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 دفتر نبش بال

 

 تعدد مطلق است یمل تیبودن مشاور امن یاز جاذبه ها یکی

 ، دیرا دوست ندار یکنند. اگر شما آشفتگ یکه با شما مقابله م ییحجم چالش ها و

 که دائما با غرق ی، و خطر همه در حال تیقطع عدم

 شود ، و مقدار خالص کار ، و یم یریگ می، تصم اطالعات

 نفس یها یریو درگ تیشخص یو داخل یالملل نیب نیتحس

 بایاست ، اما تقر زیانگ جانیه نی. ایگرید زیچ دیکن یسع-حاتیاز توض فراتر

 چگونه قطعات مناسب با هم ، که آنها گانگانیبه ب حیممکن به توض ریغ

 .ستیوجه منسجم ن چیبه ه اغلب

 از دولت ترامپ را ارائه دهم یجامع هیتوانم نظر یمن نم

 نگتنیعدم امکان وجود ندارد. مرسوم ، واش لیبه دل یدگرگون

 کرد ، افتیرا در قتیحق نیحال ، اشتباه است. ا نیترامپ ، با ا ریدر مس حکمت

 بود ، اما در بیو غر بیعج شهیجستن هم یشیاست که مغلوب ساختن پ نیتنبل ، ا یبه فکر جذاب

 کیتوسط  یخود را ، و در بررس دیماه اول او ، نامشخص در محل جد پانزده

 حال ، ترامپ نیبه عمل. با ا دیاو ترد "محور بزرگساالن ،"

 افتاد زیاز خود شد, محور بزرگساالن ترک, همه چ شتریب



 احاطه شد.« مردان بله»جستن تنها توسط  یشی، مغلوب ساختن پ نیاز ا یجدا

 ساده است. یکل ریت است ، اما تصودرس هیفرض نیقطعه از ا

 چرا که ستین داریاز جهات باعث مشکالت پا یاریبزرگساالن در بس محور

 من apt حاتیجستن ، به عنوان با فکر باال )توض یشیموفق به مغلوب ساختن پ آنها

 ما را برداشت یکه خود را به عنوان اخالق یکسان یفرانسه برا از

betters مخالف. آنها نتوانستند قای، اما چون آنها دق( آن را داشته باشد 

 دهند تا شفاف ینظم ، و آنچه انجام م جادیا یبرا یبه اندازه کاف بایتقر

 

 روشن ترامپ اریاز اهداف بس یاریبس یعلن رقابلیخدمت به خود و به غ

 جستن در حال حاضر مشکوک یشیمغلوب ساختن پ هی( که آنها را تغذقیناال ای)چه ارزش 

 که بعد از به مشروع آمد یکسان یمجموعه ، و آن را سخت تر برا ذهن

 

 است که نقش یجمهور. من تا به حال احساس طوالن سیبا رئ استیس تبادل

 جمهور درک آنچه سیحاصل شود که رئ نانیبود تا اطم یمل تیامن مشاور

 شد, و جادیبه ا ازیاو ن یریگ میهر تصم یباز به او برا یها نهیگز

 توسط مربوطه انجام شد میتصم نیحاصل شود که ا نانین اطماز آ پس

bureaucraciesمسلم بود یمل تیامن ی. روند شورا 

 بود یاتیاهداف ح نیجمهور مختلف ، اما ا یروسا یبرا مختلف



 .ابدیدست  دیبا روند

 خدمت کرده بود ، او فیضع یلیجستن خ یشیحال ، محور بزرگساالن مغلوب ساختن پ نیاز آنجا که ، با ا

 توطئه پشت سنگ, و دمیمردم دوم حدس زده, د یها زهیانگ

 ، چه رسد دیکاخ سف یاجرا یمانده فوقالعاده ناآگاهانه در مورد چگونگ یباق

 ستیبزرگ فدرال است. محور بزرگساالن به طور کامل مسئول ن دولت

 جستن است. من آمد به درک که او معتقد است که او یشیمجموعه ذهن. ترامپ مغلوب ساختن پ نیا یبرا

 در تیامن-یمل یها استیس جادیو ا ییشعبه اجرا یتواند اجرا یم

 ، و با یبا رهبران خارج یبر روابط شخص هی، با تک زهیغر

 ، زهیباال از ذهن. در حال حاضر ، غر شهیهم showmanship ونیزیتلو یشده برا ساخته

 از عناصر هر رئیس جمهور است showmanshipو  یشخص روابط

 ، یزی، برنامه ر لیو تحل هی. تجزی, با کشش طوالنستی. اما آنها همه از آن نکارنامه

 ، اصالحات دوره ، جینتا یابیو دقت ، ارز یو انضباط فکر نظم

 ، یجمهور استیر یریگ میاست که مسدود کردن و مقابله با تصم نیمثل ا و

 کشد. یکار است. ظاهر شما را تنها تا کنون طول م نیمسحور کننده از ا سمت

 قابل انکار است که گذار ترامپ ری، غ ینهاد طی، در شرا نیبنابرا

 دیکه با ییندهایبودند. فرا botched irablyباز کردن سال به عالوه  و

 جستن یشیاز مغلوب ساختن پ یاریبس یبرا ژهیشده اند ، به و لیدوم تبد عتیطب به



 شعبه ، ییاجرا یها تیو موقع خیدر تار یحت یبدون خدمات قبل مشاوران

 خود را هرگز به عنوان خوانده شده دولت میاز ت یاریاست. ترامپ و بس فتادهیاتفاق ن هرگز

 به طور خودکار ستیکار ن نیمتوجه انجام ا دیشا "اپراتورها ، یکتابچه راهنما"

 کنند. لیتبد "قیدولت عم" یرا به اعضا آنها

 دنیوارد هرج و مرج موجود ، د من

 دولت حل شوند نیتوانستند در اول یکه م یمشکالت

 است که یهیروز ، اگر نه قبل از. گردش پرسنل ثابت بد صد

 omnesمخاصمات در مقابل کنترا  hobbesianرا  دی، و نه خانه سف کمک

 که هابز ندیگو یم یلیخ ی(. ممکن است کم"جنگ همه در برابر همه")

 "، تند و زننده ، و کوتاه ری، فق یانفراد"وجود انسان به عنوان  شرح

 خود, tenuresاز  انی, اما در پافیتوص دیدر کاخ سف یدقت زندگ با

 داد حیکرده اند. همانطور که من در کتاب من توض هیبه سمت آن تک یدیاز مشاوران کل یاریبس

 من به انجام کارها در کردیرو 1،  ستین نهیگز کی میتسل

 همواره به جذب تا حد امکان در مورد دولت

bureaucracies یمتحده برا االتیکه در آن من خدمت )دولت ، عدالت ، آژانس ا 

 

 انجام من یتواند به آسان یمن م نی( بنابرایالملل نیب توسعه

 .اهداف



 .دیکن یرانندگ مهنایگواه افتیدر ی، اما برا تیکارت عضو افتیدر یهدف من بود برا

 داشته است به دکنندهیبازد لینبود. در اوا جیترامپ را دیتفکر در کاخ سف نیا

 من یو موارد قبل یجمهور استیر نیا نیب یبال ، تفاوت ها غرب

 موضوع خاص اتفاق افتاد کیروز در  کیکننده بود. آنچه در  رهیکرده بود خ خدمت

 روز بعد پس از آن اتفاق افتاده بود. ایبه آنچه روز بعد  یشباهت چندان اغلب

 آن. و ریهر گونه عالقه در تعم ایبه آن را درک, مراقبت در مورد آن, و  دیرس یبه نظر م چند

 قابل اجتناب ریبهتر است ، که افسرده اما غ اریبس افتیدر یبود که برا نیا

 است. دهیمن تنها پس از من به دولت ملحق شده بود رس یریگ جهینت

 

 در"،  ندیگو یاز معدن ، دوست داشت به م یمرب کی،  Laxaltنوادا سناتور پل  قساب

 "تصورات معصوم وجود دارد.  چی، ه استیس

 با قدرت نشیب نیا

 دهد. با وجود یم حیتوض ییارشد اجرا اریبس یمالقات ها را به سمت شاخه ها قرار

 جمهور سیشگفت زده شد که رئ اریمن بس"خطوط مطبوعات مانند  فرکانس

 تنها هستند یگناه یاصطالح ب نیچن"به من زنگ زد... ،  تیاسم

casually باال ینقطه رقابت برا چیاست. و در ه قتیمربوط به حق 

 متحده االتی، ا "یجمهور استیانتقال ر"تر از در طول  دیسطح شد شغل

 شده است. لیاستادانه درست شده تبد ریاخ یدر دهه ها یا ندهیاست که به طور فزا اختراع



 کسب و کار در لیمدارس فارغ التحص یخوب برا یارائه مطالعات مورد یانتقال یها میت

 دوره ثابت و زودگذر وجود دارند )از کی یبه انجام کسب و کار. آنها برا چگونه

 . آنهاشهیهم یشوند برا یم دیبه افتتاح( و پس از آن ناپد انتخابات

 )و اطالعات( ؛ یشده توسط طوفان اطالعات ورود غرق

 از یاریبس ;لیو تحل هیتجز استیو س ی, اغلب رقابت, استراتژدهیچیپ

 ؛ و رسانه ها و یدولت واقع یپرسنل مهم برا یریگ میتصم

 گروه عالقه و فشار. قیدق یبررس

 است. چگونه آنها گشوده گرانیاز انتقال بهتر از د یقابل انکار ، برخ ریغ

 s 1968 – 69 ' کسونین چاردیدر مورد دولت آمده است. ر اریدهد بس یم نشان

 نمونه از انتقال معاصر بود, با دقت نیاول انتقال

 در گانیبزرگ ؛ رونالد ر یشاخه ها ییاجرا یاز آژانس ها کیاز هر  لیو تحل هیتجز

 "است ، استیپرسنل س"بود  میبه ماکس hewingدر  یفعط نقطه 81 – 1980

 متمرکز شده است. بندیپا گانیکه به پلت فرم ر یافراد دنیدر چ مشتاقانه

 .ترامپ دونالد... بود انتقال 17 – 2016دونالد ترامپ  و

 منهتن اخبار فاکس ، یوهای، در استود 9-نوامبر 8من شب انتخابات را گذراندم ، 

 یخارج استیس "ندهیجمهور آ سیرئ"اظهار نظر در مورد هوا  یحال انتظار برا در

 رود در ساعت ده ساعت رخ دهد ، فقط یانتظار م یها ، که هر کس تیاولو

 



 در هوا رفت تیبرنده اعالم شد. من در نها نتونیکل یالریاز ه پس

 ، نه شرفتهیپ یزیبرنامه ر یبرا اریسه ساعت صبح روز بعد. بس حدود

 جمهور منتخب. چند ناظر سیدر روباه ، بلکه در اردوگاه رئ تنها

 1996جستن ، و ، به عنوان با شکست رابرت دول  یشیوب ساختن پبودند مغل معتقد

 از انتخابات ترامپ شیپ ی، آماده ساز نتونیکل لیبا ب مبارزه

 یالریبا ه سهیالوقوع است. در مقا بیقر زی، منعکس کننده رستاخ متواضع

 خاص به سمت قدرت ، ییمایراهپ کیارتش بزرگ در  کی هی، که شب اتیعمل

 .دیرس یبا زمان در دست خود به نظر م یبا چند روح هارد 'جستن  یشیساختن پ مغلوب

 جهیآماده ، و در نت ریخود را غ ی، گرفتار مبارزات انتخابات نیمنتظره ، بنابرا ریغ یروزیپ

 با داوطلبان انتقال و دور انداختن از یچمن فور دعوا

 یبه سخت 9از نوامبر  شیتمام محصول خود را قبل از انتخابات. شروع ب بایتقر

 از کارکنان انتقال در واشنگتن ، ی، به خصوص با بخش عمده ا فرخنده

 خود در برج ترامپ در منهتن... ارانیدست نیتر کیو نزد ترامپ

 کرگدن فدرال انجام داد قبل از او میاز آنچه عظ یاریدرک بس ایآ

 در طول شتریب ی، در صورت وجود ، آگاه ستین ادیشد ، و او به دست آوردن ز برنده

 عملکرد خود را در دفتر بوده است. یبرا ی، که به خوب گذار

 کیترامپ به جز  یدر مبارزات انتخابات زیناچ یمن نقش



 سپتامبر ، در ترامپ 23روز جمعه ،  یدایبا کاند مالقات

 لیو ب یالری. هنتونی، سه روز قبل از بحث اول خود را با کل برج

 ، عالوه بر بحث نی، بنابرا لییاز من در دانشکده حقوق  شیسال پ کی

 یم یالریجستن افکار من در مورد چگونه ه یشی، من به مغلوب ساختن پ یمل تیامن

 خود را بدون توجه به ی، پس از طرح باز پتیآماده شده و اسکر ی: به خوبانجام

 از شتریجستن ب یشیتن پنکرده بود. مغلوب ساخ رییسال تغ ۴0از  شی. او در بچه

 او. همانطور که ما ی، قبل از نامزد 201۴جلسه ما در  نیکردن ، همانطور که در اول صحبت

 "است.  کینزد اری. بسکینزد اریها و معدن خود را در واقع بس دگاهی، د دیدان یشما م"گرفت ، او گفت ،  جهینت

 کایبود: مرد ارشد در آمر ریدر آن زمان ، من به طور گسترده درگ

 به طور منظم در صحبت کردن ;اخبار فاکس سندگانینو ;موسسات موسسه

 شرکت ؛ ارشد رهیمد ئتیبزرگ ؛ عضو ه یشرکت حقوق کی؛ مشاور در  مدار

 نظرات مقاالت در سندهیسهام ؛ و نو یخصوص یشرکت جهان کیبه  مشاور

 به SuperPACو  PAC لی، من تشک 2013هفته است. در اواخر  کیحدود  نرخ

 -متحده معتقد بودند االتیا یقو یمل کیمجلس سنا که در  یکمک و نامزدها خانه

 به میصدها هزار دالر به طور مستق عی، توز یتیامن استیس

 201۴مستقل در  یها نهیها نفر در هز ونیلیو مخارج م نامزدها

 به یادیمن تا به حال مقدار ز. 2018کار دوباره در  نیانجام ا یبرا ی، و آماده ساز یمبارزات انتخابات 2016 و



 خدمت کرده بود و 2خواه ،  یدر سه دولت جمهور زی. اما من نایآ

 

 را مجذوب کرده بود. من لییالملل من از روز من در دانشگاه  نیب روابط

 رفتن دوباره بود. یبرا آماده

 ما به سرعت در حال آمدن است ، و هشت سال دیجد یو فرصت ها داتیتهد

 و یوجود دارد. من تا به حال فکر طوالن ریتعم یبرا اریبس یباراک اوباما به معنا از

 و هی: روسtempestuousدر جهان  کایآمر یمل تیدر مورد امن سخت

 -سرکش یهسته ها گری، و د ی، کره شمال رانی؛ ا کیدر سطح استراتژ نیچ

 در یستیترور Islamicist کالیچرخش راد دیسالح ؛ تهد حاتیتسل

 ( ، افغانستانمنی، لبنان ، عراق و  هی)سور انهیسر و خاک شرق م پر

 خود ما, مانند کوبا, ونزوئال, مکرهیدر ن دیو تهد ;فراتر از آن و

 هستند به جز دیمف ریغ یخارج استیس یکه برچسب ها ی. در حالکاراگوئهین و

 ".ییکایطرفدار آمر"من بود  استیس میر فشرده, من دوست داشتم بگوتنبل, اگ یفکر

 در اقتصاد به دنبال, ادموند برک در جامعه, تیآدم اسم من

 و جان Acheson نیدر دولت ، و ادغام د federalist مقاالت

 من در یاسیس نیکمپ نی. اولدیکن تیخود را تقو یمل تیامن به

 .Goldwater یاز طرف بر 196۴

 ویبانون ، د ویجستن مانند است یشیمغلوب ساختن پ یدانستم که مقامات ارشد مبارزات انتخابات یمن م



Bossie و صحبت کرده بود به یقبل یاز انجمن ها یکانو دی، و مج ، 

 که یافتد. هنگام یاتفاق م کی دیجستن با یشیدولت مغلوب ساختن پ کیبه  وستنیدر مورد پ آنها

 ریآغاز شد ، من فکر کردم آن را معقول به ارائه خدمات من به عنوان دب انتقال

 لیواالس آمد خاموش روباه مجموعه در اوا سیکه کر ی. هنگامگری، به عنوان د دولت

 شد ، او دست من تکان داد و گفت ، خندان دهینوامبر ، پس از مسابقه نام 9

 ".ریدب ی، آقا کیتبر"طور گسترده ،  به

 کمبود چیه،  البته

 انیپا یب یرسانه ها دیوزارت امور خارجه ، که تول یبه رهبر یمدع

 ، Gingrich وتیبود ، با شروع با ن "دونده-جلو"در مورد که  یزن گمانه

از آنها  کیاز آنها کار کرده بود ، و هر  کی. من با هر ی, و سپس به رودیرامن تی, سپس میانیجول یبه رود اقدام

 معتبر بود

 پچ آزاد ثابت وجود دارد )و نه رایشود ز یپرداخت م یا ژهیخود را. من توجه و راه

 است که یهیحل و فصل ، بد ریمعاون وز یبرا دیفشار( که من با اشاره

 -یریگ میتصم Trumpianمن. چه آمد بعد نشان داد  تیاولو نه

 .یاطی( درس احتدیبا ایو ارائه ) ساخت

 به طور گسترده محافظه کارانه بودند "شرویپ یمدع" لیکه تمام اوا یدر حال

 مختلف, یها دگاهیمختلف به ارمغان آورد, د یها نهی, آنها زمیفلسف

 نیا انیبه جدول. در م یمتفاوت و منف یمختلف ، عالمت ها یها سبک



 سناتور باب کورکر و سابق یمانند تنس گرانی)و د امکانات

 سازگار یها یژگیشترک ، وجان هانتسمن( ، وجود دارد م وتای فرماندار

 دیاست که نه ، و ناظران با یهیجستن به دنبال ؟ بد یشیمغلوب ساختن پ یدستاورد ها و

 ؟ ستیحکومت ترامپ چ یاند: اصل واقع دهیپرس

 

 کار او بود کیبه عنوان دادستان کل ،  یانیانتخاب ؟ چرا جول ندیفرآ

 قابل انکار خود را ریاز کارکنان, آوردن غ دیکاخ سف سیبه عنوان رئ یرامن ?یشده برا ساخته

 ی، با دهه ها Gingrich؟ و  تیریمد یو مهارت ها کیاستراتژ یزیر برنامه

 ؟ czar یقانون داخل دیخالق ، به عنوان کاخ سف یپرداز هینظر

 اریبود ؟ بس "یمرکز یگر ختهیر"مردم از  یجستن تنها برا یشیمغلوب ساختن پ ایآ

 آنچه در آن ارزش ، او گفت: یمن. برا لیشده از دوست نداشتن ادعا خود را از سب ساخته

 از ریبود. غ یکی زیعامل بود ، اشاره کرد که پدرش ن کیآن را هرگز  من

 amعالقه مند هستند ، که من راستى  دیفرو گموندیدر ز قایکه عم یو کسان انقباض

 کرده است. و فایجستن ا یشیتفکر مغلوب ساختن پ در ی، من واقعا معتقدم که به نظر من نقش نه

 کیحال ، به  نیکار را کرد ، خدا به کشور کمک کند. زنان جذاب ، با ا نیا اگر

 بود ، یدیعامل کل ی. وفاداردیآ یجستن م یشیمختلف که آن را به مغلوب ساختن پ یها دسته

 ثابت کرده بود یفراتر از اتفاقا در روز پس از دسترس یانیجول که

 بار کیجانسون  ندونیشد. ل یماه اکتبر عموم لیدر اوا وودیهال نوار



 خواهم او را به بوسه االغ من در ی. من میواقع یخواهم وفادار یمن م"مشاور گفت:  کیبه گزارش ها ،  بنا

 .یآن را مانند گل سرخ بو دییدر ظهر باال و به من بگو یسیم پنجره

 دانست یم که

 مهربان بود ، اریبعدها به من بس یانی؟ جول یادیز خچهیجستن تار یشیساختن پ مغلوب

 جان"کرد ،  یریامور خارجه غوغا کناره گ ری: پس از او از وزگفت

 3کنم جان فوق العاده است.  یانتخاب من باشد. من فکر م دیشا

 گفت کینوامبر به نام ، و من او را تبر 17جمهور منتخب به من در  سیرئ

 بازگو ازدهمیو  نیپوت ریمیخود را با والد ریاخ یاو. او به تماس ها یروزیپ رد

 نخست ی، و نگاه به جلو به جلسه که بعد از ظهر با ژاپن نگیپ

 "، ندهیما شما را در چند روز آ"آبه.  Shinzo ریوز

 ".دینگاه کن طیاز شرا یتعداد یو ما به شما برا"جستن وعده داده شده ،  یشیساختن پ مغلوب

 یآمد بعد دیجمهور جد سیپرسنل رئ یها هیاطالع نیاز اول یبرخ

به عنوان مشاور  نیفل کی( مایانیجول یبرا نهیگز نیبردن ا نی، با جف جلسات برداشت به عنوان دادستان کل )از ب روز

 )مناسب یمل تیامن

 ایپمپئو به عنوان سازمان س کیرحمانه( ؛ و ما یخدمات مبارزات ب نیفل پاداش

 گفت: Kissinger ی، هنر نی)چند هفته پس از اعالم فل ریمد

 "سال رفته است. کیبود در عرض  دیاو خواه"،  من

 توانست شناخته شده آنچه یچه او نم اگر



 در کار اشتباه بود.( نیدانست فل Kissingerافتد ،  یمورد اتفاق م در

 که همانطور

 آمده است دیپد دیو مواضع ارشد کاخ سف نهیکاب شتریگذشته ، ب روز

 یلیه یکین یجنوب یناینوامبر ، فرماندار کارول 23 خی، از جمله ، در تار یعموم

 را با بیو غر بیگام عج کی،  نهیسازمان ملل متحد ، با رتبه کاب ریعنوان سف به

 نداشته است ، تیگونه صالح چیکار ه نیا یبرا یلیامور خارجه هنوز هم انتخاب نشده است. ه ریوز

 یبررس یبرا یجمهور استیر یها یکه با جاه طلب یکس یآل بود برا دهیا اما

 ، سازمان ملل متحد ریخ ای نهیخود را رزومه. رتبه کاب یاز جعبه در مبارزات انتخابات "یخارج استیس"

 تواند یمتحده م االتیا یخارج استیاز دولت بود ، منسجم و س یبخش ریسف

 

 تابع دنیجستن ، چ یشیمغلوب ساختن پ نجایحال در ا نیامور خارجه است. با ا ریوز کی فقط

 , وجود داردفیامور خارجه در چشم. با تعر ریدر جهان را بدون وز مواضع

 ام که دهیشن یلیشخص از کارکنان ه کیکه من از  یهنگام ژهیرو بود ، به و شیپ مشکل

 است افتهی، کارکنان او گفت ، کاهش  یامور خارجه در نظر گرفته بود. هال ریجستن او را به وز یشیساختن پ مغلوب

 به دواریعدم تجربه ، که او به وضوح ام لیبه دل شنهادیپ نیا

 ۴سازمان ملل متحد.  ریعنوان سف کسب

 من را در طول تیجارد کوشنر ، که پل کو

 یلیهنوز خ"داد من  نانیه نام. او به من اطمب یاز شکرگزار شی، من ب یانتخابات مبارزات



 دسته کامل از مختلف کیدر  "امور خارجه ، و ریوز یبرا"در مخلوط  اریبس

 فن بزرگ از شما است ، همانطور که همه ما هستند. کیها. دونالد  نهیزم

 دیحال ، جد نیهم در

 ، یدر روز شکرگزار Lago-در مارس یریگ میارسال گزارش در تصم ورکیوین

 همه او دنیدونالد در حال راه رفتن در اطراف پرس"منبع ،  کینقل از  به

 از وجود دارد یاریامور خارجه خود را از دولت است. بس ریوز دیتواند در مورد که با یم

 از یاریوجود دارد بس زی. نیاز مردم مانند رود یاری, و بسیاز رامن انتقاد

 -کار کرده اند مار دیدانستم که من با یمن م 5جان بولتون طرفدار.  یبرا مردم

-Lago قابل توجه یسخت تر! مطمئنا ، من سپاسگزارم برا هیاول 

 ( ،کسانیبه طور  یلیو انج انیهودی) لیطرفدار اسرائ ییکایآمر انیمن تا به حال در م تیحما

 ، انییکایآمر-ها ، ونزوئال ییکایمتمم دوم ، کوبا ، آمر انیحام

 از مردم به نام یاری. بسیو محافظه کاران به طور کل ییکایآمر-یوانیتا

 از انتقال محترم یجستن و مشاوران او از طرف من ، بخش یشیساختن پ مغلوب

 .یگر یالب روند

 منعکس نه تنها ندهیاختالل گسترش انتقال به طور فزا

 ترامپ. چارلز یضرور یریگ میاما سبک تصم یسازمان یها شکست

Krauthammer  ،از او ، به من گفت که قبل از آن اشتباه بوده است زیمنتقد ت کی 



 Krauthammer"من خاموش بود به مدت ده سال ، "ساله.  ازدهیپسر  کیکردن رفتار ترامپ به عنوان  مشخص

 ساله است. کیاو مانند  "اظهار داشت.

 شود. یم دهیمنافع دونالد ترامپ د ایمنشور از آن است که آ قیاز طر زیچ همه

 انتخاب پرسنل ظاهر شد از ندیقطعا راه فرا که

 شدن به لیتبد یراه برا نیخواه به من گفت ، بهتر یجمهور ستیاستراتژ کی. به عنوان خارج

 "است. ستادهیمرد ا نیبه آخر دیکن یسع"امور خارجه بود به  ریوز

 ات درمالق ینوامبر به درخواست برا 29 خیمنتخب به نام در تار--معاون رئیس جمهور

 دانستند یدانستم که از خدمات خود را در خانه م یروز بعد. من م واشنگتن

 بود یقو یمل کیاز  یمحکم یامور خارجه ؛ او حام تهیکم

 conversedو دفاع  یاز خارج یعیوس فیدر مورد ط ی. ما به راحتیتیامن یها استیس

 یمن نم"، اما من زده شد که او در مورد دولت گفت:  استیمربوط به س مسائل

 "کند.  یالوقوع مشخص م بیرا به عنوان قر میتصم نیا

 که یبعد یمطبوعات یتوجه به گزارش ها با

 تواند یکرد ، م یریامور خارجه در مورد آن زمان کناره گ ریوز ینامزد خود را برا یانیجول

 

 بایو دوباره تمام شد ، تقردولت شروع شد  یانتخاب برا ندیفرا کل

 که دور به انتقال. یسابقه ا یتوسعه ب قطعا

 Jeb ندهیکه من در دفاتر انتقال وارد روز بعد, نما یوقت



Hensarling روم.  یپنس م دنیپس از دHensarlingآن گزارش شد, بود , 

 را آغاز کند. نه یزیکه او به کارکنان خود گفت که برنامه ر دیمطمئن شو یاز گرفتن خزانه دار پس

 راجرز McMorris یکردن کت دایدر پ ندهینام همسان نما به

 نیکشور پس از گفت: او را ، و همچن ریشود به وز ینم او

 ریبه وز لیخواهد تبد یسابق سناتور اسکات براون او را نم آموزش

 ساعت دوستانه میالگو روشن بود. پنس و من ن نیسربازان بازنشسته. ا امور

 جستن, یشیآن من بازگو, به عنوان من چند بار با مغلوب ساختن پ یه در ط, کبحث

 جمهور ترومن بود سیگفته که چرا او و رئ acheson ' sبه  معروف

 جمهور بود ، سیمن هرگز فراموش کردم که رئ"کار:  یعال یرابطه ا نیچن

 امور خارجه بود. و نه او. ریکه وز و

 ، در روز اول دسامبر اعالم کرد کایکل وزارت دفاع آمر ریترامپ به عنوان دب

 یدر مورد دولت ادامه داد. من در برج ترامپ وارد بعد تیقطع عدم

 سازمان ترامپ با یمصاحبه من و منتظر در الب یبرا روز

 در انتظار. به طور معمول ، زیمتحده ن االتیکل دولت و سناتور ا دادستان

 داریاز او پد دیبا یرنامه بود ، و چه کسجمهور منتخب در پشت ب سیرئ

 . من بعد از آن دروازه به اشتباهتسیدفاع دروازه گ ری، اما سابق وز دفتر

 دولت ، اما ای یانرژ ریبه عنوان وز لرسونیرکس ت یدارد به الب وجود



 کند به عنوان او را ترک کرد. من یم pleasantriesخود ، فقط تبادل  تیاشاره از مامور چیداد ه تسیگ

 نیساعت ، همچن کیاز  شیجلسه به مدت ب کی یوارد دفتر ترامپ ، برا تینها در

 ستاد( سیرئ دیشدن به کاخ سف لیتبد یبرا ی)به زود Reince Priebusحضور در  با

 ارشد دولت خواهد بود( ستیبانون )که استراتژ و

و گسترش  سمی، ترور نیصحبت کرد و چ هیگسترده تر مانند روس کیاستراتژ داتیمورد نقاط داغ جهان ، تهد در

 من آغاز شده نی. من با دیهسته ا یسالح ها

Acheson ترامپ ، من یداستان ، و در مقابل با من جلسات قبل 

 است. من فکر کردم گرانیاز صحبت کردن ، پاسخ به سواالت از د یاریبس

 نداشت و ما یس تلفنتما چیبا دقت گوش کرد و ه ترامپ

 قطع نشده بود ، یکه ترامپ به بحث در مورد کسب و کار خانوادگ یزمان تا

 .دیجستن مبهم در برنامه را امتحان کن یشیگرفتن مغلوب ساختن پ یبرا دیشا ای

 داشت یانقالب فرهنگ کیبه  ازیدادم که چرا دولت ن حیمن توض

 اکنون ، ما در حال بحث»،  دیکه ترامپ پرس یزمان استیموثر س ابزار

 شما در نظر معاون کار ؟ ای، اما آ نجایامور خارجه در ا ریوز

 من گفتم: من

 از آن تیتواند اجرا شود با موفق یداد که دولت نم حی، توض نه

 دانستم که من تا به حال یکه م یکس ی، من مضطرب در مورد کار برا نی. عالوه بر اسطح

 ییبه مواد غذا ازیکه ممکن است تعجب به طور مداوم اگر او ن کار خود و یرقابت برا به



 

 ، ترامپ دست من را در هر دو او گرفت و گفت ، دیرس انیو مزه. همانطور که جلسه به پا طعم

 "کرد. میمن مطمئن هستم که ما با هم کار خواه"

 .دپوستانی, بانون, و من سفPriebusاتاق کنفرانس کوچک,  کیبعد از آن, در 

 رفته بود و بانون گفت: "خوب اریبس"جلسه  نیآنها گفتند ا یدو هر

 دهیاز لحاظ دامنه شن "به آن قبل از هیشب یزیهرگز چ"جستن بود  یشیساختن پ مغلوب

 وجود ، مرا به معاون نیبحث و گفتگو. با ا اتیجزئ و

 توانم کار باال است. من یمن م ستین نی، که به من گفت آنها خوشب ریوز

 قابل اعمال بود. روز بعد ، من ریغ دهیداد که چرا معاون ا حیتوض

 گفت وگو کرد لرسونی، ترامپ با ت دمیبار که من شن نیاول

 و بانون Priebusداد که چرا  حیتوض ادیمطرح شد که به احتمال ز لرسونیت نام

 گرانیجستن و نه د یشیمعاون نامزد شود. نه مغلوب ساختن پ یمن خواسته شود که برا از

 توانستند انتظار داشته باشند یمجلس سنا. اکثر نامزدان م دییموضوع تا مطرح

 -است. رند پل چاه کیدموکرات ونیسیبه اتفاق آرا اپوز یحت ایتوجه و  قابل

 من مشکل است ، اما چند یاو برا یشناخته شده است به معنا انزواطلبانه

 یگراهام و کر یزندی، ل نیخواه )از جمله جان مک ک یجمهور سناتور

 نیوجود ، بعد از ا نیامر غلبه خواهد کرد. با ا نیاو بر ا ونیسی( به من گفت که اپوزگاردنر

 جستن وجود دارد ، من قانع کننده است که من یشی، سکوت از برج مغلوب ساختن پ جلسه



 ماند. یم یباق یشهروند خصوص کی

 را رها گرید یکیدسامبر ، تنها  13حال ، نامزد  نیاو با ا

 کی( درباره معاون من. هیو عل یها )برا یگمانه زن موج

 شود یدر پانزده ماه ، شما م"کرد ، گفت:  قیجستن من را تشو یشیمغلوب ساختن پ مشاور

 "دانند.  یخود را م یها تی. آنها محدودریدب

 ها تیمحدود نیاز ا یکی

 نیپوت ریمیبا والد لیاکسون موب یاز سال ها لرسونیت ی رابطه

 وستهیاما به طور پ ندهیآ لیجستن در اوا یشیزمان مغلوب ساختن پ کیدر  قای، دق هیروس و

در  هیتوج تیجستن در نها یشیکه مغلوب ساختن پ ی. در حالنتونیبا مسکو به شکست کل "یتبان" یانتقاد برا شیافزا

 او ی، واکنش دفاع یتبان

 متحده و االتیدر ا یدخالت در سطح جهان هیکرد که روس بیتکذ ایگرفته و  دهیناد یطورعمد

 گریگسترده تر است. د استیس ی، و بحث عموم گریاز انتخابات د یاریبس

 دخالت داشتند. در زین یو کره شمال رانی، ا نی، مانند چ دشمنان

 در یبودن دخالت خارج یجد دیدر آن زمان ، من تاک نظرات

 مرد کیر کرد ، گفت: من از من تشک هیژانو لیدر اوا نیما. مک ک استیس

 endearedجستن من تا به حال  یشیمن را به مغلوب ساختن پ ادیکه به احتمال ز"،  اصل

 شده. شناخته

 ، به عنوان ریاز معاون کار وز شیب یوجود دارد آشفتگ زیدر دفاع ، ن



 ، Flournoy. Flournoy یئونویم یاوباما عصر رسم یبرا سیمات

 به دست آورد ، نتونیدفاع شده است خود را به حال کل ریحزب دموکرات ، ممکن است وز از

 یخواست به سخت یخواه م یدولت جمهور کیاو را در  سیچرا مات اما

 

 فشرده یآن پترسون ، حرفه ا یبرا زین سیپس از آن ، مات 6عمق.  درک

 دفاع ریوز ریپر کردن کار مهم ز ی، برا یخدمات خارج افسر

 دانستم که او را به یبار با پترسون کار کرده بود و م نی. من چنداستیس یبرا

 برالیل کیدر  استیارشد س تیموقع کی یسازگار برا یفلسف

 خواه. سناتور تد یجمهور کیدر  ی، اما به سخت کیدموکرات دولت

 یلیتما ایقادر نبود  سیپترسون ، اما مات یباره  در

 مخالفان شیدر افزا یو نامزد لیدال حیتوض

 ها یآشفتگ نیسقوط کرد. همه ا تی، در نها گرانیخواه و د یجمهور یسناتورها از

 که من اقامت در خارج از دولت در آن لیبه وک گرانیگراهام و د یرهبر به

 کردم قانع کننده. دایبه بعد, که من پ وستنیپ یبرا دیو صبر کن هیاول یروزها

 من وجود دارد یشدن به مل لیتبد ریتن مدزمان ، در نظر گرف کی یبرا

 به نام سناتور سابق در آن پوشش دن بود تیکه در نها یاطالعات

 شده توسط کنگره پس از جادی. من فکر کردم که دفتر خود ، اهیژانو لیاوا

 اشتباه بود. کی،  یبهتر جامعه اطالعات یحمله به هماهنگ 9/11



 شده دهیبر یقابل مالحظه ا ایشد. حذف و  یپوشش ادار کی یرا به سادگ آن

 پروژه بود که من با شوق و ذوق کی ریدفتر مد بازگشت

 یجستن به اندازه کاف یشیگرفت به سرعت خود را مغلوب ساختن پ جهیشده ، اما من نت انجام

 شود. با توجه به یسخت تقال م یاسیمند به آنچه که لزوما به لحاظ س عالقه

 ترامپ و نیب یمنطق ریغ بایمدت و تقر یالن، طو یبعد یها جنگ

 آمد راه من است. ینم ری، من خوش شانس بود کار مد یاطالعات جامعه

 دیرس انیاز من به پا تیچشم انداز قابل رو چیجستن با ه یشیانتقال مغلوب ساختن پ بیترت نیو به ا

 که اگر یریگ جهیرا با نت جهیبه دولت. من نت وستنیپ

 )با استفاده از آن کلمه شل( یریگ میترامپ ، روند تصم فیاز مراسم تحل پس

 متعارف و نامنظم بود به عنوان انتخاب پرسنل خود ، من خوب بود ریعنوان غ به

 کیماه به دولت ، ما کی. سپس ، کمتر از ندیگو یکشور م یتواند که برا ینفر م کیدر خارج از. اگر فقط  اقامت

 -خود نیفل

 رو به انتقاد به اتهام اظهارات آغاز شده نیآن را با فل .بیتخر

 دانستند ؛ او یم یکه من به خوب ی، کس ریسف هیروس Kislyak یسرگئ

 یامور خارجه بود برا ریوز ریکه من در ز یزمان یمسکو برا یهمتا

 .۴3در دولت بوش  یالملل نیب تیو امن حاتیتسل کنترل

 به ظاهر به پنس دروغ نیکه فل یزمان دیتشد یریبه طور چشمگ انتقاد

 دروغ کیدر مورد  نی. چرا فلKislyak یدر مورد گفتگو گرانید و



 گناه ، من هرگز درک. چه دولت ارشد یب یگفتگو

 جستن ، چند روز بعد به من گفت یشی، و در واقع خود را مغلوب ساختن پ مشاوران

 او از دست داده بود یبرا نی، که آنها در حال حاضر اعتماد به نفس در فل یعنی،  حس

 

 کرده بود( ، و ینیب شیپ Kissingerبه عنوان  اری)بس یناکاف عملکرد

 نیمناسب بود. فل یاسیداستان پوشش س کی یبه سادگ "هیمسئله روس"

 استعفا داد ، هی، در اواخر ماه فور دیروز کاخ سف کیاز  پس

 ناعادالنه و افتیمردابها در یکانو دیساعت بعد از مج فقط

 جستن یشیبه حال مغلوب ساختن پ نیگرسنه است که فل اریتاسف گفتن سپاه مطبوعات بس هیما کار

 و اختالل است. یاز سردرگم اریبس فیتعر نیبه نفس کامل. ا اعتماد

 در یمل تیامن یمشخص شده کارکنان شورا نیو اختالل متاسفانه همچن یسردرگم

 بود ، به عنوان ینظم یهفته اول دولت است. انتخاب پرسنل در ب سه

 بایکننده ، تقر رهیپمپئو شخصا در زمان خ کیما ایسازمان س ریمد

 "compartmentedاطالعات حساس " یسابقه نف یب گام

 از باال یکیارشد ،  ریمد کیبه  نیفل یها نهیاز گز یکیکاال از گمرک به  صیترخ

 دانستند ، ی، همانطور که همه م یانتقاد صیترخ نیانکار ا 7جابز.  یلم تیامن یشورا پله

 ، ضربه سوزش به یمل تیامن یطور موثر آن شخص را از کار در شورا به

 روبرو شد یحرفه ا نیحد و حصر با مسئول یب یبا جنگ ها نی. او همچننیفل



 یشیاوباما ، اما به عنوان مرسوم ، هنوز هم وجود دارد به عنوان مغلوب ساختن پ یدر دوران تصد یمل تیامن یشورا

 جستن

 درز از رونیجنگ ارائه حساب اغلب به ب نیآغاز شد. ا یجمهور استیر

 زنهاوریو آ دیدر کاخ سف نیزم یرو یادار خون

 در سراسر غرب ایکتوریشمع و تیگران ی, بزرگ خاکسترییاجرا یادار ساختمان

 .یمل تیامن یاز کارکنان شورا یمسکن بخش عمده ا ییاجرا ابانیخ

 از یناش-امضا ترامپ نیاز مسائل کمپ یکیشکل ، در  نیبه هم

 اشتباه پس از کی قیتصادفا از طر دیکاخ سف--یقانون ریغ مهاجرت

 ییاجرا یها استیسفارشات و س یسادگ ی، تالش برا هیاول یدر روزها گرید یکی

 به شدت ادیاست ، و به احتمال ز ریاجتناب ناپذ ییقضا یها. چالش ها دستورالعمل

 appointees. Butپر از هشت سال اوباما  ییدستگاه قضا کی در

به طور کامل متعلق به  دیسف کاخ debacles به انتی، خ هیمهاجرت اول   lack of transition  بدون  یبوروکراس

د(.بو کریب می)به عنوان ج رییاساسا آن را تغ  

 پرداخت ریمورد اعتماد جدا کرد و اجتناب ناپذ ارانیعوض ، او خود را با چند دست در

 .قیمت

 یناعادالنه ، توفنده و سوختن ، مل ای، نسبتا  نیاما با فل

 لیدر نظر گرفته نشده به دل لیکار مشاور ، که من قبال به دل تیامن

 باورند که نیجستن ، در حال حاضر باز بود. مطبوعات ا یشیبه مغلوب ساختن پ نیفل یکینزد



 ، وسیپتر دیوی، اشاره د گرید یخواهد بود به طور کل نیفل نیجانش

 ، تحت فشار قرار دادند با شور و نشاط دی، در حال حاضر در الکه ییایدر یروی)که قبال ن Harwood رابرت

 یمل تیامن یترامپ و در حال حاضر شورا یمیقد یحام کیکالگ ) تیک ای( سیمات

 یاز نشانه ها گرید یکیکه  دیرس یبه نظر م لرسونیاجرایی(. ت دبیر

 رسد به یو چون او به نظر نم ستیاو در حلقه ن لی، هر دو به دل مشکل

 کردم کار ، به طور بالقوه سیاو اگر مات یمشکل بالقوه برا درک

 

 دشوارتر است. در واقع ، دیبا کاخ سف لرسونیروابط ت یبرقرار

 8با توجه به گزارش ها ، اشاره کرد.  یداستان ها به طور کل اخبار

 --آمدن به مار ی، درخواست من برا 17 هیمن در روز جمعه ، فور textedبانون 

Lago جمهور. آن روز ،  سیبا ترامپ در طول روز آخر هفته رئ دارید یبراMSNBC 

 مخالف یبرا AmbJohnBolton@من به شدت "،  tweetedاسکاربورو  جو

SecStateاست سیسابق سازمان ملل متحد توماس جفرسون در پار ری. اما سف 

 ". نیفل کلیبا ما سهیمقا در

 باشد. در طول دیتواند مف یم نی, اTrumpworld در

 جستن یشیپ بود مغلوب ساختن دهیکه آخر هفته ، مهمان به من گفت که او شن هیاول Lago--مارس در

 "من شروع به واقعا دوست دارم بولتون."،  ندیگو یبار م چند

 دندیرس جهینت نیمن به ا بود



 سخت تر ؟ ترامپ با سه نفر مصاحبه کرد تیبه کار که جمع ازیاز آن من ن قبل

 فتور سندهیمک مستر ، نو درضای: سپهبد حمینامزدها

 ؛ ستوان کایدر امر یو نظام یمطالعه فوق العاده از روابط مدن کی،  فهیوظ

 ، فرمانده از غرب نقطه ؛ و من. من مالقات کرده بود و Caslenرابرت  ژنرال

 تیخود را به حما لیو تما نیمک مستر سال قبل از تحس with صحبت

 کیبه عنوان  دمیبار ، من او را د نیاول یبرا Caslen. جلسه یجنجال مواضع

 هر دو در لباس کامل بود ،. یصالح ، رسم اریو بس تیشخص با

 خود را. من ، من هنوز هم تا به حال من یابیبازار ینشان دادن مهارت ها بالفاصله

 .لیسب

 ، گفت که چقدر او به من احترام و یجستن به من استقبال به گرم یشیمغلوب ساختن پ

 نی. ترامپ همچنیمل تیمشاور امن میریخوشحال بود که من را در نظر بگ او

 )که هم در حال حاضر در نظر "مانند بانون"عنوان  کیاگر من  دیپرس

 و Priebusطبقه اول ، همراه با  a-Lago ' s-ایدر خیدر تار یخصوص نوار

 از یکیتواند  ی، ظاهرا ، من م نی. بنابراکی(, پوشش مسائل استراتژکوشنر

 از حد وجود دارد شیکه در حال حاضر ب "جمهور ، سیبه رئ ارانیدست" یاز عموم یاریبس

 تیخود را نقش ها و مسئول فیدر تعر slapdashجستن ، تنها با تالش  یشیمغلوب ساختن پ دیدر کاخ سف یاریبس

 من نیمن بود ، بنابرا یکامل برا nonstarter نیها. ا

 عالقه مند بود یمل تیاست ، گفت: من فقط در امن افتهیکاهش  مودبانه



 کیهرگز "بار گزارش گفت:  کی Kissinger یمشاور. همانطور که هنر کار

 ". یدولت بدون صندوق پست کار

 را دست آزاد نیفل نیداد که جانش نانیجمهور به من اطم سیرئ

 در یضرور نیسازمان و پرسنل مسائل, که من اعتقاد بر ا در

 . ما تحت پوشش کاملیموثر و روند سازمان یمل تیامن یحال اجرا کارکنان شورا در

 افق ، به عنوان وزارت امور خارجه را دوست دارد به 'تور  کیاز مسائل جهان ،  یعیوس فیط

تلفن  یبزرگ است. جان برا یلیخ نیا"نقطه ،  کیدر  interjectedجستن  یشیبا آن ، و مغلوب ساختن پ تماس

 لیموبا یها

 تواند نگه داشتن گوش دادن. من آن را دوست دارم. ی. من فقط مونیزیمثل او در تلو درست

 ، میاست ، اداره کن زیبحث برانگ یلیرا که شما خ یتوانم نقطه ا یچگونه م"،  دیپرس کوشنر

 از شما متنفر هستند ؟ ایمردم هم شما را دوست دارند  که

 همانطور که من در باز کردن دهان من به

 

 از من متنفر هستم. ایمن را دوست دارم  ایبله ، درست مثل من! مردم "جستن گفت:  یشی، مغلوب ساختن پ پاسخ

 است. کسانیبه طور  قایو من دق جان

 در نظر گرفته شود دیبا یکیمن اضافه شده تنها که 

 من یخارج استیشود س یچند از آنچه که من در نظر گرفته م ستی، ل عملکرد

 جستن یشی، به عنوان مغلوب ساختن پ هیبا بحث در مورد روس دیرس انی. جلسه به پادستاوردها



 با اشاره به "، INFدر مورد مسئله  گریصحبت کردن در روز د دمیمن تو را د": گفت

 داد حی. او سپس توضهیمتوسط با روس یهسته ا یروهاین مانیپ

 کایو آمر هیاز روس ریبه غ یگریکشور د چیبود که ه لیدل یآن چنان ب چرا

 ( در حال توسعه محدود بودندیکره شمال ای،  رانی، ا نی)مانند چ

 محدوده متوسط ، و روس ها نقض شد یها تیقابل

 من تا به حال بدون شک او بود نیبود که من گفته بود, بنابرا یزیهمان چ قایدق بایتقر نی. امعاهده

 میکن تیرا رعا نیپوت میکن یم شنهادیهم در حال مشاهده و جذب فاکس اخبار! پ هنوز

 ما را برداشت ، که ترامپ موافقت کرد ایو  هیروس یتعهدات جبهه مل با

 .با

 "بود. یعال نیا"بانون و من را کنار هم گذاشت ، بانون گفت: 

 جستن به انتخاب یشیبود که مغلوب ساختن پ نیحال ، احساس روشن من ا نیا با

 Priebus. من به هتل من بازگشت ، و بعد از آن در روز بانون و یطور کل به

 Priebusصبح روز بعد.  Lago-من خواست تا صبحانه را با آنها در مارس از

 ، گفت: یمل تیمشاور امن تیموقع یبرا یشنهادیپ یها نیگزیجا

 "و فروش. دیکه شما با خر دیداشته باش ادیبه "جستن ،  یشیساختن پ مغلوب

 یعده داده واقعآنها و

 دولت ، یقابل اجتناب از گردش مال ریجستن ، و غ یشیبه مغلوب ساختن پ ی، دسترس نفوذ



 شده است. بر اساس لیتبد یزیچ ایامور خارجه و  ریبه وز تیمن در نها یمعن به

 ، شما یبوروکراس یاجرا یداد که برا حیتجربه دولت من ، من توض در

 .دیتماشا کن دی، نه فقط آن را از کاخ سف یکنترل بوروکراس یبرا ازین مورد

 بود ، تیامن یمل یهماهنگ کردن سازمان ها یبرا یزمیمکان یمل تیامن یشورا

کنم. من  یکرد. من تصور نم یآن و کار نم یتر در مورد چگونگ نییکه تجربه در سطوح پا یکس ازیکار مورد ن و

 جستن بود یشیکنم مغلوب ساختن پ یفکر م

 تواند ما دفاع یکه او م یاو را به دولت به طور"آنها گفت, در اثر,  به

 "است.  ونیزیتلو در

 که من در نظر گرفته شده بود ، با توجه به یزیچ نیآخر قایکه دق

 نقطه ، بانون کیبه با فرموله کردن. در  یربط چیه ایو  یمن تا به حال کم استیس

 بود که من یزیکه در واقع چ "، ریبه من کمک کن ، سف": گفت

 ندیگو یم یگرید زیبه او چه چ دیاست که من با یانجام, اگر چه او بدان معن یبرا تالش

 به دولت. وستنیوادار به پ مرا

 که ترامپ به حال دمیرا د Wi-Fiو  مایپرواز به واشنگتن ، من در هواپ

 ترامپ شگفت زده شد دنی, اما من به شنستیتعجب ن یمک مستر بود که جا انتخاب

 رفتن به درخواست او را به کار با We ' reدانم جان بولتون.  یمن م"بگو:  سپس

 از یپسر فوق العاده است. ما تا به حال برخ کیمتفاوت است. جان  یتا حدود تیظرف کیدر  ما

 از یداند. او تا به حال تعداد خوب یم اریواقعا خوب با او. او بس جلسات



 

 بود صحبت کردن به دی، ما خواه نیموافقم. بنابرا ادیز یلی، من با خ میبه شما بگو دیها ، که من با دهیا

 "مختلف.  یها تیبولتون در ظرف جان

 من ساخته شده بود ، قطعا نه ینقش برا نیمن به وضوح نقطه من در مورد بهتر

 ا همصرف ب یادیزمان ز"،  textedپس از آن به من  یکوشنر ، که کم به

 کردن دایپ یهفته برا نیبحث در ا دی. اجازه دهمیکن افتیدر میشما را در ت میخواه یما واقعا م-

 از یبه دست آوردن برخ یفرصت منحصر به فرد برا کیارائه و ما  یبرا یادیز ùسمت راست به عنوان  نقطه

 "انجام شده است.  خوب

 «یرونیب یضیب»ترامپ در  ری، وز Westerhout نیمادل

 ترامپ شنبه( ، روز سه شنبه به نام یشخص ارانی)اتاق که در آن دست

 .ستیجستن ، اما من تا به حال تلفن همراه من در سکوت و آن را گرفتن ن یشیبه مغلوب ساختن پ مرا

 دمیپرس نیکه بعدا به آن بازگشته بودم ، بسته شد ، بنابرا یجستن ، زمان یشیاز آن ، مغلوب ساختن پ پس

Westerhout دادگاه کامل. یمطبوعات واقع کیدانست چه موضوع بود, ترس از  یاگر او م 

 و گفت: "که چگونه فوق العاده شما هستند ، میخواستم به شما بگو یآه ، او فقط م"گفت ،  او

 یلیتشکر کنم. من به او گفتم که خ Lago-آمدن به مار یخواست به من برا یم او

 به ازیبه بار برنامه خود را ، من گفتم: او واقعا ن لی، اما نه ما نوع

 شهی، هم Westerhoutبه گول زدن گلوله. چند روز بعد ،  دواریدوباره ، ام تماس

 خواست به یجمهور م سیگفت: رئ امیاز پ گرید یکیدر آن زمان ، چپ  فراوان



 آمورف سخت تن هستم ، یها تیاز موقع ی. من متقاعد شدم که من در برخنیبب مرا

 دو هفته ترک کردم و بایتقر یکشور را برا نیخوشبختانه من ا اما

 دوباره. گلوله

 تیجستن در نها یشیجلسه با مغلوب ساختن پ کیپنهان, و  دیتوان ی, اما شما نمدیاجرا کن دیتوان یشما م

 دی، بعد از ناهار با مک مستر در کاخ سف 23ماه مارس  یشده برا یزیر برنامه

 شفاف: من فقط عالقه مند به شبردیبانون در پ textedمسافر. من  ایسرباز  ظروف

 ، و نه باز بود به عنوان یمل تیشغل امن ایامور خارجه و  ریوز

 بار وارد جناح غرب شدم نیاول ی، من برا ی. به طور تصادفمیتوانم بگو یکه من م آنجا

مجلس با ترامپ در  یخواه نشست اعضا یاز ده سال به عنوان اسکرام مطبوعات در خارج به مصاحبه جمهور شیب در

 لغو یمورد عدم تالش برا

 پاسخ به هر یبرا یزیاگر من برنامه ر ی، حت ازی. فقط آنچه که من مورد ناوباما

 یکیداستان است ، به عنوان  کی nonstory ی، حتحال  نی، با ا تریی. در دوران توسواالت

 :tweeted گزارشگر

 

 دمیمن از او پرس--رفت یراه م یبرفک جان بولتون فقط به بال غرب گلن

 '!!!! یبهداشت یمراقبت ها 'آنچه او انجام شد ، او لبخند زد و گفت: 

 

 که من یدر حال tweetedکه در واشنگتن پس از باب کوستا بود  دمیبعد د من



 در: یرو ادهیپ

 

 خواهد جان بولتون را به دولت برساند. یکوستا ترامپ م رابرت

 محرم اسرار ترامپ است. مداوم کیاست که بولتون امروز ، در  لیدل نیبه هم

convo. 

