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  فی نشریهمعر

  

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

به منظور دسترسی سریع تر و تسهیل . ستجدیدترین منابع موجود در کتابخانه تخصصی تهیه و تنظیم شده ا

از طریق پست الکترونیک  کار محققان،  پژوهشگران و کلیه اعضاي محترم کتابخانه، نسخه الکترونیکی نشریه

  .گرددارسال می

  .رسانی کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه با ذکر منبع بالمانع استنقل و اقتباس از نشریه اطالع
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  التین  هاي عرفی کتابم 

  

  

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  هچکید   

تحلیل مهمترین عوامل موثر و  و کیه و تجزیهرو به بررسی نقش فعال ارتباطات میان ایران و تر کتاب پیش      

بدین . پردازد می  یها بر سیاست در منطقه و پهنه جهان برنده روابط سیاست خارجی این کشورها و تاثیر آن پیش

ترتیب این کتاب به فرآیند تکامل عناصر موثر بر ارتباط ایران و ترکیه و نتایج این ارتباط بر رخدادها و 

جانبه و دیدگاه نقادانه  اي و همه رشته میالدي پرداخته و با رویکرد میان 1979منطقه از سال هاي  گذاري سیاست

کتاب حاضر عالوه بر موارد یاد شده به نقش . دهد می پژوهشی گسترده و تجربی بر مبناي منابع در دسترس را ارائه 

ارزشمند به نوبه خود در راستاي  میانه به عنوان موضوعیغیر دولتی موثر بر سیاست در خاورمهم بازیگران 

 .پردازد تحلیل نیز می و تجزیه

1-IRAN AND TURKEY: INTERNATIONAL AND REGIONAL 

ENGAGEMENT IN THE MIDDLE EAST 

Marinna Chaountaki 

I.b Tauris and Co. Ltd, London, New York, 2018  
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  هچکید        

به . پردازد بریتانیا از اتحادیه اروپا می رفت مبحث برونهمانگونه که از نام این کتاب پیدا است نویسنده به      

به زودي . در زمان صلح خود است تاریخیوره آمیزترین د در حال تجربه مهترین و مخاطرهباور نویسنده بریتانیا 

متحده باید همچنان به عنوان عضوي از  پرسیده خواهد شد که آیا پادشاهی دهندگان پرسی از راي در یک همه

شد  متحده مشخص خواهد دهندگان سرنوشت آینده پادشاهی اتحادیه اروپا باقی بماند یا خیر؟ بسته به جواب راي

متحده یک کشور مشترك همراه با  کاتلند به عنوان بخشی از پادشاهین باقی ماند اسکه در پی آن مواردي چو

حزب جهان یعنی حزب محافظه کار در قدرت نیز مشخص خواهد  ترین دیرپایهانگلستان و همچنین باقی ماندن 

  .شد

تحادیه اروپا و گیر بریتانیا و ا قاي دنیس مک شین نگاهی به روابط چشموزیر اروپایی اسبق، آدر این کتاب 

این نویسنده در کتاب خود به بررسی  .اندازد چگونگی محتمل شدن خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا می

روابط بریتانیا و اتحادیه اروپا از چرچیل تا هیث و ویلسون و تاچر و بلر و  هدهند هاي کلیدي شکل شخصیت

  .پردازد مخالفان ارباط بریتانیا  و اتحادیه اروپا می کمرون و عناصر کلیدي مانند مهاجرت و اقتصاد و رسانه و 

2- BREXIT: HOW BRITAIN WILL LEAVE EUROPE  

Denis Macshane 

I.B Tauris and I.B Co. Ltd London, New York, 2016  
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  کتاب فارسیمعرفی 

  

  

   از چالدران تا جنگ تحمیلی: ایران در جنگ - 1

  کاوه فرخ

  شهربانو صارمیترجمه 

  1397،  انتشارات ققنوس: تهران

  

  

  

  

  چکیده   

کاوه فرخ تاریخ . خ ایران باستان استهاي صحرا، کتابی تقدیرشده در مورد تاری این کتاب دنباله کتاب سایه     

هجري  1357هاي دهم و یازدهم هجري قمري تا انقالب اسالمی در سال  جنگی ایران را از سلسه صفوي در قرن

گیري روابط آن را با غرب،  شمسی و پس از آن پیگیري کرده تا چگونگی تحوالت حکومت جدید ایران و نحوه شکل

