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پشت پرده سیاست خارجی ترامپ
در منطقه

دورنـــما

فروغ احمدی

گفت وگو

خبرنگار

دونالد ترامپ که چرخش در مواضع او امری غیر عادی نیســت و بارها در
طول دو ســال گذشــته شاهد تغییراتی در سیاســتهای وی بودهایم ،اخیراً
بــا اعالم خــروج نیروهــای امریکایی از ســوریه این ســؤال را در اذهان افکار
عمومــی جهــان به وجــود آورد کــه آیا در دوســالی که از ریاســت جمهوری
ترامــپ باقــی مانــده باید منتظــر یک سیاســت خارجــی جدیــد در امریکا
باشــیم؟ در همین ارتباط با فریدون مجلسی ،دیپلمات سابق و کارشناس
مسائل بینالملل گفتوگو کردیم.
ëëبا وجود اقدامات تهاجمی ترامپ در سوریه در هفتههای اخیر شاهد تأکید
او بر خروج از ســوریه بودهایم .آیا به نظر شما سیاستهای ترامپ در سوریه
در حال دگردیسی است؟
حقیقــت معلوم نیســت .اما بیتردیــد دونالد ترامــپ رئیس جمهوری
امریــکا براحتی از ســوریه صرف نظــر نمیکند .از همیــن رو میتوان گفت،
احتماالً امریکا میخواهد نیروهای زمینی خود را از ســرزمین ســوریه خارج
کند تا عملیات دیگری انجام دهند .حتی شاید انتظار داشته باشند که بقیه
کشــورها هم خاک ســوریه را ترک کننــد .اما براحتی
نمیشــود قضــاوت کرد و یــک امر نظامــی و امنیتی
اســت که بســیاری از ابعادش قاعدتاً پوشیده است.
خصوصاً اینکه نیروها به ســمت عراق عقب نشینی
کردهانــد و ظاهــراً نیروهای دریایــی و هوایی آنها که
در آب هــای مدیترانــه همچنان در محل خودشــان فریدون مجلسی
مستقر هستند.
ëëدر مســأله افغانستان و یمن نیز همین چرخش را دیدهایم .علت مذاکره با
طالبان و اصرار برای پایان جنگ یمن را چگونه برآورد میکنید؟
مقدار زیادی از این سیاستها به روابط و برنامههایی که ترامپ با ایران
در پیش دارد ،برمی گردد و بخشــی از آن هم به تمایل او به این مســأله بر
میگردد که هم میخواهد آن جنگها ادامه پیدا کند وهم حاضر به دادن
هزینه آنها نیســت .امریکا از ادامه جنگ فرسایشی نیابتی در یمن ناراحت
نیســت .البته در کل سیاســتهای آقــای ترامپ مبتنی بــر کاهش هزینهها
و انتقــال آنهــا به گــردن دیگران اســت .درباره افغانســتان هــم حمایتی را
که از گروه طالبان شــروع کردهاند این اســت که میدانند که طالبان اساســاً
ضــد ایرانــی هســتند و نگران ایــن هســتند که دولــت متعارف افغانســتان
روابط نزدیکتری با ایران داشــته باشــد .پس ترجیــح میدهند نیرویی ضد
ایرانی در آنجا تقویت شــود و حضور داشــته باشــد و مانع ارتباطات ایران و
افغانستان شوند .چون ارتباطات ایران و افغانستان الزامی و اجباری است
و نیاز خود به موادی از جمله ســوخت و ســیمان و غیره ....را از طریق ایران
بــرآورده میکنــد و از آن مهمتر بنــدر چابهار برای تنفــس تجارت خارجی
این کشور بسیار مهم است.
ëëبــا وجود این چرخشها در سیاســت خارجی ترامپ کــه در چند ماه اخیر
صــورت گرفتــه ،آیا میتــوان گفت کــه در آینده شــاهد سیاســت خارجهای
متفاوت از آنچه تا کنون دیده ایم ،خواهیم بود؟
مهمترین عنصری که در سیاســت خارجی ترامپ وجود دارد محاصره
کردن ایران و تحت فشــار قرار دادن ایران اســت .توری هم که مایک پمپئو
وزیر خارجه امریکا در خاورمیانه در آن به ســر میبرد ،کامالً برای تحریک
همســایهها علیه ایران اســت .تصــور نمیکنم در آینده در سیاســت امریکا
تغییر خاصی صورت بگیرد.
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بــرای پنجمین مــاه متوالی یوان چین
همچنــان در رتبــه باالتــری نســبت به
دالر امریکا قــرار دارد .این بزرگترین
دســتاورد اقتصــادی چیــن در ســطح
جهان در  14سال گذشته است.

