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خانٔه ترامپ 
خانٔه پوتین

 
 House of Trump

    House of Putin
 
 

در پُشتی دوم این کتاب می خوانیم: 
٫٫ ایــــــن اثــــــر در بــــــرگــــــیرنــــــدهٔ قــــــصه یــــــکی از بــــــزرگ تــــــریــــــن کــــــارکــــــرد هــــــای 
اسـتخباراتـی در درازای تـاریـخ مـی بـاشـد. کـارزاری کـه بـه وسـیلٔه دسـتگاه 
جـاسـوسـی روسـیه کـه در جـریـان کـار در خـط سـال هـای زیـاد شـکل گـرفـته 
اســــت و منجــــر بــــه دســــت یــــابــــی روســــیه بــــه قــــدرتــــمند تــــریــــن مــــردی کــــه چــــون 

اژدهایی بر گنجینٔه کاخ سپید سلطه یافت، گردیده است.،،

این کتاب پیشاپیش با این دو بیان آغاز می گردد: 
- شـگفت انـگیز هسـت کـه پـردهٔ آهـنی بـربـاد رفـته اسـت، امـا، ایـن 
سـپری بـوده بـرای غـرب. اکـنون مـا ایـن درب را گـشوده ایـم و ایـن 

امر برای جهان به شدت خطرناک است.
امـــریـــکا جـــنایـــتکاران روســـیه را در بـــند مـــی کشـــد. هـــیچ کـــس -

تــــوان جــــلوگــــیری را نــــدارد. امــــا، هــــنوز شــــما غــــربــــیان قــــدرت 
دیـوآسـای مـافـیای مـا را نـمی دانـید. شـما بـه زودی آیـن را درک 

خواهید نمود. 
بوریس اوروف B.Urov لوی سارنوال روسیه، سال ۱۹۹۳. 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- روســیه هــرگــز تــالش نــنموده اســت تــا از اهــرم مــن بهــره بــگیرد. 
مـن بـا روسـیه کـاری نـدارم : نـی مـعامـله یـی، نـی قـرض و وامـی، 

هیچ چیز. 
د. ترامپ، یازده اکتوبر ۲۰۱۴ در تویترش. 

جنگ سوم (مجازی)
 

 Y. ،روز نــــهم نــــوامــــبر ۲۰۱۶، درســــت ســــاعــــت ۹:۳۲، بــــه وقــــت مــــسکو، ی. نــــیکینوف
Nikinove وکـیل پـارملـان روسـیه و عـضو حـزب ٫٫ روسـیٔه متحـد،، گـروهـی وابسـته 
بــــه پــــوتــــین، نــــواســــٔه و. مــــولــــوتــــوف، اســــتالــــینگرای ســــرســــپرده کــــه نــــام بــــم دســــتی ٫٫ 
کــوکــتیل مــولــوتــف،، از آن گــرفــته شــده اســت، پُشــت بــلند گــو قــرار گــرفــت تــا خــطی را 
روشـن نـمایـد کـه حـتا پـدرکـالنـش جـرات دسـت زدن بـه آن را نـنموده بـود. او بـا لـحن 

ساده و غیر رسمی بیان نمود: 
٫٫ دوستان عزیز، همکاران گرامی! 

ســــه دقــــیقه پــــیش، هــــالری کــــلنتون، پــــذیــــرفــــت کــــه در نــــبرد بــــرای دســــتیابــــی بــــه مــــقام 
ریــاســت جــمهوری، شکســت خــورده اســت. دو دقــیقه بــعد، تــرامــپ ســخنرانــی اش را 
بــه حــیث ریــیس جــمهور امــریــکا آغــاز نــمود. مــن بــا اســتفاده از ایــن فــرصــت، بــرای 

تان شادباش می گویم!،، 
بـه ایـن گـونـه بـدون ایـن کـه بـیان بـدارد، روشـن بـود کـه تـرامـپ جـز گـدیـگک پـوتـین، در 

کاخ سپید، چیز دیگری نیست.

کلکینچه هایی برای نگاه به این اثر 

در ایـن کـتاب نـخ و حـتا ریـسمان ایـن واقـعیت نـشان داده مـی شـود کـه چـی 
گـونـه تـرامـپ در جـریـان چـار دهـه، پـیونـد هـای ژرفـی بـا کـم از کـم پـنجاه و نـه 
کــــس، در روســــیه داشــــته اســــت. آنــــان راه ســــوداگــــری را مــــیان روســــان، بــــه 
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شــمول کــسانــی کــه پــیونــد آشــکار بــا مــافــیای روســیه دارنــد، هــموار ســاخــته 
اند.

