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    چكيده  
روابط خصمانة آمريکا با ايران، پس از انقالب اسـالمي، موجـب شـد بـسياري از                 

ارة ايران گرايش يابند، کـه رابـرت بـائر،         ها به نگارش کتاب و مقاله درب        امريکايي
، )نحوة برخورد با ابرقدرت جديد ايـران       (شناسيم  شيطاني که ما مي   نويسندة کتاب   

انـد تـصويري      باوجوداين، بايد پرسيد کـه آيـا آنـان توانـسته          . از اين جمله است   
  ؟)سؤال(نشان دهند ) جديد(متفاوت از ايران امروز 

مـردان   است، بـه منظـور ترغيـب دولـت     يدهنويسندة اين کتاب ـ هرچند کوش 
اي،  امريکا به مذاکره با ايران، سيماي جديدي از ايران، در حکم ابرقـدرتي منطقـه        

هـاي ايـران، عمـالً،     طلبانـه دانـستن سياسـت    ترسيم کند ـ با تهـاجمي و توسـعه   
  ).فرضيه(ها را به مفاهمه با ايران متقاعد کند  است امريکايي نتوانسته

اند، ضمن معرفي اجمالي اثر رابرت بائر، بـه           نويسندگان مقالة حاضر کوشيده   
هايي چون کتاب مزبور، همچنـان،   تا نشان دهند نوشته) روش(تحليل آن بپردازند   

). هـدف (انـد     اي ضمني و ظريف، در پي ترسيم تصويري شيطاني از ايران            گونه  به
هـاي    انـد بـا ديـدگاه       م کـرده  ها از ايران ترسـي      گره خوردن تصويري که امريکايي    

صهيونيستي، پي نبردن نويـسندگان و مـسئوالن امريکـايي بـه ماهيـت درونـي                
هاي امريکا براي سرکوب بيشتر هالل شيعي         سازي  انقالب اسالمي و کشف زمينه    

  ).ها يافته(و هارتلند آن، يعني ايران، از نتايج اين مقاله است 
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  مقدمه

از زمان وقوع انقالب اسالمي در ايران تاکنون، چگونگي مناسبات ايران و امريکا همواره             
  پـس از انقـالب اسـالمي   . اسـت  يکي از مسائل مهم در سياست خارجي دو کشور بـوده     

   تهـران، روابـط دو کـشور بـه تيرگـي گراييـد             ويژه پس از اشغال سفارت امريکا در        و به 
ها و اقدامات خصمانة دولت امريکا عليه جمهوري اسـالمي ايـران،         و از آن پس سياست    

طراحـي کودتاهـاي    . جمهوري اين کشور، تداوم يافـت       هاي گوناگون رياست    در دوره 
طلب، حمايت از عراق در جنگ        هاي ضدانقالب و تجزيه     گوناگون، حمايت از گروهک   

هاي تجاري و تسليحاتي، اعمال فشارهاي اقتصادي و نيز اقدام به جنگ        ميلي، تحريم تح
هاي گوناگون امريکا عليه ملـت   رواني و تبليغاتي تنها بخشي از اقدامات خصمانة دولت       

در ايـن مـدت،     . ايران، در طول بيش از سه دهه استقرار نظام جمهـوري اسـالمي اسـت              
اي مشاهده شده،      دو کشور در برخي موضوعات منطقه      هايي از همکاري ميان     اگرچه نشانه 

  .است گيري کلي سياست خارجي امريکا در قبال ايران همواره خصمانه بوده جهت
  انديشمندان در پاسخ به اين پرسش اساسي که چه عامل يـا عـواملي موجـب اتخـاذ                 

ة اسـت و نحـو   و استمرار سياست تخاصمي امريکا عليه جمهوري اسالمي ايران گرديده 
مداران امريکـايي بـا جمهـوري اسـالمي چگونـه بايـد باشـد تـاکنون                 مواجهة سياست 

  نظر به اهميت موضـوع، در مقالـة حاضـر بـه نقـد             . اند  هاي متعددي انجام داده     پژوهش
 ١،)نحوة برخورد با ابرقـدرت جديـد ايـران        : (شيطاني که ما مي شناسيم    و بررسي کتاب    

نوشتة آقاي رابرت بائر، افسر سابق سازمان سيا و از کارشناسان ارشد منطقة غرب آسـيا،                
است و يکـي از        صفحه، در نيويورک منتشر شده     ٢٧٩ م، در  ٢٠٠٨پردازيم، که به سال       مي

  جوهرة اصلي کتـاب مزبـور ايـن اسـت کـه،           . آيد  ار مي آثار شاخص در اين زمينه به شم      
مداران امريکايي به نظام اسالمي ايران و تـصويري کـه             به دليل نگرش خصمانة سياست    

                                                 

1. Robert Baer, The Devil We Know (Dealing With The New Iranian Super Power), New York, 

Three Rivers, 2008. 
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اند، رفتـار امريکـا       المللي ايران ادراک کرده     اي و بين    آنان از هويت، جايگاه و نقش منطقه      
يـز تغييـري بنيـادين در آن        با جمهوري اسالمي ايران رفتاري خصمانه بـوده و تـاکنون ن           

  .است صورت نپذيرفته
  تواند منجر به تغييـر و دگرگـوني رفتـار امريکـا             بديهي است، يکي از عواملي که مي      

  گيرنـدگان   هاي تـصميم    در قبال ايران گردد تحولي است که بايد در ادراکات و برداشت           
از اين منظر،   . يدمداران دولت امريکا دربارة جمهوري اسالمي ايران به وجود آ           و سياست 

ويژه در منطقـة      اي جديد از ايران، به      کوشد با ترسيم چهره     آقاي رابرت بائر در کتابش مي     
گون از ايران به تصويري از يک         غرب آسيا، خط سيري مبتني بر گذار از تصويري شيطان         

اي ترسيم و بر اساس آن ضرورت تعامـل بـا ايـران جديـد را بـه                    ابرقدرت جديد منطقه  
  .ويژه اوباما، توصيه کند داران امريکايي، بهم سياست

  معرفي نويسندة كتاب. 1

 م  ١٩٩٧ تـا    ١٩٧٦آنجلـس، از سـال         م در شهر لـس     ١٩٥٢رابرت بائر، متولد اول جوالي      
عضو سـازمان سـيا بـوده و، بـا فعاليـت در بخـش مبـارزه بـا تروريـسمِ ايـن سـازمان،                  

  يــران، لبنــان، تاجيکــستانهــاي گونــاگوني را در کــشورهاي هندوســتان، ا مأموريــت
  اسـت؛ روزهـاي منتهـي بـه انقـالب اسـالمي در ايـران، دهـة                  و عراق به انجام رسـانده     

  هـاي ميـاني     هاي جنـگ داخلـي در تاجيکـستان و سـال            هشتاد ميالدي در بيروت، سال    
هاي بائر همراه بوده، از وي مأموري زبـده و کارکـشته              دهة نود در عراق، که با مأموريت      

هـاي عربـي، فارسـي، فرانـسه و آلمـاني       بائر ـ که به زبان . است  سيا ساختهبراي سازمان
   سـال فعاليـت از سـازمان سـيا خـارج شـد      ٢١ م و پـس از  ١٩٩٧احاطه دارد ـ در سـال   

  وي ـ کـه  . هـاي مـستند روي آورد   و به نويسندگي و تحقيـق و همچنـين سـاختن فـيلم    
   را، ٢در بـستر شـيطان     و   ١بـه شـيطان ننگـر     هـاي     پس از خـروج از سـازمان سـيا کتـاب          

                                                 

1. see no devil 

2. sleeping with the devil 
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   م، بـه رشـتة تحريـر درآورد ـ بـا سـفر مجـدد بـه        ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢هـاي   ترتيب در سال به
   تلوزيـون بريتانيـا، بـه سـاختن مـستند          ٤ م، در قالب خبرنگار کانال       ٢٠٠٥ايران در سال    

