« آتش و خشم  :از دورن کاخ سفید ترامپ »
نویسنده  :مایکل وولف
صفهای طوالنی در برابر کتابفروشیها؛ آن هم با وجود سرمایی که در شرق آمریکا حاکم
است .تنها هری پاتر یا کتاب افشاگر درباره ترامپ میتوانند چنین صفهایی را ایجاد کنند" .آتش
و خشم" در واشنگتن در همان روز نخست نایاب شد.
حتی دونالد ترامپ نیز نتوانست از انتشار این کتاب ممانعت کند.

آنچه در این مقاله می خوانید چکیده ای از نوشته های مایکل وولف نویسنده کتاب آتش و
خشم است که کاخ سفید ترامپ را به روشنی و وضوح معرفی می کند.
این کتاب به  22فصل طبقه بندی شده است .
.1روز انتخابات
.2برج ترامپ
.3روز اول
.4بنن
.5جاوانکا
.6در خانه
.7روسیه
.8چارت سازمانی
.9کنفرانس اقدام سیاسی محافظه کاران
.11مرد طالیی
1

.11مکالمات و شنود
.12لغو و جایگزینی
.13چالشها و کشمکشهای بنن
.14اتاق وضعیت
.15رسانه
.16جیمز کومی
.17خارج و در خانه
 .18مطرح شدن دوباره بنن
.19میکا کیست؟
.21مک مستر و اسکاراموچی
.21بنن و اسکاراموچی
.22ژنرال کلی

2

 -1روز انتخابات
**( دونالد ترامپ و کمپین انتخاباتی اش اطمینان داشتند پیروز نخواهند شد)**
در بعد از ظهر روز هشتم نوامبر « ،2102کلیان کانوی» در دفتر شیشهای خود در برج «دونالد ترامپ» مستقر
شد .مکانی که در هفتههای آخر رقابتهای انتخاباتی مرکز مبارزات بیرحمانه کمپین نامزد جمهوری خواهان
بود .پوسترهای انتخاباتی با شعارهای مختلف دفتر او را نسبت به سایر دفترهای اداری متمایز میکرد .کانوی،
مدیر کمپین انتخاباتی ترامپ بود که خلق و خویی بهخصوص و متغیر داشت .دونالد ترامپ در انتخابات شکست
خورده بود .او از این موضع مطمئن بود.
اختالف بین کلیان کانوی رییس کمپین ترامپ و «رینس پریبیوس» رییس کمیته جمهوریخواهان به شدت
گسترده است به گونه ای که کانوی بهشدت مخالف پیوستن او به کمپین بوده است و حتی منتظر بوده تا پس از
انتخابات و شکست ترامپ انتقادهای خود علیه پریبیوس و جمهوریخواهان را آغاز کند.

به نظر می رسد هیچ کدام از اطرافیان ترامپ توقع پیروزی وی را در انتخابات نداشتند و همگی به نوعی
شکست او را پذیرفته بودند.
از همان ابتدا ترامپ در مورد مبارزات انتخاباتی خود ،بر این باور بود که چرا تا این حد بد شانس است .زمانی
که در ماه آگوست حدود 02درصد از «هیالری کلینتون» فاصله داشت ،حتی برای پیروزی انتخاباتی یک سناریوی
جدی نداشت .زمانی که «رابرت مرسر» ،میلیاردر معروف و پشتیبان« تد کروز» به سختی  5میلیون دالر به کمپین
ترامپ کمک کرد ،او ناراحت شد .آنها حتی زمانی که« استیو بنن» و کانوی را به ترامپ معرفی کردند او برای این
پذیرش مقاومت نکرد .وقتی که بنن به عنوان مدیر اجرایی کمپین وارد عمل شد خانواده ترامپ را در اولین قدم
متقاعد کرد که برای پرهیز از شکست باید پول خرج کنند و کمپین ترامپ را تا حدودی به سمت پیروزی سوق
داد.
وقتی که در ساعت هشت شب به وقت محلی رفته رفته نتایج انتخابات روشن شد و دونالد ترامپ نشانههای
پیروزی را مشاهده کرد« ،جرد کوشنر»« ،ایوانکا ترامپ» ،رینس پریبیوس ،استیو بنن« ،مایک پنس» و شخص
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ترامپ به همراه همسرش «مالنیا» کنار هم حضور داشتند .پیش از اعالم نتایج به مالنیا تقریبا اطمینان داده بودند
که دونالد ترامپ در انتخابات پیروز نمیشود ،اما وقتی که نتایج اعالم شد مالنیا هرچند اشک ریخت ولی از سر
خوشحالی نبود .دونالد ترامپ که نوع نگاه خود را تغییر داده بود ،گفت که شایسته این پیروزی و رییسجمهوری
ایاالت متحده بوده است.
نکته مهم این است که دونالد ترامپ پس از پیروزی به دولت و ریاستجمهوری فکر کرد .هر پیشنهاد در
خصوص چگونگی گردآوری کارمندان و اداره کاخ سفید بارها به تصویب رسید .تصمیماتی که ترامپ و مشاوران
ارشد او در چند ماه اول گرفته بودند را میتوان عامل هرج و مرج و اختالل در عملکرد یکسال گذشته کاخ سفید
دانست که بسیاری از تصمیمهای اشتباه نیز در همان دوران اتخاذ شد.

 . 2برج ترامپ
**« ترامپ بهت زده بعد از اعالم پیروزی در انتخابات  ،میهمانی کوچکی ترتیب داد»**

میهمانی شب از ساعت شش و نیم ،در میان قدرتمندترین مردان که اکنون به محدودیت زمانی کمتر و کمتر
توجه می کردند ،شروع شد اما استیو بنن دیر کرده بود .بنن قول داده بود که برای دیدن «راجر ایلز» ،مدیرعامل
سابق شبکه فاکس نیوز و مهمترین شخصیت رسانههای دست راستی و مربی گاه به گاه خود ،به این میهمانی شام
که دوستان مشترک در خانهای ویالیی در گرینویچ ویلیج ترتیب داده بودند ،برود .روز بعد ،چهارم ژانویه ،2102
که کمی بیشتر از دو هفته به مراسم تحلیف دوستش ،دونالد ترامپ ،بهعنوان چهل و پنجمین رئیسجمهوری
امریکا زمان باقی مانده ،ایلز میخواست به پالم بیچ کالیفرنیا برود تا دوران بازنشستگی اجباریاش را که خود
امیدوار بود موقتی باشد ،طی کند.
برف شدیدی می بارید و یک لحظه برای رفتن به مراسم شام تردید به دلش انداخت .ایلز  22ساله ،با
تاریخچهای طوالنی در مسائل مربوط به اندام زنان ،در حالی که به سختی راه میرفت همراه با همسرش  -بث -
از خانهاش در هادسون با احتیاط در خیابانهای لغزنده منهتن در حرکت بود .اما ایلز مشتاق دیدار با بنن بود.
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«الکساندرا پریت» ،دستیار بنن آخرین اخبار را درباره روند بیرون آمدن بنن از برج ترامپ ،مرتب با پیام کوتاه
گزارش میکرد.
گروه کوچک منتظر بنن بودند ،اما شب ،شب ایلز بود.

 . 3روز اول
**« دونالد ترامپ از مراسم تحلیف خود لذت نبرد»**

زمانی که احتمال پیروزی ترامپ محرز شد« ،دونالد جونیور» به دوستی گفت که پدرش طوری به نظر می
رسید که انگار روح دیده است .مالنیا اشک می ریخت اما نه از سر شادی .ترامپ گیج و ناباور بود اما ناگهان به
مردی تبدیل شد که معتقد بود شایسته ریاست جمهوری بر آمریکاست.
ترامپ از مراسم تحلیفش لذت نبرد .عصبانیت وی از بابت حضور نیافتن ستاره های درجه یک در این مراسم،
راضی نبودن از محل اقامت ش در «بلر هاوس» و دعوا با همسرش بود که به نظر می رسد می خواهد زیر گریه
زند .این در حالی است که دفتر مالنیا ترامپ همسر رئیس جمهوری آمریکا این ادعا را رد کرد
به نظر ترامپ ،کاخ سفید آزار دهنده و اندکی ترسناک بود.

