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دربارۀ  کتاب
وودوارد پس از کتاِب وحشت، ترامپ در کاخ سفید که در سپتامبر ۲۰۱۸ منتشر شد، در دومین اثِر خود 
دربارة دوراِن ریاست جمهورِی دونالد ترامپ با نگاهی موشکافانه به تجزیه وتحلیل موضوعاتی از قبیِل 
همه گیری و نحوة مدیریِت ویروِس کووید ـ ۱۹، رابطة شکنندة دونالد ترامپ با مقاماِت بلندپایة عموماً با 
پیشینة نظامِی هیئت دولت، ناآرامی هاِی نژادی و همچنین رابطة او با روسیه، کرة شمالی و ایران می پردازد.

ترامپ پس از کتاِب وحشت به وودوارد پیشنهاد می دهد تا بتواند در کتاِب بعدِی او از اقداماِت خود دفاع کند و 
بدین ترتیب وودوارد، طِی ۱۸ مصاحبه با دونالد ترامپ، دست به نگارش این کتاب می زند. ترامپ، همچنین، 
برخی از اعضاء هیئت دولِت خود ازجلمه َجِرد کوْشنِر، میک مولِوینی، رابِرت اُ برایِن و متیو پوتینگر و ِکیلی 
َمک اِنِنی را موظف می کند تا در کتاِب خشم مصاحبه هایی با باب وودوارد انجام دهند و به تشریِح اقداماِت 
خود بپردازند. سایِمن اَند شوستر ناشِر کتاِب خشم در قسمِت توضیحاِت این کتاب آورده است: »خشم 

نتیجة صدها ساعت مصاحبة دست اول، یادداشت ها، ایمیل ها، خاطرات و اسناِد محرمانه است.«
ترامپ، پس از انتشارِ خشم، آن را محکوم کرد و کتاب را تالشی جهِت وارد آوردِن »یک ضربة سیاسِی دیگر« 
نامید. خشم در گرماگرِم رقابت هاِی انتخاباتی منتشر شد. خوانندگان و منتقدین استقبال چشمگیری از 
آن داشتند و تا به امروز ـ شش هفته پس از انتشارِ کتاب و اتماِم انتخاباِت ۲۰۲۰ ریاست جمهوری آمریکا ـ  

پرخواننده ترین کتاِب لیسِت آمازون است.

دربارۀ   نویسنده
باب وودوارد، ۲۶ مارس ۱۹۴۳، روزنامه نگار تحقیقِی برجستة اهل ایاالت متحدة آمریکا ست  که به همراِه 
کارل بِِرنْستین،  دو خبرنگار واشینگتن پست، شهرِت خود را عمدتاً مدیوِن گزارشی است که منجر به افشای 
رسوایِی واترِگیت و استعفای ریچارد نیکسون، سی وهفتمین رئیس جمهور آمریکا، گردید. او بعداً این گزارش 

را به شکل کتابی تحت عنوان »تمام مردان رئیس جمهور« منتشر کرد.
وودوارد ۱۹ کتاب دربارة سیاست و حکومت در آمریکا به رشتة تحریر درآورد که از میاِن آن ها ۱۳ عنوان 
در لیسِت پرفروش ترین کتاب ها قرار گرفت. او در کارهای بعدی خود به رسوایِی دیک ِچنی، رئیس ستاد 
کارکنان کاخ سفید، پرداخت. او به جز دو کتاب دربارة دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، چهار کتاب دربارة 
دوراِن ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش و سه کتاب دربارة دوراِن ریاست جمهورِی اوباما به رشتة تحریر 
درآورد. رابرت ِگیتس وزیِر دفاِع سابق و رئیس سابق سیا در مصاحبه ای اعالم کرد که آرزو داشته تا بتواند 

باب وودوارد را به استخداِم سیا دربیاورد.

دربارۀ   مترجمان
پوریا حسنی، متولد تهران، دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشجوی 
ممتاز علوم سیاسی در سال ۱۳۹۲ است. پایان نامة کارشناسی ارشد پوریا حسنی تحت 
عنواِن بررسی نقش و عملکرد احمد قوام در دورة پنجم نخست وزیری )۲5 تیر ۱۳۳۱ تا 
۳۰ تیر ۱۳۳۱( و حوادث ۳۰ تیر ۱۳۳۱ که زیر نظر اساتید گران قدری تدوین شده است، 

به شکل کتاب مستقلی در دست چاپ است.
را  خود  آن ها  ترامپ؛  سفید  کاخ  در  خودی  یک  خاطرات  افسارگسیخته،  کتاب های 
کو ِکالْکس ِکَلن می نامند؛ اتاقی که در آن اتفاق افتاد، خاطرات کاخ سفید و بیش از حد و همیشه ناکافی، 
چگونه خانوادة ما خطرناک ترین مرد جهان را به وجود آورد؛ ناسپاس، یک شرح حال، داستان واقعِی وکیِل 
شخصِی سابِق رئیس جمهور دونالد ِجی. ترامپ و با تمام احترام، دفاع از آمریکا با شجاعت و متانت  توسط 

پوریا حسنی ترجمه شده اند.

مینو ثالثی، متولد ۱۳۷۶، دانش آموختة کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه 
الزهرا تهران و دانشجوی کارشناسی ارشد همین رشته از دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
دارد.  اشتغال  انگلیسی  زبان  تدریس  به  ترجمه  کنار  در  او  است.  تحقیقات  و  علوم 

نمایشنامه آشپزخانه توسط مینو ثالثی ترجمه شده اند.
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به آلیس ِمیهیو1 که تماِم نوزده کتاِب قبلِی من در طِی ۴۴ سال 
را ویرایش کرد و خَرد و عشِق ابدی به من عطا کرد، و به کروالین 
ِرْیدی2، کاپیتاِن محترم و ثابت قدِم سایِمن َاند شوسِتر3. دل تنِگ 
هردوی آن ها هستم. 

و به نسِل بعدی:
دایانا وودوارد4
تالی وودوارد5
دامادم ِگیب راث6
نوه هایم ِزیدی و ثیو7

1. Alice Mayhew. 
2. Caroline Reidy. 
3. Simon and Schuster. 
4. Diana Woodward. 
5. Tali Woodward. 
6. Gabe Roth. 
7. Zadie and Theo. 
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مقدمٔه مترجم

 آمریکایی است 
ِ
کتاب »خشم« اثِر باب وودوارد خبرنگار، نویسنده و پژوهشگِر بنام

که به همراِه کارل ِبِرْنستین،  دو خبرنگار واشینگتن پست، شهرِت خود را، بخصوص، 
مدیوِن گزارشی است که منجر به افشای رسوایِی واترِگیت و استعفای نیکسون شد. 