  گيـري و گـسترش      رابرت بـائر در ايـن مـستند بـه نحـوة شـکل             . آيين انتحار اقدام کرد   
خـصوص در ايـران و لبنـان و فلـسطين،             طلبانه در ميان مـسلمانان، بـه        عمليات شهادت 

ــاريِ رخ    ــستي و انتح ــات تروري ــي عملي ــت خاص ــا ظراف ــه و ب ــدن پرداخت   داده در لن
. اسـت   ويژه ايرانيان، منتـسب کـرده       هطلبي مسلمانان، ب    و نيويورک را به فرهنگ شهادت     

  وي همچنــين حاصــل مــشاهدات و تجربيــات خــود را از ايــران و منطقــة خاورميانــه 
در سـال   ) نحوة برخورد بـا ابرقـدرت جديـد ايـران          (شناسيم  شيطاني که ما مي   در کتاب   

  . م به چاپ رساند٢٠٠٨

  معرفي كتاب. 2

رشدِ ايران را موضوع ايـن کتـاب          النويسنده، در مقدمه، نحوة مواجهه با امپراتوري درح       
 م،  ٢٠٠٥ و آوريـل     ١٩٧٨کند و، با اشاره به ديدارهاي خود از ايـران در اکتبـر                معرفي مي 

  جـويي   شـود، کـه عمـدتاً بـر روحيـة انتقـام             ها را از ايرانيان متذکر مي       ذهنيت امريکايي 
کـه بـراي ايـن منظـور،       چنـان  رهبران ايراني متمرکز است،١گرايي از ملت ايران و افراط   

  .اسـت   هاي امريکـايي را در تهـران شـاهد مثـال آورده             گيري ديپلمات   ماجراي گروگان 
هـا دشـمني اسـت در         کند، با وجـود آنکـه ايـران در ذهـن امريکـايي              او سپس تأکيد مي   
  مـشابه اسـامه بـن الدن      (اي بسته و تحت حاکميـت اسـالم افراطـي             دوردست با جامعه  

اسـت، در طـول سـي سـال، بـر بـسياري از                آوري توانـسته    طور شـگفت  ، به   )و القاعده 
  هـاي ترقـي را طـي کنـد، بـه طـوري کـه امـروز،                  مشکالت فراروي خـود غلبـه و پلـه        

منزلـة بـازيگري       موجـود در جوامـع خاورميانـه، بـه         ٢گرايي  با سوار شدن بر موج اسالم     
  .کند خردمند، منافع ملي خود را دنبال مي

                                                 

1. Extremism 

2. Islamism 
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، بـه مـواردي اشـاره       »هـا   تناقض ايراني « در بخش اول اين کتاب، با عنوان         نويسنده،
او معتقـد اسـت ايـران       . ها در مورد ايرانيـان تنـاقض دارد         کند که با ذهنيت امريکايي      مي

هاي ظريـف را      کشوري است متفاوت و ظريف، ولي متأسفانه اياالت متحده اين تفاوت          
هـاي    هـا و موزيـک      هـا، کتـاب      ايرانيـان از فـيلم     از ديدگاه رابرت بائر استفادة    . بيند  نمي

هاي مدرن و نيز اينترنت، متداول بودن زبان فارسي           گيري آنان از فناوري     امريکايي، بهره 
هـا در ايـران بـا         هاي انگليسي و چيني در اينترنت و تطبيق برخـي شـاخص             پس از زبان  

 او معتقد است همـة      .است  ها را بسيار مشکل ساخته      استانداردهاي مدرن شناخت ايراني   
  .شده ها دربارة ايران حاکي از آن است که ايران کشوري است نوسازي اين

، به جريان   »چگونه ايران بر امريکا غلبه کرد     «بائر، در بخش دوم کتاب خود، با عنوان         
اسـت پيـروزي      گونه که تاريخ نـشان داده       همان«: نويسد  کند و مي    اشغال عراق اشاره مي   

معارضان عراقي، که نزديـک     . شود  رورتاً منجر به پيروزي سياسي نمي     ض] امريکا[نظامي  
گرفتنـد و روحانيـان        سال در ايران زندگي کرده بودند، از اين کـشور دسـتور مـي              ٢٥به  

تبار در مساجد شيعي شـهرهاي مقـدس عـراق در منابرشـان بـه محکـوم کـردن                     ايراني
هاي عراقي رنج سفر به تهران را به جان           نين، گروه همچ. پرداختند   امريکا مي  ١امپرياليسم

درحقيقـت، عـراق چهـارچوبي در       . خريدند تا، با سوگند خود، با ايران بيعـت کننـد            مي
اش، سپاهي جديد از معتقدان خود فـراهم          اختيار ايران قرار داد تا براي ايجاد امپراتوري       

هر شهرهاي مقدس عـراق     نيروهاي ايراني، هرچند درظا   «: کند  وي سپس ادعا مي   » .کند
اي نيز براي پيروزي صادر ننمودند، با هدايت عوامل خـود از              را اشغال نکردند و اعالميه    

بـائر، در  » .مرحله بر عـراق مـسلط شـدند    به  پشت پرده به ايفاي نقش پرداختند و مرحله       
ذعـان  ترين منافع امريکا در منطقه اسـت، ا         ادامه، با اشاره به اينکه نفت عراق يکي از مهم         

اسـت موقعيـت انکارناپـذير        سقوط حکومت صدام امريکا را مجبور سـاخته       «: دارد  مي
  ».ناپذير درک کند منزلة حقيقتي اجتناب ايران را در عراق، خليج فارس و خاورميانه به

                                                 

1. Imperialism 
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چگونه ايران به نقشة پنهان     : طرح بزرگ «رابرت بائر، در بخش سوم کتابش، با عنوان         
نـشيني اسـرائيل را، در سـال          ، مقاومت لبنان و عقـب     »افتخود براي امپراتوري دست ي    

است، کـه بـراي نخـستين بـار در تـاريخ جديـد                 م، اتفاقي فراتر از معمول دانسته      ٢٠٠٠
خاورميانه به وقوع پيوسـته و طـي آن يـک نيـروي کوچـکِ چريکـي در برابـر ارتـشي                    

   در لبنـان   بائر، ضمن مقايسة شکـست اسـرائيل      . است  کالسيک و تجهيزشده پيروز شده    
و شکست امريکا در جريان نبرد ويتنام، معتقد است اسرائيل در حالي شکست خورد که               

هايش، تسلط هوايي بـر       به لحاظ ايدئال بودن وضعيت سرزمين جنوب لبنان براي تانک         
وي همچنين با مقايـسة جنـگ مزبـور بـا           . اين کشور و موارد ديگر شرايط بهتري داشت       

نـشيني شـوروي منجـر شـد،          وروي سـابق، کـه بـه عقـب        اشغال افغانستان به دست ش    
  اي نداشـت کـه از دسـت بدهـد،           اسرائيل، برخالف شـوروي، امپراتـوري     «: نويسد  مي

  ».اما چيز بسيار ارزشمندي را از دست داد و آن توانايي بازدارندگي بود
اسـت و ديگـر آن        پـذير شـده     از ديدگاه اعراب، اسرائيل اکنون ضربه     «: گويد  بائر مي 

هـاي ايـران در       وي در نهايت اين وقايع را نتيجة فعاليت       . »شد   نيست که تصور مي    غولي
  .داند ويژه اقدامات سپاه پاسداران، و پيوند با شيعيان لبنان مي لبنان، به

ايـران چگونـه در يـک       :  تـا سياسـت قـدرت      ١از تروريسم «بخش چهارم اين کتاب     
 گـرا،   نويسنده، در اين بخش، رهبران ايران را عمل       . نام دارد » موقعيت قدرتمند قرار گرفت   