 .4استیو بنن
**« استراتژیست ارشد کاخ سفید اظهارات تندی را علیه ترامپ و پسر ارشدش مطرح کرد»**

استیو بنن ،مشاور ارشد سابق دونالد ترامپ ،مالقات بین «دونالد ترامپ جونیور» پسر ارشد رئیس جمهوری
امریکا با یک وکیل روس در طول کارزار انتخاباتی سال  ۶۱۰۲را «خائنانه» و «غیرمیهن پرستانه» توصیف کرده
است .وی اظهارات تندی را علیه دونالد ترامپ جونیور فرزند رئیسجمهوری آمریکا بیان کرده است .وی گفته
است« :دونالد ترامپ جونیور را در صفحه تلویزیون سراسری مثل تخممرغ خرد خواهند کرد».
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از قول اسیتو بنن که ماه اوت کاخ سفید را ترک کرد نقل شده که تحقیقات رابرت مولر بازرس ویژه مسئول
تحقیقات در مورد دخالتهای روسیه در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا روی موضوع« پولشویی» تمرکز خواهد
کرد.
بنن دو ماه پس از مالقات مسئوالن کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ با «ناتالیا وسلنیتسکایا» وکیل روس در ماه
ژوئن  ۶۱۰۲به کارزار انتخاباتی آقای ترامپ پیوست .در این مالقات که در برج ترامپ در شهر نیویورک برگزار
شد دونالد ترامپ جونیور« ،جرد کوشنر» داماد ترامپ و «پل مانافورت» مدیر وقت کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ
شرکت داشتند.
پس از آن که این وکیل روس وعده داد که میتواند اطالعات زیانباری در مورد هیالری کلینتون در اختیار آنها
قرار دهد پسر ترامپ این مالقات را پذیرفت.
پل مانافورت رییس سابق کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ و یکی از نزدیکان او به پولشویی متهم شدهاند که
البته به انتخابات ریاستجمهوری ربطی ندارد« .مایکل فلین» مشاور سابق امنیت ملی دونالد ترامپ نیز اتهام
دروغگویی به اف بیآی را پذیرفته است.
اظهار نظرهای استیو بنن بخصوص در مورد جرد کوشنر داماد دونالد ترامپ بسیار خصمانه است .جرد کوشنر
یک سرمایهگذار در بخش مسکن و مستغالت و همسر ایوانکا دختر دونالد ترامپ است.
استیو بنن در مورد روند تحقیقات رابرت مولر بازرس ویژه میگوید« :میتوان تشخیص داد که روند تحقیقات
به کجا میرود .کل ماجرا در مورد پولشویی است»
او میافزاید « :مسیر حمله آنها به سوی دونالد ترامپ از پسرش ،جرد کوشنر و پل مانافورت میگذرد .این
موضوع مثل روز روشن است .تحقیقات در مورد حسابهای بانکی دویچه بانک است که همه مربوط به
افتضاحات جرد کوشنر است .آنها ته و توی ماجرا را کشف خواهند کرد».
استیو بنن از زمان ترک کاخ سفید در ماه اوت  ۶۱۰۲در برخی موارد در مخالفت کامل با دولت دونالد ترامپ
موضعگیری کرده است .اما اظهارات او این بار واکنش شدید دونالد ترامپ را به دنبال داشت.
بنن ،ترامپ را به خودخواهی متهم کرده و گفته است هیچچیزی برای ترامپ مهمتر از تصویرش نیست .به
اعتقاد بنن ترامپ با فروش نام خود هر روز ثروتمندتر از قبل شده است و نام او را بر روی هتلها ،کازینوها و
زمینهای گلفش میتوانید مشاهده کنید .او البته همانند سریالش در کاخ سفید عمل میکند .او در سریال کارآموز
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یک اصطالح مشهور داشت که در آن میگفت« :شما اخراجید ».حاال به باور بنن ،ترامپ برای اینکه خود را مرد
روزهای سخت نشان دهد به همان شیوه سریال کارآموز عمل میکند و دیگران را اخراج میکند.

بنن گفته است ترامپ دارای وسواسهای بسیاری است ،مثال زمانی که دوربینها سمت او است ،در چه زاویهای
قرار بگیرد برایش اهمیت فراوانی دارد .همچنین او وسواسها و عقدههایی در مورد میزان محبوبیت و استقبال
جمعیت از خود دارد .همپای آن ترامپ بسیار دوست دارد تا سایر رهبران دنیا در مقابلش چاپلوسی کنند.

 .5جاوانکا
** «« جاوانکا نامی مرکب از اسامی ایوانکا و جارد  ،دختر و داماد دونالد ترامپ است که نقش اساسی
در تصمیم گیریهای کاخ سفید دارند**»»

«دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا نه تنها عملکرد «جرد کوشنر» داماد و مشاور ارشدش در کاخ سفید را
تحسین میکند بلکه معتقد است وی میتواند روزی وزیر خارجه آمریکا باشد.
ترامپ از تمامی جنبههای عملکرد کوشنر و ایوانکا رضایت داشت و معتقد بود که در نقطهای از زمان ممکن
است که جرد کوشنر بعنوان وزیر خارجه آمریکا منصوب شود.
نمی توان نقش داماد ترامپ را در تصمیم گیریهای کاخ سفید به خصوص در عرصه سیاست خارجی نادیده
گرفت.

نقش جارد کوشنر داماد ترامپ در به قدرت رسیدن «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان برمال شده است .کوشنر
به رغم ارتباط طوالنی مدت با «محمد بن نایف» ولیعهد سابق عربستان ،روابط خود با محمد بن سلمان را گسترش
داد .از محمد بن سلمان دعوت شد از کاخ سفید دیدن کند .بن سلمان نیز از این فرصت به عنوان بخشی از بازی
قدرت مداری خود در پادشاهی سعودی بهره گرفت و کاخ سفید در دوره ترامپ نیز این امکان را از وی دریغ
نکرد.

اما جاه طلبی های مخفیانه ایوانکا ترامپ را نیز نباید نادیده گرفت .دختر رئیس جمهور دوست دارد که منصب
ریاست جمهوری را عهده دار شود.
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 .6در خانه
**« دونالد ترامپ شخصی فاسد است که الیق ریاست جمهوری نیست»**

صد درصد نزدیکان رئیس جمهور و کسانی که دور و برش در کاخ سفید هستند همگی ،دونالد ترامپ را الیق
ریاست جمهوری نمیدانند و باور دارند او توانایی چنین کاری را ندارد.
ترامپ حتی تمایل شدیدی به ارتباط با همسران دوستانش دارد .ترامپ همواره حتی به برقراری ارتباط با
همسران دوستان خود می بالید.
گفته می شود ترامپ برای ترغیب همسر دوست خود کوشید وی را متقاعد کند که شوهرش آن فردی نیست
که وی تصور می کند .ترامپ این زن را به دفتر کارش دعوت می کرد تا به طور پنهانی شنونده مکالمه ای باشد
که بین ترامپ با شوهرش انجام شده بود.
یکی دیگر از ویژگیهای بارز ترامپ حمله است ،او پی در پی حمله میکند .سیاست خارجی ترامپ بر این
اساس قرار دارد که شما میتوانید هر کاری بخواهید انجام بدهید .موضوع اصلی در این دولت این است که
چگونه اطالعات را به رئیس جمهور برسانند زیرا او نه می خواند و نه گوش می دهد.
ترامپ عالوه بر آنکه فاسد است شخصی بی سواد است که آگاهی  ،دانش و اطالعات بسیار کمی دارد .پیامهای
توئیتری وی احمقانه و بی محتواست کسی نیست که به این پیامها معترض نباشد.
نزدیکان ترامپ درباره رئیس جمهوری امریکا چنین سخنانی را بی پرده میگویند ،فرقی نمیکند از اعضای دستگاه
مطبوعاتی و رسانهای باشد یا افرادی که در حلقه سیاسی واشنگتن قرار دارند .همه این را میدانند.

