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  کتاب فارسیمعرفی 

 

  اقتصاد اتریشی به زبان ساده - 1

  بوتکه. کوین، پیتر جی. کرستوفر جی

  محمد جوادي :ترجمه

  1399 آماره، : تهران

   

  

  چکیده

. توان نقطه آغاز اقتصاد اتریشی دانستمیالدي را می 1871رل منگر در سال انتشار کتاب اصول علم اقتصاد از کا

نز از بریتانیا و لئون والراس از سوئیس را به طور مشترك به عنوان بنیانکارل منگر از اتریش، ویلیام استنلی جو -

یم جدید بود که نظریه ارزش یک پارادانیز انقالب مارژینالیستی . شناسندگذاران انقالب مارژینالیستی در اقتصاد می

ها معتقد بودند که ارزش هر کاال در واقع، مارژینالیست. مبتنی بر مطلوبیت نهایی را به جاي نظریه ارزش کار نشاند

آن کاال را تا چه  ،ی دارد که افرادگشود، بلکه به این بستبر اساس نیروي کار صرف شده براي تولید آن تعیین نمی

میالدي تا  1871سال  از نقطه آغازش درمکتب اتریشی . پندارندبو نیازهاي خود سودمند حد در ارضاي اهداف 

میالدي که مکتب تاریخی آلمان عرصه را به تفکرات بازار آزاد واگذار کرده بود و مباحثات  1930اوایل دهه 

زینیسم و اما ظهور کین. ها در جریان بود، امتداد داشتها و کینزینگوناگونی توسط میزس و هایک با سوسیالیست

یشی به حاشیه رانده شود و این دوره تا رمیالدي باعث شد که مکتب ات 1930گرایش به سوسیالیسم از اواسط دهه 

اما پس از این سال، مجدداً ما شاهد رونق بازار مکتب اتریشی در ترویج بازارهاي . الدي ادامه یافتیم 1974سال 

  . رقابتی هستیم

هاي مکتب اتریشی میالدي توجه اقتصادانان به آموزه 1974کتاب، در ایران نیز بعد از سال  به اعتقاد مترجم

هاي اقتصادي ایران در تبعیت از جریان اصلی علم هاي اولیه بعد از انقالب، دانشکدهجلب شد؛ هرچند که در سال
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شمسی بار  1368مام جنگ در سال هاي کینزي و نئوکالسیک مشغول بودند، اما بعد از اتاقتصاد به آموزش آموزه

دیگر اقتصاددانان ایرانی فرصت یافتند تا اهمیت استفاده از فرایند بازار در اقتصاد را ترویج کنند، ولی اقتضائات 

شمسی  1385فضاي اقتصاد سیاسی مجال و میدان عمل زیادي در اختیار ایشان قرار نداد تا اینکه از حوالی سال 

هاي نژاد همزمان با تشدید گرایش دانشجویان به آموزهریدون تفضلی و دکتر موسی غنیفر افرادي نظیر مرحوم دکت

ها در این زمینه نامهمکتب اتریشی، تالیفاتی را در این زمینه منتشر کردند و در دهه بعد، تعداد کتب، مقاالت و پایان

  . روبه فزونی گذاشت

؛ به کندمییشی را به زبان ساده و روان بیان رساسی مکتب اتفصل اصول بنادین و ا 10از این رو، این کتاب طی 

در یک و  کرده هاي تجربی افراد را به نحوي مرتبکند تا دانستهتالش مینیز هاي مکتب اتریشی آموزه طوري که

افراد بتوانند با مشاهده فضاي اقتصاد سیاسی و فضاي فنی کسب و کار به سادگی  تا ساختار منسجم سامان دهد

نگارنده معتقد است، مسئله و معماي محوري در اقتصاد . هاي تحلیل اوضاع اقتصادي را بگشایندها و پیچیدگیرهگ

هاي هاي اجتماعی و هماهنگیتواند بدون حکمرانی متمرکز و محوري به همکارياین است که بازار چگونه می

   . صلی مکتب اتریشی اقتصاد یافتهاي اتوان در آموزهاقتصادي دست یابد که پاسخ این پرسش را می
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  کمیسیون برجام -2

  مرتضی احمدي

  1400 امیرکبیر، : تهران

  

  

  

  چکیده 

این توافق تا . استهاي گذشته بودهترین توافقات سیاسی در دههاز مهم) برجام( برنامه جامع اقدام مشترك 

خبار مربوط به مذاکرات و توافقات بودند و پس از شد که عموم مردم به صورت مستمر پیگیر احدي مهم ارزیابی می

اما در زمان مذاکرات منتهی به برنامه جامع اقدام . انعقاد برجام، دولت وقت نیز آن را یک دستاورد بسیار مهم خواند

هاي بسیاري را در این خصوص به خود و مخالفان جدي داشت و بحث پس از انعقاد آن، برجام موافقانمشترك و 

