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  التین  هاي عرفی کتابم 

  

  
 
  
 

  

  

  

  هچکید

، 1920، اما تا سال آوردبه همراه  جانیآذربا برايرا  ياستقالل مختصر ه،یروس ستیتزار اول و سقوط یجنگ جهان     

به  سمیخزر و گسترش کمون يایباکو در در یکیدر نزد یغننفتی  میادینبه  یابیبا هدف دوگانه دست کیانقالب بلشو

 نیمنبع مهم نفت در جهان، اول نیو نخست نیثروتمندتر به عنوان جانیآذربا .قفقاز، جنوب را تحت فشار قرار داد

 .گشت مبدلارمنستان و گرجستان همسایه و سپس به  بود که توسط ارتش سرخ اشغال شد یدر قفقاز جنوب يجمهور

را نسبت به سه  هیروس يشورو یتهاجم استی، سنداشده  رویت به تازگیمحرمانه که  يها ویبا استفاده از آرش یحسنل

   .انجامید يشورو ریها به اتحاد جماه به جذب آن 1922سال  انیهد که تا پاد یم حیتوض یکشور قفقاز جنوب

 یالملل نیب گریباز کیو  يشورو هیدر برابر روس یاسیحفظ استقالل س يکتاب نشان دهنده مبارزه مردم قفقاز برا نیا

با  يا ژهیباطات و، که ارتهیترککمالیست هستند؛  ینفت ازاتیاست که خواهان حفظ امت ییاروپا يشامل قدرت ها

گسترش حرکت به سمت  يبرا یراه نیکرد و بنابرا یرا کنترل م یبجنو جانیکه آذربا رانیداشت؛ و ا هیترک جانیآذربا

1- The Sovietization of Azerbaijan: the South Caucasus in 

the triangle of Russia, Turkey, and Iran, 1920-1922 

 Jamil Hasanli 

 Salt Lake City: The University of Utah Press, 2018 
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 یبررس میدر دو سال اول تحررا و ارمنستان  جانیروابط آذربا ریتأث نیهمچن سندهینو .بود کیجنبش بلشو يشرق برا

، کتاباین در طول . کند یفراهم م کیبلشو اتشیآزما يفضا را برا جانیذربادهد که چگونه آ یم حیکند و توض یم

توران  يخبرگزار یعلم لگریتحل یلسنح لیجم .کند یرا روشن م یقفقاز جنوبو سردرگم  دوره پیچیدهفاجعه  یحسنل

در  یشرق نیچ یعیکننده در دانشگاه طب دیاستاد بازدبه عنوان  2017و  2016در سال هاي و است  جانیدر آذربا

  .است به کار مشغول يشانگها

  



6 
 

 
  1397 آذر،  نهمصد و بیست و ، شماره تخصصی وزارت امور خارجه، سال سیزدهم رسانی کتابخانهطالعنشریه ا

  
  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  هچکید

. کند یم یرا بررس کمیو  ستیدر قرن ب کیتیو نقش برجسته ژئوپل نیچ يسابقه اقتصاد یرشد ب ریکتاب تاث نیا    

چند  یاننظم جه کیدهند و منجر به ظهور  یم رییتغ یقابل توجهبه طور را  یالملل نیروابط ب ،رو به رشد يقدرت ها

و  ينفوذ اقتصاد. گذارد یم ریاروپا تاث هیدمانند اتحا یالملل نیب یسنت کنانیباز گرید يد که بر رونشو یم یقطب

جنوب -روابط متداول شمال نیگزیکه آن را جا ییدارد، جا تیاهم قایدر آفر ژهیبه و نیدر حال رشد چ کیپلماتید

 یخارج استیس واکنش نویسنده این کتاب. کند یم شنهادیجنوب را پ-از مشارکت جنوب يدیکند و نوع جد یم

 يبر رو شتریتمرکز ب ياروپا برا هیاتحاد يتالش ها نیو همچن قایدر آفر نیاروپا در مورد حضور رو به رشد چ هیاتحاد

 قایفرو آ نیدر چ یدانیم يکارها قیشده از طر يجمع آور یشواهد غن اساسبر  سندهینو. کند یم یرا بررس قایقاره آفر

. می نماید نور افکنی قایو آفر نیاروپا، چ هیسه جانبه اتحاد ابطرو دیروند جدروي گسترده کارشناسان،  يو مصاحبه ها

