
  ١٣٨٧ جمعه چهارم امرداد ماه شماره صد و شصت و يک،

 از حوزه سياست خارجی
  سند راهبردی جدید سياست خارجی روسيه

 

 حسن بهشتی پور

  : مسالهطرح 

 ارائه دهنده دیدگاهها، اصول را آه" دآترین سياست خارجی روسيه"دميتری مدودیف رئيس جمهوری روسيه سند
امضاء ) تيرماه 25 ( 2008جوالی  15 خارجی است ، درروز سه شنبه های این آشوردرروابط گيریها ی اصلی فعاليت وجهت
ژوئن سال 28 آه درتاریخ  راهبردی که مبتنی برهفت اصل اساسی است ،مكمل و توسعه دهنده دآترین قبلی استاین سند. کرد

اگرچه دگرگونی اساسی درسند راهبردی . تایيد قرار گرفته بودتوسط والدیمر پوتين رئيس جمهوری سابق روسيه مورد 2000
 خارجی روسيه در  شود اما آنگونه که درخبرها آمده است تغيراتی قابل توجه در جهت گيری سياستجدید روسيه دیده نمی

 . پيش است

 : اصلی ترین محورها عبارتند از" دآترین جدید سياست خارجی روسيه"در 

  .تاکيد بر اینکه باید نقش روسيه در روند مسائل جهانی افزایش پيدا آند -1

 .  مستقيم داشته استسياست جهانی دچار تغييرات اساسی شده که بر روابط بين الملل تاثير- -2

 .  گذاشته شده استدرجهان کنونی از نگاه روسيه رویارویی ایدئولوژیكی و ميراث جنگ سرد آنار -3

 .  آن سرباز می زندروند جهانی سازی با چالش های جدی روبرو شده است که غرب از قبول مسئوليت -4

 و بجای آن استفاده از آلماتی همچون رقابت و" دشمن"آنارگذاشتن مفهوم  -5
 . همكاری در برابر غرب

 . دفاع ازاصول حقوق بين الملل و ممانعت ازبرخوردهای یكجانبه گرایی -6

 نظم نوین جهانی آه درحال شكل گيری است وروسيه قصد دارد فعاالنه دراین -7
 . روند تاثيرگذار باشد

 التين و گيری درسياست خارجی از اروپا و آمریكا به سمت آفریقا و آمریكای جهت -8
 .توجه به آشورهای جامعه مشترك المنافع در وهله نخست است

  : ایه پاطالعات

 
غربی ها اميدوار بودند مدودیف تعامل بيشتر و 

 کند در حالی که دکترین جدید بهتری با غرب برقرار

روسيه نشان می دهد جهت گيری سياست خارجی 

 سمت رقابت بيشتر با غرب حرکت می کندروسيه به
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سند راهبردی " آنچه راکه به صورت رسمی دميتری مدودیف در مالقات با سفرا و نمایندگان دائم روسيه در خارج ، -1
مهم ترین بخش این سند تاکيد بر تغيير جهت سياست خارجی روسيه.  تشریح نمود خوانده می شود ،" سياست خارجی روسيه

 .  اروپا و آمریکا به سمت آفریقا و آمریکای التين است از

 درروابط ،ازاصولی است که بدون شک مناسبات تاکيد بردفاع ازمنافع ملی روسيه دربرابرغرب با حفظ اصول بين المللی -2
 . تحت تاثير قرار خواهد داد روسيه با آمریکا را در سالهای آتی

.  جدید در روسيه صورت گيرد محقق نشدبا اعالم سند، تغييرات اساسی آه غرب انتظارداشت با به قدرت رسيدن رهبر -3
 تر ندارد و جوان) نيروی امنيتی دوران اتحاد جماهير شوروی(ب . گ. مدودیف سابقه کاغربی ها اميدوار بودند به دليل آنکه

 جدید روسيه نشان می دهد جهت گيری سياست از پوتين است تعامل بيشتر و بهتری با غرب برقرار کند در حالی که دکترین
 .  غرب حرکت می کندخارجی روسيه به سمت رقابت بيشتر با

