
  1387 جمعه بيست و سوم فروردين ماه شماره صد و چهل و هشتم،

 از حوزه روابط بين الملل
  مهمتر از اصل افغانستان در اجالس بخارست؛ حاشيه ی

 

  

 واشنگتن پريزم -بکتاش سياووش

 کابل، افغانستان

 پيمان در بخارست پايتخت رومانی، بيشتر در آخرين اجالس اين) ناتو" (پيمان آتالنتيک شمالی"بيست و شش کشور عضو 
 اما برجستگی.  برانگيز سپر دفاعی موشکی اياالت متحده آمريکا تمرکز داشتندروی پذيرش اعضای جديد و مسأله جنجال

 . مبدل گشتناکامی های اين پيمان در افغانستان، به حاشيه ای مهمتر از اصل درين اجالس

 افغانستان، سبب خشنودی اياالت متحده  سرباز تازه نفس فرانسوی برای ميدان های گرم نبرد در جنوب٨٠٠خبر اعزام 
.  داد ديگری هم داشت، و در واقع خطر دودستگی اين پيمان غربی را تا حد زيادی کاهشاما اين اقدام سود مهم. آمريکا گرديد

 .  ناتو در افغانستان تعبير می کردخطری که به باور برخی کارشناسان شکاف پيش آمده در اين اتحاد را، به شکست

 اثر مخرب شکست شکستی که در صورت وقوع، تاثيرش بر پيمان آتالنتيک شمالی، هم رديف
  .آمريکا در جنگ ويتنام بر پيمان سيتو خوانده می شود

 اعضای اين پيمان کمااينکه پيش ازاين مجلس کانادا تهديد کرده بود که در صورت خودداری ساير
 . از افغانستان خارج خواهد کردبرای ارسال سربازان بيشتر به افغانستان، کانادا نظاميانش را

 در جدا ازين، در اجالس مذکور دو مورد ديگر نيز نشان داد که افغانستان کماکان
رابرت "مورد نخست اين بود، که . صدر فهرست الويت های جهانی قرار دارد

برای تقويت " رييس جمهور بوش"وزير دفاع اياالت متحد خبر تعهد  "گيتس
 آمريکايی مستقر در افغانستان و افزايش شمار نظاميان آن کشور تا سال نيروهای
 . را اعالم نمود) ١٣٨٨( ٢٠٠٩

@ 

 ويژه ناتو از افغانستان، مورد ديگر محسوب دبير سازمان ملل به حمايت دراز مدت کشورهای جهان به" بان کی مون"تاکيد 
 . می شود

  در کجای راه است؟ ، ناتوماموريت افغانستان در

نخستين مرحله به برقراری ثبات در کابل و  .ماموريت ناتو در افغانستان به طور کلی در قالب پنج مرحله مطرح شده است
 . اطراف آن اختصاص دارد

 
ماموريت ناتو در افغانستان به طور کلی در قالب 

اما طبق اعالم اين .  شده استپنج مرحله مطرح

 سازمان، تنها دو مرحله اول اين عمليات به پايان

رسيده، و هنوز مراحل سوم، چهارم و پنجم در حال 

 اجرا می باشند

Page 1 of 20Washingtonprism

4/11/2008http://washingtonprism.org/pdf.cfm?id=148



 گذار، و نقل و انتقال نيروها، سه برقراری ثبات کلی، مراحل.  جغرافيايی عمليات اين نيروها، مرحله دوم می باشدگسترش
تنها دو مرحله اول اين عمليات به پايان رسيده است، و هنوز " سازمان، طبق اعالم اين. مرحله بعدی را تشکيل می دهند

 ." سوم، چهارم و پنجم در حال اجرا می باشندمراحل

، تنها به کابل و نواحی اطراف آن )١٣٨٢ ماه مهر( ٢٠٠٣تا اکتبر ) آيسف/ ناتو(مرحله اول اجرا شده از سوی اين نيروها 
 "لرد رابرتسون"رئيس جمهوری موقت وقت افغانستان و " حامد کرزی" انجام شده ميان اما پس از مذاکرات. محدود می شد

 دامنه عمليات ايسف فراتر از کابل رفت  شورای امنيت سازمان ملل متحد،١۵١٠دبير کل سابق ناتو، و همچنين طبق قطعنامه 
  .تا در فاز دوم شامل تمام افغانستان شود

 تمام سرزمين افغانستان گسترش يافت، تا منطقه ای بدين ترتيب ماموريت نيروهای ناتو در قالب نيروهای بين المللی آيسف به
 .  مربع را در بربگيرد هزار کيلومتر٦۵٠در حدود 

 نيروهای آيسف در مرحله دوم از مأموريت خود در افغانستان، به پنج قرار گاه
هزار، ١۵:  هزار، شرق٤:  هزار، شمال٣: منطقه ای به صورت تقريبی مرکز

با اين حال ناتو از پنج الويت .  نفر، تقسيم شده اند٢٣٠٠:  هزار، و غرب١٩: جنوب
  ماموريت هايش برای افغانستان، تنها دو مورد از آن را به پايان رسانيدهکاری در

 .است

  ؟در افغانستان موفق بوده استآيا ناتو 

 دبير کل ناتو در بازديد از نيروهای اين" ياب دهوپ شفر) "١٣٨٢( ٢٠٠٣در سال 
 پيمان که در افغانستان مستقر بودند، اهداف نيروهای آيسف را در پنج مورد

 برقراری نظم، اجرای قانون اساسی و برگزاری برقراری امنيت و نظم در کشور افغانستان؛ کمک به مقامات افغان به منظور"
 راه  های نيروهای پليس و ارتش افغانستان به منظور خلع سالح گروه های غير قانونی؛انتخابات سراسری؛ بهبود توانايی

، خالصه " امنيتی و اتخاذ تدابير الزم در اين راستااندازی و اداره فرودگاه بين المللی کابل و مديريت پروازها؛ بهبود وضعيت
 . کرد
 

 است، برگزاری انتخابات سراسری  تنها مورد موفقيت آميز که از جانب نيروهای ناتو در افغانستان به پايان رسيدهدرين ميان
 تقويت نيروهای ارتش و پليس افغان جهت خلع سالح گروه های غير اما در مأموريت هايش برای. در اين کشور می باشد

به قرارگاهی برای نظاميان مبدل   فرودگاه بين المللی کابل که تنها فرودگاه پايتخت افغانستان می باشد، و کامآلقانونی؛ اداره
 . بوده استگشته؛ و بهبود وضعيت امنيتی درين کشور؛ ناکام

   افغانستانفصل نوين در ماموريت ناتو برای

 آخرين اجالس ناتو، خروج نظاميان اين يکی از موضوعات کليدی مطرح شده از جانب رييس جمهوری اسالمی افغانستان در
 حامد کرزی.  خروج، ماموريت اين نيروها در افغانستان را وارد فصل نوينی می کنداين. پيمان از کابل پايتخت اين کشور بود

 .  انتظامی افغان واگذار کنندهمچنين در بخارست از ناتو خواسته است، تا تأمين امنيت پايتخت را به نيروهای
به .  پايتخت افغانستان چهره نظامی و حالت فوق العاده به خود گرفته استجالب است که درست همزمان با اين درخواست،

 صورت گسترده ی افزايش  حضور نيروهای امنيت ملی، و ارتش و پليس ملی اين کشور در گوشه و کنار شهر، بهطوری که
 .يافته است 

 
يکی از موضوعات کليدی مطرح شده از جانب 

 افغانستان در آخرين اجالسرييس جمهوری اسالمی

 ناتو، خروج نظاميان اين پيمان از کابل پايتخت اين

کشور بود 
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@ 

 کابل به نيروهای امنيتی افغان، اين نيروها ولی سووالی که مطرح می گردد اينست که آيا با واگذاری تآمين امنيت شهروندان
 که  موفق بدر آيند؟ آنچه را تجربه از واليت های همجوار کابل نشان می دهد، اينستقادر خواهند بود تا ازين ماموريت

 . نيروهای امنيتی افغان فاقد چنين ظرفيتی می باشند
 به سر می برند و  واليات همجوار کابل به دليل نقش کمرنگ اين نيروها، شبها در تصرف شورشيان طالبچراکه شماری از

 .  باشدحاکميت دولتی تنها در خالل روز در آن واليت ها برقرار می

 به در عين حال پيشنهاد رييس جمهوری اسالمی افغانستان برای سپردن امنيت کابل
 . استنيروهای امنيتی افغان، با واکنش های متفاوت شهروندان کابل روبرو گرديده

 ابتدا شماری از باشندگان اين شهر که از آمدوشد کاروان های نظامی ائتالف
زيرا  .آيسف درجاده های آن به ستوه آمده اند، ازين پيشنهاد استقبال کرده اند/ناتو 

 خود رو زمانی که کاروان های نظاميان خارجی از جاده ای عبور می کنند، بايد همه
 نظاميان اين عمل. ها، افراد پياده و حتی دوچرخه ها تا عبور آنها متوقف گردند

 .خارجی، سبب بی نظمی در روند ترافيک شهری می شود

اين  .دسته دوم شماری از افرادی هستند، که با اين پيشنهاد مخالفت نشان داده اند
 با ساز و برگ نظامی خود در کابل حضور دارند، دسته از شهروندان کابل بدين باورند که تا هنوز شماری از فرماندهان پيشين

 ها، به طوری که تنها مانع فعاليت اين گروه.  بی ثبات سازی اين شهر محسوب می شوندکه به عنوان تهديدی بالقوه برای
 . حضور نظاميان خارجی در داخل کابل می باشد

   خبرنگار مستقل، از افغانستان با واشنگتن پريزم همکاری می کندبکتاش سياووش

 
شماری از شهروندان کابل که از آمد وشد کاروان 

آيسف درجاده های آن به / ناتو های نظامی ائتالف

 ستوه آمده اند، از پيشنهاد سپردن امنيت کابل به

نيروهای امنيتی افغان استقبال کرده اند 

 از حوزه سياست خارجی 
  اسرائيل در اتحاديه اروپا؟

 