به نوظهور  ياروپا از تعامل با قدرت ها هیاتحاد یخارج استیمطالعه س يبرا نوین یلیچارچوب تحل کیکتاب  نیا

 نیو توسعه، و همچن مللال نیاروپا، روابط ب هیاتحاد یالملل نیدر نقش بو محققان عالقه مند  لیفارغ التحص انیدانشجو

  .دهد یارائه م ییقایو آفر ینیمطالعات معاصر چ

2- EU-China-Africa trilateral relations in a multipolar 

world: Hic Sunt Dracones 

Anna Katharina Stah 

London: Palgrave MacMillan, 2018 
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  کتاب فارسیمعرفی 

  

  

  )1304 -1357(دولت و فرهنگ در ایران  -1

  ]2 ویراست[ -  محمدعلی اکبري؛ ویراستار مریم فریدنیا

  1397 روزنامه ایران، موسسه انتشاراتی، : تهران

  
  چکیده

طور ه ب. است يدولت در بخش فرهنگ در دوران پهلو ماتیبرنامه و تصم لیو تحل فیموضوع پژوهش حاضر توص     

رضاشاه  دنیدر عرصه فرهنگ از به قدرت رس) یرسم يها هیرو( یدولت يارذگ استیبه موضوع س قیتحق نیمشخص ا

 يدولت ها یو مقررات فرهنگ نیبر قوان یحاضر را متک قیتوان موضوع تحق یم. پردازد یم یانقالب اسالم يروزیتا پ

کوتاه و گذرا به اقدامات  ینگاه 'مدخل'ر د. شده است لیاز مدخل و شش بخش تشک ،کتاب. دانست يعصر پهلو

 میتصم يندهایفرا'در بخش اول که . شود یدولت ها از مشروطه تا آغاز سلطنت رضا شاه افکنده م یسمر یفرهنگ

. شوند یمشخص م يریگ میسپس سلسله مراتب تصم ،شوند یم ییشناسا يریگ میصمابتدا مراکز ت ،نام گرفته 'يریگ

ها و  تیفعال 'ییسازمان اجرا'وم به بخش د. شده است یاول و دوم جداگانه بررس يدوره پهلو يبرا ،دو موضوع نیا

معارف و اوقاف و  توزار: اول عبارت اند از يپهلو ییاجرا يسازمان ها ،بخش نیدر ا. اختصاص دارد یفرهنگ يروندها

آژانس  ،ویراد ،یقیاداره موس ،رانیا يکانون جهانگرد ،موسسه وعظ و خطابه, یمل ياداره هنرها, مستظرفه عیصنا

دوم صحبت  يدر دوره پهلو یو رسم ییاجرا يسازمان ها نیاز ا نیدر بخش دوم همچن. ش افکارسازمان پرور ،پارس

وزارت  ،احانیسازمان جلب س ،يجهانگرد یعال يشورا ،بایز يهنرها اداره ،غاتیاداره کل انتشارات و تبل: شده است

وابسته (فرهنگستان ها  یشاهنشاه ادیبن ،وزارت فرهنگ و هنر ،سازمان اوقاف ،يوزارت اطالعات و جهانگرد ،اطالعات
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و سطح اقدام  ملحوزه ع ،یدر بخش سوم تعداد و گستره موضوع. دربار یفرهنگ يسازمان ها ،)به وزارت فرهنگ و هنر

بخش چهارم به . شده است یبررس کیبه تفک ،اول و دوم يدوره پهلو یو مقررات فرهنگ نیمختلف قوان يو جنبه ها

 ادیدوران  یفرهنگ يها استیو س یفرهنگ ماتیتصم انیهدف و بن يداف کالن و گروه هااه يریبحث درباره جهت گ

اول و دوم  يدر عرصه فرهنگ در دوره پهلو یابیاز ساز و کار و نحوه نظارت و ارز, در بخش پنجم. شده اختصاص دارد

 نیدر ا. اختصاص دارد یفرهنگ يها استیسازمان ها و س یبخش به اعتبارات و منابع مال نیآخر. صحبت شده است

 سالدر فاصله  یتحوالت بودجه فرهنگ ریس نیهمچن ،یاعتبارات مال نهیدر زم ییو اجرا يریگ میمراکز تصم زیبخش ن

