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  التین  هاي عرفی کتابم 

  

  

  

  

  

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  هچکید

ات سنتی در مورد حضور خود در ایران را دگرگون کرده و نشان ها تالش دارند تا روای در این کتاب روس

دهند که علی رغم حضور دیر پاي آنان در ایران، این حضور دچار کژ فهمی شده و برداشت درستی از آن 

ها در ایران داستانی ساده از دخالت دایمی و تالش براي  در این کتاب آمده است که حضور روس. وجود ندارد

نویسندگان کتاب . سازندگی است لکه تالشی در جهت کنترل کردن غیر مستقیم اوضاع وچیرگی نیست ب

کوشند تا دیدگاهی تازه از قدرت و حضور دولت روسیه در ایران توسط کارگزاران سنتی این دولت در کنار  می

و ) دان روسیشهرون(هاي متعلق به افراد  هاي گوناگون مانند بانک و فعالیت شهروندان روسیه در بخش حضور

  .در ایران به دست دهند... 

  

1- Russians in Iran: diplomacy and the politics of 

power in the Qajar era and beyond 

Rudi Matthee and Elena Andreeva 

London: I. B. Tauris, 2018  
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  چکیده 

کتاب پیش رو کوششی است از سوي نویسنده براي نشان دادن روابط متشنج بریتانیا با دیگر اعضاي 

ها که نشات گرفته از تعصب تاریخی  نگاهی عمیق به غرور بریتانیایی  در این کتاب نویسنده. اتحادیه اروپا

رابر دیگر کشورهاي اروپایی است، داشته و مبنایی جدید براي تاثیر بریتانیا بر اروپا بر این اساس ها در ب آن

در این کتاب تالش بر آن بوده است تا چگونگی استفاده رهبران این کشور . "قدرت کوچک": دهد ارائه می

دافشان در اروپا بررسی را در نیل به رسیدن به اه "قدرت کوچک"در استفاده از  "کامرون"تا  "پیت"از 

ها که منجر به قرار گرفتن بریتانیا به  در واقع این کتاب از کپی برداري استراتژي چرچیل توسط آن. کند

سود در کنار ایاالت متحده آمریکا شد، و تالش بر اعمال  عنوان قلب تپنده اروپاي آن زمان و کشورهاي هم

   .گوید کردن آن بر بریتانیاي امروزي سخن می

 

2- What next?: Britain's future in Europe 

Peter Wilding  

London; New York: I.B. Tauris, 2017  
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  کتاب فارسیمعرفی 

  

  

 

  

  خاطرات دبیر کل سازمان ملل متحد : اي پنج سال در کاخ شیشه - 1  

  .م1996 تا دسامبر . م1992 ژانویه 

  پطرس پطرس غالی

  حسین مهتديترجمه  

  1398 وزارت امورخارجه، اداره چاپ و انتشارات، : تهران

  

  

  

  

  

  چکیده

رس غالی، دیپلمات مصري و ششـمین دبیرکـل سـازمان    اي، خاطرات دکتر پط سال در کاخ شیشه 5کتاب 

به رشته تحریر درآمـده و خـاطرات دوران ریاسـت ایشـان در      خود اواین کتاب توسط . باشد ملل متحد می

دکتـر پطـرس   . گیـرد  میالدي را در بر مـی 1996تا دسامبر  1992سازمان ملل متحد طی بازه زمانی ژانویه 

رود، در این کتاب ابتدا به نحوه  شمار می ازمان ملل از منطقۀ خاورمیانه بهعنوان اولین دبیرکل س غالی که به

کند و در ادامه ضمن بیان اقـداماتی کـه در جهـت انجـام      نوان دبیرکل سازمان ملل اشاره میانتخابش به ع

ا هـا بـا آنهـ    پردازد که طی آن سـال  دهد به موضوعاتی می انی و اداري سازمان ملل انجام میاصالحات سازم

