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آشفتگی ترامپ ،عقالنیت ایران

ادعــای «جیمز ماتیــس» وزیر جدید دفــاع امریــکا – ملقب به
«ســگ دیوانــه» -مبنی بــر اینکه ایــران بزرگترین حامی تروریســم
اســت .تحریمهــای جدیــد ایــران 3 .فوریــه ســالجاری 25 ،فرد و
نهــاد مرتبــط  -که گفته میشــد با فعالیتهای موشــکی ایــران در
ارتباطند-ازسویدولتامریکاتحریمشدند.
جانبــداری مســتقیم از رقبای منطقــهای ایــران از طریق اعالم
حمایت مســتقیم از آنان و درج نشدن نام این کشورها در فهرست
ممنوعیت و ورود به امریکا(با قانون جاستا و فضای پیش از ترامپ
مقایسه شــود) .رزمایش (یونیفاید تریدنت)مشترک اخیر امریکا،
بریتانیا،فرانسهواسترالیادرآبهایخلیجفارس.
تمــام ایــن دالیل که بهعنــوان عوامــل مؤثر در تقویــت احتمال
مواجهــه نظامــی امریــکا بــا ایــران برشــمرده میشــوند ،البتــه
رویدادهای تازهای نیستند و کم و بیش در دولتهای پیشین امریکا
نیز وجــود داشــتهاند ،در منظــر تحلیلگرانی که از تقویــت احتمال
اســتفاده امریــکا از گزینــه نظامی علیه ایــران ســخن میگویند اما،

و بیپرده ایران را اصلیترین حامی تروریسم میدانست .اگرچه او
بهخاطرنقضقانونلوگانمجبوربهاستعفاشداماحضوراومبین
سلیقهترامپورفتنشنشانازآشفتگیدرساختاردستگاهاجرایی
امریکا بود که همین میتواند امکان بروز اقدامات اشــتباه بعدی را
نیز افزایش دهد« .استیو بنن» ،عضو دائمی در شورای امنیت ملی
و از نورچشــمیهای ترامپ کــه از او بهعنوان «رئیــس جمهوری در
ســایه» و «مرد اصلــی ضلع غربی کاخ ســفید» نــام میبرند ،دیگر
مهــره اصلی در دولت ترامپ اســت .بنن ســابقه حضور مســتقیم
در بحــران گروگانگیری 1979را دارد و کینه و عقــده او از ایران رنگ و
بوی شخصی گرفته است .بنن از جنبش پوپولیستی اندرو جکسون
(رئیسجمهوریامریکا1829-۱۹۳۷وبنیانگذارحزبدموکرات)
بهعنــوان الگوی خود برای ســاختن یک جنبش سیاســی نوین نام
برده است .عالقه به اندرو جکسون از آن جهت هشداردهنده است
که جکســون از جمله معدود رؤســای جمهوری به حســاب میآید
که از دستور دادگاهی که برخالف خواست او رأی داده بود سرپیچی
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در نزدیک به  4دهه گذشــته ،روابط میان ایــران و امریکا همواره
تیره و پرتنش بوده اســت .با این حال همین تیرگی و تنش نیز فراز و
فرودهاییداشتهاستکههیچگاهبهدرگیریفراگیروجدینظامی
منجر نشده است .هرچند اســتعمال اصطالح «گزینه نظامی» در
میان رؤسای جمهور امریکا امر تازهای نیست ،با این حال همزمان
بــا آمــدن ترامپ ،دغدغه و گمانــه زنی برخی تحلیلگــران در مورد
امکان وقــوع یک مواجهه نظامی میان ایــران و امریکا موضوعیت
یافته اســت .آن دســته از تحلیلگرانی که بــر موضوع حمله نظامی
متمرکزشدهاندوازاحتمالباالیآنسخنمیگویند،دالیلذیلرا
بهعنوانپیشمقدمه،درنظرگرفتهاند:
تــاش دولــت ترامــپ بــرای بیثمــر دانســتن برجــام از طریــق
رصــد فعالیتهایــی که به زعم ایــن دولت میتواند ناقــض برجام یا
قطعنامههایی چون قطعنامه 2231باشــد .مانور اخیر دولت ترامپ
بــرای زیر ســؤال بــردن آزمایشهای موشــکی ایران بهعنــوان ناقض
قطعنامــه 2231از جمله این موارد بود که باعث شــد «مایکل فلین»
(مشــاور مســتعفی امنیت ملی دولت ترامپ) اعالم کند کــه ایران به
دلیل انجام آزمایش موشــکی اخیرش زیر ذره بین است .قرار گرفتن
نام ایران درفهرست هفت کشوری که محدودیتهای منع ورود به
امریکا شــامل حال شهروندانش شده اســت .این قانون از آن رو که
ذیل اقدامــات و تدابیر دولت امریکا در مبارزه با تروریســم تعریف
شده است به مثابه تلقی رســمی ضد امنیتی امریکا ازایران است و
میتواند مبنای ادعاهای بعدی باشــد .تــاشامریکادراثباتاقدام
نظامــی مســتقیم ایران یــا نیروهای همســو با این کشــور علیــه امریکا.