   .اختصاص دارد یبه کتابشناس قیبخش تحق نیآخر. پردازد یم يدو دوره پهلو کیبه تفک 1357تا  1304 يها
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  هاي جمهوري بحران - 2

  هانا آرنت

  ترجمه علی معظمی

  .1397 فرهنگ جاوید، : تهران

  

  چکیده

 ستمیقرن ب يها دهه نیتر از پر تالطم یکیکه در  ییها است درباره بحران يمورد يا مطالعه ،يجمهور يها بحران    

 یلسوفیهانا آرنت در مقام ف رحمیو گاه ب نیزبینگاه ت. موجود را گرفته بود يها يجمهور نیتر یمیاز قد یکی بانیرگ

 ينظر يها یشهروندان و هم به کاست انیو هم در م دیجو یکتاب بحران را هم در درون ساختار دولت م نیدر ا یاسیس

اما آرنت فقط به نقد دولت و . ندیبرآ ییها بحران نیو فهم چن لیاز پس تحل دینظر دارد که با یاسیعلوم و فلسفه س

 وندانزا در دولت و شهر بحران يها هینشان دهد که سو کوشد یبلکه م پردازد، ینم یاسیعلوم س میشهروندان و مفاه

ه دست ب استیس يا هیپا اریبس میمفاه یاز برخ يدیجد يها يبند صورت کوشد ینباشند و م نیچن توانستند یچگونه م

چنان بوده که  ریمس نیدر ا قشیتواناتر کند و توف لیرا به نقد و تحل یاسیعلوم و فلسفه س قیدهد که از آن طر

  .اند تاکنون مورد رجوع مانده نکتاب از همان زما نیشده در ا یمعرف يها يبند صورت

ها و آزمودن  از بازجستن آن اندتو یاند که خواننده نم  چنان زین دهیکه کاو ییها بحران تیماه بیترت نیهم به

 یناش يها بحران استمدارن؛یس ییاز دروغگو یناش يها بحران: شان در جهان امروز دست بردارد آرنت درباره يها رتیبص

کتاب نوشته  نیا شگفتاریمترجم کتاب در پ یمعظم یعل .قالبان تیشهروندان؛ خشونت و در نها یچیاز اعتراض و سرپ

 ینام زبان یخوانندگان فارس يبرا کایاالصل مهاجرت کرده به آمر یآلمان لسوفیف) 1975-1906(آرنت  هانا :است

مسائل  نیتر ياز جد یکتاب حاضر شامل چهار رساله است که به برخ. ندارد یبه معرف يازیشناخته شده است و ن

و » اوراق پنتاگون«بوط به مر يها يفشاگرا يسوا. پردازند یم يالدیم 1960در دهه  ایو دن کایجامعه آمر یاسیس
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که اکنون  یاز موضوعات کتاب حاضر است؛ جنبش زین 1968در سال  یجهان ییجنبش دانشجو ،یجنبش حقوق مدن

  .میبر یسالگرد آن به سر م نیدر پنجاهم

 است،یدر س ییگو دروغ: کتاب هنوز پابرجاست نیمسائل مهم مطرح شده در ا یتمام تیگفت که اهم توان یجرأت م به

عالوه بر . آن و مسأله مفهوم و کارکرد دولت يها نهیانقالب و زم است،یخشونت در س ،یمدن یمعنا و امکان نافرمان

 شندهیاند يبرا تواند یاست و م يریگیقابل تأمل و پ هنوز زیها ن آن حیآرنت به تشر کردیمسائل نوع رو نیا تیاهم

 یتأمالت: استیدر س ییگو دروغ«: عبارتند از بیه کتاب به ترتدهند شکل يها رساله .راهگشا باشد استیبه س نیامروز

. منتشر شده است وركیویکتاب ن یدر مجله بررس 1971نوامبر  18 خیرساله نخست به تار نیا. »درباره اوراق پنتاگون

در  1970ر سپتامب 12 خیتار بهکتاب آمده است  نیچه در قالب ا متفاوت از آن یدر شکل »یمدن ینافرمان« يرساله بعد

درباره  یتأمالت«با عنوان  یسخنران کیابتدا در قالب » درباره خشونت« یعنی یسوم. چاپ شده بود ورکریویمجله ن

