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مالحظات فرهنگی در ارتباطات ایران و چین
هستۀ مطالعات استراتژیک کریدورها1

به  نگاه  استراتژی  و  »ایران  سلسله نشست های  اسالم  جهان  آینده پژوهی  مؤسسۀ  کریدورها«ی  استراتژیک  »مطالعات  هستۀ 

شرق« را با هدف جمع آوری آرای صاحب نظران در خصوص ارتباط با قدرت های نوظهور شرقی طرح ریزی کرده است. در این 

نشست ها تالش بر این است که با نگاهی کل نگرانه، پیگیر مالحظات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی مرتبط با این اقدام 

راهبردی باشیم. در همین راستا، سومین جلسه از این سلسله نشست  ها با حضور دکتر شهروز شریعتی، به موضوع مالحظات 

فرهنگی در ارتباطات ایران و چین اختصاص پیدا کرد و متن حاضر گزیده ای از مطالب بیان شده در این نشست است.

مقدمه
 در ادبیات و در مراودات روزمرۀ 

ً
رابطۀ ایران و چین بسیار ریشه دار و قدیمی است. شاید بشود گفت از سه هزار سال پیش تقریبا

  هر روز، در 
ً
 واکسن چینی، تقریبا

ً
ایران نام چین برده می شده است: از بت ها و نگارهای چینی گرفته تا کاالهای چینی و اخیرا

فرهنگ عامه و روزمرۀ خود با چین و فرهنگش سروکار داشته و داریم. این موضوع از این منظر واجد اهمیت است مفاهیم چینی 

از دیرباز در فرهنگ ما مطرح بوده اند. در شاهنامه، حداقل پانصد بار واژۀ چین آورده شده و این قابل تأمل است. 

اهمیت فرهنگ در سیاست خارجی 
نظریات  می کنیم.  را مطرح  فرهنگی  بحثی  به نوعی،  می کنیم،  »دیگری« صحبت  به  راجع  هربار  به طور مشخص،  باید گفت 

وقتی  که  معنا  این  به  می کنند؛  زیادی  کید  تأ پرسپکتیویسم  مبحث  بر  بین المللی  مطالعات  و  سیاست  حوزۀ  در  متأخرتر 

آن  از  ادراکی  باید بفهمیم آن طرف دربارۀ ما چه و چگونه فکر می کند و ما چه  با دیگری شویم،  که می خواهیم وارد مراوده 

11 علی حسنی، فرشاد عادل، علی هادوی
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می شود،  تصور  آنچه  از  حساس تر  بسیار  را  کشور  دو  بین  روابط  در  فرهنگ  نقش  و  است  بااهمیت  بسیار  این  داریم.  طرف 

که  تصویری  بدانیم  باید  بکنیم.  فرهنگی  پیوست های  موضوع  به  بسیاری  توجه  باید  اساس  همین  بر  می کند.  تعریف 

و  اساطیری  تصویری  امروز  به  تا  دست کم  تصویر  این  است.  چگونه  است،  گرفته  شکل  ایرانی ها  ذهن  در  چینی  و  چین  از 

این موضوعات  با  را  به صورت روزمره، خودشان  مردم  البته  نشده ایم؛  وارد  عینی  به مسائل  دراین باره  و هنوز  بوده است  مبهم 

دهیم.  انجام  بیشتری  کارهای  دراین باره  دارد  جا  و  نیست  واقعی  تصویری  تصویر،  این  هنوز  اما  می بینند؛   روبه رو 

در اساطیر ایرانی، این اعتقاد وجود دارد که دنیا را زمانی ایرانی ها اداره می کردند و پادشاهان شرق و غرب و ایران زمین، همگی، 

فرزندان یک پادشاه بودند. پس از مدتی و با شکل گرفتن اختالف بین ایشان، تور به توران می رود، سلم به سمت روم و فرزندان 

ایرج نیز در ایران می مانند و در نهایت با شکل گیری ائتالفی بین سلم و تور، آن ها پادشاه ایران را می کشند. اما بعد از مدتی، 

