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هیچ دلیلی برای انزوا نداریم
لعیا جنیدی

معاون حقوقی رئیس جمهوری

ایــران یکــی از ریشــه دارتریــن تمدنهــای دنیا
اســت کــه همــواره عناصــر قــدرت نــرم آن به
چشــم میآمده اســت .ایران حتماً بــه عناصر
ســخت قدرت هم نیاز دارد ،امــا تأکید دارم که
بگویــم ایــران با عناصر قدرت نرمش توانســته
اســت در دنیا باقــی بماند .بنابرایــن امروز هم
هرگــز نبایــد از وجود ایــن عناصر قــدرت نرم و
ظرفیتهای آنها غافل شــد .بــه عبارت دیگر،
ایران عبارت اســت از تمدنش ،تاریخ ،فرهنگ
و ادبیاتــش .در نهایــت ،ایــران عبارت اســت از
ارتباطــات بینالمللــی که همواره باعث شــده
است بهعنوان یک شــاهراه اتصاالت در جهان
مطرح شــود .امروز هم این شــاهراه باید حفظ
و تقویت شــود و نباید زمینههــای انزوای ایران
تاریخی و این تمدن را فراهم آوریم.
در عرصه قدرت ســخت نیز ایــران در طول
تاریــخ ،همــواره بخوبــی از خــود دفاع کــرده و
در برابــر دشــمنان و مهاجمان بخوبــی مبارزه
کرده اســت .امــا ایرانی کــه باقی مانده اســت،
ایرانی اســت که همــواره عالوه بر عنصر قدرت
ســخت ،همه عوامل و عناصر قدرت نرم را نیز
برای بقای خود حفظ کرده است .از این منظر،
هرگاه که از این عناصر قدرت نرم غفلت شود،
بایــد بدانیم کــه ممکــن اســت از موجودیت و
هویت ایران غفلت کرده باشیم.
امــروز وظیفه ما ،نه فقــط حفظ این عناصر
قــدرت نرم ،کــه حفــظ ویژگیهــای ژئوپلتیکی
ایــران هم هســت ،ویژگیهایی که باعث شــده
اســت ایــران در مرکــز ارتباطــات بینالمللــی
و در شــاهراه ارتباطــات قــرار بگیــرد .مــا بــرای
حفــظ مرجــع اتصــاالت تمدنهــا و کشــورها ،
باید ارتباطات خود را گســترش دهیم .با توجه
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وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

به چنین ظرفیتها و ســوابق تاریخی است که
نگرانی بیش از حد نســبت به مسائل سیاست
خارجــی ،خود موجب نگرانی اســت .پیوســتن
بــه مناســبات و معاهداتی که همــه دنیا به آن
ملحــق شــدند ،امر پیچیــدهای نیســت ،زیرا ما
به تجربه نشــان دادهایم که قــدرت مدیریت و
حفظ ارتباطات خود را در جهان پیچیده امروز
داریــم .چــرا که ایران بــزرگ ،با ایــن جمعیت
تحصیلکــرده ،اهــل فرهنــگ و اهــل هنــر ایــن
توانایــی را دارد کــه روابــط بینالمللــی خود را
مدیریت کند .از اینرو هیچ دلیلی برای انزوای
ایــران وجود ندارد و این نکتهای اســت که همه
فرهیختــگان و نخبــگان باید به آن بیندیشــند؛
زیــرا ایــن امر موضوعی نیســت کــه تنها دولت
عهده دار آن باشد یا مسئولیت آن تنها متوجه
دولت باشد ،بلکه حرکت در این مسیر ،متوجه
همــه گروههــای مرجــع ،همــه فرهیختــگان و
نخبــگان و متوجه تک تک ایرانیانی اســت ،که
در داخــل یــا خــارج از ایــران زندگــی میکنند.
جمع ایرانیانی که در داخل هستند یا در خارج
به سر میبرند ،نشان میدهد که ما تقریباً یک
جمعیت  100میلیونی به نام ایران هســتیم که
همــه ما باید بــرای حفظ عناصر قــدرت نرم و
هویت ایران ،بکوشیم.

ایــران نامــی جذاب اســت که ایــن جذابیــت را از
زوایای مختلف و در زمینهها و حوزههای مختلف
بــا خود دارد .بهطور کلی ،کشــورهایی را در جهان
میشناسیم که سابقه تمدنی کهن دارند ،در کنار
آن ،کشــورهایی هم هســتند که از یــک اقلیم زیبا
برخوردارند ،کشورهای دیگری که از لحاظ منطقه
جغرافیایــی و ژئوپلتیک یــک موقعیت منحصر
به فرد دارند و در نهایت ،کشــورهایی را در جهان
شــاهد هســتیم که از فرصتــی بهنــام چندگانگی
فرهنگــی برخوردارنــد کــه از قبــل آن ،دارای یک
تنوع فرهنگی هستند که به نوبه خود این کشور را
جذاب میکند.
از جملــه جذابیتهــا ،عظمــت و زیبایی ایــران این
اســت که کشــور ما همه این ویژگیها را بــا هم دارد.
به این ترتیب که از یک ســو ،یک کهن بوم تاریخی و
چند هزار ســاله دارد که طبیعتاً این قدمت تاریخی
و تمدنــی ،امــروز ایران را به یک گذشــته دور میبرد
و متصــل میکند .همچنیــن ایــران دارای یک تنوع
اقلیمیوجغرافیاییاستکهزیباییهایمنحصربه
فردی به آن داده اســت .چندگانگی و تکثر فرهنگی
ویژگی دیگر ایران است که باعث میشود زمینهها و
توگوهای فرهنگــی ،دیدن و بهره بردن
فرصت گف 
از تمایزات و امتیازات فرهنگی را فراهم کند .دست
آخــر اینکه ایران در یک چهارراه میان شــرق و غرب
از یک ســو و شمال و جنوب از ســوی دیگر قرار دارد.
این چهارراه در طول تاریخ و حتی حاال ،به ایران یک
فضای ویــژه ژئوپلتیک و ارتباطات میان کشــورها را
داده است .همه اینها ایران را به کشوری با موقعیت
ممتاز و متمایز تبدیل کرده است.
امــا ورای همه اینها ،ایران چه امروز و چه در طول
تاریخ همواره متحمل فشــارهایی از درون و بیرون
شــده اســت ،امــا ایــران ثابت کرده اســت کــه با هر
فشاری ،بار دیگر بلندتر و بلندتر برخاسته است .در
تاریــخ ایران ،قرار گرفتن در یک چهارراه تاریخی با
ویژگیهای خاص آن ،میبینیم که چه قبل و بعد
از اسالم و چه حتی بعد از انقالب اسالمی ،اتفاقات
بسیاری را این کشور و مردمش شاهد بودهاند.
امــا وقتی به همه این رویدادهــا و گذرهای تاریخی
نگاه میکنیــم ،میبینیم که ایران بعد از هر فشــار
داخلــی و خارجی مســتحکمتر و بهتر بوده اســت.
براســاس چنین ظرفیتی اســت که امروز نگاه ما به
آینده ایران روشن است ،تنها به این دلیل که گذشته
ایران این را نشان داده است.

کتابچه بهار
1398

23

