
گزارش روز
صفحه 5

سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 
۲۸ ذیحجه ۱4۳۸ - شماره ۲۱۷۲۶

روز اول مهــر به ســختی بچه ها را از 
تختشان بیرون می کشی و صبحانه خورده 
و نخورده می زنی به تن خیابان. در ترافیک 
اول صبح هر چه حرص و جوش داری،سر 
با  و  کناری ات خالــی می کنی  راننده های 
ناشکیبایی و بوق ممتد باالخره از دل ترافیک 
بچه ها را به مدرسه می رسانی که هنوز خواب 
و بیدارند! دیشب تا دیر وقت بیدار بوده اید و 
با اینکه می دانستید صبح روز اول مهر باید 
قبراق تر از هر وقت دیگری باشــید، اما به 
اجرای برنامه جدید و منظم پایبند نبوده اید 
و حاال دارید رنج یک شروع آشفته را تجربه 

می کنید.
به راســتی اگر ساعت خواب را در شب 
گذشته کمی زودتر تعیین می کردید؛ شام 
کوله پشتی  و صبح  ســبک تری می خورد 
منظم بر دوش و کیف اداری به دســت با 
وسایل نقلیه عمومی خودتان را به مدرسه 
و محل کارتان می رساندید، آن وقت باز هم 
روز اول مهرتان تا این حد آشفته و به قول 
معروف اعصاب خردکن رقم می خورد؟ برای 
یک شــروع خوب، منظم و بانشاط بیش از 
هر چیز باید پایبند برنامه ای منظم و از پیش 

تعیین شده بود. 
با شروع سال تحصیلی جدید هم دانش آموزان 
و هم خانواده ها قول های زیادی به خود  می دهند؛ 
برای مثال چــه بســیار دانش آموزانی که برای 
شــاگرد ممتاز بــودن برنامــه ای در ذهن خود 
می ریزند و والدین برای بیدار شــدن به موقع و 
سر وقت صبحگاهی خیلی قول ها به خود داده و 
بچه هایشان را مجاب به پیروی از برنامه ای که به 
در یخچال چسبانده اند، می کنند؛ اما مرد عمل 
بودن به این سادگی ها نیست و برای اجرای یک 
برنامه دقیق و منظم باید تالشــی مستمر داشت 
و دائمــا قول و قرار های ذهنــی را مرور کرده و 

پیش چشم آورد.
برنامه عملی نه تخیلی !

- می خواهم در درس هایم موفق شــوم، لطفا 
به من کمک کنید.

- چند ســاعت درس خواندن در روز من را 
در ردیف شاگردهای خوب کالس قرار می دهد؟

- صبح زود درس هایم را مرور کنم و یا وقتی 
از مدرسه به خانه می آیم؟

- می توانم برنامه های ورزشی و لیگ های برتر 
فوتبال را دنبال کنم و روی درس خواندنم اثری 

نداشته باشد؟
- اگر می شود جدول برنامه درسی برای کالس 
نهم می خواستم و می خواهم کمکم کنید معدلم 

از19/81به20 برسد.
- برای اینکه در کنکور تک رقمی شوم، ساعات 

خوابم چگونه باشد؟
- می خواهم هم به ورزش صبحگاهی برسم و 
هم به موقع سر کالس دانشگاه حاضر شوم. برای 

کمیت و کیفیت
 برنامه ریزی برای 

شروعی دوباره 
در آستانه 

سال تحصیلی جدید

بخش نخست

کوک کردن زنگ موفقیت با برنامه ریزی سنجیده 

گالیا توانگر

کالس های صبح چطــور برنامه ریزی کنم؟ )در 
خوابگاه دانشجویی اقامت دارم.(

- کتــاب را که بــاز می کنم، هزار جور فکر و 
خیال به سرم می آید و غرق تخیل می شوم. برای 

کنترل تخیالتم چطور برنامه ریزی کنم؟
- تغذیه ام در ایام مدرسه و شب های امتحان 
چطور باشــد که نتیجه بهتری بگیرم؟ امســال 