این رخداد  قابل تأمل است و حتی شاید بشود گفت  اساطیری  به لحاظ  این موضوع  را می گیرند.  انتقام خویش  ایرج  فرزندان 

به  نهایت ماجرا ختم  با شرق و غرب داریم، در  با همۀ اختالفی که  بار دیگر تکرار شود؛ یعنی شاید  اساطیری ممکن است 

این شود که جایگاه خود را پس بگیریم. این اسطوره ها قابل تأمل اند و می توانند موجب بازاندیشی هایی شوند که در نتیجۀ آن، 

روابطمان را با شرق و غرب با احتیاط بیشتری پیگیری کنیم.

زمینه های مشترک فرهنگی میان ایران و چین
نتوانیم به واسطۀ کلیات، مفهومی جزئی را نتیجه  بحث فرهنگ بحثی است که شبیه به جعبۀ سیاه عمل می کند: شاید خیلی 

بگیریم. فرهنگ مفهومی انتزاعی و منافع پدیده ای عینی است. خیلی وقت ها دوستان یا عموزاده هایی داریم که برایمان محترم اند، 

ولی به هنگام لحاظ کردن منافع و مصالح، در رتبه های فروتر قرار می گیرند. در این بحث، فرهنگ زمانی دارای اهمیت است 

که بخواهیم ارتباط ایجاد کنیم. اگر بر مبنای سوءنیت وارد رابطه شویم، طبیعی است که رابطۀ خوبی شکل نخواهد گرفت و 

 مانند رابطۀ بین ایران و آمریکا. هر روز می بینیم مالحظات فرهنگی و 
ً
طرفین نمی توانند وارد رابطۀ دوستانه و عمیق شوند؛ دقیقا

کینه های گذشته و روابط پرتنشی که بین دو کشور در حال شکل گیری است، عمیق تر می شوند. وقتی اختالفات عمیق تر  شوند، 

دست سیاست گذار و تصمیم گیر نیز برای توسعۀ روابط بسته تر می شود. حداقل می توانیم بگوییم در رابطه با چین و در خصوص 

با همدیگر وارد گفت وگو  با وجود همۀ کاستی ها و مشکالت، وقتی می خواهیم  مسائل فرهنگی این معضل را نداریم؛ یعنی 

شویم، به یکدیگر سوءنظر نداریم. حداقل گفته می شود چینی ها در زمینۀ موشک سازی در زمان جنگ به ما کمک کردند. این ها 

 از سال 1351 شروع شد و اکنون در آستانۀ نیم 
ً
 نیمه  رسمی مان با چین تقریبا

ً
نکات مرتبط با دوران معاصر است. روابِط تقریبا

قرن رابطه با این کشور هستیم که در دورۀ مدرن شکل گرفته است و در طی این مدت شاهد نبودیم که چینی ها اقدامی علیه 

ایران کنند که اقدامی دردناک تلقی شود یا خاطرۀ خیلی بدی در ذهن ایرانیان به جا بگذارد. نهایت اقدامشان این بوده است که 

تکنولوژی ضعیفی یا کاالهایی بی کیفیت به ایران صادر کرده اند. روشن است که این  هم عملکرد خوبی نیست و ذهنیت ایرانیان 

به چینی ها را مخدوش می کند؛ اما در برابر آن می توانیم بگوییم با این کشور در گذشته راهی ارتباطی همچون راه ابریشم داشتیم 
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و به واسطۀ آن، مناسبات خوب با هم شکل دادیم. به استثنای مسئلۀ مغول که گاهی در فرهنگ ایرانی به عنوان عملکرد چینی ها 

از آن یاد می شود، نقطۀ سیاه دیگری در رابطه با چین سراغ نداریم. استعمار غرب به هر دو کشور تاخته و سرگذشت مشترکی 

را برایشان رقم زده است. هر دو کشور تجربۀ انقالب را از سر گذرانده اند و هر دو وارد فرایند انقالب فرهنگی شده اند و هر دو 