سیاست خارجی ترامپ بر این اساس قرار دارد که شما میتوانید هر کاری بخواهید انجام بدهید .برای ترامپ
مهم نیست که چه کسی از وی خرسند و چه کسی دلخور می شود .این ،اساس سیاست خارجی دولت کنونی
آمریکاست.
ترامپ به دلیل ابتال به نوعی بدگمانی بیمارگونه اغلب ،در رستورانهای مک دونالد غذا می خورد زیر ا وی
ذاتا از ترس از میکروب رنج می برد.ترامپ که مدتهاست از ریختن سم در غذایش واهمه دارد دلیل عالقه به
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خوردن غذا در رستورانهای مک دونالد را این مساله عنوان کرده است:از انجاییکه که هیچ کس از قبل از ورود
وی خبردار نیست پس می توان امیدوار بود که غذا در نهایت رعایت ایمنی تهیه و آماده شده است .

.7روسیه
** « تحقیقات درباره نقش روسیه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا همچنان بحث جنجالی و روز
این کشور است »**
افشاگریها از درون کاخ سفید تنها محدود به عقدههای روانی دونالد ترامپ نبوده و به موضوع روز فضای
سیاسی آمریکا هم اشاره شده است .درحال حاضر تحقیقات بازرس مولر درباره میزان دخالت روسها و نحوه
آن در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا بحث روز و داغ این کشور است .مخالفان ترامپ منتظرند تا مشاهده
کنند آیا پای ترامپ هم به این پرونده باز میشود یا نه .استیو بنن گفته است ،دونالد جونیور ترامپ ،فرزند
رئیسجمهوری با روسها ارتباطاتی فراتر از آنچه گفته شده ،داشته است .او پیشبینی کرده بحث پولشویی نیز
در پرونده مولر مطرح شود .استیو بنن ،مشاور ارشد سابق دونالد ترامپ ،مالقات بین دونالد ترامپ جونیور با یک
وکیل روس در طول کارزار انتخاباتی سال  ۶۱۰۲را «خائنانه» و غیرمیهنپرستانه» توصیف کرده است.
از قول استیو بنن که ماه اوت کاخ سفید را ترک کرد نقل شده که در تحقیقات رابرت مولر بازرس ویژه مسوول
تحقیقات در مورد دخالتهای روسیه در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا روی موضوع پولشویی تمرکز خواهد
کرد.

 .8چارت سازمانی
** « یک فرد عوضی باید در سمت رئیس کارکنان کاخ سفید قرار بگیرد تا بتواند کارها را به بهترین
نحو پیش ببرد»**
در خصوص انتخاب رییس کارکنان کاخ سفید افرادی که برای تیم انتقالی انتخابات شده بودند اصرار داشتند
فردی که در این سمت قرار میگیرد با واشنگتن آشنایی کامل داشته باشد تا بتواند به بهترین نحو کارها را انجام
دهد .برخی از جمله رابرت آیلیس معتقد بودند باید یک فرد عوضی در این سمت قرار گیرد تا با ساختار واشنگتن
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همخوانی بیشتر داشته باشد .اما ترامپ عالقهای به این کار نداشت .ترامپ ابتدا تالش کرد فردی مانند جرد کوشنر
(دامادش) را در این سمت قرار دهد که بیحاشیه باشد اما در همان قدم اول با این تصمیم مخالفت شد و افراد
حقوقی اعالم کردند که ترامپ نمیتواند بستگان خود را استخدام کند .ترامپ در گام بعدی استیو بنن را برای
این سمت پیشنهاد کرد ،اما نزدیکان او مانند «روپرت مرداک» ،غول رسانهای امریکا و دوست صمیمی ترامپ وی
را از این تصمیم منصرف و به او گفت این انتخاب بسیار خطرناک است و در نهایت با البی« پل رایان» ،رییس
مجلس نمایندگان و «میچ مک کانل» ،رهبر اکثریت سنا ،رینس پریبیوس رییس کمیته جمهوریخواهان به این سمت
گمارده میشود تا آنها بتوانند به نوعی ترامپ را در داخل کاخ سفید کنترل کنند اما همین موضوع به تنش در دفتر
ریاستجمهوری امریکا دامن زد .هرچند استیو بنن در آن دوران به سمت استراتژیست ارشد کاخ سفید منصوب
شد و از لحاظ چارت مدیریتی پریبیوس سمتی باالتر از وی بود ،ولی او به حدی تضعیف شده بود که عمال
برخی افراد مانند بنن و حتی کوشنر ،پریبیوس را به حساب نمیآوردند .پریبیوس حتی نشان داد که هیچ توانایی
در مدیریت دیدارهای ترامپ چه در دوره انتقالی و چه در شش ماه حضور خود در کاخ سفید نداشت.

 .9کنفرانس اقدام سیاسی محافظه کاران
**« کنفرانس اقدام سیاسی محافظه کاران بر خالف نامش کنفرانس اختالفات جمهوری خواهان با یکدیگر
است»**
روز  22فوریه رئیس جمهور با شکایت از دمای هوای کاخ سفید از خواب بیدار شد اما در واقع مساله اصلی
دمای هوا نبود بلکه کنفرانس سالیانه اقدام سیاسی محافظه کاران بود.
«رینس پریبیوس» و «استیو بنن » دو تن از مشاوران سیاسی ارشد رئیس جمهور با حضور در «کنفرانس ساالنه اقدام
سیاسی محافظه کاران به ایراد سخنرانی پرداختند.
«رینس پریبیوس » رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید و «استیو بنن» استراتژیست ارشد ترامپ در این کنفرانس به
پرسشهای «مت اِشالپ» رئیس «اتحادیه محافظه کاران آمریکا» که حمایت مالی این کنفرانس ساالنه را برعهده دارد-
پاسخ دادند.

11

حضور مشترک این دو مشاور ارشد ترامپ در کنفرانس در واقع بخشی از تالشهای آنان برای فرونشاندن شایعاتی
مبنی بر گسترش تنش و اختالف در حزب جمهوری خواه تلقی می شد.
در حالی که پیش بینی شده بود ،ترامپ احتماال در کنفرانس مهم محافظهکاران مانند ریگان ظاهر خواهد شد و
جهان را از خطراتی آگاه خواهد کرد ،اما ترامپ برعکس رئیسجمهوری محبوب جمهوریخواهان ظاهر شد .
ترامپ در این کنفرانس اعالم کرد که وی تنها امریکا را اداره می کند نه جهان را.
به نظر می رسید تنها دغدغه رئیس جمهور  ،رسانه های امریکا باشد همان مشکل اصلی و دیرینه ترامپ .کنار آمدن
با رسانه ها برای ترامپ بسیار سخت است  .شاید باید این دشمنی دیرینه را مورد تحقیقات روانشناسانه قرار دهیم .
البته ناگفته نماند که دشمنی ترامپ با رسانه هایی است که وی را دشمن مردم خطاب کرده اند .اکنون ترامپ با این
همه حواشی به عامل سرشکستگی جمهوری خواهان تبدیل شده است  ،اختالفات در کنفرانس بعدی محافظه کاران
بیشتر نمود پیدا خواهد کرد.

