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  فی نشریهمعر

  

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

تر و تسهیل دسترسی سریع به منظور. 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 

  

 

  از ارتش سرخ تا استقالل : ارتش و دولت در آسیاي مرکزي - 1

  اریکا مارات

  الهه کوالیی، محمدکاظم شجاعی

  1398 ، دانشگاه تهران موسسه انتشارات: تهران

   

  

  چکیده

باشد، نامبرده الملل دانشگاه دفاع ملی واشنگتن میویسنده، خانم اریکا مارات دانشیار دانشکده امور امنیت بینن

جامعه علیه دولت در کشورهاي پسا شوروي و یکسال پس از : داراي آثار دیگري از جمله سیاست اصالح پلیس

یافته سازي و جرائم سازمان، نهادهاي نظامی، دولتحوزه تخصصی مولف. باشدمی... اي در قرقیزستان و انقالب الله

  . هاي پسااستعماري استدر دولت

شاید بتوان گفت که کتاب ارتش و دولت در آسیاي مرکزي، نخستین پژوهش مهم و عمیق در مورد نهادهاي 

مختلف تحول  این کتاب به ارزیابی زوایاي پنهان نهادهاي نظامی، مراحل. نظامی در کشورهاي آسیاي مرکزي است

شناسی نظامی و این کتاب به تلفیق تاریخ، جامعه. پردازدها از اوایل سده بیستم و نفوذشان در دولت و جامعه میآن

به . دهدهاي تازه تاسیس ارایه میتري در مورد چگونگی عملکرد دولتعلوم سیاسی پرداخته است و نگرش عمیق

 -تهران و مترجم کتاب، این کتاب بسیاري از روندهاي اساسی امنیتیاعتقاد خانم دکتر کوالیی، استاد دانشگاه 

است و تصویري گویا و نظامی منطقه را به خوبی ترسیم کرده و نویسنده با تسلط، به تحوالت این حوزه پرداخته

  .  استگسترده را پیش روي مخاطبان گشوده
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  ناگهان انقالب -2

  چارلز کورزمن

  رامین کریمیان: مترجم

  1400 نشر نی، : هرانت

  

  

  چکیده 

تبیین . تري صورت گیرد تا تبیینی براي آن یافته شود تر باشد باید کوشش بیش رویداد هرچه غیرمنتظره

ها با انتظاراتی که از رفتارهاي اجتماعی معمول و متعارف  زیرا این جنبش ،هاي اعتراضی دشوارتر است جنبش

- از دشوارترین مسائل پیش، ها پیش از وقوع گونه جنبش بینی این ست که پیشا رو ازاین. رود تفاوت بنیادي دارند می

شوند  خوانده می” انقالب”شان تسخیر دولت است و  اي که هدف هاي اعتراضی توده جنبش .روي علوم اجتماعی است

ز با توجه به این چارلز کورزمن، نویسنده کتاب ناگهان انقالب نی .دهستن قواعد  کننده مثال اعالي رویدادهاي نقض

به اعتقاد نگارنده، انقالب ایران از نظر مطالعات . پردازدمی 1357موضوع، به بررسی انقالب اسالمی ایران در سال 

ها به هایی که علوم اجتماعی در مورد انقالبچراکه بر پایه تبیین. روددانشگاهی، موضوعی غیرعادي به شمار می

افتاد و آن پیوست و یا اصوالً نباید اتفاق میید در موقعی که اتفاق افتاد، به وقوع میدهند، این انقالب یا نبادست می

- گویند ما یا باید انتظار سکوت و سکونی عمیق و تلخ را در مقابل نیروهاي مسلح شاه میها به ما میطور که نظریه

بایست هراتی پراکنده و دیگر موارد را میداشتیم و یا با توجه به فقدان منابع کافی در دست انقالبیون، انتظار تظا

فصل به تبیین سیاسی، سازمانی، فرهنگی، اقتصادي و نظامی وقوع  8از این رو، نویسنده طی . بودیمشاهد می

  . پردازدمیانقالب اسالمی ایران با توجه به شرایط کشور در دوران پهلوي 
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  گرایی و فاشیسم یم در برابر فایدهمکتب موس و دورک: همبستگی اجتماعی و دشمنان آن - 3