پذیرفت و اي صورت میشد در فضاهاي رسانههایی که با برجام میها و موافقتبسیاري از مخالفت. کرد معطوف

شد مبنی بر در این زمینه سواالتی مطرح می. انداختمخاطبان زیادي را نیز به اشتباه می ،هابعضاً برخی تحلیل

ها تحریمگردد؟ آیا همه مشخصی متوقف میشود و یا فقط براي مدت کلی رفع میطور ها به اینکه آیا تحریم

هاي برجام ها و ستاندهیزان دادهم گردد؟ چه نسبتی میانیا فقط بخشی از آنها به برجام بازمی ،برجام است عموضو

هاي بانکی بیند؟ آیا پس از برجام، محدودیتی بر نقل و انتقالاي ما از برجام آسیب میوجود دارد؟ آیا صنعت هسته

   هاي اقتصادي خارج از کشور وجود خواهد داشت؟ با طرف

شد، الزاماً هایی که در جواب این سواالت از سوي افراد مختلف داده میگردآورنده این اثر معتقد است، پاسخ

کردند تا بگویند که آنچه که منعقدکنندگان برجام درباره آن و آثار آن طبق برجام نبود و مخالفان برجام تالش می

کردند تا با د، با آنچه که در متن برجام آمده تفاوت بسیار دارد و از سوي دیگر، موافقان برجام نیز تالش میگوینمی

ها ضمانت اجرا و اثربخشی برجام بود، برجام را توافقی درخشان بنامند که در این میان نیز معرفی آنچه از منظر آن
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را به نام کمیسیون برجام تشکیل دادند که در آن  نمایندگان مردم در مجلس شوراي اسالمی نیز کمیسیونی

در کمیسیون هاي صورت گرفته از آنجا که بحث بنابراین .موافقان و مخالفان برجام گفت و گو کردند ،کمیسیون

ضمن تدوین این اثر که  ،باشد، لذا گردآورنده کتاببه عنوان بخشی از تاریخ سیاسی کشور حائز اهمیت میبرجام 

را بدون هیچ گونه شرح و توضیخ اضافه براي استفاده  ، مطالبفت و گوهاي آن کمیسیون استشرح گحاوي 

  . استکرده آمادهپژوهشگران 
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  نگاه روسیه به ایران  - 3

  شعیب بهمن 

  1399موسسه مطالعات اندیشه سازان نور، : تهران

  

  

  چکیده

میالدي به لحاظ  1991اي که در سال نگارنده در این اثر مترکز بر روسیه پسا شوروي است؛ روسیه  

البته نویسنده براي این روسیه نوین، دو دوره . هاي اتحاد جماهیر شوروي شدحقوقی وارث حاکمیت و مسئولیت

گیري هاي ابتدایی شکلاي است که با سالدوره اول، روسیه. خارجی قائل است کامالً متفاوت در حوزه سیاست

گرایی حاکمان و تالش براي ادغام در غرب دارد و هایی همچون غربفدراسیون روسیه مرتبط است و مشخصه

دیه گرایانه و عدم پذیرش از سوي اتحاهاي غرباي است که به دلیل شکست ایدهدوره دوم، مربوط به روسیه

به اعتقاد نگارنده، در جامعه ایرانی . گذاردگرایانه خود را کنار میهاي غرباروپا، آمریکا و ناتو به تدریج سیاست

هایی در خصوص روسیه شکل گرفته است که تا حد زیادي با واقعیت اعم از نخبگان و افکار عمومی، دیدگاه

راه با حب و مرانیان به دلیل سابقه تاریخی، عموماً منفی و هتطابق ندارد؛ زیرا نگاه به روسیه در افکار عمومی ای

هاي ایران نیز در این است و مسایلی همچون قراردادهاي گلستان، ترکمنچاي و تسخیر سرزمینهایی بودهبغض

  :  کندهایی اساسی موضوع را دنبال میبه هر حال، نویسنده با طرح پرسش. استنگاه منفی اثرگذار بوده

  ها چگونه است؟ ها به ایرانیسنگاه رو - 1

 ایران از چه جایگاهی در سیاست خارجی روسیه برخوردار است؟ - 2

آیا دیدگاه روسیه به ایران مبتنی بر رویکردهاي راهبردي و عمیق است یا صرفاً نگاهی تاکتیکی، موقت و  - 3

 گذرا است؟ 
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کشور منتشر شده که هر یک از آنها کند که تا کنون آثار گوناگونی در مولف کتاب به این مسئله اشاره می  

اما مسئله قابل توجه این است که این آثار منتشر شده یا با . اندها بودهدر صدد پاسخ به هر یک از این پرسش

گیري از منابع غربی و عمدتاً منابع اند و یا اینکه با بهرهدیدگاه ایرانی و صرفاً بر اساس منابع داخلی تالیف گردیده

