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یکی از مهم ترین تکاپوها در صنعت نشر کشور آن است که بهترین کتب منتشر 
شده در سطح جهان در اولین فرصت در اختیار اهل مطالعه قرار گیرد. به ویژه برخی 
از این آثار که در سطح بین المللی در زمره ی کتاب های پرفروش هستند مورد اهتمام 
خاص واقع می شوند، به صورتی که گاهی چندین - در مواقعی بیش از ده - مترجم 
و ناشر ترجمه ی این آثار را در برنامه ی کار خود می گذارند. در این میان طبعاً کسی 
که زودتر نتیجه ی کارش را وارد بازار کند از فضل تقدم برخوردار است و سایرین با 
توجه به عقب ماندن در این مسابقه، بسیار پیش می آید که کار را در نیمه ی راه رها 
می کنند. هرچند این مسابقه می تواند به برگردان هایی بیانجامد که شاید حق آثار را ادا 

نکنند و خوانندگان را ناامید سازند. 
در مجموعه آثاری که با عنوان »ترجمه ای که می پسندید« در اختیار عالقمندان 
گذاشته می شود امیدواریم با پرهیز از عجله، بیشتر بر روی کیفیت ترجمه  دقت کنیم، ولو 
این امر موجب تاخیر در انتشار شود. البته سعی ما در انتشارات روزنه آن است که تمامی 
ترجمه ها از چنین کیفیتی برخوردار باشند، منتهی این عنوان مخصوص آثاری است که 
با توجه به استقبال شدید در بازار جهانی در معرض برگردان های احتماال سریع هستند.

امیدواریم خوانندگان آثار ارائه شده در این مجموعه را بپسندند. 
انتشارات روزنه

ترجمهایکهمیپسندید



تشکرقلبیدارمازِاِولینام�دافی،دستیارمدرنگارشپنجکتابیکهدرموردچهار
رئیسجمهورنوشتهام�ترامپمانعسختتریبود،چراکهاواحساساتوتعصبات
ِاِولینبهسرعتدریافت شدیدیرادرمیانطرفدارانومنتقدانشبرمیانگیزد�
کهبزرگترینچالشدستیابیبهاطالعاتجدید،تائیدکردنشانوقراردادنآنها
درپسزمینه،ضمنانجامیکگزارشدهیتاحدممکنعمیقازاتفاقاتدرون

کاخسفیداست�
ِاِولیندریافتهبودکهبایداینقسمتازتاریخرابهسرعتهرچهتمامتروتا
خاطراتدرذهنهاتازههستندومستنداتویادداشتهادردسترسقراردارند
ثبتکند�گاهیمابهتحقیق،مصاحبه،یادداشتبرداریوبازنویسیبخشهایی
ازکتابطییکیادوروزمیپرداختیم؛بخشهاییکهسیاستخارجیازکرهی
تجارت از موضوعات از وسیعی وطیف خاورمیانه و افغانستان تا گرفته شمالی

گرفتهتامهاجرتومالیاتهاراپوششمیدادند�
اواطمینانحاصلمیکردکهماداستانراحولصحنههایخاصباتاریخهای
مشخص،بابازیگرانیکهنامشانمعلوماستوگزارشهاییازآنچهرویداده
استبناکردهایم�ِاِولیناخالقحرفهایقابلستایشیداردوعمیقاًعادل،کنجکاوو
صادقاست�اوبرایمنبستههایقطوریمیآوردکهشاملتحقیقات،پیشینهها،

یادداشت نویسنده
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گاهشناسی،بریدهها،نقطهنظراتخودشوفهرستیازسواالتمهمبیپاسخو
مصاحبههایاضافیکهبایددنبالشوندبود�

ِاِولینحسبسیارخوبودرایتشرابهعنوانیکهمکاربههمراهداشتودر
حقیقتتالششبهاندازهییکنویسندهیهمکاربود�



دراینکتابمصاحبههابراساسقانونیدرروزنامهنگاریبهنام»پیشینهعمیق«
انجامشدهاند،بدانمعناکهامکاناستفادهازتمامیاطالعاتبهدستآمدهوجود
داردبهشرطآنکهعنواننشودچهکسیآنهارادراختیارگذاشتهاست�اینکتاب
حاصلصدهاساعتمصاحبهباافراددرگیردررویدادهاوشاهدانآنهاست�تقریباً
تمامیآنهابهمناجازهیضبطصدایشانرادرحینمصاحبهدادندتاروایتهابا
دقتبیشتریبیانگردند�هرگاهازگیومهاستفادهکردهواندیشهیااستنتاجیرابه
یکیازحاضراندریکرویدادنسبتدادهاماینبدانمعناستکهآناطالعمستند
بهشخص،یابههمکاریبااطالعمستقیم،یابهیادداشتهایجلسه،خاطرات

شخصی،پروندههاواسناددولتیوشخصیاست�
ترامپدرخواستمصاحبهبرایاینکتابراردکرد�

یادداشتی برای خوانندگان





ریکوهن،
َ
دراوایلسپتامبر2017،درهشتمینماهریاستجمهوریترامپ،گ

مدیرسابقشرکتگلدمنساکسومشاورارشدرئیسجمهوردرکاخسفیدبا
احتیاطبهسمتمیزریاستجمهوریدردفتربیضیرفت�

کوهنبا6فوتو3اینچقد،سریطاسوَمنشیبیپرواوآکندهازاعتمادبه
نفس،طی27سالحضورشدرگلدمنمیلیاردهادالربرایمشتریانوصدها
میلیوندالربرایخویشثروتاندوختهبود�اواینامتیازرابهخوددادهبودکههر
وقتخواستوارددفتربیضیترامپشودورئیسجمهوراینترتیبراپذیرفتهبود�
بررویمیزپیشنویسنامهاییکصفحهایازطرفترامپبهرئیسجمهور
کرهیجنوبیقرارداشتکهطیآنقراردادتجارتآزادبینایاالتمتحدهو

کره،معروفبهکوروس1لغومیشد�
کوهنازایننامهناراحتبود�ازچندینماهپیشترامپتهدیدمیکردکه
اینقراردادرالغوخواهدکرد�قراردادمزبوریکیازشالودههایرابطهیاقتصادی
توانائیهای و عملیات برخی مهمتر همه از و نظامیشان اتحاد کشور، دو

اطالعاتیبهکلیسریمحسوبمیشد�

1. KORUS

پیشگفتار
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تحتمعاهدهایکهدردههی1950میالدیبهتصویبرسید،آمریکا28،500
سربازدرجنوبمستقرکردودرآنجابرنامههایدسترسیخاصردهبندیشده
وحساسرابهکارگرفتکهاطالعاتمحرمانهورمزگذاریشدهیجاسوسیو

برخیقابلیتهاینظامیرافراهممیکرد�
یک حمل قابلیت شمالی کرهی قارهپیمای بالستیک موشکهای اینک
تا تاخاکآمریکاراداشتند�حدود38دقیقهطولمیکشید سالحهستهای

چنینموشکیازکرهیشمالیبهلسآنجلسبرسد�
برنامههایدسترسیخاصایاالتمتحدهراقادرمیساختدرعرض7ثانیه
ازپرتابموشکهایبالستیکقارهپیماباخبرشود�قابلیتیمشابهدرآالسکا
زمانی تفاوت یک – داشت نیاز زمان دقیقه 15 به کار همین انجام برای

شگفتآور�
تواناییتشخیصپرتاپموشکدرعرضهفتثانیهزمانالزمرابهارتش
آمریکامیدادتاموشکهایکرهیشمالیرامنهدمکند�اینشایدمهمترین
ومحرمانهترینعملیاتدردولتایاالتمتحدهاست�حضورآمریکادرکرهی