ماجــرای فــرار رهــف محمــد القنــون
نشــان میدهد ،محدودیتهای بیش
از حــد اجتماعــی و خانوادگــی باعــث
شــده اســت ،دختران عربستانی بیش
از هــر زمانی به فرار از کشــور خود فکر
کنند.

EPA

نمــــا

قطر با توجه بــه تحریمها و محاصره
اقتصــادی عربســتان و شــرکایش
علیــه ایــن کشــور در نظــر دارد ،برای
محصــوالت داخلــی خــود در آفریقــا
بازاریابی کند.

طوالنیترین تعطیلی دولت بر زندگی تمام امریکاییها تأثیر گذاشته است

میلیون ها نفر اسیر لجاجت یک نفر
الله مهرزاد
خبرنگار

دونالد ترامپ بــا لجاجتهایش برای
ســاخت دیــوار مــرزی ،دیــروز رکــورد
همــه رؤســای جمهوری تاریــخ امریکا
را شکســت تا تعطیلی دولتاش وارد
بیســت و دومین روز خود شــود .در 22
روز تعطیلــی دولــت امریــکا کــه هنوز
پایانی برای آن مشــخص نشدهاست،
نــه تنهــا  800هــزار امریکایــی بــدون
حقــوق ماندنــد که آثــار و تبعــات این
تعطیلی بر زندگی میلیونها شهروند
ایــن کشــور تأثیــری مخــرب گذاشــت.
شــاید از همین رو است که جدیدترین
نظرســنجیها نشــان میدهــد ،مردم
امریــکا کــه مســئول ایــن تعطیلــی را
رئیسجمهوری کشــور خود میدانند،
دیگر عالقهای به وی و سیاستهایش
ندارند و محبوبیت او بشدت تنزل پیدا
کرد ه است.
بــه گــزارش روزنامــه بریتانیایــی
گاردیــن ،هــر روز کــه میگــذرد،
پیچیدگیهــا و آثــار مخــرب تعطیلی
دولــت امریــکا بیــش از پیــش بــرای
مــردم امریــکا آشــکار میشــود .اولین
تأثیــر ایــن تعطیلی کــه  22روز اســت
بســیار از آن نوشــته شــده ،بیحقــوق
مانــدن  800هــزار امریکایــی اســت.
ایــن بــه آن معنــا اســت کــه در واقــع
 800هزار خانوار تحت تأثیر مســتقیم
تعطیلــی دولت هســتند و در کشــوری
کــه فرهنــگ پسانــداز جایــگاه باالیی
ندارد ،دریافت نکردن حقوق معادل
از دست رفتن ثبات اقتصادی خانواده
است .بسیاری از این افراد دیروز فیش
حقوقــی ماه گذشــته خــود را در حالی
دریافــت کردنــد که رقــم صفــر بر آن
درج شــده بــود ،در اقدامــی واکنشــی،

