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  فی نشریهمعر
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  کتاب فارسیمعرفی 

  

 

  تاریخ روشنفکري مدرنیته ایرانی: هم شرقی، هم غربی - 1

  افشین متین

  حسن فشارکی

  1399 شیرازه کتاب ما، : تهران

  

  چکیده

 به تالش و تکاپویی براي بازخوانی تاریخ سیاسی کشورشمسی  1357همن بایران در وقوع انقالب اسالمی 

هایی ن اولین مواجهه کشور با غرب کوششاز طریق بازبینی سیر اندیشه متفکرانی که از هما دامن زد، آن هم

ج از موقعیت فرودستش در با هدف دستیابی ایران به توسعه و خرو ،کردند براي راهیابی فرهنگی و سیاسی

، آشکار شدن تنوع و تعدد آراء و عقایدي هاتالشاین ترین دستاوردهاي یکی از مهمهر چند . یالملله بینصحن

ان اغلب آثار اما همچن ،بود که در تمامی دوران مورد بررسی در فضاي فکري و روشنفکري کشور مطرح شدند

در یک سو، مدافعان تجدد و در . رندتأکید دا آنها از یکدیگرانزواي هاي فکري و هم بر یکدستی نحلهبر هم 

از  هاانتقادي نسبت به این دست قرائتحاصل تردیدي  ،کتاب حاضر. سوي دیگر، مدافعان سنت جاي گرفتند

مدرنیته نه به معناي نوعی البته . است هاي مطرح شده در نسبت با مدرنیتهطریق بررسی گفتارها و راه حل

ن نوعی اندیشه مجرد ؛ بلکه همچواست ا گفتار توجیهی سلطه اروپابخش غربی یشمول رهاییعقالنیت جهان

است که مورخان به ناچار آن را به کار گرفته تا تصاویري از گذشته نزدیک جهانی ارائه پذیر جهانی انعطاف

  .دهند
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  الملل مرزهاي نو در اقتصاد سیاسی بین -2

  رابرت گیلپین

  علیرضا طیب

  1396 چاپخش، : تهران

  

  

  

  یدهچک 

-کارگیري مجموعهکوشد با بهالرشد علوم اجتماعی است که میهاي سریعالملل از حوزهاقتصاد سیاسی بین

المللی و جهانی را هاي نظري، مسایل و مشکالت بیناي از ابزارهاي تحلیلی و دیدگاهاي التقاطی و بینارشته

حوزه مطالعاتی، تا حدودي نتیجه تداوم  الملل همچون یکبرجستگی رو به رشد اقتصاد سیاسی بین. بشناسد

هاي مختلف علوم اجتماعی و خصوصاً بین اقتصاد و فروریختن مرزهایی است که به طور کلی بین رشته

الملل به دو دسته میالدي معموالً دانشمندان اقتصاد سیاسی بین 1970از اواخر دهه . سیاست کشیده شده بود

شان روي مسائل الملل تکیه اصلیت پویش بازیگران در دل نظام بینآنان که براي شناخ: اندتقسیم شده

شناسی درباره فرگشت تاریخی آن دهند به تحقیق هستیپژوهشی تجربی است و کسانی که ترجیح می

الملل شاهد رستاخیز چشمگیري بوده گذشته بررسی اقتصاد سیاسی بینطی چند دهه بر این اساس،  .بپردازند

اکنون در چشم دانشجویان  ،وجود نداشت عمالًمیالدي  1970 سال طالعاتی که تا پیش ازاین حوزه م. است

یابی و سرچشمه تحقیقات و در تمامی مقاطع تحصیلی، حوزه محبوبی براي تخصص هاي خویشاوندرشتههمه 

علوم گی، هم الملل پس از نزدیک به چهل سال خموداحیاي اقتصاد سیاسی بین. وذي استنوآورانه و پرنف

 . عمومی را غنا بخشیده است اجتماعی و هم مباحث
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  غزه در بحران - 3

  نوام چامسکی، ایالن پاپه

  جهقی محسن عسکري

  1396 ثالث، : تهران

  

  

  

  چکیده

و طی مصاحبه با نوام چامسکی و استفاده از مقاالت ایالن  اتاین اثر مجموعه مباحثی است که توسط فرانک بار

با  باراتفصل اول کتاب با عنوان سرنوشت فلسطین، موضوع مصاحبه فرانک . استوري شدهگردآو چامسکی پاپه 

باشد که در این مصاحبه، نظرات چامسکی راجع به وضعیت غزه و دولت خودگردان فلسطین بیان شده چامسکی می

