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صبح شام

علیرضا سلطانشاهی

مقدمه 
ايران اسالمی پس از نزديك به بيست سال جنگ و تحريم در آستانه هزاره سوم ميالدی 
آنچنان جايگاه خود در سطح ملی- منطقه ای را تثبيت نمود كه در سطح جهانی با آمادگی 
برای راهبری »گفت وگوی تمدن ها« در پی آن بود تا جنگ تمدن های ساموئل هانتينگتون1 

را كه با 11سپتامبر فرصت بروز و ظهور يافته بود، ناكام سازد. 
ولی صهيونيســت ها در اجرای برنامه خود برای خونين ساختن مرزهای اسالم در قالب 
»جنگ تمدن ها« اصرار داشته و دولت نومحافظه  كارها در دوران بوش پسر، شرايط اجرای 

اين راهبرد را فراهم ساخت. 
عقب نشينی يا به عبارت دقيق تر فرار صهيونيســت ها2 از جنوب لبنان در سال 2000، 

1. نظريه پرداز يهودی- امريكايی كه در سال 1993 طی يك كتاب مدعی شد كه از ميان تمدن های شرق آسيا، 
امريكای التين، آفريقا، بودائی، هندوئيسم، تنها تمدن اسالم است كه نمی خواهد با تمدن مسلط غرب يكی شود. به 

همين دليل عمده ترين جنگ های آتی ميان مسلمانان با تمدن غرب است. 
2. فرار صهيونيست ها در پی مقاومت حزب اهلل از منطقه 15×10 كيلومتر جنوب لبنان كه از سال 1982 تحت 

اشغال خود و مزدوران آنتوان لحد بود، پيروزی بزرگی را برای حزب اهلل و اعراب برای اولين بار رقم زد. 
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اعالن رسمی تشكيل جبهه مقاومت بود و پيروزی حزب اهلل در جنگ 33روزه در سال 2006، 
نشان دهنده عجز غرب و صهيونيسم در مواجهه با اين جبهه. 

كنفرانس آناپليس1 در سال 2007 صف بندی جبهه صهيونيستی در مقابل جبهه مقاومت 
با رهبری ايران را آشكار نمود و عناصر تشكيل دهنده هر دو طرف را به جهانيان معرفی كرد. 
در اين زمان بود كه دست نشانده های غرب وابســته به صهيونيسم، راهی جز علنی كردن 

حضور خود در جبهه صهيونيستی نداشتند. 
بيست سال اول هزاره سوم صحنه هماورد اين دو جبهه در سطح منطقه ای و جهانی بود 
تا شايد با شكســت جبهه مقاومت، با تمام ترفندها و توطئه ها، اسالم ناب محمدی)ص( به 
عنوان اسالم راســتين در مقابل تمدن غرب زانو زده و ليبرال دموكراسی امريكايی با وعده 

فوكوياما محقق شود. 
هم  اكنون در پايان اين بيست سال اين وعده نه تنها محقق نشده است، بلكه فوكوياما نيز از 

نظر خود عدول كرده2 و جبهه مقاومت سربرآورده است. 
هر يك از اجزای جبهه مقاومت ظرف بيست سال گذشته در عرصه های مختلف سياسی، 
ديپلماتيك، نظامی، امنيتی و اقتصادی در غزه، لبنان، سوريه، عراق، بحرين، يمن و ايران به بهانه ها و 
اشكال مختلف پنجه در پنجه دشمن خود داشته و دارند و حتی به پيروزی هايی هم دست يافته اند. 
ســوريه يكی از مهم ترين محورهای جبهه مقاومت بوده و هست كه درگير يك جنگ 
همه جانبه داخلی و بين المللی با ابعاد مختلف شــد تا به عنوان يكی از معابر ضربه به رژيم 
صهيونيستی با توطئه صهيونيستی به زانو درآيد. اما نتيجه اين جنگ به رغم تمام تالش ها و 

ترفندها، زنجيره مقاومت از ايران تا كرانه های مديترانه را متصل و محكم تر نمود. 
كتاب صبح شام بهانه ای برای صحبت در مورد داستان سوريه و حماسه و هماورد مقاومت 

و صهيونيسم در يك دهه اخير است. 