 واشنگتن پريزم

 اتحاديه"اجازه عضويت در ) ١٣٧٣( ١٩٩٤در سال " فدراسيون فوتبال اسرائيل"
 نظير، پيش از اين تصميم گيری بی. را کسب کرد) يوفا" (فدراسيونهای فوتبال اروپا

 جام تيم ملی اين کشور مجبور بود برای داشتن شانس شرکت در تورنمنت هايی نظير
 حضور جهانی فوتبال و يا المپيک، در رقابت های مقدماتی کنفدراسيون اقيانوسيه

 اسرائيل و دليل اين عمل فشار کشورهای عربی و مسلمان قاره آسيا در اخراج. يابد
 . تحريم رقابت هايی بود، که آن کشور در آنها شرکت داشت

 امسال در اخيرًا تيم اسرائيل در رقابت های مقدماتی جام ملت های اروپا که تابستان
 برای شرکت در اين رقابت ها به شش کشور تيم مذکور. دو کشور سوئيس و اطريش برگزار می شود، حضوری ناموفق داشت

 . يعنی استونی و انگلستان از اعضای اتحاديه اروپا می باشنداروپايی سفر کرد، که دو تا از آنها

 نشانگر اين واقعيت است که اسرائيل بيش از اما در عمل. ممکن است اين داستان ورزشی از ديد سياسی بی معنی جلوه کند
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 . جامعه بين المللی، به غرب تکيه می کندپيش برای کسب مشروعيت و حمايت در

 بسياری از اهالی اسرائيل بدليل انزوای در شهر واشنگتن می گويد، که" مؤسسه کاتو"پژوهشگر " ليون هدار"مثال دکتر 
 بجای يک نوانخانه نظامی کليمی، جامعه ای غربی و ليبرال می" خود را سياسی و اقتصادی آن در خاورميانه، کشور

 ."شمارند

 دور و پس از تغييراتی در عملکرد آن کشور و قوانين در نتيجه اخيرًا بحث الحاق اسرائيل به اتحاديه اروپا در زمانی نه چندان
 .  خارجی آمريکا و اسرائيل شدت پيدا کرده استاتحاديه، در محافل سياست

 رويايی در حال سئوال اينست که آيا اين الحاق احتمالی، واقعيتی در آينده است و يا
 رقابت های عالم خواب و خيال می باشد؟ آيا اسرائيل روزی قادر خواهد بود تا در
 بر اساس اروپايی بعنوان يکی از اعضاء اتحاديه اروپا شرکت کند، و بازيکنانش

 معيارهای اروپايی حقوق بگيرند؟

 اتحاديه دکتر هدار در مصاحبه ای با نشريه واشنگتن پريزم با اشاره به اين نکته که
 حاضر در حال: "اروپا يکی از بزرگترين شرکای تجاری اسرائيل می باشد، گفت

 اروپا دارد، اسرائيل با توجه به موافقتنامه های اقتصادی و سياسی ای که با اتحاديه
 ." قدمهای اوليه در اين راستا را برداشته است

@ 

 بيش ،)١٣٨۵( ٢٠٠٦حجم مبادالت بازرگانی بين اتحاديه مذکور و اسرائيل در سال 
 عضويت به همين دليل"دکترهدار معتقد است که . از بيست و سه ميليارد يورو بود

 ."کامل در اتحاديه، قدمی طبيعی در ادامه مسير کنونی می باشد

 باشد که برقراری صلح پايدار بين اين به عقيده هدار و ديگر حاميان اين سياست عضويت کامل اسرائيل هدفی دوردست می
 .  شودکشور و فلسطين، الزمه مهم آن محسوب می

، در "ريسک اجتماعی" رئيس شرکت مشاوره و" بنياد قرن"مدير اسبق روابط عمومی " آورباخ-مايکل اشتندر"آقای 
 افزودن اسرائيل به اتحاديه اروپا، تنها راه تضمين صلح، امنيت و: "  اظهار داشتمصاحبه با واشنگتن پريزم در اين مورد

 ." رفاه برای آن کشور است

، پيشنهاد کرد که اروپا بايد از افزايش " داده استآمريکا تمامی اعتبار خود را در منطقه از دست"او با اشاره به اين نکته که 
 در راه برقراری بنابراين ضروری است که برای رسيدن به نتيجه ای مثبت.  حداکثر استفاده را ببردتوان اقتصادی و نفوذ خود

 . اسرائيلی فشار بياوردعضويت در اتحاديه به مقامات" نشان دادن هويج"صلح، با 

 تخريب دائمی شهرک های اسرائيلی در و) ١٣٤٦( ١٩٦٧آورباخ عقب نشينی اسرائيل به مرزهای سال -به عقيده اشتندر
 . برای در نظر گرفتن عضويت آن کشور در اتحاديه اروپا باشدمناطق اشغالی، ميبايست از واجبات اوليه

که در "  در رابطه با نقش آمريکا در جهانديدگاهی: واقع گرايی اخالقی"نويسندگان کتاب " جان هالزمن"و " آنتول لووين"
 چراکه در کتاب خود می نويسند که. آورباخ گذاشته اند- فراتر از اظهارات اشتندرمنتشر شد، پا را) ١٣٨۵( ٢٠٠٦سال 

.  کشور خود حقوق کامل شهروندی اعطا کندبه اقليت عرب در"اسرائيل بايد پيش از دعوت به عضويت توسط اتحاديه اروپا، 

 
در حال حاضر اسرائيل : "دکتر ليون هدار می گويد

 موافقتنامه های اقتصادی و سياسی ای با توجه به

 در راه که با اتحاديه اروپا دارد، قدمهای اوليه

." پيوستن به اين اتحاديه را برداشته است
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 برای استقرار کشوری دموکراتيک و عاری از هرج و مرج و خشونت، قدمهای همچنين ضروری است که فلسطينی ها نيز
 ."  بردارندجدی

دو قطبی .  فلسطين و اسرائيل نگاه می کنندلووين و هالزمن دو پژوهشگری هستند، که از دو قطب متضاد عقيدتی به مشکل
 .  اتخاذ يک سياست عملی و منصفانه در قبال خاورميانه فلج کرده استکه مشاجره آنها واشنگتن را در مسير

 عضويت اسرائيل و همينطور  همکاری اين دو پژوهشگر در نگارش کتاب مورد اشاره و پيشنهاد مشترک آنها برایاما
 سياست برای گروه کثيری از ناظران و صاحب نظران در مسائل خاورميانه فلسطينی ها در اتحاديه اروپا، نشانگر جذابيت اين

 مقامات سفارت اسرائيل و نمايندگان الزم به تذکر است که پس از تماسی که با. (می باشد - جبهه بندی عقيدتی آنهافازغ از-
 .) گرفته شد، آنها از اظهار نظر درباره اين مقاله خودداری نمودندکميسيون اتحاديه اروپا در شهر واشنگتن

 افزايش تعهد اروپا در خاورميانه ابراز شيمون پرز رئيس جمهور فعلی اسرائيل، حمايت خود را از) ١٣٨٣( ٢٠٠٤در سال 
 بايد بعنوان اعضای" پس از دستيابی به صلح، کشورهای اسرائيل، فلسطين و اردن او در اين رابطه پيشنهاد کرد که. داشت

 ."اروپای متحد انتخاب شوند

 موضع خود را در رابطه با اين سياست اعالم اما با توجه به مشکالت نوار غزه و ديگر مناطق خاورميانه، دولت اسرائيل
 اعالم کرده، که جای) مجلس عوام اسرائيل" (کنيسه"يکی از اعضای آشوبگر "  ليبرمنآويگدور"ولی آقای . نکرده است

 .می باشد) ناتو ("پيمان آتالنتيک شمالی"اسرائيل هم در اتحاديه اروپا و هم در سازمان نظامی 

اسرائيل با وجود اختالف عقيده با " ادعا کرد که به انتشار رسيد،" اورشليم پست"او در مقاله ای که سال گذشته در روزنامه 
  . المللی درباره سياست خارجی، در مورد ارزشهای اجتماعی با آنها همعقيده استاروپا و ديگر اعضاء جامعه بين

 ." گروه های تندرو و بنيادگرای مخالف غرب قرار گرفته اندارزشهايی که هدف مبارزه

 اقليت اظهار نظرهای ليبرمن و به ويژه ديدگاه های نژادپرستانه اش در رابطه با
 گرفته عرب در اسرائيل، مورد انتقاد شديد ديگر نمايندگان و افکار عمومی قرار

"  آدناوربنياد کنراد"اما در عين حال در نظرسنجی سال گذشته که توسط . است
 اتحاديه الحاق اسرائيل به" درصد شرکت کنندگان حمايت خود را از ٧۵برگزار شد، 

 در  درصد با عضويت اين کشور١٨اين در حالی است، که . اعالم کردند" اروپا
 .اتحاديه مذکور اظهار مخالفت نمودند

 موضع خود در قبال پذيرش کشور" واقع گرايی اخالقی"لووين و هالزمن در کتاب 
 در اتحاديه اروپا و ناتو، فلسطينی ها را از پذيرش فلسطين. "احتمالی فلسطين در اتحاديه اروپا را، اينگونه توجيح می کنند

 از اسالم اسالم هستند، به يکی از مرفه ترين و با معتبرترين کشورهای عربی، و نماينده ایحالت کنونی که مانند يتيمان دنيای
 ". واقعی در غرب تبديل می کند

 بگريبانند، چنين ادعايی دور از دسترس بنظر می با درنظرگرفتن مشقاتی که فلسطينی ها در سرزمين های اشغالی با آن دست
 جهانی، از نظر  همينطور دکتر هدار معتقدند که هموار کردن مسير فلسطين در پيوستن به جامعهاما لووين و هالزمن و. رسد

 و با اين عمل خاورميانه وارد دوره ای پربار و امنتوسعه اقتصادی و گسترش دمکراسی باعث تحول عظيمی در منطقه بوده،
 .خواهد شد

 .  اسرائيل چنين ادغامی را خارج از منطق می شمارندالبته اکثر منتقدان ترويج اين سياست، با اشاره به موقعيت جغرافيايی

