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  آتش و خشم

  مايكل وولف

  

  مقدمه 

روز بعدي آن قدر  200. اما در كندروز اول كاري ترامپ تهيه  100مروري بر مايكل وولف در ابتدا قرار بود 

  اتفاقهاي مختلف افتاد كه الزم شد كار بيشتري انجام شود و به اين ترتيب كتاب شكل گرفت.

گويد اين كار خيلي مكالمه با ترامپ و اطرافيانش است. وولف ميحاصل هجده ماه كه در كتاب آمده،  وقايعي

ه ترامپ در بورلي هيلز، اي در خانپيش از آن كه حتي ترامپ خودش را در كاخ سفيد تصور كند، با مصاحبه

داز بستني -ترامپ داشت از يك سطل نيم كيلويي هاگن مصاحبه، تمام مدت حالي كه در درشروع شد، 

  خورد.مي

مصاحبه است. وولف ادعا كرده كه به عنوان ناظر بيروني، آشوب كاخ سفيد را روايت  200ر كل حاوي كتاب د

كه قدرت كافي براي بيرون كردن وولف داشته كس در كاخ سفيد نبود معنا كه هيچكرده است. آشوب به اين 

  باشد و او هم ماند و اين كتاب را نوشت.

و راجر اليز هم سخن  بانون، بلكه از دو دوست و مشاورش، استيو در اين مقدمه فقط صحبت از ترامپ نيست

 بانوننويسد چند هفته قبل از مراسم تحليف رياست جمهوري، آنها براي شام جمع شدند (هست. وولف مي

كه در انتخابات برنده شده بودند، شوكه درست مثل ترامپ) و همه از اين نوشد،دير رسيد و گفت چيزي نمي

شلوار سربازي و دو پيراهن پوشيده بود  بانونآيد: بودند. در واقع، جزييات عجيب بيش از سياست به چشم مي

 كه چرا ترامپ برنده شده بود، سخنرانيره اينو دير رسيد. ام بعد فاكس نيوز به كمك راجر اليز مدت زيادي دربا

  كرد.

فهميدند چرا او برنده شده است و ترديد داشتند كه بتواند واضح است كه همه اطرافيان ترامپ كمابيش نمي

 انونبو »  فهميده چه اتفاقي افتاده«بپرسد آيا ترامپ  بانونجمهوري برآيد. اليز مجبور شد از از پس رياست

  قبل از اين جواب مكثي كرد كه كمي طوالني بود. بانونگويد اما وولف مي -هگفت كه فهميد

شويم. روجر اليز از استيو هاي بسيار روسها در اين انتخابات، مواجه ميدر اين كتاب با اولين نشانه از دخالت

وتين اميد ديدن پ گويد بهمي بانونپرسد ترامپ خودش را با اين كشور در چه داستاني انداخته است. مي بانون

اما مجبور شد با اين دوستي اجباري تن دهد، وولف اين را از  به آنجا رفته است. گرچه پوتين تمايلي نداشت،

  كند.نقل مي بانونزبان 
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كس انتظار نداشته ترامپ برنده انتخابات شود: مثال مشاور نزديك او، كليان كانوي، شروع هيچروز انتخابات. 

بيني كننده تلويزيوني و آنها را مسئول شكستي كه براي خودش پيشن به چندين تهيهكند به زنگ زدمي

  رود.طور پيش ميكند و همينخواه را متهم ميداند. اول حزب جمهوريكند، ميمي

اي انجام داده العادهكند نشان دهد چه كار خارقرسد، سعي ميدر مرحله بعد كه خبر برنده شدن ترامپ مي

  دترين كانديداي تاريخ را به شانس برنده شدن رسانده شده است.است كه ب

ه شود، بلكه اين بود كنويسد چيزي كه همه بر سرش توافق داشتند اين نبود كه ترامپ برنده نميوولف مي

  برنده شود. نبايدترامپ 

هايش امهدنبال برن جمهور شود. او بيشتربه گفته اين كتاب، حتي خود ترامپ هم مطمئن نبود كه بخواهد رييس

تخابات شد كه بگويد در انهاي اقتصادي ديگر بود. حتي داشت آماده ميبراي شبكه تلويزيوني ترامپ و فعاليت

  حق او دزديده شده و علت شكستش همين بوده است.

و ا هاي دوروبرها را در كمپينش دارد و آدمگفته هيالري كلينتون بهترين آدمكند ترامپ ميوولف ادعا مي

دردنخورند. آنقدر از كمپينش نامطمئن بود كه دوست نداشت براي آن خرج كند. او كه خودش همه احمق و به

كه وقتي اوضاع ناميد، فقط ده ميليون دالر به كمپين قرض داد آن هم به شرط اينرا همه جا ميلياردر مي

ور شد خودش وام را تحويل بگيرد، مبادا كه پول را به او برگردانند و آخر سر هم استيو مانچين مجب بهتر شد،

  ترامپ فراموش كرده باشد.

تيو اس«او را به بود، اما از آنجا همه  بانونگويد تنها كسي كه به برنده شدن ترامپ اطمينان داشت، وولف مي

  ، كسي او را جدي نگرفت.شناختندمي» ديوانه

اطرافيانش قابل درك نبود. حتي اگر هر دو در برج ترامپ ازدواج ترامپ با مالنيا براي كه دهد وولف ادامه مي

شد كه روزها با هم حرف نزنند. مالنيا ممكن بود اصال نداند ترامپ در كدام خانه است و عالقه خاصي بودند، مي

 داد.به كار او هم نشان نمي

قط اسمي بود. حتي وقتي در زد و اشتباه هم نيست كه بگوييم ازدواج آنها فاما ترامپ درباره او زياد حرف مي

نظيري است. موافقت گفت كه او همسر بيكرد و صادقانه ميجمعي بودند، ترامپ ظاهر او را تحسين مي

  خواست.جمهوري ميهمسرش را براي همه چيز از جمله پيشنهاد رياست

 ود. گرچه فكرش برايششمالنيا موافقت كرد و يكي از معدود افرادي بود كه باور داشت او برنده انتخابات مي

ها خواست زندگي امن و مطمئنش را از دست بدهد، شرايطي كه هم او را دور از خبرگزاريترسناك بود، نمي

  داد بر تربيت پسرش، بارون، تمركز كند.داشت و هم اجازه ميو خانواده ترامپ نگه مي

جمهور اش اين بود كه نويد رييسخوبي مايه شرمساري مالنيا هم بود. شرمانه ترامپ كه منتشر شد،نوار بي

  گفت.داد، چيزي كه خود ترامپ هم براي دلگرمي مالنيا به او مينشدن ترامپ را مي



 www.editrans.com   كانون ويرايش و ترجمه    آتش و خشم

 

3 
 

انگيز است. افراد كمپين خيالشان راحت بود كه دهد، غمتصويري كه كتاب از شب انتخابات در برج ترامپ مي

هاي همه افراد مهم آماده بودند كه سر شغل واهند شد،ها روي آنها متمركز نخشوند و خبرگزاريبرنده نمي

  جديدشان بروند. ترامپ آماده بود نقش قرباني كمپين شرور و بدذات كلينتون را بازي كند.

وقتي معلوم شد كه در حال برنده شدن است، همه چيز عوض شد. در عرض يك ساعت، پسرش، دونالد جونيور 

و » شوكه«به » گيجي«، ترامپ از »ق در اشك بود و نه اشك شاديغر«، مالنيا »انگار روح ديده بود«

ه مردي كه باور داشت هميش«تغيير كرد. و بعد هم مهمترين تغييرش اتفاق افتاد: تبديل شد به » زدهوحشت«

  »لياقت و توانايي اين را داشته كه رييس جمهور آمريكا باشد.

  

  روز انتخابات

ي هاتيشخصكلين كانوي، مدير كمپين انتخاباتي دونالد ترامپ، و يكي از  2016روز هشتم نوامبر  بعدازظهردر 

در برج ترامپ حاضر شد. ستاد انتخاباتي دونالد ترامپ  اشياشهيشاصلي و برجسته ترامپ ورلد، در دفتر 

 ديرسيما چيزي كه به نظر باقي مانده بود. تنه تياهميبي آخر رقابت انتخاباتي يك مكان هاهفتهدرست تا 

  تعدادي پوستر حاوي شعارهاي حزب راست بود. كرديماين ستاد را از يك دفتر شركت متمايز 

قرار  كرديمپديدار بود با توجه به اينكه تصور  اشچهرهي در توجهقابلكلين كانوي حالت شادماني به شكل 

. كانوي مطمئن بود كه ترامپ در انتخابات رياست ي يك شكست جانانه را در انتخابات تجربه كندزودبهاست 

و اين يك پيروزي  كنديمرا از رقيب حفظ  اشيازيامت، اما قطعا فاصله شش خورديمجمهوري شكست 

، شديمن. كانوي براي شكست نااميد كننده ترامپ در اين انتخابات اهميتي قائل شوديماساسي برايش محسوب 

  .دانستيم، خواهانيجمهور يمل تهيكم سيرئز پريباس، زيرا اين شكست را تقصير رين

كانوي بخشي از آن روز را به تماس گرفتن با دوستان و متحدان خود در دنياي سياست و سرزنش كردن 

ي سياسي، كانوي با برخي از تهيه كنندگان تلويزيوني و هاتماسپريباس گذرانده بود. پس از تمام شدن 

ي باهاشان برقرار كرده و در چند هفته اخير پيوسته باهاشان ايقويي كه در اين مدت روابط هايخبرگزار

كرد، و اميدوار بود كه پس  مطلعشانمصاحبه كرده بود تماس گرفت و درباره موضوع شكست خوردن ترامپ 

ترامپ  كمپين انتخاباتي شركت كند. او از زمان پيوستن به هارسانهي زنده اين هابرنامهاز انتخابات پيوسته در 

چاپلوسي كرده بود، و به صداي مبارز مورد اعتماد كمپين  هارسانهدر اواسط ماه اوت براي بسياري از اين 

تبديل شده بود، و با لبخندهاي متناوب و تركيب عجيب خستگي و بي ثباتي در صورتش به چهره خوش نماي 

  كمپين معروف شده بود.
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گذشته از همه اشتباهات وحشتناك كمپين ترامپ، مشكل اصلي اين كمپين كلين كانوي گفته است كه 

كرد: كميته ملي جمهوري خواهان كه توسط رينز پريباس و دوست  كنترلشان شدينميي بودند كه هااعجوبه

. اين كميته كه در نهايت شديمسين اسپايسر اداره  شانيمطبوعاتساله و نماينده  32كتي والش  اشيميصم

ر استقرار جمهوري خواهان بود، از زماني كه ترامپ در اوايل تابستان برنده كانديداتوري حزب جمهوري ابزا

خواه در انتخابات شد، به جاي اينكه متفق شود و براي اهداف حزب تالش كند به دنبال دو دوزه زدن بود. 

  .گرفتينماز سوي كميته صورت  بنابراين در زماني كه ترامپ نياز به پيش راني و اعمال فشار داشت حمايتي

رغم وجود مشكالت قسمت ديگر ماجرا اين بود كه علي كلين كانوي بود.اين قسمت اول داستان پيچيدة 

گوناگون كمپين انتخاباتي جمهوري خواهان به هر وضعيتي توانسته بود خودش را از منجالب بيرون بكشد. 

عمال با بدترين نامزد رياست جمهوري در تاريخ سياست نوين كمپيني كه به شدت با كمبود منابع مواجه بود و 

يا يك نمايش پانتوميم چشمي اجرا  آورديمطوري كه كانوي هرگاه نام ترامپ را  -وارد صحنه رقابت شده بود 

عملكرد بسيار خوبي از خود نشان داده بود. كانوي كه پيش  – شديمو يا به چشم مخاطبانش خيره  كرديم

ي انتخاباتي در سطح ملي نقش آفريني نكرده بود، و پيش از ترامپ تنها يك موسسه هانيكمپاز اين هرگز در 

پس از پايان انتخابات به يكي از  دانستيم، اكنون خيلي خوب كرديمنظرسنجي كوچك و خردپا را اداره 

  .شوديمي محافظه كار در اخبار تلويزيوني مبدل سخنگويان اصل

يكي از ناظران انتخاباتي كمپين ترامپ به نام جان مك الفين در طي هفته گذشته به اين موضوع اشاره كرده 

ي اصلي آمريكا كه پيش از اين به نفع رقيب ترامپ بود، به نفع ترامپ تغيير هاالتيابود كه آراي برخي از 

ه كلين كانوي، نه خود ترامپ و نه  دامادش جارد كوشنر كه كه رياست اصلي كمپين ترامپ خواهد كرد. اما ن

را بر عهده داشت يا ناظر خانوادگي منصوص خانواده ترامپ بود در قطعيت اين موضوع ترديدي نداشتند: 

  ماجراي غيرمنتظره ترامپ به زودي به پايان خواهد رسيد.

جه شكسته خواهد شد. اما با تو هاآنتعداد آرا به نفع  كرديمتاكيد  اشيشخصتنها استيو بانون طبق ديدگاه 

 ، چنين ديدگاهي كامال در تضاد با يك نگرشدنديناميمبه اينكه اين ديدگاه بانون بود، كه او را استيو ديوانه 

  اطمينان بخش قرار داشت.

