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  فی نشریهمعر

  

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

تر و تسهیل سی سریعبه منظور دستر. جدیدترین منابع موجود در کتابخانه تخصصی تهیه و تنظیم شده است

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

  .گرددارسال می

  .رسانی کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه با ذکر منبع بالمانع استنقل و اقتباس از نشریه اطالع
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  کتاب فارسیمعرفی 

  

  ها فکر می کنند درست است ولی نیست چیزهایی که خیلی: ده غلط مشهور درباره اسرائیل -1

  ایالن پاپه

  وحید خضاب

  1399 کتابستان معرفت، : قم

  

  

  چکیده

شد، » کشور اسرائیل«تبدیل به  )عنی فلسطینی(وایت صهیونیستی از تاریخ اینکه چطور سرزمین مورد مناقشه ر

ها بر این  ریفی، حق اخالقی و معنوي فلسطینیبر پایه یک دسته افسانه غیرواقعی بنا شده که به طرز ماهرانه و ظ

هاي غیرواقعی  اي و نخبگان سیاسی غرب، این افسانه جریان اصلی رسانه غالباً. دهد سرزمین را مورد تشکیک قرار می

دهه اخیر  6طی  رژیم صهیونیستیناپذیر و به عنوان توجیهی براي رفتارهاي و تشکیکرا به عنوان حقایق مشخص 

  .پذیرند می

الش به چ ،گردند چون و چرا تلقی میافکار عمومی به عنوان حقایقی بی ها را که در فضاي این کتاب، این افسانه

وجه اشتراك در موضوعات مختلف این کتاب، کنار هم چیدن و مقایسه پندارهاي عمومی با حقایق . کشد می

ها در کنار حقیقت، با محک آخرین تحقیقات  هر فصل از کتاب با قرار دادن هر کدام از این افسانه. تاریخی است

  .کند تاریخی، نقاط ضعف باورهاي پذیرفته شده توسط عموم را نمایان می

 -پردازد که هر کس به طریقی با مسائل اسرائیلی این کتاب از بین تعداد زیادي افسانه، به ده افسانه بنیادین می

  .فلسطینی سر و کار داشته، با آن ها روبرو شده و بحث مشترك همه آن ها بوده است
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  دهد توضیح می هاي جهانی اي که همه چیز را درباره سیاست ده نقشه: زندانیان جغرافیا -2

  تیم مارشال

  هوشنگ جیرانی، هستی صیادي

  1399 بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه، : تهران

  

  

  

  چکیده 

اي از وضعیت  توانند شمه هاي فعلی بریتانیا هستند که مانند تیم مارشال می تنها چند خبرنگار برجسته در رسانه

دانیان جغرافیا چشمان ما را به تغییرات ژئوپلیتیکی و جبر زنکتاب در  نگارنده. ارائه دهندرا سیاسی امروز جهان 

  .گشاید حاکم بر جغرافیاي جهان می

نه فقط تاریخ، بلکه  در صدد است که بیان کند،هاي دقیق،  هاي سخت و ارائۀ پاسخ نویسنده با طرح پرسش

روز، زندانیان جغرافیا کتابی هم وابستۀ ام زده و به در جهان پیچیده، آشوب. دهد جغرافیا هم سرنوشت را شکل می

  .روشنگر و مفید در حوزة ژئوپلیتیک است

روسیه، چین، : گیري و ده فصل پیرامون کشورها و مناطق جغرافیایی همچون، نتیجهکتاب مشتمل بر پیشگفتار

  . دباشآمریکا، اروپاي غربی، آفریقا، خاورمیانه، هند، پاکستان، کره، ژاپن، آمریکاي التین و شمالگان می
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  اهللا سحابی هاي عزت ها و مصاحبه گزیده مقاالت، سخنرانی: تاریخ یک انقالب -3

  1399 بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه، : تهران

  

  

  چکیده

هاي اسالمی، مبارزات انقالبی و در یک کالم، با تحوالت تاریخ معاصر  اهللا سحابی، با نهضت آزادي، انجمن نام عزت

هاي سیاسی، او را به نوعی  تنیدگی زندگی سحابی با مجموعه رویدادها و فعالیت درهم. ستخورده اپیوند ایران 