جنوبیماهیتیبنیادینبرایامنیتملیایاالتمتحدهدارد�
خروجازتوافقنامهتجاریکوروس،توافقنامهایکهکرهیجنوبیآنرابرای
اقتصادخوداساسیتلقیمیکرد،ممکنبودروابطدوکشورراازهمبپاشد�
امکانات دادن ازدست ترامپچگونهخطر باورکندکه نمیتوانست کوهن

اطالعاتیحیاتیبرایامنیتملیآمریکارامیپذیرفت�
اینتماماًناشیازخشمترامپبرسر18میلیارددالرکسریتجاریساالنهی
آمریکاباکرهیجنوبیبود،ضمنآنکهایاالتمتحدههرساله3/5میلیارد

دالرصرفنگهدارینیروهایخوددرشبهجزیرهیکرهمیکرد�
اختالفاتدرکاخسفید، علیرغمگزارشاتهرروزهدرموردهرجومرجو



13 پیشگفتار  

مردمدرحقیقتنمیدانستندکهوضعیتداخلیچقدربداست�ترامپهمواره
درحالتغییرموضعبود،بهندرتثباتداشتوبیشتردمدمیمزاجظاهر
میشد�خلقشتنگبودوهرچیزکوچکوبزرگیخشمشرابرمیانگیخت�
لغو را توافقنامه »امروز بود: گفته کوروس تجاری توافقنامهی مورد در او

میکنیم�«
اینمیتوانست بودو تاریخ5سپتامبر2017رویمیز به نامهای اماحاال

باعثبهوجودآمدنیکفاجعهیامنیتملیشود�
کوهنپیشنویسراازرویمیزبرداشتوآنرادرونپوشهیآبیرنگیقرار

دادکهرویشنوشتهشدهبود»نگهداریشود«�
دزدیدم� میزش روی از را آن »من گفت: نزدیکانش از یکی به بعدها او
از باید دید� نخواهد را آنسند دیگرهرگز ببیند� را آن بگذارم نمیتوانستم

کشورمحافظتمیکردم�«
درمیانهرجومرجوآشفتگیهایکاخسفیدوذهنترامپ،رئیسجمهور

هرگزمتوجهگمشدننامهنشد�
بهطورمعمول،رابپورتر،دبیرکارکنانوتنظیمکنندهینامههایریاست
جمهوری،مسئولیتتنظیمنامهایمانندآنچهبرایرئیسجمهورکرهیجنوبی
نوشتهشدهبودرابرعهدهداشت�امااینبارپیشنویسبهطرزنگرانکنندهای
از بود�دبیرکارکنانیکی ناشناسیبهدستترامپرسیده ازطریقمجرای
شغلهاییاستکهدرکاخسفیدبهچشمنمیآید،امانقشبسیارمهمیدارد�
طیماههاپورتربرایترامپدرموردیادداشتهایتصمیمگیریودیگراسناد
ریاستجمهوری،کهشاملمهمترینمجوزهایامنیتملیبرایارتشبودو

فعالیتهایسیارادربرمیگرفتتوضیحمیداد�
پورتریکمردششفوتوچهاراینچیبودکهچهلسالداشتوبهعنوان
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یکمورمون1بزرگشدهبودوکمترتوجهیرابهخودجلبمیکرد؛یکمرد
تشکیالتیسادهپوشکهدردانشکدهیحقوقدانشگاههاروارددرسخوانده
و]سپسبرایتحصیالتتکمیلیدرآکسفورد[بورسرودز2دریافتهکردهبود�
پورترمتعاقباًمتوجهشدکهچندینپیشنویسازآننامهوجودداردکهخودش

وکوهنمطمئنشدندهیچکدامبررویمیزرئیسجمهورباقینماندهاند�
کوهنوپورتربهکمکهممیکوشیدندهرآنچهراکهباعثدستوراتخطرناک،
لحظهایوبدونفکرترامپمیشودازبینببرند�بدینترتیبآنسندودیگر
اسنادمشابهآنناپدیدمیشدند�زمانیکهترامپپیشنویسیرابرایبازبینیروی
را آن رئیسجمهورهم و رامیقاپید آن میزشداشت،پیشمیآمدکهکوهن
فراموشمیکرد�امااگرپیشنویسرویمیزشمیماندآنراامضامیکرد�کوهن
مخفیانهمیگفت:»موضوعکارهایینیستکهمابرایکشورانجامدادیم�موضوع