 

 ، و رانیبا مک مستر ، بحث در مورد عراق ، ا ریناهار کامال دلپذ من

 جستن ، که فقط یشیلوب ساختن پمغ دنیبه د یضی، و سپس به ب یشمال کره

 ، Peltzو نلسون  یمرد ونیاست یخزانه دار ریناهار با وز اتمام

 .ورکیوین دیگذار جد هیسرما کی

 قاطع که کامال لخت بود نشسته بود. زیترامپ در پشت م

 با پوشش شهیهم دیرس یخود را ، که به نظر م ورکیویدر دفتر ن زیخالف م بر

 گرفته شده از دو نفر از ما ، و ریتصو کیها. او  ادداشتیها ، گزارشها و  روزنامه

 بحث ما نشستم. ما یبرا زیمک مستر و من در مقابل م سپس

 و میبرگشت ، صحبت کرد رانیکردند و پس از آن به ا یدرباره اوباما که تالش م یکم

 بودو من در پوشش داده  نیاز مک مستر زم یاری, تکرار بسیشمال کره

 را به توافق برسند به جز زیهمه چ بای، شما و من تقر دیدان یشما م"جستن گفت:  یشی. مغلوب ساختن پناهار

 که اوباما میکن یوجود دارد ، ما موافقت م یبله ، اما حت "و من پاسخ داد ،"،  عراق



 یمسافر ما به رهبر ایما را به ظروف سرباز  2011در  ییکایآمر یروهاین خروج

 "است.  حاضر

 حق ی، اما در زمان مناسب و برا ستیدر حال حاضر ن"جستن سپس گفت:  یشیمغلوب ساختن پ

 دولت آمده ، و شما نیبه ا دی، من دارم به شما بخواه تیموقع

 به توافق برسند ، درست است ؟ رفتن

 جستن و مک مستر )اگر چه من یشیمغلوب ساختن پ ای، به عنوان آ دیخند من

 بدانند "مطمئن ،"ناراحت کننده از طرف او( ، و پاسخ داد ،  یتا حدود احساس

 . بدون فشار ، بدون عجله ، و بدوندیتا به حال دوباره گلوله من ترس من

 .یآمورف بدون صندوق پست دیخانه سف کار

سط دفتر بانون ، و پس از آن مک مستر و من چپ ، متوقف کردن تو قهیو چند دق ستیحدود ب دیجلسه به طول انجام

 از دیبازد یدر راه خروج. بانون و من برا

 در راهرو و سپس بعد سریاسپا Sean, در حال اجرا به Priebusکه با  یحال در

 کرد یادآوری. جو به من یجمهور ، که به من خوش آمد به گرم سیرئ معاون

 ,گریکدیخوابگاه کالج, با مردم سرگردان در و خارج از اتاق  از

 کیمردم در وسط  نیا ای. آیگرید ای زیچ کیدر مورد  چت

 ؟ 2016ترامپ مسائل  یاز امضا یکیلغو اوباما ،  یدر تالش برا بحران

 ، که ستیشناخته شده ن تیگذشته به رسم یمن از دولت ها دیخانه سف کی نیا

 من"پنس بود گفت:  کیما دمیمن شن نیشوم تر زیبود. چ نانیاطم یبرا



 که بود آنچه من فکر کردم من انجام شد! من"خوشحالم که در حال آمدن است ،  واقعا

 زانیتوانستم آو یمانده است ، اما من تا به حال احساس من م یباق 15 2در حدود  تینها در

 حدود همه بعد از ظهر. در

 نمیترامپ را ماندگار بب دیتماس با خانه سف یالگو نیتوانستم ا یمن م

 دیرس انیآن را انجام داد. اما من به پا یدوره نامحدود, و تا حد کی یبرا

 

 در صد روز اول امن در ذهن خود من در مورد آنچه که من دولت

 در دیگو یجوان م Catoانجام و آنچه که من بود آماده شد. پس از همه ، به عنوان  یبرا

 که یهنگام"مورد عالقه اش ،  یها یاز خطوط مورد عالقه جورج واشنگتن از باز یکی

 است یخرس نوسان, پس از افتخار خصوص نید یغالب, و مردان ب معاون

 ". ستگاهیا

 

 ستین هیشب سونیدر جوزف آد یحال ، زندگ نیتحت ترامپ ، با ا یزندگ

Cato دفاع از روم شکست یکه قهرمان تالش برا یی، جا 

 هیشب دیسزار. در عوض ، دولت جد وسیژول هیعل یجمهور

 از اتمام دیتوان یشما م": "ایفرنیهتل کال"آهنگ عقاب  کیاز نزد شتریب یلیخ

 .دیترک کن دیتوان یاما شما هرگز نم/دیکه دوست دار یزمان هر

 دوباره تماس گرفتند و Priebusمدتها قبل از بانون و 



texting آمده ، به عنوان آنها به دنبال تیاز ظرف یدر برخ دیمن را به کاخ سف 

 .لرسونیترامپ ، مک مستر و ت نینادرست ب یها یغلبه بر باز یبرا

 2015 ژهی، بو رانیقابل لمس مشکالت ا یتجل نیشتریب

 گرید ی)از سو crowning، که اوباما در نظر گرفته دستاورد  یهسته ا توافق

 مذاکره abominablyاوباما(. معامله به شدت درک شد ،  بودن

 اثبات ، رقابلیاجرا ، غ رقابلیسودمند: غ رانیو به طور کامل به ا سینو شیپ و

 حل purportedlyدر مدت زمان و دامنه. اگر چه  یناکاف و

 را انجام نداد. زیچ چیمعامله ه نی، ا رانیا یاز برنامه سالح هسته ا یناش خطر

 کند ، یم دیراه حل تشد کیظاهر  جادیرا با ا دیتهد نیواقع ، ا در

 که یاقتصاد یها میاز خطرات ، و بلند کردن تحر توجه

 دهد تهران به یکه اجازه م یکرده بود ، در حال لیتحم رانیبر اقتصاد ا یقابل توجه درد

مطرح است: برنامه  رانیا گرید یدهایتهد ستین ینشان ی، معامله به طور جد نیاصل بالمانع است. عالوه بر ا در

 آن )مبدل نازک کیبالست یموشک

 ( ؛ نقش مستمر آنیهسته ا یسالح ها یبرا لیتحو هینقل لیتوسعه وسا یبرا تالش

 آن گریو د ;یالملل نیب سمیترور یجهان برا یعنوان بانکدار مرکز به

 مداخله و قدرت رو به رشد قیبدخواهانه در منطقه ، از طر تیفعال

 یسپاه پاسداران انقالب اسالم یقدس ، خارج یروین از

 . آزاد ازگرید یو جاها منی، لبنان ،  هی، در عراق ، سور ینظام یبازو



 "پول نقد در پالت"در  150،000،000$از انتقال  یریها ، بهره گ میتحر

 ییدر دارا 150،000،000،000$محموله و منجمد از برآورد  مایهواپ در

 تهران در کسب و کار بودند. یها کالیاهلل راد تیسطح جهان ، آ در

 مشترک مبارزه هیعل یانتخابات ینامزدها GOP 2016 گریجستن و د یشیپمغلوب ساختن 

 ، رانیمعامله ا یجامع اقدام ، عنوان رسم برنامه

 پس از او تینها یب یشد آماده برا یتصور م یآن را به طور گسترده ا و

 

 و مک مستر سی، مات لرسونیاز ت یبی. اما ترکفیتحل مراسم

 معامله ، به دست آوردن نیاز ا ییرها یترامپ برا یها تالش

 مهار "محور بزرگساالن"به عنوان  شیستا یرا جلوه از رسانه ها آنها

 از یاریدانستند. در واقع ، بس ی. اگر فقط آنها میاز غرقه شدن در توهمات وحش ترامپ

 از انجام آنچه که او یریجلوگ یخود را برا یترامپ تالش ها طرفداران

 انجام هر یداده بود که او انجام دهد. و مک مستر خود را انجام نمدهندگان وعده  یرا به

 زهایچ فیتوص یبرا "یاسالم یافراط یها کالیراد"با مخالفت با عبارت  نعمت

 کرد یکه من کار م دییبه من بگو کریب می. جیاسالم سمیترور ی... افراطمانند

 کریب یزیچ یو فشرده برا ۴1او در وزارت امور خارجه بوش  یبرا

 خواهم به انجام یجان ، پسر که انتخاب کردم م"خواست ،  یدانستم که بوش نم یم

 "است.  آن



 متوقف هل دادن ، اما در ترامپ دیمن با گنالیس کیکه معموال 

 مرد که کردم"، چه  یتیامن یدستگاه ها--نوزادان دولت یمل

 از داده بود. یاریاز نقاط بس یکیخواستم تنها  یم" منتخب

 Priebusبا  دیاز بحث کاخ سف گرید یکیماه مه ، پس از من تا به حال  لیوادر ا

 فرصت عکس با کیبانون من را به آنچه معلوم شد به  و

 کند یجستن و پنس در کولواده که در آن محل سکونت را به غرب متصل م یشیساختن پ مغلوب

 رفت یجستن که ما در طول راه م یشیگفت: مغلوب ساختن پ ",دینیخوب به شما را بب یلیجان, خ". جناح

 میصحبت کرد نیپیلی, احاطه شده توسط عکاسان. ما در مورد فدرجه

 تحت آن نیجنوب چ یایکل در بایرا به تقر نیچ دیتهد و

 عقب یبلند برا یجستن گفت: با صدا یشی, مغلوب ساختن پدیرس انیکه ما به پا ی. هنگامتیحاکم

 ". دیبه جان صحبت کن دیاو با "در اطراف است ؟ لرسونیرکس ت"شنوند ،  یاز خبرنگاران م اوباش

 بود. یعال نیا"گفت:  Priebusشکل بود.  یضیجستن به ب یشیبا آن ، مغلوب ساختن پ و

 .میبه طور منظم به عقب بر گرد نجایشما را در ا میخواه یم ما

 ترامپ توسعه داد کیخود را با شل تمی، ر دیدر کاخ سف یزندگ

 ریوز یکوشنر ، با توجه به بانون( ، پس از مالقات با سرگئ شنهادیبعد در ماه مه )پ یرحمان مزیج یآ یاف ب سیرئ

 هیخارجه روس

 و پنج سال در آن نقطه شناخته شده بود( و ستیاز ب شیب ی)که من برا الوروف

 شده ، تماس یدر بحث در مورد مواد طبقه بند اطیشود کمتر از احت یم گفته



 من در 9. مزیتا ورکیویطرفانه ن یبا توجه به ب ",nutjob" کی یحمانر

 بی یب ریو مالقات با نخست وز یسخنران کیدر اواخر ماه مه به  لیاسرائ

 بود که نیا رانیا دیسال مالقات کرده بودم. تهد ۴1بار در بوش  نیاول ی، که من برا اهوینتان

 بوده است لیهر نخست اسرائ یبرا دیتوجه ما ، به عنوان آن با محور

 آوردن فهیمشکوک در مورد اختصاص وظ زی، اما او ن ریوز

 اهویبه کوشنر ، که در آن خانواده نتان نیو فلسط لیاسرائ یها یریدادن به درگ انیپا

 به مخالفت با استمداریس کیاز  یشناخته شده بود. او به اندازه کاف یادیز یسالها یبرا

 از جهان ، او تعجب که چرا کوشنر یاریعلنا ، اما مانند بس دهیا

 شکست خورده بود. Kissingerاو موفق خواهد بود که در آن امثال  فکر

 

 جستن ، راه رفتن با یشیمغلوب ساختن پ دنید یدر ماه ژوئن بود برا دیدر کاخ سف من

Priebus فت:و گ دیدرب باز د قی. ترامپ ما را از طریرونیب یضیبه ب 

 "قضات. ونیسیکم ی، من امضا دیبه من بده قهیدق کیسالم ، جان ، من فقط "

 بودم

 جستن یشیرکورد رو به رشد مغلوب ساختن پ لیاو را ، به دل ازیکه او را تمام زمان مورد ن خوشحالم

 gracedاز  دییشود با تا ی، در موعد مقرر م ییقضا ینامزدها در

 محافظه کاران بود ی، برا Kavanaughو برت  Gorsuch لین قضات

 و من Priebusکه  یاو. هنگام یدستاورد تصد نیو بزرگتر تیاولو نیباالتر



 گفت کیتبر سیپار یشدم ، من به ترامپ در خروج از آب و هوا وارد

 شکست خورده بود تا او را از انجام متوقف و "محور بزرگساالن"، که  توافق

 سی. پاردمید یمهم در برابر حکومت جهان یروزیپ کیمن به عنوان  که

 آب و هوا نگران است. رییکه واقعا در مورد تغ یکسان یبود ، برا charade کی توافق

 ارائه ظاهر از یالملل نیب ی, موافقتنامه هاگریاز موارد د یاریکه در بس همانطور

 را به اعتبار یزیچ یمل استمدارانیبه مسائل عمده ، دادن س پرداختن

 مورد دادن نی)در ا صیقابل تشخ یتفاوت در جهان واقع چی, اما ساخته شده هیابر

 مانده یو هند, که در اصل باق نیمانند چ ییبه کشورها زیگر راه

 دیبا"از معدن به نام  2000مقاله  کیاز  یکپ کیجستن  یشی(. من دادم مغلوب ساختن پنامحدود

 ؟ میریبگ یرا جد یجهان حکومت

 کاگویاز مجله ش

 یادآوری ی، نه به خاطر من فکر کردم او آن را بخواند ، اما برا یالملل نیب نیقوان

 متحده است. االتیا تیحفظ حاکم تیاز اهم او

 هشدار داد زانیجستجو گر کیدر  یاسیس هیمن به ترامپ در برابر به هدر رفتن سرما

 متحده االتیاز حرکت ا تیو به شدت حما لیمناقشه اعراب و اسرائ حل

 شناختن. در تیبه رسم لیاسرائ تختیآن را به عنوان پا جهی، در نت میبه اورشل لیدر اسرائ سفارت

 کند ینیعقب نش یبه من خواست که او از توافق هسته ا رانیا



 ممکن است رانیا یبرنامه هسته ا هیداد که چرا استفاده از زور عل حیتوض و

که اگر او با استفاده از زور ، من به عقب او. من به او گفتم که ، اما شما  دییگواو ب یشما ب"است.  داریراه حل پا تنها

 لغو شد "جستن گفت: یشیمغلوب ساختن پ"،  دییاو را دوباره بگو

 شما را همراه با ایآ"،  دی، ترامپ پرس یبه عنوان مکالمه در بازه زمان من

 ؟ لرسونیت

 بانون سخن گفته بود. هیو من گفتم که از ژانو

 جلسه خوشحال بود. و در واقع ، چند نیجستن با ا یشیروز بعد که مغلوب ساختن پ چند

 شد یبیل ژهیخواستار فرستاده و لرسونیبعد ، ت یهفته ها در

 شد, دهیاگر پرس ;دمیدر جعبه چک د گرید نیتمر کی, که من به عنوان یآشت

 کرده ام لیکرده است اما من آن را تبد شنهادیبه من پ یزیکه چ دیتواند به ترامپ بگو یم لرسونیت

 خواسته است کینزد اریدانش کیبه طور همزمان از کورت وولکر ،  بایتقر لرسونیت یآقا

 ازیاست. نه کار مورد ن نیاوکرا یبرا ژهیشدن به فرستاده و لیتبد ی، برا نیمک ک از

 در ایمن بود شما  دگاهیدولت تمام وقت ، اما د اشتغال

 کند. یراه کار نم مهین ینه ، و خانه ها ای دولت

 

 در ذهن دولت بود ، با انتشار زین یشمال کره

 برد و یرنج م انهیوحش یاز درمان ها انگی ونگیکه در دستان پ Warmbier اتو

 متحده درگذشت. خشونت در شمال به ما گفت االتیاز بازگشت به ا پس



 بود انگی ونگی، پ نیآن است. عالوه بر ا میبه دانستن در مورد رژ ازیما ن زیچ همه

 )چگونه ی، از جمله در چهارم جوال کیبالست یموشک ها یانداز راه

 شتریمنجر به ب تی، که در نها هیژوئ 28 خیدر تار یگری( ، به دنبال دمتفکر

 اوت ، چند روز بعد ، ترامپ 5سازمان ملل در  تیامن یشورا یها میتحر

 در برابر "دهیآتش و خشم مانند جهان هرگز د" دیبه تهد وادار

 خواب" دیها با ییکایبالفاصله گفت آمر لرسونیاگرچه ت 10،  یشمال کره

 خاص از گذشته یشعارها نیدر مورد ا ینگران چیه "و"در شب  خوب

 -فیبود پ لرسونیمن تعجب اگر ت 11. زیروشن چ یبه سخت"روز,  چند

 اوت باال برده 11 خیدر تار anteجستن ، که  یشیمغلوب ساختن پ ایو  یشمال کره

 یبود کم 12. یدر کره شمال "قفل شده و لود"متحده بود  االتی: اگفت

 در راه بودند. دیجد ینظام یقابل مشاهده است که هر گونه آماده ساز شواهد

 یه بود براصحبت کرد یجستن که ما به کره شمال یشیاوت مغلوب ساختن پ 30 خیدر تار

 در صحبت کردن وجود ندارد یادی، و نقطه ز جهیو پنج سال بدون نت ستیب

 کرد: حیاکتبر تصر 17. ترامپ در نیبر ا عالوه

 

 25 یبرا یجمهور و دولت آنها شده اند صحبت کردن با کره شمال سیرئ

 پول پرداخت... نکرده است میسال ، توافقات ساخته شده و مقدار عظ

 متحده االتیاحمق ها از ا یریکرد ، توافقات نقض قبل از جوهر خشک بود ، گ یکار م



 کار خواهد کرد! زیچ کیمذاکره کنندگان. با عرض پوزش ، اما تنها 

 

وجود داشت ، اگر چه  یپلماسید یبرا ییجا شهیبالفاصله تناقض ترامپ ، گفت: هم بای، تقر ی، در کره جنوب سیمات

 گرفت ، یاو به سرعت آن را دوباره راه م

 13جمهور وجود دارد.  سیاو و رئ نینور روز ب چیه یمدع

 نیبا ششم یبلندتر شد. کره شمال یناهماهنگ

 قطعا بایتقر یکی نی، ا 3تست سالح در سپتامبر  یا هسته

 از ژاپن ، شیب یموشک کی، به دنبال دوازده روز بعد با شل گرما

 بالفاصله پس از آن ، بایخود را. تقر تییجستن در تو یشیبرجسته مغلوب ساختن پ نقطه

 یریگ جهینت op-ed مزیتا ورکیویآبه نوشت: ن یژاپن ریوز نخست

 من"و گفت:  "مرده انیپا کیخواهد بود  یبا کره شمال شتریب یگفتگو" که

 "،  زیم یها بر رو نهیمتحده است که تمام گز االتیاز موضع ا یبانیطور کامل پشت به

 تواند یتواند به گفت او م یم یژاپن استمداریبه عنوان هر س کیبه عنوان نزد که

 لرسونیدر مقابل ، ت. 1۴. ینظام یتهاجم اتیاز عمل تیحما

 سازنده, یبه جدول برا یرا به کره شمال" میخواست یما م اعالم

 

 "به وضوح در عمق گرفتن از او  15 "و گو مولد است.  گفت

 ". ساختمان



 را در شمال اعالم کرد یمال دیجد یها میکه ترامپ تحر یهنگام

 ینیهمه چ یخود را به حال به کارگردان یدر پاسخ گفت: بانک مرکز نی، چ کره

 گام کی، که کامال  انگی ونگیها به توقف انجام کسب و کار با پ بانک

 16مشکوک بودند(.  یاریجلو اگر در واقع انجام )و بس به

 ماند یترامپ باق هیو در ژوئ نیتر عیهمچنان به عنوان سر رانیحال ، ا نیبا ا

 مطابق با رانیا یبه گواه ایدوم خود که آ میمواجهه با تصم در

 جستن یشیاشتباه بوده است ، و در حال حاضر مغلوب ساختن پ کیکار  نیانجام ا یبرا میتصم نی. اولیهسته ا توافق

 که ظاهر شد یتپه ا یبرا op-edآستانه تکرار آن بود. من نوشتم  در

 در داخل daylongنبرد  کیکردن  میظاهرا تنظ 17 هیژوئ 16 خیخود در تار تیوب سا در

 کوتاه یبرگزار کنفرانس تلفن ی. مک مستر و مرددیسف کاخ

 دی، و سف یرانیانطباق ا یبه گواه میدر تصم خبرنگاران

 به عنوان میتصم حیبه رسانه ها توض "صحبت کردن نقاط"نامه فرستاده  خانه

 هرج و مرج وجود دارد در"خارج به من گفت ،  لگریآنها در راه بود. اما تحل تماس

 یبه گواه میشد ، و تصم دهیصحبت کردن به عقب کش ازیامت"،  یمل تیامن یشورا

 دی، با استناد به کاخ سف مزیتا ورکیوین 18معکوس شد.  انطباق

 ترامپ ، در نیساعت ب کیبه  کینزد ییارویرو کی، گزارش شده در  یرسم

 ، در گرید یو مک مستر ، از سو لرسونی، ت سیطرف ، و مات کی



 دیسع گریبود. منابع د دهیآنچه من قبال شن دییمسئله ، تا نامهیگواه صدور

 ، اما نه خوشبختانه ، و تنها میتسل تیجستن در نها یشیمغلوب ساختن پ 19که.  یزیچ همان

 ، که مشاوران او گفت: وجود دارد نیگزیجا یحال دوباره درخواست برا نیا با

 سوار او را در op-edآن را دوست داشت... شما  POTUS"من ،  texted. بانون چکدامیه

 ". رانیا

 کند تیشکا رانیا یخواند تا در مورد چگونگ یترامپ به من چند روز بعد م

 نهیگز چیکه ه"مردم در وزارت امور خارجه "مسئله به کار گرفته شده بود ، و به خصوص در مورد  نامهیگواه صدور

 به او داده بود. سپس او گفت ، یا

 شنوم که رکس به آن صحبت کرد یم"،  لرسونیمکالمه من با ت نیاشاره به آخر با

 از وجود دارد را ندارد. اگر او شیب assed-مین تیاز موقع یبرخ ایدر مورد کار نخواهد کرد. آ شما

 صورت فقط نیا ریاست که واقعا بزرگ ، خوب ، هر چه ، اما در غ یزیدهد چ یشما ارائه م به

 آمده "دیتماس با گفتن من با یریگ جهینت"،  دیریکن. من قصد دارم به شما تماس بگ صبر

 ما"من درست بعد از آن ،  textedهفته بعد به ]او[ نگاه کن. بانون در  و

 "در مورد آن/تو هر روز.  بحث

 نوشتن یبرنامه در مورد چگونگ کیگفتم بانون من  من

 تواند سخت. یامر نم نیبرداشت. ا رانیتواند از برخورد ا یم کایآمر

 به اعتراض دیکاخ سف یاستعفا داد به عنوان سخنگو سریروز بعد ، شان اسپا

 ارتباطات ، با سارا ریبه نام مد s ' یدیس یآنتون



 ، Priebusجستن  یشیهفته بعد ، مغلوب ساختن پ کیبرداشت.  سریاسپا نیبه عنوان جانش ساندرز

 -و چهار سابق هنیم تیامن ری، پس از آن وز یجان کل ینامگذار

 

 مرداد 9از کارکنان. روز دوشنبه ،  دیکاخ سف سی, به عنوان رئیعموم ییایدر ستاره

 در اواسط ماه اوت ، جنجال بر سر ترامپ یدیاز کار اخراج س یکل

 . اواینیرجی، و Charlottesvilleها در  یدر مورد تظاهرکنندگان نئو ناز نظرات

 چه مدارس کسب و کار در مورد آموخت نی. ا18بانون در اوت  اخراج

 بزرگ ؟ یحال اجرا سازمان ها در

 -من بود رانیدر ا یاز زندگ دینشانه کاخ سف چیآنچه که اتفاق افتاده بود ه

 که من به دنبال یخروج از معامله ، که من قبال به بانون منتقل شده بود. وقت یاستراتژ

 که نمیرا بب لرسونیبار ت نیکرد که اول شنهادیپ Westerhoutبا ترامپ ،  مالقات

 یهر دو ما. من مشکوک که کل یشده اند اتالف وقت برا یم

 یضیو محدود دفتر ب اتیعمل دیآوردن نظم و انضباط را به کاخ سف یبرا تالش

 ' ازاتیامت "راه رفتن در"و مرج به طور خاص منجر به من  هرج

 تواند شرم یامر م نی. من فکر کردم اگرید یاریکه از بس ی، همراه با کسان قیحالت تعل به

 یغن یبررس یمل شگریرایکردم که و شنهادیپ نیرا پژمرده کنم ، بنابرا رانیطرح ا دیده اجازه

Lowry رانیا یخارج 20ماه اوت.  انیکه او آن را منتشر, که او در پا 

 محکوم کرد "شکست بزرگ"، بالفاصله طرح من را به عنوان  فی، جواد ظر ریوز



 از واشنگتن یاریدرست بود. بس ریدانستم که من در مس یمن م 21 "واشنگتن.  یبرا

 از دست دادن من یماده برنامه ، نوشت به جا یتمرکز بر رو یها ، به جا رسانه

 جستن ، احتماال به خاطر آنها درک فتنه کاخ بهتر یشیبه مغلوب ساختن پ یدسترس از

 دیدر خوش آمد شهیشما هم"گفت ،  یبه من م texted. کوشنر استیس از

 مخالف ، اما زهایاز چ یاری]بانون[ و من در بس ویاست "و"،  دیسف کاخ

 ". میهمگام شد رانیدر ا ما

 اوت مالقات کنند 31 خیواقع کوشنر به من دعوت کرد که در تار در

 کی. پس از رانیدر حال ظهور ، همراه با ا انهیاز طرح صلح خاورم شیرفتن ب یبرا

 بود. یجلسه تصادف نیکنم ا یوقفه ، من فکر نم یطوالن نسبتا

 رانیاز ا گرید یکیجستن ، اگر چه  یشیکلمه از مغلوب ساختن پ چیحال ، هنوز ه نیبا ا

 کیاعالم کرد ترامپ  دیدر اکتبر. کاخ سف لیروز توسط قانون ، آمد به دل 90هر  ازیانطباق ، مورد ن نامهیگواه صدور

 بزرگ را رانیا

 Westerhout یاز خجالت ، تلفن یریجلوگ یگرفتم برا میتصم نیاکتبر ، بنابرا 12در  آدرس

 کی»گفته شد که ترامپ  لرسونیدرخواست جلسه. تا آن زمان ، ت یبرا

 یپرواز کرد که کل عاتی. شاflatlyکه او حاضر به انکار "ابله,  یلعنت

 او ، نیگزیاستعفا و که پمپئو را جا اتیه سیخواستم به عنوان رئ یم

 نیگزیشد که ترامپ جا عهیبه طور منظم شا زیچه آن را ن اگر

 تپه نوشت, یبرا op-edاز  گرید یکیمتمرکز بود و  رانیمستر من هنوز هم در ا مک



 اکتبر ظاهر شد ، همان 9 خیدر تار 22سحر و جادو ممکن است دوباره کار کند.  دیام

 میمن با کوشنر در دفتر غرب خود ناهار داشتم. اگر چه ما صحبت کرد روز

 ، آنچه که واقعاً توجه او را داشت ، رانیو ا انهیطرح خاورم درباره

 رابرت مولر به ارمغان آورد ژهیو لیمن از ورود پر زرق به وک عکس

 من واقع شده است. SuperPAC، واقع در ساختمان که در آن  دفتر

 

 شوند یم یها به گزارش مشاوران ترامپ خواستار کاهش گواه رسانه

 کایکه آمر نی، اما با ا یدر مطابقت با توافق هسته ا رانیا

 ، اما پس از جان گذشته دمید ریرا به عنوان خود تحق نیدر معامله. من ا اقامت

 در ینقطه بحران ردیمعامله که آنها حاضر به بپذ طرفداران

 در معامله. ترامپ به من در اواخر بعد از ظهر ییصرفه جو یفقط برا یرویپ

 .دیمنتقل شده است( به صحبت کن زدهمیداشتن به جمعه س یسخنراناکتبر ) 12

 سخت تر از من ، یشما و من با هم در آن معامله ، شما ممکن است کم"

 نمیتوانستم از مطبوعات بب یاو گفت. من جواب دادم که م"،  دینیما آن را همان را بب اما

 ماند ، که من یم یبود اما هنوز هم در معامله باق رانیا decertifyاو احتماال به  پوشش

 که یزمان شتریمسئله ب نیگام به جلو بود. من خواسته به بحث در مورد ا کی: حداقل گفت

 صد در صد. من"جستن.  یشیمغلوب ساختن پ "صد در صد ، گفت:"وجود داشت.  یشتریب زمان

 با دقت. اریبس دییگو یآنچه شما م یشما است. من تماشا دگاهید نیکه ا دیبدان



 اگر او دمیپرس

 یبررس 2۴/7خود قرار داده است که توافق تحت  یخط در سخنران کی

 بردن نیاز ب جهیآن را به عنوان در هر زمان فسخ شد )در نت و

 در خروج و گریشات د کیروز قبل از داشتن  90 دیصبر کن دیبا

 به عنوان "انطباق ،" یاز برداشت به جا شیساخت مبارزه ب یسادگ به

 میداده است(. ما در مورد زبان ترامپ صحبت کرد حیمعامله ترج انیحام

 .کتهیدر اتاق د گرانیواقع استفاده از او به د در

 را مطرح کرد رانیا یترامپ پس از آن ، موضوع گارد انقالب اسالم

 ، نییتع یجخار یستیسازمان ترور کیآن را به عنوان  دی، درخواست اگر او با سپاه

 در معرض. من از او خواست تا یاضاف یها تیآن را به مجازات ها و محدود جهینت در

 ، رانیا کیو بالست یخاطر کنترل سازمان هسته ا به

 ، یاسالم کالیراد سمیگسترده آن از ترور تی، و حما یموشک یها برنامه

 است دنیدر حال شن رانی. ترامپ گفت که اعهیسنت و ش اهل

 ادیکه بعدها  هیمتحده مقاومت در برابر در عراق و سور االتیا یروهایخاص ، و ممکن است در برابر ن یطراح نیا با

 بود. اما سیمات تیگرفتم موقع

 بود که ارائه نیدرست بود, پاسخ ا سیاگر مات ;اشتباه بود استدالل

 یاصل یبرداشت آنها را به تمرکز بر رو ایسربازان ما و  یبرا شتریب حفاظت

 کشد تا یدو سال طول م بای. همانطور که معلوم شد ، تقررانی، ا دیتهد



 شده است ، نییتع یخارج یستیسازمان ترور کیپاسداران به عنوان  سپاه

 .یدر بوروکراس-حفر کیاز  ادیز اریدادن قدرت ماندن بس نشان

 ، یالدر کره شم یزیگفت که او در حال فکر کردن چ نیجستن همچن یشیمغلوب ساختن پ

 از مردم وجود دارد یاریبس نیهمچن"من از او خواست تا انجام دهد. روز جمعه ، او گفت:  که

 خواهم به دستور یسروکار دارد. من م یبا کره شمال رانیباورند که ا نیبر ا یکس چه

 کامل و گزارش خود را لیو تحل هیانجام تجز یما برا یاطالعات یها سازمان

 من خوشحال بود. من گفتم 23 "قرار گرفته اند.  یفراتر از آنچه که قبال مورد بررس یها افتهی

 "مطلقا."جستن گفت:  یشیمشتاقانه منتظر صحبت با او را دوباره ، و مغلوب ساختن پ من

 

 )بعد ، در ماه نوامبر ، در روز تولد من ، صرفا تصادفا من مطمئن هستم ،

 بازگشت رانیدر شمال ا سمیورتر یدولت انیبه فهرست حام ترامپ

 به اشتباه آن را حذف کرده بود.( ۴3دولت بوش  که

 ( داشتن1را انجام داده بود: ) زیمن فکر کردم که تماس ترامپ چهار چ

 و موضوع مستمر قرار دارد یتحت بررس رانیاعالم کرد که معامله ا یسخنران

 و رانیا نیارتباط بباال بردن ( 2) ;متحده در هر زمان االتیخروج ا یبرا

 دی( روشن ساختن سپاه پاسداران با3) ;یشمال کره

 دی( تجد۴شده است ؛ و ) نییتع یخارج یستیسازمان ترور کیعنوان  به

 . مضحک آنکه ، توسطدینیرا بب گریتوانم او را بدون مصوبات د یکه من م تعهد



 روشن بود یمن در بلندگو ، همه از آن نقاط به هر کس داشتن

 اگر من دیانجام ده شتریب یلیتواند خ یبا او بود. من تعجب ، در واقع ، اگر من م یضیب در

 فقط از تماس یواقع در دولت ، به جا در

 .یکی نیمثل ا یسخنران کیاز چند ساعت قبل از  خارج

 نوامبر به بحث در مورد او 16 خیدر تار دیکوشنر به من بازگشت به کاخ سف

 از من خواست که ما از بشر سازمان ملل برداشت انهیصلح خاور م طرح

 به فصل دی. )نگاه کندیآن را دنبال کن "اصالحات" یبرا یلیطرح ه یحقوق ، به جا یشورا

 دادند ، داشتن یرا 2006شم بود که من در برابر آن در  ی.( شورا8

 دیما هرگز نبا 2۴ارزش خود را لغو کرد.  یبه همان اندازه ب سلف

 سازمان ملل متحد و کمک به یمال تی، به عنوان اوباما انجام داد. من هم حما وستیپ دوباره

 از شیاما که ب ینیکمک به پناهندگان فلسط یشده برا یکند ، ظاهرا طراح یکار م آژانس

 یبه جا نیاز ظهور فلسط یشده بود ، به طور موثر ، بازو لیتبد دهه

 من خواهد بود اداره دولت گفت که سازمان ملل دو بار چقدر بهتر کوشنر

 2016جستن ، انجام  یشیدسامبر ، مغلوب ساختن پ لیحال حاضر در اوا تیریمد از

 و اعالم کرد که او لیاسرائ تختیبه عنوان پا می، اعالم کرد اورشل تعهد

اگر چه او به , تیحما انیکند. او چند روز قبل به من زنگ زد ، و من ب یمتحده در آنجا حرکت م االتیسفارت ا ایآ

 نیبه عمل. ا میوضوح در حال حاضر تصم

 "عرب ابانیخ"بحران در  دیشده بود و کامال موفق به تول رید یلیخ



 کرده بودند رییتغ یعرب یکرده بود. اکثر کشورها ینیب شیوقفه پ یب "کارشناسان" یا منطقه

 ، هی. در ژانولیبود ، نه اسرائ رانی، که ا یواقع دیآنها به تهد توجه

 کند ، کمک تنها یسازمان ملل متحد و آژانس کار م یمتحده کاهش بودجه خود را برا االتیا

 ششم از کیحدود  ای، و  125،000،000$قسط مورد انتظار از  کیاز  $60،000،000

 25. ونیلیم ۴00$متحده از  االتیسهم ا 2018 یکل سال مال برآورد

 وت شد. مندسامبر دع 7در  دیترامپ دوباره به کاخ سف

 که یبزرگ زمان سمسیدرخت کر فیتوص یبال غرب یدر الب نشستن

 کی، درست بعد از  یپلوس یو نانس Schumerچاک  شرویجستن در پ یشیساختن پ مغلوب

 کنگره. همه ما دست تکان داد ، و مختلف یرهبر جلسه

 ورود به عکس در مقابل درخت. همانطور که من در حال مشاهده بود ، یشروع به نما برا رهبران

 

 دیو به عقب برگرد دیخارج شو نجایاز ا دییایب"آرنج من برداشت و گفت:  یکل جان

 "جلسه ما است.  یبرا

 بایجستن تقر یشیو مغلوب ساختن پ میرفت یضیما به ب

 ، همراه با پنس ؛ ما با سالم و بعد از آن ، به پنس بالفاصله

 جستن نشسته, که در پشت یشیو من در مقابل مغلوب ساختن پ یو کل ترک

 کند ، و ما به سرعت یحرکت م میقاطع. من استقبال سفارت به اورشل زیم

 نیاز ارتباط ب یدادم برخ حی. من توضیو کره شمال رانیبه ا لیتبد



 رانیبه ا Scud یکشور سرکش ، از جمله فروش شمال موشک ها دو

 1998پس از  رانیموشک مشترک شان در ا شی؛ آزما شیو پنج سال پ ستیب

 توقف اعالم کرده بود انگی ونگی، پ ی)پس از اعتراضات ژاپن

 آرام انوسیپس از فرود پرتابه در اق رهیتست از شبه جز یانداز راه

 لیتحو هینقل لیک خود را در حال توسعه وساژاپن( ؛ و هدف مشتر شرق

 پاکستان. ری، تکث یهسته ا یها ی. بر توانمندیهسته ا یسالح ها یبرا

 یفناور یساز یغن-ومیاوران هیبه فروش هر دو کشور خود را پا خان

 محدود اروپا به سرقت برده( تیبا مسئول Urencoپاکستان از  ی)که او برا

 -یو هسته ا

 یارائه شده(. کره شمال نی)در ابتدا به پاکستان توسط چ یطراح یها سالح

 نابود 26،  2007در سپتامبر  لیتوسط اسرائ هیرآکتور در سور ساخت

 تواندیم یبه سادگ رانیدادم که چگونه ا حیشود و توض یم یمال نیتأم رانیقطعا توسط ا بایتقر

 خواستم در زمان مناسب )اگر آن را تا به حال یم یآنچه آن را از کره شمال دیخر

 حال حاضر(. در

 لیتحو یهسته ا یبه دست آوردن سالح ها یکره شمال دیتهد

 لیو تحل هیبه تجز یبستگ ی. اول ، استراتژیمختلف یخود را در راه ها آشکار

 ها تیقابل ;اغلب سخت به خواندن اتیها. ن ییو توانا اتین



 اعطا شده است که اطالعات ما ناقص است(. ی)حت یابیارز یآسان تر برا یطور کل به

 در آنچه واقعا در ذهن رهبران در یخواهد به شرط بند یم یچه کس اما

 ؟ دوم ، یو موشک یهسته ا یها تیدر قابل عیاز تسر یجهان ، در مواجهه با هارد شواهد یارث یکتاتورید تنها

 ریغ کینزد هیلع یریتواند باج گ یم یمسلح کره شمال یا هسته

 بزرگ دی)که در آن ما با یمانند ژاپن و کره جنوب االتیا یهسته ا یها سالح

 ژهیمتحده ، به و االتیدر برابر ا یخود را مستقر کردند( و حت یروهاین

 از ندیآ ینم ی. خطرات به سادگfeckless ایو  فیجمهور ضع سیرئ کی تحت

 ، و نه به ذکر است اریحمله اول ، اما از صرف اخت خطر

 شده توسط جادیا گرید یو جاها ایگسترش به جلو در شرق آس یبرا ییها مشوق

 . سوم ، شمال بارها به حال نشان داد آن راانگی ونگیپ یا هسته

 کیشدن به  لیاز آن تبد یخطرات ناش نیبا پول نقد سخت است ، بنابرا یبه هر کس یزیهر چ فروش

 است. تیاهم یآمازون دور از ب یا هسته

 یدر برابر کره شمال رانهیشگیاعتصاب پ کیدادم که چرا و چگونه  حیتوض

 میاستفاده کن میتوان یچگونه م ;کنند یموشک کار م کیو بالست یهسته ا یها برنامه

 

 انگی ونگیمتعارف در برابر توپخانه شمال پ میعظ یها بمب

DMZیریمگکاهش تلفات به طور چش جهیسئول, در نت دی, که تهد; 

 ,ییانتخاب دودو کیشدن به  کیمتحده به سرعت در حال نزد االتیا لیدل نیبه هم و



 , از ترک شمال بایعمل نم یریبه طور چشمگ نیفرض چ با

 گرید یها نهی. تنها گزینظام یرویبا استفاده از ن ایو  یهسته ا یها سالح

 میرژ رییتغ ای یدر کره جنوب رهیدنبال الحاق شبه جز به

 , که ما تا به حالنیبا چ یهمکار ازیشمال, که هر دو مورد ن در

 دیکن یفکر م»،  دیشروع به متهمان با آنها. ترامپ پرس یحت

 " ?50-50 ?یجنگ با کره شمال شانس

 من گفتم: من فکر کردم آن همه

 شد و گفت: لیتبد یترامپ به کل. 50-50وابسته است ، اما احتماال  نیچ به

 "است. او با شما موافق"

 35حدود  دیدوره از گفتگو )که به طول انجام نیدر ا

 مطرح کرد و گفت که او لرسونیخود را با ت یتی( ، ترامپ نارضاقهیدق

 چرا ، و من گفتم که دیرسد که کنترل دولت. ترامپ پرس ینظر م به

 را پر نکرده بود که appointeesصفوف وابسته با  لرسونیت

 دولت و که او تا به حال, در اثر, شده است یها استیس شبردیپ

 یفرهنگ" ازیداد که چرا دولت مورد ن حیتوض نی. من همچنcareeristsشده توسط  گرفته

 خود ، به خصوص یبه خود یخارج استیس یاجرا یخود را برا لیتما لیبه دل" انقالب

 ، گره خورده یجستن و کل یشیآن هر دو مغلوب ساختن پ یخواه ، که در ط یجمهور جمهور سیاساس رئ بر



 در حال انجام است لرسونیجستن از آنچه او به فکر ت یشیمغلوب ساختن پ مثبت

 یریگ میمتمرکز کردن تصم یدر تالش برا لرسونیگفت: ت یغلط ، و کل به

 از حد در دست خود را. من موافقت کردم ، اما گفت که مقامات اقتدار مجبور به رفتن شیب

 یبه. کل ندهیدر دست با گرفتن افراد مناسب در محل به آن نما دست

 "با نظارت. ئتیه"، گفت ،  توافق

 "داند که محل ]دولت[ به عقب و به جلو.  یجان م"گفت:  یجستن سپس به کل یشیمغلوب ساختن پ

 قابل توجه بود که ترامپ نی، به توافق برسند. من فکر کردم ا یکل

 شما هنوز"جستن گفت:  یشیجلسه ، مغلوب ساختن پ دیرس انیدهد. همانطور که ما به پا ینم شیمک مستر را افزا ایآ

 آمدن در سمت راست ، من حق ؟ یبرا آماده

 یبرا"و گفت:  دیخند من

 راست ، بله. سمت

 رفت بازگشت به بال غرب یو من راه م یبه عنوان کل

 دیریهمه روز بوده است, او تماس بگ نجایپسر شما را دوست دارد. پس از ما در ا", او گفت, یالب

 دینیشما فقط بولتون را بب ایآ '،  ندیگو یدر شب و م 30 9در خانه در  من

 ' ?ونیزیتلو

 تواند از کمک و چپ یاگر من م دیریبه من تماس بگ یمن گفت: کل"

 .ساختمان



 مالقات کردم انهیبا کوشنر در خاورم سمسیهفته قبل از کر کی

 یدکی یتماس ها گریزن و شوهر از د کیو به حال  قهیدق ۴0حدود  یصلح برا طرح

 هیبق یآرام بود برا زی، همه چ نیاز ا ریاو در طول ماه. به غ با

 . سال نو مبارک!ماه

 

 دیجد خیمطبوعات در تار ریاز تفس maelstrom، در طول  2018 هیژانو 6 خیتار در

 داریپا اریبس"که او  tweetedن ، او جست یشیو خشم کتاب در مورد مغلوب ساختن پ آتش

 ". نابغه

 ازیمورد ن یجمهور استیر میتصم یاز قانون گرید یکی با

 ، ندیآ یتوافق دوباره به اجرا در م-رانیاز ا شیپ یها میتحر ایآ نکهیمورد ا در

 کی چیدارند ، و ه ازیبه من اگر آنها به آن ن دیتوان یدانستند که چگونه م یگرفت به نظاره نشست. آنها م میتصم

 جستن آنچه او در ماه اکتبر انجام داده بود ، نگه داشتن یشیساخته شده است. مغلوب ساختن پ تماس

 رانیکند که ا ینم قیها از بازگشت به اثر ، اما تصد میتحر

 وجود ندارد. یشرفتیپ چیبا معامله. ه مطابق

 یزبانیم یبازگشت به کانون توجه به عنوان کره جنوب یو پس از آن کره شمال

 کایجستن در آمر یشی. پنس ها و مغلوب ساختن پیزمستان کیالمپ یها یباز

 . من مصاحبه ها را دادمیکره شمال ئتیمذاکره با ه یها یزن گمانه

 ویدرا ایو  غاتیلبه تبل کیدهد شمال به دست آوردن  یاجازه نم یبرا انیتماشاچ



 خوب". پنس در پاسخ ، گفت: یما و کره جنوب نیب قاچ

@AmbJohnBolton  ،"جمهور سیرئ یخوب. البته ، ماه کره جنوب گنالیس کی 

 برجسته کردن او یبرا یداخل یاسیاهداف س یدر حال رفتن همه را برا-جائه

 جونگ میدر حضور ، به خصوص ک یدر داشتن سطح باال کره شمال "تیموفق"

 متحده به عنوان شناخته شده االتیتوسط ا میجونگ )تحر وی میملل ، کجوان سازمان  خواهر

 ، دعوت تیمامور کی ایجونگ آ وی میناقض حقوق بشر است. در واقع ، ک پرونده

 شود که یم ادی. بعد از آن شرفتهیبه شمال, که او فورا پذ ماه

 پرداخت کرده بود ، نه از یاز شرکت در باز انگی ونگیپ یها نهیهز سئول

 جنوب 27شده است.  تیتثب ی، به خوب زیغم انگ یالگو کی، اما پس از  کیروح المپ هر

 آفتاب ، که اساسا برگزار شد که استیس نیکره پرستش ا چپ

 آورد. در عوض ، رهیصلح را به شبه جز یبودن به کره شمال خوب

 است. یشمال یکتاتوریبه د ارانهیو دوباره ، آن را صرفا  دوباره

به عنوان خبرنگار  ونیزیبال ، من در تلو یبا ترامپ داشتم. انتظار در غرب الب گریجلسه د کی، من  6در ماه مارس 

 که چرا او فکر دیتماشا پرس

 ."من"گفت ،  یجستن با خوشحال یشیاکنون آماده مذاکره بود و مغلوب ساختن پ شمال

 ایرج

 که او, بر خالف اوباما, بود دیرست یواقعا م یبود که او را درک کره شمال دواریام

 رفت ، ۴:۴0در حدود  یضی. من به بینظام یرویدر صورت لزوم به استفاده از ن آماده



 مصمم نشسته. ترامپ زیکامال تم زیدر مقابل م گریبار د کی

 ?"شما ایآ ایو  دیجلسه بپرس نیا یمن برا ایآ"وارد,  یمن گفت, فقط به عنوان کل به

 ایرج

 من فکر کردم من تا به حال ، اما من خوشحالم که در آمد"به حال ، و او پاسخ داد ، : من تا گفت

 ". نمیخواستم تو را بب یمن م چون

 ، و یشروع به صحبت کردن در مورد کره شمال ما

 برساند انیجونگ سازمان ملل در تالش بود تا زمان را به پا میدادم که من فکر کردم ک حیتوض من

 لیتحو کیبه  دنیرس ی( هنوز هم الزم برایاتی)البته ح ینسبتا کم فیوظا

 جونگ سازمان ملل متحد در حال حاضر به خصوص میمعنا که ک نیسالح. به ا تیقابل-یا هسته

 

 از یریخواهد جلوگ ینم ییبه تنها یاقتصاد یها میدانست تحر ی؛ او م ینظام یرویاز ن ترس

 جستن نقطه ، اما من یشیکه مغلوب ساختن پ ستمیهدف. من کامال مطمئن ن نیبه ا دنیرا از رس او

 سالح ییایمیش زاتیتجه یمطرح شده از فروش کره شمال یگزارش ها نیهمچن

 نیاگر درست باشد ، ا 28شود.  یم نیتام رانیتوسط ا ادی، به احتمال ز هیبه سور شرویپ ییایمیمواد ش و

 ، نشان دادن چقدر یمحور رانیو ا یهر دو کره شمال یتواند برا یم یوستگیپ

 یبه اندازه کاف ی, به زودییایمیش یخطرناک بود: در حال حاضر فروش سالح ها انگی ونگیپ

 هر دو هیتوج یاستدالل برا نی. من از او خواست به استفاده از ایهسته ا یسالح ها فروش

 ی. کلیخط سخت تر در کره شمال کیو در نظر گرفتن  رانیا یاز توافق هسته ا خروج



 دارم نانیکرد و از من خواست تا در مالء عام دور بماند ، که من به او اطم موافقت

 خواهم. یم من

 گفت: نگران نباش ، من از رانیا یترامپ در برخورد هسته ا

 اتفاق نخواهد افتاد. نیتوانستند آن را برطرف کنند ، اما ا یگفتم که م من

 به چگونه لیتبد او

 اشتباه است. من دوست دارم یزیچه چ دیدان یشما م"، گفت:  لرسونیخواست به آتش ت یاو م اریبس

 "از وجود دارد.  شیشما ب به

 کی، تنها با  دییاما او گفت که او فکر تا

 رند یعوض کیپسر  نیا"خواه, دشوار خواهد بود.  یجمهور تیاکثر 51-۴9

 نگران است که او ممکن است متقاعد کردن , و مک کانلیشما را هیعل پولس

 . چهگرید یزهایخود را در قضات و چ یبه را ازی، که ن گریخواهان د یجمهور

 ؟ دیشنو یم شما

 کنم اگر او یکند ، اما من تعجب م افتیپولس را در یگفتم: من را من

 در مجلس سنا ، یشده است. )تعداد واقع دهیهمراه با او کش گرید خواهانیجمهور

 سالمت نی، به عنوان جان مک ک ۴9--50نگاه  ندهیحال ، به طور فزا نیا با

 داد: به وخامت ، باال بردن چشم انداز او ممکن است هرگز به بازگشت ادامه

 .(واشنگتن



 خواه یبا جمهور یگفت ، بر اساس مکالمات قبل نیمن همچن

 از دموکرات ها ، به خصوص در یتواند رول تا تعداد انگشت شمار یها ، که ما م سناتور

 یگرید زیچه چ"،  دیجستن را متقاعد ، و او پرس یشیانتخابات. من شک من مغلوب ساختن پ سال

 ؟ دیشما عالقه مند هست ایآ

 ".یمل تیمشاور امن"من جواب دادم ، 

 ندارد ازیمجلس سنا ن ایکار آ نیاست که ا دیسکوت خود را شکست به تاک یکل

 در مورد یکه به نگران ستیمن الزم ن نیبنابرا"جستن خواسته خوشبختانه,  یشیساختن پ, و مغلوب دییتا

 که دلقک تا وجود دارد ؟ یکسان

 ."حق"و من گفتم:  یهر دو کل و

 یاصل فیمن پس از آن به شرح آنچه که من فکر کردم وظا

 گسترده فیحاصل شود که ط نانی، اطم یعنیبودند ،  یمل تیمشاور امن کار

 او بود و سپس یها یریگ میجمهور قرار داده شد و تصم سیقبل از رئ یها نهیگز از

 با شور و نشاط. من گفتم آموزش من فکر کردم یشده ، که در آن کل انجام

 ها را ارائه دهم نهیتوانم گز یم راینقش به من مجهز شده است ، ز نیا یبرا یدعو کیعنوان  به

 ( ، وانیبا مشتر یکیاما هنوز هم نقطه نظر خود من )به عنوان  نسبتا

 به او گفتن گریبار د کیساخته شده ،  یینها یریگ میمن درک او تصم که

 . ترامپدیهر دو خند یجستن و کل یشیترومن داستان. مغلوب ساختن پ یهر/Acheson نید



 ی، و من گفتم که واقعکنم مک مستر حق انجام داده بود  یکه من فکر م دیمن پرس از

 

 جمهور سیرئ نیدر اول یتیامن-یمل یاستراتژ کینوشتن  یبرا دستاورد

 s ' ۴3که تا به حال رخ داده است ، به عنوان مثال ، در بوش  یزیدر دفتر ، چ سال

 کرد یکار م یکردم به خوب ی. ترامپ از آنچه که من فکر مگرانید انی، در م یتصد دوره

 بودجه دفاع عمده در طول سال اوباما اشاره کرد شیمن به افزا و

 جستن و یشیبرسد ، هر دو مغلوب ساختن پ انیتوانم به پا یبه دست آورد. قبل از من م یبه تازگ دولت