حده آمریکا در مسئله مداخالت ایاالت مت: هایی از تاریخهایی همچون، گوشهفصل دوم و سوم کتاب با عنوان. است

باشد که پیش زمینه تاریخی مناسبی فلسطین و روز نکبت در تاریخ اسرائیل و امروز، مقاالت منتخب ایالن پاپه می

تمام این : 2009فصل چهارم با عنوان غزه . دهدرا در فهم و درك موضوع فلسطین در اختیار مخاطب قرار می

- اظهارات و تحلیلدربردارنده فصل پنجم و هفتم کتاب . باشدام چامسکی میاي از نومقاله! د کنیدودرندگان را ناب

و موضوع قتلگاه  تاریخی پرفراز و نشیب: هاي ایالن پاپه در زمینه طرحی براي جنبش ایجاد دولت واحد فلسطین

قتل عام که در این جا، ایالن پاپه پیشرفت نهضت تشکیل یک کشور را تشریح کرده و  باشدمی 2004- 2009: غزه

فصل ششم کتاب با عنوان محصور کردن مردم . کشاندگسترده فلسطینیان در غزه را براي مخاطب به تصویر می

   . استبا نوام چامسکی و ایالن پاپه اختصاص پیدا کرده تصاحبه و گفتگوي مشترك فرانک بارافلسطین، به م
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  درباره فلسطین - 4

  نوام چامسکی، ایالن پاپه

  جهقی محسن عسکري

  1396 ثالث، : تهران

  

  

  چکیده

با نوام چامسکی و ایالن پاپه تدوین  باراتفرانک کتاب حاضر پس از کتاب غزه در بحران و طی همکاري 

باشد و بخشی دیگري از ه میپبا چامسکی و پا حاصل مصاحبه بارات ،اثربخشی از مباحث . استگردیده

. بردفصل مباحث را پیش می 12کتاب در . مسکی و پاپه استمباحث، مربوط به مقاالت ارائه شده از سوي چا

مطالب کتاب طی در ادامه، . استفصل یکم با عنوان مذاکرات جدید و مذاکرات قدیم از سوي پاپه تدوین شده

بخش اول در پنج فصل، به مصاحبه بارات با پاپه و چامسکی اختصاص دارد که در . استدو بخش دیگر آمده

و همچنین مسایل درونی رژیم صهیونیستی و مسایل درباره گذشته، اکنون و آینده فلسطین  این بخش مسایلی

فصل دربردارنده  6ها، در بخش دوم با عنوان بازتاب. گیرنددرونی ایاالت متحده آمریکا مورد بررسی قرار می

جنایات اسرائیل و فصل هفتم با عنوان شکنجه غزه، . باشدمقاالت ارائه شده از سوي پاپه و چامسکی می

کشی تصاعدي رژیم اي از سیاست نسلفصل هشتم به تاریخچه. ها توسط چامسکی تالیف شده استمسئولیت

فصل نهم با عنوان کابوس در غزه از سوي . استصهیونیستی اختصاص دارد که از سوي پاپه ارائه شده

فایده و بی: نوان تقسیم اراضی فلسطیناي از سوي پاپه با عفصل دهم حاوي مقاله. استچامسکی ارائه شده

با عنوان ارائه یک و دوازدهم ورزي توام با خشونتبس هاي یازدهم با عنوان آتشفصل. باشدغیراخالقی می

هاي آن به مناقشه رژیم صهیونیستی و فلسطین و نقش سازمان ملل و قطعنامه نشانی به سازمان ملل متحد

   . استوین شدهتدسوي چامسکی اشاره دارد که از 
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میالدي به  1948گردآورنده کتاب معتقد است که بررسی و تحلیل رویدادهایی که از سال  ،باراتفرانک 

درك و فهم صحیح صهیونیسم نیز . است، براي درك بهتر شرایط امروز بسیار اهمیت داردبعد اتفاق افتاده

گذاري در فلسطین اشغالی، به باور عدم سرمایه او با اشاره به جنبش جهانی بایکوت، تحریم و. بسیار مهم است

بارات معتقد است بحث فلسطین و غزه فضاي مناسبی را براي . این جنبش مبنی بر اقدام عملی تاکید دارد

اي آموخت که توان نکات بسیار ارزندهطرح نظرات ایالن پاپه و نوام چامسکی فراهم کرد که از این مباحث می

تواند در به چالش همچنین این اثر می. بسیار سازنده استنیز ها حقوق فلسطینی در مبارزه براي احقاق

هاي جمعی و گویند در رسانهکه هرآنچه میها هاي قدرتمند و روابط عمومی آنکشیدن زبان حاکم بر دولت