مند كوچك، خودشان را يك تيم بينش تقريبا همه افراد حاضر در كمپين انتخاباتي، به جز يك اقليت بسيار

. ستندينگريمو مانند هر كس ديگري در عالم سياست واقع بينانه به چشم انداز پيش رويشان  دانستنديم

ي كه بين اعضاي كمپين انتخاباتي دونالد ترامپ وجود داشت اين بود كه نه تنها ترامپ رئيس اناگفتهتوافق 

... . اعنقاد راسخي كه در قسمت اول جمله قبلي وجود داشت به اين معني بود تواندينم، بلكه شودينمجمهور 

  الزم نيست هيچ كس ذهنش را درگير قسمت دوم كند.
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وقتي مبارزات انتخاباتي به پايان رسيد ترامپ اميدوار بود. او از انتشار نوار سخنان ركيكش درباره بيلي بوش 

مهوري خواهان در غوغاي به پا شده در خصوص اين رسوايي نفطه رهايي يافته بود در زماني كه كميته ملي ج

ضعف مناسبي براي اجبار وي به كناره گيري از رقابت يافته بود. مدير اف بي آي، جيمز كامي، با اظهار اين 

ي هيالري كلينتون را پي گيري كند، در مدت يازده روز مانده به هاليميامطلب كه قصد دارد پرونده بازرسي 

ابات به طور عجيبي كلينتون را تحت تاثير قرار داد، و از پيروزي وي با اكثريت آرا در انتخابات جلوگيري انتخ

  كرد.

گفته  شديمترامپ در آغاز كمپين انتخاباتي به معاونش سام نونبرگ كه گاه بر سر كار بود و گاه كنار گذاشته 

 ».مشهورترين مرد دنيا باشم توانميممن «بود: 

(اين پرسش از لحاظ كيفي متفاوت با پرسش موجود » رئيس جمهور باشيد؟ ديخواهيماما آيا «رسيد نونبرگ پ

  »)رئيس جمهور باشيد؟ ديخواهيمچرا «در آزمون معمولي نامزدي رياست جمهوري بود: 

  رئيس جمهور شود. خواستينمنكته اين بود كه اين پرسش احتياجي به پاسخ دادن نداشت، چون ترامپ 

شغلي در تلويزيون داشته باشيد، ابتدا براي  ديخواهيماگر  گفتيمآيلز دوست ديرينه ترامپ هميشه  راجر

ه سرگرم شايعاتي بود ك شديمرياست جمهوري رقابت كنيد. اكنون ترامپ در حالي كه توسط آيلز تشويق 

  ود.ي بزرگ باندهيآدبخش . اين موضوع براي او نويشديمدرباره راه اندازي شبكه تلويزيوني ترامپ شنيده 

يرون خواهد ي بسيار بيشتر از كمپين انتخاباتي بهافرصتو  تريقوترامپ به آيلز گفته بود كه با يك برند بسيار 

يزي از آن چ تربزرگاين فرصت «آمد. او يك هفته پيش از شروع انتخابات در يك گپ و گفت به آيلز گفت: 

چون اين شكست نيست، ما كامال  كنمينماست كه من حتي تصورش را داشتم. من به شكست خوردن فكر 

را به شكست در انتخابات آماده كرده بود: راي من  اشيعمومگذشته از اين، او از پيش پاسخ .» مياشدهپيروز 

  دزديده شده است!

خود را با آتش و خشم براي شكست در انتخابات آماده كرده  اشيانتخاباتدونالد ترامپ و تيم كوچك مبارزان 

  آمادگي پيروز شدن در انتخابات را نداشتند. هاآنبودند. 

***  

شما  پيروز شوند. احتماال تواننديمكه  كننديمدر عالم سياست يك نفر بايد بازنده شود، اما هميشه همه فكر 

ن به جز كمپين ترامپ كه يك استثنا بر اي –د برنده خواهيد شد مگر اينكه باور داشته باشي ديشوينمبرنده 

  قاعده بود.
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مامي و ت دانستيماين بود كه كمپين خود را بسيار افتضاح  اشيانتخاباتايده اصلي ترامپ درباره مبارزات 

تي انتخابا. او به همين اندازه متقاعد شده بود كه اعضاي ستاد كرديماعضاي دخيل در ستاد را بازنده تلقي 

را  بهترين و ما بدترين تيم انتخاباتي هاآن: «گفتيمهيالري كلينتون برندگان فوق العاده اي هستند و مرتبا 

زمان صرف شده در كنار ترامپ در هواپيماي تبليغاتي اغلب يك تجربه كامال سرزنش آميز براي اعضاي ». داريم

  .كرديمكمپين بود، او تمام اطرافيانش را كودن فرض 

. گرفتيمي، اولين مدير كمپين انتخاباتي دونالد ترامپ، اغلب توسط او مورد سرزنش قرار لواندوفسك يكور

اخراجش كرد. پس از اخراج وي نيز ترامپ  2016و باالخره در ژوئن سال  ديناميم» بدترين«او را  هاماهترامپ 

ما همه بازنده هستيم، همه اعضاي : «گفتيم . اودانستيمرا محكوم به فنا  اشيانتخاباتهمچنان كمپين 

 وي» ... اي كاش كوري برمي گشت.دهديمكه چه كاري انجام  داندينمستاد ما وحشتناك هستند، هيچ كس 

  .كرديم، پل مانافورت، سريعا ابراز خشم و نااميدي اشيانتخاباتهمچنين در قبال دومين مدير كمپين 

از كلينتون عقب بود و هر روز با توفان آتشين مطبوعات  12به  17ا امتياز در ماه اوت، ترامپ در حالي كه ب

، حتي نتوانست يك سناريوي دور از دسترس براي پيروز شدن در انتخابات اجرا كند. در اين شديممواجه 

لحظه وحشتناك ترامپ در حالت اضطرار و درماندگي كمپين بازنده خود را به فروش گذاشت. باب مرسر يكي 

ز ميلياردهاي جناح راست كه حامي تد كروز، از نامزدهاي جمهوري خواه انتخابات رياست جمهوري بود، با ا

ميليون دالر به كمپين ترامپ به حمايت از وي پرداخت. باب مرسر و دخترش ربكا مرسر با اين باور  5تزريق 

طقه النگ آيلند به يك همايش كه كمپين ترامپ در حال قدرت گرفتن است با هلي كوپتر خودشان را از من

جمع آوري كمك مالي برنامه ريزي شده در شهر همپتون رساندند. در اين همايش ديگر اهدا كنندگان مالي 

  ، و وودي جانسون، تاجر ميلياردر آمريكايي نيز حضور داشتند.جتز وركيوين ييكايفوتبال آمر ميتمانند مالك 

ي با باب مرسر و دخترش نداشت. او پيش از اين فقط چند بار با باب مرسر ايجددونالد ترامپ هيچ رابطه 

. آشنايي ربكا مرسر با ترامپ نيز در مجموع كرديمصحبت كرده بود و باب مرسر اغلب با كلمات كوتاه صحبت 

شان د. با اين حال، وقتي خانواده مرسر برنامه خوشديمبه گرفتن يك عكس سلفي با او در برج ترامپ خالصه 

را براي در دست گرفتن كمپين ارائه كردند و استيو بانون و كلين كانوي را به عنوان معاونان خود در كمپين 

منصوب كردند ترامپ مخالفتي از خود نشان نداد. او فقط اظهار شگفتي بسيار زيادي از اين موضوع كرد كه 

اين كار شما واقعا گيج كننده «دخترش گفت:  چرا بايد كسي بخواهد چنين كاري انجام دهد. او به باب مرسر و

  »است.

همه عوامل جدي نشان دهنده چيزي فراتر از شكست بود كه بر كمپين ترامپ سايه افكنده بود، نوعي حس 

  .ديناميم» كمپين به گل نشسته«عدم امكان ساختاري كه استيو بانون آن را 
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پول  حاضر نبود حتي -حتي ده برابر بيشتر از اين–د كانديدايي كه خود را به عنوان يك ميلياردر معرفي كر

ي كمپين كند. استيو بانون به جارد كوشنر گفت كه پس از برگزاري اولين مناظره هانهيهزخودش را صرف 

ي كمپين را تا روز انتخابات هانهيهزميليون دالر اعتبار نياز دارند تا  50به  هاآنانتخاباتي در ماه سپتامبر 

  .تامين كنند

ميليون دالر به دست آوريم مگر  5 ميتوانينمما به هيچ وجه «ي كه داشت گفت: ايقوجارد كوشنر با بينش 

  »اينكه پيروزي ترامپ را در انتخابات تضمين كنيم.

اگر بتوانيم بگوييم شانس پيروزي بيشتر از نصف «كوشنر در جواب گفت: » ميليون چطور؟ 25«بانون پرسيد: 

  »است.

ميليون دالر براي حمايت از كمپين  10انجام دهد اين بود كه  توانستيمبهترين كاري كه ترامپ در پايانف 

اختصاص دهد، مشروط بر اينكه اين پول را به محض اينكه بودجه ديگري به دست آمد باز پس دهد. (استيو 

آماده اقدام كرد، ي هاعملمناچين كه در آن زمان رئيس مالي كمپين بود براي جمع آوري وام با دستور 

  باز پس دادن اين پول را فراموش كند.) توانستينمبنابراين ترامپ به راحتي 

در واقع هيچ كمپيني در كار نبود، زيرا هيچ نوع سازمان واقعي وجود نداشت يا اينكه در بهترين حالت يك 

. راجر استون، مدير زودهنگام كمپين انتخاباتي ترامپ، كرديمسازمان ناكارآمد كمپين انتخاباتي ترامپ را اداره 

از سمتش كناره گيري كرد يا توسط ترامپ اخراج شد، و پس از آن هر كدام از طرفين علنا ادعا كردند كه 

و  با جنجال كرديمديگري او را به سكوت وا داشته است. سام نورنبرگ دستيار ترامپ كه براي استون كار 

ي از كار بركنار شد و سپس ترامپ با طرح شكايت از نورنبرگ به طور نمايشي اقدام به فسكلواندوغوغا توسط 

ي ناكارامد كرد. از سوي ديگر، لواندوفسكي و هوپ كيكس دستيار روابط عمومي كمپين هامهرهكنار گذاشتن 

گ رويداد را نورنبري با هم داشتند كه در نهايت به يك نزاع عمومي در خيابان كشيده شد. اين اهيقضترامپ 

در پاسخ به شكايت ترامپ عليه خودش مطرح كرد. بنابراين از ظاهر كمپين انتخاباتي ترامپ پيدا بود كه اين 

  كمپين براي پيروز شدن در انتخابات راه اندازي نشده بود.

كرد، حتي هنگامي كه دونالد ترامپ شانزده نامزد جمهوري خواه ديگر را از حضور در صحنه رقابت حذف 

هدف نهايي پيروز شدن در انتخابات رياست  توانستينم، اما باز هم ديرسيماگرچه اين خود بعيد به نظر 

  غيرطبيعي جلوه دهد. تركمجمهوري را اندكي 

، با علني شدن قضيه ديرسيمبه نظر  ترمحتملبرنده شدن ترامپ اندكي  2016همچنين اگر در پاييز سال 

ك از بين رفت. ترامپ به بيلي بوش، مجري شبكه ان بي سي، در حين اجراي يك بيلي بوش اين اقبال اند
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؛ اين شوميممن خود به خود جذب زيبا رويان «برنامه با محوريت بحث ملي در مورد آزار جنسي گفته بود: 

انجام اري هر ك ديتوانيمصبر كنم. وقتي شما يك ستاره باشيد  توانمينمبراي من مانند يك مغناطيس است و 

  »... هر كاري كه بخواهيد.دهنديمدهيد و ديگران به شما اين اجازه را 

اين رسوايي مانند فروپاشي سالن اپرا بود و به قدري شرم آور بود كه وقتي رينز پريباس، رئيس كميته ملي 

 تتوانسينمجمهوري خواهان براي يك جلسه اضطراري در برج ترامپ از واشنگتن به نيويورك فراخوانده شد 

ي پن استيشن دل بكند. بيش از دو ساعت طول كشيد تا تيم ترامپ توانستند با چرب ارهيزنجي هارستوراناز 

  زباني او را به حضور در جلسه مجاب كنند.

ت بعد از برادر، ممكن اس«استيو بانون در حالي كه درمانده شده بود پشت تلفن با چاپلوسي به پريباس گفت: 

  »تو را نبينم، اما امروز تو بايد به اين ساختمان بيايي و بايد از در ورودي وارد شوي.امروز من ديگر 

***  

پس از انتشار نوار سخنان ترامپ درباره بيلي بوش، مالنيا ترامپ مجبور بود بي آبرويي شوهرش را تحمل كند، 

  به هيچ وجه رئيس جمهور شود. توانستينمو تنها روزنه اميد براي او اين بود كه همسرش ديگر 

ازدواج دونالد ترامپ با مالنيا ترامپ تقريبا براي همه اطرافيانش گيج كننده بود. او و مالنيا زمان نسبتا كمي 

روزهاي متوالي هيچ تماسي با يكديگر نداشتند حتي  هاآنكه  آمديمرا با هم سپري كرده بودند. گاهي پيش 

كه دونالد ترامپ كجا هست و خيلي به  دانستينمسكونت داشتند. مالنيا اغلب  با اينكه هر دو در برج ترامپ

ي مختلف رفت و آمد داشت به واحدهاي هااتاق. دونالد ترامپ همان طور كه به دادينماين موضوع اهميتي 

وي  . مالنيا ترامپ همان طور كه اطالع اندكي از محل حضور ترامپ داشت، از كارهايزديممختلف نيز سر 

داشت. دونالد ترامپ يك پدر غايب براي  هاآنو عالقه اندكي به اطالع يافتن از  دانستينمنيز چيز زيادي 

، و حتي براي فرزند پنجمش، بارون، كه حاصل ازدواج وي با مالنيا بود، بيش شديمچهار فرزند اولش محسوب 

 در نهايت هنرش را كامل كنديمبود كه فكر  از ديگران غايب بود. او درباره ازدواج سومش به دوستانش گفته

  »كارت را انجام بده.« -كرده است: زندگي كن و بگذار زندگي كنند  

دونالد ترامپ يك زن پرست بدنام بود و در طول كمپين انتخاباتي احتماال به مشهورترين فرد زن باره در دنيا 

 فردي پر احساس است، رسديممپ به زنان بگويد وقتي ترا توانستينمتبديل شد. در حالي كه هيچ كس 

داشت. به عنوان مثال، او در مورد اين نظريه  هاآني بسياري در مورد چگونگي كنار آمدن با هادگاهيدخود او 

 توانديمبا دوستانش صحبت كرده بود كه هر چقدر اختالف سني مرد با زن جوان بيشتر باشد، زن جوان كمتر 

 شناسد.شخصيت فريب كار او را ب
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با اين حال، اين تصور كه ازدواج دونالد ترامپ و مالنيا ترامپ يك ازدواج صوري است بسيار دور از حقيقت بود. 

