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خان ٔه ترامپ
خان ٔه پوتین
House of Trump
House of Putin

در پُشتی دوم این کتاب می خوانیم:
 ٫٫ای :: :ن اث :: :ر در ب :: :رگ :: :یرن :: :د ٔه ق :: :صه ی :: :کی از ب :: :زرگ ت :: :ری :: :ن ک :: :ارک :: :رد ه :: :ای
اس:تخبارات:ی در درازای ت:اری:خ م:ی ب:اش:د .ک:ارزاری ک:ه ب:ه وس:یل ٔه دس:تگاه
ج:اس:وس:ی روس:یه ک:ه در ج:ری:ان ک:ار در خ:ط س:ال ه:ای زی:اد ش:کل گ:رف:ته
اس ::ت و منج ::ر ب ::ه دس ::ت ی ::اب ::ی روس ::یه ب ::ه ق ::درت ::مند ت ::ری ::ن م ::ردی ک ::ه چ ::ون
اژدهایی بر گنجین ٔه کاخ سپید سلطه یافت ،گردیده است،،.
این کتاب پیشاپیش با این دو بیان آغاز می گردد:
 ش/گفت ان/گیز هس/ت ک/ه پ/ردهٔ آه/نی ب/رب/اد رف/ته اس/ت ،ام/ا ،ای/نس/پری ب/وده ب/رای غ/رب .اک/نون م/ا ای/ن درب را گ/شوده ای/م و ای/ن
امر برای جهان به شدت خطرناک است.
 ام //ری //کا ج //نای //تکاران روس //یه را در ب //ند م //ی کش //د .ه //یچ ک //ست// /وان ج// /لوگ// /یری را ن// /دارد .ام// /ا ،ه// /نوز ش// /ما غ// /رب// /یان ق// /درت
دی/وآس/ای م/اف/یای م/ا را ن/می دان/ید .ش/ما ب/ه زودی آی/ن را درک
خواهید نمود.
بوریس اوروف  B.Urovلوی سارنوال روسیه ،سال .۱۹۹۳

ترامپ  -پوتین

2 Page

 روس//یه ه//رگ//ز ت//الش ن//نموده اس//ت ت//ا از اه//رم م//ن به//ره ب//گیرد.م/ن ب/ا روس/یه ک/اری ن/دارم  :ن/ی م/عام/له ی/ی ،ن/ی ق/رض و وام/ی،
هیچ چیز.
د .ترامپ ،یازده اکتوبر  ۲۰۱۴در تویترش.
جنگ سوم )مجازی(
روز ن ::هم ن ::وام ::بر  ،۲۰۱۶درس ::ت س ::اع ::ت  ،۹:۳۲ب ::ه وق ::ت م ::سکو ،ی .ن ::یکینوفY. ،
 Nikinoveوک:یل پ:ارمل:ان روس:یه و ع:ضو ح:زب  ٫٫روس:ی ٔه متح:د ،،گ:روه:ی وابس:ته
ب ::ه پ ::وت ::ین ،ن ::واسٔ : :ه و .م ::ول ::وت ::وف ،اس ::تال ::ینگرای س ::رس ::پرده ک ::ه ن ::ام ب ::م دس ::تی ٫٫
ک::وک::تیل م::ول::وت::ف ،،از آن گ::رف::ته ش::ده اس::ت ،پُش::ت ب::لند گ::و ق::رار گ::رف::ت ت::ا خ::طی را
روش:ن ن:مای:د ک:ه ح:تا پ:درک:الن:ش ج:رات دس:ت زدن ب:ه آن را ن:نموده ب:ود .او ب:ا ل:حن
ساده و غیر رسمی بیان نمود:
 ٫٫دوستان عزیز ،همکاران گرامی!
س ::ه دق ::یقه پ ::یش ،ه ::الری ک ::لنتون ،پ ::ذی ::رف ::ت ک ::ه در ن ::برد ب ::رای دس ::تیاب ::ی ب ::ه م ::قام
ری::اس::ت ج::مهوری ،شکس::ت خ::ورده اس::ت .دو دق::یقه ب::عد ،ت::رام::پ س::خنران::ی اش را
ب::ه ح::یث ری::یس ج::مهور ام::ری::کا آغ::از ن::مود .م::ن ب::ا اس::تفاده از ای::ن ف::رص::ت ،ب::رای
تان شادباش می گویم!،،
ب:ه ای:ن گ:ون:ه ب:دون ای:ن ک:ه ب:یان ب:دارد ،روش:ن ب:ود ک:ه ت:رام:پ ج:ز گ:دی:گک پ:وت:ین ،در
کاخ سپید ،چیز دیگری نیست.
کلکینچه هایی برای نگاه به این اثر