کشور با آمریکا به نحوی درگیرند و... . به هر حال، ما دنبال طرح نو بودیم و آن ها هم دنبال طرح نو بودند. این شباهت رفتاری، 

به خصوص در نیم  قرن اخیر، به لحاظ فرهنگی می تواند قابل مالحظه و قابل توجه باشد. چین به دنبال هم زیستی مسالمت آمیزی 

 مباحثی مانند گفت وگوی تمدن ها و مواردی این چنین را در سیاست 
ً
تحت عنوان »دکترین خیزش صلح آمیز« است. ما هم تقریبا

کید کرده ایم. در بحث »نه شرقی و نه غربی« هم گفته ایم که نمی خواهیم به کسی آزار و اذیتی  خارجی خود داشته ایم و بر آن ها تأ

برسانیم. آن ها هم کم وبیش همین حرف را زده اند و در عمل هم این  را نشان داده اند. در بحث جنگ ایران و عراق، چینی ها به ما 

کم کمک نکردند. در حوزۀ دستیابی به تکنولوژی هسته ای، چینی ها در ایران، تا جایی که توانستند، دانش فنی خود را به اشتراک 

گذاشتند. وقتی این همکاری ها را مشاهده می کنیم، طبیعی است که به لحاظ فرهنگی به شرق متمایل تر شویم، در برابر غربی که 

 این ذهنیت را برای ما ایجاد کرده است که نمی توانیم و نباید به آن ها برسیم و اگر هم بخواهیم برسیم، با رفتارهای تهاجمی 
ً
دائما

آنان مواجه می  شویم؛ برای مثال تحریم می شویم و یا دارو به ما نمی فروشند. در بخش دارو و واکسن که به لحاظ فرهنگی اثرگذار 

است، اولین دارویی که به ایران می رسد، داروی چینی است. اگر به حدود شصت یا هفتاد سال پیش برگردیم، می بینیم که بعد 

از جنگ جهانی، ایرانی ها دچار چند بیماری  واگیردار  شدند و برای دریافت واکسن یا قطعات یدکی، انواع و اقسام آزارها را از 

طرف غرب متحمل شدند. 

 در حال مقایسۀ کارهایی است که شرق 
ً
نسل جدید پرسشگر و تحصیل کرده در ایران در حال رشد و نمو است و این نسل دائما

و غرب در قبال ایران کرده اند. این نسل منطقی می اندیشد. هرچند برخی از آنان ممکن است مقهور تبلیغات غربی شوند، آن 

 تصویری متفاوت از آنچه در تبلیغات عرضه می شود، در ذهن دارند 
ً
نسل نوینی که در حال شکل گیری در دانشگاه است، عمدتا

و اگر بخواهند منصفانه ارزیابی کنند، می بینند اگر شرق خیری نرسانده است، غرب شر رسانده است. این به لحاظ فرهنگی 

و به لحاظ آن خاطرۀ ذهنی و آن پرسپکتیو، در ذهن ایرانی هست و تا پنج یا ده سال دیگر هم با توجه به تجاربی که به تدریج به 

دست می آید، خواهد ماند.

نگاه منفی به کاالی چینی
دربارۀ نگاه منفی به کاالی چینی مسائل اقتصادی دخیل است و گفته می شود وقتی بازرگانان ایرانی به چین می روند و خرید 

 به چینی ها می گویند کاالی ارزان به آنان بفروشند و چینی ها هم می گویند کاالهای خیلی خوبی هم برای 
ً
می کنند، معموال

فروش دارند. چین استدالل می کند که بازرگانان ایرانی کاالهای ارزان از ما طلب می کنند و ما هم بر اساس سفارش برایشان کاال 

تهیه و تولید می کنیم. اما نکته ای که باید به لحاظ فرهنگی به آن توجه کرد، این است که چین کشوری است که برخالف نگاهی 

که در غرب هست، دارد شکل می گیرد و گفتمانش غیرغربی است. این گفتمان غیرغربی تصمیم گرفته است روی پای خود 
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بایستد و طبیعی است که بالهایی مشابه آنچه امروز بر سر ایران می آید تا به تولید ملی اش لطمه بخورد، سر چینی ها هم می آید. 

