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  التین  هاي عرفی کتابم 

  

  

 
  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هچکید

سال گذشته، این روابط  25با گذشت سال ها از تجدید روابط میان روسیه و غرب ، در حال حاضر نسبت به      

برخورد با غرب نه تنها براي گورباچف بلکه براي  انگیزه هاي پوتین و دالیل او براي. بسیار متشنج به نظر می رسد 

در این اثر سیاستمدار قدیمی روسیه یعنی میخائیل گورباچف، با توجه . بسیاري، به شکلی مرموز باقی مانده است 

به دانش و تجربیات ارزشمند خود، به دالیل گسترش رژیم پوتین و انگیزه هاي موجود در وراي این قضیه می 

دالل گورباچف در کتاب حاضر آن است که پوتین به میزان قابل توجهی باعث تضعیف دستاورد هاي است. پردازد 

پروسترویکا شده که بخشی از یک سیستم بیش از حد متمرکزي است که آینده روسیه را به طور جدي به خطر 

همچنین پلورالیسم و گورباچف در مواجهه با این قضایا ، از اصالحات رادیکال در سیاست و . خواهد انداخت 

  . سوسیال دموکراسی حمایت می کند 

1- The New Russia. 

Mikhail Gorbachev  

Cambridge; Malden, MA: Polity Press, 2016 
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تجزیه و تحلیل گورباچف از سیاست هاي داخلی فراتر رفته و به مسایل گسترده تري در سطح منطقه از جمله در 

فراتر از همه . گیري ها در اوکراین و همچنین چالش هاي جهانی نظیر فقر و تغییرات آب و هوایی پرداخته است 

یل گورباچف اصرار دارد که راه حل همه این مشکالت بازگشت به فضاي گفتگو و همکاري است که در واقع این مسا

این کتاب در واقع جمع بندي تفکرات گورباچف به عنوان یکی از . ابزاري براي پایان دادن به جنگ سرد است 

کتاب . به بعد است  1991والت آن از سال در ارتباط با روسیه و تح 21بزرگترین و تاثیر گذار ترین دولتمردان قرن 

  : داراي سه بخش اصلی با عناوین زیر است  

 پس از پروسترویکا  -

 ) آینده روسیه ( روسیه به کجا می رود  -

 جهان پیچیده امروز  -

ذیل هر یک از این عناوین به تاریخ سیاسی روسیه ، ظهور پوتین و حوادث گوناگون این دوره ، موضوعات حساس 

اي و جهانی همچون ، جهانی شدن ، امنیت ، ممنوعیت سالح هاي هسته اي ، گسترش ناتو ، فقر ، بحران منطقه 

  . آب ، آینده اروپا ، مسایل چین ، روسیه و اوکراین و همچنین سوریه پرداخته و درنهایت جمع بندي نموده است 

  . لمللی آن توصیه می گرددمطالعه کتاب حاضر به کلیه عالقمندان به مسایل روسیه و روابط بین ا
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  هچکید

و فدراسیون روسیه در جستجوي هویت ملی و نقش جهانی جدیدي بوده که با نتایجی پیچیده  1991از سال     

به ویژه در سومین دوره ریاست جمهوري والدیمیر پوتین که بسیاري از دکترین ها و . متناقض همراه شده است 

اوراسیا گرایی هم در میان . دیدگاه هاي اوراسیا گرایی به کانون مباحث سیاست عمومی روسیه تبدیل شده است 

در گفتگو ها و نقل هاي مربوط به هویت ، روس ها و هم در میان غیر روس ها یک مبحث جاري و تاثیر گذار 

در این اثر سود مند و جدید، گروهی از کارشناسان خبره، مباحث . فرهنگ عمومی و سیاست خارجی است 

ایدئولوژیک و مفاهیم کلیدي اوراسیا گرایی و ریشه هاي تفکرات روسی را بررسی و به همان نسبت این مبحث را در 

با بکار گیري چارچوب ها و دید گاه هاي گوناگون . و آلمان مورد توجه قرار داده اند تاریخ  آسیاي مرکزي، ترکیه 

نظري، بخش هاي مختلف کتاب به بررسی این موضوع می پردازد که اورسیا گرایی چگونه  در گفتگوها ، تفا سیر و 

هور، هنر مندان و ، روشنفکران مش)چپ یا راست ( در مباحث سیاسی میان گروه هاي ملی ، نیرو هاي مخالف

بنابر این در این مجموعه موضوعات حیاتی و سواالتی را که در حال حاضر . نخبگان حکومتی به کار برده می شود 

2- The Politics of Eurasianism:identity, popular culture and Russia's 

foreign policy. 

Mark Bassin , Gonzalo Pozo  

London; Lanham, Md.: Rowman & Littlefield, 2017  
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بر جهان پس از فرو پاشی شوروي و فرا تر از آن وجود دارد ، مورد بررسی قرار می دهد و نتیجه آن یک تصویر 

  . است که براي درك منطقه و آینده آن بسیار ضروري است منحصر به فرد و شکاکانه از بدنه تفکراتی 

  : بخش با عناوین زیر است  4کتاب به طور کلی داراي 

 اوراسیاگرایی، ملی گرایی و ایدئولوژي 

 سیاست فرهنگی و اوراسیا گرایی 

 پروژه اوراسیا و سیاست خارجی روسیه 

 اوراسیا گرایی فرا تر از روسیه 

ر بخش به موضوعاتی همچون مباحث ژئو پولیتیکی ، دید گاه هاي موج سوم ملی گرایان نویسندگان ذیل این چها 

، اوراسیا گرایی در ادبیات ، فیلم ، سیاست خارجی روسیه با ...روس همانند میخاییل رمیژوف ، سرگی سرگیف و 

لحاق کریمه ، جنبش تمرکز بر دوره ریاست جمهوري پوتین و موضوع تجدید روابط با چین ، جنگ در اوکراین و ا

هاي ضد اوراسیا گرایی و دیدگاه هاي دوگین ، ظهور اتحادیه اقتصادي اوراسیا و در نهایت به اشکال غیر روسی 

  . اوراسیا گرایی در داخل و خارج از فدراسیون روسیه  پرداخته شده است 

و همچنین سیاست خارجی روسیه مطالعه کتاب جهت عالقمندان به دید گاه ها و مسایل گونا گون اوراسیا گرایی 

  . توصیه می گردد 

استاد تاریخ در مرکز مطالعات بالتیک و اروپاي شرقی دانشگاه سودرتورن در   "مارك باسین"نویسندگان کتاب 

استاد روابط بین الملل و سیاست جهانی در دپارتمان تاریخ اقتصاد دانشگاه استکهلم  "گونزالو پوزو"استکهلم است و 

  .   می باشند

  



8 

 

 

  1397 تیر،  چهارمصد و بیست و ، شماره تخصصی وزارت امور خارجه، سال سیزدهم رسانی کتابخانهطالعنشریه ا

  

  کتاب فارسیمعرفی 

  

  

  هاي هویت ملی در ایران معاصر چالش: شناسی سیاسی ایران  جامعه - 1    

  اصغر پرتوي     

  1396 جهاد دانشگاهی، سازمان انتشارات، : تهران    

  

  

  

  