کنکوری ام.
آنچه در باال خواندید برخی از سؤاالت معمول 
محصلین و دانشجویان است. سؤاالتی که شاید 
در نظر اول کامال معمولی و پیش پا افتاده به نظر 
برسند، اما پاســخ مناسب دادن به آنها می تواند 
تغییرات شگرفی الاقل در وضعیت تحصیلی این 

افراد ایجاد کند.
دلیل اینکه بعضی ها نمی توانند به برنامه ریزی 
خودشان عمل کنند،درست برنامه ریزی نکردن 
اســت. یعنی یاد نگرفته انــد چگونه برنامه ریزی 
کنند؟ برای همین هم خیلی از برنامه هایشــان 
به ســرانجام نمی رســد! مثال آدمی که تا دیروز 
روزی 12 ســاعت می خوابیده است، حاال برنامه 
می ریزد که تنها شبی ۵ ساعت بخوابد! یا کسی 
که روزی یک ساعت هم درس نمی خوانده است، 
حاال می خواهد از همین امروز روزی 1۳ ساعت 
درس بخوانــد! یا یک نفر می خواهد هم نفر اول 
کنکور شــود و هم کالس ورزش و تئاتر برود و 
هم مهمانی هایش تعطیل نشــود! خالصه آدم ها 

 *چنانچه کمتر از ۵ ساعت
 در شبانه روز درس بخوانید، 
مطمئن باشید که زنجیره ای که 

با آن می توانستید به موفقیت 
 برسید، ازهمان حلقه اول 

نابود شده است.

* دلیل اینکه بعضی ها نمی توانند به برنامه ریزی خودشان عمل کنند، 
درست برنامه ریزی نکردن است. یعنی یاد نگرفته اند چگونه برنامه ریزی 
کنند؟ برای همین هم خیلی از برنامه هایشان به سرانجام نمی رسد. مثال 
یک نفر می خواهد هم نفر اول کنکور شود و هم کالس ورزش و تئاتر 

برود و هم مهمانی هایش تعطیل نشود! آدم ها معموال در برنامه هایشان 
هدف های غیرواقعی می آورند. 

*یک مشاور تحصیلی: فراموش 
نکنید در برنامه ریزی زمانی که 
می خواهید از یک مشاور کمک 
بگیرید، حتما باید مراجعه کنید 

و حضوری شرایط فردی و 
توانایی های خود را توضیح دهید.

هیچ فردی با دیگری یکی نیست 
و برای برخورداری از یک برنامه 
عملی و موفق باید توانایی ها و 

 امکانات خاص شما 
مد نظر قرار گیرد. 

معموال دربرنامه هایشــان هدف هــای غیرواقعی 
می آورند وکال غیرواقعی برنامه ریزی می کنند. برای 
همین هــم موقع اجرای برنامه وقتی به آن نگاه  
می کنند برایشان آن قدر سخت است که بی خیال 
انجامش می شــوند. اگر می خواهید برنامه واقعی 
داشــته باشید اول از همه خودتان و ویژگی های 
شخصیتی تان را بشناسید بعد می توانید؛ مثال یک 
برنامه تحصیلی درست بنویسید. چون می دانید 
شــما اهل شب تا صبح بیدار بودن نیستید، پس 
ساعت های شــبانه را برای درس نمی گذارید یا 
چون می دانید نمی توانید گروهی درس بخوانید، 
این مــدل درس خواندن را انتخاب نمی کنید. با 
شناخت خود و نوشتن تمام برنامه های زندگی تان 
می توانید یک برنامه ریزی واقعی داشــته باشید 

برنامه ای که عملی باشد نه تخیلی!
یک برنامه طوالنی مدت و ثابت 

موفقیت آمیز نیست
شناخت نیازها، توانمندی ها و منابع حمایتی 
قابل دســترس، اهداف بلندمدت و در عین حال 

اهداف کوچک، آهســته رفتن ویژگی های یک 
برنامه ریزی خوب است و استرس می تواند موجب 
کم شدن تمرکز و عدم موفقیت فرد در برنامه ریزی 
و اجرای آن شود. یکی از مهم ترین عوامل موفقیت 
هر فرد در زندگی داشــتن هدف اســت. داشتن 
هدف به این معنا اســت که او بداند در هر لحظه 
می خواهد که کاری انجام دهد، در احادیث نیز به 
این موضوع اشاره شده است که افراد باید امروزشان 
نسبت به دیروزشان متفاوت باشد. از دیدگاه اسالم 
و خداوند انسان باید اهداف جدیدی داشته باشد 

