
1 

 

 

  1400 شهریور ، هفتمپنجاه و صد و ، شماره دهمشانزه، سال تخصصی وزارت امور خارج رسانی کتابخانهطالعنشریه ا

  



2 

 

 

  1400 شهریور ، هفتمپنجاه و صد و ، شماره دهمشانزه، سال تخصصی وزارت امور خارج رسانی کتابخانهطالعنشریه ا

  

  1400 شهریور  – هفتمپنجاه و  صد و شماره  - دهمشانزسال 

  

  امیر رمضانی  :مدیر مسئول

  

  

 
 

   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  همکاران این شماره

  

  خاجیطاھره  –سوده جبلی 

  کبری عظیمی  

  



3 

 

 

  1400 شهریور ، هفتمپنجاه و صد و ، شماره دهمشانزه، سال تخصصی وزارت امور خارج رسانی کتابخانهطالعنشریه ا

  

  فی نشریهمعر

  

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

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

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

  .گرددارسال می
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  کتاب فارسیمعرفی 

 

  

  راز سر به مهر - 1

  محمدجواد ظریف، علی اکبر صالحی، سیدعباس عراقچی، مجید تخت روانچی

  1400 ، انتشارات اطالعات : تهران

  

  چکیده

هایی ترین نمونهاي کشور یکی از پیچیدهآمیز هستههاي صلحسازي فعالیتهاي جهانی؛ امنیتیدر میان چالش

اي براي فشار بر کشور و مردم به دست بیگانگان داده و سدي بلند در برابر معیشت است که قریب به دو دهه بهانه

نچه بر ایعاد سنگین تهدیدها و فشارهاي حاصل از این چالش آ. نسل حاضر و آینده فرزندان کشور برپا کرده است

. جامعه از جزئیات مسائلی است که در پس و پنهان این پرونده جریان داشته استافزوده است، محدودیت آگاهی 

اندرکاران بر این باور هستند که آگاهی دقیق امور حق مسلم ملت ایران است؛ با این همه، چرا از ناآگاهی دست

گردد که اطالعات در باب آین موضوع محرمانه است، گمان بخشی از آن به این اصل بازمیآید؟ بیبه میان می سخن

لذا هرچه براي . توان جدا ساختنه اینکه مردم محرم نباشند، بلکه به این دلیل که در دنیاي کنونی مخاطبان را نمی

اما از سوي دیگر، مالحظات . گیردنگان و رقبا نیز قرار میتوضیح و تبیین مردم بیان شود، هم زمان در اختیار بیگا

هاي ناصواب و نظرهاي فریبی باشد و موجب برداشتسازي و عواماي براي قلب واقعیات، پنهانامنیت ملی، نباید مایه

از  توصیفی و مستند درباره روند یکی گزارشی » راز سر به مهر«شش جلدي  بر این اساس، مجموعه. پایه شودبی

اي مهم در سرنوشت معاصر را به تصویر  قرائت ایرانی از برهه کوشد  است که می هاي تاریخ ایران ترین پرونده مهم

بینی شده در قوانین انتشار آزاد اسناد و البته به یقین بخشی از رازهاي سر به مهر باید در انتظار زمان پیش. بکشد

چند الیه نیاز دارد تا انعکاس عمومی آنها، اسباب سوء استفاده بیگانگان مدارك بماند و برخی دیگر نیز به محاسباتی 

 . و بدخواهان این مرز و بوم نگردد
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  شناسی نفوذمفهوم -2

  عابد اکبري

  1399 ، المللی ابرار معاصر تهرانموسسه مطالعات و تحقیقات بین: تهران

  

  

  چکیده 

ناي مثبت آن یعنی ترجمه توانمندي یک کشور براي چه در مع نفوذ شناسی مفهومهدف کتاب این است تا 

هاي  هاي جهان و چه در معناي منفی آن و تالش براي نفوذ در حوزه تأثیرگذاري بر دیگر بازیگران دولتی و ملت

به لحاظ ، سیاسی، فرهنگی، اقتصادي، نظامی و علمی کشور از سوي دشمنان براي ایجاد تغییرات مدنظرشان