وودوارد، که 19 کتاب برجسته و چشمگیر دربارٔه سیاست و حکومت در آمریکا 
در کارنامٔه او دیده می شود، در سپتامبر 2018 کتاب وحشت، ترامپ در کاخ سفید 
را به انتشار رساند. ترامپ، پس از انتشاِر این کتاب، به وودوارد پیشنهاد می دهد، در 
کتاِب بعدِی او، از اقداماِت خود دفاع کند، و بدین ترتیب وودوارد طِی 18 مصاحبه 
با دونالد ترامپ، دست به نگارش کتاِب خشم می زند. یکی از مقامات کاخ سفید 
به پولیتیکو گفته بود که ترامپ به خاطِر افشای رسوایِی واترگیت و همچنین حضور 
 ویژه ای براِی او قائل 

ِ
وودوارد در صفحٔه اول نیویورک تایمز و تایم در دهٔه 80، احترام

است.
ِنر، میک 

ْ
ترامپ همچنین از برخی اعضای هیئت دولت خود ازجلمه َجِرد کوش

تا در کتاِب  ِکیلی َمک ِاِننی را موظف کرد  براِین و متیو پوتینگر و   
ُ
ا ینی، راِبرت  مولِو

 اقداماِت خود بپردازند. 
ِ

خشم مصاحبه هایی با باب وودوارد انجام دهند و به تشریح
خشم در قسمِت توضیحاِت این کتاب آورده است:  ند شوستر ناشِر کتاِب 

َ
ا سایِمن 

»خشم نتیجٔه صدها ساعت مصاحبٔه دست اول، یادداشت ها، ایمیل ها، خاطرات و 
اسناِد محرمانه است.«

دونالد  ریاست جمهورِی  دوراِن  دربارٔه  خود  کتاِب  دومین  خشم،  در  وودوارد 
ترامپ، با نگاهی موشکافانه به تجزیه وتحلیل موضوعاتی از قبیِل همه گیری و نحؤه 
مدیریِت ویروِس کووید ـ 19، رابطٔه شکنندٔه دونالد ترامپ با مقاماِت بلندپایه که با 



ْتس، 
ُ
ک َدن  َمتیس و  او حضور داشتند، مثِل جیم  پیشینٔه نظامی گری در هیئت دولِت 

ناآرامی هاِی نژادی و درگیری هایی که پس از مرِگ جرج فلوید به وجود آمد و همچنین 
رابطٔه او با روسیه، کرٔه شمالی و ایران می پردازد.

منتقدین  و  خوانندگان  شد.  منتشر  انتخاباتی  رقابت هاِی   
ِ
گرماگرم در  خشم 

 
ِ
استقبال چشمگیری از آن داشتند و تا به امروز که شش هفته از انتشاِر کتاب و اتمام

پرخواننده ترین  می گذرد،  آمریکا  ایاالت متحدٔه  ریاست جمهوری   2020 انتخاباِت 
 نیویورک تایمز، دربارٔه کتاب 

ِ
کتاِب فهرسِت آمازون است. نیک کانِفسور، منتقِد بنام

نوارهاِی  ویژِه  پسِت  از طریِق  نیکسون،  کتاب گویی شخِص  این  در  که  است  گفته 
مربوط به رسوایِی واترگیت را براِی وودوارد می فرستد.

در آخرین مصاحبه وودوارد که درواقع بخش پایانی کتاب را تشکیل می دهد، 
نیکسون  از  رئیس جمهور،  ُنه  دربارٔه  من  که  است  سال   50 به  »نزدیک  می خوانیم: 
ایاالت متحده. یک  رئیس جمهور  از 45  درصد  می شود 20  نوشته ام ـ که  ترامپ  تا 
رئیس جمهور باید مایل باشد تا بدترین ها را با مردم در میان بگذارد، خبِر بد با خوب. 
 

ِ
 رئیس جمهورها، وظایِف سنگینی در جهِت آگاهی، هشدار، محافظت، تشریح

ِ
تمام

به  صادق  پاسخگوی  یک  باید  رئیس جمهور  دارند.  ملت  راستیِن   
ِ

منافع و  اهداف 
 بحران باشند. ترامپ، اما، در عوض، انگیزٔه شخصی را 

ِ
 در مواقع

ً
جهانیان خصوصا

به عنوان اصِل حاکم بر ریاست جمهورِی خود برگزید.«

پوریا حسنی
آبان ماه 1399



یادداشِت شخصِی نویسنده

ِاِولین ِام. دافی 1تا االن بیش از 13 سال با چهار رئیس جمهور در شش کتاب به من 
کمک کرده است. او، خانمی فوق العاده صادق و عمیق، بر این باور است که همه 
 من. او یک نابغٔه سازمانی است که به راحتی 

ً
باید مسئول باشند، ازجمله و خصوصا

در زمینه های مختلِف ریاست، دولت، روزنامه نگاری و زندگِی مدرن' مدرک دکتری 
را  ممکن  برخورِد  بهترین  کتاب  این  در  همه  که  می کرد  اصرار  است.  کرده  کسب 
ببینند، ازجمله رئیس جمهور ترامپ. او چشم هایش را به جایزه دوخته بود و به شکلی 
خستگی ناپذیر کار می کرد تا برآورده شدِن آن را ببیند. پرشوق و اصیل، انرژِی یک جین 
آدم را دارد. من، به عنواِن یک رئیِس اسمی، متوجهم که میزاِن تعهِد او به قدری ست 
که قابِل خرید یا به دست  آوردنی نیست. تنها او می تواند آن را ارائه دهد. و ارائه داد. 
این برای ِاِولین، یک سبِک زندگی است. او باری دیگر به عنواِن یک همکار کامل و 

باروحیه و با سطحی از تالش ـ نویسندٔه مشترک بود.
استیو ِریلی 2با ِاِولین و من کمتر از یک ساِل پیش برای این کار آمدیم. او یکی از 
سخت کوش ترین  آدم هایی است که تابه حال دیده ام. سؤاِل »اگه یکشنبه ها بیام و کار 
کنم اشکالی داره؟« درخواسِت معمولی بود. من هم بدوِن تردید می گفتم: »باشه.« 
او به تصویِر کهن الگویی از گزارشگِر تحقیقِی سرسخت و بی امان که شب در اتاِق 
خبر می ماند، زندگی و معنای جدیدی می بخشد. رفتاری مالیم و دلپذیر دارد و در 
باطن' مانند فوالد سخت است. اصرار دارد بر همه چیز تأییدیه بخورد؛ هیچ واقعیت یا 
 تحقیقاتِی یو ِاس ِای توِدیز3 

ِ
جزئیاتی بدوِن بررسی باقی نماَند. استیو پنج سال را در تیم

1. Evelyn M. Duffy. 
2. Steve Reilly. 
3. USA Today’s. 



گذراند و در ساِل 2017 فینالیسِت جایزٔه پولیتزر در بخِش گزارشگرِی تحقیقاتی بود. 
او از صداقت، مهربانی و خالقیِت ذاتی برخوردار است. یک محقق و جویندٔه حقیقِی 
واقعیت است و من از او برای مشارکِت بی اندازه  اش در این کتاب سپاسگزارم. او آیندٔه 