.تحت تأثیر جنگ، نشان دهد  

ف با شروع از سلسه صفوي به بررسی تاریخ نظامی ایران از این دوران به بعد و نیز تحلیل تدریجی قلمرو و اقتدار مؤل

جنگی  ریخخوانندگان را در جریان تا» ایران در جنگ«. پردازد آن طی قرن سیزدهم و چهاردهم هجري شمسی می

 1357و به دنبال آن آغاز جمهوري اسالمی در سال  ایران طی زمامداري صفویان، نادرشاه، زندیه، قاجارها، پهلوي

.دهد هجري شمسی و جنگ ایران و عراق قرار می  

افزار و سالح  هاي ایران را پوشش داده بلکه به تحوالت در فناوري، ساخت جنگ ها تاریخ جنگ تنها قرن  این کتاب نه

.نظري انداخته تا تاریخ کاملی از ایران در جنگ ارائه داده باشد  
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  پایان عصر قاجار -2

  سید مرتضی میرحسینی

 نشر کوله پشتی: تهران

 

  

  

  

  چکیده          

هایی که با انقالب مشروطه و  سال. هاي آخر دوران سلطنت قاجارها در ایران روري است بر سالاین کتاب م       

اي از مورخ  کتاب با جمله .رسد می پایانشود و با به قدرت رسیدن رضاخان به  اولین جنگ جهانی شناخته می

هاي اجتماعی است، و افرادي که در برابر  ي کشمکش اي صحنه هر جامعه«: شود انگلیسی، ادوارد هالت کار آغاز می

نویسنده همراه با . »اند کنند چکیده و محصول جامعه ایستند همانند کسانی که از آن طرفداري می قدرت حاکم می

نخورده ماندن ریشۀ آن در ایران را جستجو  اد و ماهیت آن را نیز بررسی و راز دستبررسی حوادث آن روزگار، استبد

 .کند می

آن روز ایران   هاي اصلی جامعه نظمی و تباهی همراه آن فضاي حاکم بر کشور و اولویت نخستین جنگ جهانی، و بی

گفتند که در  ها می خیلی. کرد را تغییر داد و حتی برخی باورهاي به ظاهر محکم و عمیق را فروشکست و زیرورو

چون و چرا به قانون  شرایط کنونی کشور ایجاد نظم و ثبات و آرامش از هر چیز دیگري، حتی از آزادي و پایبندي بی

جنگ و لمس   این فکر در عبور از تجربه. هاي دیگر اولویت دارد ها و برنامه تر است و برقراري امنیت بر تمام طرح مهم

ب آن طرفداران زیادي یافت و مبلغان و مدافعان آن به جریانی قدرتمند و موثر در صحنه سیاسی ئها و مصا خیتل

 .رفته بستر به قدرت رسیدن یک دیکتاتوري نظامی را مهیا کردند کشور تبدیل شدند؛ و رفته
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قاجار هاي پایانی عصر  این کتاب، چنان که از عنوانش پیداست به زندگی سیاسی و اجتماعی ایران در سال

خواهان و  هایی که با انقالب مشروطه آغاز شد، و از جنگ داخلی میان هواداران شاه و آزادي سال. پردازد می

هاي اجتماعی پیش و پس از آن گذشت؛ و بعد به ماجراي پرافت و خیز جنگ اول  هاي سیاسی و ناآرامی ثباتی بی

معه ایران را در واپسین روزهاي سلطنت قاجارها در روایتی از انقالب و جنگ، که تجربیات جا. جهانی گره خورد

هاي تلخ و پرحادثه  شکند و تصویر متفاوتی از آن سال هاي رایج را می کند؛ روایتی که که کلیشه ایران بازخوانی می

 ..دهد به خواننده ارائه می
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  رهاي قدرت، ثروت و فق ریشه: خورند؟ ها شکست می چرا ملت - 3

  ؛ جیمزاي رابینسون ،اوغلو دارون عجم

  پور محسن میردامادي، محمد حسین نعیمی ترجمه

   1397 ، روزنهنشر : تهران

  

  

  

  چکیده    

نظریه هایی که جواب نمی دهند، تولید فقر و غنا، تفاوت هاي کوچک و : فصل از جمله 15کتاب یادشده با      

رشد تحت سلطه نهادهاي استثماري ، : بخش است ام و نتیجه ه را دیدهوزن تاریخ، من آیند: ساز  هاي سرنوشت برهه