بـريم و فکـر    ما در گذشته بـه سـر مـي   «: نويسد کند و مي گر معرفي مي منطقي و محاسبه 
که اين تصور مربوط به ربع قـرن گذشـته            کنيم ايران دولتي تروريستي است، درحالي       مي

ما، تا زماني که نگاهي واقعي      «: گويد  او مي » .کند  ينده زندگي مي  است و ايران امروز در آ     
به ايران نداشته باشيم، هرگز درک نخواهيم کرد که از دو راه مصالحه و مقابله با ايران بايد            

نويسنده، در پايان اين بخش، با اشاره بـه اينکـه ايـران راهبـردي               » .کدام را انتخاب کنيم   
در عراق دارد، اما اياالت متحـده فاقـد آن اسـت، بـه وجـود                گرايانه    گرايانه و واقع    عمل
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ها   مذهب، تاريخ و نژاد مشترکِ دو ملت ايران و عراق و همچنين اشتراکات اقتصادي آن              
  !ها تهران داراي اهميت است، نه واشنگتن دارد براي عراقي پردازد و اذعان مي مي

  چـرا تـسليحات   : بـار   مرگمهلک و   «رابرت بائر، در بخش پنجم اين کتاب، با عنوان          
ناپـذير    اي ايـن کـشور را شکـست         هـاي ايـران حتـي بـدون موضـوع هـسته             و تاکتيک 

: نويسد  سازي خيزش ايران، مي     ، با اشاره به ناتواني اياالت متحده در متوقف        »است  کرده
جنگ عليه ايران عملي نيست زيرا امريکا براي اين کار سرباز کافي ندارد، ضمن اينکـه                «

وي، در ادامه، بـه نقـل از رئـيس پيـشين            » .اش خواهد شد    موجب سقوط مالي  اين اقدام   
امکان تسخير ايران وجود    «: گويد  سازمان اطالعاتي يکي از کشورهاي همساية ايران مي       

تواند آن را حفظ کنـد زيـرا ايـران نحـوة جنـگ چريکـي مـدرن را                     دارد، اما امريکا نمي   
براي تمرين جنگ نامتقارن، از طريق آميختن       است؛ نبرد لبنان با اسرائيل محيطي         آموخته
ها را، حتـي در صـورت تـصرف      اين مسئله امريکايي  . هاي پيشرفته و ابتدايي، بود      سالح

  ».بار مواجه خواهد کرد ايران، با يک زندگي مرگ
بائر، در ادامه، به چالش کشيده شدن سـه کـشتي نـاوبر امريکـايي را در تنگـة هرمـز              

 م، زنـگ خطـري بـراي        ٢٠٠٨وي سـپاه پاسـداران، در جـوالي         وسيلة پنج قايق تندر    به
سـازي    هاي نيـروي دريـايي ايـران در متوقـف           ها دانسته و، با اشاره به قابليت        امريکايي

است که اگر ايران تنگة هرمـز را مـسدود            حمالت ناوهاي امريکايي، خاطرنشان ساخته    
  .شود کند، امريکا با بحران مواجه مي

نام دارد، در پي بررسي ايـن       » هاي انرژي جهان    مصادرة راه  «بائر، در بخش ششم، که    
مدت کنترل تجارت نفت و گاز جهـان را در            کوشد در کوتاه    مسئله است که چرا ايران مي     

وي در اين بخش، با اشاره به مـسائل مربـوط بـه منطقـة کردسـتان عـراق و       . دست گيرد 
دارد   م، اذعـان مـي  ٢٠٠٣ر سـال  ويژه پس از اشغال عراق د       صادرات نفت از اين اقليم، به     

ايران از ظرفيت اثرگذاري بر منطقة کردستان برخوردار است، هرچنـد ايـاالت متحـده               
  .را در اين منطقه نداردها و راهبردهاي ايران      توانايي درک تاکتيک  
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گيـري نفـت خلـيج        دسـت   هاي ايران براي کنترل و بـه        طرح«بخش هفتم اين کتاب     
سوم عراق و بخـش   است که ايران بر يک   اين بخش، مدعي شده    بائر، در . نام دارد » فارس

راه حيـاتي انـرژي، يعنـي         بزرگي از نفت آن کشور، از طريق ارونـدرود، و بـر سـه شـاه               
عالوه بر آن، ايران بر نفت خلـيج فـارس          . افغانستان و تنگة هرمز و کردستان، تسلط دارد       

  .شود نيز مسلط است و قدرت نظامي برتر خليج فارس محسوب مي
هاي خليج  نشين بائر، در ادامه، به بيان سناريوهاي احتمالي ايران براي سرنگوني شيخ 

سناريوي نخست، از نگاه بائر، سناريويي نظـامي اسـت، کـه موجـب              . پردازد  فارس مي 
صـورت،    شود؛ درايـن    برپايي جنگ بين ايران و عربستان و، به تبع آن، ايران و امريکا مي             

تـي عربـستان سـعودي وارد خواهـد شـد و بازارهـاي              ضربات شديدي به تأسيسات نف    
دومين سناريو، از ديدگاه بـائر،      . ميليون بشکه نفت را از دست خواهند داد         جهاني نُه تا ده   

هـايي ماننـد    تحريک مردم کـشورهايي همچـون امـارات بـه تظـاهرات و درخواسـت          
يـري نظـامي    برگزاري انتخابات در اين کشورهاست، که در اين سناريو نيز احتمال درگ           

  .بين ايران و امريکا وجود دارد
کند، که ايران در مدت يک ساعت توانايي اشغال آن  بائر به کشور بحرين نيز اشاره مي  

کنـد کـه ايـران نيـازي بـه تـصرف بحـرين نـدارد چراکـه                    البته وي اذعـان مـي     . را دارد 
ه بـائر،   از نگـا  . دهنـد   درصد جمعيت هفتصدهزار نفري آن را شيعيان تشکيل مـي          هفتاد

آميز ايران در سوريه، لبنان و غزه حاکي از آن است که امکـان وقـوع                  مانور کامالً موفقيت  
  .نشين خليج فارس دور از انتظار نيست چنين اتفاقاتي در کشورهاي شيخ

 چگونه شـيعيان ايـران      ١:هاي سفيد   شواليه«بائر، در بخش هشتم اين کتاب، با عنوان         
بخـش درخـور تـوجهي از       «: نويسد  ، مي »هاي سني را به دست آوردند       يقلوب فلسطين 

خاورميانه نظير لبنان، عراق، افغانستان، بحرين و امارات از سني تا شيعه و عرب تا تـرک                 
نفوذ ايران بر   «: نويسد  او مي » .ثباتي همچون غزه تحت نفوذ ايران است        و حتي مناطق بي   
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   بيش از نيمي از آنان نظر مساعدي به ايران دارنـد           که  ها انکارناپذير است، چنان     فلسطيني
از نظـر او، ايـران تنهـا در         » .کننـد   اي ايران حمايت مي     ها از توسعة هسته      درصد آن  ٥٨و  

نشيني تدريجي واداشته، بلکـه       کرانة باختري و نوار غزه نيست که اسالم سني را به عقب           
: نويسد بائر همچنين مي. است فتهنشين کردستان عراق نيز نفوذ چشمگيري يا در مناطق سني

  ».توان سومين دومينوي ايران، پـس از لبنـان و جنـوب عـراق، دانـست                 حماس را مي  «
شناسـند،    او معتقد است، پس از اين سه مورد، اردن و مصر، که اسرائيل را به رسميت مي                

ر محاصـره  از نظر او در صورت موفقيت ايران اسرائيل کامالً د    . در برنامة ايران قرار دارند    
  .ترين تهديد عليه اسرائيل باشد تواند بزرگ قرار خواهد گرفت، که پس از حملة اتمي مي