همچنین عدم انتشار برخی اسناد معاصر . انده نسبت به روسیه در صدد پاسخ به سواالت فوق بودهغربی خصمان

بینانه نسبت به دلیل محرمانه بودن آنها و نبود آشنایی به زبان روسی نیز از دیگر دالیل شکل نگرفتن نگاهی واقع

ست که سنجش جایگاه و موقعیت ایران در از این رو، نگارنده معتقد ا. استبه مسایل میان ایران و روسیه بوده

هاي سیاسی، اقتصادي، پذیر است و باید در حوزهمختلف امکانهاي سیاست خارجی روسیه صرفاً از بررسی حوزه

  : پذیر استها نسبت به ایران پرداخت که این مهم از چند روش ممکنروس فرهنگی و غیره به واکاوي دیدگاه

ترین مبانی اعتمادي تاریخی یکی از مهمظن و بیکه در این روش، سوءه تاریخی است نگا روش اول - 1

الزم است تا لذا  ، میان دو کشور ها از روابطتحلیل روابط ایران و روسیه است و با توجه به قرائت خاص روس

 یک بازخوانی تاریخی از روابط دو کشور با نگاه روسی صورت پذیرد؛ 

 وسیه به مسایل مهم سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران است؛ بررسی رویکرد ر مبتنی برروش دوم  - 2

 پذیرد؛ اي روسیه صورت میروش سوم از طریق بررسی جایگاه ایران در افکار عمومی و رسانه - 3

 پردازد؛ ها از ایران و ایرانی میروش چهارم به بررسی درك و شناخت فرهنگی روس - 4

 شود؛ ادي جمهوري اسالمی ایران براي روسیه دنبال میروش پنجم از طریق ارزیابی اهمیت و ارزش اقتص - 5

 المللی ایران براي روسیه مورد توجه است؛اي و بیندر روش ششم، موضوع اهمیت یافتن منطقه - 6

 پردازد؛ روش هفتم به بررسی تاثیر عوامل خارجی بر رویکرد روسیه نسبت به ایران می - 7

ائتالف و اتحاد یا برقراري شراکت راهبردي با ایران  روش هشتم، دربرگیرنده نگاه نخبگان روس نسبت به - 8

 .است

هاي یاد شده، طی هشت فصل به واکاوي روابط میان دو کشور از بدین ترتیب، نگارنده با تمرکز بر روش  

المللی اي، بیناي، منطقهپردازد و رویکردهاي تاریخی، سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، مردمی، رسانهنگاه روسی می

  . گیرندهایی هستند که از سوي مولف در این اثر مورد بررسی قرار میانی از جمله حوزهو نخبگ
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  نخبگان سیاست خارجی آمریکا  افول برتري ایاالت متحده : جهنم نیات خوب - 4

  استفن والت

  مهدي انصاري: ترجمه

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

  هچکید

میالدي یکی از اعضاي  2013کند که در مارس سال ایده نگارش کتاب زمانی به ذهن مولف خطور می  

بحث والت کند و استفن دفتر سیاستگذاري وزارت خارجه آمریکا وي را براي سخنرانی به آن وزارتخانه دعوت می

انجامد؟ در انتهاي مباحث یکند که چرا سیاست خارجی آمریکا همیشه به شکست مرا از این سوال آغار می

یابد که امکان تالیف کتابی در این زمینه وجود دارد و لذا نویسنده نسخه اولیه کتاب مطرح شده، نویسنده درمی

کند و به زعم نگارنده امکان چاپ متن نهایی کتاب تا پایان سال اول ریاست میالدي آماده می 2016را در اکتبر 

رسید هیالري کلینتون باشد، وجود دارد، اما به اعتقاد مولف، با ن به نظر میجمهوري آمریکا که در آن زما

آل براي سنجش هسته ، یک شگفتی بزرگ و البته فرصتی ایده2016پیروزي غیرمنتظره دونالد ترامپ در نوامبر 

  . آیداصلی استدالل نویسنده در رابطه با نخبگان سیاست خارجی آمریکا به وجود می

؛ انقالب و )1987(هاي اتحاداشاره به تالیف دیگر آثارش در گذشته از جمله سرچشمه نگارنده با  

؛ البی اسرائیل و سیاست )2005(العمل جهانی به برتري آمریکاعکس: ؛ مهار قدرت آمریکایی)1996(جنگ

مریکا، سعی برانگیز به سیاست خارجی آدارد که همه این آثار با نگاهی سوال، اظهار می)2007(خارجی آمریکا

لذا این اثر حاضر نیز اطالعاتی را درباره این نوع از نگاه ارائه داده و به نقش . داشته تا نحوه بهبود آن را شرح دهد

در واقع، کتاب در پی . پردازددهی به راهبردهاي آمریکا و مدیریت روابط آمریکا با جهان مینخبگان در شکل