درخشانی در روزنامه نگاری، حرفه ای که می دانم عاشقش است، دارد. 
بیدار کرده ام.  بیدار می کنم. همیشه  را  البته که خشم  بیدار می کنم.  را  »خشم 

نمی دانم که دارایی است یا بدهی اما هرچه که هست، آن را بیدار می کنم.«
دونالد ِجی. ترامپ 1نامزِد ریاست جمهوری در مصاحبه ای با باب وودوارد 2و 
لد پست آفیس پاویلیَین4، هتِل بین المللِی 

ُ
ا رابرت کاستا3 در 31 مارس 2016، در 

ترامپ5، واشنگتن، دی. سی6. 
»اون زمان به ما گفتید: "تو مردم خشم رو بیدار می کنم. خشم رو بیدار می کنم. 
همیشه بیدار کرده م. نمی دونم که دارایی ست یا بدهی اما هرچه هست، اون رو بیدار 

می کنم." درسته؟«
ترامپ گفت: »آره، گاهی. من نسبت به توانایی مردم کاِر بیشتری می تونم انجام 
بدم. و این مورد، گاهی، می تونه باعِث ناخشنودِی رقیبام بشه. اون ها منو متفاوت از 
سایِر رئیس جمهورها می بینند. باب، خیلی از رئیس جمهورهایی که پوشش داده ای، 

کاِر زیادی از پیش نبرده ند.«
رئیس جمهور دونالد ِجی. ترامپ در مصاحبه ای با باب وودوارد برای این کتاب،

22 ژوئِن 2020. 

1. Donald J. Trump. 
2. Bob Woodward. 
3. Robert Costa. 
4. Old Post Office Pavilion. 
5. Trump International Hotel. 
6. Washington D. C. 



پیشگفتار

در طِی جلسٔه روزانٔه تاپ سیکرِت پرزیدنت، 28 ژانویٔه 2020، بحث در دفتِر بیضی1 
به ویروِس همه گیِر مرموِز ذات الریه ماننِد چین کشیده شد. مقاماِت بهداشِت عمومی 
و شخِص رئیس جمهور ترامپ به مردم می گفتند ویروس برای ایاالت متحده کم خطر 

است. 
 و با شدت 

ً
 براِین2، مشاور امنیت ملی، درحالی که تا حِد امکان عمدا

ُ
ا رابرت 

امنیِت  تهدیِد  بزرگ ترین  »این  گفت:  ترامپ  به  می کرد،  ابراز  را  متضادی  دیدگاِه 
ملی ست که ریاست جمهوری شما با اون مواجه می شه.«

َسِنر4،  ِبث  پی دی بی3،  اطالعاِت  از گزارش دهندٔه  آمد.  باال  ترامپ  ناگهان سِر 
چندین سؤال پرسید. او گفت چین نگران است، و جامعٔه اطالعاتی مشغوِل بررسِی آن 
 حاِد مرگباِر تنفسی )سارس(5 نباشد.

ِ
 سندرم

ِ
است، اما به نظر می رسد به جدیِت شیوع

گفت: »سخت ترین  تصمیم گیری، مصرانه،  میِز  نزدیِک  از صندلی اش   براِین 
ُ
ا

گاه بود که ترامپ فقط در اواسِط   آ
ً
چیزی می شه که با اون روبه رو می شید.« او کامال

 توجهش را به خود 
ِ
دادگاِه استیضاحش در سنا که دوازده روز زودتر شروع شده و تمام

باید سعی  امنیت ملی  بود مشاوِر  باور  این  بر   براِین 
ُ
ا بود، سیر می کرد.  جلب کرده 

 جوانب را در نظر بگیرد، وظیفٔه هشدار برای مصیبتی در شرِف وقوع. و این 
ِ
 کند تمام

مشکل فوری بود، نه یک مشکِل ژئوپلیتیک که ممکن بود تا سه ساِل آینده پیش آید. 

1. The Oval Office. 
2. Robert O’Brien. 
3. Intelligence PDB briefer. 
4. Beth Sanner. 
5. Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). 
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این ویروس می توانست در ایاالت متحده خیلی سریع منتشر شود.
گروگان گیری،  سابِق  بین المللِی  مذاکره کنندٔه  و  نویسنده  ساله،   53  براِین، 

ُ
ا

چهارمین مشاوِر امنیت ملِی ترامپ بود. فقط برای چهار ماه در این ِسمِت کلیدی بود 
 احساس می کرد 

ً
و به نظِر خودش شخِص مشت ـ بکوب ـ به ـ میزی نبود، اما شدیدا

که شیوع یک تهدید است. 
بیضی  دفتِر  انتهای  کاناپٔه  روی  از  ملی،  امنیت  مشاوِر  معاوِن  پاتینگر1،  َمت 
گفت: »من با این نتیجه موافقم.« ترامپ می دانست پاتینگِر 46 ساله که از ابتدای 
بود،  ملی  امنیت  شورای  کارمنداِن  با  سال  سه  مدت  به  ترامپ  ریاست جمهوری 

، صالحیِت چنین اظهارنظری را داشت.
ً
 کامال

ً
، تقریبا

ً
منحصرا

اخطاِر او معتبر بود و ارزش زیادی داشت. پاتینگر هفت سال در چین زندگی 
 سارس خبرنگاِر وال  استریت جورنال 2بود. او یک دانش پژوِه 

ِ
کرده بود و حیِن شیوع

چین بود که زباِن َمندرین3 را به خوبی صحبت می کرد.
دریایی  نیروی  سابِق  افسِر  کار،  به  معتاد  و  بی اعتقاد  خوش مشرب،  پاتینگر، 
آژانس های  نبودن  کافی  دربارٔه  تأثیرگذار،  گزارش های  نوشتِن  در  که  بود، شغلی  نیز 

 خود رسید. 
ِ

اطالعاتِی ایاالت متحده، همکاری می کرد و با آن به اوج
پاتینگر از اول می دانست که چینی ها در پنهان کردن مشکالت و پوشش دادن 
 
ً
اینکه چگونه چینی ها عمدا و  دربارٔه سارس  داستان  از 30  بیش  او  آن حرفه ای اند. 

 آن را بسیاربسیار کم 
ِ

اطالعاِت مربوط به جدیت آن را ماه ها نگه داشتند و ]آماِر[ شیوع
گزارش کردند، مدیریِت بدی که باعث شده بود سارس دوِر کرٔه زمین حرکت کند، 

نوشته بود. جورنال' کاِر پاتینگر را برای جایزٔه پولیتزر فرستاد. 
ترامپ از پاتینگر پرسید: »تو چی می دونی؟« 

پاتینگر گفته بود چهار روز اخیر به دکترهای چین و هنگ کنگ که توانسته بود 
می زده. همچنین  زنگ  داشتند،  علم  در  و سررشته ای  کند،  آن ها حفظ  با  را  ارتباط 

شبکه های اجتماعِی چینی را می خوانده. 