  ذاکري) علیرضا(آرمان 

  1400 نشر نی، : تهران

  

  

  چکیده

نیست و شده گیري مکتب دورکیم و همچنین تداوم آن در فرانسه چندان شناخته  هاي شکل در ایران زمینه

ان ایرانی، متأثر از شناس اساساً روایت رادیکال از دورکیم، در نظر اغلب جامعهاست تا همین مسئله باعث شده 

اثر حاضر تالشی براي عبور از درك مسلط از دورکیم در . خوانش پارسونزي از دورکیم، بسیار دور از ذهن باشد

  . است شناسی ایران و گشودن راه براي خوانشی رادیکال از او و پیروانش جامعه

گرا و هم در برابر  نئولیبرال و فایده هاي به طور کلی مکتب دورکیمی، هم در برابر اتمیزاسیون ناشی از سیاست

هاي خود  ناداشته  اي و ناامن که اعضاي آن براي دستیابی به همه جوامع توده  خواهانه هاي فاشیستی و هویت واکنش

ها  گیري نهادهاي واسط مانند اصناف، اتحادیه برند، از بازسازماندهی اجتماعی و شکل هاي اقتدارگرا پناه می به چهره

اي و  توده  هاي ثانوي میان دولت و افراد از به وجود آمدن جامعه ها وجود گروه از نظر آن. ها دفاع کرده است نو انجم

ها، اصناف،  هاي متنوعی چون انجمن سازماندهی اجتماعی، از پایین در قالب. کند دولت توتالیتر ممانعت می

گیري  در حیات اجتماعی و سیاسی، براي شکل ها هاي اجتماعی و مشارکت آن ها و سایر تشکل سندیکاها، سمن

  .دموکراسی و بقاي آن ضروري است

از این رو، نگارنده در این اثر طی چند فصل به تبیین موضوعاتی همچون میراث دورکیمی در تقابل با فاشیسم و 

بري از : موساعی و دشمنان آن؛ همبستگی اجتماعی پس از دورکیم و همبستگی اجتم: گرایی؛ مکتب دورکیمفایده

- گرایی غیریتدر برابر نئولیبرالیسم و هویت: گرایی؛ همبستگی اجتماعی در جهان امروزمنفعت بودن در برابر فایده

  . پردازدمی ستیز
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   ايسیاست در جامعه توده - 4

  هاوزرویلیام کورن

  وحید بزرگی: مترجم

  1400 ،نشر نی: تهران

  

  

  

  چکیده

هاي اي به بررسی موقعیت تاریخی و معاصر آمادگی گسترده براي دوري از شیوهکتاب سیاست در جامعه توده

هاي حمایت از کمونیسم، این اثر ریشه. پردازداي کنترل نشده میقانونی فعالیت سیاسی و مبادرت به کنش توده

علیه آن عمل کند که خارج از چارچوب نظم نهادي و اي دیگر را تجزیه و تحلیل میهاي تودهفاشیسم و جنبش

استدالل . ساالر لیبرالی را مشخص کندکوشد تا شرایط اجتماعی تداوم نهادهاي مردمکنند و در عین حال، میمی

- هاي سیاسی ویراناي باشد، در مقابل، جنبشاي جامعه تودهمحوري کتاب این است که به همان میزان که جامعه

گرا باشد، نهادهاي مذکور اي کثرتشود و به همان اندازه که جامعهیپذیر مساالر لیبرالی آسیبکننده نهادهاي مردم

گرایی اجتماعی از اي و نظریه کثرتیکی از تبعات این استدالل آن است که نظریه جامعه توده. شوندمند میقدرت

- د که صورتتر هستنکنند و در نتیجه، دو شکل متفاوت از یک نظریه عامهاي تحلیلی مشابهی استفاده میمقوله

  . بندي و کاربست این نظریه عام یا عمومی هدف اصلی پژوهش حاضر است
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  فرهنگ راهبردي و سیاست خارجی ایران -5

  سید امین حجازي

  1400 ،پژوهشکده مطالعاات راهبردي: تهران

  

  

  

  

  چکیده

الملل وابط بیندهنده سیاست خارجی هر بازیگر در عرصه رفرهنگ راهبردي یکی از هنجارهاي داخلی شکل