بینانه طلبانه، غیرواقعع قرن گذشته را در پیگیري سیاست خارجی جاهتوضیح این مطلب است که چرا آمریکا رب

البته در این کتاب منظور مولف از نخبگان سیاست خارجی آمریکا افرادي نیستند که با . استو ناموفق گذرانده

دسیسه و سوءاستفاده در پی تامین منافع خود با قیمت به خطر انداختن منافع ملی باشند، بلکه برعکس 

نهادهاي بررسی شده در کتاب، در بردارنده کارمندان و افرادي هستند که عمیقاً بر این باور هستند که سلطه 
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آمریکا براي این کشور و بقیه جهان خوب است و همزمان، پیگیري مسئله هژمونی لیبرال از سوي این نخبگان، 

ده طی هفت فصل به بررسی این موضوع لذا نویسن. حس ارزشمندي، قدرت و جایگاه مطلوب به آنها داده است

  . پردازدمی

در فصل اول، سیاست خارحی آمریکا در دوره سه رئیس جمهور پسا جنگ سرد یعنی ویلیام کلینتون،   

شود که چرا در فصل دوم، به این سوال پرداخته می. گیردجورج دبلیو بوش و باراك اوباما مورد برسی قرار می

است؟ در فصل سوم این پرسش مطرح است که چرا با وجود اینکه د خوبی نداشتهسیاست خارجی آمریکا عملکر

شکست هژمونی لیبرال آشکار است، اما آمریکا همچنان آن را به عنوان راهبرد خود پذیرفته و رهبران این کشور 

، کارگزاران، کند که چگونه سیاستمدارانگیرند؟ فصل چهارم این مسئله را تبیین میاز اشتباهات خود درس نمی

گیري از طریق دستکاري تقاضاي واقعی و برجسته نشان دادن اندیشمندان و دیگر افراد موثر در دستگاه تصمیم

هاي مسایلی مثل تهدید روزافزون، اغراق در مورد فواید رهبري جهان توسط آمریکا و مخفی نگه داشتن هزینه

فصل . دهندهبرد هژمونی لیبرال را ضروري نشان میگران نقش رهبري جهان به منظور متقاعدسازي مردم، را

هاي آشکار همچنان به عنوان پردازد که چرا هژمونی لیبرال به رغم کوتاهیپنجم به بررسی این موضوع می

کند که نحوه مدیریت ترامپ در ریاست است؟ مولف در فصل ششم استدالل میاستراتژي پایه باقی مانده

شود که دستگاه دهد؛ یعنی چگونه میعدم اصالح سیاست خارجی آمریکا ارائه می جمهوري آمریکا، تصویري از

  . استنشینی به سمت همان مسیرهاي گذشته شدهسیاست خارجی مجبور به عقب

شود و در فصل هفتم به عنوان فصل پایانی، نحوه اصالح وضعیت موجود در آمریکا توضیح داده می  

. دهدین را بر اساس مفهوم ژئوپلیتیک تحت عنوان توازن فراساحلی ارائه مینویسنده یک استراتژي بزرگ جایگز

در عین حال این استراتژي سیاست . کنداین استراتژي از تالش براي بازسازي جهان از نگاه آمریکا جلوگیري می

- رکز میخارجی آمریکا را براي حفظ توازن قدرت در سه منطقه کلیدي اروپا، آسیاي شرقی و خلیج فارس متم

در واقع، استراتژي توازن فراساحلی، انزواطلبی را رد کرده و ایاالت متحده را به تعامل دیپلماتیک و . کند

اي متکی خواهد بود تا توازن کند؛ اما این امر نیز اساساً به بازیگران منطقهاقتصادي با سایر کشورها دعوت می

تا صرفاً در مواقعی که این توازن در خطر نابودي است، فقط کند اي را حفظ کنند و آمریکا را متعهد میمنطقه

  .   کارگیري نیروهاي خود به مداخله بپردازدیک بار یا چند بار با به
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  ابزارهاي تحلیل سیاست خارجی   -5

  ژان فردریک مورن، جاناتان پاکن

  وحید بزرگی: ترجمه

  1399نشر قومس، : تهران

  

  

  چکیده

به اعتقاد نگارنده، کتاب ابزارهاي تحلیل سیاست خارجی همانند جعبه ابزاري است که دانشجویان و   

هدف کتاب، مرور . ها برگیرندها، مفاهیم و منابعی را براي انجام پژوهشتوانند از طریق آن، اندیشهپژوهشگران می

یا تشریح روندهاي اصلی سیاست خارجی گیري هاي دیپلماتیک، معرفی فرایندهاي سنتی تصمیمسیر تحول رویه

کشورهاي خاص نیست، بلکه کتاب در نظر دارد تا تصویر جامعی از رویکردهاي مختلف را ارائه داده که آن رویکردها 

البته ابزارهاي معرفی شده در کتاب بیشتر مکمل یکدیگر هستند و . کنندابزارهاي بسیاري را براي تحلیل معرفی می

