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یک شهید، یک خاطره

یادگار جبهه
تازه عقد کرده بودیم. روزی که به مرخصی آمد، متوجه شدم لنگان لنگان 

در خیابان پیش می رود. گفتم: »چرا این طور قدم برمی داری؟«
 جواب داد: »یک ترکش، کف پایم مانده.«

گفتم: »باید آن را در بیاوری.« 
جواب داد: »طوری نیست یادگار جبهه است، اما... اما...« و دیگر چیزی 

نگفت.
پرسیدم: »اما؟ اما چی؟«

خندید: »زمانش که برسد همه ی ترکش ها رو یکباره با هم در می آورم.«
 ***

 بعدها متوجه شدم که تمام بدنش پر از ترکش بود؛ اما بعد از شهادتش فهمیدم که زمان درآوردن چه وقت بوده است! 

* خاطره ای از شهید علی جهان بین 
* راوی: زهرا امینی، همسر شهید

 مریم عرفانیان

فرهنگ مقاومت-
21 اردیبهشــت، اولین ســالگرد شهادت ســردار محمد 
ناظری،فرمانده یگان تکاوران دریایی ســپاه پاسداران انقالب 
اســالمی بود. فرمانده ای که بسیاری از مردم او را در مستند-
مســابقه »فرمانده« دیده بودند. او نماد و نمود دالورانی بود که 
در عین استقامت و شــور نبرد، دلی دریایی و مهربان داشت. 
شخصیت جذاب و سلحشور این فرمانده تا آنجا بود که در اوج 
فعالیت های نظامی و رزمی، یک هنرمند هم بود. وی در زمینه 
شعر، موسیقی و سینما سررشته داشت و در فیلم »موج مرده« به 
کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا نیز ایفای نقش کرده بود. فرماندهی 
عملیات کرکوک در دوران دفاع مقدس، تأسیس یگان های ویژه 
تکاوران نیروی دریایی سپاه، نبرد با دزدان دریایی خلیج عدن، 
طراحی دستگیری ملوانان آمریکایی متجاوز به آب های ایران 
در خلیج فارس، پرورش فرماندهانی چون شهید محمود کاوه، 
جاویداألثر احمد متوسلیان و ... ازجمله فعالیت های این سردار 

شهید بود.

به مناسبت اولین سالگرد شهادت سردار محمد ناظری

فرماندهقلبهافرماندهقلبها

رهبر معظم انقالب اسالمی، سال گذشته در پیامی به مناسبت شهادت 
سردار محمد ناظری نوشتند:

»بسم اهلل الرحمن الرحیم. رحمت و رضوان بر شهید عزیز، سردار شجاع 
و مؤمن که عمر خود را در جهاد فداکارانه گذرانید و جوانان و مجاهدان 
بسیاری تربیت کرد. خداوند او را با شهدای صدر اسالم محشور فرماید.«
سرلشگر قاسم ســلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه، سال گذشته 
پس از شــهادت سردار ناظری در منزل این شهید حضور یافت و گفت: 
بزرگترین ویژگی شهید ناظری این بود که در این سالها از ابتدای انقالب 

تا کنون هیچ تغییری در ایشان ایجاد نشد.
وی افزود: او همیشه پرکار و در صحنه و هر جای انقالب که نیاز بود 

مسئولیت سخت ترین کارها را به عهده می گرفت.
سلیمانی تاکید کرد: علی رغم جایگاه و سنشان همچنان در صحنه 

بوده و تا آخرین لحظات عمر مشغول به خدمت بودند.
فرمانده نیروی قدس سپاه تاکید کرد: ما جهاد مهمی را به یاد نداریم 
که شهید ناظری در آن شریک نبوده باشند.سلیمانی اظهار داشت: بنده 
از ســال 58 که نیروی آموزشــی ایشان بودم تاکنون تغییر یا خستگی 

در ایشان ندیدم.
نجات کشتی ها از دزدان دریایی

ســردار علیرضا تنگسیری جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه در 
گفت وگو با کیهان به شرح مأموریت شهید ناظری برای نجات کشتی ها 
از دزدان دریایــی خلیج عدن پرداخت و توضیــح داد: اولین ماموریت 
یگان تکاوران دریایی سپاه ماموریت خارج از کشور بود، ماموریتی برای 