یک ضرورت!
به خاطر دارم كه در جلســات راهبردی پيرامون بيداری اسالمی در پژوهشگاه فرهنگ 
و علوم انسانی در سال 1396 از جناب آقای رئوف شيبانی سفير محترم جمهوری اسالمی 

1. متحدين غربی، امريكايی، صهيونيستی و عرب در سال 2007 در امريكا متفق شدند تا عليه جبهه مقاومت 
به رهبری ايران اقدام كنند. 

2. فرانسيس فوكوياما نظريه پرداز امريكايی ژاپنی االصل در سال 1992 با نوشتن كتاب پايان تاريخ و آخرين 
انسان بر آن است تا نظام ليبرال دموكراســی حاكم بر امريكا را به عنوان آخرين تجربه و بهترين نظام برای اداره 

جامعه بشری معرفی كند. او جديداً از اين نظر خود عدول كرده است.
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ايران در ســوريه به هنگام دوران جنگ در اين 
كشور برای طرح مباحث راهبردی دعوت به عمل 
آمده بود. در پايان آن جلســه از ايشان خواستم 
كه چون از نزديك در دو اتفاق مهم در منطقه از 
جمله جنگ 33روزه در سال 2006 لبنان و بعد 

از آن جنگ در سوريه، به عنوان سفير حضور داشته است، خاطرات و دستاوردهای تجربی، 
ديدگاهی، علمی يا ديپلماتيك خود را در قالب كتاب به رشته تحرير درآورد تا ديگران از 
فوايد بی شمار آن بهره مند شوند. كاری كه بسياری از همتايان وی در ساير كشورها در سطوح 
مختلف انجام می دهند كه بسيار هم قابل اســتفاده است. اميد است كه اين درخواست در 

مرحله اجابت و در دست اقدام باشد! 
متأسفانه عدم توجه به اين ضرورت، صرف نظر از آثار ســازنده ديگر آن، اقدامی مهم 
در مسير توليد ادبيات انقالب اسالمی به ويژه با رويكرد خارجی است كه ظرف چهل سال 
گذشته، بسيار مغفول واقع شده؛ چه اگر سربازان نظامی، ديپلمات، اقتصادی و فرهنگی در اين 
جبهه يافته های خود را ثبت و در اختيار ديگران، به ويژه عالقه مندان انقالب اسالمی در آن 
سوی مرزها قرار می دادند، پيشبرد اهداف انقالب اسالمی و قدرت اقناع سازی آن در داخل 

و خارج از كشور، بسيار بهتر و سريع تر قابل پيگيری بود. 
صبح شام، صبح مباركی از تحقق اين ضرورت است كه از سوی يك ديپلمات انقالبی به 
نتيجه رسيد و ان شاءاهلل با ادامه و تكرار آن از سوی ساير سربازان اين جبهه، غنی تر و مؤثرتر، 
مبدل به يك جريان شود كه تكرار تجربه موفق ادبيات دفاع مقدس را در مقاومت بين الملل 

اسالمی نيز به همراه داشته باشد. 

معرفی کتاب
عنوان کتاب: صبح شام )روايتی از بحران سوريه(

 خاطرات دكتر حسين اميرعبداللهيان
تدوين: محمدمحسن مصحفی 

نشر: سوره مهر 1399
تعداد صفحات: 292

قطع: رقعی
قیمت: 55000 تومان

رژیم صهیونیستی با درگیر کردن 
کشورهای منطقه با همسایگان خود و 
با پول و سرمایه کشورهای مسلمان به 
بهترین شکل، بدون اینکه حتی خود 
یک گلوله شلیک کرده یا هزینه کند، 

به هدف خود رسیده است
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كتاب حاضر در سه بخش اصلی تدوين 
شده است. 

