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  فی نشریهمعر
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  چکیده

مولف داراي . کتاب دستورکار امروز ایران، توسط ریس ارلیک نویسنده آمریکایی به رشته تحریر درآمده است

. باشدعراق می باشد که بیشتر متمرکز بر منطقه خاورمیانه و به ویژه کشورهاي ایران، سوریه وتالیفاتی متعددي می

. هاي ایران و مشکالتی که در سیاست آمریکا وجود دارد را بیان کندنویسنده درصدد است تا به زعم خود واقعیت

به همراه شان پن المللی سفري را ها درباره موضوعات بینبه منظور دریافت نظرات ایرانی 2005در سال نویسنده 

را به خود اختصاص داده فصل اول کتاب موضوع این سفر عنوان . دهدجام میبه ایران انبازیگر و کارگردان آمریکایی 

اي ایران و توافق برنامه اقدام مشترك ها در باره انرژي هستهفصل دوم و سوم کتاب به دیدگاه آمریکایی .است

بر  هارات تحریماي و همچنین اثها به استفاده از انرژي هستهو مسائلی همچون تمایل ایرانی پردازدمی) برجام(

. پردازداهللا و اسراییل میفصل چهارم به موضوع ایران، حزب. کنداقتصاد ایران به ویژه در بخش دارو را بررسی می

هایی از عراق هاي اعتراضی، درسهاي قومی در ایران، جنبشموضوعاتی همچون، تاریخ روابط ایران و آمریکا، اقلیت

    . شودشامل میهاي این اثر را سرفصلگویند، دیگر شما نمیهاي آمریکایی به و آنچه رسانه
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  کتاب فارسیمعرفی 

  

   )با نگاهی به بنیادهاي فلسفی آن در قرن نوزدهم و بیستم(: هاي اقتصاد سیاسی غرب تاریخ اندیشه -1

  ملیحه بصیر

  1399 رود، : تهران

  

  

  

  چکیده

. باشد آثار و مقاالت متعددي در این زمینه می  نویسندهتاریخ اندیشه در جهان و   ملیحه بصیر پژوهشگر حوزه

هاي فلسفی و اقتصاد سیاسی غرب  تاریخ اندیشه  هدفمند و مداوم ایشان در زمینه ها تالشکتاب حاضر حاصل سال

 یپردازاننظریه. برجسته غرب پرداخته استاست که به تشریح و تبیین تفکرات فلسفی و نظام فکري اندیشمندان 

. اند ها پرداخته هاي متفاوتی به ارزیابی پدیده بینی خود، با رویکردها و دیدگاهیک بر اساس بینش و جهانکه هر

ناپذیر میان علم، اقتصاد و  ها در جوامع طبقاتی و پیوند اجتناب بینیجهان  ده با تاکید بر خصلت جانبدارانهنویسن

  .بنیان هرگونه شناخت حقیقت علمی است سیاست، بر این باور است که اصل حرکت و تبدیل و تحول،

هاي در بخش دوم و سوم به ترتیب اندیشه. هاي عصر روشنگري داردبخش اول کتاب گذري اجمالی بر اندیشه 

اقتصاد سیاسی و پیدایش سوسیالیسم در روسیه و فروپاشی آن در اتحاد جماهیر شوروي مورد بررسی و تبیین قرار 

هایی همچون گرامشی، مارکوزه، هابرماس، سارتر، هایدگر هاي چپ نو و دیدگاهندیشهبخش چهارم کتاب ا. گیردمی

  .  و مکتب فرانکفورت را مورد ارزیابی قرار داده است
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  نقد آنارشیستی بر استیالي دولت، سرمایه و کلیسا: آنارشیسم؛ فلسفه و آرمان -2

  پیتر کروپتکین

  هومن کاسبی

  1399 افکار جدید، : تهران

  

  

  

  چکیده 

ند که به همان نسبت که بشریت از تنازع سخت ک هیچکس انکار نمیسازد که نویسنده در این اثر خاطرنشان می

هاي تولیدي ما به طور کامل براي افزایش  اگر قدرت. خود براي بقا رهایی یابد، همان گرایش قدرتمندتر خواهد شد