آزادسازی کشتی هایی که دزدان دریایی در سومالی و خلیج عدن از ما 
گرفته بودند. شهید ناظری این ماموریت را با موفقیت انجام داد، مسئولین 
وقتی دیدند این یگان می تواند امنیت کشــتی های نفتی و کشتی های 
باری جمهوری اسالمی را به خوبی برقرار کند این ماموریت را به یگان 
اباعبداهلل الحســین)ع( با فرماندهی شهید ناظری واگذار کردند. شهید 
ناظری به همراه جوانان یگان، جوانانی که هنوز خیلی به دریا، سختی ها 
و مشقت های آن آشنا نبودند در طی 120 روز این ماموریت را به خوبی 
به انجام رساندند.در خلیج عدن با قایق های سبک و دو کشتی که این دو 
کشتی نقش دو ایستگاه را بازی می کرد ماموریت را آغاز کردند. نیروها 
را داخل دو کشتی مستقر کرده و با قایق ها به سمت کشتی های عبوری 
می رفتند و ســوار آن کشتی ها می شدند و آنها را از منطقه خطر عبور 
می دادند. در مدت این 120 روز که ماموریت برعهده شهید ناظری بود، 

حتی یکبار هم تعرضی به کشتی ها اتفاق نیفتاد.
وی افزود: زمانی که شــهید ناظری از این عملیات برگشت، تعدادی 
نیرو را آموزش داد و نفرات را روی 60 کشتی مستقر کرد، بعد از کاری 
که شهید ناظری در خلیج عدن انجام دادند تکاوران نیروی دریایی ارتش 

جمهوری اسالمی دقیقا همان طرح استثنایی شهید ناظری را انجام دادند 
و به برکت آن طرح تا امروز هیچ حادثه بدی نداشتیم و دزدان دریایی 

موفق نشدند هیچ کدام از کشتی های ما را ببرند.
بازداشت ملوانان آمریکایی

سردار احمد موسوی، همرزم شهید ناظری نیز در گفت وگو با کیهان 
درباره عملیات بازداشت ملوانان آمریکایی متجاوز به آب های ایران گفت: 
در واقع حاج محمد یکی از طراحان اصلی آن قضیه بود، البته درســت 
اســت که ایشان در مرحله دستگیری آمریکایی ها حضور نداشت، اما به 
عنوان مجموع کنترل کننده به همراه سردار فدوی حضور داشتند. این 
اتفاق دقیقا در زمانی رخ داد که قرار بود نتیجه برجام اعالم شــود، به 
همین خاطر مسئله اهمیت و حساسیت زیادی داشت. دستگیری متجاوز 
فقط به تفنگ دست گرفتن نیست، آن کسی که فرماندهی عملیات را بر 
عهده دارد اگر خوب نیروها را هدایت کند عملیات با موفقیت به پایان 
می رســد و نتیجه خوبی خواهد داشت. شــاید اگر راهنمایی و برخورد 

محمد نبود در این رابطه مشکلی پیش می آمد. درست حاج 
حضور در سوریه و مبارزه با تکفیری ها

شهید ناظری همچنین نقش موثری در مقاومت در برابر تکفیری ها 
ایفا کرده بود. ســردار حسین اهلل کرم، به کیهان گفت: شاگردان شهید 
ناظری در عملیات »نصر 2« در سوریه اعزام شدند و توانستند خان طومان 
را آزاد کنند و خود را به منطقه نبل و الزهرا برسانند. بچه ها از همان جا 
با شهید ناظری تماس می گرفتند و شهید ناظری به طور غیرمحسوس 

در این عملیات ها تاثیرگذار بود.
ســردار تنگسیری نیز در این باره بیان کرد: شهید ناظری در کشور 
سوریه نیز مدتی حضور مستشاری داشت، تعدادی را هم همراه خود به 
ســوریه برد و در این مدت افرادی را برای دفاع از حرمین شــریفین در 

سوریه آماده کرد. 
همچنین برخی از اســطوره های مقاومت در ســایر کشورها نیز از 
شاگردان شهید ناظری بودند. از برجسته ترین این شخصیت ها می توان 
به شــهید سید هادی نصراهلل )فرزند سید حسن نصراهلل( و علی منیف 
اشمر )مشهور به قمراالستشهادیین( اشــاره کرد که مهارت های دوره 

تکاوری خود را از سردار ناظری آموخته بودند.
سرداری که بر قلب ها فرماندهی می کرد

سردار محمد ناظری، مصداق بارز »فرماندهی بر قلب ها« بود. اهلل کرم 
درباره ویژگی های اخالقی شهید ناظری هم اظهار داشت: نوع رابطه شهید 