فیــش حقوقــی خــود را در شــبکههای
اجتماعی منتشــر کردنــد تا تأکید کنند
وضعیت بروز کــرده منجر به بیپولی
آنها شدهاست.
ëëشلوغیفرودگاهها
امــا خالی شــدن جیــب کارمندان،
شــاید ابتداییترین تأثیر طوالنیترین
تعطیلــی دولــت در امریــکا باشــد .در
بین کسانی که به دلیل تعطیلی دولت
بیحقــوق شــدهاند ،نیروهــای امنیتی
مراکز حمل و نقل از جمله فرودگاهها
هســتند .بنا بر گزارش نیویورک تایمز،
این مســأله باعث شده بســیاری از این
مأمــوران امنیتــی ســر کارهــای خــود
حاضــر نشــوند و ایســتهای بازرســی
در فرودگاههــا کاهــش یافتــه و برخــی
باجهها تعطیل شوند .حاصل این امر
طوالنی شــدن صفهــای بازرســی در
فرودگا هها بود هاست.
بــه گــزارش «میامــی هرالــد»،
طوالنیشــدن صفهــا و کاهــش
نیروهــای بــازرس امنیتــی زمانــی
اهمیت خــود را گوشــزد میکند که به
یــاد بیاوریــم ،تروریســم در ســالهای
اخیر رشــد چشــمگیری داشتهاســت.
کاهــش نیروهــای امنیتــی و ازدحــام
مردمــی ،باعــث میشــود افــرادی که
در حــال بازرســی مــدارک و وســایل
مسافران هستند ،دقت الزم را هنگام
کار نداشته باشــند و امنیت پروازها به
خطــر افتــد .همین وضعیــت بویژه با
توجه به وضعیــت اف بیآی درمورد
امنیــت شــهرها و زندانهــا نیز صدق
میکند.
ëëمعضلزبالهها
در حالــی کــه بدلیــل کمبــود نیــرو
برخــی پارکهــای ملــی و مکانهــای
تفریحی عمومی بســته شدهاند ،شمار
پارکهایی که همچنــان به روی مردم

تمامی تعطیلی های دولت امریکا از  1980تا 2019
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باز هســتند کم شدهاست .این پارکها
نیــز خدمــه کافــی بــرای جمــعآوری
زبالههــا و حفظ بهداشــت این محیط
را ندارنــد .در نتیجــه پارکهــا کــه باید
محــل ســامتی باشــند ،تبدیــل بــه
زبالهدانــی شــدهاند .وضعیــت برخی
از ایــن پارکهــا طــوری بودهاســت که
مســئوالن آنها مجبور به بستن درهای
پــارک شــدهاند .از جمله ایــن پارکها
پارک ملی «جاشوا تری» بود که اواسط
هفته پیــش درهای آن بــه روی عموم
بسته شد.
ëëرنجهای پایان ناپذیر مزرعه داران
کشــاورزان امریکایــی کــه از نبــرد
تجاری ترامپ و جنگ تعرفهها ضربه
خوردهبودنــد ،بــا تعطیلــی دولــت،
دومین ضربــه مهلک را بــر جان خود
احســاس کردنــد .بعــد از وقــوع نبــرد
تجاری امریــکا با چین ،بهای دانههای
سویا بشــدت کاهش یافت .این مسأله
زندگــی کشــاورزان را تحــت تأثیر خود
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قــرار داد و باعــث شــد آنهــا از دولــت
فدرال تقاضا کنند ،بهای دانههای سویا
در کشور را تغییر دهد .قرار بود این کار
بزودی انجام شود .اما با تعطیل شدن
دولت و برگزار نشــدن جلســات دولت
فدرال ،جلســه مربوط بــه تعیین نرخ
دانههای ســویا نیز تا زمانی نامشخص
به تعویق افتاده است.
ëëمعلق ماندن پرونده هزاران مهاجر و
گرسنهماندنفقرا
تعطیلــی دولــت امریــکا همچنین
باعــث شدهاســت پرونــده مهاجرتــی
هــزاران نفــر کــه فرمهــای مربــوط بــه
پناهجویــی را پــر کــرده و در صــف
پاســخ قرار داشــتند ،در حالت تعلیق
قــرار بگیــرد .جــدا از این برخــی از این
مهاجران نیز که قرار بود به کشــور خود
مسترد شوند ،در وضعیتی نامشخص
قرار گرفتهاند.
عــاوه بر این هــم مهاجــران و هم
فقرایی که نیازمند کمکهای نهادهای

