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ایران و اندیشه  ایران شهری
 ایران مفهومی است که ریشه در عمق تاریخ، فرهنگ و تمدن مشرق زمین دارد و 
در پس هزاره ها و قرن ها همواره تداوم داشته و روز به روز بر غنای مفهوم آن افزوده 
شــده اســت؛ مفهومی فراتر از قومیت و نژاد و ورای سیاست های جهانی! سال ها و 
دهه هاســت که دشــمنان در پی تضعیف پایه های فرهنگ و اندیشه  ایران هستند و 
اندیشــه ایران شهری را که در حقیقت فلســفه بقا و تداوم حیات فرهنگی و تمدنی 
ایران است، به عنوان اندیشه ای فاشیستی یا نژادپرستانه هدف حمالت تبلیغاتی خود 

قرار می دهند.
جالب آنکه اگر در نگاه قوم گرایان و دیگر دشــمنان اندیشــه ایران شهری عمیق 
شــویم، در حقیقت این اندیشــه آنهاســت که باید آن را نژادپرســتانه، قوم گرایانه و 
فاشیســتی تلقی کرد؛ چرا که مبتنی بر جداســازی خود از دیگران بر اســاس قومیت 
هســتند! چنان که کشــوری مانند ترکیه با وجود اقوام گوناگونی که در آن ســرزمین 
زندگی می کنند، نامی نژادی بر آن کشور گذاشته و تا چندی پیش کردهای این کشور 
را نیز ترک کوهی می نامید یا نام کشــور افغانستان که در واقع با توجه به اینکه واژه 

افغان نام دیگر قوم پشتون است، دیگر اقوام این کشور با آن احساس نزدیکی و تعلق 
ندارند. این در حالی اســت که اندیشه ایران شــهری نه یک مفهوم قومی و نژادی یا 
حتــی صرفا متعلق به نژاد آریایی، بلکه مفهومی تمدنی اســت که همه اقوامی را 
که از گذشته های دور تاریخی در فالت ایران زندگی کرده و می کنند، شامل می شود.

هرچند اندیشــه ایران شــهری با تشــکیل دولت مدرن در پس انقالب مشروطه 
در ادبیات سیاســی و اجتماعی ایــران جای خود را پیدا کرد، اما ســابقه این مفهوم 
به هزاره های گذشــته و ملیت ایرانــی باز می گردد. امری ورای نــژاد و زبان و قوم و 
معطوف به دولت -ملت ایران که قرن ها پیش از خلق مفهوم دولت-ملت از ســوی 
غربی ها در ایران شکل گرفت، توسعه یافت و در تمام شئون فرهنگی تمدنی ساکنان 
فــالت ایران تداوم پیدا کرده و آنچه از زمــان پیدایش دولت مدرن در ایران به عنوان 
اندیشه ایران شهری پدید آمده است، در حقیقت نوعی رنسانس فکری و بازگشت به 
خویشــتن اســت و نه ابداع مفهومی نو و جدید که پیش از آن وجود نداشته باشد؛ 
چرا که اساسا تجدد به معنای خلق یک مفهوم بدون پشتوانه و در خأل نیست، بلکه 

معنای درســت تجدد، نگاهی جدید به گذشته و هر آنچه میراث پیشینیان یک تمدن 
محسوب می شود، است که می تواند اندیشه ای مترقی و پیش رونده را ایجاد کند.

اینکــه در تبلیغات رســانه های غربی و بعضا رســانه های فارســی زبان خارج از 
کشــور، ملی گرایی و اندیشه ایران شــهری را به نحوی توضیح داده و تبیین می کنند 
که فاشیســم را به ذهن متبادر می کند، به آن ســبب اســت که این رسانه ها آگاهانه 
و غرض ورزانــه یا از ســر ناآگاهی گمان می کنند اندیشــه ایران شــهری بدیل همان 
ناسیونالیســمی است که در اروپای پس از قرون وســطی و معاهده وستفالی شکل 
گرفته اســت؛ ملی گرایی مبتنی بر قوم که قوم ژرمن، قوم فرانک، قوم انگلوساکسون 
و... هرکدام بر اســاس این مرزهایــی برای خود تعیین کــرده و منتهی به جنگ های 
متعددی نیز شــد! درحالی که اندیشــه ایران شهری، چنان که بیان شــد، نه مبتنی بر 
قوم گرایــی بلکه مبتنی بر فرهنگ و تمدنی تاریخی هویت یافته و ســاختار پیدا کرده 
اســت. طرفداری از اندیشه ایران شــهری، طرفداری از اندیشه صلح و دوستی است 
و نه اندیشــه ای که در پی فتح ســرزمین های خارج از مرزهای فعلی ایران باشد که 