 
واقع "آنتول لووين و جان هالزمن نويسندگان کتاب 

ديدگاهی در رابطه با نقش آمريکا در :گرايی اخالقی

" جهان

Page 5 of 20Washingtonprism

4/11/2008http://washingtonprism.org/pdf.cfm?id=148



وی در . می باشد "کمسيون اروپا"مدير سابق بخش خاورميانه و جنوب مديترانه " کريستن لفلر" آقای يکی از اين منتقدان،
شما در : " اسرائيل به اتحاديه مذکور، خيلی روراست گفتدر رابطه با احتمال الحاق" اورشليم پست"مصاحبه ای با روزنامه 

 !"قاره اروپا نيستيد

@ 

 عضويت در اتحاديه اروپا برای اسرائيل، حتی در عين حال با نگاهی به نقشه جغرافی واضح است که چالش های موجود برای
 معتقد است چرا که. آورباخ در اين مورد چالشی نمی بيند-اما آقای اشتندر.  بزرگتر استاز چالش های پيش روی ترکيه نيز

به همين دليل يک قاره ای بودن اين .  های مشابه استنظريه اتحاديه اروپا نه بر اساس مرزهای موجود، که درباره ايده آل"
 ."  باشداتحاديه بحثی بی مورد می

از جمله الحاق اسرائيل به کنفدراسيون اروپا و اخيرًا - البته با نگاهی به آنچه که در دنيای فوتبال بين المللی روی داده
 .، شايد گفته او چندان دور از واقعيت نباشد- کنفدراسيون فوتبال آسياعضويت استراليا در

.  اسرائيل، چالش هويت دينی آن کشور استاما بغير از مشکل موقعيت جغرافی، مسئله مورد بحث ديگر در رابطه با عضويت
 اسرائيل در صورت عضويت در اتحاديه مذکور، هويت خاص خود را بعنوان يک نگرانی عمومی در اين نکته نهفته است که

١٩۵٠مصوب سال " قانون حق بازگشت" زيرا با چنين عضويتی، ديگر قادر نخواهد بود که.  کليمی از دست خواهد دادکشور
 .  که به مهاجران کليمی به اسرائيل، حق شهروندی فوری و تام می دهدقانونی. را به شکل موجود ادامه دهد) ١٣٢٩(

 .  غيرقابل حلی نمی بيننداما حاميان سياست عضويت اسرائيل در اتحاديه اروپا، در اين مورد نيز مشکل

 تعدادی از اعضای فعلی اتحاديه نظير ايرلند، کمااينکه دکتر هدار به اين نکته اشاره می کند که
 مهاجرتی ای داشته اند که برای گروهی خاصی، نسبت به ديگران اسپانيا و آلمان نيز قوانين

 . بودارجحيت قائل
 توان اين مشکل را حل ، می"کمی دستکاری ناچيز در قوانين موجود"لذا او معتقد است که با 

 بيشتر برای ترساندن شهروندان ،"قانون حق بازگشت"به اعتقاد وی مناظره بر سر . نمود
 . استفاده قرار می گيرداسرائيلی از عضويت در اتحاديه اروپا مورد

حاميان سياست عضويت اسرائيل همچنين معتقدند که اين سياست در عين 
با اروپا، مقام اين قاره را هم " نزديکی تاريخی و اخالقی" از منطق برخورداری

 زيرا ايفای نقشی کارساز در.  بازيگر اصلی و پرنفوذ در منطقه ارتقاء می دهدبعنوان
برقراری صلح در خاورميانه و پذيرش اسرائيل و فلسطين در صورت تمايل آنها، 

 .  اين جامعه و اتحاديه در حال رشد را باال خواهد بردمقام
 

 و اسرائيل، از واجبات  ميان کشورهای عضو اتحاديه اروپا برای اتخاذ سياستی واحد در حل درگيری فلسطينالبته مذاکرات
 صورت اقدام عملی در حل اين بحران طوالنی و پذيرش اسرائيل به درونآورباخ اروپا در-اما به عقيده دکتر اشتنر. اوليه است
 . خويش را بعنوان رهبری در عرصه بين المللی به ثبت خواهد رساندخود، ارزش

اما در . برای ورزش آنها بوده است"  و خوشادغام با اروپا همچون نسيمی تازه"فدراسيون فوتبال اسرائيل اعالم کرده که، 
 . که دارای کيفيتی برتر می باشند، مشکالت خود را نيز در بر داشته استعين حال رقابت با تيم ها و بازيکنانی

 به طريقی مشابه با تغيير رويه و ترميم پايه اگر اسرائيل رؤيای عضويت در اتحاديه اروپا را در سر می پروراند، می بايست
.  کند جامعه ای با کيفيت برتر اقتصادی و اجتماعی است، خود را برای رقابتی سخت آمادههای ساختاری که الزمه پيوستن به

 
آويگدور ليبرمن يکی از اعضای آشوبگر کنيسه 

اعالم کرده، که جای اسرائيل )مجلس عوام اسرائيل(

 شمالی هم در اتحاديه اروپا و هم در پيمان آتالنتيک

می باشد 
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 . مسابقه ای است که می خواهند در آن بازی کنند يا نکننداما در وحله اول شهروندان اسرائيلی بايد تصميم بگيرند، که آيا اين

 از حوزه محيط زيست
  شهر مصدر و آينده زندگی قابل تحمل

 

 واشنگتن پريزم -برت شوارتز

 المللی فرودگاه بين"اين روزها وقتی هواپيماها در حال کم کردن ارتفاع هستند تا در 
 روی زمين به زمين بنشينند، مسافرانی که از پنجره بيرون را نگاه می کنند" ابوظبی

 . خورد، فضاهای خالی و صحرای پرشن استاما آنچه بيش از همه به چشم می. تعدادی دهکده، راه و مزرعه می بينند

 را دگرگون کند و نخستين منطقه بدون اين چهره) ١٣٩۵( ٢٠١٦اما دولت در طرحی سرمايه گذاری کرده است، که تا سال 
  فوريه سال جاری ميالدی٩روز .  ميليون مترمربعی بنا کند٦ خودرو را، در مساحتی گازهای آالينده، بدون فضوالت، و بدون

ساخت . ناميده اند" مصدر" آن را شهری که. ، مسئوالن کلنگ اين شهر را به زمين زدند) بهمن سال گذشته خورشيدی٢٠(
 . می باشد" واالحضرت شيخ محمد بن زايد آل نهيان" ابوظبی اين شهر جزئی از ابتکارات گسترده تر وليعهد

 تأمين هزينه ايجاد پروژه های فناوری از بخش های ديگر مربوط به اين ابتکارات می توان از تأسيس يک مؤسسه پژوهشی،
 به.  المللی از دانشمندان نام برد که هدفش ترويج فناوری هوای پاکيزه می باشدهوای پاکيزه، و سازماندهی شبکه ای بين

 پيشگام و رهبر مصرف انرژی غيرآالينده ومنظور از اين اقدامات اين است، که ابوظبی"رئيس مصدر، " علی السايه"نوشته 
 ." توسعه دست يافتنی بشود

 گرچه ابوظبی مرکز امارات متحده عربی است و از دبی پرجمعيت تر می باشد، اما
لذا رهبری . سال هاست که تحت الشعاع شکوه و درخشش اين شهر قرار گرفته است

  کسبه ابوظبی اميدوارند ابتکار مورد اشاره سبب تغيير اين وضعيت شود، وو
 . گردشگران و صاحب کسب و کارها را به اين شهر جلب کند

 داشتن در حال حاضر امارات متحده عربی بيشتر به توليد نفت و گازکربنيک، و نه
 موسوم به) ١٣٨۵( ٢٠٠٦به طوری که گزارش سال . هوای پاکيزه، شهرت دارد

 منتشر می شود، ساکنان آن را" بنياد حيات وحش جهانی"که توسط " سياره زنده"
 از مسئول باالترين ايجاد آلودگی ناشی از توليد گازکربنيک دانست که استفاده مداوم

 به همين سبب. کولرهای گازی و ماشين های پرمصرف لوکس عامل اصلی آن هستند
 . ابتکار جديد ممکنست منشأ حرکتی برای دگرگون کردن اين روند بشود

@ 

اگر چنين باشد، .  به الگويی تبديل خواهد کردمدير امالک مصدر می گويد که موفقيت اين پروژه، بی ترديد آن را" حالد عواد"
 .  جايی است که بايد از اين الگو پيروی کندامارات متحده عربی خود نخستين

 غير انتفاعی است و به مطالعات عدالت که نهادی" مؤسسه ديده بان جهانی"پژوهشگر " اريک آسادوريان"چراکه به گفته 
 نتوانند با کشورهای ثروتمند نفت خيز که ميلياردها دالر از راه اين منبع درآمد دارنداجتماعی و محيط زيستی اشتغال دارد، اگر

  تواند؟ آلودگی های ناشی از همان منبع ثروت مبارزه کنند، پس چه کسی می

 
ساخت شهر مصدر جزئی از ابتکارات گسترده تر 

 زايد آل نهيان وليعهد واالحضرت شيخ محمد بن

ابوظبی می باشد 
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ولی در عين حال اين گام را تنها از حب علی .  رسدوی می گويد بنابراين چنين اقدامی از جانب ابوظبی کامال طبيعی به نظر می
 زمانی کهچراکه معتقدست رهبران کشورهای نفت خيز می دانند که.  هم در آن دخيل می شماردنمی داند، بلکه بغض معاويه را

 ميليارد بشکه ذخيره نفتی ١٠٠ گرچه ابوظبی دارای بنابراين. منابع نفتيشان ته بکشد، از لحاظ اقتصادی بی هويت می شوند
 .  جديد يعنی انرژی خورشيدی می باشداست، در فکر جايگزينی منبعی

لرد. "است، که دفتر اصليش در لندن قرار دارد "فاستر و شرکا"برنده مناقصه ساخت اين پروژه بلندپروازانه شرکت معماری 
 تريناحتماال ايده ال" شرکت در مصاحبه ماه گذشته خود با خبرگزاری رويتر، مصدر را سر مهندس معمار اين" نورمن فاستر

