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. 1399قم: دانشگاه مفید، -میرمحمدي.
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. 1400تهران، 
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. 1400ابرار معاصر تهران، 

-.آوري و ترجمه بخشعلی بایراملو/ گرداله ایران و چینس25هاي جامع نگاه چینی به برنامه همکاري-22
. 1400تهران: ابرار معاصر تهران، 
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فارسيھاي تابمعرفی ک

حفاظت و امنیت دیپلماتیک - 1

اشکان پیرزاده

نوید کمالی

1400ابرار معاصر تهران، تهران: 

چکیده

ها توسعه پیدا کرده است. الملل است که در طول قرنحفاظت دیپلماتیک یکی از مفاهیم سنتی حقوق بین

شوند تا در جهت تامین امنیت عهد میها متهایی که دولتحفاظت و امنیت دیپلماتیک به مجموعه اقدامات و بایسته

دهند، اشاره دارد. در اینجا، افزاري منافع خود و دیگري در دیگر کشورها انجام میافزاري و نرمانسانی، امنیت سخت

ترین مباحث حقوق دیپلماتیک پردازد که جزو اصلیمصونیت دیپلماتیک به نوعی به امنیت ماموریت دیپلماتیک می

وع هرگونه روابط بین کشورها با قبول مصونیت دیپلماتیک همراه است. مصونیت از تعرض، یک است. اصوالً شر

الملل است و شامل مصونیت اموال و اماکن ماموریت، مصونیت ارتباطات رسمی ماموریت، قاعده بنیادین حقوق بین

ش دارد به موضوع حفاظت و شود. این اثر تالمصونیت مکاتبات رسمی ماموریت و مصونیت ماموران دیپلماتیک می

ها و تجربیات سایر کشورها و واکاوي آوري و تدوین دادههاي دیپلماتیک پرداخته و با جمعامنیت در ماموریت

هاي دیپلماتیک و مطالعه تطبیقی آنها خأل گفتمانی در این زمینه را ترسیم کند. تهدیدات علیه ماموریت

الملل با وقوع انقالب اسالمی ایران با تحول بنیادین مواجه بوده رصه بیننگارنده معتقد است بازیگري ایران در ع

اي نشانده و فعال در چارچوب منافع نظام سلطه به کشوري مستقل، انقالبی و داراي اهداف توسعهو از کشوري دست

ري در عرصه روابط است و در این تفاوت نقش، دیپلماسی نیز به عنوان ابزار بازیگالملل تبدیل شدهدر عرصه بین

هاي دیپلماتیک ایران به عنوان خط اول تماس و است. به طوري که در پس از انقالب، ماموریتالملل متاثر شدهبین
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و به رغم این 1استالملل همواره مورد تهدید بازیگران وابسته به نظام سلطه بودهچالش با نظام سلطه در صحنه بین

آن و اهمیت و حساسیت دستگاه سیاست خارجی و دیپلماسی، خأل گفتمان در تهدیدات، حجم و کیفیت روزافزون

حوزه امنیت دیپلماتیک جمهوري اسالمی ایران و در نتیجه فقدان قوانین، مقررات و ساختار متناسب براي مقابله با 

است و از نگاه دههاي دیپاماتیک جمهوري اسالمی ایران بوهاي امنیتی ماموریتترین چالشاین تهدیدات از اساسی

توجهی به حوزه امنیت دیپلماتیک، نشأت گرفته از متن اساسنامه وزارت امور نگارنده، بدون شک دلیل عمده بی

شمسی توسط دو کمیسیون مشترك مجلس سنا و شوراي ملی 1352خارجه است، چرا که این اساسنامه در سال 

بیعی بعد از گذشت نیم قرن از به کارگیري آزمایشی آن است و به طور طوقت به صورت آزمایشی به تصویب رسیده

هاي جدید دستگاه دیپلماسی است؛ زیرا این اساسنامه بر اساس شرایط نیازمند بازنگري و اصالح براساس نیازمندي

الملل به عنوان یک بازیگر وابسته به اردوگاه غرب و نظام و اهداف رژیم طاغوت پهلوي و جایگاه آن در صحنه بین

ها از جمله حفاظت و امنیت دیپلماتیک با خأل لطه تدوین شده است و به همین دلیل، در بسیاري از زمینهس

گفتمانی و ساختاري همراه است. 

شناسی عبارت حفاظت و امنیت پردازد. فصل اول به مفهومفصل به تبیین موضوع می15کتاب حاضر، طی 

ازد. پرددیپلماتیک و چیستی و چرایی اهمیت آن می

-فصل دوم به موضوع حفاظت و امنیت دیپلماتیک به مثابه یک فرهنگ سازمانی پرداخته و چرایی لزوم پیاده

دهد. سازي سازوکارهاي امنیتی را در قالب یک فرهنگ سازمانی مورد بررسی قرار می

، به کلیات قواعد و فصل سوم براي آشنایی مخاطب با مفاهیم پایه و زیربنایی حوزه حفاظت و امنیت دیپلماتیک

قوانین جاري در حوزه امنیت دیپلماتیک اختصاص دارد. 

از فصل چهارم تا یازدهم، موضوع حفاظت و امنیت دیپلماتیک در کشورهایی همچون آمریکا، روسیه، چین، 

شود. انگلیس، فرانسه، ایتالیا، آلمان و ترکیه بررسی می

- به موضوع دیپلماسی و تروریسم و واکاوي کنش میان آن دو میدر فصل دوازدهم با اتخاذ رویکردي انتقادي، 

پردازد. 

میالدي و حمله به  کنسولگري جمهوري اسالمی ایران در مزار شریف و 1980همچون اشغال سفارتخانه جمهوري اسالمی ایران در لندن در سال تهدیداتی. ١
میالدي1998هاي ایرانی در سال شهادت جمعی از دیپلمات
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گیري دانش معماري اماکن دیپلماتیک در آمریکا داشته و در ادامه فصل سیزدهم مروري بر تاریخچه شکل

دهد.ضرورت و راهکارهاي معماري امن اماکن دیپلماتیک را مورد طرح و بررسی قرار می

هاي مجازي و نقش افکار عمومی در خانهاندازي سفارتیپلماسی دیجیتال و راهفصل چهاردهم به مبحث د

کند.پیشبرد منافع ملی کشورها پرداخته و چرایی اهمیت این موضوع را در دنیاي متحول شده امروز تبیین می

ور خالصه فصل پانزدهم هم به طگیري و رهیافت نهایی مباحث کتاب را در بر دارد.فصل پانزدهم هم نتیجه

- هاي هر فصل را بر شمرده و ضمن بررسی تاثیر این اثر بر مطالعه سیاسی، امنیتی و تا حد زیادي روابط بینیافته

-الملل، کارایی و موازنه تدابیر حفاظت و امنیت دیپلماتیک مختلف را شرح داده و سپس پیشنهادات زیر را ارائه می

دهد: 

هاي دیپلماتیک کشورمان از نظر امنیتی مورد بازبینی و ماموریتساختار و سازمان وزارت امور خارجه و

هاي در معرض تهدید آن مشخص شود. ارزیابی جدید قرار گرفته و حوزه

 ضروري است یک ساختار سازمانی مستقل تحت عنوان اداره یا سازمان حفاظت و امنیت دیپلماتیک تشکیل

و حفاظتی دیپلماتیک مورد نیاز دستگاه دیپاماسی و مسئولیت احصا، تدوین و اجراي قواعد امنیتی 

کشورمان به آن سپرده شود. 

 با توجه به اهمیت توانمندسازي و ارتقاي سطح آموزش و سواد امنیتی و حفاظتی پرسنل دیپلماتیک پیش

هاي دیپلماتیک، ضروري است که یک مرکز آموزش ویژه با همکاري نهادهاي امنیتی و از اعزام به ماموریت

اندازي شود. نظمی در حوزه حفاظت و امنیت دیپلماتیک راه

 از طریق مجلس شوراي اسالمی، جایگاه حقوقی و قانونی ساختار مسئول در حوزه حفاظت و امنیت

هاي همکار از قواعد ابالغی امنیت دیپلماتیک مشخص و تصویب گردد تا زمینه تبعیت کامل سایر مجموعه

دیپلماتیک فراهم شود. 