، و اغلب به طور زشتي ظاهر او را در كرديمدونالد ترامپ هنگامي كه مالنيا حضور نداشت مرتبا از او صحبت 

» نيمتهمسر غ«كه مالنيا يك  گفتيم. ترامپ با غرور و بدون كنايه به ديگران كرديمحضور ديگران تحسين 

 اشيزندگرا به طور كامل با مالنيا شريك نباشد، اما غنايم  اشيزندگبراي او است. اگرچه ممكن بود ترامپ 

 :گفتيمرا با خوشحالي با او شريك شده بود. ترامپ با انعكاس ابتذال معروف يك مرد ثروتمند هميشه 

  ».داشتن يك همسر شاد يعني داشتن يك زندگي شاد«

مالنيا كارهايش را تاييد كند. (او خواستار تاييد همه زناني بود كه در اطرافش  خواستيمترامپ همچنين 

وقتي او اولين بار به طور جدي شروع به  2014.) در سال دادنديمنيز عاقالنه اين كار را انجام  هاآنبودند و 

ممكن است ترامپ بتواند پيروز  كرديمبراي رياست جمهوري كرد، مالنيا از معدود افرادي بود كه فكر  رقابت

شود. براي ايوانكا ترامپ، دختر دونالد ترامپ، موضوع كانديداتوري پدرش يك شوخي گزاف و بزرگ بود و او 

چ گاه داشت و هي اشينامادرري كه از با دقت خودش را از كمپين انتخاباتي دور نگه داشته بود. ايوانكا با تنف

تمام چيزي كه شما بايد در مورد مالنيا بدانيد اين است كه به دوستانش گفته بود:  كردينمآن را كامال پنهان 
  اگر پدرم وارد رقابت رياست جمهوري بشود پيروز خواهد شد. كنديماو فكر 

اما اين چشم انداز كه دونالد ترامپ واقعا رئيس جمهور بشود براي مالنيا وحشتناك بود. او باور داشت كه چنين 

موقعيتي زندگي توام با آرامش وي را كه تقريبا به طور كامل روي پسر كم سن و سالش متمركز شده بود از 

  .برديمبين 

، و اخبار را به طور گذرانديم اشيانتخاباترا در مبارزات شوهر خوشحال مالنيا ترامپ حتي زماني كه تمام روز 

: آدم ناشي سرنا را از سر گشادش مي زند! اما باز هم وحشت و عذاب تمام گفتيم، به او كرديمكامل رصد 

  وجود مالنيا را فرا گرفت.

ر شهر منهتن به راه يك كمپين نجوا آميز، رنج آور و خنده دار از حيث كنايي بودن در مورد مالنيا ترامپ د

افتاده بود و دوستان مالنيا او را از اين ماجرا با خبر كردند. قضيه اين بود كه حرفه مدلينگ مالنيا ترامپ زير 

» سوزي«ذره بين قرار گرفته بود. در اسلووني، كشوري كه مالنيا ترامپ بزرگ شده بود، يك مجله مشهور به نام 

پس از آن، روزنامه ديلي  از كانديد شدن دونالد ترامپ به چاپ رساند.شايعات مطرح شده درباره وي را پس 

 در خصوص اخبار آينده اين شايعات را براي تمام دنيا فاش كرد. اشكنندهميل با سليقه بيزار 

در حرفه  ترشيپي حذف شده يك عكس عريان از مالنيا ترامپ كه او هابخشبه  نيويورك پستروزنامه 

ته بود دست يافت و آن را منتشر كرد، اين يك نشت اطالعاتي بود كه هر كسي جز مدلينگ خودش انداخ

  كار خود ترامپ باشد. كرديممالنيا تصور مي 
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مالنيا با رنجيدگي تسلي ناپذيري با شوهرش روبرو شد و از او پرسيد آيا اين آينده ما است؟ سپس به ترامپ 

  ند.چنين شرايطي را در آينده تحمل ك تواندينمگفت 

، سپس كار او را به وكاليي واگذار كرد كه توانستند اين !»ميكنيمما شكايت «ترامپ به شيوه خود پاسخ داد: 

پرونده را با موفقيت به سرانجام برسانند. اما اين بار دونالد ترامپ نيز به طور غير منتظره از اين قضيه پشيمان 

او كمي ديگر در ماه نوامبر به پايان خواهد رسيد. او به  بود. ترامپ به مالنيا گفت كه ماجراي كانديداتوري

در انتخابات وجود نداشت. براي شوهري كه  اشيروزيپهمسرش قول جدي داد، چون واقعا هيچ راهي براي 

  .شوديماين تنها قولي باشد كه به طور حتم نگه داشته  ديرسيمبه طور مزمن به همسرش بي وفا بود، به نظر 

***  

اثر مل بروكس را تكرار كرد. در اين فيلم، قهرمانان دزد  هاكنندهتهيه كمپين ترامپ شايد سهوا طرح فيلمنامه 

درصد سهام  100، به دنبال فروش بيش از و لئو به لوم ستوكياليمكس بصفت و منگ داستان بروكس، 

. از آنجايي كه اگر اين نمايش اش را بر عهده دارند هستندمالكيت نمايش برودوي كه خودشان تهيه كنندگي

مايش كه يك ن شوديمي چيده اگونه، تمام عناصر نمايش به شوديميك نمايش موفق باشد دست اين افراد رو 

ناموفق جلوه كند. بر اين اساس، قهرمانان داستان مل بروكس نمايشي بسيار عجيب و غريب به روي پرده 

و به اين ترتيب تهيه كنندگان نمايش را به سرنوشت بدي  ديآيمكه در واقع بسيار موفق از آب در  برنديم

  .كنديمدچار 

نامزدهاي پيروز در انتخابات رياست جمهوري، صرف نظر از اينكه نوعي حس غرور يا خودشيفتگي يا حس 

را صرف  شانحرفهپا به عرصه رقابت بگذارند، معموال بخش قابل توجهي از  شوديمپيشگويي سرنوشت موجب 

، چون كننديمكررا با افراد مختلف تماس برقرار م هاآن. كننديمآماده سازي براي نقش رياست جمهوري 

با شتاب چيزهاي  هاآنموفقيت در سياست عمدتا بستگي به اين دارد كه متحدان شما چه كساني باشند. 

رد.) ور به رفقاي صميمي پدرش اتكا ك. (حتي جرج دبليو بوش بي حوصله نيز براي اين منظرنديگيمجديد ياد 

بريز و بپاش خودشان را پاك مي كنندف يا اينكه دست كم با دقت بسيار زياد بر كارهايشان سرپوش  هاآن

. در نهايت، نامزدهاي برنده رياست جمهوري خودشان را براي پيروز شدن و حكومت كردن آماده گذارنديم

  .كننديم

ي باال بود. اين نامزد رياست جمهوري هاهيفرضهشيارانه انجام شده بود متفاوت با  اما محاسبات ترامپ كه كامال

، رياست جمهوري دست يابند آستانهتوانند به تمام مزاياي رسيدن به مي كردنديمو دستياران ارشدش تصور 

چيزي جز  بور نيستيمي تغيير ايجاد كنند: ما مجاذره شانياساسبدون اينكه نياز باشد در رفتار يا جهان بيني 

  اين باشيم كه هم اكنون هستيم، چون مطمئنا پيروز نخواهيم شد.
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بسياري از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري آمريكا تاكنون از راه نيافتن به كاخ سفيد حسن استفاده را 

نامزدهاي جدي . هر يك از كنديم. اين استراتژي در عمل به فرماندارها بيشتر از سناتورها كمك اندكرده

، براي جذب مشاوره و دهديمرياست جمهوري، صرف نظر از اينكه تا چه اندازه واشنگتن را مورد انتقاد قرار 

حلقه متحدان خود به ندرت كسي را داشت  نيتريدرونحمايت به فعاالن سياسي متكي هستند. اما ترامپ در 

مشاورانش هرگز در عالم سياست فعاليتي نداشتند.  نيتركينزدكه در حوزه سياست ملي كار كرده باشد، و 

را  اشيانتخاباتترامپ در طول دوران زندگيش دوستان صميمي كمي از هر قماش داشت، اما وقتي مبارزات 

براي رياست جمهوري آغاز كرد تقريبا هيچ دوستي در عالم سياست نداشت. تنها دو سياست مدار واقعي كه 

خاص  ياوهيشك داشت رودي جولياني و كريس كريستي بودند كه هر دويشان به ترامپ باهاشان روابط نزدي

منزوي و عجيب و غريب بودند. از طرفي، اعتراف به اين حقيقت كه دونالد ترامپ واقعا هيچ چيزي درباره 

، يك كتمان حقيقت مضحك بود. در آغاز كمپين دانستينممباني فكري بنيادي منصب رياست جمهوري 

ده شد تا نما فرستاي، سام نورنبرگ در يك صحنه مناسب براي تهيه كننده تلويزيوني به روي پيشانتخابات

من به متمم چهارم قانون اساسي كه : «ديگويممفاد قانون اساسي را براي ترامپ توضيح دهد. او در اين باره 

نش را به اطراف رسيدم، ديدم ترامپ از روي تعجب با انگشت لبش را به سمت پايين كشيد و چشما

  .»چرخانديم

تقريبا همه افراد حاضر در تيم انتخاباتي دونالد ترامپ درگير مناقشات گوناگوني بودند كه به طور حتم 

يك رئيس جمهور يا كاركناش را دچار دردسر كند. به عنوان مثال، مايك فلين مشاور امنيت ملي  توانستيم

پرده نمايش تجمعات انتخاباتي وي تبديل شد. ترامپ به شخصه كابينه آينده ترامپ بود كه بعدها به پيش 

ي او را درباره سازمان سيا و بدبختي جاسوسان آمريكايي بشنود. دوستان هاهيگالخيلي دوست داشت كه 

بگيرد.  هاروسهزار دالر از  45مايك فلين به او گفته بودند اين ايده خوبي نيست كه كسي براي يك سخنراني 

، بنابراين او »ممكن بود اين مسئله مشكل ساز شود ميشديمخب، اگر ما پيروز «گفته بود:  او در جواب

  كه بردي در كار نيست و جاسوسي وي مشكل ساز نخواهد شد. دانستيم

او را  يلواندوفسكپل مانافورت يك نماينده سياسي بين المللي و فعال سياسي بود كه ترامپ پس از اخراج 

ر دال هاونيليو مستبدان فاسد، م كتاتورهاياز د يندگيبه نماسال  30خود ابقا كرد. او مدت براي اداره كمپين 

ه . گذشتكرديمصرف بود،  معطوف به خود كردهرا  ييكايمحققان آمر توجهها كه مدت يپول ريمس كيرا در 

 اشيمالاز اين، وقتي مانافورت به كمپين ترامپ ملحق شد تحت تعقيب قانوني قرار داشت و تمامي اقدامات 

مانافورت  ردكيمبود كه ادعا  پاسكايآلگ در به نام يگارشيعضو ال اردريليك مثبت و ضبط شده بود. شاكي او ي

  مستغالت از او كالهبرداري كرده است.ميليون دالر در يك معامله پيچيده بخش امالك و  17مبلغ 
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به داليل كامال واضح، تا پيش از دونالد ترامپ هيچ كدام از روساي جمهور آمريكا از بخش امالك و مستغالت 

. اندذاشتهگوارد عالم سياست نشده بودند و تاكنون سياست مداران اندكي نيز از اين بخش پا به عرصه سياست 

اي بر بازار آن حاكم نيست، مبناي الت اين است كه قوانين سختگيرانهو مستغ ي تجارت امالكهايژگيواز 

ي كالن است و در معرض نوسانات مكرر بازار قرار دارد، نبض اين تجارت اغلب به هايبدهفعاليت آن بر اساس 

مپ، راي ترجيحي براي مشكل پولشويي است. جارد كوشنر داماد تامبادلهنفع مصالح دولت است، و يك ارز 

پدرش چارلي كوشنر، پسران ترامپ دونالد جونيور ترامپ و اريك ترامپ، ايوانكا دختر ترامپ، و همچنين خود 

 1يالمللي و با كسب پول خاكستردر برزخ مشكوك جريان نقدينگي بينترامپ همگي كمابيش با كار كردن 

دستيار دونالد ترامپ به منافع  نيترمهم. جارد كوشنر داماد و كردنديمحمايت  شانيتجاري هاشركتاز 

كاب به سبب ارت ترشيپحاصل از امالك و مستغالت پدرش، چارلي كوشنر، كامال وابسته بود. چارلي كوشنر 

ي مالي غيرقانوني در زندان هاكمكيي مانند فرار از ماليات، پرداخت رشوه به شاهدان دادگاه، و اهداي هاجرم

  فدرال حبس شده بود.

