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  التین  هاي عرفی کتابم 

  

  

 
  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هچکید

المللی را تا این حد  فکران حوزه امنیت و رخداد هاي بینوجود دارند که توجه مت "هژمونی"موضوعات اندکی نظیر      

به خود جلب نموده باشد، در این میان خلیج فارس به طور ویژه، زمینه باروري را براي توجه به این مفهوم فراهم کرده 

توجه به هاي دیپلماتیک، نظامی و اقتصادي با  اي در زمینه منطقه دچار تغییرات قابل مالحظه 1970از دهه . است 

بر این اساس مولفان کتاب یک دور نماي وسیعی را از عصر هژمونی و . نقش آمریکا، چین و روسیه شده است

در این کتاب استدالل کرده که ایاالت متحده یک قدرت . اند هاي خارجی در منطقه خلیج فارس فراهم کرده قدرت

گیري از  نویسندگان کتاب با بهره. کند  حفاظت میمقتدر در منطقه است  و از امنیت نفت براي کل اقتصاد جهان 

آمارهاي تجاري و روابط دیپلماتیک رسمی و غیر رسمی و اطالعات نظامی، به دنبال آن هستند که چگونه هژمونی 

اند و به همان نسبت چین و روسیه نیز حضور نظامی و  ایاالت متحده و امنیت نفت به دنبال یکدیگر رشد کرده

  . اند ا افزایش دادهاقتصادي خود ر

1- Challenged hegemony: the United States, China, and 

Russia in the Persian Gulf 

Steve A. Yetiv, Katerina Oskarsson 

Stanford, Calif.: Stanford University Press, 2018.   
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دهد که چگونه نوسانات  هاي هژمونی است و نشان می ها و چالش این کتاب راهنماي روشنی براي درك پیچیدگی

  . قدرت محلی در منطقه باعث شکل دادن آینده خلیج فارس خواهد شد

جهانی نفت، ایاالت متحده و عصر : کتاب داراي یک مقدمه و سه بخش است که طی آن به موضوعاتی همچون

هاي امنیتی جدید به ویژه امنیت نفت ، نقش روسیه و چین در منطقه از دید اقتصادي، انرژي و امنیتی  چارچوب

هاي بزرگ در منطقه بیان کرده است که  گیري نیز ضمن بررسی هژمونی قدرت پرداخته و در نهایت در بخش نتیجه

ی تاثیر خواهد گذاشت و این تاثیر شامل بروز تروریسم، حضور این کشورها در منطقه بر ساختارهاي سیاست جهان

الملل در منطقه خلیج فارس  از این رو روابط بین. جنگ در منطقه به واسطه وابستگی اقتصاد جهانی به نفت خواهد شد

  . هاي بزرگ خواهد بود  موضوع قابل توجهی براي رقابت قدرت

الملل دانشگاه اولد دامینیون در  استاد روابط بین   Katerina Oskarssonو Steve A.Yetivنویسندگان کتاب،  

  .  باشد مشاور ناتو در موضوعات خاورمیانه و امنیت جهانی نیز می  Katerina Oskarssonهمچنین . آمریکا هستند
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  هچکید

استثنائی به مهمترین نیروي دریایی آمریکا تهیه شده سفري که توسط یکی از  فرماندهان سابق  کتاب حاضر    

هاي سراسر جهان است که از این طریق به بررسی قدرت دریایی در تاریخ بشر پرداخته  و نقش آن را  به عنوان  آب

  .  دهد ابزاري حیاتی در مسیر ژئوپلتیک حال حاضر نشان می

کرده است، اگر چه تاحدودي از  میاز زمان برخورد یونانیان و ایرانیان در مدیترانه، قدرت دریایی، قدرت جهان را تعیین 

توجه به آن کاسته شده است، اما همچنان اهمیت دارد و هیچ فردي اهمیت آن را  بهتر از آدمیرال جیمز استاوریدیس 

مولف کتاب به شما . هاي سراسر جهان خواهند داشت از طریق این کتاب، خوانندگان تور کاملی به اقیانوس. داند نمی

ها را شکل داده و باعث درك واقعی ما ازجهان در حال  ها  سرنوشت ملت ونه جغرافیاي اقیانوسدهد که چگ نشان می

  . حاضر و در آینده خواهد شد

انگیز دریانوردي است بلکه باعث شناخت ما از درگیرهاي دریایی بزرگ مانند  کتاب قدرت دریاها نه تنها تاریخ شگفت

جنگ دریایی (تا جنگ ترافالگار ) یونانی هادر لپانتو، خلیجی در یونان  هاي عثمانی و جنگ( جنگ ساالمیس و لپانتو 

ها در منطقه  ها به کشتی جنگ جهانی دوم، حمله آلمان(، جنگ آتالنتیک )اسپانیا در دماغه ترافالگار-بریتانیا و فرانسه

هاي آینده به  از درگیرياین اثر همچنین دورنمایی . ها در طول جنگ سرد خواهد شد و نبرد زیردریایی) آتالنتیک

همچنین  دیدگاه . خصوص در منطقه اقیانوس منجمد شمالی، مدیترانه شرقی و دریاي چین جنوبی ارائه خواهد کرد

2- Sea power: the history and geopolitics of the 

world's oceans 

Admiral James Stavridis 

New York: Penguin Press, 2017  
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اکثر یت . دهد ها از موضوع آلودگی دریاها تا دزدي دریایی را نیز به ما نشان می هاي پیش روي اقیانوس کاملی از چالش

. کنیم تمرکز ما بر هفت قاره است اما آدمیرال استاوریدیس نگاهی به هفت دریا دارد می ما هنگامی که به جهان نگاه

  : بخش بدان پرداخته شده عبارتند از  9این هفت دریا که طی 

، اقیانوس هند، دریاي مدیترانه، دریاي چین جنوبی، دریاي کارائیب، اقیانوس )آتالنتیک(اقیانوس آرام، اقیانوس اطلس