هاي راهبردي متفاوت، در هاي مفهوم فرهنگ راهبردي، نخبگان سیاسی داراي فرهنگبرابر مبانی و گزاره. است

در . گذارندگیري و رفتار سیاست خارجی متفاوتی را به نمایش میالمللی، تصمیمهاي مشابه در عرصه بینموقعیت

هاي مشابه داشته شود تا ادراك متفاوتی از واقعیتها موجب میلتواقع، هنجارهاي متفاوت در فرهنگ راهبردي دو

ها از طریق مطالعه و بررسی تاثیر ها و رفتارهاي دولتبنابراین دانشمندان فرهنگ راهبردي به دنبال تصمیم. باشند

انایی در ضمن فرهنگ راهبردي تو. ها و رهبران آنها هستندهاي دولتهنجارهاي فرهنگ راهبردي در انگیزه

تاثیرگذاري بر نگرش نخبگان سیاسی و دولتمردان و همچنین جامعه یک کشور را دارد و از این قابلیت نیز برخوردار 

-بر این اساس است که کشورهایی با جایگاه بین. هاي مختلف تعیین نمایدها را در عرصهاست که نحوه عملکرد آن

ها و رویدادهاي خارجی مشابه، واکنش یکسانی نشان مقابل پدیدهالمللی مشابه، اما هنجارهاي فرهنگی متفاوت، در 

گیري و رفتار بنابراین احصا هنجارهاي فرهنگی راهبردي کشورها، نقش مهمی در فهم چرایی تصمیم. دهندنمی

  . سیاست خارجی کشورها دارد
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  سیاستگذاري راهبردي در تئوري و عمل   - 6

  نژاد عباس مصلی

  1400 ،رات دانشگاه تهران موسسه انتشا: تهران

  

  

  چکیده

هاي راهبردي، به ویژه در امور امنیتی و دفاعی، سازي درحوزهگیري و تصمیمدرك دقیق الگوهاي تصمیم

مستلزم تبیین فرایندهاي تاریخی، شناختی و الگویی سیاستگذاري راهبردي خواهد بود و در این اثر علمی مباحث 

  . فصل واکاوي شده است 15دي در دو بخش و نظري و عملی سیاستگذاري راهبر

به عبارتی بررسی و درك مباحث پیچیده سیاستگذاري راهبردي، مستلزم شناخت دقیق و جامعی از مفاهیمی 

هایی هستند چون کنش سیاستی، عدم تقارن، مصالحه، اجماع، منازعه و غیره است که این مفاهیم از جمله نشانه

از سویی شناخت فرایندهاي . ردي و موکول به درك و تبیین صحیح آنها استهاي راهبکه اثربخش در حوزه

مند دارد و مبتنی بر مالحظات سازمانی و کارکردي است و همه کشورها به سیاستگذاري راهبردي ماهیتی تاریخ

خود قرار هاي بزرگ، سطح خاصی از الگوهاي رفتار راهبردي را شکل داده و آن را زیربناي امنیت ملی ویژه قدرت

هاي تحول در سیاستگذاري راهبردي، المللی بیانگر این واقعیت هستند که دورهاند و در این راستا، روندهاي بینداده

الملل و شکل بندي موازنه قدرت در حال هاي انقالب فناورانه، ساختار نظام بینرابطه مستقیمی با سه مولفه موج

  . تغییر دارند
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  پاشد؟ ه آیا فرو میخاورمیان - 7

  محمد ایوب

  ابراهیم انوشه: مترجم

  1397 ،جوینده: تهران

  

  

  چکیده

بر اساس اظهارات مولف، ایده تالیف کتاب ابتدا از سوي لوئیس نایت، سردبیر ارشد انتشارات پولیتی مطرح 

نان آمریکا و شد و کتاب به موسسه شناخت و سیاست اجتماعی که یک سازمان پژوهشی در ارتباط با مسلما

جوامع اسالمی پیرامون جهان و روابط آمریکا با کشورهاي مهم اسالمی به ویژه در خارمیانه و جنوب آسیا است، 

زه خاورمیانه و جهان ونظران در حالملل دانشگاه میشیگان و یکی از صاحبروابط بیننویسنده، استاد . اهدا شد