رابرت بائر در بخش نهم اين کتاب به چرايي ترويج و گسترش تـشيع در خاورميانـه                 
گرفتـه از     وي معتقد است طي چهار دهة گذشته سه جريـان سياسـيِ نـشئت             . پردازد  مي

 سکوالر ـ در جلـب   ١اليسم عربي، بنيادگرايي سني و ناسيوناليسماسالم سني ـ يعني ناسيون 
 هاي منطقه، شکست اسرائيل و بيرون راندن استعمارگران غربـي           و تهييج احساسات ملت   

هـا   اند و، دربرابر، ايران توانسته خالئي را که به موجب بروز اين ناکـامي          شکست خورده 
 مراتـب   از نگاه بائر، اسالم سني فاقد سلسله      . رميانه، پر کند  است، در سرتاسر خاو     پديد آمده 

اسـالم  . روحانيت و فاقد هرگونه اقتدار مرکزيِ واقعي، اعم از مذهبي و سياسـي، اسـت              
آورنـدة نظـم بـراي خاورميانـه          ارمغـان   گاه نيرويـي متحدکننـده يـا بـه          سني مدرن هيچ  

بر پايبندي شديد بـر شـريعت، از بيـان          به نظر بائر، بنيادگرايان سني، با تأکيد        . است  نبوده
اند و الگويي پراگماتيک، يا مبتني بر قانون اساسـي، بـراي              اللفظي قرآن فراتر نرفته     تحت

در مقابل، تشيع ويژگي منحصر به فـردي بـه نـام اجتهـاد دارد، کـه                 . پيروان خود ندارند  
  .م سازگار کندويک شود شيعه بتواند بسيار بهتر خود را با اوضاع قرن بيست موجب مي

هـاي انتحـاري و نبـرد     شهادت، بمـب : فداکاري نهايي«بائر بخش دهم اين کتاب را   
کند که از نگاه ايران حمـالت   است و در آن به اين نکته اشاره مي    ناميده» براي روح اسالم  
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کـه    انـد، درحـالي     هاي نظامي در صـحنة جنـگ        انتحاري ابزاري براي مقاصد و تاکتيک     
ز بمب گذاري انتحاري بـراي دسـتيابي بـه اهـدافي مـبهم اسـتفاده                هاي تکفيري ا    سني
ها تهديداتي هـستند   بائر، در پايان اين بخش، با اشاره به اينکه القاعده و تکفيري      . کنند  مي

مادامي که اين بخش از مسلمانان را بـا         «: نويسد  ها مناقشه داريم، مي     هاست با آن    که سال 
  ».ر به تفکيک دوسـت از دشـمن نخـواهيم بـود           کليت مسلمانان يکسان فرض کنيم قاد     

) هاي تکفيـري  سني(وي معتقد است که هيچ راهي براي مذاکره با اين دسته از مسلمانان    
هـاي راديکـالي      هاي تکفيري، مانند ديگر جنبش      دهد که سني    وجود ندارد و اطمينان مي    

  .خيزند پامي ها به شوند و ديگر مسلمانان در مقابل آن سني، حذف مي
، بـه دنبـال     »ها محو نخواهد شـد      حافظه«خش يازدهم و پاياني اين کتاب، با عنوان         ب

وگوهـاي    بائر، با اشـاره بـه گفـت       . پاسخ به اين سوال است که ايران واقعاً در پي چيست          
هـاي ايـران از امريکـا را           م در بغـداد، خواسـته      ٢٠٠٧مقامات ايراني و امريکايي در سال       

  اذعـان امريکـا بـه نقـش ايـران در عـراق            ) ١: (اند از   عبارتداند، که     منطقي و معقول مي   
تـضمين امريکـا    ) ٢(ومرج به مرزهايش و       و حصول اطمينان ايران از کشيده نشدن هرج       

  .درخصوص دخالت نکردن در امور داخلي ايران
دارد   ها ناآشنا نيست، اذعـان مـي        وي، با تأکيد بر اينکه اين دو خواسته براي امريکايي         

  اي  خواهنـد خـود را تنهـا قـدرت منطقـه            ها درواقـع مـي      ها با اين درخواست    که ايراني 
نشان دهند و تأکيد مطرح کنند که مسئوليت حفـظ امنيـت و اسـتقرار منطقـه بـر عهـدة                     

  .توان بديشان اعتماد کرد حيث مي هاست و ازاين آن
) هـا  امريکـايي (کنـد و آن اينکـه آيـا مـا        بائر سپس سؤال مهم ديگري را مطـرح مـي         

اين غيرممکن اسـت    : گويد  سپس در پاسخ مي   . اعتماد کنيم ) ها  ايراني(ها    توانيم به آن    يم
بايد به  ) ها  امريکايي(به همين دليل ما     . گذرد پي برد    ها مي   که بتوان به آنچه در ذهن ايراني      

ها مذاکره کنيم تا اختالفات موجود،  بس با ايران باشيم و براي حل مسائل با آن   دنبال آتش 
ک بازة زماني مشخص، حل شود و بحران بين دو طرف کاهش يابـد؛ شـايد از ايـن                   در ي 

ــابيم طريق بتوانيم به دستاوردهاي ديگري نيـز        ــت ي ــرانجام   . دس ــائر س ــرت ب راب
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هاي ايران را در محورهايي چون امنيـت داخلـي، عـراق، انـرژي و امپراتـوري                   خواسته
ــي  ــادآور مــــــــــــــــــــ ــود يــــــــــــــــــــ   شــــــــــــــــــــ

و سياسي، همکاري با ايران و بدل شدن اين کشور به           کند که، از نظر راهبردي        و تأکيد مي  
  .ژاندارم منطقة خليج فارس به سود امريکاست

ساله بين ايران     گيري کتاب، با اشاره به وجود جنگي سي         رابرت بائر، در قسمت نتيجه    
داند که تندروهاي مـذهبي آن را اداره          و امريکا، ايران را از ديد اياالت متحده کشوري مي         

او معتقد است در همـين زمـان مـا          . ها و اقدامات تروريستي است      و حامي گروه  کنند    مي
همچنين، . ايم  گر و عقالني فراموش کرده      تبديل ايران را به دولتي محاسبه     ) ها  آمريکايي(

اکنون وقت آن است که تشخيص دهيم ايرانِ امروز در مقايسه بـا فوريـة                 هم«: نويسد  مي
  ». م چگونه است١٩٧٩سال 

  کنـد،  درخصوص ايران، به سه گزينة کلي فـراروي ايـاالت متحـده اشـاره مـي               بائر،  
  ور ساختن جنگ داخلـي بـين شـيعه و سـني             شعله) ٢(مهار ايران،   ) ١: (اند از   که عبارت 

ور  هاي مهار ايران و شعله وي، با ناکارآمد شمردن گزينه   . وفصل مسائل با ايران     حل) ٣(و  
دانـد،     واقعي براي آمريکـا را راهکـار سـوم مـي           حل  ساختن جنگ شيعه و سني، تنها راه      

 اين سخت است که بپذيريم در عراق شکست خورديم و اکنـون           «: کند  هرچند اعتراف مي  
از نگاه بائر، پذيرش تفوق ايران در خاورميانه براي آمريکا          » .به کمک ايران احتياج داريم    

ي که اياالت متحده براي هاي وي همچنين با بيان هزينه   . شبيه به خوردن دارويي تلخ است     
هاي بيش از دوتريليون      شود و نيز هزينه     نگهداري خاندان سعودي در قدرت متحمل مي      

  :گويـد   شده بر آمريکا در طي يک دهه جنـگ در عـراق و افغانـستان مـي                  دالريِ تحميل 
اي   توانستيم چنين هزينه    مي) امريکا(تواند ادامه داشته باشد؟ ما        اين وضعيت تا کجا مي    «
  ». صرف منابع جايگزين انرژي کنيمرا