هاي دیپلماتیک ملزم به طی کننده در ماموریتکارکنان دستگاه دیپلماسی و نهادهاي مشارکتکلیه

واحدهاي آموزشی مقتضی در حوزه امنیت و حفاظت دیپلماتیک گردند. 
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 ،با توجه به فقدان وجود یک استاندارد بومی مشخص در حوزه معماري امنیتی اماکن دیپلماتیک کشور

اندارد امنیت دیپلماتیک بومی در دستور کار قرار گیرد. هرگونه اجاره یا تملک ضروري است تدوین یک است

اماکن با هدف تبدیل به مکان دیپلماتیک کشور، مشروط به کسب تائیدیه حفاظت و امنیت دیپلماتیک باشد

هاي یک مرکز عملیات امنیت دیپلماتیک براي کنترل و فرماندهی جهت ارتباط با اماکن و ماوریت

ماتیک ایجاد گردد. دیپل

  استفاده از مطالبات خارجی غیرقابل انتقال به کشور در راستاي خرید زمین و طراحی و ساخت اماکن

هاي نوین دستگاه دیپلماسی.دیپلماتیک جدید و منطبق با نیازمندي

نظامی هاي پلیس دیپلماتیک و به کارگیري کادربازنگري در سیاست استفاده از سربازان وظیفه در باجه

هاي اطالعاتی و امنیتی. آموزش دیده به مهارت

هاي ویژه در رابطه با به کارگیري کارمندان محلی از جمله کاهش دوره همکاري آنها در تعریف محدودیت

ساله، به منظور جلوگیري از تبدیل شدن کارمندان محلی به منابع خبري با ارزش و 5الی 2بازه زمانی 

اي اطالعاتی کشورهاي رقیب.  هبالقوه براي سرویس
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زا در رژیم هاي درونی بحراناسرائیل: ادامه یا خاتمه: واکاوي گسست-2

صهیونیستی 

محمد پاکدامن

1399سازان نور، موسسه مطالعات اندیشهتهران: 

چکیده

دارد، د بهشتی در خصوص این اثر اظهار میآقاي دکتر امیر محمد حاجی یوسفی، عضو هیات علمی دانشگاه شهی

توجهی به داد، کمشناسی، کارهاي پژوهشی را انجام میشمسی در باب مطالعات اسرائیل1390هنگامی که در سال 

کرد و از شناسی سیاسی اسرائیل و مسایل داخلی آن را به عنوان یک خأل جدي در ادبیات موجود مطرح میجامعه

مند به مسایل فلسطین اثري از سوي آقاي محمد پاکدامن که مسلط به زبان عبري و عالقهاین رو، تدوین چنین

باشد، بسیار ارزشمند است. اشغالی می

به اعتقاد ناشر کتاب، دولت در اندیشه سیاسی، دستگاه سیاسی متمرکزي است که انحصار استفاده مشروع از 

اي یک ملت خاص را دارا است و این دولت براي اینکه بتواند اجبار و زور درون یک قلمرو و جغرافیایی معین بر

ها المللی ایفا کند، نیاز به مشروعیت دارد و به طور طبیعی دولتنقشی پویا و مانا در مناسبات داخلی و بین

نقاط گیرند و لذا ایده دولت یهود و تشکیل ملتی از یهودیان پراکنده در اقصا هاي خود میمشروعیت خود را از ملت

اي مغایرت دارد و طبیعی سازي به طور ریشهدنیا که هر یک داراي قومیت و فرهنگی خاص هستند با مبانی دولت

هاي جمعیتی زیادي است چنین دولتی عالوه بر آنکه با مشکل مشروعیت مواجه است، با بحران اجتماعی و شکاف

در داخل خود مواجه است. 
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است در فصل اول با عنوان مفهوم شکاف اجتماعی و ارائه فصل سامان یافته6در همین راستا، این اثر که در 

پردازد. در این فصل با پذیرش هاي اجتماعی و دورنماي آن میمدل تحلیلی، به طرح مسئله درباره شکاف

یی فردمحوري فاصله گرفته به ارائه مدلی براي شناسا- محوريگرایانه، از دو سر طیف جامعهرویکردهاي جماعت

گمارد که این موضوع در مورد رژیم صهیونیستی و آمریکا به عنوان جوامع ها و فهم منازعات همت میشکاف

است. مهاجرپذیر آزموده شده

هاي دو گیريپردازد و ضمن بررسی جهتداري میفصل دوم با عنوان شکاف مذهبی و سکوالر به مسئله دین

دهد که گراي موعودگرا را مورد مداقه قرار میمذهبی- یکردهاي ملیجناح مذهبی و سکوالر نسبت به یکدیگر، رو

البته در این راستا، تغییرات ایجاد شده در مرزبندي کالسیک مذهبی سکوالر، پس از ایجاد صهیونیسم موعودگرا، در 

یابد. هاي سیاسی راست و چپ نمود میتقابل

به بررسی شطرنج سیاسی اسرائیل اختصاص دارد و فصل سوم با عنوان شکاف سیاسی میان جناح راست و چپ، 

شناسی سیاسی را شود که جریاندر اینجا به مسئله پوپولیسم و نئوپوپولیسم در رژیم صهیونیستی پرداخته می

هاي موجود در جناح دهد و تفاوتگرا تسري میهاي راستعالوه بر دو اردوگاه سنتی راست و چپ، در میان مهره

دهد. منظر مورد بررسی قرار میراست را از این 

هاي در فصل چهارم، با عنوان شکاف اجتماعی با محوریت طبقه متوسط، نگارنده معتقد است، مسئله اعتراض

و پس از آن نمود 2011هاي نئولیبرال در سال هاي خیابانی در ضدیت با سیاستاجتماعی که به صورت اردوکشی

شود که ، رژیم صهیونیستی را هم در نوردید و لذا در این مبحث نشان داده مییافت، عالوه بر اسپانیا، تونس و مصر

است که روز به روز شدیدتر شده و جامعه هاي گسترده رهبران سیاسی بودهسازياي از غیریتاین اعتراضات نتیجه

ت مذکور به جاي ایجاد برد و از همین رو، با عدم تغییر رویکرد سیاسیون، اعتراضااي شدن پیش میرا به سمت توده

هاي صنفی در طول دهه بعد نمود یافت. بسیج اجتماعی میان مردم، به صورت اعتراض

ها با ها و گرایش به نئونازیسم، به نقش با اهمیت کاست روسفصل پنجم، با عنوان گسست قومیتی روس

پردازد گیري اسرائیل میدر شکلمیلیونی و اندکی کمتر از ربع کل جمعیت رژیم صهیونیستی 5/1جمعیت بیش از 

گذاران اي که بسیاري از بنیانها با صهیونیسم بسیار دیرینه و قوي بوده به گونهکه در این خصوص، ارتباط روس

ها به اند. در این فصل، موج مهاجرت روسمایلی مینسک متولد شده500رژیم صهیونیستی در محلی واقع در 
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نها و واکنش جامعه و مسئوالن صهیونیست به مهاجران روس مورد توجه قرار فلسطین اشغالی و علت مهاجرت آ

است. گرفته

-ها، به موضوع شکاف با محوریت نظامیگرایان و پست صهیونیستدر فصل ششم، با عنوان شکاف میان نظامی

رن مثل پست شود. در این فصل، به صداهاي پست مدگري که عمدتاً در دو دهه اخیر ظهور کرده، پرداخته می

شود و رویکردهاي دانشگاهی در درون رژیم صهیونیستی نسبت به مسئله صهیونیسم و فمینیسم پرداخته می

شود که شوند. در این اینجا نشان داده میگري که برونداد سیاسی اجتماعی هم داشته، معرفی مینظامی

گیري ، از درون خاکسترهاي انتقاد به نظامیگراي موعودگرایانهنئوصهیونیسم به عنوان مولود رویکردهاي راست

است. اسرائیل برخاسته

ها آمده است که مسایلی همچون شکاف مذهبی و سکوالر، شکاف سیاسی میان دو در انتهاي کتاب نیز، پیوست

تر و با ها به شکلی ملموسجناح راست و چپ، شکاف اجتماعی با محوریت طبقه متوسط و گسست قومیتی روس

است.   ار و ارقام و نمودار مورد توجه قرار گرفتهذکر آم
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مقاومت و محور مقامت: نظریه و عمل  - 3

رضا داددرویش

1400ابرار معاصر تهران، تهران: 

چکیده

باط این اثر با اشاره به واژه بنیادین و فطري مقاومت که ریشه قرانی داشته و با مفاهیم و آیات اجتماعی قران ارت

داند که از این رهگذر، معناداري دارد، انقالب اسالمی ایران را داراي پیامدهاي شگرفی در سطح منطقه و جهان می

الملل الملل وارد ادبیات علوم سیاسی و بینگفتمان مقاومت نیز به مفهوم مقابله با نظام سلطه و صهیونیسم بین

راهبردي مقاومت فعال، آوردن مردم منطقه از حاشیه به متن گردید و تالش جمهوري اسالمی ایران در مسیر افق 

است و از اي مطلوب بودههاي همسو به منظور ایجاد ترتیبات و نظم منطقهاي با همکاري دولتهاي منطقهسیاست

باشد را به نفع این رهگذر، حاشیه امن نظام سلطه که متشکل از صهیونیسم، حکام مستبد و نیروهاي تروریستی می

است. مردمان منطقه دگرگون و سامان بخشیده

لذا با عنایت به اهمیت موضوع و به رغم کارهاي خوب علمی صورت گرفته در این زمینه، اما از نگاه مولفان کتاب 

است که از این رو، پیشنهاد تهیه کتاب حاضر که دربردارنده جاي کتابی جدید، جامع، تطبیقی و به روز خالی بوده

شود و پس از یکسال، این اثر المللی ابرار معاصر تهران مطرح میاز مقاالت است، از سوي موسسه بیناي مجموعه

است تا به مسایل مختلف و ابعاد گوناگون مقامت پرداخته شود. مباحثی از قبیل شود. در کتاب تالش شدهمنتشر می

ملی یک کشور است؟ آیا مقاومت نوع این که مبانی دینی و نظري مقاومت چیست؟ آیا مقاومت وجهی از قدرت

الملل را دارد؟ خاصی از قدرت نفوذ است؟ آیا مسایل مرتبط با مقاومت، توانایی تحت تاثیر قرار دادن سیاست بین