و برای این منظور الزم اســت برنامه ریزی کند. 
برنامه ریزی موجب می شود تا نقشه راه برای افراد 

تولید شود و به هدفشان برسند.
فاطمه 1۴ ساله دانش آموز تهرانی با ناامیدی 
می گویــد: »می خواهم درآزمــون نمونه دولتی 
قبول شوم،ولی برنامه درسی خوبی ندارم. دنبال 
یک برنامه درسی خوب هستم که به من کمک 
کند که در این آزمون قبول شــوم. آیا می توانم 
از مشــاور بخواهم بدون مراجعه این برنامه را به 

ایمیلم بفرستد؟«

حمیده صدیقی مادر یک دانش آموز می گوید: 
»برای برنامه درســی دخترم به مشاور مراجعه 
کردیم. این مشــاور متذکر شد نه تنها باید در 
برنامه ریزی توانایی های فرزندتان را لحاظ کنید، 
بلکه با توجه به اینکه انســان پویاست، باید هر 
چند مدت یک بار برنامه تعیین شــده با توجه 
به کســب مهارت ها و توانایی ها یا احیانا تغییر 
شــرایط زندگی فرد مورد بازبینی قرار گیرد. در 
حقیقت یک برنامه از پیش تعیین شده و دیکته 
شده را نمی توان به همه افراد و همه دانش آموزان 

تعمیم داد.«
محمد نعمتی یک مشاور تحصیلی می گوید: 
»فرامــوش نکنیــد در برنامه ریــزی زمانی که 
می خواهید از یک مشــاور کمک بگیرید،حتما 
بایــد مراجعه کنید و حضوری شــرایط فردی و 
توانایی های خــود را توضیح دهید.هیچ فردی با 
دیگری یکی نیســت و برای برخورداری از یک 
برنامــه عملی و موفق بایــد توانایی ها و امکانات 

خاص شما مد نظر قرار گیرد.« 

مهارت آموزی برای پایبندی به برنامه 
همان اول بســم اهلل به خودمان قول می دهیم 
که این بار از اول ســال تحصیلی بنشینیم و درس 
بخوانیم. بــرای همین کلــی تصمیم های کبری 
می گیریم و بعد خوشــحال و خــرم از اینکه این 
بار به برنامه ریــزی و قول های مان عمل می کنیم 
سال جدید تحصیلی را شروع می کنیم، اما همگی 
می دانیم که این تصمیم ها تا همان چند هفته اول 
سرجایش اســت و بعد از آن به کلی فراموش مان 
می شــود! شــاید با خودتان بگویید؛چرا همیشه 
برنامه ریــزی می کنید و نمی توانید روی حرف تان 
بمانید؟ روشن است که برای عمل به برنامه شما باید 
چند مهارت به عنوان پیش نیاز یاد گرفته باشید. 
این مهارت ها کمک می کنند تا شما مثل یک مرد 

روی حرف تان بمانید و به برنامه تان عمل کنید.
مریم لطیفیان یک روانشناس برایمان درباره 
در نظــر گرفتن مبدا تغییــرات در درس،کار و 
زندگی مــان توضیح می دهــد: »اول مهر بهانه 
اســت، یعنی کال تاریخ ها و اتفاقات زندگی بهانه 
خوبی هستند برای تصمیم های بزرگ! اینکه ما 
از اول مهر درس خوان می شویم، اینکه ما از روز 
تولدمان آدم خوبی خواهیم شــد، اینکه در سال 
جدید اقتصادی فکر می کنیم و... همه این ها برای 
این است که ما یک مبدا برای برنامه ریزی داشته 
باشیم،اما داشتن مبدا به معنی اتفاق افتادن آن 
برنامه نیست. اگر قرار است شما از امروز به درس 
یا کارتان توجه بیش تری داشــته باشید و در آن 
موفق باشــید باید بتوانید زندگی و اتفاقات آن را 

