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  هچکید

هاي جهانی را  ه و همچنین سیاستقهاي منطیر در خاورمیانه فضاي سیاسی کشورهاي سیاسی اخ جنبش

شرایط دموکراتیک، سکوالر ، ترکیه نیز متاثر از این حوادث در حال حاضر به واسطه . تغییر داده است 

بر این اساس . رود  هاي تاریخی و همچنین مذهبی به عنوان یک بازیگر تاثیرگذار در منطقه به شمار می ویژگی

ا بر سیاست خارجی ترکیه با استفاده از یک رویکرد چند بعدي و به کمک نویسندگان کتاب تاثیرات بهار عربی ر

با آغاز بهار عربی . اند  ی و اقتصاد مورد بررسی قرار دادهالملل ، جامعه شناس هاي روابط بین طیف وسیعی از رشته

آن به شکلی  اتفاق افتاد تاثیرات 2010سوزي محمد بو عزیزي در سال البه دموکراسی در تونس که با خودو مط

گسترده سراسر کشور هاي عربی خاورمیانه و شمال آفریقا را در بر گرفت و منجر به تغییر سیاست در منطقه 

المللی شد تاثیرات زیادي را  اي و بین به دنبال آن بحران سوریه نیز که به مرور تبدیل به یک بحران منطقه. شد 

1- Turkey's Foreign Policy Towards the Middle East: Under the 

Shadow of the Arab Spring  

Idris Demir  

Cambridge Scholars Publishing. 2017  



5 

 

 

  1397اردیبهشت  ، دومو  صد و بیست، شماره همسیزدصی وزارت امور خارجه، سال خصت رسانی کتابخانهطالعنشریه ا

یه به همراه داشت و سبب گردید تا ترکیه به عنوان کشوري بر بسیاري از کشور ها از جمله سیاست خارجی ترک

  . با موضع مخالف درباره شرایط موجود به بازیگري فعال در منطقه تبدیل گردد

  : بخش به موضوعاتی همچون  8باشد طی  کتاب حاضر که مجموعه مقاالتی از پژوهشگران ترك می

  هاي عربی نظیر سوریه  رابطه ترکیه با اسراییل ، ایران، روسیه و برخی کشور -

  در سیاست خارجی ) در مقایسه با دو حزب چیره ترکیه( نقش حزب سوم -

  هاي ترکیه در خاورمیانه  بحران سوریه و سیاست -

  مساله کردها و مشارکت اربیل و آنکارا در زمینه انرژي  -

  بحران مهاجرت با توجه به بهار عربی و واکنش ترکیه  -

  اي ایران  نامه هستهسیاست خارجی ترکیه در قبال بر -

 رهبري ترکیه در عرصه حقوق بشر و حقوق شهروندي در خاورمیانه با توجه به بهار عربی  -

الملل دانشگاه مدنیت در استانبول  ادریس دمیر، سر ویراستار کتاب استاد دپارتمان علوم سیاسی و روابط بین

المللی نفت آثار دیگري نیز  سیاسی و بین وي در زمینه سیاست خارجی ترکیه ، سیاست انرژي و اقتصاد. است 

  . دارد 
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  هچکید

این . هاي سیاسی خود روبرو است  رژیماي از تحوالت در  میالدي با مجموعه 19ترکیه از اواسط قرن 

گستره تاریخی مورد بررسی قرار کشد و آن را با توجه به یک  کتاب جدیدترین تغییرات در ترکیه را به تصویر می

الف غیر رسمی که به وسیله یک ائت 2002در آغاز به  قدرت یافتن حزب عدالت و توسعه از سال . دهد  می

هاي اسالمی به  دهد که چگونه گروه در ادامه نشان می. شدند، اشاره دارد یت میها  حما گسترده شامل لیبرال

رفتند و در نهایت به بررسی نتایج آن در اختیار گ 2011تا  2007تدریج قدرت کامل را در ترکیه بین سال هاي 

به عقیده مولف این کتاب اولین اثري است . پردازد  با نگاه بر مسایل سیاسی و حقوقی با توجه به نظم جدید می

برخی از مهمترین نکات کلیدي . سال گذشته پرداخته است  150که به بررسی این تغییرات تاریخی در طول 