بخش اول كه شاكله اصلی كتاب را نيز 
در بردارد به داستان و سابقه بحران سوريه، 
بازيگران و اقدامات و تحليــل رفتار آنها 
می پردازد. نويسنده در بخش دوم ليستی 
از ديدارها و اقدامات ديپلماتيك خود را با 
اندك توضيحی به ترتيب زمانی ذكر كرده 
و در بخش سوم از نقش سردار سليمانی به عنوان راهبر راهبرد جبهه مقاومت چند نكته نه 
چندان مشروح و مفصل به ميان آورده كه بســيار كمتر از سطح انتظار و خواست مخاطب 

است. 

ارزیابی شکلی
استاندارد روز در حوزه نشــر اعم از توجه به عنوان، طرح روی جلد، قطع، نوع حروف، 
صفحه آرايی، ويراستاری، تصاوير، نوع كاغذ و بهای اثر در توجه اوليه مخاطب بسيار مهم 
ارزيابی می شــود و الحمدهلل اين اثر در همه بخش های شكلی كتاب، استانداردهای الزم را 
رعايت كرده و در مواردی از جمله عنوان زيبا، ويراستاری حرفه ای، پاورقی های بجا و مناسب، 

شايسته تقدير است. 
البته اگر به دليل تعدد اسامی، فهرست اعالم يا نمايه نيز در انتها به اثر اضافه می شد، به 
مزايا و ويژگی های مثبت اثر می افزود؛ آن چنان كه تصاوير كتاب، اين اثرگذاری مثبت را 

دارد. 

ارزیابی محتوایی
به رغم درج خاطرات در ذيل عنوان اثــر، نمی توان اين كتاب را خاطرات معاون عربی و 
آفريقايی وزارت امورخارجه دانســت؛ همان طور كه نمی توان محتوای اثر را به يك قالب 

پژوهشی نزديك دانست كه مباحث راهبردی منطقه در آن تبيين و تفسير شود. 
شايد تحليل رفتار بازيگران مطرح در بحران سوريه، نزديكترين ارزيابی از محتوای كتاب 
باشد كه بعضاً با بيان برخی مطالب راهبردی يا خاطره، غنی سازی شده است. البته اين ارزيابی 
ناظر بر 180 صفحه از بخش اول است و در ارزيابی بخش دوم و سوم كه مطالب دندان گيری 

اگر سربازان نظامی، دیپلمات، اقتصادی 
و فرهنگی در جبهه ضد صهیونیستی 
یافته های خـود را ثبـت و در اختیـار 
دیگران، به ویژه عالقه مندان انقالب 
اسـالمی در آن سـوی مـرزها قـرار 
می دادند، پیشبرد اهداف انقالب اسالمی 
و قدرت اقناع سازی آن در داخل و 
خارج از کشور، بسیار بهتر و سریع تر 

قابل پیگیری بود
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در آن يافت نمی شود، ارزيابی از محتوا بسيار مشكل تر خواهد بود. 
آنچه مخاطب در پس مطالعه اين اثر بايد درمی يافت كلياتی از راهبرد و برنامه بلندمدت 
بازيگران اصلی و فرعی بحران سوريه است. و متأسفانه اين نگاه راهبردی بسيار مغفول مانده 
اســت و الزم می بود كه در مقدمه يا مطلع اثر، به عنوان مدخل اصلی ورود به بحث، مورد 

توجه ويژه قرار می گرفت. 
بدون شك به ترتيب درجه اهميت و اولويت، شرح راهبرد اسرائيل، امريكا به عنوان فعال 
ايجادی بحران سوريه و راهبرد اروپا )غرب( و همراهان عرب به عنوان ياران اصلی اجرای 
اين راهبرد بايد مدنظر باشد. و در نهايت راهبرد اصولی جمهوری اسالمی ايران به عنوان 

مخالف راهبرد اسرائيل بايد دقيقاً مورد موشكافی و تشريح قرار می گرفت. 
روسيه و چين به عنوان دو بازيگر مطرح اين بحران، راهبردی چندوجهی داشتند كه در 
صورت ارزيابی واقعی و اصولی به لحاظ عملكرد و رفتاری كه از خود نشان دادند، در اردوگاه 
غرب و صهيونيسم و اعراب قرار می گيرند ولی به لحاظ شــكلی و آنچه ما بايد در عرصه 
تبليغات و سياست اعالنی خود مدنظر داشته باشيم در كنار جمهوری اسالمی ايران بودند. 