در حوزه تمدنی و فرهنگی ایران شــهر قرار دارند. اندیشه ایران شهری در پی تکیه بر 
اشتراکات فرهنگی، تمدنی و تاریخی میان کشورهای حوزه تمدنی ایران شهر است تا 
با تجمیع ظرفیت ها و امکانات در قالب اتحادیه ای منطقه ای، توسعه ای همه جانبه 

را در این حوزه جغرافیایی شاهد باشیم.
در سوی دیگر، برخی اندیشه ایران شهری را مترادف با لزوم قبول بی چون و چرای 
مهاجــران از کشــورهای حوزه تمدنــی ایران دانســته و مخالفت با مــوج بی رویه 
مهاجــران را در تناقض با این اندیشــه تمدنی می داننــد؛ درحالی که حقیقت امر آن 
اســت که اندیشه ایران شــهری به معنای قبول جابه جایی جمعیت در فالت ایران یا 
بی توجهی به مرزهای ملی و بی توجهی به آثار مهاجرت بدون برنامه ریزی نیســت، 
بلکه به معنای توســعه همکاری ها و تالش برای تقویت نقاط اشــتراک و کمک به 
برقراری نظم و توســعه کشورهایی است که در حوزه تمدنی ایران شهر قرار دارند تا 
شــهروندان این کشورها در وضعی مطلوب در ســرزمین خود و در پیوند با ایران به 

زندگی و فعالیت بپردازند.
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حاشیه ای پررنگ تر  از متن
اگرچه عنوان شــده محور ســفر انریکه مــورا به ایران متقاعدکــردن تهران برای 
امضای توافق بدون خروج ســپاه از لیســت گروه های تروریستی ایاالت متحده است، 
اما بی شک ترغیب جمهوری اسالمی برای عدول از خطوط قرمزش در مذاکرات باید 
با پیشــنهاداتی همراه باشد تا این مهم حاصل شود. در این رابطه سناریوهای متعدد، 
متفاوت و متناقضی درباره محتوا و ماهیت این بسته پیشنهادی احتمالی معاون بورل 
مطرح اســت؛ حتی این گزاره نیز وجود دارد که مذاکره کننده ارشد اروپایی بدون هیچ 
پیشنهادی، چه از جانب اروپایی ها و مهم تر از آن از جانب واشنگتن راهی تهران شود.
در ایــن رابطه مهدی مطهرنیا پیش از گمانه زنی خــود درباره ماهیت و محتوای 
پیشــنهادات احتمالی مورا روی سایه سنگین خطوط قرمز ایران و آمریکا در مذاکرات 
دســت می گذارد؛ چراکه این استاد دانشــگاه خطوط قرمز واشنگتن و به طریق اولی 
تهران درخصوص سپاه و خروجش از لیست گروه های تروریستی را حاشیه ای پررنگ تر 
از متن می دانــد که برای هر دو طرف به یک »تقابل حیثیتی دیپلماتیک« بدل شــده 
اســت. به باور این تحلیلگر، چانه زنی بر ســر ابعاد فنی فعالیت های هسته ای ایران 
مطرح نیست؛ چون به نظر می رســد توافقات الزم در این رابطه صورت گرفته باشد. 
آنچه اکنون چالش جدی و بن بســت ۶۰روزه در مذاکرات وین را شکل داده به مسائل 
فرابرجامی بازمی گردد که انریکه مورا را هم به تهران کشــانده اســت تا چنان که در 
فضای رسانه ای مطرح است، تهران را بدون خروج سپاه از لیست گروه های تروریستی 
برای امضای توافق مجاب کند. آن گونه که این آینده پژوه اعتقاد دارد، نماینده اتحادیه 
اروپــا در مذاکرات وین برای مجاب کردن تهران پیرامــون عدول از خطوط قرمزش با 
بسته های پیشــنهادی به ایران ســفر خواهد کرد که مهم ترین و جدی ترین سناریوی 
محتمل برای گمانه زنی درخصوص محتوای بســته پیشــنهادی مذاکره کننده ارشــد 
اروپایــی می تواند تکرار همان پیشــنهادهای رابــرت مالی ناظر بر خروج کل ســپاه 
پاسداران انقالب اسالمی از لیست گروه های تروریستی ایاالت متحده به موازات بقای 
نیروی قدس در این لیســت به ازای کنارگذاشتن پروژه انتقام و خون خواهی باشد. این 
اســتاد دانشگاه در ادامه تحلیلی عمیق تر با چاشنی بدبینی را ارائه می دهد و پیرو آن 
اذعــان دارد: فــارغ از اینکه کنگره یا بخش امنیتی و دفاعی کاخ ســفید تا چه اندازه 
بر ســر پیشنهادات رابرت مالی و انریکه مورا مانع تراشــی خواهند کرد، باید به پاسخ 
منفی تهران درخصوص بسته پیشنهادی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران اشاره کرد. 
بنابراین اگر معاون جوزف بورل هم با همان بسته های پیشنهادی رابرت مالی به تهران 