  .خواهانه و نیز ملی و مذهبی کرده است؛ گفتمانی مترقی و آزاديتبدیل گفتمان در سپهر سیاست ایران 

دیرباز تا  هاي اسالمی از کتاب حاضر شامل مجموعه نوشتارها و گفتارهاي او طی سالیان است که به جنبش

 1357هاي مؤثر تاریخ معاصر ایران درباره انقالب سال  هاي او را به عنوان یکی از چهره معاصر پرداخته و دیدگاه

  .دربرگرفته است

اما کتاب حاضر بخش نخست از . آوري و منتشر شده استمقاالت سحابی در نشریه ایران فردا پیش از این جمع

هاي ایشان است که تحت عنوان مباحث تاریخی گردآوري ها و مصاحبهانیها، سخنرمجموعه شش قسمتی نوشته

  . استشده

  : فصول زیر است دربردارندهکتاب 

  جنبش اسالمی معاصر؛ - 1

  تاریخ اسالم؛  - 2

  انقالب مشروطیت؛ - 3

  مرداد؛  28نهضت ملی شدن صنعت نفت و کودتاي - 4

  .انقالب- 5
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  فارسی – هاي جدید   تابک

  

موسسه : تهران - .رود پیله نویسنده علیرضا ثمودي/ ها و سناریوها بحران: اروپا پس از برگزیتاتحادیه  -1

  . 1397 سازان نور،  مطالعات اندیشه

 

سازمان مطالعه : تهران - .سراج زاده نژاد، ملیحه مهدي استون فاستر؛ ترجمه علیرضا عبداللهی/ ارتباطات سیاسی - 2

  . 1398 ، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، )سمت(ها و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

 

. ؛ زیر نظر مارك اي]و دیگران... [ والهاکس . جورج ان/ تاثیرات و تعامالت اجتماعی: استعمار و علم - 3

صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران، انتشارات سروش، : تهران - ].و دیگران... [ الرجنت؛ ترجمه مهدي کفائی 

 1398 .  

  

  . 1399 آرون، : تهران -.تالیف افسانه شایسته/ )ها و راهکارها چالش: (اقتصاد ایران از تحریم تا برجام -4

 

  . 1399 ابرار معاصر تهران، : تهران -.تالیف آرامش شهبازي/ الملل امنیت زیستی در حقوق بین - 5

  

تالیف باستین ون اپلدورن، / )شرکتیهاي نخبگان  راهبرد کالن آمریکا و شبکه: (ها ایاالت متحده شرکت -6

  . 1399 ابرار معاصر تهران، : تهران -.نانا دي گراف؛ ترجمه محمد جمشیدي، زهرا رحیمی

 

  . 1399 روشنگران و مطالعات زنان، : تهران -.زاده هایده وهاب] مترجم[استفن کورنلیوس؛ / آنگال مرکل -7

 

  . 1399 نشر نی، : تهران - .گنجیشانتال موف؛ ترجمه جواد / بازگشت امر سیاسی -8

 

ویراستار لی شینگ؛ ترجمه سعید میرترابی، مهتاب ساري / الملل امروز بریکس و اقتصاد سیاسی بین - 9

  . 1399 ابرار معاصر تهران، : تهران - .اصالنی

 

؛ گزینش و ]نو دیگرا... [دیوید هاروي، به ضمیمه مقاالتی از الن بدیو / بیماري فراگیر در عصر نئولیبرال -10

  . 1399 افکار جدید، : تهران -.ترجمه مریم وحدتی
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موسسه مطالعات : تهران -.نویسنده نسیم حسینی/ سیاست فنا، سیاست بقا: پشت دروازه دمشق -11

  . 1397 سازان نور،  اندیشه

 

 رمضانی؛ اهللا روح/ شمسی 1320 تا   879 / از صفویه تا پایان پهلوي اول: تاریخ سیاست خارجی ایران -12

  . 1399 نشر نی، : تهران -.اهللا اسالمی، زینب پزشکیان ترجمه روح

 

 - .به اهتمام امیر طیرانی/ اهللا سحابی هاي عزت ها و مصاحبه گزیده مقاالت، سخنرانی: تاریخ یک انقالب -13

  . 1399 بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه، : تهران

 