 . د، موثر باشدها و اقداماتشان را توجیه کندهد تا جنایتشود و به آنها اجازه میهاي خبري تکرار میبنگاه
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مروري بر سیاست خارجی : سیاست خارجی تطبیقی جمهوري اسالمی ایران -5

  هاي پس از انقالب دولت

  منوچهر محمدي

  1399فرشتگان فردا، : قم

  

  

  چکیده

ها کوشد عملکرد دولتاین اثر می. هاي بعد از انقالب استاین مجموعه بررسی جامعی از سیاست خارجی دولت

هاي مطروحه در سیاست خارجی نظام جمهوري اسالمی ایران و با تکیه بر منابع قانون اساسی و مواضع اخصرا با ش

به استثناي دولت شهید ( هاي بعد از انقالب شود که عموم دولتدر این اثر این نکته یادآور می. رهبري، محک بزند

است و رجی نظام به درجاتی عدول کردههاي سیاست خادر اجراي سیاست خارجی دولت خود از شاخص) رجایی

هاي مطرح در نظام و به ویژه شاخص استکبارستیزي را رعایت نکرده و به آن پایبند ها، شاخصهیچ کدام از دولت

ها با توجه به زمان عدول از سیاست خارجی شود که در بررسی سیاست خارجی دولتدر این اثر اشاره می. اندنبوده

گروه اول آنهایی هستند که با توجه به بینش سیاسی خود از ابتدا نه . رسیمها میاز این دولتنظام به دو گروه 

سیاست خارجی نظام را قبول داشتند و نه در اجرا به آن وفادار بودند و طبیعی است که در اجراي سیاست خارجی 

یی بودند که از ابتداي کار خود چه به هاگروه دوم دولت. اي را طی کنندبا توجه به بینش سیاسی خود راه جداگانه

ظاهر و چه در باطن به اهداف سیاست خارجی نظام وفاداري خود را اعالم کردند، اما در عمل و به تدریج از 

. اندها طی کردهدر سیاست خارجی نظام عدول کرده و همان راهی را دنبال کردند که سایر دولت هاي مطرحشاخص

پذیر بوده و اصوالً سیاست است این است که آیا عدول از سیاست خارجی نظام، اجتنابسوالی که در اینجا مطرح 

خارجی نظام تنها به صورت آرمانی مطرح شده و در دنیاي امروز قابلیت اعمال ندارد و هر رئیس جمهور انقالبی هم 

ائه بحث مستوفا درباره این اي جز عدول از سیاست خارجی نظام ندارد؟ این اثر ضمن اررسد، چارهکه به قدرت می

   . دهدبراي خروج از این وضعیت ارائه می راراهکارهایی نیز در پایان  ،مسئله
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  ) دوم و سومجلد پنجم،دفتراول،(یزديدکترابراهیموشکوري،خاطراتصبوريسالشصت - 6

  ابراهیم یزدي

  1400 ،کویر: تهران

  

  

  چکیده

هاي مهم و ان ایران است که خاطرات خود را از بدو تولد تا مسئولیتدکتر ابراهیم یزدي از معدود سیاستمدار

در پاریس و سپس در دولت موقت و وزارت ) ره(تاثیرگذار در جریان انقالب، خصوصاً در دوران استقرار امام خمینی

اد تاریخ تردید از اسناست که بیههاي پس از آن به رشته تحریر درآوردامور خارجه و نمایندگی مجلس و سال

  . باشدانقالب و استقرار جمهوري اسالمی ایران می

جلد پنچم خاطرات مشارالیه با . تا کنون چهار جلد از خاطرات نامبرده به رشته تحریر درآمده و منتشر شده است

مور دفتر اول به موضوع استقرار وي در وزارت ا. استتوجه به حجم زیاد مطالب در سه دفتر تنظیم و تالیف گردیده

. گیردرا در بر می 1358خارجه و بازسازي نهاد دیپلماسی اشاره دارد که بازه زمانی دوم اردیبهشت تا هفدهم آبان 

دفتر سوم، بحث روابط دیپلماتیک را . استدفتر دوم به موضوع روابط ایران و آمریکا و مطالب مربوطه اختصاص یافته

وي پس از انقالب، روابط ایران با همسایگان، روابط ایران با برخی از در این جلد، روابط ایران و شور. گیرددربرمی

آفریقایی، روابط ایران با برخی از کشورهاي اروپایی و همچنین روابط ایران با برخی از کشورهاي  -کشورهاي عربی

  .    آسیاي شرقی مورد بررسی قرار گرفته است
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   رسی تجربه چند کشوربر: تجربه اقتصاد مقاومتی در جهان و ایران - 7