 .ح شودمفهومی روشن و تشری

المللی و امنیتی و در گفتمان جمهوري اسالمی ایران معنایی گسترده و چند  مفهوم نفوذ در ادبیات مطالعات بین

نفوذ به معناي فروش تسلیحات نظام استکبار به کشورهاي همسایه براي برهم زدن امنیت و نظم . بعدي دارد

قه سیاسی و مدیریتی و در نتیجه ایجاد تزلزل در عزم گیري براي ایجاد تفر منطقه، نفوذ در مراکز حساس تصمیم

ها و نفوذ به معناي دستکاري  ها و دولت ها و میان ملّت اعتمادي میان ملّت ها، نفوذ براي ایجاد بی ملّی دولت و ملّت

  .گیران و سیاستگذاران است در محاسبات تصمیم

وذ سیاسی، فرهنگی، نظامی ـ امنیتی و نفوذ نف اعم از این کتاب با در نظر گرفتن معناشناسی مفهوم نفوذ

ن این موضوع با آگاهی کامل از اهمیت و ضرورت آن در شرایط فعلی ااز پژوهشگران و متخصصرا مقاالتی  ،اقتصادي

گردآوري شده در  تنوع موضوعات مقاالت. استکردهشود، گردآوري  کشور که به عنوان یک پیچ تاریخی تلقی می

 .نده گستره موضوعی نفوذ و ضرورت بررسی دقیق مفهومی آن استدهاین مجموعه نشان
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  دفترچه خاطرات قرن بیست و یکم: به جهنم و جاهاي دیگر -3

  مادلین آلبرایت 

  علی مجتهدزاده 

  1399 ، بنگاه ترجمه و نشر پارسه: تهران

  

  چکیده

. طرات خود را منتشر کرده است، قبالً دو کتاب خا)1997-2001(مادلین آلبرایت وزیر خارجه اسبق آمریکا 

مداري وي را منتشر شده است که تاریخ دوران میانسالی و سیاست 2003کتاب اول او با عنوان خانم وزیر در سال 

در سال ) 1937-1948(یک داستان شخصی از یادآوري و جنگ: کتاب دوم با عنوان زمستان پراگ. گیرددربرمی

باشد که ضمن بیان قصه می 1948لغایت  1937رنده خاطرات وي از سال میالدي منتشر گردیده و دربردا 2012

، اما کتاب اخیر خاطرات شوداش در فجایع جنگ جهانی دوم بیان میکودکی مشارالیها، ماجراي زندگی والدین

نده ضمن برشی به گذشته، براي خوان ،دفترچه خاطرات قرن بیست و یکم: آلبرایت با عنوان به جهنم و جاهاي دیگر

است و در پرده سوم بازي زندگی خود قرار است چه کارهایی انجام کند که چگونه آلبرایت به اینجا رسیدهبیان می

دارد که قرار نیست این کتاب از آن خودآموزهاي موفقیت باشد، بلکه برعکس، آلبرایت در این کتاب اظهار می. دهد

- هاي دیگر چیزهایی را میما در روندهاي پیوسته، از آدم اینجا قرار است به مخاطب نشان داده شود که اگرچه

نیویورکر درباره این اثر . شود که آدم کاملی باشیمهاي خاص خودمان را داریم و اصالً نمیآموزیم، اما ویژگی

گوید و در جایی دیگر  آلبرایت در جایی از کتاب با غرور تمام از گرفتن مدال آزادي رئیس جمهور می: نویسد می

نشاند و از خیر  او همه چیز را کنار هم می. ها بر او وارد شده است زند که در این سال پرده از انتقاداتی حرف می بی

پیمانان  هاي او براي گسترش اتحاد آمریکا و هم گذرد، در این کتاب هم سخن از تالش هایش هم نمی ضعف

 . است، به میان آمدههاي آمریکا در عراق رخ داد یماز فاجعه حقوق بشري که در نتیجه تحر سخن اش و هم اروپایی
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   از تخلیه آذربایجان تا جنگ ایران و عراق : ایران و شوراي امنیت - 4

  دکتر فریده شایگان

  1399،)سمت(هامطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه: تهران

  

  