ري در تحوالت سیاسی و اجتماعی روحانیت شیعه در دوره گفتا: تکوین نهاد مرجعیت تقلید شیعه -14

  . 1398 پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، : تهران -.محسن صبوریان/ قاجار و پهلوي اول

  

/ اي تحلیلی از دو منظر فلسفه سیاسی و فقه سیاسی مقایسه: اندیشه سیاسی شیعه توزیع قدرت در -15

  . 1399 نگاه معاصر، : تهران -.صادق حقیقت

 

: تهران - .متیو دفلم؛ مترجم سینا باستانی/ در باب سنتی دانشورانه یهای بینش: شناسی حقوق جامعه - 16

  . 1398 پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات، 

  

  . 1399 ابرار معاصر تهران، : تهران -.تالیف رضا سیمبر/ هاي حکمرانی اقتصادي رژیم صهیونیستی چالش -17

  

  . 1397 امیرکبیر، : تهران - .اکبر زاور تالیف علی/ لويحج در دوره په -18

 

پژوهشگاه علوم انسانی : تهران - .محمد اصغري)/ از هوسرل تا رورتی(هاي معاصر غرب  درآمدي بر فلسفه -19

  . 1399 و مطالعات فرهنگی، 

  

ایالن / تها فکر می کنند درست است ولی نیس چیزهایی که خیلی: ده غلط مشهور درباره اسرائیل - 20

  . 1399 کتابستان معرفت، : قم -.پاپه؛ مترجم وحید خضاب

 

تالیف محمود شوري، رقیه / المللی شمال ـ جنوب؛ بررسی ابعاد سیاسی، اقتصادي و فنی گذر بین راه -21

  . 1399 ابرار معاصر تهران، : تهران -.نیا کرامتی

  

نشر مرکز، : تهران -.ي حسن افشار انکوپن؛ ترجمهپیتر فر/ تاریخ جهان از دیدگاهی نو: هاي ابریشم راه -22

 1399 .  
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: تهران -.اردکانی علی اسمعیلی/ ها تا ضرورت تفکر پارادایمیک از تکثر روایت: الملل در ایران روابط بین -23

  . 1399 ابرار معاصر تهران، 

  

تیم / دهد ضیح میهاي جهانی تو اي که همه چیز را درباره سیاست ده نقشه: زندانیان جغرافیا - 24

  . 1399 بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه، : تهران -.مارشال؛ ترجمه هوشنگ جیرانی، هستی صیادي

 

  . 1399 ابرار معاصر تهران، : تهران -.نیا تالیف رقیه کرامتی/ سیاست تسلیحاتی روسیه در غرب آسیا -25

  

پژوهشکده : تهران - .زاده ی، محمدناصر طاهرينویسنده نازلی چوکري؛ مترجمین قاسم تراب/ سیاست سایبري -26

  . 1399 مطالعات راهبردي، 

 

نگاه معاصر، : تهران -.سعید حجاریان/ مسائل دموکراسی و توسعه در ایران: شاه در شطرنج رندان -27

 1398 .  

  

جمه و نشر بنگاه تر: تهران -.داریوش بایندر؛ ترجمه محمد آقاجري/ شاه، انقالب اسالمی و ایاالت متحده -28

  . 1399 کتاب پارسه، 

  

  . 1397 سازان نور،  موسسه مطالعات اندیشه: تهران - .نویسنده الیاس واحدي/ شیعیان ترك و قلب شیعه -29

 

 - .بو خضري تالیف شب/ المللی در رسیدگی به اعمال ارتکابی داعش هاي ملی و بین صالحیت دادگاه -30

  . 1398 مهر کالم، : تهران

  

سازي دینی در عصر غیبت و سیطره  جستاري کالمی پیرامون حکمرانی فقهی و تمدن: تعصر حیر -31

   .1399 موسسه فرهنگی طه، کتاب طه، : قم -.مهدي نصیري/ مدرنیته

  

هاي  تمرکز فعالیت و رقابت اقتصادي و چالش: (پاسیفیک -قرن بیست و یکم قرن آسیا  -32

  . 1397 دانشگاه تهران، موسسه انتشارات، : تهران -.ديتالیف بهادر زارعی، مصطفی رشی/ )ژیوپلیتیکی