شوم ، در هم شکستن قالب  تکاملی ، چرخه موانع توسعه ، توسعه معکوس ، پراکندگی رفاه ، چرخه: در سرزمین ما نه

 .و فهم فقر و غنا همراه است

  

با نگارشی درخشان و دلپذیر به پرسشی » خورند؟ ها شکست می چرا ملت«: در یادداشت پشت جلد کتاب آمده است

چرا برخی کشورها ثروتمند و برخی دیگر فقیرند و به . است ها متخصصان را درمانده کرده دهد که قرن پاسخ می

 واسطه ثروت و فقر ، سالمتی و بیماري ، غذا و قحطی از یکدیگر مجزا می شوند؟

  

هاي صحیح علت ناکامی  ت؟ شاید جهل و غفلت از سیاستآیا این امر ناشی از فرهنگ ، آب و هوا یا جغرافیاس

از این که بگذریم ، چگونه توضیح دهیم که چرا . هیچ یک از این عوامل قطعی یا محتوم نیستند. هاست؟ مطلقا خیر
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بوتسوانا تبدیل به یکی از کشورهایی شده است که سریعترین رشدها را در جهان دارند، در حالی که سایر کشورهاي 

 اند؟ قایی همچون زیبمابوه ، کنگو و سیرالئون در ورطه فقر و خشونت گرفتار آمدهآفری

  

دهند که این نهادهاي اقتصادي و سیاسی ساخته دست بشرند که  دارون عجم اوغلو و رابینسون قاطعانه نشان می

نزده سال مطالعه بر روي عجم اوغلو و رابینسون بر مبناي پا. سازند را می) یا فقدان آن(شالوده موفقیت اقتصادي 

شهرهاي مایا و نیز دوران قرون وسطی ،  -اي از امپراطوري رم ، دولت  منابع اصلی به شواهد تاریخی فوق العاده

اي بنا کند که ارتباطی وسیع با  سیاسی تازه بخشند تا نظریه اقتصاد اتحادیه جماهیر شوروي و آفریقا نظم می

 .هاي سترگ امروزین دارد پرسش

  

.کند نحوه نگاه و درك شما را نسبت به جهان دگرگون می» خورند؟ ها شکست می را ملتچ  
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  فارسی – هاي جدید   تابک

  

بیگدلی؛  با  بیگدلی، صادق ضیائی ماتیاس هردگن؛ ترجمه محمد ضیائی/ الملل اقتصادي اصول حقوق بین -1

  . 1397 گنج دانش، : تهران -.بیگدلی پیشگفتار و ویراستاري علمی محمدرضا ضیائی

  

پور،  ؛ به اهتمام محمد داراب]و دیگران... [پور  تالیف مهراب داراب/ الملل اصول و مبانی حقوق تجارت بین - 2

  . 1397 گنج دانش، : تهران -.فرد طوبی توحیدي

  

  . 1396  انتشارات علمی،: تهران -.نوشته اسماعیل جسیم/ انقالب اسالمی ایران، انقالبی استثنایی درجهان - 3

  

  . 1397 ققنوس، : تهران - .کاوه فرخ؛ ترجمه شهربانو صارمی/ از چالدران تا جنگ تحمیلی: ایران در جنگ -4

  

  . 1394 نشر نی، : تهران -.داود فیرحی/ ي تجدد در شرح تنبیه االمۀ و تنزیه الملۀ آستانه - 5

  

 - .زاده، رزیتا کهریزي ابراهیم موسی/ لالمل بررسی و تحلیل حقوق پناهندگی در نظام داخلی و حقوق بین -6

  . 1396 دانشگاه تهران، موسسه انتشارات، : تهران

  

چگونه ایران، آمریکا و عربستان : پادشاهان نفت، اسرار مذاکرات پشت پرده فروش نفت ایران -7

: تهران -.نغالمرضا کریمیا] مترجم[اندرو اسکات کوپر؛ / سعودي توازن قدرت در خاورمیانه را تغییر دادند

  . 1393 نشر اشاره، 

  

   . 1397 کتاب کوله پشتی، : تهران - .مرتضی میرحسینی/ پایان عصر قاجار -8

  

  . - 1393 نشر نی، : تهران -.علمداري ي جهانگیر معینی جان مکللند؛ ترجمه/ ي سیاسی غرب تاریخ اندیشه - 9

  

و  1976 مسئولیت در دعاوي دریایی  تحلیل کنوانسیون تحدید: تحدید مسئولیت در دعاوي دریایی -10