  چکیده

هاي متفق پس از جنگ بر اساس آن دولتگیري شوراي امنیت که کتاب حاضر با اشاره به سابقه شکل  

المللی را المللی نوین با صالحیت عام بودند که تامین صلح و امنیت بینسازمان بینریزي جهانی دوم در صدد پی

 1946است که شکایتش در سال ، به این موضوع اشاره دارد که ایران اولین دولتی بودهبر عهده داشته باشد

ج نیروهاي اتحاد جماهیر شوروي از خاك ایران آن هم پس از پایان یافتن جنگ در خصوص عدم خرومیالدي 

هاي آن پس از آن هفت قضیه دیگر که ایران یکی از طرف. شودجهانی دوم، در شوراي امنیت مطرح می

ایران جمهوري اسالمی اي آخرین آن مربوط به پرونده هسته گردد کهمیدر شوراي امنیت مطرح  است، بوده

  . باشد می

در واقع، هدف از این نوشتار، گردآوري رویه دولت ایران در قبال موضوعاتی است که در شوراي امنیت   

است و لذا نه تنها نکات حقوقی، بلکه نکات تاریخی و موضوعی هر قضیه مطرح شده و یک طرف آن ایران بوده

در  ، دیگر قضایاي مطرح شدهایراناسالمی جمهوري اي این کتاب به جز قضیه هستهالبته در . است گردیدهبیان 

در این اثر پس از بیان . که مرتبط با ایران بوده است، مورد بررسی و واکاوي قرار گرفته استشوراي امنیت 

بخش اول اختصاص به موضوعاتی دارد که مستقیماً و به . مقدمه و کلیات طی دو بخش مطالب آمده است

است؛ همچون مسئله تخلیه آذربایجان از اشغال قواي بیگانه و رح شدهدرخواست ایران در شوراي امنیت مط

بخش دوم کتاب به طرح قضایاي مربوط به ایران در شوراي امنیت . قضیه بحرین: جدایی بخشی از سرزمین ایران

سرزمینی و مرزي و  دارد و قضایاي ناشی از اختالفاتاختصاص است، درخواست شدهاز سوي دیگران که 

    . شودقضایاي ناشی از مبارزه ایران با سلطه بیگانه را شامل میهمچنین 
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  کارآمدي نظام سیاسی  -5

  )ویراسته(فرزاد پورسعید

  1399پژوهشکده مطالعات راهبردي،: تهران

  

  

  چکیده

با  هاي سیاسیاست به معنا و مفهوم و ابعاد کارآمدي در نظامکتاب حاضر که در قالب مجموعه مقاالت ارائه شده

نظریه یا  5در باب تعریف کارآمدي حکومت یا نظام سیاسی حداقل . پردازدتاکید بر نظام جمهوري اسالمی ایران می

- 4رویکرد رضایت محور؛ - 3رویکرد سیستمی؛  - 2رویکرد مبتنی بر توفیق؛  -1: اند ازرویکرد وجود دارد که عبارت

  . رویکرد ذاتی عملی -5رویکرد نسبیت در کارآمدي و  

محور رویکرد نظري عمده نویسندگان این کتاب در تعریف کارآمدي ترکیبی از دو رویکرد سیستمی و رضایت

هاي مختلف آن هم در است که بخشدر این کتاب نظام سیاسی به مثابه سیستم در نظر گرفته شده. است

ها و سیاست( ها گیري خروجیلکنند و هم در شکنقش اساسی ایفا می) هاتقاضا و حمایت(ها دهی به ورودي شکل

ارکان مختلف نظام سیاسی جمهوري اسالمی ایران بر مبناي رضایت،  ضمن اینکه. نقش اساسی دارند) هاتصیمیم

مفهومی؛  -فصل مباحث نظري 3کتاب طی از این رو، . گیرندخواست و منافع اقشار مختلف مردم و جامعه شکل می

هاي فرهنگی، اجتماعی، اجتماعی به تبیین مفهوم کارآمدي در حوزه - رهنگیاداري و کارآمدي ف -کارآمدي سیاسی

  . پردازدسیاسی و اداري می
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  الملل در قفقار تاریخ سیاسی و روابط بین - 6