 .11مرد مو طالیی
**« ایوانکا ترامپ موهای طالیی پدرش را مورد استهزا قرار می دهد»**
جاوانکای کاخ سفید یعنی ایوانکا و جرد همواره از سوی بنن و دوستانش مورد حمله قرار می گرفتند .اما جرد
و ایوانکا همواره سعی می کنند تا جایگاه خود را در کاخ سفید ارتقا بخشند انها که به علت کم سن و سال بودن
و نداشتن سابقه کافی درعرصه سیاست مورد استهزا قرار می گیرند در تالشند تا خود را پخته تر از سنشان نشان

دهند .البته ناگفته نماند که یهودی بودن جرد کوشنر وابراز تمایل رئیس جمهور به حمایت از یهودیان ،کاخ سفید
را به میدان جنگ بین یهودیان و غیریهودیان تبدیل کرده است.
ترامپ دامادش را مسئول به نتیجه رساندن مذاکرات سازش میان اسرائیل و فلسطینیها کرده و میداند که این
کار پردردسری است .کوشنر یک یهودی متعصب هوادار اسرائیل است.
ترامپ کلیشههای مربوط به توانایی یهودیان در مذاکره را تکرار میکند و بارها با لحنی تحسینآمیز دامادش را
با «کیسینجر» مقایسه کرده است« .شلدون ادلسون » کازینودار هوادار اسرائیل و استیو بنن مشاور
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استراتژیست ترامپ که به سرعت از کار خود برکنار شد ،از جمله دیگر بازیگران فعال در این خصوص بودهاند.
برداشت کوشنر این است که افکار دست راستی بنن آمیخته به یهودیستیزی است.
به نظر میرسد این اظهارنظر تالشی برای توصیف درگیری میان استیو بنن ،مشاور ارشد و سابق دونالد ترامپ
در یک طرف و اعضای یهودی خانواده ترامپ شامل جرد کوشنر و ایوانکا ترامپ در طرف مقابل بوده باشد.ترامپ
ظاهرا کوشنر را به سمت ایفای نقش به عنوان «محافظ بزرگ اسرائیل» سوق داد؛ نقشی که او چندان به ایفای آن
آشنا نیست.

برای ترامپ ،دادن اسرائیل به کوشنر نه تنها یک آزمون بود ،بلکه یک آزمون یهودی بود؛ رئیس جمهور او را
به خاطر یهودی بودن انتخاب کرد ،او را به خاطر یهودی بودن ستایش کرد ،او را به خاطر یهودی بودن با مانع
غیرممکن زیر بار مسوولیت برد و همچنین به باور کلیشهای در قدرت مذاکرهی یهودیان تکیه کرد.
بنن این رویکرد را نمیپسندید و قصد داشت تا برچسب قویتر بر اسرائیل را که متعلق به ترامپ بود ،به خود
بچسباند .این سردبیر پایگاه خبری بریتبارت مصمم به نظر میرسید تا کوشنر را ضعیف و نامناسب جلوه دهد.
در عوض ،کوشنر ،رئیس سابق گلدمن ساکس« ،گری کوهن» را آورد و او را به سمت کسب جایگاه مشاور
اقتصادی ارشد رئیسجمهوری آمریکا سوق داد.
گزینه بنن ،لری کادلو ،مجری و مفسر محافظهکار سیانبیسی بود .برای ترامپ ،داشتن رئیس سابق گلدمن
ساکس بسیار تاثیرگذارتر از حتی حضور یک شخصیت تلویزیونی بود .کوهن به سرعت کاخ سفید را متمرکز بر
مساله تجارت و متعهد به سوق دادن آن از جناح راست به سمت دیدگاههای میانهروتر نشان داد .در این حساب
و کتابهای جدید ،بنن به حاشیه رانده میشد.

از نظر بنن ،کوشنر و کوهن (و ایوانکا) اشغالگر یک واقعیت جایگزین بودند که ارتباط اندکی با انقالب واقعی
ترامپ داشتند .کوشنر و کوهن هم بنن را نه فقط مخرب بلکه خود مخرب میدیدند و آنها اطمینان داشتند که او
پیش از آنکه آنها را نابود کند ،خودش را نابود خواهد کرد.
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ایوانکا ترامپ و جرد کوشنر نقشه هایی برای مبارزات انتخاباتی ایوانکا ترامپ ریخته اند .گفته می شود جرد
کوشنر و ایوانکا ترامپ که در ظاهر به صورت نخودی وارد کاخ سفید شدند ولی نقشی مبهم را در دولت دارند،
به فکر افتاده اند آینده ای سیاسی را برای خود رقم بزنند.

« این دو بین خودشان به توافق رسیده اند .در صورتی که در آینده موقعیتی دست بدهد ،این ایوانکاست
که برای ریاست جمهوری وارد میدان می شود .از این رو اولین رئیس جمهور زن تاریخ آمریکا دیگر هیالری
کلینتون نخواهد بود بلکه ایوانکا ترامپ می تواند باشد».
ایوانکا ترامپ و جرد کوشنر همیشه تالش کرده اند نقش میانه رو و تعدیل کننده در کاخ سفید ترامپ
بازی کنند هر چند که در حال حاضر تاثیری که این دو بر سیاست های ترامپ می گذارند روشن نیست.
ایوانکا موهای معروف پدرش را نیز به سخره می گیرد.شاید ترامپ که با ظاهر عجیبش معروف است ،از اینکه
بداند بخشی از شوخی ها و تمسخرهای روزانه دختر بزرگترش ایوانکا به مدل موهای وی اختصاص می یابد
آزرده خاطر شود.
رفتار ایوانکا تا حدودی تالش برای حفظ جدایی و فاصله است و جالب اینکه حتی مدل شانه زدن موهای
پدرش را نیز در برابر دیگران مسخره می کند .وی ساز و کار سر پدرش را همیشه برای دوستانش اینگونه توصیف
می کند که یک جزیره کوچک شده با کلی مو که در اطراف و قسمت جلوی آن قرار دارند و در نهایت کشیده
شده در مرکز به هم می رسند و بعد به عقب کشیده می شوند و یک اسپری حالت دهنده هم آنها را حفظ می
کند .وی درباره رنگ موی ترامپ ،نظر طنزی درباره آثار شیمیایی دارد و می گوید محصولی ارایشی فقط برای
مردان هست که هر چه بیشتر بماند ،تیره تر می شود .عجله سبب شده است موهای ترامپ نارنجی-بلوند از کار
دربیاید.».

 .11مکالمات و شنود
**« ترامپ دچار نوعی از دست دادن مشاعر است »**
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دونالد ترامپ در یک مکالمه ،یک مورد را چندین و چند بار تکرار می کند .رئیس جمهوری آمریکا قادر نیست
بر یک موضوع تمرکز داشته باشد و نمی تواند جمالت مرتبط با یکدیگر را پشت سر هم قرار دهد ،بلکه یک
مطلب را به کرات در یک سخنرانی و یک گفت و گو تکرار می کند و شما پس از پنج دقیقه متوجه می شوید
که همان عبارت قبلی دوباره تکرار شدند..
ترامپ در ابتدا سه مطلب را در یک مکالمه  25تا  21دقیقه ای تکرار می کرد ،بعدا وی این سه مورد مشابه
را در مدت زمان 05دقیقه و سپس در مدت زمان  01دقیقه ای تکرار می کند .این موضوع هشدار دهنده بوده و
کارکنان و اطرافیان ترامپ نیز متوجه تکرار جمالت مشابه در سخنان رئیس جمهوری که وضعیتی هشدار دهنده
ای دارد ،شده اند .روانپزشکان درباره سالمت فکری ترامپ به ما گفتند که در وی عالئم «پارانوید ،توهم و انزوا»
دیده می شود .