 . خواند" پروژه در جهان کنونی

 ۵٠ که مصدر پس از ساخته شدن، مأوای واشنگتن پريزم بر اساس اسناد به دست آورده از اين شرکت به اين نتيجه رسيده
فناوری های محيط زيستی و انرژی نوآورانه با اصول " ساخت و تزئين آن نيز در.  کسب وکار خواهد شد١۵٠٠هزار نفر و 

 . ادغام خواهد گرديد"  شرايط اقليمیسنتی

به طوری که .  ولی با تراکم باال خواهند بوددر اين ادغام به منظور صرفه جويی بهتر در مصرف انرژی، ساختمان ها کوتاه
 العاده که تا پياده روها سايبان دار و باريک خواهند بود، تا بتوان با گرمای فوق.  نمی کند متر تجاوز٤٠ارتفاع هيچ بنايی از 

 منظور خنک کردن و احراز اطمينان از گردش سالم هوا ساخته بادگيرها هم به.  درجه سانتيگراد نيز می رسد مقابله نمود٤٨
 . می شوند

 .  نقليه انجام گرددقرارست بافت شهر به گونه ای باشد، که بيشتر کارها بدون استفاده از وسيله

 نقلی نيز قابل دسترس خواهد بود، که برمبنای صرفه جويی بهتر اما در عين حال سيستم حمل و
نامگزاری " حمل و نقل سريع شخصی"در اين سيستم که .  ساخته می شوددر مصرف انرژی

 برای.  خانوار از يک خودرو استفاده می کند، که از انرژی خورشيدی نيرو می گيردشده، هر
 . است کيلومتری در نظر گرفته شده٣٠پيوند مصدر به ابوظبی نيز يک راه ترنی ويژه 

 اما مهمترين ويژگی مصدر اينست که انرژی آن از طريق خورشيد و با استفاده از
 انتظار می. دستگاه هايی خواهد بود، که باالی مزارع و بام خانه ها نصب می شوند

 رود با نور خورشيدی که بی دريغ بر ابوظبی می تابد، نيازهای انرژی اين شهر از
 از مسئوالن اميدوارند که با استفاده. جمله برای تصفيه آب، از اين طريق تأمين شود

  . درصد از ساير شهرها کمتر باشد٧۵اين فناوری مصرف برق شهر جديد، بيش از 

 اما نبايد اين حقيقت را فراموش کرد که مردمی که قرارست در چنين شهری زندگی
 کنند، درست به اندازه فناوری های به کار گرفته شده در آن، در کسب دستاوردهای

 :مسئولين شرکت فاستر و شرکا در اين مورد می گويند. مورد انتظار نقش دارند
 برای افرادی که به نوعی حاص از زندگی عادت کرده اند، مشکل خواهد بود که به"

 ." محض سکونت در مصدر روش کار و زندگی خويش را تغيير دهند

 بدون به همين سبب نيز اين مسئولين خواستار برنامه های آموزشی در مورد زندگی
 .  زندگی را تا جايی که ممکنست، آسان تر کنندهمچنين می خواهند اين سبک. آلودگی برای ساکنان آتی اين شهر شده اند

 تجار پولدار شود، و بقيه مردم پشت ديوارهای برخی از منتقدين اين پروژه نگرانند که شايد مزيت زندگی در مصدر تنها شامل
 می  می کند که اين شهر محل پياده شدن نوآوری هاست، و درش به روی تمامی طبقات بازاما عواد استدالل. آن باقی بمانند

 
اريک آسادوريان معتقدست رهبران کشورهای نفت 

 زمانی که منابع نفتيشان ته بکشد، خيز می دانند که

 بنابراين. از لحاظ اقتصادی بی هويت می شوند

 ميليارد بشکه ذخيره ١٠٠گرچه ابوظبی دارای 

 جديد يعنی نفتی است، در فکر جايگزينی منبعی

انرژی خورشيدی می باشد 
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 . مرحله عمل به چشم ببينندولی منتقدان مورد اشاره همچنان مشتاقند، که اين تضمين ها را در. باشد

@ 

واال اگر .  باشد، که همه بتوانند در آن زندگی کنندکل هدف از ساخت چنين شهری بايد اين"مثال آسادوريان استدالل می کند که 
 محيط زيست يعنی ديگر نمی توان آن را در خدمت پاکيزگی.  تبديل گردد، نقض غرض خواهد بودبه جايی ويژه پولدارها

 ." مرسوم ادامه خواهند دادچراکه بخش اعظم اجتماع در بيرون از آن، همچنان به همان روش. دانست

بسته، اين نهاد بسيار سطح باال به  "مؤسسه تکنولوژی ماساچوست"با " انرژی آينده ابوظبی"با قرار دادی که شرکت 
 از کادر ورزيده آن خود را به نخستين نمونه از اين دست در خاورميانه و کمک خواهد کرد که با استفاده" مؤسسه مصدر"

 کنند، و در زمينه ترويج هوای هدف از اين کار اينست که مردان و زنان در آن تحصيل و پژوهش.  جنوبی تبديل کندآسيای
  .پاکيزه مدارک کارشناسی ارشد و دکترا بگيرند

 روزی"رئيس هيئت مديره مصدر، تقريبا غيرممکنست که " سلطان الجابر"به گفته 
 چراکه اين شهر از بيخ و بن با اين هدف بنا می." همه شهرها مانند مصدر بشوند

 گردد، که بدون تحميل کار و هزينه اضافی روی تأسيساتی که از پيش ساخته شده
 . اند، با روشی اداره شود که هوا را آلوده نسازد

 پاکيزه آسادوريان نيز می گويد که گرچه در ساير شهرها هم اقدامات زيادی برای
 انرژی مثال استفاده از(سازی انجام شده و پول های فراوانی صرف چنين اقداماتی 

 قوی و گشته است، اما برای ادامه اين راه اراده سياسی) خورشيدی که دودزا نيست
 . پولی هنگفت الزم است

 دی سال گذشته(رئيس جمهور بوش نيز در سفر ماه ژانويه سال جاری مسيحی 
 خود به خاورميانه، در ديدار با وليعهد و مقامات ابوظبی مصدر را) خورشيدی

او  .الگويی برای اين دانست که معلوم شود کدام اقدامات کارايی دارند و يا ندارند
 .همچنين از کار اين افراد تقدير کرد

 اما واقعيت اينست که صرف حرف زدن رهبران با نفوذ، مشکالت تغييرات آب و هوا
چراکه بر اساس گزارش سال گذشته سازمان ملل متحد ميزان . را حل نمی کند

 بسيار شدت يافته و آشکارست که  خطرناکی چون متان و کربنيک به وجود آمده از فعاليت های انسان، در جو زمينگازهای
 گرمايشی که مبارزه با آن از اهم ضروريات است، و به همين سبب نيز بايد در .گرمايش زمين نيز نتيجه همين امر می باشد
 . جستجوی سوختی بود که جانشين نفت شود

يعنی .  در تالشی هماهنگ در آن سهيم باشندلذا آينده پاکيزه در صورتی قابل دسترسی خواهد بود، که تمامی قشرهای جامعه
 برايشان  دارند و بنابراين می توانند خط مشی ها را شکل بدهند، و چه شهروندانی کهچه آنهايی که در رأس هرم قدرت قرار

 .  که از سوخت غير دودزا استفاده می کنندامکان دارد خودروهای شيک و پرمصرف خود را با ماشين هايی عوض نمايند

  از نويسندگان واشنگتن پريزم استبرت شوارتز 

 
واشنگتن پريزم بر اساس اسناد به دست آورده از 

 و شرکا به اين نتيجه رسيده شرکت معماری فاستر

 هزار نفر ۵٠که مصدر پس از ساخته شدن، مأوای 

 کسب وکار خواهد شد ١۵٠٠ و
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 از حوزه نظامی
  مشکل کشتارهای هوائی ارتش آمريکا

 

 )واشنگتن پريزم(مؤسسه امنيت جهانی  -ديويد کيس

که شليک موشک آمريکايی از يک بمب افکن بدون خلبان ) ١٣٨٣( ٢٠٠٤در سال 
رهبر طالبان منجر شد، ناظری به يک خبرنگار گفت که " نيک محمد" کشته شدن به

به هيچيک از ساختمان های اطراف محوطه چمنی " گيری چنان دقيق بود که هدف
 ."  آن نشسته بود، خسارتی وارد نشدکه محمد در

خود يک کار درست )  شهريور٢٠( سپتامبر ١١ دولت بوش در کوشش های پس از اگر اصال ممکن باشد که بتوانيم بگوييم
 .  کردن مشهور شده اندحمالتی که به سر از تن جدا.  داده است، آن کار استفاده از همين حمالت می باشدانجام

 عموما با جراحی ليزر در پزشکی معادل تلقی اقدام مورد اشاره که زير تدابير امنيتی شديد صورت گرفت، در جهان نظاميگری
  و ارزانتر از به راه اندازی جنگ گسترده زمينی است، و در عين حال برای نظاميانچراکه مانند آن تميز، دقيق،. می شود

 . آمريکايی مخاطره کمتری دارد
 شده متمرکز بر جايی کوچک و باريک، اغلب سبب کشته شدن دشمن مورد نظراما در واقعيت، بمباران هوايی از پيش طراحی

 .  بلکه به اطرافيان غيرنظامی اصابت می کندنمی شود،

 
( ٢٠٠٣ جمله قتل های مورد اشاره تا سال يکی از زبده ترين تحليلگران حمالت هوايی پنتاگون از" مارک گارالسکو"

 ." رود هزار پوندی، بسيار سخت تر از آنست که تصور می٢ افراد با بمب های شکار: "، در اين پيوند می گويد)١٣٨٢
هدف ها را با بصيرتی " باگاسپلت" افزاری موسوم به کار وی در زمان حمله به عراق اين بود که بااستفاده از برنامه نرم

