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زمان بازنگری در اهداف
«هفته کتاب» فرا رسیده است

...

نخستیندبیرهفتهکتابجمهوریاسالمیایرانمعتقداستکهاینرویدادفرهنگیپساز 25دوره،نیازمندبازبینیاستوبایدازحالتنمایشیخارجشودو
دستاندرکارانوفعاالنبرگزاریهفتهکتاببایدفعالیتهایآنرابازنگریکنند.بهگزارشایبنا،محمدرنجبریگفت:معتقدمکهدربرنامهریزیهایهفته
کتاب،بایدبهجامعهروستایینیزتوجهبیشتریشودوطرحهافقطبهکالنشهرهامحدودنشود.

حجت االسالم دکتر جباری ،استاد تاریخ اسالم در گفت و گو با خراسان مطرح کرد

سخناندیشه
توصیفرذیلت«غضب»
درکالمامامحسنعسکری

(ع)

حجتاالسالمدکترجواهری
عضوهیئتعلمیدانشگاهفردوسی

خشم،عاملگسترشبدیها ،زشتیهاوناهنجاریهاست؛
پس باید خشم را مهار و کنترل کــرد ،چون با مهار خشم
میتوانخودراازانحرافاتوتبهکاریهابازداشت.اهلبیت
علیهمالسالم ،پیشوایان و پیشگامان حلم و بردباری بوده و
با رفتار و گفتارشان ،همگان را به مهار خشم فرا خواندهاند.
امامحسنعسکریعلیهالسالمفرمودهاند«:الغضبمفتاح
شر؛خشم،کلیدهربدیاست(».بحاراالنوار،ج،78ص
کل ّ
.)373بیتردیدآگاهیازپیامدهایمنفیخشم،خردمندان
را از خشم باز خواهد داشت .از این رو تبیین و درک آثار بد
خشم یک روش مؤثر در تقویت اراده برای رهایی از این رذیله
اخالقی است .راغب اصفهانی درباره مفهوم غضب نوشته
است«:الغضبثوراندمالقلبارادةاالنتقام؛خشم،جنبش
وجوشوخروشخونقلببهارادهانتقاماست(».المفردات
فی غریب القرآن ،ماده غضب ،ص  )361در نظام تربیتی
اسالمیغضبازرذایلاخالقیبسیاربدومادربرخیرذایل
اخالقی دیگر است .امام حسن عسکری علیهالسالم در این
حدیثپیامدهایخشمرابههمهانسانهایادآوریکردهوبه
جهانیانهشداردادهاندکههمهبدیها،همراهباخشماست.

...