تـرین مشـکالت سـازمان     ترین و محتمل برانگیزترین، سخت چالش ءمواجه بوده است و به گفته خودش جز

مسایلی همچون بحران بوسنی و هرزگـوین، وضـعیت کشـورهاي آفریقـایی، مباحـث      . ملل متحد بوده است
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در برخی از  کراسیوهاي نهادینه کردن دم مربوط به جهان عرب با رژیم صهیونیسیتی، بحران عراق و چالش

  . ... کشورهاي عربی و آفریقایی و 

عنـوان دبیرکـل بـراي     متحده از حق وتو از انتخاب مجدد بـه  از آنجا که پطرس غالی به دلیل استفاده ایاالت

در سازمان ملل متحد به عنـوان   اوهاي پایانی کتاب به بررسی عدم حضور  خشبچهار سال دوم بازماند، لذا 

به گفته پطرس غالی، او تنها دبیرکل سازمان ملل متحد هست که به حقش بـراي   دبیرکل اختصاص دارد و

  .انتخاب مجدد براي دورة دوم نرسید
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  سازي مفهوم: الملل هاي غیر غربی روابط بین نظریه-2

  اي جهانی مطالعات منطقه 

  دي وسکرسنسکی الکسی

  محمود جواديترجمه 

  1397 تشارات، وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و ان: تهران

  

  

  

  چکیده

هاي مختلف غربی و  الملل و دیدگاه هاي موجود در نظام بین در این کتاب ضمن برشمردن چالش نویسنده

هاي مختلف غیرغربی روابط  کند و گزینه الملل، ساختار جهانی کنونی را ترسیم می غیرغربی به روابط بین

اي  عنوان وجه مرکزي مطالعات منطقه مکان را به ده کتاب،نگارندر همین راستا، . کند الملل را ارائه می بین

. پردازد اي در بستر کنونی می گیرد و از این زاویه به مناسبات بین سطوح جهانی و منطقه جهانی در نظر می

سخن » تحول فضا«است که در شرایط کنونی فضا را باید مورد بازبینی قرار داد و از  کتاب این استدالل این

  .تحلیل قرار داد و  مورد تجزیه» فضا«اي را در  اسبات جهانی و منطقهگفت و من

 

الملل و سپس قیاس  مرور ادبیات و نظریات غربی روابط بین نویسنده در فصول متعدد این کتاب به

سازد که  رویکردهاي چینی و روسی به این نظریات پرداخته است و از این رهگذر، این فرضیه را مطرح می

مثابه چارچوبی تبیینی براي نظریات  اي جهانی و به اصلی مطالعات منطقه از اجزاي» فضا«و » مکان«

  .الملل است غیرغربی روابط بین
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  جستارهایی پیرامون تاریخ روابط خارجی ایران - 3

  جامی پاك مرتضی دامن

  1396 وزارت امور خارجه، اداره نشر، : تهران

  

  

  

  چکیده

ملتی که «و » گذشته چراغ راه آینده است«اثر با بیان دو جمله مبنی بر اینکه گفتار این  نگارنده در پیش

بر اهمیت توجه به تاریخ و بررسی سرنوشت و عملکرد » تاریخ خود را نداند محکوم به تکرار آن است

تواند از تکرار رویدادهاي ناگوار و  هاي گذشتگان می گذشتگان تاکید کرده است؛ زیرا توجه به تجربه

 در این راستا، ایران نیز کشوري. ها رقم بزند اي بهتر را براي ملت هاي گذشته جلوگیري کند و آیندهخطا

با سابقۀ تمدنی طوالنی و داراي تاریخ مدون چندین هزار ساله که همواره در کانون توجه جهانیان و  است

این روي داراي پیشینه بلندي و از  مبدأ و مقصد بسیاري از ارتباطات بین جوامع مختلف بشري بوده است،

هاي پراکنده و مستندي در مورد تاریخ روابط خارجی ایران در  اگرچه نوشته .در روابط خارجی بوده است