  منجمد شمالی 

. پرداخته شده است 21ها به استراتژي دریایی براي قرن  در بخش پایانی یعنی بخش نهم با عنوان آمریکا و اقیانوس 

  . هاي گوناگونی از مناطق آبی سراسر جهان است کتاب حاوي نقشه

مت کرده سال در نیروي دریایی آمریکا خد 35نویسنده کتاب فارغ التحصیل آکادمی علوم دریایی آمریکاست و مدت 

سال به عنوان فرمانده ارشد عملیات جهانی ناتو خدمت می  4وي تنها افسر نیروي دریایی آمریکاست که به مدت . است

  . او مقاالت متعددي در زمینه مسایل امنیتی، در نشریات نیویورك تایمز و واشنگتن پست دارد. کرد
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  کتاب فارسیمعرفی 

  

  

  و فناوري اي بر دیپلماسی علم مقدمه - 1    

  عمادي  طاهره میره

  1396 وزارت امور خارجه، اداره نشر، : تهران

  

  

  

  

  

  چکیده

دو دنیاي . دیپلماسی علم و فناوري حاصل تالقی دو دنیاي متفاوت، یعنی جامعه دیپلماتیک و جامعه علمی است    

ترازان و نگرش به سوي آینده  یابی هممتفاوت از این نظر که اولی بر سلسله مراتب و تاریخ تکیه دارد و دومی بر ارزش

ها در چارچوب مرزهاي ملی است و  اولی به اصولی معتقد است که عمدتا برگرفته از حق حاکمیت دولت. ورزد تاکید می

آنچه این دو عرصه نامتجانس و . دومی با قوانینی سر و کار دارد که داراي حقیقتی یکسان در سراسر جهان هستند

  . دهد، واقعیات جهان امروز و ضروریات ناشی از آن است هم قرار مینابرابر را کنار 

عنوان بخشی از  فصل اول به کوشش براي تعریف حوزه دیپلماسی علم و فناوري به. این کتاب شامل پنج فصل است

لملل ا اي روابط بین هاي رایج و حاشیه هاي مفهومی آن با نظریه پس از آن به شباهت. کلیات نظري اختصاص دارد

هاي دیپلماسی علم و فناوري،  پرداخته شده و همچنین به تعریف حوزه) گرایی گرایی و برساخت گرایی، واقع مانند آرمان(

  . سطح تحلیل و اهداف پرداخته شده است

شود که تغییرات انباشتی و یا  المللی است و این سوال طرح می محوریت موضوعی فصل دوم، مطالعه تحوالت نظام بین

  . اند یکال فناوري تا چه حد در این تحوالت موثر بودهراد
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الملل و  المللی حاکم بر ایجاد و انتشار فناوري در سطح جهان و بررسی حقوق بین هاي بین فصل سوم درباره رژیم

 هاي بین دولتی و شود از منظر حقوق عمومی و سازمان در این فصل کوشش می. المللی در این رابطه است نهادهاي بین

  . هاي دو جانبه و چند جانبه به حوزه توسعه و انتشار فناوري پرداخته شود همکاري

هاي جهانی راهبري فناوري، به بررسی رویکرد ایران در  فصل چهارم تحت عنوان تحلیل رفتار دیپلماتیک ایران در رژیم

ئله تحریم ایران و تهدید عدم در این فصل نخست مس. پردازد هاي بنیادي می حوزه راهبري جهانی اینترنت و سلول

بخش دوم به تحرکات . شود دسترسی به اینترنت طرح شده و سپس راهبرد ایران براي رفع چنین تهدیدي تحلیل می

اختصاص دارد که به منظور مخالفت با  2005و  2003هاي  دیپلماتیک ایران در صحن مجمع عمومی در محدوده سال

  . هاي جنینی انسان گردید از تصویب جهانی ممنوعیت پژوهش در حوزه سلولپیشنهاد آمریکا صورت گرفت و مانع 

در . شود هاي علم و فناوري اعزامی به کشورهاي مختلف بررسی می فصل پنجم، چگونگی دستور کار و وظایف دیپلمات

ن در عرصه آغاز شده است و به تحوالت اخیر حوزه وظایف آ 1728نگاهی تاریخی از گسیل اولین دیپلمات در سال 

شود و چگونگی تعریف هر  در تحلیل این حوزه، مفهوم نظام ملی نوآوري و کارکردها معرفی می. پردازد سازي می شبکه

   .گردد سازي دیپلمات علم و فناوري مشخص می کارکرد و اهمیت آن در تعیین دستور کار شبکه
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  اها، راهکاره ها، استدالل اختالف: هاي توسعه نظریه - 2   

  ریچارد پیت، الین هارتویک

  مهدي رضایی

 1396 وزارت امور خارجه، اداره نشر، : تهران

 

  

  

  

  

  چکیده

هنگاهی که بخواهیم در خصوص جایگاه توسعه اقتصادي و سیاسی در جوامع و واحدهاي سیاسی مختلف تحقیق     

، از کجا و با اتخاذ چه رویکرد چگونه "کنیم، نخستین پرسش مهمی که با آن رو به رو خواهیم بود آن است که 

انتخاب یک رویکرد آکادمیک که  "بایست کار تحقیق در خصوص این مفاهیم مناقشه برانگیز را آغاز کنیم؟ اي می نظري

ها را در فرآیند توسعه سیاسی و  هاي توسعه و چگونگی تبلور این نظریه گیري نظریه بتواند در بستري تاریخی نحوه شکل

هاي سیاسی و اقتصادي گوناگون توضیح دهد، بهترین راه براي پرهیز از ورود به مباحث  رها و نظاماقتصادي در کشو