پدافند هوایی سوریه دومین حمله اسرائیل علیه دمشق
در  17روز گذشته را ناکام گذاشت

ارتــش رژیــم صهیونیســتی کــه در دو
ســال اخیر بهطور محسوسی حمالت
خــود علیــه مواضــع ارتــش ســوریه را
افزایش دادهاســت ،شــامگاه جمعه،
بــرای دومین بار در  17روز گذشــته به
مواضعی در دمشــق حمله موشــکی
کرد.
بهگــزارش ســایت شــبکه خبــری
«الجزیره» به نقل از خبرگزاری رسمی
ســوریه «سانا» ،ســاعت  23:15دقیقه
به وقت محلی دو جنگندهاسرائیلی از
ســمت «اصبع الجلیل» موشکهایی
را بــه ســمت منطقه الکســوه و اطراف
فــرودگاه دمشــق شــلیک کردند .همه
موشــکهای شــلیک شــده توســط
پدافند ارتش ســوریه منهدم شــدند و
تنها یکی از موشکها خساراتی به یک
انبــار در نزدیکی فرودگاه دمشــق وارد
آورد .بنا بر این گزارش دیدبان حقوق
بشــر در ســوریه خبر داده اســت ،رژیم
صهیونیســتی در اغلــب حمالتــی کــه
علیه خاک سوریه انجام داده ،مناطق
جنوبــی دمشــق را هــدف گرفتهاســت
که بــه طــور معمــول نیروهــای جناح
مقاومــت از جملــه حــزباهلل لبنــان

در این مناطق مســتقر هســتند .سران
تل آویــو بارهــا بــه صراحــت اعــام
کردهانــد ،انبارهــای ســاح متعلــق
بــه حــزباهلل را در ســوریه هــدف قرار
میدهنــد .آنهــا همچنین در راســتای
سیاســتهای ضد ایرانــی خود مدعی
هســتند ،با حمالت خــود قصد دارند،
مانع شکلگیری پایگاه نظامی دائمی
ایران در ســوریه شــوند .پیش از این در
مــاه ســپتامبر نیز یک مقام اســرائیلی
مدعی شــده بود ،در دوســال گذشــته،
ارتــش ایــن رژیــم  200حملــه علیــه
نیروهــای مقاومــت در ســوریه انجــام
داده است .به اعتقاد ناظران بخشی از
علت افزایش قابل توجه این حمالت،
حمایتهای همهجانبه دولت دونالد
ترامپ از اســرائیل و تندرویهای او در
سیاست خارجی خود است.
تشدید حمالت رژیم صهیونیستی
در ســوریه در حالی اســت کــه ترامپ،
بهعنــوان متحد نزدیــک این رژیم ،به
تازگی فرمــان خروج نیروهای نظامی
امریــکا از ســوریه را صــادر کــرد و روز
جمعــه نیز خبرها حاکــی از آغاز روند
خــروج ایــن نیروهــا از این کشــور بود.

به دنبال عدم دعوت از سوریه برای مشارکت در نشست اقتصادی – اجتماعی
ســران عــرب توســط اتحادیــه عــرب اختالفــات داخلــی سیاســی در لبنــان باال
گرفته اســت .به گزارش ایســنا ،پــس از بروز اختالفات داخلــی که منجر به عدم
درخواست لبنان از اتحادیه عرب برای تجدیدنظر درباره تعلیق عضویت سوریه
شــد ،درخواستها برای تعویق برگزاری نشست اقتصادی افزایش یافته است.
براســاس اطالعات به دســت آمده ،سعد حریری ،نخســتوزیر مکلف لبنان با
پیشنهاد وزارت خارجه این کشور برای دعوت از سوریه مخالفت کرده است .این
در حالی است که قرار است این نشست  ۱۹و  ۲۰ژانویه در بیروت برگزار شود.

خیریه برای رفع گرسنگی خود هستند،
مجبور هســتند شــب را گرســنه ســر بر
بالیــن بگذارنــد .بنیــاد «برنامه کمکی
تغذیــه» که معروف بــه «برنامه کوپن
غذا» اســت و به  40میلیــون امریکایی
نیازمند کمک میکند تا گرسنه نمانند،
اعــام کردهاســت تا پایــان مــاه ژانویه
یعنی تــا دو هفته دیگر قــادر به کمک
بــه نیازمنــدان اســت و بعــد از آن این
نیازمندان گرســنه میماننــد .آمار این
نهاد نشــان میدهــد 7 ،میلیــون زن و
کودک نیازمند کمکهــای این برنامه
هستند.
باید به مواردی که برشــمرده شــد،
مواردی همچون تبعات محیط زیستی
تعطیلــی دولــت ،بیخانمــان شــدن
اجارهنشــینها ،وضعیت بهداشــت و
ســامت ،تعلیق پروژههای تحقیقات
علمی ،تعطیلــی باغوحشها و مراکز
هنری و همچنین تعلیــق پروندههای
دادگستری را افزود.