 جستن بود ، یشیگفت: به طور همزمان برنده بودجه دستاورد مغلوب ساختن پ یکل

 در مورد نگرش ترامپ بود یواقع ی. من فکر کردم که وحسیمات نه

 سیمات یبسو

 جستن گفت: یشیو مغلوب ساختن پ دیرس انیبه پا قهیدق 35جلسه بعد از حدود 

 ".دیریماندن ، من به شما تماس بگ ماریخوب ، ب"

 ، میرفتیم ادهیپ یضیو من از ب یکل

 شما در مورد واکنش رسانه ها فکر اگر شما ایآ", دیاو پرس و

 " ?نام به

 که به یآن شده بود در حال حاضر زمان قیتا به حال ، گفت: من از طر من

UN ambassadorshipکنم در مورد یبله ، که ظالمانه بود. اما فکر م"گفت:  ی. کل 

 است. یرا دوباره ، به هر حال ، چرا که او جد آن



 از اریتا به حال با بس من

 دهند چه واکنش خود بود. ینم یتیها در طول سال است که من واقعا اهم رسانه

 بار گفت کی نگتونی, بافت اسکار من تا به حال زخم. به عنوان دوک ولنقطه

 "چاپ و سر در گم."( ، نگرش من بود ، apocryphally دی)شا

 در raiser-که پرداختن به صندوق یخوب تا آن شب احساس. در حال یلیمن خ

 ، Comstockرا خواه کنگره باربا یجمهور یبرا یشمال یاینیرجیو

 جونگ سازمان ملل متحد میک دمیمالقات کرد ، من شن گانیر یبار در وزارت دادگستر نیاول یبرا من

 بود. من فراتر از الل بود ، رفتهیجستن به مالقات ، و او را پذ یشیساختن پ مغلوب

 نشست میبه گرانت ک کایجمهور آمر سیرئ کی یاشتباه احمقانه است. برا نیزده در ا وحشت

 یهسته ا یسالح ها ینف یبرا کیاستراتژ یریگ میاز تصم ینشانه ا چیه بدون

 فراتر از یغاتیتبل هیهد کی-زیچ چیه یدر واقع ، دادن آن به دور برا-

سونگ در طول سال  لیا میبا ک یالنگوها نکیبود ع Albright نیاز مادل یبدتر از دستور بزرگ نی. ایریگ اندازه

 خوشبختانه ، من. نتونیکل

 یمن تا به حال زمان برا نی، بنابرا raiserصندوق  لیمصاحبه فاکس آن شب به دل چیبه حال ه تا

 به عقب ، زیبه راه رفتن چ دیرس یکنم در مورد آن. روز بعد ، سارا ساندرز به نظر م یم فکر

 نکرده است. رییموجود ما تغ استیس گفت

 بود دیوز سه شنبه ترک کرده بود ، کاخ سفر لیدر اوا دیهمانطور که من کاخ سف

 اعالم کرد یاقتصاد مل سیرا به عنوان رئ یگر یکوو یاستعفا



 شد. در ضمن ، در یاو نامگذار یآباد به جا ی. لریشورا

 لیامور خارجه راب پورتر استعفا به دل ریوز دی, کاخ سفهیفور

 خود را نشان داد FBI نهیمخرب در پس زم یشخص اطالعات

 دیام یمیکارکنان قد 'جستن  یشیپس از آن توسط مغلوب ساختن پ ی، به دنبال مدت کوتاه یبررس

 ارتباطات. حجامت در ادامه ری، سپس مد کسیه

 شده بود unceremoniously لرسونیکه ت نیاسفند با اعالم ا 13

 

 کردن او نامزد خواهد شد. نیگزیجا یپمپئو برا نیامور خارجه. ا ریبه عنوان وز اخراج

 ، یحرفه ا یافسر اطالعات کی،  Haspel نایترامپ ، ج ایمعاون سازمان س نیا و

 به من نام کرد یگریجلسه د یکند. کوشنر روز بعد را برا یرا موفق م او

 باور بود نیکردم دشوار به ا دای، که دوباره پ انهیصلح خاورم طرح

 مارس ، جلسات جف از سر گرفته 16 خی. سپس ، در تاریتصادف کامال

 .mccabeاندرو  ریمعاون مد یآ یاف ب کیشل حجامت

 هیحال ، هنوز هم نورد همراه بود. آمار روس نیدر سراسر جهان ، با ا یزندگ

 ، حمله به سابق Novichokاز خانواده  ییایمیش ی، با استفاده از سالح ها یمل میت

 ، انگلستان. پس از یسبوریدر سال و دخترش Skripal یسرگئ یجاسوس یروس

 کرد یخوددار ریپرداختن به حمله ، نخست وز یبرا یحت disdainfully مسکو

 در 29اخراج.  هیروس یعوامل اطالعات اهیو سه س ستیاست ب ممکن



 پاسخ نیبه ا دیبا کایاز چگونه امر یسخت اریها ، من نظر بس مصاحبه

جستن  یشی، آن را نگران کننده بود به خواندن که مغلوب ساختن پ نیبنابرا .دینگاه من هنوز هم نگه دار کی،  حمله

 به حال

 از شی، ب هیجمهور روس سیانتخاب مجدد به عنوان رئ "برنده"در  نیگفت پوت کیتبر

 درز رونیبه ب یمک مستر ، که به سرعت و به طور گسترده ا مشاوره

 به عنوان "پلماتید" یروس 60از  شیجستن بعد از ب یشیحال ، مغلوب ساختن پ نیها. با ا رسانه

 به عنوان چند 30با لندن.  ینشان دادن همبستگ یگسترده ناتو برا یاز تالش ها یبخش

 من یمل تیخانه کمک به من با مبارزات مشاور امن یاعضا

 نیگزیترامپ که جا می، ما در عرض چند روز از تصم اعتماد

 کار به دنبال دشوار تر نی، چرا که ادندان من  grittedمستر من  مک

 در حال حاضر. میگرفتم به عقب بر گرد میقبل ، اما تصم از

 کی، تلفن همراه من رنگ به عنوان من بود سوار کردن  21چهارشنبه ، مارس  خیدر تار

 انجام مصاحبه در روباه یبرا یپارک و ادبودیجورج واشنگتن  برف

 مدارس منطقه و کسب و کار شتری)دولت فدرال و ب DC ویاستود

 من گفتم ، و ترامپ پاسخ داد ، "جمهور ، سیرئ ی، آقا ریصبح بخ"شدن(.  بسته

 دیکار در سف نیتر یشما که احتماال قو یکار را برا کیمن "

 ". خانه

 سینه ، واقعا بهتر از رئ"جستن گفت:  یشیکه شروع کردم به پاسخ ، مغلوب ساختن پ همانطور



 احتماال در اتاق بود یکل ی، که به معنا دیا هر دو خندو م"،  کارکنان

 مقابله با دموکرات ها در مجلس سنا ، یخواهد که برا یو شما نم"او.  با

 ایکرد ، ب میصحبت خواه نیو ما در مورد ا دیوارد شو دیبه آن. شما با ازین بدون

 از ناشناخته است. شما ی، و نه برخ gravitasبا  یخواهم کس یفردا. من م ای امروز

 ، یعال یبانی، از همه نوع مردم ، پشت یعال یبانی، پشت یعال یبانیپشت

 خواهان در خانه(. من یاز جمهور ی)گروه" guys ونیفراکس یآزاد نیا مانند

 JSجستن و سپس به نام همسر و دختر من ، گرچن و  یشیشده از مغلوب ساختن پ تشکر

 از شیجستن آن را هرگز ب یشیمغلوب ساختن پ یاست که برا دی، تاک دییسارا( ، به آنها بگو فری)جن

 .ستیاوقات پس از آن ن یعلنا اعالم شد ، و گاه یزیکه چ یزمان تا

 

 میمالقات کردم. ما شروع کرد یضیبعد ساعت چهار صبح با ترامپ در ب روز

 و شمال رانی، صحبت کردن در مورد ا گریمصاحبه د کیمانند  دیرس یآنچه به نظر م به

 خود را ، قبل از یجستن گفت: به روز مبارزات انتخابات یشیاز آنچه مغلوب ساختن پ یاری. بسکره

 خواه خود قرار داده بود یجمهور یاصل انیها او را در جر یاز سخنران یا مجموعه

 تفکر. من تعجب کردم اگر او به افکار دوم در مورد یخارج استیس

 است ، اما حداقل او گفت صراحت او خارج شدن از شنهادیپ کیمن  ساخت

 قرار ندهیدر مورد اجالس آ زیچ چیه بایمعامله کرد. او گفت: تقر رانیا

 تک نیکردم سخت به خواندن. بزرگتر دایجونگ سازمان ملل متحد ، حذف که من پ میک با



 دیبا یمل تیامن یزمان بحث دوباره بود که چگونه من فکر شورا بلوک

 من ستمیبا نام ، س Scowcroft. اگر چه من به ذکر است برنت کار

 در بوش انجام داده بود Scowcroftدانستند ، چه  یم یبه خوب یداد ، به عنوان کل حیتوض

 به ارائه یمل تیامن یشورا تیدولت. اول ، آن را مسئول ۴1

 از هر. یدر دسترس و استفاده از عالمت و منف یها نهیجمهور با گز سیرئ

 جمهور بود به سیرئ یمجر یمل تیامن یساخته شده بود, شورا میتصم کیکه  ی, هنگامدوم

 انداز است نیطن نی. همه امیانجام تصم bureaucraciesحاصل شود که  نانیاطم

 ,ی, درخواست به جایکار را ارائه نم نیبه من ا میجستن, اگر چه او به طور مستق یشیمغلوب ساختن پ با

 "کار ؟ نیانجام ا یبرا دیخواه یکنم شما م یشما فکر م نیبنابرا"

 در حال حاضر نیکه ا یشروع به تعجب در صورت من

 که یکردن ناقص زمان بلیساعته بود فقط رفتن به در کی جلسه

Westerhout و ستادیو ا. اگریجلسه د کیجستن او  یشیدر آمد به مغلوب ساختن پ 

 قاطع تکان داد. اگر چه وجود دارد زیکار را انجام دادم. ما دست بر م نیا البته

 دانستم که چه یو من م یبوده است هر دو کل "رشیپذ"و  "شنهادیپ"روشن  چیه

 .Trumpianواقع اتفاق افتاده است, در راه  در

 ، چرا قبول شتریبازگو ، و ب نجایدر حال حاضر در ا اتیبا توجه به تجرب

 خطرناک مواجه است ، اریبس یالملل نیب طیمح کیبا  کای؟ از آنجا که امر کار



از  یعیوس فیدر گسترده ط یقو یها دگاهیانجام شود. من تا به حال د دیدانستم که چه با یمن فکر کردم من م و

 -یو خصوص یدر طول خدمات دولت قبل افتهیمسائل ، توسعه 

 داند ینکته را نم نیتواند ادعا کند که ا ینم چکسیبخش. و ترامپ ؟ ه مطالعه

 ممکن است گرانیتواند آن را اداره کند. د ی, اما من هم اعتقاد من مکیدر فروشگاه, تا نزد خطرات

 تواند موفق. من یشکست خورده اند, اما من فکر کردم من م یگرید ای لیدل کی به

 است ؟ ادامه مطلب. درست

 مواجه شد یدان بدشانس لیوک دی، من با کاخ سف یضیرج از بدر خا

 و من صحبت کردم ی. کلییقضا یاحتمال یدر با پوشه ها در نامزدها رفتن

 تواند یاز ما م یکیمن روشن است که نه  ی، و من گفتم آن را برا قهیچند دق یبرا

 کرد, که قصد من بود, یما با هم کار م نکهیمگر ا یزیانجام رساندن هر چ به

 که چه زمان از اعالم دیتوافق کردند. من هم پرس یاو به آسان و

 .نیهفته بعد در اول ایاست ، و او فکر روز بعد  ممکن

 شکل ، یضیاز ترک من ب قهی( که در عرض چند دقیبعد از آن آموخته )به عنوان کل من

 

 بعد چیعالم سوئجستن به او گفت که او خواهد بود ا یشیساختن پ مغلوب

 کت من ، و یابیباز یرفتم برا یبال غرب یبعد از ظهر. من به الب همان

 وجود دارد کیارتباطات کارکنان گفت:  دیکاخ سف کیو  یمنش

 به یخروج از درب شمال یخبرنگاران و عکاسان در انتظار من برا اوباش



 "راه بازگشت,"رفتن از  رونیاگر من ذهن ب دندیخانه. آنها پرس یجلو در

 هفدهم ، و ابانیخ یرا بر رو دیکاخ سف یدروازه جنوب غرب قیطر از

 از دست دادن یبرا ییدفتر اجرا زنهاوریآ "پشت" یرو ادهیپ

 دوباره ، و شروع به JSانجام داد. من به نام گرچن و  ی، که من با خوشحال مطبوعات

 .دیر کاخ سفشروع د یبرا یکنم در مورد آماده ساز یم فکر

 مصاحبه در مارتا یاخبار برا ویدر راه من به فاکس استود

MacCallum :ترامپ ، 

 

 خواهد شد AmbJohnBolton@موثر ،  ۴/9/18به اعالم است که ،  یبا خوشحال من

 خدمات یسپاسگزار برا اری. من بسیمل تیمن مشاور امن دیجد

 شهیکار برجسته هم &جنرال مک مستر که انجام داده است 

 .۴/9در  لیتحو یتماس رسم کیماند. وجود خواهد داشت  یم یدوست من باق

 

 رفتن, با یآن زمان, تلفن همراه من احساس مانند نارنجک دست در

 ها ، و هشدار اخبار. تییها ، تو لیمی، ا یافتیدر یها تماس

 از دو هفته را به انتقال الزم به دور از یمن در حال حاضر تا به حال برخ

 شد. روز بعد ، وانهیبه خدمات دولت, و سرعت د یخصوص یدگزن

 شما در حال گرفتن"خود به من گفت:  یاطالعات یجلسه  انیدر جر ترامپ



 بزرگ "گرفتن"بزرگ ،  اریبس یباز "که اعالم شد"بزرگ ،  مطبوعات

و "بد ،  سیکنند که شما پل یاز آنها فکر م یبرخ "نقطه گفت: کی. او در رهیو غ"آن را دوست دارد,  هی... پایبررس

 خوب یکه ما باز یهنگام "من پاسخ داد ،

 خوب است. سیپل شهیجمهور است که هم سیبد ، رئ سیروال پل/سیپل

 تهمت

 دیتوانم بشنو یو من م "بد ، سیاست ، ما چن دو پل نیمشکل ا"داد ،  پاسخ

 ، خنده ، به عنوان من بود. نتلیجلسه ا یبرا یضویدر ب گرانید

 اول تیشروع به اولو لیآور 9آنجا که ترامپ اعالم کرد که من در از 

 شامل پر کردن نیبود. ا دیکاخ سف تیصالح یبررس ندیفرا

 توسط دفتر مشاور ییگسترده و تحت بازجو یها فرم

 مورد عالقه, ی, تضاد احتمالیمال یدر مسائل افشا وکال

 ( ،divestبه  یلی)که من تا به حال همه که خ یها ییاز دارا یواگذار یبرا ازین مورد

 و PACروابط اشتغال موجود ، انجماد من  انهدام

SuperPAC بود ازیمورد ن زیدر طول خدمات دولت من ، و مانند آن ن 

 "، مواد مخدر و راک و رول یجنس" یها مصاحبه

 احمقانه شما را در خود انجام داده بود زیدر آن به طور معمول دام بود چه چ که

 

 رفتهیداوطلب پذ ایشما آنها را در پاسخ به سواالت و  ایاما آ یزندگ



 کار دولت به عنوان سازمان ملل متحد نیبود. از آنجا که آخر بیو غر بیعج یاگر آنها به اندازه کاف آنها

 من در زمان مراقبت به نیبنابرا کرده بود ، افتیدر یاز پوشش رسانه ا یادی، من مقدار ز ریسف

 تیکفا یکه تنبل, مغرضانه, خبرنگاران ب بیعج ییزهایچ یحت اشاره

 تالش کرده بود به Butina ایمن منتشر شده بود ، از جمله که مار نهیهز در

 دشمن"کنم مطبوعات است  ی. )من فکر نمیعامل روس کیمن به عنوان  استخدام

 ، صفوف خود را با پر 196۴گفت: در  زنهاوریآ تیاما ، به عنوان دوا"،  مردم

 یخود را عالمت گذار یکه نوشته ها "به دنبال احساس و مفسران"

 .(intellectualoidsاز  شتریب یرا به عنوان کم آنها

 وجود دارد یسپس اجبار

 .میرا فراموش نکن نیا دییایب ;تست مواد مخدر ارائه شده یادرار من برا نمونه

 ، با شروع از یمل تیکردم به مشورت با مشاوران سابق امن یسع نیمن همچن

 کنم یدر شما, و من آرزو م یادیمن اعتماد به نفس ز", که گفت, Kissingerبا  البته

 . منیبوروکراس دیدان یموضوع. شما م دیدان ی. شما متیهر موفق شما

 .دیآن را اداره کن دیتوان یم شما

 ر, مانند هKissinger, نیمهم تر و

 ، ارائه شده کسانیخواه و دموکرات به طور  یبا آنها صحبت کرد ، جمهور سلف

 که او بوده است صحبت کرد یمن بوده است زمان سیپاول )که رئ نیاز آنها. من با کال تیحما



 مزی، ج Scowcroftبود( ، برنت  ۴3دوره بوش  نیامور خارجه در اول ریوز

 ، و جوانه Poindexter، سوزان برنج ، جان  یهدل وی، است سی، ارثنج را جونز

 شده بود و Scowcroft, که معاون تسیباب گ نی, و همچننیفارل مک

 ظرف غذا است ، کیجهان "گفت موجز ،  Scowcroftدفاع.  ریوز بعدها

 "کنند.  رونیب میتوانند آن را از حالت مستق یکه م میهست یما تنها کسان و

 آنها که من کار کرده بود صحبت کرد, یسابق دولت برا یمن با وزرا

 ، البته ، سی)پاول و ارثنج را کریب میجمله جورج شولتز و ج از

 ، تی. در نهایچن کیدان رامسفلد و د نیبه هر دو دسته( ، و همچن سقوط

 نیهمه بهتر"سخاوتمندانه با او صحبت کرد زمان ، به من آرزو  اریبوش ، که بس ویجمهور جورج دبل سیبا رئ من

 "است.

 آنها من یدر مورد تماس با پدر خود ، برا دمیپرس

 یمن به سادگ نیکه در آن زمان ، بنابرا "دشوار"تواند  یامر م نیکار کرده بود ، و او گفت که ا نیهمچن

 که او در رابطه من عبور. دیپرس

 از یمارس در اتاق بند ، بخش 27 خیدر تارمن ناهار با مک مستر 

 . او بخشنده بود و درییایدر یروین دیکاخ سف ساتیتاس

 ها و پرسنل. چند روز بعد ، من استیمسائل ، س یابیارز

 استعداد خود را با سیدر پنتاگون. مات سیمات میبا ج صبحانه

 "بود که من  دهیاستقبال ، با گفتن او شن ی، به عنوان او به من در ورود مطبوعات



 "است.  طانیش مجسم

 زبان من. تیاما ب "من, نیمن بهتر"از پاسخ دادن فکر,  من

 کرد که او ، ترامپ ، شنهادیپ سی. ماتمیسازنده داشت اریبحث بس کی ما

 از انتظار شیرفتن ب یبرا دیبار در هفته در کاخ سف کیمن صبحانه  و

 چند بار بود گریکدی. اگر چه ما همه در تلفن با مسائل

 

 یمهم برا اریفرصت بس کیروزها ، صبحانه ثابت کرد که  شتریب

 ممکن است سفر ، یکیکه  یاست. هنگام یدیبه بحث در مورد مسائل کل یینفر از ما به تنها سه

 با هم ، معموال در اتاق بند ، اما اغلب در حالت گرینفر د دو

 پنتاگون. ای

 سی, رئDunfordبا جو  دارید ی, او به من زمان برادیرس انیو من به پا سیکه مات یهنگام

 نیآخر قیاز طر سیمشترک کارکنان ، که مدت زمان به عنوان رئ یروسا از

 Dunford یآورد اظهارات خود را در کره شمال یم ادیسپتامبر. من به  2019

 :تیآسپن انجمن امن 2018در تابستان  یهسته ا مسئله

 

 میبا کلمات مانند صحبت کرد ینظام یها نهیاز مردم در مورد گز یاریبس

 آن را ندیگو یو م رییتغ یقابل تصور. من احتماال که کم ریبه عنوان غ

 میبر خالف هر که ما تجربه کرده ا یتواند از دست دادن زندگ یامر م نیوحشتناک باشد و ا



 زنده بوده است یکه از جنگ جهان یاست که هر کس نیدر طول عمر ما ، و منظورم ا

 شود یم دهیوجود دارد هرگز د یریتواند رخ دهد اگر درگ یاست که م یدوم تا به از دست دادن زندگ

 من گفت ، هر دو دوست انیکره. اما همانطور که من به همتا رهیشبه جز

 پاسخ به یبرا ینظام یها نهیقابل تصور به گز ریو دشمن ، آن است غ

 قابل تصور است به من است ریچه غ. یکره شمال یهسته ا تیقابل

 در دنور ، نیبه زم یهسته ا یدهد تا سالح ها یاجازه م ییاجازه دادن به توانا

 از نانیاطم یبرا ینظام یها نهیتوسعه گز یکلرادو. کار من خواهد بود برا

 31افتد.  یاتفاق نم نیا

 

Dunford دانستند ، و ما تا به حال خوب یشگفت زده من از نظر او م دیرس یبه نظر م 

 شهرت داشت و یافسر برجسته نظام کیبه عنوان  Dunford. بحث

 بعد. ایشک ، پس از آن  یبرا یلیدل چیتا به حال ه من

موافقت کرد. او و من در حال  یچند روز بعد. او به آسان CIA پمپئو در کیکه با ما یسه طرفه و صبحانه ا ی دهیا

 حاضر مبادله

 زده به شروع به عنوان جانیمن واقعا ه"از او گفت,  یکی, لیمیا تعداد

 .دی. پل احترام خود را ارسال کنSenجنگ. من  نهیکاب انگذارانیاز بن یکی

 هم من

 .Haspel نای، ج یاحتمال نیبا معاون خود و جانش دارید یبرا یبه حال فرصت تا



 خود را در دفتر تماشا کرده بودم ، کیبه پانزده ماه نزد کیمن نزد

 ی. هر تعداد از ملدیده رییتوانم او را تغ یتوهم است که من م چیمن تا به حال ه و

 اما کیآکادم یممکن است صدا "مدل" تیامن یشورا

 ، قطع شود ، دیدر خالء چرخ یکه به سادگ یرا در صورت تفاوت

 ریرسانه ها اما در واقع درگ نیو با تحس نیرا تحس خود

 کامل و منظم داشته باشم ، ندیفرآ کیرئیس جمهور. من مصمم بودم که  نشسته

 قضاوت ، استیآن را در واقع شکل س یمن به عملکرد من در مورد چگونگ اما

 .سهیآن را به ادارات قبل مقا یخارج چگونه

 

 بای)تقر یمل تیامن یشد. اول ، کارکنان شورا ریسراز لیو تحل هیتجز نیاز ا میتصم چند

 کنم. محصول آن یمخزن فکر نم کیکه من سمت چپ( بود  یوقت 350که من وارد,  ینفر هنگام ۴30

 موثر بود. یریگ میگروه ها و مقاالت کارکنان اما تصم بحث

 از یاریبردن بس نیاز ب یبرا یزیباشد. من برنامه ر میساده و مستق دیبا سازمان

 با هم تداخل داشتند و کارکنان. یجستن ، ساختارها یشیآنجا که مغلوب ساختن پ از

 گرید انی، من به سرعت و قاطعانه عمل ، در م کیو اقتدار شل استخدام

 ی، به جا یمل تیمعاون مشاور امن کیتنها  یکه نامگذار ییزهایچ

 یمل تیامن یکارکنان شورا یو ساده ساز تیتقو ی، برا نیچند

 مدت ی، طوالن رایم Ricardelبار با  نیاول یمن برا یاتینقش ح نی. ایاثربخش



 ارشد نگیبوئ کیدفاع با خدمات گسترده دولت و به عنوان  کارشناس

 ، و بعد با دکتر چارلز کالمن ، کارشناس دفاع با ییاجرا

 !(.نگیمشابه )از جمله بوئ اعتبار

 آنها ;داشتند یقو یها تیشخص آنها

 دارند. ازیآنها ن به

 یبعد از ظهر ، من تا به حال تا حدود 30 6پاک در  دیدر شنبه قبل از ع

 تمام صحبت کردن ، با شروع با بایجستن. او تقر یشیبا مغلوب ساختن پ بیو غر بیعج یگفتگو

 یبرا یریگ میداد که چرا ، با تمرکز بر تصم حیو سپس توض "رکس وحشتناک بود"

 من"جستن آن را دوست دارم:  یشی. مغلوب ساختن پهیسور یبازساز یبرا 200،000،000$ متعهد

 است. گرانیساختن کشور ما ، نه د یخواهم برا یم

 یالملل نیب یمتحده برا االتیسازمان ا کیعنوان  به

 شبردیپ یمتحده برا االتیا یخارج یتوسعه ، من با استفاده از کمک ها لیالتحص فارغ

 خود را یتالش ها نیدانستم که چن یم نی، اما من همچن یمل تیامن اهداف

 ، اما edgewiseکلمه در  کیکردم  ینقاط قوت. من سع نیو همچن ضعف

 افتیرا در نیدانم شما ا یمن م"،  یجستن در سمت راست همراه ، گفت: به صورت دوره ا یشیساختن پ مغلوب

 ".دیکن

 او

 از خالص شدن از شر دیتوان یوجود دارد. شما م نییپا leakersاز  یاریبس دیشما با"گفت:,  سپس



 ، تیکه من در حال حاضر آماده به انجام. در نها", دیخواه یکه م یکس هر

جستن  یشیپاک دوشنبه ، مغلوب ساختن پ دیدر ع   "پاک مبارک. دیع", و ما هر دو گفت:, دیرس انیبه پا مکالمه

 پاک دیرغ عچگونه تخم م"،  دمیدوباره به نام. من پرس

 جمهور ؟ سیرئ یرفتن ، آقا رول

 او به عنوان سارا ساندرز ، فرزندانش گفت ، "بزرگ ،"

 -آمد, و سپس به شنبه خود بازگشت یضیدر درون و خارج از ب گرانید و

 ناگوار ]در یجنگ ها نیخواهم به خارج شدن از ا یمن م"شب ، گفت ،  ییصدا تک

 "[. انهیم شرق

 "که دشمنان ما هستند میهست ییکشورها یداعش براما در حال کشتار "

 اسد. او گفت: مشاوران خود هی, و سوررانی, اهیمن در زمان به متوسط روس که

 و ",شهیهم یبرا"خواستند به ماندن  یکه م یشدند, کسان میدو دسته تقس به

 بمانند. یباق یمدت یخواستند برا یکه م یکسان

 من"جستن گفت:  یشیمقابل ، مغلوب ساختن پ در

 ها فرار کردند یخواهم به ماندن در همه. من کردها را دوست ندارم. آنها از عراق یم

 که ما در حال بمباران همه یشود زمان یکه آنها اجرا نم یترک ها ، تنها زمان از

 ". F-18sآنها را با  اطراف

 "بکنم ؟ دیما چه با"،  دیپرس

 بدانند که



 ، من انهیشرق م یبحث در مورد استراتژ یزمان برا نیاست بهتر پاک تخم مرغ رول ممکن دیع

 

 موقت من اندود شده تا. مهیبه دست آوردن حق ب ی: من هنوز در انتظار براگفت

 از یجان و من را کم»وارد شده بود ، گفت:  یضیکه در ب پمپئو

 traipsingقطع شد  شتریب نیقبل از او توسط کودکان و والد"-زمان

 برداشت و هیخواست از سور یجستن بود که م یشیروشن مغلوب ساختن پ اریآن بس قیطر از

 ابراز قای( ، او دق2به فصل  دیروز بعد )نگاه کن یمل تیامن یجلسه شورا کیواقع در  در

 گرفته شود, دادن به من اعتماد به نفس میمانده به تصم یباق اریاحساسات. هنوز, بس نیا

 میداعش محافظت کن یبردن ارض نیاز ب یا به عنوان مبارزه برامنافع ما ر میتوان یم ما

 است. زیآم تیموفق یریگ جهینت کینزد خالفت

 من ، یروز رسم نی، به عنوان آخر هفته قبل از اول لیآور 6جمعه ،  خیدر تار

 غرب بال مالقات کرد. یروش ها یبه بررس گریو چند نفر د یدوباره با کل من

 شده و یزیمن برنامه ر راتییتغ یمل تیامن یاز پرسنل شورا یداد که برخ حیتوض من

 کارها ، اما من نیجستن به انجام ا یشیمن در نظر گرفته شده است. من تا به حال قدرت مغلوب ساختن پ یها سازمان

 جلسه را صرف کرد ، هیمتوجه نشدم. او بق نیاز ا شیپ در

 جستن در جلسات و در یشیداد که چگونه مغلوب ساختن پ حی، توض دیساعت به طول انجام کی که

 , کهیگفت: کل "خشن, اریزبان بس"جمهور مورد استفاده قرار  سی. رئیتلفن یها تماس

 درست است. ترامپ نیهمچن "کار ، نیانجام ا یو البته ، او حق دارد که برا"بود ،  درست



 ه تعجب اگر اوجمهور بوش و دولت خود را ، منجر به من ب سیدو رئ هر

 از دست رفته بود. و یجمهور استیده سال از خدمات من در آن ر بایتقر

 همه چگونه نیداد. من تعجب گوش دادن به ا رییذهن خود را مدام تغ ترامپ

 با گفتن دندیرس جهینت نیبه ا یبود فقط به راه رفتن دور. کل یکل بستن

 یجمهور تا به حال مل سیجان. رئ نجایخوشحالم که تو ا من

 .کیبه  ازیسال گذشته, و او ن یبرا یتیامن مشاور

 صورت آماده نیا ریشده و در غ یمن صرف خواندن آخر هفته مواد طبقه بند

 آمد هی. اما به عنوان فصل بعد نشان خواهد داد ، بحران سور9 لیآور یبرا

 .ندهیاز هفده ماه آ یاریمنتظره, مانند بس رینشده و غ اعالم

Acheson روزولت از پوسته  ینیگزیدر مورد جاCordell به عنوان نوشته شده بود 

 ی، که فشار را به رهبر Stettiniusامور خارجه با ادوارد  ریوز

 امور خارجه خود را از ریادامه خواهد داد... وز"که روزولت  میبزن حدس

 "است.  دولت

Acheson  ریتواند وز یجمهور نم سیرئ"شرکت:  دگاهید کیبه حال 

 . آنچه اوتیهر دو موقع تیممکن است در ماه ری؛ آن را ذاتا غ دولت

 گرید یاز هر کس یریجلوگ یانجام شده است ، برا یناراض جی، و اغلب با نتا دیانجام ده دیتوان یم

 نوشته نشده است یاگر چه در مورد مل 32 "امور خارجه است.  ریوز از



 که دیبود. شا قیعم Acheson نشی، ب تیمشاور امن تیموقع

 قبل از من آغاز شده است. ندیگو یخود را به من م ییدر تالش بود تا در نظر نها یکل چه

 کار است نیامور خارجه بهتر ریوز"بعد,  یلیبه من گفت خ سیبه عنوان ارثنج را و

 "است.  نیسخت تر یمل تیدولت ، و مشاور امن در

 مطمئن هستم من

 درست است. او

 

 2 فصل

 

 "کردن! رانیو" هیگر

 لغزش دیاجازه ده و

 جنگ یسگ ها

 

 ، ییایمیش ی، با استفاده از سالح ها هیمسلح سور یروهای، ن 2018،  لیآور 7شنبه ،  روز

 مجاور. یمکان ها گریو د هیسور یبه شهر دوما در جنوب غرب حمله

 ده نفر کشته و صدها تن مجروح ، دیشا هیاول یها گزارش

 1خطرناک است.  ییایمیتوسط مواد ش ماریاز شدت ب یجمله کودکان ، برخ از

 سالح بود ، اما وجود دارد یبرا ادیبه احتمال ز هیمواد پا کلر



 بشار اسد 2. گرید ییایمیمواد ش دیگاز و شا تیساردر فعال یادعاها

 سال کی, sarin, از جمله ییایمیش یبه طور مشابه مورد استفاده قرار سالح ها میرژ

 . تنها سه نفرهیسور یدر شمال غرب Shaykhun، در خان  2017 لیآور ۴ خی، در تار نیاز ا شیپ

 59 یمتحده در پاسخ با زور و اجبار ، راه انداز االتیبعد ، ا روز

 هیمشکوک که از آن حمله سور تیکروز در سا یها موشک
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 به حال ینگرفته است. بازدارندگ ادیآشکارا درس خود را  هیسور یکتاتورید

 کیخوشبختانه ،  یخورد ، و مسئله در حال حاضر چگونه به پاسخ مناسب است. ب شکست

 ماند ، فاقد یباق ینظم یدر ب هیسور استی، س Shaykhunبعد از خان  سال

 در حال حاضر آن را دوباره در ۴. یو استراتژ یدر مورد اهداف اساس توافق

 بود هیسور یسالح ها-ییایمیحمله ش نیآخر نی. پاسخ به ابحران

 یدر مورد چگونگ یبه وضوح مفهوم ازین تیبه فور زیاست ، اما ما ن یضرور

 در هفته برگزار شد یمل تیامن یبلند مدت. جلسه شورا ییکایمنافع آمر شبردیپ

 متحده االتیبه جهت مخالف اشاره کرد: ا قایحال ، قبل از دوما ، دق نیا با

 محدود یدستاوردها ی. ترک خطر از دست دادن حتهیاز سور خروج

 جهیعراق ، در نت یها استیس s misbegotten 'باراک اوباما  ریدست آمده در ز به

 نیا تیخود را پرورش. مسئول کردیخطرات رو دیتشد

 ادی، استراحت در آن محل  Shaykhunسال پس از خان  کی،  ینظم یب استیس



 شکل. یضیمصمم در دفتر ب زیشود باک: م یکجا متوقف م از

 خود و سبک ی، در سبک شخص 8 لیصبح در آور 9در حدود 

 ، کایمتحده آمر االتیجمهور ا سی، دونالد ترامپ ، رئ مزیتا

Tweeted: 

 

 فکر یب ییایمیاز مرده ها ، از جمله زنان و کودکان ، در حمله ش یاریبس

 ، هیو محاصره شده توسط ارتش سور . مساحت قساوت است که در مستندهیدر سور

 هی، روس نیپوت دنتیقابل دسترس به جهان خارج. پرز ریو آن را کامال غ

 بزرگ... متیاسد است. ق واناتیاز ح تیمسئول حما رانیو ا

 

 یگری. ددییو تا یکمک پزشک ی... به پرداخت. منطقه باز بالفاصله برا

 !ماریآنچه. ب لیدل چیبدون ه یفاجعه انسان

 

 :tweetedبعد ، او دوباره  قهیدق

 

 اوباما خط قرمز اعالم شده خود را در شن و ماسه عبور کرده بود ، دنتیپرز اگر

 شده اند یاسد م واناتی! حشیمدتها پ دیرس انیبه پا هیفاجعه سور

 !خیتار



 

 جستن قبل از یشیبود ، اما مغلوب ساختن پ یروشن ، اظهارات قو نیا

 او. سپهبد مک آر ، یمل تیامن میت مشاور

 مانده بود ، و ی، بعد از ظهر جمعه باق یمل تیمن به عنوان مشاور امن سلف

 کردم با هم مالقات کنم یسع یتا دوشنبه شروع نکردم. وقت من

 یآن را مسدود ، چون من رسما نم دی، وکال کاخ سف کشنبهی

 داد کلمه نیکارمند دولت تا دوشنبه. ا کیشدن به  لیتبد

 است. دیجد یمعنا "یسرخوردگ"

 صحبت یاو( برا شتری، و ما )ب کشنبهیترامپ به من گفت که بعد از ظهر 

 به راه راست انهی. او که خارج از خاور مقهیدق ستیب

 تم او بارها در طول تماس مطرح شد ، با کیبود ،  دشوار

digressions جک دهیگفت که او فقط دجستن  یشیو تعرفه ها. مغلوب ساختن پ یتجار یدر جنگ ها 

 ستاد( در فاکس سیو ارتش سابق معاون رئ ی)چهار ستاره عموم نیک

 دوست داشت ، هیسور یاصل یبردن پنج فرودگاه نظام نیخود را از ب دهیو ا خبر

 من"اسد است. ترامپ گفت:  ییهوا یرویاساسا ضربه زدن از کل ن جهینت در

 است که Thucydidesبه من از مشاهده مشهور  یادآوری"در مخاطره است ،  افتخار

 و یالملل نیب استیس یرانندگان اصل "ترس ، افتخار و عالقه"

 جمهور فرانسه ، در حال حاضر به نام سی، جنگ ، رئ تینها در



از آن در روز ، به  شیپ 5متحده پاسخ.  االتیا یبه رهبر ینظام کیفرانسه به شدت با توجه به شرکت در  ندیگو یم

 دکتر جارد کوشنر گفت: استیر

 او را به رله phonedجانسون  سیبور ایتانیخارجه بر ریکه وز من

 از نیرا تضم نانیاطم نیاز لندن. ا امیاصل همان پ در

 امور خارجه کوشنر را خواستار شد ریشد. چرا وز قیتشو تیحما

 بود. ندهیآ یدر روزها یدگیرس یبرا یزیحال ، چ نیا با

 طرفدار کی،  کیکارکنان در مورد شل یمل تیامن یترامپ از شورا

 خود را. او شگفت زده نشد یجمهور استیر یمبارزات انتخابات یروزها نیاول از

 بود ، و او "مشکل نشت"از  یکه من به او گفتم که فرد بخش یوقت

 "از حد. شیب یزهایدانند چ یاز مردم م یاریاز حد بس شیب"داد:  ادامه

 من تیالیها نیا

 که یدر حال هی: برخورد با بحران سورتیریمشکل با فشار دادن مد نیشتریب

 رییبه تغ هیشب یجهت مشترک ، کم کیبه هدف در  یمل تیامن یکارکنان شورا تیهدا

 حوادث بود ای، و  نیبازتاب مت یزمان برا نیدر پرواز. ا یهاک خطوط

 که یمل تیامن یبه کارکنان شورا "شنهادیپ"تواند  ی، من فقط م کشنبهیرسد. در روز  یما م به

 توانند در مورد اسد یهمه آنها م نییتع یممکن است برا زیهمه چ آنها

 احتمال دارد( ، و توسعه ما شتریحمالت ب ایآ نکهی)و ا میرژ اقدامات

 هستم ۴5 6 یکارکنان برا یمل تیامن یجلسه شورا کیها در پاسخ. من به نام  نهیگز



 هیآنچه نقش روس یابیارز ی، و برا ستادهیکه در آن ما ا دینیروز دوشنبه تا بب صبح

 که مناسب را به بزرگتر ، پس از یریگ میبه تصم ازیکند. ما ن یممکن است باز رانیا و

 "مول-a-ضربت سخت زدن" یاز پاسخ به سادگ یریجلوگ ی، و برا ریعراق تصو/هیسور داعش

 .سبک

 اختصاص داده شده راز خدمات حفاظت از سمت چپ یمن خانه را با من به تازگ

 یدر دو رنگ نقره ا دیقبل از شش صبح ، به عنوان کاخ سف یکم

Suv بود یستاد جان کل سیکه رئ دمیکه در جناح غرب ، من تو را د یها. هنگام 

 سالن از معدن نیی، دفتر نبش ، پا یحال حاضر در طبقه اول خود ، جنوب غرب در

 یاز هشت بعد شیمن با متوقف سالم. ب نی، بنابرا یربگوشه شمال غ در

 ، دیصبح رس 6که ما در شهر بودند ، ما هر دو به طور معمول در حدود  ی، زمان ماه

 یمل تیامن یشورا ۴5 6به عنوان روز آغاز شد. کارکنان  یهمگام ساز یبرا یعال اریبس زمان

 که نیاعتقاد به ا-جستن یشیمغلوب ساختن پ دیرس یو آنچه به نظر م-کرد دییمن را تا جلسه

 کایمتحده آمر االتیاست. ا یبه مدت پاسخ نظام کی، نزد یقو ازیاعتصاب مورد ن دوما

 ، یهسته ا--("یکشتار جمع یسالح ها") WMDاز  یاستفاده هر کس مخالف

 ما. چه در یبه عنوان برخالف منافع مل--یکیولوژی، و ب ییایمیش

 WMDها ،  ستیترور ایسرکش ،  ی، کشورها کیتژمخالفان استرا دست

 و متحدان ما. کایمعرض خطر مردم آمر در



 مجدد یبرقرار ایبود که آ نیا یسوال مهم در بحث بعد کی

 یبه ناچار به معنا یکشتار جمع یدر برابر استفاده از سالح ها یبازدارندگ

 ما یاتیکار را نکرد. منافع ح نی. اهیسور یدر جنگ داخل کایآمر شتریب یریدرگ

خواستند  یکه م یشود اسد ، با وجود ترس از هر دو کسان هیتوج یتواند بدون برکنار یسالح م-ییایمیحمالت ش هیعل

 یاقدام قو

 شد هیتوج ینظام یرویخواستند. ن یکدام م چیکه ه یاو و کسان میرژ هیعل

 ایو  یهسته ا ای) ییایمیاز استفاده از مواد ش گرید یاریاز اسد و بس یریجلوگ یبرا

 کی هیاست. از منظر ما ، سور ندهی( سالح در آیکیولوژیب

sideshow رانیما را منحرف کردن از ا دی، و که حکومت وجود دارد با ، 

 .یواقع دیتهد

 هیهستم او معتقد است روس 8:05 سیمات میدفاع ج ریمن به نام وز

 توافقنامه 201۴ هیسوء توص s 'بازگشت به اوباما  harkingما بود ،  یواقع مشکل

 ، که هیسور ییایمیش یسالح ها ییتوانا "بردن نیاز ب" یبرا نیپوت با

 ندارد ، یو در حال حاضر ما دوباره بود. تعجب 6است که نه اتفاق افتاده است.  یهیبد

 در حال حاضر به اتهام متهم بودن در پشت اعتصاب دوما. هیروس

 مورد بحث, و او گفت: او هیبه حمله سور یاحتمال یو من پاسخ ها سیمات

 جمهور سیرئ یبرا نهیگز "نینور ، متوسط و سنگ" هیبود ته خواهد

 درست بود. من اشاره کردم که ، بر خالف کردینظر گرفتن ، که من فکر کردم رو در



 خ ،به پاس وستنیبا توجه به پ ایتانی، هر دو فرانسه و بر 2017 در

 سیتلفن احساس کردم که مات قیهمراه بود. من از طر کی میما توافق کرد که

 متن آماده شده. کیاز  خواندن

 من زنگ زد تا Sedwillانگلستان ، سر مارک  یمل تیپس از آن ، مشاور امن

 بود که نیاز نماد شیب 7تماس جانسون به کوشنر.  یریگیپ

 تراز وسط قرار دارد کیمن بود. داشتن متحدان ما از نزد یخارج رندهیتماس گ نیاول

 دست ما در تیو دفاع ما را تقو یخارج استیس یاهداف اصل به

 یبازدارندگ Sedwillمن باال بود.  استیاز اهداف س یکیو  یبحران یها راه

 به حال لیماهر در پنهان خود را تبد شتریب"بود شکست خورده بود ، و اسد  یهیبد

 درک ایتانیبر ادیبه احتمال ز Sedwill. من از ییایمیش یسالح ها"از  هاستفاد

 بود و یاز زور هر دو نظام یکه استفاده بعد میحاصل کن نانیبود که اطم نیا دگاهید

 اسد و دوباره ییایمیش یها تیبردن قابل نیموثر ، از ب یاسیلحاظ س از

 لحظه به منظور باال بردن کی. که صدا حق. من هم یبازدارندگ جادیا

 بر دی، با تاک هیبحران سور انیدر م ی، حت رانیا یمناقشه هسته ا 2015

 کایجستن ، که آمر یشیاز من با مغلوب ساختن پ یاری، بر اساس مکالمات بس احتمال

 چیجستن ه یشیکردم که مغلوب ساختن پ دیحال حاضر واقعا خواهد بود برداشت. من تاک در

 متحده محدود االتیپس از ا رانیبه در نظر گرفتن چگونه ا ازی، اما ما ن یینها میتصم



 شد Sedwill. کیو نحوه حفظ وحدت ترانس آتالنت برداشت

 ها ییاروپا گری. نه او و نه دنیا دنیشک تعجب به شن بدون

 , از آنجا که, قبل از ورود من, ترامپدهیرا قبل از دولت شن آن

 در برابر خروج بودند. او در زمان نقطه کنواختی بایتقر مشاوران

stoically یبار بحران فور کیصحبت  شتریب دیو گفت: ما با 

 یاتاق مجتمع برا تیرفتم وضع نیی.    در ده هستم ، من به پاحل

 ، یمل تیامن یشده از شورا یزیبرنامه ر رانیمد تهیکم جلسه

 اما "ق تحصن,اتا"تماس منطقه  یمیدر سطح. )دست قد نهیکاب یآور جمع

 دیکاخ سف"،  "WHSR"حرف  نینخست ینامند ، برا یم "با برس گردان"آن را  یوا نسل

 (". تیوضع اتاق

 افتهیبهبود  اریشده بود و بس یآن را به طور کامل بازساز

 نیو همچن یتیامن لیبه دال. )2006جلسه من وجود دارد در  نیآنجا که آخر از

 که در آغاز شتریب یقابل توجه ینوساز ی، من بعد از راه انداز یور بهره

 .(2019 سپتامبر

 ، اما رانیمد تهیکم سیبه طور معمول خواهد رئ من

 باشد دیمن مف نیبه فکر در اول دیکار ، شا نیبه انجام ا میجمهور تصم سیرئ معاون

 بحث ، به عنوان استاندارد بود ، و مسئله هرگز ی. در هر صورت ، من به رهبرروز



 مختلف اجازه داده شد یجلسه به بخش ها کیساعت و  کی،  یدوره زمان نیبه وجود آمد. ا دوباره

 ما یکرد که مرکز دیادامه. من تاک یارائه افکار خود را در مورد چگونگ یبرا

 پرداخت و ییایمیش یاستفاده از سالح ها یقلب برا میبود که اسد از صم نیا هدف

 ازیافتد. ما ن یپس از آن دوباره اتفاق نم یبازدارندگ یمجدد ساختارها جادیا

 کینشان دادن ما تا به حال  ی، برا یحمله نظام کیبه عنوان  نی، و همچن یو اقتصاد یاسیس مراحل

 با یجامع و به طور بالقوه ساختمان ائتالف کردیرو

 فرانسه در حال حاضر ینظام زانیمتحده و برنامه ر االتی، ا ایتانیو فرانسه )بر ایتانیبر

 ، اما آنچه یما تا به حال به در نظر گرفتن نه تنها پاسخ فور 8کردن.(  صحبت

 می، بحث کرد میممکن است. ما در طول آنچه که ما انجام داد ندهیدر آ رانیو ا هی، روس هیسور

 شیافزا یو چگونگ هیدانستم در مورد حمله سور ینم و

 نیعامل عصب سار ایآ نکهیاز آنچه اتفاق افتاده بود, به خصوص ا درک

 تکرار سیاست که مات ییجا نیفقط بر اساس کلر عوامل. ا ایبود و  ریدرگ

 که پنتاگون را نینظرات او, از جمله ا لیکلمه در اوا بایتقر

 .یها نهیاز گز نیمتوسط به سنگ فیط ارائه

 شتری، نه به ذکر است پر کردن دولت ب هیدر سور شتریکار ب

 شد. سازمان ملل متحد یم دهینام یضیکه من به ب یبعد از ظهر ، زمان کیبه همراه تا  swirled،  اشکال

 شرکت کرده بود رانی)که در مد یلیه یکین ریسف



 ( بود خواستارورکیویارتباطات راه دور امن از ن قیاز طر تهیکم

 ظاهرا نیکه بعد از ظهر. ا ندیگو یم تیامن یچه در شورا دیبپرس

 در شورا ، به طور کامل در خارج دیبکن دیاو آموخته چه با یعاد راه

 سابق سازمان ملل کیاست. به عنوان  زیکردم شگفت انگ دایبه طور منظم ، که من پ یمل تیامن یشورا روند

 در تعجب بود یلیه untetheredخودم ، من در عملکرد  ریسف

 کرد. من یکه چگونه آن را در واقع کار م دمیبه عالوه ؛ در حال حاضر من تو را د--در طول سال گذشته ورکیوین

 موضوع پس از او بود نیپمپئو و من بحث در مورد ا کیما مطمئنا

 حال ، تماس با ترامپ آغاز شد نیشده است. با ا دییامور خارجه تا ریعنوان وز به

 او دفتر چپ ، نکهی، قبل از ا لرسونیکس تسابق دولت ر ریکه چرا وز دیپرس

 نیکنگره در ا دییمقدار مورد تا نیکرده بود. من مشکوک ا دییتا قایبه آفر یاقتصاد یدر کمک ها $500،000،000

 دوره از

 از من خواست که نی. ترامپ همچندیکن یبودجه ، اما گفت: من را بررس صیتخص روند

 ییدفاع هوا S-۴00 هیروس دیدر هند خر یبه گزارش خبر ینگاه

 بود کایامر وتیبهتر از پاتر S-۴00، گفت: هند ،  لیبه دل ستمیس

 دیبا «یلیه»آمد. ترامپ گفت:  هیدفاع. پس از آن ما به سور ستمیس

 دی[ ، و شما باترییتو قی]از طر دیا دهیجمهور را شن سیشما کلمات رئ»: بگو

 "دادن.  گوش

 و یلی، ه تیامن یکردم که پس از جلسه شورا شنهادیپ من



 و فرانسه به طور مشترک مطبوعات در خارج از شورا آدرس ایتانیبر یسفرا

 یلیجبهه متحد. من که چند بار انجام داده بود ، اما ه کیبه ارائه  اتاق

 متحده در االتیا هیانیدادن ب ییدهند که عکس از او به تنها یم حیاست ، ترج افتهی کاهش

 .یزی. که به من گفت چشورا

 مالقات کردم رانیا یبا دست زدن به سالح هسته ا یمل تیامن یبعد از ظهر ، با شورا

 ماه. ترامپ کیدر عرض  2015خروج از معامله  یآماده شدن برا ی، درخواست آنها برا مسئله

 به ترک, و من میکه او تصم یاو زمان یآماده برا نهیگز نیبه ا ازین

 وجود دارد مذاکرات در حال انجام با یراه چیکه او آن را داشته است. ه دیم مطمئن شوخواست یم

 ینیبه عقب نش ازیما ن ;معامله "رفع", فرانسه, و آلمان انگلستان

 یبرا رانیا ویاز درا یریجلوگ یبرا یریگیموثر در پ یاستراتژ کی جادیا و

 توانست تعجب آور باشد ، یکه گفتم نم یزی. چیهسته ا یسالح ها لیتحو

 تواند هوا را احساس یگفته بود ، اما من م یآنجا که من آن را قبل از چند بار به طور عموم از

 به feverishly، که تا آن زمان کار کرده بود  یمل تیامن یرفتن از کارکنان شورا رونیب

 .دیکن رهیرا ذخ معامله

 ترامپ به تماس با ما. یباز بودم برا یضیدر ب ۴5 ۴من در 

 وستی، که تا به حال پ یجمهور با رهبران خارج سیرئ یبه طور معمول در تماس ها من

 انجام شده است. یاستاندارد. به عنوان او به صورت عموم یها نیاست که تمر یطوالن مدت



 )و که ، ییایمیپاسخ به طور مشترک به حمالت ش یفرانسه برا قصد

 ایتانیبر ریاو اشاره کرد نخست وز 10او در واقع اعتبار در زمان!(. ،  تیواقع نیاز ا پس

 از آن مطرح کرد شیحمله را پ نیا نی. او همچنیبه عمل به زود لیممکن است تما ترزا

 قرار دارد و رانیمرکز ا کیکه در  هیسور اسییت ییهوا گاهیپا هیعل دوشنبه

 11کرد.  یزیخود ما را برنامه ر اتیبه عنوان عمل یحت رانیضد حمله ا خطر

 من و یفرانسو یصحبت کرد ، همتا Étienne پیلیبعدا با ف من

 ترامپ یبرگزار ی، هماهنگ کیپلماتید مشاور

 .بحث

 توسط آخر هفته آغاز شد ، یهمانطور که گوش کردم ، متوجه شدم که اگر عمل نظام

 که تماس یهنگام 12تواند خارج از کشور.  یجستن نم یشی، مغلوب ساختن پ ادیبه احتمال ز دیرس یبه نظر م که

 در پرو کایقله کنفرانس آمر زیاو جست و خ شنهادی، من پ دیرس انیپا به

 . ترامپ موافقت کرد ودیابی یم نجایآن به ا یشده و آن را به جا یزیآن زمان برنامه ر یبرا که

در حال حاضر  یآماده ساز لیرله کردم ، او به دل یه کلرا ب نیا یکار کنم. وقت یمن گفت که آن را با پنس و کل به