 

: تهران - .حداد، بابک عبدي، مهدي کاظمی امید بزرگ/ هاي مرزي قوانین و حقوق آب در مدیریت آب -33

  . 1398 مرکز نشر دانشگاهی، 
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پژوهشکده : تهران -.پور نویسنده مانوئل کاستلز؛ مترجم مجتبی قلی/ بحران لیبرال دموکراسی: گسست -34

  . 1399 مطالعات راهبردي، 

 

دانشگاه تهران، موسسه انتشارات، : تهران - .تالیف سجاد ستاري/ شناسی سیاسی گفتارهاي نو در جامعه -35

 1399 .  

  

: تهران - .تالیف محمد شاهدي)/ انشعاب البی جی استریت از آیپک: (هاي صهیونیستی در آمریکا البی -36

  . 1399 ابرار معاصر تهران، 

  

سازمان انتشارات پژوهشگاه : تهران - .حمیدرضا شاکرین/ مبانی الگوي پایه اسالمی ـ ایرانی پیشرفت -37

  . 1399 فرهنگ و اندیشه اسالمی، 

 

  . 1399 ابرار معاصر تهران، : تهران -.زاده رضا قاضی تالیف علی/ مبانی امنیت ملی -38

 

 - .هاشمی به اهتمام میرقاسم بنی/ ها ویکردها و تحلیلاي در ایران؛ ر مجموعه مقاالت توسعه منطقه -39

  . 1399 پژوهشکده مطالعات راهبردي، : تهران

  

مولف وندي شرمن؛ ترجمه )/ هایی از شجاعت، قدرت و مقاومت درس(ها نیست  مذاکره کار بزدل - 40

  . 1398 نشر علم، : تهران -.محسن زمانی

  

ماردیکس، . والش، استفان ام. نویسندگان کارن اس/ هنر رسیدن به آنچه که نیاز دارید: مذاکره کوانتومی -41

 - .نسب یورگ اشمیتس؛ پیشگفتار به قلم میشائیل ولر؛ مترجمان فرشته منصوري موید، کاوه گنجه، بهار محسنی

  . 1399 موسسه انتشاراتی دانش ماندگار عصر، : تهران

 

موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، : تهران -.تالیف مصطفی آذري، محمد جعفري/ اقتصادي مرجع امنیت - 42

 1397.  

  

شقایق حیدري، مهدي   رابرت الگی؛ ترجمه/ هاي پایه و رقیب روایت, مطالعه رهبري سیاسی -43

  . 1399 قصیده سرا، : تهران - .پورنامداري

  

دانشگاه تهران، : تهران -.تالیف فرهاد قاسمی/ للآشوب و جنگ در روابط بین الم -نظریه پیچیدگی  - 44

  . 1397 موسسه انتشارات، 
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نقش دیپلماسی و راهبرد امنیت انرژي روسیه بر روابط سیاسی و اقتصادي با کشورهاي آسیاي  - 45

 انتشارات پشتیبان،: تهران -.مولفین امید خزائی، هادي خزائی/ )2015 تا  2000 هاي  در سال(مرکزي و قفقاز 

 1397 .  

 

  . 1399 مهرکالم، : تهران -.مولف حسین خرم/ نقش روسیه در پازل امنیت ملی جمهوري اسالمی ایران -46

 

ابرار : تهران -.تالیف مهدي میرمحمدي/ هاي اطالعاتی در سیاست خارجی ایاالت متحده نقش سازمان -47

  . 1399 معاصر تهران، 

  

  . 1399 وسسه بوستان کتاب، م: قم - .احمد واعظی/ هرمنوتیک حقوقی -48
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  معرفی مقاالت فارسی
  

  

  

  

 
 

  مأخذ - پدیدآور  -عنوان   ردیف

  
۱  

  
، 1399 . الملل امنیت بین -.حسین آجورلو/ ریاست جمهوري آمریکا 2020 ارزیابی نگاه رژیم صهیونیستی به انتخابات 