  حمید حکیم

  1400پژوهشکده مطالعات راهبردي،: تهران

  

  چکیده

می ایران است که از اهمیت خاصی برخوردار است و بدون شک قفقاز از مناطق پیرامونی جمهوري اسال

این کتاب به شکلی کامل به تاریخ سیاسی و روابط . باشدبایست در اولویت اول توجه و تعامالت ایران قرار داشته می

ي روال و مند و علمی و بر مبناالملل، سیاست و حکومت در قفقاز پرداخته و به مثابه اثري علمی، به شکلی نظامبین

فصل اول کتاب به بررسی تاریخ . استمباحث کتاب طی سه فصل ارائه گردیده. استنظمی مشخص تدوین شده

اي تا دوره حاضر و ها و اتحادهاي قبیلهاین تاریخ از ابتداي سکونت بشر و اولین دولت. سیاسی قفقاز اختصاص دارد

. پذیردسی تاریخ سیاسی از منظر نگاه درون قفقاز صورت میدر این فصل برر. گیردفروپاشی شوروي سابق را دربرمی

ها و ظهور سه فصل دوم کتاب به بررسی حکومت و سیاست پس از فروپاشی شوروي سابق و استقالل جمهوري

الملل، جهت حصول در فصل سوم کتاب با عنوان سیاست و روابط بین. استدولت جدید در قفقاز اختصاص یافته

الملل در منطقه قفقاز، ابتدا سیاست خارجی سه کشور قفقاز مند روابط بینو مطالعه علمی و نظاماهداف مورد نظر 

اي و جهانی اي، منطقهالملل در سه سطح دون منطقهگیرد و سپس موضوع روابط بینجنوبی مورد مطالعه قرار می

  .  گیردمورد واکاوي و بررسی قرار می
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  توانند از تله توسیدید بگریزند؟ ن میآیا امریکا و چی: جنگ محتوم - 7

  گراهام آلیسون 

  رحمت حاجی مینه، محمد عابدي 

  1399 ، المللی ابرار معاصر تهرانموسسه مطالعات و تحقیقات بین: تهران

  

   

  

  چکیده

هاي ارنده کتاب تاریخ جنگوي نگ. باشدنگار یونان باستان در قرن پنجم پیش از میالد میتوسیدید تاریخ

و اتحاد دالیان ) شهر اسپارت -به رهبري  دولت(پلوپونزي است که رویدادهاي جنگ پلوپونزي بین اتحاد پلوپونزي 

البته . کنداست را روایت میپیش از میالد اتفاق افتاده 404لغایت  431که از سال ) شهر آتن -به رهبري دولت(

  . استبه عنوان ژنرال در لشکر آتن خدمت کردهها نویسنده کتاب در این جنگ

در جنگ میان آتن و اسپارت، هنگامی که توسیدید کانون توجهش را به ظهور آتن و هراسی که این ظهور در 

را در بنیان  ايکند، محرك اولیهشهر نظامی اسپارت ایجاد کرده بود، معطوف می - قدرت برتر آن زمان یعنی دولت

نظر از اهداف، زمانی که قدرتی نوظهور و کند؛ صرفهاي تاریخ کشف میترین جنگترین و پیچیدهباربرخی از فاجعه

کند، فشار ساختاري ناشی از آن، موجب یک برخورد به رشد، قدرت حاکم را تهدید به جانشینی آن میرو

پیش از  5اسپارت در قرن  شود، نه اینکه از آن عبور کند و این مسئله بین آتن وآمیز با این مسئله می خشونت

حالی که آتن با یک حس در . اتفاق افتاد 1960و  1950میالد و تا مرز جنگ بین اتحاد شوروي و  آمریکا در دهه 

استحقاق برتري و سلطه بیشتر را دارد، که کرد بالید و احساس میبه رشدي از نفوذ و اهمیت خود، به خویش میرو 
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درك نویسنده با . رس و عزمی جدي براي دفاع از وضع موجود واکنش نشان داداسپارت نیز با احساس ناامنی ت

پردازد که آیا آمریکا و پردازد و به این مسئله میرابطه میان آتن و اسپارت به تبیین رابطه میان چین و آمریکا می