  . 1394 خرسندي، : تهران - .امیرحسین حقیقی، حمید وکیلی/ 1996 پروتکل 

  

رابینسون ؛ . اوغلو، جیمز اي دارون عجم/ هاي قدرت، ثروت و فقر ریشه: خورند؟ ها شکست می چرا ملت -11

  . 1393 روزنه، : تهران - .شیرازي ا بهشتیپور ؛ مقابله متن علیرض مترجمان محسن میردامادي، محمدحسین نعیمی
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  . 1395 خرسندي، : تهران -.آزاده داداشی؛ با دیباچه علی مشهدي/ اي حقوق اطالع رسانی هسته -12

  

/ )و ضمایم آن 1944 ها در کنوانسیون شیکاگو  با تاکید بر تعهدات دولت: (الملل هوایی حقوق بین -13

  . 1393 ان، میز: تهران -.نادر مردانی، رضا عرب

  

نگاه معاصر، : تهران -.ویل کیملیکا؛ میثم بادامچی، محمد مباشري/ درآمدي بر فلسفه سیاسی معاصر -14

 1396 .  

  

: تهران -.گزینش و ویرایش محمدمهدي ذوالقدري/ مجموعه مقاالتی درباره حقوق بشر: زبان پدري -15

  . 1394 ترجمان علوم انسانی، 

  

مارلین لگیت؛ ترجمه نیلوفر مهدیان؛ ویراستار منیژه / تاریخ فمینیسم در غرب: زنان در روزگارشان - 16

  . 1391 نشر نی، : تهران -.عراقی نجم

  

  . 1395 خرسندي، : تهران - .موسوي محمدسعید طاهري/ ساختار سیاسی و حقوقی اتحادیه اروپا -17

  

: تهران -.موسوي مدسعید طاهريمح/ ساختار سیاسی و حقوقی فرانسه از انقالب کبیر تا عصر حاضر -18

  . 1395 خرسندي، 

  

ها و رویه نهادهاي حل و فصل  ها، سیاست موافقنامه: (سازمان جهانی تجارت و حقوق بین الملل بشر -19

  . 1397 میزان، : تهران -.نژاد الدین فاطمی صالح/ )اختالف

  

و مقابله با ترجمه انگلیسی ناصر  توماس پیکتی؛ برگردان از متن اصلی/ سرمایه در سده بیست و یکم - 20

  . 1396 نگاه، : تهران -.زرافشان

  

موسسه : تهران -.آذر؛ با دیباچه محسن محبی تالیف بهنام انصافی/ المللی ي داوري بین گذار در رویه سرمایه -21

  . 1396 مطالعات و پژوهشهاي حقوقی شهر دانش، 

  

  . 1393 نی،  نشر: تهران -.عباس ملکی/ گذاري انرژي سیاست -22

 

اهللا  هدایت/ الملل شناسی حقوق بین اصول اساسی روش: الملل سیر عقل در منظومه حقوق بین -23

  . 1396 فرهنگ نشر نو، : تهران -.فلسفی

  

نشر ثالث، : تهران - .استاوریانوس؛ ترجمه رضا فاضل. اس. ال/ گیري جهان سوم سیر شکل: شکاف جهانی - 24

 1392 .  
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/ ي معاصر گیري خاورمیانه فروپاشی امپراتوري عثمانی و شکل: ها را بر باد داد ي صلح صلحی که همه -25

  . 1395 نشر ماهی، : تهران -.دیوید فرامکین؛ مترجم حسن افشار

  

اشتفان انگل؛  مترجم آرش / المللی باز سازماندهی تولید بین: غروب خدایان بر فراز  نظم نوین جهانی -26

  . 1396 نگاه، : تهران -.گنجی

  

  . 1397 بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه، : تهران -.پرست گئورك زیمل؛ ترجمه شهناز مسمی/ فلسفه پول -27

  

کانی : تهران -.تهرانی حبیباهللا رضایی/ المللی کنترل، خلع و منع اشاعه تسلیحات مبانی هنجارهاي بین -28

  . 1395 مهر، 

  

منش، یوسف بابایی، اسماعیل یعقوبی؛ با  اهللا نژندي ترجمه هیبت /الملل فضایی مجموعه اسناد حقوق بین -29

  . 1390 خرسندي، : تهران - .ي منصور جباري دیباچه

  

  . 1396 نشر هنوز، : تهران - .رابینسون؛ مترجم حمیدرضا خطیبی. اغلو، جیمز اي دارون عجم/ ها نابرابري ملت -30