ëëهزینهسرسامآورتعطیلی
دونالــد ترامــپ در حالــی بــرای
دریافــت بودجــه  5میلیــارد دالری
کشــیدن دیوار مرزی دولــت امریکا را به
تعطیلــی کشــانده کــه بــس آن بووینو،
اقتصــاددان ارشــد مؤسســه امریکایــی
استاندارد و فقر میگوید این تعطیلی تا
روز جمعه هزینهای بالغ بر  ۳.۶میلیارد
دالر بــرای اقتصــاد ایــن کشــور در پــی
داشته است .به گزارش ایسنا ،به نقل از
خبرگزاری اســپوتنیک ،بووینو میگوید:
تخمیــن میزنیــم کــه ایــن تعطیلی در
هر هفتــه باعث ضرر  ۱.۲میلیارد دالری
تولید ناخالص داخلی شــده باشــد .این
شــاید بــرای بزرگترین اقتصــاد دنیا کم
باشد اما برای آنهایی که تالش میکنند
تا هزینههای زندگی خود را بدون درآمد
و دستمزد پوشش دهند ،بسیار است.
ایــن در حالی اســت که بــه گزارش
پایگاه «هیل» وابسته به کنگره امریکا
 69درصد مردم این کشــور معتقدند
دیوار مرزی مسألهای ضروری نیست
که ترامــپ بخواهد بخاطــر آن دولت
را تعطیــل کنــد و زندگــی مــردم را
تحت الشعاع این تعطیلی قرار دهد.
 70درصــد نیز عقیده دارند ،تعطیلی
دولت تأثیر مخربی بر کشور و اقتصاد
آن دارد.
همچنیــن بــه گــزارش ایســنا
نظرســنجی جدید صورت گرفته توسط
هریــس ایکــس نشــان میدهــد کــه
میزان محبوبیــت دونالد ترامپ رئیس
جمهــور امریــکا در بحبوحــه تعطیلــی
کنونــی دولــت بــه  ۴۴درصــد رســیده
اســت .براساس این نظرســنجی میزان
محبوبیــت ترامــپ در دســامبر ســال
 ۲۰۱۸میالدی  ۴۷درصد بود که در حال
حاضر با سه درصد کاهش به  ۴۴درصد
رسیده است.

آتشوخشم
درکاخسفیدترامپ

پــاورقـی

حمالت بیفرجام صهیونیستی

اختالفات درباره نشست اقتصادی سران عرب در لبنان

در پی گران شدن هزینه حملونقل عمومی در برزیل نیروهای
امنیتی این کشــور در ســائوپائولو با تشکیل سدی آهنین مقابل
معترضان به این گرانی صف کشیدند.
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تا آنجا که من اطالع داشتم حقیقت این بود که اطالعات رئیس جمهوری
در مــورد پرونــده خانــم کلینتون در همان حــدی بود که هر فــرد عادی نیز
میتوانســت از طریــق رســانهها از آن آگاه شــود .او به هیچ وجــه در جریان
کارهایی که ما انجام میدادیم قرار نگرفته بود و اگر فقط اطالعات منتشره
در رســانهها را تعقیب میکرد ،در واقع چیزی از اصل ماجرا نمیدانســت،
چــرا که خوشــبختانه تا آن لحظــه هیچگونه اطالعاتی به بیــرون درز نکرده
بود .با این حال اظهارات او همه ما را در شرایطی قرار داد که در صورتی که
در پایان تحقیقات ،اتهامی متوجه خانم کلینتون نمیشــد ،هدف حمالت
فرسایشی و تباهکننده قرار میگرفتیم.
در اوایــل بهار ،زمانی که من کم کم فرارســیدن پایان تحقیقات را بدون
وجــود مدارک و شــواهد کافی بــرای طرح اتهام قضایــی میدیدم ،به قائم
مقــام دادســتان کل – کــه در واقع رئیس مســتقیم مــن بــود – تأکید کردم
بــه ایــن فکر کند کــه اگر ایــن پرونده بــدون ارائه اتهامی بســته شــود ،پایان
بــازی چگونه خواهد بود .ســالی ییتس قائم مقام دادســتان یک دادســتان
حرفــهای بود که من از ســالها قبل و بهطور غیررســمی با او آشــنا بودم .او
و یکــی از دوســتان نزدیکم با هم بهعنوان دادســتانهای فــدرال در آتالنتا
کار کــرده بودنــد و خانــم ییتــس در آنجا بهعنــوان فردی محکــم ،متفکر و
مســتقل شــهرتی به هم زده بود و مــن بهعنوان رئیس اف بــی آی نیز این
صفتهــا را در او میدیــدم .پرونده خانم کلینتون یــک پرونده عادی نبود
و ســال  2016نیز یک سال معمولی به شــمار نمیرفت ،به همین دلیل به
خانــم ییتس پیشــنهاد کردم که یک شــفافیت فوقالعاده مورد نیاز اســت
تــا بتوانیــم اعتماد مردم امریکا را دوباره جلب کنیــم و از نهادهای قضایی
کشور محافظت نماییم .من گفتم که امیدوارم او همه افراد را به کار بگیرد
تا همه احتماالت را در ســایه قانون بررســی کنند ،ولی هرگز پاسخی از قائم
مقام دادستان دریافت نکردم.