بیاید، شکست مأموریتش پیشاپیش قطعی است. مطهرنیا در ادامه شرایط پیش رو را 
پیچیده تــر می بیند؛ چون به باور وی نباید فراموش کرد که پیش تر نیز دیگر خواســته 
فرابرجامی واشنگتن مبنی بر کنارگذاشتن پروژه انتقام و خون خواهی سردار سلیمانی 
به موازات خط قرمز تهران در رابطه با خروج ســپاه از لیســت گروه های تروریستی با 
»نه« قاطع تهران مواجه شــد. لذا با درنظرگرفتن این دو پاسخ منفی ایران در این بین 
امکان دارد مورا، نه با بسته های پیشنهادی و نگاهی میانجیگرایانه برای حصول توافق 
بلکه اساســا با زبان تهدید پا به تهران بگذارد تا با خط و نشان کشیدن برای جمهوری 

اسالمی، اتمام حجتی برای ایران داشته باشد.
علی نوری پور هم درباره دستور کار سفر انریکه مورا در تهران 
گریزی به تقابل فعلی ایران و آمریکا ذیل سپاه می زند و چنین 
می گوید: نه ایران و نه آمریکا حاضر به عقب نشینی از خطوط 
قرمز خود در رابطه با سپاه نیستند؛ چون واشنگتن اعتقاد دارد 
موضوع ســپاه بــا فعالیت های منطقــه ای و همچنین توان 
دفاعی ایران در ارتباط اســت که مذاکراتی فراتر از برجام را می طلبد، در نتیجه تهران 
باید برای خروج سپاه از FTO امتیازاتی فرابرجامی بدهد. در آن سو تهران هم استدالل 
خاص خود را دارد که به نظر استدالل قوی تری است؛ چراکه به باور ایران قرار بود با 
روی کار آمدن بایدن تمامی تحریم های مغایر با برجام که در زمان ترامپ اعمال شده 
بود کنار گذاشته شود. در عین حال به اعتقاد جمهوری اسالمی در شرایطی که بخش 
عمده اقتصاد ایران به شکل مستقیم یا غیرمستقیم با سپاه در ارتباط است، باقی ماندن 
این نهاد در لیســت گروه های تروریســتی و تحریم های آمریکا توانایی انتفاع ایران از 
مزایای تجاری و اقتصادی ناشــی از لغو تحریم ها را به شدت کاهش می دهد. به باور 
این تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل، چون تداوم وضعیت شبه بن بست فعلی می تواند 
به شکست مذاکرات منجر شود، سبب شده سایر طرفین به خصوص اروپایی ها نقش 
یک واســط و میانجیگــر را ایفا کنند؛ چراکه بــا وقوع جنگ اوکراین، روســیه و چین 
نمی تواننــد نقش واســط را ایفــا کنند پس تنها طرف اروپایی اســت کــه به عنوان 
هماهنگ کننده مذاکرات وین می تواند این نقش را بر عهده گیرد. ذیل این کالبدشکافی، 
نوری پور درخصوص دستور کار سفر انریکه مورا به دو سناریوی احتمالی اشاره می کند 
که نخستین سناریو ناظر بر درخواست ایران برای حضور این مذاکره کننده ارشد اروپایی 
در تهران اســت تا موضع جدید جمهوری اسالمی به طرف آمریکایی منتقل شود. در 
این صــورت احتماال موضع جدیــد تهران رد مجدد پیشــنهادات واشــنگتن و ارائه 

پیشنهادات جدید از جانب تهران برای کاخ سفید باشد. به موازات سناریوی مذکور این 
احتمال هم وجود دارد که مورا حامل پیام یا پیشنهاد جدیدی از جانب آمریکایی ها هم 
باشد. اینکه کدام یک از این سناریوها نزدیک به واقعیت است، جای بحث دارد، اما به 
هر تقدیر نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات وین باید پیشنهاداتی برای ایران داشته باشد 