  : ند از اشاره شده در این کتاب عبارت

تمرکز موثر قدرت در دولت، حکومت بر اساس سیاست : هاي ترکیه معاصر  پوشش مسایل اصلی در سیاست -

 ها و رشد اقتصادي  ها، آزادي ، حقوق اقلیت به جاي قانون ، تقسیمات مذهبی و سکوالر ، وضعیت رسانه

 ملی گرایی تري از بهار عربی با تاکید بر اسالم و  بررسی ترکیه در محدوده گسترده -

2- Regime Change in Contemporary Turkey: Politics, Rights, Mimesis  

Necati Polat  

Edinbourgh University Press, 2016  
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هاي  استمرار یک عنصر کلیدي در سیاست براي نشان دادن آنکه) تقلید( استفاده از مفهوم میمسیس  -

 . اي از تناقضات رادیکالی رخ داده ، است ترکیه بر خالف مجموعه

اب وي کت. در آنکارا است  "دانشگاه فنی خاورمیانه  "الملل استاد روابط بین "نکاتی پوالت  "نویسنده کتاب 

  دیگري باعنوان 

" International Relations, Meaning and Mimesis(2012)"  در فهرست آثار خود دارد .  
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  کتاب فارسیمعرفی 

  

  

  تخلیه اطالعاتی رئیس جمهور: بازجویی از صدام - 1

  جان نیکسون؛ ترجمه هوشنگ جیرانی

  1396 بنگاه ترجمه و  نشر کتاب پارسه، : تهران

  

  

  

  

  

  چکیده

هاي مختلف جهان تحقیق و بررسی کرده و  وي شخصیتر ربها  گر ارشد سیا که سال نیکسون، تحلیل جان

هاي آنهاست، مأمور بازجویی از صدام حسین  هاي جهان و دیدگاه عمده کارش، مطالعه و تحقیق درباره شخصیت

  debriefing the» هاي نیکسون با صدام حسین بعدها در کتابی با عنوان مجموع بازجویی. شود می

president _ the interrogation of saddam hussein» منتشر شد .  

هاي متعددي  زبان انگلیسی، منتقدان بسیاري درباره این کتاب صحبت کردند و یادداشت  بعد از انتشار کتاب به

وجه مشترك همه آنها اند، اما  هاي کتاب اشاره کرده ها به چاپ رسید که هر کدام به بخشی از ویژگی در روزنامه

  .هاي تاریخ ترین آدم العاده از زندگی یکی از خشن کتابی فوق: این بود

هاي متمادي درباره  جان نیکسون، تحلیلگر ارشد سیا، سال: روزنامه نیویورك تایمز درباره این کتاب نوشته است

صدام را انجام بدهد، نیکسون پس از وقتی از او خواسته شد تا کار تعیین هویت . دیکتاتور عراق مطالعه کرده بود

. توانست به آنها پاسخ بدهد هایی از صدام پرسید که فقط او می هایی در بدن وي، سؤال ها و نشانه بررسی زخم
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هاي بعد به این نتیجه رسید که هم خودش و هم آمریکا،  قطعاً این مرد خود صدام بود ولی نیکسون در هفته

 .اه شده بودندعمیقاً درباره صدام حسین گمر

طرفانه از یکی از قدرتمندترین حاکمان  ري بییتصو» بازجویی از صدام، تخلیه اطالعاتی رئیس جمهور«کتاب 

خواندن . نیکسون نخستین کسی بود که در جلساتی متعدد از صدام بازجویی کرد. دهد بدنام عصر ما به دست می

گذارد، او را چنان در برابر ما  صیت صدام در اختیارمان میها، عالوه بر اطالعاتی که درباره شخ ماجراي بازجویی

  .شنویم نشاند که گویی صدا و طنین کلماتش را هم می می

کارانه، شدیداً ناسیونالیستی  بارند؛ محافظه ها که با موضوع سازمان سیا نوشته شده، فاجعه نویسی بسیاري از خاطره

اما در این میان استثناهایی . اند شدید و سانسور سیا منتشر شده برخی نیز تحت نظارت. آور و بدتر از همه، مالل