 .12لغو و جایگزینی
**« تصمیمات اشتباه ترامپ سبب هرج و مرج و اختالل در عملکرد یک سال گذشته وی شده است»**
تصمیماتی که ترامپ و مشاوران ارشد او در چند ماه اول گرفته بودند را میتوان عامل هرج و مرج و اختالل
در عملکرد یکسال گذشته کاخ سفید دانست که بسیاری از تصمیمهای اشتباه نیز در همان دوران اتخاذ شد.
در خالل دوره انتقال ،زمانی که راجر آیلِس ،رئیس پیشین فاکس نیوز ،جان بوئنر ،سخنگوی سابق کاخ
سفید را برای پست ریاست کارکنان کاخ سفید پیشنهاد کرد ،ترامپ پاسخ داد« ،بوئنر کیست؟» سارا
سندرز ،سخنگوی کاخ سفید به تازگی اعالم کرد که این ماجرا یکی از ادعاهای دروغ در این کتاب بوده
است؛ در حالی که ترامپ در زمان اوج رقابت های انتخاباتی در سال  2102درباره بوئنر توییت های زیادی
منتشر کرده بود.
بسیاری از صحبتهایی که در خصوص دونالد ترامپ و شرایط داخل کاخ سفید مطرح میشد حقیقت دارد و
رسانهها روز به روز در حال کشف ابعاد جدیدی از این کتاب هستند .بسیاری از اطالعات آن تنها مهر تایید
گمانهزنیهایی است که در طول یک سال گذشته در خصوص جریانهای داخلی کاخ سفید مطرح شده و بارها
بارها مقامهای کاخ سفید آنها را تکذیب کردند.
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 .13چالشها و کشمکشهای بنن
** « بنن به ترامپ وفادار نبود»**
در تابستان سال  ، ۶۱۰۲ترامپ که ستاد انتخاباتی خود را بدون رهبر میدید ،بنن را به این سمت منصوب کرد.
بنن در آن زمان بهعنوان مدیر اجرائی سایت خبری «بریتابارت» که مروج ایدههای ناسیونالیستی است ،فعالیت
میکرد .بنن برای هدایت ستاد یک پوپولیست دستراستی ایدههای بزرگ و بکری در چنته داشت .از دیگر سو،
ایدهآلهای بنن از بسیاری جوانب به آنچه ترامپ میگفت و انجام میداد ،نزدیک بود :جلب حمایت کارگران
یقهآبی با حمله به مهاجران و وعده ساخت یک «دیوار بزرگ و زیبا» در مرز مکزیک؛ دیواری که قرار بود
مکزیکیها هزینه ساخت آن را تقبل کنند و همچنین خروج از توافقهای تجاری که ترامپ آنها را به ضرر ایاالت
متحده میدانست .این رأیدهندگان به هسته مرکزی پایگاه اجتماعی ترامپ بدل شدند و موفقیت ترامپ در تهییج
آنها و عدم توفیق هیالری کلینتون در این امر ،در نهایت پیروز انتخابات ریاستجمهوری آمریکا در سال ۶۱۰۲
را رقم زد.
البته مشکل ترامپ این است که شهروندانی که او آنها را تهییج میکرد ،هیچوقت نمیتوانند اکثریت رأیدهندگان
را تشکیل دهند .پایگاه رأی او کمتر از  ٠۱درصد جمعیت آمریکا را تشکیل میدهد .اما ترامپ و بنن هیچگاه به
این مسئله فکر نکردند .ترامپ در یک سال گذشته ثابت کرده که به جای پذیرش اشتباهات خود همواره آماده
است تقصیر را به گردن دیگران بیندازد و دیگران را سرزنش کند؛ امری که در نهایت گریبانگیر بنن نیز شد .مردی
که به نظر پایش را از گلیمش بیشتر دراز کرده بود و بیش از حد به قدرتش در کاخ سفید میبالید .همین امر
باعث شد او در ماه آگوست از کاخ سفید کنار گذاشته شود .هرچند ارتباط میان او و ترامپ حفظ شده اما به نظر
رویارویی آنها امری اجتنابناپذیر است .ترامپ و بنن بیشتر شبیه دو مرد سنگینوزن بودند که تالش میکردند
روی یک تشک تکنفره بخوابند؛ به عبارتی ،دنیای سیاسیشان برای هر دو نفر جا نداشت .این دو متحد سابق
سرانجام در ق ائله انتخاب سناتور آالباما اختالف نظر شدیدی پیدا کردند اما به هشدار بنن ،ترامپ سرانجام به
15

حمایت از قاضی روی مور پرداخت که نتوانست از این رقابت انتخاباتی پیروز بیرون بیاید .بنن به دنبال این بود
تا با حمایت از یک نامزد «غیرخودی» در انتخابات میاندورهای سنا (چیزی شبیه خود ترامپ) ،تشکیالت
جمهوریخواهان را تکانی بدهد؛ امری که در صورت موفقیت کار را برای ترامپ در کنگره دشوارتر میکرد.

استیو بنن ،مشاور وقت رئیسجمهوری آمریکا عمدا اجرای دستور "ممنوعیت مسافرتی علیه کشورهای عمدتا
اسالمی" را به جمعه موکول کرده بود تا شاهد حداکثر اختالل در سطح جامعه باشد .این دستور مهاجرتی که به
طور خاص کشورهای اکثرا اسالمی را از ورود به ایاالت متحده آمریکا منع میکرد ،در هفته اول ریاست جمهوری
ترامپ به امضا رسید .هدف از آن ،تحقق یکی از وعدههای انتخاباتی ترامپ برای توقف ورود مهاجران مسلمانی
بود که به گفته او منبع حمالت تروریستی بودند .براساس این کتاب ،هدف امضای دستور اجرایی فوق در یک
روز جمعه بود تا بیشترین اختالل در فرودگاهها به وجود بیاید .این دستور به گونهای بود که حتی مسافرانی را
که در حال پرواز به سمت آمریکا بودند را هم گرفتار کرد چرا که به محض رسیدن بازداشت میشدند و مشخص
نبود که چه اتفاقی برایشان میافتد .جمعه یکی از شلوغترین روزها برای انجام پروازهاست .امضای آن پیش از
تعطیالت شنبه و یکشنبه هم به معنای آن بود که حداکثر مردم برای اعتراض بیرون میآمدند.

 .14اتاق وضعیت
**« ترامپ در حالی که بسیار گیج بود ،تصمیم بی سابقه حمله به فرودگاه نظامی سوریه را عملیاتی
کرد»**
قبل از ساعت هفت صبح روز سه شنبه چهارم اوریل به وقت محلی برابر با هفتاد وچهارمین روز ریاست
جمهوری ترامپ ،ارتش سوریه با استفاده از سالحهای شیمیایی به شهر خان شیخون حمله کرد.
بعد از اعالم خبر استفاده از سالح شیمیایی در خان شیخون سوریه در چهارم اوریل  ،2102ترامپ تصمیم

بیسابقه حمله به یک فرودگاه نظامی سوریه را عملیاتی کرد .ترامپ در ابتدا چنین تصمیمی نداشت .این ایوانکا
ترامپ و دینا پاول از کارکنان شورای امنیت ملی آمریکا بودند که پاورپوینتی در این خصوص را به ترامپ نشان
دادند که در آن تصویری از کودکانی وجود داشت که در نتیجه حمله شیمیایی از دهان آنها کف خارج میشد.
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ترامپ چندین بار این تصاویر را باال و پایین کرد و به نظر میرسید که گیج شده است .در همین زمان بود که بنن
متوجه شد ،اتفاقی خواهد افتاد.
هیچ کس نمی دانست که واکنش ترامپ چه خواهد بود  .هیچ کس نمیتوانست تصور کند که موضوع حمله
شیمیایی برای ترامپ اهمیت دارد یا خیر.رئیس جمهور آمریکا خواستار برگزاری نشست امنیتی در سطح باال در
ملک خود در فلوریدا شد ،البته نه برای این که در آن احتمال پاسخ دادن به حمله ارتش سوریه بررسی شود بلکه
برای آن که چگونگی پاسخ دادن به این حمله بررسی شود .او در نهایت یکی از چهار گزینه را انتخاب کرد که
همان حمله به فرودگاهی بود که هواپیماهای مهاجم به خان شیخون از آنجا برخاسته بودند.
فرماندهان نظامی که در نشست امنیتی در فلوریدا شرکت داشتند اصرار کردند که پیشاپیش باید روس ها از
این تصمیم آمریکا آگاه شوند تا از تشدید تنش با مسکو پیشگیری شود.
واکنش آمریکا چیزی فراتر از نمایش ترقه بازی نبود به طوری که کمتر از هشت ساعت بعد از این حمله،
فرودگاه الشعیرات فعالیت خود را از سر گرفت و دهها موشک توماهاوک شلیک شده به این فرودگاه تلفاتی
نداشت زیرا بعد از آگاه شدن روس ها از در پیش بودن چنین حمله ای ،فرودگاه الشعیرات تخلیه شد.