  . 63 -73: 22ه ، شمار3 ؛ جلد )آمریکا 2020 نامه انتخابات ریاست جمهوري  ویژه(آبان 
  

. الملل امنیت بین -.حامد وقایی/ !انتظار نشستن دو پادشاه در یک اقلیم: آمریکا 2020 تحلیل نگاه چینی به انتخابات   ۲
  . 74 - 85: 22، شماره 3 ؛ جلد )آمریکا 2020 نامه انتخابات ریاست جمهوري  ویژه(، آبان 1399 

  

نامه  ویژه(، آذر 1399 . الملل امنیت بین - .مهدي زروندي/ الملل امنیت بین اسالمی به نقش زنان در -رویکرد ایرانی   ۳
  . 12 -27: 23، شماره 3 ؛ جلد )الملل زنان و امنیت بین

  

؛ جلد )الملل نامه زنان و امنیت بین ویژه(، آذر 1399 . الملل امنیت بین -.آناهیتا سیفی/ ها ها و فرصت چالش: زنان و صلح  ۴
  . 28 - 41: 23، شماره 3 

  

نامه زنان  ویژه(، آذر 1399 . الملل امنیت بین - .هاجر آذري/ الملل جایگاه زنان در فرآیند ایجاد صلح از منظر حقوق بین  ۵
  . 42 -51: 23، شماره 3 ؛ جلد )الملل و امنیت بین

  

نامه زنان و امنیت  ویژه(ر ، آذ1399 . الملل امنیت بین -.آنا ولیکایا/ جایگاه زنان در صلح و امنیت از منظر روسی  ۶
  . 52 -59: 23، شماره 3 ؛ جلد )الملل بین

  

، آذر 1399 . الملل امنیت بین -.نژاد محمد سلطانی/ 19 بحث از کووید : المللی هاي بین رهبران زن و مدیریت بحران  ۷
  . 60 - 72: 23، شماره 3 ؛ جلد )الملل نامه زنان و امنیت بین ویژه(

  

نامه  ویزه(، آذر 1399 . الملل امنیت بین - .رز فضلی/ هاي دوتایی هاي جدید در پرهیز از تقابل لح؛ امکانزبان زنانه و ص  ۸
  . 73 -83: 23، شماره 3 ؛ جلد )الملل زنان و امنیت بین

  

نان و نامه ز ویزه(، آذر 1399 . الملل امنیت بین -.زهره خانمحمدي/ الملل جایگاه زنان در روابط خارجی و امنیت بین  ۹
  . 84 - 85: 23، شماره 3 ؛ جلد )الملل امنیت بین

  

، شماره 34 ، آبان؛ جلد 1399 . رویدادها و تحلیل ها -.محمد نیکخواه/ پیامدهاي تشکیل بلوك جدید در شاخ آفریقا  ۱۰
340 :8 - 5 .  

  

-12: 340، شماره 34 بان؛ جلد ، آ1399 . رویدادها و تحلیل ها -.حمید رشیدي/ درگیري نظامی اتیوپی با ایالت تیگراي  ۱۱
 9 .  

  

  . 13 -14: 340، شماره 34 ، آبان؛ جلد 1399 . رویدادها و تحلیل ها -.پرور محسن پاك/ ایتالیا در برزخ روابط با مصر  ۱۲
  

  . 15 - 18: 340، شماره 34 ، آبان؛ جلد 1399 . ها رویدادها و تحلیل - .مجید کافی/ وزیر سومالی برکناري نخست  ۱۳
  

  . 19 - 27: 340، شماره 34 ، آبان؛ جلد 1399 . ها رویدادها و تحلیل -.حمید رشیدي/ هاي سیاسی دولت اتیوپی چالش  ۱۴
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، 1399 . ها رویدادها و تحلیل -.محسن آقالوچلک/ احمد هاي اورومیا و دشوارتر شدن وضعیت براي دولت ابی ناآرامی  ۱۵
  . 28 - 32: 340، شماره 34 آبان؛ جلد 

  

رویدادها و  -.حمید رشیدي/ مواضع مصر، سودان و اتیوپی در نشست شوراي امنیت در خصوص سد رنسانس  ۱۶
  . 33 - 39: 340، شماره 34 ، آبان؛ جلد 1399 . ها تحلیل

  

  .40 - 42: 640، شماره 34 ، آبان؛ جلد 1399 . ها رویدادها و تحلیل - .ناصر اسدي/ نشست شوراي امنیت در مورد لیبی  ۱۷
   

: 340، شماره 34 ، آبان؛ جلد 1399 . ها رویدادها و تحلیل -.محمد عربشاهی/ الجزایر و تحوالت لیبی، مواضع و اقدامات  ۱۸
46 - 43 .  

