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  فی نشریهمعر

  

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

تشر شده در حوزه تخصصی آن کتابخانه جدیدترین منابع موجود در کتابخانه تخصصی و همچنین دیگر منابع من

تر و تسهیل کار محققان، پژوهشگران و کلیه اعضاي محترم به منظور دسترسی سریع. تهیه و تنظیم شده است

 .گرددکتابخانه، نسخه الکترونیکی نشریه از طریق پست الکترونیک ارسال می

  .ر خارجه با ذکر منبع بالمانع استرسانی کتابخانه تخصصی وزارت امونقل و اقتباس از نشریه اطالع
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  فارسیهاي  تابک

  

  
وزارت امور : تهران -.تالیف فرهنگ رجایی/ اندیشه سیاسی در جهان عرب از پاییز خالفت تا بهار عربی -1

  . 1399 خارجه، اداره چاپ و انتشارات، 

  

/ النهرین مستشرق سوئدي سون هدین به ایران از طریق قفقاز و بین سفرنامه: ایران عصر ناصري - 2

  .1401 پیام آزادي، : تهران -.مقدم نویسنده سون هدین؛ مترجم وحید صابري

   

به سفارش شوراي [پور؛  وند کورکیان؛ ترجمه سعید کریمنویسنده ریم/ کشی ارمنیان تاریخ کامل نسل - 3

  .1401 افکار جدید، : تهران -].گري ارامنه ایران خلیفه

 

مولف شمسی / هاي نفتی جمهوري اسالمی ایران بر اقتصاد سیاسی اتحادیه اروپا تبیین آثار تحریم -4

  . 1400 ، )رسانی چاپ و نشر ایران سامانه اطالع(ارسطو ]: مشهد[ -.کاظمی

  

الرضا وحیدي،  کاپریشیا پناویچ مارشال؛ مترجمان موسی/ المللی تشریفات دیپلماتیک در ارتباطات بین - 5

  . 1401 کانی مهر، : تهران -.منصور حسینی

  

  . 1400 مهر،  آذرین: تهران -.نگارنده مهدیه فالح/ جایگاه اتحادیه اروپا در اقتصاد پسابرجام -6

  

تالیف ریچارد هاس؛ مترجمین مهدي / است خارجی آمریکا و بحران نظم پیشینسی: نظمی جهانی در بی -7

  . 1399 وزارت امور خارجه، اداره چاپ و انتشارات، : تهران - .اهري، حمید زنگنه سبحانی، یوسف امامی

  

: قم -.تالیف محمدباقر حکیم؛ مترجم سعید زرمحمدي، پریسا فیضی/ حکومت اسالمی در اندیشه  و عمل -8

  . 1400 شارات فقه، انت

  

تیلور، ري متیوز، اما براکه رست؛ مترجمان حسین  نویسندگان ملیسا کانلی/ اي دیپلماسی اندیشکده - 9

  . 1399 وزارت امور خارجه، اداره چاپ و انتشارات، : تهران -.صالحانی، محمود جوادي طالشی

  

گردآوري و / با تاکید بر خاورمیانه رابطه همگرایی اقتصادي و تامین امنیت در کشورهاي جهان سوم -10

  . 1400 موسسه آموزشی تالیفی ارشدان، : تهران -.تالیف مسعود مطلبی، افشین جعفري، شمسی کاظمی

  

سانا رینولدز، دبورا والنتاین؛ مترجمان / المللی راهنماي ارتباطات میان فرهنگی در تعامالت بین -11

  . 1401 کانی مهر،  :تهران -.الرضا وحیدي، امید بابلیان موسی
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سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم : تهران -.3 ویراست  - .مهدي سنایی/ جامعه، سیاست و حکومت: روسیه -12

  . 1401 ، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، )سمت(ها  انسانی دانشگاه

  

رسانی چاپ  امانه اطالعس(ارسطو ]: مشهد[ - .مولف شمسی کاظمی/ سیاست و حکومت در آمریکاي شمالی -13

  . 1400 ، )و نشر ایران

  

ماري اسالتر؛ ترجمه -تالیف آنه/ اي شده هاي رابطه در جهان شبکه استراتژي: صفحه شطرنج و شبکه -14

  . 1400 وزارت امور خارجه، اداره چاپ و انتشارات، : تهران -.محمدتقی حسینی

  

