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بهار 1399

 ویژه نامه 
کرونا تحلیل بحران 

دکتر محمد نظری

مهدی صادقی

دکتر یاسر برخورداری

 دکتر رحیم بایزیدی،
دکتر امیر عباسی خوشکار، 

دکتر وحید قربانی

شهیدی،  علی  سلیمانی،  محمد  دکتر  ترابی فرد،  میالد 
قباشی،  نسیم  فــکــری،  علی  دکتر  کــری،   شــا مجید   دکتر 

دکتر محسن یزدان پناه

ــر احـــمـــد بــیــگــلــری،  ــتـ ــم آقـــامـــحـــمـــدی، دکـ ــیـ ــراهـ ــر ابـ ــتـ  دکـ
نیما بــهــزادیــان، صـــادق صـــفـــارزاده، دکــتــر نــاصــر فــخــاری، 

مصطفی قربانی

ــرضــا بــلــیــغ، ســجــاد  ــر عــلــی ــتـ ــریـــم اردبـــیـــلـــی، دکـ ــر مـ ــتـ دکـ
قائمی  محمدرضا  دکتر  صالحی،  محمود  صفارهرندی، 
احمد  دکــتــر  کلهر،  سینا  دکــتــر  کشفی،  سیدعلی  نــیــک، 
کوهی، مهدی مختاری، دکتر محمد مالعباسی، دکتر میثم 

مهدیار، آرش عاقبتی
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کــــــوویــــــد-19، نـــظـــم جـــهـــانـــی و  ــوع   ــ ــی ــ ش  14
خارجی  سیاست  بـــرای  درس آمــوخــتــه ای 

ایران

کرونا  پسا  دوره  اقتصادی  سیاست گذاری   24
در سه گام

ــاد نــئــولــیــبــرالــیــســم   ــص ــت ــا طـــــــرف داران اق ــ آی  26
خواهند  کرونا  بحران  حل  بــرای  راهــکــاری 

داشت؟

کرونا و جهانی شدن؛ شکست یا تعدیل؟  48

موفق تر  دموکراسی  کرونا  با  مقابله  ــرای  ب  51
است یا اقتدارگرایی؟

کرونا و آزمون نظام های سالمت  72
کرونا جنبه های اجتماعی پدیده   74

کــرونــا بــاطــل الــســحــر نــگــاه اســتــعــمــاری به   78
جامعه ایرانی

 نظم بین المللی
کرونا؛   پسا

  کنکاشی در واقعیت ها
کج فهمی ها و 

 سیاسِت اقتصاد 
کرونا در دوره پسا

 وضعیت سنجی مواضع
نیروها و جریان های 

سیاسی در قبال ابعاد 
کرونا بحران 

کرونا، نفس تنگ 
اقتصاد  و قدرت 

اجتماعی ایران

12

22

46

70

دکتر محمدعلی الفت پور

زمانی،  قاسم  سید  دکتر  خلیلی،  مصطفی  بــی پــروا،  امیر 
قــهــوه چــیــان، سید  نــظــیــف، حمید  دکــتــر هـــادی طــحــان 
کازرونی، دکتر حجت مبین، دکتر فیروز محمدی،  مصطفی 

دکتر حامد نیکونهاد

بــررســی راهــکــارهــای حــقــوقــی، قــانــونــی  و   90
قضایی  مبارزه  با دالر

دولت ها  بین المللی  تعهد  و  کرونا  بحران   96
برای تضمین سالمت شهروندان

 ضرورت 
 مسئله شناسی 

حقوقی
88

ب
الــــ

طــ
 مــ

ت
ســــ

ــــر
ــه

ف