  : ردازدپفصل به مباحث زیر می 6کتاب طی . اسالم است

- هاي اصلی خاورمیانه از جمله نقش و جایگاه اسالم سیاسی در ساختار قدرت و سیاست دولتبحران -

اي در تحوالت هاي فرامنطقههاي خاورمیانه؛ مناقشه اعراب و رژیم صهیونیستی؛ نقش و دخالت قدرت

 . منطقه

 . گرایان تندرورو با اسالمگرایان میانهگرایان و رقابت و کشمکش اسالمچالش اسالم -

 . مناقشه فلسطین با رژیم صهیونیستی -

 . اي در خاورمیانهاي و فرامنطقههاي منطقهرقابت قدرت -

   . اي جمهوري اسالمی ایرانمساله هسته -
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   21نگاهی به تحول ماهیت جنگ در قرن : سیاست دفاعی آمریکا -8

  نژاد احمد صبوري

  1400پژوهشکده مطالعات راهبردي، : تهران

  

  

  چکیده

المللی و جهانی است و تحوالت بینبه اعتقاد نویسنده، امنیت ملی از دیرباز دغدغه پژوهشگران سیاسی بوده

است و جنگ نیز تاثیر شدن همچون دومینو تمام ابعاد روابط انسانی از جمله ماهیت جنگ را تحت تاثیر گذاشته

المللی دارد؛ در المللی و در نهایت تدوین سیاست دفاعی بازیگران بینمستقیم بر شرایط محیط امنیت ملی و بین

هرچه بازیگر . الملل استحالی که سیاست دفاعی کشورها نیز خود از عوامل تاثیرگذار در شرایط محیط امنیت بین

لذا این . بودالملل تاثیرگذارتر باشد، تاثیرات سیاست دفاعی آن نیز بر محیط امنیتی بیشتر خواهد در صحنه بین

الملل را در خصوص پژوهش روند تدوین سیاست دفاعی با توجه به تغییرات موجود در شرایط محیط امنیت بین

از نگاه مولف، . کندرو یعنی ایاالت متحده آمریکا بررسی میالمللی در سده گذشته و پیشتاثیرگذارترین بازیگر بین

- گاه اجمالی به مقوله جنگ و تغییر ماهیت آن به عنوان یکی از مهماول اینکه، ن. پژوهش از دو جنبه اهمیت دارد

گر در مناطق کلیدي هاي ارتباط انسانی و دوم، شناخت سیاست دفاعی آمریکا به عنوان قدرت مداخلهترین جنبه

  . ترین تهید علیه جمهوري اسالمی ایرانجهان از جمله خاورمیانه و مهم
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  فارسی – هاي جدید   تابک

اریکا مارات؛ ترجمه الهه کوالیی، محمدکاظم / ارتش و دولت در آسیاي مرکزي از ارتش سرخ تا استقالل -1

  . 1398 دانشگاه تهران، موسسه انتشارات، : تهران -.شجاعی

  

 - .حمید عضدانلو/ "پسااستعماري"هاي  اي به ادبیات و نظریه دریچه: از استعمار تا گفتمان استعمار - 2

  . 1400 نشر نی، : تهران

  

  . 1399 نور علم، : تهران -.محسن رنانی/ ها درآمدي بر عبور تمدن: اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران - 3

  

زاده، وحید  مترجمان مهدي خانعلی] گردآورندگان و[؛ ]و دیگران... [هیالري کلینتون / آن سوي میز -4

  . 1399 کتابستان معرفت، : قم -.نمازي زاده نبوي

  

دانشگاه : تهران - ..تالیف آرتور کاترل؛ ترجمه علی صباغیان، نورالدین ییالقی/ سیاي جنوب شرقیتاریخ آ - 5

  . 1398 تهران، موسسه انتشارات، 

  

یارعلی کرد / مارکسیسم، پراگماتیسم، پدیدارشناسی و اگزیستانسیالیسم: تاریخ فلسفه معاصر غرب -6

، پژوهشکده )سمت(دوین کتب علوم انسانی دانشگاههاسازمان مطالعه و ت: تهران -.فیروزجایی، حسن عبدي

  .1400 ، )ره(موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی : تحقیق و توسعه علوم انسانی؛ قم

   

پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات؛ با همکاري : تهران - .محسن اسماعیلی/ حقوق آزادي اطالعات در ایران -7

  . - 1400 جهاد دانشگاهی، سازمان انتشارات، 
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منتشرشده توسط سازمان جهانی مالکیت / هاي صوتی راهنماي معاهده رم و معاهده حامل: حقوق مجاور -8

 - .وادقانی؛ با همکاري انوشه لبافیان طوسی ؛ برگردان فارسی از متن فرانسه علیرضا محمدزاده1981 فکري ژنو 

  . 1399 دانشگاه تهران، موسسه انتشارات، : تهران

  

  . 1397 جوینده، : تهران - .نویسنده محمد ایوب؛ مترجم ابراهیم انوشه/ پاشد؟ نه آیا فرو میخاورمیا - 9

  

: تهران -.اکبر علیخانی علی/ فلسفه و حکمت سیاسی اسالمی و گذار به سیاست عملی: خرد خفته -10

  . 1396 دانشگاه تهران، موسسه انتشارات، 

  

  . 1400 نشر نی، : تهران -.فواد سید؛ ترجمه اسماعیل باغستانی ایمن/ تحلیلی جدید: دولت فاطمیان در مصر -11

  

مرکز نشر دانشگاهی، : تهران -.شفائی، مهدي شاپوري تالیف مسعود موسوي/ نظریه و رویه: الملل روابط بین -12

 1399 .  

  

تی ایران، موسسه فرهنگی مطبوعا: تهران -.انصاري مولف فاروق الشرع؛ مترجم حسین جابري/ روایت گمشده -13

  . 1400 انتشارات ایران، 

  

نویسنده جرالد پست؛ ترجمه / )روانشناسی رفتار سیاسی: (رهبران و پیروانشان در جهانی خطرناك -14

  . 1398 جوینده، : تهران -.قهفرخی قهفرخی، رامین قدسی منوچهر قدسی

  

  . 1400 نشر نی، : انتهر -.ویلیام کورنهاوز؛ ترجمه وحید بزرگی/ اي سیاست در جامعه توده -15
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: تهران -.نژاد نویسنده احمد صبوري/ 21 نگاهی به تحول ماهیت جنگ در قرن : سیاست دفاعی آمریکا - 16

  . 1400 پژوهشکده مطالعات راهبردي، 

  

دانشگاه تهران، موسسه انتشارات، : تهران -.نژاد عباس مصلی/ سیاستگذاري راهبردي در تئوري و عمل -17

 1400 .  

  

: تهران -.نویسنده امین حجازي؛ با مقدمه حسین سلیمی/ فرهنگ راهبردي و سیاست خارجی ایران -18

  . 1400 پژوهشکده مطالعات راهبردي، 

  

: تهران -.یانیس واروفکیس؛ مترجم حسین تیموري/ آمریکا، اروپا و آینده اقتصاد جهان: مینوتار جهانی -19

  . 1398 اختران، 

  

  .1400 نشر نی، : تهران - .ز کورزمن؛ ترجمه رامین کریمیانچارل/ ناگهان انقالب - 20

   

الهه کوالیی، / )با تاکید بر خاورمیانه و جنوب شرقی آسیا: (نقش زنان در توسعه کشورهاي اسالمی -21

  . 1394 دانشگاه تهران، موسسه انتشارات، : تهران - .2 ویراست  - .محمدحسین حافظیان

  

آرمان / گرایی و فاشیسم مکتب موس و دورکیم در برابر فایده: آنهمبستگی اجتماعی و دشمنان  -22

  . 1400 نشر نی، : تهران -.ذاکري؛ با مقدمه سارا شریعتی) علیرضا(
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  معرفی مقاالت فارسی
  

  

  

  مأخذ - پدیدآور  -عنوان   ردیف

  
1  

  
، 20 ، تابستان؛ جلد 1398 . ارجیفصلنامه تاریخ روابط خ -.الهه ابراهیمی/ نقش دریاي خزر در مناسبات عصر ایلخانی

  . 81 - 105: 79شماره 
  

، تابستان؛ 1398 . فصلنامه تاریخ روابط خارجی - .عبداهللا صفرزائی/ ها نشینان مکران و صفویه با پرتغالی رویارویی ساحل  2
  . 107 - 126: 79، شماره 20 جلد 