1. Matt Pottinger. 
2. Wall Street Journal. 
3. Mandarin. 
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او از یکی از مخاطبانش در چین پرسیده بود: »به بدِی 03 می شه؟«
آنفوالنزای 1918  به  نکن.  فکر  »به سارِس 2003  بود  داده  متخصص جواب 

فکر کن.«
پاتینگر گفت شگفت زده شده بود. آنفوالنزای اسپانیایِی1918 حدوِد 50 میلیون 

نفر در جهان تلفات داشت و 675000 کشته مربوط به ایاالت متحده بود.
رئیس جمهور پرسید: »چرا فکر می کنی بدتر از 2003 می شه؟«

به شدت  را  بیمارِی جدید  انتقاِل  بودند سه عامل'  او گفته  به  پاتینگر  مخاطباِن 
سرعت می دهد. برخالِف گزارش های بستٔه رسمی از طرِف دولِت چین، مردم بیماری 
انسان به انسان  انتقاِل  را  این  حیوانات؛  نه فقط  می گرفتند؛  همدیگر  از  به سرعت  را 
 آن روز تازه فهمیده بود توسط افرادی که عالئمی نداشتند هم انتشار 

ِ
می نامند. او صبح

 او می گفت 50 
ِ

می یافت؛ این را انتقاِل بدوِن عالئم می نامند. بهترین و موثق ترین منبع
درصد از مبتالیان عالئمی از خود نشان نمی دهند. این به معنای شرایِط اورژانسِی 
 
ً
فورا که  باال  بسیار  انتشار  با  کنترل  از  خارج  ویروسی  بود،  یک  ـ بار ـ در ـ  زندگی 
 جایی که شیوع شروع 

ً
قابل تشخیص نبود. و تا آن زمان هم از ووهان1، چین، ظاهرا

شده بود، حرکت کرده بود. برای پاتینگر، این ها سه هشدار از یک هشدار سه قبضه بود.
ووهان،   

ً
اساسا چینی ها  که  است  این  موضوع  نگران کننده ترین  گفت  پاتینگر 

شهری با 11 میلیون جمعیت، بزرگ تر از هر شهِر آمریکایی را قرنطینه کردند. مردم 
بقیٔه  به   از ووهان به پکن. اما سفرهای چین 

ً
نمی توانند داخِل چین سفر کنند، مثال

دنیا را، ازجمله ایاالت متحده، قطع نکردند. این بدان معنا بود که یک ویروِس بسیار 
 تا االن دیگر در ایاالت جریان داشت. 

ً
مسری و ویرانگر احتماال

رئیس جمهور پرسید: »براش باید چی کار کنیم؟«
پاتینگر گفت: »سفرهای چین به ایاالت متحده را قطع کن.« 

ªªª

پاتینگر مطمئن بود اطالعاِت منابعش قوی و موثق است و بر اساس حدس  و گمان 
 13  

ِ
تاریخ در  بود.  کرده  آغاز  جدید  ویروِس  روی  بر  را  عمیقی  بررسِی  او  نبوده. 

1. Wuhan.
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راِه  از  ویروس   
ً
ظاهرا بود.  شده  گزارش  تایلند  در  چین  از  خارج  مورِد  اولین  ژانویه  

انسان ـ به ـ انسان در حاِل گسترش بود. 
همچنین هشدارهای رو به  افزایِش مقاماِت ارشِد مراکِز کنترِل بیماری1، آژانِس 
بودند  تالش  در  هفته ها  که  بودند  داده  گزارش  پاتینگر  به  کشور،  عمومِی  بهداشِت 
بیماری یاب های آمریکایی از سرویِس اطالعاِت اپیدمی2 را به چین بفرستند تا ببینند 
جریان چیست. چینی ها از جواب دادن طفره رفته بودند و از همکاری و به اشتراک 
گذاشتن نمونه های ویروس که طبق توافِق بین المللی درخواست  شده بود، امتناع کرده 

بودند.
رئیِس سی دی سِی چین 3در یک تماِس تلفنی مانند یک گروگان به نظر می رسید 

و وزیر بهداشِت چین نیز از کمک ایاالت متحده امتناع کرد. 
 دیده بود. آخر هفتٔه 26-24 ژانویه سرعِت تماس هایش 

ً
پاتینگر این فیلم را قبال

را بیشتر کرد. پاتینگر به طور خصوصی گفت: »اون هفته رو با موی سیخ به تنم رد 
کردم.«

چندین طبقٔه اشرافِی وابسته به حزِب کمونیسم و دولت به این اشاره کردند که 
فکر می کنند چین هدفی شیطانی دارد: »چین تنها کشوری نخواهد بود که قرار است 
از این ماجرا رنج ببرد.« اگر چین تنها کشوری باشد که در مقیاِس پاندمِی4 1918 
این  گرفت.  قرار خواهد  بزرگ  اقتصادِی  در یک ضرِر  باشد،  داشته  عفونِت جمعی 
امکاِن ترسناک.  را می شناختند. یک  برای مردمی که رژیم  بیشتر  اما  بود،  مشکوک 
پاتینگر، شاهیِن چین، حاضر نبود به هر شکلی قصِد چین را قضاوت کند. به  نظر 
ایاالت متحده  بود  مطمئن  او  اما  باشد.  اتفاقی  همه گیری  به احتمال زیاد،  می رسید، 
 صداقِت چین فقط این وضعیت را بدتر 

ِ
 بی نظیِر مشکِل سالمتی. و عدم

ِ
درگیِر هجوم

 یک بیمارِی خطرناِک جدید عفونی را در کماِل 
ِ

می کرد. زماِن سارس چینی ها شیوع
تعجب به مدت سه ما پنهان کرده بودند.