صالح شرایط کنونی مالکیت تمام کسانی را که اکنون ضروریات اساسی زندگی به کار بسته شود؛ اگر ا  ذخیره

جایگاه پرافتخار خود را در جامعه  ثروت نیستند، به تعداد تولیدکنندگان بیفزاید؛ و اگر کار یدي مجدداً  تولیدکننده

با احتساب تمام . دهند کاربست خود را گسترش می  هاي کمونیستی از پیش موجود بالفاصله عرصه فتح کند، گرایش

هاي عملی این مسئله که چگونه مالکیت خصوصی ممکن است به مالکیت اشتراکی بدل شود،  اینها و به عالوه، سویه

به محض اینکه رژیم کنونی مالکیت دستخوش اصالح شد، گام بعدي که جامعه  هستند که  ها مدعی اکثر آنارشیست

: نیست م؛ اما کمونیسم ما از مکتب اقتدارگراما کمونیست هستی. باید بردارد، به معنایی کمونیستی خواهد بود

ترکیبی از دو هدف اصلی که بشریت از . کمونیسم آنارشیستی، کمونیسم بدون حکومت، کمونیسم آزاد است

    . آزادي اقتصادي و آزادي سیاسی ؛دم تاریخ خود دنبال کرده است سپیده
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          روایت سه هزار سال جنگ و صلح: تاریخ سیاسی جهان - 3

  جاناتان هولسلگ

  جهقی محسن عسکري

  1399 نگاه، : تهران

  

  

  

  چکیده

ها را از عصر آهن تا کنون واکاوي کرده، دیپلماسی و فرایند  ها و صلح ویسنده در این کتاب تاریخ جنگن

ي ها گاه تاریخ جهان را به قدرت گذارد و در این مسیر هیچ در ادوار گوناگون پیش چشم خواننده می ورزي را سیاست

چرا مغوالن دست از . کند هاي اساسی مطرح میوي در این مسیر پرسش. کند مجزا و گسسته از هم تجزیه نمی

اروپاي غربی شستند و دامنۀ حمالت آنها فقط تا اروپاي شرقی گسترده شد؟ آیا اگر مغوالن با همان توانی که آسیا 

گرفت؟ برآمدن خالفت اسالمی  رنسانس شکل می ،ودندو اروپاي شرقی را در هم نوردیدند، به اروپاي غربی تاخته ب

هاي بزرگ جهان داشت؟ عثمانیان چگونه نقشۀ سیاسی جهان را تغییر دادند؟ فروپاشی  چه تأثیري بر سایر قدرت

که پاسخ به آنها افق جدیدي را هستند  یهای ا و بسیار بیش از اینها پرسشروم چطور توازن قوا را به هم ریخت؟ اینه

 .گشاید مندان به سیاست و تاریخ می ي دانشجویان و عالقهپیش رو
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  رازهاي زندگی رهبر که شمالی         : جانشین بزرگ -4

  آنا فایفیلد

محمد امین جندقیان                                                                                                            

  1399 منوچهري، : تهران

  

  

  چکیده

حوزه کاري وي منطقه آسیاي . باشدخانم آنا فایفیلد مسئول دفتر واشنگتن پست در چین می ،ویسنده کتابن

نگاري داشته باشد که به طور نگارانی است که موفق شده با افرادي مالقات یا نامهشرقی است و جزو معدود روزنامه

این اثر ترجمه کتاب  .انداند یا در خاك کره شمالی زندگی کردهنگ اون در ارتباط بودهمستقیم با شخص کیم جو

The Great Successor کتاب ضمن اشاره مختصر به نحوه شکل. منتشر شده است 2019باشد که در سال می -

اتحاد وج پس از خرآن هم  کیم جونگ اونگیري جمهوري دمکراتیک خلق کره از سوي کیم ایل سونگ پدربزرگ 

در طول و برخی اقداماتش کیم ایل سونگ وقایع تاریخی زندگی ، به 1948شوروي از خاك کره در سال جماهیر 

رهبر فعلی کره شمالی به  رزندگی کیم جونگ ایل، پدسرگذشت در ادامه، . پردازدبر کره شمالی میاش مدت رهبري