 ودیپلماسی نرم تری را درپيش گيرد وبه سمت هرچند مسكو اعالم آمادگی کرده تا ازانتقادات خود نسبت به غرب بكاهد، -4
 ولی درهمين حال درسند راهبردی سياست خارجی جدید.  همكاری های سازنده روی آوردپيشنهاد های جدید برای گفتگو و

  .روسيه تاکيد شده مسكوحاضربه دادن امتيازهای یك جانبه به آمریکا نخواهد بود 

کوشيد نشان . » ادامه پيشرفت روسيه استسياست خارجي فعاالنه، مهمترین منبع«مدودیف بامطرح کردن این شعارکه  -5
 . عنوان برگ برنده ای درتامين منافع روسيه مطرح استدهد که سياست خارجی درروسيه همچنان به

 آليدي را برای تعيين راهبردهای سياست سخنرانی مهم مدودیف درمجمع دیپلمات های روسيه ،نشان داد او همچنان جاي -6
 . خارجی حفظ کرده است 

 درواقع این سخنراني به بحث آارشناسان سياسي داخلي و خارجي درباره اینكه
. سياست خارجي روسيه در اختيارپوتين نخست وزیر این کشورقراردارد، پایان داد

 طبق قانون اساسي روسيه ، رهبری سياست خارجي این کشور درکنترل رئيس بر
 .  دارد جمهور قرار

@ 

 جلسات سفراي روسيه معموًال دوسال یك باردرفصل تابستان دروزارت -7
. این شيوه عادي آاردرعرف دیپلماتيك است. شوند امورخارجه روسيه برگزار مي

شوند در ده سال اخير، توجه ویژه محافل خبری   جلساتي آه درروسيه برگزارميولي
هشت سال پيش پوتين رئيس جمهورسابق سنت .  خود جلب آرده استرا به

درآن زمان که اولين .گذاري آرد  جمهوررا در این جلسات ، پایهسخنراني منظم رئيس
 پوتين بود رئوس دکترین سياست خارجی جدید روسيه در سال سال ریاست جمهوری

 .مطرح گردید  2000

  :روسيه خارجی سياست راهبردیتحليل سند 

 سند منتشر شود اما بر اساس آنچه که در برای تحليل دقيق سند راهبردی سياست خارجی روسيه الزم است جزئيات دقيق این
 گفت روسيه به موازات افزایش فشار آمریکا که جلوه بيرونی آن در ماجرای مطبوعات روسيه منتشر شده است ، می توان

 
روسيه به موازات افزایش فشار آمریکا و نيز 

 حوزه حياط خلوت روسيه در گسترش نفوذ ناتو به

جمهوری های شوروی ، همه امکانات خود را بسج

 تا مانع توسعه نفوذ امریکا در اروپا کرده است

بشود 
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 حياط خلوت روسيه در جمهوری  سپر دفاع موشکی درشرق اروپا شاهد ان هستيم و نيز گسترش نفوذ ناتو به حوزهاستقرار
به همين منظورمسکو در .  مانع توسعه نفوذ امریکا در اروپا بشود های شوروی ، همه امکانات خود را بسج کرده است تا

 التين سوق داده  جدید خود جهت گيری سياست خارجی روسيه را به سمت حياط خلوت آمریکا در آمریکایسند راهبردی
بدون شک روسيه در اجرای این .  خاورميانه و آفریقا ایفا کند ضمن آنکه تالش می کند نقش فعال تری را در معادالت. است 

 .  ایران نياز دارد هدف به همکاری های

 برای حضور بيشتر در پيمان شانگهای فراهم در نقطه مقابل ایران هم ميتواند با استفاده از این جهت گيری جدید زمينه را
 منطقه ای  سياسی ، دفاعی و اقتصادی که دارد می تواند فضای جدیدی را برای نقش آفرینیاین پيمان با توجه به ابعاد. کند 

 .ایران درجهت مثبت فراهم سازد

 کند زمينه مناسبی فراهم شده است تا از آنجا که در حال حاضر ایران به عنوان عضو ناظر در جلسات شانگهای شرکت می
  روزهای آتی درشهردوشنبه مرکزتاجيکستان برگزار شود ، با کمک روسيه ایراندراجالس سران شانگهای که قرار است در