ªªª

1. Centers for Disease Control. 
2. Epidemic Intelligence Service. 
3. Chinese CDC. 
4. 1918 pandemic. 
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سه روز بعد، در 31 ژانویه، رئیس جمهور محدودیت هایی را بر مسافراِن چین اعمال 
کرد، عملی که اکثِر اعضای کابینه اش با آن مخالفت کردند. اما توجه عمومِی او بر 
 

ِ
باِل1 آینده، بحران فناوری در مجامع روی هرچیزی جز ویروس متمرکز بود: سوپر 
دموکراتیک در آیووا2، سخنرانی وضعیت کشورش 3و از همه مهم تر، دادرسِی استیضاح 
جدید،  کرونای  ویروِس  از  منجرشده  تنفسِی  عفونِی  بسیار  بیمارِی  وقتی  سنا.  در 
معروف به کووید ـ 19، به صحنه هایی آمد که در آن  ترامپ فرصِت آگاهی بخشی به 
تعدادِ  زیادی آمریکایی را داشت، به عموم اطمیناِن خاطر داد که خطِر کمی آن ها را 

تهدید می کند.
 فوریه، نزدیک به پایاِن مصاحبٔه بازِی پری ـ سوپر بال، که بیشتر بر ناعادالنه 

ِ
دوم

بودن استیضاح و رقبای دموکراِت 2020 او متمرکز بود، شان َهنیتی4 از شبکٔه فاکس5 
از ترامپ پرسید: »دربارٔه ویروس کرونا چقدر نگرانید؟«

 جلوی ورودش از چین رو گرفتیم.« چیزی مثِل سنِت قبل 
ً
ترامپ گفت: »تقریبا

از بازی ریاست جمهوری، این مصاحبه بیشترین مخاطب را برای مجری بحث برانگیز 
ارائه  را  بی نظیری  پزشکِی  به خود جلب کرد. »ما کمِک  تاک شو  برنامٔه  و محبوِب 
می دیم. برای کمک' بهترین های دنیا رو داریم . . . اما نمی تونیم پذیرای هزاران نفر که 

وارد کشور می شوند و این مشکِل ویروس کرونا دارند، باشیم.«
 چند روز قبل 

ِ
 براِین، کسی که اخطاِر شوم

ُ
آن صبح، حتی مشاور امنیت ملی ا

را صادر کرده بود، در ِفیس د ِنْیِشِن از سی بی ِاس 6گفته بود: »االن جاِی ترس برای 
آمریکایی ها نیست. ما فکر می کنیم این چیزیه که خطرش تو ایاالت کمه.«

تا سخنرانِی  آمدند  آمریکایی  میلیون  به 40  نزدیک  فوریه،  در 4  بعد،  روز  دو 
ساالنٔه وضعیت کشور، یک به روزرسانِی طبِق قانون اساسی به کنگره در مورِد مهم ترین 
مشکالِت پیِش  روی کشور را تماشا کنند. این سخنرانی برای یک رئیس جمهور بهترین 
موقعیِت خطاب  قرار دادِن مسائِل بسیار مهم است. ترامپ، حدوِد اواسِط سخنرانِی 

1. Super Bowl. 
2. Iowa. 
3. State of the Union. 
4. Sean Hannity. 
5. Fox News.
6. CBS’s Face the Nation. 
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طوالنی، ویروس کرونا را در یک پاراگراِف کوتاه ذکر کرد. او گفت: »حفاظِت سالمِت 
آمریکایی ها به معنِی مبارزه با بیمارِی عفونی نیز هست. ما با دولِت چین همکاری 
می کنیم و باهم مشغوِل کار بر روی همه گیری ویروس کرونا در چین هستیم. حکومِت 
 اقدامات الزم را برای مراقبت از شهروندانمان در برابر این تهدید انجام خواهد 

ِ
من تمام

داد.«
اما این شامِل به اشتراک گذارِی هیچ بخش از هشداری که با عموم دریافت کرده 

بود، نبود. 
 براِین پرسیدم، او گفت در خاطرش 

ُ
 از رئیس جمهور دربارٔه هشداِر ا

ً
وقتی بعدا

نبود. ترامپ گفت: »می دونی، مطمئنم اون گفتش. مرِد خوبیه.«
و در 19 مارس در مصاحبه ای با رئیس جمهور ترامپ، شش هفته قبل از اینکه 
 براِین و پاتینگر مطلع شوم، رئیس جمهور گفته بود بیانیه هایش در 

ُ
ا راجع به اخطاِر 

 طوری طراحی شده بود که توجهی به خود جلب نکند. 
ً
هفته های اوِل ویروس عمدا

ترامپ به من گفت: »می خواستم کوچیک جلوه ش بدم. هنوز هم دوست دارم 
کوچیک جلوه ش بدم، چون نمی خوام ترس به وجود بیارم.« 

ªªª

جمعه، هفتم فوریه 2020، ترامپ ساعت 9 شب به خانه ام زنگ زد. ازآنجاکه دو روز 
 سنا تبرئه شده بود، انتظار داشتم روحیٔه خوبی داشته باشد. 

ِ
قبل در دادگاِه استیضاح

او گفت: »حاال با ویروسی که تو چین جوالن می ده، یه کم دچاِر مشکل شدیم.« 
او با رئیس جمهور شی جین پینِگ 1چین شِب گذشته صحبت کرده بود.

»مشکل؟« متعجب شده بودم که به جای تبرئه اش، به ویروس فکر می کند. فقط 
12 مورِد قطعی در ایاالت متحده وجود داشت. اولین مرِگ گزارش شدٔه ویروس کرونا 

 دربارٔه استیضاح بود.
ً
سه هفته قبل بود. اخبار' تماما

ترامپ گفت چینی ها خیلی روی ویروس متمرکزاند. 
ترامپ گفت: »فکر کنم که دو ماه دیگه تب وتابش بیفته. می دونی، چون گرم تر 

می شه و این' ویروس رو می کشه. می دونی، امیدوار باش.«

1. Xi Jinping. 
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و اضافه کرد: »بعد از مدتی طوالنی  صحبِت خوبی داشتیم. اما رابطه مون خوبه. 
فکر کنم از هم خیلی خوشمون می آد.«

به رئیس جمهور یادآوری کردم که در مصاحبه های قبل برای این کتاب به من 
گفته بود که با برنامٔه رئیس جمهور شی در مورِد ساخِت چیِن 2025 برای پیشی گرفتن 
از ایاالت متحده و تبدیل شدن به تولیدکنندٔه برتِر جهان در ده صنعت، از ماشین های 
خودران گرفته تا بیومدیسین1، به تندی مقابله کرده بود. ترامپ به شی گفته بود: »برای 
با غروری شدید گفته بود: »ترتیِب  من خیلی توهین آمیزه.« رئیس جمهور همچنین 

 ساالنٔه رشِد مالِی چین منفی شود. 
ِ

چین رو تو بازار می دم.« و باعث شده بود نرخ
ترامپ تصدیق کرد: »اوه آره، یه سری جروبحث هم داشتیم.«

پس دیروز رئیس جمهور شی چی گفته بود؟ 
ترامپ گفت: »اوه، بیشتر دربارٔه ویروس حرف می زدیم.«

با خودم فکر کردم، چرا؟ »بیشتر؟«
ترامپ گفت: »و فکر کنم شرایط رو سروسامون بده. اما می دونی، خیلی شرایِط 

سختیه.«
چی سختش کرده؟ 

ترامپ گفت: »از هوا هم منتقل می شه. این همیشه سخت تر از لمسه. مجبور 
نیستی چیزی رو دست بزنی. نه؟ اما هوا، فقط نفس می کشی و منتقل می شه. و برای 