البته بخش اعظم کتاب به . شودبراي خواننده ترسیم میکودکی کیم جونگ اون  و همچنین دوراناش همراه خانواده

اشاره دارد که مباحث کره شمالی را از ابتداي رهبري اون بر کره شمالی تا روابط دوران رهبري کیم جونگ اون 

     . کنداخیر آن کشور با ایاالت متحده آمریکا در دوران دونالد ترامپ بررسی می
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  فارسی – هاي جدید   تابک

  

 :توماس؛ پیشگفتار دزدموند توتو؛ مترجم. تالیف اسکات م/ الملل احیاي جهانی مذهب و تحول در روابط بین -1

  . 1399 ، )ع(دانشگاه امام صادق : تهران -.زاده احسان هنرجو، قاسم رحیم

  

  . 1400 زیتون سبز، : تهران - .اصل مریم مهدوي/ هاي پس از استقالل در سفر به هرات افغانستان و جلوه - 2

  

دانشگاه : تهران - .کوهن؛ ترجمه علی بغیري. تالیف بنجامین جی/ تاریخ اندیشه: الملل اقتصاد سیاسی بین - 3

  . 1399 ، )ع(امام صادق 

  

 :نویسندگان/ "رسانه-سوداگري-دولت"مجموعه : نیافتگی در جنوب جهانی اقتصاد سیاسی توسعه -4

  .1399 مجد، : تهران -.ضا سعیدآبادي، محمود جواديمحمدر :جاستین فن در مرو، نیکل داد؛ مترجمان

   

زدایی در سیاست  مقایسه دو نظریه مقاومت و تنش): 1397  -  1357(مریکا در چهل سال آایران و  - 5

، )مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم(موسسه بوستان کتاب : قم -.سهراب صالحی/ خارجی

 1399 .  

  

: تبریز - ).حبیب سلطانلو(پرویز زارع شاهمرسی  :احمد التونگوك؛ ترجمه/ ان در کشاکش تاریخایران و تور -6

  . 1398 اختر، 

  

 - .اسداهللا افشار/ تجارت و سیاست براي آمریکا "سرزمین"افغانستان؛ : آمریکا، افغانستان، مواد مخدر -7

  . 1398 الماس دانش، : تهران

  

پیتر  :نویسنده/ نارشیستی بر استیالي دولت، سرمایه و کلیسانقد آ: آنارشیسم؛ فلسفه و آرمان -8

: تهران -.راجرن بالدوین؛ مترجم هومن کاسبی :ها نامه و یادداشت کروپتکین؛ ویرایش همراه با مقدمه، زندگی

  . 1399 افکار جدید، 

  

مجاهد؛ با  یانیتالیف حامد ک/ بازاریابی سیاسی نفوذ ایاالت متحده آمریکا در جمهوري اسالمی ایران - 9

  . 1398 ، )ع(دانشگاه امام صادق : تهران - .مقدم مقدمه ابوذر گوهري

  

  . 1399 نشر ثالث، : تهران -.محمدرضا جهانگیري/ الملل بریکس و اهداف راهبردي روسیه در نظام بین -10
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شد الغنوشی؛ را/ هاي عربی هاي فکري و اجتماعی پدیدآیی انقالب زمینه: پدیدارشناسی انقالب تونس -11

نهاد نمایندگی مقام : قم -.کننده پژوهشکده تمدن توحیدي جبار شجاعی؛ تهیه :به اهتمام رضوان السید؛ مترجم

  . 1399 ها، دفتر نشر معارف، معظم رهبري در دانشگاه

  

 -.طیب تالیف امیررضا محسنی/ بر سیاست جنایی ایران در جرم تامین مالی تروریسم FATFتاثیر  -12

  . 1399 چتر دانش، : تهران

  

با نگاهی به بنیادهاي فلسفی آن در قرن نوزدهم و : (هاي اقتصاد سیاسی غرب تاریخ اندیشه -13

  . 1399 رود، : تهران - .ملیحه بصیر :نویسنده/ )بیستم

  