 جدیدی بين ایران و روسيه فراهم می در آن صورت زمينه برای همکاری. بتواند به عضویت کامل این پيمان پذیرفته شود 
 .  دراجرای دکترین جدید سياست خارجی مدودیف به آن نياز داردهمکاری که به نظر می رسد روسيه. شود 

 این درست است که روسيه و چين حاضر هستند قطعنامه ای که عليه زیمباوه از
 سوی انگليس به شورای امنيت داده شده بود ، وتو کنند اما حاضر نيستند قطعنامه

 تحریم ایران را وتو نمایند ولی این واقعيت به هيچ وجه به معنای آن نيست که
 زیرا درمورد. روسيه اهميت کمتری برای ایران در مقایسه با زیمباوه قائل است

 فعاليتهای صلح اميز هسته ای ایران از انجا که روسيه صادر کننده اورانيوم غنی
 شده به ایران است ، مایل نيست ایران بتواند در سطح صنعتی اورانيوم غنی شده

 ندارد توليد کند بنابراین انگيزه الزم را برای وتوی قطعنامه تحریمی عليه ایران
 ليتی ضمن آنکه به دليل تنش در روابط روسيه و انگليس بر سر ماجرای کشته شدن
 ینکو جاسوس فراری روسيه در لندن ، روسيه مایل بود ازنظر دیپلماتيک ضرب

 . شستی به انگليس نشان دهد 

 درمورد چين هم حضورگسترده وسنتی این کشوردربازار زیمباوه ونيزادامه مسيری
 کرده بود که اگر جلوی قطعنامه پيشنهادی که چين با کشورهای آفریقایی دنبال می کند فضا را به گونه ای برای چين تنگ

 .  چين درآفریقا ازجمله دردارفورسودان برای چينی ها مشکل بوجود می آمدانگليس را نمی گرفت درسایرمناطق نفوذ

 رفتار روسيه و چين در قبال قطعنامه های بنابراین نمی توان بصورت یکجانبه بدون درنظرگرفتن جميع جهات ، مقایسه بين
  .عليه زیمباوه و ایران به عمل آورد

  : گيری نتيجه

 بخش از جزئيات منتشر شده ازاین سند دریک ارزیابی کلی از سند راهبردی جدید سياست خارجی روسيه می توان گفت آن
  با غرب بویژه آمریکا را ندارد اما می کوشد بر اساس منافع ملی خود رویکردنشان می دهد که روسيه قصد درگيری وتقابل

این .  خاورميانه تغيير جهت دهد سياست خارجی خودرا به سمت گسترش مناسبات با کشورهای آمریکای التين، آفریقا و
  دهد که درعمل فضای جدیدی را در مناسبات خود با مسکو تجربه کند سياست درصورت اجرا این امکان را به ایران می

 
مسکو در سند راهبردی جدید خود جهت گيری 

 سمت حياط خلوت سياست خارجی روسيه را به

ضمن . آمریکا در آمریکای التين سوق داده است 

 نقش فعال تری را در معادالت آنکه تالش می کند

 بدون شک روسيه در. خاورميانه و آفریقا ایفا کند 

اجرای این هدف به همکاری های ایران نياز دارد 
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 استقالل شورهای ک وروسيهژه وی به منطقه،  مسائلارشناس حسن بهشتی پور پژوهشگر و کآقای :ریزم پتنگواشنتوضيح 
  .باشد پيشين می شوروی اتحاد جماهير از یافته

( ایشان وبستان شخصی جاری در) يهوئوم ژس  وبيست( مرداد  دومنبههارشچ روز مقاله زیر که در
beheshtipour.blogfa.com( است گرفته شده عاریت  وبستاناین از، بدون هيچ دخل و تصرفی ردیدمنتشر گ.  