ناظری با زیرمجموعه شان بسیار حائز اهمیت است، شهید ناظری بر دل ها 
حکومت داشــت به طوری که تمامی نیروهای ویژه و تکاور محصور در 
ارتباط قلبی با ایشان بودند. شهید ناظری محیط را به گونه ای ساخته بود 
که زمینه رشد و شکوفایی همه افراد عالقه مند در آن محیط فراهم باشد. 
ساده زیستی و اخالص ایشان مثال زدنی بود. شهید ناظری در هر مسئولیتی 
که بود به قدری ساده و بی ریا رفتار می کرد که هیچ کس احساس فاصله 
با ایشان نداشت، همواره خود را با ساده ترین و پایین ترین پرسنل سازمان 
خودش برابر می دانست. کنار آنها بود و دوستی، عالقه و برادری خاصی 
بین جمعی که با آنها کار می کرد وجود داشت. این رفتارهای او عامل رشد 
افراد بود، افراد احساس نمی کردند که یک عنصر پایین دستی تشکیالت 
هستند و سال ها طول می کشد تا به جایی برسند بلکه احساس می کردند 
که با فرمانده خود در یک سطح هستند، هر کس هر استعدادی داشت 

زمینه شکوفایی آن استعداد در کنار شهید ناظری فراهم بود.
ســردار ابوذر رشیدی، مســئول بازرســی نیروی دریایی سپاه نیز 
درباره ویژگی های اخالقی شــهید ناظری به کیهان گفت: این شــهید 
خســتگی ناپذیر ضمن جدیت و پشتکار، با برخورداری از قلب رئوف بر 
دل نیروهــای تحت امرش نفوذ قابلی داشــت و این ارتباط قلبی را در 
مراســم تشییع، تدفین وبزرگ داشت شهید شاهد بودیم. شهید ناظری 
خستگی را به ستوه درآورده بود و در راه اعتالی نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران و سپاه، سر از پا نمی شناخت، چنان که گاهی دو تا سه ماه 
به  طور متوالی در جزیره محل استقرار یگان)جزیره فارو( در حال انجام 
وظیفه بود. اگر هم از جزیره خارج می شد، به خاطر حضور در جلسات 

و پیگیری امور ستادی یگان بود.
وی تأکید کرد: عاشق اهل بیت علیهم السالم، والیت و رهبری و دارای 
هیئت مذهبی در حســن آباد تهران بود و در مناسبت های مختلف جو 
بیت)ع(  معنوی جزیره را همچون حسینه ای آکنده از عشق به ائمه و اهل 
تبدیل کرده بود. نفوذ و کالم تاثیرگذاری در میان نیروها داشت و همان 
نفوذ باعث هدایت و جذب تعداد قابل توجهی از جوانان گردید که بدون 
کمترین چشمداشــت مالی در ماموریت های مبــارزه با دزدان دریایی 
و ماموریت های مستشــاری برون مرزی انجام وظیفه نمودند. بعضی از 
شهیدان مدافعان حرم هم از نیروهای زبده یگان ویژه تکاوری تحت امر 
ایشان بودند و تنها شهادت مزد37 سال تالش شبانه روزی جانباز شهید 

سردار ناظری بود.
سردار تنگسیری هم در این باره گفت: شهید ناظری دل بسیار مهربان 

و رحیمی داشت، حتی به جرات می توانم بگویم آهوان جزیره در فقدان 
شهید ناظری ناراحت و غمگین هستند؛ چرا که این شهید بزرگوارحتی 
غذای آهوان را تهیه می کرد، ازآنها مواظبت می کرد و حتی به آنها آب 
می داد. چون چند سالی بود که به علت عدم بارندگی، آهوها آب نداشتند 

و شهید ناظری در این مدت برای آنها آب شیرین تهیه می کرد.
وی تصریح کرد: روحیه ســردار ناظری روحیه بسیار خوبی بود. او 
روحیه ستادی نداشت و نمی توانست در ستاد پابند باشد، لذا وقتی که 
ما در دریا و جزایر به مناطق عملیاتی می رفتیم، شــهید ناظری مانند 
پرنده ای که از قفس آزاد شــده باشد روحیه خاصی پیدا می کرد. حتی 
خودشــان هم می گفتند من در طول خدمتم کار ستادی نکردم و همه 
کارهــای من عملیاتی بوده اســت. او می گفت؛ من وقتی که در جزایر، 

دریا، روی شناور و در بین بچه ها قرار می گیرم روحیه ام باز می شود.
دانیال ناظری، فرزند سردار شهید ناظری نیز در گفت وگو با کیهان 
گفت: یکی از عادت های شهید ناظری این بود که در ماموریت ها، قبل از 
اینکه  نیروها را ببرد خودش به تنهایی می رفت شرایط را بررسی می کرد 
و مطابق با شــرایط آن مکان برنامه ریزی انجام می داد. نیروهای حاجی 
همه مانند فرزندانش بودند و او آنها را پســرهای خود خطاب می کرد. 
به همین دلیل هم من تنها فرزند او نیســتم بلکه برادران زیادی دارم 
که همیشــه همراه پدرم بودند. من از همه برادرهایم تشکر می کنم که 
همیشــه همراه پدرم بودند و آن زمان هایی که من پیش حاجی نبودم 
بهتر از من برای وی پسری کردند و هیچ وقت پدرم را تنها نگذاشتند.