 . خسارات چند جانبه، مورد تحليل قرار دهدمبتنی بر به حداقل رساندن

پذيرفت، و فقط برای انجام منظور خود به عراق  "سازمان ديده بان حقوق بشر"او چند روز پس از سقوط بغداد سمتی را در 
 اجرای  اول و بی واسطه موفقيت يا ناکامی ارتش، در تأمين امنيت غيرنظاميان در هنگاماين منظور آزمودن دست. سفر کرد

 . طرح های کشتار هدف های مورد نظر بود

 از محالت بصره می باشد که آمريکا برای کشتناز جمله نقاطی که گارالسکو در آن سفر مورد بررسی و بازديد قرار داد، يکی
علی " به اين سرتيپ به سبب نقشش در کشتن دهها هزار تن از کردها لقب.  بمباران کردآن را" سرتيپ علی حسن المجيد"

 . داده بودند، و نام اين عمليات هم چشم گاو بود" شيميايی
 فيلم می فرستاد، تماشا می  عمليات را به طور مستقيم از طريق ويديويی که از بمب افکن بدون خلبان مربوطهگارالسکو آن

 ." مورد نظر شد، ما از خوشحالی فرياد زديموقتی بمب وارد نقطه: "او در اين مورد می گويد. کرد

وی به .  را در نقطه مورد حمله نديده بودنداما علی شيميايی جان سالم بدر برد، و شاهدان به گارالسکو گفتند که هرگز او
  ساله ديدار کرد، که بمب مذکور به ويرانی خانه۵٠ ديده بان حقوق بشر با کارگری عنوان بخشی از تحقيقاتش برای سازمان

 .  تن از اعضای خانواده اش منجر شده بود٧او و کشته شدن 

) ايجاد شده( در گودی وقتی: "وی می گويد.  همسايگان اين مرد نيز در خالل همان حمله به قتل رسيده اند نفر از١٠گارالسکو دريافت که 
 ." کار با حال نبودايستاده بودم و با بازماندگان گفت و گو می کردم، ديگر آن
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 .اينگونه کشتارهای هوايی در جنگ، يکی از فنون نسبتا جديد محسوب می شود
 چراکه آمريکا تنها در ربع قرن گذشته به سالح هايی دست پيدا کرده، که از دقت

 . کافی برخوردارند تا هدفی کوچک و متحرک مانند انسان را از هوا بزنند
با به کارگيری موشک های ) ١٣٦٨( ١٩٨٩ اين کشور نخستين بار در سال ارتش

آتش کن "در پاناما، از روش نوين ) هل فاير" (آتش جهنم" موسوم به هوا به زمين
 . اين موشک ها با ليزر هدايت می شوند. استفاده کرد "و فراموش کن

 که بمب های معمولی را به بمب های هوشيار تبديل می کنند، تا اما جعبه هدايت کننده
توسط نيروهای ) پيشين(يعنی در خالل بمباران يوگسالوی  )١٣٧٨( ١٩٩٩سال 

 . ، به کار گرفته نشدند)ناتو ("سازمان آتالنتيک شمالی"

 به) ١٣٨١( ٢٠٠٢نيز در سال " ١-ام کيو"هواپيماهای بمب افکن بدون سرنشين
 البته در. در عراق وارد معرکه گشتند" عمليات ديده بان جنوبی"عنوان بخشی از 

 سال های اخير فناوری های کامپيوتر، ماهواره، و سيستم تعيين دقيق مکان در سطح
  .، تغييرات و پيشرفت های خارق العاده ای داشته اند"جی پی اس"جهان موسوم به 

چراکه از سال .  کردن پيشگيری می کردهمچنين در گذشته محدوديت های قانونی نيز، از حمالت موسوم به سر از تن جدا
را به قتل " فيدل کاسترو"چندين بار کوشيده ) سيا" ( مرکزی آمريکاسازمان اطالعات"که آشکار شد ) ١٣۵۵( ١٩٧٦

 .  اعالم نموده اند رئيس جمهورهای آمريکا فرمانی اجرايی صادر کرده و ترورهای سياسی را ممنوعبرساند، تک تک
لذا ارتش حمالتی بر عليه رهبرانی از .  متحده با آنها در جنگ استاما اين ممنوعيت هرگز شامل رهبرانی نشده، که اياالت

 . انجام داده است" اسامه بن الدن"، و "سلوبودان ميلوسوويچ"، " حسينصدام"جمله 

با حمالت " داد که تروريست ها را خود قول)  شهريور٢٠( سپتامبر ١١رئيس جمهور بوش در نخستين سخنرانی پس از 
 از آن هنگام به بعد. ، از بين ببرد" پنهانی که حتی موفقيتشان سری خواهد بودتماشايی قابل رؤيت در تلويزيون و عملياتی

 نيز حمالت سر از تن جدا کردن را به همين نسبت. دولت مصر بوده که ميدان جنگ با تروريسم، سراسر جهان می باشد
 .  اسالم به کار گرفته استگسترش داده، و برعليه اهدافی در کل جهان

به همين سبب اطالعات .  محرمانه می باشندالبته تقريبا تمامی مشخصات برنامه های اينگونه کشتارها، طبقه بندی شده و
 .  خرده خرده و ريزه ريزه پديدار شده اندموجود در مورد آنها، بعضا به صورت

 تأييد گزارش داد که مقاماتی که نامشان را فاش نکرد،" لس آنجلس تايمز"نشريه ) ١٣٨٤ دی ماه( ٢٠٠٦مثال در ژانويه 
( سپتامبر ١١ بمب افکن بدون خلبان، از نموده اند که موشک های هوا به زمين آتش جهنم نصب شده بر روی هواپيماهای

يعنی همان سالحی . اصابت کرده اند" مظنونان به تروريسم"به "  ماوراء بحاردر کشورهای" بار ١٩تاکنون )  شهريور٢٠
  . مورد عمليات سر از تن جدا کردن، نسبت به ديگر سالح ها ارجح شمرده می شودکه در

 القاعده، و در عين حال بسياری از غيرنظاميان  رهبر بلند پايه٤اين حمالت دست کم به کشته شدن "به نوشته اين نشريه 
 اند،  دفعاتی که اين موشک ها اهداف اصلی را از دست داده و به غيرنظاميان اصابت کردهبه طوری که تعداد. منجر شده است
 . معلوم نيست

@ 

 حمالتی در کشورهايی چون پاکستان، يمن و  مورد ديگر از چنين٩بر اساس آنچه رسانه ها از آن آگاهی دارند، دست کم 
 .  اعضای القاعده در آنجاها پنهان شده باشندسومالی انجام شده، که تصور می رود

 
 ٢شکار افراد با بمب های : "مارک گارالسکو 

 تر از آنست که تصور میهزار پوندی، بسيار سخت

." رود
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 پست، دهها وابسته به نشريه واشنگتن" هشدار زودهنگام"کارشناس نظامی و نويسنده بالگستان  "ويليام ام آرکين"به گفته 
 . مورد ديگر از اينگونه حمالت نيز در افغانستان انجام شده است

اين عده يا هدف مستقيم اين .  نابود شده اند عامل القاعده از طريق حمالت هوايی٢٠٠ارتش مدعی است که در عراق بيش از 
 .  گسترده تر به قتل رسيدندکشتارها بودند، و يا در حمالت

: مجلس نمايندگان، می گويد"  مسئول جنگ های نامنظم و عمليات ويژهکميته فرعی"نماينده کنگره و رئيس " آدام اسميت"
در .  موفقيت آميز می باشدالقاعده) تعقيب( واشنگتن دی سی اين احساس وجود دارد، که کوشش ها برای شکار در ارتش و"

اما مسئله اصلی اين است، که ."  خطر کشته شدن غيرنظاميان وجود داردعين حال اکثر افراد اين مسئله را درک می کنند، که
 .  بمباران ها تا چه اندازه عمليات القاعده را دچار وقفه و آشفتگی می کننداينگونه

همين طوری گوشی را بردارند، و نقل و )  خودبه عواقب کار(مسئولين مربوطه نمی توانند بدون فکر کردن : "وی می افزايد
 در خيابان راه چندين تن از اين افراد بوده اند که داشتند.  که ايشان بايد درک کنند و بفهمنداين چيزی است. انتقالی انجام دهند

اين .  که ما می شناسيمشان و ايشان را محو خواهيم کردآنها نمی دانستند. می رفتند، و يک مرتبه بمب به آنها اصابت کرد
 .  را دوباره به راه می اندازدمسئله هواداران القاعده

" 

 :يک سياستمدار آمريکايی که نخواست نامش فاش شود، در اين مورد می گويد
 تنها بدی اين کار، صدها ميليون دالری است که ما برای هريک از تروريست های"

 چراکه فکر می کنم خوب است آنها بدانند، که برای هميشه. بلند پايه خرج می کنيم
 اين مسئله سبب می شود که افراد پيش از اقدام به عمليات. تحت تعقيب هستند

 تروريستی برعليه آمريکا، در مورد کار خود حسابی انديشه کنند و از دست زدن به
 ." چنين اقدامی منصرف شوند

 اکر الف و گزاف را کنار بگذاريم، اين حقيقت: "اما آنگونه که آرکين می گويد
همواره درجای خود باقيست که شليک موشک های هوا به زمين آتش جهنم به خانه 

 در يک دهکده دورافتاده واقع در يک کشور دورافتاده، عملياتی بسيار بسيار ای
 يک طرح و نقاشی ترکيبی، چراکه اطالعات عموما محدود می باشد و ممکنست عکسی تار و يا."  و پرهزينه استمشکل

 . مبنای کار ارتش قرار گيرد

 دار را که برای شرکت در مراسم آغاز مسئوالن آمريکايی گروهی از افغان های سن و سال) ١٣٨٠( ٢٠٠١مثال در سال 
بر مبنای گزارشات در آن.  طالبان اشتباه گرفتند و آنها را هدف بمب قرار دادندرياست جمهوری حامد کرزی می رفتند، با گروه