المللی ها هنگامی که در مورد نظم و امنیت بیناي بین مقاومت و دیپلماسی وجود دارد؟ آیا دیپلماتآیا رابطه
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دهند، توجه دارند؟ آیا همکاري در حوزه مقاومت در سطح آنچه که نیروهاي مقاومت انجام میکنند، بهمذاکره می

کند؟ المللی کمکی به برقراري ثبات و امنیت و صلح میمنطقه و بین

بخش تنظیم 4باشد که در مقاالت ارائه شده در این کتاب از سوي مولفان در پاسخ به سواالت مطرح شده می

است. گردیده

بخش اول مربوط به مبانی نظري و مفهوم مقاومت است که دراین بخش مواردي همچون، چیستی، چرایی و 

چگونگی مقاومت از نگاه قران کریم؛ مقاومت از منظر امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبري؛ تبیین اصول مرتبط با 

رهیافت 5ي به مقاومت در قالب هاي نظرمقاومت در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و همچنین رهیافت

گیرند. جنبشی مورد بررسی قرار می-تربیتی، مسیحی و حزبی-المللی، آموزشیپست مدرن، روابط بین-انتقادي

شوند الملل اختصاص دارد و مباحثی که در این مورد بررسی میبخش دوم کتاب به موضوع مقاومت و نظام بین

الملل؛ الملل و سیاست بینها و رویکردهاي روابط بینگیري از برخی از نظریهعبارتند از: قدرت/مقاومت با بهره

اي غرب آسیا؛ محور مقاومت و امنیت ملی جمهوري اسالمی ایران؛ چگونگی اثرگذاري محور مقاومت بر نظم منطقه

الملل و ام بینبررسی محور مقاومت به عنوان بازیگر جدید در ساختار قدرت منطقه، با توجه به دوران گذار نظ

جایگاه مقاومت در نظام بعدي؛ واکاوي رابطه مقاومت و دیپلماسی از حیث مفهومی و به لحاظ تاریخی و بر اساس 

هاي فروملی و فراملی، ایجاد هاي اصلی دیپلماسی مقاومت همچون: ارتباط، جذب به همکاري، بسیج شبکهکارویژه

اي.   رامنطقهاي و همکاري با بازیگران فبازدارندگی شبکه

هاي بخش سوم معطوف بر سازمان و تشکیالت مقاومت است که به مباحثی همچون، کادر و رهبرسازي در گروه

مقاومت؛ توسعه سازمانی مقاومت و ضرورت گذار از محور به سوي شبکه؛ نوع سازوکارهاي کنش تاکتیکی و موازنه 

هاي سکوالر و معتدل) با توجه ها و برخی از سنیها، ایزديها، آشورياي( مسیحیتهدید با نیروهاي هویتی منطقه

بخش با تمرکز هاي آزاديهاي راهبردي ایران؛ تبیین نوع و چگونگی همکاري محور مقاومت با سایر گروهبه ضرورت

ر هاي تکفیري و بررسی عملکرد مقاومت دهاي مقاومت فلسطین؛ مقابله با گروهبر بررسی موقعیت و ارتباط جریان

قبال تروریسم. 

کند. در این بخش سه مبحث اساسی مورد توجه قرار بخش چهارم، برآورد وضعیت و آینده مقاومت را بررسی می

دارد. ابتدا برآورد وضعیت مقاومت اسالمی در منطقه با تمرکز بر وضعیت پایداري و مقاومت ایران و کشورهاي همراه 
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هاي مقاومت در شود. سپس جریاندر مقابل نظام سلطه تبیین میو حامی در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا

گیرد و در نهایت محور مقاومت، دستاوردها و روي آن مورد بررسی قرار میهاي پیشغرب آسیا و تهدیدات و چالش

گیرد. هاي موجود مورد مداقه قرار میراهکارهاي پیشنهادي معطوف به چالش
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هاي الملل بشردوستانه(متدلوژي تطبیقی و رهیافتحقوق بینحمایت از افراد در- 4

اسالمی) 

سید مصطفی میرمحمدي

1399دانشگاه مفید، : قم

چکیده

نگارنده با اشاره به واژه حقوق بشردوستانه، معتقد است، اگرچه در زبان فارسی براي نام این شاخه از دانش 

رسد که واژه قانون اند، اما به نظر می، حقوق بشردوستانه را برگزیدهحقوق که بر حمایت از انسانیت تاکید دارد

الملل بشردوستانه در زبان تر و گویاتر باشد که البته با توجه به رایج بودن واژه حقوق بینانسانیت عنوانی مناسب

- مطلب که لزوم پژوهشاست. همچنین مولف با اشاره به اینفارسی، لذا در این اثر نیز از همین واژه استفاده شده

الملل بشردوستانه معاصر مدتی است که از سوي مراکز پژوهشی از هاي تطبیقی میان حقوق اسالم و حقوق بین

ها و هاي آموزهها از یک سو، ظرفیتالملل صلیب سرخ مورد تاکید قرار گرفته است، لذا این پژوهشجمله کمیته بین

دهد و ها و کاستن از آالم آنها در وضعیت مخاصمات را نشان میحقوق انسانمتون اسالمی را در احترام و حمایت از

هاي تعامل و یا همروي دو نظام حقوقی معاصر بشردوستانه و حقوق آورد تا راهاز سوي دیگر، فرصتی را فراهم می

ه و منتشر شده تر به بحث و بررسی گذاشته شود و کتاب حاضر نیز با همین هدف تهیعمیقهاياسالم با پژوهش

باشد. فصل می4است. این کتاب مشتمل بر 

پردازد و بر هاي اسالمی میالملل بشردوستانه و آموزهفصل اول به طور تفصیل به مطالعه تطبیقی حقوق بین

دارد، درباره امکان مطالعه متدولوژي مطالعات تطبیقی میان اسالم و حقوق بشردوستانه تمرکز دارد که اشاره می

یقی میان حقوق بشردوستانه معاصر و قواعد اسالمی، سه نظریه تفکیک، تطبیق و همروي و همچنین بینابین و تطب

المللی معاصر سازگارتر است. هاي جامعه بیندو سویه وجود دارد که نظریه سوم با واقعیت
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هاي اسالمی، وق و آموزهالملل بشردوستانه و حقفصل دوم، با مروري بر انواع افراد مورد حمایت در حقوق بین

نماید. کند و میزان حمایت از هر یک از آنان را به طور کلی تبیین میانواع افراد مورد حمایت را معرفی می

فصل سوم به بررسی حمایت از شش گروه از افراد نیازمند حمایت از جمله زنان، کودکان، مفقودان، متوفیان، 

است که ها از نظر مولف، این بودهاست و علت انتخاب این گروهبیقی پرداختهکارکنان بهداري و مذهبی با رویکرد تط

باشند. در المللی صلیب سرخ، این شش گروه نیازمند توجه بیشتري در شرایط کنونی میمطابق گزارش کمیته بین

هاي رهیافتالمللی مبناي بحث قرار گرفته است و در ادامه بهاین فصل، آخرین قواعد عرفی بشردوستانه بین

است. هاي مورد حمایت پرداخته شدهاسالمی در خصوص هر یک از گروه

فصل چهارم به ضمانت اجراي حقوق بشردوسانه در حمایت از اشخاص پرداخته است که از نظر مولف، این 

ست که اي اهاي اسالمی موضوع تازهموضوع از منظر تطبیقی اهمیت بیشتري دارد و تطبیق این موضوع با ظرفیت

الملل بشردوستانه طیف است و در این میان، ضمانت اجراي حقوق بینهاي مشابه کمتر به آن توجه شدهدر پژوهش

ها هاي اسالمی نیز ضمانتهاي تنبیهی و کیفري است و در آموزهوسیعی از عوامل پیشگیرانه و بازدارنده تا ضمانت

وجود ندارد.  محور است و در آن، میان فرد و جمع تفاوتی تکلیف
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دولت و جامعه در گذار چین به دمکراسی: کنفوسیانیسم، لنینیسم و توسعه-5

اقتصادي 

شیائوجین گوئو

	ترجمه پرویز علوي 	

1399اختران، تهران: 

چکیده

حصیل در خارج دارد، زمانی که در نظر داشت تا کشور چین را براي تمولف در باره ایده تالیف این اثر، اظهار می

کرد و آن اش در آمریکا زندگی میکند که نویسندهاي در یک روزنامه توجهش را جلب میاز کشور ترك کند، مقاله

خواهید چین را بشناسید باید به آمریکا بروید و اگر بخشی از مقاله که نظر مولف را جلب کرد این بود که اگر می

سال تحصیل در رشته علوم سیاسی در 9به چین بروید و مولف پس از بایست خواهید آمریکا را بشناسید میمی

کند. نگارنده معتقد است، زمانی که از کشور خارج شد با دانشگاه ایالتی جورجیا به همین نتیجه دست پیدا می

ند گذار به نظریه دمکراسی آشنا بود، اما تجربه زندگی در دمکراسی را نداشت و در آمریکا بود که با دمکراسی و فرای

خواهید رئیس پس می"هاي درسش در مستند شود و زمانی که براي نخستین بار در کالسدمکراسی آشنا می

-، گري هارت نامزد حزب دمکرات را که تنها در میان برف ایستاده و از مردم درخواست حمایت می"جمهور شوید

د داشته باشد و این گونه و از طریق مطالعه درباره توانبیند، تصور چنین شرایطی را در مورد چین نمیکند را می

شود که چگونه چین طی تاریخ به صورت سیاست و دمکراسی در غرب و با مقایسه چین با آمریکا، متوجه می

اي غیردمکراتیک درآمده است و چگونه ممکن است، دمکراسی در چین پدید آید و چرا گذار به دمکراسی در جامعه

فصل این مسایل را 7باال به پایین و طی فرایندي طوالنی و تدریجی خواهد بود. این کتاب طی چین احتماالً از 

کند. بررسی می
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جامعه: دولت نیرومند در برابر جامعه ضعیف، کلیات بحث مورد توجه قرار - در فصل اول با عنوان پیکربندي دولت

دمکراسی از باال و به هدایت و رهبري حزب، سه شود، به منظور درك گذار بهگیرد که در این فصل اعالم میمی

عامل دولت نیرومند و جامعه ضعیف در چین یعنی سنت کنفوسیوسی، میراث نهادسازي لنینی و الزام توسعه 

فرضیه مرتبط با سنت -1شود که عبارتند از: شوند و چهار فرضیه در نظر گرفته میاقتصادي به تفصیل تبیین می

فرضیه تسلط دولت -4فرضیه الزام توسعه اقتصادي و -3مرتبط با میراث نهادسازي لنینی، فرضیه- 2کنفوسیوسی، 

بر جامعه.