خاطراتی از حضور در جبهه
حســن امیری از همرزمان شــهید ناظری در گفــت وگو با کیهان 
خاطراتی را از دوران دفاع مقدس بیان کرد و گفت: در عملیات »کربالی 
پنج« باید مســیری را برای دیدن چند نفر از فرماندهان طی می کردم. 
در طول مســیر حاج محمد ناظری را دیدم که پشــت خاکریزی بود و 
عراقی ها هم آنجا را گلوله باران می کردند. آن زمان ایشان فرمانده یکی 
از گردانهای لشــکر ثاراهلل بود. حالش را که پرسیدم با خنده و شوخی 
جوابم را می داد. در آن صحنه آتشباران عراق در عملیات کربالی پنج، 

حاج محمد با شوخی های خود روحیه بچه ها را تقویت می کرد.
وی افزود: در روستایی عملیات کرده بودیم و آنجا زیر آتش دشمن 
بود، قبرســتانی کنار رودخانه بود که اهالی روســتا اعتقاد دارند نباید 
درختهای قبرســتان راهم قطع کنند. این قبرستان پوشیده از درخت 
بود و دشمن روی آن دید نداشت. گردان، حاج محمد و بچه های ادوات 
وارد آن قبرســتان شدند. بعثی ها هم دائم شلیک می کردند و به دنبال 
بچه های ما می گشتند. همان طور که داشتیم استراحت می کردیم چهار 
گوســفند خرید و آورد. حاجی هم خودش گوسفندها را ذبح کرد و در 

آن اوج درگیری با شــوخی و خنده کباب درست کرد و به همه بچه ها 
کباب داد. شــهید ناظری آن روز آن قدر شوخی کرد که خستگی همه 
بچه هــا دررفت. ما وقتی کنار حاج محمد بودیم احســاس نمی کردیم 
وسط درگیری هستیم.در اوج درگیری ها ما هرگز ندیدیم سردار ناظری 
عصبانی یا ناراحت شود. با شوخی و خنده و گاهی هم محکم و با متانت 

نیروها را هدایت می کرد.
وی در ادامه بیان کرد: تمام دوستانی که در دوره اول سپاه در پادگان 
امــام علی)ع( با حاج محمد هم دوره بودند اعتقاد دارند یکی از معدود 
کسانی که از سال 58 تا به امروز روحیه و اخالق دوران دفاع مقدس را 
حفظ کرد و تغییر نکرد شهید ناظری بود؛ همان طور شوخ، خنده رو و 

دلسوز مردم به خصوص جوان ها بود.
ضامن امنیت آب های ایران

سرهنگ اصغر معماری فرمانده جدید یگان ویژه نیروی دریایی سپاه 
طی گفت وگویی با فارس به تاریخچه تشکیل این یگان پرداخت و با بیان 
اینکه در سال 87 ابالغ شد که »یگان ویژه« باید تشکیل شود و به همراه 
سردار ناظری مسئولیت راه اندازی این یگان را داشتیم، گفت: با حمایت های 
فرمانده وقت نیرو، سردار صفاری و جانشینش سردار فدوی این مجموعه 
راه  اندازی و قرار شد در یکی از جزیره ها مستقر شویم که نهایتا به جزیره 

»فارور« آمدیم و مرکز کار یگان ویژه دریایی سپاه تعیین شد.
فرمانده جدید یگان ویژه نیروی دریایی سپاه تصریح کرد: زمانی که 
ما به فارور آمدیم مخروبه ای بود با شــرایط سخت اما حاج محمد آن را 
پذیرفت. حدود 6 ماه از تشکیل یگان نگذشته بود که مسئولیت استقرار 
در جزیره را به ما دادند و ما شروع به ساخت و ساز و آماده کردن جزیره 
کردیم. در حالی که هیچ کس آن اوایل فکر نمی کرد کسی بتواند در اینجا 
زندگی کند، اما روحیه حاجی )سردار ناظری( به گونه ای بود که اجازه 
نمی داد هیچ وقت گالیه ای باشد، به طوری که در این شرایط سخت، به 