همین سخته. خیلی حساسه. حتی از آنفوالنزا هم کشنده تره.«
 چیزی در جریان بود که من بر آن تمرکز 

ً
»کشنده.« خیلی کلمٔه قوی ای بود. ظاهرا

نداشتم. تا ماه های بعد غافل از پاندمِی رو به صعود به فلوریدا 2و وست کوست 3سفر 
 براِین به رئیس جمهور که ویروس »بزرگ ترین 

ُ
می کردم. در این زمان در جریاِن حرِف ا

تهدیِد امنیت ملی می شود که ریاست جمهورِی شما با آن مواجه خواهد شد.« هم 
نبودم. شنیده بودم در رفتاِر آمریکایی ها تغییری جز سفر نکردن به چین اتفاق نیفتاده 
است. آمریکایی ها به زندگِی روزانه شان ادامه می دادند، ازجمله بیش از 60 میلیون 

1. Biomedicine. 
2. Florida. 
3. West Coast. 
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نفری که آن ماه سفِر هوایِی داخلی کردند. 
ترامپ، در تماِس ما، با کماِل تعجب، جزئیاتی دربارٔه ویروس داشت. 

ترامپ ادامه داد: »خیلی حیرت انگیزه. مرگ بارتره.« از آنفوالنزا، شاید پنج برابر 
بیشتر.

ترامپ تکرار کرد: »قضیه مرگ باره.« او رئیس جمهور شی را ستایش کرد. »فکر 
بیمارستان ساخته. می دونن دارن  تو زماِن رکورد زده و چندین  کنم کاِر خوبی کنه. 
براشون  باهاشون کار می کنیم.  داریم  چی کار می کنن. خیلی مرتب اند. و می بینیم. 
چیز می فرستیم، تو زمینٔه تجهیزات و خیلی چیزهای دیگه. و رابطه مون خیلی خوبه. 

خیلی بهتر از قبل. به خاطِر معامالِت ]تجارت[ متشنج شده بود.«

ªªª

کتاِب اولم بر ریاست جمهوری اش، وحشت: ترامپ در کاخ سفید1، 17 ماه قبل از این 
تماِس 7 فوریه منتشر شده بود. وحشت' ترامپ را »رهبری ازنظر احساسی بیش از 
حد عصبی، متغیر و غیرقابل پیش بینی« کسی که یک شرایِط بحرانِی حکومت رانی به 
وجود آورده بود و »یک شکسِت عصبی از قدرِت اجرایِی قدرتمندترین کشوِر جهان« 

توصیف می کرد. 
از من درمورِد حرف آخِر  وحشت بحث می کردیم،  تلویزیون دربارٔه  وقتی در 
عقیده ام راجع به رهبرِی ترامپ پرسیده شد. گفتم: »بیاید به خدا امید داشته باشیم که 

بحرانی نداریم.«
ترامپ مصاحبه شدن برای وحشت را رد کرد، اما مدام به دستیاران می گفت که 
ای کاش مشارکت کرده بود. این بود که برای این کتاب موافقت کرد که با او مصاحبه 

شود. تا 7 فوریه، سِر ششمین از 17 مصاحبه بودیم. 
پرسیدم: »برنامه برای هشت تا 10 ماِه آینده چیه؟«

ترامپ جواب داد: »فقط خوب عمل کنم. فقط خوب عمل کنم. کشور رو خوب 
اداره کنم.«

گفتم: »کمک کن "خوب" رو معنی کنم.« 

1. این کتاب در ایران، توسط انتشارات مهراندیش، کمی بعد از انتشار جهانی، منتشر گردید. )م.(
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پشِت هر  ترامپ گفت: »ببین، وقتی کشور رو اداره می کنی، پر از سورپرایزه. 
دری یه دینامیته.«    

سال ها قبل، یک بار، عبارِت مشابهی را از یک نیروی ارتش برای توصیِف خطرات 
و تنش های جست وجوی خانه ـ به ـ خانه در یک منطقٔه خشِن جنگی شنیده بودم. 

از این زباِن »دینامیِت پشِت هر در« توسِط ترامپ تعجب کردم. به جای اینکه 
خوِد معمولش با روحیه ای مثبت، بشاش یا عصبانی باشد، رئیس جمهور مضطرب و 

حتی بدوِن اعتمادبه نفس با چاشنِی غیرمنتظره ا ی از تقدیرگرایی به نظر می رسید. 
 بویینگ1 

ً
ترامپ ادامه داد: »می خوای بگی، خوبه، ولی بعد یه اتفاقی می افته. مثال

 اشتباه برمی داره. و 
ِ
اتفاق می افته. بویینگ بهترین کمپانِی جهان بود، و ناگهان یه قدم

این به کشور آسیب می زنه.« بویینگ همچنان بعد از حادثٔه هواپیمای 737-مکس، 
که در 2019 بعد از برخورِد پی درپِی مهلک در پنج ماه در اندونزی و اتیوپی و کشتِن 

 346 نفر سرنشین، برای سرپا شدن تالش می کند.
ِ
تمام

ترامپ برای مثاِل دیگر گفت: »جنرال موتورز2 اعتصاب می کنه.« در پاییِز 2019 
نزدیک به 50/000 کارمند اعتصاِب 40 روزه کردند. »نباید اعتصاب می کردن. باید 
حلش می کردن. اما نمی تونستن این کار رو کنن. اعتصاب کردن. صدها هزار آدم کار 

نمی کنند. همٔه این اتفاق ها می افته. و تو باید درستش کنی.«
دربارٔه  اظهارنظر  گاه ترین  خودآ دینامیته«  یه  دری  هر  »پشِت  می رسید  نظر  به 
یا  درمألعام  ترامپ  از  که  باشد  ریاست جمهوری  مسئولیت های  و  فشارها  خطر، 

خصوصی شنیده بودم. 
بااین حال عنواِن غیرمنتظره از تماس، اطالعاِت دقیِق وی از ویروس و توصیِف 
اینکه  از  قبل  ماه  یک  از  بیشتر  یعنی  بود،  فوریه  اوایِل  در  کشنده  خیلی  به شکِل  آن 
ویروس' او، ریاستش و ایاالت متحده را درگیر کند. و بسیار مخالِف لحِن عمومی اش. 
متوجه شدم  که  بود  بعدها  فقط  بود. من  نگران کننده  با شی  تماسش  جزئیاِت 
چیزهای خیلی بیشتری مخفی مانده بود: که مشاوراِن ارشدِ  امنیت ملی کاخ سفیدش 
به او در مورِد فاجعٔه قریب الوقوع در ایاالت متحده هشدار داده بودند و اعتقاد داشتند 

1. Boeing. 
2. General Motors. 
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که نمی توان به چین و شی اعتماد کرد؛ که مشاوران ارشِد بهداشتِی وی ناامیدانه تالش 
 پزشکی شان را برای تحقیق به چین وارد کنند؛ که خوِد ترامپ به شی 