 .15رسانه
**« دشمنی دیرینه ترامپ با رسانه های امریکا»**
راجر ایلز ،مدیرعامل سابق شبکه فاکس نیوز و مهمترین شخصیت رسانههای دست راستی کمی بیشتر از دو
هفته به مراسم تحلیف دوستش ،دونالد ترامپ ،بهعنوان چهل و پنجمین رئیسجمهوری امریکا میخواست به پالم
بیچ کالیفرنیا برود تا دوران بازنشستگی اجباریاش را که خود امیدوار بود موقتی باشد ،طی کند اما وی میهمانی
ترامپ را به برنامه خود ترجیح داد.
ایلز  22ساله که مشتاق دیدار با بنن بود وارد محل برگزاری این مراسم شد .الکساندرا پریت ،دستیار بنن
آخرین اخبار را درباره روند بیرون آمدن بنن از برج ترامپ ،مرتب با پیام کوتاه گزارش میکرد.
گروه کوچک منتظر بنن بودند ،اما شب ،شب ایلز بود .او که مثل دیگران از پیروزی دوست قدیمیاش دونالد
ترامپ مات و مبهوت مانده بود ،این دورهمی را با همایش کوچکی درباره بخت و اقبال و پوچی سیاست آماده
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کرد .قبل از شروع کار فاکس نیوز در  ،0992ایلز  21سال در میان مهمترین کنشگران سیاسی در حزب
جمهوریخواه فعالیت میکرد .او هرچند بابت این انتخابات کامال شگفت زده بود .اما همچنان قادر بود پیشینه
هر فردی را (در این حزب) از زمان نیکسون تا ترامپ به طور مستقیم دنبال کند.
البته او مطمئن نبود ترامپ که چهرههای متفاوتی از خود به عنوان جمهوریخواه ،مستقل و دموکرات به نمایش
گذاشته بود ،بتواند گزینه خوبی برای نامزدی حزب باشد .با وجود این فکر میکرد ترامپ را به اندازه دیگران
می شناسد و مشتاق بود به او پیشنهاد کمک بدهد .عالوه بر این او عالقه داشت وارد گود رسانههای راستگرا
شود و با اشتیاق احتماالتی همچون نیاز به یک شبکه کابلی را توصیف کرد که راه اندازی آن ،به هزینه میلیاردها
دالری نیاز داشت.
ایلز و بنن ،که خود را دانشآموزان ویژه تاریخ تصور میکردند ،هر دو یا بخشی یا ،کل حوزههای تئوری را به
طور خودآموز آموخته بودند .آنها این را به حساب هوش کاریزماتیک خودمیگذاشتند و با تاریخ و البته به همان
اندازه با دونالد ترامپ رابطهای شخصی داشتند .اکنون نیز ایلز با بیمیلی ،دستکم برای لحظهای ،فهمید که مشعل
راستگراها را به بنن سپرده است.
مشعلی که با بازیهای روزگار سوخته است .شبکه فاکس نیوز ایلز ،با سود ساالنه  0.5میلیارد دالریاش ،دو
دهه سکان سیاستهای جمهوریخواهان را به دست داشت.
هرچند که اکنون وبسایت خبری برایتبارت بنن ،با سود ساالنه تنها  0.5میلیون دالری ،جلودار شده است.
ایلز به مدت  21سال و تا همین اواخر تنها شخص قدرتمند در عرصه سیاسی محافظهکاران بود ،با دونالد ترامپ
به شوخی و مدارا رفتار میکرد اما در نهایت این بنن و برایتبارت بودند که او را برگزیده انتخابات کردند .شش
ماه پیش ،که پیروزی ترامپ از قلمروی احتماالت به دور بود ،ایلز ،این متهم به تجاوزهای جنسی ،طی اقدام
مهندسی شده پسران لیبرال رابرت مرداک از شبکه فاکس نیوز اخراج شد .مرداک  55ساله محافظهکار ،سهامدار
و مهمترین مرد رسانهای دوران ،از شبکه فاکس نیوز اخراج است .سقوط ایلز پایکوبی لیبرالها را بهدنبال داشت:
بزرگترین دیو سیاه محافظهکار در سیاست امروز با موج جدید اجتماعی دود شد و به آسمان رفت .کمتر از سه
ماه بعد ،ترامپ با پرونده سنگین سوءرفتار و اتهامهای گستردهاش ،رئیس جمهوری شد
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ترامپ و مرداک بارها با یکدیگر صحبت می کردند و بیشتر هم به خاطر ترس استیو بنن از رابرت مرداک بود که
این فرد پر نفوذ رسانه ای را بخشی از دستگاه می دانست .آیلِس بعد از اخراجش از فاکس نیوز به در یک ضیافت
شام به بنن گفت که ترامپ «آویزان رابرت خواهد شد ».گفته شده که این گفتگو در  4ژانویه  2102در ضیافتی
در خانه وولف مطرح شده است.بعد از یک برنامه مالقات ترامپ با نمایندگان صنعت و فناوری ،مرداک از او
پرسیده که جلسه چطور بود .و ترامپ گفته است که «اینها واقعا به کمک نیاز دارند .اوباما چندان توجهی به آنها
نداشته و مقررات دست و پاگیر زیادی وجود دارد .این واقعا فرصتی است که به آنها کمک کنم».
هر چند مرداک به ترامپ گفت که «مدت هشت سال این افراد ،اوباما را در جیب خود داشتند».وولف نوشته است
که مرداک به این نتیجه رسید که تمایل ترامپ برای کمک به این افراد با نوع خاصی از روادید می تواند مشکل
آفرین باشد؛ موقعیتی که با دستورات اجرایی خاصی که ترامپ در مورد مهاجرت صادر کرده بود در تعارض بود
و درباره ترامپ گفته بود «عجب آدم احمقیه».شرکت «فاکس قرن ( »20متعلق به رابرت مرداک) هنوز واکنشی
نشان نداده است.

 .16کومی
**« اخراج جیمز کومی با بسیاری از مسائل همزمان شد تا تیتراخبار در واشنگتن منحرف شوند»**
اقدام ترامپ در برکناری جیمز کومی رئیس اف بی ای با سفر ناگهانی وی به ریاض همزمان شد.زمانی بهتر از
این برای منحرف کردن تیتر خبرها از واشنگتن نبود ،سفری که می توانست همه چیز را تغییر دهد.

ترامپ برای اقدامات عربستان ضد قطر به محمد بن سلمان ولیعهد این کشور چراغ سبز نشان داده است.
همچنین بن سلمان در ماجرای بازداشت شاهزادگان و تجّار این کشور (به بهانه مبارزه با فساد مالی) نیز از حمایت
های رئیس جمهوری آمریکا اطمینان داشت .رئیس جمهوری آمریکا با نادیده گرفتن توصیه ها درباره سیاست
خارجی این کشور به نقشه سعودی ها برای اعمال فشار بر قطر چراغ سبز نشان داد .ترامپ به دوستان خود
گفت :ما آدم خود را در رأس کار (در ریاض) قرار دادیم.
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جیمز کومی روز وسط هفته با دستور ترامپ به دلیل سوءمدیریت در بررسی استفاده هیالری کلینتون ،وزیر
امور خارجه سابق آمریکا از سرور ایمیل شخصی از کار برکنار شد.