ما مأموریت حضور در خلیج عدن ابالغ شد.
معماری با بیان اینکه اوایل سال 87 دو کشتی ایرانی را به نام های ایران 
جوان و دیانت در خلیج عدن دزدیده بودند که مسئولیت بازپس گیری و 
عملیات نظامی رهایی گروگان یا مذاکره را به ما داده بودند، تصریح کرد: 
طرح ما این بود که با عملیات نظامی کشــتی را آزاد کنیم اما مسئولین 

وقت اجازه ندادند و گفتند که باید این کار با مذاکره انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: بعد از آن بحث امنیت کشتی ها مطرح شد که 
هیچکس تجربه این کار را نداشت. ابتدا مأموریت با ارتش بود که به هر 
دلیلی این کار صورت نگرفت و سپس به ما ابالغ شد و ما برای این کار 
دو کشــتی را اعزام کردیم که یکی در ابتدا و دیگری در انتهای خلیج 

عدن مستقر شد.
فرمانده جدید یگان ویژه نیروی دریایی سپاه ادامه داد: تأمین امنیت 
کشــتی های ایرانی در خلیج عدن همچنان برقرار است و ما روش های 
دیگری را در دســتور کار داریم. االن تیم های عملیاتی ما در پوشــش 
گارد امنیتی در خطوط کشــتیرانی هند و شــرق آفریقا حضور دارند و 
هیچ کشــتی بدون گارد امنیتی به دریا نمی رود و خودشان این را از ما 

درخواست می کنند.
معماری در بخش دیگری از این گفت وگو با اشاره به تلفیق نیروهای 
پاسدار و بســیجی در یگان ویژه دریایی سپاه گفت: هیچ کسی انتظار 
کاری که حاج محمد ناظری کرد را نداشت. او نیروهایی را از بسیجیان 
سنین 14 تا 24 سال پذیرفت و با تمرین و آموزش مداوم نیروهایی از 

آنها ساخت که ناممکن ها را ممکن کردند.
فرمانده یگان ویژه نیروی دریایی ســپاه با بیان اینکه شهید ناظری 
بنیانگذار بسیاری از مراکز آموزشی جبهه مقاومت و نهضت های اسالمی 
با روشی کاربردی و نه کالسیک بود، گفت: به یاد دارم یکی از فرماندهان 
ارتشی جبهه مقاومت که با نیروهایش برای آموزش به جزیره آمده بود، 
دیدگاه عجیبی داشــت و نیروهایش به شدت از او می ترسیدند. اولین 
کار حاجی این بود که به آن فرمانده آموزش فرماندهی داد و گفت که 

تو باید روی فکر، ذهن و قلب این نیروها کار کنی تا برای تو بجنگند.
معماری در پایان با اشــاره به تیپ شــدن یگان ویژه دریایی گفت: 
کارهای مقدماتی آن انجام و برنامه ریزی و طرحش تدوین شده است و 
االن در مرحله سلسله مراتب، روند خود را طی می کند. در صورتی که 
این کار انجام شود استعداد سازمانی ما بیشتر می شود. ما االن هم یک 
یگان مســتقل هستیم و هر جایی که نیروی دریایی تشخیص دهد هر 

مأموریتی را تحت هر شرایطی می پذیریم.

مهم تریــن شــاخصه  یــک تهدیــد کارآمد، 
»باورپذیری« آن اســت. بدین معنا که کاری کند 
که رقیب، باور کند آن تهدید، عملی خواهد شــد، 
اگرچه ممکن است اساسا بلوفی بیش نباشد. البته 
ممکن است برای باورپذیر بودن تهدید، چند نمایش 
کودکانه هم به اجرا دربیاید. مانند اقداماتی که ایاالت 
متحده در چند وقت اخیر انجام داده است: شلیک 
چند موشک به سوریه، راه انداختن چند ناو به سمت 
کره  شمالی و یا استفاده از بزرگ ترین بمب غیراتمی 
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: سپاه در افغانســتان. اما سیاستمدار خبره، با فهم صحیح 

هــر کجا ورود پیدا کرده توانســته امنیت را هم برقرار 
ســازد لذا اکنون که مظلومان اطراف کشورمان از سپاه 
درخواســت کمک کرده در این مناطق نیز توانسته با 