انواع و اقسام تحریم ها شامل حال این کشور هم شده است و چین تا سال های سال به بازی گرفته نمی شد.

بعد از جنگ جهانی دوم، این تایوان بود که به عنوان عضو شورای امنیت اهمیت داشت. به تدریج چینی ها پیشرفت کردند و 

با سعی و خطا توانستند کاالهای خود را به عرصۀ رقابتی برسانند و امروز توانسته اند خود را از آن فضا عبور بدهند. این طبیعی 

است که در بدو امر، کاالی چینی کم کیفیت  و ارزان  تولید می شد؛ ولی به تدریج امروز شاهد هستیم که تکنولوژی های چینی در 

 دفاعی از این کاالها 
ً
حال تبدیل شدن به بهترین تکنولوژی های دنیا هستند و تحریم های آمریکایی کم اثرتر شده اند. البته قاعدتا

 کاالی ایرانی را ترجیح می دهیم؛ ولی کاالهای چینی دیگر کمتر از کاالهای غربی نیستند و امروز شاهد 
ً
نمی کنیم؛ چراکه قطعا

هستیم که کاالیی با کیفیت مشابه و با قیمت کمتر از سوی چین در حال عرضه است.

 در بحث صنایع هسته ای و صنایع موشکی هم همین اتفاق افتاده است و توانسته ایم از مهندسی های چینی ها بهره ببریم. 

ایران هستند،  امروز موشک های خوب  اطالعات دقیقی وجود دارد که در طراحی موشک های شهاب سه و موشک هایی که 

یا در همین بحث های  توانستیم آن تکنولوژی ها را توسعه بدهیم.  بودند و ما  تولید کرده  بودند که چینی ها و شرق  نسل هایی 

 چینی ها این تکنولوژی ها را آوردند و تا مدت ها هم، آن گونه که گفته می شود، همکاری های خیلی خوبی با ایران 
ً
هسته ای اکثرا

داشتند تا ما بتوانیم به صنعت صلح آمیز هسته ای دست پیدا کنیم. به هر حال، این همکاری اثر خوبی در خاطرۀ تاریخی نظامیان 

ایرانی و مردم بر جای می گذارد؛ مگر اینکه در ادامه با مسائل و مالحظاتی مواجه شویم که عکس این روند باشد. ایرانی ها 

همیشه به استقالل خود خیلی حساس بوده اند و اگر احساس کنند این استقالل به نحوی خدشه دار می شود، به احتمال قوی به 

آن واکنش نشان خواهند داد. 

تعارضات فرهنگی با چین
چین در حال حاضر، جعبۀ سیاه محسوب می شود و اکثریت مردم هم شناخت عمیق و دقیقی از آن ندارند. شناخت ما از چین 

شناختی غربی است. این شناخت هم از چین تعریف نمی کند و آن را توصیه نمی کند. چنین شناختی به ما می گوید هرآنچه 

به غیر از غرب است، چیز خوبی نیست. با وجود اینکه بیش از چهل سال از انقالب می گذرد، هنوز خیلی تحت تأثیر فرهنگ 

انقالب فرهنگی و طرح  با وجود  به هیچ عنوان محقق نشده اند.  انقالبی در مباحث فرهنگی  غربی هستیم و هنوز شعارهای 

با غرب  ارتباط  ایرانی خود را در  بیشتِر دانش  آموخته ها و دانشجویان  انقالب،  از  این گونه مباحث در دانشگاه ها در دورۀ پس 

تعریف می کنند و کاالی غربی و فکر غربی و نگاه غربی را ارجح می دانند. این طرز نگاه تأثیر خود را در جای خود می گذارد؛ اما 

موضوعی که در کنار این ها بازدارنده است، شکاف زبانی خیلی عمیقی است که ما با چینی ها داریم. اکثریت ما نمی توانیم دو تا 

 نتوانیم مواجهه ای 
ً
کلمه چینی حرف بزنیم و برای اکثریت قریب به اتفاق ما زبان چینی شبیه طنز است. این باعث می شود اصال

مستقیم با چین و فرهنگ چین پیدا کنیم. طبق آخرین آمار، حدود 25هزار تا 30هزار نفر از دانشجویان ایرانی به چین رفته و با 

 هم با این بیست سی هزار نفر اتفاق 
ً
آن زبان آشنایی پیدا کرده اند و خیلی از آن ها هم باز مالحظات خاص خود را دارند. لزوما
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خاصی قرار نیست بیفتد.