هاي مؤثر عليه ايـران       تحريم«: گويد  ها عليه ايران، مي     بائر، با ناکارآمد دانستن تحريم    
که حکومت ايران پس از سي سال تحريم همچنان پابرجاست            رؤيايي بيش نيست، چنان   

بـادالت  اي بـا ايـران بـه م         و ژاپن، به گونـه    و برخي متحدان نزديک امريکا، مثل ترکيه       
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اکنون «: دهد  وي ادامه مي  » .پردازند که گويا تحريمي عليه ايران وجود ندارد         تجاري مي 
است که ايـاالت متحـده از غـرور دسـت بـردارد و، بـا اتخـاذ سياسـتي                  وقت آن رسيده  

بائر » .بينانه، راه همکاري با ايران را به منظور افزايش امنيت خليج فارس کشف کند               واقع
تـوانيم بـا ايـران وارد     دهد مي اکنون در دست داريم نشان مي    ي که هم  شواهد«: گويد  مي

هـا    توانيم اندکي با آن     هاي تکفيري، که حتي نمي      ها همانند سني    معامله شويم زيرا ايراني   
کند که آمريکا مجبور است بر       وي بار ديگر بر اين گزاره تأکيد مي       » .صحبت کنيم، نيستند  

زدايـي    بائر، درنهايت، تـنش   .  گذشته دارند، غلبه کند    هاي خود، که ريشه در      داوري  پيش
کنـد کـه    داند و تأکيـد مـي   گام، عملي مي  به  بين امريکا و ايران را، در قالب يک فرايند گام         

ها در تاريخ مدرن خواهد بود و به انـدازة            ترين تغيير سياست    اتحاد امريکا با ايران از مهم     
  .راي اهميت است م، دا١٩٧٢پرواز نيکسون به چين، در سال 

  نقد كتاب. 3

، اثـر يکـي از      )نحوة برخورد با ابرقدرت جديـد ايـران        (شناسيم  شيطاني که ما مي   کتاب  
اي آن    هـاي منطقـه     مأموران سابق سازمان سيا، به نام رابرت بائر، دربارة ايران و سياسـت            
مـداران امريکـايي      است، که با اشاره بـه ضـرورت تغييـر در ذهنيـت و ادراک سياسـت                

اي ترسـيم و، بـر اسـاس آن،     منزلة ابرقدرتي منطقـه  کوشد تصويري جديد از ايران به   يم
مطالعة اين کتاب از آن روي که       . مداران امريکايي را به تعامل با ايران متقاعد کند          سياست

هـا و منـابع       ها از سياسـت     ما را از نحوة تلقي دشمن از کشور ايران و چگونگي تحليل آن            
  .تواند سودمند باشد کند مي ه ميقدرت ايرانيان آگا

در اينجا، ابتدا، از حيث محتوايي، به برخي نکات مثبـت و منفـي ايـن کتـاب اشـاره                    
  :پردازيم کنيم و سپس، با تفصيل بيشتر، به بررسي و نقد آن مي مي

  لف ـ نكات مثبت1

رابـرت  : مداران امريکايي از ايران     سياستاذعــان نويــسنده بــه ذهنيــت نادرســت . ١
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ــائر   بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انـد، يعنـي      هـا از آن ترسـيم کـرده         ها دورتر از تصويري کـه آمريکـايي         ايران را فرسنگ  

هـا   اي در مـسابقة بـين ملـت      ريز، و بلکه بازيگري عاقل و حرفه        کشوري وحشي و خون   
هـاي    است که ايران هرگز حکومتي توتاليتر، بـا رهبـري فاشيـست             دانسته و تأکيد کرده   

  .اسالمي، نيست
 هاي رابرت بائر تحريم: هاي تقابلي امريکا در قبال ايران رآمدي سياستاعتراف به ناکا . ٢

 .است مؤثر عليه ايران را رؤيا و نشان آن را پايداري حکومت ايران پس از سي سال دانسته

  حـل   بـائر تنهـا راه    : اذعان به نقش راهبردي و تفوق ايـران در منطقـة غـرب آسـيا              . ٣
اسـت    وفصل مسائل اين کشور با ايران دانـسته و تأکيـد کـرده              واقعي براي امريکا را حل    

  اکنون وقت آن رسيده که ايـاالت متحـده از غـرور دسـت بـردارد و تفـوق ايـران را در                      
 .غرب آسيا بپذيرد

ـ : ها در امنيت منطقـه      گرا بودن رهبران ايران و نقش آن        اذعان به منطقي و عمل    . ٤ ائر ب
 اند و نيز ايران بازيگري منطقـي        وکتاب  رهبران ايران افرادي منطقي و باحساب     معتقد است   

 .کند سردي و به طور سيستماتيک منافع ملي خود را دنبال مي است، که با خون

بـائر، در کتـابش، بـه       : هاي امريکـا در خلـيج فـارس         اعتراف به شکست سياست   . ٥
  با ايران به تفاهم برسند و به شکست        تر  کند هرچه سريع    مداران امريکايي توصيه مي     سياست

 .خود در خليج فارس اعتراف کنند

  بـائر، در ايـن کتـاب، ايـران را کـشوري مـدرن             : اذعان به توسعه و پيشرفت ايران     . ٦
 .است يافته دانسته و توسعه

  ب ـ نكات منفي

  بـائر، بـه طـور تلـويحي       : مخدوش نشان دادن گذشتة جمهـوري اسـالمي ايـران         . ١
هاي لبنان، گذشتة نظـام       گذاري  ه وقايعي مانند ماجراي النة جاسوسي و بمب       و با اشاره ب   

 .است را مخدوش نشان داده

ــه  افـروزي    متهم کردن ايران به جنـگ     . ٢ ــسخير خاورميان ــراي ت ــان  : ب ــائر بي ب
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اهللا لبنـان، در      افروزي و به کمک عوامل خود، نظيـر حـزب           است که ايران با جنگ      شتهدا
  .است نه است و اين الگو را به ديگر مناطقي نيز صادر کردهحال تسخير آرام خاورميا

  از ديدگاه بـائر، ايـران قـصد دارد        : ادعاي تمايل ذاتي ايرانيان به داشتن امپراتوري      . ٣
  اش را زنـده کنـد زيـرا آنچـه در اعمـاق روح يـک ايرانـي                   بار ديگر امپراتوري گذشـته    

 .وجود دارد ميل شديد به داشتن امپراتوري است

بائر معتقد اسـت کـه   : هاي نفتي خليج فارس     عاي طمع ايران براي تصرف حوزه     اد. ٤
 .هاي نفتي عراق و عربستان است ايران، به داليل گوناگون، در پي تصرف حوزه

هاي کتاب    بائر يکي از بخش   : هاي عرب منطقه    تهديد دانستن ايران براي حکومت    . ٥
هاي خليج فارس اختـصاص داده   ننشي خود را به سناريوهاي ايران براي سرنگوني شيخ  

 .است ها دانسته نشين و جمهوري اسالمي را تهديدي براي اين شيخ

  ج ـ نقد و بررسي

است، بـا تقـسيم دوران        گونه که پيش از اين اشاره شد، نويسندة اين کتاب کوشيده            همان
ـ                   ديم پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران به دو مقطع قديم و جديد، ايران را در مقطـع ق

گرايي و در مقطع نوين متفاوت با آن جلوه دهد و از اين طريـق،                 حامي تروريسم و افراط   
اي ضمني و غيرمستقيم، گذشتة جمهوري اسالمي ايران را مخدوش نـشان داده،               گونه  به

گيري تـصويري خـصمانه از ايـران در           وانمود کند که اين سابقة مخدوش موجب شکل       
مداران   لزوم تغيير در ذهنيت و ادراک سياست      . است  همداران امريکايي شد    ذهن سياست 

کوشد، آن را با ارائة تصويري جديـد از ايـران        اي است که رابرت بائر مي       امريکايي گزاره 
اي، ترسيم و بر اساس آن ضـرورت مـذاکره بـا ايـران جديـد را                   منزلة ابرقدرتي منطقه    به