بخش تحقيق درباره مراودات حزب مخالف را روي  نيترمهم هاآنت مداران امروزي و صاحب منصبان سياس

 ديرسيمبه اين نتيجه  ، منطقا. اگر تيم ترامپ نامزد خود را مورد بررسي قرار داده بوددهنديمخودشان انجام 

رض خطر قرار دهد. اما ترامپ به را در مع هاآنبه راحتي  توانديمكه بررسي دقيق خصوصيات اخالقي ترامپ 

هيچ وجه تالشي براي اجراي اين تحقيق نكرد. راجر استون، مشاور سياسي طوالني مدت ترامپ، براي استيو 

كه چنين بررسي دقيقي روي خودش  دهدينمبانون توضيح داد كه وضعيت روحي ترامپ هرگز به او اجازه 

د كه يك نفر درباره او اطالعات زيادي داشته باشد و در تحمل كن توانستينمانجام دهد. همچنين ترامپ 

، چرا انجام چنين بررسي هانيانتيجه از اين اطالعات همچون اهرم فشار عليه وي استفاده كند. گذشته از 

دقيق و به طور بالقوه تهديد آميزي مورد نياز بود در حالي كه ترامپ شانس زيادي براي پيروزي در انتخابات 

  نداشت؟

ي احتمالي بين معامالت تجاري و امالك و مستغالت خود بي اعتنا بود، بلكه هارتيمغاترامپ نه تنها به 

. اگر او قصد پيروز شدن داشت چرا بايد چنين كاري كرديمامتناع  اشياتيمالي هااظهارنامهجسورانه از انتشار 

  ؟كرديم

تصاص كمترين زمان براي بررسي مسائل مربوط به ، از اخ»شانس بد«گذشته از اين، ترامپ با گفتن عبارت 

، اما واقعيت اين بود كه او مديريت اين نقل و انتقاالت را وقت تلف كردن رفتيمنقل و انتقاالت طفره 

  .كردينمابدا فكر  شيهاييدارا. او حتي به مساله وجود مغايرت در دانستيم

                                                             
  .ديآيمبه دست  يبه دور از چشم ماموران حكومت يو پنهان ينيزم ريز يهاكه از كانال شوديمگفته  ييه درآمدهاب1 
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  .دانستيمبرنده شود! يا باخت را به منزله برد  خواستينماو 

  ، فردي كه قرار بود شهيد راه هيالري كلينتون مرموز شود.شديمترامپ به مشهورترين مرد جهان تبديل 

المللي ي پولدار گمنام به جايگاه افراد مشهور بينهابچهدختر او ايوانكا ترامپ، و دامادش جارد كوشنر، از جايگاه 

  .افتندييمو سفيران برند ترفيع درجه 

  .ديرسيم 2استيو بانون به رياست جنبش اعتراضي چاي

  .شديمكلين كانوي به ستاره اخبار تلويزيوني تبديل 

  .گرفتنديمرا در حزب جمهوري خواه خود از سر  تشانيفعالرينز پريباس و كتي والش 

  دوباره ناهارش را در خلوت خودش بخورد. توانستيممالنيا ترامپ 

  .دنديكشيمانتظارش را  2016اين نتيجه بدون دردسري بود كه كمپين ترامپ در هشتم نوامبر 

  شكست در انتخابات به نفع همه بود.

بعد از ظهر، هنگامي كه روند غيرمنتظره پيروزي ترامپ به نظر تاييد شده بود،  8آن روز كمي بعد از ساعت 

ر ترامپ فرزند وي به يكي از دوستانش گفت كه پدرش انگار شبح ديده است. مالنيا ترامپ كه همسرش جونيو

  نبود.اش اشك شوق ، و البته گريهختيريمبه او يك قول جدي داده بود اشك 

 مبر اساس مشاهدات توام با ناراحتي استيو بانون، در فضاي كمي بيشتر از يك ساعت، ابتدا ترامپ گيج و سردرگ

، سپس به تدريج اين سردرگمي او به ناباوري گراييد، و سپس وحشت وجودش را فرا گرفت. ديرسيمبه نظر 

اما هنوز يك تحول نهايي باقي مانده بود: ناگهان دونالد ترامپ تبديل به مردي شد كه باور داشت هم شايستگي 

  و هم قدرت آن را دارد كه رئيس جمهور اياالت متحده شود.

  روز نخست

ترامپ با وجود دلسرد شدن از قصور واشنگتن براي استقبال و تجليل مناسب از او مانند يك فروشنده خوب 

وانايي ت شانياصل. فروشندگان كه ويژگي شخصيتي و دارايي كرديمبا عينك خوش بيني به همه چيز نگاه 

. اما براي ساير افرادي دلسردي دهنديماستمرار دادن به  فروش است همواره به جهان را در شرايط مثبت قرار 

  يك نياز براي بهبود واقعيت است.

                                                             
  تي پارتي2 
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صبح روز بعد، ترامپ خواستار تاييد نظرش توسط ديگران در اين خصوص بود كه مراسم تحليف وي بسيار 

انبوه مردم با اشتياق به من اقبال نشان دادند. اين جمعيت «عالي و موفق بوده است. او از اطرافيانش پرسيد: 

او همچنين چندين تماس تلفني با دوستانش گرفت كه بيشتر » بيش از يك ميليون نفر بود، درست است؟

به اين سوال ترامپ مثبت بود. جارد كوشنر تاييد كرد كه جمعيت زيادي براي مراسم تحليف  پاسخشان هاآن

ي پ شود. پريباس با ادعاترامپ آمده بودند. كلين كانوي عكس العملي نشان نداد كه باعث دلسرد شدن ترام

  ترامپ موافقت كرد، و بانون هم در جواب ترامپ با او شوخي كرد.

 ي پر جمعيت مراسمهاصحنهيكي از نخستين حركات ترامپ به عنوان رئيس جمهور اين بود كه تصاويري از 

  بخش حزب چپ كرد.ي الهامهاعكسي از امجموعهتحليفش را جايگزين 

گويي، هاي عقلي توجيه كند. گزافامپ را در مورد واقعيت با استداللتا كژانديشي تراستيو بانون آمده بود 

سازي، آزاد انديشي و غافل شدن از حقايق در ترامپ ماحصل فقدان احساس گناه، پردازي، بداههاغراق، خيال

يت و رمردم فريبي و كنترل انگيزه در شخصيت وي بود. اين خصوصيات شخصيتي روي هم رفته نوعي فو

خودانگيختگي در ترامپ ايجاد كرده بود كه براي تاثيرگذاري آني بر بسياري از افراد موفقيت آميز بود، و در 

  .ديرسيمعين حال براي بسياري از افراد ديگر وحشتناك به نظر 

اين  كه از نظر استيو بانون، باراك اوباما غايت بي نظمي بود. بانون در يك اظهار نظر با تكيه بر مقام خود

ازي سياست يك ب«ي در سياست نداشته است گفت: اتجربهكه تا ماه اوت گذشته هيچ  پوشانديمحقيقت را 

همچنين از نظر استيو بانون، دونالد ترامپ، نسخه » هرگز درگيرش نشده بود. ترشيپبسيار آني است كه اوباما 

. (بانون مدتي طوالني با دوستانش درباره نياز به جديد ويليام جنينز برايان وزير امور خارجه اسبق آمريكا بود

 ردندكيمتصور  هاآنظهور يك ويليام جنينز برايان جديد در عرصه سياست جناح راست صحبت كرده بود، و 

ر و با شو توانستيممنظور بانون شخص خودش هست.) در آغاز قرن بيستم، ويليام برايان با اين مهارت كه 

ي مدت نامحدودي صحبت كند مخاطبان روستايي را شيفته خودش كرده بود. به همين شوق و في البداهه برا

قياس، برخي از دوستان صميمي دونالد ترامپ، از جمله استيو بانون، بر اين باور بودند كه ترامپ مشكالتي را 

ي او هاتصحب، اگرچه كنديمجبران  اشييگوكه در خواندن، نوشتن و تمركز دقيق دارد با مهارت بداهه 

ي هاحبتصي ويليام جنينگز برايان را نداشت اما بدون شك اين تاثير كامال بر عكس تاثير هاصحبتتاثيرگذاري 

 اوباما بود.

  هارسانه

لويزيون ي خبري تهاشبكهستاره  نيترمحبوبآوريل، بيل اوريلي، سرخبرگزار شبكه فاكس نيوز و  19در تاريخ 

آمريكا توسط خانواده مرداك به اتهام آزار و اذيت جنسي از كار اخراج شد. اين بركناري در پي ادامه روند 
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پاكسازي شبكه فاكس نيوز صورت گرفت كه نه ماه پيش با اخراج راجر آيلز، رياست شبكه، آغاز شده بود. 

توانسته بود به نفوذ سياسي نهايي خود دست يابد. با فاكس نيوز با انتخاب دونالد ترامپ به رياست جمهوري 

آينده اين شبكه در تنگناي عجيب و غريب خانواده مرداك بين پدر محافظه  ديرسيماين حال، اكنون به نظر 

  كار و پسران ليبرال اداره شود.

ش يد و رو به اقيانوسچند ساعت پس از اعالم خبر اخراج بيل اوريلي از شبكه فاكس نيوز، راجر آيلز از خانه جد

ماهه از طرف فاكس نيوز دريافت كرده بود يك پيام  18در منطقه پام بيچ كه به عنوان يك حق السكوت 

سري براي استيو بانون فرستاد كه حاوي اين سوال بود: اوريلي و هنتي سر كار خود هستند، تو چطور؟ راجر 

حال  . درديكشيمراه اندازي يك شبكه محافظه كار  آيلز به طور پنهاني نقشه بازگشت خود به رسانه را با

  سراپا گوش بود. گذاشتيمرا در كاخ سفيد پشت سر  اشيداخلحاضر، استيفن بانون كه دوران تبعيد 

ي سياست مدار كه به دنبال فرصت يا انتقام اعدهايده راه اندازي يك شبكه جديد صرفا به خاطر جاه طلبي 

كه نوعي حس اضطرار در اين باره كه پديده ترامپ بيش از هر چيز ديگري به گيري بودند شكل نگرفت، بل

. فاكس نيوز مدت بيش از كرديمي را ايجاب اشبكه، ضرورت تاسيس چنين شديمرسانه جناح راست مربوط 

رقت در حال تخريب كشور و س هابراليل: كرديمرا به مخاطبانش القا  اشيستيپوپولبيست سال بود كه پيام 

، از جمله پسران روپرت مرداك، كم هابراليلمنابع كشور هستند. سپس درست در همان لحظه كه بسياري از 

كم به اين باور رسيده بودند كه شبكه فاكس نيوز به خاطر شعارهاي ضد همجنسگرايي، ضد سقط جنين و 

. سايت بريت بارت نيوز راه اندازي شد. دهديماز دست  پيام ضد مهاجرتي خود رفته رفته مخاطبان جوانش را

، بلكه مخاطبانش را به يك داديمي را مخاطب خود قرار ترجواناين سايت نه تنها جمعيت راست گراي بسيار 

ي اجتماعي) تبديل كرده بود. با ادامه يافتن فعاليت هارسانهي هاغولجمعيت بسيار بزرگ از فعاالن مجازي (يا 

با مخاطبانش هماهنگ است كه راجر آيلز با مخاطبان  كرديمكه استيفن بانون به همان اندازه احساس اين شب

  خود بود.

ي جناح راست به طور همه جانبه دور محور ترامپ ائتالف كرده بودند و به آساني هارسانههمان طور كه 

دت ي اصلي نيز به شهارسانه، كردنديمر تبرئه حزب محافظه كا نهيريو د ياصول اصلي ترامپ را با هامخالفت

درست به مانند سياست كشور را به دو قطب  هارسانهبا هواخواهان ترامپ مقابله مي ركدند. در اين شرايط 

تقسيم كرده و به تجسم سياست تبديل شده بودند. راجر آيلز كه از معركه كنار گذاشته شده بود مشتاق بود 

) پيروزي ترامپ قدرت يك پايگاه انتخاباتي به مراتب 1ان بازي طبيعي او بود: به بازي برگردد، زيرا اين ميد

ي تلويزيوني يك شبكه كوچك و دو هاشبكهاما متمركزتر را به اثبات رساند. به همين قياس، در  تركوچك
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اري ) اين موضوع به معني فداك2آتشه ارزشمندتر از يك شبكه بزرگ با تعهد كمتر نسبت به نامزدها بود. 

  ) بنابراين التهاب و درگيري شديدي در راه بود.3معكوس حلقه كوچكي از دشمنان پر شور بود. 

اگر استيفن بانون به محض ورود به كاخ سفيد از كار اخراج شد اين قضيه براي او فرصتي فراهم كرد. در 

ايه بود كه امكان سرم حقيقت، مشكل سايت بريت بارت نيوز با هزينه يك و نيم ميليون دالري در سال اين

گذاري بيشتر و گسترش دامنه سايت در مقياس باال وجود نداشت. اما اگر اوريلي و هنتي در اداره شبكه 

ديدي از دوره ج شديمي تلويزيوني در آينده قابل پيش بيني هاشبكه، با استفاده از ثروت كردنديمهمكاري 

  اشتياق و برتري حزب راست را با دولت ترامپ ترامپ آغاز كرد.

شفاف بود: نه فقط به قدرت رسيدن ترامپ، بلكه افول شبكه  تحت مديريتش يهاشبكهپيام راجز آيلز به 

  .دهديمفاكس نيوز اهميت كار استيفن بانون را نشان 

سمت خود را در كاخ  كنديمع داد كه در حال حاضر او سعي بانون در پاسخ به اين پيام به راجر آيلز اطال

  سفيد حفظ كند. وي در عين حال اذعان كرد كه فرصت پيش رو يك فرصت مشهود است.