مجموعۀ حاضر در دو بخش . ها داشته است مند آن اما این کتاب سعی در جمع آوري نظام دسترس است

با  گوناگونهاي  خارجی ایران را در زمینه مقاالت و گفتارها تنظیم گردیده است که تحوالت روابط

هاي راه ابریشم و روابط خارجی ایران در  کشورهاي اسپانیا، دانمارك، عمان، ژاپن، فرانسه، لهستان، همکاري

  .گیرد دوران اشغال در جنگ جهانی دوم را در برمی
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  فارسی – هاي جدید   تابک

  

  

  

ونسا مارتین؛ ترجمه محمدابراهیم / 1285 انقالب مشروطه : ایران بین ناسیونالیسم اسالمی و سکوالریسم -1

  . 1397 نشر نی، : تهران -.فتاحی

  

  . 1388 موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، : تهران - .محمدرضا تاجیک/ 1400 انداز  ایران در چشم - 2

  

مطالعه : ماي سردهاي زیستی از اسناد قدیمی کاغذي با استفاده از روش نوین پالس پاکسازي آسیب - 3

 -.اي از پروانه مقامی ده؛ با مقدمهگردآوري و پژوهش ملیحه ستو/ موردي اسناد تاریخی وزارت امور خارجه

  . 1397 وزارت امور خارجه، اداره چاپ و انتشارات، : تهران

  

کر ، لیب. گلن هاستد ، دونا ال/ مسیرهاي ستیزه و همکاري: الملل هاي موضوعی در روابط بین پژوهش -4

  . 1397 وزارت امور خارجه، اداره چاپ و انتشارات، : تهران -.شانون؛ ترجمه  اصغر دستمالچی. ووگن پی

 

  . 1397 نشر نی، : تهران - .آرمان زارعی/ دین، دولت و حوزه عمومی در غرب: سکوالریسم پست - 5

  

./ م1996 تا دسامبر . م1992 خاطرات دبیر کل سازمان ملل متحد ژانویه : اي پنج سال در کاخ شیشه -6

  . 1398 وزارت امورخارجه، اداره چاپ و انتشارات، : تهران -.تالیف پطرس پطرس غالی؛ ترجمه حسین مهتدي

 

وزارت : تهران -].2 ویراست [ -.عباس نادري/ 1357 تاریخ روابط ایران و اتریش از آغاز تا : پنج قرن تعامل -7

  . 1398 امورخارجه، اداره چاپ و انتشارات، 

  

نگارستان : تهران -.حمید اسدپور/ تاریخ اقتصادي و سیاسی خلیج فارس در عصر افشاریه و زندیه -8

  . 1397 اندیشه، 

  

   .1395 ناهید، : تهران -.عادل مشایخی/ تأمالتی درباره روش فوکو: تبارشناسی خاکستري است - 9

  

وزارت امور : تهران -.جامی پاك تضی دامنتالیف مر/ جستارهایی پیرامون تاریخ روابط خارجی ایران -10

  . 1396 خارجه، اداره نشر، 
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   .1396 امید ایرانیان، : تهران -.نوشته عطاءاهللا مهاجرانی؛ ویراستار جمیله کدیور/ حاج آخوند -11

  

ه وزارت امورخارجه، ادار: تهران -.جان هافمن، پل گراهام؛ ترجمه عبدالرحمن عالم/ دیباچه نظریه سیاسی -12

  . 1397 چاپ و انتشارات، 

 

هاي پس از توافق  ها و چالش روندها و تحوالت، فرصت: دیپلماسی اقتصادي جمهوري اسالمی ایران -13

  . 1397 وزارت امورخارجه، اداره چاپ و انتشارات، : تهران -.جامی پاك مرتضی دامن/ اي هسته

 

وزارت امورخارجه، اداره چاپ و انتشارات، : تهران -.محمدرضا دهشیري، مصطفی خرمی/ دیپلماسی شهري -14

 1397 .  