معرفینشریات
تحلیلروزآمدوقایعسیاسی
در«فصلنامهمطالعاتسیاستخارجیتهران»
رودسری  -برای آنکه بتوان
درباره وقایع و اتفاقات جهان
سیاست به درک و شناختی
کامل و جامع رسید ،آگاهی
از دیــدگــاههــای خــبــرگــان و
متفکران ایــن عرصه ،الزم و
ضروری است .نقدها و نظرات
اندیشمندان عالم فرهنگ و
سیاستمیتواندزوایایکمتر
دیده شدهای را فــراروی عالقهمندان قرار دهد .بنابراین،
برایفعاالنسیاسیوبهویژهدانشجویانوپژوهشگرانیکه
در این حیطه فعالیت میکنند ،مجالت تخصصی مرتبط با
علوم سیاسی و سیاست خارجی ،فرصت مغتنمی محسوب
میشود .خوشبختانه در سالهای اخیر ،از سوی صاحب
نظران این عرصه ،مجالت و نشریههای مفید و تأثیرگذاری
منتشرشدهکه«فصلنامهمطالعاتسیاستخارجیتهران»
یکیازبرجستهترینآنهاست.اینفصلنامهکهتاکنونودر
پی سه سال فعالیت 9 ،شماره از آن در اختیار عالقهمندان
قرارگرفته،نشریهایتخصصیاستکهمندرجاتآن،حول
تحلیلمسائلووقایعجاری،درعرصهسیاستخارجیدور
میزند.صاحبامتیاز«فصلنامهمطالعاتسیاستخارجی
تهران» ،مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی است که
تا کنون ،دهها اثر بدیع را در عرصه تاریخ و سیاست ،روانه
بازارنشرکردهاست.مدیرمسئولیفصلنامهرااحمدخزائی
و سردبیری آن را ،حسین صفدری بر عهده دارد .در میان
اعضای تحریریه این نشریه ،استادانی همچون دکتر محمد
جمشیدی ،دکتر ابراهیم متقی و هادی محمدی حضور
دارند که بر بار علمی این نشریه ،بسی افزوده است .با این
حال ،گروه مشاوران «فصلنامه مطالعات سیاست خارجی
تهران» که متشکل از آی ـتا ...محمدعلی تسخیری ،دکتر
حسین امیرعبداللهیان ،دکتر عالءالدین بروجردی ،دکتر
عباسعراقچی،حسینجابریانصاری،دکترابوذرابراهیمی
ترکمانوتعدادیدیگرازصاحبنظرانعرصهعلومسیاسی
و روابط بینالملل است ،در کنار اندیشمندانی مانند دکتر
سیدمحسن حکیم(مشاور سیاسی مجلس اعالی عراق)،
دکترعبدالحلیمفضلا(...عضوهیئتعلمیدانشگاهلبنان)،
دکتربسامعبدا(...مدیرمرکزمطالعاتاستراتژیکدمشق)،
فصلنامه مذکور را به نشریهای ویژه و جامع نظرات اهل فن
تبدیلمیکند.بررسیمقاالتمندرجدر«فصلنامهمطالعات
سیاست خارجی تهران» نشان میدهد که اعضای تحریریه
و مسئوالن این نشریه ،برای نوشتن مقاالت یا برون سپاری
موضوعاتمدنظرخود،بهترینومسلطترینافرادممکنرا
برمیگزینند .بهره بردن از تواناییهای استادان برجسته و
پژوهشگران باتجربه در عرصههای مختلف علوم سیاسی و
سیاستخارجی،یکیازویژگیهایمهماینفصلنامهاست.

«تقیه» و «شبکه وکالت»؛تدابیرامامعسکری(ع)برایورودبهعصرغیبت
جواد نوائیان رودسری

info@khorasannews.com

دوران امامت یازدهمین پیشوای شیعیان در حالی آغاز
شد که آن حضرت ،در پادگانی محصور بود و تحت نظر
مأموران خلیفه عباسی قــرار داشــت .انتشار اخباری
مبنی بر اینکه مهدی موعود(عج) ،فرزند امام حسن
عسکری(ع) است ،دستگاه خالفت را به فعالیتهای
ام ــام(ع) حسا ستر میکرد .ایــن در حالی بــود که آن
حضرت باید مقدمات فکری و عملی ورود شیعیان
به عصر غیبت را نیز ،تــدارک میدید .بررسی وقایع و
حــوادث این برهه حساس تاریخی نشان میدهد که
امام حسن عسکری(ع) چگونه با مدیریت مدبرانه خود،
توانست جامعه شیعه را با کمترین بحران و چالش ،از
گذرگاهی حساس عبور دهد و به عصر غیبت وارد کند .در
گفتوگو با حجتاالسالم والمسلمین دکتر محمدرضا
جباری ،پژوهشگر برجسته تاریخ اسالم و عضو هیئت
علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امــام خمینی(ره)
به بررسی راهبرد پیشوای یازدهم در این برهه حساس
تاریخی پرداختیم .وی در گفتوگو با خــراســان ،به
تشریح سیاستهایی پرداخت که از سوی امام حسن
شیعیان در حال ورود
عسکری(ع) برای مدیریت جامعه
ِ
به عصر غیبت ،به کار گرفته شد.
دوران امامت امــام حسن عسکری(ع)،
دورانی حساس در تاریخ شیعه است .ورود به عصر
غیبت و مقدماتی که باید بــرای آن تــدارک دیده
میشد نیز ،بر اهمیت و حساسیت این دوره تاریخی
میافزاید .راهبرد امام(ع) برای مدیریت شیعیان و
عبور دادن آن ها از این پیچ حساس تاریخی چه بود؟
همان طور که اشــاره کردید ،دوره امامت امــام حسن
عسکری(ع) ،به لحاظ زمانی ،دوران کوتاهی است؛ از
سال  254تا  260هجری قمری ،مدتی حدود شش سال
را شامل میشود؛ اما همین دوره کوتاه ،به لحاظ برهه
زمانی ،دوران بسیار حساسی بود .شیعیان ،بر اساس
تقدیر الهی ،باید پس از شهادت آن امام همام ،وارد دوران
غیبت میشدند .موضوع آغاز عصر غیبت ،از سوی امامان
پیشین(ع) ،در قالب روایات و احادیث مطرح شده بود.
مرحوم شیخ صدوق در کتاب «اکمالالدین» ،بابی را به
همین موضوع اختصاص داده و روایات متعددی را از همه
معصومین(ع) ،در این زمینه نقل کرده است .به همین
دلیل ،این دوره ،برای شیعه ،دوره بسیار حساسی بود؛
هرچند که معلوم نیست اهمیت این موضوع برای همه
شیعیان آن دوره ،معلوم و معین بوده باشد.
چــرا برخی شیعیان از وقــوع ایــن اتفاق
بزرگ ،بی خبر بودند؟