  نظام بهرامی کمیل، احسان فدایی، مجتبی راعی

  1396 ،پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات: تهران

  

  

  چکیده

. سازي و تولید و ترویج ادبیات پیرامون اقتصاد مقاومتی استبه اعتقاد نویسندگان، هدف اصلی این کتاب گفتمان

- وع اقتصاد مقاومتی به دنبال برخی الزامات است که از آن جمله میسازي پیرامون موضکتاب در راستاي گفتمان

  : توان به موارد زیر اشاره کرد

  رسانی و بیان صرف محدود شود؛ سازي نباید به اطالعگفتمان - 1

  سازي عموم مردم نقش دارند؛ در گفتمان - 2

    .  بر استاي در حوزه فرهنگ است، پس زمانسازي کارهاي ریشهگفتمان - 3

  : کندسازي پیرامون اقتصاد مقاومتی چند هدف فرعی را نیز دنبال میهمچنین کتاب براي گفتمان

  ؛ )به یژه آلمان و ژاپن( آگاهی و شناخت تجربه اقتصاد مقاومتی در دیگر کشورها  - 1

  اقتصادي؛  هاي اقتصاد مقاومتی و نشان دادن تفاوت و شباهت آن با سایر مکاتبروشن کردن ابعاد و ویژگی - 2

  تجزیه و تحلیل نسبت مفاهیم و متغیرهاي بسیار مهم مانند مفهوم عدالت و متغیر نفت با اقتصاد مقاومتی؛ - 3

  ارائه تجربیات فعاالن و پیشتازان اقتصادي مقاومتی در ایران؛ - 4

  . ارائه راهکارهاي پیشنهادي براي تقویت اقتصاد مقاومتی به ویژه در حوزه فرهنگ- 5
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   گویی در آمریکاي خطرناك حقیقتدوره: من مردمدش -8

  جیم اکوستا

  فاطمه محرر صفایی

  1399 ،موسسه انتشاراتی رزنامه ایران: تهران

  
  

  چکیده

- است که در زمان دولت ترامپ اخبار وي را پوشش میجیم اکوستا گزارشگر ارشد سی ان ان در کاخ سفید بوده

  . استکردهت جمهوري باراك اوباما را از کاخ سفید به سراسر جهان مخابره میاو پیشتر اخبار دوران ریاس. داده است

با توجه به سرعت گردش اطالعات در جهان امروز و برتري در آگاهی و داشتن اطالعات بیشتر، لذا طبیعی است 

ته باشند و این که اصحاب قدرت تمایل زیادي به هدایت و کنترل انتشار خبر و اثرگذاري بر نحوه پوشش اخبار داش

ساالري در جامعه سازي و تنویر افکار عمومی به عنوان یکی از ارکان مرمدر حالی است که این موضوع با اصل شفاف

کتاب حاضر نیز هم بیانگر چالشی است که پس از روي کارآمدن دولت ترامپ براي جلوگیري . کندمغایرت پیدا می

ه خبررسانی از تصمیمات کاخ سفید بین تشکیالت دولت ترامپ و خود از انتشار صحیح اخبار و جهت دادن به نحو

  . استاو از یک سو و خبرنگارانی که در پی کشف حقیقت بودند، از سوي دیگر روي داده

در این کتاب، جیم اکوستا طی چند فصل به بیان خاطرات دوره خبرنگاري خود از زمان دوران انتخاباتی و 

باشد و رسد این متن گویاي حقایق و وقایع آن دوران میپردازد که به نظر میپ میهمچنین ریاست جمهوري ترام

  . کندتر از شخصیت ترامپ و دیدگاه دولتش و اطرافیانش را براي مخاطب ترسیم میتصویري واضح
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  فارسی – هاي جدید   تابک

  

خالصه طرح مطالعاتی تحلیل عوامل تاثیرگذار بر عملکرد : رود؟ اقتصاد ایران به کدام سو می -1

  . 1394 انتشارات دنیاي اقتصاد، : تهران -.مسعود نیلی و همکاران/ مدت اقتصاد ایران میان

  

نیلی، حمید مسعود ] گردآوري/ [ها و رویکردهاي دستیابی به رشد پایدار و اشتغالزا چالش: اقتصاد ایران - 2

  . 1396 ریزي،  موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه: تهران -.کردبچه

  

رحیم / نشده تاجیکان در اوایل قرن بیستم بخشی از تاریخ فاش:  تاریخ تاجیکان با مهر کامال سري - 3