مدیریت و کنترل کنید.« 
وی داشــتن برخی مهارت هــا را برای موفق 
شــدن در برنامه ریزی هایمان الزامی دانســته و 
می گوید:»بــرای چنین مدیریتــی مهارت هایی 
وجــود دارد که اگر آنها را بلد نباشــید ســرعت 
کارتــان پایین می آید و بعد از مدتی به هدف تان 
نمی رسید. حاال تصور کنید شما هر سال اول مهر 
برای درس خواندن برنامه ریزی می کنید و تصمیم 
می گیرید بشــوید شاگرد اول مدرسه یا دانشگاه، 
اما نمی توانید به برنامه تان عمل کنید برای اینکه 
این بار پایبند  تصمیم تان باشــید ســعی کنید؛ 
مدیریت زمان داشته باشید. مهارت تصمیم گیری 
را در خودتان تقویــت کنید. مهارت نه گفتن را 
بیاموزید. اصول برنامه ریزی عملی و کارآمد را یاد 
بگیرید. این ها چهار مهارت ضروری برای موفقیت 
در برنامه ریزی هایمان برای ایجاد تغییرات است.«

خواب و خوراک
 یک دانش آموز موفق 

در مورد خواب یک دانش آموز باید گفت که 
همان قدر مهم اســت که درس خواندن. حداقل 
خواب در 2۴ ساعت باید ۶ ساعت باشد )داوطلبان 
جدی کنکور( و حداکثر 8 ساعت )دانش آموزان 

سال های دبیرستان و راهنمایی(.
مهدی اســماعیلی زاده یک مشاور تحصیلی 
بــا تاکید بر اینکه هیچ محصلی نباید کمتر از ۵ 

ساعت در روز درس بخواند وگرنه حلقه موفقیت 
تحصیلی اش از همان ابتدا شکســته شده و نابود 
می گردد، برای مان توضیح می دهد: »به نظر من 
۷ ساعت خواب در شبانه روز برای همه محصلین 
بهتر اســت. عادت به ساعت خواب و بیدار شدن 
طی ۳ الی ۵ روز طول  می کشــد. پس از همین 
امشب شروع کنید. همیشه صبح ساعت ۶ بیدار 
شوید و شب ســاعت 11 بخوابید. اگرکمتر از ۵ 
ساعت در شبانه روز درس بخوانید، مطمئن باشید 
که زنجیره ای که با آن می توانســتید به موفقیت 

برسید،ازهمان حلقه اول نابود شده است.« 
وی درمورد چگونگی ساعات مطالعه توضیح 
می دهد: »ساعات مطالعه خود را این گونه بچینید: 
1 ساعت تا 1 ساعت و ربع درس و بعد 10 دقیقه 
تا 1۵ دقیقه اســتراحت بعد از 2 مرحله درس و 
استراحت می توانید یک مرحله استراحت خود را 
2برابر کنید و مرحله بعدی باز همون روال عادی.«

وی درمورد تغذیه مناسب محصلین می گوید: 
»از قدیم گفتن که )عقل سالم در بدن سالم( افراط 
و تفریط درغذاخوردن هردو بد است. اگر کم غذا 
بخوری بی حال و بی انرژی خواهی بود.اگر زیاد غذا 
بخوری ســنگینی و خواب آلود. پس ناهار سبک 
بخورید، در حد اینکه بعد از نیم ســاعت انرژی 
حدود ۳ یا ۴ ساعت مطالعه را داشته باشید. اگر 
احساس گرســنگی کردید و تا صرف شام زمان 
زیادی مانده بود، شکالت یا دو تکه بیسکویت یا 
تکه کوچکی کیک شما را تا موقع شام سرحال و 

شاداب نگه می دارد.
شــام را مختصر بخورید؛ چون بعد شام باید 
درس بخوانید، هم خوابتان سبک و راحت می شود 

و هم صبح شاداب بیدارمی شوید. 
اگر برایتــان مقدور اســت بعدازظهر بعد از 
گذرانــدن مرحله اول یا دوم یک لیوان آب میوه 
حاوی ویتامین C  بخوریــد )مثل آب پرتغال(. 
اگر پنیر می خورید با مقدار زیادی گردو باشــد. 
اگر ماســت می خورید در حد یک قاشق با مقدار 
زیــادی نعناع. صبح ها حتمــا در حد 1۵ دقیقه 