: تهران - ].2 ویراست [  -.تقی آزادارمکی :نگارنده/ )از آغاز تا دوره معاصر: (تاریخ تفکر اجتماعی در اسالم -14

  . 1399 نشر علم، 

  

بهاءالدین  :نوشته پائولو گروسی؛ ترجمه و توضیح/ از آغاز قرون وسطی تا امروز: تاریخ حقوق در اروپا -15

  . 1399 کویر، : تهران - .گیالنی بازرگانی

  

محسن  :جاناتان هولسلگ؛ ترجمه/ روایت سه هزار سال جنگ و صلح: تاریخ سیاسی جهان - 16

  . 1399 نگاه، : هرانت - .جهقی عسکري

  

گردآوري و / )هاي آمریکا و چین با نگاهی به سیاست(تحول ژئوپولیتیک انرژي و اهمیت غرب آسیا  -17

  . 1399 بوستان حمید، : تهران -.ورکی محمدحسن خارا، سعید امینی :تالیف

  

 - .عبداهللا فاضلی :ترجمرونالد اینگلهارت؛ م :نویسنده/ ها و استحاله جهان تغییر ارزش: تکامل فرهنگی -18

  . 1399 کویر، : تهران

  

محمدامین  :آنا فایفیلد؛ مترجم :نویسنده/ سرگذشت کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی: جانشین بزرگ -19

  . 1399 منوچهري، : تهران -.جندقیان

  

 تالیف گروهی از پژوهشگران عرب؛/ شکست توطئه علیه محور مقاومت: جنگ جهانی بر ضد سوریه - 20

مرکز : تهران - .صفاءالدین تبرائیان، محمدابراهیم ریاضی، میثم صفري؛ زیرنظر محمدمهدي اسماعیلی :مترجمان

  . 1399 اسناد انقالب اسالمی، موسسه فرهنگی هنري و انتشارات، 

  

: تهران -.علیرضا جباري :مارتا هارنکر؛ مترجم/ ي بیست و یکم سوسیالیسم دهه: جهانی براي ساختن -21

  . 1397 ر جدید، افکا
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کامران  :مولفان/ شمالی موشکی کره -اي  هاي حقوقی آمریکا و چین در مورد بحران هسته چالش -22

  . 1399 اریترین، : اندیمشک -.فتحی، امیر فتحی، مجتبی فیروزي

  

  . 1399 امید سخن، : تهران -.نگارش بابک مصطفوي/ کشت چرا هیتلر یهودیان را می -23

  

شیرازه : تهران -.الدینی حسین سیف/ آذربایجان و قراباغ کوهستانیژیوپلیتیک جمهوري  انداز چشم - 24

  . 1399 کتاب ما، 

  

  . 1399 ستاك، : تهران -.فاطمه رضاپور  جنیفر پالمیري؛ ترجمه  نوشته/ خانم رئیس جمهور -25

  

خارجی یا فقدان توطئه : موردپژوهی برآمدن داعش در خاورمیانه: (گراییخاورمیانه و افراط -26

  . 1399 انتشارات اساتید دانشگاه، : تهران - .فر یوسفی، راضیه شمسی امیرمحمد حاجی :نویسندگان/ )دمکراسی

  

معرفت فرجی، علیرضا الهامی، مسلم  :پدیدآورندگان/ اي خلیج فارس و نقش آن در منازعات آتی منطقه -27

  . 1398 ، انتشارات، )ص(االنبیاء دانشگاه خاتم: تهران - .زاده کریمیان

  

ادول؛ ترجمه محمد . پیتر ام/ رودان و پالمیرا تحت کنترل رومی فرات میانی، میان: در بین روم و ایران -28

  . 1399 شفیعی، : تهران - .ملکی

 

نیا، حسن شهباز؛  رضا احمدي، علی صالح :نامولف/ مهوري اسالمی ایراندرآمدي بر امنیت داخلی ج -29

دانشگاه امام : تهران -.ایرانی امنیت -ویراستار علمی اصغر افتخاري؛ به همت هسته دانشجویی مطالعات اسالمی

  . 1399 ، )ع(صادق 

 