آنچیزیاستکهمااوراازانجامشنجاتدادیم�«
اینکمترازیککودتایادارینبود؛تضعیفارادهیرئیسجمهورایاالتمتحده

وقدرتیکهقانوناساسیبهاودادهاست�
پورتربهیکیازهمکارانگفتهبودعالوهبرهماهنگکردنتصمیماتوبرنامههای
سیاسیوانجاماموردفتریرئیسجمهوروظیفهیدیگریهمدارد:»یکسومکارمن
تالشبراینشاندادنعکسالعملمناسبنسبتبهبرخیایدههایواقعاًخطرناکاو
بودوتالشبرایتوجیهکردنشتامتقاعدشودکهآنایدههاشایدنظراتخوبینباشند�«

احیاگر  آخرالزمان مسیحیت  قدیسان  اصلی جنبش  با شاخٔه  مرتبط  فرهنگی  و  گروه مذهبی  1. مورمون ها یک 

هستند که با فعالیت های جوزف اسمیت در مناطق شاملی ایالت نیو یورک در دهٔه 1820 شکل گرفت. مورمون ها 

بر این باورند که تعالیم، آداب و رسوم و سازمان کلیسا که بر اثر نافرمانی برش در قرون اولیه میالدی به ورطٔه 

نابودی سپرده شده بود، از طریق وحی الهی به جوزف اسمیت احیا شده است. 

2. بورسیه ای بین املللی برای دانشجویان دوره  های ارشد برای تحصیل در دانشگاه آکسفورد. این بورسیه در سال 

1902 تاسیس شد و نخستین برنامه ی مقیاس وسیع بورسیه ی بین املللی را شکل داد. 
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به اشاره و گذاشتن مسکوت انداختن، تاخیر به راهبردها از دیگر یکی
محدودیتهایقانونیبود�پورترمیگفت:»کارهارابهآهستگیانجاممیدادیم
یاموضوعاترابرایشعنواننمیکردیم،یامستقیمبهاومیگفتیم:ایننیازبه
بررسیبیشتریدارد،بایدمطالعهیبیشتریرویاینکارانجامشود،ویامااجازه
قانونیاینکاررانداریم-اینکاردهبرابربیشازبرداشتنکاغذهاازرویمیزش

اتفاقمیافتاد�انگارکهمامدامدرحالراهرفتنبرلبهیپرتگاهبودیم�«
بعضیروزهایاهفتههابودکهبهنظرمیرسیداوضاعتحتکنترلاستوآنها
بایدواردعمل ازلبهفاصلهدارند�»باقیاوقاتمابرلبهمیافتادیمو چندقدم
میشدیم�وضعیتطوریبودکهگوییهمیشهداریبررویپرتگاهراهمیروی�«
باوجوداینکهترامپهرگزبهنامهیگمشدهی5سپتامبراشارهنکرد،اماهیچ
انجامدهد� توافقنامهتجاری وقتفراموشنکردچهکاریمیخواستدرمورد
پورتربهیکیازهمکارانگفتهبودکه»نمونههایمتعددیاز]تهیهیپیشنویس

برای[آننامهوجودداشت�«
مورد حرارت با جنوبی کرهی با توافقنامه بیضی دفتر در جلسهای در بعدها
بحثقرارگرفت�ترامپگفت»مناهمیتنمیدهم،ازاینبحثهاخستهام!دیگر
نمیخواهمدرموردشچیزیبشنوم�ماازتوافقنامهکوروسخارجمیشویم�«و