ائــــمــــه(ع) بـــــرای ب ــی ــان ایــــن حــقــیــقــت ،در حــالــت
«بینالمحذورین» قرار داشتند ،به این معنا که هم باید
این حقیقت را به اطــاع مــردم میرساندند و هم باید
در بیان آن ،به دلیل محدودیتها و خطراتی که وجود
داشت ،احتیاط میکردند .به همین دلیل ،آن بزرگواران
برای اطالعرسانی در این زمینه ،بیشتر به خواص اکتفا
میکردند تا این خواص ،به تدریج اطالعات مورد نیاز را
در اختیار سایر شیعیان قرار دهند .وضعیت طوری بود که
حتی امامان پیشین هم برای بیان نام امام بعدی و معرفی
او به عموم مردم ،با مشکالت جدی روبهرو بودند .کافی
بود تا نام وصی امام(ع) فاش شود تا عباسیان ،مقدمات
به شهادت رساندن او را فراهم کنند .این وضعیت از
دوران امامت امام ششم ،امام جعفر صــادق(ع) وجود
داشت؛ چنانکه آن حضرت برای مشخص نشدن وصی
اصلیشان ،چند نفر را به عنوان وصی خود معین کرد
که برخی از آن ها ،اصو ًال در ردیف شیعیان و دوستداران
اه ـلبــیــت(ع) قــرار نداشتند .بنابراین ،امــام حسن
عسکری(ع) نیز ،ناچار بود تنها خواص را از این حقیقت
بزرگ مطلع کند .در همین زمینه ،روایــات و احادیث
متعددی از امــام حسن عسکری(ع) دربــاره امامت و
وصایت فرزندشان ،وجود مقدس امام زمان(عج) ،نقل
شده اســت .این روایــات ،موضوع غیبت آن حضرت را
مورد تأکید قرار میداد و شیعیان را برای چنین رویدادی
آماده میکرد .البته ،این احادیث را باید به احادیثی که
از معصومین پیشین(ع) هم نقل شده است ،افزود .نکته
دیگر ،اقدامات امام حسن عسکری(ع) در زمینه آماده
کردن دوستداران اهلبیت(ع) برای ورود به عصر غیبت
است .یکی از این اقدامات ،تقویت جایگاه ُن ّواب و شبکه
وکالت بود .میدانیم که شبکه وکالت ،برای رسیدگی به
امور شیعیان ،از مدتها قبل و در دوران ائمه پیشین(ع)
ایجاد شده و گسترش یافته بود .از آ نجا که در دوران
امامت امام یازدهم(ع) ،امکان برقراری ارتباط مستقیم
با آن حضرت ،بسیار محدود بود و امام(ع) در یک پادگان
نظامی ،تحت نظر مأموران خلیفه عباسی قرار داشت،
نقش شبکه وکالت بسیار مهمتر و پررنگتر از دوران
امامان پیشین(ع) بود و توسط امام حسن عسکری(ع)
هم ،تقویت شد.
نایبان و وکالیی که برگزیده میشدند ،عموم ًا از خواص
شیعه بودند .به عنوان نمونه ،ابوعمرو ،عثمان بن سعید
عمری ،نخستین نایب حضرت ولیعصر(عج) ،از 10
سالگی وارد خانه امام هادی(ع) و تحت نظر آن حضرت
تربیت شده بود .به طوری که در دوران امامت امام حسن
عسکری(ع) کلیه امــور مربوط به اداره امــور شیعیان و
وکال ،عموم ًا از سوی امــام(ع) به عثمان بن سعید ارجاع