الملل که در این نوشتار بیشتر تحت  رسد اقتصاد سیاسی بین به نظر می. باشد مختلف و متنوع نظري در این بحث می

تواند با  دمیک مناسب و جامعی است که میاز آن یاد خواهد شد، رویکرد علمی و آکا "اقتصاد سیاسی جهانی"عنوان 

ها و رویکردهاي گونانگون و متنوع نظري خود، تحوالت سیاسی و اقتصادي در سطح جهانی را به  استفاده از رهیافت

صرف نظر از چیستی مسایل مربوط به توسعه و این که مفهوم توسعه در ارتباط با . خوبی تبیین و تحلیل نماید

هایی است، پرسش  گردد و یک دولت توسعه یافته داراي چه ویژگی ه وضع و یا حالتی اطالق میواحدهاي سیاسی به چ

هاي نظري، سیر  تر آن است که رویکردهاي نظري متنوع و متناظر به مفهوم توسعه، در کدام قالب و چارچوب مهم
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اند که همین  گیري تبدیل نموده مفهومی توسعه را تشریح و تبیین و این مفهوم را به مصادیقی قابل سنجش و اندازه

  . باشد موضوع دغدغه پژوهشی اصلی نویسندگان این اثر می

ها و رویکردهاي مختلف آکادمیک به موضوع  اند تا مباحث تئوریک از جمله نظریه نویسندگان این مجموعه سعی نموده

هاي توسعه در  ترین تئوري تاریخ عمدهتوسعه اقتصادي و سیاسی و چیستی مفهوم توسعه در این نظریات را با مروري بر 

  . چارچوب اقتصاد سیاسی جهانی مورد اشاره قرار دهند

در فصل نخست نویسندگان کلیاتی در خصوص مفهوم توسعه و ادبیات نظري . این کتاب در چهار فصل ارایه شده است

وسعه سیاسی و اقتصادي مطرح موضوع و اقتصاد سیاسی جهانی به عنوان چارچوب نظري و مفهومی مباحث مربوط به ت

در فصل دوم سیر تحول در الگوهاي توسعه اقتصادي و سیاسی از منظر مرکانتیلیسم، در فصل سوم سیر . اند نموده

تحول در نظریه توسعه اقتصادي و سیاسی از منظر لیبرالیسم و در فصل چهارم نیز سیر تحول در الگوهاي توسعه 

  . لیسم به تفصیل و در قالبی تاریخی و توصیفی مورد بحث و بررسی قرار گرفته استاقتصادي و سیاسی در نظریه رادیکا
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  فارسی – هاي جدید   تابک

  

منوچهر / انداز عوامل موثر و چشم: اتحاد استراتژیک جمهوري اسالمی ایران و فدراسیون روسیه -1

  . 1396 وزارت امور خارجه، اداره نشر، : تهران -.مرادي

  

پاتریک / فلسفه علم و پیامدهاي آن در مطالعه سیاست جهانی: الملل وهش در روابط بیناسلوب پژ - 2

  . 1396 وزارت امور خارجه، اداره نشر، : تهران - .تدیس جکسون؛ ترجمه سروش آربا

  

وزارت امور خارجه، اداره : تهران - .مسعود بیات، ربابه بیات/ تاریخ تحوالت سلطانیه از آغاز تا عهد ناصري - 3

  . 1396 شر، ن

  

 - .زاده تالیف صباح خسروي/ از آغاز قاجار تا پایان دوره ناصري: تشکیالت و آداب دیپلماتیک در ایران -4

  . 1396 وزارت امور خارجه، اداره نشر، : تهران

  

   .1397 صالحیان، : تهران -.شاهی محمد عرب/ گذار از اتوکراسی به دموکراسی: تونس - 5

  

به کوشش مسعود فریامنش؛ مترجمین مقاالت انگلیسی فریده قاسمی، زهرا / ایلخانیدین و مذهب در عهد  -6

  . 1396 وزارت امور خارجه، اداره نشر، : تهران -.لتهري کاظمی

  

: مشهد -.السادات آر سیداگود، منیشا موخرجی؛ ترجمه حسین رئیسبه کوشش / روابط معاصر ایران و هند -7

   .1396 پاپلی، 

 

- 1370/  2012-1992(بط بیست ساله جمهوري اسالمی ایران و جمهوري ارمنستان روزشمار روا -8

وزارت امور خارجه، اداره نشر، : تهران -.تالیف گارنیک بادالیان؛ مترجمین تورج خسروي، گارون سارکسیان)/ 1390 

 1396 .  

  

: تهران -.کرمانی عسگري زاده، حامد غالمعلی چگنی/ مطالعات امنیتی و مکتب کپنهاك: زبان، کنش، امنیت - 9

  . 1396 وزارت امور خارجه، اداره نشر، 

  

وزارت امور : تهران -.محمدتقی حسینی/ اي ایران المللی در بررسی موضوع هسته ساز و کارهاي بین -10

  . 1396 خارجه، اداره نشر، 
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وران؛  مترجم ژاله ویراستار باسکن ا/ 2001  - 2012الگوها، اسناد و تفاسیر : سیاست خارجی ترکیه -11

  . 1396 وزارت امور خارجه، اداره نشر، : تهران -.عبدي

  

نویسندگان ساشا گاوریچ، دامیر / نهادها، بازیگران و فرایندها: سیاست و حکومت در بوسنی و هرزگوین -12

  . 1396 وزارت امور خارجه، اداره نشر، : تهران -.تاش بانوویچ، مارینا باریرو؛ مترجم وحید پرست

  

وزارت امور خارجه، : تهران - .بخشی حسن علی] زیرنظر[/ اکبر صالحی خاطرات دکتر علی: گذري در تاریخ -13

  . 1396 اداره نشر، 

  

جالل   خلیل شیرغالمی؛ با مقدمه/ مطالعه موردي اتحادیه اروپایی: مبانی سیاست خارجی هنجاري -14