 - .کوچکسرایی ؛ ترجمه موسی نوشی]و دیگران... [ي  تالیف لیم تاي و/ یک راه چین - طرح یک کمربند  -15

  . 1399 وزارت امور خارجه، اداره چاپ و انتشارات، : تهران

  

از آرشیو وزارت خارجه جمهوري فدراتیو روسیه بخش اسناد و : عهدنامه گلستان و ترکمانچاي - 16

 - .ا بهزادي، رضا کسرويویراستاران محمدرض/ ي تزاري؛ مسکو آرشیو دوره -تاریخ وزارت امور خارجه

  . 1401 انتشارات پرنده، : تهران

  

الملل بشر و  با نگاهی به حقوق بین: (ها در بحران کرونا و پساکرونا هاي دولت مسئولیت و چالش -17

موسسه آموزشی تالیفی : تهران - .مولفین افشین جعفري، شمسی کاظمی/ )المللی دولت ولیت بینئمس

  . 1399 ارشدان، 

  

 - .تالیف محمدجواد ظریف/ اسناد شش سال بدعهدي غرب در اجراي برجام: ه به دبیرکل ملل متحدنام -18

  . 1400 وزارت امور خارجه، اداره چاپ و انتشارات، : تهران

  

تحقیق و تألیف / )1916  -  1915(هاي وزارت خارجه آلمان  شواهدي از بایگانی: کشی ارمنی نسل -19

 -].گري ارامنه ایران به سفارش شوراي خلیفه[ادریان؛ مترجم پروین دانشور؛ ولفگانگ گوست؛ مقدمه واهاك د

  . 1401 افکار جدید، : تهران
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  التینهاي  تابک

  
 
1- Contested perceptions: interactions and relations between China, Korea, and 

Japan since the seventeenth century/ Okamoto Takashi. - Tokyo: Japan 

Publishing Industry for Culture, 2022.  

 

2- The Bonds of the Japan-US alliance: the Japan-US security treaty and the 

search for mutuality/ Sakamoto Kazuya; English translation by Japan Institute of 

International Affairs.- Tokyo: Japan Publishing Industry Foundation for Culture 

(JPIC), 2022.  
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  فارسی هايکتابمعرفی 

  

  هاي نفتی جمهوري اسالمی ایران بر اقتصاد سیاسی اتحادیه اروپاتبیین آثار تحریم - 1

  شمسی کاظمی

  1400ارسطو،  :تهران

  

  

  

  

  

  

  

    

  چکیده

باشد هاي نفتی جمهوري اسالمی ایران بر اقتصاد سیاسی اتحادیه اروپا میهدف کتاب، شناخت آثار تحریم

  دهد کههاي کتاب نشان میا یافتهکه در این راست

ترین سازوکار تجزیه و تحلیل اقتصادي و عناصر کلیدي سیاسی اوالً اقتصاد سیاسی به عنوان قدرتمند 

  .آیدهاي حقیقی و یا حقوقی از جمله اتحادیه اروپا به شمار میها و فعالیتمرتبط با آن در امور کشورها، سازمان

اي جمهوري اسالمی ایران و تالش حادیه اروپا با آمریکا در قبال برنامه هستههاي هماهنگ اتثانیاً سیاست

هاي یکجانبه بر ضد ایران، به خصوص هاي تحریمی علیه ایران و اتخاذ تحریماین اتحادیه براي صدور قطعنامه

ن، موفق نبوده تحریم خرید نفت ایران و نیز کاهش سطح مناسبات اقتصادي و تجاري، در برانگیختن همکاري تهرا

  .تر شدن جمهوري اسالمی ایران منجر شده استلاست و سیاست تحریم غرب به رادیکا

  .هاي تحمیل شده بر ایاالت متحده و اتحادیه اروپا وسیع بوده و همچنان رو به گسترش استثالثاً هزینه

شتر نفوذ شرق و به ویژه چین در ساز بیها، زمینهرابعاً ایاالت متحده و اتحادیه اروپا در خالل سیاست تحریم

توان گفت، غرب خود را علیه نفوذ خود در ایران تحریم کرد و راه را براي ورود دیگر به طوري که می. بازار ایران شد
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المللی ایران را از غرب به سمت شرق ها، جهت تجارت بیندر واقع، تحریم. رقبا همچون چین، روسیه و هند باز کرد

  . جب شد که دو طرف تحریم کننده و تحریم شونده در فرایند اجراي تحریم متضرر شوندتغییر داد و مو

  