از طرفی، با چین شکاف مذهبی داریم. شکاف مذهبی که بین ایران و چین وجود دارد، شکاف مذهبی بسیار بسیار عمیقی 

 راه بسیاری از مالحظات فرهنگی 
ّ

است. از نظر نگاه مذهبی و سّنتی ما، چینی ها بت پرست و طبیعت گرا هستند. این موضوع سد

عمیقی است که باید اتفاق بیفتند. این شکاف مذهبی شکافی نیست که به این راحتی ها پر شود. همچنین در این میان، شکاف 

اروپایی  انسان  به نسبت،  و  دارد  جدی  تفاوت  چینی  قومیت  با  ظاهری  به لحاظ   
ً
کامال ایرانی  قومیت  و  دارد  وجود  هم  نژادی 

احساس نزدیکی بیشتری را در ایرانی ها ایجاد می کند. تفاوت ظاهری یکی از عوامل بازدارنده می تواند تلقی شود. طرحی در 

دانشگاه تربیت مدرس پیگیری می شد که تجربۀ زیستۀ دانشجویان خارجی در ایران را بررسی می کرد. در این طرح، وقتی به سراغ 

چینی ها رفتیم، نتایج قابل مالحظه ای وجود داشت که حاکی از احساس تبعیض نژادی و به سخره گرفته شدن این دانشجویان در 

ایران بود. درکی که اینجا برای چینی ها ایجاد می شود این است: ما به کشوری می رویم که به لحاظ نژادی ما را تمسخر می کنند. 

بدیهی است این  طرز تلقی، بازدارنده و نشان دهندۀ این است که ما هنوز ارتباطات فرهنگی الزم را با چینی ها نگرفته ایم. این نکته 

 از 2هزار و 500 تا 3هزار سال پیش با چین و کلمۀ چین آشنایی داشتیم؛ ولی این آشنایی، آشنایی سطحی بوده 
ً
بیان شد که تقریبا

است. این آشنایی هیچ وقت عمق پیدا نکرده و به جایی نرسیده است که با هیئت های چینی مراوده و گفت وگو کنیم و ببینیم آن ها 

چه می خواهند و ما چه می خواهیم و بدانیم چه اشتراکاتی با هم داریم. در کنار مسائلی که بیان شد، طبیعی است که شکاف 

نژادی، زبانی و مذهبی نقش مهمی در فاصله گرفتن ما از چین دارد. در حوزۀ کتاب و فیلم نیز امروزه آشنایی ما با آثار غربی بسیار 

بیشتر از آشنایی مان با آثار چینی است که این هم در ُبعد فرهنگی تأثیرگذار است.

سیاست، راهکاری برای تعامل اقتصادی، با وجود تفاوت فرهنگی
به  ایرانی ها  ایرانیان و  به  به سیاست وارد شویم. پیش تر اشاره شد که چینی ها  از فرهنگ عبور کنیم و  باید  یافتن راهکار  برای 

چینی ها چه نگاهی دارند؛ ولی اینکه چین به ایران امروز چه نگاهی دارد، موضوعی است که باید بیشتر به آن دقت کنیم. اینجا 

همان عرصۀ سوءتفاهم ها و عرصه ای است که بعضی اوقات انتظاراتمان از شرق و غرب بیش از حد است؛ تا جایی که منتظریم 

است.  اقتصادی حاکم  نسل چهارم چین مالحظات  و  نسل سوم  رهبران  افکار عمدۀ  بر  که  بدانیم  باید  کنند.  برایمان معجزه 