آوريل تعيين شده بود. اين مراسم شام ساالنه كه  زماني  29تاريخ مراسم شام كاخ سفيد با خبرنگاران براي 

ي تبديل شده بود تا با استخدام ارسانهي هاسازمانفرصت براي  به يك شديميك رويداد داخلي محسوب 

اي خود به اين مراسم بر فرستادنشانافراد مشهور كه غالبا هيچ ارتباطي با روزنامه نگاري و سياست نداشتند و 

ي باعث تحقير ترامپ شده بود، زيرا باراك اوباما براي استهزا 2011اعتباري درست كنند. اين مراسم در سال 

ترامپ سر ميز ناهار خوري او را از بقيه جدا كرده بود. در فرهنگ نژادي ترامپ اين كار يك توهين بود و همين 

  شركت كند. 2016توهين او را بر اين وا داشت كه در انتخابات سال 

ع ومدت كوتاهي پس از ورود تيم ترامپ به كاخ سفيد، مراسم شام كاخ سفيد با خبرنگاران تبديل به يك موض

نگران كننده شد. عصر يك روز زمستاني كلين كانوي در حالتي نگران در دفتر خود با هوپ كيكز درباره اين 

  كه براي مراسم شام كاخ سفيد با خبرنگاران چه كاري بايد انجام شود. كرديمموضوع گفتگو 

ت نه خودش شخصي ي به خرج دهد ومشكل اصلي اين بود كه رئيس جمهور نه تمايلي داشت اندكي شوخ طبع

  ي داشت.امزهبا

پيش از اين جورج دبليو بوش با برگزاري مراسم شام كاخ سفيد مخالفت كرده بود، اما به تدريج خودش را 

نمايش بهتري نسبت به قبل از خود نشان داده بود. اما دو  ،براي اين مراسم آماده كرده و با گذشت هر سال

تصورشان  ،گذاشتنديمرا با يك خبرنگار در دفتر كانوي در ميان  شانينگرانتن از زنان حاضر در كاخ سفيد كه 
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ترامپ «ن باره گفت: اين بود كه ترامپ يك شانس واقعي براي موفقيت در اين ضيافت شام دارد. كانوي در اي

  »نحوه رفتار او خيلي از مد افتاده است.«كيكز گفت: » ارزشي قائل نيست. براي طنز تلخ

رويداد را ، اين دنديديمحل قابلشام را به طور واضح يك مشكل غير حاضر در جلسه كه مراسماما دو زن 

 هانآ. دانستنديمرا در مورد ترامپ غيرعادالنه  هارسانه، و به طور كلي ديدگاه كردنديمعادالنه توصيف غير

به او اجازه ترديد  هاآن.» «شوديمي از ترامپ انعكاس داده اعادالنهتصوير غير« در اظهار نظر خود گفتند:

 .»شودينمبا او همانند ساير روساي جمهور رفتار .» «دهندينم

به  هاهرسانتوجهي جمهور بيناراحتي كلين كانوي و هوپ كيكس به خاطر دانستن اين موضوع بود كه رئيس

وض، او اين بي توجهي را . در عديدينمي سياسي كه بعضا مخالف او بودند هايبندخودش را به خاطر تقسيم

به داليل كامال ناعادالنه و  هارسانه كرديم. ترامپ فكر كرديميك تهاجم شخصي عميق به خودش تلقي 

  . واقعا علت اين موضوع چه بود؟كردنديم اشمسخرهرحمانه با او ميانه خوبي نداشتند، و بي تبليغاتي

به دو زن ميزبان كمي دلداري بدهد گفت اخيرا  كرديمنگار حاضر در كاخ سفيد در حالي كه سعي روزنامه

فر و ي. گريدون كارتر سردبير مجله ونيتشوديمشايعه شده است كه گريدون كارتر به زودي از كارش اخراج 

به مدت چندين دهه يكي از مخالفان جلسات پس از مهماني شام با خبرنگاران بود. او  نيترمهمميزبان يكي از 

  .شديمقلمداد  هارسانه اصلي ترامپ در

، واقعا؟ خداي من«پس از شنيدن خبر بركناري احتمالي كارتر هيكز به يكباره از جايش بلند شد و گفت: 

رد و به را طي ك هاپلهسپس كيكز با عجله » به او بگويم؟ اشكالي ندارد؟ او بايد اين موضوع را بداند. توانميم

  سمت دفتر رئيس جمهور رفت.

***  

  

شام كاخ سفيد با خبرنگاران براي رئيس جمهور جديد و كابينه او به مانند هر چالش ديگري يك آزمون  مراسم

در اين مراسم شركت كند. او مطمئن بود كه قدرت جذابيتش  خواستيم. دونالد ترامپ شديممهارت محسوب 

  رند.از او به دل دا هارسانهيا  هارسانهي است كه او از انهيكبسيار بيشتر از 

ي كه به زعم خودش خيلي در آن موفق ظاهر ابرنامهافتاد،  3اليونايتبه ياد حضورش در برنامه ساتردي ترامپ

 في البداهه« گفتيمو مرتب  كرديمشده بود. در حقيقت ترامپ از آماده شدن براي شركت در مراسم امتناع 

                                                             
3 Saturday Night Live 
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، بلكه همه كنندينماطرافيان ترامپ به او گفتند كه كمدين ها في البداهه صحبت .» كنميمصحبت 

را طبق متن نمايشنامه و با تمرين زياد مي گويند. اما اين توصيه تاثير كمي روي ترامپ  شانيهاالوگيد

  گذاشت.

ت رنگاران را با موفقيمراسم شام با خب توانديمكه او  كردينمتقريبا هيچ كس به جز خود رئيس جمهور فكر 

 قدرت تيجمع زيآمريتحق يدر برابر همهمه و رفتارهاكه او  دنديترسيمپشت سر بگذارد. كابيته ترامپ 

به سختي از پس هر ماجرايي بربيايد، اما هيچ  توانستيمتمركزش را از دست بدهد. اگرچه ترامپ معموال 

جمهور مشتاق است در  رئيس ديرسيمحال، به نظر كس باور نداشت كه او در اين جلسه موفق شود. با اين 

ار اين ب كرديمي ناگهاني او را تشويق هازهيانگاين رويداد ظاهر شود، اگرچه حتي هوپ كيكز كه معموال همه 

  مشوق او نباشد. كرديمتالش 

ي نمادين خود را با تاكيد اعالم كرد: رئيس جمهور نبايد براي دشمنانش چاپلوسي كند هاهيتوصاستيفن بانون 

بيشتر از اينكه شريك جرم شخص باشند، سپر بالي او هستند. اصول  هارسانهرا سرگرم كند.  هاآنيا بكوشد 

نار ؛ و با ديگران ك: تسليم نشو؛ مصالحه نكنشديمو قواعد رفتار رئيس جمهور از نظر بانون شامل اين موارد 

حساس ا تواندينمنيا. در نهايت، بهترين كار اين بود كه به جاي گفتن تلويحي اين موضوع به ترامپ كه او 

  انگيزد، او را متقاعد نمود كه نبايد در ضيافت شام شركت كند.تحسين جمعيت را بر

نوي، هوپ كيكز و تقريبا همه سرانجام وقتي ترامپ موافقت كرد از اين رويداد چشم پوشي كند، كلين كا

  ي جناح چپ يك نفس راحت كشيدند.هاتيشخص

***  

كاخ سفيد را ترك  اشيجمهورمدت كوتاهي پس از ساعت پنج عصر، رئيس جمهور در يكصدمين روز رياست 

كرد و براي سوار شدن در هليكوپتر ويژه خودش به سمت پايگاه نيروي هوايي اندروز حركت كرد. اين در حالي 

نفر از اصحاب رسانه و دوستان او در هتل واشنگتن هيلتون براي حضور در مراسم شام كاخ سفيد  250ود كه ب

گرد هم آمده بودند. در سفر رئيس جمهور، استيو بانون، استيفن ميلر، رينس پريباس، هوپ كيكس و كلين 

ر پايگاه اندورز به گروه ملحق . معاون رئيس جمهو، مايك پنس و همسرش نيز دكردنديمكانوي او را همراهي 

شدند و تيم رياست جمهوري طي يك پرواز كوتاه به شهر هريسبورگ در ايالت پنسيلوانيا رفت و قرار بود 

رئيس جمهور در آنجا سخنراني كند. در طول پرواز، جان ديكرسون، مجري برنامه خبري فيس د نيشن، يك 

  انجام داد. اشيجمهوروز رياست مصاحبه اختصاصي با دونالد ترامپ در يكصدمين ر
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اولين رويداد هريسبورگ در يك كارخانه توليد كننده وسايل نماسازي و باغباني برگزار شد. رويداد بعدي كه 

قرار بود سخنراني رئيس جمهور در آن انجام شود در يك ميدانگاه ورزشي در مجتمع فارم شو كامپلكس و 

  اكسپو سنتر برگزار گرديد.

رويداد هدف اصلي سفر كوتاه ترامپ بود. تدارك اين سفر با دو هدف انجام شده بود: يكي اينكه  شركت در اين

ي رسمي مانند شام كاخ سفيد با خبرنگاران هامراسمبه شهروندان آمريكايي يادآوري شود رئيس جمهور فقط به 

او اين ميهماني را از دست داده . دوم اينكه ذهن ترامپ از اين واقعيت دور نگه داشته شود كه دهدينماهميت 

  بود.

 

  داخلي و خارجي يهااستيس

در روز دوازدهم ماه مه قرار بود راجر آيلز از پام بيچ به نيويورك بازگردد تا با پيتر تيل يكي از حاميان قديمي 

. آيلز دو يگانه ترامپ در دره سيلسكون كه عميقا از پيش بيني ناپذيري ترامپ شگفت زده شده بود مالقات كن

دولت تازه تاسيس خود را به ورطه نابودي بكشاند  اشدهينسنجو تيل هر دو نگران بودند كه ترامپ با رفتارهاي 

ر اين ب هاآنو قصد داشتند در مورد بودجه و راه اندازي يك شبكه خبري تلويزيوني جديد صحبت كنند. قرار 

 ميتمعروفي مانند  يهاچهرهبا گرفتن قول همكاري از  و آيلز ،كه تيل هزينه راه اندازي شبكه را بدهد بود

  اين شبكه را بگرداند. هاآني، شان هنتي، و شايد هم استيو بانون، به همراه لياورا

آيلز از ناحيه سر دچار سانحه شد، و پيش از اينكه به كما برود به راجر اما دو روز قبل از برگزاري اين جلسه 

كهنه  اين سياست مدارپيتر تيل وقت ديگري تعيين نكند. يك هفته بعد، با  اشجلسههمسرش گفت براي 

رونالد ريگان، و تا پايگاه پر شور  يهادموكراتكار در سير تاريخي دوره جمعيت خاموش ريچارد نيكسون، تا 

  دونالد ترامپ، چشم از جهان فرو بست.

در بيستم ماه مه در مراسم خاكسپاري او در پام بيچ، جريان دو دستگي و حتي سرافكندگي جناح راست به 

را از دونالد  شانيظاهرهمچنان مشتاق بودند حمايت جناح راست اگرچه  يهاچهرهطور كامل مشهود بود. 

 امنگراهيلورا اي، راش ليمبو و ترامپ نشان دهند، اما در ميان خودشان متزلزل بودند. در طول مراسم خاكسپار

را از كابينه ترامپ نشان دهند، و در عين حال، فاصله خودشان  تشانيحمابه صورت جداگانه  كردنديمسعي 

  .كردنديمرا از شخص ترامپ حفظ 

به طور حتم رئيس جمهور به برگ برنده حزب راست تبديل شده بود. او يك ضد ليبرال تمام عيار بود. ترامپ 

. ترامپ به طور آشكار آمديمبه حساب ي قدرت طلب بود كه تجسم زنده مقاوت در برابر حكومت شخصيت
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از آن چيزي بود كه بتوان كنترلش كرد. هيچ  ترختهيگسفردي بي توجه، دمدمي مزاج، بي وفا و بسيار افسار 

  .شناختنديماو اطالع كاملي نداشت، حتي افرادي كه بيش از همه او را  يهايژگيوكس از اين 

وفادار به همسرش را  يهاتيشخصبت آيلز، همسر راجر آيلز، در مراسم خاكسپاري با وسواس خاصي فقط 

داده دعوت كرده بود. همه افرادي كه براي دفاع از راجر آيلز در هنگام اخراج وي از سمتش سستي نشان 

ت، به مراسم خاكسپاري دعوت نشده بودند. آينده بهتري در انتظار خانواده مرداك اس كردنديمبودند، يا تصور 

. داديماين نوع نگرش، دونالد ترامپ را كه هنوز شيفته جايگاه جديدش در كنار مرداك بود آن سوي خط قرار 

و روزها منتظر ماند تا رئيس جمهور با يك تماس تلفني  هاساعتبنابراين پس از مراسم خاكسپاري بت آيلز 

 بگويد اما چنين اتفاقي هرگز نيفتاد. فوت همسرش را به او تسليت

هنتي از فرودگاه جمهوري در فارمينگليد، النگ آيلند، به مقصد  شانيشخصصبح روز تشييع جنازه هواپيماي 

پام بيچ به پرواز درآمد. در اين سفر گروه كوچكي از كارمندان فعلي و سابق شبكه فاكس كه همگي از حاميان 

. اما هر كدام از اين افراد به طور آشكاري احساس وحشت و نگراني و كردنديم ترامپ بودند هنتي را همراهي

منطق ترامپ را براي اخراج جيمز  توانستندينم هاآنرفتارهاي ترامپ داشتند. در وهله اول ترديد در مورد 

كامي درك كنند، و حاال خودداري ترامپ براي دلجويي از همسر دوست مرحومش راجر آيلز غير قابل توجيه 

  .نموديم

لفويل، سرخبرگزار شبكه فاكس، كيمبرلي گوي» او يك احمق است.«خبرنگار سابق شبكه فاكس، ليز تروتا گفت: 

اسپايسر  كردنشانترامپ از او براي عوض  يهادرخواستو تبادل نظر درباره بيشتر زمان پرواز را به بحث 

  »مسائل زيادي در اين خصوص مطرح است، از جمله بقاي شخصي.«سخنگوي كاخ سفيد گذراند. او گفت: 

. او كرديمهنتي درباره كليت جناح راست، رفته رفته از محوريت فاكس به محوريت ترامپ تغيير  دگاهشانيد

خيلي بيشتر از يك سال طول نخواهد كشيد كه خود او هم از سبكه اخراج شود، يا اوضاع به قدري  كرديمفكر 

برايش ناخوشايند شود كه مجبور به كناره گيري شود. به عالوه هنتي از توجهات بي اراده ترامپ به مرداك 

در بهترين حالت سودگرايانه  اشيكار ناراحت بود، زيرا او نه تنها راجر آيلز را اخراج كرده بود، بلكه محافظه

  »مرداك طرفدار هيالري كلينتون بود!«بود. هنتي در اين باره گفت: 

 كنديمگفت كه از شبكه فاكس كناره گيري  كرديمشان هنتي در حالي كه تفكراتش را با صداي بلند مرور 

از موفقيت ترامپ نبود.  ترمهمتا به صورت تمام وقت براي ترامپ كار كند، زيرا از نظر او هيچ چيز  روديمو 

  اما او از اينكه ترامپ براي تسليت گفتن با بت آيلز تماس نگرفته بود ناراحت بود. 