 .17خارج و در داخل
**« روابط عجیب ترامپ در منطقه»**
نوع رابطه ترامپ و ولیعهد سعودی نیز عجیب به نظر می رسد .هماهنگی دو طرف در مسائل منطقه از شباهت

دو طرف در داشتن اطالعاتی محدود در خصوص اقدامات خود در منطقه سرچشمه میگیرد .بنا به گفته یکی از
دوستان جرد کوشنر ،داماد و مشاور ارشد ترامپ ،رفتار محمد بن سلمان در اولین دیدار با کوشنر شبیه رفتار یک
بچه مودب در اولین روز مدرسه در یک مدرسه شبانهروزی بود.
آمریکاییها ،بن سلمان را به کاخ سفید دعوت کردند ،اولین سفر ترامپ هم به عربستان سعودی بود و دو
طرف توافق بر سر قراردادهایی را اعالم کردند که در صحنه داخلی برای ارتقای موقعیت خود از آن استفاده
کردند.

ترامپ عالوه بر این که برای شروع اقدامات ولیعهد سعودی علیه قطر و همچنین دستگیری شاهزادههای
سعودی به وی چراغ سبز نشان داده است ،در جمع دوستان خود مدعی شده است که در برکشیدن محمد بن
سلمان به ولیعهدی نقش داشته است.

نامه به رسمیت شناختن بیتالمقدس به عنوان پایتخت اسرائیل در اولین روز کاری ترامپ نوشته شده بود.
پیش از شروع به کار ترامپ ،بنن به راجر آیلز مدیر فاکس نیوز گفته است که ترامپ قصد دارد در اولین روز
کاری خود وعدهاش برای به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل را عملی کند .دلیلی که بنن برای
این تصمیم ذکر میکرده ،ضعف شدید کشورهای عربی در برابر آمریکا بوده است.
ترامپ حتی درباره ترکیه نیز تردیدهایی داشته است .در اولین روزهای بعد از پیروزی ترامپ در انتخابات و
پیش از روی کار آمدن وی ،مقامات ترکیه که استرداد فتح اهلل گولن از آمریکا از برنامههای مهم در دستور کار
آنها بوده است ،به دنبال راههایی برای نزدیک شدن به ترامپ بودهاند.
اعمال فشار بر آمریکا بر سر موضوع استفاده از پایگاه اینجرلیک و همچنین اعطای زمینی جذاب به ترامپ برای
ساخت هتل در منطقه بسفر از جمله گزینههای مدنظر مقامات ترکیه برای تاثیرگذاری بر ترامپ بوده است.
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ریشه نفرت ترامپ از ایران کجاست؟ اظهارات خصمانه ترامپ در خصوص ایران ،نمایانگر سیاست خارجی
وی در قبال ایران است .مایکل فلین اولین مشاور امنیت ملی ترامپ که در اولین روزهای کاری خود مجبور به
استعفا شد ،این باور را در ترامپ نهادینه کرده است که «ایران آدم بد منطقه است» .وی همچنین به ترامپ باورانده
که هر کسی که با ایران مخالف است ،خوب است!

اکنون برداشت حلقه اطرافیان ترامپ این است که خاورمیانه فقط چهار بازیگر واقعی دارد :مصر ،اسرائیل،
عربستان و ایران.

تصور تیم ترامپ این بوده است که سه بازیگر اول علیه ایران متحد خواهند شد و امید داشتهاند که مصر و
عربستان سعودی کار علیه منافع آمریکا انجام ندهند .این ملغمه افکار تیم ترامپ در خصوص خاورمیانه تحت
تاثیر سه عامل بوده است :انزواطلبی بنن ،ضدایران بودن فلین و تالش کوشنر برای حرفشنوی از کیسینجر.

 .18مطرح شدن دوباره بنن
*«« بنن پس از برکناری نیز اتهامات علیه خانواده ترامپ را تکرار می کند ،او به ترامپ وفادار نیست»**
استیو بنن هیچ گاه به ترامپ وفادار نبوده است او حتی پس از برکناری به ظاهر از دونالد ترامپ و سیاستهایش
حمایت می کند اما در واقع همچنان خانواده ترامپ را خائن می خواند.
بنن مالقات پسر بزرگ ترامپ با مقامات روس را در سال ، 2102خائنانه توصیف کرده بود .استیو همچنین
اتهامهای سنگینی به پسر ارشد و همچنین به داماد ترامپ وارد کرده است.روز یکشنبه  ۲ژانویه ،بنن اما گفت که
نوک پیکان این اتهام متوجه دستیار پیشین ترامپ ،پل منافورت بوده است.مجلس سنا ،مجلس نمایندگان و
شورایی ویژه مشغول رسیدگی به اتهام دخالت روسیه در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا هستند ،اتهامی
که هم کرملین و هم ترامپ آن را رد کردهاند.اظهارات مورد بحث در کتاب مایکل وولف ظاهرا هر سه نفری را
هدف گرفته که مسئول کارزارهای انتخاباتی ترامپ بودهاند و این شامل پسر بزرگ رئیس جمهوری هم میشود.
استیو بنن مالقاتی که بین پسر بزرگ و همچنین جرد کوشنر ،داماد دونالد ترامپ ،و پل مندرف با نمایندههای
روسیه در برج ترامپ صورت گرفته بود را خالف اصل میهندوستی و "خائنانه" توصیف کرده است.

 . 19میکا کیست؟
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**« جنگ ترامپ با مجریان تلویزیونی»**
ترامپ از مجریان تلویزیونی نظیر جو اسکار بورو و میکا برژینسکی خواسته است تا ازدواج کنند.ترامپ در
همین رابطه به آنها گفته بود :شما ها باید فقط ازدواج کنید .کوشنر نیز خطاب به مجریان مذکور گفته بود  :من
می توانم با شما ازدواج کنم .من وزیر ارتباطات و یوتینارین هستم ( معتقد به آمیزه ای از یهودیت و مسیحیت )
ترامپ در پاسخ به کوشنر گفته بود در باره چه چیزی صحبت می کنی ؟چرا در جایی که من می توانم با آنها
ازدواج کنم آنها باید بخواهند با تو ازدواج کنند؟ آنهم وقتی که می توانند با رئیس جمهور آمریکا در
عمارت مارالگو ازدواج کنند؟اظهارات ترامپ در خصوص این دو نفر در حالی است که جو اسکاربارو و میکا
برژینسکی از اوایل سال میالدی جدید اعالم کردهاند که با هم نامزد کردهاند.
این دو مجری در برنامه خبری "صبح با جو" بارها از دونالد ترامپ انتقاد کردهاند .میکا برژینسکی که دموکرات
است ،اخیرا دونالد ترامپ را متهم کرده بود که دارد یک "دیکتاتوری" راه میاندازد .جو اسکاربارو هم
جمهوریخواه است و قبال در کنگره عضو مجلس نمایندگان بوده است.
بعد از این توییتها و داغ شدن بحث درباره آنها در توییتر ،میکا برژینسکی عکسی از یک جعبه غذای صبحانه
توییت کرد که روی جعبه درشت نوشته است "ساختهشده برای دستهای کوچک"؛ و اینطوری باز طعنهای را
زنده کرد که منتقدان دونالد ترامپ به او میزنند.ولی از وقتی که این دو مجری تیغ انتقادهایشان به دونالد ترامپ
را تیزتر کردند ،رابطهشان با او رو به تلخی رفت.این زوج خبری از زمان آغاز ریاستجمهوری ترامپ،
حملههایشان را به او افزایش دادند و او را "رئیسجمهور قالبی" خواندند.