  چکیده

توي، استادیار نوشته دکتر اصغر پر» هاي هویت ملی در ایران معاصر شناسی سیاسی ایران، چالش جامعه«کتاب     

سیاسی منبعث  -هاي اجتماعی ها و تعارضات هویت ملی در دوره معاصر تمرکز یافته و بحران علوم سیاسی بر چالش

   .هاي عینی واکاوي کرده است از آن را با ارائه نمونه

ت ملی بنیان چالش در هوی«، »سیرتاریخی هویت ایرانی«هاي آن شامل  کتاب از پنج فصل تشکیل شده که سرفصل

هاي  حل دوره پهلوي؛ حاکمیت راه«، »بحران هویت ملی در ایران قرن بیستم؛سطوح تجلی«، »در ایران قرن نوزدهم

  .است» انقالب اسالمی؛ جدال براي احیاي هویت دینی«و » یکسونگرانه در بحران هویت

: در سطوح ملی آورده است مولف در مقدمه کتاب با اشاره به تاثیر تزلزل در هویت ملی و ایجاد تنش و بحران

شود که بنیان و ساختار واحدهاي سیاسی و کشورها،  ارزش و اهمیت بحث در خصوص هویت ملی از آنجا ناشی می«

هرگونه تزلزل و سستی در هویت ملی در جوامع معاصر، تنش و بحران در سطوح . در جهان امروز به آن وابسته است

  .»سازد ه سوي توسعه و تکامل را با چالش مواجه میآورد و حرکت جوامع ب ملی را فراهم می
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  حکمرانی حزبی و دمکراسی حزبی - 2   

  نارود سی مولر، هانه مارسه ولفگانگ     

  آبادي دولت علی باقري     

  1397 نشر تیسا، : تهران    

 

 

 

  

  

  

  چکیده

احزاب سیاسی را از زوایاي مختلف رو  هاي مدرن کتاب پیش توجه به محوریت احزاب سیاسی در دمکراسی با    

نویسندگان در سیزده فصل . هاي اروپایی به بحث گذاشته است مورد بررسی قرار داده و نقش آن را در پارلمان

هاي امروزي، نقش  فهم تحلیلی و کاربردي دمکراسی حزبی و حکومت حزبی در دمکراسی: اند اهداف زیر را پی گرفته

هاي حزبی، ماهیت متنوع بازیگران دخیل در  دن به دولت و روابطش با سیاستاحزاب سیاسی در سروسامان دا

رو، ثبات و استمرار احزاب در حکومت،  هاي پیش دولت، چگونگی کمک احزاب به دولت براي پاسخگویی به چالش

هت هاي انتخاباتی، ضرورت وجود اپوزیسیون براي دولت ج ارتباط نهادهاي حکومت و رفتارهاي حزبی با حوزه

هاي انتخاباتی، نقش عوامل  دهی در پارلمان و آثار آن، ارتباط پارلمان با حوزه هاي رأي پیشبرد دمکراسی، شیوه

ساختاري بر انتخاب احزاب توسط شهروندان، نقش احزاب سیاسی در تغییر قانون اساسی و در نهایت مقایسه احزاب 

 .شده هاي تثبیت هاي جدید با دمکراسی در دمکراسی
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  فارسی – هاي جدید   تابک

  

  

  

  . 1396 نشر نی، : تهران -.حسین بشیریه/ گفتاري در پیشه سیاستگري: احیاي علوم سیاسی -1

  

  . 1393 رسانی و خدمات بورس، انتشارات بورس،  شرکت اطالع: تهران - .مولف ناصر صنوبر/ اقتصاد تروریسم - 2

  

  . 1397 اختران، : تهران -.رحمتیي حسین  دیوید هاروي؛ ترجمه/ امپریالیسم جدید - 3

  

 - .ي حسن افشار رضا ضیاءابراهیمی؛ ترجمه/ جاسازي نژاد و سیاست بی: پیدایش ناسیونالیسم ایرانی -4

  . 1396 نشر مرکز، : تهران

  

تالیف مجتبی انصاریان؛ مدیر / هاي تحمیلی بر ایران از منظر دکترین امنیت انسانی تاثیر تحریم - 5

  . 1393 موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، : تهران -.رداريپژوهش سجاد برخو

  

  . 1396 نشر تیسا، : تهران -.محمدرضا بیگدلینویسنده / پدیده آمریکایی، چالش جهانی: ترامپ -6

  

  .1397 نشر تیسا، : تهران - .نویسنده تقی آزادارمکی/ هایش شناسی و رنج جامعه -7

   

  .1396 نشر نی، : تهران -.خسرو ناقد/ روشنفکران و انقالب اکتبر: خردکشی -8

  

 - .نویسنده جمال عرف/ شناسی احساس امنیت سیاسی در جمهوري اسالمی ایران درآمدي بر جامعه - 9

  . 1396 پژوهشکده مطالعات راهبردي، : تهران

  

  . 1396 نشر مرکز، : تهران -.ي بهراد رحمانی توماس لمکه؛ ترجمه/ سیاست درآمدي پیشرفته بر زیست -10

  

) خلیل(ریچارد ولف؛ مترجمان مهرداد / داري درمانی براي عارضه سرمایه: دموکراسی در محیط کار -11

  . 1397 اختران، : تهران -.شهابی، میرمحمود نبوي
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: تهران - .بابک امیرخسروي/ نقدي بر نظریه شیوه تولید آسیایی کارل مارکس: دولت در ایران -12

  . 1397 اختران، 

  

 - .نویسنده شهره پیرانی/ تحلیل کنش معطوف به خشونت داعش: سی سیاسی خشونتروان شنا -13

  . 1397 پژوهشکده مطالعات راهبردي، : تهران

  

آبادي؛  نویسنده افسانه نجم/ هاي جنسیتی در مدرنیته ایرانی نگرانی: ریش زنان سبیلو و مردان بی -14

  . 1396 نشر تیسا، : تهران -.مترجمان آتنا کامل، ایمان واقفی

  

  . 1396 نشر نی، : تهران -.داود فیرحی/ فقه و حکمرانی حزبی -15

  

 - .تالیف مهدي عسگري/ هاي امنیتی غرب؟ گولن و گولنیسم؛ جریانی نواندیش یا مولود اندیشکده - 16

  . 1396 ابرار معاصر تهران، : تهران

  

تالیف و گردآوري بابک / تمنیت ملی و فناوري اطالعات و ارتباطا: مدیریت راهبردي اطالعات -17

  . 1396 پژوهشکده مطالعات راهبردي، : تهران -.نیا اخگر، سیمئون یاتس؛ ترجمه سعید صادقی، پریسا کریمی

 

  . 1396 نشر نی، : تهران - .جلیل کریمی/ نظریه پسااستعماري و کردشناسی -18

  

ابورمان؛ ترجمه جبار  محمد/ ها هاي واقعی و تصوري سلفی اي در هویت مطالعه: هویت سلفی -19

  . 1396 پژوهشکده مطالعات راهبردي، : تهران -.شجاعی

  
  

  



12 

 

 

  1397 تیر،  چهارمصد و بیست و ، شماره تخصصی وزارت امور خارجه، سال سیزدهم رسانی کتابخانهطالعنشریه ا

  

  التین –هاي جدید    کتاب

  

  
  

 

 

1-A World in disarray: American foreign policy and the crisis of the old order/ 

Richard Haass.- New York: Penguin Press, 2017.  