  . 1395 شیرازه کتاب ما، : تهران -.آرش ایرانپور] گردآورنده[اف؛ به کوشش  مس

  

کمیل، احسان فدایی،  نظام بهرامی/ بررسی تجربه چند کشور: ه اقتصاد مقاومتی در جهان و ایرانتجرب -4

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و : تهران - .مجتبی راعی؛ براي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، معاونت امور فرهنگی

  . 1396 ارتباطات، 

  

  . 1389 نشر نی، : تهران -.مه حسن چاوشیانآنتونی گیدنز؛ باهمکاري کارن بردسال؛ ترج/ شناسی جامعه - 5

  

انوشیروان احتشامی، نیو ] صحیح ویراستار[نوشته / آثار طرح کمربند و راه: حضور چین در خاورمیانه -6

  .1400 الملل،  شهر یاس؛ اندیشکده روابط بین: تهران - .رودخانی هرش؛ ترجمه میثم گوهرپورقلعه
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  . 1396 کمیل، : تهران -.پور بهمن حسین/ ران در ترکیهخاطرات سفیر ای: خاطرات آنکارا -7

  

 - .اصغر مصلح گفتارهایی از گئورگ اشتنگر، علی رضا دهقانی؛ با پیش/ فرهنگی درآمدي به فلسفه میان -8

  . 1396 پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، : تهران

  

 - .جهقی ؛ ترجمه محسن عسکري]رانک باراتویراستار انگلیسی ف[نوام چامسکی، ایالن پاپه؛ / درباره فلسطین - 9

  . 1396 ثالث، : تهران

  

 - .نوشته جیم اکوستا؛ مترجم فاطمه محررصفایی/ گویی در آمریکا دوران خطرناك حقیقت: دشمن مردم -10

  . 1399 روزنامه ایران، موسسه انتشاراتی، : تهران

  

/ هاي بعد از انقالب ت خارجی دولتمروري بر سیاس: سیاست خارجی تطبیقی جمهوري اسالمی ایران -11

  . 1399 فرشتگان فردا، ]: قم[ - .منوچهر محمدي

  

  .- 1394 کویر، : تهران -.ایراهیم یزدي/ خاطرات دکتر ابراهیم یزدي: شصت سال صبوري و شکوري -12

  

وش؛ به ؛ ترجمه از عربی عبدالحسین کرمانی؛ اهتمام حسن کتابفر]بیگ سعاده نوشته خلیل/ [شورش روسیه -13

  . 1395 نشر تاریخ ایران، : تهران - .کوشش فرامرز معتمددزفولی و فروزان احمدي

  

 -.جهقی ؛ ترجمه محسن عسکري]ویراستار انگلیسی فرانک بارات[، نوام چامسکی؛ ]ایالن پاپه/ [غزه در بحران -14

  . 1397 نشر ثالث، : تهران

  



15 

 

 

  1400آبان  ،منهپنجاه و صد و ، شماره دهمشانزتخصصی وزارت امور خارجه، سال  رسانی کتابخانهطالعنشریه ا

 - .رابرت گیلپین؛ ترجمه علیرضا طیب] ویراستار: صحیح[نوشته / الملل مرزهاي نو در اقتصاد سیاسی بین -15

  . 1396 چاپخش، : تهران

  

هاي فواد روحانی  ي پس از ملی شدن و یادداشت ي سیاست نفتی ایران در دهه هایی درباره ناگفته - 16

ویراستاران و پژوهشگران غالمرضا / )اوپک(ي نفت  نخستین دبیرکل سازمان کشورهاي صادرکننده

  . 1393 نشر نی، : تهران -.آبادي رخ نجمتاجبخش، ف

  

: تهران -.یاسر باقري/ گذاري اجتماعی در ایران پساانقالب مناسبات قدرت و سیاست: نظام نااجتماعی -17

  . 1399 نشر نی، 

  

شهر یاس؛ اندیشکده روابط : تهران - .نسرین حکیمی/ المللی آلمان نقش آنگال مرکل در ارتقاي جایگاه بین -18

  . 1400 ملل، ال بین

  

  . 1399 مانیا هنر، : تهران -.آرش حیدري/ خوانی استبداد ایرانی واژگونه -19

  

: تهران - .افشین متین؛ ترجمه حسن فشارکی/ تاریخ روشنفکري مدرنیته ایرانی: هم شرقی، هم غربی - 20

  . 1399 شیرازه کتاب ما، 
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  معرفی مقاالت فارسی
  

  

  