 

  . 1387 موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، : تهران -.احمد موثقی/ دین، جامعه و دولت در ایران -15

  

مجموعه : بزرگداشت چهارصد سال روابط دیپلماتیک: روابط سیاسی و تاریخی ایران و اسپانیا - 16

: تهران -.کاظمی، محمد چگینی گردآوري و تنظیم کاظم شریف)/ اسپانیایی - فارسی(ها  مقاالت و گزارش

  . 1398 وزارت امور خارجه، اداره چاپ و انتشارات، 

  

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم : تهران -.2 ویراست  - .مهدي سنایی/ جامعه، سیاست و حکومت: روسیه -17

  . 1396 سعه علوم انسانی، ، پژوهشکده تحقیق و تو)سمت(ها  انسانی دانشگاه

  

  . 1397 وزارت امورخارجه، اداره چاپ و انتشارات، : تهران -.هاشمی سعید سیدآقابنی/ سایبر دیپلماسی -18

 

/ تعامل و تقابل استراتژیک در دوره پهلوي و پس از انقالب: سیاست خارجی آمریکا و انقالب ایران -19

   .1397 ققنوس، : تهران -.نژاد لهیالدین عبدال کریستین امري؛ ترجمه محمدشمس

  

ها  سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه: تهران -.محمد طباطبایی/ سیاست و حکومت در اروپا - 20

، شوراي تخصصی تحول و ]شوراي عالی انقالب فرهنگی[، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی؛ )سمت(

  . 1397 ارتقاء علوم انسانی، 

  

مجري و پدیدآورنده حسین / کتابنامه سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران پس از انقالب اسالمی -21

وزارت امور خارجه، اداره چاپ و : تهران -.نژاد، میترا سیفی، محمود شهبندي نوروزي با همکاري رضا تقوي

  . 1397 انتشارات، 
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خاطرات : المللی ازي و گسترش روابط بینزدایی، اعتمادس اي نو در تنش زمینه: ها گفتگوهاي تمدن -22

وزارت : تهران -.بخشی به کوشش حسن علی/ 1379 دیپلماتیک و سیاسی دکتر سیدمحمد صدر، سال 

  . 1397 امورخارجه، اداره چاپ و انتشارات، 

  

  . 1395 ناهید، : تهران - .ویراست جدید -.جان گري؛ ترجمه علیرضا بهشتی/ لیبرالیسم -23

  

گردآوري و تنظیم میثم امانی، )/ هاي جهانی ایران و جنگ(قاالت تاریخ روابط خارجی ایران مجموعه م - 24

  . 1398 وزارت امورخارجه، اداره چاپ و انتشارات، : تهران -.زینت احیایی

 

گردآوري و تنظیم زینب احیایی، میثم )/ فارس خلیج(مجموعه مقاالت تاریخ روابط خارجی ایران  -25

  . 1398 وزارت امورخارجه، اداره چاپ و انتشارات، : تهران -.امانی

 

گردآوري و تنظیم میثم امانی، )/ دوره افشاریه و زندیه(مجموعه مقاالت تاریخ روابط خارجی ایران  -26

  . 1397 وزارت امورخارجه، اداره چاپ و انتشارات، : تهران -.زینت احیایی

 

گردآوري و تنظیم میثم امانی، زینت )/ ره پهلويدو(مجموعه مقاالت تاریخ روابط خارجی ایران  -27

   .1397 وزارت امور خارجه، اداره چاپ و انتشارات، : تهران -.احیایی

 

گردآوري و تنظیم  میثم امانی، زینب )/ دوره قاجار(مجموعه مقاالت تاریخ روابط خارجی ایران  -28

   .1397 وزارت امورخارجه، اداره چاپ و انتشارات، : تهران -.احیایی

 

گردآوري و تنظیم زینب احیایی، میثم )/ دوره مشروطه(مجموعه مقاالت تاریخ روابط خارجی ایران  -29