 

2-All The Kremlin's Men: Inside The Court of Vladimir Putin/ Mikhail Zygar.- 

New York: PublicAffairs, 2016.  

 

3-Big agenda: President Trump's plan to save America/ David Horowitz.- West 

Palm Beach, FL: Humanix Books, 2017. 

  

4-Collusion: secret meetings, dirty money, and how Russia helped Donald 

Trump win/ Luke Harding.- New York: Vintage Books, 2017.  

 

5-Destined for war: can America and China escape Thucydides's trap?/ Graham 

Allison.- New York: Houghton Mifflin Harcourt, 2017.  

 

6-Fighting for status: hierarchy and conflict in world politics/ Jonathan Renshon.- 

Princeton, N.J.; Oxford: Princeton University Press, 2017.  

 

7-Islam and international relations: fractured worlds/ Mustapha Kamal Pasha.- 

London; New York: Routledge, 2017. 

  

8-Kurdish politics in Turkey: from the PKK to the KCK/ Seevan Saeed.- London; 

New York: Routledge, 2017.  

 

9-Preventive engagement: how America can avoid war, stay strong, and keep the 

peace/ Paul B. Stares.- New York: Columbia University Press, 2018.  

 



13 

 

 

  1397 تیر،  چهارمصد و بیست و ، شماره تخصصی وزارت امور خارجه، سال سیزدهم رسانی کتابخانهطالعنشریه ا

10-Putin: his downfall and Russia's coming crash/ Richard Lourie.- New York: 

Thomas Dunne Books/ St. Martin's Press, 2017. 

  

11-The Age of jihad: Islamic State and the great war for the Middle East/ Patrick 

Cockburn.- London; New York: Verso, 2016.  

 

12-The Fractured republic: renewing America's social contract in the age of 

individualism/ Yuval Levin.- New York: Basic Books, 2016. 

  

13-The Government and politics of the Middle East and North Africa/ edited by 

Mark Gasiorowski, Sean L. Yom.- 8th ed.- Boulder, CO: Westview Press, 2017. 

  

14-The Iran wars: spy games, bank battles, and the secret deals that reshaped 

the Middle East/ Jay Solomon.- New York: Random House, 2016.  

 

15-The New Russia/ Mikhail Gorbachev; translated by Arch Tait.- Cambridge; 

Malden, MA: Polity Press, 2016.  

 

16-The Politics of Eurasianism: identity, popular culture and Russia's foreign 

policy/ edited by Mark Bassin and Gonzalo Pozo.- London; Lanham, Md.: Rowman 

& Littlefield, 2017.  

 

17-The United Nations special procedures system/ edited by Aoife Nolan, Rosa 

Freedman, Therese Murphy.- Leiden; Boston: Brill Nijhoff, [2017].  

 

18-Two paths: America divided or united/ John Kasich with Daniel Paisner.- New 

York: Thomas Dunne Books/ St. Martin's Press, 2017.  

 

  

  

  



14 

 

 

  1397 تیر،  چهارمصد و بیست و ، شماره تخصصی وزارت امور خارجه، سال سیزدهم رسانی کتابخانهطالعنشریه ا

  

  

  مقاالت فارسی معرفی
  

  

  

  

  

  

  

  
  ردیف

  
  

  
  مأخذ –پدیدآور  -عنوان 

  

  
1  

  
  

    
پژوهش  -.علی محمد حقیقی، مسلم بامري/ )در دولت یازدهم: مطالعه موردي(اب و نشاط سیاسی در ایران احز

  . 45 -62: 25، شماره 3 ، دي؛ جلد 1396 . ملل

  . 29 -44: 25، شماره 3 ، دي؛ جلد 1396 . پژوهش ملل -.ادبیات و زبان در دیپلماسی فرهنگی از ضرورت تا واقعیت    2
  

، 1396 . نامه هویت -.گروه مطالعات ایران/ امعه اطالعاتی امریکا از تهدیدهاي جهانی در مورد ایرانارزیابی ج    3
  . 15 - 19: 24، شماره 2 اسفند؛ جلد 

  
اسرائیل : مطالعات منطقه اي -.نوام چامسکی، ترجمه حسین جعفري موحد/ گزینه هاي واقعی: اسرائیل و فلسطین    4

  . 57 -68: 2، شماره 18 ، بهار؛ جلد 1396 . آمریکا شناسی - شناسی
  

  . 49 -78: 14، زمستان؛ شماره 1395 . پژوهش هاي منطقه اي -.استیو میلر، حمید طالب/ اسالم گرایی در عربستان    5
  

حسام / اندونزي در میان پویش هاي شرق آسیا در جهان پسا بحران جهانی: اندونزي، آسه آن و خیزش چین    6
  . 59 -74: 26، شماره 3 ، بهمن؛ جلد 1396 . پژوهش ملل -.خاتمی

  
گاب فلورانس، الکساندر االبان، ترجمه علی اصغر محمدعلی / 2025 سه احتمال براي : آینده عرب و جایگاه اسرائیل    7

  . 121 -170: 2، شماره 18 ، بهار؛ جلد 1396 . آمریکا شناسی -اسرائیل شناسی: مطالعات منطقه اي - .زاده
  

  . 20 -24: 24، شماره 2 ، اسفند؛ جلد 1396 . نامه هویت -.علیرضا امیري/ زي عراق و منافع ایرانبازسا    8
  

. پژوهشهاي سیاسی جهان اسالم - .جالل درخشه، علی کمالی/ بازنمایی کنش حمایتگرانه در آیینه دیپلماسی ایران    9
  . 29 -54: 18، شماره 6 ، بهار؛ جلد 1395 

  
  . 17 -22: 71، اسفند؛ شماره 1396 . دیده بان امنیت ملی -.گروه مطالعات ایران/ یت بحران در کشوربایسته هاي مدیر    10

  
: مطالعات منطقه اي -.عارف بیژن، فاطمه محمودزاده/ بحران در سوریه و تاثیر آن بر امنیت ملی رژیم صهیونیستی    11

  . 1 -32: 2 ، شماره18 ، بهار؛ جلد 1396 . آمریکا شناسی - اسرائیل شناسی
  

آمریکا  -اسرائیل شناسی: مطالعات منطقه اي -.کیهان برزگر/ بحران قطر و اتئالف موضوعی در سیاست خارجی ایران    12
  . ي-الف: 2 ، شماره 18 ، بهار؛ جلد 1396 . شناسی

  
، 2 ، مهر؛ جلد 1396 . پژوهش ملل - .انوش جعفري، حمیده قنبري/ بررسی اقتصاد و سیاست داخلی عربستان سعودي    13

  . 1 -16: 22شماره 



15 

 

 

  1397 تیر،  چهارمصد و بیست و ، شماره تخصصی وزارت امور خارجه، سال سیزدهم رسانی کتابخانهطالعنشریه ا

پژوهشهاي سیاسی  -.احمد پوراحمد، رقیه حیدري/ بررسی آلودگیهاي زیست محیطی در کشورهاي جهان اسالم    14
  . 143 - 170: 18، شماره 6 ، بهار؛ جلد 1395 . جهان اسالم