***  
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كه بگوييم باشد  اين ترقيدقترامپ بر اين باور بود كه يك برد تا رو به راه كردن همه كارها فاصله دارد، و شايد 

يك برد ديگر تا اعمال فشار مناسب براي رو به راه كردن هر كاري فاصله دارد. اين حقيقت  كرديماو تصور 

را تا حد زيادي هدر داده بود برايش اهميتي ندشت. او معتقد بود  اشيجمهوركه او صد روز نخست رياست 

اش چشمگير باشد كه هر نشود، اما روز بعد به قدري نمايشخوب ظا هارسانهكه ممكن است فرد يك رو در 

  موفقيتي بزرگ برايش حاصل شود.

كارهاي بزرگ، ما به كارهاي بزرگ احتياح داريم. اين كار بزرگي نيست، : «گفتيمترامپ با خشم و عصبانيت 

  »من به كار بزرگ احتياج دارم. شما اصال مي دانيد كار بزرگ چيست؟

ولشان بود كه ترامپ ق ييهابرنامهلغو كردن، جايگزين كردن، ايجاد تغييرات زيرساختي و اصالح مالياتي واقعي 

. در وضع بسيار بدي قرار داشتند هابرنامهاكنون اين كه  را داده بود و براي اجرايشان به پل ريان اتكا كرده بود

در وهله اول نبايد اليحه مراقبت رسيده بودند كه هر يك از كاركنان ارشد كاخ سفيد به اين نتيجه  حاال

  . به هر حال، اين ايده پيشنهاد چه كسي بود؟دادنديممقدمه برنامه قانون گذاري قرار بهداشتي را 

هاي كار يامرحلهرا انجام دهد و سپس به صورت  تركوچكدر حالت طبيعي يك مقام اجرايي بايد ابتدا كارهاي 

و خيلي زود خسته و بي حوصله  دادينماجرا كند. اما ترامپ عالقه چنداني به كارهاي كوچك نشان را  تربزرگ

  .شديم

  .شديمبسيار خوب، در خاورميانه بايد صلح برقرار 

ترامپ مانند بسياري از تبليغات چي ها و كارآفرينان مطبوعاني بر اين باور بود كه پيچيدگي و مقررات دست 

كاري است، و از طرف ديگر، سر هم بندي كردن راهكار مناسبي براي همه كارها است. از  و پا گير دشمن هر

نظر ترامپ بايد مشكالت را دور زد يا ناديده گرفت؛ و در يك خط مستقيم به سمت چشم انداز مورد نظر 

ن . در ايداديمحركت كرد. اگرچه چنين ديدگاهي جسورانه يا پر آب و تاب بود اما ديگران را تحت تاثير قرار 

در سر هم بندي كردن كارها كمكتان كنند،  دهنديموجود دارند كه به شما قول  ييهاواسطهفرمول، هميشه 

  .كننديمو همچنين شركايي در كار هستند كه از بزرگ نمايي شما به نفع خودشان استفاده 

ساله را وارد  31عزيز آل سعود ترامپ تصميم گرفت كه وليعهد خاندان آل سعود، محمد بن سلمان بن عبدال

  بازي سياسي خود كند.

يك موقعيت اتفاقي در معادالت سياسي عربستان سعودي پيش آمده بود و آن اينكه پادشاه اين كشور، پدر 

بود. به بيان ديگر، اجماع در خاندان سلطنتي آل  اشيحكومتوليعهد عربستان، در حال از دست دادن جايگاه 

ن . وليعهد عربستان كه يك بازيكگرفتيمكردن ساختار قدرت اين كشور رفته رفته قوت  سعود در مورد نوين
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و ا. آمديمويديويي بود، شخصيتي جديد در ساختار حكومت عربستان سعودي به حساب  يهايباز ياحرفه

مردي چرب زبان، صريح و متمايل به توسعه بود، شخصيتي جذاب داشت و يك بازيگر عرصه بين المللي به 

، و بيش از اينكه ژست يك شاهزاده كم حرف را به خود بگيرد، مشي يك فروشنده زيرك را آمديمحساب 

زي از جنس چشم . وليعهد عربستان منصب اقتصادي كشور را در دست داشت و چشم انداكرديمدنبال 

. كرديماندازهاي ترامپ را براي پيشي گرفتن از اقتصاد دوبي و تنوع بخشيدن به اقتصاد عربستان دنبال 

 . مقامي رهبري عربستان تاكنونآورديمرسيدن او به قدرت چهره نويني براي ساختار حكومتي عربستان پديد 

. از سوي دشيم، و تفكر جمعي محتاطانه شناخته ستي، گمنامي نسبيمانند سن باال، سنت پر ييهايژگيوبا 

، معموال با مشخصاتي ديرسيمديگر، خاندان سلطنتي سعودي كه طبقه پادشاهان از اين خاندان به قدرت 

. شدنديمزندگي مدرن در بنادر خارجي شناخته  يهايخوشمانند بي اعتدالي، زرق و برق و بهره مند شدن از 

از ميان شاهزادگان سعودي خودش را  كرديمعجول بود كه تالش  ياشاهزادهستان در اين ميان، وليعهد عرب

  كند. تركينزدبه پادشاهي عربستان 

رهبري ليبرال  با انتخاب دونالد ترامپ به رياست جمهوري، و در حقيقت با روي كار آمدن شخص ترامپ،

افراطي و  يهايتراش ليدل. خشونت و كرديمفرق . اما در منطقه خاورميانه شرايط به كلي جهاني فلج شد

متعاقب جرج بوش، و پيش از آن  يهاشكستمديريت ريزبينانه باراك اوباما، و پيش از آن جنگ افروزي ها و 

كلينتون، راه را براي سياست زور و واقع بيني ترامپ باز كرده بود. ترامپ به هيچ  يهاييبدگومعامله گرايي و 

اشت: د ترسادهوجه حوصله دنباله روي از سياست غيرمسلحانه پس از جنگ سرد را نداشت. او ديدگاهي بسيار 

ي پيروي از يك ديدگاه ساده و اساس ترامپچه كسي قدرتش را دارد؟ او را به من معرفي كنيد. همچنين 

اگر يك نقطه مرجع ثابت در خاورميانه داشت كه به  اوبنابراين : دشمن دشمن من، دوست من است. كرديم

مايكل فلين آموخته بود، اين بود كه ايران كشور بدي است. از اين رو، هر دولتي كه در  اشيمربپاس آموزش 

  .شديممنطقه مخالف ايران بود يك كشور دوست و متحد محسوب 

از انتخابات وليعهد عربستان با جارد كوشنر ارتباط برقرار كرده بود. در بحبوحه انتقال قدرت به دونالد  پس

ترامپ فردي كه داراي سابقه كار در سياست خارجه و روابط بين المللي باشد هنوز به قدرت نرسيده بود. حتي 

است خارجه نداشت. بنابراين وزراي امور نامزد جديد وزارت امور خارجه، ركس تيلرسون، تجربه چنداني در سي

به شكلي منطقي داماد رئيس جمهور منتخب را به خارجه ساير كشورها كه در حالت بالتكليفي قرار داشتند 

عنوان يك شخصيت استوار در نظر گرفته بودند. باور عمومي بر اين بود كه جارد كوشنر در هر شرايطي كنار 

مشخص به ويژه حكومت خانواده محور آل سعود، جارد  يهاميرژراي برخي ترامپ خواهد بود. با اين حال ب

از يك شخصيت سياسي بود. او به خاطر عقايدش به مقام مشخصي  ترمطمئنكوشنر داماد ترامپ بسيار 

 منصوب نشده بود.   
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 تود داشت، شكاف مشخصات و روابط سياست خارجي او بسيار بزرگ و گسترده بود. اين شرايط يك فرص

ا ب خواستيم، يا اينكه اگر كشوري كرديممجدد براي دنيا جهت بازسازي روابطش با اياالت متحده فراهم 

يا بود. در اينجا نقشه راه مشخصي وجود نداشت و يا گفتگو كند اين فرصت برايش مهزبان جديد ترامپ با دن

جديد براي كشورها  يهمچنين فرصتامكان معامله جديد ايجاد شده بود. و  كاملفقط نوعي فرصت طلبي 

 هي با صرفجهت استفاده از قدرت افسون و فريب فراهم شده بود، چرا كه ترامپ با شور و شوق به پيشنهادها

  .داديمواكنش نشان 

 با ترامپ از طريق دنياي اجتماعيپيش  هامدتاز بيني كيسينجر بود. كيسينجر كه اين سياست زور و واقع

  .پر خود گرفته بودبال و و اكنون كوشنر را زير  بود شدهنيويورك آشنا 

با پيروزي ترامپ در انتخابات رياست جمهوري بيشتر كشورهاي هم پيمان آمريكا و حتي بسياري از رقباي آن 

 كرديم. روسيه تصور دنديديمآشفته شده بودند. با اين حال برخي كشورها شرايط پيش آمده را يك فرصت 

روند انتقال قدرت به ترامپ، يك  چنين در اوايلاوكراين و گرجستان را خواهد داشت. د از زاآديگر حق عبور 

ا آمريكايي ارتباط برقرار كرد تا بپرسد آي سرشناس تاجر با يك مقام عالي رتبه در دولت تركيه با سردرگمي

دن اين كشور شود، يا با پيشكش كر ان آمريكايي ازبا اعمال فشار بر آمريكا خواهان خروج نظامي توانديمتركيه 

  ؟سازدمحقق را  هاتركبه رئيس جمهور جديد اين خواسته  بوسفورتنگه يك هتل با موقعيت دلخواه در 

بين خانواده ترامپ و وليعهد عربستان يك وجه مشترك جالب وجود داشت. وليعهد عربستان، مانند همه 

خارج از قلمرو عربستان سعودي كسب نكرده بود. اين مقامات حكومتي عربستان، عمال هيچ تحصيالتي در 

، زيرا هيچ كس در عربستان سعودي مثمر ثمر واقع شده بود يهانهيگزموضوع در گذشته براي محدود كردن 

همه  ،فكري جديد برود. در نتيجه يهاييتوانااين كشور آمادگي نداشت كه با اطمينان به سراغ كشف 

جاد را به تفكر درباره اي هاآنسياسي اين كشور بسيار محتاط بودند كه مبادا كسي تالش كند  يهاتيشخص

ي قرار داشتند. بهره مندي از ستان در وضعيت فكري بسيار مشابهتغييرات وا دارد. اما ترامپ و وليعهد عرب

ه د عربستان خودش را بوقتي وليعهاين دو به طرز عجيبي با يكديگر راحت باشند.  شديمدانش اندك باعث 

د احساسم مانن«عنوان دوست آمريكا در قلمرو عربستان به جارد كوشنر معرفي كرد بعدها در اين باره گفت: 

  .»امشدهاين بود كه در اولين روز شروع مدرسه با يك دوست خوب آشنا 

نه فراموش كرد و طرز را درباره خاورميا اشيقبلدونالد ترامپ پس از به قدرت رسيدن خيلي سريع فرضيات 

 اساسا چهار بازيگر اصلي در اين منطقه حضور دارند: اسرائيل، اين گونه بود كه خاورميانهفكر جديد او در مورد 

عليه چهارمي با هم متحد شوند. همچنين مصر و  تواننديمسه كشور نخست و ايران. مصر، عربستان سعودي 
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در قبال ايران، و هر خواسته ديگري كه به ضرر منافع اياالت  شانيهاخواستهعربستان صعودي با توجه به 

  را وادار به مذاكره كنند. هاآنبه فلسطينيان فشار بياورند و  تواننديممتحده نيست، 

از افكار نگران كننده بود. اين افكار شامل نگرش انزوا طلبي بانون (صلح  يازهيآماين راهبرد جديد نشان دهنده 

ار باشد و از مداخله در امور بين المللي پرهيز شود)؛ نگرش ايران ستيزي فلين (در سراسر دنيا در همه جا برقر