تر است اشند و به طور کلی، کتاب در نظر ندارد تا در خصوص این مطلب که کدام ابزار مناسببمتعارض هم نمی

  .  گیري نمایدنتیجه

شناختی واحد، شهاي پژوهشی بر یک رویکرد نظري یا رونگارنده معتقد است، در صورت محدود کردن طرح

خواهد که به اتخاذ رویکردهاي نظري زار از خواننده میقطعاً با ناکامی مواجه خواهیم شد و لذا این اثر با این جعبه اب

این . بلکه براي توسعه، تطبیق یا حتی تلفیق آنها بپردازد -نه براي بازتولید کورکورانه آنها –شناختی متفاوت و روش

لستی، یازده نفر از صاحب نظران همچون گراهام آلیسون، اوله هو) کالسیک(اثر ضمن اینکه بر آثار سنتی و معروف 

کند، همچنین از تحقیقات منتشر شده در تمرکز می... جک لوي، مارگات هرمان، رابرت جرویس، جک اسنایدر و 

هاي اخیر در ضمن، در این کتاب به طور وسیعی به مقاله. نمایدآمریکاي شمالی، اروپا و مناطق دیگر هم استفاده می

- از جمله تحلیل سیاست خارجی، فصلنامه مطالعات بینهاي معتبر منشر شده درباره سیاست خارجی در نشریه

- الملل، نشریه اروپایی روابط بینالمللی، مطالعات امنیتی، امنیت بینالمللی، مرور مطالعات بینالمللی، سازمان بین
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هاي دلدر این اثر از یک سو، به اجرا و نقاط قوت و از سوي دیگر، به نقاط ضعف م. ارجاع داده شده است... الملل و 

فصل تدوین گردیده است که فصل  10مطالب کتاب در قالب . شودنظري متفاوت معرفی شده در کتاب اشاره می

هاي بعدي شود و فصلاول با معرفی متغیر وابسته حوزه تحلیل سیاست خارجی یعنی خود سیاست خارجی آغاز می

شناسی تحلیل گوناگون، از سطح خرد متاثر از روانپردازند و سطوح ها یا الگوهاي تبیینی مختلف میبه بررسی مدل

هاي اصلی رویاروي شوند و در نهایت چالشالملل معرفی میهاي ساختاري روابط بینتا سطح کالن مبتنی بر نظریه

  .    گرددحوزه تحلیل سیاست خارجی در حال حاضر مطرح می
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  اي ایران  آمیز هستهبرنامه صلحگزارش یک ماموریت در مواجهه با بحران : تندباد حوادث- 6

  علی اکبر صاحی 

  1400انتشارات اطالعات، : تهران

  

  چکیده

این اثر در برگیرنده مجموعه خاطرات آقاي دکتر علی اکبر صالحی در دوران ماموریتش در نمایندگی دائم   

د نگارنده، ارتقاي سطح دانش به اعتقا. باشدالمللی انرژي اتمی در وین میجمهوري اسالمی ایران در آژانس بین

- اند، بنعموم آحاد جامعه و حفظ خاطره جمعی نسل حاضر در کشاکش دوران و تندباد حوادثی که از سر گذرانده

هاي مذاکراتی ترین پروندهاست و کتاب بر آن است که فصل دیگري از مهمآوري این گزارش بودهمایه اندیشه جمع

ترین رویکرد براي مستندسازي به عقیده مولف، مهم. رجی ایران را به تصویر بکشاندبلند و جامع در تاریخ روابط خا

- سازي یک فصل از شرایط و فضاي تاریخی دورانی است که با طرح پرونده ایران نزد مرجع ناظر بینهمانا مدون

جامع تخصصی و فنی هاي بزرگ و مآوایی جمعی میان قدرتروي داد که براي نخستین بار، یک هم - آژانس - المللی

هاي غربی، جهان علیه جمهوري اسالمی ایران شکل گرفت و در نظر بود تا در قالب خبرپردازي منافقانه نزد رسانه

هاي علمی و فنی دانشمندان ایرانی ایجاد کرده و ایران را از حقوق خود آمیز از فعالیتتصویري نامطمئن و ابهام

  .  محروم کنند

سازي نخبگان اجتماعی از اهمیت به کار بستن تمام هاي تالیف این اثر، آگاهاز جنبهدیگر  به نظر نویسنده، یکی

هاي موجود المللی براي صیانت از منافع ملی کشور و دستیابی به امکانات و فرصتهاي متنوع درعرصه بینظرفیت

- ن کشور را افزایش داده و دروازهآموزشی نسل جوا –مندي از این امکانات بتوان سطح توان علمی است تا با بهره

همچنین از دالیل . هاي علوم و فنون بر روي فرزندان این کشور گشودهاي رشد و توسعه متوازن را در همه شاخه