نوشته » بازجویی از صدام؛ تخلیه اطالعاتی رئیس جمهور«هاي تازه آن، کتاب  خورد، و یکی از نمونه به چشم می

 .جان نیکسون است
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  مردم و سیاست: افغانستان -2

  مارتین یوانز؛ ترجمه سیما موالیی

 1396 ققنوس، : تهران

 

  

  

  

  

  چکیده

هاي محل  ترین سرزمین هاي تاریخی یکی از خطرناك هاي دور، دگرگونی مارتین یوانز با نگاهی به گذشته

درپی و ظهور امپراتوري  به دنبال تشکیل چند سلسله پادشاهیِ پی. کند پیدایش تروریسم جهانی را بررسی می

قرن بیستم، مبارزات سختی بین بریتانیا و روسیه بر سر  افغان در قرن هجدهم میالدي، از قرن نوزدهم تا اوایل

یک کودتاي . ادامه داشت 1919تسلط و قدرت در افغانستان درگرفت که تا اعالم استقالل آن کشور در سال 

، نظام مستقر در آن کشور را سرنگون کرد و سبب حمله اتحاد جماهیر شوروي 1970کمونیستی در پایان دهه 

نشینی کرد که باعث بروز جنگ داخلی و پاره  تقریبا یک دهه بعد، شوروي عقب. شد 1979سال به افغانستان در 

در چنین اوضاع . داد اي شد که ملت افغان را به یکدیگر پیوند می هاي مذهبی، قومی و سیاسی شدن آخرین رشته

  .و احوالی بود که طالبان ظهور کرد

هاي نادري  اي نامطمئن، با چالش دوخته به آینده و چشم زده، با اقتصادي ویران امروز، افغانستان جنگ

کند تا تصویري روشن از دورنماي  هاي تاریخی افغانستان را بررسی می مارتین یوانز با دقت تجربه. روست روبه

  .آینده کشور و تکلیف سنگین ملت در بازسازي سیاست و اقتصاد فراگیر افغانستان و بازتاب جهانی آن ارائه دهد
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  درون کاخ سفید ترامپ: آتش و خشم - 3

  مایکل وولف؛ مترجم یاسین قاسمی 

   1397 نشر تیسا، : تهران

  

  

  

  چکیده

منتشر  2018ژانویه  5باشد که در  نگار اهل ایاالت متحدة امریکا می نوشتۀ مایکل وولف روزنامهاین کتاب 

د ترامپ و سیاست در ایاالت متحده امریکا جمهوري دونال شد و موضوعی انتقادي و افشاگرایانه دربارة ریاست

اي را به خواندن آن  هایی در مورد ترامپ و اطرافیان وي پرداخته است که هر خواننده این کتاب به افشاگري. دارد

در این کتاب ترامپ به عنوان شخصی توصیف شده که ثبات روحی ـ روانی ندارد و همچنین از . کند ترغیب می

هاي  مرج و که پرده از هرج ،پس از انتشار این کتاب جنجالی. تجمهوري برخوردار نیس شایستگی براي ریاست

اند و تاکنون این کتاب با  دارد وکالي ترامپ موفق به منع و پخش این کتاب نشده درونی کاخ سفید برمی

گفته که به » سفید ترامپ آتش و خشم، درون کاخ«کتاب . نظیري در دنیا مواجه شده است استقبال بی

گو با مقامات امریکایی از جمله استیو بنن، مشاور ارشد دونالد ترامپ نوشته شده،  و ها گفت اش پس از ده نویسنده

  .کند پیش مخدوش می از حاوي اطالعاتی است که چهرة ترامپ را نزد افکار عمومی بیش
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  فارسی – هاي جدید   تابک

  

  
  

  . 1396 فرهنگ نشر نو، : انتهر -.حسن جوادي/ ادوارد براون و ایران -1

  

به اهتمام حبیب ؛ تهیه کننده پژوهشکده مطالعات سیاسی پژوهشگاه علوم اسالمی / اسالم در آسیاي مرکزي - 2

   . 1394 ، انتشارات زمزم هدایت، )ع(امام صادق 

  

  .1396 ققنوس، : تهران -.مارتین یوانز؛ ترجمه سیما موالیی/ مردم و سیاست: افغانستان - 3