خيانت و سميت هيچ كسي مانند روحانيون نيست)؛ و نگرش جارد كوشنر در پيروي از كيسينجر (نه به اين 

 94سينجر كي يهاهيتوصمعني كه كوشنر ديدگاه شخصي نداشته باشد، بلكه بيشتر از روي احساس وظيفه از 

  .شديم) كرديمسال پيروي 

خاورميانه را درست نشناخته اين بود كه سه حكمران آخر  بحثمورد اما نكته اساسي در خصوص راهبرد 

در اين باره گزافه گويي كرد كه كابينه ترامپ تا چه اندازه از اينكه از طرز فكر معمول  شدينمبودند. واقعا 

تصميم گرفتند از يك اصل عملياتي جديد پيروي كنند:  هاآن. از اين رو، كرديمپيروي كند احساس حقارت 

(دولت اوباما، و جريان نومحافظه كار  بودندقبل  يهادولتپيگيري راهبردهايي كه در خالف جهت راهبردهاي 

اجتماعي  پايگاه ، و حتي به نوعي سوابق، تحصيالت وهانگرش، هاشهياند. به اين ترتيب رفتارها، در دولت بوش)

 يهادولتبه اندازه  ديدينمدولتمردان قبلي همگي مورد ترديد بود. گذشته از اين، تيم ترامپ به خود الزم 

ت اقدامات دولت ترامپ متفاوقبلي راجع به مسائل گوناگون اطالعات داشته باشد، بلكه فقط مهم اين بود كه 

  قبل باشد. يهادولتبا اقدامات 

دولت گذشته مبتني بر ايده اختالف مختصر بود: دولتمردان آمريكايي در حالي كه با يك  سياست خارجي در

 دنديوشكيممواجه بودند جبر چند جانبه و دربردارنده انواع تهديد، منفعت، انگيزه، معامله و روابط رو به تكامل 

به يك آينده متعادل دست بيابند. حال، سياست خارجه جديد آمريكا و دكترين موثر دونالد ترامپ اين بود كه 

 ييهاقدرتباهاشان همكاري كند؛  توانستيمكه آمريكا  ييهاقدرتصحنه را به سه دسته كاهش دهد:  عناصر

 وانستتيمدرت كافي نبودند و آمريكا باهاشان همكاري كند؛ و كشورهايي كه داراي ق توانستينمكه آمريكا 

 ترگستردهعناصر جنگ سرد بودند. در حقيقت، نگرش  هانياكند.  شانيقربانازشان چشم پوشي كرده يا 

 اشيجهانترامپ اين بود كه در طول جنگ سرد، دو عامل زمان و شرايط، به اياالت متحده بزرگترين مزيت 

  .برديمدرت و اقتدارش به سر را داد. در اين دوره آمريكا در اوج ق

جارد كوشنر به عنوان مجري دكترين دونالد ترامپ انتخاب شد. موارد آزمايش او كشورهاي چين، مكزيك، 

  كانادا و عربستان سعودي بودند. او به هر كدام از اين كشورها اين فرصت را داد كه پدرزنش را خوشحال كنند.

در نخستين روزهاي آغاز به كار دولت ترامپ مكزيك شانس خود را از دست داد. در رونوشت گفتگوهاي ترامپ 

كه بعدا در دسترس عموم قرار گفت كامال واضح بود مكزيك از بازي  ،توين نايپ كهيانرو رئيس جمهور مكزيك، 
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جمهور مكزيك حتي از تظاهر به اينكه آن ندارد. رئيس  شركت دريا تمايلي به  آوردينمجديد آمريكا سر در 

خودداري كرد، تظاهري كه ممكن بود تا حد زيادي به  رديپذيمهزينه ساخت ديوار در مرزهاي دو كشور را 

  باشد اين هزينه را پرداخت كند). نفع او باشد (بدون اينكه واقعا نياز

ساله طرفدار  45كه يك سياست مدار  ،مدت كوتاهي پس از اين ديدار نخست وزير جديد كانادا، جاستين ترودو

ب لبينش جهاني به سبك كلينتون و بلر بود به واشنگتن آمد. او در طول ديدارش با ترامپ مرتبا لبخند بر 

كارگر افتاد. كانادا خيلي زود تبديل به بهترين دوست جديد  اشحقهو اين  گرفتيمداشت و زبانش را گاز 

  ترامپ شد.

را كرده بود براي شركت در  اشييبدگورئيس جمهور چين كه دونالد ترامپ در طول مبارزات انتخاباتي بارها 

شده بود به عمارت مار ا لگو دعوت شد. هيئت چيني  تدارك ديدهكه توسط جارد كوشنر و كيسينجر  ينشست

به سرعت  هاآند راضي نگه دارد. ترامپ را از خو كهخلق و خويي ماليم و سازگار داشت و ظاهرا تمايل داشت 

  .كنديمرا  شانيچاپلوسمتوجه شدند كه اگر تملق ترامپ را بگويند او نيز 

كه در طول مبارزات انتخاباتي ترامپ اغلب مورد اتهام و بدگويي قرار گرفته بودند، با درك  هم هايسعوداما 

  به خوبي از ترامپ امتياز گرفتند. از خانواده، مراسم، تشريفات و رعايت ادب و نزاكت شانيشهود

تشكيالت سياست خارجي اياالت متحده تا پيش از اين رابطه خوب و طوالني مدتي با وليعهد عربستان، محمد 

اصلي آژانس امنيت ملي و وزارت امور خارجه  يهاچهره. از اين رو، بن نايف، رقيب محمد بن سلمان داشت

محمد بن سلمان پيام خطرناكي به  وآمريكا نگران بودند كه گفتگوها و روابط رو به پيشرفت جارد كوشنر 

ر افكا كردنديمتصور محمد بن نايف مخابره كند. البته همين طور هم شد. مقامات سياست خارجي آمريكا 

و او فردي بود كه نگرهايش هايش هرگز آزموده نشده بود.  شوديمري كوشنر توسط محمد بن سلمان رهب

ديدگاه كوشنر نيز به طور طبيعي اين بود كه تحث تاثير آراي محمد بن سلمان نيست. او با اعتماد به نفس 

بر اين باور بود: بگذاريد با هر  كرديمكه امتيازات مخصوصي براي مسئوليت خودش فرض ساله  36يك فرد 

  ارتباط برقرار كنيم. رديپذيمكه ما را با ميل كسي 

 ياهبرنامكه در سياست خارجي معموال هيچ  ياگونهبرنامه تعامل جارد كوشنر و محمد بن سلمان ساده بود به 

به شما خواهيم داد. محمد بن  ديخواهيمبه ما بدهيد، آنچه را كه  ميخواهيماين گونه نيست: اگر آنچه را كه 

سلمان پس از اينكه به ترامپ اطمينان داد خبرهاي بسيار خوبي برايش دارد، به يك ديدار با مقامات آمريكايي 

با يك هيئت نمايندگي بزرگ در اين نشست حاضر شدند  هايسعوددر كاخ سفيد در ماه مارس دعوت شد. (

دو شخصيت تنومند حاضر در اين  بود.) هاآنر كاخ سفيد ميزبان اما تنها حلقه كوچك ترامپ و اطرافيانش د
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كه هر دو به نوعي جذاب، چاپلوس و شوخ  ترجواندو تيم، يعني ترامپ سالخورده و محمد بن سلمان بسيار 

  طبع بودند هر كدام به شيوه خود خيلي خوب با ديگري گرم گرفتند.

يك ديپلماسي تهاجمي بود. محمد بن سلمان استقبال  يازهانداتا  ديرسيمآنچه در اين نشست بارز به نظر 

گرم ترامپ را به مثابه بخشي از بازي قدرت خود در قلمرو پادشاهي عربستان به نمايش گذاشته بود و ترامپ 

. در عوض، محمد بن سلمان پيشنهاد داد كردندينمو همراهانش در كاخ سفيد نيز هرگز اين مساله را انكار 

از خبرها و تعامالت جالب  يامجموعهبرنامه ريزي شده رئيس جمهور ترامپ از عربستان سعودي  كه در ديدار

اين سفر نخستين سفر خارجي دونالد ترامپ بود و براي او يك موفقيت محسوب در ميان بگذارد.  ويرا با 

  .شديم

سفر ترامپ به عربستان سعودي كه پيش از اخراج جيمز كامي و انتصاب مولر برنامه ريزي شده بود مقامات 

وزارت امور خارجه آمريكا را نگران كرده بود. برنامه اين سفر كه براي نوزدهم تا بيست و هفتم ماه مه تنظيم 

رامپ. مانند ت ياناآزمودهبي تجربه و ص شده بود براي هر رئيس جمهوري بسيار طوالني بود، به ويژه براي شخ

ناآشنا داشت و درباره بار مسئوليت اين سفر گاليه  يهامكانزيادي از سفر و  يهاترس(ترامپ به شخصه 

.) اما از آنجايي كه تاريخ سفر درست پس از اخراج كامي و انتصاب مولر قرار گرفته بود يك موهبت كرديم

تن در مكاني بسيار دورتر از واشنگ تاه ترامپ هيچ فرصتي بهتر از حاال نبود . براي كابينشديمبزرگ محسوب 

  همه چيز را متحول كند. توانستيمخبرساز شوند. يك سفر خارجي  هارسانهبراي 

 جناح چپ به همراه كاركنان وزارت امور خارجه و آژانس امنيت ملي يهاتيشخصدر اين سفر تقريبا همه 

كون، دينا  گري ،النيا ترامپ، ايوانكا ترامپ، جارد كوشنر، رينز پريباس، استيفن بانونحضور داشتند: م آمريكا

اين  آنتون. همچنين درپاول، هوپ كيكس، شان اسپايسر، استيفن ميلر، جو هاگين، ركس تيلرسون و مايكل 

ر شيلر مشاو سفر سارا هاكبي ساندرز معاون وزير مطبوعات، دن اسكاوينو مدير رسانه اجتماعي دولت، كيث

ب، به اين ترتي. كردنديمامنيتي شخصي رئيس جمهور، و ويليام راس وزير بازرگاني، دونالد ترامپ را همراهي 

اين سفر و هيئت نمايندگي بزرگ آمريكا به يك راهكار و موضوع جايگزين براي انتصاب مولر بحث در مورد 

 تبديل شد.

مطمئن بودند  هاآنخودشان را مهار كنند.  اعتماد و اشتياق توانستنديمرئيس جمهور و دامادش به سختي 

  ند.قبلي داشت يهاحكومتو از حيث اين نگرش شباهت زيادي به  دارنديمكه در مسير صلح خاورميانه قدم بر 

. او در يك تماس تلفني در شب قبل از رفتن به سفر كرديمترامپ با شوق و حرارت زيادي كوشنر را ستايش 

را كامال با ما متحد كرده است. معامله انجام  هاعربجارد «عربستان سعودي به يكي از دوستانش گفته بود: 

دوست ترامپ كه در آن شب با او تلفني صحبت كرده بود گفت: » شد. سفر ما سفر بسيار خوبي خواهد بود.
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، مانند چرخشي ناگهاني كه در داستان يك فيلم به وجود كنديمگره از كارش باز سفر  اين كرديماو تصور «

  ».ديآيم

***  

كه رويشان  شديمخالي از سكنه رياض از كنار بيلبوردهايي رد  يهاجادهكاروان موتوري رياست جمهوري در 

يروز با هم پ«بود و روايت  عكس ترامپ و پادشاه سعودي (پدر هشتاد و يك ساله محمد بن سلمان) نقش بسته

  .خورديمبه چشم  هاعكسدر زير اين » ميشويم

ت گرفته از يك اغراق بزرگ در توافقات حاصل شده اشتياق رئيس جمهور تا حدودي نشا ديرسيمبه نظر 

اي قصد دارند بر هايسعود گفتيمپيش از سفر بود. ترامپ چند روز پيش از عزيمتش به عربستان به مردم 

 چه بسا جايگزينحتي كه يك حضور نظامي كامال جديد در قلمرو پادشاهي عربستان سرمايه گذاري كنند 

در اين سفر بزرگترين پيشرفت در تاريخ مذاكرات : «گفتيممقر فرماندهي آمريكا در كشور قطر شود. او 

  »كنون هرگز نظيرش ديده نشده است.، يك رويداد تعيين كننده كه تاشوديماسرائيل و فلسطين حاصل 

شور از توافقاتي بود كه در حقيقت بين دو ك ترگستردهپيش رو با عربستان بسيار  يهايهمكارتفسير ترامپ از 

  اين موضوع احساس شوق و شادماني رئيس جمهور را تغيير دهد. رسدينمحاصل شده بود، اما به نظر 

و قرار بر اين شد  كردنديمميليارد دالر صرف خريد جنگ افزارهاي آمريكايي  110خيلي زود مبلغ  هايسعود

ميليارد دالر سالح از اياالت متحده خريداري كنند. پيرو اين موضوع  350سال در مجموع  10طي  هاآنكه 

و  شوديماياالت متحده انجام با اين قرارداد صدها ميليارد دالر سرمايه گذاري در «رئيس جمهور اعالم كرد: 

و  هاييكايآمر ،همچنين طي توافق حاصل شده در اين سفر» بسيار زياد در كشور. يهاشغلاين يعني ايجاد 

، كننديم، تامين مالي تروريسم را مختل كننديمآميز مقابله افراطي خشونت يهااميپبا «در كنار هم  هايسعود

به عالوه، آمريكا و عربستان سعودي يك پايگاه براي مبارزه با افراط .» دهنديمرا افزايش  شانيدفاعو همكاري 

بق ، طشدينم. اگر با اين اقدامات صلح به طور كامل در خاورميانه تامين كننديمتاسيس در رياض گرايي 

د. واهد شآرامش تا حدودي در اين منطقه برقرار خ كنديمجمهور فكر رئيس«ه وزير كشور اياالت متحده: گفت

با رئيس جمهور  خواهديمرئيس جمهور قصد دارد با نتانياهو درباره روند پيش رو صحبت كند. او همچنين 

  »فلسطينيان صحبت كند.موفقيت محمود عباس درباره اقدامات ضروري براي 

 جاردجمهور آمريكا و همسرش به اتفاق موفقيت بزرگ از جنس ترامپ بود. در اين سفر رئيسهمه چيز يك 

ميليون دالري به  75يك مهماني  هايسعودوشنر و ايوانكا ترامپ به يك گردش تفريحي رفتند. همچنين ك

افتخار ترامپ برگزار كردند و از او خواستند كه روي يك صندلي شبيه به تخت پادشاهي بنشيند. (هنگامي كه 
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س ديده شده كه به پادشاه تعظيم ، در يك عككرديمدريافت نشان افتخار جمهور از پادشاه سعودي رئيس

  كرده است، و اين موضوع خشم جناح راست آمريكا را برانگيخت.)

