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ویژهنامه
تحلیل بحران کرونا

اعضای هیات تحریریه

مهدی صادقی
میالد ترابیفرد ،دکتر محمد سلیمانی ،علی شهیدی،
دکتر مجید شــا کــری ،دکتر علی فــکــری ،نسیم قباشی،
دکتر محسن یزدانپناه

دکتر یاسر برخورداری
دک ــت ــر اب ــراه ــی ــم آق ــام ــح ــم ــدی ،دک ــت ــر اح ــم ــد بــیــگــلــری،
نیما بــهــزادیــان ،ص ــادق ص ــف ــارزاده ،دکــتــر نــاصــر فــخــاری،
مصطفی قربانی

دک ــت ــر م ــری ــم اردب ــی ــل ــی ،دک ــت ــر عــلــیــرضــا بــلــیــغ ،ســجــاد
صفارهرندی ،محمود صالحی ،دکتر محمدرضا قائمی
نـیــک ،سیدعلی کشفی ،دکــتــر سینا کلهر ،دکــتــر احمد
کوهی ،مهدی مختاری ،دکتر محمد مالعباسی ،دکتر میثم
مهدیار ،آرش عاقبتی

دکتر محمدعلی الفتپور
امیر بـیپــروا ،مصطفی خلیلی ،دکتر سید قاسم زمانی،
دکــتــر ه ــادی طــحــان نــظــیــف ،حمید قــهــوهچــیــان ،سید
مصطفی کازرونی ،دکتر حجت مبین ،دکتر فیروز محمدی،
دکتر حامد نیکونهاد

فــهــــرســــت مــطــالـ ــب

دکتر محمد نظری
دکتر رحیم بایزیدی،
دکتر امیر عباسی خوشکار،
دکتر وحید قربانی

نظم بینالمللی
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بــرای مقابله با کرونا دموکراسی موفقتر
است یا اقتدارگرایی؟

72

کرونا و آزمون نظامهای سالمت

74

جنبههای اجتماعی پدیده کرونا

78

کــرونــا بــاطـلالــســحــر نــگــاه اســتــعــمــاری به
جامعه ایرانی

90

بــررســی راهــکــارهــای حــقــوقــی ،قــانــونــی و
قضایی مبارزه با دالر

96

بحران کرونا و تعهد بینالمللی دولتها
برای تضمین سالمت شهروندان