  . 1399 جد، م: تهران -.تالیف ابوالفتح خالقی/ المللی رژیم تعقیب و تحقیق جنایات بین -30

  

دانشگاه : تهران -.تالیف وحید ذوالفقاري/ هاي پیشرفته رفتارشناسی احزاب سیاسی در دموکراسی -31

  . 1399 تهران، موسسه انتشارات، 

  

  . 1399 آفرین،  دانش: تهران -.فریناز بیابانی :مري لی ترامپ؛ مترجم :نویسنده/ زیاد ولی ناکافی -32

  

دانشگاه امام : تهران - .مقدم تالیف ابوذر گوهري/ )2020 -1900(عصر جدید  سیاست خارجی آمریکا در -33

  . 1399 ، )ع(صادق 

  



12 

 

 

  1400اردیبهشت  -فروردین  ، مسوپنجاه و صد و ، شماره دهمشانزتخصصی وزارت امور خارجه، سال  رسانی کتابخانهطالعنشریه ا

 1918-1920) ورساي(کنفرانس صلح پاریس : الملل محمدعلی فروغی در صحنه دیپلماسی بین -34

ا، کتابسر: تهران -.فریدون زندفرد/ )ش1307  - 1309( 1927 - 1929و جامعه ملل ) ش1297  - 1299(

 1397 .  

  

جان هایلند؛ / قبل از میالد 386 -  450شاهنشاهی هخامنشی، آتن و اسپارت : مداخالت ایرانیان -35

  . 1398 شفیعی، : تهران - .ترجمه محمد ملکی

  

هاي اطالعاتی  و سازمان) FBI(آي . بی. ، اف)CIA(ا . آي. چگونه سازمان سی: مدارس جاسوسی -36

نسل روشن، : تهران -.علی موسوي :دانیل گلدن؛ مترجم/ کنند استثمار می هاي آمریکا را خارجی دانشگاه

 1399 .  

  

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم : تهران - .علی آدمی، الهام کشاورزمقدم/ المللی هاي بین مدیریت بحران -37

نگی، شوراي ، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی؛ شوراي عالی انقالب فره)سمت(هاانسانی دانشگاه

  . 1399 تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی، 

  

 - .پیتر شوایزر؛ ترجمه مهرداد مالیی/ خواهان آمریکایی و سوءاستفاده از قدرت ترقی: نخبگان فساد -38

  . 1399 حکمت شادان، : تهران

  

: صحیح[ان نویسندگ/ )تر هاي تازهها و فرصت خیزش چالش(هند، قدرتی جهانی در قرن بیست و یکم  -39

نشر علم، : تهران -.نژاد محمدرضا دهشیري، آمنه سماك :ناراج کومار کوثاري، ایاسین خان؛ مترجم] ویراستار

 1399 .  
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  التین – هاي جدید   تابک

  

1- America's nuclear crossroads: a forward-looking anthology/ Caroline 

Dorminey, Eric Gomez. - Washington: Cato Institute, 2019. 
 
2- The Iran agenda today: the real story inside Iran and what's wrong with U.S. 

policy/ Reese Erlich; with foreword by William O. Beeman and Robert Scheer.- New 

York; London: Routledge, 2019. 
 
3- Strategic survey. - London: The Institute for Strategic Studies, ٢٠١٨- 
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  معرفی مقاالت فارسی
  

  

  

  

  

 
 

  مأخذ - پدیدآور  -عنوان   فردی
  
1  

  
، 34 ، آذر؛ جلد 1399 . ها رویدادها و تحلیل - .مرتضی نادري/ تجارت تسلیحات متعارف در منطقه غرب آسیا

  . 181 -186: 341شماره 
  

. ها رویدادها و تحلیل - .امیرنصراهللا تبارمیري/ اي بایدنه انداز برنامه هاي مهاجرتی ترامپ و چشم سیاست  2
  . 187 - 189: 341، شماره 34 ، آذر؛ جلد 1399 

  
رویدادها و  -.رضا شهبازي/ خواه در آمریکا هاي اقتصادي دو حزب دموکرات و جمهوري تفاوت دیدگاه  3