به نظر می رسد كه اســرائيل در يك نمای كلی از تحوالت منطقه به ويژه پس از بيداری 
اسالمی، بزرگترين تهديد ظرف هفتاد سال گذشته عليه موجوديت خود را به يك فرصت 

بی بديل تبديل كرد و موفق به تحقق اين راهبرد نيز شد. 
نابودی زيرساخت های اقتصادی و نظامی 
در كشــورهای ليبی، مصر، عراق، سوريه و 
يمن كــه زمانی از مهم تريــن مخالفان رژيم 
صهيونيســتی محسوب می شــدند، راهبرد 
محقق شده اسرائيل در منطقه بود كه به وضوح 

شاهد آن هستيم. 
ناگفته پيداست كه شكل ديگری از اجرای 
اين راهبرد در مورد ايران و عربســتان هم، 
راه اندازی يك جنگ بين اين دو كشــور بود 
كه با درايت جمهوری اســالمی ايران ناكام 
ماند ولی ســرمايه های زيادی در اين مسير 

مصروف گشت. 
نويسنده کتابهمچنين  اكنــون درگير شــدن تركيه و 
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عربستان در جريان بحران سوريه و يمن و تحليل 
رفتن قوای نظامی اين دو كشور در راستای همين 

راهبرد اسرائيلی ارزيابی می شود. 
رژيم صهيونيســتی با درگير كردن كشورهای 
منطقه با همســايگان خــود و با پول و ســرمايه 
كشورهای مسلمان به بهترين شكل، بدون اينكه 
حتی خود يك گلوله شليك كرده يا هزينه كند، به 

هدف خود رسيده است. 
سياست اين كيان غاصب در بحران سوريه نيز، 
پس از ويران ساختن و نابود كردن زيرساخت های آن، بركناری اسد از قدرت نبوده و نيست. 
چون تضعيف اسد، بهتر از ايجاد يك حكومت مذهبی به جای آن برای توافق يا همزيستی در 

منطقه و در همسايگی آن است. 
دولت امريــكا در دوران اوباما و ترامپ همــراه با غرب نيز در راســتای راهبرد رژيم 
صهيونيستی عمل كرده اند و هيچ نشــانه ای را از اختالف در مسير و هدف در اين اردوگاه 

نمی توان ديد. 
دولت های عرب دست نشانده از سوی غرب و امريكا نيز با تجربه اندك از سقوط بن علی و 
مبارك در تونس و مصر، بيش از پيش با نزديك شدن به غرب و صهيونيسم، حكومت های 
دو روزه خود را با حمايت از جريان های سلفی و تضعيف كشورهای محور مقاومت و شعله ور 

ساختن اختالفات مذهبی، تضمين می كنند. 
و اما راهبرد جمهوری اسالمی ايران به ويژه پس از ظهور بيداری اسالمی و محوريت يافتن 
چهار اصل مورد تأكيد رهبری از جمله: وحدت، عدالت طلبی، مبارزه با استكبار و مخالفت با 
موجوديت رژيم صهيونيستی، افزودن به عناصر و اجزای جبهه مقاومت با تأسی به اين اصول 
بود و ديديم كه تمام توان مادی و معنوی خود را در حراست از اين راهبرد با كمك نظامی، 
سياسی و تبليغاتی به كشورهای محور مقاومت به كار گرفت و با ياری خداوند متعال ضمن 
ناكام كردن دشمنان، حضور خود را از ساحل دجله و فرات به ساحل مديترانه در سوريه و 

لبنان رساند. 
نويسنده محترم صبح شام اگرچه بسيار تالش دارد تا تحليل آنچه در منطقه در جريان 
بوده و هست را به وضوح برای مخاطب عيان سازد، ولی فقدان اين تبيين راهبردی حتی اگر 

غير از آنچه ديگران اعتقاد داشته باشند، نيز در متن كاماًل مشهود است. 