فعالیت مستشاری مردم را از شر اشرار نجات دهد.
به گزارش دفاع پرس، »محمدحسین صفار هرندی« 
عضــو مجمع تشــخیص مصلحت نظــام در همایش 
پیشکسوتان جهاد و شهادت نیروی زمینی سپاه با اشاره 
به نقش سپاه در تامین امنیت، اظهار داشت: هر کس از 
امام حسین)ع( دنباله روی کند، راه را گم نمی کند و به 
ساحل مقصود خواهد رسید و این موضوعی است که ما 
از صدر اسالم تاکنون آثار و نتایج آن را به کرات مشاهده 
کردیم به عبارت دیگر به برکت خون اباعبداهلل)ع( از آن 
زمان تا کنون هر جنبش انقالبی اسالمی در جهان شکل 
گرفته به نوعی متأثر از نهضت عاشــورا بوده است پس 
می تــوان گفت این همان مصداق مصباح الهدایه بودن 

امام حسین)ع( است.
وی افزود: بر این اســاس چنانچه امام حسین)ع( 
مصباح الهدایه اســت و اگر آنهایی که خود را حسینی 
می دانند و با افتخار می گویند لباس ســربازی ایشان را 
بر تن دارند باید همانند ایشــان مصباح الهدایه باشند؛ 
موضوعی که ما در بین پاسداران آن را مشاهده می کنیم.
صفار هرندی ســپس با بیان اینکه پاسدار انقالب 
بودن را کسی نمی تواند از پاسداران بگیرد، تاکید کرد: 
ســپاه در هر کجا ورود پیدا کــرده امنیت هم تامین 
شــده لذا اکنون که در داخل امنیت برقرار است بنا به 
درخواست مظلومانی که در اطراف کشورمان هستند 
به منظور فعالیت مستشاری به این مناطق می رود که 

حاصل آن این می شــود که آنها نیز از شر اشرار نجات 
می یابند.

وی در ادامه به موضوع سند 2030 که از سوی مقام 
معظم رهبری نسبت به آن اعتراضی صورت گرفت، بیان 
داشت: سند جامعی در دستور کار سازمان ملل بنام سند 
تحول جهان قرار می گیرد که مقطع پیش بینی شده برای 
ســال 2030 یعنی حدود 13 سال بعد است؛ بر اساس 
این سند جهان باید جهانی یکپارچه باشد و بواسطه آن 

فاصله ها نیز باید بین ملل مختلف برداشته شود.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: 
یکی از موضوعاتی که برای برداشته شدن فاصله ها در 
این سند ذکر شده این است که برای بی تاثیری دین و 
یا غیر دینی کردن فضای ذهنی مردم آموزش و پرورش 
باید کاری کند تا گرایش های دینی در آن جامعه تاثیری 

نداشته باشد.
وی اضافه کرد: به عنوان مثال در روســتاهایی که 
برای نمونه این ســند را اجرا کردند، قرآن را از مقطع 
چهارم ابتدایی حذف کردند چون برابر با سند یاد شده در 
مدارس نباید بیش از یک زبان خارجی تدریس شود پس 
از آنجایی که زبان انگلیسی را زبان بین المللی می دانند، 
رای به حذف قرآن در مدرسه به بهانه این که زبانی غیر 

از زبان مادری و خارجی است، دادند.
صفــار هرندی تصریــح کرد: در رابطــه با عواقب 
خطرناک اجرای این سند اخطارهایی از جمله از سوی 
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی داده شد اما چون این 
گونه اخطارها با بی توجهی قرار گرفت نهایتا مقام معظم 
رهبری به این ماجــرا ورود پیدا کردند و فرمان دادند 

جلوی اجرایی شدن سند 2030 گرفته شود.

چرا امکان جنگ با ایران بلوفی بیش نیست؟
و همه جانبه از تغییر و تحول محیط پیرامون، اسیر 

چنین صحنه آرایی هایی نخواهد شد.
موضوع رویاریی نظامــی آمریکا با ایران نیز در 
چند وقت اخیر، توسط برخی سیاسیون و رسانه های 
آمریکایی و شبکه  غربگرایان داخلی مورد بحث قرار 
گرفته و تالش هایی برای جدی قلمداد شــدن این 
تهدید نیز در دستور کار قرار گرفته است. اما با توجه 
به دالیل مختلــف، باورپذیری این گونه تهدیدات با 
ابهامات جدی روبرو اســت. حتی امکان سنجی این 
اتفاق توســط اندیشکده ها و متفکران آمریکایی نیز 
مؤید پوشالی بودن چنین موضوعاتی است. از منظر 
اندیشــکده ها و استراتژیست های آمریکایی، تهدید 
نظامی یا جنگ با ایران، اساسا به دو دلیل با چالش 