  . 1397 وزارت امورخارجه، اداره چاپ و انتشارات، : تهران -.امانی

 

گردآوري و )/ نقش نفت در تاریخ روابط خارجی ایران(مجموعه مقاالت تاریخ روابط خارجی ایران  -30

  . 1398 وزارت امورخارجه، اداره چاپ و انتشارات، : تهران - .میثم امانی، زینت احیایی تنظیم

 

... ساز  گردآوري و تنظیم محسن چیت/ مجموعه مقاالت نخستین کنفرانس تاریخ روابط خارجی ایران -31

  . 1397 ات، وزارت امورخارجه، اداره چاپ و انتشار: تهران -.؛  با مقدمه محمدکاظم سجادپور]و دیگران[

 

تالیف / پیشنهادهایی براي ایران: از اقتصادي چندپاره تا قدرت محوري اروپا: مدل آلمانی توسعه -32

وزارت امورخارجه، اداره چاپ و انتشارات، : تهران -.زاده؛ زیرنظر علی ماجدي وحید مقصودي، سعید خطیب

 1398 .  
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  . 1397 وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات، : تهران -.وسکرسنسکی؛ ترجمه محمود جوادي

 

داندامایف؛ ترجمه حسن . تالیف محمدع/ نهادهاي اجتماعی و ساختار اقتصادي امپراتوري هخامنشی -34

  . 1397 نشر تاریخ ایران، : تهران -.شایگان

  

  . 1395 ناهید، : تهران -.علیرضا بهشتی/ هفت مقاله در سیاست چندفرهنگی: همزیستی اتحاد و افتراق -35
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مقاالت فارسی معرفی  

  

  

  

  

  

  

  مأخذ - پدیدآور  -عنوان     ردیف

  
۱  

    
رویدادها و  -.معصومه زمانیان/ ابزارهاي بسط قدرت نرم روسیه در غرب آسیا و شمال آفریقا

  . 78  -  82: 322، شماره 33 ، فروردین؛ جلد 1398 . تحلیل ها
  

 - .امیر فاطمی صدر/ وابط روسیه و آمریکاابعاد مقابله با تروریسم و افراط گرایی در نقشه راه ر    ۲
  . 77  - 81: 323، شماره 33 ، اردیبهشت؛ جلد 1398 . رویدادها و تحلیل ها

  
مطالعات آسیاي  -.غفار زارعی، اسماعیل عباسی/ اتحادیه اقتصادي اوراسیا در چشم انداز روسی    ۳

   .33  - 60: 104، شماره 25 ، زمستان؛ جلد 1397 . مرکزي و قفقاز
  

مجله  -.رحیم مختاري/ اي بر هدف دادرسی مدنی در حقوق ایران اثرحاکمیت نوع نظام ادله    ۴
  . 167  -  186: 101، شماره 82 ، بهار؛ جلد 1397 . حقوقی دادگستري

  
، 1398 . رویدادها و تحلیل ها -.علی مهدي زاده/ ارزیابی تحول در راهبردهاي امریکا در برابر چین    ۵

  . 62  - 66: 323، شماره 33 لد اردیبهشت؛ ج
  

لوسیانو / از یک موجودیت نهادینه شده تا تبدیل شدن به گروه مخالف: اسالمگرایان کویت    ۶
  . 75  - 98: 60، شماره 15 ، بهار؛ جلد 1398 . المللی فصلنامه مطالعات بین -.زاکارا

  
مجله حقوقی  - .محمود اشرفیعباس زراعت، / اصل ترافعی بودن محاکمات کیفري در حقوق ایران    ۷

  . 11  - 35: 101، شماره 82 ، بهار؛ جلد 1397 . دادگستري
  

 - .رابین هاردي/ داستانی قدیمی با مفاهیم معاصر: افراط گرایی خشونت آمیز در ساحل غربی    ۸
  . 53  - 74: 60، شماره 15 ، بهار؛ جلد 1398 . المللی فصلنامه مطالعات بین