آنچه مخاطب در پس مطالعه صبح 
شام باید درمی یافت کلیاتی از 
راهبرد و برنامه بلندمدت بازیگران 
اصلی و فرعی بحران سوریه است. 
و متأسفانه این نگاه راهبردی بسیار 
مغفول مانده است و الزم می بود 
که در مقدمه یا مطلع اثر، به عنوان 
مدخل اصلی ورود به بحث، مورد 

توجه ویژه قرار می گرفت
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از انصاف نبايد گذشــت كه متن خالی از اين 
اصول بايسته و محوری نيست. جايی كه )صفحه 
50-49( به صورت گذرا و حاشــيه ای به جايگاه 
نفت و مواد مخدر در سياست های كالن قدرت ها 
اشاره ای دارد. اين گريزی به اين واقعيت است كه 
هم اكنون در جهان سه كاالی نفت، مواد مخدر و 
اسلحه بزرگترين تجارت را داشته و بيشترين پول 
بابت آنها به چرخش درمی آيد و ديرزمانی است 
كه كانون اصلی تبادل اين سه كاال در سطح جهانی، 
خاورميانه يا آسيای غربی بوده و طبيعی است كه 
هر سياست خردی از سوی قدرت ها و صهيونيسم 
در راستای اين راهبرد تاريخی بايد ارزيابی شود. 

با اين مقدمه مروری فهرست وار بر مصاديق و مطالب محوری كتاب خواهيم داشت: 
1. اگرچه نويســنده محترم در خالل طرح مباحث به ســوابق كاری خود اشاره بسيار 
مختصری داشته اســت ولی كماكان كتاب فاقد معرفی كامل نويسنده اعم از تحصيالت، 
مسئوليت ها، آثار علمی )به دليل داشتن مدرك باالی تحصيلی( و همچنين كارويژه های قابل 
توجه در كارنامه سياسی است. و اين نقص، زمانی پررنگ تر می شود كه در بحبوحه و اوج 
فعاليت های مهم منطقه ای و بين المللی ايشان، دليل جابه جايی ايشان از وزارت امورخارجه 
به مجلس شورای اسالمی معلوم نمی شــود. اين مهم در تبيين دســته بندی های موجود 
در داخل جمهوری اسالمی ايران نسبت به تحوالت منطقه و ســوريه بسيار روشنگر بود. 
چراكه مهم ترين گمانه زنی در اين مورد اختالف ديدگاهی در اين خصوص بوده و نه برخی 

تصميمات مديريتی يا احياناً شخصی. 
2. نويسنده محترم در ابتدا چهارچوب سياسی، فرهنگی و اقتصادی از جايگاه سوريه در 
منطقه و نسبت آن با ايران را بيان نمی كند تا پس از آن بتواند بنای تحليل خود را بر اين پی 

استوار سازد.
ضمن آن كه به صورت صريح و شــفاف در كنار دو موضوع مهم از جمله وجود اماكن 
مقدسه و تبادالت مرسوم سياسی و اقتصادی دو كشور، بحث مقاومت باز نمی شود و اينكه 
معبر سوريه در مواجهه با رژيم صهيونيستی مهم ترين دليل حضور و حساسيت ما نسبت به 

اين منطقه است.