  . 1396 ه نشر، وزارت امور خارجه، ادار: تهران - .دهقانی فیروزآبادي

  

گردآوري و تنظیم )/ از ورود اسالم تا قرن دهم هجري(مجموعه مقاالت تاریخ روابط خارجی ایران  -15

  . 1396 وزارت امور خارجه، اداره نشر، : تهران -.زینب احیایی، میثم امانی

  

احیایی، میثم گردآوري و تنظیم زینب )/ دوره باستان(مجموعه مقاالت تاریخ روابط خارجی ایران  - 16

  . 1396 وزارت امور خارجه، اداره نشر، : تهران -.امانی

  

گردآوري و تنظیم زینب احیایی، میثم )/ دوره صفوي(مجموعه مقاالت تاریخ روابط خارجی ایران  -17

  . 1396 وزارت امور خارجه، اداره نشر، : تهران -.امانی

  

 / 1394 آذر  10 آبان و  30 زمان ملل متحدمجموعه مقاالت همایش هفتادمین سالگرد تاسیس سا -18

   .1396 وزارت امور خارجه، اداره نشر، : تهران

  

   .1396 وزارت امور خارجه، اداره نشر، : تهران -.عمادي طاهره میره/ اي بر دیپلماسی علم و فناوري مقدمه -19

  

 1256 - 1357(جه ایران بر اساس اسناد آرشیوي وزارت امور خار: مناسبات تاریخی ایران و ژاپن - 20

   .1396 وزارت امور خارجه، اداره نشر، : تهران -.محمد چگینی.)/ م 1878 -1979./ش

  

 - .ریچارد پیت، الین هارتویک؛ مترجم مهدي رضایی/ ها، راهکارها ها، استدالل اختالف: هاي توسعه نظریه -21

  . 1396 وزارت امور خارجه، اداره نشر، : تهران
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  التین –د   هاي جدی کتاب

  

  
  

 

1- Azerbaijan at the crossroads of Eurasia: the tumultuous fate of a nation caught 

up between the rivalries of the world's major powers/ Fazil Zeynalov.- Frankfurt am 

Main; New York: Peter Lang, 2017.  

 

2- Biosecurity in Putin's Russia/ by Raymond A. Zilinskas and Philippe Mauger.- 

Boulder, Colo.; London: Lynne Rienner, 2018.  

 

3- Challenged hegemony: the United States, China, and Russia in the Persian Gulf/ 

Steve A. Yetiv, Katerina Oskarsson.- Stanford, Calif.: Stanford University Press, 2018.  

 

4- Energy law/ Alexandra B. Klass, Hannah J. Wiseman.- St. Paul, MN: Foundation 

Press, 2017.  

 

5- Faith and politics in Iran, Israel, and the Islamic State: theologies of the real/ Ori 

Goldberg.- Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2018.  

 

6- Global environmental politics: problems, policy and practice/ Hayley Stevenson.- 

Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2018.  

 

7- Human rights in international relations/ David P. Forsythe.- 4th ed.- Cambridge; 

New York: Cambridge University Press, 2018.  

 

8- International law/ Jan Klabbers.- 2nd ed.- Cambridge; New York: Cambridge 

University Press, 2017.  

 

9- International law/ Malcolm N. Shaw QC.- 8th ed.- Cambridge; New York: 

Cambridge University Press, 2017.  
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10- Iran and Turkey: international and regional engagement in the Middle East/ 

Marianna Charountaki.- London; New York: I. B. Tauris, 2018.  

 

11- Losing hearts and minds: American-Iranian relations and international 

education during the Cold War/ Matthew K. Shannon.- Ithaca, N.Y.: Cornell 

University Press, 2017.  

 

12- Neoliberal governmentality and the future of the state in the Middle East and 

North Africa/ edited by Emel Akcal.- Houndmills, Basingstoke, Hamp.; New York: 

Palgrave Macmillan, 2016.  

 

13- State Formation in Afghanistan: a theoretical and political history/ Mujib 

Rahman Rahimi.- London; New York: I. B. Tauris, 2017.  

 

14- The Changing security dynamics of the Persian Gulf/ Kristian Coates Ulrichsen, 

editor.- London: Hurst & Co., 2017.  

 

15- The Constitution of Pakistan: a contextual analysis/ Sadaf Aziz.- Oxford; 

Portland, OR: Hart Pub., 2018.  
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  مقاالت فارسی معرفی

  
  ردیف

    
  مأخذ – پدیدآور - عنوان

  
  
1  

    
. نامه هویت - .گروه مطالعات ایران/ برنامه ها، رویکردها و مالحظات: اتحاد اپوزیسیون چپ

  . 34 - 39: 26، شماره 3 ، اردیبهشت؛ جلد 1397 
  

-119: 8، شماره 2 ، بهمن؛ جلد 1396 . سیاست نامه -.فریدون خاوند/ استقرار توتالیتاریسم    2
 111 .  