ِ
کرده بودند تیم

 رد شده بود. 
ً
پیشنهاِد کمک داده بود و شخصا

شی بسیار مخفی کاری می کرد. همچنین ترامپ. 
چه کسی مسئوِل عدِم هشدار به مردِم آمریکا در مورد پاندمِی در شرِف وقوع 
بود؟ سوءعمل کجا بود؟ ترامپ چه تصمیماِت رهبری در هفته های حیاتِی اول گرفته 

بود یا نتوانسته بود بگیرد؟ ماه ها طول می کشید تا جواِب این سؤال ها را بگیرم.
 بحراِن بالقوه ای که نگرانش 

ً
بعد از گزارِش وحشت، فکر می کردم که احتماال

بیشترین خطرها  و  داشت  را  تجربه  آن کمترین  در  ترامپ  که  اموِر خارجی  از  بودم 
را می کرد، برآید. این بود که وقتی سال قبل گزارِش جدیدم را برای این کتاب شروع 
 امنیت ملی که در ماه های اوِل بعد از انتخاباِت 2016 

ِ
کردم، تصمیم گرفتم به تیم

استخدام کرده بود و ساخته بود، دوباره و عمیق تر نگاه کنم. 
و  او  برای  آزمون  بزرگ ترین   

ً
ترامپ ـ قطعا ویروِس  مدیریِت  که  می بینم  حاال 

ریاستش، حداقل تا االن ـ  است؛ بازتابی از غرایز، عادات و روشی که در سال های 
ابتدایِی ریاست جمهوری و در طوِل عمرش به دست آورده. 

یکی از بهترین سؤال های ریاست جمهوری این است که: چطور تمام می شود؟ 
همچنین سؤاِل : چطور شروع شد؟ پس به آن نقطه بازمی گردیم.  



یک

اندکی قبل از تعطیالت روِز شکرگزارِی سال 2016، ژنراِل بازنشستٔه نیروی دریایی 
جیمز َمتیس1 یک تماِس تلفنی از شماره تلفِن ناشناخته از ایندیانا را روی صفحٔه تلفِن 

همراِه خود دید. چون کسی را ازآنجا نمی شناخت، تماس را نادیده گرفت. 
خانٔه  واشنگتن3،  ریچلند،  َبنک 2در  فود  ترای ـ سیتیز  محلِی  شعبٔه  در  او 
کودکی اش در کنار رودخانه کلمبیا4، جایی که هنوز مادر و برادرش زندگی می کردند، 

به شکل داوطلبانه کار می کرد. 
وقتی یک تماِس دیگر از ایندیانا داشت، جواب داد. 

»مایک ِپْنس5 هستم.«
معاوِن  با  که  شد  متوجه   

ً
سریعا اما  نمی شناخت،  را  ِپْنسی  مایک  َمتیس' 

رئیس جمهوِر منتخب صحبت می کند. 
با شما  ِپْنس گفت رئیس جمهوِر منتخب تمایل دارد دربارٔه شغِل وزارِت دفاع 

صحبت کند. 
َمتیس گفت خوشحال می شوم او را نصیحت کنم، اما من واجِد شرایط نیستم. 
برای حفِظ کنترِل دقیِق غیرنظامیان، قانون، کسی را که هفت ساِل پیش افسِر نظامی 
بوده، از خدمت به عنواِن وزیِر دفاع منع می کند. تنها استثنا ژنراِل جنگ جهانی دوم، 
جرج مارشال6، بود که در ساِل 1950 مجوِز چشم پوشی از این قانون را گرفته بود و 

1. James Mattis. 
2. The local TriـCities Food Bank. 
3. Richland, Washington. 
4. The Columbia River. 
5. Mike Pence. 
6. George Marshal. 
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یک قهرماِن ملی بود. 
داشت  اعتقاد   

ً
شخصا واشنگتن،  در  حزبی  شدیِد  اختالِف  به  توجه  با  َمتیس، 

دموکرات ها در کنگره هرگز از چنین چشم پوشی ای حمایت نخواهند کرد.
اما َمتیس راغب بود با ترامپ صحبت کند، و موافقت کرد به شرق پرواز کند. 
 خود درمورِد ناتو 1و شکنجه  را تغییر دهد. 

ِ
می خواست ترامپ را قانع کند تا مواضع

پیشرفتٔه  بود »تکنیک های  داده  قول  و  بود  را »منسوخ« خوانده  نظامی  اتحاِد  ترامپ 
بازجویی« بر روی تروریست های مشکوک را که باراک اوباما2، رئیس جمهوِر آمریکا 

ممنوع کرده بود، بازگرداند. َمتیس فکر می کرد ترامپ در هر دو مورد اشتباه می کند.
عشِق  َمتیس  نمی خواست.  را  شغل  آن  بود:  شفاف  َمتیس  ذهِن  در  یک چیز 
بی حدوحصری به نیروی دریایی3 داشت، اما نه به واشنگتن، دی.سی. َمتیس از ساِل 
2010 تا 2013 در فرماندهِی مرکزِی ایاالت متحده4، معروف به ِسنت کام5، فرمانده 
بود و جنگ های عراق و افغانستان را نظارت می کرد. اوباما او را هنگاِم توافِق هسته ای 

با ایران به علِت رفتاِر خشنش اخراج کرد. 
اندکی پس از رسیدن به کلوپ گلِف ترامپ6 در بدمینستر، نیوجرسی7، در روِز 
ترامپ،  با حضور  میز،  به یک جلسٔه غیررسمی، دور یک  َمتیس  نوامبر،  شنبه، 19 
ِنر10،  

ْ
ِپْنس، استراتژیسِت ارشد، استیو َبنن8، ایوانکا ترامپ 9و داماِد ترامپ، َجِرد کوش

برده شد. 
 چشم گیِر یک دریایی را داشت، اما لبخنِد 

ِ
َمتیس ظاهِر سرسخت و قامِت سیخ

روشن، باز و دعوت کننده  اش حضوِر او را نرم تر می کرد. 
ترامپ، درست در ابتدا،ارزِش ناتو را که پایاِن جنگ جهانی دوم به عنواِن محافظی 

1. NATO. 
2. Barack Obama. 
3. Marine Corps. 
4. U.S. Central Command. 
5. CentCom. 
6. Trump’s golf club.
7. Bedminster, new Jersey. 
8. Steve Bannon. 
9. Ivanka Trump. 
10. Jared Kushner. 
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در برابِر تجاوزهای روسیه توسِط ده کشوِر اروپایی، ایاالت متحده و کانادا شکل گرفته 
 28 کشور عضو بودند. 

ً
بود، زیر سؤال برد. در ساِل 2016 جمعا

زیادی  پوِل  ما  از  اروپایی،  متحداِن  این  ناتو،  دیگِر  کشورهای  گفت  ترامپ 
آن ها محافظت  و  پول می دهیم  ما  نداشت.  احتیاج  ناتو  به  ایاالت متحده  می گیرند. 