  
فرهاد درویشی، مرضیه / 2015 -2001بررسی تطبیقی عملکرد دیپلماسی فرهنگی ایران و عربستان در خاورمیانه     15

  . 43 - 66: 20، شماره 5 ، زمستان؛ جلد 1395 . مطالعات سیاسی جهان اسالم -.حاجی هاشمی
  

، پاییز؛ 1394 . پژوهشهاي سیاسی جهان اسالم - .یعقوب فروتن/ بررسی جمعیت شناختی مسلمانان در جهان معاصر    16
  . 61 - 98: 16، شماره 5 جلد 

  
مطالعات منطقه  -.مجتبی جالل زاده/ 2014 - 2010رویکرد سیاست خارجی آمریکا در قبال تحوالت تونس بررسی     17

  . 33 -56: 2، شماره 18 ، بهار؛ جلد 1396 . آمریکا شناسی -اسرائیل شناسی: اي
  

، 1396 . خلیج فارس و امنیت -.محمود عسگري/ بررسی سیاست دفاعی کشورهاي شوراي همکاري خلیج فارس    18
  . 33 - 56: 170، شماره 18 زمستان؛ جلد 

  
 -.عبداالمیر نبوي، فاتح مرادي، خالد شیخ االسالمی/ بررسی شاخصه هاي هویت روانی با تکیه بر بنیادگرایی مذهبی    19

  . 1 -28: 16، شماره 5 ، پاییز؛ جلد 1394 . پژوهشهاي سیاسی جهان اسالم
  

پژوهشهاي  - .فرزاد رستمی، سیامک سفیدي/ نیت در عراق پس از صدامبررسی علل ظهور و استمرار معماي ام    20
  . 83 -112: 18، شماره 6 ، بهار؛ جلد 1395 . سیاسی جهان اسالم

  
پژوهش هاي منطقه  - .یعقوب توکلی، محسن محمدي/ با تاکید بر اروپا: بررسی علل و زمینه هاي پیوستن به داعش    21

  . 16 -48: 14، زمستان؛ شماره 1395 . اي
  

فریبرز ارغوانی پیرسالمی، / بررسی چالش ها از منظر اقتصاد سیاسی: بلوك هاي تجاري منطقه اي در خاورمیانه    22
  . 71 - 100: 124، شماره 31 ، زمستان؛ جلد 1396 . سیاست خارجی - .حسن خوش گفتار

  
، 3 ، دي؛ جلد 1396 . پژوهش ملل -.تمیمسعود اخوان کاظمی، سجاد رس/ بیعت و اشکال آن در اندیشه سیاسی اسالم    23

  . 63 -78: 25شماره 
  

  .47 -52: 71، اسفند؛ شماره 1396 . دیده بان امنیت ملی - .طیبه واعظی/ نتایج و پیامدها: پویش هاي آسیاي جنوبی    24
   

، 1396 . وهش مللپژ - .آرزو روانستان/ تاثیر جنبش دموکراسی خواهی در جهان بر رابطه دولت و جامعه در ایران    25
  . 47 -68: 22، شماره 2 مهر؛ جلد 

  
، 1391 . دیدگاه هاي حقوق قضایی - .مهدي حدادي/ تاثیر موافقت نامه هاي اداري بر تعهدات بین المللی دولتها    26

  . 69 -96: 60، شماره 17 زمستان؛ جلد 
  

آموزه هاي  -.حجت سلیمی ترکمانی/ شرتاملی بر ظرفیت هاي دیوان بین المللی کیفري در حمایت از حقوق ب    27
  . 165 -192: 13تابستان؛ شماره  -، بهار1396 . حقوق کیفري

  
: 26، شماره 3 ، بهمن؛ جلد 1396 . پژوهش ملل - .حمیدرضا علیزاده/ تحریم هاي اقتصادي از دیدگاه حقوق بین الملل    28

98- 75 .  
  

دیدگاه  -.محمدحسن صادقی مقدم، مجتبی اشراقی آرانی/ انورديتحلیل تاثیر ثبت مصلحتی هواپیما در ایمنی هو    29
  . 63 - 88: 65، شماره 19 ، بهار؛ جلد 1393 . هاي حقوق قضایی

  
محمدعلی شهریاري، اسماعیل / )درچارچوب نظریه بازیها(تحلیل سیاست خارجی ایران و عربستان در سوریه     30

  . 99 - 128: 20، شماره 5 ، زمستان؛ جلد 1395 . مطالعات سیاسی جهان اسالم -.شفیعی، نفیسه واعظ
  



16 

 

 

  1397 تیر،  چهارمصد و بیست و ، شماره تخصصی وزارت امور خارجه، سال سیزدهم رسانی کتابخانهطالعنشریه ا

مطالعات  -.رضا سیمبر، سعید ترابی، محمد علی تبار/ 1364 -1394تحلیلی درباره ماهیت روابط ایران و پاکستان     31
  . 67 -98: 20، شماره 5 ، زمستان؛ جلد 1395 . سیاسی جهان اسالم

  
سیاست  - .نادر پورآخوندي، محمدعباسی/ شاعه موشک بالستیکتحول رویکردهاي کنترل تسلیحات و مسئله ا    32

  . 151 -180: 124، شماره 31 ، زمستان؛ جلد 1396 . خارجی
  

، اسفند؛ 1396 . دیده بان امنیت ملی - .امین پرتو/ تحوالت سوریه در سایه مداخالت نظامی ترکیه، آمریکا و اسرائیل    33
  . 53 -58: 71شماره 

  
  . 59 -62: 71، اسفند؛ شماره 1396 . دیده بان امنیت ملی -.جعفر حق پناه/ 1396 ر زمستان تحوالت عراق د    34

  
  . 9 - 14: 24، شماره 2 ، اسفند؛ جلد 1396 . نامه هویت - .محمدرضا اصنافی/ تحوالت هویتی رسانه ملی    35

  
، مهر؛ 1396 . پژوهش ملل -.میانجیعبدالرضا یوسفی / جامعه جهانی و  مواجهه با نسل کشی و جنایت علیه بشریت    36

  . 89 -108: 22، شماره 2 جلد 
  

دیدگاه هاي حقوق  - .علی قاسمی، ویکتور بارین چهاربخش/ جایگاه اصل اعتبار امر قضاوت شده در حقوق بین الملل    37
  . 151 - 178: 60، شماره 17 ، زمستان؛ جلد 1391 . قضایی

  
شایان جوزانی کهن، شاهین جوزانی / 2017 - 2009امنیتی منطقه آسیاي شرقی جایگاه آمریکا و چین در ترتیبات     38

  . 33 - 46: 22، شماره 2 ، مهر؛ جلد 1396 . پژوهش ملل - .کهن
  

 -.امین حبیبی، زهرا قربانی/ جریان هاي رادیکالیسم اسالمی در بلوچستان و چگونگی تهدید امنیتی ایران    39
  . 69 -88: 22ماره ، ش2 ، مهر؛ جلد 1396 . پژوهش ملل

  
: 71، اسفند؛ شماره 1396 . دیده بان امنیت ملی -.ناصر هادیان/ جنگ ها و تهدیدات احتمالی: جمهوري اسالمی ایران    40

80- 75 .  
  