موضوع فصل دوم، دولت حزبی و قدرتمندي آن است که با آوردن مثالی از رابطه نزدیک و تنگاتنگ رهبري چین 

دهد گیرد و نگارنده در اینجا نشان مییاجرایی، موضوع مورد مداقه قرار م-در دوران پس از مائو با دستگاه اداري

است که نشان دهد، رابطه رهبري با بوروکراسی حاکی از تسلط حزب بر این رابطه از آن جهت تجزیه و تحلیل شده

بوروکراسی کارآمد است. 

هاي این اپوزیسیون در ساختگیرد. مشکالت و دشواريدر فصل سوم، اپوزیسیون سیاسی مورد مطالعه قرار می

شود.رهبري جایگزین براي پیشبرد دمکراسی در چین شرح داده می

پردازد. میالدي می1989فصل چهارم به بررسی دیدگاه عامه مردم و روشنفکران پس از سال 

گذار و بخش خصوصی نوپدید چین اختصاص دارد. فصل پنجم به طبقه سرمایه

پردازد. حزب کمونیست چین میفصل ششم به احتمال گذار دمکراتیک به ابتکار و رهبري

ها مورد بررسی قرار روي چینیدر فصل هفتم، تحول دمکراتیک چین در سده اخیر با توجه به دورنماي پیش

گیرد.   می
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) 2011تحول دکترین امنیتی اسرائیل در قبال سوریه(با نگاه به جنگ - 6

فاخره عرب اسدي

1399ابرار معاصر تهران، تهران: 

کیدهچ

الملل که در یک قرن اخیر ذهن پژوهشگران این حوزه را به خود مشغول هاي حوزه روابط بینیکی از چالش

طلبی رژیم صهیونیستی است. به طوري که رژیم صهیونیستی به عنوان یک گیري و توسعهاست، چالش شکلکرده

بر راهبرد اشغالگري و تضعیف بازیگران است و راهبردهایش مبتنی طلب و نژادپرست شناخته شدهبازیگر توسعه

است. از نگاه نگارنده، کنشگري رژیم صهیونیستی در قبال محور مقاومت و مشخصاً کشور سوریه ذیل پیرامون بوده

هاي سایکس پیکو در این منطقه هاي کالنی که براي کل منطقه خاورمیانه و در جهت تغییر ساختار و مرزبنديطرح

هاي آمریکا اي همسو با سیاستهایی که در جهت ایجاد خاورمیانهوجه این نوشتار است. طرحطراحی شده، کانون ت

کار در آمریکا، میالدي با روي کار آمدن حکومت نومحافظه2000و ایمن براي اسرائیل طراحی شد و در سال 

ین شد و در آن سو نیز ساز اجراي طرح خاورمیانه نوفرصت اجرایی شدن یافت. در این میان، حکومت بوش زمینه

) در Eyal Zisserحکومت بشار اسد نقش بیشتري در محور مقاومت را بر عهده گرفت که در این باره ایال زیسر(

هاي اسرائیل، معتقد است، از زمانی که بشار اسد به قدرت اي با عنوان بحران در سوریه: تهدیدات و فرصتمقاله

اهللا رادیکال در جهان و به عنوان دوست ایران و شریک اصلی و فعال حزبرسید، خودش را به عنوان رئیس اردوگاه

و حمایت در محور ضداسرائیل و ضد آمریکا ترسیم کرد. 

-پردازد و نظریه واقعاین اثر پژوهشی مشتمل بر پنج فصل است که در فصل اول به چارچوب نظري موضوع می

دهد. در ضر با بیان مفروضات، اصول و مفاهیم خودش شرح میگرایی تهاجمی را به عنوان مبناي تئوریک کتاب حا

ها و مبانی شود که مولغههاي آن تشریح میفصل دوم، دکترین امنیتی اسرائیل از طریق بیان مبانی، اصول و مولفه
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بانی هاي تاریخی و فرهنگی و مهاي ایدئولوژیک و دینی، مولفهاند از: مبانی و مولفهمطرح در این زمینه عبارت

داخلی مثل جمعیت، اقتصاد و سرزمین. 

میالدي 2000در فصل سوم کتاب، محیط امنیتی اسرائیل به تبع رویدادهاي منطقه خاورمیانه بعد از سال 

نشیتی اسرائیل از جنوب لبنان؛ شود و موضوعاتی همچون به قدرت رسیدن بشار اسد در سوریه؛ عقبترسیم می

روزه 33در عراق جدید؛ خروج سویه از خاك لبنان در پی ترور رفیق حریري؛ جنگ سقوط صدام؛ توسعه نفوذ ایران

روزه از جمله رویدادهایی 8روزه و 22هاي یابی حماس در فلسطین و جنگاهللا لبنان و قدرتاسرائیل علیه حزب

اند. هستند که هر کدام نقش موثري در ترسیم محیط امنیتی اسرائیل داشته

میالدي در سوریه و تفاوت آن با آنچه به عنوان بهار 2011ز بررسی توصیفی شروع بحران فصل چهارم پس ا

عربی در کشورهاي منطقه شمال آفریقا به همراه داشت، به پشت پرده بحران در این کشور و نقش موثر آمریکا و 

دار شدن اسرائیل و خدشهپردازد که به اعتقاد مولف، محیط امنیتی جدید اسرائیل در رقم خوردن جنگ سوریه می

2011ها پیش از میالدي باعث شد تا محور آمریکا و اسرائیل از سال2000قدرت بازدارندگی این رژیم در دهه اول 

زدن به حکومت سوریه به طور خاص و محور مقاومت به طور عام باشند. میالدي مترصد فرصتی براي ضربه

روي جنگ سوریه در فصل پنجم، با مروري بر دکترین امنیتی رژیم اسرائیل در قبال سوریه، به سناریوهاي پیش

علیه 2011هایی که جنگ اي در کنار تمام هزینهشود و در یک نگاه مقایسهو سناریوهاي مطلوب آن رژیم اشاره می

ل توجهی که این جنگ براي محور مقاومت به سوریه به محور مقاومت تحمیل کرد، به تشریح دستاوردهاي قاب

شود.  همراه داشت، پرداخته می
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) 2001- 2018منازعه داخلی افغانستان و تحوالت امنیتی جنوب آسیا(- 7

محمد عارف فصیحی دولتشاهی

1399ابرار معاصر تهران، تهران: 

چکیده

سیاسی و برخورداري از - به اعتقاد نویسنده، افغانستان به دلیل منازعات مداوم، سطح پایین انسجام اجتماعی

دهند که منازعه داخلی ها نشان میآید و یافتههاي بحران در منطقه و جهان به شمار میدولت درمانده، از کانون

ها، باعث پیوند امنیتی افغانستان با ناکامی دولت و در سطح تعامل زیرمجموعهافغانستان در سطح داخلی منجر به

مجموعه امنیتی جنوب آسیا گردیده است و لذا نبود یک اثر مستقل و مشخص در زمینه بررسی نقش منازعات 

آید.داخلی در مجموعه امنیتی جنوب آسیا، باعث گردید تا انگیزه تالیف چنین اثري از سوي مولف به وجود

فصل سازماندهی نموده و موضوع را مورد بررسی 5نگارنده با نظرداشت به اهداف زیر، این اثر پژوهشی را طی 

دهد.  قرار می

دهی مناسبات سیاسی افغانستان با کشورهاي دیگر به تقویت و گسترش مطالعات سیاسی و تنظیم و سامان- 1

خصوص منطقه جنوب آسیا؛ 

برداري بهینه از اوضاع و تحوالت سیاسی هاي سیاسی و بهرهزان در طراحی نقشهسایاري رساندن به سیاست- 2

امنیتی؛ 
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-بررسی کارشناسانه تاثیر منازعات داخلی افغانستان بر مجموعه امنیتی جنوب آسیا در چهارچوب آسیب- 3

جانبه و فراگیر مسئله و جستجوي موضوعات حساس که بر رونداي و نگرش همهشناسی ملی و منطقه