ورزش کنید تا تمام روز شاداب باشید.«

افقی:
1- عالمان و اندیشــمندان موحد آن را برای سالمت روح 
انســان در این عصر فســادانگیز و پرتالطم بسیار الزم و 
 مفید می دانند 2- انگشــت اشاره - شهیدی از دشت کربال
 ۳- خدای ژرمن ها - اثری از شهید اول - حیوانی با چشمان 
زیبا - بندری در جنوب ۴- از تقسیمات جغرافیای جهانی 
- قوم هند و اروپایی ســاکن در کشور ارمنستان - برآمدن 
خورشید ۵- کاری که برای رضای خدا انجام شود - قیمت 
بازاری - عصری در زندگی بشر - از نامها و صفات خداوند ۶- 
شهری در استان لرستان - ضمیر دوم شخص در زبان عربی 
- حرف ندا ۷- زیر پا مانده - اثری از خواجه عبداهلل انصاری 
- عزیــز آذری ها 8- ام ابیها - ســبزی ضدچاقی - نیروگاه 
مهم اهواز 9- برآمدگی چیزی - از کشورهای هم پیمان با 
عربستان در جنگ با مردم مظلوم یمن - ریاضیدان مشهور 
 فرانســوی که دانش حساب دیفرانسیل را پایه گذاری کرد
 10- رودی در کشــور فرانســه - از ویژگی های الزم برای 
محیط زندگی - مشــهورترین دانشمند فیزیک نظری که 
تئوری نسبیت وی معروف اســت 11- کبوتر صحرایی - 
فیلمی از داریوش مهرجویی - واحدی برای زمان 12- یکی 
از دو مجهــول در طبیعــت - هویت زن مســلمان - خط 
پیاده روی 1۳- یکی از اقلیت های مذهبی در کشــورمان 
- یکــی از چهره های تاثیرگذار در انقالب اســالمی - مهد 
قاریان بزرگ جهان اســالم 1۴- شبکه ای در سیما- کلید 
در گنــج صاحب هنر - برخالف و برعکس 1۵- بیماری ای 
که در یمن کشتار می کند - نام مادر گرامی حضرت هادی 
علیه السالم - دستی که باید به سوی نیازمندان دراز شود.

عمودی:
1- یکی از شــاخصه های مهم بــرای تکامل فرد و 
اجتماع که رشد و بالندگی جامعه را به دنبال دارد - 
از فرآورد ه های لبنی و بسیار مفید برای بدن 2- از 
فرزندان حضرت مسلم علیه السالم که در کربال به 
شهادت رســید 3- خداوند ندارد - از غزلسرایان 
مشهور و معاصر - سوره بیستم قرآن کریم- پیامبری 

که به آسمان رفت 4- به سوی آن نماز می گزاریم- این 
یکی را برمی دارند  و به جلو می روند - رهبر و پیشوا 
5- فیزیکدان آلمانی و کاشف قوانین اساسی جریانات 
الکتریکی - از باشــگاه های فوتبال در انگلستان - 
بعضی ها عالقه وافری به آن دارند 6- آنچه به سوی 
شخص بازمی گردد یا بازگردنده- از هنرهای دستی 
- از این بیشتر نه الزم است و نه ممکن 7- دانشگاهی 
مشهور در قاهره - پسر مازنی - سخن دو پهلو 8- زیر 
و پایین- پایتخت مرکبات ایران - از شخصیت های 
رمان های تولستوی 9- شهری در آذربایجان  شرقی 
 - اثری از جک لندن نویســند مشهور آمریکایی

 10- اندک و کم - با آن شناخته می شویم - واحدی 
در وزن - روزی که امام زمان)عج( ظهور خواهند کرد 
11- رخداد مهم زندگی آدم و حوا- جوی آب - تصویر 
انبیا و اولیا 12- پایتخت اســبق آلمان - بزرگترین 
کویر ایران - حرکتی در ورزش ژیمناستیک - حرف 
دهن کجی 13- درختی که ریشــه آن شبیه انسان 
است - حکم و فرمان دستگاههای دولتی - ضمیر 
مفعولــی 14- کمک به آنان یک وظیفه انســانی و 
اسالمی است - کوچک 15- از اسرار رمزآلود جهان 
خلقت - شهری در کشور عراق - بهترین گلزن فصل 

گذشته لیگ برتر فوتبال ایران.