  
نامه  - .گروه مطالعات ایران/ انتخابات پارلمان عراق و آینده سیاسی کردها در این کشور    3

  . 31 - 35: 28، شماره 3 ، تیر؛ جلد 1397 . هویت
  

دیده بان امنیت  -.مسعود موسوي/ انتخابات ترکیه و تاثیر آن بر روابط این کشور با ایران    4
  . 76 داد؛ شماره ، مر1397 . ملی

  
 - .سوتالنا الکسیویچ، مهشید معیري، موسی غنی نژاد/ انسان شورایی در مدینه شوروي    5

  . 59 -80: 8، شماره 2 ، بهمن؛ جلد 1396 . سیاست نامه
  

، 4 ، تیر؛ جلد 1397 . عصر اندیشه -.مصطفی غفاري/ انقطاع نظر و عمل سیاسی در ایران    6
  . 70 -72: 17شماره 

  
، 1396 . مطالعات راهبردي جهان اسالم -.غالمحسین یوسفی/ اندازه مناسبات: عمان - ایران    7

  . 35 - 74: 71، شماره 18 پاییز؛ جلد 
  

نگاهی محلی گرایانه به تقسیمات کشوري و چالش هاي : آسیب شناسی حوادث کازرون    8
  . 10 -18 :28، شماره 3 ، تیر؛ جلد 1397 . نامه هویت -.داود میرمحمدي/ دولت

  
، 1397 . عصر اندیشه -.ابراهیم فیاض/ با تداوم ساختارهاي پهلوي دچار فروپاشی شده ایم    9

  . 114 -115: 17، شماره 4 تیر؛ جلد 
  

، اردیبهشت؛ جلد 1397 . نامه هویت - .صدیقه نصري/ بحران آب در ایران و تبعات هویتی آن    10
  . 19 -25: 26، شماره 3 

  
مهدي / راهبرد صهیونیستی در قبال ایران پسابرجام: و یارگیري راهبردي بحران سازي    11

  . 21 -44: 65، شماره 18 ، تابستان؛ جلد 1396 . مطالعات منطقه اي - .عوضپور، ابوالفضل بابایی
  

علی بخارایی / بررسی تابعیت و موارد بی تابعیتی از دیدگاه اعالمیه جهانی حقوق بشر    12
  . 143 -156: 30، شماره 3 ، خرداد؛ جلد 1397 . پژوهش ملل -.زاده

  
بررسی تحلیلی مصادیق جنایت علیه بشریت ازدیدگاه اساسنامه دیوان کیفري بین     13

  . 91 - 110: 30، شماره 3 ، خرداد؛ جلد 1397 . پژوهش ملل -.رضا سلیمانی/ المللی
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، 1397 . پژوهش ملل -.فاضل موسوي/ بررسی حقوق عمومی ایران در دوران بعد از اسالم    14
  . 125 -142: 30، شماره 3 خرداد؛ جلد 

  
نامه  -.عباس اسدي/ بررسی فعالیت یک اندیشکده تحقیقاتی عربستانی ضد منافع ایران    15

  . 48 -56: 29، شماره 3 ، مرداد؛ جلد 1397 . هویت
  

خلیج  -.مصطفی کاراموزیان/ بررسی وضعیت مهاجرت در کشورهاي عربی خلیج فارس    16
  . 83 -100: 171، شماره 19 ، بهار؛ جلد 1397 . فارس و امنیت

  
، 1397 . دیده بان امنیت ملی - .محمود یزدان فام/ بندر چابهار در تراز بازي قدرت هاي بزرگ    17

  . 23 -28: 76مرداد؛ شماره 
  

  . 81 - 111 :8، شماره 2 ، بهمن؛ جلد 1396 . سیاست نامه -.مهدي تدینی/ بولشویسم یهودي    18
  

. امنیت اقتصادي -.آتنا اسفندیار/ پدیده تغییر اقلیم و تاثیر آن بر امنیت اقتصادي کشور    19
 1396 ،  

  . 29 -42: 47اسفند؛ شماره 
  

، 1397 . نامه هویت -.ساالر سیف الدینی/ پیام ها و پیامدهاي عملیات ترکیه در عفرین    20
  . 40 -45: 26، شماره 3 اردیبهشت؛ جلد 

  
دیده بان  -.علیرضا رحیمی/ پیامدهاي اقتصادي خروج امریکا از برجام و شیوه مدیریت آنها    21

  . 35 -40: 75، تیر؛ شماره 1397 . امنیت ملی
  

. رویدادها و تحلیل ها -.اسکوپیه -سفارت ایران/ پیوستن مقدونیه به ناتو و اتحادیه اروپا    22
  . 62 -63: 313ره ، شما32 خرداد؛ جلد  -، اردیبهشت1397 

  
مطالعات  -.شعیب بهمن/ تاثیر اقتدار منطقه اي ایران بر مدیریت حضور روسیه در سوریه    23

  . 91 -112: 72، شماره 18 ، زمستان؛ جلد 1396 . راهبردي جهان اسالم
  

حسین ربیعی، / تحلیل ژئوپلتیک حوضه رودخانه هاي دجله و فرات با رویکرد سیستمی    24
  . 129 -154: 88، شماره 24 ، تابستان؛ جلد 1396 . مطالعات خاورمیانه -.وراحمد غم پر

  
گروه / تحوالت اندیشکده هاي غربی در خصوص اپوزیسیون و گروه هاي هویتی در ایران    25

  . 48 - 55: 27، شماره 3 ، خرداد؛ جلد 1397 . نامه هویت -.مطالعات ایران
  

. نامه هویت - .ساالر سیف الدینی/ مرکز گریزي در ایران تحوالت ناحیه گرایی، قوم گرایی و    26
  . 10 - 15: 27، شماره 3 ، خرداد؛ جلد 1397 

  
 -.گروه مطالعات بین الملل/ عملیات حدیده و شدت یافتن دوباره درگیري ها: تحوالت یمن    27

  . 75 -78: 76، مرداد؛ شماره 1397 . دیده بان امنیت ملی
  

-50: 17، شماره 4 ، تیر؛ جلد 1397 . عصر اندیشه -.حنیف غفاري/ مولودترامپ مولد است یا     28
 48 .  

  
: 17، شماره 4 ، تیر؛ جلد 1397 . عصر اندیشه -.جونا گلدبرگ/ ترامپیسم یک ایدئولوژي نیست    29

59- 58 .  
  