  . کندفصل موضوع کتاب را بررسی می 5نگارنده طی 

الملل هاي اقتصاد سیاسی بیندر فصل دوم، جایگاه تحریم در نظریه. شوددر فصل اول، کلیات بحث می

در فصل چهارم، تاریخچه و . شودالملل واکاوي میاروپا در اقتصاد بیندر فصل سوم، جایگاه اتحادیه . شودبررسی می

فصل پنجم به موضوع اتحادیه اروپا و تحریم نفتی جمهوري . شودسطوح روابط ایران و اتحادیه اروپا بررسی می

 . پردازداسالمی ایران و آثار و پیامدهاي آن می
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  المللیت بینراهنماي  ارتباطات میان فرهنگی در تعامال -2

  سانا رینولدز، دبورا والنتاین: مولف

  الرضا وحیدي، امید بابلیانموسی: مترجم

  1401کانی مهر،  :تهران

  

  چکیده

المللی در جهان متکثر و هاي ارتباطات میان فرهنگی براي کنشگران بینبه اعتقاد مترجم، شناخت مهارت

ر هانا سالویک، محقق موسسه دیپلو، به دلیل همین اهمیت درهم تنیده کنونی ضروري است؛ به طوري که طبق نظ

از . المللی هستیماست که به تدریج شاهد جایگزینی مفهوم ارتباطات میان فرهنگی به جاي مفهوم ارتباطات بین

هاي کلیدي براي نظر مترجم، انتخاب این کتاب براي ترجمه، به دلیل ترکیب تئوري و عمل و ارائه دستورالعمل

انجام  1993چاپ اول کتاب در سال . هاي مختلف بوده استالمللی در ارتباط با نمایندگان فرهنگان بینکنشگر

. شودمیالدي پس از بازنگري کامل بازنشر می 2019شود و نهایتاً در سال شده است که سه بار تجدید چاپ می

  . باشدالمللی مفید میفعاالن در عرصه بیناگرچه کتاب با تاکید بر روابط تجاري نگاشته شده است، اما براي همه 

  .شودمطالب کتاب طی هشت فصل اصلی به مخاطب ارائه می

هاي الزم براي برقراري گرا، دستورالعملهاي فردگرا و جمعدر فصل اول، ضمن بیان مشخصات فرهنگ

  . شودارتباط در هر دو فرهنگ ارائه می
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هایی با زمینه باال، شود که در اینجا فرهنگپایین مطرح می در فصل دوم، موضوع فرهنگ با زمینه باال و

هایی با زمینه پایین بیشتر بر اطالعات کالمی و بیشتر بر اطالعات ضمنی و زمینه متکی هستند و در مقابل، فرهنگ

  . صریح توجه دارند

مردمان . شودیاي بررسی مپذیر و دایرهدر فصل سوم، مولفه زمان و انواع آن از جمله خطی، انعطاف

کنند و یک فعالیت اصلی را هایی که نگاه خطی و تک زمانه به زمان دارند، زمان را کاالیی ارزشمند تلقی میفرهنگ

پذیر به مساله زمان دارند، هایی که نگاه انعطافهاي خطی، فرهنگبرخالف فرهنگ. دهنددر هر زمان انجام می

در . دهندزمان انجام میانه زمان ندارند و چندین فعالیت را به طور همگیرگیري و کنترل سختتمایلی به اندازه

هاي متفاوت، زمان را مدیریت و پذیر بر این باور هستند که به رغم اتخاذ شیوهاینجا هر دو فرهنگ خطی و انعطاف

کند و انسان ریت می، این زمان است که زندگی را مدی)چرخشی یا تکرار شونده(ايکنترل کنند، اما در فرهنگ دایره

  . ها به طور طبیعی اتفاق بیفتددهد پدیدهباید خود را با آن سازگار نماید و این فرهنگ اجازه می

هاي با فاصله در فرهنگ. پردازدمراتبی و دمکراتیک میهاي سلسلهفصل چهارم به موضوع قدرت و فرهنگ

ها گیرد و این فرهنگاتب موجود در جامعه نشأت میزیاد قدرت، ارتباطات محدود بوده و از رأس هرم سلسله مر

تر ها کمهایی که فاصله قدرت در آندر مقابل، فرهنگ. تمایل به ساختارهایی با سلسله مراتب شدید قدرت دارند

