پرونده سال

ایـــران مـــا

فدایی ایران هستیم
امیر حاتمی

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

هنگامی که نام بلند ایران بر زبان جاری میشود،
بیــش از هــر چیــز ســرزمین پهنــاور ،آبــاد و بــا
مردمانــی آزاد را به ذهن متبــادر میکند ،مردمی
کــه در رفــاه به ســر میبرنــد .از ایران ،جــز نکویی
بــر نمیخیــزد و جز خوبی و پاکی بــه ذهن متبادر
نمیشود.
از همیــن رو اســت که هرگاه نام و یــاد ایران طرح
میشــود ،بهعنــوان یــک نظامــی ،بــا همــه وجود
احســاس افتخار میکنم .افتخار میکنم که سرباز
این وطن و این مردم هستم.

فــراز و نشــیبهای تاریخــی بســیاری کــه ایــن
ســرزمین بــه خــود دیــده اســت ،به مــا یــادآوری

میکنــد کــه آینده ایران ما ،جز روشــنایی و خوبی
چیزی نخواهد بود.
بــه عبــارت دیگــر ،اعتقــاد دارم کــه آینــده ایــن
کشــور بســیار روشــن و خــوب اســت و ایــن افــق
بلنــد ،هــم پیش روی ســرزمین ایــران ،هم ملت
ایــران و هــم نظــام جمهــوری اســامی خواهــد
بود.
در ایــن میــان ،مــن و نیروهــای مســلح کشــور،
حافــظ و فدایــی ایــــــــــران هســتیم و خواهیــم
بود.
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ایــران ســرفراز بــه یمــن فرزنــدان هوشــمند
و هوشــیار بــه نقــش آفرینــی قهــار و ورزیــده در
صحنههای جهانی تبدیل شده است .از غرب تا
به شــرق از شــمال تا به جنوب آوازه دیپلماسی
ایرانــی در جــای جای جهان طنینانداز اســت و
دولتهــا و بازیگــران بینالملــل امــروزه نقــش
انکارناپذیر این ســرزمین افســانه ای در تحوالت
بینالملــل و منطقــهای را جــدی گرفتهاند .این
کشــور در بحرانهای بــزرگ منطقهای و جهانی
مدلهــای مؤثــر ،چندجانبه ،راهبــردی و مبتنی
بــر ظرفیتهای درونی و بومی برای برون رفت
از بنبســتهای پرتنــش ارائه کرده اســت .حال
آنکــه روزگاری نه چنــدان دور ،منطــق و صدای
ایــران شــنیده نمیشــد .اوایــل انقــاب برخــی
کــه همــواره بــه دنبــال تحمیــل عقایــد خــود بر
نظام بینالملل هســتند ،به جــرم آرمانخواهی
و «اســتقالل و آزادی و جمهــوری اســامی»
پروپاگانــدای ســازمان یافتــهای علیــه ایــن مرز
و بــوم در جهــان راه انداختــه بودنــد .متأســفانه
تحــت تأثیــر ایــن پروپاگانــدای گســترده رعــب
و وحشــتی در دل برخــی ملتهــا خانــه کــرد و
همیــن بهانــه خوبــی شــد تــا گــوش دولتهای
مستقل و سازمانهای بینالمللی برای شنیدن
صدای ایران سنگین و ای بسا کامالً ناشنوا شود.
دشمنان استقالل و آزادی ایران تحت پوشش و
لوای تبلیغات سنگین ناجوانمردانه و مضحک
خود ،همه ظرفیتها و داشــتههای تسلیحاتی و
منابــع مادی خود را به خدمت دشــمن متجاوز
بعثی درآورده بودند.
برخی از نکتهســنجان عالــم بر این باورند که
«اکثــر درگیریها ،پیشــداوریها و دشــمنیهای
ایــن دنیــا از زبــان منشــأ میگیــرد ».مشــخص
نیســت این ســخن تا چه اندازه اعتبــار دارد ،اما
بی شــک تحت تأثیر زبــان بدبینانه و مغرضانه
ایــن تبلیغــات ،هشــت ســال حقــوق قانونــی
ایــران در مجامع بینالمللی پایمال شــد .ایران
پرافتخار این ســالهای غربــت و تنهایی جانانه،
زیر غرش پیشــرفتهترین موشــکها ،بمبهای