 یمحل و محفل 1961که از سال  »ها دهیتماشاخانه ا«در  1967دسامبر سال  17در واقع در . ارائه شده بود» خشونت

در آن  زیکه هانا آرنت ن» خشونت تیمشروع«برگزار شد با عنوان  ینشست یورکیوین رانروشنفک ییگردهما يبود برا

 یمتمرکز است که از دل جنبش حقوق مدن یبر مسائل» درباره خشونت«. شده را ارائه داد ادی یشرکت داشت و سخنران

   .برآمدند 1960دهه  ییو جنبش دانشجو
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  جدید فارسی هاي  تابک

  
: تهران - .پور، حامد اکبري سنده آنتونی گیدنز؛ مترجمان عسگر قهرماننوی/ ساختار طبقاتی جوامع پیشرفته -1

  .1397 نشر تیسا، 
  
  .1397 نشر مرکز، : تهران - .کمال پوالدي/ ي سیاسی شناسی ایرانی و اندیشه جهان: در سوداي نظام داد - 2
  
: تهران -.بیگی ر معصومکوري رابین؛ ترجمه اکب/ کاري از ادموند برك تا سارا پیلن محافظه: ذهن ارتجاعی - 3

  .1397 نگاه، 
 
 - ].2 ویراست[ -.نویسنده محمدعلی اکبري؛ ویراستار مریم فریدنیا/ )1304 - 1357(دولت و فرهنگ در ایران  -4

  .1397 روزنامه ایران، موسسه انتشاراتی، : تهران
  
نوشته / و افراطیونها  تاریخ جدید عربستان؛ پادشاهان، نهادهاي دینی، لیبرال: عربستان از درون - 5

  .1397 نشر کویر، : تهران -.رابرت لیسی؛ ترجمه محمدعلی عسگري
  
  .1397 فرهنگ جاوید، : تهران -.هانا آرنت؛ ترجمه علی معظمی/ هاي جمهوري بحران -6
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  جدید فارسی مقاالت
  

  مأخذ - پدیدآور  -عنوان   ردیف
 - 39: 77، مهر؛ شماره 1397 . گفتگو - .رضا امیدي/ شمسی 1300 -1380فراز و فرود سیاست گذاري اجتماعی در ایران،   1

 7 .  
قشی سالخوردگی جمعیت و مناسبات بین نسلی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا؛ سیاست گذاري اجتماعی چه ن  2

  . 41  -  61: 77، مهر؛ شماره 1397 . گفتگو -.محمود مسکوب/ می تواند ایفا کند؟
  . 63  -  73: 77، مهر؛ شماره 1397 . گفتگو - .هلگا ماریا هرنز/ دولت رفاه و قدرت زنان  3
 -  104: 77شماره ، مهر؛ 1397 . گفتگو - .نیک الیسون/ باز اندیشی نظریه رفاه معاصر: فراسوي عام گرایی و خاص گرایی  4

 75 .  
. راهبرد توسعه -.مجتبی ملکی شهریور/ تاثیر تبعیض اقتصادي بین منطقه اي بر رشد اقتصادي جمهوري اسالمی ایران  5

  . 30  - 63: 54، تابستان؛ شماره 1397 
، 1397 . راهبرد توسعه -.غالمرضا شمس مورکانی، زهرا معارفوند/ تحلیلی بر برنامه هاي راهبردي دانشگاه هاي دولتی ایران  6

  . 64  -  85: 54تابستان؛ شماره 
محله عینک شهر : مطالعه موردي(بررسی ویژگی هاي اجتماعی، اقتصادي و کالبدي سکونت گاه هاي غیر رسمی   7

  . 86  - 116: 54، تابستان؛ شماره 1397 . راهبرد توسعه -.مریم جعفري مهرآبادي، مریم سجودي، فاطمه امامی/ )رشت
رویکردي بر علل نابرابري توسعه در شهرستان هاي استان چهارمحال و بختیاري به تفکیک بخش هاي اقتصادي و   8

: 54، تابستان؛ شماره 1397 . راهبرد توسعه -.احمد حجاریان، یوسف قنبري/ اجتماعی با استفاده از تکنیک تاپسیس
133  -  117 .  