تا بتواند خطوط قرمز و بن بست جاری پیرامون سپاه را رفع کند.
 ساز ناکوک کنگره، انفعال بایدن و دست بسته اروپا

بعد از توقف دوماهه مذاکرات وین شاهد اوج گیری مخالفت های کنگره با احیای 
برجام هستیم. در این بین با مطرح شدن تالش دولت بایدن برای خروج سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی از لیست گروه های تروریستی، مخالفت های کنگره تشدید پیدا کرد تا 
جایی که ســاز ناکوک نمایندگان و ســناتورها به قدری بلند شده که بسیاری معتقدند 
حتی اگر مخالفت های کنگره را در چارچــوب رقابت های انتخابات میان دوره ای هم 

ارزیابی کنیم، می تواند روی احیای برجام اثرات خود را داشته باشد.
مهدی مطهرنیا در باب تشدید مخالفت های کنگره آمریکا دو 
نکته کلیدی را مطرح می کند. نخســت آنکه چه ساز ناکوک 
سنا و مجلس نمایندگان علیه سپاه و برجام دعوای انتخاباتی 
باشــد و چه نباشد، با توجه به آرایش سیاسی آرای سنا برای 
تصویــب دو مصوبه اخیر ســناتور تد کروز و ســناتور جیمز 
لنکفورد به نظر می رسد دیگر افتراق منافع دموکرات ها و جمهوری خواهان یا دعوای 
کنگره و کاخ ســفید را نمی توان یک اختالف سیاسی داخلی در آمریکا دانست که به 
اعتقــاد تهران ارتباطی به ایران و برجام ندارد. این دیگر اختالف نظر داخلی نیســت، 
بلکه جنگ قدرت در آمریکاست که بی شک ابعاد و تأثیرات مستقیم بین المللی بر عدم 
برجام، لغونشدن تحریم ها و بقای سپاه در FTO هم دارد. نکته دوم این آینده پژوه ناظر 
بر توان قانونی کنگره برای شکســت هرگونه تحــرک و تالش دیپلماتیک برای احیای 
برجام است. به باور این استاد دانشگاه، وقتی عالوه بر سناتور چاک شومر، رهبر اکثریت 
دموکرات مجلس ســنا، شاهد رأی مثبت سناتور دموکرات منندز، رئیس کمیته روابط 
خارجی ســنا به دو طرح اخیر )تد کروز و جیمز لنکفــورد( از طیف جمهوری خواه و 
انتقــادش از عملکرد دولــت بایدن در قبال مذاکرت وین هســتیم، یقینا اختالف نظر 
داخلی در آمریکا بین دولت و کنگره پارامتر مهمی در عدم احیای برجام خواهد بود؛ 
چراکه این نکات نشــان می دهد هر دو حزب در کنگره به اجماع جدی روی مقابله با 
برجام رســیده اند. در چنین شــرایطی مطهرنیا تأکید دارد که قطعا سیاست خارجی 

دولت بایدن یا تالش های اروپا ذیل ســفر مورا به تهران هم تحت الشعاع قرار خواهد 
گرفت.