 هـاي   برت بائر با اشاره به پيشرفت     نکتة اساسي در اينجا اين است که اگرچه را        . گوشزد کند 
اهللا لبنـان را در       هاي حزب   است، موفقيت   کشور و با استناد به شواهدي که در منطقه يافته         

هاي ايـران     مواجهه با رژيم صهيونيستي و نيز مشکالت امريکا را در عراق نتيجة سياست            
ــي کند و آن را دليلي بر قدرت ايران     معرفي مي  ــه م ــو  در منطق ــد، از س ــر، دان ي ديگ
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اي ايـران را تهـاجمي و         هاي منطقه   کوشد، با بيان برخي ادعاهاي غيرواقعي، سياست        مي
بيان ادعاهايي نظير ميل ايران بـه داشـتن امپراتـوري ايرانيـان،             . طلبانه معرفي کند    توسعه

افروزي عوامل ايران در منطقـه، کنتـرل بخـش بزرگـي از               تسخير آرام خاورميانه، جنگ   
سياري از کـشورهاي غـرب آسـيا، کنتـرل شـير اصـلي نفـت منطقـه و                   عراق، نفوذ در ب   

حال، . هاي خليج فارس گواهي بر اين مدعاست        نشين  سناريوچيني براي سرنگوني شيخ   
پرسش اساسي اينجاست که آيا اين برداشـت از سياسـت خـارجي ايـران در منطقـه بـا                    

درت نشان دادن ايـران    واقعيت سازگار است و آيا ارائة چنين تصويري، که به منظور ابرق           
مداران امريکا را به تعامـل و مفاهمـه بـا ايـران               است، سياست   در منطقه صورت پذيرفته   

  .سازد متقاعد مي
در پاسخ به سؤاالت فوق بايد گفـت کـه، بـا وجـود اذعـان رابـرت بـائر بـه برخـي                        

 اي،  هاي انکارناپذير در مورد توسعه و پيشرفت ايران و برخي تحـوالت منطقـه               واقعيت
ويژه در منطقة غرب آسيا،       اوالً وي به ماهيت واقعي اهداف ايران در سياست خارجي، به          

طلبانـه از     اي تهاجمي و توسـعه      است و ثانياً، به اعتقاد نگارندگان، ترسيم وجهه         پي نبرده 
مداران امريکايي به تعامـل بـا    اي ايران ضرورتاً متقاعد شدن سياست  هاي منطقه   سياست

ندارد؛ جمهوري اسالمي ايران اساساً، به دليل مباني ديني و هـويتي خـود،              ايران را در پي     
هاي خليج فـارس يـا تـسلط بـر        نشين  گاه به دنبال ايجاد امپراتوري، سرنگوني شيخ        هيچ

منطق جمهوري اسالمي ايران و انقـالب اسـالمي نفـي           . منابع نفتي منطقه نبوده و نيست     
   قانون اساسي، از اصـول اوليـه       ١٥٢س اصل   پذيري است، که، بر اسا      گري و سلطه    سلطه

رهبران انقالب نيز همواره بر اين مهـم        . شود  و مهم سياست خارجي کشور محسوب مي      
  :فرمايد ، در اين باره، مي�که امام خميني اند، چنان تأکيد کرده

: شود در دو کلمـه      هاي آن مکتب خالصه مي      ملت اسالم پيرو مکتبي است که برنامه      

  .)٦٦: ١٣٧٨امام خميني، ( تظلمون ال تظلمون وال

  :فرمايد همچنين مقام معظم رهبري، که همواره بر اين اصل مهم تأکيد دارد، مي
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  نظـام سـلطه،   ... . منطق انقالب، که منطق اسالم است، التظلمون وال تظلمون است         

با همان سازوکار مشخصِ دنيا به ظالم و مظلـوم، جنـگ، فقـر و فـساد را گـسترش                    

گويد التظلمون وال تظلمون؛ يعنـي، همـة ايـن            آيد مي   الب اسالمي مي  انق. دهد  مي

 .)٩٢ / ٦ / ٢٦سخنراني مقام معظم رهبري در ديدار با فرماندهان سپاه، (کند  عوامل را نفي مي

به عالوه، برخالف ديدگاه آقاي بائر، افزايش حضور ايران در منطقـه در واکـنش بـه                 
يط فوري و بالفصل امنيتي ايـران و تهديـدات          حضور مستقيم نيروهاي امريکايي در مح     

  ناشي از آن و نيز در چهارچوب حفظ امنيت ملي کشور و بر اساس راهبردهـاي دفـاعي                 
. است، نه ميل بـه داشـتن امپراتـوري          و به منظور پيشگيري از تهديدات امنيتيِ آينده بوده        

 امنيـتِ   درواقع، ايران با افـزايش حـضور خـود در منطقـه و در پـيش گـرفتن سياسـتِ                   
هاي جديد امنيتي فراروي خـود را دفـع و در تثبيـت نظـم            کوشد چالش   پيوسته مي   هم  به

سياسي و امنيتي جديد در محيط اطراف خود مشارکت کند؛ همچنين، با در پيش گـرفتن   
سياست دفاعِ فعال و از طريق حضور مؤثر در تحوالت سياسي و امنيتـي منطقـه تـالش                  

 در شرايط خاصِ ناامنيِ پس از اشـغال افغانـستان و عـراق،              کند امنيت نسبي خود را،      مي
  افزايش دهد تا هم تهديدات امنيتي ناشي از حضور مستقيم امريکا در منطقه را دفع کنـد                

  .)١٥٣-١١٣: ١٣٨٨برزگر (و هم تهديدات ناشي از تغييرات احتمالي ژئوپولتيک منطقه را 
هـاي ايـران در       تر اشاره شد، اگر اهداف و سياست        گونه که پيش    از سوي ديگر، همان   

طلبانه باشد، ضـرورتاً   است، تهاجمي و توسعه گونه که رابرت بائر ترسيم کرده      آن منطقه،
بـه عبـارت ديگـر، نتيجـة        . شوند  مداران امريکايي به تعامل با ايران متقاعد نمي         سياست

اي ايران ـ بر اساس نظرية رئـاليزم تهـاجمي، کـه بـرخالف      ه چنين برداشتي از سياست
است   مداران آمريکايي راهنماي عمل بسياري از آنان بوده         شعارهاي ليبراليستي سياست  

  توانــد تــالش بــراي کنتــرل بيــشتر ايــران باشــد، نــه ضــرورتاً  ـ مــي )٢٩: ١٣٩٠مرشــايمر (
  اسـت خـارجي، تهـاجمي   مفاهمه و مذاکره بـا ايـران زيـرا اگـر عملکـرد ايـران، در سي             

هاي ديگـر   در نظر گرفته شود ـ به اين معنا که ايران عامدانه سعي در تهديد امنيت دولت 
امپراتوري و افزايش قدرت خود، به بهـاي        داشته باشد و هدف اصـلي خـود را ايجـاد       
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کاهش قدرت ساير بازيگرانِ داراي منافع در منطقه، بداند ـ قاعدتاً بايد با واکـنش منفـي    
  .يگرانِ داراي منافع در منطقه، به منظور مهار قدرت ايران، مواجه شودباز

بينانه و نادرستِ رابرت بائر، از ماهيت واقعي سياست خارجي            اين برداشت غيرواقع  
  .تواند يکي از موانع همکاري ايران و آمريکا در منطقه باشد ايران در منطقه، خود، مي

که جمهوري اسالمي     کتاب وارد است؛ درحالي   از همين منظر، نقد ديگري نيز بر اين         
  دانـد   ايران يکي از اهداف مهم سياست خارجي خود را اتحاد کـشورهاي اسـالمي مـي               