   

  . 1395 عطااله موسوي؛ ، انتشارات زمزم هدایت، / اقتصاد مقاومتی و سیاست خارجی -4

  

ي مانی  تام هالند؛ ترجمه/ نخستین امپراتوري جهانی و نبرد براي تسخیر غرب: آتش پارسی - 5

  . 1396 اختران، : تهران - .عالمه صالحی

  

  . 1397 نشر تیسا، : تهران -.ترجم یاسین قاسمینویسنده مایکل وولف؛ م/ درون کاخ سفید ترامپ: آتش و خشم -6

  

بنگاه : تهران - .جان نیکسون؛ ترجمه هوشنگ جیرانی/ تخلیه اطالعاتی رئیس جمهور: بازجویی از صدام -7

  . 1396 ترجمه و  نشر کتاب پارسه، 

  

  . 1393 نشر فرزان روز، : تهران -.داریوش شایگان/ بتهاي ذهنی و خاطره ازلی -8

  

  . 1396 سخنوران، : تهران -.حمید زارعی/ فارس شناسی جزیره خارگ خلیج باستانپژوهش  - 9

  

  . 1393 مهدي لطفی؛  انتشارات زمزم هدایت، / تنگه هرمز در ضربان انسداد -10

  

 - .ي حسین یعقوبی گیلوم؛ ترجمه. آندره د/ راهنماي دیکتاتور بلندپرواز: چگونه بر جهان حکومت کنیم؟ -11

  . 1396 د، مرواری: تهران
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بهزاد رضوي فرد، / مبانی و چالش ها: کامبوج) مختلط(تشکیل دادگاه کیفري بین المللی شده     39

  . 313 -334: 57، شماره 34 زمستان؛ جلد  -، پاییز1396 . مجله حقوقی بین المللی -.محمد فرجی
  

. مطالعات استراتژیک - .نوراهللا راغی/ 2014 تهدیدات سیاسی، اقتصادي وامنیتی افغانستان پس از     40
  . 169 -196: 30-31، تابستان و پاییز؛ شماره 1392 

  
 - .ابوذر گلشنی، هاشم فرقانی/ ه اشتغال زنان در حقوق ایران با تاکید بر قانون اساسیجایگا    41

  . 127 -142: 24، شماره 2 ، آذر؛ جلد 1396 . پژوهش ملل
  

 -.محمدداود قیومی/ جایگاه دیپلوماسی عمومی در سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران    42
  . 65 -80: 25-26؛ شماره 1390 . مطالعات استراتژیک
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: 21-22؛ شماره 1389 . مطالعات استراتژیک - .طالحسین ارزگانی/ جرقه هاي جنگ یووان و دالر    43

228- 219 .  
  

دوازده ویژگی جنبش هاي نوین اجتماعی براي تغییر :جنبش اجتماعی و براندازي سیاسی    44
: 49-50، شماره 5 ؛ جلد اردیبهشت  - ، فروردین1396 . برآورد -.فرزاد پورسعید/ نظام هاي سیاسی

60- 49 .  
  

 -، پاییز1393 . مطالعات استراتژیک -.نوراهللا راغی/ جنگ غزه، اهداف، دالیل انگیزه ها و پیامدها    45
  . 74 - 102: 33-34زمستان؛ شماره 

  
اردیبهشت؛   -، فروردین1396 . برآورد - .گروه مطالعات دفاعی استراتژیک/ چالش تروریست هاي تنها    46

  . 7 -14: 49-50، شماره 5 لد ج
  

 -.نوذر خلیل طهماسبی/ چالش هاي اتحادیه میهنی براي بقا در عرصه سیاسی کردستان عراق    47
  . 30 -36: 22، شماره 2 ، دي؛ جلد 1396 . نامه هویت

  
 -.میلگرو هیچن، رانیج عالءالدین/ چرا بعضی از کردها در گروههاي تروریستی عضو می شوند؟    48

  . 31 -40: 49-50، شماره 5 اردیبهشت؛ جلد   - ، فروردین1396 . ردبرآو
  

-150: 19-20؛ شماره 1388 -89. مطالعات استراتژیک -.سلیمان الیق/ چگونگی مذاکره با مخالفین    49
 143 .  