نظمی که طی . ی استشوند؟ این کتاب در مورد تاثیر ظهور چین بر آمریکا و نظم جهانچین نیز رهسپار جنگ می

هفت دهه پس از جنگ جهانی دوم مبتنی بر قوانین تحت رهبري واشنگتن، اکنون توسط چین در حال انکار شدن 

نگارنده معتقد است استفاده تاریخی تله توسیدید، بهترین الگوي موجود براي ترسیم روابط امروز آمریکا و . است

    .  چین است
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  فارسی – هاي جدید   تابک

مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی : تهران - .عباسعلی رهبر/ هاي تحلیل سیاسی اصول و روش -1

  . 1399 ، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، )سمت(ها دانشگاه

  

مطالعه و تدوین : تهران -.فریده شایگان/ ایران و شوراي امنیت از تخلیه آذربایجان تا جنگ ایران و عراق - 2

  . 1399 ، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، )سمت(هانی دانشگاهکتب علوم انسا

  

؛ ]به همراه بیل وودوارد[مادلین آلبرایت / دفترچه خاطرات قرن بیست و یکم: به جهنم و جاهاي دیگر - 3

  . 1399 بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه، : تهران -.ترجمه علی مجتهدزاده

  

پژوهشکده مطالعات راهبردي، : تهران - .نویسنده حمید حکیم/ ملل در قفقازال تاریخ سیاسی و روابط بین -4

 1400 .  

  

: تهران - .بساطی نویسنده مجتبی عزیزي/ ابزار موازنه یا تهدید: توانمندي موشکی جمهوري اسالمی ایران - 5

  .1400 پژوهشکده مطالعات راهبردي، 

   

تالیف گراهام آلیسون؛ مترجمان / توسیدید بگریزند؟جنگ محتوم؛ آیا امریکا و چین می توانند از تله  -6

  . 1399 ابرار معاصر تهران، : تهران -.مینه، محمد عابدي رحمت حاجی

  

ابرار معاصر : تهران - .تالیف رسول حسینی/ هاي تکفیري هاي هویتی عراق؛ بستر بروز و ظهور گروه چالش -7

  . 1399 تهران، 
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نویسندگان محمدجواد / رگ براي حقوق، امنیت و توسعه ایرانبرجام؛ کوششی ست: راز سر به مهر -8

  . 1400 اطالعات، : تهران -.؛  تنظیم و گردآوري علی موجانی]و دیگران... [ظریف 

  

نویسنده رحمن / نظم مطلوب ایران، عربستان و ترکیه: اي در غرب آسیا هاي منطقه رقابت نظم - 9

  .1399 ابرار معاصر تهران، : تهران -.قهرمانپور

   

 - .تالیف نجمیه پوراسمعیلی/ بازشناسی ذهنیت رهبران: رویکرد ادراکی به محور مقاومت در غرب آسیا -10

  . 1400 ابرار معاصر تهران، : تهران

  

پژوهشکده مطالعات راهبردي، : تهران -.فرزاد پورسعید] گردآورنده: صحیح[ویراسته / کارآمدي نظام سیاسی -11

 1399 .  

  

تالیف فاطمه / المللی ایران اي و بین پردازي تا پیوند با امنیت منطقه ومت؛ از مفهوممحور مقا -12

  .1399 ابرار معاصر تهران، : تهران -.آزاد نکولعل

   

  . 1399 ابرار معاصر تهران، : تهران -.گردآوري عابد اکبري/ شناسی نفوذ مفهوم -13

  

هاي مواجهه نسلی  یر پدیدارشناسانه موقعیتتفس: مواجهات نسلی و ثبات سیاسی در ایران معاصر -14

  .1399 پژوهشکده مطالعات راهبردي، : تهران - .نویسنده رضا صمیم/ 1398 تا  1340 از 

   

پژوهشکده مطالعات راهبردي، : تهران -.نویسنده لیال نعمتی/ دستانه مهار تروریسم با تاکید بر تدابیر پیش -15

 1399.  
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ابرار معاصر : تهران -.تالیف سمیه مروتی/ تی در سیاست خارجی افغانستانهاي اطالعا نقش سازمان - 16

  . 1399 تهران، 

  

ابرار معاصر : تهران - .تالیف سمیه مروتی/ هاي اطالعاتی در سیاست خارجی پاکستان نقش سازمان -17

  . 1399 تهران، 

  

ابرار معاصر تهران، : تهران - .تالیف زینب فرهادي/ هاي اطالعاتی در سیاست خارجی ژاپن نقش سازمان -18

 1399 .  