  . 190 -197: 341، شماره 34 ، آذر؛ جلد 1399 . ها تحلیل
  

، 1399 . ها رویدادها و تحلیل - .حسین خسروي/ زنگ خطري براي اروپا: مع اقتصادي در آسیامشارکت جا  4
  . 198 -200: 341، شماره 34 آذر؛ جلد 

  
. ها رویدادها و تحلیل -.محمدرضا رستمی/ هاي آمریکا علیه چین و مبانی آن ها و محدودیت روند تحریم  5

   .201 - 207: 341، شماره 34 ، آذر؛ جلد 1399 
  

، آذر؛ جلد 1399 . ها رویدادها و تحلیل -.سیاسی در آمریکا بر اقتصاد داخلی -تأثیر تعمیق شکاف اقتصادي   6
  . 208 - 211: 341، شماره 34 

  
، آذر؛ جلد 341 . ها رویدادها و تحلیل - .احمدي کاظم سلطان/ مروري بر روابط پادشاهی تایلند و رژیم اسرائیل  7

  . 212 - 215: 341، شماره 34 
  

، شماره 34 ، آذر؛ جلد 1399 . ها رویدادها و تحلیل -.طاهره جلیلی/ ها به حوزه حکمرانی اینترنت ورود پارلمان  8
341 :217- 216 .  

  
فصلنامه سیاست  - .فر، فرزاد سلیمیسیدمحمدکاظم سجادپور/ هاي گفتمان طالبان تحلیل نوع شناسانه ریشه  9

  . 5 - 23: 135، شماره 34 ، پاییز؛ جلد 1399 . خارجی
  

فصلنامه  -.محمدحسن شیخ االسالمی/ عوامل موثر بر رویکرد فدراسیون روسیه در قبال حزب اهللا لبنان  10
  . 25 - 49: 135، شماره 34 ، پاییز؛ جلد 1399 . سیاست خارجی

  
مه سیاست فصلنا - .ایوب منتی/ گیري همگرایی در حوزه انرژي نقش اشتراکات ایران و عراق در شکل  11

  . 51 - 74: 135، شماره 34 ، پاییز؛ جلد 1399 . خارجی
  

فصلنامه  - .حسین مسعودنیا/ راهبرد جمهوري اسالمی ایران در شکست داعش در منطقه غرب آسیا  12
  . 75 -96: 135، شماره 34 ، پاییز؛ جلد 1399 . سیاست خارجی

  
ابراهیم / اي رژیم صهیونیستی سازي منطقه عیتهراسی از جانب آمریکا جهت مشرو تبیین راهبرد ایران  13

  . 97 - 118: 135، شماره 34 ، پاییز؛ جلد 1399 . فصلنامه سیاست خارجی -.معراجی
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حسن / سناریوهاي محتمل الیحه تحریمی یکجانبه جدید آمریکا علیه دولت و شهروندان سوریه  14
  . 119 - 142: 135ماره ، ش34 ، پاییز؛ جلد 1399 . فصلنامه سیاست خارجی - .دوطاقی

  
: 135، شماره 34 ، پاییز؛ جلد 1399 . فصلنامه سیاست خارجی - .مهدي فاخري/ اقتصاد سیاسی آمریکاي التین  15

166- 143 .  
  

، شماره 34 ، دي؛ جلد 1399 . ها رویدادها و تحلیل - .الدین نمینی میانجی جالل/ رویکرد دولت بایدن به ترکیه  16
342 :72 - 70 .  

  
 - .جواد کچوئیان/ )آثار و پیامدهاي برگزیت بر آینده اتحادیه اروپا و بریتانیا(برگزیت؛ نه سخت، نه نرم   17

  . 73 -- 77: 342، شماره 34 ، دي؛ جلد 1399 . ها رویدادها و تحلیل
  

، 1399 . ها رویدادها و تحلیل -.پور مجتبی فردوسی/ سازي روابط بررسی اهداف رژیم صهیونیستی از عادي  18
  . 76 - 77: 342، شماره 34 دي؛ جلد 

  
، دي؛ جلد 1399 . ها رویدادها و تحلیل -.زاج بمان اقبالی علی/ رقابت در دریاي سیاه و ادامه آن در قفقاز جنوبی  19