  
  . 1 - 24: 25-26؛ شماره 1390 . مطالعات استراتژیک - .معاذاهللا دولتی/ حکمرانی خوب و توسعه    50

  
 - .عبدالکریم اسکندري/ حمایت از قربانیان جرم در اسناد بین المللی و قوانین افغانستان    51

  . 113 -124: 19-20؛ شماره 1388 -89. مطالعات استراتژیک
  

/ 2014 درآمدي بر ضرورت هاي همکاري هاي استراتژیک قدرتهاي بزرگ با افغانستان پس از     52
  . 81 - 116: 30-31، تابستان و پاییز؛ شماره 1392 . مطالعات استراتژیک - .حسین رحیمی

  
: 32، زمستان؛ شماره 1392 . مطالعات استراتژیک - .نوراهللا راغی/ دموکراسی، انتخابات و افغانستان    53

104- 72 .  
  

-22؛ شماره 1389 . مطالعات استراتژیک -.خوشال خلیل/ دیالتیک احزاب سیاسی و دموکراسی    54
21 :100- 93 .  

  
. مطالعات استراتژیک -.عباس فراسو/ نقش رسانه ها در سیاست خارجی: دیپلماسی رسانه اي    55

  . 125 -142: 19-20؛ شماره 1388 -89
  

 -.فضل اهللا فروغی، بهزاد جودکی/ راه حل هاي تعارض صالحیت در قلمرو حقوق جزاي بین الملل    56
  . 249 -286: 57، شماره 34 زمستان؛ جلد  -، پاییز1396 . مجله حقوقی بین المللی

  
راهبرد قضایی براي درك مفهوم اقدام مغایر با حقوق بین الملل در نظام حقوقی ایران     57

مجله  - .حسین شریفی طرازکوهی، ساسان مدرس سبزواري/ )تحریم اقتصادي: مطالعه موردي(
  . 29 -60: 57، شماره 34 زمستان؛ جلد  - ، پاییز1396 . حقوقی بین المللی

  
رژیم حقوقی بین المللی حاکم بر حفاظت از محیط زیست در فضاي ماوراي جو با تاکید بر     58

، 1396 . مجله حقوقی بین المللی - .نادر مردانی، ابوذر بالغی/ رهیافت ها و چالش ها و خالها
  . 287 -312: 57، شماره 34 زمستان؛ جلد  -پاییز
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مطالعات  -.ژاو هوشینگ، پویا فاریابی/ شم اندازهاي چیندیدگاهها و چ: روابط چین و افغانستان    59

  . 5 -14: 27، بهار؛ شماره 1391 . استراتژیک
  

افسانه / روابط سیاسی، اقتصادي و امنیتی آمریکا و ترکیه در دوره ریاست جمهوري اردوغان    60
  . 1 -24: 24، شماره 2 ، آذر؛ جلد 1396 . پژوهش ملل -.مصفی، روح اهللا شهابی

  
زهرا / رویکرد شبکه هاي الجزیره، العربیه و بی بی سی به همه پرسی اقلیم کردستان عراق    61

  . 48 -54: 22، شماره 2 ، دي؛ جلد 1396 . نامه هویت -.حکیمی
  

. مطالعات استراتژیک -.محمداکرم عارفی/ زمینه هاي اجتماعی ظهور و رشد طالبان در افغانستان    62
  . 85 -92: 21-22؛ شماره 1389 

  
حمیدرضا نیکبخت، مهدي / آمادگی ایران براي الحاق: سازمان تجارت جهانی و تجارت برق    63

  . 91 - 118: 57، شماره 34 زمستان؛ جلد  - ، پاییز1396 . مجله حقوقی بین المللی -.هفتانی
  

 - .عبدالغفور آرزو/ )رفع حجاب، دموکراسی اسالمی و جهانی شدن(سه منظره از یک منظر     64
  . 101 -112: 19-20؛ شماره 1388 -89. مطالعات استراتژیک

  
 -.ابراهیم بیگ زاده، اسماعیل تاور/ سهم دیوان بین المللی دادگستري در تجلی مفهوم بشریت    65