موضوع حمله نیروهای حوثی به یک ناو سعودی یکی از مصادیق این
تالشاست.ماجراییکه«شاناسپایسر»سخنگویکاخسفیدعامدانه
و به دروغ آن را حمله به یک ناو امریکایی عنوان کرد!

ترکیب و چینش مهرههای دولت ناســیونال پوپولیســت امریکا در
کناراینعواملبهمثابهیککاتالیزورعملمیکند.
ایندستهازتحلیلگرانباوجوداذعانبهبرخیمحدودیتهای
قانونی رئیس جمهوری امریکا معتقدند که دونالد ترامپ ،امکان
و فضای الزم برای غلبه دادن فرد بر سیســتم را یافته اســت و نباید
از یــاد بــرد که وی از اختیاراتــی همچون اعزام نیــروی نظامی بدون
تصویــب کنگره ،خــروج از پیمانهای نظامی و معاهــدات (با ارائه
دالیــل متقن بــه کنگــره در مــورد زیانبــار بــودن آن) نیز برخــوردار
اســت .این اختیــارات بــه تنهایــی میتواند دســت ترامــپ را برای
پیشــبرد اهداف خود باز بگذارد ضمن اینکــه در تقابلهای قانونی
احتمالــی ،کفه ترازو بــاز هم به نفع هــواداران جمهوریخواه ترامپ
در کنگــره اســت.این دســته از تحلیلگــران در گام بعــدی خــود بــا
مفروض قرار دادن اختیارات گســترده ترامپ به آنالیز شــخصیت
او از منظر روانشناســی سیاســی میپردازند .روانشناســان سیاســی
ترامــپ را فــردی ساختارشــکن میداننــد .او معتقــد بــه نوعــی از
سیاســت ارجحیت ملی یا شئونیســم رفاهی با چاشــنی ایدئولوژی
راســت افراطــی اســت .جهــان بینی ترامــپ مبتنــی بــر دوانگاری
(خیر و شــر) ،گرایش بــه الگوی بدبینانه «عدم حســن نیت ذاتی»،
ناســازگاری ،احســاس ناامنــی دائمــی ،توهــم خودبرتر پنــداری و
نوعی شــیدایی(اختالل روانی دوقطبی) اســت که عنصــر ثبات در
تصمیمگیری و رویکرد مهمترین شــخصیت امریکا را دستخوش
هیجانــات تنــد میکنــد .در نتیجــه عجیــب نیســت کــه رفتارهــای
تنش زای ترامپ گاه بشدت متناقض است .چنین شخصیتی میل
دائمی به جلب توجــه و ورود به ماجراجویی دارد بیآنکه برخالف
تصور عموم مبتنی بر تاجر مســلک بودن ترامپ ،وقتی این روحیه
در حــوزه سیاســت عمومی وارد میشــود بــه ندرت دغدغــه نفع و
زیــان جامعه و کشــور را در نظر میگیــرد .در کنار این موضــوع از یاد
نبریم که حلقه مشــاوران ترامــپ را چهرههایی عملگرا با عقایدی
بشــدت تند و افراطی تشــکیل دادهاند .مایکل فلین ،مشاور امنیت
ملیترامپبهصراحتازایدئولوژیهایسرطانیسخنمیگفت

کرد .بنابراین ایده آرمانی بنن سرپیچی از ساختار و قانون درجهت
ایدههای شــخصی و افراطی اســت .بنن بارهــا ارزشهای بنیادین
امریــکا را به چالش گرفته اســت .او به تقابل میــان دنیای یهودی-
مســیحی با دنیای اســام و ناگزیری بروز یک جنــگ مقدس باوری
عمیق دارد و هشــدار داده اســت که مســیحیان باید هر چه سریعتر
برای این تقابل آماده شــوند .مایک پومپئو ،رئیس کنونی سیا ،تنها
یک روز پیش از معرفی به این ســمت در صفحه توئیتر خود نوشته
بــود« :منتظر عقبگــرد از این توافــق فاجعهبار بــا بزرگترین دولت
حامی تروریســم در جهان هســتم ».او همان کســی اســت که برای
اثبــات به اصطالح عــدم صداقت ایــران (بهمــن  )1394به همراه
لــی زدلیــن ،نماینــده جمهوریخواه نیویــورک؛ و فرانــک لوبیوندو،
نماینده جمهوریخواه از ایالت نیوجرســی؛ با حضور در دفتر حافظ
منافع کشورمان در واشــنگتن خواهان دریافت ویزای سفر به ایران
شدند .ژنرال ماتیس مشهور به «سگ دیوانه» وزیر دفاع امریکا نیز
عضوی دیگر از این حلقه اســت که همین عنوان برای درک رویکرد
او کافی است.