علــی نوری هم با تحلیلی مشــابه اذعان دارد هم زمانی اقدام چهارشنبه شــب 
هفته گذشــته کنگره در تصویب طرح آیین نامه ای به پیشنهاد سناتور جمهوری خواه 
لنکفورد با ســفر انریکه مورا به تهران می تواند حکایت از آن داشته باشد که دولت 
بایدن به دنبال مدیریت شــرایط و ارائه پیشــنهادات جدیدی است که ضمن احیای 
برجام، حساســیت کنگره را هم تحریک نکند. اما به باور این تحلیلگر مسائل آمریکا 
چالــش مضاعف به فضای دوقطبــی در درون دولت بایــدن بازمی گردد که در یک 
ســوی آن وزارت امور خارجه با محوریت آنتونی بلینکن و رابرت مالی قرار دارد که 
خواهان احیای برجام و خروج ســپاه از لیســت گروه های تروریســتی هستند، اما در 
طرف مقابل جیک ســالیوان، مشــاور امنیت ملی کاخ سفید، لوید آستین، وزیر دفاع، 
ژنرال مارک میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا و... قرار دارند که مخالف جدی 
شیوه مذاکرات فعلی با ایران و خروج سپاه از FTO هستند. از دید نوری پور سنگینی 
این وضعیت سبب شــده است که بایدن تالشی چندُبعدی را با هدف فروکش کردن 
تقابل کنگره و همچنین نزدیک کردن دو شقه دولت در پیش بگیرد. اما به اعتقاد این 
تحلیلگر مسائل بین الملل، آرای درخور توجه در سنای آمریکا برای تصویب دو طرح 
مدنظر سناتور تد کروز با ۸۶ رأی مثبت و سناتور جیمز لنکفورد با ۶۲ رأی موافق برای 
تقابل با ایران، برجام و سپاه می تواند تمام تالش های بایدن و اروپایی ها را به شکست 
بکشــاند؛ چراکه این میزان از آرای مخالف کنگره با محوریت سنا به عنوان مهم ترین 
و کلیدی ترین مهره در تعیین سیاســت خارجی ایاالت متحده، بی شک دست بایدن و 
اتحادیــه اروپا را برای احیای برجام خواهد بســت. از این منظر نوری پور اعتقاد دارد 
که سفر انریکه مورا هم تحت الشــعاع ساز ناکوک کنگره و مجلس سنا قرار خواهد 
گرفت؛ چراکه هرگونه پیشنهاد از طرف معاون جوزف بورل برای ایران اگر در تقابل با 
اهداف کنگره و سنای آمریکا در مورد سپاه باشد، یقینا سناتورها را سمت قانونی کردن 
تمام طرح های ضد ایرانی، ضد برجامی و ضد ســپاه خواهد کشاند. در این بین آرای 
قابل توجه سناتورها از هر دو حزب به روشنی حکایت از آن دارد که وتوی احتمالی 
جو بایدن هم نمی تواند خللی در توان سنا ایجاد کند. حال باید دید جو بایدن، جوزف 
بــورل و معاونش انریکه مورا چه راهــکار و راه حل میانه ای را در پیش می گیرند که 
ضمن متقاعدکردن ایران برای احیای برجام، حساســیتی از جانب سنا و کنگره را به 

دنبال نداشته باشد.

»شرق« در گفت وگو با کارشناسان ابعاد مختلف سفر مذاکره کننده ارشد اروپایی به تهران را بررسی می کند

مورا، مسافر فرابرجامی تهران!
مطهرنیا: سفر  انریکه مورا می تواند اتمام حجت برای تهران باشد
 نوری پور: تالش های انریکه مورا احتماال تحت الشعاع ساز ناکوک سنای آمریکا قرار خواهد گرفت 

عبدالرحمن فتح الهی: آن گونه که مطرح شــده قرار است امروز سه شنبه شــاهد دومین سفر انریکه مورا به تهران باشیم. به گفته استفانی لیختنشتاین، خبرنگار 
مستقل که در وین مستقر است، نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات وین در این سفر چهارروزه تا جمعه با مقامات ایرانی مذاکره خواهد کرد. این در حالی است که 
طبق گمانه زنی های رسانه ای دستور کار حضور معاون جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تهران ترغیب ایران برای امضای توافق وین بدون 
خروج ســپاه از لیست گروه های تروریستی خواهد بود. اگر چنین گزاره ای نزدیک به واقعیت باشد، به نظر می رسد احتماال این سفر حاوی آخرین و صریح ترین 
مذاکرات مورا با ایران درباره احیای برجام خواهد بود. در این بین دو گســل جدی تهران و واشــنگتن درخصوص سپاه پاسداران انقالب اسالمی و خروجش از 
لیست گروه های تروریستی موسوم به FTO سبب شده است شاهد توقفی ۶۰روزه در مذاکرات وین باشیم؛ توقفی که در صورت تداوم می تواند شکست رسمی 
مذاکرات را به دنبال داشته باشد، چنان که دوشنبه هفته گذشته رویترز به نقل از دیپلمات های اروپایی این احتمال را چندان دور از ذهن نمی دانست. از این منظر 
سفر انریکه مورا به تهران را می توان آخرین تکاپوها و تالش های دیپلماتیک برای احیای برجام دانست. بنابراین آنچه در ادامه می خوانید گفت وگوی »شرق« با 

کارشناسان برای بررسی ابعاد و زوایای مختلف این سفر، دستور کار آن و میزان موفقیت یا عدم موفقیت حضور مورا در تهران برای احیای برجام است.