جدی مواجه است:
اول: افزایش قدرت نرم و سخت ایران

اســتحکام سیاسی نظام سیاسی ایران و پیوند 
محکم مردم با آن، در کنار پیشرفت های غیرقابل 
کتمان دفاعی ایران، یکی از مؤلفه های مورد اشاره 
در بیــن اتاق فکرهای آمریکایی در این مدت بوده 
اســت. به طور مثــال رائول مــارک گرخت، عضو 
ارشــد اندیشــکده »بنیاد دفاع از دموکراسی« در 
مقاله ای می نویسد: »برای تصور کردن سناریوهایی 
)همچون حمله  نظامی( که در آنها تهران تســلیم 
غرب می شــود )که مستلزم یک توافق اصالح شده 
و مهــار فعالیت های ایران اســت( باید این چنین 
تصور کرد که بین ســپاه پاسداران، رهبری و دیگر 
نخبگان دینی در ایران اختالف پیش آید و گروهی 
در ایران که خواستار تسلیم شدن به غرب هستند 
بر وفاداران انقالب اســالمی ایران پیروز شوند. این 
سناریو در صورتی عملی است که تهران تصور کند 
که واشــنگتن از نظر نظامی آمــاده ی نابود کردن 
برنامه هسته ای و سپاه پاسداران است. اما با توجه 
به سیاست های آمریکا )آمریکا در حالت جنگی قرار 
ندارد( و خصوصیات روحی نخبگان حاکم بر ایران 
احتمال این امر بسیار کم است.«1 نویسنده در این 
مقاله اساســا باور تهدید نظامی در ایران را با توجه 
به یکپارچگی حکومــت و نهادهای مختلف نظام، 

منتفی اعالم می کند.

همچنین اندیشــکده  »امنیت نوین آمریکا« در 
مقاله ای به افزایش توان نظامی ایران اشــاره کرده 
و می نویسد: »ایران برای اولین بار در تاریخ، قدرت 
نظامی کالسیک خود را پیشرفته کرده است به طوری 
کــه به آن اجازه می دهد اهدافی را در فاصله  صدها 
کیلومتــری مرزهای خود نابود کند. تعداد اندکی از 
کشــورهای جهان این قدرت نظامی را دارا هستند. 
ایران می تواند محاسبات را تغییر داده و توازن قدرت 

را در منطقه  غرب آسیا بر هم بزند.«2
اندیشکده  »امریکن کانســروتیو« نیز با اشاره 
به مانور نظامی آمریکا که چند ســال پیش برگزار 
شد، به موضوع توانمندی باالی جمهوری اسالمی 
اشاره کرده و در تحلیل این موضوع می نویسد: »اگر 
ایاالت متحده حرکتی تهاجمی انجام دهد، احتمال 
جنگ و رویارویی با ایران بســیار باال می رود. ایران 
کشور کوچک و بی ثباتی نیست، این کشور جنگ 
هشت ساله ای را با عراق تحمل کرده است؛ جنگی 
که در آن عراق از ســوی قدرت های بزرگ جهانی 
و کشــورهای منطقه تشــویق، و به لحاظ مالی و 
تسلیحاتی نیز تماماً تأمین می شد. جمهوری اسالمی 
در آن ســال ها در برابر حمالت، قابلیت دفاعی در 
خور توجهی از خود نشــان داد و پس از آن جنگ 
و بــرای جلوگیری از حمالت آینده، به انباشــتن 
توانایی هــای متعارف نظامی روی آورد. برای چند 
دهه، پنتاگــون بازی جنگ با ایــران را بر آزمون 
فرضیات و نحوه  پاســخگویی ایــران بنا نهاده بود. 

اما سال گذشته یکی از مقامات آگاه که در چنین 
تمریناتی در فرماندهی مرکزی شرکت داشته، به 
من گفت که ارتش ایاالت متحده، به ندرت در بازی 
جنگ نامتقارن ایران را شکســت داده است، مگر 

اینکه به تقلب روی آورده باشد.3
آخرین شــاهد مثال در راستای بازخوانی فهم 
استراتژیســت های آمریکایی در مورد توان داخلی 
و قــدرت دفاعی ایران نیز از اندیشــکده  مهم رند 
)وابســته به پنتاگون( اســت. یکی از کارشناسان 
این اندیشــکده می نویسد: »جمهوری اسالمی در 
داخل نســبتا باثبات اســت و قدرتی دارد که در 
خاورمیانه به آن اذعان می شود... اما واشنگتن در 
توانایی های خود برای تغییر رفتار ایران در منطقه 
یا متوقف کردن برنامه ی فزاینده موشکی این کشور 
با محدودیت هایی واقعی روبرو خواهد بود... رژیم 
ایران قاطعانه در رأس قدرت است، نیروی امنیتی 
قدرتمندی دارد و موفق شــده است تا اختالفات 