و تاثیر آن بر نظم منطقه اي ) روژاوا(تشکیل خودگردانی دموکراتیک در کردستان غربی     30
، 23 ، تابستان؛ جلد 1395 . مطالعات خاورمیانه -.اردشیر سنایی، امیر حامد آزاد/ ب آسیاغر
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  . 31 -50: 84شماره 
  

 - .حسن عسگري/ تشکیل دولت راست گراها در اتریش و چشم انداز آینده اروپاي نوین    31
  . 72 - 76: 311، شماره 31 ، بهمن؛ جلد 1396 . رویدادها و تحلیل ها

  
. دیده بان امنیت ملی - .یاسر نورعلی وند/ ایران و اروپا در شرایط برجام بدون آمریکا تعامل    32

  . 53 -56: 76، مرداد؛ شماره 1397 
  

، بهمن؛ جلد 1396 . سیاست نامه - .روح اله اسالمی/ تکنیک مملکت داري در اندیشه ایرانی    33
  . 147 -154: 8، شماره 2 

  
تهدیدي علیه مرزهاي شرقی : براي ورود به عرصه قدرت تالش افراط گرایان پاکستان    34

  . 49 -54: 28، شماره 3 ، تیر؛ جلد 1397 . نامه هویت -.فائزه قاسمی/ ایران
  

امنیت  - .صادق رضایی/ تناقض تورم، نقدینگی، تامین مالی و ترکیب دارائی هاي بانک ها    35
  . 48 -49اردیبهشت؛ شماره  -، فروردین1397 . اقتصادي

  
حیدر جان علی / حوزه مطالعاتی پارادایمیک یا ناپارادایمیک: جامعه شناسی حافظه جمعی    36

، زمستان؛ جلد 1396 . راهبرد فرهنگ - .زاده چوب بستی، اکبر علیوردي نیا، محمدمهدي فرزبد
  . 37 - 70: 40، شماره 10 

  
، شماره 4 ، تیر؛ جلد 1397 . عصر اندیشه -.اصغر افتخاري/ جامعه شناسی سیاسی فروپاشی    37

17 :125- 121 .  
  

 - .منصوره حقیقی/ )نگاه ویژه به ترکیه(جلسات علمی مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی     38
  . 11 -15: 313، شماره 32 خرداد؛ جلد  -، اردیبهشت1397 . رویدادها و تحلیل ها

  
مطالعات راهبردي  -.امد آزادامیرح/ چالش آمریکا با مراکز ثقل استراتژیک جدید در عراق    39

  . 5 -28: 72، شماره 18 ، زمستان؛ جلد 1396 . جهان اسالم
  

، شماره 4 ، تیر؛ جلد 1397 . عصر اندیشه -.هادي آجیلی/ چرا ترامپیسم یک مکتب نیست؟    40
17 :55- 54 .  

  
، 1397 . ها رویدادها و تحلیل -.علی بابایی/ چشم انداز استراتژیک حضور اسپانیا در آسیا    41

  . 70 - 72: 314، شماره 32 تیر؛ جلد 
  

دیده بان  -.رضا خلیلی/ چهارچوب سیاست خارجی کارامد براي گذر از شرایط بحرانی    42
  . 49 - 52: 76، مرداد؛ شماره 1397 . امنیت ملی

  
- 200: 8، شماره 2 ، بهمن؛ جلد 1396 . سیاست نامه -.چهره ژانوسی علم سیاست در ایران    43

 186 .  
  

احمد نصر اصفهانی، لیال / المللی منـدي از هواي پـاك در رویۀ مراجع بین حـق بهره    44
  . 89 -107: 108، شماره 13 ، زمستان؛ جلد 1396 . حقوق تطبیقی - .رئیسی

  
/ حمایت از مقاومت در سیاست خارجی کشورهاي شمال آفریقا و مولفه هاي موثر بر آن    45

- 64: 72، شماره 18 ، زمستان؛ جلد 1396 . ت راهبردي جهان اسالممطالعا -.مصطفی قاسمی
 29 .  
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. رویدادها و تحلیل ها -.پروین معظمی گودرزي/ واکنش روسیه -خروج آمریکا از برجام    46
  . 44 -47: 314، شماره 32 ، تیر؛ جلد 1397 

  
47    

  
مطالعات راهبردي جهان  - .محمدرضا عبداهللا پور/ گذار از راهبرد نظامی به امنیتی: داعش

  . 145 -166: 71، شماره 18 ، پاییز؛ جلد 1396 . اسالم
: 17، شماره 4 ، تیر؛ جلد 1397 . عصر اندیشه -.حسین سراج زاده/ دوره گذار را جدي بگیریم    48

120- 116 .  
  

سن ح/ دیپلماسی بالکانی اتریش و چشم انداز بالکان غربی براي الحاق به اتحادیه اروپا    49
  . 55 -61: 313، شماره 32 خرداد؛ جلد  -، اردیبهشت1397 . رویدادها و تحلیل ها -.عسگري

  
خرداد؛ جلد  -، اردیبهشت1397 . رویدادها و تحلیل ها -.اسداهللا کاوه/ دیدار سران چین و هند    50

  . 64 -65: 313، شماره 32 
  

پاتریمونیال قاجاري به ساخت رانت به مثابه نقطه تمایز کلیدي براي گذر از بافت     51
. مطالعات منطقه اي - .حسن افراخته، معصومه رفیعی، شیدا نوروزي/ نئوپاتریمونیال پهلوي

  . 129 -150: 65، شماره 18 ، تابستان؛ جلد 1396 
  

راهبردهاي تامین امنیت اقتصادي ایران با توجه به نقش اقتصادي روسیه در آسیاي     52
-26: 48-49اردیبهشت؛ شماره  -، فروردین1397 . نیت اقتصاديام - .قاسم اصولی/ مرکزي

 13 .  
  