المللی نزد ارکان بخشی در عرصه بینآوري این خاطرات، پرتوافکنی بر ضرورت کار میاندیگر براي پرداختن به جمع
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- هنگام با تهدیدهاي متصور بودهها و یا مواجهه بهیع اطالعات، استفاده مناسب از فرصتاجرایی کشور، تبادل سر

  . است

شمسی به عنوان نماینده جدید  1377در این کتاب، نویسنده بحث خود را از آغاز ماموریتش در وین در سال 

  : دهدوجه قرار میزیر را مورد ت کند و در ادامه و طی فصول بعدي موضوعاتایران در آژانس شروع می

 اي جمهوري اسالمی ایران؛ آمیز هستهسازي علیه برنامه صلحآغاز پرونده -

 تالش براي ایجاد جنبش غیرمتعهدهاي شاخه وین و دالیل اهمیت ایجاد آن جنبش؛  -

اي جمهوري اسالمی ایران در آمیز هستهو قرارگیري برنامه صلح 2003موضوع شوراي حکام در ماه ژوئن  -

 ار این شورا؛ دستورک

 ؛ میالدي 2004میالدي و شوراي حکام مارس  2003موضوع شوراي حکام در سپتامبر و نوامبر  -

اي جمهوري اسالمی ایران و تالش آنها براي آمیز هستهها در برخورد با برنامه صلحارزیابی مواضع آمریکایی -

   .ها از مذاکره با جمهوري اسالمی ایرانانصراف اروپایی
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  فارسی – هاي جدید   تابک

  

قومس، : تهران - .فردریک مورن، جاناتان پاکن؛ ترجمه وحید بزرگی ژان/ ابزارهاي تحلیل سیاست خارجی -1

 1399 .  

  

آماره، : تهران -.بوتکه؛ مترجم محمد جوادي. کوین، پیتر جی. کرستوفر جی/ اقتصاد اتریشی به زبان ساده - 2

 1399 .  

  

نویسنده ایماس ان گیورا؛ / گذاري ک، مالحظات حقوقی و الزامات سیاستامنیت سایبري، ژیوپلیتی - 3

  . 1400 ابرار معاصر تهران، : تهران -.مترجمان محمدرضا دهشیري، زهرا امامی

 

سازمان : تهران -.یحیی فوزي/ 1396  - 1357تحوالت سیاسی ـ اجتماعی جمهوري اسالمی ایران  -4

شوراي عالی [، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی؛ )سمت(ها  شگاهمطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دان

  . 1399 ، شوراي تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی، ]انقالب فرهنگی

  

نوشته / اي ایران آمیز هسته گزارش یک ماموریت در مواجهه با بحران برنامه صلح: تندباد حوادث - 5

   .1400 اطالعات، : تهران - .اکبر صالحی علی

  

نویسنده استفان / نخبگان سیاست خارجی آمریکا و افول برتري ایاالت متحده: جهنم نیات خوب -6

  . 1400 ابرار معاصر تهران، : تهران - .مارتین والت؛ مترجم مهدي انصاري

  

المعارف اسالمی،  بنیاد دائره: تهران -].2 ویراست [ -].زیرنظر مصطفی میرسلیم[/ دانشنامه جهان اسالم -7

 1375 -.  

  

تالیف ولی / الملل سیاست خارجی ترکیه در عصر گذار نظام بین: در جستجوي استقالل استراتژیک -8

  . 1400 ابرار معاصر تهران، : تهران -.محمدي گل

  

  . 1399 ققنوس، : تهران -.ویلی دادلی؛ ترجمه مسعود آذرفام/ درآمدي بر فهم ایدئالیسم آلمانی - 9

  

. یان] ویراستار: صحیح[نویسندگان / خوب یا بد: توسعه کاتالیزوري: المللی بینهاي  دو روي سکه کمک -10

  . 1399 آماره، : تهران -.لنگرودي ؛ مترجم حسین علوي]و دیگران... [پی پرانک 
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پژوهشگاه : قم -.مجتبی عبدخدایی؛ تهیه مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی/ الملل دولت مدرن در روابط بین -11

  . 1398 نگ اسالمی، علوم و فره

  

فر، سعید  نویسندگان عطاء مقدم/ هاي ژیوپلیتیکی جمهوري اسالمی ایران و عربستان سعودي رقابت -12

  . 1400 ابرار معاصر تهران، : تهران -.رمضانی

  

/ )روابط سیاسی، نفوذ اقتصادي و بانک ملی ایران: (سیاست خارجی آلمان و ایران دوره رضاشاه -13

  . 1399 ققنوس، : تهران - .شهیدي؛ ترجمه شهال طهماسبی یبرشیدآرمین خط

  

به اهتمام عابد اکبري، مهدي / ها و الزامات بایسته: سیاست همسایگی جمهوري اسالمی ایران -14

  . 1400 ابرار معاصر تهران، : تهران -.میرمحمدي

  