می شوند.  از ما نهایِت بهره را می برند و چیزی در ازای آن نمی دهند. 
َمتیس با اصرار گفت نه، اگر ناتو را نداشته باشیم، مجبور می شویم اختراعش 
کنیم و آن را بسازیم چون به آن بسیار نیاز داریم. شما می دانی چطور ساختمان های 

بزرگ و بلندتان را بسازی؟ ناتو را هم می ساختید. 
ترامپ گفت هاه؟

َمتیس به او گوشزد کرد کشورهای ناتو، که قسم خوردند حمله به یکی از آن ها 
حمله به همٔه آن هاست، بعدازاینکه به شهِر شما نیویورک سیتی 1حمله شد، به جنگ 
رفتند. نیروهای ناتو، بعد از حملٔه تروریستِی 11 سپتامبِر ایاالت متحده، به افغانستان 
فرستاده شدند. تعداد زیادی از آن کشورها پسراِن سراِن خود را بیش از ما در افغانستان 

از دست داده اند. آن ها خون دادند.
 درست می گویید باید تولیداِت 

ً
َمتیس گفت بله، آن ها باید کاِر بیشتری کنند. دقیقا

 حق دارید به آن ها فشار بیاورید. حتی 
ً
داخلِی 2خود را بیشتر صرِف دفاع کنند. کامال

بفهمانیم که  آن ها  به  باید  آن ها می رسانم.  به  را  پیامتان  به شما می گویم که چگونه 
خوِد  که  حدی  از  بیشتر  باید  که  بگوییم  آمریکایی  والدیِن  به  مدام  نمی خواهیم  ما 

اروپایی ها اهمیت می دهند، از کودکانشان محافظت کنیم. 
اما، َمتیس این را هم اضافه کرد که ناتو، در طوِل دوراِن جنِگ سرد3 تا پوسیدگِی 
آنان  برابِر تجاوز های  اتحاِد جماهیِر شوروی و فروپاشِی آن در خودش، در  داخلِی 
احتیاج  ناتو  به  ما  کرد.  اروپا جلوگیری  قارٔه  در  واقعی  از جنِگ  ناتو  کرد.  ایستادگی 

داریم. 
ترامپ، در کماِل تعجِب َمتیس، بحث نکرد. به نظر می آمد گوش می دهد. 

1. New York City. 
2. GDP. 
3. The Cold War. 
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به دست  برای  راه  به عنواِن سریع ترین  را  منتخب' شکنجه  رئیس جمهوِر  سپس 
 آوردِن اطالعات از تروریست های اسیر اعالم کرد.

کند.  صرف  زمان  شخصی اش  فلسفٔه  منشأ   
ِ

توضیح برای  نمی خواست  َمتیس 
او اعتقاداِت ژنرال جان لژون 1را تصدیق می کرد، ژنراِل افسانه اِی جنگ جهانی اول 
که اغلب به عنواِن بزرگ ترین تفنگدار دریایی در تمام دوران توصیف می شد. لژون 
بلکه شهرونداِن  تربیت کند،  مبارزانی کارآمد  باید  نه تنها  نیروی دریایی  بود  معتقد 
بهتری نیز به جامعه بازگرداند. َمتیس معتقد بود که تحمیِل شکنجه موجب ضربه های 
را  کشور  اخالقِی  اعتباِر  این  می شود.  وحشتناک  افرادی  آوردِن  وجود  به  و  روحی 

تضعیف می کرد. 
آسیب  بهمون  که شکنجه  این قضیه  باید  »ما  ترامپ گفت:  به  فقط  در عوض 
می زنه رو تأیید کنیم. با یه فنجون قهوه و سیگار هم می شه همون قدر ازشون حرف 

کشید.«
ترامپ با دقت گوش می داد و َمتیس بازهم تا حدودی تعجب کرده بود.

 دیگری از انتقاداِت ترامپ در طوِل 
ِ

موضوع بعدی' جامعٔه اطالعاتی بود، موضوع
کارزاِر انتخاباتی.

 اولین ژنراِل 
ً
َمتیس گفت: »ما تو دنیا بهترین جاسوس ها رو داریم. من احتماال

عملیاتی  یا  استراتژیک   
ِ

موضوع هیچ  از  هرگز  کام  سنت  تو  سال  سه  تاریخم ـ برای 
تعجب نکردم. حتی برای یه بار.«

ایوانکا ترامپ، دختِر رئیس جمهوِر منتخب، پرسید چه مدت طول می کشد تا 
استراتژِی شکسِت داعش را ارزیابی و بازنویسی کنند. داعش گروِه تروریستِی خشِن 
عراق و سوریه بود که از بقایای القاعدٔه عراق سرچشمه گرفته بود و درحالی که تالش 

می کرد در جهاِن  عرب خالفت ایجاد کند، در سوریه پخش شده بود.
ترامپ در کارزار قول داده بود تا داعش را »با خاک یکسان کند.« َمتیس که تعجب 
کرده بود این سؤال از جانِب ایوانکا مطرح شود، گفت ماه ها طول می کشد تا ارزیابی 
شود. الزم بود تا استراتژی از یک جنِگ فرسایشِی آرام به »نابودی« تغییر بنیادی کند. 
زمان' مسئلٔه حیاتی اصلی بود. جنگ های آرام جنگ هایی بود که ایاالت متحده در آن 

1. General John Lejeune. 
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نگارنده در تاریخ 5 دسامبر 2019، مصاحبه ای 14 دقیقه ای در دفتِر بیضی با رئیس جمهور انجام 
 دسامبِر 2019 

ِ
داده است. این مصاحبه، اولین مصاحبه از 17 مصاحبه ای است که وودوارد از تاریخ

به  از سمِت چپ  به 9 ساعت می رسد.  آن ها   
ِ

که مجموع داده  انجام  ترامپ  با  تا جوالی 2020 
لی1 

ْ
ینی رئیس ستاِد کارکنان، ِکلَین کانِوی مشاوِر رئیس جمهور، هوِگن گید راسِت تصویر، میک مولِو

 سفید، وودوارد و مایک ِپنس معاوِن رئیس جمهور حضور دارند. 
ِ

قائم مقاِم اصلِی دبیِر مطبوعاتِی کاخ
ترامپ در این مصاحبه گفت: »من سیستِم تسلیحاتی ای ساختم که هیچ رئیس جمهوری در این 
 نه دیدی نه به گوِشت خورده. چیزایی داریم 

ً
کشور چنین چیزی نداشته. ما چیزهایی داریم که اصال

که تا حاال به گوِش پوتین یا شی نرسیده. هیچ کس نیست که ... این چیزایی که ما داریم باورنکردنیه.«

1.  Hogan Gidley.
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