  

ابرار معاصر : تهران -.موذن تالیف طاهره مقري/ هاي اطالعاتی در سیاست خارجی فرانسه نقش سازمان -19

  .1399 تهران، 

  

ابرار معاصر تهران، : تهران - .تالیف سمیه مروتی/ هاي اطالعاتی در سیاست خارجی هند نقش سازمان - 20

 1399 .  
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  االت فارسیمعرفی مق

  

  

 
 
 

  مأخذ - پدیدآور  - عنوان   ردیف

  
1  

  
: 328، شماره 33 ، مهر؛ جلد 1398 . ها رویدادها و تحلیل -.محمدرضا ربیعی/ هراسی در آفریقاي جنوبی موج جدید بیگانه

48- 46 .  
  

، مهر؛ جلد 1398 . ها لرویدادها و تحلی -.مازندرانی مهدي صالحی/ سرگذشت یک انقالبی؛ کارنامه سیاسی رابرت موگابه  2
  . 49 -50: 328، شماره 33 

  
، شماره 33 ، مهر؛ جلد 1398 . ها رویدادها و تحلیل -.محمدرضا ربیعی/ موج جدید بیگانه هراسی در آفریقاي جنوبی  3

328 :48 - 46 .  
  

، بهار و تابستان؛ 1399 . للالم پژوهشنامه رسانه بین -.آبادي فتح هادي غیاثی/ تحلیل وضعیت صاکوسیستم ارتباطی  عراق  4
  . 281 -298: 5، شماره 5 جلد 

  
، 33 ، مهر؛ جلد 1398 . ها رویدادها و تحلیل -.علیرضا اقلیم/ هاي فراروي آن توسعه روستایی در آفریقاي جنوبی و چالش  5

  . 51 - 53: 328شماره 
  

: 328، شماره 33 ، مهر؛ جلد 1398 . ها و تحلیل رویدادها -.علی محقق/ روسیه و آفریقا؛ تالشی جدید در فضایی متفاوت  6
55- 54 .  

  
، 33 ، مهر؛ جلد 1398 . ها رویدادها و تحلیل - .مهدي کاردوست/ ایده پول مشترك اکواس به جاي فرانک سیفا "اکو"  7

  . 56 - 57: 328شماره 
  

  . 58 - 59: 328، شماره 33 ، مهر؛ جلد 1398 . ها رویدادها و تحلیل -.مهدي کاردوست/ )ZLECA(منطقه آزاد تجاري آفریقا   8
  

  . 60 -66: 328، شماره 33 ، مهر؛ جلد 1398 . ها رویدادها و تحلیل - .مهدي کاردوست/ سازمان کشورهاي فرانکوفون  9
  

  . 67 -69: 328، شماره 33 ، مهر؛ جلد 1398 . ها رویدادها و تحلیل - .محمد آبیلی/ دکترین جدید روسیه در آفریقا  10
  

  . 72 - 73: 328، شماره 33 ، مهر؛ جلد 1398 . ها رویدادها و تحلیل - .مجید یعقوبی/ حضور و نفوذ ترکیه در آفریقا  11
  

-81: 328، شماره 33 ، مهر؛ جلد 1398 . ها رویدادها و تحلیل -.مسعود اخشی/ تحرکات کشورهاي عربی در شاخ آفریقا  12
 74 .  