استراتژی »نگاه به غرب« آنان به منظور تأمین امنیت انرژی و با هدف مقابله با خطر افراطی گری سلفی هاست. در این شرایط، 

ایراِن مطلوب برای چینی ها ایرانی است که بتواند امنیت انرژی و امنیت ضد تروریستی را فراهم کند. اگر ایران بتواند در آن نظمی 

که چینی ها برای خود متصور هستند  جای بگیرد، ایران برایشان مطلوب خواهد بود. بنابراین، ایراِن مطلوب برای چین ایرانی 

است که بازیگر ضد تروریسم و مخالف مسئلۀ افراطی گری در آسیای غربی باشد و نیز بتواند امنیت انرژی چین را تأمین کند؛ 

در غیر این صورت، برای رهبران نسل چهارم و نسل پنجم حاکم بر چین که به دنبال مالحظات اقتصادی هستند و می خواهند 

رشد اقتصادی خود را تداوم بدهند، موضوعات فرهنگی مشترک میان چین و ایران مهم نخواهد بود. موضوعات فرهنگی به نفسه 

با  نمی کند  بدهد، احساس  توسعه  را  روابط  بخواهد  اگر کشوری  یعنی  دارند؛  بازدارندگی  ولی  باشند؛  نمی توانند کمک کننده 
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مخاطره  به  منافعش  کند  احساس  اینکه  نه  نمی کند،  تأمین  را  آن  منافع  که  است  این  نهایتش  است.  متخاصم طرف  کشوری 

 می افتد. این احساس امنیت برای چینی ها بسیار مهم است؛ زیرا بسیاری از قسمت های مناطق غربِی خود را شکننده می دانند.

در بخشی از ماجرای سین کیانگ شاهد هستیم که آمریکا و سعودی ها دخالت می کنند و افراط گراهای اسالمی در آن منطقه، 

فتنه ای سعودی هستند. خیلی جالب است که دراین باره توپ را در زمین ما می اندازند و می گویند چرا ایرانی ها از این مردم 

تندروهای منطقۀ سین کیانگ هم  از  از داعش حمایت نمی کنیم،  به همان علتی که  ما  نکردند! روشن است:  مظلوم حمایت 

 
ً
حمایت نمی کنیم. البته این به این معنا نیست که آنجا جنایاتی اتفاق نمی افتد و دولت چین با آن ها مهربانانه رفتار می کند. قطعا

آن دولت هم واکنش خوبی ندارد؛ ولی آن را در راستای امنیت خود می بیند و امنیت ملی آن کشور برایش محترم است. اگر 

 آن را توسعه می دهد. 
ً
کشوری به امنیت ملی خود احترام بگذارد، قاعدتا

مزیت های فرهنگی ایران برای چین 
ایران برای چین مزیت فرهنگی ندارد؛ به این علت که دربارۀ تمدنی صحبت می کنیم که به اندازۀ کافی در درونش محتوا تولید 

با همدیگر  این دو تمدن می توانند   محتاج محتوای چینی نیست و محتوای فرهنگی چین را خیلی برنمی تابد. 
ً
قاعدتا کرده و 

 
ً
قطعا گرفت.  نخواهد  قرار  دیگری  تحت تأثیر  یکی  اما  باشند؛  یکدیگر  الهام بخش  و  بگیرند  از همدیگر خط  کنند،  گفت وگو 

فرهنگ ایران تحت تأثیر فرهنگ چینی قرار نمی گیرد. برای مثال می دانیم که چینی ها در حال توسعۀ مدارس کنفیسیوسی در تمام 

دنیا هستند؛ ولی این مدارس در ایران جایگاهی واالیی ندارند؛ یعنی مدارس کنفیسیوسی برای ایرانی ها جذابیت ندارد. عرفان 

ایرانی و اسالمی ما بسیار جلوتر ار آموزه های کنفسیوسی است. فرهنگ چینی بر فرهنگ ما نمی افزاید. البته این بدین معنا نیست 

 فرهنگ چینی می تواند برای ما ارزش افزوده داشته باشد؛ ولی نیاز ما را 
ً
که چین هیچ محتوای فرهنگی برای ارائه به ما ندارد. قطعا