  مأخذ - پدیدآور  -عنوان   ردیف

  
1  

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

  . 38 - 27:49، شماره 4 جلد 
  

  .50 -60: 27، شماره 14 ، بهار؛ جلد 1400 . الملل امنیت بین -.سعید شکوهی/ ها هاي دولت تروریسم سایبري و بایسته  2
   

امنیت  -.حمید حکیم/ )هاي امنیت تحلیل امنیت سایبري بر مبناي نظریه(سایبري، واقعیتی حقیقی  امنیت  3
  . 61 -73: 27، شماره 14 ، بهار؛ جلد 1400 . الملل بین

  
، 14 ، فروردین؛ جلد 1400 . الملل امنیت بین -.ریحانه صالحی/ بررسی نقش بازیگران غیردولتی مخرب در فضاي سایبر  4

  . 74 -87: 27شماره 
  

، 4 ، بهار؛ جلد 1400 . الملل امنیت بین -.مرتضی اسمعیلی/ افزارهاي رباتیک، پهپادهاي نظامی و امنیت ملی ایران جنگ  5
  . 90 - 102: 27شماره 

  
. لالمل امنیت بین -.احسان موحدیان/ گرایی؛ تنها راه مقابله پایدار با تهدیدات سایبري دیپلماسی و پرهیز از یکجانبه  6

  . 103 -112: 27، شماره 4 ، بهار؛ جلد 1400 
  

، 1400 . الملل امنیت بین -.آرامش شهبازي/ الملل گرایی در حقوق بین تأملی در مفهوم امنیت سایبري در پرتو یکجانبه  7
  . 113 - 126: 27، شماره 4 بهار؛ جلد 

  
، شماره 4 ، بهار؛ جلد 1400 . الملل امنیت بین -.سیروس احمدي نوحدانی/ رویکردهاي نوین مفهوم مرز در فضاي سایبر  8

27 :140 - 127 .  
  

حسن / هاي نهادهاي سازمان ملل متحد در خصوص نقض حقوق بشر در کره شمالی شناسی گزارش تحلیل و آسیب  9
  . 7 - 25: 68، شماره 17 ، بهار؛ جلد 1400 . الملل فصلنامه مطالعات بین - .خسروي

  
ارجی و دفاعی فرانسه در قبال بحران یمن و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوري اسالمی پژوهی سیاست خ آینده  10

  . 27 - 45: 68، شماره 17 ، بهار؛ جلد 1400 . الملل فصلنامه مطالعات بین - .فرزاد سلطانی/ ایران
  

. الملل مطالعات بین فصلنامه -.قاسم ترابی/ الملل انقالب سایبري و تحول مفهوم جنگ اطالعاتی در عرصه روابط بین  11
  . 47 -66: 68، شماره 17 ، بهار؛ جلد 1400 

  
 - .ابراهیم برزگر/ سلمان با تأکید بر مدل برنارد کریک هاي توسعه سیاسی در عربستان سعودي در دوران بن چالش  12

  . 67 - 86: 68، شماره 17 ، بهار؛ جلد 1400 . المللی فصلنامه مطالعات بین
  

. المللی فصلنامه مطالعات بین - .الدین شیرژیان جالل/ المللی الملل در جامعه بین جایگاه حقوق بینمکتب انگلیسی و   13
  . 87 - 116: 68، شماره 17 ، بهار؛ جلد 1400 

  
، 1400 . المللی فصلنامه مطالعات بین - .مریم مرادي/ مقایسه تطبیقی راهبرد دیپلماسی عمومی چین و ترکیه در آفریقا  14

  . 117 - 138: 68، شماره 17 بهار؛ جلد 
  



17 

 

 

  1400آبان  ،منهپنجاه و صد و ، شماره دهمشانزتخصصی وزارت امور خارجه، سال  رسانی کتابخانهطالعنشریه ا

فصلنامه مطالعات  - .مازیار ذبیحی/ هاي فراملی المللی توسط عرف تکمیل نظام حقوقی حاکم بر حمل و نقل بین  15
  . 139 -157: 68، شماره 17 ، بهار؛ جلد 1400 . المللی بین

  
. المللی فصلنامه مطالعات بین -.مطلبی مجید/ هاي حقوق بشر رعایت مدت زمان معقول فرآیند کیفري از منظر بایسته  16

  . 159 -174: 68، شماره 17 ، بهار؛ جلد 1400 
  

اتحاد عربستان سعودي و اسرائیل با آمریکا و پیامدهاي آن بر موازنه قدرت و نفوذ جمهوري اسالمی ایران در   17
  . 7 - 25: 67، شماره 17 ن؛ جلد ، زمستا1399 . المللی فصلنامه مطالعات بین - ).اشلقی(مجید عباسی / خاورمیانه