جدای از آنچه گفته شــد ،ســابقه همراهــی و حمایتهای مالی
رقبــای منطقــهای ایــران در صورت اتخــاذ رویکــرد خصمانه علیه
ایــران ،نگرانــی امریکا از قــدرت گرفتن روســیه (به رغــم تظاهر به
دوســتی بــا روســیه کــه میتوانــد راهبردی بــرای جــدا کــردن آن از
همپیمانی با ایران باشــد) در کنار نیــاز دولت ترامپ برای فرافکنی
مشکالتناشی ازتعارضباجامعهمدنیبهخارج ازمرزهاو ایجاد
فضایناامنی،ازمجموعهعواملیهستندکهبرخیتحلیلگرانرابه
پیشبینیامکانبروزیکدرگیرینظامیسوقمیدهد.درمقابل
اما برخی دیگر ازتحلیلگران معتقدند که ســاختار سیاســی امریکا
بر اســاس «کنتــرل و موازنه» شــکل گرفته کــه در آن مخالفتهای
جامعه مدنی جنبه نمادین دارد اما ارگانهای حاکمیتی بهعنوان
عوامــل تأثیرگذار میتواننــد مانع اقدامات افراطی شــوند و همین
مانعایفاینقشانحصاریفردیچونترامپاست.برایناساس
در بســیاری موارد قدرت مجلس در امریکا (کنگره یا سنا) بر قدرت
رئیس جمهوری برتری دارد و رئیس جمهوری فاقد قدرت مطلق
اســت .برای مثال رئیس جمهــوری امریکا از عزل مصون نیســت،
وزیران کابینهاش باید مورد تأیید ســنا قرار گیرند ،امکان استیضاح
وزرایــش توســط مجلــس وجــود دارد ،قــدرت انحــال مجلــس را
ندارد ،وتو او میتواند توســط مجلسین لغو شــود ،حق قانونگذاری
اضطــراری نــدارد ،حــق قانونگــذاری در حوزههــای خاص نــدارد،
فرمانهــای او از تجدیــد نظــر قضایی مصون نیســت ،حــق اعالم
جنگ بدون تأیید مجلــس را ندارد ،معاهــدات بینالمللی را باید
به تأیید ســنا برســاند و تعیین قضات عالی و رئیس بانک مرکزی را
باید با تأیید ســنا انجام دهد بنابراین ورود از ســر هیجان یا روحیات
توفندهشخصیدرمنازعاتسرنوشتسازیچوندرگیرینظامی
با ایران نمیتواند امری قطعی و ساده در نظر گرفته شود .بخشی از
ایــن تحلیلگران نیز اگرچه معتقدند که بیتدبیری یا افتادن به دام
جنگ افروزی دولت امریکا از ســوی ایــران امکان بروز یک درگیری
موقــت و ایذایی را فراهم میکند اما الگــوی رفتاری ترامپ با وجود
ظاهر ســاده لوحانهاش تبعیت از الگوی «مرد دیوانه» (Madman
)Theoryاست؛ الگویی در سیاست خارجی که به ریچارد نیکسون،
سیوهفتمینرئیسجمهوریامریکاطیسالهای ۱۹۶۹تا،۱۹۷۴
برمــی گردد .تئــوری «مرد دیوانــه» در دوران او مبتنــی بر رویکردی
هوشــمندانه اما ســاده بود که میکوشــید رهبران شــوروی ســابق را
متقاعــد کنــد که رفتــار امریــکا ممکن اســت غیرمنطقی و بشــدت
متغیــر باشــد در نتیجه رهبران شــوروی را وادار میکرد تــا از هراس
بروزتنشیبانتایجفاجعهبارازتحریکطرفمقابلبپرهیزند.
اگرچــه بیشــتر تحلیلگــران بــه ناگزیــری امریــکا در التــزام به
برجام معتقدند و امریکای دوران ترامپ را امریکایی دستخوش
بحرانهای داخلی ازجمله از هم گسیختگی اجتماعی میدانند
درعیــن حــال بر ایــن نکته تأکیــد دارند کــه اتفاق نظــر جهانی بر
حاشیهنشــینی عقالنیت و تفوق افــراط در دولت ترامپ ،فضای
مناســبی را برای ایران فراهم کرده اســت .این فضای مناسب اما
در تحریــک (نظامی یا نقض برجــام و )...تصمیم گیران هیجان
زده دولــت امریــکا و کمــک به ائتالفی ناخواســته به نفــع ترامپ
نیست بلکه ایران در شرایط کنونی میتواند با پایبندی به موازین
بینالمللی و تقویت روابط خود با اروپا و امریکای شمالی ،جزئی
از موج بپا خاســته و اعتراضی ملتهــا و دولتها علیه رویکردی
باشــد که یک تنــه علیه عقالنیــت ،اعتــدال و همگرایی شــوریده
است.
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