 -، اردیبهشت1397 . رویدادها و تحلیل ها -.مسعود همیانی/ رصد منتخب اندیشکده هاي هند    53
  . 66 -71: 313، شماره 32 خرداد؛ جلد 

  
-11: 314، شماره 32 د ، تیر؛ جل1397 . رویدادها و تحلیل ها -.شیما صابري/ روز آزادي آفریقا    54

 8 .  
  

 -.رضا مهرعطا/ 2017 تا  2015 رویارویی عربستان با ایران با تاکید بر جنگ هاي ترکیبی از     55
  . 53 -70: 171، شماره 19 ، بهار؛ جلد 1397 . خلیج فارس و امنیت

  
ها و تحلیل رویداد -.اسداهللا کاوه/ رویکرد چین در غرب آسیا پس از خروج آمریکا از برجام    56

  . 48 -49: 314، شماره 32 ، تیر؛ جلد 1397 . ها
  

. دیده بان امنیت ملی -.روح اهللا کنگاوري/ الزامات راهبردي حکمرانی در شرایط تحریم    57
  . 79 -82: 76، مرداد؛ شماره 1397 

  
 - .هادي ورتابیتان کاشانی/ الزامات راهبردي سیاست ارزي در شرایط تحریم هاي اقتصادي    58

  . 15 -18: 76، مرداد؛ شماره 1397 . دیده بان امنیت ملی
  

-16: 29، شماره 3 ، مرداد؛ جلد 1397 . نامه هویت -.رضا گرشاسبی/ زبان فارس، آماج تازش    59
 10 .  

  
، تیر؛ جلد 1397 . عصر اندیشه -.لیال نیکالس رحبانی/ زنان براي اثبات خود خشن می شوند    60

  . 88 -91: 17، شماره 4 
  

مطالعات منطقه  -.کیهان برزگر/ سردرگمی استراتژیک و جنگ نیابتی ترامپ در خاورمیانه    61
  . ز -الف: 65 ، شماره 18 ، تابستان؛ جلد 1396 . اي
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. دیده بان امنیت ملی - .سنخ شناسی تجمع ها و اعتراض هاي اجتماعی و سیاسی در کشور    62
  . 15 - 22: 75، تیر؛ شماره 1397 

  
 -.2016 -1991سیاست خارجی چین در منطقه خلیج فارس و تاثیر آن برمنافع آمریکا     63

  . 155 -171: 88، شماره 24 ، تابستان؛ جلد 1396 . مطالعات خاورمیانه
  

پریسا شاه / سخنرانی معاون دبیرکل وزارت خارجه مالزي: سیاست خارجی مالزي    64
  . 28 -29: 314، شماره 32 ر؛ جلد ، تی1397 . رویدادها و تحلیل ها - .محمدي

  
، تیر؛ جلد 1397 . نامه هویت -.صدیقه نصري/ سیاست ورزي براي بحران آبی در شرق کشور    65

  . 19 -25: 28، شماره 3 
  

 -.یاسر نورعلی وند/ و چشم انداز پیش رو 1396 سیاست هاي آمریکا بر علیه ایران در سال     66
  . 28 - 35: 27، شماره 3  ، خرداد؛ جلد1397 . نامه هویت

  
 -.زرین دخت کاظمی/ شناخت دیپلماسی دفاعی ایران در سطح منطقه اي و بین المللی    67

  . 27 -52: 171، شماره 19 ، بهار؛ جلد 1397 . خلیج فارس و امنیت
  

 -.حسین محمودي/ دست بسته قدرت: شناخت راهبردها و اهداف حمله امریکا به سوریه    68
  . 71 -82: 171، شماره 19 ، بهار؛ جلد 1397 . امنیت خلیج فارس و

  
. دیده بان امنیت ملی -.فرزاد پورسعید/ ضرورت مدیریت کنش هاي ثبات زا در دوره جدید    69

  . 9 - 14: 75، تیر؛ شماره 1397 
  

، 1396 . رویدادها و تحلیل ها -.طلیعه احمدي/ طرح پیشنهادي راهبرد امریکا در بالکان    70
  . 62 - 66: 311، شماره 31 جلد  بهمن؛

  
 -.علیرضا امیري/ ازاتحاد کوتاه مدت تا اهداف بلندمدت: رژیم صهیونیستی -عربستان    71

  . 41 -44: 25، شماره 3 ، فروردین؛ جلد 1397 . نامه هویت
  

مطالعات  -.حمید احمدي، نجم الدین تمري/ علل ناکامی احزاب اسالمی در کردستان عراق    72
  . 5 -38: 88، شماره 24 ، تابستان؛ جلد 1396 . انهخاورمی

  
، 1397 . عصر اندیشه -.عبدالحسین خسروپناه/ علوم انسانی جدید اساسا ایدئولوژیک است    73

  . 73 - 75: 17، شماره 4 تیر؛ جلد 
  

 -.خلیل قلخانباز/ عوامل تنش زا در روابط عربستان سعودي با ایران در دوران ملک سلمان    74
  . 39 -64: 88، شماره 24 ، تابستان؛ جلد 1396 . عات خاورمیانهمطال

  
، فروردین؛ 1397 . نامه هویت -.گروه مطالعات ایران/ پیامدها و راهکارها: غائله فرقه گنابادي    75

  . 34 -40: 25، شماره 3 جلد 
  

هاي فرصت هاي امنیتی و سیاسی ایران از طریق عضویت دائم در سازمان همکاري شانگ    76
  . 7 -26: 29، شماره 3 ، اردیبهشت؛ جلد 1397 . پژوهش ملل -.براساس مدل  سوات

  
 - .مسکو - سفارت ایران/ خطرات نظم جهانی ناپایدار: کنفرانس خوانش هاي پریماکف    77

  . 34 -43: 314، شماره 32 ، تیر؛ جلد 1397 . رویدادها و تحلیل ها
  

گروه / 2018 -2017ه وضعیت حقوق بشر درایران گزارش ساالنه عفو بین الملل دربار    78
  . 45 -49: 25، شماره 3 ، فروردین؛ جلد 1397 . نامه هویت -.مطالعات ایران
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: 8، شماره 2 ، بهمن؛ جلد 1396 . سیاست نامه -.جواد طباطبایی/ مداخله ایدئولوژي در علم    79

14- 9 .  
  