هیه پژوهشکده علوم و علیرضا زهیري؛ ت/ )1392  -  1368(سیاست هویت در جمهوري اسالمی ایران  -15

  . 1398 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، : قم -.اندیشه سیاسی

  

  . 1400 امیرکبیر، : تهران -.به اهتمام مرتضی احمدي/ کمیسیون برجام - 16

  

امیرفروزان : مشهد[ -.مولف امیرفروزان میرفندرسکی/ قمري 878 آناتولی : گزارش یک انقالب شیعی -17

  . 1399 ، ]میرفندرسکی

  

ابرار معاصر : تهران -.تالیف نجمیه پوراسمعیلی/ هاي اطالعاتی در سیاست خارجی مصر نقش سازمان -18

  . 1400 تهران، 

  

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی : تهران -.ابراهیم برزگر/ نگارش و ویرایش متون سیاسی -19

، شوراي تخصصی ]شوراي عالی انقالب فرهنگی[ی؛ ، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسان)سمت(ها  دانشگاه

  . 1399 تحول و ارتقاء علوم انسانی، 

  

  . 1399 سازان نور،  موسسه مطالعات اندیشه: تهران - .تالیف شعیب بهمن/ نگاه روسیه به ایران - 20

  

  . 1400 آرا،  واژه: تهران -.داوود نیکویی/ هاي یک دیپلمات یادداشت -21

  

: تهران -.لو نویسنده داود کریم/ جستاري در مذهب زیدیه و جنبش انصاراهللا: ها علويیمن، بازخیزي  -22

  . 1400 سازان نور،  موسسه مطالعات اندیشه
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  معرفی مقاالت فارسی
  

  

  

  مأخذ - پدیدآور  -عنوان   ردیف

  
1  

  
، 1395 . روابط خارجیفصلنامه تاریخ  -.محمدجعفر اشکواري/ سرزمین چین از دیدگاه جغرافی نگاران مکتب عراقی

  . 117 - 133: 68-69، شماره 17 -18پاییز و زمستان؛ جلد 
  

، پاییز 1395 . فصلنامه تاریخ روابط خارجی - .سیداحمد عقیلی/ بررسی مناسبات فرهنگی ایران و چین در دوره ایلخانان  2
  . 135 -157: 68-69، شماره 17 - 18و زمستان؛ جلد 

  
، 1395 . فصلنامه تاریخ روابط خارجی - .آمنه ابراهیمی/ ین در فرهنگ و ادب عامیانه ایرانهاي چ زیبارویان و بتکده  3

  . 159 - 172: 68-69، شماره 17 -18پاییز و زمستان؛ جلد 
  

، پاییز 1395 . فصلنامه تاریخ روابط خارجی - .پور مرضیه علی/ هاي آبی و سفید چین در هنر ایران بررسی جایگاه سفالینه  4
  . 173 -208: 68-69، شماره 17 - 18ن؛ جلد و زمستا

  
، 1395 . فصلنامه تاریخ روابط خارجی -.امیرمحمد احمدزاده/ هاي دوره قاجاریه شناسی ایرانیان در پرتو ترجمه چین  5

  . 209 - 228: 68-69، شماره 17 -18پاییز و زمستان؛ جلد 
  

، پاییز 1395 . فصلنامه تاریخ روابط خارجی - .زاده الهام ملک /روایت اسنادي روابط فرهنگی ایران و چین در دوره پهلوي  6
  . 229 -245: 68-69، شماره 17 - 18و زمستان؛ جلد 

  
، شماره 35 ، شهریور؛ جلد 1400 . ها رویدادها و تحلیل -.محمدفرهاد کلینی/ بررسی مفهوم آتالنتیک جدید دولت بایدن  7

349 :72 - 72 .  
  

: 349، شماره 35 ، شهریور؛ جلد 1400 . ها رویدادها و تحلیل - .ژاپن -تالف قلمروي چین دریاي شرق چین و سایه اخ  8
75- 73 .  

  
  . 74 -77: 349، شماره 35 ، شهریور؛ جلد 1400 . ها رویدادها و تحلیل - .محمد موحد/ طالبان و آفریقا  9

  
، شماره 35 ، شهریور؛ جلد 1400 . ها و تحلیل رویدادها - .فاطمه محمدي/ بررسی تاریخی رویکرد آمریکا در خلیج فارس  10

349 :81 - 78 .  
  

، 1400 . ها رویدادها و تحلیل -.حسینی حسن شاه/ بحران سوریه و روابط جمهوري اسالمی ایران و فدراسیون روسیه  11
  . 82 - 86: 349، شماره 35 شهریور؛ جلد 

  
، شماره 35 ، شهریور؛ جلد 1400 . ها رویدادها و تحلیل -.حسینی جیاحمد حا/ نگاه مقامات عالیرتبه فنالند به جهان امروز  12

349 :96- 87 .  
  