کنند؛ اي آن نقش جدي ایفا میمنازعات در افغانستان و چگونگی بازتاب منطقه

واکاوي موضوعات حساسی که از طریق آنها افغانستان در مجموعه امنیتی جنوب آسیا نقش اساسی ایفاد - 4

شور؛ اي ناتو و آمریکا در این ککند. موضوعاتی همچون: ژئوپلیتیک افغانستان؛ حضور بازیگران فرامنطقهمی

گرایی، قاچاق مواد مخدر و عضویت افغانستان در آفرینی بازیگران غیردولتی مثل تروریسم، افراطنقش

سارك؛

بررسی این موضوع که محوریت تاریخی و برجسته شدن قومیت در ساختار نظام سیاسی در افغانستان و - 5

ی در جامعه چندقومی افغانستان همچنین توزیع نابرابر قدرت سیاسی از عوامل اصلی شکاف و منازعات داخل

است؛

بررسی عوامل موثر در ضعف و ناکارآمدي دولت افغانستان.   - 6
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) 1357-1397ساله ملت و دولت(هاي چهلجامعه شناسی ایران: تالش-8

پورحمیدرضا جالیی

1400انتشارات دانشگاه تهران، تهران: 

چکیده

هاي جمعی مردم شناسی سیاسی، بخشی از تالشز ذخیره نظري جامعهگیري اکتاب در تالش است تا با بهره

شمسی را براي بهبود حکمرانی و وضعیت زندگی اجتماعی مردم توضیح دهد. 1357- 1397ایران در بازه زمانی 

رد و گیرد و معتقد است، نباید این دوره را کامالً مثبت ارزیابی کهاي رایج و نسنجیده فاصله مینویسنده از کلیشه

است و نباید به سال نسبت به گذشته پیشرفت داشته400گفت که هم اکنون ایران در مرکز جهان است و به اندازه 

صورتی منفی نظر داد و خاطرنشان ساخت که مردم با انقالبشان چه خطاي بزرگی انجام دادند و هم اکنون جامعه 

جموع، ملت و دولت ایران براي بهبود زندگی ایرانیان ایران در حال فروپاشی است؛ چراکه در این چهل سال در م

توطئه نکردند و بلکه تالش کردند و این تالش جمعی را باید شناخت و از اظهارنظرهاي کلی و نسنجیده اجتناب 

اي، در صدد است تا مسئله به مسئله و الیه به الیه این هاي کلیشهکرد. از این رو، نگارنده به جاي این برداشت

مند بررسی کند. جمعی ملت و دولت را به صورت روشتالش

هاي اجتماعی و هم از منظر نظم سیاسی، جامعه ایران را توصیف کتاب در تالش است که هم از دریچه جنبش

دهد که آیا تعبیر چارلز تیلر صحیح است که کرده و تغییراتش را تحلیل و تبیین کند و به این پرسش پاسخ می

1357هاي پیروز قرار دارد و انقالب انقالب در زمره انقالب10انقالب در دوران مدرن، تنها 500ع گوید: از وقومی

باشد. همچنین نویسنده مدعی است که عمالً با رخدادهاي پس از انقالب، این انقالب می10ایران نیز جزو آن 
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معه و فاصله گفتن از جامعه نامتوازن تالش انقالبی ملت ایران به این جهت حرکت کرده که براي اداره بهتر جا

است که نهاد دین بر نهاد دولت سیادت یابد و این امر تحقق یافت. ترین کار این بودهتوسعه یافته زمان پهلوي، مهم

جویانه ناتمامی شکل گرفت که اما پس از جنگ تحمیلی، از دل همین تالش انقالبی مردم ایران، حرکت اصالح

اره بهتر جامعه باید نهاد دولت و دین از هم تفکیک شوند و به جاي سیادت یکی بر دیگري، هر معتقد است، براي اد

دو با یکدیگر تعامل سازنده داشته باشند. 

باشند.  انتهاي کتاب، فصل می22ها دربردارنده بخش اصلی است که بخش3این کتاب مشتمل بر یک مقدمه و 

1392شمسی، تبیین حرکت انتخاباتی 1388یل، رخدادهاي انتخابات ها آمده است که موضوعاتی از قبپیوست

گرایی مدنی و غیره را در بر شمسی و مسایلی همچون: فدرالیسم قومی، ملی1380شمسی، تجربه انتخاباتی سال 

گیرد. می

یم؟ شناسی سیاسی چگونه سود ببرپردازد که از جامعههمچنین، نگارنده در مقدمه کتاب به این پرسش می

هاي جمعی ایرانیان مورد بررسی قرار ها و تالششناسی سیاسی ایران از منظر جنبشدر بخش اول کتاب، جامعه

هاي درون جامعه مدنی و وجه جنبشی جامعه ایرانیان از چگونگی پیروزي انقالب اسالمی، گیرد و به پویاییمی

1396ماه نان و دانشجویان تا اعتراضات ديهاي اقشاري و جنبشی مثل جنبش قومی، زجنبش اصالحات، الیه

است. همچنین شمسی توجه شده است و به عبارتی در این بخش موضوع از پایین به باال به جامعه نگاه شده

اند از: باشد، عبارتسواالتی که در این بخش مطرح می

 ی پهلوي شکل گرفت تر از قدرت سیاسشمسی، چگونه قدرت اجتماعی قوي1357در جامعه ایران در سال

و انقالب اسالمی ایران به رغم ناباوري، به پیروزي رسید؟ 

 چرا در جامعه سیاسی تغییرات مبتنی بر گونه اصالحی بر گونه انقالبی ترجیح دارد؟

 است؟ سال گذشته، جامعه سیاسی ایران جامعه جنبشی شده25چرا در

هاي آن در جامعه سیاسی ایران توجه ملت و چالش-ولتدر بخش دوم، به جامعه سیاسی از باال و از منظر د

اند از: باشد، عبارتاست. سواالتی که در این بخش مطرح میشده

است؟ملت در ایران ادامه داشته- ملت چیست و چرا پس از انقالب، فرایند تکوین دولت-هاي دولتخصیصه
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هاي گراییدارد با دمکراسی سازگار و با ملیگرایی مدنی که در ایران ریشه در انقالب مشروطه چرا ملی

تباري ناسازگار است؟ 

گراي پهلوي از یک طرف براي بخشی از جامعه جذابیت داشت و از طرف دیگر واکنش گرایی باستانچرا ملی

بزرگی را در برابر نیروهاي اسالمی برانگیخت؟ 

هاي خواسته و ناخواسته متقابل کنشدر بخش سوم، وضع کنونی جامعه سیاسی که محصول برآیند و اثر

اند از: باشد، عبارتاست. سواالتی که در این بخش مطرح مینیروهاي جامعه مدنی و دولت است، بررسی شده

 جامعه کنونی ایران چگونه است؟

 وضع مشارکت سیاسی سازمان یافته در چه وضعی است؟

 دستاورد مواجه هستند؟ چرا بعد از چهل سال، نسل مدافعان انقالب با بحران

 وضعیت نابرابري قومی چگونه است؟

 توان کرد؟ طلبی سیاسی چه توصیف و ارزیابی میسال جریان اصالح20از
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هاي هند و سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران دیاسپوراي پارسی-9

االسالمیمحمد حسن شیخ

محمد تقی امرالهی

1400ابرار معاصر تهران، تهران: 

چکیده

این اثر با اشاره به موضوع مهاجرت و تصویر جدید و متفاوتی که این مفهوم با اهداف اصلی گذشته خود داشته و 

کند؛ به طوري که است، بحث دیاسپورا را مطرح میالملل نمایان شدهدر حوزه علوم اجتماعی و به ویژه در روابط بین

گیري در جهت تکمیل چرخه هنگی و اجتماعی قابل توجهی را براي بهرههاي سیاسی، اقتصادي، فردیاسپورا ظرفیت

هاي سیاست خارجی ایران و در نهایت، منافع ملی از رهگذر ارتقاي مناسبات اقتصادي و اجتماعی ایران با طرف

کند. هاي مهاجرپذیر فراهم میها و دولتدیگر همچون پارسی

ها در هند، به تاریخچه موضوع از زمان ورود اسالم به ایران و تغییر پارسیاز این رو، کتاب با تمرکز بر دیاسپوراي 

هایی از جمعیت زرتشتیان ایرانی به سرزمین هند بنیادین شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم و همچنین عزیمت گروه

کند. فصل بررسی می4پردازد و موضوع را در می

هد که با بررسی تاریخچه و تحوالت معنایی دیاسپورا، به دفصل اول، چهارچوب مفهومی کتاب را تشکیل می

گیرد و هاي مرتبط با دیاسپورا مورد بررسی قرار میپردازد. در این فصل الگوها و نظریهها میگیري این گروهشکل

انواع گیرد. همچنینریشه و مبدأ واژه دیاسپورا و معانی اصطالحی آن در بستر تحوالت معنایی مورد مداقه قرار می

شود. در این هاي آن با مفاهیم مشابه و به ویژه مهاجرت بیان میدیاسپورا به لحاظ فعال یا غیرفعال بودن، تفاوت
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ها و جایگاه دیاسپورا به مثابه یک فرصت در فضاي اقتصادي، سیاسی و هاي فرهنگی دیاسپورا، ویژگیفصل، جنبه