  . 7 -28: 57، شماره 34 زمستان؛ جلد  -، پاییز1396 . مجله حقوقی بین المللی
  

میرویس / سی زمینه هاي عضویت افغانستان در ناتوسیاست گسترش ناتو به سوي شرق و برر    66
  . 55 -80: 30-31، تابستان و پاییز؛ شماره 1392 . مطالعات استراتژیک -.بلخی

  
. مطالعات استراتژیک - .محمدمنصور احسان/ سیستم هاي انتخاباتی و پیامدهاي سیاسی آنها    67

  . 103 -119: 33-34زمستان؛ شماره  -، پاییز1393 
  

؛ 1389 . مطالعات استراتژیک -.محمد محق/ کژتابی مفهومی: البان تندرو و طالبان میانه روط    68
  . 69 -78: 21-22شماره 

  
  . 79 - 84: 21-22؛ شماره 1389 . مطالعات استراتژیک - .عزیزاهللا رسولی/ طالبان    69

  
 -.رضا آرش پورعلی/ ظرفیت هاي کنونی حقوق بین الملل در شناسایی مفهوم ژنوسید فرهنگی    70

  . 197 -226: 57، شماره 34 زمستان؛ جلد  -، پاییز1396 . مجله حقوقی بین المللی
  

  -، فروردین1396 . برآورد -.قاسم ترابی/ ابهامات و منافع ایران: عراق در دوران پساداعش    71
  . 41 - 48: 49-50، شماره 5 اردیبهشت؛ جلد 

  
گروه مطالعات پایه و / وم نکایه،توحش، تمیکن و فتحچهار مفه: عقبه فکري خشونت داعشی    72

  . 61 - 78: 49-50، شماره 5 اردیبهشت؛ جلد   -، فروردین1396 . برآورد - .روش شناسی
  

، بهار؛ شماره 1391 . مطالعات استراتژیک -.سهیال امان/ عوامل موثر بر فساد اداري در جهان سوم    73
27 :144- 132 .  

  
/ 2014 هاي پروسه انتقال مسولیت هاي امنیتی براي افغانستان پس از فرصت ها و چالش     74

  . 225 -236: 30-31، تابستان و پاییز؛ شماره 1392 . مطالعات استراتژیک - .محمدطارق دهقان نژاد
  

-166: 21-22؛ شماره 1389 . مطالعات استراتژیک -.محمد حنیف علیرضایی/ فساد و رشد اقتصادي    75
 149 .  
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-92: 19-20؛ شماره 1388 - 89. مطالعات استراتژیک -.محمدداود قیومی/ عالیت ناتو در افغانستانف    76

 79 .  
  

معروف / فقدان احزاب سیاسی پویا، بحران سیاسی در نظام ارزشی مبتنی بر دموکراسی    77
  . 194 - 197: 32، زمستان؛ شماره 1392 . مطالعات استراتژیک -.کبیري

  
، بهار؛ 1391 . مطالعات استراتژیک - .معاذاهللا دولتی/ اه آن در روابط بین المللفمنیسم و جایگ    78

  . 57 -82: 27شماره 
  

یاسر ضیایی، احسان / رویکرد حقوق بین الملل و حقوق ایران: قانونگذاري در فضاي سایبر    79
  .227 - 248: 57، شماره 34 زمستان؛ جلد  -، پاییز1396 . مجله حقوقی بین المللی -.شکیب نژاد

   
نامه  -.مجتبی خاتونی/ مخاطرات و سناریوهاي پیش رو: قلمروزدایی از داعش در عراق و سوریه    80

  . 26 -29: 22، شماره 2 ، دي؛ جلد 1396 . هویت
  

احمدظاهر / )بخش دوم( 2014 و بررسی ابعاد اقتصادي افغانستان پس از  2 کنفرانس توکیو     81
  . 228 -252: 32، زمستان؛ شماره 1392 . مطالعات استراتژیک -.نوري

  
عبداهللا / کنوانسیون حمایت در برابر ناپدیدسازي اجباري و ضرورت پیوستن ایران به آن    82

  . 167 -196: 57، شماره 34 زمستان؛ جلد  -، پاییز1396 . مجله حقوقی بین المللی -.عابدینی
  

مطالعات  - .حسین رحیمی/ افغانستان 1393 مبانی اندیشه اي انتخابات ریاست جمهوي سال     83
  . 51 -71: 32، زمستان؛ شماره 1392 . استراتژیک

  
/ محدودیت هاي اجراي موقت معاهده منشور انرژي در پرتو راي داوري یوکاس علیه روسیه    84

، شماره 34 زمستان؛ جلد  - ، پاییز1396 . مجله حقوقی بین المللی - .محمدعلی بهمنی، مینا معینی
57 :90- 61 .  