ها داراي سلسله مراتب تري برخودار هستند و از آنجاکه ساختار سازمانی آناست، از ساختارهاي اجتماعی دمکراتیک

  . دهندري است، اجازه جریان آزاد اطالعات را نیز میکمت

زبان هر گروه سبب بروز دیدگاه منحصر به فردي نسبت به . فصل پنجم به کاربرد زبان اختصاص دارد

از . دهدشکل می ها را نسبت به جهانآموزند، دیدگاه آنزبانی که افراد در فرهنگی می. شودطبیعت و زندگی می

هاي با زمینه پایین در این فصل به بررسی زبان انگلیسی، به عنوان زبان برتر و غالب در فرهنگ این جهت نویسنده

  .کندتبتی که با زبان انگلیسی متفاوت است، مقایسه می - هاي چینیپردازد و سپس آن را با زبانمی

ارتباطات مکتوب  تفاهم درهاي بسیاري براي سوءنگارنده در فصل ششم به موضوع نگارش و اینکه زمینه

زبانان براي شیوه مکاتبه پردازد که انگلیسینویسنده به این موضوع می. کندمیان فرهنگی وجود دارد، اشاره می

مکتوب، همراه با صراحت و پاسخ فوري و روشن و مختصر ارزش و اهمیت قائل هستند و نویسنده در پایان فصل 

  . کندمیان فرهنگی را بیان می ها و راهنماي نگارش در ارتباطاتدستورالعمل
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فصل هفتم به موضوع ارتباط غیرکالمی که شامل ارتباط چشمی، حالت چهره، حرکات دست، استفاده از 

درصد از ارتباطات به صورت غیرکالمی  90تا  65طبق برآورد محققان، . پردازدباشد، میفضاي فیزیکی و سکوت می

  . مختلف، متفاوت است هايگیرد و اهمیت آن در فرهنگانجام می

-الملل میهاي تقویت قدرت اقناع طرف مقابل و درك حقوق بینفصل هشتم به تحلیل فرایند مذاکره و راه

  . کندهایی را براي مذاکره تجویز میپردازد و در پایان دستورالعمل
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  المللی  تشریفات دیپلماتیک در ارتباطات بین - 3

  ج مارشالکاپریشیا پناوی: مولف

  الرضا وحیدي، منصور حسینی موسی: مترجم

  1401کانی مهر،  :تهران

  

  

  

  

  

  چکیده

خانم کاپریشیا پناویچ مارشال حدود دو دهه در کاخ سفید در دوران کلینتون و اوباما به عنوان دبیر   

- و ارتباطات بیناي در زمینه تشریفات اجتماعی و رئیس تشریفات کاخ سفید خدمت کرده است و تجربه ارزنده

المللی و ابزار نگاه وي به تشریفات دیپلماتیک به عنوان ابزار قدرت نرم در ارتباطات بین. استالملل کسب کرده

  . میالدي منتشر شده است 2020کتاب در سال . دیپلماسی کارآمد است

کلمه تشریفات . اي بسیار کهن دارداز نظر نگارنده تشریفات هم از نظر نقش و هم علم لغت، ریشه  

به معناي ضیمه ) Kollao(به معناي اولین و کلو) Prots(ترکیبی از کلمات یونان باستان پروتوس) پروتکل(

شد و به بیان گفتند که در صدر صفحه نخست یک سند رسمی الصاق میاي میبه عبارتی به نوشته. کردن است

نگارنده با بیان برخی مصادیق تاریخی طی . است دیگر، تشریفات به معناي فراهم کردن زمینه براي یک تعامل

هاي اختالف و قرون گذشته که به دلیل عدم توجه به قواعد تشریفاتی در روابط خارجی، باعث بروز زمینه

اي، دولتی و اجتماعی و است، تشریفات را به عنوان قانون حاکم بر تعامالت حرفهدرگیري میان کشورها شده

تواند باعث کاهش سردرگمی، ثبات داوري، تقویت روابط و برتري داند که میگوها میابزاري قدرتمند در گفت
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تواند منجر به هرج و مرج، توقف در پیشرفت امور، سوء تفاهم فرهنگی، درك شود و عدم پایبندي به آن نیز می

اري و حتی منازعه ها در برقراري ارتباط و انجام یک معامله تجاشتباه در مقدمات کار و از دست رفتن فرصت

  . ها شودبین ملت

العاده و توجه به قدرت فوق: اند ازمطالب کتاب طی پانزده فصل ارائه شده است که رئوس مهم آن عبارت  