شروعکردبهدیکتهکردننامهیجدیدیکهمیخواستارسالشود�
جردکوشنر،دامادرئیسجمهور،حرفهایترامپراجدیگرفت�جرد36ساله،
مشاورارشدکاخسفیدبودومنشیمتینوتقریباًاشرافیداشت�اودرسال2009

بادخترترامپ،ایوانکا،ازدواجکردهبود�
به کرد شروع بود نشسته رئیسجمهور به نزدیکتر همه از او که آنجایی از

یادداشتکردنچیزهاییکهترامپدیکتهمیکرد�
ترامپدستوردادنامهراتمامکندوآنرابرایامضابهاوبدهد�
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جرددرحالپاکنویسنامهدرکاغذیجدیدبودکهخبربهگوشپورتررسید�
اوگفت:»پیشنویسرابرایمنبفرست،اگرمیخواهیماینکارراانجامدهیم
نمیتوانیمآنرارویدستمالکاغذیارائهکنیم�بایدآنراطوریبنویسیمکه

باعثشرمساریماننشود�«
کوشنریکنسخهیکاغذیازپیشنویسشرابرایاوفرستاد�چندانبهدرد
نمیخورد�پورتروکوهنچیزیرادادهبودندتایپشودتانشاندهندکهدارند
خواستهیرئیسجمهوررابهانجاممیرسانند�ترامپانتظارجوابفوریداشت�

نبایددستخالیپیششمیرفتند�آنپیشنویسبخشیازحقهبود�
دریکجلسهرسمیمخالفانخروجازکوروستمامبحثهاوادلهشانراپیشکشیدند
–ایاالتمتحدههرگزازیکقراردادآزادتجاریخارجنشدهبود،مسائلقانونیوجود
داشت،مسائلژئوپولیتیکیوجودداشت،مسائلحیاتیدرزمینهیامنیتملیواطالعاتی
وجودداشت،نامهآمادهنبود�آنهارئیسجمهورراباحقایقومنطقخاموشنگهداشتند�
ترامپگفت:»خب،بیاییدروینامه]بیشتر[کارکنیم�میخواهمپیشنویس

جدیدراببینم�«
به ارائه برای چیزی لذا نکردند� آماده را جدید پیشنویس پورتر و کوهن
رئیسجمهوروجودنداشت�موضوعموقتاًدرآشوبتصمیماترئیسجمهورناپدید

گردید�ترامپبامسائلدیگریمشغولشد�
امامسالهکوروستمامنمیشد�کوهنباوزیردفاع،جیمزمتیسصحبتکرد�
اوکهژنرالبازنشستهینیرویدریاییبوددربینافرادکابینهوکارکنانکاخسفید
بیشترازهمهبرترامپتاثیرداشت�ژنرالمتیسسربازیمبارزبا40سالسابقهی
خدمت،باپنجفوتونهاینچقد،بسیارصافمیایستادوسلوکیکفرماندهراداشت�
کوهنبهوزیرگفت:»مادرحالتلوتلوخوردنرویلبهیپرتگاههستیم�این

باربهکمکتاحتیاجداریم�«
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امکانبهمسائلنظامی متیسمیکوشیدچندانبهکاخسفیدنرودودرحد
بپردازد،امافوریتموضوعرامتوجهشدوبهدفتربیضیرفت�

اوگفت:»آقایرئیسجمهور،کیمجونگاونبزرگترینتهدیدفعلیبرایامنیتملی
ماست�مابایدکرهیجنوبیرابهعنوانمتحدخودحفظکنیم�ممکناستبهنظرنیاید

کهتجارتبههمهیاینمسائلمربوطاست،امایکموضوعکانونیاست�
»ارتشآمریکاوامکاناتاطالعاتیمحرمانهیآندرکرهیجنوبیستوناصلیتوانایی
مادردفاعازخودماندرمقابلکرهیشمالیاست�لطفاًازاینقراردادخارجنشوید�«
ترامپپرسید:»آمریکاچرابایدسالییکمیلیارددالربرایسامانهیموشک
ضدبالستیکدرکرهیجنوبیبدهد؟«اودرموردسامانهضدموشکیتادعصبانی
بهنظرمیرسیدوتهدیدکردهبودآنراازکرهیجنوبیخارجخواهدکردوبه