  
. فصلنامه تاریخ روابط خارجی - .نائوتوشی اومنو/ ژاپن تحلیل تاریخی از مراحل اولیه پروژه مشترك پتروشیمی ایران و  3

  . 127 - 144: 79، شماره 20 ، تابستان؛ جلد 1398 
  

، 1400 . فصلنامه راهبرد توسعه - .عباس ملکی/ آثار اجتماعی، اقتصادي، علمی و سیاسی پدیده کرونا: میز گرد علمی  4
  . 7 -19: 66، شماره 17 تابستان؛ جلد 

  
محمد / رویکرد پویایی سیستمی: هاي ارزي بر رشد اقتصادي در ایران ثیر بلندمدت سیاستسازي تأ مدل  5

  . 98 -123: 66، شماره 17 ، تابستان؛ جلد 1400 . فصلنامه راهبرد توسعه -.فرد غفاري
  

 - .پارسا ارباب/ )مطالعه موردي کالنشهري شانگهاي(هاي قدیم و جدید شهرهاي جدید در چین  مقایسه نسل  6
  . 124 -158: 66، شماره 17 ، تابستان؛ جلد 1400 . صلنامه راهبرد توسعهف

  
، پاییز؛ 1394 . فصلنامه مطالعات آسیاي مرکزي و قفقاز -.علی امیدي/ تأثیر سیاست خارجی ترکمنستان بر اقتصاد آن  7

  . 1 - 36: 91، شماره 22 جلد 
  

. فصلنامه مطالعات آسیاي مرکزي و قفقاز -.حمید حکیم/ یرانتحوالت ژئوپلتیک قفقاز و امنیت ملی جمهوري اسالمی ا  8
  . 37 -64: 91، شماره 22 ، پاییز؛ جلد 1394 

  
فصلنامه مطالعات آسیاي  -.وحید ذوالفقاري/ روسیه و شوراي امنیت سازمان ملل متحد با تأکید بر شیوه رأي دادن  9

  . 65 -92: 91، شماره 22 ، پاییز؛ جلد 1394 . مرکزي و قفقاز
  

 -.آباد، تقی مهدي حسینی/ هاي تاریخی، فرهنگی و سیاسی گري افراطی در قفقاز شمالی؛ با تأکید بر مؤلفه سلفی  10
  . 93 -133: 91، شماره 22 ، پاییز؛ جلد 1394 . فصلنامه مطالعات آسیاي مرکزي و قفقاز

  
فصلنامه مطالعات آسیاي مرکزي و  -.ر کرمیجهانگی/ دولت قدرتمند و سطحی ماندن توسعه: روند نوسازي در روسیه  11

  . 135 -163: 91، شماره 22 ، پاییز؛ جلد 1394 . قفقاز
  

فصلنامه مطالعات  -.سیدمهدي مرادي/ تأثیر طرح سپر دفاع موشکی آمریکا بر امنیت روسیه در منطقه اورآسیا  12
  . 165 - 196: 91، شماره 22 ، پاییز؛ جلد 1394 . آسیاي مرکزي و قفقاز

  
، زمستان؛ جلد 1394 . فصلنامه تاریخ روابط خارجی - .محمدي اله علی نعمت/ در قفقاز و آسیاي مرکزي) گور(بهرام پنجم   13

  . 9 - 36: 65، شماره 17 
  

فصلنامه تاریخ روابط  - .درمنی بابایی علی علی/ ها در دیپلماسی ابریشم دوران پادشاهی خسرو انوشیروان نقش سغدي  14
  . 37 - 56: 65، شماره 17 ، زمستان؛ جلد 1394 . خارجی
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 - .محمدجعفر چمنکار/ )مرحله گذار از ساسانی به عصر اسالم (هاي دریاي پارس  روند استقرار اعراب در کرانه  15

  . 57 - 77: 65، شماره 17 ، زمستان؛ جلد 1394 . فصلنامه تاریخ روابط خارجی
  

، 1394 . فصلنامه تاریخ روابط ایران -.کرین سیدحسن قریشی/ هماسب اولمناسبات صفویه با عثمانی در زمان شاه ط  16
  . 79 -105: 65، شماره 17 زمستان؛ جلد 