هاي آداب معاشرت؛ تصویرسازي هویت، فرهنگ، خصوصیات و اهداف ملی؛ یادگیري پنهان تشریفات؛ مزیت

سازي در جلسات یت زبان دیپلماسی و زبان اقناع در ارتباطات؛ شبکهها؛ اهمتفکر، رفتار و تجارت دیگر فرهنگ

؛ توجه به قدرت مکان و معیارهاي انتخاب مکان؛ ...هاي ورزشی، تفریحی و کاري و اجتماعی با استفاده از ظرفیت

  سازي اتاق جلسات و طرز صحیح نشستن؛ اهمیت غذا و آداب پذیرایی؛ آداب و هنر هدیه دادن؛ پوششآماده

آراستگی ظاهري؛ داشتن قاطعیت و جسارت، استفاده از ابزارهاي مهم ذهنی دیپلماسی همچون همدلی، فروتنی 

ریزي و تمرین براي ایجاد آمادگی در باالترین سطح؛ و همکاري در کنار برخورداري از اعتماد به نفس؛ برنامه

المللی و ابزار دیپلماسی و تشریفات براي ت بینپذیري به عنوان یک توانایی ذهنی؛ ارتباط زنان در تعامالانعطاف

  . دستیابی به برابري جنسیتی
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با تاکید بر خاورمیانه   : رابطه همگرائی اقتصادي و تامین امنیت در کشورهاي جهان سوم - 4

  مسعود مطلبی، افشین جعفري، شمسی کاظمی : مولف

  1400موسسه آموزشی تالیفی ارشدان،  :تهران

  

  چکیده

ها را به سوي زندگی وجود منافع و جلوگیري از تهدیدات دو عاملی است که طی حیات بشري انسان  

البته به رغم اینکه میل در اتحاد ریشه در حیات اجتماعی . استاجتماعی سوق داده و مایه اتحاد و پیوند آنها گردیده

کنیم داراي سابقه چندان طوالنی اي از آن یاد میآدمی دارد، اما وحدتی که ما نخست به عنوان همگرایی منطقه

نیست؛ به طوري که موفقیت نظریه همگرایی در اروپا و نقش این نظریه در احیاي تفکر اروپاي متحد پس از جنگ 

جهانی دوم، عاملی شد تا دیگر کشورهاي جهان از جمله کشورهاي جهان سوم و به خصوص منطقه خاورمیانه از 

اي در فرایند همگرایی استقبال کنند و آنها هاي منطقهان چهارچوبی براي تجزیه و تحلیل سیاستاین نظریه به عنو

  . را به کار بندند

این کتاب طی هفت بخش ضمن مقایسه روند همگرایی اقتصادي در اروپا با خاورمیانه و با عنایت به   

  :تهاي همگرایی اقتصادي، در صدد پاسخ به چند پرسش اسمفروضات تئوري

هاي تئوري همگرایی اقتصادي آیا روند طی شده توسط کشورهاي واقع در منطقه خاورمیانه با فرضیه - 1

 اي مطابقت دارد؟ منطقه
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است؟ و متقابالً این عوامل در کشورهاي خاورمیانه عوامل موثر در همگرایی کشورهاي اروپایی کدام بوده - 2

 چه هستند؟ 

 میانه را به طور جدي زیر سوال برده است؟ اي خاورچه عواملی اساس همگرایی منطقه - 3

هاي اقتصادي درون از نظر نگارنده متغیرهایی همچون مالحظات امنیتی؛ تمایل و انگیزه همکاري  

هاي خارج از منطقه در فرایند همگرایی اي در پرتو مبادالت فرامرزي؛ رشد اقتصادي و مساعدت قدرتاتحادیه

میان کشورها از اهمیت بسیاري برخوردار است و به عبارتی موفقیت اروپا در اي اقتصادي و تداوم آن در منطقه

همگرایی اقتصادي و یا ناکامی خاورمیانه در این خصوص وابسته به وجود و یا عدم وجود متغیرهاي یاد شده 

تحادیه همچنین با توجه به اهمیت متغیر امنیت در این فرایند، نگارنده با نظر داشت به الگوي ا. استبوده

ترین راه براي رسیدن کند که بهترین و آسانسازي، این سوال را مطرح میاروپایی به عنوان نمونه موفق امنیت