 .  غيرنظامی کشته شدند٢٠حمله، 

 های ماهواره ای صدام حسين و معاونانش، آنها در عراق نيز هواپيماهای جنگی آمريکا می کوشيدند که با رديابی امواج تلفن
 ردگير فاصله  رديابی تنها می تواند برای تلفنی دقيق باشد، که به اندازه يک چهار راه بادر حالی که اين. را هدف قرار دهند

 . دارد
 اين حمالت نيز به افراد مورد نظر اصابت نکرد، و در مقابل دهها اما سازمان ديده بان حقوق بشر دريافت که حتی يکی از

نشان داد، که "  غيرنظاميانعدم موفقيت کامل و ميزان کشته شدن"اين سازمان نتيجه گيری کرد که .  شدندغيرنظامی کشته
 .  نقض قوانين جنگی محسوب می شونداين اقدامات به سبب ناديده گرفتن تلفات غيرنظامی

 
 با به ١٣٦٨ارتش آمريکا نخستين بار در سال 

در " آتش جهنم" موسوم به کارگيری موشک های

" آتش کن و فراموش کن"پاناما، از روش نوين 

اين موشک ها با ليزر هدايت می شوند.  کرداستفاده
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را " نيروهای عمليات ويژه" سال ١٨ کارشناس مسائل خاورميانه می باشد، و بيش از" تکس دو آتکين"سرهنگ بازنشسته 
 قرار دادن به رغم پيشرفت در فناوری، بر مبنای جمع آوری اطالعات قابل به گفته وی طرح هدف بمب. آموزش داده است

 برادرزاده ها را به جاسوسی بر عليه اينگونه نيست که برادران، عموها و: "او خاطر نشان می کند.  انسانی قرار دارداتکاء
 .  غلطی دريافت کند، که خبرچين ها با هدف از بين بردن رقيب داده باشندلذا ممکنست آمريکا اطالعات." يکديگر گماشت

@ 

 تأييد قرار بگيرد و بر مبنای آن وقتی خبری دريافت می شود، ممکنست چند روز و حتی چند هفته طول بکشد که مورد
مثال کوششی که در .  که هدف های مورد نظر مدتی طوالنی در يک جا بماننداما به ندرت پيش می آيد،. عملياتی انجام شود

اطالعات .  غيرنظامی منجر شد١٨در پاکستان به عمل آمد، تنها به قتل " ايمان الظواهری"برای کشتن ) ١٣٨۵( ٢٠٠٦سال 
 .  از آن عمليات، به نقطه ای ديگر رفته استبعدی نشان داد که اين معاون القاعده دو ساعت پيش

 اينست که پيش از انجام حمله مطمئن شوند يکی از گام ها. ارتش دارد کاری می کند که کشتارهای غيرنظاميان را کاهش دهد
 که اين کار ممکنست با جمع آوری اطالعات از طريق ماهواره و يا کارگزارانی باشد، .افراد غيرنظامی در آن اطراف نيستند

 کم در جاهايی که آنقدر امنيت دارند که دست يعنی دست. روزانه به صورت پنهانی هدف های تعيين شده را زير نظر می گيرند
 .  تعقيب می کنندبه چنين اقدامی بزنند، آنها را

 غيرنظاميان چنان دشمنی ای به وجود آورده، که دقيقا جمع آوری چراکه کشته شدن. اما اين سکه يک روی ديگر هم دارد
 .  باشد اطالعاتی را مشکل تر کرده که برای بهتر هدف قرار دادن فرد مورد نظر ضروری میهمانگونه

اين طوری بگويم، فرض کنيد : " گويددر اين مورد می" لشگر تفنگ داران دريايی"سرهنگ بازنشسته " تی ايکس هامس"
اما در طبقه دوم نوه های يک شيخ را هم نابود می کنيم، که ريش .  را کشتيمبمبی انداختيم و در طبقه نخست چهار تروريست

 ." پس در واقع مشکلی به وجود آورده ايم.  يکی از قبايل می باشدسفيد

چراکه بدون.  مورد حقوق بشر به وجود می آوردحقيقت اين است که کشتارهای با کنترل از راه دور، پرسش های نوينی را در
 قوانين  و ارزيابی لحظه به لحظه کنند، به نظر می رسد که بار مسئوليت همخوانی باحضور نظاميانی که روی زمين باشند

 . جنگی بر دوش فرماندهان و يا منابع اطالعاتی ميفتد

در هنگام تصميم گيری برای : " می گويدمستقر در نيويورک،" حقوق بشر نخست"مدير قانونی و بين المللی " گابور رونا"
چراکه هر کوتاهی ای که در اين .  تلفات غيرنظاميان مورد توجه قرار بگيردکشتن هدف مورد نظر، بايد به حداقل رساندن

 ."  رخ بدهد، جنايت جنگی محسوب می شودمورد

 
 سالی می شود، که ١۵يعنی کشوری که دست کم .  استاما اين موضوع در آمريکا، به اندازه اسرائيل مورد توجه قرار نگرفته

  .دست به اينگونه عمليات می زند

 به قتل  غيرنظامی را از اين طريق١٢٩ مظنون به تروريسم و ٣٠٠، حدود )١٣٨۵ الی ١٣٧٩( ٢٠٠٦ تا ٢٠٠٠به طوری که بين سال های 
 .رسانده است

آنها استدالل .  اين کشور شکايت کنندگروه های حقوق بشر اسرائيلی از دولت) ١٣٨١( ٢٠٠٢اين امر سبب شد که در سال 
 آنها  المللی اين کار همانقدر غير قانونی است، که پليس به جای بازداشت خطاکارانکردند که بر اساس قوانين اسرائيلی و بين

 . را به ضرب گلوله از پای درآورد
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 صادر ديوانعالی اسرائيل در اين مورد رأيی تاريخی) ١٣٨۵آذر ( ٢٠٠٦در دسامبر 

 که قوانين زيرا گرچه برنامه کشتار اسرائيل را به کلی منحل نکرد، اما حکم کرد. کرد
 .  قائلندبين المللی برای هدف قرار دادان مظنونان به تروريسم محدوديت

 دست لذا در حال حاضر اسرائيل بايد برای توجيه چنين حمالتی اطالعات متقنی در
 داشته باشد، که نشان دهد مظنون در عمليات خصمانه مانند طرح حمله ای

 . تروريستی فعال است و بازداشتش می تواند بسيار مخاطره آميز باشد

 مستقل دادگاه همچنين حکم کرده که پس از هر حمله ای از اين دست، بايد تحقيقی
 وقتی زمانی که سالح ها غرش می کنند،"قضات در اين مورد نوشته اند . انجام شود

 ." است که ما به ويژه به قوانين نياز داريم

آمريکايی بر خالف همتايان ( گروه های ناظر حقوقدان وابسته به سازمان ديده بان حقوق بشر،" جوئن مارتينر"اما به گفته 
 های زيرا دادگاه.  کشتارهای از طريق حمالت هوايی را از منظر قانونی به چالش بکشندنکوشيده اند که) اسرائيلی خود

 .  جمهور و يا محدو ساختن وی ندارندآمريکايی در اموری مانند امنيت ملی، نوعا عالقه ای به پيشگيری از رئيس

 
، در هنگام کمبود و يا نبود اطالعات متقن، " مارشالدانشکده فرانکلين و"کارشناس اطالعات در " جنيفر کيبه"لذا به گفته 

 .  اطمينان کند باقی می ماند که به گفته های ارتش در مورد گستردگی و مؤثر بودن برنامهتنها اين گزينه برای جامعه
 الزمست رئيس جمهور به مأموريت های سری خاتمه ،)١٣٧٠( ١٩٩١مصوب " قانون صدور اجازه اطالعات"بر اساس 

 الزامات، به زمان اما دولت استدالل می کند که عمل به اين.  بايد در جريان اين امر قرار بگيرنددهد و کميته های کليدی کنگره
ارتش يک تنه به عنوان قاضی، هيئت منصفه، و در ) بنابراين "(:کيبه در اين مورد می گويد. جنگ با تروريسم داللت نمی کند

 ."  بررسی قرار نمی دهددر عين حال هيچ مجرای ديگری نيز، اين کار را مورد.  حکم اعدام، عمل می کندبرخی مواقع مجری

" مرکز پوليتزر برای گزارش بحران ها"منشر کرده با حمايت مالی  "مادر جونز"ديويد کيس اين مقاله را که در ماهنامه 
 گزارشات مسائل دنيا پشتيبانی اين مرکز از.  سازمانی مستقر در واشنگتن و وابسته به مؤسسۀ امنيت جهانی استنوشته، که

 . می کند
 می  دولتی، غير انتفاعی و بدون وابستگی به هرگونه حزب سياسی و يا ايدئولوژی خاصمؤسسۀ امنيت جهانی، مستقل، غير

  .باشد، که واشنگتن پريزم نيز يکی از پروژه های آن است

 
سرهنگ بازنشسته تکس دو آتکين معتقد است طرح

 رغم پيشرفت در فناوری، هدف بمب قرار دادن به

بر مبنای جمع آوری اطالعات قابل اتکاء انسانی 

لذا ممکنست آمريکا اطالعات غلطی .  داردقرار

 بين بردن دريافت کند، که خبرچين ها با هدف از

رقيب داده باشند 

 از حوزه روابط بين الملل 
  بوش پسر به بخارست می رود آقای: االهم و فی االهم در ناتو

 

 )واشنگتن پريزم(مؤسسه امنيت جهانی  -مارک برگس

 ، رفتار دولت وی به کرات با کنش"جرج دبليو بوش"در دوران رياست جمهوری 
 بنابراين شگفت آور نيست که او در. ديپلماتيک فاصله بسيار زيادی گرفته است

به عنوان رئيس ) ناتو" (پيمان آتالنتيک شمالی"آخرين حضور خود در اجالس 
از بين اين آزرده خاطران می .  نمايد ايالت متحده آمريکا، متحدين و غيرمتحدين خويش را به يک اندازه آزرده خاطرجمهور
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 . اما بايد دانست که اين دايره تنها به اين سه کشور محدود نمی شود .توان به فرانسه، آلمان و روسيه اشاره کرد