میشد .جالب است بدانید که شغل ظاهری عثمان بن
سعید« ،روغنفروشی» بود و از همین رو به « َز ّیات» شهرت
داشت .اما طبق گزارشهایی که در کتاب های معتبری
همچون «کتاب الغیبه» شیخ توسی آمده است ،این شغل
پوششی برای برقراری ارتباط با امام حسن عسکری(ع)
و رساندن پیامهای شیعیان به آن حضرت بود .یکی از
اقدامات امام حسن عسکری(ع) ،معرفی همین عثمان
بن سعید به عنوان نایب فرزند بزرگوارش در دوران غیبت
صغری است .اعالم این موضوع در دیدارهای محدودی
که امام(ع) با شیعیان داشت ،اتفاق میافتاد؛ چنانکه در
دیدار با جمعی از شیعیان یمن ،ضمن اعالم این مطلب،
فرمود«:و اشهدوا علی ان عثمان بن سعیدالعمری وکیلی
و ان ابنه محمدا وکیل ابنی مهدیکم؛ شاهد باشید که
عثمان بن سعید وکیل من و پسر او محمد نیز ،وکیل پسر
من است که مهدی شماست ».از دیگر اقدامات امام حسن
عسکری(ع) در زمینه آماده کردن شیعیان برای ورود به
عصر غیبت ،تقویت اصل «تقیه» ،به عنوان یک راهکار مهم
برای جلوگیری از آسیب وارد آمدن به شیعیان ،در دوران
غیبت بود .از تقیه ،در آموزههای ما با عنوان «حرز» و «سپر»
یاد شده است؛ تقیه ،سپر انداختن و تسلیم شدن نیست،
بلکه همان کاری را انجام میدهد که سپر در میدانهای
جنگ انجام میدهد .امام حسن عسکری(ع) اصل تقیه را
بهشیعیانآموزشمیدادواستفادهازآنراتوصیهمیکرد.

