ژانویه درس  39

  
، بهمن؛ شماره 1399 . بان دیده - .امین پرتو/ هاي خارجی ر اندیشکدهنگ هاي آینده نامه چمهوري اسالمی ایران در سال  40

106 :101 - 97 .  
  

ها و  بایسته: هاي آن هاي حقوقی تأمین مالی جمعی کسب و کارهاي نوپا و راهکارهاي حل چالش چارچوب  41
  . 41 -78: 65، شماره 17 ، بهار؛ جلد 1400 . فصلنامه راهبرد توسعه -.حسین صادقی/ ها سیاستگذاري

  
فصلنامه  -.هدي زبیري/ )مطالعه تجربی کشورهاي حاشیه خلیج فارس(اثر وفور منابع طبیعی بر توسعه آموزش   42

  . 79 -100: 65، شماره 17 ، بهار؛ جلد 1400 . راهبرد توسعه
  

فصلنامه  -.مارنژادعباس مع/ اي بازارهاي مالی و صنعت بانکداري از طریق رویکرد رژیم مارکوف رابطه سرریز شبکه  43
  . 101 -132: 65، شماره 17 ، بهار؛ جلد 1400 . راهبرد توسعه

  
، شماره 17 ، بهار؛ جلد 1400 . فصلنامه راهبرد توسعه - .اسما عزیزي/ سازي آموزش عالی ایران شناسی خصوصی آسیب  44

65 :157- 133 .  
  

 -.سرورالدین فتحی/ در کشورهاي عضو کنفرانس اسالمی تأثیر باز بودن تجاري و تالطم آن بر رشد اقتصادي و تورم  45
  . 158 -193: 65، شماره 17 ، بهار؛ جلد 1400 . فصلنامه راهبرد توسعه

  
 - .وحید نکویی/ هاي خرد در اقتصاد ایران بررسی مدل مشارکت تأمین مالی جمعی کسب و کارهاي نوپا و بنگاه  46

  . 194 -219: 65، شماره 17 ، بهار؛ جلد 1400 . فصلنامه راهبرد توسعه
  

زاده،  قلی/ وري کل عوامل تولید برن در ایران، تحلیلی تجربی بر پایه شاخص فارپریمونت ارزیابی تغییرات بهره  47
  . 220 -236: 65، شماره 17 ، بهار؛ جلد 1400 . فصلنامه راهبرد توسعه - .اله حشمت

  
آموزان براي مواجهه با  ترافیک بر سطح مهارت و آمادگی دانش هاي هاي ارائه شده در پارك بررسی تأثیر آموزش  48

  . 237 -261: 65، شماره 17 ، بهار؛ جلد 1400 . فصلنامه راهبرد توسعه - .پور بیژن سلیمان/ مخاطرات محیط واقعی
  

: 27، شماره 4 ، فروردین؛ جلد 1400 . الملل امنیت بین -.حسین عسگریان/ امنیت و ثبات استراتژیک در فضاي سایبر  49
27- 20 .  

  
، بهار؛ 1400 . الملل امنیت بین -.مرتضی نورمحمدي/ الملل فضاي مجازي و تحول مفهوم و اشکال جنگ در روابط بین  50

                                                                                                                             .                                                                                                    38 - 49:  27، شماره 4 جلد 

 