  
 -.اکبر کجباف علی/ .)ق 1077 - 1052(بررسی روابط تجاري ایران و گورکانیان هند در دوره شاه عباس دوم صفوري   17

  . 107 - 124: 65، شماره 17 ، زمستان؛ جلد 1394 . خارجی فصلنامه تاریخ روابط
  

از دوره شاه طهماسب دوم صفوي تا (نظامی ایالت و طوایف کرمانشاهان در روابط ایران و عثمانی  - نقش سیاسی   18
- 145: 65، شماره 17 ، زمستان؛ جلد 1394 . خارجیفصلنامه تاریخ روابط  - .ناهید کشتمند/ )پایان دوره کریم خان زند

 125 .  
  

، 1395 . خارجیفصلنامه تاریخ روابط  -.حسین نوروزي/ رهنگی و نوپردازي تاریخی در اقلیم معنوي اکودیپلماسی ف  19
  . 77 -100: 66، شماره 17 بهار؛ جلد 

  
، بهار؛ جلد 1395 . خارجیفصلنامه تاریخ روابط  - .محسن حیدرنیا/ گرایی در منطقه اکو نقش عرفان در مبارزه با افراط  20

  . 101 -125: 66، شماره 17 
  

. خارجیفصلنامه تاریخ روابط  -.بیکی محمدعلی کاظم/ گرایی در آسیاي مرکزي مالحظاتی پیرامون تهدیدات افراط  21
  . 125 -139: 66، شماره 17 ، بهار؛ جلد 1395 

  
  . 141 -150: 66اره ، شم17 ، بهار؛ جلد 1395 . فصلنامه تاریخ روابط خارجی - .علیرضا قیامتی/ مشایخ عرفانی در فرارودان  22

  
گرایی در حوزه  هاي سنتی و نوین افراط هاي تمدنی و فرهنگی مشترك در مقابله با جریان نقش و جایگاه حوزه  23

  . 151 -168: 66، شماره 17 ، بهار؛ جلد 1395 . فصلنامه تاریخ روابط خارجی -.گرکالجی ولی کوزه/ جغرافیایی اکو
  

 - .راد حسن باستانی/ هنگی و میراث جهانی جاده ابریشم در کشورهاي عضو سازمان اکوفر هاي میان زنجیره پایگاه  24
  . 169 -184: 66، شماره 17 ، بهار؛ جلد 1395 . فصلنامه تاریخ روابط خارجی

  
حمیدرضا / گیري و توسعه جاده ابریشم نقش هخامنشیان و سغدیان در شکل: هاي ایران و چین تماس فرهنگ  25

  . 5 - 34: 68 - 69، شماره 17  -  18، زمستان؛ جلد 1395 . صلنامه تاریخ روابط خارجیف - .پاشازانوس
  

فصلنامه  -.فرانک بصیري/ پژوهشی بر تأثیر متقابل سفالگري ایران در عصر اشکانی و چین در دوره سلسله هان  26
  . 35 - 57: 68-69، شماره 17 - 18، پاییز و زمستان؛ جلد 1395 . تاریخ روابط خارجی

  
، پاییز و زمستان؛ 1395 . فصلنامه تاریخ روابط خارجی - .پور نازنین خلیلی/ سغد، حلقه اتصال چین با ایران پیش از اسالم  27

  . 59 - 79: 68-69، شماره 17 - 18جلد 
  

فصلنامه تاریخ روابط  - .صفورا برومند/ )سده هفتم میالدي(نخستین مهاجرنشین ایرانی در چین : جامعه نستوري  28
  . 81 -96: 68-69، شماره 17 - 18، پاییز و زمستان؛ جلد 1395 . خارجی

  
، پاییز و زمستان؛ 1395 . فصلنامه تاریخ روابط خارجی -.چاکلی بهرام امانی/ سیماي چین بر اساس کتاب سلسله التواریخ  29

  . 97 -115: 68-69، شماره 17 - 18جلد 
  

، 1395 . فصلنامه تاریخ روابط خارجی -.محمدجعفر اشکواري/ تب عراقیسرزمین چین از دیدگاه جغرافغی نگاران مک  30
  . 117 - 133: 68-69، شماره 17 -18پاییز و زمستان؛ جلد 

  

 