  

: 340، شماره 34 ، آبان؛ جلد 1399 . ها رویدادها و تحلیل - .مسعود اخشی/ اهداف و ابعاد حضور و نفوذ اسرائیل در آفریقا  ۱۹
51- 47 .  

  

، 34 ، آبان؛ جلد 1399 . ها رویدادها و تحلیل -.مهرداد کیایی/ هاي انتخابات آمریکا براي قاره آفریقا ا و چالشه فرصت  ۲۰
  . 52 - 55: 340شماره 

  

  . 56 -59: 340، شماره 34 ، آبان؛ جلد 1399 نادر پیرزاده/ اهرم حضور این کشور در آفریقا: هاي اقتصادي چین کمک  ۲۱
  

: 340، شماره 34 ، آبان؛ جلد 1399 . ها رویدادها و تحلیل - .سعید رجبی/ دل توسعه چینی در آفریقاموانع بکارگیري م  ۲۲
66- 60 .  

  

، آبان؛ جلد 1399 . ها رویدادها و تحلیل - .مسعود اخشی/ شوراي وزیران اکواس و دیپلماسی پیشگیرانه در ساحل عاج  ۲۳
  . 67 -69: 340، شماره 34 

  

. ها رویدادها و تحلیل - .علیرضا صداقت/ )قسمت اول(صادي آمریکا و آفریقا در یک دهه اخیر روابط سیاسی و اقت  ۲۴
  . 70 - 74: 340، شماره 34 ، آبان؛ جلد 1399 

  

، 1399 . ها رویدادها و تحلیل - .رضا رنجبر/ )قسمت دوم(روابط سیاسی و اقتصادي آمریکا و آفریقا در یک دهه اخیر   ۲۵
  . 75 - 82: 340 ، شماره34 آبان؛ جلد 

  

، 34 ، آبان؛ جلد 1399 . ها رویدادها و تحلیل - .حمیدرضا بوداقی/ هاي اقتصادي امارات با کشورهاي آفریقایی همکاري  ۲۶
  . 83 - 85: 340شماره 

  

: 340، شماره 34 ، آبان؛ جلد 1399 . ها رویدادها و تحلیل -.حسین بهرامی/ روابط سیاسی ـ اقتصادي ترکیه و آفریقا  ۲۷
92- 86 .  

  

، 34 ، آبان؛ جلد 1399 . ها رویدادها و تحلیل - .محمدرضا ربیعی/ آفریقاي جنوبی و مواضع دولت رامافوزا درباره ایران  ۲۸
  . 93 - 94: 340شماره 

  

، 1399 . ها رویدادها و تحلیل - .غالمحسین نوفرستی/ اهداف خبرسازي جعلی ترور سفیر آمریکا در آفریقاي جنوبی  ۲۹
  . 95 -96: 340، شماره 34 جلد  آبان؛

  

رویدادها و  -.نادعلی حیدري/ ماموریت تثبیت صلح سازمان ملل صمونوسکو  در جمهوري دموکراتیک کنگو  ۳۰
  . 97 - 100: 340، شماره 34 ، آبان؛ جلد 1399 . ها تحلیل

  

  . 101 - 102: 340، شماره 34 ن؛ جلد ، آبا1399 . ها رویدادها و تحلیل -.محمد دهقانی/ انتخابات پرحاشیه تانزانیا  ۳۱
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، آبان؛ جلد 1399 . ها رویدادها و تحلیل -.ابوذر فاروقی/ بررسی ساختار امنیتی سنگال و مناسبات آن با سایر کشورها  ۳۲
  . 103 - 106: 340، شماره 34 

  

-108: 340، شماره 34 ان؛ جلد ، آب1399 . ها رویدادها و تحلیل -.سعید رجبی/ تحوالت انتخابات ریاست جمهوري گینه  ۳۳
 107 .  