شود.اجتماعی تبیین می- فرهنگی

است. ها در هند و جایگاه آن در سیاست و جامعه هند بررسی شدهریخچه دیاسپوراي پارسیدر فصل دوم، تا

- در فصل سوم، با بررسی پیشینه مناسبات اقتصادي و اجتماعی ایران و هند در بستر تاریخی و در زمان حکومت

بط دوجانبه متاثر از هاي رواهاي مختلف، دوران استقالل هند و فضاي سیاسی مسلط این دوران و فراز و نشیب

گیرد و سپس تحوالت ایجاد شده همزمان با پیروي انقالب الملل مورد بررسی قرار میفضاي حاکم دوقطبی بین

گردد. اي واکاوي میاسالمی ایران از جلمه مواضع هند در جنگ تحمیلی و موضوع هسته

-هاي هند با زرتشتیو ارتباطات پارسیهاي هند در فصل چهارم، ذیل دو بخش اصلی، مناسبات ایران و پارسی

روي دیاسپوراي پارسی براي جمهوري اسالمی ایران هاي پیشها و چالشهاي ایران بررسی شده و سپس فرصت

شود.  تبیین می
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مقاالت فارسي

مأخذ- پدیدآور -عنوان ردیف

، اردیبهشت؛ 1400پژوهش ملل. -قدس.امانتا جنایی/ سآثار رأي داوري و موارد اعتراض به آن در حقوق موضوعه ایران1
. 109-123: 63، شماره 6جلد 

پژوهش ملل. -دهی./ محمدحسین سهحقوق مثبت و تعارضات مبنایی؛ ایاالت متحده و کنوانسیون حقوق کودك2
.135-156: 63، شماره 6، اردیبهشت؛ جلد 1400

پژوهش -/ مرتضی علویان.جمهوري اسالمی ایران و جمهوري آذربایجانبررسی عوامل همگرایی و واگرایی بین3
. 7- 22: 68، شماره 6، مهر؛ جلد 1400الملل. بین

هاي پدرانه دولتی (آیا مقررات و قوانین وضع شده در بخش خصوصی بیش سنجیقانون بخش خصوصی و مصلحت4
. 43- 64: 68ه ، شمار6، مهر؛ جلد 1400پژوهش ملل. -.از حد است؟)

، 1400پژوهش ملل. - اکبر رضایی./ علیگرایینژاد از منظر آرمانشناسی سیاست خارجی دولت محمود احمديآسیب5
. 65- 82: 68، شماره 6مهر؛ جلد 

: 68، شماره 6، مهر؛ جلد 1400پژوهش ملل. - / سامان عسکري.مسئولیت جبران خسارت ناشی از تولید کاالي معیوب6
99-83 .

/ النهرین (از هزاره سوم تا هزاره اول پیش از میالد)قیمتی دره رود سند با فالت ایران و بینهاي نیمهتجارت سنگ7
. 119-145: 68، شماره 6، مهذ؛ جلد 1400پژوهش ملل. - آبادي.فاطمه بداغ

: 68، شماره 6، مهر؛ جلد 1400پژوهش ملل. - آذر./ ثمین کفاش آفاق زمان و مکان در تشکیل قراردادهاي الکترونیکی8
117-101 .

/ ماندانا الملل با تأکید بر نشر اکاذیب و اخبار جعلییافته در حقوق بینتأثیر ویروس کرونا بر جرائم سازمان9
. 7- 23: 69، شماره 6، آبان؛ جلد 1400پژوهش ملل. - مقصودلونژاد.

، 6، آبان؛ جلد 1400پژوهش ملل. -علی تهذیبی./ خادمالمللماسی ورزشی در روابط بینبررسی نقش و تأثیر دیپل10
. 25-46: 69شماره 

، 1400پژوهش ملل. - اله سوري./ روحرویکرد غالب به توسعه: نادیده گرفته شدن نقش سیاست در موضوع توسعه11
. 47-66: 69، شماره 6آبان؛ جلد 

پژوهش ملل. - زاده./ عبدالمجید مهديالنیت در کشورهاي حقوق نوشته شده و حقوق کامنسنمطالعه تطبیقی ح12
. 67-84: 69، شماره 6، آبان؛ جلد 1400

.  85- 103: 69، شماره 6، آبان؛ جلد 1400پژوهش ملل. - / ساالر صادقی.نگاهی حقوقی به جرائم دولتی و انواع آن13

. 105-130: 69، شماره 6، آبان؛ جلد 1400پژوهش ملل. - .ی اهلیت و مالکیت در ثبت سنداهمیت و ضرورت حقوق14

، آبان؛ 1400پژوهش ملل. - نژاد./ راحله مرادينگر در ادبیات فارسی و ادبیات سایر مللبررسی تطبیقی نگرش مثبت15
. 131-151: 69، شماره 6جلد 
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، 35، تابستان؛ جلد 1400فصلنامه سیاست خارجی. -االسالمی./ محمدحسن شیخیینواکاوي گفتمان گاندي؛ فهم و تب16
. 5-34: 2شماره 

المللی در جنگ داخلی سوریه ارزیابی عملکرد نمایندگان ویژه دبیرکل سازمان ملل به عنوان میانجیان بین17
. 61-82: 2، شماره 35ن؛ جلد ، تابستا1400فصلنامه سیاست خارجی. -زاده./ رضا موسی)2021-2011(

، تابستان؛ جلد 1400فصلنامه سیاست خارجی. - / سیدجعفر حسینی.جایگاه راهبردي یمن در سیاست خارجی عربستان18
. 61- 82: 2، شماره 35

صلنامه ف-/ امیرهوشنگ کریمی.اندازها و چشمها، شاخصهاجتماعی: ریشه- ترامپیسم به مثابه یک جنبش سیاسی 19
. 83- 106: 2، شماره 35، تابستان؛ جلد 1400سیاست خارجی. 

- / سیدمحمد موسوي.انگاريواکاوي رابطه دیپلماسی عمومی و قدرت نرم در سیاست خارجی کشورها از منظر سازه20
. 107-134: 2، شماره 35، تابستان؛ جلد 1400فصلنامه سیاست خارجی. 

فصلنامه -/ وحید ذوالفقاري.گرایی به عمق استراتزیکپساسیاست: گذار از کوتاه مدتسیاست خارجی در عصر21
. 135- 156: 2، شماره 35، تابستان؛ جلد 1400سیاست خارجی. 

، 1400المللی. مجله حقوقی بین-/ محسن محبی.الملل محیط زیستالمللی در حقوق بینواکاوي مفهوم عدالت بین22
. 7-30: 65، شماره 38؛ جلد زمستان-پاییز 

مجله حقوقی -/ سیدجمال سیفی.المللی دادگستريدر سیاست قضایی دیوان بین"منفعل"و"فعال "رویکردهاي 23
. 31-56: 65، شماره 38، پاییز و زمستان؛ جلد 1400المللی. بین

، 1400المللی. مجله حقوقی بین-هشید اجلی الهیجی./ مالمللتکامل جایگاه هنجاري توسعه پایدار در نظام حقوق بین24
. 57-78: 65، شماره 38پاییز و زمستان؛ جلد 

مجله حقوقی -اهللا موسوي./ سیدفضلالملل بشردوستانههاي بالستیک از منظر حقوق بینکاربرد تسلیحاتی موشک25
. 79-102: 65، شماره 38، پاییز و زمستان؛ جلد 1400المللی. بین

مجله - / هاله حسینی اکبرنژاد.المللیالملل: از نقض حقوق بشر تا جنایت بینمقابله با گرستگی در نظام حقوق بین26
. 103-144: 65، شماره 38، پاییز و زمستان؛ جلد 1400المللی. حقوقی بین

، پاییز و 1400المللی. مجله حقوقی بین-دیر./ محسن قالمللیابعاد حقوقی انتقال اجباري اشخاص به عنوان جنایت بین27
. 145-168: 65، شماره 38زمستان؛ جلد 

، پاییز و 1400المللی. مجله حقوقی بین-/ لعیا جنیدي.تأثیر تحریم بر مقابله موثر با کرونا و مسئولیت ناشی از آن28
. 169-202: 65، شماره 38زمستان؛ جلد 

المللی. مجله حقوقی بین-/ سیامک کریمی.المللکنگ از دیدگاه حقوق بینانیا به شهروندان هنگاعطاي تابعیت بریت29
. 203-227: 65، شماره 38، پاییز و زمستان؛ جلد 1400

مجله -/ محمدعلی بهمنی.سنجی و مبانیالمللی؛ امکانگذاري بیندعاوي خسارات انعکاسی در داوري سرمایه30
. 229-262: 65، شماره 38، پاییز و زمستان؛ جلد 1400لی. الملحقوقی بین

، پاییز 1400المللی. مجله حقوقی بین-/ علی مقدم ابریشمی.هاي کنوانسیون میانجیگري سنگاپور و الحاق ایرانچالش31
. 263-280: 65، شماره 38و زمستان؛ جلد 

مجله حقوقی - / فرهاد پروین.ت بر داده در عصر اقتصاد دیچیتالحقوق اتحادیه اروپا و چالش شناسایی حق مالکی32
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. 281-304: 65، شماره 38زمستان؛ جلد -، پاییز 1400المللی. بین

المللی. مجله حقوقی بین-/ رضا مقصودي.المللیمذهب به عنوان قانون حاکم در پرتو آراي قضایی ملی و اسناد بین33
. 305- 326: 68، شماره 38لد زمستان؛ ج- ، پاییز 1400

هاي نوپدید دینی؛ (شماره پانزدهم) مروري انتقادي بر جنبش اکنکار ها و جنبشبازگشت امر دینی در لباس فرقه34
. 35- 41: 61، شماره 6، فروردین؛ جلد 1400ماهنامه مطالعات هویتی. -/ محسن امین.در ایران

، فروردین؛ 1400ماهنامه مطالعات هویتی. -/ فائزه قاسمی.1400ی تکفیري در آغاز سال هاي تروریستروند فعالیت گروه35
. 47-52: 61، شماره 6جلد 

ماهنامه مطالعات -/ ت. یگاویان.ترکیسمدیاسپوراي ترکیه و جمهوري آذربایجان در فرانسه: ابزارهایی در خدمت پان36
. 53-59: 61، شماره 6، فروردین؛ جلد 1400هویتی. 

