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موالنــا میفرماید «کــوی نومیدی مرو امیدهاســت/
سویتاریکیمروخورشیدهاست»
اگــر تاریــخ  40ســال اخیر انقالبمــان را مــرور کنیم
درمییابیم که همواره در مقاطع و لحظات حســاس آن
توانســتهایم تهدیدهای پیشرو را به فرصتهای جدید
امیدآفریــن تبدیــل کنیــم .اگــر به سیاســت خارجی هم
طی این دوران و در فضای روابط و مناسبات بینالمللی
بنگریــم ،شــاهد تحــوالت زیــادی بودهایــم .از جملــه
مهمتریــن این تحــوالت در یک دهه اخیــر میتوانیم به
ورودنظامبینالمللبهجهانپساغربیاشارهکنیمکهدر
آنمنابعقدرتمتکثرشدهاستوکنشگرانمتکثردولتی
و غیــر دولتــی فعاالنــه در صحنــه جهانــی نقشآفرینی
میکننــد .دوران هژمونــی بــه ســر آمده و نه تنها ســلطه
جهانی یا منطقهای مطلوب نیست بلکه ناممکن است
و هیــچ قدرتی نمیتواند اراده خــود را بر جامعه جهانی
تحمیــل کنــد .سیاســتهای یکجانبــه گرایانــه ،از قرائن
آشکار این دگردیسی در جهان پساغربی است .اقدامات
نامتعارف از جمله پشت پا زدن به تعهدات بینالمللی
و اعمال تحریمهای یکجانبه از مصادیق بارز تالش برای
بازگشتبهنظامگذشتهحاکمبرروابطبینالمللیاست
که دوران آن به ســر آمده و بازگشــت ناپذیر است .در این
شــرایط ،طبیعی است که کشــور عزیز ما به مثابه یکی از
کنشگران مستقل و مؤثر در سپهر بینالمللی و منطقهای
جدید با چالش واپســگرایان و متنعمان از نظم پیشــین
روبهرو شود .با استعانت از این بیت حافظ «شکر خدا که
هر چه طلب کردم از خدا /بر منتهای همت خود کامران
شــدم» منتهای همت و کوشــش خــود را بــه کار گرفته و
خواهیم گرفت تا به یاری همه ملت ،در پیمایش مســیر
پیشرفت و آرامش ایران عزیز در عرصه سیاست خارجی
نقشی سازنده ایفا کنیم .ایران کهن و تاریخی ما در سیر و
ســلوک خود در پی هزارهها ،همواره دستخوش حوادثی
صعب و ســخت بوده اســت و اینک در آســتانه ســال نو،
روزهای سرنوشــت ســازی را پشت ســر میگذارد .باید با
همــت بلند به ســوی فردایی پر امید قــدم برداریم .ما از
منابــع غنی و ارزشــمندی از جمله تاریــخ و تمدن دیرپا،
جغرافیــای کــم نظیر ،منابع سرشــار طبیعی و انســانی،
آموزههــای دینی و اخالقی ،رهبری خردمند و جامعهای
پویــا و جــوان برخورداریــم کــه دســتمایههای قدرتمــان
اســت؛ در کنار منابع مادی بی شــمار و نقطــه اتکایمان.
کشتی نشســتگانیم و مقصد همه ما مشــترک است ،در
میان کشــتی نشستگان تفاوتها طبیعی است ،اما همه
همســفرند .در ایــن شــرایط خطیر بــه اجماع ،انســجام
ملــی و همبســتگی و همدلــی همگانی به عنوان ســنگ
بنای استحکام سیاست خارجی نیازمندیم .در پرتو امید
میتوان از تنگناها گذر و چالشها را به فرصتی برای ایران
بزرگ بدل کرد .پیشــاپیش نوروز بر همه هموطنان عزیز
تبریکوتهنیتباد
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