  
بان  دیده -.عبداله قنبرلو/ عیشتی و لزوم حمایت موثرتر از اقشار آسیب پذیرافزایش مسائل م    ۹

  . 15  - 21: 86، خرداد؛ شماره 1398 . امنیت ملی
  

بان امنیت  دیده -.وند یاسر نورعلی/ اقدام استراتژیک برجامی ایران؛ پاسخ و رویکرد احتمالی اروپا    ۱۰
  . 79  - 85: 86، خرداد؛ شماره 1398 . ملی

  
فصلنامه  -.جهانگیر کرمی/ ایران و روسیه در گذر تاریخ محیط امنیتی و مساله تهدید و اتحاد    ۱۱

  . 65  - 97: 75، شماره 19 ، تابستان؛ جلد 1397 . تاریخ روابط خارجی
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، 1397 . مطالعات آسیاي مرکزي و قفقاز - .مسلم کرم زادي/ آب و توسعه پایدار در آسیاي مرکزي    ۱۲
  . 155  -  184: 102، شماره 24 جلد تابستان؛ 

  
 - .بشري عبدخدایی، محمدتقی فخلعی/ هاي تزاحم در مسائل فقه سیاسی آسیب شناسی عرصه    ۱۳

  . 61  - 82: 83، شماره 21 ، پاییز؛ جلد 1397 . فصلنامه علوم سیاسی
  

بان امنیت  دهدی -.محسن مرادیان/ آسیب شناسی نظام مدیریت بحران در جمهوري اسالمی ایران    ۱۴
  . 43  - 51: 86، خرداد؛ شماره 1398 . ملی

  
. رویدادها و تحلیل ها - .آزاده انتظاري/ المللی ابزاري براي پیشبرد دیپلماسی عمومی آموزش بین    ۱۵

  . 24  -  26: 322، شماره 33 ، فروردین؛ جلد 1398 
  

علی اکبر رستمی، / )ایبمحاسن و مع(بررسی امکان احداث جزایر مصنوعی در خلیج فارس     ۱۶
  . 33  -  68: 175، شماره 20 ، بهار؛ جلد 1398 . ماهنامه خلیج فارس و امنیت -.مصطفی کاراموزیان

  
 - .ناصر زمانی/ المللی کشورها بررسی تاثیر تصویر رهبران سیاسی بر وجهه و تصویر بین    ۱۷

  . 46  -  51: 322، شماره 33 ، فروردین؛ جلد 1398 . رویدادها و تحلیل ها
  

. بان امنیت ملی دیده -.محمدرضا رئوف شیبانی، سعید ساسانیان/ بررسی تحوالت محور مقاومت    ۱۸
  . 101  - 105: 86، خرداد؛ شماره 1398 

  
مریم شفیعی / )2018 (برنامه دیپلماسی عمومی آمریکا در قبال جمهوري اسالمی ایران     ۱۹

  . 73  - 77: 322، شماره 33 فروردین؛ جلد  ،1398 . رویدادها و تحلیل ها -.سروستانی
  

، 1398 . رویدادها و تحلیل ها -.فهیمه قربانی/ اهداف و بسترها: اي عربستان سعودي برنامه هسته    ۲۰
  . 58  - 61: 323، شماره 33 اردیبهشت؛ جلد 

  
، 1398 . رویدادها و تحلیل ها - .محمد محمودي/ هاي ژئوپلتیک موثر بر سیاست خارجی بنیان    ۲۱

  . 35  - 39: 323، شماره 33 اردیبهشت؛ جلد 
  

بان  دیده -.گروه مطالعات ایران/ ها، نمودها و راهکارهاي مواجهه پرخاشگري در جامعه؛ زمینه    ۲۲
  . 61  - 67: 86، خرداد؛ شماره 1398 . امنیت ملی