هاي ديني و تأکيدات قـانون اساسـي           خود را در اين حوزه مبتني بر آموزه        هاي  و سياست 
 آميـز،   ي اغراق ا  هاي هشتم و نهم کتابش، به شيوه        کند، آقاي بائر در بخش      طراحي و اجرا مي   

هاي سني و چگونگي ترويج و گسترش تـشيع           به بيان چگونگي تسخير قلوب فلسطيني     
  »هراسـي   شـيعه «است نـوعي       و، با مطرح کردن ايدة امپراتوري شيعه، کوشيده        پرداخته

  بديهي است چنين نگـاهي بـه ايـرانِ شـيعي در بـروز نگرانـي نخبگـان                 . را تقويت کند  
  ذار بـوده، کـه نمونـة آن، پـيش از ايـن، در قالـب مفهـوم                 سني جهان عرب از ايران اثرگ     

  .است ظهور و بروز يافته» هالل شيعي«
  :فرمايد ، در اين باره، مي١/١/١٣٨٦مقام معظم رهبري، در سخنان خود در تاريخ 

هـا    در مورد نفوذ شيعه و ترويج تشيع از سوي ايران و هـالل شـيعي و از ايـن حـرف                    

خواهنـد اوالً   مـي . هاست هاي جنگ رواني اين    ز شعبه يکي ا . کنند  پراکني مي   شايعه

هـاي ديگـر مـسلمان     بين ملت ايران اختالف بيندازند و ثانياً بين ملت ايران و ملـت       

  .اختالف بيندازند

کننــده در  ، در ديــدار بــا ميهمانــان شــرکت٢٨/٥/١٣٨٦ايــشان همچنــين در تــاريخ 
  :فرمايد ، مي�بيت چهارمين مجمع جهاني اهل

هاي استکباري گسترش اسالم جهـاد، اسـالم اسـتقالل،            ي ديگر قدرت  نگراني جد 

اسالم غيرت و هويت، اسالم مخالف سلطة بيگانگان از ايران به نقاط مختلف دنيـاي               

اسالم است و، بر همين اساس، ايجاد اختالف ميان ايران و ديگر کشورهاي اسـالمي        

  .مقطع استاز اهداف جدي دشـمنان در ايـن        
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اي کـه بـا    نکتة جالب درخصوص مطالب فوق اين است که آقاي بائر ـ در مـصاحبه  
  و به دنبال   شناسيم  شيطاني که ما مي    ، چند سال پس از نگارش کتاب      الشراع نامة لبناني   هفته

 داده در کشورهاي غرب آسيا و شمال آفريقا، انجام داد ـ در پاسخ به اين سؤال  تحوالت رخ
  :گويد است مي  در مورد تسلط ايرانِ شيعه بر غرب آسيا تغيير يافتهکه آيا نظرية سابق شما
. اسـت  کامالً از ميان رفته و هيچ اثري از آن نمانده        ) ايدة امپراتوري شيعه  (اين نظريه   

انداز خالفـت     بريم؛ چشم   مذهبِ عرب به سر مي      هاي سني   ما اکنون در زمانة انقالب    

  .)www.irandiplomatic.ir: ١٣٩٠الحمودي (است  اسالمي بار ديگر خود را نشان داده

توان گفت ايدة امپراتوري شيعه، که از اساس ايدة نادرسـتي اسـت،               اساس، مي   براين
اندازي ميـان مـسلمانان تـرويج يافتـه و هـدف از طـرح آن تحريـک                    منظور اختالف  به

کـه مطـالبي نظيـر نمـودار شـدن            اسـت، چنـان     مذهب عليه شيعيان بوده     مسلمانان سني 
سازي خاورميانه و حاضـر       المسلمين در پاک    انداز خالفت اسالمي، توانايي اخوان      مچش

نشدن کشورهاي اسالمي به پيروي از الگـوي جمهـوري اسـالمي، کـه رابـرت بـائر در        
هاي شيعه عليه جوامع      است، به منظور تحريک ملت      گفته بدان اشاره کرده     مصاحبة پيش 

  .است لمانان بيان شدهافکني ميان مس سني و، درنتيجه، اختالف
  ،شيطاني کـه مـا ميـشناسيم   توان دربارة مباحث بخش دهم کتاب  نکتة ديگري که مي 

  هـاي تکفيـري     از حيث محتوايي، عنوان کرد مقولة مناقشة متمـادي امريکـا بـا جنـبش              
  طلبـي   ها و همچنين مقولـة شـهادت        ها براي امريکايي    و فراهم نبودن امکان مذاکره با آن      

  .اري استو عمليات انتح
پـس از حـوادث يـازده سـپتامبر         درخصوص مورد نخست بايد گفت اگرچه امريکا        

پي ايجاد مشروعيت براي خود، تحت لواي مبارزه با تروريسم و امـن کـردن فـضاي                  در
هـاي اعالمـي خـود رسـماً در           گري بود، در تناقضي آشکار با سياسـت         جهان از افراطي  

  هاي افراطي و تروريستي پرداخت و، ضمن نقـض هنجارهـا            سوريه به حمايت از گروه    
اين امر موجب گرديـد،     .  اسد تالش کرد   المللي، براي سرنگوني دولت بشار      و قواعد بين  

از راهبرد کـالن امريکـا در دوران پـس از           المللـي    دنبال وقايع سوريه، حمايت بين     به
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  جنگ سرد، که تحت عنوان مبارزه با تروريسم توانسته بود در جريان حمله به افغانـستان     
  . پيدا کند، فروريزدو عراق حامياني در ميان کشورهاي جهان

اسـت بـه تمـايز        طلبي نيز بايد گفت اگرچه رابرت بـائر سـعي کـرده             تدربارة شهاد 
هـاي تکفيـري، تحـت        طلبي، با آنچه سـني      فرهنگ شيعه، درخصوص موضوع شهادت    

کنند اشاره کند، برداشت وي از ايـن مفـاهيم نـاقص              عنوان عمليات انتحاري، مطرح مي    
اسـت نيـز       سـاخته  آيـين انتحـار   که اين نقص در مستندي که وي بـا عنـوان              است، چنان 
در اين خصوص بايد گفت دين اسالم، که براي سعادت دنيا و آخـرت              . شود  مشاهده مي 

آورد و، ضـمن      ترين حق انسان به شمار مـي        است، حق حيات را اساسي      انسان نازل شده  
  پرهيز دادن از افراط و تفـريط، کـسي را کـه از روي عمـد انـساني را بکـشد مـستوجب              

  توانـد مـشوق     اضـح اسـت کـه چنـين دينـي هرگـز نمـي             پرو. دانـد   عذاب جهـنم مـي    
  اي کـه از آيـات       رو، عمليات انتحـاري طبـق ادلـه         و مؤيد عمليات انتحاري باشد؛ ازاين     

شـود     و روايات اسالمي اسـتنباط مـي       )١٩٥: ؛ بقره ٢٣:  ؛ اسراء  ٨٤: ؛ بقره ٢٩: نساء. ک. ر(قرآن کريم   
ـ           . مطلقاً حرام است   ه برداشـت سـطحي و تبليغـات        البته ايـن امکـان نيـز وجـود دارد ک
مـآب و ظاهرنمـا موجـب         فريبانة گروهي از علماي متعصب و مقدس        غيرواقعي و عوام  

هـدف،   هاي ديني و مذهبي، اقداماتي غيرمعقول و بي گردد، به جاي مطرح شدن واقعيت    
  .ويژه در کشورهاي اسالمي، صورت گيرد به

اي مـذموم   عمليات انتحاري پديدهاز سوي ديگر، از ديدگاه اسالم، به همان اندازه که     
گردنـد، عمليـات      کنندگان به آن دچار عواقب سخت و عذاب اخروي مـي            است و اقدام  