  . 78 -79: 342، شماره 34 
  

، 1399 . ها و تحلیل رویدادها - .اکبر جوکار علی/ باغ و پیامدهاي آن روسیه، نقش محوري در توافق صلح قره  20
  . 80 - 83: 342، شماره 34 دي؛ جلد 

  
، 34 ، دي؛ جلد 1399 . ها رویدادها و تحلیل - .خانی حسین ابراهیم/ روابط هند و چین، رواداري و تفاهم حداقلی  21

  . 84 -87: 342شماره 
  

، دي؛ 1399 . ها و تحلیلرویدادها  - .محمدتقی حسینی/ دیده شوراي امنیت و ضرورت بازسازي اعتبار آسیب  22
  . 88 - 90: 342، شماره 34 جلد 

  
. ها رویدادها و تحلیل -.محمود حیدري/ ها و دستاوردها سال پس از اجرا چالش 25 موافقتنامه صلح دیتون   23

  . 91 - 97: 342، شماره 34 ، دي؛ جلد 1399 
  

رویدادها و  -.یزدي غالمعلی رجبی/ مللمذاکرات در مقر جامه  لغو امتیاز دارسی طرح شکایت انگلستان و  24
  . 98 -102: 342، شماره 34 ، دي؛ جلد 1399 . ها تحلیل

  
رویدادها  - .علی مهدي زاده/ اي یک توافق تجاري و پیروزي ژئوپلتیک چین مشارکت اقتصادي جامع منطقه  25

  . 103 -105: 342، شماره 34 ، دي؛ جلد 1399 . ها و تحلیل
  

رویدادها و  - .مسعود همیانی/ ها بط هند و آمریکا در دولت بایدن تداوم همراه با برخی چالشانداز روا چشم  26
  . 106 -109: 342، شماره 34 ، دي؛ جلد 1399 . ها تحلیل

  
، 1399 . ها رویدادها و تحلیل - .پور علیرضا خداقلی/ از مشارکت فراآتالنتیکی در پرتو پیروزي بایدندان چشم  27

  . 110 -115: 342ماره ، ش34 دي؛ جلد 
  

: 342، شماره 34 ، دي؛ جلد 1399 . ها رویدادها و تحلیل - .حسین منادي/ روابط اقتصادي اتحادیه اروپا و ترکیه  28
121 - 116 .  

  
، 34 ، دي؛ جلد 1399 . ها رویدادها و تحلیل -.محمد عجم/ )کواد(ژاپن و هند؛ روابط مستحکم و اتحاد اربعه   29

  . 122 - 125: 342شماره 
  

. ها رویدادها و تحلیل - .ابوالفضل عبدلی/ گذاري چین و اتحادیه اروپا رویکرد برلین توافقنامه جامع سرمایه  30
  . 126 - 132: 342، شماره 34 ، دي؛ جلد 1399 
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، 34  ، دي؛ جلد1399 . ها رویدادها و تحلیل -.فاطمه مهرابی/ بحران کرونا و افزایش کودکان کار در افغانستان  31
  . 133 - 134: 342شماره 

  
، 34 ، دي؛ جلد 1399 . ها رویدادها و تحلیل - .افسانه احدي/ هاي جامعه آمریکایی در دوران پساترامپ بحران  32

  . 135 - 138: 342شماره 
  

، 34 ، دي؛ جلد 1399 . ها رویدادها و تحلیل -.قهرودي مائده کریمی/ اي هند علیه پاکستان رویکرد خاورمیانه  33
  . 139 - 141: 342شماره 

  
 احسانه نژاد/ هاي ارزیابی دیپلماسی دیجیتال در کشورهاي گروه بیست با محوریت شبکه توئیتر شاخص  34

  . 142 -144: 342، شماره 34 ، دي؛ جلد 1399 . ها رویدادها و تحلیل -.محمدنامقی
  

 -.راد فاطمه نوري/ منطقه خاورمیانهسازي براي  دوگانه فرصت و تهدید فرآیند دیجیتال شدن و شبکه  35
  .145 - 148: 342، شماره 34 ، دي؛ جلد 1399 . ها رویدادها و تحلیل