  

: 340، شماره 34 ، آبان؛ جلد 1399 . ها رویدادها و تحلیل - .طوبی رزمجوئی/ تحوالت و بحران سیاسی در کشور مالی  ۳۴
110- 109 .  

  

، 34 جلد ، آذر؛ 1399 . ها رویدادها و تحلیل - .پور مجتبی فردوسی/ ضرورت اتحاد راهبردي ایران، ترکیه و پاکستان  ۳۵
  . 129 - 130: 341شماره 

  

. ها رویدادها و تحلیل -.پور مجتبی فردوسی/ از انتخابات بررسی روندهاي سیاست خارجی آمریکا نسبت به عراق پس  ۳۶
  . 131 - 134: 341، شماره 34 ، آدر؛ جلد 1399 

  

، 1399 . ها رویدادها و تحلیل -.صدر منصوره شریفی/ 2020 برنامه غذایی سازمان ملل متحد، برنده جایزه صلح نوبل   ۳۷
  . 135 -138: 341، شماره 34 آذر؛ جلد 

  

، 1399 . ها رویدادها و تحلیل -.صدر منصوره شریفی/ بایدن و بازگشت آمریکا به توافقنامه تغییرات آب و هوایی پاریس  ۳۸
  . 139 -142: 341، شماره 34 آذر؛ جلد 

  

-145: 341، شماره 34 ، آذر؛ جلد 1399 . ها رویدادها و تحلیل -.میانجی دین نمینیال جالل/ دکترین میهن آ بی ترکیه  ۳۹
 143 .  

  

: 341، شماره 34 ، آذر؛ جلد 1399 . ها رویدادها و تحلیل - .علیرضا بیگدلی/ سرزمین کوهستان و انقالب: قرقیزستان  ۴۰
149- 146 .  

  

، 1399 . ها رویدادها و تحلیل - .ترشیزي ابوالفضل خزاعی/ ي التینگرایی در آمریکا انتخابات بولیوي، تقویت جریان چپ  ۴۱
  . 150 -151: 341، شماره 34 آذر؛ جلد 

  

، 1399 . ها رویدادها و تحلیل - .زارچ بمان اقبالی علی/ کاهش اعتماد به بروکسل و تقویت اقتدارگرایی: کرونا در اروپا  ۴۲
  . 152 -153: 341، شماره 34 آذر؛ جلد 

  

- 156: 341، شماره 34 ، آذر؛ جلد 1399 . ها رویدادها و تحلیل - .حسنی کامبیز شیخ/ امات بازگشت آمریکا به برجامالز  ۴۳
 154 .  

  

، آذر؛ جلد 1399 . ها رویدادها و تحلیل - .جواد کچوئیان/ تأثیر انتخابات آمریکا بر روابط اروپا با جمهوري اسالمی ایران  ۴۴
  . 157 -159: 341، شماره 34 

  

، 34 ، آذر؛ جلد 1399 . ها رویدادها و تحلیل -.احمدرضا شمسی/ ها کشف منابع گازي توسط ترکیه؛ دستاوردها و چالش  ۴۵
  . 160 -164: 34شماره 

  

، شماره 34 ، آذر؛ جلد 1399 . ها رویدادها و تحلیل -.علی مهدي زاده/ میراث ترامپ و سیاست چین بایدن: تغییر و تداوم  ۴۶
341 :167 - 165 .  

  

  . 168 -169: 341، شماره 34 ، آذر؛ جلد 1399 . ها رویدادها و تحلیل -.اي افجه معصومه سیف/ الئیسیته در فرانسه  ۴۷
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، 34 ، آذر؛ جلد 1399 . ها رویدادها و تحلیل -.حمیدرضا کاظمی/ ها و نتایج روابط بحرین و رژیم صهیونیستی زمینه  ۴۸
  . 170 - 172: 341شماره 

  

  . امیرمحمد گودرزي -.امیرمحمد گودرزي/ هاي دوگانه دریایی آمریکا و اروپا در خلیج فارس الفائت  ۴۹
  

، شماره 34 ، آذر؛ جلد 1399 . ها رویدادها و تحلیل - .مرتضی نادري/ تجارت تسلیحات متعارف در منطقه غرب آسیا  ۵۰
341 :186 - 181 .  

  

  