  

  . 1393 کتاب آمه، : تهران -.هروي زاده محمد رحمان/ نژاد، قوم و ملت در ایران -31

  

موسسه : تهران -.عباس تدینی و مصطفی کازرونی/ نظام حقوقی حاکم بر کاربرد  تسلیحات متعارف -32

  . 1395 مطالعات و پژوهشهاي حقوقی شهر دانش، 

  

  . 1397 نشر چشمه، : تهران -.ي فرزانه راجی جوزف دانون؛ ترجمه/ ي فمینیستی نظریه -33

  

علیرضا / المللی و حقوق ایران مقام در رسیدگی داوري در نظام داوري تجاري بین و جایگاه قائم نقش -34

  . 1396 مدید، : تهران - .قسمتی

  

 - .مولف ابومحمد عسگرخانی، پوپک محبعلی/ المللی فضاي ماوراء جو هاي بین همکاري و منازعه در رژیم -35

  . 1391 خرسندي، : تهران
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  مقاالت فارسی معرفی
  

  

  

  

  

  مأخذ - پدیدآور  -عنوان     ردیف

  
1  

    
آذر؛  -، آبان 1397 . انچشم انداز ایر -.فائزه حسنی/ ابتکار یا تحدید و بدعت در روند قانون گذاري

  . 32  - 36: 112شماره 
  

، 1397 . دیده بان امنیت ملی -.مسعود موسوي/ مالحظات و راهکارها: اعتراض و اعتصاب هاي صنفی    2
  . 55  -  62: 79آبان؛ شماره 

  
. ملیدیده بان امنیت  -.گروه مطالعات بین الملل/ روندها و پیامدها: انتخابات پارلمانی افغانستان    3

  . 119  - 123: 79، آبان؛ شماره 1397 
  

، آبان؛ 1397 . دیده بان امنیت ملی -.مهدي اسدي/ ایرانی پیشرفت -اهمیت راهبردي الگوي اسالمی     4
  . 41  - 46: 79شماره 

  
  . 52  - 55: 43، آبان؛ شماره 1397 . ایران فردا - .گروه اقتصادي/ آثار عملیاتی تحریم هاي اقتصادي    5

  
 - ، شهریور 1396 . سپیده دانایی -.کامران علی پناهی/ آسیب شناسی روانی شخصیت دونالد ترامپ    6

  . 179  - 182: 107 - 108، شماره 10 مهر؛ جلد 
  

، 3 ، آبان؛ جلد 1397 . نامه هویت -.محمدمهدي شهیدي/ آسیب شناسی معضل قوم گرایی در ایران    7
  . 9  - 12: 32شماره 

  
، آبان؛ 1397 . ایران فردا -.استفن والت؛ ترجمه آرمان کرم بخش/ سرگذشت تلخ براندازي آمریکا و    8

  . 56  - 59: 43شماره 
  

 -.عبدالرفیع رحیمی، سبحان بازوند/ آموزه هاي بربهاري و تاثیر آن بر جریان هاي سلفی گري    9
  . 121  - 143: 25، شماره 7 ، بهار؛ جلد 1397 . فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسالم

  
، شماره 3 ، مهر؛ جلد 1397 . نامه هویت -.گروه مطالعات ایران/ آینده روابط فرقه گرایانه در غرب آسیا    10

31 :51  -  48 .  
  

 -.مراد کاویانی راد/ بازتاب هاي بحران آب عراق بر تهدیدهاي زیست محیطی استان خوزستان    11
  . 27  - 39: 79 ، آبان؛ شماره1397 . دیده بان امنیت ملی

  
دان ژي، مک آدامز؛ ترجمه مهدي ملک / روانشناسی دونالد ترامپ: بازیگر پرخاشگر خودشیفته    12

  . 9  - 42: 97 - 98، شماره 6 آبان؛ جلد  -، مهر 1395 . سپیده دانایی -.محمد
  

: 316، شماره 32 ؛ جلد ، شهریور1397 . رویدادها و تحلیل ها -.جعفر برمکی/ بانک هاي منطقه اي آفریقا    13
12 -  5 .  
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دیده بان امنیت  - .فاطمه میراحمدي/ استراتژي داعش براي جنگ طوالنی مدت: برآمده از صحرا    14
  . 133  - 139: 79، آبان؛ شماره 1397 . ملی

  
براساس متغیرهاي تسهیل : بررسی زمینه هاي ظهور بنیادگرایی اسالمی در منطقه خاورمیانه    15

، شماره 25 تابستان؛ جلد  -، بهار 1397 . مطالعات خاورمیانه -.مهناز گودرزي، سعید حسن زاده/ کننده
92 - 91 :64  -  35 .  