راهبرد جمهوری اسالمی ایران به 
ویژه پس از ظهور بیداری اسالمی 
و محوریت یافتن چهار اصل مورد 
تأکید رهبری از جمله: وحدت، 
عدالت طلبی، مبارزه با استکبار 
رژیم  موجودیت  با  مخالفت  و 
صهیونیستی، افزودن به عناصر و 
اجزای جبهه مقاومت با تأسی به این 
اصول بود و دیدیم که تمام توان 
مادی و معنوی خود را در حراست 
از این راهبرد با کمک نظامی، 
سیاسی و تبلیغاتی به کشورهای 

محور مقاومت به کار گرفت
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مراسم رونمايی از کتاب با حضور دختر سردار سلیمانی و نويسنده اثر 

3. تبيين جايگاه اخوان المسلمين و گروه های سلفی و تكفيری در اين كتاب بسيار مغفول 
واقع شده است و اينكه چرا و به چه صورت به عنوان يك ابزار صهيونيستی مورد استفاده قرار 
گرفته اند و حال آن كه می شد برخی از آنها فرصت هايی در دست جمهوری اسالمی ايران 
باشند. چراكه كماكان نسبت به اخوان المسلمين با تمام سوابق و تحوالت و رفتار فعلی، ديد 
واقعی و كاربردی ارايه نمی شود يا برآيند مثبتی از آن وجود ندارد؛ يا اصاًل ديدگاه صائبی در 

پس اين تحوالت نسبت به آن وجود نداشته است. 
4. متأســفانه دريافت ها از افراد و جريان ها در اين اثر جزمی و كاماًل بدون تغيير فرض 
می شود. برای مثال سؤالی كه در اين خصوص كاماًل بی پاسخ می ماند اين است كه چرا نسبت 
به افرادی همچون راشد الغنوشی كه از ســوی ايران نيز حمايت می شده، با نموداری كاماًل 

متغير از رفتار و ديدگاه، كماكان بايد نسبت به او همچون دوران تبعيد نگريست؟ 
از سوی ديگر دسته بندی جريان های سلفی در سوريه و بروز و ظهور آنها را در هيچ جای 
ديگری از آسيای غربی نمی توان يافت در حالی كه به نظر می رسد جمهوری اسالمی نسبت 
به همه آنها با تمام تفاوت ها يك نگاه و يك رفتار را در دستور قرار داده است يا حداقل اين 

متن بر آن صراحت دارد.
يا داستان حمله به سفارت جمهوری اسالمی ايران در بيروت با شهادت ركن آبادی پس از 
آن كه از غائله بيروت جان سالم به در برد را بايد در اين بخش مورد توجه قرار داد. اهميت 
اين موضوع وقتی دو چندان می شــود كه بدانيم ظرف چهل ســال گذشته اين سفارت در 
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بحرانی ترين شرايط و حتی زمانی كه بيروت توسط 
صهيونيست ها به اشغال درآمد، مورد كوچكترين 
گزند و تعرضی قرار نگرفت ولی در خالل تحوالت 
شام از سوی يك گروه به اصطالح اسالم گرا به اين 

صورت مورد حمله واقع شد. 
5. از سوی ديگر در اين اثر به چگونگی تشكيل 

گروه های مردمی برای مقاومت با اســتفاده از الگوی بسيج مردمی در جمهوری اسالمی يا 
آنچه در عراق به حشد الشعبی می شناسيم، اشــاره بايسته ای نشده است و حال آن كه اين 
گروه ها و اساساً مردمی شدن مبارزه با دشمنان سوريه، از راهبردهای مهم جمهوری اسالمی 

در ايران و عراق است. 
6. در صبح شام به جايگاه امريكا در سياست های مربوط به سوريه بيش از حد پرداخته 
می شود، حتی بيشتر از جايگاه رژيم صهيونيستی؛ در حالی كه نه راهبردی است و نه كاماًل 

آشكار و صريح.
خنثی شدن حمله امريكا به سوريه به بهانه استفاده از سالح های شيميايی از سوی سوريه 
و سياســت ايران و روسيه مبنی بر خلع ســالح ســوريه در اين زمان، كاماًل غيرمنطقی و 

ساده انگارانه است يا حداقل موضوع به خوبی طرح نشده يا نبايد بشود!
7. سياست روسيه در بحران سوريه بسيار منفعالنه ترسيم می شود و به موضوعات مطرح و 
بعضاً بحران زا يا شايان توجه در اين خصوص پرداخته نمی شود. از جمله استفاده هواپيماهای 
روسی از پايگاه های هوايی ايران، ديدار پوتين و سردار سليمانی، توافق پوتين نتانياهو و حمله 