 از حوزه هنری
های مستند   فيلمگزارشی از جشنواره: های جدید تالشی برای تجربه

 دوبی 
 

  

 واشنگتن پریزم -نادر داودی

 دوبی 

دهكده «در محلي آه به نام )  تا هجدهم تير ماهپانزدهم(های مستند دوبي از تاریخ پنجم تا هشتم ژوئيه  اولين جشنواره فيلم
 برگزار گردید، در نخستين" اداره فرهنگ و هنر دوبي"این جشنواره آه تحت حمایت  .احداث گشته است، بر پا شد» خرد

 . هایي از آمریكا، جهان عرب و ایران بود تجربه خود ميزبان فيلم

برگزار شد، »  محمد بن راشد المكتومشيخ«فرزند آوچك » شيخ مجيد«در مراسم گشایش جشنواره مورد اشاره آه با حضور 
 خواننده» یاس«خواني  سپس برنامه با آواز.  معاصر خود را به اجرا درآوردهاي اي از ساخته قطعه" نادر مشایخي"استاد 

 . معروف است» توپك«ایران ادامه پيدا آرد، آه به » هاپ هيپ«

  بينم آه هر روز من مث غروب جمعه است، شينم به مرور عمرم، مي وقتي آه مي«

 بينم روبرومه، طوري آه آدم از ادامه دادن توبه آنه،  بست مي بن

 تونه بشه پانسمان، از تو خوردم، اینم از شانس ما،  زخم من نمي

 . گه خودتو نباز مرد،  یكي داره مي

 نه اونقدر داري مث انصاري فضا بري، نه اونقدر مث شهرام جزایري، 

 . دوني تيره روزي باز مث سایه دنبالته،  مي

 یاس خودتو بكش و راحت آن، آار تو درسته و دیگه باید مرد، 

 گه به این دردا غلبه آن، در عوض تمام آهنگ پر از آلمه آن،  اما حسي مي

 آنه واسه فردا،  قلمت وردار و بگو آه این دردا، تو رو آماده مي
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 آره من با درد تراشيده شدم، و در عوض محكم و خراشيده شدم، 

  ».هاي ترقيه برام هر خراش  این آه چيزي نيست، من دیدم از اینا بدتراش، پله

 از پایان این الحان هرچه بود به گوش ميزبان دلنشين نيامد، تا آنجا آه بالفاصله پس
 جشنواره و مدیر اجرایي» مهشيد زماني«. این اجراها سالن مراسم ترك گفته شد

 آواز رپ به روي صحنه و اجراي» یاس«نادر مشایخي هر دو از چگونگي راهيابي 
گناه دلخوري  .آنها گفتند این بخش از مراسم حذف شده بود. اطالعي آردند اظهار بي

 . پذیرش مسئوليت تكرار شود )عدم(ميزبان به گردن آسي نوشته نشد، تا رسم معهود ایرانيان در 

@ 

رابعه "، "جهانگير گلستان"، "محبوبه هنریان" ،"آامران شيردل"در ميان فيلمسازان ایراني حاضر در جشنواره به اسامي 
 "نيكي آریمي"و " نادر داودي"، "مرجان تهراني"، "آذر محرابي"، "مقامي  قائمرخساره"، "بهمن قبادي"، "غفاري

چرا آه برگزار !  آخري هرگز حتي دیده نشدالعاده به نظر رسيد، فيلم انگيز و خارق گرچه فيلم اولي به شدت حيرت. برخوردیم
 !  ساعاتي پس از پایان جشنواره پيدا آردآننده، نسخه نمایش فيلم را تنها

توان به مانند   با ارزش و تماشایي است آه ميساخته شده، به قدري 1966اما فيلم تاریخي آامران شيردل از دوبي آه در سال 
 فيلم بر پا شده بود، چنانچه اگر همه جشنواره مستند دوبي به دليل نمایش این. اي بر پا آرد  موزهاي به بهانه آن حتي گنجينه

 . ارزش آن را داشت
 پيش از او چهار دهه. اي تحصيلكرده و فرهيخته است  مستند ایران شهرت دارد، اهل خانوادهشيردل آه به پدرخوانده سينماي

اي آشنا شود آه   داشته باشد و توسط وی با منطقهچنين بختی برخوردار بوده، آه با سفير وقت ایران در امارات آشنایي
 آميخته است، شيردل این فرصت را غنيمت شمرده و با همه هنر و خالقيت خود چنان.  نشسته بوداي طالیي را به انتظار آینده

هاي او در  پس از انقالب اسالمي نگاتيو بسياري از فيلم .درخشد آه هر قاب از فيلم مستند او به مثابه مرواریدي تاریخي مي
 منحصربفرد از   نسخهاما چندي پيش بخت او را یاري داد، تا یگانه. سوخت  مهارنشدني روزهاي نخست هاي هيجانات شعله