اسـت، بـه طـوري کـه ـ بـا توجـه بـه          استشهادي امري بافضيلت و باارزش معرفي شده
، )٦٠: ؛ انفـال ٤١: ؛ توبـه ٢٠٧: ؛ بقـره ١١١: توبـه (طلبـي در آيـات قـرآن کـريم      مشروعيت شهادت 

کنندگان به ايـن نـوع     و نيز لسان فقهاي شيعه و سني ـ اقدام �يات و سيرة معصومانروا
ــود    ــد ب ــوردار خواهن ــروي برخ ــاداش اخ ــات از پ ــدعلي (عملي . )٢١٥-٢٠٨: ١٣٨٥مالمحم

شود که شخص با قصد قربـت و بـا            اساس، عمليات استشهادي به اقدامي گفته مي        براين
ن و با فرض اينکه راه ديگري وجـود         دشمعلم به شهادت و با هـدف ضـربه زدن بـه            
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در واقع، از ديدگاه اسالم، عمليـات       . )٣١٢: ١٣٨٢ورعي  (ورزد    ندارد به انجام آن مبادرت مي     
استشهادي و عمليات انتحاري، هـم از نظـر ماهيـت و هـم از نظـر محتـوا، بـا يکـديگر                     

ي و مـشروع    اند؛ بدين معنا که عمليات استشهادي مبتني است بر ادلة جهاد دفاع             متفاوت
  و هدف اصلي از آن دفاع از کيـان اسـالم، ديـن، مـال و نـاموس مـسلمانان اسـت و نيـز           

ريزي و تحت نظر رهبر جامعة        امري است عقاليي و مبتني بر ايمان عميق و قوي و برنامه           
گيرد و هدف از آن هـراس         اهللا انجام مي    اين نوع عمليات به منظور اعتالي کلمه�      . اسالمي

که در عمليات انتحاري      گناه، درحالي   ن کافر و اشغالگر است و نه مردم بي        و نابودي دشم  
  شخص بدون هدفي مقدس و واال و تنها بر اساس علل مادي يا روحي، از نوع تخريبـي،                 

  .)٢٥: ١٣٨٩محقق داماد (زند  و کامالً از روي سستي ايمان دست به اين اقدام مي
تئوريک و پژوهـشي نظـري در حـوزة       از حيث روشي، اين کتاب، بيش از آنکه اثري          

الملل و سياست خارجي محسوب شود، روايت ميدانيِ يک مأمور کارکـشتة              روابط بين 
که، از جنبة تئوريک، در       اي پيرامون آن است، چنان      سازمان سيا از ايران و تحوالت منطقه      
ر مـداران برجـسته شـده و ايـن ايـده مـد نظـر قـرا                  اين کتاب فقط متغيرِ ادراکِ سياست     

توان شاهد تغيير در رفتار سياسـت خـارجي           ها مي   است که تنها با اصالح برداشت       گرفته
نظـران، نظيـر رابـرت     وبـيش صـحيح اسـت و برخـي صـاحب       اگرچه اين ايده کم   . بود

هـاي مهـم در حـوزة سياسـت      جرويس، نيز ـ که اعتقاد دارد ريشة بسياري از کشمکش 
تـر نيـز    اند، از منظري جامع  ـ بر همين عقيده )Jervis 31 :1976(هاي متفاوت است  برداشت

  .ها را بررسي کرد توان تغيير رفتار سياست خارجي دولت مي
بر اين اساس، از آنجا که رفتار سياست خارجي کـشورها تـابعي از منـابع و عناصـر                   

پـذيرد، بـا بررسـي منـابع و عناصـر             دهندة سياست خارجي است و از آن اثـر مـي            شکل
توان به علل و عوامل تداوم و حتـي تغييـر و تحـول در                 خارجي مي دهندة سياست     شکل

در اين خصوص، استفاده از مـدل جيمـز روزنـا           . رفتار سياست خارجي کشورها پي برد     
الملل اسـت کـه بـا ارائـة           وي از جمله انديشمندان حوزة روابط بين      . تواند مفيد باشد    مي

المللي ـ   گرايانه و بين ، نقشملي، حکومتيگانه ـ مشتمل بـر منـابع فـردي،      مدلي پنج
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غيير در حـوزة رفتـار سياسـت خـارجي کـشورها            سازد به تحليل تداوم و ت       ما را قادر مي   
گانة فـوق،     بپردازيم و بسياري از متغيرهاي دخيل در اين موضوع را، در قالب الگوي پنج             

ان در قالب منابع    تو  از اين منظر، نگاه رابرت بائر را مي       . rosenau) 1971 :150-95(بررسي کنيم   
دانـد، قـرار    دهندة سياست خارجي کشورها مي فردي، که روزنا آن را يکي از منابع شکل  
گيرنـدگانِ سياسـت خـارجي        سـازان و تـصميم      داد زيرا محيط ذهني و ادراکي تـصميم       

دهندة سياست خارجي کـشورها مـورد توجـه قـرار             شورها در ذيل منابع فرديِ شکل     ک
  .گيرد مي

  تـر از آن اسـت کـه صـرفاً            موضوع مناسبات ايران و امريکا پيچيده      پرواضح است که  
هـايي چـون      ها و شاخـصه     به عبارت ديگر، مؤلفه   . پذير باشد   با اتکا بر متغير ادراک تبيين     

تضاد ارزشي، توانايي ايران اسالمي در ارائة پارادايم مستقل توسعه به سـاير کـشورهاي               
  سـتراتژي بنيـادي امريکـا در منطقـه سـبب          در حال توسعه و مسلمان و مبـاحثي نظيـر ا          

؛ )١٣٦: ١٣٨٧حبيبـي  (اسـت   هاي ذاتي و جـدي ميـان ايـران و امريکـا گرديـده             بروز چالش 
تر در مناسـبات ايـران و امريکـا           رو، الزم است متغير ادراک با ابتنا بر مباحث عميق           ازاين

  .مورد توجه قرار گيرد
   مطالعـة ايـن کتـاب از جهـات         گونه که پـيش از ايـن اشـاره شـد،            درمجموع، همان 

  تواند سودمند واقع شود، هرچنـد بـديهي اسـت کـه نبايـد انتظـار داشـت                   گوناگون مي 
  اي آن منــصفانه هــاي منطقــه تحليــل و برداشــت نويــسندة کتــاب از ايــران و سياســت

  .و غيرمغرضانه باشد

  كتابنامه

  .قرآن کريم
 .١٤، ج �، تهران، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خمينيصحيفه نور). ١٣٧٨(امام خميني 
  فـصلنامة » سياسـت خـارجي ايـران از منظـر رئاليـسم تهـاجمي و تـدافعي،               «). ١٣٨٨(برزگر، کيهان   

 .١٥٤-١١٣، بهار، ص ١، سال اول، ش روابط خارجي
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نامـة    هفتـه » ،)مصاحبه بـا رابـرت بـائر      (آخرين تحليل سيا از اوضاع سوريه       «). ١٣٩٠(الحمودي، اکرم   
ــشراع ــان، ال ــه ٢٠، لبن ــل از٢٠١٢ ژانوي ــه نق ــري: ، ب ــاه خب ــک،  -پايگ ــران ديپلماتي ــي اي  تحليل

(irandiplomatic.ir)١٠٢٣٦:  ، اول بهمن، کد خبر.  
 »بررسي فقهي و حقوقي عمليات استشهادي و عمليـات انتحـاري،          «). ١٣٨٩(صطفي  محقق داماد، سيدم  
  .٢٦-٥، پاييز، ص ١٢، سال چهارم، ش نامه الهيات
  زاده، تهـران،    ، ترجمـة غالمعلـي چگنـي      تـراژدي سياسـت قـدرتهاي بـزرگ       ). ١٣٩٠(مرشايمر، جان   

 .وزارت امور خارجه
 .، قم، زمزم هدايتتشهاديمباني فقهي عمليات اس). ١٣٨٥(مالمحمدعلي، امير 
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