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 ، انتشارات دنیای اقتصاد 1397اول شناس ی علم اقتصاد، چاپ نژاد، موس ی؛ گفتارهایی در روشغنی

 . 112 تا 87 ص  ،1383 پاییر ،65 شماره سیاس ی، علوم و حقوق  عالم، عبدالرحمان؛  آنارشیسم، گذشته، حال، تغییر در حوزه عمل، مجله دانشکده

، 1395، پاییز  3،شماره  46حاکمیت قانون در دولت دینی، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره قرطاول، یاسر مکرمی؛ جاوید، محمد جواد؛ مالحظاِت حقوق عمومی در مکتِب تومیسم با تأکید بر 

 678تا  649ص 

 289 تا 253 ص  نی، نشر ،1397  دوم چاپ معینی، جهانگیر برگردان اول، جلد  غرب؛ سیاس ی یمکللند، جان؛ تاریخ اندیشه

 ، نشر مرکز.1395برگردان محسن رنجبر، چاپ اول شهر، آرمان ،دولت دولتی،نوزیک، رابرت، بی

 ، انتشارات دنیای اقتصاد.1396چارتیه، گری؛ جانسون، چالز دبلیو؛ بازار آری، کاپیتالیسم نه، برگردان مهرداد مالیی، چاپ اول 

 ، انتشارات دنیای اقتصاد. 1397دان محمود صدری، چاپ اول ی سوسیالیسم، کاپیتالیسم، اقتصاد و سیاست؛ برگر میزس، لودویگ فون؛ سیاست اقتصادی: شش گفتار درباره

 ، جلدهای اول، دوم و سوم، انتشارات دنیای اقتصاد. 1392چاپ  نژاد،غنی گذاری و آزادی؛ برگردان مهشید معیری و موس یهایک، فردریش فون؛ قانون، قانون 

 ، انتشارات دنیای اقتصاد.1392م و وحیده رحمانی؛ چاپ اول روتبارد، مورای؛ قدرت و بازار، دولت و اقتصاد؛ برگردان متین پدرا

 ، انتشارات فردوس.1384، چاپ اول لنین، والدیمیر ایلیچ اویلیانوف، مجموعه آثار لنین، از کتاب چه باید کرد؟ مسایل حاد جنش ما و...، جلد اول، برگردان محمد پورهرمزان

 ، انتشارات دنیای اقتصاد.  1395رگردان سلیمان عبدی، چاپ اول،  هوپ، هانس هرمان؛ اشرافیت، سلطنت، دموکراس ی؛ ب

 .  2020 می تا مارس  یوتیوب، در صوتی ( پوشه10وهابی، مهرداد، دولت غارتگر و توسعه اقتصادی، ده )

 تأکید بر مقاالتی به قلم پیتر کالین و هانس هرمان هوپ. ، انتشارات دنیای اقتصاد، با 1392هولکام، جی رندل، بزرگان مکتب اتریش، برگردان محسن رنجبر، چاپ اول 

 732 تا 729 ص  از وچهارم،، برگردان حسن مرتضوی، نشر الهیتا، فصل بیست1394مجلد یکم، چاپ اول  ؛سرمایه ؛مارکس، کارل 
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 :  2020های تصویری زیر شامل مصاحبه و گزارش درباره حزب لیبرتارین آمریکا در انتخاباب ریاست جمهوری پوشه 

https://youtu.be/9dPiTtvdlYE 

https://youtu.be/wyvoPuILstw 

https://3danet.ir/capitalism-libertarianism/
https://youtu.be/9dPiTtvdlYE
https://youtu.be/wyvoPuILstw

