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ایـــران مـــا

چرا ایران؟
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ما امسال سراغ گنج بزرگ خود رفتیم
«جهان ،دوســتی بهتر از ایران نخواهد داشت ،اگر
صلح ،آرمان شماست ».این پیامی بود که رئیس
جمهــوری ایران امســال در نطق خــود در مجمع
عمومــی ســازمان ملــل خطــاب به مــردم جهان
فرستاد .حسن روحانی ،ایران را با قدمت تاریخی و
تمدنی و فرهنگی غنی و با جایگاه مهم ژئوپلیتیک
خــود« ،واقعیتــی غیرقابل انــکار» نامید که حلقه
وصل شــرق به غرب بــوده و خواهد بــود .روحانی
با این تأکیــد که «ایران نیازی بــه امپراتوری ندارد.
ایران نه بر اســاس سیاست که در فرهنگ و تمدن
خود یک امپراتوری اســت» ،جهانیان را فراخواند
تــا «واقعیــات تاریخی دربــاره ایــران را بپذیرید .از
تحریم دست بردارید و به تکفیر پایان دهید».
این خطابه رئیسجمهوری ایــران در زمانهای
ایــراد شــد که موجودیــت ایران در خطر اســت؛ به
تعبیــر وزیر امــور خارجه «هدف دشــمن نه نظام
جمهوری اســامی و نه دولت روحانی ،بلکه ایران
اســت .این ایران اســت که مانع بعضــی اهداف و
تمایالت اســت .میخواهند ایــران را نابود کنند».
تمرکــز دشــمنان بر قــدرت منطقــهای ایــران این
هدفگیــری را آشــکار کــرده اســت .تصــوری کــه
آنــان از نفــوذ ایران در خاورمیانــه دارند ،نه مبتنی
بــر شــواهد تاریخــی اســت و نــه متکی بــر عوامل
فرهنگــی .آنچه آنــان را در برآوردهــا دچار خطای
راهبــردی کــرده ،عــدم درک درســت از موقعیت
جغرافیایی و مناســبات انســانی حاکم بر منطقه
اســت که نه طی یک یا دو دهه که در طول سدهها
شــکل گرفته و نضج یافته است .آنچه امریکاییان
بــا خرج میلیاردهــا دالر و پخش هزاران ســاح در
دستیابی به آن ناتوان بودهاند و رئیسجمهورشان
هنوز مجبور به سفر مخفیانه است .حتی متحدان
منطقــهای آنــان بــا تصــور اینکــه میتوان بــا پول
پاشــی نفوذ خرید ،در حــال خاصه خرجی بیحد
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و حصر هســتند بیآنکه بتوانند نه تأثیری معنوی
و نه تغییری سیاســی در حیات منطقه بیافرینند.
تفــاوت رویکرد آنان بــا ایران در انتخاب «اشــغال
نظامی» به جای «تســخیر معنوی» اســت .آنچه
اســرائیل با فلســطین کرد ،شــوروی با افغانستان،
عراق صدام حســین بــا ایران ،عربســتان با یمن،
امریــکا با افغانســتان و عراق و...ریشــه در رجحان
اشــغالگری دارد .اینکــه بــا قدرت نظامی ســخت
بتوان کشورهای مطیع ایجاد کرد .درحالی که ایران
هم بهخاطر موقعیت اســتراتژیکی و هم بهدلیل
واقعیــت ژئوپلیتیکی خود ،یک امپراتوری اســت،
بیآنکه نیاز به لشکرکشی نظامی داشته باشد .به
تعبیر داریوش شایگان ،اندیشمند معاصر «ایران
همیشــه یک امپراتوری بوده است ».او با نقل قول
از رابرت کاپالن ،متفکر امریکایی در کتاب «تالقی
جغرافیــا» میگویــد در منطقــه خاورمیانــه تنهــا
کشــوری که مرزهای طبیعی و تاریخ طوالنی دارد
و مرزهای فرهنگی آن فراتر از مرزهای جغرافیایی
میرود ،ایران است.
آنچــه امریــکا و متحــدان منطقــهایاش را در
برآورد آن دچار اشتباه کرده ،نادیده گرفتن مرزهای
فرهنگــی ایــران و تصور توســعه این مرزهــا با پول
پاشــی اســت .یکی از اهداف دونالد ترامپ ،رئیس
جمهوری امریــکا در اعمال تحریم بر ایران ،ایجاد
تضییقــات اقتصــادی با هــدف جلوگیــری از نفوذ
منطقهای است .آیا امریکا به این هدف خود رسید؟
شکست نشســت ورشــو و توافقهای ســران ایران،
روســیه و ترکیه درباره ســوریه ،عدم تمکیــن اروپا و
کشــورهای منطقه به سیاســت تحریم ایران ،همه
نشــانههای شکســت امریکا در نیل بــه این اهداف
است .اینجاست که تالش برای انکار واقعیت نفوذ
معنوی منطقهای ایران ،تالشــی علیه موجودیت
ایــران تلقــی میشــود .ایــران کــه در طول هــزاران

ســال توانســته با عناصر ملــی ،اعتقــادی ،فرهنگی و
ثروتهــای خــدادادی خــود ،تندباد حوادث را از ســر
بگذرانــد .در کتابچــه ســال  98روزنامــه ایران ســعی
شــده از این منظر مانایی تاریخی و توانایی فرهنگی،
هنری ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،اقلیمی و قومی
ایــران مرور شــود .امروز کــه موجودیت ایــران از نگاه
بدخواهان در خطر اســت ،داشــتههایمان را بار دیگر
ببینیم؛ ظرفیتهای مغفول و تواناییهای مکشوف
را در نظــر بگیریــم ،راههای رفته و نرفتــه را بازخوانی
کنیم و سر آخر از زبان سرآمدان و کارآمدان هر حوزه
بپرسیم ،سر نهفته در این نام «ایران» چیست؟ آنچه
ما را از درون قوی و از تهدید تهی میکند ،کشف رموز
قدرت نهفته در این نام و جغرافیاســت؛ جغرافیایی
که محصور در مرزهای سرزمینی نیست بلکه حیطه
تمدنی و گستره زبانی و محدوده فرهنگی آن از فالت
و پهنه جیحون تا فرات فراتر رفته است .آنچه روزنامه
ایران در بیستوپنجمین ســال حیات و گذر از هفت
هزارمین شماره خود در پی آن است ،بازگویی «آنچه
خود داشــت» اســت در عصر ایران ســتیزی .بازگویی
قدرتی که نه تحریم اقتصادی و نه تهدیدات خارجی
هیچ یک توان حذف و حصر آن را ندارند .ایران گنج
بــزرگ ماســت؛ وحدتآفریــن و قــدرتزا .تکثــرش
فرصت و تنوعش نعمت اســت .با توســل به همین
گنج بیپایان اســت که میتوان در شــداید روزگار ،به
آن اندیشــید و دل قوی داشت که دوره سختی به سر
میرســد .با اتــکا به همین امید آینده ســاز اســت که
زنان و مردان سرزمینمان از عرصه ورزشی تا صحنه
سیاســی ،از خالقیــت هنــری تا قــدرت نظامــی و...را
ســرآمد کرده اســت .از این نام آوران تنی چند در این
مجموعه گردهم آمدهاند ،از آنان پرسیدهایم که چرا
باید ایران را دوست داشت؟ چه اندوختهای است که
ما را به آینده امیدوار میکند؟ ما امســال «ایران» را از
اینمنظرمینگریم.