توجه به این مسئله باعث شد که جامعه شیعه ،در عین
تهدیدات موجود ،بتواند جایگاه اجتماعی خود را حفظ و
تقویتوضرباتدشمنرادفعکند.باهمینرویکردبودکه
امام حسن عسکری(ع) ،در محیطی مانند سامرا که در آن
شیعیانکمیحضوردارند،توانستبرنامههایخودرااجرا
و شیعیان را برای ورود به عصر غیبت آماده کند .مسعودی
نقل کرده است که امام حسن عسکری(ع) را مجبور کرده
بودند که هفتهای دوبار ،روزهای دوشنبه و پنج شنبه ،خود
رابه مأمورانخلیفهعباسی در سامرا معرفیواعالمحضور
کند .طبیعی است که در چنین محیطی ،ارتباط با نواب و
وکال ،چه وضعیتی پیدا میکند .اما میبینیم که در همین
شرایط ،وجود مقدس امام حسن عسکری(ع) موفق شد
چه اقدامات بنیادینی را برای ورود شیعیان به عصر غیبت،
سازمان دهی کند .افزون بر این ،آن حضرت در این مدت
باید پاسخگوی پرسشهای شیعیانی میبود که در اقصی
نقاط سرزمینهای اسالمی زندگی میکردند؛ از مغرب
در شمال آفریقا تا خراسان .پرداختن به این امور ،مدیریت
مدبرانه امام(ع) را به نمایش میگذارد .همین مدیریت
بود که باعث شد شیعیان با کمترین مشکل و چالش ،وارد
عصر غیبت شوند.
به نظر میرسد امام حسن عسکری(ع)
تنها با مشکل ایجاد محدودیت از ســوی خلفای
عباسی روبهرو نبود و برخی از وابستگان آن حضرت
نیز ،در محدود کردن امــام(ع) و آزار و اذیت ایشان
نقش داشتند که از میان آن ها ،مشخص ًا میشود به
جعفر بن علی ،معروف به «جعفر ّ
کذ اب» ،برادر امام
حسن عسکری(ع) اشاره کرد .راهبرد امام(ع) برای
تقابل با این جریان که میتوانست در عصر غیبت هم
به اعتقادات شیعی ضربه وارد کند ،چه بود؟
دربــاره جعفر بن علی که به نام وی اشــاره کردید ،باید
بگویم که انحراف وی ،حتی قبل از شهادت امام حسن
عسکری(ع) نزد خــواص و حتی عموم شیعه ،معلوم و
مشخص بود .زمینههای بروز انحراف در جعفر ،از دوران
امامت امام هادی(ع) آشکار شد و آن حضرت هم ،خواص
شیعه را از این مسئله باخبر کرد .نوع برخورد امام هادی
و امام حسن عسکری علیهما السالم هم با جعفر چنان
بــود که بــرای شیعیان ،تردیدی در انحراف وی باقی
نمیگذاشت .به همین دلیل وقتی شیعیان ،پس از
شهادت امام حسن عسکری(ع) ،با ادعای کذب جعفر
روبه رو شدند ،به آن اعتنایی نکردند .حتی روایتهای
تاریخی نشان میدهد که دستگاه خالفت عباسی هم،
جعفر را چندان جدی نمیگرفت و برای او ارج و قربی
قائل نبود و خلیفه با نگاهی توام با تحقیر و استخفاف به
جعفر مینگریست.

...

مشاورهحقوقی
خواننــدگان محتــرم! در صفحــه  12روزنامــه
خراســان ،پاســخگوی پرســش های حقوقی شما
هستیم .شــما می توانید پرســش های خود را در
تمام زمینه های حقوقی ،از طریق پیامک به شماره
 2000999ارســال کنید .لطفــ ًا در ابتــدای متن
پیامک حتما کلمه «حقوقی» را قید فرمایید.