 ایآ"ساخته شده از حرمت. من پاسخ داد ، 

 بود. من ریاحتماال اجتناب ناپذ چیسوئ کیو او توافق "من متنفر در روز اول من,  از

 ، به یدفتر من و کل نیو به دفتر معاونت ، که بود ب رفت

 یآ یاف ب ندیگو یآمد در به م یکه ما در حال صحبت کردن ، کل ی. در حالتیوضع حیتوض

 حمله کردند "دالل" سیترامپ و رئ لیکوهن ، وک کلیدفاتر ما به



 قای، و نه دق لزیدان یبا امثال از طوفان nondisclosureموافقتنامه  یبرا

 صرف هیجستن بق یشیوجود ، در آن زمان من با مغلوب ساختن پ نیموضوع از دولت باال. با ا کی

 ، که قابل توجه بود ، مسئله کوهن آمد هرگز. وجود دارد هفته

 جستن ، در من یشیدهد کوهن بود در ذهن مغلوب ساختن پ یاز شواهد نشان م یاثر چیه

 پاسخ. یدر پ یکه او به سوال مطبوعات پ یاز زمان ری، به غ حضور

 ساالنه با مشترک مهیشام ن کیجستن با  یشیروز دوشنبه ، مغلوب ساختن پ

 به بحث در مورد مسائل یکارکنان و فرماندهان مبارز نظام یروسا

 دنیشن یبرا یفرصت زیعالقه. با همه آنها در شهر ، آن را ن مورد

 هیروز اول من نبوده است ، با بحران سور نیا ای. آهیآنها در سور نظرات

 کردم آنها را به صورت جداگانه به ی، من سع زیهمه چ هیاز حد سا شیب

 .دیصبر کن دیحال ، با نیباشند. که ، با ا یمربوطه م یها تیمورد مسئول در

 صحبت کرد ، خواستار Sedwill، من دوباره با  30 8روز بعد ، در 

 یشده در مدت کوتاه یزیممکن است به ترامپ ، برنامه ر یمکالمه تلفن یشدن برا آماده

 ایشود و من تعجب کردم که آ یفشرده م یمسئله زمان بند یدوباره بر رو Sedwillاز آن.  پس

 ، نیتفکر مه توز یبر رو ایتانیدر بر یداخل یاسیس یفشارها

 . سابقلیآور 16 خیرا به جلسه در تار ندهیکه مجلس به آ نیتوجه به ا با

 به دست آوردن مجلس عوام یکامرون برا دیوید رینخست وز شکست



 "خط قرمز"اسد به  میپس از عبور رژ هیدر سور یحمله انتحار کی بیتصو

 است ، اگر ما عمل یهیسابقه نگران است. بد کی، من به عنوان  ییایمیش یسالح ها در

 ، فکر کردم که خطر خواهد بود دیپارلمان دوباره به جلسه رس نکهیاز ا قبل

 کرد یخوشحال شد که بداند که پنتاگون فکر م زین Sedwill 13. حذف

 ، که سازگار بود یپاسخ نظام یسبک تر برا یتر به جا نیسنگ

 یگسترده تر برا یچارچوب مفهوم کی یانگلستان ، و در جستجو حاتیترج با

 جستن صحبت کرد ، او بازتاب نظرات در مورد یشیکه ممکن است و مغلوب ساختن پ ی. هنگامهیسور

 که حل شود دیرس یدر طول تماس ، ترامپ به نظر م 1۴درنگ.  یعمل ببه  ازین

 خواهم ممکن است ، احساس که به من زده به عنوان یچه روشن بود او نم اگر

 من صحبت کرد لیهفته با اسرائ نیا قی. من هم اغلب از طرمتقابل

 هیعل ییمربوط به حمله هوا یبن شبات ، در مورد گزارش ها Meir،  یهمتا

 15. هیدر سور رانیکننده ا دیتهد اریو حضور بس هیسور اسییت ییهوا گاهیپا

 در مورد حمالت آمد ، و من را صرف شتریهفته ، اطالعات ب نیا قیاز طر

 یرام طبقه بند نیداده ها ، و همچن نیا یبررس یقابل توجه زمان

 قبل از یمن در مشاغل دولت نینقاط جهان. تمر ریدر سا مواد

 تواند مصرف. من ممکن است یکه من م یادیبه عنوان هوش ز شهیهم

 یآماده برا شهی، اما من هم یریگ جهینت ایو  لیو تحل هیمخالفت با تجز ای موافقت



 اسد میرژ ییایمی. اثبات مواد ششتریاطالعات ب جذب

 روشن شد ، هر چند چپ بال یعموم یدر گزارش ها یا ندهیاستفاده به طور فزا قهیطر

 وجود دارد. یمدرک چیدر روباه ، گفت: ه یبرخ ی، و حت نمفسرا

 کردند. یاشتباه م آنها

 30 1برگزار شد  هیسور رانیمد تهینشست کم نیدوم

 خود یمختلف گزارش بر رو یاز سازمان ها یادیدوباره شامل تا حد ز و

 است. من یپاسخ قو کی، همه سازگار با  تیو فعال یزیبرنامه ر توسعه

 نکرده است دیکدام را تول چیمشکل ما بود. او ه نیبزرگتر سیمتوجه مات یزود به

 ، یدان بدشانس لیوک دیکاخ سف یبرا ایو  یمل تیامن یشورا یهدف قرار دادن برا یها نهیگز

 جستن یشیبودن هر مغلوب ساختن پ یبه نوشتن نظر در مورد قانون ازین یکس چه

 دانستم که چه قرار بود ی، من م ی، ناراض یگرفت. از تجربه طوالن میتصم تینها در

 ، و او یآمدن نظام رونیجستن به ب یشیدانست که در آن او خواست مغلوب ساختن پ یم سی. ماتنجایا در

 دانستند که راه به حداکثر رساندن احتمال از نظر او غالب یم نیهمچن

 نیکه حق مشروع به وزن در بود. ا گرانیانکار اطالعات به د به

 لحظه ارائه ، و نینه تا آخر یها نهیساده بود که گز قتیحق

 و سپس جدول "راست"ها تقلب در جهت  نهیکه آن گز دیباش مطمئن

 یها کیکه ممکن بود تاکت یانداختن ، و کوتاه و مبهم تا زمان ری، به تأخ تپش



 . اصولدیکن افتیتواند راه خود را در یم سیساالر زرنگ و باهوش مانند مات وانید کی که

 سی، اگرچه مات دیرس انیبه پا تهیوجود ، جلسه کم نیا با

 کننده در اطراف نشستن رهیخ-یخلق و خو یکم کیپس از  انیدر پا یبه بدشانس نیزم

 افتد ، یاتفاق نم obstructionism نیاتاق من مشخص شد که ا زیم

 نشده است ، اما او یاز خط بود رتبهده شیکنم او ب یبه وضوح حفر شده بود. من فکر نم سیمات اما

 پس از جلسه گفت. یآن بود ، همانطور که من به هر دو پنس و کل یبر رو درست

 به سر برد ، در یضیشروع در حدود سه بعد از ظهر ، من حدود دو ساعت در ب

 بود که نی. ترامپ نگران ایگریمسئله به د کینورد از  "جلسه"

 هیگسترده روس یبا توجه به نظام هیدر سور هیتلفات روس امکان

 در طول سال اوباما صعود کرده بود. یریوجود دارد, که به طور چشمگ حضور

 از ما با داشتن آن خطاب یکیمشروع بود, و  ینگران کی نیا

 خود را ی، تماس روس Dunfordستاد مشترک کارکنان ، جو  سیرئ

 که ما یه هر کاردهم ک نانی، به او اطم Valery Gerasimov،  یهمتا

 16هدف قرار داده است.  یها ییدارا ایو  یخواهد در پرسنل روس یبه گرفتن ، آن را نم میتصم

Dunford-Gerasimov یبرا یاتیح ییمانده دارا یکانال شده بود و باق 

 مناسب تر از اریاز موارد بس یاریدو کشور در طول زمان ، در بس هر

 از واشنگتن و نانیاطم یبرا کیپلماتیمتعارف د ارتباطات



 خود را. اتیهر دو به وضوح درک منافع و ن مسکو

 ۴5 3، در  رانیدر ا گریمورد د کیدر 

 افتاد ریجانبه اگر ما به تاخ کیبه عمل  دیو تهد عیاقدام سر یفشار دادن برا با

 بود نیاز ا شیپ نیا 17اظهار داشت.  یاو قبال به طور عموم ی، ادعا یاز حد طوالن شیب

 reined تیجستن در نها یشیبود ، و مغلوب ساختن پ showboating نیا ;به طور بالقوه خطرناک و

 ، عیاقدام سر یحال ، در جستجو نیحق ، با ا کیفرانسه در.  بازگشت

 کند. یحرکت م یجستن به آرام یشیاشتباه مغلوب ساختن پ لیدر برابر تما که

 است. ما تا به حال گرانیواضح تر به اسد و د امی، پ یتالف عتریسر

 ستیشود ، و دو رهبر مورد بحث ن ینم دهیاز پنتاگون د یها نهیگز هنوز

 خواستم رسانه یوجود ، که در آن م نی، با ا دیرس یخاص. به نظر م اهداف

 هدف ، هر آنچه که معلوم شد. کم است یبسته ها انیدر م نهیگز

 ، یاز آنچه او به معنا یتصور چیاست. من تا به حال ه یاز حد تهاجم شیکم ، او گفت ، و باال ب یلیخ

 بود. posturingاو فقط  ایآ نکهیا ای،  ایاو  ایکه آ تعجب

 

 اردوغان بیجمهور رجب ط سیبا رئ یتماس بعد یکه ترامپ برا یحال در

 -سه شنهادی( پ1کرد که ما به حال فرمول حق: ) دی، من تاک هیترک

 متحده به عنوان االتیطرفه اعتصاب ا کی، نه تنها  ایتانیبا فرانسه و بر نهیحمله گز راه

 به عنوان یو اقتصاد یاسیجامع, با استفاده از س کردیرو کی( 2) ;2017در  که



 آنچه حیتوض یموثر برا یها امی، همراه با پ یبه عنوان ابزار نظام خوب

 تالش.--شات کینه فقط --داری( پا3؛ و ) لیدل نیانجام شد و به هم ما

 "، دیخواه یبه همان اندازه که شما م ونیزیتلو"از من خواست ،  نی. او همچندیرس یبه نظر م ترامپ

 خوب"که او به نام  ",دیخواه یپس از اوباما به همان اندازه که شما م", گفت

 ". میانجام ده یکار

 انجام رسانه ها که در هفته ، و وجود داشت یخواستم برا یدر واقع نم من

 کمبود چیکه ه ونیزیدر تلو گریافراد د یاندازه کاف به

 شود. یم دهیشن تیریمد یصدا

 تجربه است. گوش دادن به او )او کیتماس اردوغان معلوم شد که 

 را از صدا ینیشد( ، او مانند صحبت موسول ریتفس شهیهم سخنان

 کرد یکه اردوغان در آن تن و حجم صحبت م نیرم ، به جز ا بالکن

 در ستادهیکه ا یدر حال یبود که اگر او ما را به سخنران نیتلفن. ا قیطر از

 به ما اعتصاب وستنیاز هر گونه تعهد به پ یریجلوگ یبرا دیرس یقاطع. اردوغان به نظر م زیم

 ترامپ خواست imminently. 18 نیاما گفت که او خواهد بود صحبت کردن با پوت طرح

 .هیاز تلفات روس یریجلوگ یبه استرس است که ما به دنبال برا اردوغان

 نیمن )و همچن هیترک ی، همتا Kalin میبعد ، پنجشنبه ، ابراه روز

 جالب, به نام گزارش در بیترک کیاردوغان,  یمطبوعات یسخنگو



 دنید یخواست برا یکرده بود او نم دیتاک نیتماس گرفت. پوت نیپوت-اردوغان

 که ی، و هر کس هیاز سور شیمتحده ب االتیگسترده تر با ا ییارویرو

 19عمل.  میبا عقل سل دیبا

 به نام مکالمه خود را با Dunfordدر هشت شنبه ، 

Gerasimov از هیروس یاواخر شب قبل از. پس از دفاع اجبار 

 یبه طور جد Dunfordکردم به کسب و کار ، گرفتن  Gerasimovاسد ،  میرژ

 قصد ما بود به هدف قرار دادن روس ها. دانتفورد دیکه او تاک یهنگام

Gerasimov  شود. یم یریاندازه گ اری، بس یحرفه ا اریبس"به عنوان" 

Dunford 

 بود که بعدا به ترامپ منتقل شدم یمثبت جهیمن موافقت کردم که نت و

 .نیپوت-اردوغان ی، همراه با تماس تلفن صبح

 کوچک مالقات کردم یدر اتاق ناهار خور 30 1من با ترامپ و پنس در 

 گذراند ، یاتاق ناهارخور نیرا در ا یادی. ترامپ زمان زیضیسالن کوتاه از ب کی

 لیخود را ، معموال تبد یدر مقابل صندل وارید یبر رو یگسترده ا شیصفحه نما با

 ، روزنامه ها ، یبود که مجموعه خود را از مقاالت رسم نجای. در اوزیفاکس ن یبرا

 قاطع در زیم یمعموال به جا گریاسناد د و

 و متقاعد کردن آن شد هیاز سور ییکایسربازان امر شتریجستن ، ترامپ خواستار خروج ب یشیساختن پ مغلوب

 یبرا نهیخت هزپردا نیخود وجود دارد ، و همچن یروهایاز ن شتریاعزام ب یبرا یعرب یکشورها



 ندیب یما نم یعرب را برا ینیگزیجا نیمانده است. او ا یما باق حضور

 یمنحرف ما داخل یبرا ی، اما به عنوان راه کیاستراتژ ریمس رییتغ کیبه عنوان  یروهاین

 در مورد یبالنت عموم ندهیخود به طور فزا یبرا یاسیس نقد

 کامل یمل تیامن یکنم. با شورا ی. گفتم من به آن نگاه مهیاز سور خروج

 (یجمهور جلسه صندل سیکه رئ ی)مدت مناسب تنها زمان جلسه

 که بعد از ظهر, من هم به ترامپ گفت که ما اساسا در حال یوقت

 دیرس یهدف. ترامپ به نظر م یها نهیاز گز یعیوس فیدر ط سیو ماسه توسط مات شن

 ارائه شده است. یجهت واقع چی، اما او ه مشکل

 دیدر سه ساعت در اتاق نشستن برگزار شد ، به طول انجام یمل تیامن یجلسه شورا

 . پنتاگوندیرس انیو به پا قهیدق 75 حدود

 تر از فیبه مراتب ضع هیسور یسالح ها ییایمیبه حمله ش یشنهادیپ پاسخ

 انباشته شده بود یها نهیگز سیمات لیبه دل یادیتا حد ز دیبا نیا

 سه یارائه شده است. به جا یچپ واقع یترامپ در راه است که انتخاب کم به

 رسد یو دانفورد )که به نظر نم سی( ، ماتنی)سبک ، متوسط ، سنگ انتخاب

 اریرسد بس یبه نظر نم زین یخواست ، اما چه کس ینم سیمات یزیانجام هر چ به

 ام دهیرا د نی. من فقط انهی( ارائه پنج گززیدر مورد همه چ خوشحال

 ، ساخته شده است که واقعا یمل تیامن یچند ساعت قبل از جلسه شورا یها نهیگز



 ، پنج helpfullyنا نیشتریممکن است. ب ریغ یمل تیامن یدر نظر گرفته شده توسط کارکنان شورا لیو تحل هیتجز

 . در عوض ، دو نفرستین نییپا ایباال  اسیمق یها در هر جهت خاص نهیگز

 ."خطر باال"شد  یو سه تلق "کم خطر"به عنوان  مشخص

 کی تنها

 کیشد, با  ی( طبقه بندییاز کم خطر آنها یکیرفتن ) یبه عنوان آماده برا یا نهیگز

 در ی، حت نیاز کم خطر(. عالوه بر ا گرید یکیآماده ) یحد تا

 ;شد بیقابل درک ترک ری, اهداف بالقوه در راه غنیگزیجا

 نهیعناصر مختلف از پنج گز انیو انتخاب در م دنیچ

 میستیهمراه ن یها نهی. ما به دنبال گزمیشده اند را ترک کرده ا جیگ شتریب یرا که حت ییزهایچ

 ، پرتقال ، موز ، انگور ، بیاز س یقابل فهم ، اما مجموعه ا اسیمق

 گفت:. یهسته ا targeteersبه عنوان  ",incommensurables", یگالب و

 ما ، که تیبر جد دیتأک یبرا یبه اعتصاب به زود یضروربا توجه به 

 ایتانیاز آنجا که بر ژهیبدون انتخاب ، به و ایچپ کم  نیشده ، ا رفتهیجستن در حال حاضر پذ یشیساختن پ مغلوب

 قرار ریخود را به اعتصاب تحت تاث لیخود ، بر ما م لیفرانسه ، به دال و

 اصرار داشت. "riskier یها نهیگز"از  یکیبعد. ترامپ به  یچه زودتر به جا هر

 کامل کیبه  کیگذشت ، و ما در حال حاضر نزد یم گریروز د چند

 ، 2017 یاست. اگر ما به دنبال جدول زمان هیاز حمله سور هفته



 سیمات لی، به دل نیامروز اتفاق افتاده است. عالوه بر ا دیبا یتالف

 ی، حت ییایمیش یها به اعتصاب فقط اهداف مربوط به سالح هیتوص

 در مورد خواسته بود نه گنجانده شده است. گرانیجستن و د یشیمغلوب ساختن پ یها نهیگز

 شود گفت یم هیکه باعث تلفات روس یلیبدون مدرک تحص سیعالوه ، مات به

 یما برا یشود ، با وجود تالش ها یم هیکه ما در جنگ با روس یمعن نیا به

 لی. در آورDunford-Gerasimovتلفات و گفتگو  نیاز چن اجتناب

 زده بود کیمتحده به اهداف در  االتیکروز ، ا یحمله با موشک ها 2017

 اگر ما یروس ها ، حت چیکه در آن ه هیسور یفرودگاه نظام کی انیپا

 بدون 20در همان فرودگاه قرار داشتند.  گریباند د کی یکیدانستم که روس ها در نزد یم

 دارد ، اگر چه تیاهم رانیدر مورد تلفات بالقوه ا ژهیکه به و دیرس ینظر م به

 قرار گرفتند هیدر سراسر سور یا ندهیبه طور فزا یرانیدو روس و ا هر

 کی یحضور خارج شیافزا نیاسد برگزار شد. ا یروهایتوسط ن قلمرو

 ، و اقدام مانند انهیدر شرق م کیبخش بزرگتر از مشکل استراتژ شهیهم

 سی. ماتیاجازه اسد به استفاده از آنها به عنوان سپر انسان یبود که به سادگ نیا

 اشتباه بود یکی, اما او تاکتیزیاز هر چ یاریدنبال بهانه به انجام بس به

 .کیاستراتژ و

 خواست مهم یجستن در تمام هفته گفته بود او م یشی، اگر چه مغلوب ساختن پ تیدر نها



 انیخود را در م یی. و انتخاب نهاکی جادیبه ا می, او تصمپاسخ

 بداند. دیبا سی، که مات یمرکز کیاز دست رفته نقطه استراتژ یها نهیگز

 شکست خورده بود کای، اعتصاب آمر 2017ما در اتاق نشستن بود که  لیدل نیهم به

 قدرتمند یدر ذهن اسد به اندازه کاف یبازدارندگ طیشرا جادیا یبرا

 استفاده کرده است ییایمیکه او از مواد ش میدانست یشود دوباره. ما م یاستفاده م ییایمیاو هرگز سالح ش که

 گرینه تنها در دوما چند روز قبل ، اما در چند مورد د سالح

 که در آن ما کمتر بود یموارد احتمال گری، و د 2017 لیآور از

 بود. یادیمقدار ز نیبدتر ی، حمله به سادگ 2018،  7 لیآور 21. مطمئنا

 در تیموفق یبرا دیبوده است: چقدر بزرگ با دیبا 2018در  لیو تحل هیتجز

 بار شکست خورده ؟ نیما آخر نکهیزمان ، با توجه به ا نیدر ا یبازدارندگ جادیا

 شامل حمالت فراتر از امکانات دیبه ناچار ، به نظر من ، که با

 نابود دیمسکن. ما با هیسور یسالح ها ییایمیش برنامه

 کوپترهای، و هل ماهای، از جمله ستاد ، هواپ هیسور ینظام یها ییدارا گرید

 و ییایمیش یاستفاده از سالح ها یبرا یریگ می)به عنوان مثال ، اهداف مربوط به تصم

 خود را( ، یسالح ها یحاو یبه رها کردن بمب ها لیتحو یها ستمیس

 کرد ، از جمله حمله به قصر اسد. دیرا تهد میخود رژ نیهمچن و

 شکست خورده به زانیهمه نقاط من ساخته شده ، ناموفق بود. که ما م نهایا



 ,هیشده است که اسد, روس نیتا سطح پاسخ ما عمال تضم اسیمق

 .رندیگ یآه امداد را نفس م کی رانیهمه ا و

 که پنس تالش کرد ی. در حالوقفه بود یضرر اش ب یب یها نهیگز یبرا سیمات

 ، سیمات تیبه شدت حما یمرد ونیاست یخزانه دار ریمن کمک کردن ، وز به

 یلیه یکیاز آنچه او صحبت کردن در مورد. ن یتصور چیچه او آشکارا بود ه اگر

 به دیکن یسع دیما با نیبود ، بنابرا یداد که شوهرش در گارد مل حیتوض

 در مورد شتریدوباره به دنبال اطالعات ب یکه بدشانس یهنگام. یاز تلفات نظام اجتناب

 هنوز یاگر بدشانس یکرد ، حت یاز ارائه آن خوددار سی، مات هدف

 کند ، که بود یعمل نم targeteer کیخود ، به عنوان  یقانون لیو تحل هیتجز یآن را فقط برا درخواست

 نی(. ایلیشد و نظرات ه یخود )به عنوان مرد دید دانیاز م خارج

 چون سیمات یبه چالش نم میبه من گفت بعد او به طور مستق ی. بدشانسرهیخ

 آنچه افتیخواست جلسه را مختل کند. او بعدا قادر به در ینم او

 عبارت Dunford، به عنوان  ندیگو یتواند م یما م نیداشت. بهتر ازیخود ن یبه نظر قانون او

 -ییایمیش هیقلب ]سور"گرفته بود به اعتصاب  میجستن تصم یشیپ بود که مغلوب ساختن نیا

 ". ی[ تصدسالح

 که در یاریبس یاز دو برابر موشک ها شیب کیخواهد بود شل ما

 منجر یزیکه در هر چ ایآ 22. شتریب یکیزیو در اهداف ف, 2017



 اریکه نابود شده است ، بس یاز چند ساختمان اضاف شیحال ، ب نیا با

 متفاوت است. سوال

 میگرفته بود ، تصم میتصم نهیجمهور در مورد اعتصاب به سیاگر رئ یحت

 میرا تجربه کرد کیکالس کیقابل قبول بود. ما  ریساخت کامال غ ندیفرآ

 ها و نهی، ساختار گز کیساالر کالس وانیتوسط د یادار شگرد

 خود را نگاه قابل قبول به منظور گرفتن او یها نهیرا به تنها گز اطالعات

 رفت ینم یخواست به روشن ی. البته ، ترامپ در مورد آنچه که مراه

 خسته کننده ی، و به طور کل یگریسوال به د کیاز  یبه طور تصادف دنیپر

 کیاز ساخت  یبحث منسجم در مورد عواقب ناش کی یبرا تالش

 اتیگرفتند ، جزئ ریجلسه را تصو نی. رسانه ها ایگرید یبه جا انتخاب

 به خاطر او سیدرز کرد ، به عنوان مات رونیبه سرعت به ب که

 ."اعتدال"

 کرد و یم یزندگ سیواقع روح استون در شهر مات در

acolytes( ."را به عنوان  "سنگ ، واریجکسون مانند د ستدیا یوجود دارد مConfederates :گفت 

 ود.(نبرد گاو نر اجرا ش نیاول در

 بهتر جهینت کیبه  یابیحال ، دست نیبا ا

 ، شتریب یمل تیامن یو نشست شورا شتریب یبه اصطکاک ادار ازین



 دانستند. یآن را م سیبود ، و مات nonstarter کیاست. که  یاز دست دادن زمان بحران جهینت در

 و مواد به دور از نقل مکان کرد زاتیدر حال حاضر تجه هیواقع ، سور در

 کیبودم به عنوان  یمن راض 23به نابود کردن.  دواریهدف ما ام چند

 دانست یکرده است. او م یمشخص شده باز یبا کارت ها سیصادقانه ، اما مات کارگزار

 یبهتر از من بود. به عنوان بدشانس اریبس یطیشرا نیجستن در چن یشیمغلوب ساختن پ چگونه

 ما زمزمه ، دیکاخ سف tenuresبه من در طول با هم تداخل دارند  اغلب

 نیا"ما در دولت ،  نیشیکننده تضاد با تجارب پ منعکس

 ". ستیبوش ن دولت

 میتصم یخواستم برا یجستن فقط م یشی، من احساس کردم که مغلوب ساختن پ دیرس انیهمانطور که جلسه به پا

 در یریگ

 و در که او احساس راحت تر یی، جا یضیبه ب میو به عقب بر گرد یزیچ

 شده بود. من outmaneuvered یاپراتور ادار کی. من توسط کنترل

 شد که دوباره اتفاق نخواهد افتاد. به مراتب مهم تر, کشور و مشخص

 خواهد یخدمت کرده بود. من مصمم بودم که نم یجمهور بود به خوب سیرئ

 یکنجکاو یبرا یاریبس یکردم راه ها ی، من سع ندهی. در طول چند ماه آایافتد  یاتفاق م دوباره

 شتریب افتیدر یاحتماالت مشابه ، برا یپنتاگون برا ینظام یزیکردن برنامه ر باز

 ینظام یریگ میتصم-یاسیس جادیکمک به ا یبرا شیشاپیکه پ یاطالعات

 اوقات ی، گاه تیاوقات با موفق یجامع تر و چاالک ، گاه روند



 .نه

 که ما تا به حال مینشان دادپس از ترک اتاق نشستن ، ما به مطبوعات 

 داریرا دوباره در روز جمعه در د یمل تیامن یو که شورا یینها یریگ میشده هر گونه تصم ساخته

 را یکنم که هر اقدام نظام یمنجر به همه فکر م جهیبعد ، در نت پنج

 که میخودمان روشن بود انیروز بعد آمده است. اما ما در م چند

 ترامپ به ملت در پنج بعد از ظهر در روز جمعه )وسط یسخنران کی یهدف برا با

 که در آن حمله سه جانبه را اعالم کرد. من ردیگ یوقت م هیشب سور از

 رفت یم Sedwillبا  ییویدیتماس کوتاه کنفرانس و کیبه  بالفاصله

Étienne دادم که چه ما حیدر مجتمع اتاق نشستن. من توض گریاتاق د کی, با استفاده از 

 آماده نیب ندهیآ یتماس ها یشود برا یهمه ما م نیبودند ، بنابرا یریگ میتصم

 ، که در آن ترامپ صحبت کرد یضی، و مه. من پس از آن زد تا ب ی، عل ترامپ

 از او خوشحال بود جهی؛ او با نت ۴5 ۴با ماه مه در حدود  اول

 و فرانسه در حال حاضر ایتانیکه ارتش بر یمل تیامن یشورا جلسه

 شده بود. gamed سیما به طور کامل توسط مات یاز نشانه ها گرید یکیبحث ،  مورد

 جستن دور در مورد یشیتماس با ما ، مغلوب ساختن پ یبرا یضیب کیکه انتظار در  یدر حال

 لرسونیشام با ت کی یادآوریو چه مقدار او را دوست نداشت ، با  لرسونیت

 ، که لرسونیاز مخالفت با ت یجستن ، تا به حال برخ یشی، گفت: مغلوب ساختن پ ی. هالیهال و



 "که راه دوباره. دیهرگز به من صحبت کن ایآ"داد,  پاسخ

 دیتواند بگو یم یلیاز ه قبل

 دیفراموش نکن شهیو هم دیستیکس ن کیجز  یزیشما چ»گفت:  لرسونی، ت یزیچ هر

 "آن است. 

 من نیاخراج ، بنابرا لرسونیتوانست بدست ت یاز ادارات ، که م یاریدر بس

 اگر او تا به حال در واقع آن را گفت. و اگر او نبود ، چرا ترامپ گفت تعجب

 حال ، ما نیتوجه بود. در هم یاو بود ؟ پس از آن ، تماس با ما ب من

 ترک در اواخر شب ، تیکه من در نها یشتاب. هنگام یساز آماده

 بزرگ"جستن فکر من انجام داده بود  یشیمغلوب ساختن پ میبه دفتر من آمد تا بگو کوشنر

 "است.  کار

 قیمن احتماال آن را از طر یمعن نیکنم ، اما به ا یمن فکر نم

 روز چهارم من در کار. انیپا

 عالقه خود را در یبررس یبرا یمختلف عرب یروز جمعه ، من تماس را به کشورها

 یبرا ینیگزیعرب ترامپ به دنبال جا یاعزام یرویم ندادن با ه قرار

 و عراق. او تصور کرده بود که ، عالوه بر هیدر سور ییکایآمر سربازان

 پرداخت "و پنج درصد ، ستیبه عالوه ب نهیهز"متحده  االتی، اعراب به ا یانسان یروین

 مانده ما. من یباق یروهاین یبرا "درصد 50به عالوه  نهیهز"سپس او رفت تا  و



 حال ، که بدون نیمن روشن بود ، با ا یبرا نیتواند تصور واکنش. ا یم تنها

 قطعا برداشت بایعرب ، ترامپ تقر یاز کشورها یزیچ

 مانده است. من صحبت کردم یو هر چه زودتر و نه بعد از آن باق هیمتحده در سور االتیا یروهایتن از ن چند

 ؛ یخارجه قطر محمد بن عبدالرحمان التان ریوز با

 یمن در امارات متحده عرب ی, همتاانیآل نه دیتهمبن زا خیش

 مصر یهوش مل سیو عباس کامل ، رئ امارات

 جمهور ، و آنها سیاز رئ میآمد به طور مستق دهیمن ساخته شده آن را روشن ا خدمات

 ، من نهیپس زم حی. بعد ، توضیجد اریوعده داده شده به آن را بس همه

 امور خارجه شد ، گفت: ریکه او وز یهمه به پمپئو هنگام نیا لیتبد

 .دیرس انیموافقت کرد ، و آن را به پا ی. او به آسانعیجا سر چیقرار بود ه ما

 جستن فقط یشیاز من خواست به دفتر خود ، گفت: مغلوب ساختن پ یصبح ، کل 15 9در 

 به دوباره بسته اعتصاب او تا به حال لیکه ما گرید یزهایچ انینام ، در م به

 و سپس میدیرس یگوش یبر رو Dunfordو  سیروز قبل موافقت کردند. ما به مات به

 من دوست ندارم"جستن ، که هنوز در محل اقامت بود.  یشیمغلوب ساختن پ به

 اساسا جهیدر نت"،  ردیمورد انتقاد قرار گ زیچ چیتواند به عنوان ه یم نیا "او گفت ،"،  اهداف

 یکم" زیپنجشنبه مطرح بود. او در حال حاضر ن یمل تیامن یکه من در جلسه شورا یا نکته

 سیپس از حمله ، اگر چه مات"نگران  "شیمیایی plumes"مورد  در



 کنم وجود دارد یروز قبل از آن بخش دفاع فکر نم دیتاک

 شده بود یزیکه او برنامه ر tweetingر جستن گفت که او به فک یشیبود. مغلوب ساختن پ خواهد

 ,گریهدف خوب وجود دارد د چیه لیحمله ، اما آن را به نام خاموش به دل یبرا

 ".دیانگشت خود را در ماشه نگه دار"چه او را  اگر

 به انسداد ، و من بایتقر من

 دیرس یبه نظر م یانجام شد. کل Dunfordو  سیچه مات دیتواند تصور کن یم تنها

nonchalantما در حال"شمار بوده است.  یبار ب نیتمر نیا قی, داشتن بدون شک از طر 

 جستن مکرر. یشیمغلوب ساختن پ"،  زیچ چیزدن به ه ضربه

 تر توافق کردند ، اما ما در حال حاضر نیاعتصاب سنگ کیدر  دیمن گفتم که ما با

 ;tweetingجز  یذهن ما و انجام کار رییاز نقطه تغ گذشته

 شده و آماده خارج شدن از کیموافقت کردند. ترامپ در آلمان تحر گرانید

 کیگاز بالت یعیدوم )طب انیمصمم به توقف نورد جر نی، و همچن ناتو

 دوم انیشود. نورد جر یبه آلمان متصل م هیروس میخط لوله به طور مستق پروژه

 به ی، او خواسته مرد ادیبار از آن  کی، اما  ستیمربوطه ن نجایدر ا میبه طور مستق بود

 [ بحران درهی]سور نیزباله ا ایآ"کرد.  یآن کار م یکه او بر رو دیحاصل کن نانیاطم

 به یاو گفت ، با اشاره به پروژه خط لوله. ترامپ پس از راه انداز"،  مرکل

 ، مانند غرق شدن هیدر مقابله با اعتصاب سور هیروس یاحتمال اقدامات



 بود ، با وجود دیبع اریاو را بس سیمتحده ، که مات االتیا ییایدر یروین یکشت

 . پس ازترانهیدر شرق مد هیروس یجنگ یچند کشت حضور

 رو حل شود شیکه در پ دیرس یادامه ، ترامپ به نظر م در

 هم اکنون یمعن نیبه ا "، 2100 یسفارش برا کیما را که به عنوان "سرعت ،  به

 حمله را اعالم کرد. ترامپ نیترامپ در شب جمعه ، ا یسخنران یشده برا ینیب شیپ

 "بله.": گفت

 چگونه"، منعکس کننده  یو مداخله کل یترامپ به کل فراخوان

 به عنوان مک مستر آن را به من قرار داده بود"]بود[ انجام ،  یاز ]من[ شغل کل یاریبس

 در یلبار است که تجربه ک نیحال ، من خوشحالم ا نیقبل از. با ا هفته

 تلفن نیجستن از گسترش هرج و مرج ا یشیمغلوب ساختن پ دیسف کاخ

 ، به نظر من( یو به طور کامل مجاز در نظر گرفته )اگر ناکاف بحث

 رفتن به جلو. یبرا میتصم

 دی، و ما شروع به تماس کل شتریخوشبختانه ، روز به ارمغان آورد بدون سکسکه ب

 که پس از ندیگو یو قانونگذاران مجلس سنا. به نام دوباره م مجلس

 نی. پوتدیرس یدر مسکو به نظر م ی، همه به خوب نیبا پوت صحبت

 انجام نشده ییایمیسالح ش کیاسد به حال  یروهایاستاندارد که ن خط

 نیدروغ بود. پوت نیهمه پوت میدانست ی، اما روشن بود که ما و ما م حمله



 باشد یروابط عموم طیتواند در شرا یامر م نیتاسف است که ا هیر داشت که چگونه مااظها نیهمچن

 حمالت اسد به دروغ گزارش شده بود, که از آن من درک اگر

 روزه در مسکو کی یانداز راه

 است. پس از تماس ، من کایدر امر زی، و احتماال ن هیفرانسه در مورد سور و

 یماند. ترامپ خواستار چگونگ یباق یضیبا ترامپ در ب گریساعت د مین در

 "شده است. نیتمر یاست که شما برا یزیهمان چ نیا"که قرار بود, مشاهده,  ییزهایچ

 عنوان

 یاحتمال عفو برا شیچند روز قبل انجام داده بود, او افزا او

 از سال شناخته شده بود یبیشود. من ل یم یبانی، که من به شدت پشت یبیمخصوص بچه ها ل روروک

 Plame یدولت بوش و احساس درمان خود را در امر والر ۴1

 مفهوم بود تا "مستقل لیوک"که چرا  لیداد همه دال نشان

 عفو را امضا کرد. در نیعادالنه. ترامپ چند ساعت بعد ا ریشدت ناقص و غ به

 آوردجمهور به ارمغان  سیگفتار رئ میدر ت لریاز ظهر ، استفان م بعد

 نگاه خوب است ، و سینو شیبه صحبت در مورد آدرس شب خود را به ملت است. پ

 از کلمه گفتار با شیجستن ب یشی، مغلوب ساختن پ یضیبعد از ظهر ، پشت در ب 5:00حدود  در

 در تماس بود و من 3:۴0بود. پمپئو در مورد  یکه راض یتا زمان کلمه

 گفت. او کیموفق خود را در روز پنجشنبه تبر دییرا در جلسات تا او



 آماده شد یجستن که او را به حت یشیخواسته بود به مغلوب ساختن پ Haspel نایج

 آمد ییزهای، که خوب بود به دانستن در مورد چ هیسور هیتر عل یقو اقدام

 حمله شد یبرا یواقع اتیکرده است. عمل ریگ ندهیدر چند ساعت آ دوباره

 بود "زمان در مقصد" نی. از آنجا که الیه شب در اوادر را خوب

 که همه آنها یشد به طور یراه انداز گرانیقبل از د یبه خوب یاز سالح ها ی، برخ حمله

 که ممکن است به طور همزمان در اهداف خود وارد. کیعنوان نزد به

 ، میرفت کیپلماتید ییرایچند تن از ما به اتاق پذ 30 8در 

 ستیراه رفتن ن قیپخش خواهد شد. ما از طر یدر آن سخنران که

 افتد, یبود که در مورد اتفاق م یزیکه چ یاز اوج هر کس یریجلوگ ی, برادرجه

 کینزد رینفس گ کیگرفتن  جهی، در نت یجنوب کیتار یدر سراسر چمن ها اما

 جستن در طبقه باال یشیروشن در شب. مغلوب ساختن پ دیاز کاخ سف یینما

 -۴0 8محله و در زمان آسانسور به طبقه همکف در حدود  یزندگ

 شد لی. ترامپ تحومیرفت یسخنران قیبه سرعت از طر گریبار د کی. ما پنج

 ی, دست تکان داد با مشاوران در اطراف او, و بازگشت به زندگیخوب به

 کردن به من دایبسته شدن و سر خانه ، پ یمن رفتم به دفتر من برا یها محله

 در شب بود! 30 9است که بال غرب پر از گردشگران در  یشگفت

 ادامه دارد هیسور ییدفاع هوا کیکامال با شل بایاعتصاب تقر نیا



 کدام از آنها ضربه کروز وارده ما چیسطح به هوا ، ه یموشک ها ۴0

 باور بودند اسد توسط وسعت شگفت زده شد نیما بر ا 2۴. موشک

 وجود دارد. روز شنبه ، ترامپ ییایمیش plumes چی، و ه بیتخر

tweeted که 25در مورد حمله و صحبت با مه و من ،  یبا خوشحال 

 و وحدت غرب آن را به حال خوشحال یهمان اندازه با تالف به

 اعتصاب انتقاد کرد نیگوترز از ا ویسازمان ملل آنتون رکلیداد. دب نشان

 جهی، و در نت تیامن ینداشتن مجوز شورا یبرا

 شد یاز ما فکر م یکه برخ "، یالملل نیب نیقوان"با  تناقض

 یریگیروز را در غرب بال صرف فقط در مورد پ شتری. من بمضحک

 الزم باشد. تیاست فعال ممکن

 ، ما نبود. پس از من تیما در تجاوزات اسد موفق شد ؟ در نها ایآ

 کرد یاستفاده م ییایمیش ی، جهان متوجه شد که اسد دوباره از سالح ها یاستعفا

 وجود داشته است زین ادیو به احتمال ز 26،  2019در ماه مه  یرنظامیمردم غ هیعل

 دوازده دیشا دیمتحده تول االتی، اعتصاب ا 2017که در  یکاربردها. به طور خالصه ، در حال ریسا

 بایتقر دیاعتصاب تول 2018بزرگتر  ی، تا حدود یاز بازدارندگ ماه

 ، و دست زدن به هیگسترده تر سور استیماه. و در س زدهیس فقط

 دیتنها تاک هیبحث سور نی، ا رانیا یمنطقه ا یدر حال رشد ، هژمون



 یمن و فراتر از آن. برا یمتحده در طول دوره تصد االتیا استیکه س یسردرگم

 ماند یباق هیسور استیپروفسور ادوارد کوربرنده ، س نیجمله معروف تر از

 "مبارزه است.دعوت به "

 

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم

 

 گانیرا یها تیمعاف کایامر

 

 پرواز کرد ، با توجه به دای، من با ترامپ به فلور هیروز دوشنبه پس از حمله به سور در

 اندروز ، هیبه مشترک پا یاز چمن جنوب یکی ییایسوار من در در نیاول

 یبرا Hialeahهست  یکینزد نی. مقصد ما در ایامیبه م یکی ییهوا یرویسپس ن و

 مثبت. یتجار میاقل کی جادیا یتالش ترامپ برا شیافزا

 شامل عمدتا کوبا و یمخاطبان قو-500از  شیب



 نهیکرد ، در زم یکه ترامپ به من معرف یو هنگام انییکایآمر-ونزوئال

 است که شگفت زده ، یهیجستن ، بد یشی. مغلوب ساختن پستادهیا ovation کی، من  هیسور اعتصاب

 انیپا یکه به معن دیدان یشما به او دادن تمام اعتبار ؟ شما م ایآ"،  دیپرس

 "خود را.  کار

 foreshadowedحال ، به حال  نی، با ا Rubioسرگرم کننده است. سناتور مارکو  چه

 مطرح یمل تیکه او قرار مالقات من به عنوان امن یقبل از زمان یشاد

 یروز بزرگ برا کیمدفو و کاسترو ، و  یروز بد برا کی نیا"مشاور:  استاد

 "است.  یآزاد علت

 دانستند یم تیکرد ، و جمع یمسائل کار م نیدر ا یبه حال طوالن من

 پرواز کرد و چیپس از آن به پالم ب یکی ییهوا یرویجستن نبود. ن یشیاگر مغلوب ساختن پ یحت

 جستن یشیمغلوب ساختن پ یموتور. من ادامه داد: آماده شدن برا Lago--از آن ما به مار پس

 در شمال نیژاپن آبه ، با تمرکز سنگ ریسران با نخست وز اجالس

 سفر آبه. یبرنامه سالح ، هدف اصل یهسته ا کره

 آبه معلوم شد دیبازد یترامپ برا یکار ساده آماده ساز یحت

 یکی،  می. ما دو جلسات را مرتب کردندیآ یکه م ییزهایاز چ ی، و نشانه ا دشوار

 یدر تجارت و اقتصاد یکی، و  یتیو مسائل امن یدر کره شمال یادیحد ز تا

 جستن. یشیآبه و مغلوب ساختن پ نیمربوط به برنامه جلسات ب مسائل



 ، جلسه ما یاسیترامپ در مورد مسائل س-نشست آبه نیچه اول اگر

 بود ، پر شده بود دهیاشتن شنکه ، د یتجار یها استیبا انواع س اتاق

 مختصر کیمن گفت: ما  نیجستن در اواخر سال بود ، بنابرا یشی، سرگردان در. مغلوب ساختن پ یهیتوج جلسه

 اشتباه بود. ترامپ ، کی نی. ایو گفتگو در تجارت و پس از آن به کره شمال بحث

 jarringlyمتحد بهتر از ژاپن ،  چینظر که ما تا به حال ه کیکردن با  میتنظ

 یبیرفت سراش زیکرد. همه چ تیمورد حمله ژاپن به پرل هاربر شکا در

 یکل دهی. من کشدیرس انی, آبه وارد, و جلسه به پایآنجا. قبل از مدت طوالن از

 دیشما قصد دار"و او گفت:  "یهیجلسه توج"ثمر  یگذشته به بحث ب

 است. دینا ام اریکار بس نیا در

 ، اگر حداقل ستمینه ، من ن"جواب دادم ،  نم

 است دیکاخ سف کی نی. استیمشکل ترامپ ن کی نینظم. ا قواعد

 "است.  مشکل

 شات به عقب ، و من پاسخ داد ، یکل "، ستیاز شما الزم ن یسخنران کیمن "

 "درست است. نیا دیدان ی، و شما م قی، من به شما گفتن حقا ستین یمن به شما سخنران"

 "]مردم تجارت[ در ، دیاشتباه بود به آنها اجازه ده کی نیا"متوقف شد و گفت:  یکل

 درست بود ی، کل قتی. اما در حقمیکه دفعه بعد مشکل را حل کن میما موافقت کرد و

 جستن بود ، و آن را هرگز ثابت کردم. یشیمشکل مغلوب ساختن پ کی نیمن اشتباه بود. ا و



 جلسه ، و سپس آنها و آنها کیدر  کیبار  نیاول یجستن برا یشیآبه و مغلوب ساختن پ

 و طال ، که دیسالن رقص سف a-Lago-ایبرگزار شده در در یها ئتیه

 آبه من با استقبال pmطال ، در سه  اریو بس دیسف اریواقع بس در

 از پانزده شناخته شده بود شیب یرا برا گریکدیاز آنجا که ما  ",دیبازگشت خوش آمد", گفت

 در ، stampeded، اوباش مطبوعات پس از آن  یجلسات معمول نیاست. همانطور که در چن سال

 جستن یشی, او و مغلوب ساختن پکیدر  کیداد که, در طول  حینورد توض تالیجید یها نیدورب

 بود زیم یرو یها نهیکه تمام گز "درک متقابل یجعل" بود

 و "حداکثر فشار"به  ازیکه ما ن یی، جا یلمورد کره شما در

 قطعا ، که نظر من بود ، 1. ینظام دیقدرت شد یبرا یدیتهد

 که ترامپ ییکه پمپئو مشغول مذاکره بود ، جا یچه در آن لحظه ا اگر

 دیرس انیکامال به پا دارید نیدهد. ا یجونگ سازمان ملل متحد رخ م میسران با ک اجالس

 . پس از رسانه هاستیرها کردن فروشگاه ن یعزم سخت ترامپ برا به

 در شمال یجستن بحث طوالن یشی، آبه و مغلوب ساختن پ ختهیطور هم ر به

 شده است. لیتبد یو سپس به مسائل تجار کره

 منفجر شد یزیجلسه ادامه داشت ، مطبوعات در مورد چ نیکه ا یدر حال

 ، ترامپ در ابتدا توافق کرده بود هیز اعتصاب سورکننده قبل ا جی. در ساعات گگرید

 هی. حضور مسکو در سورهیدر مورد روس شتریب یها میتحر لیتحم یبرا



 حداقل ای)و  لیتسه دیاسد ، و شا میبه دست داشتن رژ یمهم برا اریبس

 . پس از آن ،گرید اتیسالح و جنا ییایمیدهد( حمالت ش یم اجازه

 ."مینکته اشاره کرد نیما به ا"است.  رییجستن ذهن خود را تغ یشیحال ، مغلوب ساختن پ نیا با

 ازیسخت تر در صورت ن اریآمار آنها را بس" میتوان یروز شنبه ، و ما م صبح

 ". بعد

 کرده است لیتحم هیدر روس یقابل توجه یها میمتحده فقط تحر االتی، ا نیبر ا عالوه

 قیرا از طر کایمقابله با دشمنان آمر" ازی، به عنوان مورد ن لیآور 6 خیتار در

 هدف آن بود. هیجستن از آنجا که روس یشیکه مغلوب ساختن پ 2"کند ،  یها عمل م میتحر

 در ای کایآمر استیدر س هیمعتقد است که دخالت روس ترامپ

 ی، به طور ضمن گرید یدر اروپا و جاها گرید یاز کشورها یاریاز بس که

 نیکرده بود. ا colludedخود را  2016 یدر مبارزات انتخابات هیکرد که او با روس اذعان

 توانست ی؛ ترامپ م استیموضوع از هر دو منطق و س کیاشتباه است به عنوان  شینما

 خود را در انتخابات مورد حمله قرار بود یاگر او تالش ها هیبرخورد با روس یقو دست

 از اقدامات بتن ، ژهیگرفته ، به و دهیناد آنها ی، به جا یبرانداز

 ، گرفته شده توسط دولت خود را در واقع کامال یاقتصاد یها میبه عنوان تحر نیچن

 خود ، او هرگز نظر ارائه شده ، نیخود را از پوت یابیارز یاست. همانطور که برا یقو

 دیترس دیترامپ بود ، شا دگاهیدر مقابل من. من هرگز از آنچه که د حداقل



 ماند یباق هیخود را در رهبر روس یشخص یآنچه من ممکن است بشنود. نگاه از

 .راز

 ، اما او ابدیادامه  دیجد یها میکردم او را متقاعد کنم که با تحر یمن سع

 چیه یکه خزانه دار دیو من مطمئن شو ی. من گفتم مرددیخر

 از حد آشنا بودند شیاز مقامات ارشد ب یاری. خوشبختانه ، از آنجا که بسهیاطالع

 دولت ، ساخته شده است در یریگ میاز تصم رهیذخ یسوار غلتک با

 ترامپ در واقع دیجد یها میتحر بیاز تصو شیپ توقف

 من گفت: نیدر روز شنبه ساخته شده است ، بنابرا یریگ میتصم چیه/ییشد. برو نها انجام

 بدست آوردن کلمه از ی، برا رهیمد ئتیم در هوادل ، معاون مک مستر و هنوز ه یکیر

 ابتدا به خزانه اطالع دادند ، سپس تمام یمل تیامن یمتوقف کردن هر حرکت به جلو. کارکنان شورا یبرا

 دهد یهشدار م زیها را ن میتحر یموافقت کردند که هر کس یو خزانه دار گرانید

 .خاموش

 یگفت: وزارت خزانه دار یلیحال ، ه نیدهد بحث صبح ، با ا ینشان م--کشنبهی خیدر تار

 در روز دوشنبه. بالفاصله ، هیروس میبود اعالم تحر خواهد

 ، به وادل گفت یلیه یاسیقرمز و زنگ هشدار. جان لرنر ، مشاور س پرچم

 هیدانست دستورات در روس یم ورکیویمتحده به سازمان ملل در ن االتیا تیمامور که

 رینفس گ "، فی[ فقط تضعیلیاو ]ه"، و گفت:  میتحر



 , مشترکونیزیتلو یها نیبه دورب یسی. جاذبه مغناطقتیحق کتمان

 ناپاک: ندیفرا کی زیکرده بود ، اما آن را ن جادی، مشکل ا یاسیس یماریب

 سازمان ملل متحد در حال ریاعالم شد. سف یاطالع از وزارت خزانه دار یها برا میتحر

 مورد ، به اشتباه سرقت صحنه. نی، به جز ، در ا ینقش به باز بدون

 دیرفته بود بپرس نیاز ب کشنبهی یچگونه روزها نکهیخواند تا از ا یم 30 6به من در  ترامپ

 گفت. ریو آنچه که ما انجام شد به آن را تعم هیمن به او در مورد اشتباه روس و

 "بله ، چه خبر است ؟"

 "از حد است. شیب نیا". دیپرس ترامپ

 داد حیتوض من

 . تماس بادیدان ی، م ستیدانش آموز ن کیاو "جستن گفت:  یشیانجام داده بود ، و مغلوب ساختن پ یلیه چه

 .دییها و به آنها بگو روس

 در مسکو ، کایآمر ریمن ، به زنگ سف که

 یدانستند ، در مدت کوتاه یم ۴3آنتونوف ، که من از دولت بوش  یآناتول

 من فقط نیچه در واقع اتفاق افتاده است ، بنابرا دییاز آن. من در مورد به او بگو پس

 مرد تنها بود, از آنجا که کیاشتباه صادقانه ساخته شده بود. آنتونوف  کی یلی: هگفت

 من نیشود صحبت کردن با روس ها ، بنابرا یم دهیدر واشنگتن در حال حاضر ترس د مردم

 که من بعد یجستن زمان یشیمغلوب ساختن پ کی نیدعوت کرد تا مالقات کند. ا دیرا به کاخ سف او



 میشروع به صحبت کردن درباره جلسه کن میتوانست یرا ، چون حاال م او

 روز پر از هیدر پمپئو و روس نی. من همچننیخواستم با پوت یم

 او تکان دادن سر خود را در ترس احساس. یاز گوش شی، و من ب دادهایرو

 روز دوشنبه کایمسکو آرام بود ، مطبوعات آمر نکهیبا وجود ا

 رفت رانی. ترامپ به مطبوعات در اهیروس یها میدر داستان تحر خشم

 سخت برخورد کرده و با توجه به هیروس یها میکه ما با تحر ییراهنما

 را متوقف کند. من یلیاز نظرات ه یناش یزیاست که خونر دواری، ام شتریب

 ، توافق کردند که با مته سوراخ دولت صحبت کرد وانیامور خارجه ، جان سال ریوز به

 ، یلیه-لرسونی، از آنجا که در روز ت یعموم یها تیاز مسئول یبرخ

 سازمان ملل متحد ما در تیدولت و مامور نیب یارتباط چیه اساسا

 الکترون آزاد بود که او به وضوح مورد استفاده قرار گرفت کی یلی. هورکیوین

 غیگفت: از ج وانیبا ترامپ. من به سال میارتباط مستق یبرقرار یبرا

 از هیاول یدر روزها Jeane Kirkpatrickو  haigال نیب مسابقات

 "حداقل آنها در حال صحبت کردن."،  دیخند وانیدولت ، و سال گانیر

 من را در نه به نام یلی. هbayingهنوز هم سه شنبه ، مطبوعات 

 من قصد ندارم به آن را. من"، نگران بودن در سمت چپ در اندام:  ۴5

 پاسخ به آن است. یخواهم که برا ینم



 متحده بود االتیا تیمامور ایکرد و  بیرا تکذ او

 ی، حت دیکن یبررس شتریعقبگرد شنبه مطلع شده است. من گفتم: من ب از

 مرحله اشتباه ساخته شده بود. من کیاعتراف کرده بود که او  کشنبهیکارکنان خود را در روز  اگرچه