 . فيلم را پيدا آند

 .  آزاد خاورميانه تبدیل گشته بودشد، آه دوبي خود به مهمترین بندر این گنج زماني از زیر آوار زمان آزاد 

 بخشي از آن پدر شيخ اي آه در شناسنامه. یافت  آامران شيردل، دوبي نيز شناسنامه تصویري خود را باز اي از فيلم در واقع با پيدا شدن نسخه
 امور هاي شهر نشسته و به آار رسيدگي به بينيم که در حاشيه خيابان  امارت دوبي مياي، در آار اداره اي متكي بر رسم قبيله محمد را به شيوه

به طوری . آشد آوپتر بر گوشه و آنار امارات سر مي  سوار بر هليتا آنجا آه خود شيخ محمد نيز رداي عربي بر تن،. مردم همت گمارده است
این فيلم یك بار در مراسم افتتاحيه به . رسد  مي آه افسري تحصيلكرده و جوان بيش نبود، به مثابه یك حاآم تمام عيار به نظرکه در آن هنگام

 آارشناس خبره سينماي ایران بهسپس بهمن مقصودلو تهيه آننده و.  ميانه جشنواره به تمامي به نمایش گذارده شدصورت خالصه، و بار دیگر در
 .معرفي فيلمساز و اداره جلسه پرسش و پاسخ نشست

آننده از زندگي و جهان امروز در اندازي خيره  چشمهاي مستند فيلم«شيخ مجيد رئيس اداره فرهنگ و هنر دوبي معتقد است آه 
 .  دوبي آمك آنندهایي از این دست به رشد مستندسازي در او اميد دارد تا جشنواره» .آورند  ميمقابل دیدگان ما به وجود

@ 

 فرصتي است براي آشنایي فيلمسازان با جشنواره«: گوید مي» امي«مدیر هنري جشنواره و برنده جایزه " انيسه مهدي"
 ریزي دقيق، در  فقدان تبليغات موثر و یك عمليات روابط عمومي متكي بر برنامهاما در واقع» .یكدیگر و گسترش ارتباطات

 
کامران شيردل 
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 آنجا آه تا. مندان از جشنواره را به هدر داد مندي بسياري از عالقه عمل امكان بهره
 با این جشنواره چهار روزه آه ورود به سالن نمایش آن براي عموم آزاد بود،

 همچنين تارنمای جشنواره به روز نبود، و. هاي نيمه خالي مواجه شد سالن
 . هاي روزانه با تغييرات بسيار همراه گردید برنامه

 جهان در مورد فرهنگ، مردم و جامعه این منطقه دچار آمبود«: افزاید انيسه مي
 اگر مردم بيرون از این منطقه شروع به شناخت پيچيدگي ها،. درك و تفاهم است

 به ها و اشتراآات مردم در این بخش جهان بكنند، آنگاه به راحتي اجازه حمله تفاوت
 . دهند ایشان را به خود نمي

 » . منطقه خود در مورد خویش صحبت آنندبهتر است مردم این«به اعتقاد انيسه مهدي » 
اي براي شناخت   جئوگرافيك ساخته است، به عنوان مقدمهآه او براي نشنال» درون مكه«فيلم 

آانادایي می -او فرزند یك زن آمریكایي. شود هاي آمریكا تدریس مي  دانشگاهاسالم در برخي از
 همين خصوصيات سبب گشته تا وی بهترین نمونه.  آه با مردي عراقي ازدواج آرده استباشد،

 و هنر در هاي خود را به جاي فرهنگ ها در جهاني باشد، آه سرمایه براي نزدیك آردن اندیشه
 .آند گري هزینه مي حوزه نظامي

 ساخته نادر داودي اختصاص» عارف به توان دو«نمایش پایاني جشنواره به فيلم 
 نام داستاني تهيه شده، مسافرآشي تهراني به-این فيلم آه به شيوه مستند. یافته بود

 آوازه خواننده پر» عارف«دهد آه آرزومند است خود را به  را نشان مي» بزرگمهر«
رساند، و در آنجا پي   تحقق این هدف خود را به دوبي ميبزرگمهر براي. پاپ ایران برساند و با او یك آواز دو صدایي اجرا آند