، اردیبهشت؛ 1400ماهنامه مطالعات هویتی. - / رضا گرشاسبی.فرهنگی- هاي ایستادگی در برابر جنگ نرم روانی راه37
. 18-23: 62، شماره 6جلد 

-62:29، شماره 6، اردیبهشت؛ جلد 1400ماهنامه مطالعات هویتی. - / فائزه قاسمی.هاي نوظهورتهدیدات هویتی رسانه38
24 .

: 62، شماره 6، اردیبهشت؛ جلد 1400ماهنامه مطالعات هویتی. -./ مریم یارياقدامات ضدهویتی اسراییل علیه ایران39
35-30 .

/ هاي نوپدید دینی، مروري انتقادي بر معنویت دیپاك چوپرا در ایرانها و جنبشبازگشت امر دینی در لباس فرقه40
. 36- 42: 62، شماره 6، اردیبهشت؛ جلد 1400مطالعات معنوي. ماهنامه-محسن امین.

ماهنامه مطالعات هویتی. -الدینی./ ساالر سیفانداز آیندهشوراي همکاري کشورهاي ترك ماهیت، وضعیت و چشم41
. 48-53: 62، اردیبهشت؛ شماره 1400

، 35، مهر؛ جلد 1400ها. رویدادها و تحلیل-/ شهباز صلبی.باغ بر جمهوري ارمنستانپیامدهاي اقتصادي جنگ دوم قره42
. 94- 99: 350شماره 

رویدادها و - / محمدعلی ضیائی.بندي راستگرایان کلمبیا و منطقه در مقابل جریان روبه رشد بازگشت چپگرایانصف43
. 100- 105: 350، شماره 35، مهر؛ جلد 1400ها. تحلیل

، شماره 35، مهر؛ جلد 1400ها. رویدادها و تحلیل- زاج.بمان اقبالی/ علیالملل در آستانه پسا مرکلیناروپا و عرصه ب44
350 :108-106 .

: 350، شماره 35، مهر؛ جلد 1400ها. رویدادها و تحلیل- / محمد موحد.در آفریقا کمتر قربانی گرفت؟19چرا کوید 45
111-109 .

، مهر؛ جلد 1400ها. رویدادها و تحلیل-/ احمد سروش.هاي اختالف آمریکا و عربستان در دوره بایدنزهارزیابی از حو46
. 112-118: 350، شماره 35

: 350، شماره 35، مهر؛ جلد 1400ها. رویدادها و تحلیل- / عباس قربانی.باغاهداف و مواضع روسیه در قبال جنگ قره47
123-119 .

-/ جابر وثیق.هاي جدید بین فرانسه و یونانسند مشارکت راهبردي و یادداشت تفاهم خریداري ناوچهامضاي48
. 124-128: 350، شماره 35، مهر؛ جلد 1400ها. رویدادها و تحلیل



32

1400بهمن،دووشصتصد و ، شماره دهمشانزتخصصی وزارت امور خارجه، سال رسانی کتابخانهطالعنشریه ا

، 35جلد ، مهر؛1400ها. رویدادها و تحلیل- / سیداسماعیل یاسینی.هاي پاپ فرانسیس درباره موضوع مهاجرتدیدگاه49
. 129- 130: 350شماره 

، مهر؛ جلد 1400ها. رویدادها و تحلیل- / سیدستار پورسید.اهداف راهبردي فدراسیون روسیه در توسعه بنادر دریایی50
. 129-133: 350، شماره 35
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فارسیھایپایان نامھ

مشخصات- پدیدآور -عنوان شماره رسالهردیف

1850 تأثیر عملیات میدانی بر کارآمدي دیپلماسی جمهوري اسالمی ایران: مطالعه موردي دفاع امه کارشناسی ارشدنپایان
به راهنمایی عباسقلی عسگریان با مشاوره -/ مهرداد صحرائی.)1359-1367مقدس (

کارشناسی ارشد (دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه) ؛ - االسامی.محمدحسین شیخ
1399.

2851 به -/ محمدحسن خازنی.)2000- 2018ارزیابی دیپلماسی عمومی فرانسه در روسیه (نامه کارشناسی ارشدپایان
کارشناسی ارشد -راهنمایی عباسقلی عسگریان با مشاوره محمدحسن شیخ االسالمی.

.1399اي) ؛ الملل وزارت امورخارجه، رشته مطالعات منطقه(دانشکده روابط بین

3852 ها، با تأکید بر اقدامات ایاالت متحده بررسی توسل به جنگ حقوقی در روابط بین دولتنامه کارشناسی ارشدپایان
به - / محمدرضا محمدي.2009- 2016هاي در سالجمهوري اسالمی ایراندر قبال 

الملل ین(دانشکده روابط ب- عبداهللا عابدینی.حسین سادات میدانی با مشاورهسیدراهنمایی
المللی) .هاي بینوزارت امور خارجه، رشته دیپلماسی و سازمان

4853 المللی (مطالعه موردي جمهوري هاي اقتصادي و امنیت دریانوردي بینرژیم تحریمنامه کارشناسی ارشدپایان
االسالمی با مشاوره به راهنمایی محمدحسن شیخ- / مسعود اکبري.اسالمی ایران)

آلملل وزارت امور خارجه، کارشناسی ارشد (دانشکده روابط بین- دات میدانی.سیدحسین سا
.1400المللی) ؛ هاي بینرشته دیپلماسی و سازمان

5854 هاي گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه تأثیر بدهی تحلیل محتوي گزارشنامه کارشناسی ارشدپایان
به راهنمایی رضا -بیگ.اوغولمیالد حرمتی/ خارجی بر وضعیت حقوق بشر در یونان

الملل وزارت امور کارشناسی ارشد (دانشکده روابط بین-زاده با مشاوره سهراب شهابی.موسی
.1399الملل) ؛ خارجه، رشته روابط بین
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التینھایکتابعرفي پیوست: م

هچکید

مهاجرت جمعی اکنون دهد که ان به اروپا نشان میبحران در مرز جنوبی آمریکا و سرازیر شدن پناهجوی

هایی رغم درخواستبهدهد. هایی است که سیاست و اقتصاد جهانی را شکل مینیروعوامل و ترین یکی از مهم

پاراگ خانا مهاجرت جمعی را ،هاي غربی براي توقف این جریان مردمی شده استکشورسوي برخیکه از 

اي از مهاجرت به دلیل تغییرات آب و هاي تیرهبینیاثر وي حاوي پیشالبتهداند. یآمد ماجتناب ناپذیر و خوش

هوایی است. 

شوندة هاي تکرارها کرده است، یکی از ویژگیکه بشر شروع به استعمار قارهسالیانیدربه اعتقاد مولف، 

ها و نسل جنگهمچونهایی منابع و ثبات. رویدادیافتن جستجوي دائمی براي ؛تمدن بشري تحرك بوده است

اند. فقط این روند را تسریع کردهاست،که جهان را به لرزه درآوردهگیر هاي همهها و بیماريها ، انقالبکشی

از آنجایی که تغییرات آب و هوایی به سمت یک بحران وثابت نیستنقشۀ بشریت نه اکنون و نه هیچگاه دیگر

ما وارد عصر جدیدي از وشوندها مختل میریزند و فناوريدها فرو میاقتصا، لذارودتمام عیار پیش می

در اینجا این سوال کند. شویم. عصري که هم محرومان و هم افراد ثروتمند را پراکنده میهاي انبوه میمهاجرت

ا را کدام مناطق را ترك خواهند کرد و در کجا اسکان خواهند یافت؟ کدام کشورها آنه،مردممطرح است که 

.  استارائه شدهمندان با این آثار شنایی عالقهآو صرفاً جهتدر این بخش، در کتابخانه موجود نیستشده. نسخه فیزیکی آثار معرفی2

١- Move: The Forces Uprooting Us

Parag Khanna

Scribner, ٢٠٢١
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میلیارد جوان 4جمعیت جهان امروزي که شامل با وجود ؟ها آنها را رد خواهند کردکشورپذیرند و کداممی

؟جغرافیاي انسانی پدیدار خواهد شداي از چه نقشه، به دنبال انتخاب خود هستندناآرامی است که 

اي دهد. مرحلهدن بشري ارائه میاندازي روشنگرانه و معتبر از آینده تمچشممولف در این اثر پژوهشی،