با تاکید بر دور نمایی از جنبش هاي (اطالعاتی و جنبش هاي اجتماعی  -جهانی شدن تکنولوژي ارتباطی    41
  . 37 -58: 26، شماره 3 ، بهمن؛ جلد 1396 . پژوهش ملل - .قنبري، امید عزیزیان لقمان/ )اجتماعی ایران

  
- 39: 24، شماره 2 ، اسفند؛ جلد 1396 . نامه هویت -.فائزه قاسمی/ چرایی قدرت گیري مجدد طالبان در افغانستان    42

 37 .  
  

علی اشرف / ل مسئله اسالم رادیکالتحلی: چندفرهنگ گرایی، دیاسپوراي مسلمان واسالمی گرایی در فرانسه    43
  . 171 - 194: 18، شماره 6 ، بهار؛ جلد 1395 . پژوهشهاي سیاسی جهان اسالم - .نظري، برهان سلیمی

  
پژوهشهاي  - .علی آدمی، عبداله مرادي/ ریشه هاي هویتی و کنش هنجاري: چیستی افراط گرایی در اسالم سیاسی    44

  . 29 -60: 16، شماره 5 جلد ، پاییز؛ 1394 . سیاسی جهان اسالم
  

، 1391 . دیدگاه هاي حقوق قضایی -.محمدجواد شریعت باقري/ حاکمیت اراده بر قراردادهاي بین المللی خصوصی    45
  . 141 - 156: 58، شماره 17 تابستان؛ جلد 

  
، دي؛ 1396 . تگوگف -.نیل برنر/ 2000 -1960حکمرانی شهري و ایجاد فضاهاي حکومتی جدید در اروپاي غربی     46

  . 85 - 130: 74شماره 
  

دیدگاه هاي حقوق  - .حسین صادقی/ حمایت از حق مولف در فضاي سایبر در حقوق ملی و اسناد بین المللی    47
  . 37 -62: 65، شماره 19 ، بهار؛ جلد 1393 . قضایی

  
  



17 

 

 

  1397 تیر،  چهارمصد و بیست و ، شماره تخصصی وزارت امور خارجه، سال سیزدهم رسانی کتابخانهطالعنشریه ا

، 1396 . دیده بان امنیت ملی - .نی رادمراد کاویا/ خشکیدن تاالب ها، بستر پایدارسازي آلودگی هواي کالن شهرها    48
  . 23 -28: 71اسفند؛ شماره 

  
، مهر؛ 1396 . پژوهش ملل -.غالمرضا رحیمی، قربانعلی ایمان پور/ دالیل بازتولید عناصر مدیریت فرهنگی در ایران    49

  . 127 -140: 22، شماره 2 جلد 
  

، دي؛ 1396 . گفتگو - .محمدکریم آسایش/ تنگناهاي قانونی و تواناییهاي بالقوه: دموکراسی محله محور در شهرها    50
  . 131 - 142: 74شماره 

  
  . 7 - 68: 74، دي؛ شماره 1396 . گفتگو - .مراد ثقفی/ 1375 -1285: دولت و نهادهاي منطقه اي و شهري در ایران    51

  
، 1396 . خلیج فارس و امنیت - .مهدي احمدیان/ متحده در دروه ترامپ در قبال ایران دیپلماسی اجبار ایاالت    52

  . 71 -82: 170، شماره 18 زمستان؛ جلد 
  

، فروردین؛ جلد 1397 . رویدادها و تحلیل ها -.عارف عباسی/ دیپلماسی اقتصادي ایران و رفتارهاي شرکاي اقتصادي    53
  . 57 -59: 312، شماره 32 

  
- 207: 124، شماره 31 ، زمستان؛ جلد 1396 . سیاست خارجی - .لقمان قنبري/ پلماسی انرژي و توسعه اقتصاديدی    54

 181 .  
  

، 1396 . خلیج فارس و امنیت -.حسین محمودي/ دیپلماسی دفاعی ایران، چارچوبی تازه براي تحلیل بازدارندگی    55
  . 5 *32: 170، شماره 18 زمستان؛ جلد 

  
، 1396 . پژوهش ملل - .ناهید حسینی مقدم، بهرام یوسفی/ 2015 - 2010عربستان سعودي در قبال بحران یمن راهبرد     56

  . 79 -104: 25، شماره 3 دي؛ جلد 
  

، 1396 . خلیج فارس و امنیت -.احمد حبیب اللهیان/ ساختاري نوظهور علیه ایران: راهبرد فشارهاي متمرکز    57
  . 83 -91: 170، شماره 18 زمستان؛ جلد 

  
، زمستان؛ جلد 1396 . خلیج فارس و امنیت -.داود کریمی پور/ راهبردهاي نوین آمریکا براي مهار منطقه اي ایران    58

  . 57 -70: 170، شماره 18 
  

، 31 ، زمستان؛ جلد 1396 . سیاست خارجی - .بهادر امینیان، محسن سجادي/ رژیم هاي چندجانبه کنترل صادرات    59
  . 41 - 70 :124شماره 

  
مطالعات  -.محبوبه پاك نیا، بهرنگ طاهري/ 2011 روند سیاسی شدن مساله جنسیت در تونس واثرات آنبر انقالب     60

  . 1 -24: 20، شماره 5 ، زمستان؛ جلد 1395 . سیاسی جهان اسالم
  

، 31 ، زمستان؛ جلد 1396 . ارجیسیاست خ - .عزیزاهللا حاتم زاده، ایوب منتی/ رئالیسم انتقادي و سیاست خارجی ایران    61
  . 5 - 40: 124شماره 

  
، 1395 . مطالعات سیاسی جهان اسالم -.علی محسنی/ زمینه ها و چالش هاي هویتی فراروي مسلمانان در اروپا    62

  . 155 -178: 20، شماره 5 زمستان؛ جلد 
  

پژوهشهاي سیاسی جهان  -.میه باقريعلیرضا کوهکن، سا/ زمینه هاي شکل گیري گروه داعش در آسیاي مرکزي    63
  . 183 - 207: 16، شماره 5 ، پاییز؛ جلد 1394 . اسالم

  
 - .داوودنظرپور، جواد منزوي بزرگی/ سازوکارهاي ارزیابی اطالعات ملی در جامعه اطالعاتی رژیم صهیونیستی    64

  . 69 -90: 2اره ، شم18 ، بهار؛ جلد 1396 . آمریکا شناسی - اسرائیل شناسی: مطالعات منطقه اي
  



18 

 

 

  1397 تیر،  چهارمصد و بیست و ، شماره تخصصی وزارت امور خارجه، سال سیزدهم رسانی کتابخانهطالعنشریه ا

پژوهشهاي سیاسی  -.مسلم کرم زادي/ تکفیري و آینده ثبات سیاسی در منطقه خاورمیانه - سلفی گرایی جهادي    65
  . 113 - 142: 18، شماره 6 ، بهار؛ جلد 1395 . جهان اسالم

  
، دي؛ جلد 1396 . ملل پژوهش - .صدیقه رحیمی/ سیاست خارجی ایران در خاورمیانه با تاکید بر دوران پسا برجام    66