  
فصلنامه مطالعات  -.دمآرشین ادیب مق/ الملل جنبش انتقادي در رشته روابط بین: پس از غرب    ۲۳

  . 43  - 51: 60، شماره 15 ، بهار؛ جلد 1398 . المللی بین
  

مطالعات آسیاي  -.مرتضی نورمحمدي، مهناز زارع/ تاثیر عامل انرژي بر روابط ترکمنستان و چین    ۲۴
  . 87  - 115: 101، شماره 24 ، بهار؛ جلد 1397 . مرکزي و قفقاز

  
فرد، صارم  زهرا پیشگاهی/ استراتژیک بر کدهاي ژئوپلیتیک اوکراینهاي فرهنگ  تاثیر مولفه    ۲۵

 -  57: 102، شماره 24 ، تابستان؛ جلد 1397 . فصلنامه مطالعات آسیاي مرکزي و قفقاز -.شیراوند
 35 .  

  
مطالعات آسیاي مرکزي و  - .سمیه قنبري/ تحلیلی بر تمایز رفتاري روسیه در اوکراین و شمالگان    ۲۶

  . 93  -  118: 104، شماره 25 ، زمستان؛ جلد 1397 . قفقاز
  

، شماره 33 ، اردیبهشت؛ جلد 1398 . رویدادها و تحلیل ها - .محمود علیزاده/ تروریسم در آ سه آن    ۲۷
323 :84 -  82 .  
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المللی بر اساس نظر سنجی  تصویر و میزان محبوبیت جمهوري اسالمی ایران در محیط بین    ۲۸
  . 55  -  59: 322، شماره 33 ، فروردین؛ جلد 1398 . رویدادها و تحلیل ها -.ناصر زمانی/ ها

  
. رویدادها و تحلیل ها -.پیرا مریم بستان/ نقش نهادهاي مختلف داخلی: تصویرسازي از ایران    ۲۹

  . 43  - 45: 322، شماره 33 ، فروردین؛ جلد 1398 
  

داود / تهدیدات ترکیبی نظام سلطه و تدابیر دفاعی جمهوري اسالمی ایران براي مقابله با آنها    ۳۰
  . 7  -  32: 175، شماره 20 ، بهار؛ جلد 1398 . ماهنامه خلیج فارس و امنیت -.زارع نژاد

  
 -.اکبر ولی زاده، شیوا علی زاده/ اي روسیه پذیري نخبگان پساشوروي و هژمونی منطقه جامعه    ۳۱

  . 157  - 186: 104، شماره 25 ، زمستان؛ جلد 1397 . مطالعات آسیاي مرکزي و قفقاز
  

جایگاه تشکیالتی و اجتماعی سفیران و شرایط گزینش آنها در تمدن اسالمی با تاکید بر     ۳۲
، 1397 . فصلنامه تاریخ روابط خارجی -.تفرشی مهدي بیگدلو، علیرضا اشتري/ عصر ایلخانی

  . 1  - 23: 75، شماره 19 د تابستان؛ جل
  

، 1398 . رویدادها و تحلیل ها -.آزاده انتظاري/ جایگاه دیاسپورا در دیپلماسی عمومی استرالیا    ۳۳
  . 66  -  68: 322، شماره 33 فروردین؛ جلد 

  
مطالعه موردي اوکراین و : جایگاه کلیسا و دیپلماسی مذهبی در سیاست خارجی روسیه    ۳۴

، 24 ، بهار؛ جلد 1397 . مطالعات آسیاي مرکزي و قفقاز -.شفیعی، احسان فالحینوذر / گرجستان
  . 29  - 56: 101شماره 

  
رویدادها و  -.طاهره محمدي/ )1397 اسفند(المللی  جلسات علمی مرکز مطالعات سیاس و بین    ۳۵