داخلی خود را کنار بگذارد.«4
از سویی دیگر، افزایش عمق نفوذ ایران و تهدید 
بیشــتر امنیت رژیم صهیونیستی نیز یکی دیگر از 
نگرانی هایی است که به آن اشاره شده است. نیکالس 
هراس دراین باره معتقد است که »ایران در حال حاضر 
به اوج نفوذ منطقه ای خود رســیده است. نفوذ این 
کشور به دریای مدیترانه بین مرزهای اسرائیل و ناتو 
رسیده است... ایران هم اکنون ده ها هزار نظامی را در 

سوریه، عراق، یمن و ایران رهبری می کند.«5

دوم: ضعف روزافزون آمریکا
از طــرف دیگر، فارغ از افزایش توان بازدارندگی 
ایران، باید آن روی دیگر ســکه را نیز مشاهده کرد. 
واقعیت این اســت که آمریکای امروز از همیشــه 
ضعیف تر و محتاط تر شــده است و شاید به همین 
علت، فردی با شعار توجه به درون و اشتغال در این 
کشور رأی می آورد. هزینه های باالی جنگ با کشوری 
همچون ایران و صدالبته تأثیرات اقتصادی در بازار 
بین الملل نیز از عواملی است که فرض تهدید را دچار 
ابهامات جدی می کند. آن هم در شرایطی که اوضاع 
اقتصادی داخلی آمریکا دچار بحران های کمرشکنی 
است. اندیشکده »امنیت نوین آمریکا« در مقاله ای، 
درباره  تأثیرات این اتفاق بر اقتصاد جهانی اشاره کرده 
و می نویســد: »آغاز جنگ نظامی بین این کشور و 
آمریکا، منجر به پیامدهای ویرانگری بر اقتصاد جهانی 
خواهد شد به صورتی که فراتر از توان تحمل متحدان 

آمریکا و خود آمریکایی ها خواهد بود.«6
در همین راســتا باید به این ســؤال پاسخ داد 
که آیا ســاختار اقتصــادی آمریکا با توجه به ضعف 
اقتصادی خود، توان وارد شــدن در یک جنگ تمام 
عیار را خواهد داشــت؟ »جفری لیکر«، از مسئوالن 
عالی رتبه بانک مرکزی آمریکا در سخنرانی معروف 
خود، ضمن اعتراف به مشکالت داخلی آمریکا چنین 
می گوید: »در حالی که سه سال پیش رشد اقتصادی 
آمریکا از ســر گرفته شــد، امروز بار دیگر با کندی 
رشد اقتصاد کشــور روبرو هستیم. نرخ بیکاری نیز 

در کشــور در حال افزایش اســت. این مشکالت را 
می توان تا اندازه ای ناشی از عدم موازنه های اساسی 
دانست که در سال های اخیر در اقتصاد کشور اصالح 
نشده است.«7 دراین باره باید به تحلیل جان هاوکینز، 
تحلیل گر نشریه »تاون هال« توجه داشت که در مورد 
روند صعودی بدهی آمریکا می گوید: »کارشناسان 
دفتر بودجه  کنگره، پیش بینی کرده اند که بدهی های 
آمریکا به سازمان های بین المللی، در حدود 36 درصد 
از بودجه  سال 2030 ایاالت متحده و 58 درصد از 
بودجه سال 2040 و در نهایت 85 درصد از بودجه  

سال 2050 را تشکیل می دهد.«8
همچنین چشم انداز اقتصادی کشوری که ادعای 
ابرقدرتــی جهان را دارد نیز در نگاه کارشناســان و 
متفکران مطرح آمریکایی به صورت دیگری تبیین 
می شود. به عنوان مثال »نوام چامسکی«، اندیشمند 
آمریکایی، در این راستا معتقد است: »اگرچه اصول 
تســلط امپریالیستی آمریکا تغییر کرده اما ظرفیت 
پیاده ســازی آن، به شکل قابل مالحظه ای، کاهش 
یافته اســت. آمریکا هم در داخل و هم در خارج در 

حال سقوط است.«۹
با توجه به ادله  فوق و البته مؤلفه های دیگر، باید 
اعترافات تصمیم ســازان آمریکایی را بیش از پیش 
مورد توجه قرار داد و با نگاهی واقع بینانه، به تحلیل 
موضوعی به نام تهدید نظامی پرداخت. موضوعی که 
با توجه به مطالب گفته شــده، بسیار بعید است که 

امکان وقوع داشته باشد.
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