در ای:ن ک:تاب ن:خ و ح:تا ری:سمان ای:ن واق:عیت ن:شان داده م:ی ش:ود ک:ه چ:ی
گ:ون:ه ت:رام:پ در ج:ری:ان چ:ار ده:ه ،پ:یون:د ه:ای ژرف:ی ب:ا ک:م از ک:م پ:نجاه و ن:ه
ک ::س ،در روس ::یه داش ::ته اس ::ت .آن ::ان راه س ::وداگ ::ری را م ::یان روس ::ان ،ب ::ه
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ش::مول ک::سان::ی ک::ه پ::یون::د آش::کار ب::ا م::اف::یای روس::یه دارن::د ،ه::موار س::اخ::ته
اند.
***
ای::ن اث::ر ن::شان م::ی ده::د ک::ه ش::رک::ت  ٫٫ره::نمای م::عام::له ه::ا ،،ب::رای ت::رام::پ
پ:وش:شی ب:وده اس:ت ب:رای پ:ول ش:وی:ی م:قدار ع:ظیم پ:ول ـ م:مکن م:یلیارد ه:ا
دالر ـ برای مافیای روسیه در جریان سه دهه.
***
در ای::ن اث::ر م::ی خ::وان::یم ک::ه ت::رام::پ ٫٫ ،خ::ان::ه ه::ای ک::اری  ،،را در خ::دم::ت
خ::رپ::والن روس::یه ک::ه پ::یون::د ن::زدی::ک ب::ا م::اف::یای آن ک::شور داش::ته ان::د در ٫٫
ب ::رج ت ::رام ::پ  ،،ـ خ ::انٔ : :ه ش ::خصی و کس ::ب و ک ::ارش ـ ک ::ه آن را م ::ی ت ::وان
ش ::اه ن ::گین ت ::اج ام ::پرات ::وری  ٫٫ره ::نمای م ::عام ::له ه ::ا ،،خ ::وان ::د ،ق ::رار داده
است.
***
در ای::ن اث::ر دی::ده م::ی ت::وان::یم ک::ه در ای::ن دوران ،م::اف::یای روس::یه ب::ه ص::ورت
ع::ملی ب::ه س::اخ::تار دول::تی در خ::دم::ت روس::یه ،ه::مان::ند ای::ن ک::ه اس::تخبارات
ام:ری:کا در خ:دم:ت دول:تش ق:رار دارد ،ب:دل ش:ده اس:ت .ب:سیاری از ک:سان:ی
ک::ه ب::ا ت::رام::پ در پ::یون::د ب::وده ان::د ،راب::طه ق::وی::ی ب::ا دس::تگاه ام::نیتی روس::یه
 FSBجانشین دستگاه ترسناک  KGBداشته اند.
***
در ای::ن ج::ا م::ی خ::وان::یم ک::ه ت::رام::پ ح::اف::ظ و پ::اس::دار م::نفعت ه::ای دس::تگاه
ام ::نیتی روس ::یه ب ::ه م ::دت چ ::ل س ::ال ب ::وده اس ::ت .او در ای ::ن زم ::ان دراز ،ب ::ه
وس::یله ی::ی زی::ر ن::ام ک::مپروم::یز ) گ::ردآوری و س::اخ::ت و س::از م::واد گ::ون::اگ::ون
ب ::رای زی ::ر ف ::شار ق ::رار دادن و ب ::اج ::گیری( م ::ان ::ند ف ::عال ::یت ه ::ای ج ::نسی و
دیگر و دیگر…بدل شده است.
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***
ه:م چ:نان ای:ن اث:ر ن:شان م:ی ده:د ک:ه ب:ه م:دت چ:ند ده:ه ،مج:ری:ان ک:ار ه:ا و
ع::مل ه::ای ن::فوذی ب::ه ش::مول چه::ره ه::ای ش::ناخ::ته ش::دهٔ م::اف::یای روس::یه ،ب::ا
دق:ت پُ:روس:واس ،ن:قطه ه:ای ض:عف و کُ:ری ه:ای آش:یل را در ف:ره:نگ داد و
س ::تد ام ::ری ::کا ـ از ت ::وزی ::ع ت ::یل در والس ::تری ::ت ،گ ::رف ::ته ت ::ا در ک ::ارزاری ب ::رای
ت:موی:ل ک:سان:ی ک:ه در ده:لیز ه:ای دس:تگاه ق:ان:ون:گذار ب:ه ج:لب ط:رف:داران و
دری:اف:ت رای ،دس:ت م:ی زدن:د ،اس:تخدام وک:یال م:داف:ع ق:درت:مند ـ زی:ر ن:ام
وک::یالن م::داف::ع  ٫٫ب::وت س::پیدان  ،،م::حاس::بان ،ره::نمای م::عام::له ه::ا و ح::تا
س:: : :ر و س:: : :ام:: : :ان داده س:: : :مت و س:: : :وی دس:: : :تگاه ه:: : :ای ان:: : :تخاب:: : :ی  ،رون:: : :د
قانونگذاری و موسسه های مالی و دیگر و دیگر…را رد یابی نمود اند.
***
این کتاب بیان می دارد که ترامپ باالتر از این که یک  ٫٫موهبت،
دارایی ،مکنت و امتیاز ،،در خط هدف روسان باشد ،یکی از میان ده
ها سیاستمدارنی است ـ بخش زیاد جمهوریخواهان و البته برخی از
دموکراتان نیز ـ و سوداگرانی که مقروض روسیه اند .اینان همراه با
شرکت هایی با همین خصوصت در خط پیوند با روسیه اند .در این
میان نام میچ مکونل  M.McConnellچون شاهنگینی در این انگشتر
قدرت می درخشد .این امر به مدت بیست سال ادامه داشته است.

