
 : بیوگرافی

 ١٣٤١متولد 

 (لیسانس علوم سیاسی )دانشگاه تهران فوق

 

 :تألیف

 چین نو: اصالحات در عصر دنگ شیاءپینگ،

 اندیشه دولت مدرن،

 نظریه آزادی انقالب اسالمی،

ها، درآمدی بر مبانی سیاست  وگوی تمدن های مکتوم در نظریه گفت تیرگی درخشان: راهبردی به بنیاد

 خارجی جمهوری اسالمی،

 قانون اساسی در سیاست خارجی جمهوری اسالمی، جایگاه

 نظریات دموکراتیک در سیاست خارجی

  .و مقاالت متعدد در نشریات مختلف به ویژه در نشریه راهبرد، فصلنامه مرکز تحقیقات استراتژیک

 

  کتب

 (١٣٨٨اندازهای وسیع روابط ایران و سوریه( ) خاورمیانه جدیدتر )چشم 

 (١٣٨٨الملل ) های دموکراتیک در روابط بین روندها و نظریه 

 ( ١٣٨٧جایگاه قانون اساسی در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران) 

 (١٣٨٧) می ایراندرآمدی بر مبانی سیاست خارجی جمهوری اسال 
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  مقاالت

 (١٣٨٨ امام خمینی و مبانی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران )فروردین 

 (١٣٨٧ مثلث صلح؛ میانجیگری ترکیه در گفتگوهای صلح بین اسرائیل و سوریه )اسفند 

 (١٣٨٧ آینده منطقه )شهریور هایی برای  پرسش 

 (١٣٨٧ تخیل عملیاتی شرح و نقدی کوتاه بر نظریه حکمرانی جهانی دیوید هلد )تیر 

  (١٣٨٦ خرداد) حقارت و خشم از اتحادی پاکستانی؛ –تأملی در مناسبات آمریکایی 

 (٣٨٦١ ینتداومی برای خالقیت امام خمینی)ره( و نوجویی در اندیشه و عمل یک دولت مدرن )فرورد 

 (١٣٨٥ جایگاه قانون اساسی در سیاست خارجی )مهر 

 

  گزارش های راهبردی

 (١٣٩٥ ناسیونالیزم جوان)طرح یک نگاه ایرانی در روابط با جمهوری آذربایجان( )خرداد 

 (١٣٩٤  سکوت استراتژیک؛ نگاهی به روابط روسیه و رژیم صهیونیستی )اسفند 

 (١٣٩٤ عربستان: مناسبات پنهان امنیتی مستقل یا وابسته )بهمن-اسرائیل 

 (١٣٩٤ ئیل )آذرآینده مناسبات چین و اسرا 

 (١٣٩٤ بینانه( )خرداد مذاکرات ایران و غرب)طرح چند مسئله غیرخوش 

 (١٣٩٣ عثمانیزم جدید و ایران )اسفند 

 (١٣٩٣ترکیه اردوغان )دی 

 (١٣٩١ رجی جمهوری اسالمی ایران )نظریه و واقعیت( )اردیبهشتسیاست خا 

  (١٣٩٠ ریاض: ضرورت تعامل )آذر -تهران 

 (١٣٨٩ خروج قدرتمندانه سریع؛ نگاهی به وضعیت کنونی حضور آمریکا در افغانستان )اسفند 
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 (١٣٨٧ چند ایده مرکزی درباره مسائل عمده سیاست خارجی ایران )اردیبهشت 

 (١٣٨٦ ها از سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران )اسفند دو یادداشت درباره برداشت 

 (١٣٨٤ شناسی سیاست خارجی ایران( )بهمن ای در آسیب تفکر تکنوکراتیک در سیاست )طرح نظریه 

 (١٣٨٤ تداوم میراث فهد: نوسازی و توازن )آبان 

 (١٣٨٤ دهمین کنگره ملی حزب بعث و سمت و سوی تحوالت در سوریه )مرداد 

 ( ١٣٨٤ ها: نقدی کوتاه بر یک شیوه نگرش به مسائل روابط ایران و آمریکا )فروردین رابطه رابطه 

 (١٣٨٣ کار( )آذر محافظه  دیدگاه یک ) ایران  یمقوله هدف در سیاست خاورمیانه عرب 

 (١٣٨٢ اندیشه جدید سیاست خارجی ایران )آبان 

  (١٣٨٠ دی) حقارت و خشم از اتحادی پاکستانی –تاملی در مناسبات آمریکایی 

 

  پژوهشنامه ها

  (١٣٨٥ ( )آبان٤بنیاد نظری سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران )شماره 
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