  
پژوهش  - .ابوذر گلشنی، هاشم فرقانی/ مطالعه اشتغال زنان در اسناد بین المللی و حقوق ایران    85

  . 87 -100: 23، شماره 2 ، آبان؛ جلد 1396 . ملل
  

-20؛ شماره 1388 -89. مطالعات استراتژیک - .جالت خان زاهد فیاض/ معرفی مختصر قرقیزستان    86
19 :192- 171 .  

  
  . 229 - 236: 21-22؛ شماره 1389 . مطالعات استراتژیک -.جالت خان زاهد/ منافع ملی    87

  
 -.محمدحنیف علیرضایی/ احیاي جاده ابریشم و تاثیرات آن: موقعیت استراتژیک افغانستان    88

  . 36 - 51: 27، بهار؛ شماره 1391 . مطالعات استراتژیک
  

  . 94 -106: 27، بهار؛ شماره 1391 . مطالعات استراتژیک -.خیلعبدالقادر عالم / نظام سیاسی برازیل    89
  

، بهار؛ 1391 . مطالعات استراتژیک -.رحیمه پوپل/ نظریه صلح دموکراتیک با تاکید بر آراي کانت    90
  . 120 - 131: 27شماره 

  
/ 1357 -1299نقش ارتش در روند نوسازي ومدرنیزاسیون جامعه در دوران حکومت پهلوي    91

  . 73 -86: 23، شماره 2 ، آبان؛ جلد 1396 . پژوهش ملل -.ین حسینی نژادحس
  

. مطالعات استراتژیک -.اندریاس شیدلر/ نقش انتخابات در تحکیم فرایند گذار به دموکراسی    92
  . 115 -142: 21-22؛ شماره 1389 
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مرادي، عنایت  حسن/ نقش ثبت نام ها و نشان تجاري در توسعه تجارت کشورهاي جهان سوم    93

  . 47 -58: 24، شماره 2 ، آذر؛ جلد 1396 . پژوهش ملل -.اله نصیري جهان آباد، محسن شاکرمی
  

، آبان؛ جلد 1396 . پژوهش ملل -.احمد جهانی نسب/ نقش رنسانس بر تاریخ اروپا و پیامدهاي آن    94
  . 1 -16: 23، شماره 2 

  
مطالعات  -.ذاکر حسین ارشاد/ فغانستان و امریکانگاهی بر ضرورت پیمان استراتژیک میان ا    95

  . 87 -100: 23-24؛ شماره 1390 . استراتژیک
  

؛ 1389 . مطالعات استراتژیک -.محمد داود قیومی/ نگاهی به استراتژي جدید آمریکا در افغانستان    96
  . 59 -68: 21-22شماره 

  
مطالعات  - .تیمور شاران/ یافتهنگاهی به پس منظر توسعه اقتصادي در کشورهاي توسعه     97

  . 123 -144: 23-24؛ شماره 1390 . استراتژیک
  

مطالعات  -.فرامرز تمنا/ نگاهی به مفهوم امنیت انسانی در افغانستان بعد از یازدهم سپتامبر    98
  . 25 - 46: 21-22؛ شماره 1389 . استراتژیک

  
عبداهللا / یل در بازي بزرگ دیپلماتیکنمایی از سیاست خارجی افغانستان و نمایش قدرت قبا    99

  . 57 -73: 33-34زمستان؛ شماره  -، پاییز1393 . مطالعات استراتژیک -.نجات
  

. مطالعات استراتژیک -.احمد بهین/ وضعیت نظامی در آبهاي شرق وروابط نظامی آمریکا و چین    100
  . 209 -218: 21-22؛ شماره 1389 
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