شهرپورتلنددرایالتاورگانخواهدبرد�
متیسگفت:»مااینکاررابهخاطرکرهیجنوبیانجامنمیدهیم�مابهکرهی

جنوبیکمکمیکنیم،چوندرحقیقتبهخودمانکمکمیشود�«
بهنظرمیرسیدکهرئیسجمهورقانعشدهاست،اماتنهابرایلحظاتی�

درسال2016،ترامپکهنامزدانتخاباتبود،بهمنوبابکاستا1تعریفیاز
رئیسجمهورارائهداد:»بیشازهرچیزدیگری،امنیتملیمااهمیتدارد���این
اولین،دومین،وسومینموضوعپراهمیتاست���ارتشبایدپرقدرتباشدواجازه
ندهدکهازخارجکشوراتفاقبدیبرایمابیفتد�ومنمطمئناًفکرمیکنمکه
اینهمیشهموضوعدرجهیکدراینتعریف]ازرئیسجمهور[برایمخواهدبود�«
واقعیتاینبودکهدرسال2017آمریکاتوسطکلماتواقداماتیکرهبر
هم کنار در کارکنانش میشد� اداره غیرقابلپیشبینی و مزاج دمدمی عصبی،

1. خربنگار واشنگنت پست و تحلیل گر سیاسی در شبکه های خربی ان بی سی و ام اس ان بی سی و مجری برنامه ی 

واشنگنت ویک در شبکه پی بی اس.
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با عنوان خطرناک ترین تصمیمات  آن  از  را که  تا جلوی چیزی  بودند  جمع شده 
ناگهانی رئیس جمهور یاد می کردند بگیرند. این فروپاشی عصبی قدرت اجرایی در 

قدرتمندترین کشور جهان بود. 
آنچه در پی می آید روایت این داستان است.

توافق نامه تجاری.  از  به رئیس جمهور کره ی جنوبی در مورد خروج  نامه ی 5 سپتامبر 2017  پیش نویس 
گری کوهن این پیش نویس را از روی میز ترامپ در اتاق بیضی برداشت تا از سوی او امضا و ارسال نشود.



در اوت سال 2010، شش سال قبل از آن که دونالد ترامپ برنده ی انتخابات ریاست 
تهیه کننده ی  و  داشت  زمان 57 سال سن  آن  در  که  بَنِن،  استیو  جمهوری شود، 

فیلم های سیاسی راست گرایانه بود، تلفنش را پاسخ داد.
سابقه  با  بازرس  بود،  خط  پشت  بوسی  دیوید  چیه؟«  فردا  برای  »برنامه ت 
جمهوری خواه در مجلس نمایندگان و فعال سیاسی محافظه کار که برای بیش از 

دو دهه رسوایی های بیل و هیالری کلینتون را دنبال می کرد.
مونتاژ  را  ساختم  برایت  که  لعنتی  فیلم های  دارم  »داداش  داد:  جواب  بنن 

می کنم.«
زمان نزدیک به انتخابات میان دوره ای کنگره در سال 2010 بود. جنبش تی پارتی1 

در اوج قرار داشت و جمهوری خواه ها در حال قدرت نمایی بودند.
»دیوید، ما داریم دو تای دیگر از فیلم ها را بیرون می دیم. مشغول مونتاژ هستم. 
سیاسی  اقدام  کمیته ی  نظر  تحت  بنن  می کنم.«  کار  ساعت  بیست  روزی  دارم 
سیتیزن یونایتد به ریاست بوسی کار می کرد تا مدام فیلم های ضدکلینتونی تولید کند.

1. یک جنبش سیاسی در آمریکا که از کاسنت مخارج دولت و مالیات ها و کاهش کرسی بودجه و بدهی ملی 

آمریکا حامیت می کند.

فصل 1