  
 -.فرهاد درویشی سه تالنی، سمیرا مظفري/ بررسی عوامل تاثیرگذار بر واگرایی روابط ایران و مصر    16

  . 1  - 30: 25، شماره 7 ، بهار؛ جلد 1397 . فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسالم
  

. فصلنامه سیاست خارجی -.هادي سلیمان پور، طلیعه احمدي/ بررسی قدرت مدنی ترکیه در آفریقا    17
  . 29  - 56: 1، شماره 32 ، بهار؛ جلد 1397 

  
/ )2017  - 2011(بررسی قطعنامه هاي شوراي امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با بحران سوریه     18

، 32 ، تابستان؛ جلد 1397 . فصلنامه سیاست خارجی -.سجادپور، سعید باغبان کندري محمدکاظم
  . 5  -  38: 2شماره 

  
بررسی کم توجهی هاي موجود به حقوق مادران در قوانین داخلی و بین المللی با توجه به حقوق     19

. یانت از حقوق زنانفصلنامه مطالعاتی ص - .مهدي منتظر قائم، محمود شفیعی/ مادران در قرآن کریم
  . 45  -  75: 13، شماره 4 ، پاییز؛ جلد 1397 

  
عباسقلی عسگریان، حسنیه / بررسی مولفه هاي حقوق شهروندي و تاثیر آن بر صلح در جامعه    20

 - 105: 13، شماره 4 ، پاییز؛ جلد 1397 . فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان - .السادات حسینی
 77 .  

  
، 1397 . رویدادها و تحلیل ها -.مسعود آخشی/ ري پنجمین مجمع توسعه حوزه آبریز رود نیلبرگزا    21

  . 15  - 16: 316، شماره 32 شهریور؛ جلد 
  

  . 35  - 42: 126، شماره 22 ، ویژه نامه گاندي؛ جلد 1397 . بخارا -.محمود صناعی/ پیام گاندي    22
  

 -.کامران طارمی/ )1943  -  1979(ا و عربستان سعودي پیدایش و تطور روابط نظامی بین آمریک    23
  . 65  -  90: 91 -  92، شماره 25 تابستان؛ جلد  -، بهار 1397 . مطالعات خاورمیانه

  
. نامه هویت -.گروه مطالعات ایران/ پیش بینی چهارمین فصل سال توسط اندیشکده استراتفور    24

  . 44  -  46: 32، شماره 3 ، آبان؛ جلد 1397 
  

محسن داوند، محسن / تاثیر انقالب اسالمی بر هندسه قدرت مقاومت اسالمی در غرب آسیا    25
 -  99: 25، شماره 7 ، بهار؛ جلد 1397 . فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسالم -.اسالمی، حجت داوند

 79 .  
  

دي قاسمی، محمد علی ستاري، مه/ تاثیر شکاف قومی و مذهبی بر ناپایداري سیاسی در افغانستان    26
  . 117  - 146: 91 -  92، شماره 25 تابستان؛ جلد  -، بهار 1397 . مطالعات خاورمیانه -.فالح

  
تاریخ به مثابه محکمه یا به مثابه عبرت؟ به ضمیمه نگاهی به موضع شهید بهشتی در قبال     27

  . 30  - 33: 43اره ، آبان؛ شم1397 . ایران فردا -.علیرضا حسینی بهشتی/ اشغال سفارت آمریکا
  

سعید / تاملی آسیب شناسانه در رفتار کنش گران سیاسی در بررسی و تصویب لوایح چهارگانه    28
  . 27  -  32: 79، آبان؛ شماره 1397 . دیده بان امنیت ملی -.صادقی جقه
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ایران  - .قیهسعید رضوي ف/ چرا نمی توان فقه را حقوق اسالمی نامید؟: تاملی در نسبت فقه و حقوق    29
  . 68  - 71: 43، آبان؛ شماره 1397 . فردا

  
، 1397 . دیده بان امنیت ملی -.نرگس کافی/ تبعات اقتصادي تحریم ها و فرصت هاي راهبردي ایران    30