 , که خسته شدن از بودنیوادل چک دوباره با خزانه دار بود

 همه در روز جمعه ساخته شده بود ، یآنها روشن برا دیکردند. آنها تاک سرزنش

 آنچه ترامپسازمان ملل متحد ، که هر  ریسف ندهیجمله نما از

 اعالم خواهد شد تا صبح روز دوشنبه ساخته شده ، فقط چی، ه یریگ میتصم

 زین ینقطه گفتن بود. وزارت خزانه دار کیمتحده باز شود. من فکر کردم که  االتیا یبازارها نکهیاز ا قبل

 انجام داده بود, یمل تیامن یکردند که در روز شنبه به نام آنها, به عنوان کارکنان شورا دییتا

 سازمان ملل متحد ما را ریسف دی. و به هر حال ، چرا بایریگیپ یبرا

 جان لرنر صحبت کرد, که گفت, یلی؟ وادل دوباره با مشاور ه هیاطالع

 "آن را انجام داده است... دیاو نبا"

 ضمن

 ،چه بود ، بدون شک  یسندگیمطبوعات بود ر یجستن در مورد چگونگ یشیساختن پ مغلوب

 است. هیدر روس فی، چرا که او نگران آن ساخته شده او را نگاه ضع استیس یواژگون

 ی، به عنوان لر گریحال ، در مورد به شکستن در مقابل د نی، با ا یآتش سوز

 خواست یآبه. ساندرز م-جستن یشیمغلوب ساختن پ یمطبوعات در بحث ها آباد



 رفتن یبرا افتهیمن کاهش  لیدل نیبه, به هم میبه آباد, اما من تصم وستنیپ یبرا من

 نمیب یدر من نم ونیزیستاره تلو کیدر حال  ینقطه ا چیدهد: من ه ینشان م کشنبهیبحث  در

 اول در کار است. در پوشش زنده جلسه آباد ، خواسته هفته

 وجود دارد هیروس یها میدر مورد تحر ریگفت که سوال اجتناب ناپذ آباد

 جستن به یشیو پس از آن ساخته شده نقطه مغلوب ساختن پ یلحظه ا یاز سردرگم یبرخ

 به روباه امیپ کیبالفاصله اخراج  یلی. هیکی ییهوا یرویبر ن سندرز

 و ، رونق ، "، دیری، من اشتباه نگ لیبا تمام احترام به دل": Perinoدانا 

 کردم عنوان کتاب خوب از ی. هالیمدت یدوباره بود ، حداقل برا جنگ

 اشتباه نشد. او اشتباه بود. یلیاست. اما ، با توجه به تمام احترام ، ه حادثه

 کیدر روز چهارشنبه ،  هیپس از ترامپ و آبه گلتغذ

 در مورد مسائل تجارت ، که تا سه آغاز نشده یادیکار ، تا حد ز ناهار

 نیمشترک ، و شام ب یاز ظهر دو رهبر برگزار شد کنفرانس مطبوعات بعد

 دوره کوتاه ، شروع به غذا کردند. من کی، در  15 7در  ئتیه دو

 اول. یبانو مایاجالس ، به واشنگتن پرواز کرد در هواپ نیتوجه به ا با

 .یمانند کره شمال یدر مسائل اساس یواقع تیموفق کی

 و فرصت ارائه شده توسط رانیحال ، تمرکز من در حال حاضر ا نیبا ا

 , به زور مسئله خروج.12, در ماه مه یبعد یها میاز تحر یچشم پوش میتصم



 زنگ زد و در مورد آنچه دایروز سه شنبه به من در فلور پمپئو

 بود یمیاو هنوز بعد از او س ایکه آ میتوانم بگو ینم رانیا یانجام معامله هسته ا یبرا

 اگر او ایدشوار, که کامال قابل درک بود, و  دییتا روند

 یآشفته شده بود باز یا ندهیمردم در دولت که به طور فزا توسط

 اوقات ، پشت و یمشکل ، گاه کیممکن است برداشت. پس از  تیما در نها که

 از باال فکر خروج ریدر مورد انتقاد اجتناب ناپذ جلو

 فکر کند شتریب دیگفت که دولت با ترامپ

 که آنها تا به حال یزیچ طور کامل در مورد آنچه که از خروج ما را دنبال, به

 هستم که آشکار ترامپ نیبه حال مقاومت در برابر انجام تا کنون. من نگران ا تا

 یتواند منجر به حت یم رانیا یمعامله هسته ا دنیدر مورد دم تیعصبان

 دولت را در دست گرفتن یبوروکراس نکهی. دانستن اریتاخ شتریب

 مقدس یالملل نیاز ب گرید یکیبه مانع مرگ  یمیتصم یب

 تواند منجر به مرگ شود. یدولت م یاسیدر سطح س دی، ترد توافق

 ماند ، اما بازگشت در واشنگتن ، من یهفته باق هیبق دایجستن در فلور یشیمغلوب ساختن پ

 که نه به عنوان ی، در حال رانیا یهسته ا دیمتمرکز شدم. مدتها اعتقاد داشتم که تهد رانیا بر

 ، به عنوان خطرناک بود ، به طور بالقوه یبه عنوان کره شمال شرفتهیپ اتیعمل

 آن زهیانگ یانقالب یکالم یوسواس ها لیاز آن به دل شتریب



 آن کیولوژیو ب ییایمیش نیتهران )و همچن ی. برنامه هسته ارهبران

 یموشک آن را ساخته شده هر دو منطقه ا یها تیآن قابل کیسالح( و بالست کار

 در رانیا شرفتیدر حال حاضر ، پ انهی. در خاور میجهان دیتهد و

 انجام مراحل یبرا-ی، مصر ، عربستان سعود هیترک-گرانیالهام گرفته از د یهسته ا نهیزم

 سالح خود را سازگار, یهسته ا یها ییبا داشتن توانا تینها در

 یدارا نیهمچن رانیدر محل کار. ا ریتکث دهیاز پد یشواهد

 یالملل نیجهان ب یمشکوک بودن بانکدار مرکز زیتما

 ، با سابقه فعال بویژه در خاورمیانه تروریسم

 و گسترش آن یبا سالح و مال یستیترور یاز گروه ها تیحما

 در کمک به یخارج یمتعارف خود در کشورها ینظام یها تیقابل

 ایران یسال ، شور اسالم ۴0استراتژیک و پس از  اهداف

 خود را نشان داد. یو نظام یاسیاز در رهبران س ینشانه ا چیه انقالب

 من ، یآلمان یمن با مارک انگلستان مالقات کرد ، سپس با همتا

 فرانسه صحبت کرد. Étienne پیلیهکاکر ، و در طول با تلفن با ف هیژانو

 کردم هر یساخته شده بود ، من هم سع یینها میتصم چیکه من گفت: به طور مکرر ه یحال در

 توافق وجود دارد ، به عنوان "رفع" یبرا ابانیخ چیدهد ه حیممکن است توض راه

 هر سه من یالتماس کرده بود. برا یسال به خوب کیاز  شیامور خارجه ب وزارت



 بود که من لیدل نیخبر سخت بود. به هم نی، و دولت خود را ، ا انیهمتا

 ، که ترامپ برداشت دیحداقل ام ایرا تکرار ، دانستن ، و  آن

 کف زدن رعد و برق ، و من کیتواند  یخبر م نیمعامله در چند هفته. ا از

 متحدان ما بودند نیتر کیکه نزد یممکن است به طور زیخواستم مطمئن باشم من همه چ یم

 توسط خانه و دیالوقوع به کاخ سف بیقر ی. با مالقات هاستیتعجب ن یجا

 مسائل وجود دارد ، نیبحث و گفتگو کامل از ا یبرا یادیز ی، فرصت ها مرکل

 خارج شدن. یجستن به معنا یشیبار مغلوب ساختن پ نیاست که ا شیبه دانستن در پ ازیآنها ن اما

 .احتماال

 بودم ، که پمپئو Lago-که من در مارس یمن انتظار داشتم ، با وجود خوردن او زمان

 اجرا شده بود دییاما او را به تا, یاز نظم و انضباط در دولت القا یبرخ ایآ

 از پمپئو ، در تیاعالم کرد حما تیپل. پل در نها Randبا  مشکل

 جنگ عراق 2003( که 1پمپئو ) ییگفت و گو یبرا مبادله

 بود میرژ رییپل ، که تغ کی ی( حداقل با توجه به صدا2، و ) اشتباه

 از افغانستان برداشت یبه زود دیبد است و ما با دهیا

 ستندین یمطمئن بودم که آنها واقع رایترامپ احساس تاسف کردم ، ز یاست. من برا ممکن

 من را از دست نداده بودند به منظور گرفتن یها دگاهیها. من هرگز با داشتن از د شینما

من تا به  نیجستن ، بنابرا یشیاز مغلوب ساختن پ یمل تیامن یبه دست آوردن کار شورا یبرا یحت ایدادن ، و  یرا

 حال هرگز به



 به من گفت که بعد از آن روز در مورد وانیترامپ با آن روبرو شد. دولت جان سال میتصم

 خود را. پولس گفته بود دییتا ندیبا پل در طول فرا دهدیارائه م تیبا ما حسن ن تماس

 ینام شما جان نم"تنها:  لیدل کیبه  وانیسال یرا ایآ

 ". بولتون

 دوره از ترامپ نیفت که در ابه من گ زین یکل

 جستن ساخته شده بود. یشیمغلوب ساختن پ "میتصم یلعنت نیبدتر"، پل گفت: من  مذاکرات

 که مجموعه پل خاموش در "رسد به من, یپسر خوب به نظر م کیاو مانند "پاسخ داد,  یکل

 . همه به من افتخار ساخته شده است.رادهیاز ت گرید یکی

 کننده دو هفته اول ، من هم در چند تجارت شرکت جیگ نیدر طول ا

 معامله گر آزاد بودم ، اما با ترامپ موافقت کردم که کیمرتبط. من  یو تماس ها جلسات

 اما موفق "تجارت آزاد" ستیمنعکس درست ن یالملل نیب یاز موافقت نامه ها یاریبس

 وافق کردند کهمتحده بود. من به خصوص ت االتیو به دور از صرفه به ا تجارت

 در mercantilist یها استی. آن را دنبال سgamedرا به حال  ستمیس نیچ

 که ی( ، همه در حالWTOتجارت آزاد ) یظاهرا سازمان تجارت جهان

 یاجبار یها یشدن در فن آور ریو درگ یمعنو تیما مالک سرقت

 .دندیدهه دزد نیاز چند شیحساب و تجارت ب یب هیو انتقاالت که ما را از سرما نقل

 یبرا یقو کایآمر یمتوجه شد که اقتصاد داخل ترامپ



 متحده )نه ، همانطور که من شروع به االتیا یو نظام یاسیموثر از قدرت س طرح

 ( ، که سبقت به اعمالاریبس یزیخواست به انجام طرح ر ی، که او م درک

 میتصم یبا سازمان تجارت جهان ونیکام چی. و من تا به حال هیگرید زیو هر چ نیچ

 در نظر گرفته شده یمل subsume یکه برا ییندهایفرا یو داور ساخت

 متحده توافق کردند االتینقطه با تجارت ا نی. من به طور کامل در ایریگ میتصم

 & نگتونیاز همکاران سابق از کاو یکی،  Lighthizerباب  ندهینما

Burling  1970هم در اواسط ، که در آن ما همکاران باs .شده بود 

 تحت ترامپ ، دردناک بود. یدر مورد مسائل تجار یریگ میحال ، تصم نیبا ا

 یمل تیامن یشورا یسازمان انیمنظم وجود داشته باشد, با استفاده از م ریمس کیتواند  یم

 آباد ، به منظور توسعه یمل یاقتصاد ی، حلزون با شورا ساختار

 کردم که ینفر بود که فکر م کی، اما تنها  استیس یها نهیو گز تجارت

 مورد بحث قرار گرفت ، یخوب: من. در عوض ، مسائل در جلسات هفتگ دهیا

 کیاز نزد شتری، که ب یضیب ایترامپ ، در اتاق روزولت  استیر به

 نیی، بدون پا قیدق یریگ میکالج از تصم ییمبارزه با مواد غذا هیشب

 نیها. بعد از ا نهیمرتب کردن مسائل و گز یبرا یسطح سازمان یها تالش

 شود. من یاز استفاده م یتواند برخ یمعتقد بودند ، من احتماال م وگای، به حال من در  جلسات

 -یمرد یبرا ی، در آماده ساز لیمن در اواخر ماه آور یجلسه تجار نیحضور در اول با



Lighthizer نیمرد بهتر کیتعرفه ها "ان چگونه جستن به عنو یشیسفر به پکن. مغلوب ساختن پ 

 شما در حال رفتن "گفت: یکه سرد بود ، اما حداقل او به مرد"،  دوست

 به پا زدن االغ خود را. نیچ به

 نیجستن گفت چ یشیبه من ، مغلوب ساختن پ یمن دوست داشتم. نگاه که

 دیترس یآنها م لیبه دل یکره شمال هیعل میشدت اعمال تحر به

 بود نیدرست بود: به نظر من ، چ یتجارت با ما ، که تا حد جنگ

 یجهان ینیب شیو آباد پ یمرد 3شود.  یها به شدت اعمال نم میتحر

 "جستن آنها را کنار گذاشته:  یشیگرفت ، اما مغلوب ساختن پ یجنگ تجارت واقع کیاگر  یافسردگ

 دهد ؛ آنها به عنوان خون سرد ]در تجارت[ هستند. یگه نم کیها در مورد ما  ینیچ

 .یکه مسائل مربوط به تجارت خواهد بود سوار وحش نمیتوانم بب یم من

 بار دولت ترامپ وارد شد نیاول یبرا لیآور 2۴در 

 فرانسه. یقرار حت ریتحت تاث دی، مملو از مراسم است که با دیبازد

 کایفرانسه و آمر ندگانیرفت. نما اشتباه زیچ چیمطبوعات ، ه یبرا متاسفانه

 اول در یجمهور و بانو سی، با رئ یانتظارنشسته بودند تا در چمن جنوب به

 ، و دنیبه رس Macrons، در انتظار  کیپلماتید ییرایپذ اتاق

 یکیبه نام  دمیپرس Dunfordنقطه از  کیدور. من در  یباز ینظام یگروهها

 ، دیواشنگتن پرس یآهنگ ها ، و او از فرمانده منطقه نظام از



 ، و ما Dunford "، گفت: گرید یدیناام"دانستند.  یاما نه از آنها م

 که یهنگام ژهیبود ، به و ریچشمگ ی. شکوه نظامدیدو خند هر

 ، دنیو طبل سپاه ، لباس در جنگ انقالب لباس پوش Fife یمیقد گارد

 "دودل. یانکی" ی, بازیدر نقد و بررس ییمایراهپ

 از یاریبس یآن ساخته شده برا

 .یادار عذاب

 مطبوعات یضیب کیترامپ در -جستن یشیمغلوب ساختن پ کی،  نیاز ا شیپ

 جستن یشیشود. مغلوب ساختن پ یآنها شمبلد م یمرسوم برا یعکس ها و پرسش ها در

 زمان نیکه ا یمن تعجب در صورت ۴کند.  یعامله مو مانند آن م "مضحک"،  "مجنون"به عنوان  رانیا

 جستن یشی، مغلوب ساختن پ یضی. با مطبوعات پاک از برندیگ یم یآن را جد مردم

 از آن یتر از حد انتظار ، که بخش عمده ا یدر حدود طوالن و

 او به او گفت که ما حیترامپ ، بعد از توض یگفته  به

 اما ستین ینیعقب نش یمتقاعد کردن ترامپ برا یتالش برا 5 رانیاز توافق ا خروج

 مذاکره بزرگ مشغول به کار شد کیخورد. در عوض ، به ترامپ در  شکست

 که در جلسه گسترده در مورد بحث قرار گرفت "چهار رکن" چارچوب

 )چهار رکن بودن: دست زدن به کیدر  کیپس از  نهیکاب اتاق

 رانیا کیبالست یدر حال حاضر ؛ دست زدن به آن فردا ؛ موشک ها رانیا یهسته ا برنامه



 باهوش بود ، استمداریس کی 6. تیو امن ی؛ و صلح منطقه ا برنامه

 یکه صدا حداقل تا حدود یزیشکست روشن به چ کیچرخش  یبرا تالش

 دیصحبت کن یسیبه طور کامل به زبان انگل بایاز منظر او. تقر مثبت

 کند که وضوح یفکر نم چکسیه»فت: گ دارید نیدر ا یو

 دیجامع جد "کار یبرا دیاستدالل ما با 7"است ،  یمعامله کاف کی نیا

 بر اساس چهار رکن. در طول جلسه ، ترامپ خواستار"نامه  توافق

 کند یمتوقف نم یرا از گرفتن هسته ا رانی. من گفتم که ارانیمن از برخورد ا نظر

 معامله وجود دارد. دانستن یاساس بیمعا "رفع" یبرا یراه چیها و ه سالح

 را ذکر کردم زنهاوری، من مشهور آ یزیمقابله با هر چ یترامپ برا از

 و گفت: من فکر کردم "مشکل را حل کند, بزرگ شدن آن, کی دیتوان یاگر شما م" مشاهده

 میبود که ما توانست یزیچ نیرسد. ا یکه در آن به انجام م دیرس یبود که به نظر م یزیهمان چ نیا

 یمتحده ، که مرد االتیا یها میاز تحر reimposingاز خروج و  پس

 انجام شد. "به طور کامل آماده"ما  دییتأ

 ی. کرستیبد ساخت ن هیپا کیدر  دیتوان یشما م"جستن سازنده ،  یشیگفت مغلوب ساختن پ

 دهم ، انیدهم ، اما اگر معامله را پاخواهم انجام  یچه م میگو یمعامله بد ساخته شده است. من نم کی

 از ترک زیدهم به حل همه چ یم حیاست. من ترج دیمعامله جد کیباز به ساخت  من

 "را دوست دارم.  آن



 رفع بد یبه جا دیمعامله جد کی افتیدر"، او گفت ،  دیما با

 به ترامپ گفت که او مشتاق است تا به یتماس بعد کیدر  یرانیا کی) 8 "است.  معامله

 کند.( ینم دیجستن را تول یشیرزونانس از مغلوب ساختن پ چی، که ه دیمعامله جد کیکردن  دایپ

 نیا

 به 12:25، و شکست در اطراف  گریبه تجارت و مسائل د لیپس از آن تبد جلسه

 ، نه رهبر گفت: دادیمشترک. در آن رو یکنفرانس مطبوعات یشدن برا آماده

 نقطه ، ترامپ کیو متفاوت بود ، گرچه در  دیجد اریبس رانیکه در ا

 جمهور, سیرئ یانجام..., اگر چه, آقا یداند آنچه من قصد دارم برا ینم یکس چیه", مشاهده

 اریکراوات شام دولت بس اهیبعد ، س 9خوب است.  اریبس دهیا کی شما

 در آن ، گرچن و من یدر شب. حت 10:30 غذا خوردن تا دی، اگر دوست دار خوب

 و همسرش ، یصرفنظر کرد ، مثل جان کل یبعد یها یسرگرم از

 ما را به همان اندازه که همه ما را برداشت و لباس کار ی، چه کس کارن

 دفاتر ما در راه خانه. از

 سیکه مات یبه جلو زمان کریگام غول پ کیآماده به ترک معامله در زمان 

 "کنم. یتوانم با آن زندگ ی، من م ینیبه عقب نش میاگر شما تصم"توافق کرد ،  لیآور 25 در

 یسخت

 رندیم ینم سیمشتاق ، اما حداقل نشان داد که مات دییتا



 ، مخالفت خود را با سیحال ، مات نیاز آن. با ا شیخندق ب کی در

 که به ترامپ گفت قاطعانه چند روز یهر فرصت برداشت

 ."بمانم یتوانم باق یمن نم"،  بعدها

 بود که ما یقطع هیانیب نیا

 کرد دی، ترامپ دوباره به من تاک لیآور 25روم. بعد در صبح روز  یم

 "یاحتمال یها میتحر نیتر نیسنگ"کامال آماده با  یخواست مرد یاو م که

 مالقات کرد ، و روشن من Étienneکه ما خارج. من هم که صبح با  یهنگام

 بود که به حال به سمت فرانسه به طور کامل در نیا تصور

 یبود ، از آنجا که به معنا یخوب اریخبر بس نیجستن. ا یشیبا مغلوب ساختن پ کیدر  کی

 .ینیجستن به او گفته بود که ما در مورد به عقب نش یشیطور کامل درک کرد که مغلوب ساختن پ به

 یبه جا "یسفر کار"نشست  27 لیمرکل آور-جستن یشیمغلوب ساختن پ

 با مرکل کیدر  کی. s 'تا نه به عنوان بزرگ به عنوان در واشنگتن  "از دولت ، دیبازد"

 , کهدیبزرگتر به طول انجام نهیقبل از جلسه اتاق کاب قهیپانزده دق فقط

 یافتتاح شد )به معن "جانور هیتغذ"در مورد آلمان  تیبا شکا او

 دوم خط لوله, در حال حرکت به اروپا انینورد جر قی( از طرهیروس

 من روشن بود یبرا نیشود. ا یدرمان م یا انهیاروپا( ، که او فکر کرد که ما به طرز وحش هی)اتحاد هیاتحاد

 کرد یخط استفاده م کیاز  نیبود. ترامپ همچن هیروس ریترامپ فکر کرد آلمان اس که



 به جز نیاروپا است بدتر از چ هیاتحاد"، که  یشمار یبار ب دهیشن بعدها

 شده بود ، میمتحده تنظ االتیاروپا را به استفاده از ا هیاضافه کردن که اتحاد 10"،  کوچکتر

 نی، به عنوان کل جلسه بود(. او همچن یسیمرکل مورد مناقشه )به زبان انگل که

 و دهیپرس یفوالد جهان لیدر تحم ریسه تا چهار ماه تاخ از

 تواند با مذاکره یاروپا م هیاتحاد نیجستن بود ، بنابرا یشیمغلوب ساختن پ ومینیآلوم یها تعرفه

 از حد شیاروپا مذاکره کند. ب هیخواست با اتحاد ی. ترامپ پاسخ داد که نمکایآمر

 ترامپ 11, من به خودم فکر. یاحساس نم یاو که راه را در مورد کره شمال بد

 به لیبا تعهد ناتو خود را تبد رداید یحال حاضر به شکست آلمان برا در

 مرکل به عنوان فی، توص یناخالص داخل دیدرصد از تول 2به  یدفاع یها نهیهز شیافزا

 12در ناتو ، که او در حال حاضر در تجارت انجام شده است.  ریبزرگ ش یاز رقصنده ها یکی

 دو ماه ، در تعرفه نگه داشته ، اما ی، حت دیتمد یفشار برا مرکل

 یکه چه زمان دیتواند اتالف وقت ، درست مثل ناتو است. او پرس یامر م نیجستن گفت که ا یشیساختن پ مغلوب

 گناه,, 2030درصد برسد و مرکل پاسخ داد  2به  آلمان

 که او ندیگو یها را به لبخند و ترامپ م یآلمان یحت که

 شانزده ماه. در تعرفه ها ، مرکل باالخره گفت که او یکار را برا نی: همگفت

 مرد آزاد بود. کیخواست چرا که او  یکه او م یتواند انجام هر کار یم

 بماند ، و یبود. مرکل از ما خواست تا در معامله باق desultoryبه  رانیاشاره ا



 رانی، ترامپ گفت ا یمطبوعات دادیواکنش نشان داد. در رو یتفاوت یجستن با ب یشیساختن پ مغلوب

 آن بود. بایتقر نیو ا "، یهسته ا یخواهند انجام سالح ها یآنها نم"

 رانیبه ا لیاسرائ یاز حمله ها گرید یکی

 در پنتاگون گرانیو د سیکه مات 13در روز بعد ،  هیدر سور مواضع

 عهیش نیجانش قی)احتماال از طر رانیا انهیجو یاز تالف ینگران

 یدادیکدام اتفاق افتاد ، و در هر رو چیمتحده. ه االتیا یروهایدر عراق( بر ن انیشبه نظام یها گروه

 ، رانیدر مورد ا یهینگران است. جلسه توج دیرس یجستن به نظر م یشیساختن پ مغلوب

 یبا باز رانیجستن گفت که کل معامله بر اساس دروغ است ، ا یشیساختن پ مغلوب

 به پوست کندن معامله گانیاحساس را دیکه با لیها ، و اسرائ احمق یمتحده برا االتیا

 .busilyدر حال حاضر انجام  اهوی، که البته نتان یطور علن به

 شده ، دیی، کت ، تا یلی، ه یسر و صدا با مرد یهمانطور که روز گذشت ، من با ب

Haspel ممکن است خروج از لیبا اشاره به اوا زیکه همه چ گرانیو د 

 میمناسب فکر کن یریگ میکه به تصم میدار ازیکند و همه ما ن یمعامله م رانیا

 اصرار داشت که او یدر مناطق مربوطه ما. مرد یریگیگسترش و پ مراحل

 توانستم یدر محل ، که من نم میتحر افتیدر یبرا ازیماه مورد ن شش

 ، دیها را بالفاصله اعمال نکن می. چرا تحردیکن درک

 سه ماه ، به اجازه کسب و کار به ندیگو یاز مهلت کوتاه ، م یبرخ با



 مشکل چند ساله با کی نیموجود و مانند ؟ ا یقراردادها میتنظ

 به عنوان نگران با کاهش دیرس ی. او به نظر میتحت مرد یدار خزانه

 ، رانیشروع. بدون تعجب ا یآنها برا لیها با تحم میتحر ریتاث

 یادیها: آنها تا به حال مقدار ز میخوب بودند در فرار از تحر یلیخ گرانی، و د یشمال کره

 است )که در اصل ، یمرد کردیزمان آماده شدن تحت رو از

 دیها با میاوباما(. ترامپ با من موافقت کرد که تحر همان

 ابدی یکاهش م یکه مرد یکوچک زمان یروزی. ما نمره پیفور اثر

 روز ، 90روز تا  180در اکثر کاالها و خدمات از  "باد کردن" دوره

 روز. البته, نفت بود 180, که او در نگه داشته مهیجز نفت و ب به

 است یمرد نیدر مخاطره ، بنابرا یمسئله اقتصاد نیمهمتر

 کنم یصحبت نم چیپ میس"قابل توجه بود. و ما فقط در مورد  یبه سخت ینینش عقب

 دیجد یمهلت که در آن قراردادها کیموجود ، اما  یقراردادها" نییپا

 نیدر همه. ا تیممنوع چیتواند وارد شود و انجام شده با ه یم

 ارزش خود شکست. یب

 روز در 13 خیدر تار یاو در پنج ضلع

 در ادامه به پرونده خود را در برابر سیماه مه ، و مات 2

 جستن ذهن خود را ساخته بود. در سراسر یشی. روشن بود که مغلوب ساختن پخروج



 یاز آخر هفته ، آماده ساز شیروز و هفته ، و ب هیبق

 سینو شیاعالم خروج ، به خصوص پ یبرا دیتشد

 چیه نکهیاز ا نانیاطم ی، برا یجمهور استیر میتصم یرسم سند

loopholes و او لری. استفان مدنیتواند پشت سر خز یم انیکه حام 

 که زیدر مورد سخنان ترامپ ن یسخنران

رفت  سینو شیپ هیکه ته یاضافه کردن ، به طور یبرا یادیجستن به مقدار ز یشی. مغلوب ساختن پشرفتیپ یخوب به

 تا

 یتله. اگر چه من برا یبه حال آماده شدن برا متن

 7به من گفت که خانم اول در ماه مه  ترامپ

 .8ما نقل مکان کرد خروج تا ماه مه  نیشده در آن روز ، بنابرا یزیبرنامه ر دادیرو کیبه حال  تا

 جستن یشیمغلوب ساختن پ یشود. و در واقع ، حت یدولت دفع م نیمسائل سنگ بیترت نیا به

wavered  نیآخر بایکلمه تا تقر یواقع ی، به معنا یگرید ای خیتار کی، تعجب در مورد 

 .قهیدق

 ریو سا رانیدر ا یتماس تلفن کیبهر جهت و  یبار کی

 جانسون وارد سیبور یخارج ریو دب 1۴مه  5در شنبه ،  مسائل

 . آن شب هم ،شتریب یبحث ها یشب برا کشنبهیواشنگتن  در

 شده را در خانه فرستاد دوباره مخالف یسند طبقه بند کیبه من  سیمات

 شده است. احساس کردمبحث در مورد آن درخواست ن یجلسه در سطح باال برا کی، اما هنوز  برداشت



 یپاشرط برا یبرا یحفظ شد و به خوب یخود را به خوب تیکه موقع نیگفتن ا مانند

 یآنچه در آن م ستی. پنتاگون هنوز به ما گفتن نی، اما من خوددار خیتار

 ، پس از آشکار نقل مکان کرد ینیمتحده عقب نش االتیاگر ا اتیانجام عمل یبرا دیبا

 ما را کم کند. نی. ایکیبا جنگ چر مخالفت

 مالقات او را در نی، داشتن اول دمیصبح روز دوشنبه د 9من جانسون در دفتر من در 

 میکرد یرا در طول. ما بررس یو کره شمال رانی، بحث درباره ا 2017در  لندن

 چهار"و  کایخارجه آمر ریترامپ با وز ریاخ یها نشست

 ؛ جانسون گفت که آنها به حال فکر کردن در امتداد خطوط مشابه است. من دهیا" ستون

 و همه ما "چهار ستون جانسون ،" دهیا نیشود به تماس با ا ی: من خوشحال مگفت

 به طور کامل درک ایتانیکرد که بر دی، تاک کیبه  کی. او ، مانند دندی: خندان به توافق رس

 از تعجب یاریانست بستو یضعف معامله موجود ، که م نقاط

 داد که چرا حیمن توض 15که هنوز هم در محراب آن پرستش.  انیحام

 یجستن, من نم یشی, اگر چه, دانستن مغلوب ساختن پیخواهد شد به زود اعالم

 به انفعال گذشت یآن روز بعد خواهد بود. ما پس از آن به سادگ ندیگو یم

 متحده ، معامله االتیمربوط به ا یهسته ا یها میآورد تمام تحر یبه زور م اما

 جانسون که من به او گفته بود ادیقرار داده بود. همانطور که ما جدا ، من به  خی یرو

 ، و هنوز هم ، اگر چه Brexitکمک به در  یخواستم برا یقبل که من م تابستان



 کردمصحبت  Sedwillصحبت در مورد آن بود. من بعدا با  یبرا یما تا به حال شانس کم

 بود که او Étienneبا  یگوش یگفتگو و بعد از آن بر رو نیا

 :tweetedجستن بود فقط  یشیکه مغلوب ساختن پ گفت

 

 دیمعامله فردا از سف رانیمن در مورد ا میاعالم خواهد کرد که تصم من

 .1۴:00خانه در ساعت 

 

 شتریجستن ب یشیمغلوب ساختن پ تیتو یشده بود به تماشا Étienneسمت چپ وجود دارد.  قیتعل بدون

 دیی, که من تاندهیوجود دارد که آ یدقت از من! بود شک کم با

 ی، نه که هر کس گریو چند نفر د Dermerرون  لیاسرائ ریسف به

 .یادیز حیتوض ازین مورد

 am 00،  30 8در  نیچ نگیپ ' Xiدر روز د خود ، ترامپ به نام 

 ترامپ گفت که او .یمختلف ، از جمله کره شمال مسائل

 Xiکودکانه ، اگر  بای، در راه تقر دیو پرس یدر مدت کوتاه رانیدر مورد ا هیانیب

 خواستم یجستن م یشیگفت: آن صدا مانند مغلوب ساختن پ Xi. ندیگو یخواستم بدانم آنچه او م یم

 "چرا که نه ؟"جستن ، در  یشیهدف. مغلوب ساختن پ یبه طور کامل بر رو نشیب کی،  میاو بگو به

 لحظه

 یهسته ا انی، او در پا Xiکه ، احساس اعتماد به نفس در  گفت



 گفت: او یافتاده است. خ یکه چه اتفاق مینیب ی، که بد بود ، و ما م معامله

 نیدانست چ یمتحده م االتیکه ا ی، اضافه کردن به سادگ دیاخبار محرمانه نگه دار ایآ

 مسئله عمده دو جانبه است. در باره ما کیکه آن را به  ستین یزیرا برنامه ر ازدهمی ی، به معن تیموقع

 ، اما ترامپ خواستار دیخواست خواسته و پرس یم رانیگفتن در ا یآنچه ترامپ برا از

 شود. او موعظه است یکه به ما م دیشو مطمئن

 گفتند. در مثبت یخبر سخن م نیا یباره از کلمه  نیدر ا مردم

 کردند یآنها کار م رایمعامله را ترک کند ، و نه فرانسه ، ز دینبا رانیا که

 ، به عنوان دو رهبر مورد بحث قرار گرفته بود دیمعامله جامع جد کیبه  یابیدست

 خارج شود ، چرا که آنها رانیکرد که ا ی، ترامپ فکر نم نیاز ا شیپ

 با مالقات دیاز نقطه او با یجستن که در برخ یشیاز حد. مغلوب ساختن پ شیب پول

 ها ، ییاروپا نی، به عنوان بهتر رانیجمهور ا سی، رئ یروحان

 که درست است. دیترامپ بگو یبه روحان دیبا و

 ، که رفت 00،  15 2در حدود  یجستن سخنران یشیمغلوب ساختن پ

 ، و من ، ساندرز ، و خودم را در ی، با پنس ، مرد لمنامهیتوجه به ف با

 احساس زیهمه چ میرفت یم یضی. پس از آن ، همه ما به دفتر بابیو غ حضور

 شود. چند یم افتیدر یبه خوب یسخنران نیشده رفته بود و ا یزیعنوان برنامه ر به

 با خبرنگاران در کی، من برخورد نزد 30 2بعد از  قهیدق



 تا نیدورب یاتاق جلسه ، که در رکورد بود اما نه بر رو دیسف کاخ

 جمهور دادن او سیرسانه ها خواهد بود ، مناسب ، از رئ ریاوکه تص

 . با آن ، ما انجام شد.گفتار

 

 را پاره کند ، نشان دهد که چقدر آسان است رانیا یماه آن را گرفته بود تا معامله هسته ا کی

 ما یآماده ساز یمن برا نیدر زمان حوادث در دست. من بهتر یبار کس کیانجام  یبرا بود

 آنچه رخ داده است ، چرا که آنها ی، آلمان ، و فرانسه برا ایتانیبر نیمتفق

 مانده یباق یلیمتحده. خ االتیخروج ممکن است ا یآماده برا ریبه طور کامل غ دیرس ینظر م به

 ، ترامپ میرژ یسرنگون یبرا ایبه زانو ، و  رانیبه دست آوردن ا یبرا

 به خالف وجود ، اما ما را به بزرگ استیداشت س اظهار

 .شروع

 در یریگیچند ماه پس از خروج ، کار اقدام به پ یبرا

 یبرا گرید یو برداشتن گام ها یاقتصاد یها میتحر لیتحم یترامپ برا میتصم

 خروج از یخود برا میفشار بر تهران مطابق با تصم شیافزا

 بازگرداندن به اثر همه یبود برا هیاست. اساسا ، طرح اول یهسته ا توافق

 اوباما و پس از آن یدر برخورد هسته ا قیبه حالت تعل یقبل یها میتحر

 ، و به نوبه خود یاجرا یها تیفعال شی، افزا loopholesبستن  یبرا ماتیتنظ

 ، وقت آن بود که 26 یتوسط جوال 16. رانیدر ا "حداکثر فشار" نیکمپ



 ، میده یچگونه ما انجام م دینیتا بب دیمحدود را نگه دار رانیمد تهیجلسه کم کی

 بخش از نیما در دو بعد از ظهر در اتاق نشستن بود. جالب تر که

 در رانیا یکل تیاهم ریتطه یبرا سیتالش مات نشست

 و نی، چ هیاست. او گفت روس کایرو به امر یالملل نیب دیتهد سیماتر

 او مبهم بود ، و من لیبزرگتر شد ، اگر چه دال دیتهد یشمال کره

 شدم ی، خوشحال م میو به عقب بر گرد یرا به مرد رانیا نکهیتوجه به ا با

 بود یمل تیامن یشده در استراتژ ییباال شناسا دیاز چهار تهد یکی

 سیشده بود. اما روح مات دییجستن قبل از ورود من تا یشیساختن پ مغلوب

 انیدهد تا پا یبه ما سگ م یبه طور جد رانیپروتئودر مورد مصرف ا یستگاههایا

 مالقات بود که نیا تیکه او را ترک کرد ، و فراتر از آن. اهم ی، هنگام 2018

 ، انیم نیدر ا 17درز و روز بعد گزارش شد.  رونیرا به مطبوعات به ب آن

 رها شد. نیزم قیاز طر رانیا پول

 سفر لی، من به اسرائ 2019 هیو سپس دوباره در ژانو،  2018در اواسط ماه اوت 

 در مورد مسائل ، لیاسرائ یدیمقامات کل گریو د اهویبا نتان دارید یبرا

 اهویبود و نتان لیاسرائ یبرا یوجود نی. ارانیبه خصوص ا اما

 و رانیا یهسته ا یدر نورد عقب سالح ها شرویپ ستیشدن به استراتژ لیتبد

 میرژ رییبه وضوح متوجه شد که تغ نیاو همچن .کیبالست یها موشک



 بود. رانیرفتار ا رییبه طور دائم تغ ادیدور و به احتمال ز راه

 اعالم شده دولت ترامپ نبود ، قطعا استیس نیاگر ا یحت

 ، با توجه به نیدر زمان نگه. عالوه بر ا میتواند رخ دهد به عنوان اثر تحر یم

 ، وجود داشت و به حال انهینفت خاورم دیعرب تول یکشورها یها دگاهید

 مطرح شده است رانیمشترک ا دیسال ها ، توافق بر تهد یبرا

 رانیا نیمختلف. ا لیخود, البته به دال انیدر م لیاسرائ و

 به دیامکان فشار جد contemporaneously زین اجماع

 اریتواند بس یم کی، که به طور استراتژ نیو فلسط لیمناقشه اسرائ حل

 را دیصف جد نیاز ا شتریب میتوان یما م ایکه آ نی. اکاینفع امر به

 متفاوت بود. اری، البته ، بس یاتیعمل

 کایدر بغداد و آمر کایسپتامبر ، حمله به سفارت آمر لیدر اوا

 یگریباز عهیش یشبه نظام یدر بصره ، بدون شک ، به نظر من ، توسط گروه ها یکنسولگر

 یاریدر درون دولت نشان داد ، به عنوان بس یتازه ا یتنش ها رانیدستور ا در

 به لیعدم تما 18. یقو یدولت و دفاع در برابر پاسخ ها در

 تجاوزات دوارمیبه حمله و ام یها نهیهز شیافزا جهی، در نت یتالف

 یدوران اوباما است. حت یها استیس ی، منعکس کننده خمار ندهیدر آ آنها

 دیجد یها استیو س دیجد appointeesجستن ،  یشیمغلوب ساختن پ یجمهور استیماه به ر ستیب



 بود, مشکل ممکن است 2017 لی. اگر آن را هنوز هم اواستیدر محل ن هنوز

 یادار ینرسیقصور محض بود که ا نیدرک بوده است ، اما ا قابل

 نیادامه داد. بحث در مورد پاسخ به ا استیس یبحران یها نهیزم نیچن در

 obstructionism لی، به دل دیمن به طول انجام یتصد قیحمالت حق را از طر انواع

 در کایآمر ینظام یروهایکاهش حضور ن یضربه ترامپ برا یخواسته ها و

 جستن یشیهمه که مغلوب ساختن پ یجهت منفعل تر است. برا کیدر  کنواختی شروی، پ منطقه

 طنز کوچک بود که خود او چیدر مورد دولت اوباما ، آن را ه متنفر

 ، یموجود بوروکراس التیتما تیتقو یها به سادگ شینما کیستماتیرسیغ

 به طور گسترده تر. انهیبه ضرر منافع ما در شرق م همه

 با مشکل بودم رانیتحمل کردن ا یبرا یوزارت خزانه دار لیاز عدم تما نیمن همچن

 .SWIFTشناخته شده به عنوان  یجهان یمال یرسان امیپ ستمیدر س شرکت

 خواهان کنگره در یجمهور انیدر م یقابل توجه عالقه

 و یبه نظام ، اما مرد رانیاتصال مداوم ا توقف

 قابل درک بود ، اما همواره آنها ی. آنها نگرانیوزارت خزانه دار اعتراض

 مشخصه یژگیموجود ، و استیدر س یرییتغ چیه یفشار قرار دادند برا تحت

 تا کنون سخت تر و رانیبه فشار ا ی. پاسخ واقعیادار ینرسیا

 ، نه به آن را رانیجامع نظارت بر ا یبرا شتریب یکردن راه ها دایپ یبرا تالش



 ادامه نیگزیتواند جا یاست که م سمیبا نظارت بر مکان یعبور به سادگ رمز

 و من نگه داشته یمل تیامن ینفر از کارکنان شورا 19است.  افتهیتالش بهبود  یبا کم یحت دیشا و

 در پشت صحنه ، و بعد از آن در سال موفق ، یادی، تا حد ز نیفشار دادن در ا با

 آمد دیپد ندهیدر آ رانیا استیدشوارتر از س یموانع و حت اما

 .سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ۴فصل 

 

 سنگاپور ریزنج

 

 ، میکن یم ینیبه عقب نش رانیا یکه ما از توافق هسته ا یزمان یحت

 از سر گرفته شد. یکره شمال یهسته ا حاتیترامپ بر برنامه تسل تمرکز

 شد لیمن در مورد تبد نیدلسرد و بدب شتریگرفتم ، ب ادی شتریب

 داشتم دیمذاکره در شمال ترد یاز تالش برا قای. من عممیک-جستن یشیساختن پ مغلوب

 در حال حاضر فروخته شد انگی ونگیکه پ 1سالح آن ،  یبرنامه هسته ا از

 است. یمنافع اقتصاد یدر ازا گرانیمتحده و د االتیبار به ا چند

 cajoled شهیهم یوجود نقض تعهدات خود به طور مکرر ، کره شمال با

 ، شتریب ازاتیمذاکره را به امت زیساده لوح بازگشت به م کایامر

 ما نجایسود. در ا ری، که همواره از تاخ ریبه تکث یواگذار زمان

 میکه ک میداد یم تیآموخته است. بدتر ، ما مشروع زیچ چی، در آن دوباره ، داشتن ه بود

 ، با دادن او یسازمان ملل ، فرمانده اردوگاه زندان کره شمال جونگ



 1935به نام  کیتار لیچرچ نستونیجستن. آن را به ذهن و یشیبا مغلوب ساختن پ گانیرا دارید

 نسبت به آلمان: ایتانیشکست خورده بر یها استیدرباره س رصد

 

 گرفته شد و اکنون که دهیقابل کنترل بود ، ناد تیکه وضع یهنگام

 درمان که پس از آن رید یلیشود خ یبه طور کامل از دست, ما اعمال م

 ن وجود ندارد. آن را به عنواندر داستا یدیجد زیچ چیداشته باشد. ه ریممکن است درمان تاث

 از زیمالل انگ یافتد ، فروشگاه ها یم ی. آن را به که طوالنSibyllineبه عنوان کتاب  یمیقد

 ییعدم توانا دییاز تجربه و تا ییخدا یب

 یکه عمل م یبه عمل زمان لی، عدم تما ینیب شیخواهند از پ یمردم. م

 لیاز وک یساده و موثر, عدم تفکر روشن, سردرگم

 گونگ آن jarringکه خود را حفظ اعتصابات  ی، تا زمان دیآ یم یکه اضطرار یتا زمان

 دهند یم لیرا تشک انیپا یهستند که تکرار ب ییها یژگیو نهایا-

 2. خیتار

 

 دیترس یاز تحمل هشت سال از اشتباهات اوباما ، که من دائما م پس

 باشد یم یخطرناک به کره شمال ازاتیدر مورد امت رانیا استیعنوان س به

 دولت شکست خورده مذاکرات شش حزب و ۴3بود ، نه به ذکر است بوش 



جستن  یشیمغلوب ساختن پ رتیاز تعصب و غ شیب ماریدر چارچوب توافق ، من در قلب ب نتونیشکست خورده کل

 به

 ترامپ با یفتگیجونگ سازمان ملل. پمپئو به من گفت که ش میبا ک مالقات

 ها نهیبه وضوح گز ;مورخ به ابتدا دولت میک جلسه

 محدود است. اریبس

 ، من با جنوب من مالقات کرد هیگردباد سور انی، در م لیآور 12 خیدر تار

 آنها یمل تیامن ری، مد ونگی-Eui، چانگ  یکره ا یهمتا

 با دارید یکرده بود برا دیرا تمد می، چانگ دعوت ک یضی. در ماه مارس ، در بدفتر

 شده است. مضحک آنکه ، چانگ بعد رفتهیجستن ، که در خار لحظه پذ یشیمغلوب ساختن پ به

 کرده بود که او را شنهادیپ میبود که به ک یاما اعتراف کرد که آن کس همه

 بود یجنوب کیپلماتید fandangoکل  نیا 3در وهله اول!  دعوت

 یدستور کار از جد "اتحاد"کره ، مربوط به آن  جادیا

 ما به طیما. درک جنوب از شرا ای s ' میک یدر بخش یاستراتژ

denuclearize یمتحده مل االتیا یرابطه به اساس چیبا مته سوراخ ه یکره شمال 

 معرکه خطرناک بود ، به نظر من ، نه نی، از منظر من. ا عالئق

 در denuclearizationاز بحث در مورد  یریجلوگ ی. من از چانگ خواست براماده

 از انگی ونگیاز پ یریجلوگ یاجالس ، برا یجنوب-یشمال 27 لیآور ندهیآ

 از آن یکیمتحده ،  االتی، ژاپن ، و ا یکره جنوب نیگوه ب یرانندگ



 نیتر کیبه نزد ازیمورد عالقه من به ترامپ گفت که ما ن کیپلماتید یها یاستراتژ

 یکره شمال یاز مهندس یریجلوگ یبا جائه ماه برا یاحتمال یهماهنگ

 جنوب--حفظ ما یخواستم برا یواشنگتن و سئول. من م نیب شکاف

 را رد کرد یترامپ کره جنوب" تریاز ت یری، و جلوگ یکره ا تراز

 نگران. ریغ دیرس یاما او به نظر م"،  سازش

 مالقات کرد Shotaroمن ،  یژاپن یبعد از آن در صبح ، من با همتا

 چشم انداز خود را در اسرع وقت. دنیخواست به شن ی، که م من

 درجه بود 180،  میاز نشست ترامپ و ک ویانداز توک چشم

 مانند خود من. من گفتم: آنها معتقد بودند بایدر کوتاه مدت ، تقر--یجنوب کره

 ثابت شد ، و ما یهسته ا یبه دست آوردن سالح ها یشمال برا عزم

 کدام از چیخواست ه یژاپن م بود. زیراه حل مسالمت آم کی یفرصت برا نیآخر

 شکست خورده شش حزب s ' ۴3فرمول که مشخص بوش  "عمل یاقدام برا"

 کرد به یصدا معقول است ، اما به ناچار کار م "عمل یاقدام برا" ۴. مذاکرات

 یجلو بارگذار یاقتصاد یای( توسط مزاریهر گونه تکث ای) یاز کره شمال یمند بهره

 را به یبردن برنامه هسته ا نیاز ب دنیشمال ، اما کش به

 متواضع یحت انگی ونگیبه پ یا هیحاش یاینامعلوم. مزا ندهیآ

 بود شتریب اریها( بس میاز درد ، مانند تحر یآزاد ای) یاقتصاد یها کمک



 به ما از حذف گام به گام از یا هیحاش یایمزا از

 فقط به عنوان ما. نیدانست که ا یجونگ سازمان ملل متحد م می. کیهسته ا برنامه

 -جستن یشیشروع بالفاصله پس از مغلوب ساختن پ یبرا دنینقطه ، ژاپن خواستار برچ

 حال ، نیاز دو سال. من خواست ، با ا شیو به ب مینامه ک موافقت

 تنها شش دیبا دنی، که برچ یبیاساس تجربه در ل بر

 با ترامپ داریکه آبه در د ینه ماه. من تنها در پاسخ لبخند زد ، اما زمان تا

 ی( ، آبه خواسته برا3به فصل  دیهفته بعد )نگاه کن Lago-مار

 شمال دیتاک زیمن ن 5را به شش تا نه ماه!  دنیبرچ

 ، با قدرت یاریبس یدر طول سال ها یشدن کره از شهروندان ژاپن ربوده

 در آبه یدیعنصر کل کیژاپن و  یکار عمومدر اف یعاطف مسئله

 جستن متعهد به یشیو بعد ، مغلوب ساختن پ Lago--. در مارسزیآم تیموفق یاسیس کار

 صادقانه در هر پس قیموضوع و به دنبال از طر نیدنبال ا به

 جونگ سازمان ملل متحد. میبا ک برخورد

 شد کایبا آمر هیارتباط اول یخواهان برقرار هیترک رینخست وز

 ، و خیاجالس و تار ی، در حال حاضر مذاکره محل برگزار ریمد

 خواست جلسه در یم می. کییکایانداز آزاد سه گروگان آمر چشم

 ، که هر دو از آن پمپئو و من موافقت کردند Panmunjom ایو  انگی ونگیپ



 دمیاستارت. ترامپ و سنگاپور را به عنوان دو مورد قابل قبول د ریغ

 تواند ینم یدر کشور کره شمال مایدوست نداشت به پرواز. هواپ میاما ک ، انتخاب

 .انگی ونگیاز حد دور از پ شیخواست به ب یبه هر دو شهرستان به هر حال ، و او نم دنیرس

 سقوط! زیهمه چ دیمن: شا دیام

 صحبت کرد یکره شمال ی، آبه در طول مورد هسته ا Lago--در مارس

 ما در واشنگتن بود ، که یبه عنوان در جلسه قبل دی، تاک برنامه

 که رانیا یتوافق واقعا موثر ، بر خالف توافق هسته ا کیبه  ازین ما

 جستن تا به حال اغلب انتقاد کرد ، و که دولت اوباما یشیساختن پ مغلوب

 فقط انگی ونگیالبته ، پ 6امضا کردند.  یشده بود حت دیخود تاک یخود به

 سند بدون امضا ، اما ممکن است کیعنوان قادر به دروغ گفتن در مورد امضا به عنوان  به

 مدت ژاپن خواست که در یطوالن یها تیاز موقع نیآنها را سفر کردن. آبه همچن فقط

 محدوده ی، ما شامل کوتاه و متوسط موشک ها کیبالست یدر مورد موشک ها بحث

 نیخانه ژاپن ضربه( و همچن ریز جزاا یقابل توجه یتواند بخش ها ی)که م

ICBMs متحده قاره(. االتیبه آمار ا ازی)که شمال ن 

 شمال و یکیولوژیبردن ب نیخواست از ب یم زی، ژاپن ن بیترت نیهم به

 از هر توافق با یبخش دی، که من توافق کردم با ییایمیش یها سالح

 فکر کرد دنید یبرا میک ریاخ داریاز د یزیکه چه چ دیترامپ پرس 7. انگی ونگیپ



Xi کایآمر ری، و آبه گفت که آن را منعکس تاث نیدر چ نگیپ 

 یالملل نی، و قطع ، تحت ب ینظام یرویاستفاده از ن یبرا یضمن دیتهد

 متحده االتیکرد که ا دیاست. آبه تاک نینفت از چ انیاز جر یاریها ، از بس میتحر

 به شمال یقو گنالیس کیچند روز قبل از ارسال  هیسور هیعل اعتصاب

 ، وحشت زده شده بود لیجانگ ا میجونگ سازمان ملل ، ک می. پدر کهیو روس کره

 یو نظام "محور شر,"شامل شمال در  ۴3که بوش  یهنگام

 قانع کننده s 'بود. من فکر کردم که آبه  انگی ونگیاهرم در پ نیبهتر فشار

 معلوم شد به محدود است. ریجستن ، اما تاث یشیخواهد شد نوسان مغلوب ساختن پ ارائه

 دارد ، ازیمستمر ن یها یادآوریها همان حس را داشتند که ترامپ به  یژاپن

 جستن در شمال یشیداد که چرا آبه اعطا شده تا اغلب با مغلوب ساختن پ حیتوض که

 در سراسر دولت است. کره

 یبزرگ اعالم کرد که آن را خروج اهوی، شمال با ه لیآور 21 خیدر تار

 یآن بود در حال حاضر هسته ا لیتست موشک به دل کیو بالست یهسته ا شتریب

 جستن یشیگام بزرگ در زمان به جلو ، و مغلوب ساختن پ کیرا به عنوان  نیمعتبر ا ی. رسانه هاقدرت