سد آهنین

editorial@iran-newspaper.com

هفتــه پیش نیز جــان بولتون ،مشــاور
امنیتی دونالد ترامپ ،در سفری که به
تلآویو و آنکارا داشــت ،تصریح کرد،
امریــکا امنیــت اســرائیل را در اولویت
همه سیاستهایش قرار دادهاست.
ëëحمله پهپادی ارتش سوریه
خبرهــای میدانــی از ســوریه نیــز
حاکــی اســت ،ارتــش ســوریه حملــه
پهپــادی بیســابقهای در محــل
برگــزاری نشســت تروریســتهای
النصره در حومه شمالی حماه انجام
داد کــه خســارات و تلفــات ســنگینی
بــه ایــن گــروه تروریســتی وارد کــرد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقل
از العالــم ،یــک منبــع نظامــی گفت،
نیروهــای ارتــش ســوریه ابتــدا با یک
فروند هواپیمای بدون سرنشین محل
برگــزاری نشســت گــروه تروریســتی
جیــش العزه و تجمع عناصر مســلح

ایــن گــروه تروریســتی را رصــد کردند
و ســپس بــا یــک پهپــاد حامــل مــواد
منفجره محل برگزاری این نشست را
هــدف قرار دادند که در پی این حمله
خساراتی سنگین به تروریستها وارد
شــد .این در حالی اســت که ترکیه نیز
یگانهایــی از نیروهــای کمانــدوی
خــود را بــه مرزهایش با اســتان ادلب
ســوریه که اخیــراً شــاهد درگیریهای
شــدیدی میان النصره و شبهنظامیان
مــورد حمایــت آنــکارا بــود ،اعــزام
کــرد .این در حالی اســت کــه منابعی
در ترکیــه اعــام کردنــد کــه خلوصی
آکار ،وزیــر دفــاع ،نشســتی بــا رئیــس
ســتاد ارتــش ،فرمانده نیــروی زمینی
و رئیــس ســازمان اطالعــات ترکیــه
نزدیک مرزهای سوریه  -ترکیه برگزار
و تحــوالت شــمالی ســوریه و تــداوم
آتشبس در ادلب را بررسی کرد.

اعزام بمب افکنهای امریکا به پرل هاربر

ســه بمب افکن و  ۲۰۰پرســنل امریکا در پایگاه پرل هاربر هاوایی برای شرکت
در تمرین گشتزنی  ۲۴ساعته هوایی در ایندو-پاسیفیک اعزام شدند.
بهگــزارش ایســنا ،به نقــل از خبرگزاری اســپوتنیک ،جاشــوا دور فرمانده
امریکایــی اعالم کــرد :مشــارکت بمبافکنهای بی ۲در رزمایش گشــتزنی
هاوایی نشان از آمادگی این نوع تجهیزات برای دفاع از کشور ما و متحدانش
اســت .براســاس بیانیه وزارت دفاع امریــکا اولین رزمایش گشــتزنی در ماه
اوت  ۲۰۱۸برگزار شد و اکنون این دومین رزمایش امریکا است که در منطقه
برگزار میشود.