  
، 1399 . المللی فصلنامه مطالعات بین -.بهروز مختاري/ گرایی و اقدامات زورمدارانه حقوق بشر در پرتوي یکجانبه  18

  . 27 -43: 67، شماره 17 زمستان؛ جلد 
  

فصلنامه مطالعات  -.ملکیمحمدرضا / سازي روابط اسرائیل و جهان عرب انداز صلح خاورمیانه در سایه عادي چشم  19
  . 45 - 64: 67، شماره 17 ، زمستان؛ جلد 1399 . المللی بین

  
فصلنامه  - .نسل مریم شیریان/ ها و راهبردها علت: المللی حقوق بشر ها و نقض مقررات بین تورم جمعیت کیفري زندان  20

  . 65 -90: 67، شماره 17 ، زمستان؛ جلد 1399 . المللی مطالعات بین
  

، 1399 . المللی فصلنامه مطالعات بین - .نیلوفر صادقی/ الملل محیط زیست کاربرد فناوري نانو از منظر حقوق بین  21
  . 91 -111: 67، شماره 17 زمستان؛ جلد 

  
گذاري خارجی کشورهاي در حال  خواري خارجی بر تجارت و سرمایه بررسی پیامدهاي قوانین مبارزه با رشوه  22

  . 113 -134: 67، شماره 17 ، زمستان؛ جلد 1399 . المللی فصلنامه مطالعات بین -.يرامین مراد/ توسعه
  

/ )مطالعه موردي سند الگوي اسالمی ایرانی پیشرفت(اجراي تعهدات کشورها نسبت به حق بر محیط زیست سالم   23
  . 135 -155: 67، شماره 17 ، زمستان؛ جلد 1399 . المللی فصلنامه مطالعات بین - .مجاهد امیري

  
عقیل / پیامدهاي سیاسی و اقتصادي خروج آمریکا از برجام براي ایران در دوره ترامپ و آغاز دوره بایدن  24

  . 157 - 176: 67، شماره 17 ، زمستان؛ جلد 1399 . المللی فصلنامه مطالعات بین -.نقشبندي
  

، 1400 . المللی فصلنامه مطالعات بین - .ي زیبائیمهد/ هاي چهارگانه نظریه انقالب گذار از نسل: هاي عربی انقالب  25
  . 7 -24: 69، شماره 18 تابستان؛ جلد 

  
. المللی فصلنامه مطالعات بین - .قدرت احمدیان/ فاجعه -ایران و عربستان؛ بلوغ منازعه و سناریو دوگانه مذاکره   26

  . 25 -44: 69، شماره 18 ، تابستان؛ جلد 1400 
  

فصلنامه مطالعات  -.)ابعاد و رویکردها(هاي خروج از این بحران  حل نظامی و سیاسی سوریه و راههاي  بررسی بحران  27
  . 45 - 62: 69، شماره 18 ، تابستان؛ جلد 1400 . المللی بین

  
، 1400 . المللی فصلنامه مطالعات بین -.قاضیانی محمد عاکفی/ گذاري؛ تفوق قوانین داخلی الملل سرمایه منابع حقوق بین  28

  . 63 -82: 69، شماره 18 تابستان؛ جلد 
  

، 1400 . المللی فصلنامه مطالعات بین -.فرزانه صفري/ اي در اوراسیا بررسی رویکرد چین و روسیه به نظم منطقه  29
  . 83 -102: 69، شماره 18 تابستان؛ جلد 

  
فصلنامه مطالعات  -.محمدرضا فرهمند/ رقابت هژمونیک آمریکا و چین و تأثیر آن بر جریان انرژي و نفت در جهان  30

  . 103 -120: 69، شماره 18 ، تابستان؛ جلد 1400 . المللی بین
  

فصلنامه  - .مطلق اعظم پرنده/ ها ها و چالش فرصت: الملل محیط زیست در نظام حقوقی ایران اجراي حقوق بین  31
  . 121 -138: 69، شماره 18 ، تابستان؛ جلد 1400 . المللی مطالعات بین
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، 18 ، تابستان؛ جلد 1400 . المللی فصلنامه مطالعات بین - .الناز کتانچی/ آسه آن  هاي امنیت سایبري در کشورهاي  چالش  32

  . 139 - 156: 69شماره 
  

 -.قاسمی مصطفی حیدري/ خواهی اقلیم کردستان عراق بر انسجام ملی مناطق کردنشین ایران اثرات استقالل  33
  . 157 -179: 69، شماره 18 ، تابستان؛ جلد 1400 . المللی بین فصلنامه مطالعات