  . 7 - 28: 25، شماره 3 
  

سیاست راهبردي دولت اوباما بعد از تحوالت درون سیستمی منطقه خاورمیانه با محوریت انقالب هاي مردمی     67
  . 99 -128: 16، شماره 5 ، پاییز؛ جلد 1394 . پژوهشهاي سیاسی جهان اسالم - .غالمرضا کریمی، جالل ترکاشوند/ 2011 

  
  . 153 -167: 74، دي؛ شماره 1396 . گفتگو -.زیاد ابوالریش/ سیاست شهري در لبنان    68

  
سعید محسنی، محمد مهدي قبولی / شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کاال از طریق جاده    69

  . 189 -214: 58، شماره 17 ، تابستان؛ جلد 1391 . دیدگاه هاي حقوق قضایی -.درافشان
  

. دیده بان امنیت ملی -.سعید صادقی جفه/ لزوم تسریع در تدبیر: شکاف هاي اجتماعی و اعتراض هاي مدنی    70
  . 5 -10: 71، اسفند؛ شماره 1396 

  
، 1396 . گفتگو -.اعظم خاتم/ درباره گفتار و اقتصاد سیاسی اصالحات در تهران: شوراها و تغییر مسیر حکمرانی    71

  . 69 - 84 :74دي؛ شماره 
  

، 1396 . گفتگو -.نسترن صارمی/ نمونه شهرك اکباتان: شهري شدن محیط زیست و شیوه هاي نوین کنش جمعی    72
  . 143 - 152: 74دي؛ شماره 

  
، 1397 . رویدادها و تحلیل ها -.مجید قافله باشی/ طرح راهبردي روسیه براي توسعه کریدور ترانزیتی و بنادر خزر    73

  . 60 -62: 312، شماره 32  فروردین؛ جلد
  

، 1396 . دیده بان امنیت ملی - .وحیده احمدي/ طرح معامله قرن و تنش در روابط آمریکا و تشکیالت خودگردان    74
  . 69 -74: 71اسفند؛ شماره 

  
- 36: 24ه ، شمار2 ، اسفند؛ جلد 1396 . نامه هویت - .نوذر خلیل طهماسبی/ اهداف و رویکردها: عملیات شاخه زیتون    75

 30 .  
  

دیده بان امنیت  -.یاسر نورعلی وند/ مواجهه اي عقالنی بر مبناي درك واقعیت هاي موجود و آینده: فضاي مجازي    76
  . 11 - 16: 71، اسفند؛ شماره 1396 . ملی

  
 - .ردابراهیم لب خنده، حسین کریمی ف/ کارکرد موسسات مطالعاتی در سیاسیت خارجی آمریکا در قبال ایران    77

  . 55 -82: 18، شماره 6 ، بهار؛ جلد 1395 . پژوهشهاي سیاسی جهان اسالم
  

: 71، اسفند؛ شماره 1396 . دیده بان امنیت ملی -.عبداله قنبرلو/ نگرانی جهانیاز شبح جنگ: کنفرانس امنیتی مونیخ    78
68 - 63 .  

  
، زمستان؛ جلد 1396 . خلیج فارس و امنیت -.گزارش چهارمین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس    79

  . 92 -93: 170، شماره 18 
  

خدایار مرتضوي، مصطفی رضایی حسین آبادي، اردوان / گفتمان تشیع و برسازي هویت ملی در ایران عصر صفوي    80
  . 157 -182: 16، شماره 5 ، پاییز؛ جلد 1394 . پژوهشهاي سیاسی جهان اسالم - .قرائتی

  
با نگاهی به تجربه جنبش هاي امل وحزب اهللا (سه بعدي تحلیل منطقه گرایی سیاسی بازیگران فروملی  الگوي    81

- 156: 16، شماره 5 ، پاییز؛ جلد 1394 . پژوهشهاي سیاسی جهان اسالم -.بهاره سازمند، هادي معصومی زارع/ )لبنان
 129 .  



19 

 

 

  1397 تیر،  چهارمصد و بیست و ، شماره تخصصی وزارت امور خارجه، سال سیزدهم رسانی کتابخانهطالعنشریه ا

فضل اهللا موسوي، / ولیت کمیسیون حقوق بین المللمسولیت اعضاي سازمان هاي بین المللی در پرتو طرح مس    82
  . 159 -182: 64، شماره 18 ، زمستان؛ جلد 1392 . دیدگاه حقوق قضایی - .ناصر خداپرست

  
ایاالت  - مسولیت بین المللی دولت ها در قبال اخراج بیگانگان با تاکید بر رویه دیوان داوري دعاوي ایران    83

  . 207 -240: 68، شماره 19 ، زمستان؛ جلد 1393 . ي حقوق قضاییدیدگاه ها - .علی قاسمی/ متحده
  

پژوهش  -.میثم نوروزي/ مسولیت بین المللی دولت ها ناشی از عدم اجراي تصمیمات دیوان بین المللی کیفري    84
  . 17 - 32: 22، شماره 2 ، مهر؛ جلد 1396 . ملل

  
 - .مظاهر خواجوند، عادل پوراسکندر/ قانون اساسی 49 ادگاه اصل مصادره اموال در حقوق ایران با تاکید بر رویه د    85

  . 109 - 126: 22، شماره 2 ، مهر؛ جلد 1396 . پژوهش ملل
  

، شماره 3 ، دي؛ جلد 1396 . پژوهش ملل - .محمدجواد آشفته، فاطمه یعقوبی/ مطالعه زندگی چهارگانه رضاشاه پهلوي    86
25 :126- 105 .  

  
، 1396 . پژوهش ملل -.اسماعیل احمدي، مجتبی مقصودي/ شناخت وضعیت  نسبت ها: خاورمیانه مطالعه و صلح در    87

  . 7 - 36: 26، شماره 3 بهمن؛ جلد 
  

، 1396 . سیاست خارجی - .مسعود رضایی، ماریا فرح زاده/ معضل عدم قطعیت در تحلیل بحران کره شمالی و آمریکا    88
  . 101 -150: 124، شماره 31 زمستان؛ جلد 

  
، 2 ، اسفند؛ جلد 1396 . نامه هویت -.یاسر نورعلی وند/ مالحظاتی پیرامون نگاه کنفرانس امنیتی مونیخ به ایران    89

  . 25 -29: 24شماره 
  

 -اسرائیل شناسی: مطالعات منطقه اي -.رهبر طالعی حور/ منابع و کانون هاي سیاست گذاري در امریکاي امروز    90
  . 91 - 120: 2، شماره 18 بهار؛ جلد  ،1396 . آمریکا شناسی

  
. نامه هویت - .شقایق حیدري/ از دیدگاه رسانه هاي خارجی 2018 مهم ترین پیش بینی ها از تحوالت سال در     91

  . 45 - 53: 24، شماره 2 ، اسفند؛ جلد 1396 
  

، اسفند؛ 1396 . نامه هویت -.بیرضا گرشاس/ هویت مشروعیت بخش ایران و هویت برنامه دار آمریکا: نبرد هویت ها    92
  . 4 -8: 24، شماره 2 جلد 