  سازي در خاورمیانه چیست؟ به امنیت

در بخش . بخش اول دربردارنده کلیات است. کندنویسنده طی هفت بخش موضوع پژوهش را بررسی می  

شوند که در این خصوص از رویکردهاي رئالیستی، اي بررسی میمگرایی منطقهسازي و ههاي امنیتدوم نظریه

هاي همچنین در این بخش نظریه. استانگاري و رویکرد سنتی در تبیین امنیت استفاده شدهنئورئالیستی، سازه

ردگرایی و فدرالیسم و همگرایی؛ کارکردگرایی؛ نوکارگ: شوند که عبارتند ازهمگرایی به چهار دسته تقسیم می

لغایت  1948اي خاورمیانه در دو مقطع هاي امنیت منطقهدر بخش سوم کتاب، پویش. ارتباطات همگرایی

میالدي و دوران پس از پایان جنگ سرد و همچنین تهدیدات امنیتی جدید در سایه هژمونی آمریکا در 1990

گرایی در خاورمیانه و موانع منطقهدر بخش چهارم، رویکردهاي مختلف نسبت به . شودخاورمیانه بررسی می

در بخش پنجم، موانع ذهنی و روانی همگرایی در خاورمیانه . شوداقتصادي همگرایی در خاورمیانه بررسی می

در بخش ششم، موضوع توسعه و رونق اقتصادي در خاورمیانه و به عبارتی تامین امنیت . شودواکاوي می

هاي فرا روي هاي اقتصادي امنیت در خاورمیانه و گزینهفتم مولفهبخش ه. شوداقتصادي در منطقه بررسی می

  . کندمیالدي را تبیین می 21منطقه در قرن 



16 

 

 

  1401 مرداد ،هفت و شصتصد و ، شماره همدهفتخصصی وزارت امور خارجه، سال  رسانی کتابخانهطالعنشریه ا

  

 

با نگاهی به حقوق ( ها در بحران کرونا و پساکرونا هاي دولتمسئولیت و چالش -5

  ) المللی دولتالملل بشر و مسئولیت بینبین

  افشین جعفري، شمسی کاظمی  : مولف

  1399موسسه آموزشی تالیفی ارشدان،  :رانته

  

  چکیده

ها در بحران کرونا و هاي دولتو چالش موضوع مورد بحث این نوشتار درباره ویروس کرونا و مسئولیت  

شود اي ناگهانی و برجسته در تاریخ بشریت توصیف میبا توجه به اینکه بحران جهانی کونا واقعه. پساکرونا است

ساز تواند زمینهن بیشتر از هر زمان دیگر به یکدیگر وابسته شده و درگیري هر یک میکه کشورهاي جها

ها و هاي حمایتی دولتها و سیاستدرگیري دیگر کشورها شود، لذا الزم است که در این شرایط مسئولیت

مشخص شود  ها در وضعیت بحران کرونا تبیین شود و همچنینالمللی دولتهمچنین عوامل رافع مسئولیت بین

که فرایند تحوالت زیست جهان در پساکرونا، مبنی بر گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب چه رویکردي 

  . بایست دنبال کندرا می

  . پردازدکتاب در سه بخش به بررسی موضوع می  

ر نظام منشا و انتقال ویروس کرونا؛ آثار اقتصادي کرونا ب: در بخش اول طی چهار فصل مباحثی همچون  

اقتصادي و روابط جهانی؛ جریان بهداشتی و سالمت در سطح جهان و نظریه توطئه و کاربرد ویروس کرونا در 

  . شودسالح بیولوژیکی بررسی می
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سازي بحران بیولوژیک و اهداف اهداف بازي جهانی: در بخش دوم نیز طی چهار فصل مباحثی همچون  

مین شرایط زندگی در دوران کرونا؛ تناسب سیاسی دولت و مسئولیت ها و تاویروس کروناي سیاسی؛ تعهد دولت

  . شوندمدنی در جبران خسارت ناشی از کرونا بررسی می

در بخش سوم نیز طی چهار فصل به رویکرد حقوق بشري نسبت به مسئولیت و شرایط رافع مسئولیت   

وعات شیوع کرونا و آثار آن بر حاکمیت پردازد که در این خصوص موضها در مقابله با بیماري کرونا می-دولت

ها المللی بشر در دوره کرونا؛ تدابیر حمایتی دولتها از منظر حقوق بینها و سبک زندگی؛ تعهدات دولتدولت