 .21مک مستر و اسکاراموچی
**« به روشنی تاکید شده است هنگامی که ترامپ با طرح افزایش نیروها در افغانستان روبرو شد ،چگونه
عقلش را از دست داد**».
در این کتاب  222صفحهای هیچ اشارهای به دو کشور بزرگ جنوب آسیا یعنی هند و یا پاکستان نشده است
و تنها کشور این منطقه که به طور ویژه به آن پرداخته شده افغانستان است.
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وقتی ترامپ در دیدار با اعضای شورای امنیت ملی آمریکا برای بررسی استراتژی جدیدی برای افغانستان دیدار
کرد ژنرالهای وی جایگزین خوبی برای پیشنهاد افزایش نیروها ندادند.
در این کتاب آمده است ژنرالها از جمله مک مستر نمیدانستند چه بگویند و به شدت برای حفظ چهره خود
تالش میکنند و اظهارات نامفهومی را بیان میکردند .ترامپ برابر آنان ایستاده بود و به آنان میگفت :در حال
شکست در جنگ افغانستان هستیم و اینجا هیچکس طرح بهتری برای بهبود وضعیت ندارد.
ترامپ در جلسه دو ساعته با شورای امنیت ملی آمریکا بارها با خشم درباره «افتضاحی که در افغانستان به وی
رسیده» اظهار نارضایتی کرد.در این دیدار ترامپ تهدید کرد تا تقریبا تمام ژنرالهایی که جنگ افغانستان را
فرماندهی میکنند ،اخراج کند.
وی نمیتوانست بفهمد که چگونه بررسی برای ایجاد استراتژی جدید در افغانستان چندین ماه طول کشیده
است و تاکنون استراتژی بهتری را ارائه نکردهاند.
ترامپ که در روند بررسی تعیین استراتژی جدید برای افغانستان که حتی به خروج تمام نظامیان آمریکایی از
این کشور نیز فکر میکرد در  09جوالی اظهار داشت :اگر مجبور به حضور در افغانستان باشیم ،چرا از آن پول
در نیاوریم؟ چین در این کشور حق بهرهبرداری از معادن در افغانستان را دارد اما آمریکا نه.
این در حالی است که ترامپ در نخستین مکالمه تلفنیاش با «اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان درباره
بهرهبرداری از منابع معدنی افغانستان سخن گفته بود و در اولین دیدار رو در روی خود با غنی در حاشیه مجمع
عمومی سازمان ملل در نیویورک نیز بار دیگر در این باره گفتوگو کرد.
نقش ایوانکا و مالنیا ترامپ را در اخراج اسکاراموچی نمی توان نادیده گرفت .ترامپ ،دختر و همسر رئیس
جمهور آمریکا نسبت به نحوه سخن گفتن «آنتونی اسکاراموچی» ،مدیر برکنارشده ارتباطات کاخ سفید انتقاد
کردند .اسکاراموچی در مصاحبه تلفنی با «رایان لیزا» ،خبرنگار نیویورکر با الفاظ رکیکی «راینس پریبس» ،رئیس
دفتر سابق ترامپ و «استیو بنن» ،مشاور ارشد کاخ سفید را به باد انتقاد گرفت و تنها هدف خود برای حضور در
کابینه ترامپ را خدمت به آمریکا اعالم کرده بود .گفته می شود ،همین مسئله در نهایت باعث اخراج ناگهانی و
زودهنگام او از این مقام شد.بانوی اول آمریکا و دختر رئیس جمهور این کشور به شدت از این اظهارات گستاخانه
ترامپ ابراز انزجار کرده اند.آنتونی اسکاراموچی مدیر جدید و پرحاشیه ارتباطات کاخ سفید در حالیکه تنها 01
روز از انتصاب او به این مقام گذشته بود ،از کار برکنار شد.
23

 .21بنن و اسکاراموچی
**« اسکاراموچی ده روز بعد از انتصاب به مقام مدیریت ارتباطات کاخ سفید برکنار شد»**
اسکاراموچی به عنوان یکی از دوستان ترامپ در  ۶۰ژوئیه از سوی وی به عنوان مدیر ارتباطات کاخ سفید
منصوب و  ۰۱روز بعد به دلیل اظهارنظرهای توهین آمیزش اخراج شد .او در مصاحبهای با یک خبرنگار نیویورکر
شدیدا به رینس پریباس اولین رئیس دفتر کاخ سفید در دولت ترامپ و استیو بنن استراتژیست ارشد سابق وی
حمله کرده بود و با الفاظی توهین آمیز آنها را خطاب داده بود.
استیو بنن به عنوان استراتژیست ارشد دونالد ترامپ که نقش بسیار مهمی در پیروزی او در انتخابات
ریاستجمهوری داشت شناخته می شد .بنن یکی از عوامل اصلی ترویج جریان ملی گرایی افراطی و طرفداری
از گروههایی مانند نئونازیها و کوکالکسکالنها در دولت دونالد ترامپ بوده است .چند روز پیش از این استعفا،
بنن در مصاحبه ای با مجله چپ گرای آمریکن پراسپکت با دلقک خواندن نئونازیها و راستگرایان افراطی
تالش کرد میان خود و حامیان برتری نژاد سفید فاصله بیندازد اما این اقدام نیز تاثیر در ماندگاری وی در کاخ
سفید نداشت.
گفته می شود کنار رفتن این چهره کلیدی پس از آن قطعی شد که ژنرال جان کلی ،رئیس دفتر جدید ترامپ،
جایگاه کاری بنن را مورد بازبینی قرار داده بود .کلی اخیرا جای راینس پریبس ،رئیس دفتر مستعفی ترامپ را
گرفته و تالش دارد ساختار اداری و ارتباطاتی کاخسفید را سامان بخشد.

.22ژنرال کلی
**« ژنرال چهار ستاره برای حذف خانواده ترامپ تالش کرد»**
رئیسجمهوری آمریکا و جان کلی که به تازگی رئیس دفتر شده بود ،جلسهای داشتند و این ژنرال چهار ستاره
امید داشت که درباره چگونگی ترغیب کردن جرد کوشنر و ایوانکا ترامپ ،داماد و دختر ترامپ برای خروج از
کاخ سفید بحث شود .با این حال ،جان کلی به سرعت متوجه شد که ترامپ از "تمام جنبههای عملکرد آنها
راضی است" و آرزوهای بلندپروازانه دیگری هم برای کوشنر دارد.
ژنرال کلی ،جرد و ایوانکا را در دستورکارش قرار داده بود؛ اینکه نظر رئیسجمهور درباره نقش آنها چیست،
اینکه او فکر میکند چه کاری درباره آنها اثرگذار است و چه کاری نیست ،اینکه او فکر میکند اوضاع در آینده
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چطور پیش میرود .هدف تمامی این کارها این بود که باب صحبت محترمانهای برای گفتوگو درباره بیرون
کردن آنها به وجود آید.
کلی خیلی زود متوجه شد که رئیسجمهوری آمریکا از تمام جنبههای عملکرد آنها در بال غربی (بال غربی
کاخ سفید ،یا ساختمان دفتر اجرایی ،دفاتر رئیسجمهور ایاالت متحده آمریکا را در خود جای داده است) رضایت
دارد" .شاید زمانی جرد کوشنر ،وزیر خارجه شود" -این تنها تغییری بود که رئیسجمهور به نظر میرسید آن را
پیشبینی میکرد .حداکثر کار کلی میتوانست این باشد که رئیسجمهور متوجه شود این زوج باید نظم سازمانی
در بال غربی را رعایت کنند و نباید برای پیش بردن کارشان از دیگران جلو بیفتند.
طبق گفتهها ،جان کلی برای ایجاد تغییرات و برقراری نظم در کاخ سفیدی که پیشتر در دوره راینس پریبس به
آشوب کشیده شده بود ،تالش میکرد و قصد داشت دسترسی به ترامپ و دفتر او را کنترل کند .به نظر میرسد
که کلی اواخر  ۶۱۰۲در این امر موفق شد .یک گزارش نشان داد که نقشهای کوشنر و همسرش به رغم عناوین
بزرگ آنها در کاخ سفید کاهش یافته بود.
جایگاه ایوانکا و کوشنر در دولت کنونی همواره محل مناقشه بوده است .زمانی که ترامپ رئیس جمهوری
منتخب شد ،ان کولتر ،از مفسران محافظهکار به او هشدار داد که نمیتواند به راحتی فرزندانش را به خدمت
بگیرد .کولتر گفت :ظاهرا هیچکس این را به شما نگفته است اما شما نمیتوانید .شما نمیتوانید فرزندانتان را
استخدام کنید.

تهیه و تنظیم  :معصومه خدایاری
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