 . اگرploy غاتیاز تبل گرید یکیفقط  دمیمن تو را د 8. دینام "بزرگ شرفتیپ"را  آن

 کامل یتواند به سادگ یم انگی ونگیشد ، پ یریگ جهیالزم در حال حاضر نت شیآزما

 .لیتحو ستمیس دیتول ییسالح و توانا یالزم برا کار



 میبا ک یدر اجالس سران کره ا s 'قبل از ماه  لیآور 2۴ خیبازگشت در تار چانگ

 رهبران. من بود رها چانگ فکر که DMZ در

 هر یتنها دو صفحه ، که به معنا "panmunjom هیاعالم"

 خاص است. من احساس کردم که جنوب اریتواند بس ینم denuclearization: در مورد گفت

 لیمعامله از جان گذشته بود به دل کی یجونگ سازمان ملل متحد برا میباورند ک نیبر ا کره

 یتصادها و توسعه اق میاعمال شده توسط تحر فشار

 بود. "دولت یسالح هسته ا"، در حال حاضر که آن را  تیشمال اولو در

 یمن نم

 ، پمپئو انیم نیاستدالل آرامش. در ا نیکردن ا دایپ

 ، احتماال ژوئن میک-جستن یشیجلسه مغلوب ساختن پ یها در زمان و مکان برا نهیگز

 سنگاپور. ای، در هر دو ژنو  13 ای 12

 ، اما صلح زیتا به حال همه چ DMZجشنواره در  میک--ماه 27 لیآور

 از مواد مخدر بود. یعار بایپرواز در اطراف اما در واقع تقر تونیز یشاخه ها با

 را دادم ورکیوین کینسخه از  کیصبح روز جمعه واشنگتن ، من به ترامپ  در

 کره نیدانا تر کایاز امر یکی Eberstadt  ،9 کیتوسط ن op-ed بار

 -رخواریطفل ش-a, سبک – P. T. Barnum"به نام اجالس  یکه به درست, ناظران

 "است.  قهیمتولد هر دق یپلماسید



 جستن آن را بخواند ، اما من یشیکنم مغلوب ساختن پ یمن فکر نم

 شهیهم یکنم که دستور کار کره جنوب دیمن تأک دگاهیخواستم بر د یم

 به حفاظت از منافع خود ما. خوشبختانه ، ازی, و که ما نما

 ، به خصوص در هسته anodyne یبود قابل مالحظه ا panmunjom هیاعالم

 . ماه به نام ترامپ در روز شنبه به گزارش در مورد مذاکرات خود را. او هنوزمسائل

 ارائه به "، denuclearizationکامل "متعهد به  می. کنشئه

 شم کیفقط  نی. ادیخود را ببند Punggye-ri یتست هسته ا تیسا

 تحت Yongbyonبرج خنک کننده در راکتور  دنیمانند دم "، ازیامت"

 تحت فشار قرار داد یبه سخت مینشست ترامپ و ک یماه را برا لیجونگ ا میک

Panmunjom به دنبال بالفاصله توسط سه جانبه با هر دو کره و ، 

 یقرار دادن خود را به عکس بعد یبراتالش ماه  یادیتا حد ز نیما. ا

op  که در دیرس ی(. ترامپ به نظر مدینیرا بب 2019)همانطور که دوباره در ژوئن 

 تا اواسط ماه مه ، که میجلسه ک شبردیپ شنهادیپ ی، حت جذبه

 حیترج میکه ک دندیبود. خوشبختانه ماه بخش لیقابل و قابل به دل ریغ

 تی، که به ناخن کردن محل کمک کرد. ترامپ گفت که در نها سنگاپور

 بخش بود. نانیکنم که اطم یکار م خیتار یو من با ماه بر رو ترامپ

 , و او موافقت کرده بود,denuclearizeسال خواسته بود  کیدر  میماه ک



agreeably از قضا ، در ماه 10شده بود.  شنهادیمن پ یبازه زمان کیبه  کینزد 

 سال برنامه از کیبه دنبال ، آن را سخت تر بود به دولت به توافق برسند به  که

 و strategizedادامه  ی. دو رهبر در مورد چگونگمیمتقاعد کردن ک یبرا

 ، میدرخواست کن یاز کره شمال دیآنچه که با نییخواستار تع ترامپ

 باهوش بود ، چرا که هر یپلماسید نیبود. ا دیمف اریبس که

 آن خواسته ، و اگر ما یاگر ما برا یتواند ش یم ینوشت ، او به سخت ماه

 یاو. ماه قدردان ندیگو یتر از ماه, او تا به حال حداقل م سخت

 ارسال کرد یکره جنوب یترامپ به نوبه خود او را به رسانه ها رهبر

 همه بود. او سپس با آبه صحبت کرد ، به نیجستن مسئول ا یشیمغلوب ساختن پ چقدر

 در پرتو گزارش ماه میدرباره نشست ترامپ و ک شتریب یاستراتژ

 او ساخته شده بود یدی. آبه تکرار تمام نکات کلمیجلسه خود را با ک در

 ماه. نه نیاز حد خوشب شی، در مقابل چشم انداز ب a-Lago-مارس

 خواست بتن ، تعهدات بدون ابهام ، در هر دو ی، ژاپن م میک اعتماد

 کرد که او دیجستن تاک یشی. آبه به مغلوب ساختن پیو مسائل ربودن سه راه یا هسته

 یدهد که آبه فکر الزم برا یتر از اوباما ، به وضوح نشان م سخت

 جستن از آن نقطه. یشیمغلوب ساختن پ به

 ، که انهیر خاورممن بعدا با پمپئو صحبت کردم ، سپس با سفر د



 به آبه و ماه تماس از آنجا. فراخوان ماه به خصوص گوش

 بوده است ، من گفتم ، و در پاسخ به ترامپ "به مرگ کیتجربه نزد کی"

 ".یدر عربستان سعود یقلب ستیپس از ا"

 ، ما شتریب gyrationsپس از چند 

 ژوئن مستقر شد. در 13و  12 خینشست اجالس در تار یسنگاپور برا در

 روز دوشنبه ، ترامپ به من در مورد ظواهر من در دو صبح

 . منیاز بحث نگران کره شمال یاریدهد ، که در آن بس ینشان م کشنبهی بحث

 شیبه او را ستا ازیاو گفت ، اما من ن "خوب بوده است ، اریبس ونیزیدر تلو"

 "هرگز وجود داشته است. نیمثل ا زیچ چیه" لیبه دل شتریب

 باالخره

 کند. ترامپ یم هیصلح نوبل توص زهیجا یگفت که ترامپ برا ماه

 را دوست نداشت "یبیمدل ل"حال ، که او اشاره من به  نی، با ا گفت

denuclearizing موعمار قنه یسرنگون لیبه دل یکره شمال 

 .یار عرببه انهیسال بعد در طول به طور کامل نامربوط در شرق م هفت

 بود لگرانیبه منظور منع گسترش تحل "مدل"است که  حیکردم به توض یسع من

 ی، پس از آن نه تنها قدم یبیل یبردن برنامه هسته ا نیبه طور کامل از ب

 .ینیب شیقابل پ ریغ مرگ



 جستن موفق به درک که یشیکند. مغلوب ساختن پ ینم افتیدر قینشان داد که من از طر خچهیتار

 منطقه جاروب قیاز طر یری, که به طور چشمگینشده بهار عرب ینیب شیپ

 سقوط پس از آن بود ، نه یبرا یلی، دل 2011در  ابتدا

 ستیترامپ ن یخطا نی. ایهسته ا یخود را از دست داد سالح ها 2003

 propterپس از تک کاره ، بنابر " کیکالس یدر مغالطه منطق ریدرگ یاری. بسییتنها به

 جمله نی( ، نمونه در ا" لیدل نی، به هم نیا پس از ")"

 القنه ، Muammar،  یبیل کتاتورید"داستان:  مزیتا ورکیوین 2019 کی از

 کشورش کشته شد ینوپا یهسته ا یریپس از دستگ 2011 در

 بزرگ"جستن گفتگو با گفتن ،  یشیحال ، مغلوب ساختن پ نیبا ا 11 "است.  برنامه

 "است.  کار

 که او یبعد گفت که زمان یقضا ، ترامپ خود را در کنفرانس مطبوعات از

 :یبیاز ل "decimationکل " یاو به معنا "یبیمدل ل"اشاره به  با

 [ اگر ما رایمدل را به صورت ]با کره شمال نیدر حال حاضر ، ا"

 هاراتاظ نیجستن ، ا یشیپس از مغلوب ساختن پ قهیچند دق 12. ادی، به احتمال ز معامله

 "او پشت خود را!"جمهور پنج باال داد و گفت:  سیرئ معاون

 تهمت

 "شما روشن ، من آن را ثابت!"گفت ،  خود



 که ما ییوجود داشت ، جا یریدر جبهه گروگانگ یتحوالت قابل توجه نیهمچن

 سه نفر را آزاد کرد یبود که کره شمال یینشانه ها شیحال افزا در

 کنند و افتی، اگر شخصا به سمت شمال پرواز کنند ، آنها را در یکائیآمر انیزندان

 از رفتن خود را به دهیا نیخواهم ا یاست. او و من نم کایآنها را به امر بازگشت

 مهم بود که ما ی، اما آزاد گروگان ها به اندازه کاف انگی ونگیپ

 رد که برداشت تادر مو یزیچ چیجستن ه یشیبه آن را فرو برد. )مغلوب ساختن پ میتصم

 .(نندیب یمسئله نم کیها ، آن را به عنوان  گروگان

 بار سوم در کیآمد به من  چانگ

 کرد که دی. او تاکPanmunjomدر جلسه  شتریب اتی، ارائه جزئ ۴است  ممکن

 قابل برگشت ریکامل ، قابل اثبات ، و غ"سخت تحت فشار قرار دادند به توافق برسند به  میک او

denuclearization  ،"بود فرمول ما رفتن به یکه طوالن 

 یبرا یخواهد بود و گام مهم بالغ 13دولت ،  ۴3 بوش

 شی، در پ دیرس یبه نظر م amenable می. با توجه به ماه ، کیشمال کره

 هرگز تعهد علنا. ماه میسنگاپور ، اما ک نهیزم

 تواند یم اتیجستن, پس از آن جزئ یشیساختن پ با مغلوب "معامله بزرگ"به  دنیرس یبرا میک خواستار

 است که هر چه منافع شمال دیبحث در سطح کار ، تاک مورد

 , گفت:می. کdenuclearizationخواهد آمد پس از انجام  افتیاست در ممکن



 خواست با ترامپ مشورت کند ی. ماه منی, گفت که او را درک تمام اچانگ

 نشست ، که ما میک-واشنگتن در اواسط تا اواخر ماه مه قبل از ترامپ در

 . بعد از آن روز ، آن را در ژاپن به دفتر من آمد بهدندیبه توافق رس تینها در

 ژاپن به دنبال کیاجالس ، نشان دادن چقدر از نزد میک--در مورد ماه بحث

 از یناش یمقابله با خوشحال یخواستم برا یتمام مراحل. من م

 سقوط یبرا دیما با دی، نه که من توسط آن غلبه کرد ، تاک سئول

 .کردیرو "عمل یاقدام برا" یشمال یسنت

 رفتند یدر عراق به سر م انگی ونگیپ یخرداد برا 8سه شنبه 

 به دنی، و با آنها را به واشنگتن بازگشت ، پس از رس ییکایآمر یها گروگان

 استقبال کرد رانیپس از دو صبح روز پنجشنبه. ترامپ از بازگشت به ا اندروز

 ، عجله مرتب ، وسط از شب ، پخش زنده یدر باور نکردن مردان

 منتشر شده قابل درک بودند یها ییکایورود. سه آمر مراسم

 را به خارج مایکه آنها هواپ یخود را در جشن زمان ی، باال بردن سالح ها فراوان

 روشن. آنها عاشق صحبت کردن با مطبوعات بودند و آمار افکن نور

 متفاوت از اریبس یاز ، خوشبختانه ، بازگشت از کره شمال یری، با بهره گ شب

 یکی ییای. درWarmbierاوتو  یها تیاز شکنجه ها و اذ که

 ینوران کینزد اری، عبور بس دیبه کاخ سف پرواز



 یسورئال بود. ترامپ در ابر نه ، حت بای، تقر ادبودی یبنا واشنگتن

 کی نیفرود آمد ، چرا که ا یکه ما در چمن جنوب یصبح ، زمان 30 3 در

 تواند کاهش دهد. یخصمانه نم یرسانه ها یحت تیموفق

Maneuverings همچنان  مینشست ترامپ و ک یبراapaceدر . 

 نفوذ در شمال نگران یانجام شد برا نی، ما در مورد آنچه چ خاص

 ,یچ هیژ انگیمانند  ینیچ کنانیباز دیبه دنبال چه کل کی, و از نزدیا کره

 ی، سابق خارج ۴3در واشنگتن در طول بوش  نیسابق چ ریسف

 امور خارجه ریبرتر به وز تیموقع کی) یمل ی، و در حال حاضر دولت عضو شورا ریوز

 . من تا به حالندیگو یخود و در مالء عام م انی( ، به همتانیچ ستمیس در

 متحده اگر االتیمرحله به سرزنش ا میکه پکن تنظ یها ینگران

 بودند "یتندروها" یشکست ، هشدار داد که کره شمال مذاکرات

 گونه چیبدون ه ییکایآمر یآزاد کردن گروگان ها یجونگ سازمان ملل متحد برا میک کاهش

 ، اجماع وجود نداشت ویسنار نیمتحده است. در ا االتیاز ا "متقابل"

 انگی ونگیاز پ یدر شمال و مقاومت قو ستمیداخل س در

 آغاز شد. یاست که مذاکرات در معرض خطر بودند قبل از آنها حت یمعن نیبه ا ینظام

 یکی نیمتحده. ا االتیتوسط ا شتریب رانهیشگیپ ازاتیامت ?پاسخ

 : ترسناک ساده لوحستیدر راهکار کمون یباز نیتر یمیقد از



 که یبه طور "یتندروها"و  "روها انهیم" انیانشعاب م یها با قصه ها یغرب

 .میا رفتهیپذ "روها انهیم" تیتقو یرا برا یقابل قبول ریغ جینتا ما

 که تنها ریاعالم اخ یدر مورد شمال ینگران ایآ چانگ

 کنند ، نه یشرکت م Punggye یشیآزما تیسا "بسته شدن"نگاران در  روزنامه

 ممکن است فقط انگی ونگی، به عنوان آنها قبال متعهد شده بود. پ یهسته ا کارشناسان

 "بردن نیاز ب"شگرد بود  نیکه ا ی. در حالدیرا دعوت کن Bobbseyدوقلوها  نیهمچن

 بود Potemkin نیآکیآن ، روح گر "ساختمان" یبه جا یزیچ

 حال بدون شک جشن ادامه ارتباط خود را. نیا با

 چانگ و من در تلفن به طور مداوم در طول هفته بعد بود

 میک-سفر ماه جائه به واشنگتن و ترامپ یشدن برا آماده

 "بسته شدن" میصحبت کرد Punggye-riسنگاپور. ما مکررا در مورد  نشست

 یالملل نیب ایما و  تیکرک خالص بود, با شروع با فقدان هر سا که

 ینیزم ریتونل ها و امکانات ز ی، به خصوص بررس یبازرس

 )تونل aditsانفجار بسته شدن  ایو  یاز هر گونه آماده ساز قبل

 شد یمخف ی, کره شمالیبازرس نی(. توسط امکان چنیورود

 تواند ی، به عنوان عمل مشترک بود ، م یهسته ا یقانون ی. متخصصان پزشکیدیکل اطالعات

 در مورد اندازه و محدوده یقابل توجه یریگ جهینت ایآ



 گوالگ که ینقاط در شمال هسته ا گریبرنامه سالح ، د یا هسته

 دانست یاتم یانرژ یالملل نیما از آژانس ب 1۴. شتری, و بیافشا و بازرس میخواست یم ما

 کرده بود یزندگ قیو پس از آن ، که من از طر 1991در عراق در  تجربه

 وجود دارد ادیز اری، که بس ۴1در طول دولت بوش  شخصا

 به طور موثر پنهان بدون اریتواند بس یاز اطالعات است که م مقدار

 , و بعد از هرنیقبل, در ح تیمداوم در سا ی, بازرسمناسب

denuclearization پس از آن ، مانند یالملل نینظارت ب 

 ، aditsخاک خارج از  ینمونه ها یاتم یانرژ یالملل نیب سازمان

 بود, به عنوان شمال Punggye-riدر داخل کوه  یبازرس یبرا ینیگزیجا چیه

 طور کامل درک شده است. این تبلیغات از مدارک و شواهد نبود به

 بعد CNN یبد است. حت دیترد یب مانی، اما از آن ا انگی ونگیخوب پ مانیا

 جرم مالیمثل پا"به عنوان  یکره شمال کردیرو مشخص

 مطرح یکره ا نیتواند در ب یموضوع م نیچانگ فکر ا 15 "است.  صحنه

 بعد در هفته ، اما شمال لغو Panmunjomدر  جلسه

 . سپسانگی ونگیاز نمونه پ گرید یکیلحظه ،  نیدر آخر جلسه

 در مورد تی، شکا میک-به لغو جلسه ترامپ دیصراحت تهد به

 "حداکثر تندر."به نام  یکره جنوب یورزش نظام--کایآمر ساالنه



 نیا

 نیدر مورد ا تی، اما آن و بعد از شکا ploy غاتیتبل گرید بود

 لیما ، تبد یمشترک نظام یآمادگ یبرا یاتی، کامال ح ینظام ناتیتمر

 انتظارات شمال. نیتر یجستن فراتر از وحش یشینفوذ به مغلوب ساختن پ یبرا خارج

 pm 00،  30 6گفت: در حدود  یفوران کره شمال نیمن به ترامپ در مورد ا

 است ، خوب است با تیهر چه وضع"باشد ،  دیاو گفت: خط مطبوعات ما با و

 دهند به یم حی، من آماده هستم. اگر آنها ترج دارید یدهند برا یم حی. اگر آنها ترجمن

 از حد. من به طور کامل درک خواهد کرد. شی، که خوب است با من ب مالقات

 من دوباره به نام در

 هفت ساعت و گوش در طول به ترامپ انتقاد از جنوب حدود

 تواند یسال بوده است ، نم کی ی: او در برابر آن را برایورزش نظام کایآمر--یا کره

 بود ، دوست نداشت پرواز زیآم کیو تا تحر اریبس نهیدرک چرا از آن هز

B-52s تونم باور کنم یاز گوام به شرکت ، و در و در و در. نم 

 یکره شمال یبه طور کامل آماده برا--ناتیتمر نیا یبرا یلیدل که

 داده نشده بود. اگر آن را به حال ، آن را به وضوح ثبت نام نکرده بود. حیقبال توض--حمله

 ارتش صالح غالبا. به خصوص در اتحاد ، مشترک ورزش

 ینم جادیمشکالت را ا نیمتفق یکه کشورها یمهم است به طور اریبس آموزش



 متحده بود االتیا یروهایشعار ن "مبارزه با امشب"زمان بحران.  کیرا در  خود

 . کاهش دریو شکست پرخاشگر یریخود را به جلوگ تی، منعکس کننده مامور کره

 . همانطور که من آمد بهستیکه آن را قطع ن "، ندهیمبارزه با ماه آ" یتواند به معنا یم یآمادگ

 ناتیخواستم در مورد آن بشنوند. تمر یجستن فقط نم یشیکه مغلوب ساختن پ دیحال ، متوجه شو نیا با

 ارزش بودند گران است. مورد بسته. یجونگ سازمان ملل متحد و ب میک جرم

 کیدر  کردند ؛ یسنگاپور کار م ی، ما در تدارکات برا انیم نیدر ا

 ، و من با ترامپ یکرد که او ، کل شنهادیپ کایخارجه آمر ریوز نخست

 توافق کردند. من هم یو من به آسان ی، که کل میگاه او در اطراف ک هر

 تواند با توجه به همه انفجار روزانه یچگونه منسجم ما م نگران

 در بیو غر بیعج یاز قسمت ها یکیجستن شد.  یشیمغلوب ساختن پ دیکاخ سف در

 دیکاخ سف کی،  Sadler یتوسط کل یعلن ریممکن است اظهارات غ اواسط

 . نظرات او ، اخراجنیکارکنان ، در حدود جان مک ک ارتباطات

 یرا ایبه عنوان سازمان س Haspel نایو چگونه او ممکن است در نامزد ج نیک مک

 طبوعات, بالفاصلهدرز م رونیبه ب "او در حال مرگ به هر حال," رایز کارگردان

خواستند  یم گرانیکه د ی، در حال Sadler جیترو یخواست برا یجستن م یشیطوفان. مغلوب ساختن پ کی جادیا

 به

 Sadlerاو مبتال.  یبرا یبه صورت عموم یحداقل او را عذرخواه ایاو ، و  آتش

 ، نیجستن ، که نفرت مک ک یشیمغلوب ساختن پ لیکرد و به دور با آن به دل یخوددار



 شده توسط لیخود را به سالح تبد تیحساس Sadlerاو را به.  اجازه

 ترامپ دیدر سف یمکرر تهاجم کیتاکت کیاز نشت ،  گرانید متهم

 آغوش و بوسه پاداش. کیجستن او را با  یشی، مغلوب ساختن پ یضیجلسه دفتر ب کی. در خانه

 نقطه ، کیدر  یکل دنید یمسئله من بود ، من رفتم برا یافتضاح به سخت نیچه ا اگر

 دیکن افتیدر نیاز ا یتواند عذرخواه یمردم م یکه قطعا منطق بدانند

insubordinate بحث کوتاه ، تنها با دو نفر از ما در کی. پس از 

 .نجایاکه چگونه از جان گذشته من به خارج شدن از  دیتصور کن دیتوان یشما نم"گفت:  ی، کل دفتر

 خواهد کرد. دایکار ، به عنوان شما را پ یمحل بد برا کی نیا

 دنید یبود که برا یکس نیاو اول

 تواند ی، و من فقط م دینیاو را در شب را بب نیجستن در صبح و آخر یشیساختن پ مغلوب

 یکرده بود. کل یریخود را جلوگ یاز اشتباهات او در دوران تصد یاریکه چگونه بس حدس

 آنها در حال آمدن"به مطبوعات ، به طور کامل حق به نظر من ، و گفت:  حمله

 که من شک نکردم."از حد ،  شیشما ، ب یبرا

 در جنوب افغانستان کشته شد یرانیا یروحان کی

 تحت بوش 2002به  یابی، دوست ستین یدیجد زیچ نیبه من با نام حمله کرد. ا و

 افتخار. "تفاله انسان"به من با من تماس  یکه کره شمال ی، هنگام ۴3

 آنها



 )من تعجب اگر آنها denuclearizationاز  یبیمن با استناد به مدل ل حمله

 جستن(, گفت, یشیدانستند واکنش مغلوب ساختن پ یکه م دیمنبع در داخل کاخ سف کیبه حال  تا

 ی, و ما نمختهیبولتون در حال حاضر در گذشته ر تیفیما نور بر ک"

 البته ، آن را روشن به 16او.  یکردن احساسات ما از طاقت فرسا به سو پنهان

 در کنار ما از مذاکرات که آنها واقعا محکوم شد همه

 قابل برگشت ریکامل ، قابل اثبات و غ" اریبس مفهوم

denuclearization." 

 در مورد شمال نگران یکره جنوب

 مهربان ماه ی. حتیمشترک نظام ناتیبازگشت به تمر اسیمق یبرا تالش

 بود یاتیآنها ح یبرا ناتیاز تمر یدرک کامل خوب دولت

 راندن گوه یبرا انگی ونگیپ یاز تالش ها گرید یکی نیو نگران ا تیامن

 یسئول و واشنگتن. چانگ گفت: شمال به وضوح در تالش برا نیب

 نشست ، میک-27 لیاه آورجستن دور از من ، مربوط به آن در م یشیمغلوب ساختن پ میتقس

 میک-در مورد نقش من در ترامپ یتن از مقامات کره شمال چند

 ی. اما مهم تر ، کره شمالگریبار د کی. من احساس افتخار جلسه

 مشترک ، در حال حاضر حمله به ماه: ینظام یها نیمحکوم تمر ادامه

 به وضوح ثابت شده است که یدر حال حاضر مقامات کره جنوب"



 -حمالت شمال بود نه چندان نیچن 17"... تیکفا ینادان و ب گروه

 آن توسط ینامحسوس از ماه ارعاب به انجام کار شمال برا راه

 شگرد ما مصمم بودند موفق شد. کیما ،  فشار

 به عنوان دیرس یدر سنگاپور نم ایاز کارکنان آ میک سی، رئ یجد شتریب

 یشمال دیرهبر پارانوئ یبرا ی. آماده ساز17شده در مه  یزیر برنامه

 متحده در زمان را االتیجمهور ا سیرئ کی یاز آنچه در آن برا شتریاگر مراتب ب ی، حت رومندین

 انداختن قیبه تعو تیتواند در نها یم نهیدر تخمگذار زم ری. تاخیسفر نیچن

 یمه بدون کره شمال 21. تا دوشنبه دیجلسه خود را لغو کن یحت ای

 ما در وجود دارد میجلسه با ت چیرو ه نیارد شده بود ، از او شرفتهیپ میت

 به دست آوردن یخواهم برا یمن م". ترامپ شروع به تعجب کرد چه بود ، به من گفتن ، سنگاپور

 که صدا قول داده است. او بازگو"]از سنگاپور[ قبل از انجام آنها ،  خارج

 با زنان او مورخ بود ، او هرگز دوست به آنها را شکستن چگونه

 یلیخ"انجام شکستن. ) یکیخواست به  یم شهیاو هم ;او با

 به ایبود که آ نیسوال ا 1 18که من به او گفتم بعد.(  یزمان ی، گفت: کل آشکار

 تا او دیصبر کن ایدر آمد به شهر و -سنگاپور فقط به عنوان ماه جائه لغو

 مانده را یماه باق نیکنند ، چرا که پس از انجام ا یمن از ترامپ خواست تا در حال حاضر عمل مکرد.  ترک

 بود. ترامپ یضرور ریماه ، که غ حیصر rebuffرسد مانند  ینظر م به



 ".ریج ریج یمن ممکن است امشب صدا", گفت, توافق

 در درخواست ترامپ ، من با آن صحبت کردم

 نیدور. من گزارش ا تییتو دی، که هر دو توافق کردند او با یو کل پنس

 . پس ازدیاو ممکن است بگو تییکردن آنچه که تو کتهیبازگشت به ترامپ ، و ترامپ شروع به د

 آمده به عنوان: دیآنها( پد ای( ، آن را )و Westerhout)مناسب توسط  سینو شیپ چند

 

 و یکرده است مربوط به کره شمال رییکه گفت و گو تغ تیواقع نیاساس ا بر

denuclearization یاطالع رسان یمن خواسته برا ندگانیآن ، من با احترام از نما 

 اریکه من بس یژوئن در سنگاپور. در حال 12thبه خاتمه جلسه  یکره شمال

 دیجونگ سازمان ملل متحد ، شا میو مذاکره با ک داریمشتاقانه منتظر د یلیخ

 یادیکرد. در ضمن ، من تا حد ز میخواه افتیدر ندهیدر آ یگریما فرصت د

 ها که در حال حاضر در خانه با خود ییکایآمر 3از  یاز آزاد یقدردان

 خانواده.

 

 :ندیگو یم تییتو یریگیپ

 

 قادر به انجام آنچه الزم است ، نیهستم که چ دینا ام من

 کمک به ما دست آوردن یها[ ، برا میتحر یاجرا یدر وهله اول در مرز ]به معن



 صلح.

 

 شام کی یجستن برا یشیمغلوب ساختن پ یآماده ساز یو سپس با کارکنان پر شد برا یضیب

 تییجستن گفت که احتماال پس از تو یشیفرمانداران دولت. همانطور که او را ترک کرد ، مغلوب ساختن پ با

 "نه ساعت. ایهشت "در  شام

 پمپئو ،به دفتر من بازگشت به کوتاه  من

 ".یبا استراتژ دی, اجازه دهدیکن افتیمن آن را در"او گفت:,  و

 به دفتر پنس رفتم من

 جستن یشیبا اعتماد به نفس بود مغلوب ساختن پ اریما بس ی؛ هر دو دییها بگو تیاو در مورد تو به

 چی، ه داریکه ما صبح روز بعد ب یسنگاپور آن شب. اما زمان لغو

 داد که بعد تلفن همراه او حیتوض یآمده بود. ترامپ به کل دیپد تییتو

 دیخواست به ماه اجازه ده یاست کار شب قبل ، اما او به من گفت که او م نشده

 از شور و شوق بود زی، آن را با فقدان متما نی. بنابراندیگو یخود را قبل از لغو م ایآ

 القات کرد ، بهصبحانه در اتاق بند م یمن چانگ و همکارانش برا که

 خواستم یترامپ نشست. جنوب هنوز م-روز به بحث ماه نیا در

 .میک-جستن یشیسه جانبه پس از نشست مغلوب ساختن پ یدر سنگاپور برا ماه

 دادن به انیپا" هیاز موضوع مهم در بحث ما اعالم گرید یکی

 "است.  یکره ا جنگ



 بود "هیجنگ اعالم انیپا"من در اصل فکر 

 شمال, اما من بعد شروع به مشکوک که آن ماه بود, نشأت دهیا

 یبرا یخوب لیاز دال گرید یکیاز دستور کار الحاق او ،  تیو حما از

 به جز آن که یمنطق چیه دهیا "جنگ انیپا"آن. اساسا ،  دیخر

 را در ظهور یگرید زیچ چیخوب است. با احتمال ه صدا

 جونگ سازمان ملل متحد نه تنها با داشتن او می، ما به مخاطره انداخته شد ک سنگاپور

 «اجالس صلح» کی یمتحده ، بلکه با برگزار االتیجمهور ا سیبا رئ مالقات

 گریشمال د شنهادیبا پ یاقتصاد یها میتحر فیتضع

 شد نییتوقف تع ی. من برایاست ، و نه فقط در سطح هسته ا خطرناک

 هر بیبه حداقل رساندن آس یبرا نیالزام آور, و همچن یاز نظر قانون یزیچ هر

 جستن ممکن است به توافق برسند. من در مورد ماه نگران یشیاعتراض مغلوب ساختن پ سند

 آن را متوقف کند. تونستمی، اما بعد از همه ، من نم pitchingبد  یها دهیا نیا در

 با ترامپ در آستانه نشست ده هستم داریمن را به خانه بلر رفتم تا در د

 , و چانگ. ماهKyung-whaامور خارجه کانگ  ریماه, وز با

 ساعت ، من بازگشت کیسنگاپور ، و بعد از  نیخوشب یتیشخص

 که دی)پمپئو( تا به ترامپ بگو دیکاخ سف به

 جستن هر هفته یشیاز اطالعات جلسات مغلوب ساختن پ یکیبحث قرار گرفت. من ملحق شدم  مورد



 ، و Haspel ایسازمان س ری، مد یاطالعات مل یکتها ریمد از

briefers بود یجلسات وحشتناک نیکردند. من فکر نکردم ا یکه آنها را همراه 

 از زمان یاری، از آنجا که بس یجامعه اطالعات ایاست ، و نه آ دیمف

 briefers. Iجستن به  یشیمغلوب ساختن پ یجستن بود ، به جا یشیحال گوش دادن به مغلوب ساختن پ در

 جستن اما یشیبهبود انتقال اطالعات به مغلوب ساختن پ یشده چند تالش برا ختهسا

 از خانه بلر وارد شدم. یطور مکرر انجام نشد. وقت به

 نوشته شده بود در مورد لغو tweetsاو  briefersجستن از  یشیساختن پ مغلوب

 دیتر صبر کن یطوالن یتواند کم یگرفت او م جهیشب قبل اما نت سنگاپور

 خواست یو او نم "از شانس آن ممکن است آمد وجود دارد, یاز آنجا که هنوز برخ"

 ."لحظه مطلق نیقبل از آخر"لغو  یبرا

 دنید یباعث شد که من احساس بدتر برا نیا

 ما آمده بود. کینزد چقدر

 پس از آن استقبال مطبوعات یماه وارد ، و دو رهبر به زود

 ، نیدر مورد مسائل چ شتریب. سوال گسترده ، یضیدر ب یانبوه

 جستن. پس از دو یشیبا مغلوب ساختن پ کیدر  کیکوتاه ماه  یمالحظه ا قابل

 جستن باز گفت: در مورد یشی، مغلوب ساختن پ نهیوارد اتاق کاب رهبران

 افتد ، که من گمان یدرصد شانس نشست سنگاپور اتفاق م 25



 یخود را برا تیحما دیگفت. در پاسخ ، ماه تاک یبه ماه به طور خصوص نیهمچن او

denuclearization نیبرگشت و خوش ب رقابلیکامل ، قابل اثبات و غ 

 افتد. ترامپ یسنگاپور نخواهد اتفاق م "شانس صفر درصد"شد وجود دارد  مشاهده

 نانیاطم ینگران بود ، اما ماه عجله برا "از حد مضطرب شیب"مورد ظاهر شدن  در

 بود نیبه ا هیشب یزیبود که مضطرب بود ، از چ یرا واقعا کره شمالآن  او

 در افتهیجلسه ساخت  کیخواست  یاتفاق افتاده است. ترامپ گفت که او م نیاز ا شیپ شهیهم

 افتد(. او یاتفاق نم یدادی، که من را شوکه کرد )و که در هر رو سنگاپور

 ، و ما Punggye-riاز  دیمتخصص مجاز به بازد چیکه چرا ه دیپرس

 یساخته شده بود کالم میباور ، خودم شامل ، که ک نیبر ا یاریداد که بس حیتوض

 تست را بدون واقعا درک آنچه که او بود تیبه بستن سا تعهد

 معاونت کارکنان ، سینوار نقاله ، رئ کی، ن ستین فیدر حال حاضر کث زی.    همانطور که اگر همه چگفت

phoned  یامور خارجه کره شمال ریگفتن معاون وز یشب برادر اواخر 

Choe یاسیس"پنس صادر کرده بود ، خواستار او  یحمله سوزش بر رو یپسر هو 

 اظهارات پنس لیبه دل یجنگ هسته ا دیو اساسا تهد" یساختگ

 خیآمد در تار MacCallum. 19با روباه مارتا  ریمصاحبه اخ کی در

 از انجام بالفاصله. پس از یجستن ، که من مجموعه ا یشیمن به مغلوب ساختن پ شنهادیبه پ خط

 دی، به ترامپ رس انگی ونگیپ یتمام لرزاننده ها یبه سرعت در به دست آوردن و بررس من



 ، یما تقاضا عذرخواه شنهادیو پ تیوضع حیده بعدازظهر من توض در

 خواست یکرد. ترامپ م لغو کیداللت در سنگاپور خواهد بود بدون  حداقل

 زیجستن ن یشیآن, که من رله بازگشت به پنس )و که مغلوب ساختن پ یخواب بر رو به

 او به ما ملحق زود شنهادیبه نام او را مختصر ، پ 10:25را(. من در  خود

 در یقو یها دگاهیجمهور ، پنس حفظ د سیروز بعد. به عنوان معاون رئ صبح

 خود را در خانه یخواهم در طول سال ها یکه او م یمل تیامن

 حال ، نیمتحد سازگار در نظر گرفته. در ع کی, و من او را به عنوان ندگانینما

 جمهور بود که سیمعاون رئ گریبه دنبال نمونه محتاطانه از د او

 بار نیاول نکهیخود را بدون دانستن ا یها استیاز س تیدر حما دور

 کار خود را احترام, باور ی. من از مشکالت ذاتیجستن به رهبر یشیساختن پ مغلوب

 جستن. یشیبا مغلوب ساختن پ یکار خود را در مکالمات خصوص نیاز بهتر یاریبس او

 گسترده یزودتر از معمول در روز بعد رفت ، نقشه بردار یمن حت

 ما یاما با توجه به کم یاز انفجار کره شمال ییایآس یمطبوعات پوشش

 منتشر شد. من گفتم هیانیب نیساعت ا لی، احتماال به دل پوشش

 جستن در یشیتماس هشت صبح با مغلوب ساختن پ کیآنچه اتفاق افتاده بود و گفت: ما تا به حال  یکل

 گفتن هر دو او و پنس فکر سنگاپور یاقامت. نوار نقاله وارد شده برا محل

 توافق کردند ، همانطور که ترامپ ، که به حال آمده بود. ما یلغو شود ؛ کل دیبا



 جستن ، و من کامل یشیاطراف بلندگو بودند به تماس با مغلوب ساختن پ در

 کایو آمر یالملل نیحمله شمال به پنس ، و ب شرح

 را بخواند یپوشش. ترامپ از من خواست تا متن کامل معاون خارج مطبوعات

 نیا "جستن ، یشی، گفت: مغلوب ساختن پ یسیع"، که من.  یهو پسر Choe ریوز اظهارات

 "است.  یقو

 تواند آمده اند تنها یم یا هیانیب vitriolic نیهمه ما توافق کردند که بنابرا

 ستیاز مقامات سرکش ن یفقط برخ نیجونگ سازمان ملل متحد ؛ ا میاکسپرس ک بیتصو با

 از حد ، چرا که ، شیما را متهم به واکنش ب ادیخاموش. منتقدان ما به احتمال ز ییصدا

 درست بود ، اما نیصحبت کرد. ا vitriolic طیاغلب در شرا یاز همه ، کره شمال پس

 شده بود شمال رفتهیپذ یمتحده به سادگ االتیدرست قبل از دولت ا نیهمچن

 نیمتوقف کردن ، و ا ی. که تا به حال برایامدهایکره بدون اعمال پ یشعارها

 کار بود. نیانجام ا یبرا انزم

 کی کتهینکرد. او د غیترامپ از لغو نشست سنگاپور در

 آمده دیتکرار چند در زمان ، اما که به عنوان واقعا پد قی، که ما از طر نامه

 یاصالحات کوچک ، رفت و در مورد عموم یبرا شیرای، و یی. نسخه نهاs 'ترامپ 

 کی سینو شیپ نی. ما همچنیجمهور استیر تیصبح ، به دنبال دو تو ۴5 9

 امضا که حهیشده ال یزیتواند در مراسم در حال حاضر برنامه ر یاو م هیانیب



 یدر کره شمال "حداکثر فشار" نکهیبر ا دی، با تاک صبح

 گفتن یبرا شنانیباالکر انیویامور خارجه و ریوز ی. من به نام سنگاپوردیده ادامه

 . اومایهواپ رییکه در حال تغ یدر حال یافتد ، ابتال به او در دب یم یچه اتفاق او

 از آن گرفته شده شی، به عنوان او تا به حال چند هفته پ یمهربان اریزمان اخبار بس در

 میک-جستن یشیمغلوب ساختن پ یزبانیم زهیجا "برنده"که سنگاپور به حال  هیاول اخبار

 آنقدر بخشنده نبودند. چانگ من به نام در یسران کره جنوب اجالس

 بزرگ به یاسیخجالت س کیگفتن لغو ما  یزود برا صبح

 که مطرح شده بود ی، بالفاصله پس از بازگشت او از واشنگتن ، سفر ماه

 Choe. من به چانگ گفت به خواندن با دقت چه یبزرگ در کره جنوب انتظارات

 ، ستین mollifiedگفته بود ، اما او بود  کایجمهور آمر سیدر مورد معاون رئ یهو پسر

 از سخنان چانگ صادر نییبه پا رابینسخه از س کینه ماه بود, که  و

 رها شد سنگاپور یادیمن ، در مقابل ، گفت: آنها تا حد ز خیدر تار s ' 20. من

 درام آشکار شد ، شمال ارائه نیکه ا یدر حال 21شده بود.  لغو

 -Potemkin قایدر دق Punggye-ri "بستن"از خود ،  کوچک تئاتر

 رود. یدر معکوس به سبک ما انتظار م دهکده

 شب ، کمتر از دوازده ساعت پس از اعالم سنگاپور اریکه بس

 کمتر متخاصم یکم کیجستن در  یشی، پشت بام سقوط کرد. مغلوب ساختن پ لغو



 به ما سفارش یوزارت امور خارجه کره شمال یمختلف رسم یها هیانیب

 اشتباه روشن بود کی نیدر برنامه. ا 12به دست آوردن جلسه ماه ژوئن  یبرا

 جلسه در نیجستن باز از جان گذشته به ا یشیمغلوب ساختن پ کیمن ،  دگاهید

 کند یم دیتول "سر و کله یپلماسید"را از  یرسانه ا یکه گزارش ها یمتیق هر

 ما یسرنخ چیل کشف. البته ، رسانه ها به حال هقاب ریدوستان ما در سراسر جهان غ که

 لغو شد. بایکرد ، تقر تیترامپ حما نکهیسنگاپور در روز دوشنبه قبل از ا نیهمچن

 چول ، گفت ونگی می، ترامپ به ک یایاح در

 بود, ایسازمان س ریکه او مد یهنگام شمالی کره مذاکرات – کایمتحده آمر االتیا یهمتا

 آمده است. شتریب یآماده ساز یبرا ورکیویرا به ن میک نیگرفت ا میتصم و

 اصرار میتوسط ک یعموم یا هیانیدر ب دی، و من توافق کردند که ما با ی، کل پمپئو

 بر اظهارات وزارت امور خارجه هیتک یسازمان ملل متحد خود را ، به جا جونگ

 انداختن. قیبه تعو مهیماه به عنوان ب کیسنگاپور به مدت  دی، و که ما با مقامات

 ها ، اما او هیتوص نیصبح به ا 8:50جستن در حدود  یشیمغلوب ساختن پ ما

 rhapsodizedگرم  اریبس". در عوض ، او در مورد آنچه نبود

 خواست یکرده بود. او نم افتی( ما را دریکره شمال هیانیب ی)به معنا" نامه

 چه"ما در حال حاضر بود. من وسوسه به پاسخ ،  "خطر حرکت" به

 ؟ حرکت



 . اگر مانجایبزرگ در ا یروزیپ نیا"اما من آن را خفه. در او رفت: 

 جادیا یخواهم برا ی. من مخیمعامالت در تار نیاز بزرگتر یکیمعامله ، از آن خواهد شد  کی جادیا

 "موفق بود.  اریبس ی[ و کره شمالمی]ک او

 افسرده بود. ما تا به حال

 به فرار از دام. کینزد یلیخ ایب

 میما آموخته است که ماه و ک یجمع یروز شنبه ، ما به شگفت

 خارجه کانگ ریوز 22مالقات کرده بود  DMZمدت دو ساعت قبل از آن روز در  به

 ، ینیب شیاز جلسه درخواست کرده بود ، و ماه ، قابل پ میپمپئو گفت که ک به

 , گفت که او نشده بودdebriefedبه من  زیتوافق کردند. چانگ ن بالفاصله

 دییرفته بود ، با دو رهبر تأ یاما همه به خوب DMZ در

 و ریکامل ، قابل اثبات و برگشت ناپذ denuclearizationدر  توافق

 "معامله جامع"به  دنیرس یرود برا یگفت ماه او انتظار م می. کگرید مسائل

 میگسترده بود. ک یور ، که در شمال آماده سازسنگاپ در

 جلسه و "قیتعل" یترامپ برا میاز تصم یکم

 کرد که دیداد. ماه تاک رییخود را تغ تیموقع کایآسوده بود که امر یلیخ

 شد و لیاگر چه او در اطراف تبد "عمل, یاقدام برا"خواهد قبول  ینم ما

 متحده باشد االتیا یاسیتواند جبران س یکه در شمال وجود دارد ، م یصورت در



 نیساخته شده ، بنابرا denuclearizationدر مفهوم ما از  یقابل توجه شرفتیپ

 به گرفتن ماه از کسب و کار ازیدادن ، به نظر من ، چرا ما ن نشان

 از دولت یمن رشد کرد که برخ یمذاکره مسئله. در همان زمان ، نگران از

 و به سرعت به شکست خورد ینیب شیکار در سطح به طور قابل پ نوع

 از حال حاضر ما رییتوجه به تغ یبدون حت کردیحزب مذاکرات رو شش

 تفرقه وجود دارد چیه tweetingجستن مشغول بود  یشیحال ، مغلوب ساختن پ نی. در همکردیرو

 او: میت

 

 هم مردم را بهخوا یم مزیتا ورکیویخالف آنچه که شکست و فاسد ن بر

 باورند که در دولت ترامپ اختالف صفر وجود دارد نیبر ا

 نی. استی... و اگر بود ، آن را مهم نیمقابله با کره شمال یچگونه برا

@nytimes !به من حق را از ابتدا اشتباه است 

 

 Choe ریدلپذ شهیهم ی، به رهبر ی، کره شمال DMZبعد در  روز

 به استفاده از کلمه یکرد و حت یمتحده خوددار االتی، در مذاکرات دو جانبه با ا یهو پسر

"denuclearization" نی. امیک-جستن یشیجلسه مغلوب ساختن پ یدر دستور کار برا 

 موضوع از زمان کیمن نگران آن بود تنها  لیدل نیقلمرو آشنا و به هم یخوشحال با

 یمشتاق بود برا یلیجستن ، که خ یشیرم ، نه به ذکر است مغلوب ساختن پاز دولت شروع به دست و پنجه ن قبل



 ثابت با جنوب ما بودند کیدر سنگاپور. ما در تماس نزد "تیموفق"

 .افتی شیافزا یریما به طور چشمگ ی، و سرعت آماده ساز یکره ا انیهمتا

 توانستند نگه یآنها م دی، به ام ختنیآن را ر زین یو ژاپن آبه

 خود. آبه به ترامپ گفت یجستن با تعهدات قبل یشیساختن پ مغلوب

 که راه او به کار گرفته نشست کامال متفاوت بود ادبودیروز 

 هرگز میکه ک نیمتحده آنها را به کار گرفته بود ، و ا االتیجمهور ا سیرئ گریراه د از

 رود او جرات به لغو جلسه. ترامپ گفت: آبه در حال حاضر در یم انتظار

 خواهد او را یجستن نم یشیاست که مغلوب ساختن پ یهیقدرت ، بد موضع

 دفاع نه تنها مفهوم ما ی. آبه فشرده ترامپ برایقبل اشتباهات

denuclearization نیمدت ژاپن ، همچن یطوالن یها تیاما ، منعکس کننده موقع 

 ، به عنوان انگی ونگیپ یسالح ها ییایمیو ش یکیولوژیب یبرنامه ها یساز ادهیپ

 خود ، هر محدوده. کیبالست یبه عنوان تمام موشک ها خوب

 با ترامپ را مورد بحث قرار دادم ی، دولت باز ادبودیروز بعد از روز 

 از شیدسته از صلح را ب کی میتوان یما نم"جستن گفت:  یشی، مغلوب ساختن پ ینیب شیقابل پ ریغ و

 معامله را بر. ما چن نیا دی. به پمپئو بگو. من بایندگینما ئتیه

 "سنگاپور[ ، کردم به آن را داشته باشد.  هی]در اطالع denuclearization بحث

 که ما "در تلفن ، رهیمد ئتیرهبر ه افتیدر"او گفت ،  سپس



 شگفت زده در اریبس ییکایآمر یافسر خدمات خارج کیسرعت ، صحبت کردن با  به

 به فروش معامله... یکیمن "جستن گفت:  یشیتن پ، مغلوب ساخ هیاول یپس از تالش ها سئول

 .دییآنها را بگو دی، و با دیرا مذاکره نکن denuclearization دیبا شما

 "اتاق تکان دادن.  چیبا ه ', denuclearization ' دییبگو دیبا شما

 اجازه داد ترامپ

 بزرگ چیه"خواست  یو م "یبزرگ ، دستور کار رسم"خواست  یکه چگونه او نم همانطور

 ". تیرسم

 جستن یشیبعد ، پمپئو به نام ، ناراحت مغلوب ساختن پ قهیبود که. چند دق نیا

 افتاده است ، یدادم چه اتفاق حیسخن گفته بود. من توض ئتیبا ه مایمستق

 من". سینو شیپ هیانیب نیدر ا فیمن در مورد زبان ضع یجمله نگران از

 که ما تا به حال به بحث یمعن نیبا شما در آن ، گفت: ترامپ ، به ا حق

"denuclearization ،" که او متوجه مذاکره کنندگان دولت شد ستیاما مشخص ن 

 خط در مذاکرات. پس از آن گفته شد یما را در برگزار "حق با" نه

 شکل ، یضیدر دفتر ب دارید یبرا Chol ونگی میخواستم به ک یجستن م یشیمغلوب ساختن پ من

 "نبوغ."جستن فکر  یشیمغلوب ساختن پ که

 هر دو فکر آن اشتباه بود ، به عنوان ما

 به آن استعفا داد. دیرس ی، اگر چه پمپئو به نظر م حیکه من به او توض یوقت یکل ایآ



 فروکش یفقط از موضوع کره شمال دیمورد پس از آن ، من تعجب اگر من با در

 به طور مداوم مبارزه با اقدامات عقب گارد و یجستن آن را, به جا یشیمغلوب ساختن پ دیاجازه ده و

 ی، ما در برخورد با هسته ا گرید یجستن. از سو یشیمغلوب ساختن پ یوحش یها استیس

 به یلیمن تما نی، بنابرا دمی، که من آن را د بیو غر بیعج میرژ کیدر دست  سالح

 استعفا. ایو  دیآن را روشن کن یمن بر رو بازگشت

 خواست ، مردد است یاو م ایآ نکهیترامپ شخصا هنوز در مورد ا

 دیقبل از پمپئو به سمت چپ جد یافتد. همانطور که ما در مورد استراتژ یبه اتفاق م سنگاپور

 من", یریگ جهی, او رفت و جلو و عقب قبل از نتChol ونگی میک دارید یبرا ورکیوین

 دیتوان ین ]سنگاپور[ را از آن ندارد. اما اگر ما نمآ یجا به

denuclearization میانجام ده یگرید زیچ چیه میتوانی، ما نم ." 

 ]اگر جلسه نتواند["گفت ،  او

 او ایها بود ،  میتحر یبه معنا ایکنم ] یم لیرا تحم میعظ یمن تعرفه ها

 ، اندازدیب ریگرفتم آنها را در حال حاضر به تاخ می[. من تصمی, کره شمالنیاشاره به چ با

 "آنها انتظار دارند.  اما

 رفتن. از آن خواهد شد یخواهم برا یمن م"آمد:  نییخط پا سپس

 "بزرگ است.  تئاتر

 به آمدن وجود دارد Chol ' s ونگی میبحث و گفتگو از ک چیه



 که میراه رفت یضیو پمپئو و من توافق کردند که ما از ب دیسف کاخ

 کمتر ، که ، میگرفته ک دهیهنوز ممکن است فرار. که ، متاسفانه ، ناد ما

 پس از نه شب گفت: یو من در مدت کوتاه یکه پمپئو به طور کل همانطور

 جونگ میاز ک یرا به او نامه ا "جستن یشیجهنم خم شدن در مقابل مغلوب ساختن پ"

Unونگی می. ک chol لج. یاساسدر تمام مسائل  زین 

 به یعالقه ا چیبود که او بدون استفاده از ماه و ه نیخبر خوب ا فقط

 .یبه کره جنوب ازیما بود, بدون ن نیب نیسه جانبه. ا نشست

 جستن در خط ، پمپئو در شام گزارش داد ، و ما آمد یشیمغلوب ساختن پ ما

 یلیخ"جونگ سازمان ملل متحد نامه.  میچو را به دست او را ک ونگی میبه ک لیتما تینها در

 "آن را انجام دهد.  دییایب "جستن گفت ، یشیمغلوب ساختن پ"،  فیظر

 داد که چرا ما حیو من توض یکل

 یاسینداشت. نه استدالل در مورد بالقوه س یا دهیآن, اما فا مخالف

 اری، و مرد بس انهیخود )قاتل وحش Chol ونگی میو نه در مورد ک ضربه

 شخصا مسئول شکنجه به طور موثر کشنده اتو ادیاحتمال ز به

Warmbierجمهور ، سی، با توافق معاون رئ میکرد ی( ساخته شده دندانه. ما بعدا سع 

 کند ی، اما کار نم یضیحرکت جلسه از دفتر ب یبرا حداقل

 با دو شمال یضینشسته در ب نتونیکل لیعکس از ب کی. من کنده ای



 یبود ، و حت یقبل از باز یباز نیا انگی ونگینشان دادن پ ی، برا یکره ا یها ژنرال

 کند. یکار نم که

 ورکیویکمتر از ن میدولت سوار ک کیپلماتید تیمردم امن

 و میترامپ کوتاه مالقات کرد کیجستن. ما به  یشیبا مغلوب ساختن پ یضیساعت ب کی دارید یبرا

 نگه دارد ، مانند گرید ییکرد او را متقاعد کند که آن را در جا یدوباره سع پنس

 . ترامپ در حال گوش کردن نبود. در واقع ، او شروعکیپلماتید ییرایپذ اتاق

 , که مانکلنیبه اتاق خواب ل chol ونگی میدر مورد گرفتن ک غرق

 رفت یاز راه م شیمتحده و ب االتیمترجم ا یکردم به او صحبت کردن از. من به جمع آور یسع نیهمچن

 در حال حاضر در انتظار یمحل اقامت ، که در آن کل یجنوب یورود به

 ، میکه ما آنجا بود یشکل. در حال یضیو اسکورت آنها را به ب یبا کره شمال دارید

 شکل است. من یضیخواست من پشت در ب یجمهور م سیبه من گفت که رئ یخدمات مخف ندهینما

 رفت و فرار یراه م یضیکه من به ب یشد ، اما کامال شگفت زده شد زمان ریو متح متعجب

 باشد. میپنس ، که نه او گفت و نه من در جلسه با ک به

 ، دییدر شوک بود بگو یتواند از هر دو پنس و نوار نقاله که تا حدود یم

 شود ی؛ آن را فقط م "نگه داشتن جلسه کوچک یبرا"خواست  یجستن م یشینوار نقاله گفت: مغلوب ساختن پ و

 و میو ک کایجستن ، ترامپ و مترجم در سمت آمر یشیساختن پ مغلوب

 در آنها وجود خواهد داشت حداقل تعداد مطلق مترجم



 یکیزمان ، ترامپ در نزد نیجستن گفت. در ا یشیآنچه مغلوب ساختن پ دنیمردم حاضر به شن

 کاف( به نکی)مانند ل دیکاخ سف هیشماره هد-، ستون تا استاندارد یوانگید

 نیجستن گفت: مادل یشیبود ، و مغلوب ساختن پ یجعبه کم کیدادن.  هیهد

Westerhout  ، دیرا بدست آور گرید یکیبرد ،  نیرا از ب یکی نیشما ا"به شدت." 