 تمام خواستار اين شد که کشورهای گرجستان در اين مورد ويژه نارضايتی از اينجا به وجود آمد که بوش با قدرت و صراحت
 شرکتی که راه. ناتو شرکت کنند" طرح عمليات عضويت" جماهير شوروی سابق، در و اکراين از جمهوری های پيشين اتحاد

 . عضويت نهايی اين کشورها در اين پيمان را هموار می کند

اما در اين .  است که سبب ناراحتی می شوداغلب اين طرز رفتار بوش برای انجام کارها، و نه مسئله مطروحه از جانب وی،
 صدراعظم آلمان در خالل" آنگال مرکل"چراکه براساس آخرين گزارشات، .  بودندمورد خاص، هردوی اين مقوالت دخيل

 بود که بوش از حمايت از راه حلی مرضی گفتگوهای هفته های اخير خود با رئيس جمهور ايالت متحده آمريکا، بر اين تصور
 گرجستان و اکراين را به تالش برای شرکت در طرح عمليات عضويت تشويق می کند، راه حلی که. الطرفين پشتيبانی می کند

 . در برلن برگزار می شوديعنی اجالسی که در سال آتی.  احتماال برای شصتمين اجالس سران ناتو آماده باشندتا

 . دعوتی به همين حاال مربوط شودبنابراين از نظر مرکل منظور اين نبوده، که چنين

 قابل اگر اينگونه باشد، آنگاه عصبانيت آلمان از نوع برخورد بوش با اين موضوع
 هم، در عين حال موضع آمريکا با موضع رسمی اعالم شده اخير فرانسه. درک است

 های روسيه نيز همانگونه که می شود انتظار داشت، مدت. در تضاد آشکار می باشد
 . مديدی است که با هر گسترش ناتو به سمت شرق به شدت مخالفت می کند

 اين پيشنهاد بوش برای درخواست پذيرش دو کشور گرجستان و اکراين در طرح
 چراکه نه تنها. عمليات عضويت، با يک مخالفت جدی ديگر نيز روبرو می باشد

ممکنست همانگونه که در سطحی گسترده عنوان می شود هيچيک از اين دو کشور 
 چنين حرکتی را نداشته باشند، بلکه نظريه پيوستن به ناتو در حال حاضر آمادگی
درمورد گرجستان نيز سرکوبی جنبش های مخالف و .  مردم اکراين هم نيستمطلوب

 جاری بر سر آبخازيه و اوستيه جنوبی، به درستی سبب دل نگرانی می مشاجرات
 .  اينکه مسئله مخالفت روسيه با اين مقوله را هم، بايد لحاظ کردمضافا. شود

 اينست که لحاظ نکردن اين نکته احمقانه خواهد بلکه. مفهوم اين گفته اين نيست که بايد به روسيه در مورد ناتو حق وتو داد
  به گرجستان و اکراين برای عضويت در ناتو، سبب خراب شدن روابط شرق و غرب میبود که زيادی چراغ سبز نشان دادن

 عاقالنه نيست در زمانی که هنوز اميد به نوعی چراکه اصال. در اين پيوند بهترين کار منطقی رعايت احتياط می باشد. شود
 .  پوتين وجود دارد، روسيه را بيش از حد تحريک کنيمبهبود روابط در زمان جانشين

اما همچنين ضرورت .  شرايطی را به ناتو ديکته کندلذا الزم بود که عالمتی ارسال کنيم و پيامی بفرستيم، که مسکو نمی تواند
 همپيمانان  زمان مناسبی برای آغاز ورود گرجستان و اکراين به ناتو نيست، ولی درهایداشت که نشان دهيم گرچه اينک

 .عضو آن به روی اين دو کشور بازست

 ناتو را گسترده تر نکند و دو کشور مذکور گزارشات اجالس بخارست حاکی از کوشش ها برای عدم تأکيد بر هر تصميمی که
 .  يک پيروزی و برای ناتو يک سرشکستگی محسوب می شودرا فعال در آن جای ندهد، برای روسيه

 قدرت چرخشش چقدر  ها سرانجام به کجا می رسد، بستگی دارد که انسان کدام روزنامه را بخواند واما اينکه کار اين کوشش
 ضربه زده و در جايی مشکل ايجاد نموده، که نيازی به آن اما همينقدری که آشکار است موضع بوش بالقوه به ناتو. باشد

 .وجود نداشت

 
آنگال مرکل صدراعظم آلمان در خالل گفتگوهای 

 رئيس جمهور ايالت متحده هفته های اخير خود با

آمريکا، بر اين تصور بود که بوش از حمايت از راه

راه حلی که .  مرضی الطرفين پشتيبانی می کندحلی

 شرکت در گرجستان و اکراين را به تالش برای

طرح عمليات عضويت تشويق می کند، تا احتماال 

 ناتو آماده باشند برای شصتمين اجالس سران
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 روش های وعظ و خطابه گونه اش برای اما طرز رفتار وی با. اينکه چرا او اصوال چنين کاری را کرد، جای بحث دارد
 .  دارد، کامال همخوانی)ولو نوع درست آن(دمکراسی 

 جانبه نباشد، می تواند چيزی نزديک به آن تلقی به عالوه از يک ديدگاه اگر اين وضعيت برای بوش کامال به منزله برد دو
  هدف اعالم شده اش مبنی بر دعوت از دو کشور نامبرده برای شرکت در طرح مذکورچراکه گرچه موفقيت او در. گردد

 اينجا حاصل شود قادر خواهد بود ميراثی همواره غيرمحتمل به نظر می رسيد، می توان مدعی شد که هر نتيجه مثبتی که در
 دورانی که بر اساس اعتقادی عيمق، موفقيت آميز نبوده.  جموری وی محسوب گرددبسيار مورد نياز برای دوران رياست

 . است

.  کسب هدف مورد نظر مفيد واقع می شودبه عالوه گاهی درخواست برای چيزی بيش از آنکه می توان به دست آورد، برای
 متقاعد شده است که مانند هميشه، در بحث مربوط به مسئله گرجستان و اکراين کمااينکه به نظر می رسيد بوش طبق معمول

 انتظار داشت شانس برآورده شدنش کاملچراکه احتماال می شد اين مبحث را به جای درخواستی که.  حق به جانب می باشدنيز
 و مايه آبروداری در برابر روسيه ای که وی اميدوار بود در مورد مسائلی( پذيرش و واقعی باشد، به عنوان خواستی منتظر

 . مطرح کرد) ديگر مانند سيستم دفاع موشکی، همکاريش را جلب کند

 . عضويت داشت، که به آنها بپردازدبه هر شکل ناتو مسائل مهمتری از پذيرش گرجستان و اکراين به طرح عمليات

.  کند، تا در فرصتی ديگر به آن پرداخته شودبنابراين مسئله اين پذيرش می تواند و بايد صبر
 باشد که ممکن است کاهش يا از بين بردن هر صدمه ناشی از چراکه اينک چالش پيش رو اين می

 مورد اين مسئله، سبب ايجاد يا حرکت به سوی مسائلی مهمتر و وحشتناک عدم توافق عمومی در
 .تر شود

 
 عنوان معمار در اين پيوند افغانستان که اوضاع در آن به صورتی درآمده که ناتو به
.  می باشدوضعيت امنيتی وحشتناک کنونی آن تلقی می شود، مهمترين اين مسائل

مشتاقترين  .يعنی چيزی که دقيقا سرنوشت همپيمانان به آن پيوند خورده است
 در مدتی نسبتا پشتيبانی اين حلقه ارتباطی همان دولت آمريکاست، که رژيم طالبان را

.  مقابله با بوی تعفن تضاد و نفاق را برای ناتو باقی گذاشتاما از مرحله پس از درگيری غفلت نمود، و. کوتاه سرنگون کرد
 مصداقی بارزتر دارد، اين امر به ويژه زمانی.  مبادالت بين المللی دولت بوش بيش از حد رايج شده استچنين عملکردی در

در روزهای )  راهکار امنيت جمعی اين پيمان٤بر اساس ماده ( که مالحظه شود همين دولت بود که پيشنهاد ناتو برای کمک
 . را رد کرد) ١٣٨٠ شهريور٢٠( ٢٠٠١ سپتامبر١١ حمالت بالفاصله پس از

وزير دفاع وقت آمرکا " دونالد رامسفلد" به عبارت ديگر اگر عکس العمل" تيموتی گارتون اش"بر اساس بررسی های اخير 
  بياوريم، اين کشور از مرحله بی نيازی به حتی يک ناو کوچک فرانسوی، به زماندر زمان پيشنهاد کمک ناتو را به خاطر

 های زير فشار نظامی کانادا در افغانستان نيازمندی به هزاران نظامی آن کشور رسيده تا به نحوی قابل درک و موجه از کمک
 . پشتيبانی کند

بنابراين می شد اميد، و .  افغانستان نمی تواندخالصه اينکه اينک زمانی است که گرجستان و اکراين می توانند صبر کنند، اما
  که ضروری بود از بين کليه سران کشورهای عضو ناتو، جرج دبليو بوش تشخيص دهد کهنه احتماال انتظار، اين را داشت

 لزومی ندارد با طرح موضوع گرجستان و وقتی اين پيمان به سختی می تواند بچه ای را که در افغانستان زاييده بزرگ کند،
  .اکراين قوزی باالی قوز آن گذاشته شود

 
در چراغ سبز نشان دادن به گرجستان و اکراين 

 بهترين کار منطقی رعايت برای عضويت در ناتو،

چراکه اصال عاقالنه نيست در . احتياط می باشد

 هنوز اميد به نوعی بهبود روابط در زمان زمانی که

 از حد جانشين پوتين وجود دارد، روسيه را بيش

تحريک کنيم 
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مستقل، غير دولتی، غير انتفاعی و بدون وابستگی، همؤسساين . مؤسسۀ امنيت جهانی استمارک برگس مدير شعبه بروکسل 
  . که واشنگتن پريزم نيز يکی از پروژه های آن استولوژی خاص می باشد،ئ هرگونه حزب سياسی و يا ايدبه

 .