پرسش :حکمی که برای پرونده من صادر شده و هنوز
در حال طی مراحل تجدید نظر است ،توسط یک قاضی
متخلف صادر شد که البته ،هم اکنون ،به جرم اخذ
رشوه ،محکوم و محکومیت وی قطعی شده است .آیا
می توانم به استناد حکم محکومیت قاضی پرونده،
خواستار رسیدگی مجدد به پرونده شوم؟
پاسخ :هدف از تشکیل دادگاه تجدیدنظر ،رسیدگی مجدد
به دعواست .بنابراین ،قضات دادگــاه تجدیدنظر به موضوع
هر دعوا مجدد ًا رسیدگی میکنند .در صورتی که قاضی در
رسیدگی به پرونده کوتاهی یا اشتباه کرده باشد ،حکم دادگاه
اول را نقض و مجدد حکم مقتضی را صــادر خواهند کرد.
همچنین ،اگر دادگاه انتظامی قضات تخلف قاضی را در حکم
صادرشدهعلیهشماموثرتشخیصدهد،موضوعرابهدادستان
کل کشور اعالم میکند تا ایشان پرونده را برای نقض حکم و
رسیدگیمجددبهدادگاهتجدیدنظرارسالکند.باتوجهبهاین
که اکنون پرونده شما در حال رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر
است ،اعمال مقررات مذکور ضرورتی ندارد .تخلف قاضی در
یکیاچندپرونده،موجببیاعتبارشدنتمامآرایصادرشده
از سوی وی نخواهد شد .تنها در صورتی تخلف قاضی موجب
رسیدگی مجدد به پرونده میشود که دادگاه عالی انتظامی
قضات آن تخلف را در حکم صادر شده موثر تشخیص دهد.
اشتباهیاتقصیرقاضیدررسیدگیبهپروندهوصدورحکمنیز،
موجببیاعتباریراینخواهدشد.درچنینمواردی،متضرر
از حکم میتواند پس از اثبات موضوع در دادگاه عالی انتظامی
قضات،خسارتواردشدهراازقاضییادولتدریافتکند.بند
ششمادهشش قانوننظارتبررفتارقضات،مصوب،1392
اظهارنظردربارهاشتباهیاتقصیرقاضیرادرصالحیتدادگاه
عالیانتظامیقضاتقراردادهاست.ماده 30همانقانونمقرر
میکند«:رسیدگیبهدعوایجبرانخسارتناشیازاشتباهیا
تقصیرقاضی،موضوعاصلیکصدوهفتادویکم()171قانون
یایران،در صالحیت دادگاهعمومی
اساسیجمهوری اسالم 
تهراناست.رسیدگیبهدعوایمذکوردردادگاهعمومی،منوط
بهاحرازتقصیریااشتباهقاضیدردادگاهعالیاست».بنابراین،
برایمطالبهخسارتواردشدهبهفرد،بهدلیلاشتباهیاتقصیر
قاضی،ابتدابایددادخواستیبرایاثباتتقصیریااشتباهقاضی
به دادگاه عالی انتظامی قضات تقدیم کنید .سپس در صورتی
که آن دادگاه حکم به تقصیر یا اشتباه قاضی صادر کرد ،باید با
استناد به این حکم ،دادخواستی به دادگاه عمومی حقوقی
تهرانتقدیمکنیدتابرمبنایحکمدادگاهعالیانتظامیقضات،
میزانخسارتراتعیینکندوحکمبهجبرانخسارتدهد.

خوشخواندن»ازامروزآغازمیشود
شعار«حال
هفتهکتاببا
ِ
ِ
دبیر بیست و ششمین دوره هفته کتاب
گزارش
جمهوری اسالمی ایران گفت :بیش از
 60ســازمــان و مجموعه مختلف در
جلسات ستاد اجرایی هفته کتاب حضور داشتند و 40
سازمان برنامههای خود را برای این هفته اعالم کردهاند.
بــیــســت و شــشــمــیــن دوره هــفــتــه کــتــاب جــمــهــوری
خوش خواندن»،از 24آبان تا
«حال
اسالمی ایران با شعار
ِ
ِ
اول آذر ماه امسال برگزار می شود .البته روز گذشته ،به
صورتنمادینوباحضوربرخیمسئوالن،مراسمافتتاحیه
هفته کتاب در کاشان ،پایتخت کنونی کتاب ایران برگزار
شــد .به گ ــزارش ایبنا ،نیکنام حسینیپور با اش ــاره به
برنامههایهفتهکتابوتقارنآنباهفتهوحدت،افزود:به
همینمناسبت،میتوانیمبرنامههایهفتهکتابراباشور
و نشاط بهتری برگزار کنیم .وی تأکید کرد :این هفته
فرصتیاستتاکتاب،باردیگربهعنوانفصلمشترکیدر
راستای تقویت وحدت اسالمی ،مورد توجه قرار گیرد.
حسینیپور ،همچنین گفت :امسال ،در برنامهریزیها بر
ایننکتهتاکیدشدهاستکهبرگزاریجشنهایچهلمین
سال پیروزی انقالب ،فقط به دهه فجر منحصر نباشد و در
برنامههاوجشنوارههایمختلف،برایچهلسالگیانقالب
برنامهریزیهاییرالحاظکنیم؛چراکههفتهکتابفرصت
خوبی بــرای این موضوع به شمار میآید.دبیر بیست و
ششمیندورههفتهکتابجمهوریاسالمیایراندربخش