شماره 10943 جدو    ل

فتنه شامجبل عامل

فلسطین

سوریه

جامعه لبنان

پشت دروازه  دمشق

لبنان

موج سوم بیداری اسالمی پس از انقالب اسالمی

از حاکمیت حزب بعث سوری تا شکل گیری فتنه تکفیری
مجید صفاتاج / تابستان 96 - 245/000 ریال

سوریه با جمعیتی بالغ بر 19 میلیون نفر و مساحتی حدود 185180 
کیلومترمربع، هشتادوهفتمین کشور جهان از نظر وسعت محسوب 
می شود. سوریه در منطقه آسیای غربی واقع شده و به عنوان مرکز 
ارتباطات سه قاره، آسیا، آفریقا و اروپا شناخته می شود. سوریه 
مهد شکوفایی تمدن های باشکوه گذشته بوده و به لحاظ دارا بودن 
تاریخ تمدن غنی و متنوع از مهم ترین کشورهای سیاحتی، به شمار 
می آمد. اهمیت و نقش استراتژیک سوریه در مناسبات منطقه ای و 

وضعیت مذهبی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی
مجید صفاتاج / پاییز 95 - 120/000 ریال

بیــش از 18 طایفه مذهبی رســمی در جامعه لبنان 
وجود دارد که این مذاهب با مسائل طایفه ای نیز پیوند 
تنگاتنگی داشته و تفکیک طوایف مختلف از یکدیگر 
نیز به واسطه نوع وابستگی دینی و مذهبی آنهاست. 
جامعه این کشور همواره شــاهد چالش  میان طوایف 
و حتی درون آنها بر ســر منافع اقتصادی، اجتماعی و 

سیاست فنا؛ سیاست بقا
مجید صفاتاج / بهار 96 / 240/000 ریال

پس از آغاز خشــونت ها و اعتراض هــای اجتماعی در 
شهرهای سنی نشین سوریه، با توجه به وجود زمینه های 
ظهور سلفی گری نوین و تکفیرگرایی به ویژه تروریسم 
تکفیری در سوریه، نظام سلطه جهانی با کمک هم پیمانان 
منطقه ای خود، بحران سازی و اجرای سیاست تغییر نظام و 
تخریب این کشور را شروع کرد. شکل گیری اعتراض های 

تاریخچه سیاسی از دوره میانه تا اشغال
مجید صفاتاج / پاییز 95 - 110/000 ریال

لبنان بــه خاطر موقعیت جغرافیایــی و نقاط قوت  و 
وضعیت خاص و استثنایی آن در طول تاریخ خود همواره 
مورد تهاجم ابرقدرت ها و چپاولگران بوده اســت. این 
کشــور همچنین به دلیل قرار داشتن در نقطه حساس 
از خاورمیانــه، دارا بودن حداقل فاصله از دو قاره دیگر 
یعنی اروپا و آمریکا، نقش مهمی در صحنه های عربی، 

سرزمین، ادیان و مذاهب، وضعیت
مجید صفاتاج / بهار 96 / 260/000 ریال

فلســطین که در قدیم کنعان نام داشت، حدود 27014 کیلومترمربع مساحت دارد. 
دریای مدیترانه در غرب، لبنان در شمال، سوریه و رود اردن در شرق و دریای سرخ 
و شبه جزیره سینا در جنوب و جنوب غربی آن قرار دارد. این سرزمین از نظر موقعیت 
سوق الجیشی بسیار حساس و پراهمیت است و به مثابه پلی است که کشورهای عربی 
آسیا را به آفریقا متصل می کند. نام و نشان فلسطین، تاریخچه اقوام و قبایل باستان 
فلسطین، تقدس سرزمین فلسطین، اوضاع آموزشی، اقتصادی و اجتماعی فلسطین، 