  . 47  -  54: 79آبان؛ شماره 
  

ا محمدرض/ تجزیه و تحلیل جایگاه دیپلماسی شهري در سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران    31
  .87  -  122: 1، شماره 32 ، بهار؛ جلد 1397 . فصلنامه سیاست خارجی - .دهشیري، مصطفی خرمی

   
، آبان؛ 1397 . ایران فردا -.پیتر بینارت؛ ترجمه آرمان کرم بخش/ تحریم ها تقویت کننده اقتدارگرایی    32

  . 44  - 47: 43شماره 
  

گروه حقوق و / یوان بین المللی دادگستريتحریم هاي جدید آمریکا در سایه دستور موقت د    33
  . 71  - 77: 79، آبان؛ شماره 1397 . دیده بان امنیت ملی -.امنیت بین المللی

  
 -  118: 79، آبان؛ شماره 1397 . دیده بان امنیت ملی -.امین پرتو/ تحوالت سوریه پس از اجرایی شدن    34

 111 .  
  

، شماره 32 ، شهریور؛ جلد 1397 . فصلنامه سیاست خارجی -.یمسعود آخش/ تحوالت مربوط به رود نیل    35
316 :31 -  28 .  

  
: 79، آبان؛ شماره 1397 . دیده بان امنیت ملی -.حسین عالیی/ تحوالت نظامی در منطقه خاورمیانه    36

131  -  125 .  
  

. ه سیاست خارجیفصلنام -.محمد طباطبایی، زهرا بهرامی/ تداوم دوران گذار در نظام بین الملل    37
  . 39  - 70: 2، شماره 32 ، تابستان؛ جلد 1397 

  
/ روابط ایران و آمریکا در دوره احمدي نژاد: تالش هاي بیهوده علنی و تماس هاي موثر محرمانه    38

  . 40  - 43: 43، آبان؛ شماره 1397 . ایران فردا - .سرگه بارسقیان
  

آذر؛ شماره  - ، آبان 1397 . چشم انداز ایران -.رضا بی زبانعلی/ توسعه موزون و میزان جذب نخبگان    39
112 :27 -  26 .  

  
چشم  -.لطف اله میثمی/ نگاهی به ماجراي قتل خاشقچی: جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد    40

  . 112  - 113: 112آذر؛ شماره  - ، آبان 1397 . انداز ایران
  

، 1397 . دیده بان امنیت ملی - .مهدي شاپوري/ ن بر تحریم هاجنگ تجاري آمریکا و چین و تاثیر آ    41
  . 87  -  93: 79آبان؛ شماره 

  
 -.افشین زرگر، فاطمه معلومی/ جنگ داخلی سوریه و افزایش تقابل روسیه و آمریکا در خاورمیانه    42

  . 153  - 186: 2، شماره 32 ، تابستان؛ جلد 1397 . فصلنامه سیاست خارجی
  

علی اشرف نظري، لقمان / شدن و تحول در ساخت اقتصادي کشورهاي عرب خاورمیانهجهانی     43
  . 165  - 188: 91 - 92، شماره 25 تابستان؛ جلد  -، بهار 1397 . مطالعات خاورمیانه -.قنبري

  
آذر؛ شماره  -، آبان 1397 . چشم انداز ایران - .حبیب اله پیمان/ چالش هاي هویتی در ایران معاصر    44

112 :46 -  42 .  
  

فصلنامه  -.هاشم هاشم زاده هریسی، فریبا پروینیان/ حجاب؛ احقاق یا نقض حقوق شهروندي زن    45
  . 107  - 145: 13، شماره 4 ، پاییز؛ جلد 1397 . مطالعاتی صیانت از حقوق زنان
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عه مطال(حضور قدرت هاي بزرگ و تغییرات ژئوپلیتیک در کشورهاي عرب جنوب خلیج فارس     46
، بهار؛ 1397 . فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسالم -.جمشید قاسمی، فواد پورآرین/ )موردي بحرین

  . 31  - 57: 25، شماره 7 جلد 
  

. فصلنامه سیاست خارجی -.علیرضا صالح تالش/ حضور نظامی جامعه توسعه جنوب آفریقا در لسوتو    47
   .34  -  35: 316، شماره 32 ، شهریور؛ جلد 1397 

  
 -.ابراهیم برزگر/ خواجه تاجدار؛ تحلیل روان شناختی آقا محمدخان قاجار بر اساس نظریه آدلر    48