فائزه / ق و امنیت و منافع ملی ایرانمداخله جدید آنکارا در کردستان سوریه و عرا    80
  . 43 - 47: 29، شماره 3 ، مرداد؛ جلد 1397 . نامه هویت -.قاسمی

  
مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات کپی رایت در سازمان هاي جهانی مالکیت معنوي و     81

، 3 ، خرداد؛ جلد 1397 . پژوهش ملل -.حاتم صادقی زیاري، فیروزه غالمپور/ جهانی تجارت
  . 7 -20: 30شماره 

یاسر قزوینی / مطالعه تطبیقی گفتمان رسانه اي داعش  و جیش رجال الطریقه النقشبندیه    82
  . 167 -192: 71، شماره 18 ، پاییز؛ جلد 1396 . مطالعات راهبردي جهان اسالم -.حائري

  
، 3 ت؛ جلد ، اردیبهش1397 . پژوهش ملل - .معصومه جمالی/ مفهوم مناقشه برانگیز امنیت    83

  . 51 -62: 29شماره 
  

مقایسه عقیم شدن قراداد در حقوق کامن ال با فورس ماژور، قاعده عسر و حرج و     84
، شماره 13 ، زمستان؛ جلد 1396 . حقوق تطبیقی -.مهدي تلبا، علیرضا ابراهیمی/ هاردشیپ

108 :224 - 195 .  
  

ه با کشورهاي منطقه آسیاي مرکزي و مالحظات راهبردي ایران با توجه به مناسبات ترکی    85
: 48-49اردیبهشت؛ شماره  - ، فروردین1397 . امنیت اقتصادي - .زهرا مشفق/ قفقاز جنوبی

46- 27 .  
  

رویدادها و تحلیل  -.احمد حسینی/ مواضع کشورهاي ذي نفع پس از خروج آمریکا از برجام    86
  . 43 -46: 313، شماره 32 خرداد؛ جلد  -، اردیبهشت1397 . ها

  
خوانشی در چهارچوب فرهنگ : مولفه هاي بنیادین اندیشه عدم خشونت در دائویسم    87

، 1 ، زمستان؛ جلد 1394 . روابط فرهنگی -.محسن علوي پور، عبدالرسول حسنی فر/ چین
  . 45 -66: 2شماره 

  
. اديامنیت اقتص -.سعیده احمدي/ مهاجرت نخبگان وتبعات آن بر امنیت اقتصادي کشور    88

  . 57 -68: 48-49اردیبهشت؛ شماره  - ، فروردین1397 
  

عزیزاهللا حاتم / میزان همراهی افکار عمومی آمریکا با سیاست هاي ترامپ در قبال ایران    89
  . 63 -66: 76، مرداد؛ شماره 1397 . دیده بان امنیت ملی -.زاده

  
/ شرق و غرب آسیا: و ثبات امنیت: میزگرد مشترك با بنیاد صلح ساسا کاوا با عنوان    90

: 313، شماره 32 خرداد؛ جلد  -، اردیبهشت1397 . رویدادها و تحلیل ها -.پریسا شاه محمدي
28- 25.  

   
، 3 ، مرداد؛ جلد 1397 . نامه هویت -.یورو 25 سفر به پاریس با : نشست تبلیغاتی منافقین    91

  . 29 شماره 
  

 -سفارت ایران/ بازي در همه زمینه ها: خاورمیانهنشست کلوپ والدیدر مورد روسیه در     92
  . 16 -24: 313، شماره 32 خرداد؛ جلد  - ، اردیبهشت1397 . رویدادها و تحلیل ها -.مسکو

  
سوریه و عراق به دست گروه داعش از منظر حقوق ... نقد تخریب و غارت میراث تاریخی     93

  . 93 - 108: 2، شماره 1 زمستان؛ جلد ، 1394 . روابط فرهنگی -.عادل حیدري/ بشردوستانه
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نگاه  - .احمد کاظمی موسوي/ نقش فتحعلی شاه قاجار در رشد روندها و نهادها مذهبی نو    94
  . 171 -185: 117، شماره 27 ، بهار؛ جلد 1397 . نو

  
پژوهش  -.محسن ضیایی/ نقش و عملکرد سازمان هاي بین المللی در تامین صلح جهانی    95

  . 75 -90: 30، شماره 3 ، خرداد؛ جلد 1397 . ملل
  

 -.رضا گرشاسبی/ 1396 نگاه اندیشکده هاي غربی به تحوالت ایران و خاورمیانه درسال     96
  . 50 -59: 25، شماره 3 ، فروردین؛ جلد 1397 . نامه هویت

  
: 17، شماره 4 ، تیر؛ جلد 1397 . عصر اندیشه - .هانیه قرالو/ نماد پراگماتیسم جمهوري خواهان    97

53- 51 .  
مطالعات  -.حمید هاشمی/ واگرایی و همگرایی وهابیت و نو عثمانی گري در پرونده سوریه    98

  . 113 -148: 72، شماره 18 ، زمستان؛ جلد 1396 . راهبردي جهان اسالم
  

نوذر خلیل / وحدت نظر احزاب مسلح کردي و دولت آمریکا براي تهدید امنیت ملی ایران    99
  .25 -29: 29، 3، مرداد؛ 1397 . نامه هویت -.اسبیطهم

  
، 1397 . دیده بان امنیت ملی - .مراد کاویانی راد/ روندها و پیامدها: وضعیت آبی کشورها    100

  . 29 - 34: 74خرداد؛ شماره 
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