  
فصلنامه مطالعات  - .مهدي فاخري/ هاي اجتماعی جدید آمریکاي التین و تأثیر آنها بر مسایل سیاسی منطقه جنبش  34

  . 181 -200: 69، شماره 18 ، تابستان؛ جلد 1400 . المللی بین
  

علی / المسلمین و گفتمان صوفیه در آفریقا انقالب اسالمی، گفتمان اخوانچارچوبی براي بازشناسی گفتمان   35
  . 5 -44: 85، شماره 22 ، بهار؛ جلد 1400 . فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسالم -.شهبازي

  
لعات فصلنامه مطا - .حمید علیزاده/ المسلمین بنا و فعال شدن آن در محور مقاومت اسالمی سنجی احیاي اخوان امکان  36

  . 45 -74: 85، شماره 22 ، بهار؛ جلد 1400 . راهبردي جهان اسالم
  

، 1400 . فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسالم -.امیراحمد آزاد/ اهللا در گزارش مایکل نایتس به پنتاگون کتائب حزب  37
  . 75 -105: 85، شماره 22 بهار؛ جلد 

  
، بهار؛ جلد 1400 . فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسالم -.مود عباسیمح/ سنجی الحاق قسد به دولت سوریه امکان  38

  . 107 -140: 85، شماره 22 
  

. فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسالم -.علیرضا زارعی/ سازي با دشمن دیرین شناسی عربی عادي زمان تطبیع؛ جامعه  39
  . 141 - 162: 85، شماره 22 ، بهار؛ جلد 1400 

  
. فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسالم -.تورج افشون/ هاي اخیر دالیل اعتراضات شیعیان عراق در دولت چیستی و  40

  . 163 -198: 85، شماره 22 ، بهار؛ جلد 1400 
  

رضا / .م 1919 ./ق 1337 مؤید حضور در موصل، نگاهی به اقدامات وزارت امورخارجه در پایان جنگ جهانی اول   41
  . 1 - 8: 78، شماره 20 ، بهار؛ جلد 1398 . فصلنامه تاریخ روابط خارجی -.شهرضایی آذري

  
فصلنامه تاریخ روابط  -.حسین حضرتی/ .)ق1308 -1288سالهاي (الملک و سفارت عثمانی  خان معین میرزامحسن  42

  . 9 -22: 78، شماره 20 ، بهار؛ جلد 1389 . خارجی
  

. فصلنامه تاریخ روابط خارجی -.ساز محسن چیت/ ی ایران و سیر تحول آنقوانین ناظر بر دستگاه مجري سیاست خارج  43
  . 23 -55: 78، شماره 20 ، بهار؛ جلد 1398 

  
، شماره 20 ، بهار؛ جلد 1398 . فصلنامه تاریخ روابط خارجی - .زاده صباح خسروي/ سیر تحول قانون تذکره در دوره قاجار  44

78 :79 - 57 .  
  

فصلنامه تاریخ روابط  -.عبدالودود سپاهی/ رخارجه در کرمان و بلوچستان و تأمین منافع ایرانکارگزاري وزارت امو  45
  . 81 -98: 78، شماره 20 ، بهار؛ جلد 1398 . خارجی

  
، 1398 . فصلنامه تاریخ روابط خارجی - .غالمحسین نظامی/ گیري و ساختار آرشیو وزارت امورخارجه چگونگی شکل  46

  . 99 -115: 78ره ، شما20 بهار؛ جلد 
  

. فصلنامه تاریخ روابط خارجی -.محمد ملکی/ )قرن دوم میالدي(جایگاه اشکانیان ارمنستان در روابط بین ایران و روم   47
  . 1 - 19: 79، شماره 20 ، تابستان؛ جلد 1398 

  
، 20 ، تابستان؛ جلد 1389 . یفصلنامه تاریخ روابط خارج - .جواد عباسی/ روابط سیاسی دولت ایدیقوت با مغوالن مرکزي  48
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  . 21 -50: 79شماره 
  

فصلنامه تاریخ روابط  -.متولی/ میالدي کتابخانه کنگره آمریکا 19 هاي قرن  خلیج فارس در برشی تاریخی از کتاب  49
  . 51 - 79: 79، شماره 20 ، تابستان؛ جلد 1398 . خارجی

  
، 20 ، تابستان؛ جلد 1398 . فصلنامه تاریخ روابط خارجی -.راهیمیالهه اب/ نقش دریاي خزر در مناسبات عصر ایلخانی  50

  . 81 - 105: 79شماره 

 