  
دیدگاه  - .الهام امین زاده، ناصر خداپرست/ نقد تحریم نفت ایران از طرف اتحادیه اروپا از منظر حقوق بین الملل    93

  . 15 - 36: 60، شماره 17 ، زمستان؛ جلد 1391 . هاي حقوق قضایی
  

برابرتهدیدها وبازداشتن گروه هاي تروریستی ازتهاجم احتمالی به مرزهاي  نقش سیاست راهبردي ایران در    94
. مطالعات سیاسی جهان اسالم - .اسفندیار دشمن زیاري، ساسان نیکدل، ساسان دشمن زیاري/ مشترك ایران و عراق

  . 25 - 42: 20، شماره 5 ، زمستان؛ جلد 1395 
  

، 1397 . رویدادها و تحلیل ها - .بهاره قانون/ ق مالکیت فکرينقش شرکت هاي چند ملیتی در شکل امروزین حقو    95
  . 312 ، شماره 32 فروردین؛ جلد 

  
/ مورد مطالعه پیدایش بیداري اسالمی در خاورمیانه: نقش کرامت و حقوق شهروندي وظهور جنبش هاي انقالبی    96

  . 129 -154: 20، شماره 5 جلد ، زمستان؛ 1395 . مطالعات سیاسی جهان اسالم - .صغري صالحی، حاکم قاسمی
  

، اسفند؛ 1396 . دیده بان امنیت ملی -.محمود یزدان فام/ نگاهی  به راهبرد امنیت منطقه اي ایران در غرب آسیا    97
  . 71 شماره 

  
  



20 

 

 

  1397 تیر،  چهارمصد و بیست و ، شماره تخصصی وزارت امور خارجه، سال سیزدهم رسانی کتابخانهطالعنشریه ا

فند؛ ، اس1396 . دیده بان امنیت ملی - .علیرضا رحیمی/ و رخ دادهاي پیرامون آن 1397 نگاهی به الیجه بودجه سال     98
  . 29 -36: 71شماره 

  
 - .هادي آجیلی، مهدي بیکی/ )النهضه(واکاوي دگردیسی سیاسی جنبش اسالم گراي اخوان المسلمین تونس     99

  . 1 -28: 18، شماره 6 ، بهار؛ جلد 1395 . پژوهشهاي سیاسی جهان اسالم
  

قاسم زمانی، کاظم / ب حقوق بین المللواکاوي قانونی بودن و مشروعیت تحریم هاي یک جانبه اقتصادي به موج    100
  . 93 -130: 72، شماره 20 ، زمستان؛ جلد 1394 . دیدگاه هاي حقوق قضایی - .غریب آبادي

  

  

  

  

  

  

  



21 

 

 

  1397 تیر،  چهارمصد و بیست و ، شماره تخصصی وزارت امور خارجه، سال سیزدهم رسانی کتابخانهطالعنشریه ا

  

  

  معرفی مقاالت التین 
  

  

  

  
 

  

 
NO 

  
TITLE - AUTHOR - SOURCE SERIALS 

 
1 

  
America s Original Sin: Slavery and the Legacy of White Supremacy/Annette Gordon-
Reed.- Foreign Affairs. 2018, Jan./Feb.Vol.97, No.1: 2-7.  

 
2  Analysis of the Resource Mobilization Mechanism of the Islamic State/Yutaka 

Takaoka.- Perceptions: Journal of International Affairs. 2016, Spring; Vol.XXI, No.1: 
11-26.  

 
3  Berlin' s Balancing Act: Merkel Needs Trump but Also Needs to Keep Her 

Distance/Stefan Theil.- Foreign Affairs. 2017, Sep./Oct.Vol.96, No.5: 9-16. 
  

4  Bigtime Problems: The Caspian Sea in Global Limelight/Stanislav Pritchin.- Russia in 
Global Affairs. 2016, Jan./Mar.Vol.XIV, No.4: 194-203.  

 
5  China vs. America: Managing the Next Clash of Civilizations/Graham Allison.- 

Foreign Affairs. 2017, Sep./Oct.Vol.96, No.5: 80-89.  
 

6  Deterring Cyberattacks: How to Reduce Vulnerability/Susan Hennessey.- Foreign 
Affairs. 2017, Nov./Dec.Vol.96, No.6: 39-47.  

 
7  Digital Activism in Perspective: Palestinian Resistance via Social Media/Mahmood 

Monshipouri, Theodore Prompichai.- International Studies Journal. 2018, Spring; 
Vol.14, No.4: 37-58.  

 
8  Down and Out Down Under: Australia s Uneasy American Alliance/Michael 

Fullilove.- Foreign Affairs. 2017, Sep./Oct.Vol.96, No.5: 28-34.  
 

9  Estabilishing Political Accountability in the Post-Mubarak Era: Transitional Justice 
vs. Authoritarianism/Mehdi Zakerian, Razi Emadi.- International Studies Journal. 
2018, Spring; Vol.14, No.4: 81-108.  

 
10  Even Smarter Sanctions: How to Fight in the Era of Economic Warfare/Edward 

Fishman.- Foreign Affairs. 2017, Nov./Dec.Vol.96, No.6: 102-110.  
 

11  Fragile Central Asia: Secular Statehood Challenged by Radical Islam/Andrei 
Kazantsev.- Russia in Global Affairs. 2016, Jan./Mar.Vol.XIV, No.4: 204-213.  



22 

 

 

  1397 تیر،  چهارمصد و بیست و ، شماره تخصصی وزارت امور خارجه، سال سیزدهم رسانی کتابخانهطالعنشریه ا

12  France's Gamble: As America Retreats, Macron Steps Up/Natalie Nougayrede.- 
Foreign Affairs. 2017, Sep./Oct.Vol.96, No.5: 2-8.  

 
13  From Peace State to Peacekeeping State: Japan 's Changing National Role 

Conception and Foreign Policy Norms/Bahadir Pehlivanturk.- Perceptions: Journal of 
International Affairs. 2016, Spring; Vol.XXI, No.1: 63-82.  

 
14  Global Health Gets a Checkup: A Conversation With Tedros Adhanom 

Ghebreyesus/Adhanom Ghebreyesus.- Foreign Affairs. 2017, Sep./Oct.Vol.96, No.5: 
128-135.  

 
15  Hierarchy and Instability in the Middle East Regional Order/Mehran Kamrava.- 

International Studies Journal. 2018, Spring; Vol.14, No.4: 1-36.  
 

16  Increasing the Effectiveness of UNHCR' s 4Rs Activities in Afghanistan: Compliance, 
National Capacity and Domestic Actors/Arzu Guler.- Perceptions: Journal of 
International Affairs. 2016, Autumn -Winter; Vol.XXI, No.3-4: 1-10.  

 
17  Is Turkey Turning Its Face Away From Japan to China and Korea? Evidence from 

Trade Relations/Ali Akkemik K.- Perceptions: Journal of International Affairs. 2016, 
Spring; Vol.XXI, No.1: 45-62.  

 
18  Keeping Out of Syria: The Least Bad Option/Robert S. Ford.- Foreign Affairs. 2017, 

Nov./Dec.Vol.96, No.6: 16-22.  
 