 در امارات به پایان این فيلم آه سال گذشته. بيند  واقع همان چيزهایي است آه او آنها را در خواب ميبرد آه واقعيت در مي
 .  تهران را نيز به دست نياوردرسيد، به دليل عدم صدور مجوز فرصت یك اآران نيمه خصوصي در

 ! آنند واقعيت در واقع چيزي نيست، مگر آنچه دیگران براي ما تصور مي

   این مقاله را برای واشنگتن پریزم نوشته استنادر داودی فتوژورناليست و مستندساز مستقل،

 
مهشيد زمانی 

 
شيخ محمد 

 سياسی -از حوزه نظامی
 فضا، آخرین جبهه جنگ؟ :  هيچنزگفت و گوی اختصاصی با تریسا: بخش اول

 

 بخش اول

 واشنگتن پریزم -برت شوارتز

می ) ١" (مرکز اطالعات دفاعی" مدیر و" ترسيم نمودار دوره همکاری: امنيت آینده در فضا"نویسنده " تریسا هيچنز"
  جمله هنگام استفاده از دستگاه های خودپرداز بانکی و سفارش خرید از طریقما همه روزه از راه های گوناگون از: "گوید

 . ، با ماهواره ها در تماس هستيم"تارنمای آمازون"
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 راکت او استدالل می کند که ممکنست این روزها دیگر اکتشافات فضایی و فرستادن
١٣٣٠(١٩٦٠  و١٩۵٠ها به آنجا مانند روزهای نخستين پرواز در آن در دهه های 

 دارد و اما فضا هنوز اهميت. ، تخيالت ما را به خود جلب و جذب نکند)١٣٤٠و 
 زمين چرخ  ماهواره که در باالی٨٠٠شاید حتی به سبب وابستگی انسان به بيش از 

 . می زنند، این اهميت بيشتر از آن زمان هم شده باشد

 برای حفظ صلح و" امنيت فضا"به همين سبب وی و سایر کارشناسان بر نياز به 
 . ثبات در آسمان ها تأکيد می کنند

 
 واشنگتن پریزم، به مهمترین موارد در پيوند با این خانم هيچنز در گفت و گویی با
 . اول آن را در زیر می خوانيدمقوله پرداخته است که بخش

 
  ؟يستچ"  فضاامنيت" به نياز از ارشناسان شما و سایر کمنظور: س

 مورد استفاده قرار می گيرد، همانی می باشد کهاما آنکه اغلب. در واقع چند مفهوم مختلف برای این مورد ارائه شده است: ج
 . است) ان جی او( کرده، که سازمانی غير دولتی ارائه" راهنمای امنيت فضا"

است، و "  درازمدت به فضا و استفاده از آندسترسی توأم با ایمنی و"نخست . تعریف این سازمان دو عنصر کليدی دارد
 . می باشد"  مستقر در فضاآزادی و رهایی از تهدیدات"دیگری 

 . مفهوم مورد نظر من اندکی گسترده تر از این تعریف است

 . باشيمزیرا فکر می کنم باید به تهدیدات مستقر در زمين نيز نظر داشته

 زباله وقتی در مورد امنيت فضا سخن می گویيم، در باره همه چيز از پيش گيری از
 بزنند های فضایی که می توانند به راه های گوناگون به انواع ماهواره ها صدمه
 قرار دارند و گرفته، تا احراز اطمينان از اینکه روند فعل و انفعاالت در سر جای خود

 . زنيمبنابراین ماهواره ها تصادفا با یکدیگر تداخل نمی کنند، حرف می

 المللی همچنين در مورد مقوالتی مانند ثبات سخن می گویيم، که بيشتر به امنيت بين
 که این مقوالت شامل این مسئله نيز هست. و بخش نظامی چيزها مربوط می شوند

 مانند احراز اطمينان کنيم که در مورد استفاده از فضا، درگيری و تنش یعنی مسائلی
 . تسليحاتی کردن آن وجود ندارد

 مرز بيشتر ما در سازمان های غير دولتی معتقدیم که اگر کشورهای جهان پا را از
 استفاده هدف قرار دادن و حمله به ماهواره ها فراتر بگذارند، برای همه به ویژه