هاییمکانرو مردم به هاي پیشدر سال،. همانگونه که کتاب بررسی کرده استکه هم متحرك است و هم پایدار

.سرازیر خواهد شد،و فناوري نیز به جاهایی که مردم به آن نیاز دارندشوند میمنتقل هستند، منابع داراي که 

هر ودندهها را براي آینده شکل میترین سناریوهاي عمیقی است که محتملوندنگاهی جذاب به راین کتاب

.نیمکند که موقعیت خود را در نقشه همیشه در حال تغییر بشریت تعیین کیک از ما را راهنمایی می

"FUTURE MAP"پاراگ خانا نویسندة کتاب و یکی از موسسان شرکت مشاورة استراتژیک جهانی 

اند از: که از جمله آنها عبارتکتاب پرفروش جهانی داردتعدادينویسندگانی است که است. وي جزء 

1 -The Future is Asian

2 -Connectography
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هچکید

هاي برگرفته از تالشبا ظرافت وکتابی واستاد تاریخ  دانشگاه هاروارد است ،رشرزي بیتالیف این اثر

،به طور دقیقمولف،بخشد. ختن روایتی است که به حکومت مشروعیت میپادشاهی عربستان سعودي براي سا

اد مربوط به را در طول سلطنت چندین پادشاه براي جمع آوري و سرکوب اسنحاکمیت عربستانهاي تالش

کند. اما موضوع کتاب فراتر از بحث آرشیو است. از زمانیکه خاندان سلطنتی سعودي به گذشته کشور توصیف می

سلطنت ،مسلمان در طول جنگ خلیج فارس مورد انتقادهاي شدیدي قرار گرفتهاي غیرهمکاري با قدرتدلیل 

وي بود، فاصله گرفت و نظام جدیدي مذهبی وهابی که قدرتمندترین متحدبه طور سیستماتیک از اتکا به نهاد 

دهد که انجام این کار مستلزم ان مینشنویسنده در این کتاب،را بر پایه روایت ناسیونالیستی سکوالر ایجاد کرد. 

هاي داغ و متنوع اواخر دوران عثمانی تا تصرف اموال از تالش براي محو شواهد بحث؛هاي بسیاري استبازنگري

اقدامات انجام شده هاي توریستی. بسیاري از هاي قدیمی به منظور تبدیل مکه و مدینه به مکانو تخریب محله

هاي ملی، توسعۀ زادگاه تاریخی خاندان آل ایجاد موزهثبیت آرشیوهاي ملی،ت،حفاظت تاریخیدر خصوص 

پادشاه فعلی -از سوي بن سلمانهاي گذشته،، در طول دههسعود در شمال ریاض به عنوان یک مکان میراثی

از وند نیز این رانجام شده است و در حال حاضر بود، به عنوان حکمران ریاض که در آن زمان -عربستان سعودي

شود. سوي محمد بن سلمان دنبال می

از حذف اسناد آرشیوي تا -مشخص هاي در واقع مبحث اصلی کتاب مبتنی بر  پاك کردن گزینشی گذشته

است. -تخریب فضاهاي مقدس و سکوالر 

٢- Archive wars: The Politics of History in Saudi

Arabia

Rosie Bsheer

Stanford University Press, ٢٠٢١
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هچکید

م براي تغییر نظام درصد جمعیت جهان امکانات الز20چین به عنوان یک ابر قدرت اقتصادي و نظامی با 

غییرات  رهبري ت"براي بر عهده گرفتن رئیس جمهور چین، الملل را دارد. فراخوان جسورانۀ شی جین پینگبین

این کند و ریزي میبراي تحقق آن برنامهاو ما چگونه ا. طلبی او دارداز جاهنشان"در نظام حکمرانی جهانی

براي بقیۀ دنیا دارد؟ موضوع چه معنایی 

گذشتۀ این کشور و گیري شکوهچین براي باز پسهطلباناستراتژي جدید جاهنویسنده،، ر این کتابد

هاي اندازسازد. یکی از چشمآشکار میرا هاي جدید و چشمگیر استراتژیک به روشاندازهاي ژئوتغییر شکل چشم

خود را بر هنگ کنگ، ادعاهاي حاکمیت ،مرکزیت چین در صحنۀ جهانی است که در آن،شی جینگ پینگ

دامنۀ سیاسی، "یک کمربند یک جاده"تایوان و دریاي چین جنوبی محقق کرده است و از طریق ابتکار بزرگ 

ها براي تعیین بخشد و از رهبري خود در سازمان ملل و سایر نهادمیامنیتی و اقتصادي جهانی خود را تعمیق 

امالً کند. این دنیایی کمینۀ حقوق بشر در مورد چین استفاده المللی به ویژه در زمیهاي بینها و ارزشنورم

سازي هاي بالقوة جهان بازن فرصتالمللی باید خطرات بزرگ و همچنیجوامع بینومتفاوت از دنیاي امروز است

پدیدة نظم ،به طور کلیکهبخش است 7شده توسط چین را درك کرده و به آن پاسخ دهند. کتاب داراي 

نماید. محوریت چین را بررسی میجهانی با 

گانی در رالیزابت سی. اکونومی پژوهشگر ارشد موسسۀ هوور دانشگاه استنفورد و مشاور ارشد وزیر باز

خصوص چین بوده است. او یک نویسندة و پژوهشگر معروف در بارة سیاست خارجی چین و همچنین روابط این 

هاي همۀ ابزار؛دولت جدید؛: ژي جیینگ پینگعنوان انقالب سومهاي وي با کشور با ایاالت متحده است. کتاب

ها به طور بار،هاي محیط زیست براي آیندة چیندهد؟ و چالشا تغییر میضروري: منابع چین چگونه جهان ر

٣- The world according to china

Elizabeth C. Economy

Polity press. ٢٠٢٢
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. دباشمیرز یمقاالت گوناگونی در نشریات معتبر مانند فارین افوي داراي اند. اي مورد تحسین قرار گرفتهگسترده

از سوي مجلۀ پولیتیکو نام وي به عنوان یکی از ده پژوهشگر برتر در حوزة چین معرفی شده است.همچنین 
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هچکید

و امواج 19گزارشی از تاثیر جهانی کووید ،در این کتاب دو تن از کارشناسان برجستۀ امنیت ملی آمریکا

بر ،دهند. در واقعارائه میراخواهد داشت21ی در قرن شوك سیاسی آن که بر ایاالت متحده و نظم جهان

نویس تاریخی اساس نظریه بن رودز( مشاور ارشد سابق معاون امنیت ملی ایاالت متحده ) این کتاب اولین پیش

. مرحله عبور کرده و به جلو برویمتوانیم از اینو طرح اولیه براي آن است که چگونه می

هاي عمیق دنیاي برابريون نفر را آلوده کرد و نافر را کشت، صدها میلیها نمیلیون19،گیري کووید همه

آن حتی از رکود بزرگ در ایاالت متحده بدتر بود، ناشی از سقوط اقتصادي وما را نیز آشکار کردهبه هم پیوست

در بر ون دالر هزینهیتریل22المللی پول تخمین زده که طی چند سال آینده حدود به شکلی که صندوق بین

از ها، همه آن پیشرفتتنها در عرض چند ماه،بیش از دو دهه پیشرفت در کاهش فقردر واقع،.اشتخواهد د

در گوشه و کنار جهان بیشتر تخریب شدند. درگیري شدید بین ایاالت متحده و پذیرآسیبهاي . دولتبین رفت

ما با یک بحران جهانی رو ،تر شد. در واقععمیقگرایی و دموکراسیآمد و رقابت جهانی بین اقتداربه وجودچین 

به طور کامل از بین المللی تقریباًهاي بیندر حالیکه همکاري.سخ همگانی داشتبرو شدیم که نیاز به یک پا

کردند. رفت و رهبران کلیدي جهان نیز به سختی از آن صحبت می

هاي سال را ارئه ترین رخدادترین و مهمبگزارشی  جامع از یکی از عجی،کالین کاهل و توماس رایت

دهند که چگونه دهند. نویسندگان از طریق مصاحبه با بسیاري از مقامات رسمی از سراسر جهان نشان میمی

گیر در جهان محدود کرده ها را به این بدترین بیماري همهواکنش،هاي بزرگهاي قدرتگرایی و رقابتملی

٤- Aftershocks: Pandemic Politics and the End of the Old International

Order
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1400بهمن،دووشصتصد و ، شماره دهمشانزتخصصی وزارت امور خارجه، سال رسانی کتابخانهطالعنشریه ا

ان باعث محدودیت در نظم قدیم این بحردهند که چگونه گوناگون نشان میهايروشاست. آنها از طریق 

هاي آینده منتشر خواهد شد. و چگونه طنین آن در سالللی شده المبین

معاون رئیس جمهور بایدنی که معاون جو بایدن در زمانمیالدي 2017تا 2013ل از سال هکالین کا

بوده است. او در حال حاضر نیز دستیار وزیر دفاع در امور خاورمیانه معاونهمچنیناو.باشد، میبودآمریکا 

استاد علوم سیاسی دانشگاه استنفورد است. مقاالت متعددي در نشریات سیاسی معتبر گوناگون دارد. توماس 

رایت هم از اعضاي ارشد موسسه بروکینگز و یکی از نویسندگان در نشریه آتالنتیک است. 