هاي رعایت حقوق بشر در مبارزه با ویروس کرونا مورد بررسی قرار مبتنی بر حقوق بشر در دوره کرونا و چالش

  . گیردمی
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  وپا در اقتصاد پسابرجام رگاه اتحادیه اجای - 6

  مهدیه فالح : مولف

  1400آذرین مهر،  :تهران

  

  چکیده

هاي چندجانبه در بین کشورهاي دنیا در زمینه حل مسایل نگارنده با توجه به نقش و اهمیت توافق  

گردید ایران را با ي که سعی میاداند که در دورهبرانگیز، برنامه جامع اقدام مشترك را نیز در حکم ابزاري میچالش

المللی زنی بیناي به انزوا بکشانند، با این توافق ایران توانست به بازیگري موثر در چانهطرح ساخت تسلحیات هسته

هاي اقتصادي یابی به اهدافی همچون توسعه روابط در حوزهتبدیل شود و در این میان اتحادیه اروپا به منظور دست

گذاري اقتصادي در ایران؛ افزایش نفوذ در منطقه خاورمیانه از طریق ایران؛ اثرگذاري یش حجم سرمایهو انرژي و افزا

هاي مقاومت؛ مقابله و مبارزه با تروریسم گیري از نفوذ سیاسی و معنوي ایران بر گروهبر روند صلح خاورمیانه با بهره

گرایی آمریکا و برقراري نظام ابله با نظام یکجانبههاي کشتار جمعی؛ مقو بنیادگرایی؛ ممانعت از اشاعه سالح

المللی اي ایران به عنوان یک قدرت بینالملل ضمن کوشش براي حل پرونده هستهگرایی در نظام بینچندجانبه

  . است تا روابط خود را با ایران گسترش دهداثرگذار، در صدد بوده

است و رویکرد سیاسی اتحادیه اروپا همچنان در جهت هالبته در شرایطی که آمریکا از برجام خارج گردید  

الملل قرار دارد، این سوال مطرح است که جایگاه اتحادیه اروپا در تالش براي حفظ برجام در صحنه اقتصاد بین

باشد؟ ضمن اینکه در این مراودات اقتصادي با ایران در زمان پسابرجام و پس از خروج آمریکا از آن چگونه می

هاي اقتصادي اتحادیه اروپا، امکان ملزم هاي شرکتگذاريا توجه به وجود شرایط اقتصاد آزاد در سیاستخصوص ب
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از این رو، کتاب در تالش است تا به بررسی رویکرد . هاي مذکور به رعایت مفاد برجام نیز وجود نداردکردن شرکت

در بخش دوم به . کتاب کلیات را در بر دارد بخش اول. اقتصادي اتحادیه اروپا در برجام و پسابرجام بپردازد

الملل؛ اقتصاد آزاد و اقتصاد لیرالیسم؛ برجام و اثرات آن پرداخته موضوعاتی همچون نظریه لیبرالیسم در روابط بین

اي ایران دارد و رویکردهاي بخش سوم سیري تاریخی در روابط ایران و اروپا با تاکید بر پرونده هسته. شودمی

بخش چهارم به جایگاه اتحادیه . کندنی، حقوقی، سیاسی، امنیتی و راهبردي را نسبت به برجام بررسی میمختلف ف

همچنین در این بخش اثرات برجام بر . اروپا در مراودات اقتصادي پسا برجام و بعد از خروج آمریکا از آن اشاره دارد

در این جا تبعات تحریم در چرخه . ن اشاره دارداستقبال کشورهاي مختلف مبنی بر توسعه روابط تجاري با ایرا

اقتصادي ایران؛ موضوع خرج آمریکا از برجام و تعهدات اتحادیه اروپا در قبال ایران و تالش اروپا براي حفظ مراودات 

  . گیري کتاب قرار داردشود و در بخش پنجم نتیجهاقتصادي بررسی می
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  مقاالت فارسی

  
  مأخذ - ر پدیدآو -عنوان   ردیف

  
1  

  
، بهار؛ 1399 . فصلنامه تاریخ روابط خارجی - .جورج بورنوتیان/ سفر بازگشت خسرو میرزا از سنت پطرزبورگ تا تبریز

  . 145 - 176: 82، شماره 21 جلد 
  

. فصلنامه تاریخ روابط خارجی - .قدیري مریم اوروعی/ هاي ایران و روس هاي جهادیه در جنگ بررسی تحلیلی رساله  2
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