  . 135  -  150: 121 - 122، شماره 11 آبان؛ جلد  -، مهر 1397 . سپیده دانایی
  

، 10 د اردیبهشت؛ جل -، فروردین 1396 . سپیده دانایی -.کیمیا صحرائیان/ خودشیفتگی سیاست مداران    49
  . 29  - 40: 103 - 104شماره 

  
 -، فروردین 1396 . سپیده دانایی -.هوگو مرسیه/ آیا مردم کره شمالی ساده اند؟: خوشبخت و بدبخت    50

  . 93  - 98: 103 -  104، شماره 10 اردیبهشت؛ جلد 
  

 -.لزاريمحمود گ/ درآمدي بر تحلیل شخصیت آیت اهللا هاشمی رفسنجانی؛ فراتر از شکوفایی    51
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مطالعات  -.هرمز جعفري، سمانه آشوبی/ دالیل واگرایی منافع در سیاست خارجی ایران و روسیه    54

  . 91  -  115: 91 - 92، شماره 25 تابستان؛ جلد  - ، بهار 1397 . خاورمیانه
  

، 1397 . رویدادها و تحلیل ها -.مسعود آخشی/ ورهاي ساحلکش 5 دور باطل امنیت و توسعه در گروه     55
  . 22  - 27: 316، شماره 32 شهریور؛ جلد 

  
، تابستان؛ 1397 . فصلنامه سیاست خارجی -.رویا خضري/ روابط اتحادیه اروپا با چین در دوران ترامپ    56

  . 131  - 152: 2، شماره 32 جلد 
  

  .34  -  39: 43، آبان؛ شماره 1397 . ایران فردا -.امیر طیرانی/ 1360 آمریکا در دهه  -روابط ایران     57
   

فصلنامه  - .اسداله کاوه، طاهره محمدي/ از همکاري اقتصادي تا رقابت استراتژیک: روابط هند و چین    58
  . 163  - 196: 1، شماره 32 ، بهار؛ جلد 1397 . سیاست خارجی

  
اسفند؛  -، بهمن 1396 . سپیده دانایی - .، ترجمه ایرج دریاپورگلن گهر/ روانشناسی تکاملی سیاست    59
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 - ، خرداد 1397 . سپیده دانایی - .حمیدرضا عریضی/ ریچارد دوم و سوم؛ روانشناسی سیاسی دو شاه    62
  . 153  - 156: 117 -  118، شماره 11 تیر؛ جلد 
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/ ديمطالعه تطبیقی جمهوري اسالمی ایران و عربستان سعو: سیاست حقوق بشري اتحادیه اروپا    68
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 103 .  
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گروه / ر مبارزه با تروریسم و تاثیر آن بر امنیت ملی ایرانسیاست دولت جدید پاکستان د    70
  . 32  - 35: 31، شماره 3 ، مهر؛ جلد 1397 . نامه هویت -.مطالعات ایران
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112 :52 -  47 .  
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  . 17  -  19: 136، شماره 32 

  
/ )اتاق فکر تبادل سیاست: مطالعه موردي(نقش اتاق فکرها در ترویج اسالم هراسی در انگلستان     91

، شماره 7 ، بهار؛ جلد 1397 . فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسالم -.حاکم قاسمی، عزیزاله حاتم زاده
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  . 7  - 10: 91 - 92، شماره 25 تابستان؛ جلد 

  



21 

 

 

  1397دي و بهمن  ، سی امصد و ، شماره همسیزده، سال صی وزارت امور خارجخصت رسانی کتابخانهطالعنشریه ا

واکاوي اقدامات نظامی ائتالف به رهبري عربستان در یمن از منظر حقوق بشر دوستانه بین     96
  . 57  - 86: 1، شماره 32 ، بهار؛ جلد 1397 . فصلنامه سیاست خارجی -.فهیمه حشمت/ المللی

  
 -، بهار 1397 . مطالعات خاورمیانه -.حجت مهکویی/ چالش هاي ژئو پلیتیکی کردستان عراق واکاوي    97

  . 147  - 164: 91 - 92، شماره 25 تابستان؛ جلد 
  

واکاوي چالش هاي ژئوپلیتیکی رابطه شوراي همکاري خلیج فارس با جمهوري اسالمی ایران و     98
، 7 ، بهار؛ جلد 1397 . مه مطالعات سیاسی جهان اسالمفصلنا -.هادي ویسی/ تاثیر آن بر جهان اسالم

  . 145  - 167: 25شماره 
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