***
ای::ن ک::تاب ب::یان م::ی دارد ک::ه ق::وی ت::ری::ن چه::ره ه::ا و دس::تگاه ه::ای ام::نیتی
ام:ری:کا ب:ه ش:مل و .س:یشن  W.Sessionو ل .ف:ری:ه  L.Freehدو م:دی:ر
اف.ب.آی و م.روگ:اوی:ن  M.Rogovinق:نسول وی:ژهٔ س:ی .آی .ای .ب:رای
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روس::یه ک::ار م::ی ک::رده ان::د ک::ه ای::ن ام::ر ته::دی::د س::نگینی را ب::رای ا.م.ا .ب::ار
می آورد.
***
در ای ::ن ک ::تاب ب ::رای م ::ا روش ::ن م ::ی گ ::ردد ک ::ه ت ::رام ::پ ش ::ری ::ک ف ::رد ج ::ان ::یی
م ::حکوم ش ::ده ی ::ی ب ::ه ن ::ام ف .س ::ات ::ر  F.Saterک ::ه پ ::یون ::د ن ::زدی ::ک ب ::ا گ ::روه
ج::نای::تکار روس::یه داش::ته ،ب::وده اس::ت .ت::رام::پ خ::ود ای::ن ک::ار را اف::شا ن::نمود
ک:ه س:ات:ر ی:ک ج:ان:ی دو آت:شه ی:ی ب:وده و او از آن پ:یون:د به:ره ب:رداری م:ال:ی
نموده است.
***
ای ::ن اث ::ر ن ::شان م ::ی ده ::د ک ::ه ت ::رام ::پ ب ::ه ح ::یث س ::رق ::وم ::ان ::دان اع ::لی اردوی
ا.م.ا ،.آن گ ::ون ::ه ک ::ه ج .ک ::لپر ،ری ::یس س ::اب ::ق دس ::تگاه ام ::نیتی ب ::یان ن ::موده
اس::ت ٫٫ ،م::وه::بت و ث::روت::ی  ،،اس::ت در خ::دم::ت پ::وت::ین .ب::دت::ر از ای::ن گ::فته
ی:ی هس:ت ک:ه ج .ک:ارل  ،G.Carleافس:ر س:اب:ق س:ی .آی.ای .آن را ب:رای
ن ::یوزوی ::ک گ ::فته اس ::ت .او چ ::نین ب ::یان داش ::ته اس ::ت ٫٫،ارزی ::اب ::ی م ::ن ای ::ن
هست که ترامپ ،به صورت مستقیم برای روسان کار می کند،،.