مجید صفاتاج / پاییز 95 / 260/000 ریال
در نوشتار حاضر تالش شده تا به منظور ارائه تصویری دقیق، شفاف و صحیح از 
موج سوم بیداری اسالمی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، انقالب اسالمی 
به عنوان احیاگر بیداری اســالمی در جهان زمینه ها و عوامل شکل گیری، 
ویژگی ها و راهبردهای موج جدید بیداری اســالمی در کشورهای اسالمی 
مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و ســپس به تشریح موج جدید بیداری 
اسالمی در منطقه پرداخته شود. بیداری اسالمی از آغاز تاکنون، ویژگی ها و 
راهبردهای موج سوم بیداری اسالمی، فرآیند شکل گیری قیام های مردمی 

بین المللی و همچنین رقابت های ژئوپلتیکی و معادالت راهبردی، 
بیشترین سهم را در ایجاد ناآرامی سوریه داشته است. دوره رهبری 
بشار اسد، مخاصمات آمریکا با سوریه، بحران و فتنه در سوریه و ...

سیاسی بوده است. به گونه ای که می توان گفت هسته 
اصلی بی ثباتی لبنان، ناشی از طایفه گرایی است که بر 
جامعه این کشور حاکم شده است. طایفه های مذهبی 

لبنان، وضعیت فرهنگی لبنان و ...

اجتماعی و گسترش بحران  سوریه، جریان های معارض 
داخلی و خارجی سوریه، گروه های تروریستی و تکفیری، 

روابط استراتژیک ایران و سوریه و ...

خاورمیانــه ای و بین المللی و از کلیه جهات اقتصادی، 
فرهنگی، سیاسی، نظامی و اطالعاتی ایفا نموده است. 
جغرافیای لبنان، تاریخچه سیاسی میانه و معاصر لبنان، 

جنگ داخلی لبنان و ...

ادیان و مذاهب در فلسطین، ترکیب جمعیتی پیروان ادیان و فرقه های مذهبی فلسطین، 
حکومت خودگردان فلسطین و ... را در این کتاب بخوانید.

در کشــورهای عربی، پیامدهای موج سوم بیداری اسالمی، چالش های پیش 
روی بیداری اسالمی و ...

یاران و همراهان همیشگی صفحه »تازه های کتاب« 
منتظر تماس پرمهرتان هستیم.

شماره تماس: 33113085- 33915175- 33118051
و 9-33110251 داخلی 2538- 2239- 2621

شصت سال تجاوز و اشغالگری 
اسرائیل در لبنان

مجید صفاتاج / بهار 240/000/96 ریال
در کتابی که پیش رو دارید تالش شده 
تا گوشه ای از تجاوزات و اشغالگری های 
رژیم صهیونیســتی در لبنان به ویژه 
به تصویر کشــیده شود.  جبل عامل 
جبل عامل به دلیل قرار داشــتن در 
نقطه ای حســاس از خاورمیانه و دارا 

بودن حداقل فاصلــه از دو قاره دیگر یعنی اروپا و آمریکا نقش 
مهمی در صحنه های عربی، خاورمیانه ای و بین المللی و ازکلیه 
جهات اقتصادی، فرهنگی، سیاســی، نظامــی و اطالعاتی ایفا 

نموده است.

زمینه های سیاسی بسترهای مذهبی 
و عوامل اجرایی

مجید صفاتاج / تابستان 96 / 220/000 ریال
نظام سلطه جهانی پس از واقعه 11 سپتامبر 
2001 مخاصمات خود را با ایران که کانون 
اصلی محور مقاومت در منطقه بود تشدید 
کرد. آمریکا به این محور »محور تروریسم 
و ضدصلح« می گفت که در منطقه به »محور 

مقاومت« شناخته می شود و شامل کشورهای ایران، سوریه، حزب اهلل 
و مقاومت فلسطین است. زمینه های سیاسی فتنه شام، تغییر نظام 
سیاسی سوریه، سرنگونی نظام جمهوری اسالمی ایران، عوامل موثر 
در شکل گیری بحران سوریه، گروه های تروریستی تکفیری و ... را 

در این کتاب بخوانید.

09337750193 - 88313898
تازه ترین کتاب های انتشارات آفاق روشن بیداری