***
ایــن اثــر نــشان مــی دهــد کــه شــرکــت ٫٫ رهــنمای مــعامــله هــا،، بــرای تــرامــپ 
پـوشـشی بـوده اسـت بـرای پـول شـویـی مـقدار عـظیم پـول ـ مـمکن مـیلیارد هـا 

دالر ـ برای مافیای روسیه در جریان سه دهه.
***

در ایــن اثــر مــی خــوانــیم کــه تــرامــپ، ٫٫ خــانــه هــای کــاری ،، را در خــدمــت 
خــرپــوالن روســیه کــه پــیونــد نــزدیــک بــا مــافــیای آن کــشور داشــته انــد در ٫٫ 
بــــرج تــــرامــــپ ،،  ـ خــــانــــٔه شــــخصی و کســــب و کــــارش ـ کــــه آن را مــــی تــــوان 
شــــاه نــــگین تــــاج امــــپراتــــوری ٫٫ رهــــنمای مــــعامــــله هــــا،، خــــوانــــد، قــــرار داده 

است.
 ***

در ایــن اثــر دیــده مــی تــوانــیم کــه در ایــن دوران، مــافــیای روســیه بــه صــورت 
عــملی بــه ســاخــتار دولــتی در خــدمــت روســیه، هــمانــند ایــن کــه اســتخبارات 
امـریـکا در خـدمـت دولـتش قـرار دارد، بـدل شـده اسـت. بـسیاری از کـسانـی 
کــه بــا تــرامــپ در پــیونــد بــوده انــد، رابــطه قــویــی بــا دســتگاه امــنیتی روســیه 

FSB  جانشین دستگاه ترسناک KGB  داشته اند.

***
در ایــن جــا مــی خــوانــیم کــه تــرامــپ حــافــظ و پــاســدار مــنفعت هــای دســتگاه 
امــــنیتی روســــیه بــــه مــــدت چــــل ســــال بــــوده اســــت. او در ایــــن زمــــان دراز، بــــه 
وســیله یــی زیــر نــام کــمپرومــیز ( گــردآوری و ســاخــت و ســاز مــواد گــونــاگــون 
بــــرای زیــــر فــــشار قــــرار دادن و بــــاجــــگیری) مــــانــــند فــــعالــــیت هــــای جــــنسی و 

دیگر و دیگر…بدل شده است.
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***
هـم چـنان ایـن اثـر نـشان مـی دهـد کـه بـه مـدت چـند دهـه، مجـریـان کـار هـا و 
عــمل هــای نــفوذی بــه شــمول چهــره هــای شــناخــته شــدهٔ مــافــیای روســیه، بــا 
دقـت پُـروسـواس، نـقطه هـای ضـعف و کُـری هـای آشـیل را در فـرهـنگ داد و 
ســـتد امـــریـــکا ـ از تـــوزیـــع تـــیل در والســـتریـــت، گـــرفـــته تـــا در کـــارزاری بـــرای 
تـمویـل کـسانـی کـه در دهـلیز هـای دسـتگاه قـانـونـگذار بـه جـلب طـرفـداران و 
دریـافـت رای، دسـت مـی زدنـد، اسـتخدام وکـیال مـدافـع قـدرتـمند ـ  زیـر نـام 
وکــیالن مــدافــع ٫٫ بــوت ســپیدان ،، مــحاســبان، رهــنمای مــعامــله هــا و حــتا 
ســــــــر و ســــــــامــــــــان داده ســــــــمت و ســــــــوی دســــــــتگاه هــــــــای انــــــــتخابــــــــی ، رونــــــــد 
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.McConnell چون شاهنگینی در این انگشتر 
قدرت می درخشد. این امر به مدت بیست سال ادامه داشته است. 

 

***
ایــن کــتاب بــیان مــی دارد کــه قــوی تــریــن چهــره هــا و دســتگاه هــای امــنیتی 
امـریـکا بـه شـمل و. سـیشن  W.Session  و ل. فـریـه L.Freeh دو مـدیـر 
اف.ب.آی و م.روگـاویـن M.Rogovin  قـنسول ویـژهٔ سـی. آی. ای. بـرای 
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روســیه کــار مــی کــرده انــد کــه ایــن امــر تهــدیــد ســنگینی را بــرای ا.م.ا. بــار 
می آورد.

 ***

در ایــــن کــــتاب بــــرای مــــا روشــــن مــــی گــــردد کــــه تــــرامــــپ شــــریــــک فــــرد جــــانــــیی 
مــــحکوم شــــده یــــی بــــه نــــام ف. ســــاتــــر F.Sater کــــه پــــیونــــد نــــزدیــــک بــــا گــــروه 
جــنایــتکار روســیه داشــته، بــوده اســت. تــرامــپ خــود ایــن کــار را افــشا نــنمود 
کـه سـاتـر یـک جـانـی دو آتـشه یـی بـوده و او از آن پـیونـد بهـره بـرداری مـالـی 

نموده است.