***
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در ای:ن ج:ا م:ی ب:ینم ک:ه ج .ک:وم:ی J.Comeyم:دی:ر اف ب:ی آی ب:ه ب:دت:ری:ن
ص:ورت ن:گاه:ی ب:ه ش:خصیت او ان:داخ:ته اس:ت .در م:اه ج:نوری  ،۲۰۱۷ی:ک
ه::فته پ::س از آن ک::ه ت::رام::پ ری::یس ج::مهور ش::د ،ک::وم::ی را ب::رای ص::رف ن::ان
ش::ب ب::ه ص::ورت خ::صوص::ی ب::ه ک::اخ س::پید دع::وت ن::مود .ک::وم::ی در ج::ری::ان
ن:: :وش:: :ته ی:: :ی در نش:: :ری ٔ : :ه  ٫٫وف:: :اداری پُ:: :ر ارزش ،،در ت:: :رس:: :یم ب:: :لند ب:: :االی
ش:خصیت ت:رام:پ واژگ:ان ٫٫ب:د اخ:الق و ب:ی ع:الق:ه ب:ه ح:قیقت  ،،را ب:ه ک:ار
ب:رد و رف:تارش را ب:ه ی:ک آم:ر م:اف:یا ه:مان:ند ن:مود .او چ:نین ن:وش:ت ک:ه ت:رام:پ
برایش گفت ٫٫ ،من به وفاداری نیاز دارم و توقع وفاداری را دارم،،
ک::وم::ی ت::صوی::ر ت::مام ق::د ی::کی از م::راس::م ه::ا را ب::یان م::ی دارد .ب::ه ب::اور او
ت ::رام ::پ در ن ::قش پ ::در خ ::وان ::د ٔه خ ::ان ::واد ٔه م ::اف ::یا ،ظ ::اه ::ر ش ::د .او ن ::وش ::ت٫٫،
ب:رخ:وردش م:ن را ب:ه ش:دت ت:کان داد ،،و  ٫٫م:ن ه:رگ:ز چ:نین ص:حنه ی:ی را
در دف:تر  ٫٫ب:یضه ی:ی  ،،ـ دف:تر ک:ار ری:یس ج:مهور ام:ری:کا در ک:اخ س:پید
ـ ن:: :دی:: :ده ب:: :ودم .وق:: :تی خ:: :ود را در دای:: :رهٔ ن:: :زدی:: :کش ی:: :اف:: :تم ،دوران ک:: :ارم در
س::ارن::وال::ی ک::ه در خ::ط ن::برد ب::ا گ::روه ه::ای گ::انگس::تر ،رو ب::ه رو ب::ودم ،چ::ون
ب ::رق ::ی در ذه ::نم ب ::ل زد و ت ::داع ::ی ش ::د .ه ::مه س ::وی و ط ::رف ه ::ای ::ش را ح ::لقهٔ
س ::کوت س ::نگین در چ ::نگال ::ش م ::ی فش ::رد .آم ::ر ب ::ه ه ::مه ج ::ا دس ::ت س ::یطرهٔ
ق ::درت ::مندش را پ ::هن ن ::موده ب ::ود .س ::وگ ::ندگ ::ران وف ::ادار او را در ح ::لقه ت ::نگی
فش ::رده ب ::ودن ::د .در ای ::ن لح ::ظه ،م ::ا در ب ::راب ::ر ه ::مه دن ::یا ق ::رار گ ::رف ::ته ب ::ودی ::م.
دروغ در م ::ورد ه ::مه چ ::یز ،چ ::ی ب ::زرگ و چ ::ی ک ::وچ ::ک در خ ::دم ::ت رف ::تار و
ک ::ردار وف ::اداران س ::ر خ ::م ق ::رار داش ::ت .وف ::اداری گ ::روه را ب ::االت ::ر از ارزش
ه::ای اخ::الق::ی و ف::را ح::قیقت ق::رار م::ی داد ،،.او ن::وش::ت ٫٫ ،چ::نان ب::ه ن::ظر
م ::ی آی ::د ک ::ه ن ::خوت ،غ ::رور م ::اف ::یای ::ی در ای ::ن ج ::ا ب ::ه اس ::تعاره ی ::ی ب ::دل م ::ی
شود،،.
یادداشت:
ای//ن ه//ا ک//لکینچه ه//ای//ی ان//د ب//رای ن//گاه ب//ه ای//ن اث//ر .م//ن ب//ناب//ر ت//نگی زم//ان و ک//ار
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های دیگری که روی دست دارم ،به برگردان همین بخش دست زده ام.
اگ/ر ف/رص/ت دس/ت داد و ع/الق/مندی وج/ود داش/ت ،ت/الش خ/واه/م ن/مود ت/ا ت/ک ت/ک
این کلکینچه ها را باز نمایم.
در مورد این اثر :
نام  :خان ٔه ترامپ
خان ٔه پوتین
داستان ناگفته یی از د .ترامپ و مافیای روسیه
نویسنده :کرایگ اونگر .Craig Unger
از این نویسنده کتاب دیگری به نام:
خان ٔه بوش
خان ٔه سعود ،نیز نشر شده است.
ناشر :موسسه نشراتی پنگوین.
جای چاپ  :ا.م.ا.
گروه  :غیر افسانه
ص  .۳۵۴ :و دارای تصویر های مستند.

زنده گنامه کوتاه نویسنده :
ک .اون/گر ،در ک/نار ک/تاب پُ/رف/روش/ش ،در ش/بکه ه/ای ت/لوی/زی/ون/ی
و رادی/وی/ی ب/رن/ام/ه دارد .او پ/یش ت/ر ،دب/یر  ٫٫مج/ل ٔه ب/وس/تون،،
ب/ود .او از دان/شگاه ه/ارورد ف/ارغ ش/ده و در شه/ر ن/یوی/ارک زن/ده
گی می نماید.
پیوندس در تویترCRAIUNGER :
شهر گُت تینگن ،جرمنی
 ۲۰سپتمبر .۲۰۱۸