 او سپس

 خواست به ماندن ی، که او م یعکاس رسم دیسف کاخ

 ترامپ تا دهیوجود دارد. من تا به حال هرگز د Chol ونگی میکه ک یبه طور خالصه در حال فقط

 "؟ ستین زانیچرا شما در دفتر من آو"شکل دراورده به من گفت ،  به

 جونگ سازمان ملل متحد میاز ک شیب عیکه توز مینه از ما فکر کرد ;سخاوتمندانه بود که

 کشد. من هنوز هم در حال مبهوت یطول م قهیاز چند دق شیب نامه

 زده کرد. رتیبود ح stoicalاز پنس ، که در سراسر  شتریشد ، اما نه ب حذف

 او را به اسکورت ی، و کل 15 1وارد در  Chol ونگی میک

 اریبس دیرس یبه نظر م میبه ما گفت که بعد ک یدر امتداد استعمار. کل یضیب

 او را ترک کرده بود ادیرب, او به , و فقط به عنوان آنها وارد بال غیعصب

 فرستاده شد ی. مترجم کره شمالنیجونگ سازمان ملل متحد در ماش مینامه ک به

 تفکر Chol ونگی میتواند تصور ک یفقط م یکی. یابیبه آن را باز مسابقه

 که او خود را فراموش کرده بود "بزرگ نیجانش"به  حیتوض یمورد چگونگ در



 به عنوان مطبوعات در ونیزیتلو ی، ما به تماشا . در دفتر معاونتنامه

 افتد در داخل. زمان یآنچه اتفاق م دنیدر د یبه شدت سع یجنوب چمن

 یکه دان بدشانس یلحظه نور زمان کی. ما ندیگو ی، به حداقل م دهیکش

 ها است ، میقطعا نقض تحر باًیترامپ تقر هیکه هد ندیتا به ما بگو آمد

 گفت اغلب ، یم ی. همانطور که بدشانسدنیاو را مجبور به ماسبق چشم پوش که

 -۴0 2در  دیرس انیبه پا تیجلسه در نها نی. استیبوش ن دیکاخ سف نیا

 و Chol ونگی میشکل با ک یضیجستن و ترامپ از ب یشی. مغلوب ساختن پپنج

 جستن یشیخود را در انتظار بودند ، و سپس مغلوب ساختن پ یها لیرفت که در آن اتومب یراه م نگشیرا به پارک او

 سخن گفت. یضیمطبوعات در راه بازگشت به ب به

 یرا ترک کرده بود ، پنس و من رفتم ، و کل یضیب میکه ک میدیکه ما د یهنگام

 جونگ سازمان ملل متحد به میو خشن از نامه ک یاصل دیمن بده به

 "تنها نسخه است. نیا"جستن ، گفت:  یشیساختن پ مغلوب

 نامه خالص پف کرده بود, نوشته شده نیا

 جستن دوست یشی، اما مغلوب ساختن پ یکره شمال agitpropاز کارمند در دفتر  یتوسط برخ احتماال

 خانواده نی. اولbromance میک-جستن یشیهمان آغاز بود مغلوب ساختن پ نیا

 آخر هفته ، و همه آنها به حال مونتاژ به التیتعط یبرا دیویبود به اردوگاه د قرار

 , که در موقت فرود آمد. ترامپ لبخند زد ویکی ییایرفتن به در راه



 شکل دوباره. یضیشست تا او را ترک ب کیمن  به

 ریو ترامپ ، تعم یما را به دفتر پنس ، که در آن کل هیبق

 متفاوت در مورد ایو  دیجد زیچ چیگفت: ه Chol ونگی میما اطالع داد. ک به

 بودند قبل از یاسیس نانیخواستند اطم یشمال. واضح است ، آنچه آنها م تیموقع

 به دادن لیتما دیرس یجستن به نظر م یشی، و مغلوب ساختن پ denuclearizationبا هر  موافقت

 یبا شمال ، اقتصاد یقبل یآنها فقط که. کامال ، همانطور که در بحث ها

 یاست که کره شمال یمعن نیاحتماال به ا نیهستند. ا هیها ثانو میرتح دیرس ینظر م به

 نی، و همچن یفشار اقتصاد دیترس یاز آن م شیب کایآمر یاز قدرت نظام ترس

 موثر نبودند. یها به اندازه کاف مینشان داد که تحر ادیاحتمال ز به

 تواند به دور با هر گونه تصور آنها آمده یگفت: شمال م یکل

 جستن ممکن است انجام دهد. او حاضر است که یشیخواستم در مورد آنچه مغلوب ساختن پ یم

 رفته بود فیو خاموش در ر ینظام نیتمر یکره جنوب--کایآمر کاهش

 ممکن است نیآنها بودند. ا زیآم کیمورد چه گران و تحر در

 بود دهیشن کایدر حال حاضر فقط از امر یکره شمال لینقطه ، به دل نیبدتر

 بودند تا رهیما در شبه جز ینظام یها تیارشد که قابل فرمانده

 تواند یاست که م ازیامت کی نیما. ا یمذاکره ، با وجود انکار قبل یبرا

 طرفداران ، که "آفتاب استیس"در و او -ماه جائه یحت ناراحت



 متحده بود االتیاز مردم ، آن را به ا یاریبس یمتحده استراحت. برا االتیا یدر حضور قو محاسبات

 چپ به شرکت در یکره جنوب یاسیکه اجازه داد س حضور

 شروع. اگر ما تا به حال کره را ترک کردند ، یبرا "آفتاب استیس" یفانتز

 از آنها یخود و احساس عواقب ناش یبود به طور موثر به خود خواهد

 . به عنوان بد آن را صدا,دیترس ی, که من اعتقاد داشتند که آنها خود محماقت

 یواقع بیآس چیه دیشا نی، بنابرا میبرو رونیاز ترامپ ب میکه بتوان میکرد یاحساس م من

 دیساعت و پانزده به طول انجام کی یجلسه را برا نیتوان ا یشده بود. چگونه م انجام

 هر جلسه قتیپاسخ بود ، اما در حق کی ی؟ ترجمه متوال قهیدق

 ندیگو یاو م دمیمن شن "، talker کیمن "تر است.  یطوالن ای یتواند که طوالن یجستن م یشیاختن پمغلوب س با

 "من دوست دارم صحبت کنم."من.  یبار در طول دوره تصد نیچند

 یجستن آماده برا یشیگفت که او فکر مغلوب ساختن پ ی؟ کل یچه کار بعد

 دهد. من فکر کردم که یدر سنگاپور رخ م زیچ چیه امکان

 مینشان دادن ما مجبور صحبت کرد یبرا یجدول زمان کی جادیاست. ما در مورد ا نیخوشب

 ایهنوز در حال توسعه و/ یکه کره شمال ی، همه در حال یباز نیا یلطفا برا شهیهم یبرا

 . ما شکستکیبالست یو موشک ها یقطعات هسته ا ساخت

 ، من ۴:10، و من به دفتر من بازگشت. به تعجب من ، در حدود  3:۴5 حدود

 "فلبر ، دیویاردوگاه د نیا"زنگ زد و صدا گفت:  تلفن



 جمهور سیام که سالم. اپراتور گفت: رئ دهیبار من تا به حال شن نیاول

 "؟ دیکن یفکر نم ایدوستانه بود ، آ ارینامه بس"کنند.  یخواستم به من صحبت م یم

 او

 ".یاساس ریغ"، و من موافقت کردند ، اگر چه من هم گفت:  دیپرس

 کی نیا"

 جلسه به کیدانم که در حال حاضر. ما فقط  یمن م"جستن.  یشی، گفت: مغلوب ساختن پ روند

 دیافتد. طول خواهد کش یم یچه اتفاق دینیو بب دیآشنا شو گریهمد با

 من اول فکر کردم. از

 و نه میتحر نینظر من که نه تسک دیتاک من

 ، ندیآ یتا کامل ، قابل اثبات م دیبا هیاعالم "جنگ کره انیپا"

 شد, که آنچه که یریگ جهینت denuclearizationقابل برگشت  ریغ و

 نیبه ا لیبه متما دیرس یبوده است. او به نظر م شهیدولت هم استیس

 در طول زمان یو مشاوره. من گفتم که داشتن بحث باز لیو تحل هیتجز

 در شهیهم بایعمده. زمان تقر یلیمدرک تحص کیقبول بود ، با  قابل

 است یدر حال اجرا ساعت مدت طوالن ی، و به سادگ ریتکث سمت

 , که اوستی. زمان ما بود نامحدود نیکره شمال یاستراتژ یمرکز بخش

 . دردیرس انیگرفت, و تماس به پا جهیاو نت "خوب بود, یلیخ نیا"به قبول.  دیرس ینظر م به



 خواست انجام دهد. سرفصل ها یرا که از مطبوعات م یزیهمان چ قایاست که ترامپ دق نیا تیواقع

 ."جلسه در سنگاپور بازگشت 12ژوئن "، به طور موثر ،  بودند

 جلسه ، Chol ونگی میآخر هفته ، من در مورد در مورد ک التیدر طول تعط

 echoingخوشحال بود. ندانسته  جهیاو گفت: ماه فقط توسط نت و

 کینه تنها  "مواجه شدند ، ندیفرا کی"گفت که ما با  نی، چانگ همچن ترامپ

 دیترس یبود که من از واکنش آنها م یزیهمان چ قایدق نیدر سنگاپور. ا نشست

 ، DMZمذاکرات در  یشمالکره --کایحال ، در دو جانبه آمر نیبود. در هم خواهد

 ما را به سنگاپور رد کرد. وزارت امور خارجه ، سینو شیپ کردیرو شمال

 شما"ارائه سازش ، در اثر گفت ،  یخواستم برا یمواجهه با رد ، م در

 ؟ یکی نیرا دوست ندارم ؟ چگونه در مورد ا یکی نیا ایآ

 نیا"اگر شمال دوست نداشت  و

 همه"از,  گرید یکی "احتماال آنها را ارائهدولت مذاکره کنندگان ", کی

 دیتواند تول یاگر آنها م دنیکه ، در واقع ، مذاکره با خود را به د یحال در

 بود. خوشبختانه ، دهی. من آن را چند بار دیاز کره شمال لبخند

 ، اما میکن دیرا تول یدیجد سینو شیپ چیه دیبا نظر من موافقت کرد که ما با ترامپ

 پاسخ به ما. شمال باالخره نظر یبرا انگی ونگیپ منتظر

 ما و گفت که آنها را ارائه نظرات نوشته شده سینو شیدر پ یشفاه



 مذاکرات نیا افتیدر یکند. من هم تحت فشار قرار دادند برا یاست که چگونه کار م زیبعد. شگفت انگ روز

 خود را DMZ شیاز آسا یبه دست آوردن کره شمال یسنگاپور نقل مکان کرد ، برا به

 از شمال ، ما شیمتحده ب االتیا ئتی. پس از مبارزه با همنطقه

 جشن منقول وارد در نیچانگ مورد توافق آن زمان ا یاست. حت نیچن ایآ

 .سنگاپور

 مطبوعات در حال رشد من در حال قطع یبه مقابله با گمانه زن میمن پس از آن تصم

 گفتم ، ی. من به کلدیخواهد به سنگاپور برو یمسائل و نم یکره شمال از

 کنم من یو من فکر نم "آهنگ چند بار قبل از ، نیمن در اطراف ا"

 گفت: او یبود. کل یتصادف Chol ونگی میاز جلسه ک تیمحروم

 رفت با یراه م یضیمن در اتاق بود که او را به ب "تعجب" بود

 داد که چه پنس گفته بود و چرا ما به آن رفته بود حیدر دو. من توض میک

 شود یچرا ما نم میمعاونت بدون من درخواست ترامپ به طور مستق دفتر

 نشست ، اما نیرود در ا یگفت که او تا به حال انتظار نم ی. کلشامل

 شود ی. من حدس و گمان من نمدیریجستن از او خواسته بود به ماندن بگ یشیساختن پ مغلوب

 توانم کار خود را انجام دهم و یکه من نم یمعن نیبه سنگاپور ، که ، اگر درست باشد ، به ا فتنر

 مییخواهم انتظار داشته باشم که بگو یمن نم"گفت:  یاساس استعفا. کل نیبر ا

 مورد قبول نیجستن صحبت, که من به عنوان اول یشیو گفت که او را به مغلوب ساختن پ", یگرید زیچ هر



 یبه معنا "زیچ چیه"جستن بود  یشیگزارش داد که مغلوب ساختن پ یبعد از آن صبح ، کل .گام

 و که من در تمام Chol ونگی میمن در جلسه ک نداشتن

 .یراض یلحظه ا یسنگاپور. که من برا جلسات

 ژوئن ، بالفاصله پس از نهار با ترامپ در ۴در روز 

 بر او نگران بود دی، تاک میک-بحث در مورد اجالس ترامپ یبرا

squishiness دیشمال ، و پرس یما در برنامه هسته ا تیاز موقع ، 

 گفتم بله ، یتوجه به حدس و گمان مطبوعات ، اگر من که قرار بود به سنگاپور. وقت با

 او مطمئن بود ، در حیمؤکدا ، توض "خوب ،"گفت ،  سیمات

 در منطقه همه یدیکل گریکشور د نی، که ژاپن و چند یابیارز

 لیها قبل از تکم میبلند کردن تحر یمن برا تیاز موقع تیحما

denuclearization ما را نشان داد. من کردیاز رو تیحما زانی، که م 

 گفتگو فکر کردم نیبار در ا نیاول یکه برا چرا

 بار به من گفت کیکه  یبود. من متوجه نشدم که چرا تا زمان یو عصب نامشخص

 ، سیاز ناهار با مات یاریجستن بود بس یشیروز بعد که مغلوب ساختن پ چند

 گرید انی, در مبرای —بود, ضرب و شتم بر او  دهیتوجه به آنچه او شن با

 "بود. دهیتا به حال قبل از د یکس چیراه ه"در -که دموکرات بودن ییزهایچ

 سیمات



 .یبود که به تماشا یزیچ نی. ایبه حال به دانستن آنچه که به معنا تا

 از مهم یکیجستن ،  یشیژوئن ، پمپئو و من با مغلوب ساختن پ 5روز سه شنبه ، 

 به حضور در سنگاپور بود ، لیماه تما نیا موضوع

 شکسته بود چرا که ییایموضوع بود که در حال حاضر به مطبوعات آس کی که

 دادم حیما توض انیهر دو پمپئو و من به همتا 23. یدر کره جنوب نشت

 سئول چه تفکر ما بود. خبر بد در نهار ترامپ در

 . مندیرس انیبه پا یکه جنگ کره ا دیتواند بگو یبا چشم انداز او م یفتگیش

 ، اما من فکر کردم ستیاز نقطه ن یبه شمال در برخ ازیذهن فروش که امت ایآ

 جستن آماده انجام است. یشی، که مغلوب ساختن پ گانیآن را به صورت را دیمطمئنا نبا ما

 ژست بود ، بزرگ کی. او فکر کرد آن را فقط ستیبه او مهم ن یرا به سادگ آن

 . بعد از نهارنمیب یرا نم یالملل نیعواقب ب چیرسانه ها ، و ه نمره

 که ما تا به حال به توسعه میگرفت می. ما تصممیرفت یو من به دفتر من راه م ترامپ

 دانستم که یظاهر شد. من م یخوب دهیا چی، اما ه نیگزیجا کینوان ارائه به ع یبرا یزیچ

 را نیژاپن به خصوص آشفته خواهد بود که ما ممکن است ا که

 در طول دییخواهم به من بگو یتا بداند چه من م دیتواند صبر کن یمن نم نی، بنابرا ازیامت

 از واشنگتن که بعد از ظهر. گرید یکیحال  نیا با

 با من داشته باشد ، یفرصت را گرفتم که از او بپرسم اگر مسئله ا نیا نیمن همچن



 چگونه ، یادآوریکند ، با  یاتهام شد. او گفت: صراحت که او نم یعنوان داستان رسانه ا به

 متحده حادثه االتیا ریسف کیدر چند روز گذشته ، من به او کمک کرده بود متوقف کردن  فقط

 مییخواهم انتظار داشته باشم که بگو یمن نم"فت: گ یاساس استعفا. کل نیبر ا

 مورد قبول نیجستن صحبت, که من به عنوان اول یشیو گفت که او را به مغلوب ساختن پ", یگرید زیچ هر

 یبه معنا "زیچ چیه"جستن بود  یشیگزارش داد که مغلوب ساختن پ ی. بعد از آن صبح ، کلگام

 و که من در تمام Chol ونگی میمن در جلسه ک نداشتن

 .یراض یلحظه ا یسنگاپور. که من برا جلسات

 ژوئن ، بالفاصله پس از نهار با ترامپ در ۴در روز 

 بر او نگران بود دی، تاک میک-بحث در مورد اجالس ترامپ یبرا

squishiness دیشمال ، و پرس یما در برنامه هسته ا تیاز موقع ، 

 گفتم بله ، یتوجه به حدس و گمان مطبوعات ، اگر من که قرار بود به سنگاپور. وقت با

 او مطمئن بود ، در حیمؤکدا ، توض "خوب ،"گفت ،  سیمات

 در منطقه همه یدیکل گریکشور د نی، که ژاپن و چند یابیارز

 لیها قبل از تکم میبلند کردن تحر یمن برا تیاز موقع تیحما

denuclearization ما را نشان داد. من کردیاز رو تیحما زانی، که م 

 گفتگو فکر کردم نیبار در ا نیاول یکه برا چرا

 بار به من گفت کیکه  یبود. من متوجه نشدم که چرا تا زمان یو عصب نامشخص



 ، سیاز ناهار با مات یاریجستن بود بس یشیروز بعد که مغلوب ساختن پ چند

 گرید انی, در مبرای —بود, ضرب و شتم بر او  دهیتوجه به آنچه او شن با

 "بود. دهیتا به حال قبل از د یکس چیراه ه"در -که دموکرات بودن ییزهایچ

 سیمات

 .یبود که به تماشا یزیچ نی. ایبه حال به دانستن آنچه که به معنا تا

 از مهم یکیجستن ،  یشیژوئن ، پمپئو و من با مغلوب ساختن پ 5روز سه شنبه ، 

 به حضور در سنگاپور بود ، لیماه تما نیا موضوع

 شکسته بود چرا که ییایموضوع بود که در حال حاضر به مطبوعات آس کی که

 دادم حیما توض انیهر دو پمپئو و من به همتا 23. یدر کره جنوب نشت

 سئول چه تفکر ما بود. خبر بد در نهار ترامپ در

 . مندیرس انیبه پا یکه جنگ کره ا دیتواند بگو یبا چشم انداز او م یفتگیش

 ، اما من فکر کردم ستیاز نقطه ن یبه شمال در برخ ازیذهن فروش که امت ایآ

 جستن آماده انجام است. یشی، که مغلوب ساختن پ گانیآن را به صورت را دیمطمئنا نبا ما

 ژست بود ، بزرگ کی. او فکر کرد آن را فقط ستیبه او مهم ن یرا به سادگ آن

 . بعد از نهارنمیب یرا نم یالملل نیعواقب ب چیرسانه ها ، و ه نمره

 که ما تا به حال به توسعه میگرفت می. ما تصممیرفت یو من به دفتر من راه م ترامپ

 دانستم که یظاهر شد. من م یخوب دهیا چی، اما ه نیگزیجا کیارائه به عنوان  یبرا یزیچ



 را نیژاپن به خصوص آشفته خواهد بود که ما ممکن است ا که

 در طول دییخواهم به من بگو یتا بداند چه من م دیتواند صبر کن یمن نم نی، بنابرا ازیامت

 از واشنگتن که بعد از ظهر. گرید یکیحال  نیا با

 با من داشته باشد ، یفرصت را گرفتم که از او بپرسم اگر مسئله ا نیا نیمن همچن

 چگونه ، یادآوریکند ، با  یاتهام شد. او گفت: صراحت که او نم یعنوان داستان رسانه ا به

 متحده حادثه االتیا ریسف کیدر چند روز گذشته ، من به او کمک کرده بود متوقف کردن  فقط

 

 و بدون به دنبال میجستن به طور مستق یشیقرار مالقات با مغلوب ساختن پ کی... از 

 در "به شما برکت دهد ، جان ،"از او. پمپئو ، در آن زمان ، گفته بود:  اجازه

 به شتریب هیمرحله اول نیدر ا یحت ای. آدیما خند یهر دو که

 که پمپئو و من یرسد وجود داشته باشد. هنگام ی، اما به نظر نم میتوانم بگو یاز آن ، من نم نیا

 از نرویب سیدر اتاق بند صبح روز بعد )مات صبحانه

 در عوض استخراج یهم کشور( ، ما در مورد آنچه که از کره شمال هنوز

 هیپا هیاعالم کی دی، از جمله شا« جنگ انیپا» هیاطالع یبرا

 موشک. من شک کیبالست یخود و برنامه ها یهسته ا یسالح ها از

 ما موافق است ، اما ممکن است حداقل گرید یها دهیاز ا کیدر هر  ایرا به توافق برسند ، و  شمال

 .یجنگ کره ا "دادن به انیپا"متحده  االتیا ازیبالعوض امت کیاز  یریجلوگ

 آبه به طور خالصه در واشنگتن در خود متوقف ریبعد از آن روز ، نخست وز



 ، کانادا ، به کسی، برگزار شد که در سال چارلوو G7به اجالس ساالنه  راه

 کرد که دیبه دادن دور فروشگاه. آبه تاک گریبار د کیجستن  یشیختن پمغلوب سا مطبوعات

 یآنها جان خود را بر رو"گفت,  "بازماندگان هستند," یشمال کره

 کنند ی... اگر آنها فکر مرکیز اریبس استمدارانیدشوار است ، س اریخود را. آنها بس ستمیس

 خود را. یمیقد یکسب و کار به طور معمول است ، آنها را به راه ها نیا

 نیچه ا اگر

 بود ی، مسائل تجار انگی ونگیمکالمه خوب در پ کیرهبر  دو

 تجارت ناعادالنه, به خصوص یجستن در کسر یشیتوسط مغلوب ساختن پ یطوالن فی, با ریآفتاب نیبنابرا

 . مامانی، توسط پ میکن یما از شما دفاع م"متحده به دفاع از ژاپن موافقت کرده بود:  االتیآنجا که ا از

 ، درست است ، میداشت یدر اطراف. ما مذاکره کنندگان بد یگریاز شما ، اما نه راه د دفاع

 "؟  جان

 ترامپ "، میکن یما شما را بدون معاهده دفاع م"، به من نگاه کن.  دیپرس او

 ".ستیمنصفانه ن نیا"داد ، اما گفت:  ادامه

 

 جونگ سازمان ملل متحد به شرکت در میآن ، توجه ما را از مالقات ک با

G7هموار شد یبه جاده به سنگاپور با خرابه ها لی. آن را تبد 

 به حال یالملل نیمشابه ب یها ییو گردهما G7. جلسات کسیچارلوو

 زمان انجام کار خوب, اما در , و درخینقطه در تار کیدر  لیو دل هیقاف



 کرم. خیمخروط  دنیسیبه خود ل لیتبد یاز جهات ، آنها به سادگ یاریبس

 آنها وجود دارد. رایآنجا هستند ز آنها

 در دیساعت در اواخر ترک کاخ سف کیاز  شیجستن ب یشیژوئن ، مغلوب ساختن پ 8در 

 کانادا Bagotvilleفرود آمد در  یکی ییهوا یرویاندروز. ن یبرا یکی ییایدر

 ، helicoptered، که از آن ما به محل اجالس سران  ییهوا یروین گاهیپا

 ساعت کی، کبک ، هنوز هم حدود  Malbaieدر ال  Löir Richelieu رمونتیف

 جا. چیدر وسط ه بای, تقردیرس یمکان خوب به نظر م کیاست. آن را مانند  رید

 دمیفقط در داخل از هتل بزرگ را د طبق معمول, ما ;matteredکه آن را  نه

 ماندند. ترامپ یآنها باق یها ئتیدر آن همه هفت سر دولت و ه که

 

... "sherpas ،" ماده از نیا یمقامات ارشد مسئول برا 

 شد. gridlocked یسنت یینها هیسران ، در اطالع اجالس

 متحده االتی، وادار کردن ا هیاطالع نیکردن با ا یها عاشق باز ییاروپا

 هسته استیاز هر دو افت در اصول س ندیانتخاب ناخوشا به

 ، یحرفه ا یها پلماتیاکثر د یاست. برا گرانیاز د "جدا"ظاهر  ای و

 به خطر انداختن اصول خوب نگاه نیبودن بدتر از مرگ است ، بنابرا جدا

 توانستند تامل کنند یها نم ییاز سرنوشت اروپا گرید یکی. سهیمقا در

 وجود نداشت ، یانیپا هیانی، چرا که اگر ب یینها هیاطالع کی از پس



 یجلسه هرگز صورت گرفت ، و چگونه وحشتناک خواهد بود که برا دیشا

 گری، رهبران د Cirque du Soleilاز  یریبهره گ ی، به جا نیاست. بنابرا تیبشر

 سخت"بود  کایآمر sherpaکه  تیجستن ، شکا یشیبه مغلوب ساختن پ تیبه آزار و اذ شروع

 ". خط

 مخالف گریشده بود, با رهبران د زیست زین شام

 ، و G7بازگشت به  هیاز آوردن روس دهیجستن را بد درک ا یشیساختن پ مغلوب

 در اصل تصور شد G7. از آنجا که شیچرل یرشد کرده بود تا حدود یو خو خلق

 از کار سقوط کرد به شتری، ب یانجمن به بحث در مورد مسائل اقتصاد کیبه عنوان  1970s در

 و کایآمر sherpaآباد.  یلر یاقتصاد یمل یشورا سیرئ

 او به طور مشترک به آباد و من گزارش. یالملل نیاقتصاد ب کارکنان

 آنها کار همه دی، و اجازه ده sherpasترک آن را به "گفت:  دیجستن با یشیمغلوب ساختن پ

 ". شب

 گرید یاو و از سو "تر ، کینزد"حال ، از او  نیگرفت ، با ا جهیاو نت

 و مذاکره خود را. توسط یجمع آور یاز سالن ها یکیدر  رهبران

 نقطه ، آباد به گروه ملحق شده بود ، با هدف بودن دوستان با نیا

 ، سنجش ی. کلیالملل نیب یاروپا در مورد مسائل اقتصاد رهبران

 بود یبه عنوان من در قدم زدن بود ، کل pm 00،  30 10من فرستاده شده در حدود  ی، برا مشکل



 از قهیکه ، پس از چند دق "فاجعه است ، کی نیا"، گفت:  رونیب یرو ادهیپ

 مخمل خواب دار بودند ، با یو صندل مکتهای، روشن بود. رهبران در ن مشاهده

 آمده است. ترامپ نیتواند از ا یخوب م چیاز مشاوران معلق در اطراف. ه نیدوج نیچند

 آمد یبودند ، اما نه به شمار م گرید یاریکه بس یدر انصاف ، به طور ;دیرس یخسته به نظر م اریرا بس خود

 را تحت فشار قرار دادند استیآنها که س ارانیترودو ، و قطعا نه دست و

 من ؛ من در نمرات مشغول بود یبرا déjà vuبود  نیها برخالف ماست. ا برنامه

 ایکه آ یکردم به قاض یدر حال حرکت آهسته در طول سال. من سع debacles نیا از

 شتریب جهیو در نت G7 هیاطالع کیخواستم  یجستن واقعا م یشیساختن پ مغلوب

 جستن )که یشی، اما مغلوب ساختن پ میتوانستم بگو یتفاوت بود. من نم یاو ب ایآ نکهیا ای،  ازاتیامت

 دهیاز ا یلی( واقعا خستیخود مشکل ن یآماده ساز یبه حال برا تا

 جستن و آباد در حال حاضر یشیکه وارد شدم ، مغلوب ساختن پ یدر مخاطره بود. در زمان چه

 نقطه مداخله کی. من در دندیاز مواضع سخت جنگ یتوجه به دور تعداد با

 به درک دیرس یواقعا به نظر م کی چی، اما ه یدر سازمان تجارت جهان یآلمان دهیا کی هیعل

 یجستن که درک نم یشیدر موضوع بود ، منعکس کننده آن بود که نه تنها مغلوب ساختن پ آنچه

 ازدهی، در حدود  تیبحث شد. در نها sherpasاز آنچه  اتیجزئ

 به خود ادامه خواهد داد ، که دیبا sherpas، رهبران موافقت  ساعت

 چرا"خواهم که گفت:  یصبح روز شنبه بود. من م 30 5تا  یوح آنها



 که ممکن است به ارمغان آورد"،  هیاطالع کیفقط  دی؟ اجازه ده زحمت

 ، من یادآوریبه من  کریب میو کانادا تا کوتاه است. اما همانطور که ج اروپا

 نبود. "که انتخاب کردم یمرد"

 دییهستم ، و آنها تا 7:20ما در حدود  sherpaمن در بر داشت آباد و 

 حال ، ما نیشد ، با ا داریچندان شب اتفاق افتاده بود. از آنجا که ترامپ ب نه

 از سر گرفته بود. من هنوز ذهن نداشتم G7 یدادهایقبل از رو یهیجلسه توج کی

 جستن یشیکه مغلوب ساختن پ دیمطمئن شو خواستم ی، اما من م هیاطالع چیبا ه کسیچارلوو ترک

 . در عوض ، منمیگفتگو را داشت نی. ما هرگز امیمفاه درک

 30 10ما زمان خروج ما از کانادا به  شنهادیپ

 قبل از ترک ی. ما در حال حاضر به خوبمیتصم کیبه منظور مجبور کردن  صبح

 شب در سنگاپور وارد کشنبهیتواند  یما م نیبنابرا G7'sشده  یزیبرنامه ر انیپا

 من هیزودتر. نظر یروم کم یم شنهادیمعقول ، و من فقط پ ساعت

 تواند یاجالس سران ، ترامپ م یگلخانه ا یبار از فضا کیبود که  نیا

 و آباد ی. کلدیریبگ میتصم هیاطالع نیبه ا یدگیرس یمورد چگونگ در

 تیجنس یصبحانه بر رو کیکردند. ترامپ در حال حاضر حوصله ، خسته و در اواخر  توافق

 ها ، که تا به حال ییخروج شتاب خود ، اروپا دنی. پس از شنیبرابر

 -تواند او را از اتاق روح. اکنون ی, فرود قبل از ما مگرید یها دهیا



 کند: ینم افتیرا در زمان دردهد که ما او  یمشهور )گرفته شده توسط آلمان( نشان م ریتصو

 اتالف وقت بود ، اما زیاحساس. همه چ Custer هیپا نیآن را مانند آخر

 از یاریو در بحث رفت ، با آباد و من انجام بس در

 بردن اروپا نی)از ب dimesو  کلی. ما برداشت تا نمذاکره

 ، که در آن بود یدر انطباق با توافق هسته ا رانیا که

 یانتشار کربن که به سادگ میکن یم دیاساسا همه ما تول(. اما نه

 به یاستادان یی، که اروپا نیبه گرم شدن کره زم کمک

 توافق کردند ، ییسند نها کیجستن هنوز هم حوصله ، اما ما در  یشیاست. مغلوب ساختن پ نگران

 رفت و ییایدر کیقبل از سوار شدن به  یکنفرانس مطبوعات کی یخاموش ما برا و

 دی، ترک آباد پشت سر نگه دار Bagotville ییهوا یروین گاهیبازگشت به پا عنوان

 .وستندیسنگاپور به آنجا پ یسمت چپ برا کی ییهوا یرویقلعه ما با ترامپ و ن نیا در

 یناتو در کرت برا Souda جیخل گاهیپا قی، از طر یدر مناطق زمان شیساعت پ دوازده

 جام شد ، من فکر کردم.ان G7. ما با یریسوخت گ توقف

 

 که ما یجونگ سازمان ملل متحد خوشحال بود. هنگام میک داریجستن در راه خود را به د یشیساختن پ مغلوب

 کردم به چرت زدن یافتاد. من سع کسیدر چارلوو یدادم که چه اتفاق حی، من به پمپئو توض هوا

 ی، در مدت کوتاه یونانی کشنبهیدر زمان  داریبه زمان سنگاپور و ب میتنظ یبرا

 ستین یکی ییهوا یروی، ن POTUS. به جز Souda جیاز فرود در خل قبل



 یاز مردم به سادگ یاریدروغ تخت, و بس یصندل چیسفر لوکس, با ه یشده برا یطراح

 که من خواب بودم ، ترامپ دو را اخراج کرد یشده است. در حال دهیکش نیزم یرو

 ، که G7 هیاطالع یبرا تییتو یبانیپشت

 شده بود داریبه حال ب شیسابقه. او چند ساعت پ یب

 که او پرتاب شد مناسب در مورد ترودو با استفاده از بسته شدن او ییدفتر خود ، جا به

 جستن به یشیدر برابر او. مغلوب ساختن پ ازیبه امت یمطبوعات کنفرانس

 ه حالشد ترودو تا ب نیاو ، و او خشمگ یدر واقعه مطبوعات ترودو

 ,roustedاز من  کی چیزد. ه یم بیآس قهیبه وث هیانیب نی. امتقابال

 , کهینم ادیبه  تییتواند تو یاست که م یهی, من بدداریکه من از خواب ب یهنگام و

 که ما در سنگاپور فرود آمد. من به نام یتحت سلطه اخبار تا زمان ینیب شیپ

 دیرس انیدر به پا زیکردن آنچه اتفاق افتاده بود, و او گفت: همه چ دایپ یبرا آباد

 یترودو. مسئله فور یکنفرانس مطبوعات یخوب اما برا سفارش

 جستن یشی، و جهت مغلوب ساختن پ کشنبهیدهد بحث  یدر نشان م دیآباد با چه

 . ترودوستین دنیدست کش گرانید ایفقط پس از ترودو. آ"بود:  روشن

 ."پسر 'خود را پشت سر "

 خواست یچه م کایسفر به آمر نیورود به ا یترامپ برا

 ما»سازمان ملل متحد گفت:  سییبا ر مالقات



 نقطه قطعا ارزش ساخت. بدون شک وجود دارد"گه را ندارد ،  چیه ایآ

 به اریاز دست گرید یکیزارو )Nav تریخواست آباد و پ یجستن م یشیساختن پ مغلوب

 گراهام )که من یندزیل نی( انداخته ، و همچنحیجمهور ، که من به من توض سیرئ

 ترودو یبرا "در جهنم یا ژهیو گاهیوجود دارد ]بود[ جا"گفت:  Navarro(. حیتوض نیهمچن

 ناوو مورد انتقاد قرار گرفت ، اما ;جستن یشیآنجا که از راه او را درمان کرده بود مغلوب ساختن پ از

 خواست. یجستن م یشیغلوب ساختن پکه م یزیچ فقط

 ، ستیدر پرواز خواب ن اریکه اگر او تا به حال بس یبه دنبال خسته تر از قبل ، به طور

 جونگ سازمان ملل متحد وسواس دارد میک یپوشش خبر یحال حاضر ترامپ با تماشا در

 کشنبهی لیدر سنگاپور و چه پوشش از ورود خود را در اوا ورود

 خواست صبر کند یگرفت او نم میخواهد بود. پس از فرود ، ترامپ تصم شب

 دوشنبه. من موافقت کردند. خیدر تار دارید یخواستم برا یاما م میبا ک دارید یسه شنبه برا تا

 شده بود یزیجستن برنامه ر یشیمغلوب ساختن پ یبرا یابیو باز یآماده ساز یچه ما برا اگر

 که ما در آن صرف ی، زمان کمتر مین چهره به چهره با کجت قبل از آمد ریتاخ از

 تواند فرار ی. اگر ما مازاتیوجود دارد را به امت ی، زمان کمتر سنگاپور

 را در زیبدون فاجعه کامل ، ما ممکن است قادر به گرفتن همه چ سنگاپور

 Hsien یمالقات کرد ل رانیا رینخست وز ی. روز دوشنبه ، ترامپ با سنگاپورآهنگ

Loong  درIstana یبه طور کل ایتانی]کاخ[ ، محل اقامت سابق فرمانداران بر 



 . ترامپ و من سواریو دفتر اصل ریدر حال حاضر اقامت نخست وز و

 ( وlimo دنتیپرز یررسمی)نام غ« جانور»ترامپ در  با

 شکست ، و او میشده است. او معتقد بود که جلسه ک دایبد پ یاو را در خلق و خو

 ، و کیدر  کی یجستن و ل یشیاست. مغلوب ساختن پ نیبه فشار چ منسوب

 امور خارجه ریوز یناهار کار. سنگاپور کی زبانیم یل سپس

 اجالس آماده شود و گفت یکرده بود تا برا دیبازد انگی ونگیفقط از پ شنیباالکر

 گذاشت و معتقد بودند که یلطمه نم یبه لحاظ اقتصاد یشمال کره

 کی یبرا یپرواز طوالن کیسالح. ترامپ پاسخ داد که  یهسته ا دولت

 متحده در حال حاضر داده بود دور سه االتیگفت: ا شنانیکوتاه. باالکر جلسه

 یکه هر کس "دادن"شروع ،  ی: اول ، داشتن جلسه برازیچ

 حداکثر"دوم, مشکل در بازگشت به ما  ;جستن یشیاز مغلوب ساختن پ ریغ به

 جستن ؛ و سوم ، به یشیهمه آشکار اما مغلوب ساختن پ یبرا نی، همچن نیکمپ" فشار

 بود یواقع نیبا تمرکز شد که چ ی، چرا که ما در کره شمال نیچ

 تواند یجستن نم یشیقانع کننده بود, و مغلوب ساختن پ اریبس شنانی. باالکرکیاستراتژ یباز

 از آن را بشنود. کیشده اند به هر  خوشحال

 حیر ، به هتل ما ، ما را در مورد دولت ما توضپس از ناها

 کی نیا"بن بست بود.  کیکه ما در  یی، جا یبا کره شمال مذاکرات



 کل اجالس. دمیجستن ، که چگونه او را د یشی، گفت: مغلوب ساختن پ یغاتیتبل یورزش ها در

 متحده سنگاپور االتیبا ا دیگو یخوش آمد م-که ترامپ مالقات کرد و یبه من گفت در حال یکل

 خواهد به راه رفتن در یجستن م یشیاست که مغلوب ساختن پ نیا نجایدر ا یروانشناس"سفارت ،  کارکنان

 "جونگ سازمان ملل متحد.  میک یشدستیمنظور پ به

 شد دواریام یمن موافقم ، و تا حدود

 جستن گفت: یشیب ساختن پ. پس از مالقات و سالم ، مغلومیعمده اجتناب کن ازاتیاز امت میتوان یم ما

 از مواد آزاد آماده شد ی، و من او را به نشانه ا ی، کل ساندرز

 ، و سپس خارج شدن یروزیخود را به اعالم پ ی، کنفرانس مطبوعات هیاطالع

 جونگ سازمان ملل متحد با میکرد که ک تیشهر. ترامپ شکا از

 ینقطه ضعف قرار داده است ، اما او گفت سنگاپور م کیبه ما در  هیو روس نیچ

 شتریبه قرار دادن در ب ازیما فقط ن"گفت ،  "بدون توجه به آنچه ، تیموفق کی"

 پر است از میک 25باز کردن مرز.  یبرا نیها ، از جمله در چ میتحر

 .میکن لیروز جمعه را تحم میتوان یکه م میدار یشتریب یها میتحر 300، ما  گه

 نیا

 بوده است اریبس هی)که آنها در آرا ینظم یتدارکات انداخت بازگشت به ب همه

 خواهم به او را با یو من گفت: ما م یآنجا که ما را ترک کانادا( ، اما کل از

 خواست یبعد از آن روز. ترامپ به ماه جائه گفت که هنوز م یها نهیگز



 ه است و پس از آن کهآن را به ماه شد دیسنگاپور آمده است ، اما با به

 در سمت راست بود یجلسه سه جانبه وجود ندارد: او حت کیحال رفتن به  در

 یمل تیامن یکارکنان شورا ویدیو "استخدام"جستن کوتاه  یشینشان داد مغلوب ساختن پ زیما ن کشور

 شده بود دیتول یاقتصاد تیبا وعده موفق میک بیبه فر گرانید و

 . ترامپ موافقت کرد که آن را نشان دهدیهسته ا یاگر او داد تا سالح ها انگی ونگیپ یبرا

 (.یخود را در بسته شدن باز یدر روز سه شنبه )و او بعدها آن را در کنفرانس مطبوعات میک

 purportedlyمذاکرات با شمال در طول روز ادامه داد ، 

 مشخص شده بود "pmشش متن "آنچه به عنوان  ی. من بررسکیبه توافق نزد دنیرس

 . گفتمیمل تیامن یگروه از دولت, دفاع, و مقامات شورا کیپس از آن با  یکوتاه مدت

 گریکنم که ترامپ آن را امضا کند. پمپئو و دولت د ینم هیها را به من توص آن

 مالقات کرد تا بحث در مورد دیپس از آن وارد شدند ، و ما در منطقه کاخ سف مردم

 اگر همه زبان هنوز یکند ، حت یداد که چرا من آن را امضا نم حیتوض. من دوباره متن

 بود. شمال دیمتحده حل و فصل شد, که بع االتیمناقشه مطلوب به ا در

 قابل برگشت ری، قابل اثبات ، و غ لیتکم یبه توافق برسند برا کره

denuclearizationاگر آنها بارها انجام شده بود تا قبل از. آنها ی, حت 

 کند ، اما کل مفهوم ، که ارائه شده است یرا رد نم "ییکلمات جادو" قطف

 میموافق باش دیبه من. گفتم ما نبا یمعن یقله ب نیا



 بتن در یزیجنگ بدون گرفتن چ انیدر مورد پا زبان

 تلفن به من قیاو از طر رایآشفته شد ، ز یا ندهی. ترامپ به طور فزابازگشت

 . من ساخته شدهرانیبحث در مورد خروج از قرارداد ا لیدر ماه آور Lago--مارس در

 لیمتن تبد نیکه دموکرات کنگره ما را به قطعات در ا یا نکته

 خواهان ما را پاره یاست که آنها انجام دادند ، و کنگره جمهور یزیچ نیآنجا که ا از

 ناسازگار بود و ما زیدانستند آن را با همه چ یآنجا که آنها م از

 د. ترامپ از زبان مورد انتقاد دفاع نکرد و متوجه شدبو معتقد

 بد بود. کی یامضا یهر سند به جا یبهتر از امضا ما

 تواند ی. او نمیزیچ یجستن بود که به امضا یشیدانستند که مغلوب ساختن پ یم همه

 را به اعتراف ، حداقل در مقابل دولت کارکنان ، آنچه که ما هر دو خود

 نقطه منجر شده بود کی دندیکه ما بخش ییدانستم: که آنها ما را به کوچه بن بست ، جا یم

 نیدر بازگشت. در حال حاضر ما در آخر زیچ چیو ه یگریاز د پس

 از آنها خوب است. کی چی، ه نهی، با چند گز لحظه

 دو سکوت وجود دارد ، و پس از آن ، به عنوان اگر توسط ناگفته ایدوم 

 خارج, ترک فقط پمپئو و من در اتاق. یگرید یر کس, هتیرضا

 میکه ما اصرار دار می، ما موافقت کرد یمدت یاز رفتن به جلو و عقب برا پس

 denuclearizationو  تیامن یجمله ارجاعات به مفهوم ما در شورا از



 ایو  یهسته ا یها شیبه انجام آزما یبه کره شمال ازین) 1718 قطعنامه

 -یدر ژاپن دیجد یشد( ، اضافه کردن پاراگراف ها یراه انداز کیبالست موشک

 نیمانده است. اگر ا یباق کایآمر یجنگ کره ا نیرا ربودن و تضم مسئله

 برگرداندن یاصل لتیکوتاه ، فض اریبس یا هیانیکند ، ما را به ب یکار نم ایآ

 دادم حیرا توض نیتواند کوتاه باشد. پمپئو و من ا یامر م نیا که

 یرفتن طوالن یبرا ادی، همه دانستن آنها به احتمال ز یمل تیامن ی، دفاع ، و مقامات شورا دولت

 در حال سقوط بود نیاز ا شیمذاکره شب. ترامپ پ به

 ، و تا صبح سه شنبه خواب. می، صادقانه بگو خوب

 ندیگو یم داریاز صبح ب یکیمن در  Pottingerارشد مت  ریمد ایآس یمل تیامن یشورا

 Chol ونگی می، و که پمپئو و ک ستیتعجب ن یمتوقف شده بود ، جا مذاکرات

 بعد یمالقات در هفت صبح در هتل بزبان, محل برا ایآ

 ظهور کرد تیتواند انجام شود. ترامپ در نها یآنچه که م دنید ینشست, برا میک-جستن یشیساختن پ مغلوب

 است یکه خود راض بزبان چپ. ترامپ اعالم کرد یصبح ، و ما برا هشت

 که ما آمده بود تا با ، که من را شگفت زده "کوتاه هیانیب" با

 بود. در واقع ، آن یدادن به جنگ کره ا انیاعالم پا کیوجه نزد چیآنجا که آن را به ه از

 همه ، نی. در امیداشت گریگلوله د کینگو. ما  یزیاز چ یلیخ

 ویدر اوها یدادگاه عال یروزیپ ۴--5 خیدر تار تییتو کی یجستن در حال آماده ساز یشیساختن پ مغلوب



 کیبه آباد, که تا به حال  عیبه بهبود سر لیما نی, و همچنیریگ یرا مورد

 به ارمغان آورد. G7، احتماال توسط  ی، خوشبختانه جزئ یقلب حادثه

 شد ، سپس میک-جستن یشیسپس ما را به مراسم و جلسه ورود مغلوب ساختن پ

 جونگ سازمان ملل متحد و چهار نفر از مشاوران ورود به می، پس از ک کیبه  کی آنها

 بود را به محل. او را تکان داد دست با یکه در آن جلسه اصل اتاق

 به مطبوعات را دیمتحده ، از جمله مال شما واقعا ، و ما نشستم و اجازه ده االتیا طرف

 ترک ، تیکه اوباش در نها یهنگام .دیرس یبه نظر م تیآنچه مانند ابد یبرا ریتصاو

 آنها ی( چه نوع از داستان هانیمترجم قیباورند )همه از طر نیا میک

 در یجستن به نادرست یشیبه کوک کردن ، و مغلوب ساختن پ دیکن یسع

 اریجلسه بس کیدر  کیجستن گفت که او فکر  یشی. مغلوب ساختن پمطبوعات

 با میکند که دو رهبر در تماس مستق یم ینیب شیاست و پ مثبت

 جستن یشیاز سه مغلوب ساختن پ میپس از آن. خندان ، ک تلفن

 دینشان داده اند که نگه دار یکه رهبر ندیگو ی، م انینیشیپ

 ترامپ با طالبان آماده است تا ییو گو گفت

 بدون صحبت کردن اول ، اشاره به ی، حت یدر کره شمال یقابل توجه اشتباهات

 دانست یخود را )احتماال در طول انتقال(. ترامپ گفت که م هیاول نشست

 میبالفاصله. در پاسخ ، ک بایقرار بود به همراه تقر میو ک او



جستن پاسخ داد که او دوست  یشی، و مغلوب ساختن پ یابیجستن او را ارز یشیکه چگونه مغلوب ساختن پ دیپرس

 داشت که

 خوب, اریفرد بس کین واقعا هوشمند, کامال مرموز, به عنوا میک دمی. او را دسوال

 ، مردم در حال استیگفت که در س میبزرگ است. ک تیشخص کیصادقانه ، با  کامال

 .گرانیباز مانند

 دانست که فقط آنچه او یجونگ سازمان ملل متحد م میبود. ک حینقطه صح کیترامپ در 

 سوال بود کی نیا ;جستن از او یشیکه چه مغلوب ساختن پ دیکه او پرس یهنگام انجام

 دادن به جلسه در آنجا. انیخطر پا ایاستخراج پاسخ مثبت ، و  یشده برا یطراح

 در واقع پرتاب می، ک یمرز ایسوال ظاهر ساده و  دنیپرس با

 جستن یشینشان داد که او مغلوب ساختن پ نی. اگریو خطر پاسخ دادن به فرد د بار

 متعهد denuclearizationطعانه که او به ادعا کرد قا می.    کقالب

 بودند که یدانست افراد یاگر او م یکره. حت رهیشبه جز از

 او ، آن دسته از مردم به اشتباه او را قضاوت تیمیصم شک

 میخود. او متفاوت بود. ترامپ توافق کرد که ک انینیشیپ اقدامات

 یکامال. پس از چند دهه ، استاندارد کره شمال زیهمه چ رییتغ

 در خیتار یکره شمال--سرزنش ما مشکل میحال ، ک نی، با ا خط

 جستن یشیمتحده است. او گفت که او و مغلوب ساختن پ االتیگذشته ا یخصمانه از دولت ها یها استیس

 به سرعت دنیو سرعت بخش یاعتماد یبرطرف کردن ب یتوانند کار برا یمکرر ، آنها م مالقات



denuclearization جستن نبود ، و او یشیبودم ، اما مغلوب ساختن پ دهیرا شن نیمن همه ا 

 وجود دارد یشبه نظام اریاز بس ی، اشاره کرد که برخ میک یابیبا ارز موافقت

 متحده االتیاز گذشته ا میمتحده ، به خصوص با توجه به انتقاد ک االتیدر طرف ا مردم

 مجلس سنا به دنبال دیی. جالب توجه است ، ترامپ گفت که او را تاولتد

 خود کردی، متضاد رو یبا کره شمال یهر توافق هسته ا از

 رانیا بیاوباما به دنبال تصو لیبودن با عدم تما مثبت

 رساند ، که در آن او بیخود را به تصو ادداشتیمرحله ، پمپئو به من  نی. در ایهسته ا توافق

 "پر از گه است. اریاو بس"بود ،  نوشته

 شود وجود دارد یوعده داده م میموافقت کردند. ک من

 خواهد شد دهیآنها برچ یوجود ندارد و برنامه هسته ا یگرید یهسته ا شیآزما چیه

 برگشت. رقابلیغ یا وهیش به

 در اجالس زمان جنگ خود را کامل نیسپس آمد گرفتن ، توسط جوزف استال

 بار در کشف شد نیاول یبرا "یتندروها"که  یروزولت ، هنگام نیکلفران با

 او یداخل یاسیکه او موانع س "اعتراف کرد" کیتکن ی، پل یشورو

 وجود دارد به عنوان یدر کره شمال یتواند غلبه کند ، چرا که تندروها ینم یراحت به

 ، یدر کره شمال یعموم تیساخت حما یراه برا کیبه  ازین می. ککایامر نیهمچن

 حوصله ی, و او در جنوب بمیگفت, در واقع حفظ صورت مستق او



 میاعصاب مردم است. ک یمتحده ، که ، او گفت ، بر رو االتیا-یمشترک کره ا یها نیتمر

 در دسترس نباشد. او گفت: ناتیبردن تمر نیاز ب ایخواستم ما را به کاهش دامنه و  یم

 با ماه در نشست اول خود را مطرح کرده بود )که ینظام ناتیتمر او

 متحده االتی( ، و ماه گفته بود که تنها اPanmunjom هیاعالم دیتول

 ، به تکرار گفت دندیترسیبه همان اندازه که م قایکند. ترامپ دق یریگ میتواند تصم یم

 بودند و اتالف زیآم کیتحر ناتیکرد که تمر یثابت خود را خوددار میک

 تواند هرگز یو پول است. او گفت که او را از ژنرال خود ، که م زمان

 که دو یوجود دارد تا زمان نیتمر چیکه ه دیریبگ میمعامله ، و تصم کی

 را نجات داده بود میبود. او گفت: روشن که ک تیدر حال مذاکره در حسن ن طرف

 بود خندان گسترده ، خندان از میدارد. ک یادیمتحده پول ز االتیا

 بندم. ما قطعا ی. شما شرط مChol ونگی میشده توسط ک وستیبه زمان, پ زمان

 ، که DoDاست که از  یهیکننده است. در بعد مطبوعات پوشش ما ، نشت وجود دارد ، بد سرگرم