نواحی روستایی استان : مطالعه موردي(زي در توسعه پایدار روستایی بررسی و تحلیل نقش ترویج و آموزش کشاور  9
 -  159: 54، تابستان؛ شماره 1397 . راهبرد توسعه - .اصغر نوروزي، داوود مهدوي، خدابخش توکلی/ )چهارمحال و بختیاري

 134 .  
، 1397 . راهبرد توسعه -.رابیکامران ندري، لیال مح/ بررسی انواع ریسک و مدیریت ریسک در نظام بانکداري اسالم  10

  . 160  - 181: 54تابستان؛ شماره 
داود / تاثیر محرك هاي بخش بندي صادراتی بر عملکرد صادراتی شرکت هاي صادر کننده خشکبار مستقر در تهران  11

  . 183  -  198: 54، تابستان؛ شماره 1397 . راهبرد توسعه -.کشتی، محمد کهندل
، تابستان؛ 1397 . فصلنامه خلیج فارس و امنیت - .مصطفی کارآموزیان/ کشورهاي عربی خلیج فارستوهم امنیت در بین   12

  . 5  -  32: 172، شماره 19 جلد 
 46: 172، شماره 19 ، تابستان؛ جلد 1397 . فصلنامه خلیج فارس و امنیت - .رضا مهرعطا/ چین و اهمیت راهبردي خلیج فارس  13

-  33 .  
، 19 ، تابستان؛ جلد 1397 . فصلنامه خلیج فارس و امنیت -.علی اکبر، رستمی/ غرق در انبار سالح هاي جهان: رژیم عربستان  14

  . 47  -  62: 172شماره 
، تابستان؛ 1397 . فصلنامه خلیج فارس و امنیت -.فرزاد رستمی/ جنگ قدرت ها در یمن و امنیت جمهوري اسالمی ایران  15

  . 63  -  82: 172، شماره 19 جلد 
فصلنامه خلیج  - .زرین دخت کاظمی/ ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرین و ماموریت آن در غرب آسیا و خلیج فارس  16

  . 83  - 104: 172، شماره 19 ، تابستان؛ جلد 1397 . فارس و امنیت
: 18، شماره 4 ، آبان؛ جلد 1397  .عصر اندیشه - .شعیب بهمن/ موافقان و مخالفان رابطه با روسیه: استراتژي نگاه به شرق  17

67 -  64 .  
، 4 ، آبان؛ جلد 1397 . عصر اندیشه - .علیرضا نوري/ راهکار جبران توازن در سیاست خارجی: منطقه گرایی اوراسیایی  18

  . 68  - 70: 18شماره 
 - .فرشید جعفري/ المللماجراجویی ترامپ در برجام و راه پیش روي ایران در سیاست بین : ضرورت تفسیر ساختاري  19

  . 71  -  73: 18، شماره 4 ، آبان؛ جلد 1397 . عصر اندیشه
، 4 ، آبان؛ جلد 1397 . عصر اندیشه -.محمود شوري/ تعامل آمریکا و روسیه دیگر حرف آخر را نمی زند: شوالیه هاي پیر  20

  . 74  -  76: 18شماره 
 108: 125شهریور؛ شماره  -، مرداد 1397 . بخارا - .تورج دریایی/ یرانشهرنظریه سرزمین مقدس ا: ایرانیت در دوران باستان  21

-  99 .  
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. پژوهش ملل -.مهدي طوسی، آکو قادري/ بررسی سیاست تطبیقی ایاالت متحده در خاورمیانه قبل و بعد از بهار عربی  22
  . 7  -  26: 33، شماره 3 ، شهریور؛ جلد 1397 

شهره شهسواري / )با تاکید بر سه دوره ریاست جمهوري رفسنجانی، خاتمی و احمدي نژاد(فرهنگ سیاسی الیت حاکم   23
  . 27  - 53: 33، شماره 3 ، شهریور؛ جلد 1397 . پژوهش ملل -.فرد

پژوهش  -.علی پزشکی، بهمن بهري خیاوي/ حمله ائتالف رهبري عربستان به یمن در ترازوي دیوان کیفري بین المللی  24
  . 55  - 66: 33، شماره 3 شهریور؛ جلد ، 1397 . ملل