 در تمام عرصه های فرهنگی مدعی هستیم و چین درست در همین موضع در ایران به بن بست می خورد 
ً
پاسخ گو نیست. ما تقریبا

 فرهنگ 
ً
و نیاز است به لحاظ فرهنگی به این موضوع دقت کنیم. تمدنی که با تمام کاستی هایش به غرب باج نداده است قاعدتا

چین را سرآمد و برتر نمی داند و بخواهد به آن تن بدهد. ایرانی که امروزه در حال رشد است، ایرانی که در حال پیشرفت است 

 مزیت فرهنگی بسیاری برای چین نخواهد داشت. 
ً
و در حال تمدن سازی است و مراتب تمدن سازی را دارد طی می کند، قاعدتا

خود چینی ها هم معتقدند ایرانی ها مراودۀ خاصی با آنان در حوزۀ فرهنگ ندارند و گرایششان همچنان به سمت غرب است. اما 

درست این است که ما در حال گذار از غرب هستیم. تمدن کنفسیوسی چینی به واسطۀ تضادهایی که با فرهنگ و تمدن اسالمی 

و ایرانی دارد، با فرهنگ ما درنیامیخت و این دو فرهنگ می توانند در بهترین حالت با احترام به ارزش های یکدیگر با هم دوستان 

خوبی باشند.

ظرفیت های فرهنگی ایران
 فرهنگ ایران فرهنگی چندبعدی است. فرهنگی توحیدی است و یکتاپرستی ظرفیت منحصربه فردی است که در فرهنگ سیاسی 

ایران وجود دارد و با پیشرفت هایی که به لحاظ علمی در دنیا در حال وقوع است، به زودی می تواند ابعاد خود را نشان بدهد. اما 
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خود زبان فارسی و ظرافت های آن هم ظرفیتی مهم است. تمدن و فرهنگ ایران تا مرزهای هندوستان و چین پیش رفته است و 

در آسیای میانه جایگاه دارد. این ها ظرفیت هایی است که ایران می تواند در اختیار داشته باشد و اگر کشوری به این حوزه احترام 

بگذارد، مورد احترام ایرانی ها خواهد بود. ظرافت های ادبی، ظرافت های قابل مالحظه ای هستند و می توانیم این حوزه ها را فعال 

کنیم. از سوی دیگر، در غرب آسیا تا مرزهای اروپا ظرفیت های شیعی را داریم که این هم خود مجموعه ای است حاصل تلفیق 

این ظرفیت هم ظرفیت بسیار  ایجاد کند و  ایرانی. در واقع، تشیع خود می تواند مرزهای تمدنی و فرهنگی  اسالم و فرهنگ 

فعالی می تواند باشد. خود ایدئولوژی جمهوری اسالمی که به آن انتقادهایی وارد می شود، مدلی است از شیوۀ زیستن و این 

با اطرافیان، صلح سازی و برقراری نظم و امنیت  شیوۀ زیستن برای خیلی ها در دنیا جذاب است. ایستادگی، توان هم زیستی 

و دوستی بر منطقه از جمله این جذابیت هاست. شاهد مثال این ادعا نفرات و نیروهایی هستند که در مبارزه با مواد مخدر از 

دست می دهیم تا مواد مخدر که مسئله ای ضد بشری است، به اروپا نرسد. این ها ارزش هایی است که باید مورد توجه باشد و 

 همیشه در خدمت صلح سازی بود ایم و به دنبال هیاهو و جنجال و تصرف 
ً
تحت تأثیر جریان رسانۀ دنیا نادیده گرفته نشود. تقریبا

 همیشه به ایران 
ً
سرزمین های دیگران نبوده ایم. تجربۀ تاریخی ما هم نشان داده است که کشوری جنگ طلب نبوده ایم و تقریبا

تهاجم شده است و این نشان  دهندۀ این است که ظرفیتی در اینجا وجود دارد که همواره در خدمت صلح و ثبات منطقه است. 