 مهدی بازرگان: در آستانه سفر انریکه مورا به ایران شاهد حضور چراغ خاموش 
بشــار اســد در تهران بودیم. رئیس جمهور ســوریه در حالی ذیــل دیدارش 
با مقامات جمهوری اســالمی از حمایت های بی دریغ ایران طی ســال جنگ 
داخلی تشــکر کرد که 53 روز پیش، اســد مذاکرات مفصلی با شــیخ محمد 
بن راشد آل مکتوم، حاکم دوبی و شیخ محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد ابوظبی 
در امارات متحده عربی داشــت؛ کشــوری که از 15 ســپتامبر ۲۰۲۰ با امضای 

پیمان ابراهیم در ماه عسل با اسرائیل به سر می برد.
 این رویکــرد دوگانه دیپلماتیک از جانب ســوریه را می توان نقطه عطفی در 
چرخش دمشــق به سمت اتخاذ سیاســت خارجی پراگماتیک تصور کرد که 
ســعی دارد از ظرفیت تمــام بازیگران منطقــه ای و فرامنطقه ای برای احیای 
سیاســی و دیپلماتیک خود نهایت استفاده را ببرد و مهم تر از آن حمایت های 
مالی و اقتصادی برای بازســازی سوریه را کسب کند. با وجود آنکه رفتارهای 
مقطعی سوریه به خصوص در جنگ اوکراین ناظر بر حمایت صریح و تمام قد 
دیپلماتیک و سیاســی از روســیه و در گامی رو به جلوتر اعزام نیروی نظامی 
برای جنگ در جبهه پوتین، آینده مبهمی از این پراگماتیســم لرزان در سیاست 
خارجی ســوریه به دست می دهد، اما ذیل تجربه 1۰ساله جنگ داخلی در این 
کشــور که متأثر از عوامل داخلی و خارجی بود، ســوری ها برای عدم تکرار آن 
سناریو و به تبعش تحمیل مجدد هزینه ها هم که شده ناگزیر به اتخاذ نگاهی 
عمل گرایانــه و منعطف در دیپلماســی منطقه ای و جهانی هســتند؛ به ویژه 
تضعیف سیاســی، دیپلماتیک، اقتصادی، انســانی، نظامــی، امنیتی و دفاعی 
به واســطه جنگ داخلی دیگر توان و رمقی برای اجرای آن سیاست خارجی 

ماجراجویانه را به بشــار اســد نمی دهد. از این منظر رئیس جمهور سوریه در 
عیــن همراهی با تهران، نیم نگاهی هم به ابوظبی و بازیگران همســو دوخته 

است.
اگرچه در نگاه اول رفتار دیپلماتیک هم زمان اسد در هر دو جبهه به توجه 
به عمق گســل طرفین نیازمند دیپلماسی به شدت هوشمند و منعطف است، 
اما پوســت اندازی ناگزیر سوریه اساســا فصل جدیدی را برای دمشق باز کرده 
است که به دنبالش سعی در ارائه قرائتی متفاوت از گذشته دارد. با این حال در 
سایه واقعیت های داخلی سوریه و تحوالت منطقه ای آنچه محتمل می نماید 
صرفا شــکل گیری تغییرات معنادار در حوزه سیاست خارجی این کشور است، 
نه وقوع رنســانس سیاســی – اجتماعی در فضای داخلــی. بنابراین از این به 
بعد می توان تحرکات بشــار اسد را در راستای پیاده ســازی مدل چین ارزیابی 
کرد که به موازات تداوم و حتی تشــدید فضای بســته سیاسی – اجتماعی در 
داخل ســوریه نوعی از دیپلماسی باز منطقه ای و جهانی را در دستور کار قرار 
دهــد. حال اینکه اقتضائات منطقه خاورمیانه، تداوم ســایه ای از جنگ نیابتی 
در بخش هایــی از خاک ســوریه، تعریف نظم نوین جهانی به واســطه جنگ 
اوکراین و... تا چه اندازه به بشار اسد در راستای پیاده سازی این مدل شبه چینی 
کمک خواهد کرد، جای ابهام فراوان دارد. با در نظر داشــتن این مهم احتماال 
ســوریه در میان مدت صرفا به دنبال خوانش پراگماتیک در سیاســت خارجی 
منطقه ای باشــد تا در ادامه با بسترســازی و مشــروعیت زایی یا بهتر بگوییم 
مشروعیت بخشــی برای خود در فضای بین الملل بتواند دیپلماسی باز جهانی 

را هم پیاده کند.

بشار؛ همراهی با تهران با نیم نگاهی به ابوظبی