  
  . 82 -84: 328، شماره 33 ، مهر؛ جلد 1398 . ها رویدادها و تحلیل - .ابادي پور نجف رضا قربانعلی/ اریتره و توسعه اجتماعی  13

  
، 33 ، مهر؛ جلد 1398 . ها رویدادها و تحلیل -.فر محمد صفایی/ تونس) الشعب(نگاهی به انتخابات مجلس نمایندگان   14

  . 85 - 89: 328شماره 
  

، شماره 33 ، مهر؛ جلد 1398 . ها رویدادها و تحلیل -.فر محمد صفائی/ ي تونسنتایج دوردوم انتخابات ریاست جمهور  15
328 :91 - 90 .  
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، مهر؛ 1398 . ها رویدادها و تحلیل -.احمد سروش/ سیر تحوالت حرکت الشباب المجاهدین سومالی از تشکیل تاکنون  16
  . 92 - 97: 328شماره 

  
، مهر؛ 1398 . ها رویدادها و تحلیل - .احمد سروش/ لند ذ امارات در سومالیطلبان جیش الحر بر کاهش نفو تأثیر جدایی  17

  . 98 -100: 328، شماره 33 جلد 
  

: 328، شماره 33 ، مهر؛ جلد 1398 . ها رویدادها و تحلیل -.خوشخو توفیق صمدي/ نگاهی به تجمعات معترضانه اخیر مصر  18
104- 101 .  

  
، شماره 33 ، مهر؛ جلد 1398 . ها رویدادها و تحلیل - .احمد سروش/ سومالی 2020 ات هاي داخلی و خارجی انتخاب چالش  19

328 :109- 105 .  
  

: 328، شماره 33 ، مهر؛ جلد 1398 . ها رویدادها و تحلیل - .هاي جدید در اتیوپی؛ نشانه نارضایتی از ابی احمد ناآرامی  20
117- 114 .  

  
، مهر؛ جلد 1398 . ها رویدادها و تحلیل - .احمد سروش/ ه صدمین جایزه صلح نوبلابی احمد، نخست وزیر اتیوپی، برند  21

  . 110 - : 328، شماره 33 
  

فصلنامه سیاست  -.آبادي محمدحسین قوام/ الملل، با تأکید بر نقد حقوق بشر رویکرد انتقادي جهان سوم به حقوق بین  22
  . 5 - 26: 136، شماره 34 ، زمستان؛ جلد 1399 . خارجی

  
. فصلنامه سیاست خارجی - .وحید دوالفقاري/ هاي جمعی در تنظیم و اجراي سیاست خارجی معاصر تأثیرات رسانه  23

  . 27 - 46: 136، شماره 34 ، زمستان؛ جلد 1399 
  

، زمستان؛ جلد 1399 . فصلنامه سیاست خارجی - .صدر منصوره شریفی/ نقش سازمان ملل متحد در بهبود وضعیت زنان  24
  . 47 -72: 136شماره  ،34 

  
. فصلنامه سیاست خارجی -.سیدمحمدکاظم سجادپور/ هاي چندجانبه کنترل صادرات و امنیت جمهوري کره رژیم  25

  . 73 - 102: 136، شماره 34 ، زمستان؛ جلد 1399 
  

، 34 زمستان؛ جلد ، 1399 . فصلنامه سیاست خارجی - .ها الملل و رفتار سیاست خارجی دولت تحوالت درونی نظام بین  26
  . 103 -130: 136شماره 

  
  . 170 -131: 136، شماره 34 ، زمستان؛ جلد 1399 . فصلنامه سیاست خارجی -.مجید نیلی/ حضور آلمان در برجام  27

  
 -.حسین مالعبداللهی/ اي تاسیس بزرگترین منطقه تجارت آزاد جهان با عنوان مشارکت اقتصادي جامع منطقه  28

  . 162 - 164: 344، شماره 34 ، اسفند؛ جلد 1399 . ها حلیلرویدادها و ت
  

رویدادها  - .جواد کچوئیان/ مناسبات آمریکا با اروپا در دوره بایدن و تأثیر آن بر روابط اروپا با جمهوري اسالمی ایران  29
  . 165 -167: 344، شماره 34 ، اسفند؛ جلد 1399 . ها و تحلیل

  
، شماره 34 ، اسفند؛ جلد 1399 . ها رویدادها و تحلیل - .خانی حسین ابراهیم/ ترامپ- در دوره پسا روابط پاکستان با آمریکا  30

344 :169 - 168 .  
  