، 1397 . پژوهش ملل -.علیرضا دلخوش/ )ایران و ترکیه: مطالعه موردي(قضایی اعضاي اکو  - همکاري هاي حقوقی   25
  . 67  - 84: 33، شماره 3 شهریور؛ جلد 

پژوهش  - .محمدحسین میرزاده/ بررسی راي دیوان دائمی داوري فیمابین چین و فیلیپین در پرونده دریاي چین جنوبی  26
  . 85  - 102: 33، شماره 3 ، شهریور؛ جلد 1397 . ملل

: 33، شماره 3 ، شهریور؛ جلد 1397 . پژوهش ملل -.فرشید یوسفی راد/ مطالعه حق برابري و تبعیض در نظام حقوقی ایران  27
127  -  103 .  

، 3 ، شهریور؛ جلد 1397 . پژوهش ملل - .علیرضا دادمان/ قاز جنوبیارزیابی جایگاه ایران در مناسبات انتقال انرژي در قف  28
  . 129  - 148: 33شماره 

، 3 ، مهر؛ جلد 1397 . پژوهش ملل - .عبدالعلی قوام، معصومه مصطفوي/ تحول پارادایمی در مفهوم امنیت زیست محیطی  29
  . 7  - 28: 34شماره 

رضا پریزاد، / نخبگان و وسایل ارتباطات جمعی بر سالمت سیاسی کشور اقتصادي - تاثیر مولفه هاي ارتباطات سیاسی   30
  . 29  - 51: 34، شماره 3 ، مهر؛ جلد 1397 . پژوهش ملل -.شهریار برقی

مطالعه مقایسه (سپتامبر تا کنون  11 نقش ابزارهاي فرهنگی در گسترش سیاست هاي بین المللی قدرت هاي بزرگ از   31
  . 71  -  85: 34، شماره 3 ، مهر؛ جلد 1397 . پژوهش ملل -.ائزه مایلی، احمد شوهانیف/ )آمریکا و چین : اي

غفار زارعی، / )با تاکید بر رهنمودهاي مقام معظم رهبري(راهبرد تهدیدات نرم دشمن و تاثیر آن بر استحاله فرهنگی   32
  . 87  - 103: 34، شماره 3 ، مهر؛ جلد 1397 . پژوهش ملل - .مسلم بامري

، 1397 . حقوق تطبیقی -.حسن بادینی، سمیه عباسی/ بررسی کارایی مسئولیت محض از دیدگاه تحلیل اقتصادي حقوق  33
  . 3  - 24: 109، شماره 14 تابستان؛ جلد  -بهار 

حسین / نقش مفاهیم تثبیت شده حقوق مدنی در تبیین جرایم مالی در نظام حقوقی ایران و انگلستان  34
  . 25  - 46: 109، شماره 14 تابستان؛ جلد  -، بهار 1397 . حقوق تطبیقی - .ی رحمتی، مهدي نیازآباديمیرمحمدصادقی، عل

 - ، بهار 1397 . حقوق تطبیقی -.علی رضائی/ ضمانت اجراهاي مالی در نظام حل و فصل اختالفات سازمان تجارت جهانی  35
  . 47  -  70: 109، شماره 14 تابستان؛ جلد 

 - ، بهار 1397 . حقوق تطبیقی - .ابوالحسن شاکري، میالد طاهریان/ جنون در حقوق کیفري ایران و آمریکاگستره دفاع   36
  . 71  -  90: 109، شماره 14 تابستان؛ جلد 

. حقوق تطبیقی - .احمد حبیب نژاد، محمدصالح تسخیري/ حقوق کار سالمندان در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی  37
  . 91  - 112: 109، شماره 14 تابستان؛ جلد  -، بهار 1397 

حقوق  - .الیاس کلکلی، جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه/ بیانیه امضایی رئیس جمهور در حقوق ایاالت متحده آمریکا  38
  . 113  - 130: 109، شماره 14 تابستان؛ جلد  - ، بهار 1397 . تطبیقی

. حقوق تطبیقی -.ابراهیم عبدي پورفرد، مونا استادي/ نظام ملی و تجارت بین المللمطالعه تطبیقی اعتبار قرارداد باز در   39
  . 131  - 154: 109، شماره 14 تابستان؛ جلد  -، بهار 1397 