رئیــس جمهــوری همچنان بهخاطر کتاب «معامله شــیطان» نوشــته جاشــوا
گریــن کــه از بنن بابت انتخابات تحســین میکــرد عصبانی بود .عــاوه براین،
در حالــی کــه رئیس جمهوری مایل بود در مقابل مک مســتر از بنن طرفداری
کند ،عملیات دفاع از مک مستر تحت حمایت جارد و ایوانکا هم داشت تأثیر
خود را میگذاشــت .مرداک ،که جارد برای دفاع از مک مســتر او را بهکار گرفته
بود ،شــخصاً علیه بنــن نزد رئیس جمهوری اعمال فشــار میکــرد .طرفداران
بنــن احســاس میکردند بایــد از او در برابر اقــدام بیفکرانــه رئیس جمهوری
دفــاع کنند؛ بنابراین نه تنها مک مســتر را بهعنوان فــردی ضعیف در ارتباط با
اســرائیل تصویر کردند ،بلکه شلدون آدلســون را نیز راضی کردند روی ترامپ
اعمال نفوذ کند – آدلسون به رئیس جمهوری گفت در مورد اسرائیل بنن تنها
فرد مورد اعتماد در کاخ ســفید اســت .ثروت میلیاردی آدلســون و سرســختی
او همیشــه ترامــپ را تحت تأثیر قرار میداد و به اعتقــاد بنن ،تأییدیه او باعث
تقویت قابل مالحظه موقعیتش میشد.
اما موفقیت ژنرال کلی – یا حتی به قول کســانی که میتوانســتند نظرشــان
را بــا او درمیــان گذارنــد ،نزدیــک شــدن او بــه موفقیت ــــ در برآمــدن از عهده
مدیریت آشــفتگی وحشتناک بخش غربی کاخ ســفید ،به موفقیتش در پشت
ســر گذاشــتن چالش اصلی شــغلش که همــان چگونــه مدیریت کــردن خود
ترامپ بود ،بســتگی داشــت .یا در واقع اینکه چگونه با کنترل نکردن او زندگی
کند .خواســتهها ،نیازها و واکنشهای او باید در خارج از ساختار سازمانی ادامه
مییافــت – ضرورتاً بایــد ادامه مییافت .ترامپ متغیــری بود که به اصطالح
رایــج در مدیریت ،قابل کنترل نبود .او مثل یک بچه دو ســاله نافرمان بود .اگر
سعی میکردید کنترلش کنید فقط تأثیر مخالف را داشت .بنابراین ،از این نظر
مدیر ناچار بود با بیشترین قاطعیت انتظارات خودش را مدیریت کند.
ژنرال کلی در یکی از جلسات با رئیس جمهوری در همان اوایل ،جارد و ایوانکا
را هم در دستور جلسه قرار داد – پرسش در مورد اینکه نظر رئیس جمهوری در
مورد نقش آنها چیســت؛ از نظر او جنبههای مفید و کارآمد این نقش چیســت
و در چه جنبههایی کارآیی نداشــت؛ دیدگاه او درمورد آینده این نقش چیســت.
توگو در مورد بیرون
منظور این بود که به شیوهای هوشمندانه زمینه بحث و گف 
کردن آنها از کاخ سفید باز شود .اما کلی زود متوجه شد رئیس جمهوری از تمام
جنبههای عملکرد آنها در بخش غربی کاخ ســفید راضی اســت .شــاید یک روز
جارد وزیر خارجه شود – این تنها تغییری بود که بهنظر میرسید رئیس جمهوری
پیشبینــی میکند .بیشــترین کاری که کلی میتوانســت انجام دهــد این بود که
رئیس جمهوری را متقاعد کند این زوج باید بخشی از برنامه منظم سازمانی در
بخش غربی باشــند و نباید اینقدر عجوالنه از خط آن خارج شــوند .حداقل ،این
چیزی بود که ژنرال کلی میتوانست سعی در اعمال آن داشته باشد.