اسرائيل به تأسيسات ايرانی و حزب اهلل در سوريه. 
8. بحران سوريه صحنه آزمايش برای شناخت دوستان و دشمنان واقعی جبهه مقاومت 
بود. رفتارشناسی گروه ها و جريان های فلســطينی در خالل بحران، موضوع تحقيقی بسيار 
مهمی است كه بايد مورد توجه پژوهشــگران قرار گيرد. مواضع گروه های اسالمی، ملی و 
سوسياليستی حاكی از وجود ديدگاه و نگاه های متفاوت به بحران سوريه از زوايای مختلف 
است و متأسفانه در اين ميانه گروه های اسالمی به رغم بهره مندی از امكانات گسترده سوريه 
در تمام طول حيات خود، كارنامه خوبی بر جای نگذاشتند و حتی از چپی ها و ملی گراها عقب 

ماندند. 
اگرچه اعتراف تلخی است ولی آسيبی اســت كه حتی در كتاب صبح شام به عنوان يك 
واقعيت و چاره جويی آتی به آن توجه نشده اســت. آسيبی كه از يك سو ريشه در عملكرد 

بحران سوریه صحنه آزمایش برای 
شناخت دوستان و دشمنان واقعی 
جبهه مقاومت بود. رفتارشناسی 
فلسطینی  گروه ها و جریان های 
در خالل بحران، موضوع تحقیقی 
بسیار مهمی است که باید مورد 

توجه پژوهشگران قرار گیرد
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اخوان المســلمين و اميد جريان های وابسته به آن و از ســوی ديگر ريشه در نداشتن نگاه 
استراتژيك از سوی گروه هايی دارد كه می خواهند دشمنی با ابعاد و مشخصات اسرائيل را 

از ميان بردارند. 
9. تجربه و شناخت نويسنده محترم كتاب از تحوالت منطقه و شام اين انتظار را در مخاطب 
ايجاد می كند كه بحران ســوريه با تمام فراز و نشــيب، در آينده صحنه كارزار ديگری از 
قدرت نمايی و اعمال نفوذ بازيگران است كه ابعاد تازه ای می يابد از جمله اقتصادی، سياسی، 
امنيتی، فرهنگی و... اينكه جمهوری اسالمی در اين صحنه جديد با چه برنامه و هدفی بايد به 

حضور خود عمق بخشد. 

نتيجه
صبح شام اثر ارزشمند، بی بديل و مهمی در عرصه شناخت بحران سوريه خواهد بود، اگر با 
استفاده از نظر اهل فن، مسير تكامل را در چاپ های بعدی به خوبی طی نمايد. آنگاه فقط يك 
جلسه رونمايی نيست كه خبر چاپ اين اثر را در محافل علمی و مطالعاتی منطقه در صدر قرار 
می دهد. بلكه موضوعات مطرح در كتاب با نظر كارشناسان موافق و مخالف، بحث و جريان 

علمی ايجاد خواهد كرد و صبح شام برای ايجاد اين جريان ظرفيت الزم را دارد.
نويسنده محترم كتاب با تأثيرپذيری از جايگاه ديپلماتيك خود، در نوشتار كتاب، تعارف، 
مالحظه و اختصار را مطمح نظر قرار داده و عمق الزم در شرح و بسط مطالب را ايجاد نكرده 

است. 
از متن كتاب، اين برمی آيد كه گفتنی هايی در زمان و شرايط مناسب وجود دارد كه وعده 
اميدواركننده و نويدبخشی است كه ان شاءاهلل محقق شــود. ضمن آن كه در بخش شهيد 
سليمانی تجديدنظر بسيار ضروری به نظر می رسد و حتی اين پيشنهاد كه به صورت مستقل 

كتابی در اين خصوص تدوين شود، مطرح و مورد استقبال است. 


