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فرهنگ

شماره جد�د همشهری �ퟤدیپلماتیک�៤ در قالب ویژه نامه برگزاری اجالس

سران جنبش عدم تعهد و با عنوان �ퟤالمپیک سیاسی در ایران�៤ همزمان

با برگزاری شانزدهمین اجالس سران جنبش آن در تهران بر روی

کیوسک های مطبوعاتی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پرونده ویژه جنبش عدم تعهد ضمن نگاهی به چگونگی و علل شکل گیری این جنبش، بنیانگذاران، اعضا و

ماهیت سیاسی و جغرافیای آنها، ارکان اصلی جنبش، مروری بر 15 اجالس پیشین سران جنبش، چگونگی و اهمیت برگزاری شانزدهیمن

اجالس سران در ایران و نقش و جا�گاه جنبش در نظام جد�د جهانی و فرصت های جنبش عدم تعهد برای دیپلماسی ایرانی آورده شده

است.

همچنین در این شماره، در پرونده ای با عنوان �ퟤقدرت �ابی چین در نظام بین الملل�៤ ضمن بررسی موضوعاتی چون روابط چین و آمر�کا، ظهور

چین و ساختار قدرت نظام بین الملل و مناسبات چین با اتحاد�ه ارو�ا، روسیه و آفر�قا در گفتگو با فر�دون وردی نژاد سفیر اسبق ایران در

�کن و د�گر نو�سندگان دالیل پیشرفت اقتصادی چین، جهت گیریهای سیاست خارجی این کشور و جا�گاه آن در عرصه تعامالت تجاری

کشورمان مورد بحث قرار می گیرد.

�ퟤالمپیک سیاسی در ایران�៤ به روا�ت همشهری دیپلماتیک
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شماره 63 همشهری دیپلماتیک در کنار این دو پرونده در قالب گفتگو با دکتر حسین امیرعبداللهیان معاون عربی – آفر�قایی وزارت خارجه

و �ادداشتی از محمدرضا رئوف شیبانی سفیر جمهور اسالمی ایران در دمشق آخرین تحوالت منطقه و سور�ه را مورد بررسی قرار می دهد.

از بخش های جذاب د�گر این شماره مصاحبه اختصاصی همشهری دیپلماتیک با مارتین شولتز رئیس �ارلمان اتحاد�ه ارو�ا در خصوص نوع

نگاه و تعامل غرب با ایران در کنار مصاحبه با زبیگنیو برژ�نسکی سیاستمدار برجسته امر�کایی در رابطه با دموکراسی صنعتی در برابر

دموکراسی مصرف کننده است.

در این شماره �ادداشت ها و گفتگوهای متنوع با کارشناسان و صاحب نظرانی چون عباس عراقچی، محمدرضا دهشیری، حسین

امیرعبدالهیان، سیدمحمدکاظم سجادپور، ابراهیم متقی، محمدرضا رئوف شیبانی، جواد کچوئیان، علی بی نیاز، آمیتای اتزیونی(استاد روابط

بینالملل دانشگاه جورج واشنگتن)، جوشا دبلیو. واکر، جعفر حقپناه،  فر�دون ورد�نژاد، محمدرضا مجیدی، علیاکبر عبدالرشیدی،

حسینشیخاالسالم، حسن هانیزاده، محمود رضا گلشن پژوه، احمد بخشی، عبادالله موالیی، سید علی قائم مقامی و... آورده شده است.

شماره 63 همشهری دیپلماتیک در 180 صفحه و با قیمت 2500 تومان از دکه های روزنامه فروشی قابل تهیه است.

امانت داری و اخالق مداری

استفاده از اين خبر فقط با ذکر منبع " خبرگزاری مهر " مجاز است.