  . 6  - 14: 323، شماره 33 ، اردیبهشت؛ جلد 1398 . تحلیل ها
  

بان  دیده -.وحیده احمدي/ وار غزه و رژیم صهیونیستی، چالش ها و هشدارهاجنگ دوروزه ن    ۳۶
  . 93  -  100: 86، خرداد؛ شماره 1398 . امنیت ملی

  
مطالعات  -.رضا سیمبر، مهدي پادروند/ چالش هاي سیاست خارجی روسیه در آسیاي مرکزي    ۳۷

  . 57  - 85: 101، شماره 24 ، بهار؛ جلد 1397 . آسیاي مرکزي و قفقاز
  

فهیمه خوانساري فرد، محمدعلی / چانه زنی قومی و تبیین جدایی طلبی در قفقاز جنوبی    ۳۸
  . 59  - 96: 102، شماره 24 ، تابستان؛ جلد 1397 . مطالعات آسیاي مرکزي و قفقاز -.بصیري

  
لعات آسیاي مطا -.وند علی آدمی، حسن آئینه/ چگونگی تقابل روسیه و چین با آمریکا در اوراسیا    ۳۹

  . 1  - 33: 102، شماره 24 ، تابستان؛ جلد 1397 . مرکزي و قفقاز
  

امین / سازي تصویر جمهوري اسالمی ایران؛ اقدام راهبردي دیپلماسی عمومی چندبعدي    ۴۰
  . 52  - 54: 322، شماره 33 ، فروردین؛ جلد 1398 . رویدادها و تحلیل ها - .پور هروان اسماعیل

  
محمدکاظم سجادپور، آسیه پورقربان / اط گرایی برگرفته از منطقه آسیاي مرکزيچین و افر    ۴۱

  . 65  -  99: 103، شماره 24 ، پاییز؛ جلد 1397 . مطالعات آسیاي مرکزي و قفقاز - .نیاکی
  

رویدادها و  -.آسیه پورقربان نیاکی/ المللی در تحوالت شبه جزیره کره چین، مهمترین بازیگر بین    ۴۲
  . 72  - 76: 323، شماره 33 ، اردیبهشت؛ جلد 1398 . تحلیل ها

  
امین / المللی؛ با نگاهی به وضعیت سمن هاي ایرانی حضور و فعالیت سمن ها در عرصه بین    ۴۳

  . 60  - 65: 322، شماره 33 ، فروردین؛ جلد 1398 . رویدادها و تحلیل ها - .پور هروان اسماعیل
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 -.امیر رمضانی/ المللی کتاب تهران ی و دومین نمایشگاه بینحضور وزارت امور خارجه در س    ۴۴
  . 27  - 32: 323، شماره 33 ، اردیبهشت؛ جلد 1398 . رویدادها و تحلیل ها

  
، بهار؛ جلد 1398 . المللی فصلنامه مطالعات بین -.دومینیکا، دي فازیو/ المللی حقوق بشر و جامعه بین    ۴۵

  . 31  - 41: 60، شماره 15 
  

مطالعات آسیاي مرکزي و  - .رود علیرضا ثمودي پیله/ حوزه هاي اختالف میان بریتانیا و روسیه    ۴۶
  . 33  -  64: 103، شماره 24 ، پاییز؛ جلد 1397 . قفقاز

  
امنیت  -.حسین عسگریان/ المللی خروج آمریکا از آي ان اف و پیامدهاي آن بر امنیت بین    ۴۷

  . 14  -  24: 1ماره ، ش1 ، دي؛ جلد 1397 . الملل بین
  

 -.مریم بستان پیرا/ )براساس نظریات ارتباطی(خصوصیات دیپلماسی عمومی مبتنی بر اخالق     ۴۸
  . 15  -  18: 322، شماره 33 ، فروردین؛ جلد 1398 . رویدادها و تحلیل ها

  
 - .لجیگرکا ولی کوزه/ سازي در روابط ازبکستان و تاجیکستان دالیل و پیامدهاي غیرامنیتی    ۴۹
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