 از حوزه گشت و گذار
 افتتاح دوباره موزه خبر 

 

 واشنگتن پريزم  -بابک يکتافر 

بعنوان جديدترين " موزه خبر"سال جاری، ) فروردين٢٣( آوريل ١١روز جمعه 
.  موزه های شهر واشنگتن درهای خود را دوباره بر روی عالقمندان باز کردعضو
 شهر آرلينگتون در ايالت ويرجينيا مستقر  موزه سابقًا در محيطی کوچکتر و با اندک فاصله ای از مرز پايتخت آمريکا، دراين
 .بود

 بازديدکنندگان بست، و با هزينه کردن بيش درهای خود را در محل سابق بر روی) ١٣٨١( ٢٠٠٢موزه مورد اشاره در سال 
 موجودو در آخرين قطعه زمين) مقر کاخ سفيد( وسيعتری را در خيابان معروف پنسيلوانيا  ميليون دالر محل جديدتر و٤۵٠از 

 . در فاصله بين کاخ سفيد و کنگره آمريکا برپا کرد

 را در بر گرفته اند، در مجاورت سفارت ساختمان جديد که با سبکی مدرن طراحی شده و ديوارهای شيشه ای دورتا دور آن
 . سفارتخانه های پايتخت محسوب می شودکانادا قرار دارد که يکی از بزرگترين

 بودجه ساخت و ساز اين ساختمان نو را تامين می باشد، که) فريدوم فورم" (خانه آزادی"حامی مالی اصلی موزه خبر نهاد 
 . نموده است

 بر اهميت اين موزه در محافظت از اما شخصيت های مهم حرفه روزنامه نگاری و پخش خبر که
تاکيد دارند نيز، در جمع آوری بودجه اوليه "  بيانحق آزادی"اصل اول قانون اساسی آمريکا يعنی 

 .کمک نمودند

 گشتی در روز چهارشنبه يعنی دو روز پيش از افتتاح اين موزه، دست اندرکاران آن
 . اختصاصی برای نهاد های خبری ترتيب دادند

 اول در وهله. موزه جديد دارای چهار طبقه زيرزمين، هم کف ، دوم و سوم می باشد
 و پس از ورود به ساختمان از خيابان پنسيلوانيا، فضای باز طبقات هم کف ، دوم
 . تاثيری قابل توجه بر بيننده داردسوم که با کمک ديوارهای شيشه ای خود را بازتر از حد معمول نشان می دهد،

 خود را با ورود به بخش تاريخی آن آغاز می اين موزه به بخش های متعددی تقسيم شده است، و بسياری از عالقمندان بازديد
 . خود دارد) آرشيو( سال پيش را، در بايگانی ۵٠٠ اين بخش روزنامه هايی به قدمت. کنند

@ 

 ساختمان و در پياده روی کنار خيابان پنسيلوانيا قرار البته بايد اشاره کرد که يکی از جالبترين بخش های موزه، در خارج از
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 همانروز  متر است، همه روزه صفحات اول٢٠ يک سری ويترين های شيشه ای بطول بيش از اين قسمت که شامل. دارد
 .نشريات مهم آمريکا را در خود جای می دهد

 تا با اخبار مهم در همه ايالت های آمريکا آشنا خواندن اين روزنامه ها که رايگان می باشد، به خواننده اين امکان را می دهد
 .شود

 از پخش مستقيم و يا نوار اخبار در يکی از بخش های داخل ساختمان نيز بر روی ديواری طويل و بلند، صحنه هايی
 به طوری که بازديد کننده در آن واحد می تواند اخبار شبکه.  نمايش استکشورهای مختلف جهان به نحوی مستمر در حال

اين صفحات پس از دو تا سه دقيقه به .  کندسی، الجزيره، اخبار نيجريه، استراليا و غيره را، مالحظه-بی–ان، بی -ان-سی
 . شبکه ای ديگر تغيير می کنند

 در قسمت ديگری از اين موزه که انتظار می رود مورد توجه بازديدکنندگان قرار
 اين آنتن پيش از. گيرد، آنتنی کج و کوله به قطعه ای چشمگير تبديل شده است

حمالت يازده سپتامبر بر اوج يکی از برجهای دو قلوی شهر نيويورک نصب شده 
 .  و برای پخش امواج راديو و تلويزيون مورد استفاده قرار می گرفتبود،

 اين بخش که درون مايه آن خطر موجود در حرفه خبرنگاری است، همچنين شامل
 ، اتوموبيل هايی که بخاطر اصابت)توسط خمپاره يا گلوله(دوربين های شکسته شده 

 می باشد، که جان خود را در راه اين گلوله سوراخ سوراخ شده اند، و عکسها و يادبودهايی از خبرنگاران و عکاس هايی
 بخش  مترجمان و کمک خلبانان که در اين راه دارفانی را وداع گفته اند نيز، در اينحتی افرادی مانند. حرفه از دست داده اند

 .جای دارند

 اسميتسونين، از بازديدکنندگان وروديه دريافت موزه خبر برخالف اکثر همتايان معروف شهر واشنگتن خود نظير موزه های
  . دالر است١٨ تا ١٣، و برای جوانان، نوجوانان و بازنشستگان بين ٢٠ بزرگساالن مبلغ اين وروديه برای. می کند

 روی جامعه، و همچنين با در نظرگيری ابعاد اما برای عالقمندان به حرفه و صنعت جمع آوری، نگارش، پخش و تاثير خبر بر
 . ارزش پرداخت وروديه را داردتاريخی موزه نوين، بازديد از آن

@ 

 
که با سرمايه گزاری شخصی، و "  المللی جاسوسیموزه بين"الرم به يادآوری است که پيش از اين نيز اماکن مشابهی نظير 

 شکسته  با اتخاذ سياست دريافت وروديه روند سابق بازديد مجانی از موزه های پايتخت رانه بودجه دولتی، تاسيس شده اند،
 اکثر موزه های معروف و تماشايی پايتخت آمريکا در عين حال ذکر اين نکته نيز ضرروی می باشد، که هنوز بازديد از. بودند

 .رايگان است

در اين " گالری برلن" خارجه آلمان فدرال از وزير" استانماير-فرانک والتر" يکی از برنامه های روز افتتاحيه، ديدار آقای
 سرد اين گالری، مخصوص خبرنگاری در دوران جنگ.  فروريخته شهر برلن را در بر داردموزه است، که قطعه ای از ديوار

 .می باشد

 . بودن است" مجری اخبار" بخش شايد يکی از جالبترين قسمت های اين موزه بخصوص برای کودکان و نوجوانان،
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 طبقه دوم، عالقمندان قادرند که قطعه ای چراکه در استوديوی مدرن و کامًال مجهز اين موزه در
 . پر کرده و بعنوان يادگاری با خود ببرند )ديسک(دو دقيقه ای بر روی لوح فشرده 

 کارگردان حرفه ای و با استفاده از فناوری جلوه های ويژه، اخبار آب اينگونه افراد با کمک يک
 اضافی ، حدود هشت دالر"يادگيری"البته بايد تذکر داد که اين .  کشور را گزارش می کنندو هوای

 !به جيب مبارک بازديدکنندگان تحميل می کند

 به مدير اين موزه با اشاره به کوچک بودن فضای قبلی آن،" چارلز اووربی"آقای 
 در آرلينگتون واقعًا مشکل جا داشتيم و بخاطر محبوبيت اين: "خبرنگاران گفت

 گاه به طوری که. موزه و کمی فضا، بازديدکنندگان را دسته دسته بداخل راه می داديم
 ما اينست، که موزه جديد قادر باشد همان تعداد اميد. مدت زمان ايستادن در صف، به نيم ساعت تا چهل و پنج دقيقه می رسيد

 اين فصل مطمئنم که با بخش ها و ديدنی های متنوعتر، تعداد بازديدکنندگان را بخصوص در .بازديدکنده را به خود جذب کند
 ."شروع گردشگری دو تا سه برابر می کنيم

 !! حال باز هم بگوييد، که حرفه خبرنگاری پولساز نيست

  بابک يکتافر سر دبير واشنگتن پريزم است

 

 بودجه حقيقی وزارت دفاع
  بودجه حقيقی وزارت دفاع

 

  

 واشنگتن پريزم

ميليارد دالر را تقاضا  515.4 که مبلغ مدعی است) 1388 (2009وزارت دفاع آمريکا در بودجه جديد خود برای سال مالی 
ميليارد 2.9ميليارد دالر، يعنی  518.3 مدعی است که تقاضای پنتاگون در حقيقت برای دفتر برنامه ريزی و بودجه. کرده است
 .بيشتر است

نشريه واشنگتن ( سازمان امنيت جهانی است بر اساس تحقيقات آقای وينزلو ويلر، مدير پروژه اصالحات نظامی که بخشی از
 صحيح رقم اعالم شده توسط دفتر برنامه ريزی و بودجه نيز رقمی کامل و)  جهانی استپريزم هم وابسته به سازمان امنيت

 . نيست

 :شايد که جدول زير کمکی باشد برای حل اين معما

 2009بودجه مورد تقاضا برای سالميليارد دالر 518.3
 *بودجه درخواستی مکمل برای جنگ در عراق ميليارد دالر 70

 برنامه های هسته ای برای دفاع ملی ميليارد دالر 17.1

 )تقاضا از طرف وزارت نيرو(
 ديگر برنامه های دفاعی ميليارد دالر 3.2

 مخفیميليارد دالر در برنامه های 1به اضافه بيش از " دفاع ملی"جمع بودجه ميليارد دالر 611.1
 )برنامه های دفاعی(وزارت امنيت کشور  ميليارد دالر 40.1
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 خدمات بازنشستگان ارتشی ميليارد دالر 91.3
 امور بين المللی ميليارد دالر 38.4
  نيستندامور و خدمات بازنشستگان نظامی که وابسته به وزارت دفاع ميليارد دالر 12.1
 بهره بر روی بدهی های وزارت دفاع % 21 ميليارد دالر 54.5

 مجموعميليارد دالر 847.5
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