مخرب سلحشورانه و تک و تنها میراث تاریخی،
مــادی و معنوی خویش را حفظ کرد و با نهایت
استفاده از ظرفیتها و منابع محدود در شرایط
جنگ ،محاصره و تحریم اقتصادی ،موفق شــد
که مسیر رو به رشد و ترقی را پشت بگذارد .پس
از پایان جنگ و کنار رفتن ابرهای تردید از چهره
تابنــاک ایــران ،جهان در ســیمای این ســرزمین
مهرآییــن به تماشــای تصویری تــازه ،متفاوت و
متمایز از گذشــته نشســت .در جهان پساجنگ،
جــادوی تبلیغــات بــه یکبــاره درهم شکســت و
جهــان دیگــری را بــه نظــاره نشســته بــود که در
آن فرشــته نجــات جهان به غولــی کریه المنظر
بدل شــده بود که در پی بلعیدن شــریان حیاتی
حامیانــش بــود .ایــن حقانیــت و مظلومیــت
ایــران در ســایه تــاش بــی وقفــه دیپلماتهای
ایرانــی به مــوازات دفاع رزمنــدگان جان بر کف
از ایــن مــرز و بوم ،در جبهه مجامــع بینالمللی
به اثبــات رســید .آرام آرام دولتهــا و بازیگران
بینالمللی که منافع خویش را در حقارت ملت
نمیدیدند ،به جای نفی دستاوردها ،داشتهها و
پنداشــتههای ایران نوین ،به شناخت و تفحص
در ظرایــف و دقایــق ایــران ،روی آوردنــد .امروز
تجربــه دیپلماســی ایرانــی فرزنــدان ایرانــی در
 40ســالگی بــه تکامــل و پختگی رســیده اســت.
اصول سیاســت خارجی ایران که تبلور مستقیم
اهــداف یک انقالب و روح و نص قانون اساســی
جمهوری اسالمی اســت ،مبتنی بر نفی هرگونه
ســلطهجویی و ســلطه پذیــری ،حفظ اســتقالل
همه جانبه و تمامیت ارضی کشــور ،دیپلماسی
منسجم ،هوشــمند ،اطمینان ساز و اعتماد ساز

در عرصــه بینالمللــی و دفــاع همــه جانبــه از
حقوق ملتهای مظلوم و هســتههای مقاومت
در جهان اســت .پشــتوانه و ســرمایه دیپلماسی
ایرانــی همچنیــن بــه یک مدنیــت دیرپــا و هزار
و انــدی ســاله گــرم اســت .چالشهای فــراروی
ایران عزیز در چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب
اســامی گریزناپذیر نیســت ،بنابراین در نیل به
آرمانهــای مشــترک ملت بزرگ ایــران نباید از
مســیر پرســنگالخ و چالشهای پیش رو هراسی
به دل راه داد .پیشــینه تاریخی ما نشان میدهد
کــه ایــران و ایرانــی مهارتهــای کــم نظیری در
عبــور از مشــکالت بــزرگ دارد .گویی اســتحکام
بیرونــی و انســجام درونــی ســرزمین آریایــی از
چالشهــای بزرگ قــوام یافته اســت .دغدغه و
تالش جمعی ایرانیان برای عبور از چالشهای
بــزرگ ،تمدن تاریخی ما را از ایســتایی ،رخوت،
انفعــال و در نهایــت فروپاشــی مصون ســاخته
اســت .همان گونه که تمدن شناســان برجســته
تأیید کردهاند ،نامیرایی ،توســعه و پیشــرفت در
گــذر از چالشهــای بزرگ اســت .امیــدواری به
آینــده پیــش رو و اعتمــاد به نفــس و آزاد کردن
انــرژی و ظرفیتهای نهفته کشــور بنیادیترین
نیاز کشور است .گره چالشها و مشکالت کنونی
بــا تکیــه بــر نیــروی جــوان مســتعد و پرانگیزه،
استعدادهای داخلی ،ظرفیتها و منابع الیزال
مــادی و معنــوی کشــور گشــوده خواهد شــد .در
این روزها باید بذر امید را در گوشــه گوشــه کشور
پاشــید و پراکند .با گذشــتن از زمستان سرد و فرا
رســیدن بهار جوانههای ســعادت و خوشــبختی
بــه روی ایــن ســرزمین تاریخــی لبخنــد خواهــد
زد.بــه شــرط آن کــه همــه بــا هــم بخواهیــم و
بخوانیــم ایــن ترنم را کــه بهاران در راه اســت و
دیــو و دد همچون همیشــه تاریــخ زوالپذیر ،ما
میمانیم و ایران شــکوهمند در پس فریادهای
گوشــخراش دشــمنان طماع این ســرزمین هم
چــون گذشــته در برابــر اراده ملــی مــا ســر فرود
خواهد آورد.به امید فردایی روشــن برای ایرانی
آباد و ایرانی مهر آگین .نوروزتان پیروز