19  Making Government Smarter: How to Set National Priorities/Bjorn Lomborg.- 
Foreign Affairs. 2017, Sep./Oct.Vol.96, No.5: 90-98.  

 
20  Mission Still Not Accomplished in Iraq: Why the United States Should Not 

Leave/Emma Sky.- Foreign Affairs. 2017, Nov./Dec.Vol.96, No.6: 9-15. 
 

21  Pay Up, Europe: What Trump Gets Right About NATO/Michael Mandelbaum.- 
Foreign Affairs. 2017, Sep./Oct.Vol.96, No.5: 108-114.  

 
22  Pictures of an exhibition: Colonial fairs, international law and native actors/Juan 

Ramon Alvarez Cobelas.- International Studies Journal. 2018, Spring; Vol.14, No.4: 
121-142.  

 
23  Preventing the Next Attack: A Strategy for the War on Terrorism/Lisa Monaco.- 

Foreign Affairs. 2017, Nov./Dec.Vol.96, No.6: 23-29.  
 

24  Rehabilitation and Expansion of Iran' s Oil Sector in the Post-Nuclear Deal Era: 
Programs, Problems and Uncertainties/Sujata Ashwarya.- Perceptions: Journal of 
International Affairs. 2016, Autumn- Winter; Vol.XXI, No.3-4: 33-66.  

 
25  Responding to Russia's Resurgence: Not Quiet on the Eastern Front/Ivo H. Daalder.- 

Foreign Affairs. 2017, Nov./Dec.Vol.96, No.6: 30-38.  
 

26  Saving  America First : What Responsible Nationalism Looks Like/Andrew J. 
Bacevich.- Foreign Affairs. 2017, Sep./Oct.Vol.96, No.5: 57-67.  



23 

 

 

  1397 تیر،  چهارمصد و بیست و ، شماره تخصصی وزارت امور خارجه، سال سیزدهم رسانی کتابخانهطالعنشریه ا

27  Staying the Course in Afghanistan: How to Fight the Longest War/Kosh Sadat, 
Stanley McChrystal.- Foreign Affairs. 2017, Nov./Dec.Vol.96, No.6: 2-7.  

 
28  The Congressional Apprentice: How Trump Is Approaching Capitol Hill/Jeff 

Bergner.- Foreign Affairs. 2017, Sep./Oct.Vol.96, No.5: 99-107.  
 

29  The False Prophecy of Hyperconnection: How to Survive the Networked Age/Niall 
Ferguson.- Foreign Affairs. 2017, Sep./Oct.Vol.96, No.5: 68-79.  

 
30  The Korean Missile Crisis: Why Deterrence Is Still the Best Option/Scott D. Sagan.- 

Foreign Affairs. 2017, Nov./Dec.Vol.96, No.6: 72-82.  
 

31  The Mexican Standoff: Trump and the Art of the Workaround/Shannon K. O'Neil.- 
Foreign Affairs. 2017, Sep./Oct.Vol.96, No.5: 43-51.  

 
32  The Network and Governance: The Network That Threatens Old Institutions/Bruce 

W. McConnell.- Russia in Global Affairs. 2016, Jan./Mar.Vol.XIV, No.4: 168-176.  
 

33  The Nuclear Deal: A Crossroad or Deadlock in Relations with Iran/Hossein 
Mousavian, Younes Mahmoudieh.- International Studies Journal. 2018, Spring; Vol.14, 
No.4: 143-168.  

 
34  The Persian Gulf Rimland: Federalism, Geostrategy and Patronage in Contemporary 

Southern Yemen/Eleonora Ardemagni.- International Studies Journal. 2018, Spring; 
Vol.14, No.4: 59-80.  

 
35  The role of south- south cooperation in realization of the right to development: the 

way forward.- International Studies Journal. 2018, Spring; Vol.14, No.4: 169-187.  
 

36  The United Kingdom's Trump Trap: How Special a Relationship?/David Goodhart.- 
Foreign Affairs. 2017, Sep./Oct.Vol.96, No.5: 17-20.  

 
37  Trolls on the March: How Communications Destroy Diplomacy/Anton Gumensky.- 

Russia in Global Affairs. 2016, Jan./Mar.Vol.XIV, No.4: 155-167.  
 

38  Trudeau s Trump Bump: How a Smaller America Gives Canada Room to Grow.- 
Foreign Affairs. 2017, Sep./Oct.Vol.96, No.5: 35-42.  

 
39  Trump and the  Deep State : The Government Strikes Back/Jon D. Michaels.- Foreign 

Affairs. 2017, Sep./Oct.Vol.96, No.5: 52-56.  
 

40  Trump's Gift to Japan: Time for Tokyo to Invest in the Liberal Order/Takako 
Hikotani.- Foreign Affairs. 2017, Sep./Oct.Vol.96, No.5: 21-27.  

 
41  Turkey' s Struggle Against the Foreign Terrorist Fighters of DAESH/Haldun 

Yalcinkaya.- Perceptions: Journal of International Affairs. 2016, Spring; Vol.XXI, 
No.1: 27-44.  

 
42  Turkey-Japan: Dialogue on Global Affairs/Bahadir Pehlivanturk.- Perceptions: Journal 

of International Affairs. 2016, Spring; Vol.XXI, No.1: 1-10.  



24 

 

 

  1397 تیر،  چهارمصد و بیست و ، شماره تخصصی وزارت امور خارجه، سال سیزدهم رسانی کتابخانهطالعنشریه ا

43  Ukraine A Battlefield or a Bridge between Russia and the West?: Russia s New 
Ukraine Policy/Andrei Sushentsov.- Russia in Global Affairs. 2016, Jan./Mar.Vol.XIV, 
No.4: 178-193.  

 
44  Understanding Turkey's Emerging  Civilian  Foreign Policy Role in the 2000s 

through Development Cooperation in the Africa Region/Gonca Oguzgok, Emel 
Parlar.- Perceptions: Journal of International Affairs. 2016, Autumn- Winter; Vol.XXI, 
No.3-4: 67-100.  

 
45  What America Owes Its Veterans: A Better System of Care and Support/Phillip 

Carter.- Foreign Affairs. 2017, Sep./Oct.Vol.96, No.5: 115-127.  
 

46  When Stalin Faced Hitler: Who Fooled Whom?/Stephen Kotkin.- Foreign Affairs. 
2017, Nov./Dec.Vol.96, No.6: 48-71.  

 
47  Why Military Assistance Programs Disappoint: Minor Tools Can t Solve Major 

Problems/Mara Karlin.- Foreign Affairs. 2017, Nov./Dec.Vol.96, No.6: 111-121.  
 

48  Will India Start Acting Like a Global Power?: New Delhi s New Role/Alyssa Ayres.- 
Foreign Affairs. 2017, Nov./Dec.Vol.96, No.6: 83-92.  

 
49  Without Equality the Struggle for Freedom is reverted into oppression/Andreas 

Herberg-Rothe.- International Studies Journal. 2018, Spring; Vol.14, No.4: 109-120.  
 

50  Yemen s Humanitarian Nightmare: The Real Roots of the Conflict/Asher Orkaby.- 
Foreign Affairs. 2017, Nov./Dec.Vol.96, No.6: 93-101.  

 

  

  

 


	معرفي مقالات فارسي