 نیاز ا شیپ یناراض سیمات

 ، پمپئو و نه من ، و ما ی. البته ، نه کلازیامت

 جستن گفت که او از روز اول خود را در دفتر شناخته شده است که ، یشینشسته وجود دارد. مغلوب ساختن پ راست

 اجالس آسان خواهد بود. نیمذاکره مانند ا ایاو ، معامله و  یبرا

 . هر دو گفت: بله. خوشبختانه ، اودیو پمپئو پرس یصورت توافق ، ترامپ از کل در



 قرار ریخواهد بود تحت تاث یدر کره شمال یگفت: تندروها می. کدیمن نپرس از

 تواند انجام شود یم شتری، و مراحل ب ناتیترامپ در مورد تمر میتصم با

 که ستین یمعن نیمرحله بعد از مذاکرات. او به ا در

 متحده االتیمربوطه خود را ، چرا که ا یهسته ا یاندازه دکمه ها سهیمقا

 انهدام یبود ، توافق برا یدر معرض خطر از کره شمال گرید

 تست موتور موشک. زاتیتجه

 همه یجستن برا یشیگفت و مغلوب ساختن پ کیخود را تبر میهمانطور که جلسه ادامه داد ، ک

 گرانیجستن توافق کردند که د یشیساعت آن را انجام داده بودند ، و مغلوب ساختن پ کیفقط  که

 اشاره کرد و می. ترامپ سپس به کدیآنها خند یکار را انجام دهد. هر دو نیتوانست ا ینم

 خود را یموافقت کرد او انجام کارها میبود. ک matteredاست که  یکه او تنها کس گفت

 جستن به ارتش یشیجستن در امتداد. مغلوب ساختن پ یشی, و که او و مغلوب ساختن پراه

 از حد حکم را به شی، دوباره انتقاد از ژنرال خود را ، که او ب نیتمر

 جستن که شش یشیدوباره. مغلوب ساختن پ دیخند میجلسه. ک نیدر ا میبه ک نقطه

 میک ایکه آ دیو پرس "مرد موشک کوچک ،" میقبل ، او خواستار ک ماه

 بود. فیتعر کی "انسان موشک"دانستند که التون جان بود. او معتقد بود  یم

 -یکره ا یکه ما باز دینقطه ، ترامپ پرس نیخندد. در ا ینگه داشته م میک

 ی، که سمت کره شمال لمیف "استخدام"زبان از  نسخه



 جستن یشی، مغلوب ساختن پ دیرس انیکه آن را به پا یما به آنها داد. هنگام iPadsمشتاقانه در  اریبس تماشا

 لیمشترک در اسرع وقت ، اما آن را تبد هیانیب یخواستم به امضا یم میک و

 گفتگو نیداشتند ، بنابرا یترجمه آن را نگه م یها یناسازگار که

 بحث خوب, گفت: او بود کیتکرار که آنها تا به حال  میداد. ک ادامه

 "اقدام یاقدام برا"جستن به دنبال  یشیکه او و مغلوب ساختن پ خوشحالم

 که ی، اما کسان ازیجستن از دست رفته بود که امت یشیتن پ، من مغلوب ساخ ی. به نوعکردیرو

 از ، اما یریجلوگ یخواستم برا یکه من م ییآنها قای، دق ییواقع کلمات جادو در

 سازمان ملل متحد یها میتحر ایکه آ دیپرس میفکر کرد که او با راه رفتن دور با. ک میک

 کنم یخواست به فکر م یجستن گفت که او به آن باز بود و م یشی، و مغلوب ساختن پ یبعد گام

 یآماده برا دیجد یها میکلمه صدها نفر از تحر یواقع یمورد آن ، اشاره کرد که ما به معنا در

 جستن یشی. مغلوب ساختن پیاز آنچه او به معنا یتصور چیکرد که من تا به حال ه اعالم

 حرکت به جلو بود نیخوشب می. کیبه کره شمال خوشبوکننده

 کار نبوده است. نیخود قادر به انجام ا انینیشیسرعت ، و تعجب که چرا پ به

 توافق کردند که آن را در زمان میجستن به سرعت پاسخ داد که آنها احمق شده بود. ک یشیساختن پ مغلوب

در سراسر جدول نگاه کرد  میک. فیظر یهمه.    سپس, لحظه ا نیانجام ا یجستن برا یشیاو و مغلوب ساختن پ امثال

 یزیکه چه چ دیو پرس

 مجلس شد کیکردند. ترامپ خواستار آغاز  یدر کنار ما از جدول فکر م گرانید

 روز به توافق برسند یخیتار خیتوانند در تار یپمپئو گفت که تنها دو رهبر م و



 توانست معامله را با ینم کای. ترامپ گفت که خوشبختانه آمرسند

 بود. تیبلوک گران کیکه مانند  لرسونیت

 داد رییتغ کایموضوع را به بازگشت به جنگ آمر میخوشبختانه ، ک

 ی. رسمdodgedکنند. گلوله دوم  یمانده است ، و من مجبور به صحبت م یباق

 دیرس انیاز هر دو طرف وارد شدند و جلسه به پا عکاسان

 یبررس یرامپ برات یبرا یاتاق برگزار کی. پس از قطع مختصر در 11:10

 آغاز شده است. 11:30ناهار کار در  کی، ما  یونیزی، در حال انجام پوشش تلو میعظ

 روز کیمثل "گفت:,  میاز اوباش مطبوعات تصادفا در و سپس از, و ک گرید یکی

 ". یفانتز نیسرزم در

 که من به طور کامل با توافق. باز کردن یزی، چ تینها در

 او را شب قبل از دیبازد فیتوص s ' مینور بود ، با ک گفتگو

 از standoutsاز  یکی،  دهیچیو هتل پ نویشن کاز Adelson شلدون

 رودمن ، سیجستن در مورد گلف ، دن یشیو مغلوب ساختن پ میسنگاپور. ک یزنده دار شب

 2016در  یدر کره شمال کایفوتبال زنان آمر میشکست ت و

 .کیالمپ

 جستن به من و گفتند ، یشی، و سپس مغلوب ساختن پ رفشاریگفت و گو در اطراف ز

 پس از آن ندیگو یکه م یزیکبوتر است. هر چ کیبود ، اما در حال حاضر او  نیبار شاه کیجان "



 "؟  مقدمه

 نگه داشتن راست ی. تالش برادیخوشبختانه ، همه خند

 بزرگ انتخاب شد چرا که او یجمهور در بخش ها سیرئ"، من گفتم:  صورت

 از دیاست. من مشتاقانه منتظر بازد disrupter. او گرید استمدارانیاز س متفاوت

 , آن را قطعا جالب خواهد بود.انگی ونگیپ

 یشما م"خنده دار بود و گفت:  لیاز دال یبرخ یفکر کردم که برا میک

 کنم شما ی، اما شما فکر م دیکن دایسخت به پاسخ پ نیاستقبال. شما ممکن است ا یگرم

 " ?توانم به من اعتماد یم ایآ

 توانستم یسواالت او در درخواست خوب بود. من نم نیاز ا یکیمشکل بود ،  نیا

 میتنظ زیحس ر کیجمهور  سیرئ"من گفتم:  نیدروغ گفتن ، بنابرا ای قتیحق ای

 تواند به شما اعتماد ، ما حرکت خواهد کرد یمردم از روز خود را در کسب و کار. اگر او م از

 "جلو از وجود دارد.  به

 بودم ، خواستار جنگ با وزیترامپ افزود که من در همه زمان فاکس ن

 نیمتفاوت بود. ا اری، اما در داخل بس یو کره شمال نی، چ هیروس

 در مورد یادیز دهیمن شن"گفت,  میبود. ک هیدر بخ یهمه کره شمال واقعا

 دی، ما با انیپا . درستیخوب در مورد ما ن یزهایبولتون گفت: چ ریسف

 دهد ینشان م ستیبد ن نیتوانم سخت آستر که شما چن یمن م نیعکس داشته باشد ، بنابرا کی



 ". مرد

 "بروم ؟ Yongbyonتوانم به  یم ایآ"

 خنده. شتریب دمیپرس

 نشان دادن فقط "، میتوانم به شما بگو یاست ، من م نیجان مؤمن بزرگ در ا"جستن گفت:  یشیمغلوب ساختن پ

 شود. دهیتواند کش یم قتیچه حد حق تا

 و "، وزیفاکس ن ی، من خوشحال شما تماشا سیرئ یآقا"من اضافه شده ، 

 من"جستن به من در پرواز به واشنگتن گفت:  یشی. )مغلوب ساختن پدیخند همه

 کند. یم یرا با آنها بازساز شما

 من.( ازیآنچه مورد ن فقط

 ، اما ما هنوز 30 12، در  دیرس انیپس از آن به پا یناهار به مدت کوتاه

 گرفتند میتصم می. ترامپ و کستیاظهارات مشترک بود آماده ن لیبه دل ریگ

 شود یوقفه پخش م یراه رفتن در هتل باغ ، که ب یبرا

 ، ما مراسم امضا برگزار شد. تی. در نهایگرید زیچ چیاما ه یونیزیتلو یها لمیف

 بود. همه آنها در ریچشمگ اریبس یکره شمال ئتیه

 ایگفت  میبلند و سخت ، به عنوان مثال هر زمان که ک ی، با صدا ییصدا کامل

 بود raggedyقابل توجه ، که کامال در تضاد با  یزیچ

 کیپرس را به  نیمتحده. ترامپ چند االتیا یندگینما ئتیه عملکرد



 که یپس از چهار بعد از ظهر آغاز شد ، زمان یبزرگ مدت کوتاه یرسانه ها دادیقبل از رو مصاحبه

 یکرد. پوشش خبر یما را باز "استخدام" لمیف رمنتظرهیبه طور غ او

 العاده ، و پس از آن ما را به واشنگتن ، عالقه من آرزو ، قبل از فوق

 جستن بود یشیهوابرد ، مغلوب ساختن پ کی ییهوا یرویپس از ن یاشتباه رفت. مدت کوتاه یگرید زیچ هر

 نام ماه و سپس آبه به آنها خالصه. )پمپئو در سنگاپور ماند به

 یادتریز قیدق شتریارائه ب یبرا ویبه سئول ، پکن و توک سفر

 آنچه اتفاق افتاده بود.( از

 توانست رفته باشد ینم زیبه ماه گفت که همه چ ترامپ

 کرد. ترامپاز آنچه انجام شد صحبت  glowinglyاست, و آنها هر دو  بهتر

 توافقنامه. یاجرا ی، در مورد چگونگ ریتأخ یماه ، کم دیپرس

 یگفت ، که او برا یآنچه که او در کنفرانس مطبوعات تکرار

 دانستند بود یمطمئن م یو من برا یکل یزی, چمیو هفت ساعت مستق ستیب

 سئول پس از آن در مالء عام ندگانیکرد که نما دیاست. ماه تاک صادق

 ساخته شده بود. denuclearizationتعهد روشن به  می، که ک اظهارات

 کرد که ترامپ مسئله ربودن را در یابراز قدردان آبه

 به باران در رژه. ترامپ گفت که لی، که ما میبا ک کیدر  کی او

 .کیبه  کیمعامله ؛ وقت آن است که نزد کی جادیا یخواستم برا یم میک اعتقاد



 ، صحبت به خصوص به پنس به بحث در مورد یهیتوج یمن هم تماس ها

 خواهان در حال حاضر ینقطه ، که کنگره جمهور "جنگ یباز"

 خود را به حال موتور مایهواپ رایکرده است ، ز ریاز. ترامپ ، در سنگاپور گ انتقاد

 ."ازیمشکالت ، او را کامال نگران امت"حال ، او گفت:  نیا با

 بار صحبت کنم کی دیبا Dunford، و  سیتوافق قرار دادم ، مات دو نفر را مورد نیو من ا ترامپ

 از یریجلوگ یبرا دیبکن دیچه با قیکنم از طر یما به واشنگتن بازگشت ، به فکر م همه

 ما کردی. رورهیمتحده در شبه جز االتیا یآمادگ یخطرناک برا اختالالت

 چه بود یابیکه ما ارز یزمانتا  "نشستن وجود دارد, ;ینه فقط انجام کار ایآ", دیبا

 یکیجستن بود ثابت شد  یشیمغلوب ساختن پ ییهوا یرویکه من در ن ینقطه زمان نیاست. ا یضرور

 خبرنگار ، با استناد به نام نامشخص کی. وزیبا او در حال مشاهده فاکس ن دفتر

 ها به عنوان قبل ادامه داشت ، نیتمر یبرا یزیپنتاگون ، برنامه ر یگفته سخنگو به

 و ردیخواست از من تماس بگ یسقف. ترامپ م قیجستن از طر یشیمغلوب ساختن پ فرستادن

 ییهوا یرویدر ن نی، همچن رایم Ricardel دیپرس یرا متوقف ، اما من به جا زیهمه چ او

 یظهارات عموماز ا یریجلوگ یبرا دییدر پنتاگون به آنها بگو گرانیتماس با د ی، برا یکی

 صورت گفت. نیا ریدر غ تا

 صبح روز چهارشنبه ، ژوئن 30 5بعد از  یما پس از فرود در اندروز کم

 من یمخف سیبرگشت. سرو دیو ترامپ به کاخ سف 13



 به خانه من راند ، و من متوجه Beltwayدور در اطراف واشنگتن  اتیجزئ

 جستن خارج: یشیکه مغلوب ساختن پ راه

 

 امن تر از اریاحساس بس دیتوان ی، اما همه هم اکنون م یسفر طوالن کی--فرود آمد فقط

 وجود ندارد. یاز کره شمال یهسته ا دیتهد کی گریروز من در زمان دفتر. د

 مثبت بود. اریتجربه جالب و بس کیجونگ سازمان ملل  میمالقات با ک

 !ندهیآ یبرا یادیز لیپتانس یدارا یکره شمال

 

 توقف آن وجود دارد. من با من در روز بعد صحبت کرد ، و چیه

 ، در قضاوت من ، به وضوح در مورد آنچه که ما داده بود نگران بود یژاپن

 آرام ، اما یزهایکردم به نگه داشتن چ یما در بازگشت بدست بود. من سع یو چگونه کم دور

 لقهبه ح ازیمبهم بود که ما ن یسنگاپور به اندازه کاف جهینت

 به سرعت از دست دادن کنترل حوادث. هر دو ژاپن و جنوب ایکه در معرض خطر و  ییزهایچ

 اشتباه گرفته شود کردیرو نیبه طور خاص در مورد ا یکه کره جنوب دیرس ینظر م به

جمهور  سیچه رئ قایباشد. دق یدر توافق هسته ا "کترینزد" مکالمات خود را با ماه و آبه, گفت: ماه به طور خاص در

 در

 ، دهیا نیخواستند بدانند. نه پمپئو و نه کوچکتر ی؟ آنها م ذهن

 نظر من بود دیجستن. در واقع ، من تجد یشیاز نه بود مغلوب ساختن پ یهر دو برخ زیما ن اما



 در یدخالت کره جنوب شتریاز مشاهده ، تعجب اگر ب قبل

denuclearization میتوان یکند که ما م ینم دهیچیرا پ یادیز یزهایممکن است چ 

 ما و ما یمنع گسترش هسته ا استیکل هر دو س یاز فروپاش یریجلوگ

 شتریب ایو در شرق آس رهیمتعارف در شبه جز یبازدارندگ یاستراتژ

 .گسترده

 داد که چگونه من حیصحبت کرد و توض "یجنگ یها یباز"در مورد  سیمن هم با مات

 خود را یو ژاپن یگفت کره جنوب سی. ماتمیادامه ده دیگمان ما با به

 نگران است. او اریدر حال حاضر او را خواستار ، قابل درک بس انیهمتا

 جستن به حال یشینشده قبل از, که شش ماه قبل, مغلوب ساختن پ دهیگفت, که من تا به حال شن نیهمچن

 کرد تیشکا نیو چ هیروس لیبه دل ناتیلغو تمر بایتقر نیهمچن

 

 شد لیکامپا Dunford. ندیگو یمورد آنها ، که نگران کننده بود ، به حداقل م در

 قرار, و ما توافق کردند که به مالقات در ریکه ممکن است تحت تاث ناتیاز تمر یستیل

 کند ، گفت: بعد از آن یترک نم یبه خوب ییبه تنها سیاما مات واشنگتن

 هر آنچه که گفته شد ، به نظر من ،. یمطبوعات هیانیخواست به صدور ب یاو م روز

 سیماده که مات نی، ا یجمهور استیاز فرمان ر گرید یکیخطر انداخته  به

 آن بود دفاع لیشک دوست نداشتن. چرا رول تاس ؟ احتماال به دل بدون

 دیتول یتواند به اندازه کاف ی: اگر پنتاگون مploy یادار بخش



 از یریدر جلوگ بیهر گونه تخر تیتواند مسئول یدر کنگره, آن م مقاومت

 جستن خطر یشیخطرناک بود ، با توجه به مغلوب ساختن پ یاستراتژ کی نیدر کره. اما ا یآمادگ

 جارو و سخت. شتریب یورزش خود را حت تیاست باعث ممنوع ممکن

 ماند ، اما آن را یم ی، موافقت کرد که بخش خود را ساکت باق تی، در نها سیمات

 .تالش

 صبحانه در اتاق بند مالقات کردم ، یدوشنبه ، من برا در روز

 سیکامل شد. مات ناتیاز تمر Dunford ستیژوئن ، که در آن زمان ل 18

 بود ناتیکه هر گونه تمر یشروع به وخامت زمان یکرد که آمادگ استدالل

 شتاب. ما بیرا تصو یشتریشد ، و کاهش زمان ب لغو

 و بلند مدت ، نه یکیدر نزددر مورد هدف ، هر دو  ینگران همه

 شده به طور منظم یزی. به عنوان افسر برنامه ررهیدر شبه جز زیاهانت آم یآمادگ

 شتریب نیگزیجا دیصفوف و مردم جد قیاز طر پلیشروع به ر چرخش

 بحث نیتواند عوارض خود را. ا یم ناتیبا تجربه, عدم تمر افراد

 به طور بالقوه مهم است. خیتار کیسپتامبر  1شده  ساخته

 از حد چند و عوارض شیب یها نینگران لغو تمر سیمات

 ، یاریاز حد بس شیلغو ب یجستن ، اما من فکر کردم آن مضحک بود برا یشیمغلوب ساختن پ خشم

 خواهان تپه و تنها یبا جمهور یضرور ریغ یها یریدرگ کیتحر



به "ساالنه خواهد بود  ناتیتمر نیکه دو بزرگتر یا هیانیتوافق پنتاگون که موضوع ب تیبدتر است. ما در نها زیچ همه

 کی "، قیحالت تعل

 حال ، و نی، با ا ی(. به طور کل"لغو شد"ما فکر )به عنوان مثال ، نه  یدیکل کلمه

 کرده بود که ما شنهادیبه پمپئو در پکن پ ینیآوردن که چ ادی به

 ، انگی ونگیبا پ شرفتیرا به پ ندهیماه آسخت در دو  اریبس مطبوعات

 مذاکرات ایآ نکهیا یابیارز یکه برا خیتار کیسپتامبر را به عنوان  1 ما

 واقع مولد بودند. در

 جستن یشیهفته پس از بازگشت از سنگاپور ، مغلوب ساختن پ هیدر طول بق

 توانستم یمن هرگز نم"، او گفت ،  نتلیجلسه ا کی. در روز جمعه ، در طول یسرخوش

 کار بزرگ کیانجام شده است. ترامپ در انجام  لرسونیکار را با مک مستر و ت نیبدست ا را

 او گفت, با اشاره به من. ترامپ خوشحال شد"از حد,  شیپسر بزرگ انجام ب نی. اکار

 و گفت که او خوشحال بود او شده بود شتریجنگ ب یباز چیه

 صورت ، او نیا ریدر غ لیخود را به لغو آنها را به دل یقبل یش هادر تال "حکم"

 

 "دادن دور! یبرا یزیتا به حال چ ایآ"

 جونگ میگفت ک نیجستن همچن یشیمغلوب ساختن پ

Un "وهیج"تواند  یو که او م "رگه باطل در او, کی," 

 از مقامات او یکیجونگ سازمان ملل متحد شات در  میک کینگاه تحر کیآوردن  ادی به



 و روزنامه را امضا کرده بود ریها و تصاو ادداشتیطول مذاکرات. ترامپ  در

 درخشش سنگاپور ، که دیجونگ سازمان ملل متحد به خاطر داشته باش میک یبرا مقاالت

 من محو شود. یبرا یتواند به سرعت به اندازه کاف ینم

 دیماه ژوئن تاک انیجستن ساخته شده در پا یشینقطه مهم مغلوب ساختن پ کی

 متحده و ماه جائه ، که االتیا نیدر حال رشد ب میتقس لیپتانس

 جستن به یشینگران ما. داشتن ماه تماشا در عمل ، مغلوب ساختن پ ندهیطور فزا به

 مختلف از ما ، به عنوان هر دولت یکه ماه به حال دستور کار ها دیبدان

 بر دیتاک یبه معنا ادیبه احتمال ز نیماه ، ا یخود را. برا یمنافع مل یبند تیاولو

 خواست ی، ترامپ م نی. عالوه بر اdenuclearizationاز  شیب یکره ا نیب روابط

 نیانتخابات کنگره. به ا 2018قبل از  یخوب در کره شمال خبر

 الحاق با شمال یخواست جنوب به سهولت در فشار دادن برا ی، او م انیپا

 متحده بود. که همواره االتیا تیاولو denuclearization رای، ز کره

 جستن ثابت داد یشیاز منافع ما. داشتن آن در ذهن مغلوب ساختن پ قیدق یا هیانیب

 تا ما را از دست دادن کامل چشم انداز ما. لیگاردر کیحداقل  ما

 خبر خوب قبل از انتخابات ، دنیشن یخواستم برا یجستن تنها م یشیبودم که مغلوب ساختن پ نینگران ا من

 بودم که ترامپ نی. من هم نگران انیممکن به تضم ری, البته, غکه

 یاز حد به راحت شیخواهم به حامل اخبار بد ، نقش ب یخصوص نم به



 اجتناب شود. یبه کره شمال ازاتیساخت امت با

 یبا کره شمال یپلماسیسرعت در د یپمپئو در مورد چگونگ

 هستم که دولت نیکرد. من نگران ا یزیرا برنامه ر انگی ونگی، بازگشت به پ هیژوئ 6 در

 آن ، که در یریخوشحال بود از سرگ اریمذاکرات بس یبوروکراس

 شیدور بود. در واقع ، دولت در حال حاضر پ یزهایدادن چ یبرا یفرصت دیحزب مذاکرات ، هر جلسه جد شش

 یبرا "یدکی یها شنیپوز"نمودار با  سینو

 کنند نشست یم یزندگ ی، کره شمال یبا واقع یمتحده قبل از آنها حت االتیا ئتیه

 یجد چیکرد که با شور و نشاط به پمپئو که ه دیاز سنگاپور. من تاک پس

 ارائه یبرا انگی ونگیکه ما تعهد پ یآغاز شود تا زمان دیبا مذاکرات

 خود. کیبالست یو موشک ها یهسته ا یدر برنامه ها هیپا یها هی، اعالم کامل

 شده است نیکه تضم یکی یبود ، اگر به سخت یگام اساس کی نیکنترل اسلحه ، ا یبرا

 کند یم سهیبود که مذاکره کنندگان را مقا یعنصر tradecraft نی. اتیموفق

 آنچه که قبال در مورد دشمن شناخته شده بود اعالم شد به

 آزمون خوب کیبالغ به  نیچن سهیمقا نیسالح ، و ا یاه تیقابل

 تیمی، صم یبه مذاکرات ، و در مورد کره شمال مانیا

 داشت misstatedکشور به شدت  کی. اگر denuclearizationخود را به  "تعهد"

 دهد یمذاکرات نشان م نیا یچگونه جد قای، که ما را دق یهسته ا یها ییدارا

 



 در مانی، من ا گریاز افراد د یاریبر خالف بس"شود. من اغلب گفت که  یم

 ". نیی. آنها هرگز به من اجازه پایشمال کره

 پمپئو را در مورد آنچه که نیمن همچن

 بودند یتوافق کردند: اگر کره شمال هیو متخصصان منع گسترش سرما یمل تیامن یشورا

 ی، آنها را همکار یکشتار جمع یدر ترک سالح ها یجد

 خود( ، که تیاز جد یگریکار مهم خلع سالح )آزمون د در

 یطوالن اریخواست بس یکمتر انجام شود. کارکنان دولت م ایسال  کیتواند در  یاز آن م پس

 مشکل بود. پمپئو یبرا یخلع سالح ، که نسخه ا یبرا دوره

 لیبه دل دی، شا عیسر denuclearizationمشتاق در مورد برنامه  نه

 جستن, یشیمغلوب ساختن پ یخبر بد برا یبه معن جهیمقاومت در برابر, در نت ینگران است که شمال م او

 یباعث سردرد بالقوه برا نیکدام قبل از انتخابات, بنابرا چیخواستم ه یم که

 .پمپئو

 انگی ونگیپ یدر سمت چپ برا یآتش باز یماه جوال نیپس از چهارم

 یسنت یزبانی، که او از وزارت امور خارجه مشاهده ، م بازار

 . او در روز جمعه به واشنگتن بازگشتیخارج رانیسف افتیدر

 بعد از ظهر )صبح روز شنبه کره زمان( صحبت با 30 6در  شب

 ، و من. پمپئو گفت که پنج ساعت در دو نوبت به سر برد یجستن ، کل یشیساختن پ مغلوب



 "فوق العاده خسته کننده,", که شده بود Chol ونگی میبا ک جلسات

 ".شرفتیپ چیه بایتقر" دیتول

 روز شنبه ، پمپئو دوباره مالقات داشت در

 بود دهیبه واشنگتن بازگشت به گزارش او را د 15 5او در  و

 در مورد که یاریجونگ سازمان ملل متحد, که گفت: بس میدوباره, اما نه ک Chol ونگی میک

 به من گفت چند روز بعد یت به صحبت کردن. )چانگ کره جنوبخواس یم شمال

 جونگ سازمان ملل متحد میک چیشده بود وجود دارد ه دیآنها شگفت زده شد و نا ام یحت

 است.( جلسه

 گفت که انگی ونگیدر شمال پمپئو به سمت چپ پ

 یطرفه و شبه اوباش تقاضا برا کی" کیبا ارائه  "تأسف ،"

denuclearization." 26 یتیامن یها نیتضم"خواست  یهمه خبر خوب. پمپئو گفت: شمال کره م یبرا اریبس" 

 ، و وجود دارد denuclearizationقبل از 

 چیه ی، نه قبل ، به معن denuclearizationتنها پس از  "دییتا"بود  خواهد

 قبل و"دار  یداشتن معن یبرا یراه چیه جهی، و در نت هیپا هیاعالم

 کل بود, به نظر من. nonstarter کی نی. اسهیمقا"از  پس

 نیباهوش تر"است ،  horseshit 'ساختمان اعتماد  "نیا"جستن موافقت کرد ، گفت:  یشیمغلوب ساختن پ

 کیهمه  نیا»او در ماه گفته بود. پمپئو افزود:  انگی ونگیدر پ زیچ

 انداخته است که قیاستاندارد به تعو کیتاکت کیها ،  میتحر فیتضع یبرا تالش



 مورد اشاره کرد کیاز اخبار خوب ، پمپئو به  یارائه برخ یاست. تالش برا درست

 جونگ سازمان ملل متحد گفت: هنوز میبه ک هیشب یزی، چ یکره شمال یمطبوعات هیانیب

 «ترامپ اعتماد دارد. دنتیپرز به

 ، یتلفن یهر دو جمعه و شنبه تماس ها در

 داشته باشد. یدر کره شمال نیبر چ یریخواستار است که چه تاث ترامپ

 شتریب یلیجستن فکر خ یشیکه مغلوب ساختن پ ی, در حالdownplayed نیدر چ نفوذ

 

 تر ، هر چند قیترامپ دق یابیاست. من فکر کردم ارز مهم

 که او شیجستن از ر یشیارزش بود. پس از آن مغلوب ساختن پ یبه تماشا یبه خوب نیچ نقش

 و چرا ما هنوز هم به حال دندیجنگ یچرا ما جنگ کره ا دیفهم ینم

 ما"جنگ.  یها ی، نه به ذکر است که باز رهیاز سربازان در شبه جز یاریبس

 یبه کره شمال لیجستن. تبد یشی، گفت: مغلوب ساختن پ chumpsدادن به  انیپا یگفت که برا او

 خواهند به یآنها نم ندیگو یاتالف وقت است. آنها اساسا م نیا"

denuke  ،"چوقتیتماس ، ترامپ ه انیکه به وضوح درست بود. تا پا 

 جونگ سازمان ملل ، درخواست اگر میک ینم دهیبه ترامپ در واقع د دنیتحقق بخش یرسد برا ینظر م به

 داد انیبه عراق پا autographedاز  یا خامنه

 میبه ک ید یس نی، که پمپئو بود. گرفتن ا ید یس "مرد موشک"

 ماند. پمپئو به من بازگشت یباال باق تیاولو کیچند ماه  یبرا



 به مطبوعات در یدگیرس یترامپ به بحث در مورد چگونگ یطور جداگانه پس از تماس تلفن به

 که من را شگفت زده کرد یزیمتوقف شده بود. تنها چ یریسوخت گ یکه او برا یی، جا ژاپن

 بود که چگونه به سرعت آنها پس از دشوار شد یلمورد رفتار کره شما در

 .ستی. آنها هر زمان به هدر رفتن نسنگاپور

 به لیخواست به سرکوب خبر بد پس از آن را تبد یاست که م یهیجستن بد یشیمغلوب ساختن پ

 کنگره ، به خصوص فقدان یدر وسط مبارزات انتخابات یعموم

 بود در مورد یجد یگونه شواهد هر آنچه که کره شمال هر

denuclearizationستیشمال بود موشک تست ن دی، او تاک نی. بنابرا 

 کرد یکار م یدر کره شمال ریاست که تاخ حیکردم به توض ی. من سعیهسته ا یسالح ها ای

 ، شمال بود ادیبود. به احتمال ز ریتکث ینفع ، آن را به عنوان معموال برا به

 شتری، ب دیرا به جد دیامکانات تول آن ، موشک ها ، و یسالح ها حرکت

 دیدهه بود ، و ادامه تول نیچند یامن ، به عنوان آن را برا یها مکان

 که در حال حاضر, حداقل, خود دندیرس جهینت نی, با الیتحو یها ستمیو س سالح

ژاپن ، به اشتراک گذاشته شده بارها ،  دگاهیقطعا د نیا 27خود را انجام داده بودند.  یها تیتست مأمور یها برنامه

 هیژوئ خیبا من بود در تار یهمانطور که در تماس تلفن

 یشود. که نم یم رهیذخ گرید یدر کشورها یاز اقالم حت یبرخ دی. شا20

 ."سال ها انجام داده ام یاو را برا"گفت:  که

 البته



 دیمشکل بود! اما او دوباره د اریجوهر بس نیا ;تا به حال آنها

 دستور کار اتحاد در جنوب و هدف ما از انیم تضاد

denuclearizationیگرفت در برابر امضا میتصم لیدل نی, و او به هم KORUS 

 میاعمال تحر دایتجارت تا سئول نشان داد که هنوز هم شد معامله

 KORUSتواند استفاده از  یاو فکر کرد او م دی. شاانگی ونگیپ هیعل

 نیبود. ا ریتاخ یمعامله کم یکه امضا یا ، در حال، ام یچانه زن اهرم

 از یچشم پوش دیتوان یاما شما م 2018/28سپتامبر امضا شد ،  2۴ خیدر تار تینها در

 جستن معتقد یشی، به خصوص از مغلوب ساختن پ یتنها تا زمان یاز کره شمال خطر

 مقاوم بود. او ممکن است فکر او را شگاهینما نیدر پشت ا نیچ

 

 را به سقوط یگرید زیو سپس هر چ نیمسائل تجارت با چ حل

 است, او خواب بود. نی. اگر چنمحل

 بحث در مورد آنچه یبرا رانیمد تهیکم کی، من  27 یجمعه ، جوال خیدر تار

 وجود دارد جهیمخالفت که در نت چیسنگاپور اتفاق افتاده بود ، و ه از

 بود. "یادیز زیچ چیه"

 که لیدل نیبه ا ترامپ

 صفر"و که وجود دارد  denuclearization یبه سو یقابل توجه یها گام

 ". تیموفق احتمال



 در ی. توافق کلقایمن را دق

 و ی، اقتصاد کیپلماتیگوناگون ، د یها در راه ها میتحر میتحک

 سپتامبر را مطرح کردم ، 1هدف  خی، پمپئو و نه من تار سی. نه ماتینظام

 رفتن. یقطعا در ذهن من بود ، تنها با پنج هفته برا اما

 از او را فرستاد یکیترامپ  میمتفاوت بود. ک یکره شمال کردیرو

 در آغاز ماه اوت ، انتقاد از عدم "نامه عشق" معروف

 دهد دو نفر از آنها را با هم دوباره یاز سنگاپور و نشان م شرفتیپ

 اجتناب در هر یبرا ازیجلسه مورد ن نیپمپئو و من توافق کردم چن 29 یزود به

 یاسیس نی، و قطعا نه قبل از انتخابات نوامبر. در چن نهیهز

 نیتوافق بهتر زیجستن ممکن است به دور ؟ ما ن یشیدانست چه مغلوب ساختن پ یم ی، چه کس فشار

 آماده بود انگی ونگیبازگشت به پ یپمپئو برا ندیگو ینامه بود که م نیبه ا پاسخ

 حیجونگ سازمان ملل متحد و توض میجستن ک یشیکه من نشان دادم مغلوب ساختن پ یهر زمان. وقت در

 با دیمن با"جستن بالفاصله گفت:  یشی، مغلوب ساختن پ هیحال ، توص نیا با

 .میدعوت کن دیاو را به کاخ سف دیجونگ سازمان ملل. ما با میک

 کی نیا

 جلسه در یجا به شنهادی. من پمیبالقوه قدر عظ فاجعه

 سازمان ملل ، اما ترامپ یدر ماه سپتامبر ، افتتاح مجمع عموم ورکیوین



 "در آن وجود دارد. یادیز یزهاینه ، چ"آن:  نداشتن

 نیبا ا

 ، به آنها که من زمزمه یآمده بود ، از جمله کل یضیرا به ب گرانی، د زمان

 "وجود دارد. دارید میدوباره با ک دیکه او با یراه چیه"راه از,  در

 ، اواخر بعد از ظهر ایبه طور کامل توافق کردند. ترامپ ، سفر در آس یکل

 عکس از دنیخواهم به د یمن م"افتاده است. او گفت:  یدادم که چه اتفاق حیمن توض و

 !دیبازد دیکاخ سف کیخواست  یگفت که او م POTUSکه  یصورت خود را هنگام یبر رو نگاه

 بار مجبور به نیاول یشده اند سخت ، من گفتم ، چرا که آنها برا یم که

 که میجستن به ک یشیدهد. مغلوب ساختن پ یشکل م یضیدفتر ب یفرش بر رو یرا از رو من

 شما دنیمن مشتاقانه منتظر د--نامه خوب شما یاز شما سپاسگزارم برا"از ظهر ،  بعد

 "! یزود به

 نامه ترامپ امضا روز بعد ، کی سینو شیبود ، ما پ diceyچند که  هر

 را دوست ندارد ، دهیا نی. او اانگی ونگیگفت که در پ ترامپ

 من با شما مخالفم و پمپئو."شد:  نیتوه میکرد به ک یاو فکر م که

،  ستین زهایاز خراب کردن چ یکه آن را نشان دوارمیجونگ سازمان ملل متحد ، و من ام میبه ک ستیمنصفانه ن نیا

 او گفت که او"

 دنیمن مشتاقانه منتظر د"نامه ،  نیی: در دست خود را در پانوشت



، در  یبه کره شمال گریسفر پمپئو د کی یبرا یحداقل او آن را امضا کرد.    با وجود برنامه ا 30 ". یبه زود شما

 انیپا

 ی، کره شمال انگی ونگیپ یترک برا لیاوت ، درست قبل از او بود به دل ماه

 دیسفر ، و نبا نیجونگ سازمان ملل در ا میک ندیب یداد که ترامپ نم هشدار

 ، دیکامال جد یاو به آوردن طرح ها نکهیزحمت آمدن مگر ا یحت

 جنگ. آنها اساسا هشدار دادند انیپا هیجمله اعالم از

denuclearization خواست که یدر دستور کار نبود ، اما ترامپ م 

 جونگ سازمان ملل متحد بود. میو به دنبال به جلو به مالقات ککه ا تیی، و تو دیتهد

 تمام شود. پنس ها و ترامپ دیمنتظره ، ترامپ گفت که نبا ریطور غ به

 ارسال یگرفت که چگونه برا میسفر ، اما ترامپ هنوز تصم یبازگشت ، با فشار دادن برا استدالل

 بازگشته است ، و ترییبه حالت راحت تو تی. او در نهاامیپ

 کنم ، یشما را از آن فکر م یزیچه چ". تییتو کتهیکه او اغلب ، او شروع به د همانطور

 "؟  جان

 برود دیبا کیما یراه چیمن با شما موافقم. ه"، و من بالفاصله گفت:  دیپرس او

 "در برابر ]همه[ که.  انگی ونگیپ به

 مینشان ده دیپنس موافقت کرد که ما با

 رفت: رونیب tweetsکوتاه ،  بیضعف ، و به ترت یجا به قدرت

 



 ، در یرفتن به کره شمال یپمپئو برا کیامور خارجه ما ریخواسته وز من

 با احترام ساخت یکاف شرفتیکنم ما پ یبار, چون من احساس م نیا

 کره... رهیشبه جز denuclearizationبه 

 

 ، من نیسخت تر ما با چ اریبس یموضع تجار لی، به دل نی... عالوه بر ا

 به عنوان آنها denuclearizationکنند که آنها در حال کمک به روند  یباور نم

 خود هستند(... یسازمان ملل متحد که در جا یها میتحر رغمیبار )عل کی

 

 است کایآمر یکیدر نزد یخارجه پمپئو به دنبال رفتن به کره شمال ری... وز

 حل و فصل است. در نیما با چ یپس از رابطه تجار ادی، به احتمال ز ندهیآ

 توجه و احترام به نیارسال گرمتر یخواهم برا یحال من م نیدر ع

 !یاو به زود دنی. من مشتاقانه منتظر دمیک سیرئ

 

 بعد ، من صحبت کردم به ی. مدت کوتاهdodgedاز گلوله  گرید یکیخوشحال بود.  من

 کیده بود ، گفت: دا یترامپ آشت میکه به تصم ترامپ

 .دیکن جادیآنها را ا دیتوان یباشد که شما م یبه همان اندازه قو دیها با میتحر"روز بعد ،  چند

 .«دیآن قرار ده یرا رو یشتریب یها میدهد. تحر یآنها را هر اتاق تنفس نم ایآ

 جونگ سازمان ملل متحد ، و من میگفتن بود ک نگیپ Xiجستن هنوز هم تعجب آنچه  یشیمغلوب ساختن پ



 سینو شیمن پ جریپ-کیجستن  یشی. من به مغلوب ساختن پستین دیاز آن مف نانیاطم یاو گفت که برا به

 ممکن است گفت ، بر اساس من Xiخود من حدس زده چه  یطور کامل بر رو به

 ایو  داریبودم ممکن است او را از خواب ب دواریمسائل. من ام نیاز مشارکت در ا سال

 از دست دادن. یبرا یزیمن تا به حال چ نیکرده بود, بنابرا یسع یگرید زیمن هر چ ;او فکر

 بود آنچه که من دهیاما به آن واکنش نشان نداد. حداقل او شن "لمنامهیف"جستن  یشیساختن پ مغلوب

 Xi ' sنسخه من از  "متن". یواقع تیبود وضع نیبر ا اعتقاد

 است: ریرح زبه ش میبه ک "نظرات"

 

از  یاریکه چگونه بس ستیجستن مهم ن یشیاعتماد مغلوب ساختن پ دیتوان ی, جونگ سازمان ملل متحد, شما نمنیبب"

 خوب

 یدار هی. او در تالش است تا شما را ، مانند همه سرماسدینو یاو م ینامه ها

 خواهد به نوبه خود در شمال یجستن واقعا م یشیافتد. چه مغلوب ساختن پ یآن نم یبرا ایفروشندگان. آ

 هستند. کسانی. ترامپ ، پمپئو ، و بولتون ، همه یکره به کره جنوب

 .دیکشیتوانند با سر خود را م یکه آنها م یرسد متفاوت است به طور یآنها فقط به نظر م

 ها ذهن کوتاه مدت دارند. آنها نامنظم و متناقض هستند ، ییکایآمر

 کند مانند آنها یدر فکر م-، ماه جائه شتریب یزیتوان اعتماد کرد. چه چ یو آنها را نم

 تمام طول ماه اجرا شود ، میتوان یمشت آرام است. ما م کیبدتر است. او  ی، به جز او حت ایآ

 .کنندیها قدرت را درک م ییکایاما آمر



 یشما برا یتنها راه برا نیبا من چوب. ا دیاست که شما با لیدل نیبه هم"

 دی، و نگه دار یواقع یمال یکمک ها افتیخود را برنامه ، در ینگه داشتن سالح هسته ا

 را از مذاکره با ریمس نیبه قدرت. اگر شما ا

 انگی ونگیدرخت در پ کیاز  زیها ، شما در حال رفتن به حلق آو ییکایآمر

 با من. کیکند. است نی، من آن را تضم یاز حد طوالن شیقبل از ب

 ، موشک ها ، یهسته ا یاست که پنهان کردن سالح ها نیا دیانجام ده دیشما باهمه "

 ادامه خواهد داد تست رانی. دوستان ما در ادیو امکانات تول

 ساخت دیتوان یخود را به عنوان آنها را به مدت دو دهه. در عوض ، شما م یموشک ها

 دیا. من به خرپنهان خود ر ینیرزمیز اهانیدر گ یهسته ا یآنها کالهک ها

 ما در آنجا ، جبران هیسرما شیو افزا رانینفت ا شتریب

 .ندیگو یآنچه را که من پس از آن م رانی. اکایآمر یها میتحر

 متحده ، نگه داشتن بازگشت استخوان سربازان خود را. آنها االتیا بیفر یبرا"

 کار را با ژاپن. ارسال نی. همییزهایچ نیدر مورد چن یاحساس اریبس

 خواهد کرد ، هیبدن از مردم پدر خود را ربوده. آبه در مالء عام گر

 و شروع به دادن چمدان شما پر از اسکناس دالر.

 از یبرخ لیجستن هستم. او تحم یشیبا مغلوب ساختن پ یجنگ تجار کیدر حال حاضر ، من در "

 تواند یجنگ تجارت همچنان ادامه دارد ، م نی، و اگر ا نیدر اقتصاد چ بیآس



 احاطه شده است تیوال استر قیبه شدت به ما صدمه بزند. خوشبختانه ، ترامپ از طر

 ها و فقط به عنوان ییکایاز آمر یاریمشاوران که فقط به عنوان کوتاه مدت به عنوان بس

 از ارزش خود را شتریب دیخر یکنم برا یدر. من موافقت م-به عنوان ماه جائه فیضع

 خود را )که من پس از آن سرقت و یوراز فن آ یو برخ ایسو

 تر( ، و آنها را به نییپا یها متیفروش به مصرف کنندگان خود را با ق

 پشت کردن.

 . مندیده حیتوض شتریب اتیبا هم ، من در جزئ ندهیکه ما در ماه آ یهنگام"

 خواهد نقض یتواند مطابقت داشته باشد. من نم یژاپن نم یکمک که حت یبسته ها نیهمچن

 منابع و نیخواهم. من تام یسازمان ملل چون نم میهر گونه تحر

 دارد یرا نگه م یمرز سیدهد و پل یها پوشش نم میکمک به تحر

 بود. دیدر آنچه اتفاق افتاده است. شما خوب خواه کیاز حد نزد شیب یاز تماشا

 بود دیزود ، شما خواه یلیبه رها کردن پخش زنده خود ، خ ستیفقط شما الزم ن

 سقوط. دهیرس وهیبه دامان خود را مانند م یقادر به کره جنوب

 در سمت برنده دیخواه یکنم بلند مدت ، جونگ سازمان ملل متحد. شما م یفکر م"

 با ما ندارند. یدوست چیها ه ییکایاست. آمر نیچ نی، و ا خیتار

 

 برگزار شد فاجعه Dunfordو  سی، مات لیدل نیاز ا یبرخ یاوت ، برا 29 خیتار در

 متحده خواسته شد االتیا یروهایدرباره ن سیآن مات ی، که در ط یمطبوعات کنفرانس



 ، ی. او به مدت طوالنقیدر حال تعل 'جنگ  یها یدر پرتو باز یآمادگ

 حال, گرفته شده نسبتا, نشان داد که نیماده از آن, با ا نیپاسخ, ا اشتباه

 یجستن خاموش ، جا یشیمغلوب ساختن پ یموضوع است. که مجموعه ا نیجستن در ا یشیمغلوب ساختن پ از

 شیسای، ر ستیتعجب ن

 اشتباه بود. من رهیجنگ ، و غ یها ی، ژنرال ها ، باز سیمورد آنچه که با مات در

 خواست یرا روشن کند ، اما ترامپ م یدر تالش بود تا سردرگم سیمات دیسع

 ، که او بعد از آن: تییتو

 

 کند ی. ترامپ احساس مJدونالد  دیجمهور کاخ سف سیرئ هیانیب

 نیاز چ یتحت فشار فوق العاده ا یبه شدت که کره شمال

 . در سمتنیعمده ما با دولت چ یاختالفات تجار لیبه دل

 با... یدر حال ارائه کره شمال نیکه چ میدان یم نیهمان زمان ، ما همچن

 

 گریکود و انواع د... کمک قابل توجه ، از جمله پول ، سوخت ، 

 جمهور معتقد است که سیوجود ، رئ نی! با استین دیمف نیکاالها. ا

 خوب و گرم است ، و اریبس کیجونگ سازمان ملل متحد  میرابطه او با ک

 ...یادیزمان به صرف مقدار ز نیدر ا یلیدل چیه

 



 جمهور سی، رئ نیجنگ. عالوه بر ا یباز یکره جنوب--... از پول در مشترک ما

 ، اگر دیو ژاپن شروع کن یمشترک را با کره جنوب ناتیتمر دیتوان یبالفاصله م

 یقبل از. همانطور که برا یگریکند ، آنها خواهد شد به مراتب بزرگتر از هر زمان د یانتخاب. اگر او م نیاو بنابرا

 ...گری، و د یاختالفات تجار نیچ-متحده االتیا

 

 حل و فصل نیترامپ و چ دنتیتوسط پرز... تفاوت ها ، آنها را در زمان 

 ماند. یم یباق یقو اریآنها بس وندی. ارتباط و پنگیپ Xiجمهور بزرگ  سیرئ

 ینم فیما را تضع یخنده دار بود ، اما آن را اساس شتریهمه ب نیمن فکر کردم ا

 روز خوب در کی،  یروزیپ نیترامپ اصطالحات ، ا دی. در کاخ سفمواضع

 در من شتریب شرفتیپ--tweetsانتقاد  نی. روز بعد ، چدفتر

 ما در بند گفت یبه من و صبحانه هفتگ سیمات یآقا

 که مانیپش یبا داشتن کنفرانس مطبوعات یاوت که او حت 30 خیدر تار اتاق

 نگه. یمدت زمان طوالن یبرا یگری, و من شک او دنیا رسوب

 کرد که تیسپتامبر سخن گفت. ترامپ شکا ۴ماه و ترامپ در 

 خوب با یجلسه فوق العاده در سنگاپور ، و دوست کیبه حال  تا

 معامله وجود دارد. او تعجب آنچه چیه یساخته شده بود ، و در حال حاضر به طور ناگهان میک

 شما نکهیمگر ا "خارق العاده"افتاده بود. البته سنگاپور شده بود  اتفاق

 و ;ارددوستان با دشمنان خود را ند KJU ;بودند یشمال کره



 از آن... ماه هنوز آواز آفتاب بود ری. به غستین یمعامله واقع کی

 به طور کامل متعهد به بهبود روابط می، گفت: ک استیس آهنگ

 گرانیو د Chol ونگی می، اما ک denuclearizingمتحده و  االتیا با

 کرد که شنهادیجالب. ماه پ surmiseادب,  یاطراف او به حال رفتار ب در

 . ماه هنوزمیداشت ازیکرد. فقط آنچه ما ن داریجونگ سازمان ملل متحد د میدوباره با ک ترامپ

 است که او یزیدر اواسط ماه سپتامبر ، چ میاجالس خود را با ک یدادن برا فشار

 خواستم. یم یداخل یاسیس لیبه دال ادیاحتمال ز به

 جانگ سازمان ملل متحد نامه میاز ک گرید یکیجستن  یشی، و من به مغلوب ساختن پ یپمپئو ، کل

 نیا"خوانده ، اظهارنظر به عنوان او رفت ،  یضیکه او در ب 31،  10سپتامبر  راتیمخیدالی

 گوش دادن به آنچه که او"و  "نامه واقعا خوب است ، نیا"فوق العاده است ،  یا نامه

 پس از یپاساژ روغن کیپس از خواندن خود را "در مورد من ،  دیگو یم

 و من گفت: بعد از آن بود که اگر نامه نوشته شده بود یاز. به عنوان کل گرید یکی

Pavlovians جستن  یشیمغلوب ساختن پ شیچگونه به لمس اعصاب افزا قایدانستند دق یکه م' s 

 دنیخواست به شن ی، و او نم میبا ک دارید یخواست برا یجستن م یشینفس. مغلوب ساختن پ عزت

 خواست به من گوش یاو نم لیدل نیبرعکس ، که احتماال به هم یزیچ هر

 یادیمقدار ز دیجان ، شما با"بد بود:  دهیا کی یبه زود گریجلسه د کیداد که  حیتوض

 شود ینوشته م کتاتورینامه توسط د نی، که به آن پاسخ دادم ، ا «یدشمن»گفت:  او



 ستیبا شما ن یگری. او سزاوار جلسه دییکشور کوچک موش صحرا کی

 موافقت کرد. شیکه او با پمپئو مالقات کرد ، همانطور که او فقط چند هفته پ یزمان تا

 خصومت ، شتریالبته ، من ب"جستن ،  یشیمغلوب ساختن پ "، گفت: دیدار یشما دشمن"

 .دیاز خصومت دار یادیمقدار ز کیشما  اما

 جستن یشیجا ، مغلوب ساختن پ چیاز ه نکهیرفت ، تا ا ما

 دیبا کیخواهم جلسه هفته اول پس از انتخابات ، و ما یمن م": گفت

 خوب است. اری[ نامه بسمی]ک دییبگو دیآن. شما با یبا امروز و درخواست برا تماس

 خواهد به انتشار ی. او ممیک سیرئ یجمهور است محبت بزرگ برا سیرئ

 قدرت دنید یعموم مردم برا یخوب برا اریآن را بس لینامه به دل نیا

 جلسه پس از انتخابات. از کجا کیخواهد به  یرابطه ، و او م

 " ?با دارید یخواهم برا یاو م ایآ

 خشن بود یلیمن متاسفم که جلسه خ"به من گفت ،  ی، کل یضیدر خارج از ب

 دلسرد. من گفتم: من در بود نشئه دیرس یو ترامپ به نظر م"شما ،  به

 پنج هفته در هر ممکن است ریتاخ کیبه دست اورد . پس از همه ، ما فقط جهینت

 تواند رخ دهد در یم یزی، که در آن زمان هر چ میک-جستن یشیمغلوب ساختن پ نشست

Trumpworldآن را و اجرا. دی. ما با 

 امان ترامپ به یب لیمهم ، تما اریمشکل مداوم و بس کی



 از ژنرال یکره ، بخش رهیمتحده از شبه جز االتیا ینظام یها ییاز دارا خروج

 سیسپتامبر آمد و رفت ، و مات 1متحده در سراسر جهان.  االتیا یروهاین کاهش

 ما در ینظام یآمادگ یخود را برا یاکتبر نگران لیاوا در

 هی. او و دانفورد مجبور به شهادت در کنگره پس از ژانورهیجز شبه

 تصور مشکل دیرس یبودجه ، و آن را سخت به نظر م ندیدر طول فرا 1

 را به دست آورد میبا ک یگرینشست د تیسطح پس از آن. ترامپ در نها ایآ

 تیدر طول در مورد ما شکا میملل متحد جونگ در اواسط ماه اکتبر ، که در آن ک سازمان

 یاز طرف او ارائه شده است. اصل دیجد یها دهیدر ا یاما کم یاقتصاد یها میتحر

 مجدد بحث در سطح کار ، که من یجلسه بود به راه انداز جهینت

 متحده االتیاست که ا ییجا نجایحال. در ا نیاما بد خبر با ا رینظر گرفته اجتناب ناپذ در

 واقعا بخار همراه شروع. اما ما حداقل ازیامت قطار

 عمده چیسالم به در گذشته از انتخابات کنگره و بدون ه جان

 با دارید یاز ترامپ شور و شوق برا یتواند چهره دور بعد یو در حال حاضر م یعیطب یایبال

 جونگ سازمان ملل متحد. میک با

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