***
 

ایـــن اثـــر نـــشان مـــی دهـــد کـــه تـــرامـــپ بـــه حـــیث ســـرقـــومـــانـــدان اعـــلی اردوی 
ا.م.ا.، آن گــــونــــه کــــه ج. کــــلپر، ریــــیس ســــابــــق دســــتگاه امــــنیتی بــــیان نــــموده 
اســت، ٫٫ مــوهــبت و ثــروتــی ،، اســت در خــدمــت پــوتــین. بــدتــر از ایــن گــفته 
یـی هسـت کـه ج. کـارل G.Carle، افسـر سـابـق سـی. آی.ای. آن را بـرای 
نـــیوزویـــک گـــفته اســـت. او چـــنین بـــیان داشـــته اســـت،٫٫ ارزیـــابـــی مـــن ایـــن 

هست که ترامپ، به صورت مستقیم برای روسان کار می کند.،،

***
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در ایـن جـا مـی بـینم کـه ج. کـومـیJ.Comey مـدیـر اف بـی آی بـه بـدتـریـن 
صـورت نـگاهـی بـه شـخصیت او انـداخـته اسـت. در مـاه جـنوری ۲۰۱۷، یـک 
هــفته پــس از آن کــه تــرامــپ ریــیس جــمهور شــد، کــومــی را بــرای صــرف نــان 
شــب بــه صــورت خــصوصــی بــه کــاخ ســپید دعــوت نــمود. کــومــی در جــریــان 
نـــــوشـــــته یـــــی در نشـــــریـــــٔه ٫٫ وفـــــاداری پُـــــر ارزش،، در تـــــرســـــیم بـــــلند بـــــاالی 
شـخصیت تـرامـپ واژگـان٫٫ بـد اخـالق و بـی عـالقـه بـه حـقیقت ،، را بـه کـار 
بـرد و رفـتارش را بـه یـک آمـر مـافـیا هـمانـند نـمود. او چـنین نـوشـت کـه تـرامـپ 

برایش گفت، ٫٫ من به وفاداری نیاز دارم و توقع وفاداری را دارم،، 
کــومــی تــصویــر تــمام قــد یــکی از مــراســم هــا را بــیان مــی دارد. بــه بــاور او 
تـــرامـــپ در نـــقش پـــدر خـــوانـــدهٔ خـــانـــوادهٔ مـــافـــیا، ظـــاهـــر شـــد. او نـــوشـــت،٫٫ 
بـرخـوردش مـن را بـه شـدت تـکان داد،، و ٫٫ مـن هـرگـز چـنین صـحنه یـی را 
در دفـتر ٫٫ بـیضه یـی ،، ـ دفـتر کـار ریـیس جـمهور امـریـکا در کـاخ سـپید 
ـ نـــــدیـــــده بـــــودم. وقـــــتی خـــــود را در دایـــــرهٔ نـــــزدیـــــکش یـــــافـــــتم، دوران کـــــارم در 
ســارنــوالــی کــه در خــط نــبرد بــا گــروه هــای گــانگســتر، رو بــه رو بــودم، چــون 
بـــرقـــی در ذهـــنم بـــل زد و تـــداعـــی شـــد. هـــمه ســـوی و طـــرف هـــایـــش را حـــلقهٔ 
ســــکوت ســــنگین در چــــنگالــــش مــــی فشــــرد. آمــــر بــــه هــــمه جــــا دســــت ســــیطرهٔ 
قـــدرتـــمندش را پـــهن نـــموده بـــود. ســـوگـــندگـــران وفـــادار او را در حـــلقه تـــنگی 
فشـــرده بـــودنـــد. در ایـــن لحـــظه، مـــا در بـــرابـــر هـــمه دنـــیا قـــرار گـــرفـــته بـــودیـــم. 
دروغ در مــــورد هــــمه چــــیز، چــــی بــــزرگ و چــــی کــــوچــــک در خــــدمــــت رفــــتار و 
کـــردار وفـــاداران ســـر خـــم قـــرار داشـــت. وفـــاداری گـــروه را بـــاالتـــر از ارزش 
هــای اخــالقــی و فــرا حــقیقت قــرار مــی داد.،، او نــوشــت، ٫٫ چــنان بــه نــظر 
مـــی آیـــد کـــه نـــخوت، غـــرور مـــافـــیایـــی در ایـــن جـــا بـــه اســـتعاره یـــی بـــدل مـــی 

شود.،، 
 

یادداشت: 
ایــن هــا کــلکینچه هــایــی انــد بــرای نــگاه بــه ایــن اثــر. مــن بــنابــر تــنگی زمــان و کــار 
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های دیگری که روی دست دارم، به برگردان همین بخش دست زده ام. 
اگـر فـرصـت دسـت داد و عـالقـمندی وجـود داشـت، تـالش خـواهـم نـمود تـا تـک تـک 

این کلکینچه ها را باز نمایم. 
 

در مورد این اثر : 
نام : خانٔه ترامپ 

خانٔه پوتین 
داستان ناگفته یی از د. ترامپ و مافیای روسیه 

 .Craig Unger نویسنده: کرایگ اونگر
از این نویسنده کتاب دیگری به نام: 

خانٔه بوش 
خانٔه 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. اونـگر، در کـنار کـتاب پُـرفـروشـش، در شـبکه هـای تـلویـزیـونـی 
و رادیـویـی بـرنـامـه دارد. او پـیش تـر، دبـیر ٫٫ مجـلٔه بـوسـتون،، 
بـود. او از دانـشگاه هـارورد فـارغ شـده و در شهـر نـیویـارک زنـده 

گی می نماید. 
  CRAIUNGER :پیوندس در تویتر

شهر گُت تینگن، جرمنی 
۲۰ سپتمبر ۲۰۱۸.