   
محمدحسین / الملل گیري مناطق اشغالی از منظر حقوق بین اقدام جمهوري آذربایجان در بازپس  36

  . 149 - 152: 342، شماره 34 ، دي؛ جلد 1399 . ها رویدادها و تحلیل -.صیادنژاد
  

رویدادها و  - .سیداحمدرضا فیاضی/ ها و پیامدها گسترش نفوذ چین در منطقه آسیاي مرکزي واقعیت  37
  . 153 -157: 342، شماره 34 ، دي؛ جلد 1399 . ها تحلیل

  
: 342، شماره 34 ، دي؛ جلد 1399 . ها رویدادها و تحلیل -.امین جوادي/ دولت نیجریه در خطر فروماندگی  38

159 - 158.   
  

رویدادها و  -.الهام حیدري/ هاي تجارت آزاد برخی کشورها با اتحادیه اقتصادي اورآسیا موافقتنامه  39
  . 160 - 164: 432، شماره 34 ، دي؛ جلد 1399 . ها تحلیل

  
، 22 ، پاییز؛ جلد 1398 . علوم سیاسی - .سیدکاظم سیدباقري/ رویکرد تمدنی به آزادي سیاسی در قرآن کریم  40

  . 11 -31: 87 شماره
  

، 22 ، پاییز؛ جلد 1398 . علوم سیاسی - .اکبریان حسنعلی علی/ ظابطه عدالت توزیعی در اقتصاد و سیاست  41
  . 33 -55: 87شماره 

  
هاي کنش سیاسی در معنویت انقالبی؛ بررسی موردي مطالعات معنویت در گفتمان انقالب  بازنمایی دال  42

  . 57 - 77: 87، شماره 22 ، پاییز؛ جلد 1398 . سیاسیعلوم  - .احمد شاکرنژاد/ اسالمی
  

، 1398 . علوم سیاسی - .اهللا مریجی شمس/ مبانی و عوامل تحقق تغییرات اجتماعی در بیانیه گام دوم انقالب  43
  . 79 - 96: 87، شماره 22 پاییز؛ جلد 

  
. علوم سیاسی - .لک ضا بهروزير غالم/ هاي کارآمدي دولت در منظومه فکري رهبران انقالب اسالمی شاخص  44

  . 97 - 127: 87، شماره 22 ، پاییز؛ جلد 1398 
  

المللی؛ با تأکید بر اندیشه رهبران  هاي بین ظرفیت قدرت نرم جمهوري اسالمی در مواجهه با چالش  45
  . 129 - 150: 87، شماره 22 ، پاییز؛ جلد 1398 . علوم سیاسی - .علی اسفندیار رجب/ انقالب اسالمی

  
هاي  ریزي هاي امروز و برنامه چالش: هاي خارجی جمهوري اسالمی ایران و سیاستگذاري فراگیري زبان  46

  . 151 -173: 87، شماره 22 ، پاییز؛ جلد 1398 . علوم سیاسی -.اصغر سلطانی سیدعلی/ آینده
  

، شماره 22 ، پاییز؛ جلد 1398 . علوم سیاسی -.محمد ستوده/ الزامات سیاست خارجی ایران در بیانه گام دوم  47
87 :200 - 175 .  
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، 1398 . علوم سیاسی -.سیدسجاد ایزدهی/ ظرفیت ساختارسازي فقه سیاسی شیعه در نظام سیاسی مطلوب  48
  . 7 -28: 86، شماره 22 تابستان؛ جلد 

  
یاء سیدض/ قاعده حفظ نظام و پیوند آن با حفظ نظام سیاسی؛ با تأکید بر نگاه فقهی امام خمینی  49

  . 29 -52: 86، شماره 22 ، تابستان؛ جلد 1398 . علوم سیاسی -.مرتضوي
  

علوم  -.یانی ابراهیم توبه/ نامه امام خمینی بر اساس مدل سرل و آستین هاي کالمی وصیت تحلیل کنش  50
  . 53 - 78: 86، شماره 22 ، تابستان؛ جلد 1398 . سیاسی

 
  