، شهریور؛ جلد 1400 . ها رویدادها و تحلیل - .اللهی سیدمحمد آیت/ دو سال پس از لغو خودمختاري نسبی جامو و کشمیر  13
  . 97 -109: 349، شماره 35 

  
-112: 1400، شماره 35 ، شهریور؛ جلد 1400 . ها رویدادها و تحلیل -.ادهسجاد رضاز/ حضور روسیه در آمریکاي التین  14

 110 .  
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، 35 ، شهریور؛ جلد 1400 . ها رویدادها و تحلیل - .پور محمدباقر حسین/ سیاست روسیه نسبت به تحوالت افغانستان  15
  . 113 - 115: 349شماره 

  
، 1400 . ها رویدادها و تحلیل -.سیدمحمدعلی رباطجزي/ ه ماکروناي فرانسه در دور راهبرد دفاعی و بازدارندگی هسته  16

  . 116 -121: 349، شماره 35 شهریور؛ جلد 
  

- 133: 349، شماره 35 ، شهریور؛ جلد 1400 . ها رویدادها و تحلیل - .مرتضی رجائی/ مبارزه با گسترش داعش در آفریقا  17
 122 .  

  
، 1400 . ها رویدادها و تحلیل - .الهام حیدري/ "رفاهی؟ -یتی یا اقتصادي امن -ائتالفسیاسی "عضویت در شانگهاي   18

  . 134 - 136: 349، شماره 35 شهریور؛ جلد 
  

، 1399 . پژوهش ملل - .کاظمی مریم وریج/ ثباتی در روابط هند و پاکستان متأثر از رقابت هیدروپلیتیکی تحلیلی بر بی  19
  . 7 - 28: 62، شماره 6 اسفند؛ جلد 

  
/ الملل خصوصی ایران و اتحادیه اروپا بررسی تطبیقی قانون حاکم بر قرارداد بیمه حمل و نقل در حقوق بین  20

  . 29 - 56: 62، شماره 6 ، اسفند؛ جلد 1399 . پژوهش ملل - .اکبر صباحی علی
  

، اسفند؛ 1399 . ژوهش مللپ - .نام نیها میالد میري/ مطالعه موردي ایران و ترکیه: ارتباط سیاست خارجی با توسعه ملی  21
  . 57 - 76: 62، شماره 6 جلد 

  
: 62، شماره 6 ، اسفند؛ جلد 1399 . پژوهش ملل - .هادي داچک/ میز از منظر جرم شناسیآهاي تعارض تحلیل خشونت  22

91- 77 .  
  

، 6 ، اسفند؛ جلد 1399  .پژوهش ملل -.دنیا فضلی/ سیاست جنایی ایران در رابطه با قاچاق انسان بویژه زنان و کودکان  23
  . 93 -112: 62شماره 

  
پژوهش  -.تقوي العابدین انگورج زین/ سازي میادین مشترك نفتی ها در خصوص توافقات یکپارچه بررسی رویه دولت  24

  . 113 - 129: 62، شماره 6 ، اسفند؛ جلد 1399 . ملل
  

/ ساسیت به طردشدگی نوجوانان داراي والد معتاددرمانی متمرکز بر هیجان بر احساس تنهایی و ح اثربخشی روان  25
  . 131 -153: 62، شماره 6 ، اسفند؛ جلد 1399 . پژوهش ملل -.فاطمه نادري

  
- 2000(در چارچوب الزامات ساختاري اقتصاد جهانی  ایران در قبال آلمان.ا.واکاوي عملکرد دیپلماسی اقتصادي ج  26

  . 7 -34: 63، شماره 6 ، اردیبهشت؛ جلد 1400 . پژوهش ملل -.میبدي حسین پوراحمدي/ )2019 
  

، اردیبهشت؛ 1400 . پژوهش ملل - .سحر ناصربخت/ زیستی بر حقوق بشرهاي محیط بررسی جهانی شدن و تأثیر بحران  27
  . 35 -53: 63، شماره 6 جلد 

  
، 1400 . پژوهش ملل - .م اکسامری/ )1398 -1392(ایران در آسیاي مرکزي .ا.گرایی و تغییر سیاست خارجی ج منطقه  28

  . 55 -70: 63، شماره 6 اردیبهشت؛ جلد 
  

با تأکید بر جرائم گمرکی و قاچاق (المللی در ارتباط با جرائم اقتصادي  بررسی سیاست تقنینی ایران و اسناد بین  29
  . 71 - 88: 63، شماره 6 ، اردیبهشت؛ جلد 1400 . پژوهش ملل -.منصور رادمنش/ )کاال

  
-108: 63، شماره 6 ، اردیبهشت؛ جلد 1400 . پژوهش ملل - .انداز فلسفه سیاست نقدهاي دموکراسی در چشم ياکاوو  30

 89 .  
  

 