شست نبراي حضور در  هايسعودتوسط اسالمي عربي پنجاه كشور  فراخوانده شدناين سفر  يهابرنامهاز ديگر 

را به رئيس جمهور آمريكا اظهار كنند. پس از اين  شانيدوستي بود تا مراتب عرب-ياسالم يسران كشورها

، و تنشست دونالد ترامپ با دوستانش در آمريكا تماس گرفت و گفت چقدر همه چيز ساده و آسان پيش رف

و مشكوكي همه چيز را به هم ريخته بود. ترامپ در گفتگو با حمد بن عيسي آل  چگونه اوباما به شكل ناموجه

مدتي است در منطقه كمي تنش وجود دارد، اما با روي كار «به او اطمينان خاطر داد: خليفه، پادشاه بحرين، 

  »آمدن دولت جديد ديگر تنشي در كار نخواهد بود.

 شما يك شخصيت«صالبت ظاهر شد و گفت: رامپ باعبدالفتاح السيسي، رئيس جمهور مصر، در ديدار با ت

  »مكن سازد.را م هاناممكنمنحصر به فرد هستيد كه قادر است 

ات آن و تاثير كرديمايجاد تغيير رويكرد ترامپ به طرز چشمگيري در نگرش و راهبرد سياست خارجي آمريكا 

تقريبا بالفاصله پديدار شد. رئيس جمهور آمريكا بدون توجه به خط مشي سياست خارجي با طرح زورگويي 

، در دكنيمتروريستي حمايت مالي  يهاگروهز به قطر موافقت كرد. ديدگاه ترامپ اين بود كه قطر ا هايسعود

. (استدالل جديد ترامپ اين بود كه كردينمدر اين زمينه  هايسعودحالي كه هيچ توجهي به پيشينه مشابه 

.) چند هفته پس از سفر ترامپ اندكردهحمايت  هاستيترورتنها برخي از اعضاي خاندان سلطنتي عربستان از 

تاريكي شب محمد بن نايف وليعهد عربستان را بازداشت و او را وادار به عربستان سعودي، محمد بن سلمان در 

استعفا دهد، و سپس اين مقام را به نفع خودش مصادره كرد. ترامپ به دوستانش  اشيعهديولكرد كه از مقام 

  !»انددادهره خودشان را در صدر قدرت قرار مه«گفت كه وي به اتفاق جارد كوشنر 

 به ديدار محمودو سپس كرد، جمهوري با سفر به بيت المقدس با نتانياهو ديدار پس از رياض، تيم رياست

صلح « خويشبه محمود عباس گفت با ظاهر مبدل  ياسابقهترامپ با قاطعيت بي  رفت.حم لدر بيت العباس 

رئيس جمهور براي ديدار با پاپ، رهبر مسيحيان، به رم سفر  پس از آن،.» ردبه ارمغان خواهد آوو آرامش را 

كشورهاي به طور معناداري خط ميان سياست خارجي در اين شهر او  مقصد بعدي ترامپ بروكسل بود.كرد. 

ترسيم كرد. اين خط از زمان جنگ جهاني دوم و شكل گيري اولين اصول اخالقي شخصيت را  متحد غربي

 به طور آشكار ترسيم شده بود. آمريكايي

ه ست باور كند كتوان. او نميشديماز ديدگاه ترامپ، همه اين مسائل به به حيطه كار رياست جمهوري مربوط 

سياسي بزرگتري تبديل نشوند. استيو بانون، پريباس و ديگر اطرافيان  يهايبازچشمگيرش به  يهاتيموفق

  .كنديمدار و رقابتي مربوط به جيمز كامي و مولر را به سادگي انكار ترامپ متوجه شدند كه او اخبار ادامه 
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 اشيجمهورو در دوره رياست  خورديمبه چشم  اشيانتخاباتيك نقص شخصيتي ترامپ كه دائما در كمپين 

علت و معلولي است. تاكنون هر مشكلي كه ترامپ  يهادهيپدنيز تاكنون ديده شده است، درك نامطمئن او از 

با رويدادهاي جديد جايگزين شده است، و اين مطلب موجب شده ترامپ به اين ايجاد كرده به شكل مطمئني 

و هميشه ابا يك داستان بهتر و چشمگيرتر جايگزين شود.  توانديماطمينان برسد كه هميشه يك داستان بد 

ول سازي روش معمكمپين جسورانه ترامپ براي وارونهغيير دهد. سفر عربستان و موضوع بحث را ت توانستيم

ناباورانه سياست خارجي در گذشته دقيقا همين كار را محقق كرده بود. با اين حال، رئيس جمهور همچنان 

 هيچ موضوع ديگري ديرسيم. به نظر ديديمموضوع اخراج جيمز كامي و انتصاب مولر خودش را در مخمصه 

  روي اين دو رويداد سرپوش بگذارد. توانستينم

پس از پايان سفر عربستان سعودي استيو بانون و رينز پريباس در حالي كه از مجاورت نزديك با رئيس جمهور 

در سفر خسته شده بودند راهشان را از كاروان ترامپ جدا كرده و به واشنگتن بازگشتند. اكنون  اشخانوادهو 

 شكل گرفته بوداين بود كه با بحران واقعي رياست جمهوري كه در غياب كاركنان كاخ سفيد  هاآنوظيفه 

  مقابله كنند.

***  

؟ اين نه تنها يك سوال منطقي بود، بلكه همان سوالي كردنديماطرافيان ترامپ واقعا در مورد ترامپ چه فكر 

ا كه بفهمند خودشان واقع كردنديمئما تالش دا هاآن. دنديپرسيمبود كه بيشتر اطرافيان ترامپ از خودشان 

  ديگر چه تفكري درباره او دارند. يهاتيشخص، و هر يك از كننديمدر مورد ترامپ چه فكر 

. اما در خصوص موضوع داشتنديمهايشان را پيش خودشان محفوظ نگه بيشتر اطرافيان ترامپ پاسخ سوال

، هيچ كس به جز خانواده خود هايتراشو دليل هارفتناخراج و انتصاب كامي و مولر، گذشته از همه طفره 

  ترامپ نبود كه او را با كنايه مورد سرزنش قرار ندهد.

مقامات  نوناك در اين مرحله بود كه حكايت لباس جديد و نامرئي پادشاه براي اطرافيان ترامپ به پايان رسيد.

را كه  ييهاهيتوصو بيشتر از همه  ،نسبتا آزادانه و با صداي بلند عقيده و فراست ترامپ توانستنديمكاخ سفيد 

  مورد ترديد قرار دهند. ،شديمبه او 

  »ست.هم هترامپ فقط ديوانه نيست، احمق «در اين خصوص تام باراك به يكي از دوستانش گفته بود: 

استيفن بانون و رينز پريباس به شدت مخالف اخراج جيمز كامي بودند، در حالي كه ايوانكا ترامپ و جارد 

اين رويداد جنجالي موجب ، بلكه بر آن اصرار داشتند. كردنديمكوشنر نه تنها از اين تصميم ترامپ حمايت 
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كا ترامپ ايوان يهاهيتوص، اينكه تمام شد بانون به يك نقشه راه دست يابد و آن را به طور گسترده تكرار كند

  جا هستند.نابه ييهاهيتوصو همسرش به دونالد ترامپ 

از اين اخراج جيمز كامي كار درستي بوده است و حتي خود رئيس جمهور هم  كردينمكس فكر اكنون هيچ

ن ترامپ از اي رهانيدن. بنابراين بانون تشخيص داد كه نقش جديدش ديرسيمبه نظر  شرمندهكمي  بابت

داشت. ترامپ ممكن بود هنرپيشه درخشاني باشد اما  رهانيدنمخمصه است، و او در واقع هميشه احتياج به 

  شغل خود را مديريت كند. توانستينم

ن بانون يك مزيت آشكار در پي داشت: او متوجه شد هرگاه شانس ترامپ افول كند، چالش جديد براي استيف

  ت.شانس او قوت خواهد ياف

استيفن بانون در سفر به خاورميانه به كار خود ادامه داد. او روي شخصيت الني ديويس يكي از وكالي مدافع 

ينتون در كلو ثابت بيل كلينتون كه پس از گذشت تقريبا دو سال به يكي از سخنگويان و مدافعان عمومي 

 كامي و مولر به همان اندازه براي تبديل شده بود تمركز كرد. تشخيص بانون اين بود كه موضوعكاخ سفيد 

موضوع مونيكا لوينسكي و كن استار دولت بيل كلينتون را تهديد  ترشيپدولت ترامپ تهديد آميز باشد كه 

ينتون العمل كلفت در خصوص مسئله ترامپ همان عكسكرده بود. به همين قياس، استيفن بانون تصميم گر

  دد.را براي فرار از سرنوشت شوم به كار ببن

رحمانه بي يهاكيتاكتي عجيب از روشبه كلينتون اين بود كه  خانوادهكار «را اين گونه توضيح داد:  اشنقشهاو 

خودشان را در يك موقعيت خطرناك قرار دادند و سپس بيل و هيالري كلينتون هرگز  هاآن. نداستفاده كرد

را گير  هاآنبا اين حربه خودشان را نجات دادند. كن استار سر بزنگاه  هاآناز آن به ميان نياوردند.  سخني

  »و به اين ترتيب خانواده كلينتون قضيه را فيصله دادند. انداخت

و يك كادر حقوقي و  شديمچه كاري بايد انجام شود. ابتدا بايد جناح چپ محاصره  دانستيمبانون دقيقا 

ر يك واقعيت موازي رئيس جمهور در براب نظريه. در اين شديمارتباطي مجزا براي دفاع از رئيس جمهور ايجاد 

يا در  دشيمائله كنار گذاشته رئيس جمهور يا از ق و شديمبرپا عيار يك جنگ پارتيزاني تمام .گرفتيمقرار 

كلينتون اين عمليات اجرا شده بود. سپس سياست به قسمت ؛ همان طور كه در مدل كردينمآن دخالت 

  .شديمجمهور و فرمانده كل براي اداره بازي وارد صحنه و ترامپ به عنوان رئيس ديرسيمنامطبوع خودش 

انجام دادند.  هاآن. به همان روش كه ميدهيمبنابراين ما اين كار را انجام «بانون با انرژي زيادي تاكيد كرد: 

، و سخنگوهاي جداگانه استخدام ميگماريم، وكالي جداگانه به كار ميكنيميك اتاق جنگ جداگانه ايجاد 

جنگ بعدي را در اينجا برپا كنيم. همه در  ميتوانيمو ما  دارديم. اين حربه جنگ را از اينجا دور نگه ميكنيم
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ته آفريني كمي داشالت نكند. مشخص نيست. شايد نقش. خب، شايد ترامپ زياد دخكننديماين كار شركت 

  .»كنديمباشد. نه تا آن اندازه كه خودش تصور 

هور را جانب رئيس جم يابهانهبه  توانستيمبه اين ترتيب بانون با هيجان فراوان و پريباس خشنود از اينكه 

  پارتيزاني تشكيل دهند.با عجله به جناح چپ ملحق شدند تا يك حلقه محافظ براي جنگ  ،رها كند

ديويد يله به وساين موضوع از توجه پريباس دور نماند كه استيفن بانون در صدد بود يك گارد مدافع پشتيبان 

هر سه نقش سخنگوي خارجي را ايفا كنند و در  تاو جيسون ميلر تشكيل دهد  ، كوري لواندوفسكيباسي

به طور خاص توجه پريباس را به خود جلب  عالوه، آنچه بهضمن همگي تا حد زيادي به بانون وفادار بودند. 

كه به كلي با شخصيتش بيگانه بود: يك مدير بود نقشي  براي ايفاياز رئيس جمهور درخواست بانون كرد 

  اجرايي خونسرد، متين و بسيار شكيبا.

يك شركت حقوقي معتبر با روال كار  توانستينماين بود كه تيم ترامپ در اين ميان يك مسئله حل نشده 

كت سه شر ون و پريباس به واشنگتن بازگشتنددولتي را به همكاري مجاب كند. زماني كه بان –كارمندي 

 كالتونگران بودند كه در صورت پذيرفتن  هاشركترا رد كرده بودند. اين  شانيهمكارحقوقي معتبر پيشنهاد 

شود؛ يا اينكه اگر جريان پرونده به خوبي پيش نرود ترامپ  برپاشورش دونالد ترامپ ميان كاركنان جوانشان 

  را به طور كامل پرداخت نكند. هاآنالوكاله اهانت كند؛ و يا اينكه ترامپ حق شركتشانبه طور علني به 

  پيشنهاد همكاري كاخ سفيد را نپذيرفتند.حقوقي برتر آمريكا  شركتنه  ،در پايان