: 344، شماره 34 ، اسفند؛ جلد 1399 . ها رویدادها و تحلیل -.اکبر جوکار علی/ سیاست چندوجهی روسیه در افغانستان  31
173- 170 .  

  
-177: 34، شماره 34 ، اسفند؛ جلد 1399 . ها رویدادها و تحلیل -.خواه محمد نیک/ در ژنوگفتگوهاي جامع صلح لیبی   32

 174 .  
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: 344، شماره 34 ، اسفند؛ جلد 1399 . ها رویدادها و تحلیل - .زارج بمان اقبالی علی/ تعامالت اقتصادي آلمان با شرق اروپا  33
180- 178 .  

  
- 183: 344، شماره 34 ، اسفند؛ جلد 1399 . ها رویدادها و تحلیل - .مسعود همیانی/ نتالش کواد براي مقابله با ظهور چی  34

 181 .  
  

المللی دادگستري درباره شکایت جمهوري اسالمی ایران از آمریکا در نقض عهدنامه  رأي صالحیتی دیوان بین  35
، شماره 34 ، اسفند؛ جلد 1399 . ها رویدادها و تحلیل - .سهیل گلچین/ 1955 مودت، روابط اقتصادي و حقوق کنسولی 

344 :188- 184 .  
  

رویدادها  -.زرگران باقر نعمتی علی/ هاي چین براي پیوستن به موافقتنامه جامع و پیشرو مشارکت فرااقیانوسیه چالش  36
  . 189 -194: 344، شماره 34 ، اسفند؛ جلد 1399 . ها و تحلیل

  
، 34 ، اسفند؛ جلد 1399 . ها رویدادها و تحلیل -.میثم رحمانی/ و فدراسیون روسیهارزیابی آینده روابط اتحادیه اروپا   37

  . 195 - 199: 344شماره 
  

رویدادها و  -.ابوالفضل کاشانی/ تمدید معاهده استارت جدید؛ تالشی براي احیاي رژیم کنترل تسلیحات استراتژیک  38
  . 199 -207: 344، شماره 34 ، اسفند؛ جلد 1399 . ها تحلیل

  
، 1399 . ها رویدادها و تحلیل - .پور محمدباقر حسین/ حمالت سایبري به آمریکا و تأثیر آن در روابط آمریکا و روسیه  39

  . 208 -211: 344، شماره 34 اسفند؛ جلد 
  

شماره  ،34 ، اسفند؛ جلد 1399 . ها رویدادها و تحلیل -.محمدرضا سورتچی/ درك دوران جدید در روابط روسیه و چین  40
344 :217- 212 .  

  
، 34 ، اسفند؛ جلد 1399 . ها رویدادها و تحلیل -.ستوده زیباکالم/ الملل رویکرد روسی به سیاست خارجی و نظام بین  41

  . 218 - 221: 344شماره 
  

، اسفند؛ 1399 . ها رویدادها و تحلیل - .قهرودي مائده کریمی/ بوسنی و هرزگوین: سیاست روسیه در منطقه بالکان غربی  42
  . 222 -229: 344، شماره 34 جلد 

  
، شماره 34 ، اسفند؛ جلد 1399 . ها رویدادها و تحلیل -.پور بهنام ملک/ باغ کوهستانی و سناریوهاي پیش رو آینده قره  43

344 :236 - 230 .  
  

رویدادها و  - .ه نائینیمحمدرضا حیدرزاد/ شناسی سیاسی بایدن و هریس و تأثیر آن بر سیاست خارجی تحلیل روان  44
  . 237 -239: 344، شماره 34 ، اسفند؛ جلد 1399 . ها تحلیل

  
: 344، شماره 34 ، اسفند؛ جلد 1399 . ها رویدادها و تحلیل - .ثمینا رستگاري/ تروریسم داخلی؛ چالش آینده دولت آمریکا  45

242- 240 .  
  

  . 243 - 247: 344، شماره 34 ، اسفند؛ جلد 1399 . ها رویدادها و تحلیل - .راد فاطمه نوري/ تغییرات آمریکا در دوران ترامپ  46
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