حقوق  -.رضا مقصودي پاشاکی/ رواج محل سکونت در قواعد حل تعارض ایالت متحده در پرتو کنوانسیون هاي الهه  40
  . 155  -  168: 109، شماره 14 تابستان؛ جلد  - ، بهار 1397 . تطبیقی

  . 21  - 25: 31، شماره 3 ، مهر؛ جلد 1397 . نامه هویت - .رضا گرشاسبی/ تروریسم تکفیري، پیش آمدي بدخیم  41
، شماره 3 ، مهر؛ جلد 1397 . نامه هویت -.گروه مطالعات ایران/ تحرکات گروهک هاي مسلح کرد در مرزهاي غربی ایران  42

31 :31 -  26 .  
 -.گروه مطالعات ایران/ سیاست دولت جدید پاکستان در مبارزه با تروریسم و تاثیر آن بر امنیت جمهوري اسالمی ایران  43

  . 31 ، شماره 3 ، مهر؛ جلد 1397 . نامه هویت
، آبان؛ 1397 . منیت ملیدیده بان ا - .علیرضا رحیمی/ زادبایسته هاي گذر از الگوهاي تهدی: گردش نخبگان و امنیت ملی  44

  . 19  - 25: 79شماره 
دیده بان  -.سعید صادقی جقه/ تاملی آسیب شناسانه در رفتار کنش گران سیاسی در بررسی و تصویب لوایح چهارگانه  45

  . 27  - 32: 79، آبان؛ شماره 1397 . امنیت ملی
. دیده بان امنیت ملی -.مراد کاویانی راد/ ستانبازتاب هاي بحران آب عراق بر تهدیدهاي زیست محیطی استان خوز  46

  . 27  -  39: 79، آبان؛ شماره 1397 
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  . 41  - 46: 79، آبان؛ شماره 1397 . دیده بان امنیت ملی - .مهدي اسدي/ ایرانی پیشرفت - اهمیت راهبردي الگوي اسالمی   47
 - 54: 79، آبان؛ شماره 1397 . دیده بان امنیت ملی -.نرگس کافی/ تبعات اقتصادي تحریم ها و فرصت هاي راهبردي ایران  48

 47 .  
 - 62: 79، آبان؛ شماره 1397 . دیده بان امنیت ملی -.مسعود موسوي/ مالحظات و راهکارها: اعتراض و اعتصاب هاي صنفی  49

 55 .  
  . 63  -  70: 79، آبان؛ شماره 1397 . دیده بان امنیت ملی - .محمود یزدان فام/ رویکرد چند جانبه گرایانه و دستاوردهاي آن  50
دیده  -.گروه حقوق و امنیت بین المللی/ تحریم هاي جدید آمریکا در سایه دستور موقت دیوان بین المللی دادگستري  51

  . 71  - 77: 79، آبان؛ شماره 1397 . بان امنیت ملی
، آبان؛ شماره 1397 . دیده بان امنیت ملی - .اسر نورعلی وندی/ ساز و کار ویژه مالی اروپا و تاثیر آن بر تحریم هاي آمریکا  52

79 :85 -  79 .  
 - 93: 79، آبان؛ شماره 1397 . دیده بان امنیت ملی - .مهدي شاپوري/ جنگ تجاري آمریکا و چین و تاثیر آن بر تحریم ها  53

 87 .  
دیده بان  - .طیبه واعظی/ ژئوپلیتیک ایرانپاکستان و تنگناي  -سرمایه گذاري عربستان در کریدور اقتصادي چین   54

  . 95  - 101: 79، آبان؛ شماره 1397 . امنیت ملی
، آبان؛ شماره 1397 . دیده بان امنیت ملی -.وحیده احمدي/ سیاست خارجی رژیم صهیونیستی و الزامات راهبردي ایران  55

79 :110 -  103 .  
  . 111  -  118: 79، آبان؛ شماره 1397 . دیده بان امنیت ملی - .امین پرتو/ تحوالت سوریه پس از اجرایی شدن  56
: 79، آبان؛ شماره 1397 . دیده بان امنیت ملی -.گروه مطالعات بین الملل/ روندها و پیامدها: انتخابات پارلمانی افغانستان  57

123  -  119 .  
  . 125  - 131: 79، آبان؛ شماره 1397 . لیدیده بان امنیت م -.حسین عالیی/ تحوالت نظامی در منطقه خاورمیانه  58
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