دیگر صحبتهای خودگفت :یکی از مهم ترین برنامهها،
طرح حمایتهای فصلی است که مطابق با آن  ،همزمان با
هفته کتاب ،طرح پاییزه را اجرا خواهیم کرد و از آن جا که
رویکرد اصلی ما در تابستانه کتاب ،حمایت از کتابهای
تالیفی بود ،حمایت از این آثار را نیز در طرح پاییزه ادامه
میدهیم.حسینیپورتاکیدکرد:دربررسیهایاولیهطرح
تابستانهکتاب،تغییرمحسوسیدرحمایتازآثارتالیفیرخ
نداد؛ با این حال ما رویکرد خود را ادامه میدهیم و شاید
نتیجه این تغییرات را در سال آینده شاهد باشیم.وی
همچنین،بااشارهبهتاکیدمعاونفرهنگیوزارتفرهنگو
ارشاد اسالمی بر حمایت از طرحهای فصلی گفت :در این
زمینه ،دغــدغــه تسویه حساب طــرح تابستانه کتاب با
کتابفروشان مطرح بــود کــه در هماهنگی بــا معاون
فرهنگی،اینتسویهحساببهطورکاملانجام شد.

▪قالبهایارائهمفاهیم

در جدیدترین شماره این نشریه که مربوط به بهار و تابستان
سال  1397است ،سردبیر با نگارش مقالهای مفصل به
بررسی سیاستهای اخیر دولت آمریکا در قبال مردم ایران
میپردازدوپسازآن،دومقالهباموضوع«تعارضمنافعآمریکا
باهمپیمانانش»،اثرقلمییوسفنصرا،...استادتمامدانشگاه
لبنان و رئیس مرکز تحقیقاتی مطالعات راهبردی فلسطین
و «آرایش سیاسی لبنان در انتخابات سال  ،»2018نوشته
دکتر سرکیس ابوزید ،سردبیر مجله «تحوالت» و صاحب
امتیاز انتشارات «ابعاد» در لبنان ،برای استفاده خوانندگان
ارائه شده است .نکته حائز اهمیت در بررسی مقاالت مندرج
در «فصلنامه مطالعات سیاست خارجی تهران» این است که
با وجود تنوعی که دارد ،در چارچوبی مشخص قرار میگیرد؛
طوری که خواننده میتواند پس از مطالعه تمام آن ها ،به
درکی جامع از مسائل مربوط به تحوالت سیاست خارجی
و منطقهای دست پیدا کند.به عنوان نمونه ،در شماره بهار و
تابستان  1397فصلنامه ،مقاالت ارائه شده درباره آخرین
تحوالت مربوط به فلسطین ،لبنان ،عربستان سعودی،
عراق و ترکیه است .در کنار این مباحث ،توجه به دو موضوع
«فروپاشی برجام» و «رقابتهای سایبری» ،برای تکمیل
اطالعات مخاطب در نظر گرفته شده است .مجموعه این
مباحث ،میتواند درک و اطالعات مخاطب را درباره مسائل
خاورمیانه ،روزآمــد و او را با شرایط این منطقه راهبردی
و حساس ،بیش از پیش آشنا کند«.فصلنامه مطالعات
سیاست خارجی تهران» ،با شمارگان  1500نسخه منتشر
میشود و عالقهمندان به برقراری اشتراک یا کسب اطالع
درباره چگونگی دریافت مجله ،میتوانند با آدرس تهران،
خیابان شهید بهشتی ،خیابان شهید ســرافــراز ،پالک 7
مکاتبه کنند یا با شماره تلفنهای  02126705075و
 02188545506تماس بگیرند.
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