از "  گستردهتصویری"ما واقعا به . کنندگان غير نظامی از فضا خطرناک خواهد بود
 . این مقوله نظر داریم

@ 

 
دليل دومی که سالح های فضایی :"تریسا هيچنز

 شوند، اینست که اگر آنها راسبب تضعيف امنيت می

 به منظور زدن سایر ماهواره ها و یا هدف هایی در

روی زمين در فضا قرار دهيم، خود آنها به صورت 

 ."هدف درمی آیند
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  کنند؟  کمک میزمين در غيرنظامی و  عمليات نظامیبهچه طریقی  ازها  ماهواره: س

  اجازه داده مقاصد و این امر. از زمان آیزینهاور تاکنون، در فضا صلح نسبی برقرار بوده است: ج

 ٢۵٠ دادوستد فضایی در جهان سر به حدود امروزه در جایی قرار داریم، که. خواسته های غيرنظامی و تجاری رشد کنند
 . ميليارد دالر می زند

کمااینکه این ماهواره ها هستند که زمينه های  .فکر نمی کنم افراد متوجه باشند، که ما تا چه اندازه به فضا وابستگی داریم
  . ردیابی فجایع، و کمک رسانی به پناهندگان را برای ما فراهم می آورنداطالعات مربوط به هواشناسی تا

 
 استفاده کرد، که نشان داده شود کدام جاده ها بسته شده مثال درپی سونامی و زلزله پاکستان، سازمان ملل متحد از ماهواره ها

 .  دیدگان پيدا کنندهدف از این کار این بود، که بتوانند راهی برای کمک رسانی به آسيب.  گرفته اندو یا زیر سيل قرار

 بانکی، و دستگاه نقشه خوان قابل نصب در خودروهمچنين در اکثر مواقع ما برای دریافت پول خود از دستگاه های خودپرداز
 خوان، با مثال کامپوتر دستگاه نقشه.  هردوی این ادوات با کمک ماهواره ها ممکن می شوداستفاده از. استفاده می کنيم

 . ماهواره ها پيوند دارد
 

 استفاده از  اینترنت، پزشکی و آموزش از راه دور، از دیگر خدمات غير نظامی هستند که بابرخی از روش های انتقال پول،
 .  کاربرد زیادی دارندبه ویژه دو مورد آخر در کشورهای فقير. ماهواره ها انجام می شوند

 که مردم نواحی روستایی به بهداری دهکده به این مفهوم. مثال هندوستان پيشتاز استفاده از پزشکی از راه دور می باشد
  از طریق ماهواره با بيمارستانی در شهر مرتبط می شود، و اطالعات الزم برایپزشک این بهداری. خویش مراجعه می کنند

 . چگونگی درمان بيمار را دریافت می کند

 مبنای مشاهدات ماهواره هایی می باشند، که درجه به عالوه تقریبا تمامی آنچه را که در مورد تغيرات آب و هوا می دانيم، بر
 .  کنند ها، دمای هوا، نمونه های آب و هوایی، و جریان گردبادهای روی زمين را رصد میحرارت اقيانوس ها، آب شدن یخ

 هوا و تعيين مکان چيزها با دستگاه نقشه خوان، در بخش نظامی نيز از ماهواره ها برای موارد یاد شده مانند پيش بينی آب و
 . استفاده می شود

 . وابسته استبنابراین ارتش برای ارتباطات خود به شدت به ماهواره های تجاری

.  نيستندهمچنين بسياری از نقاطی که ارتش در آنها عمليات می کند، زیاد پيشرفته
 .  برخوردارندبنابراین در چنين نقاطی تلفن های ماهواره ای از اهميت بسياری

 ارتش از ماهواره های تصویری برای نقشه های خيلی دقيق، هدف گيری، و ردگيری
 در سال های اخير از دستگاه نقشه خوان هم برای. نيروهای خودی استفاده می کند

 . تسليحات دقيق هدایت شونده، بهره برداری می شود

 از تمامی این موارد نشان می دهد که مشی جنگی آمریکا اینک به شدت به استفاده
 شده فضا و ماهواره هایی وابسته می باشد، که سبب برتری واقعی آن در روی زمين

 
در اکثر مواقع ما برای دریافت پول :"تریسا هيچنز

 های خودپرداز بانکی، و دستگاه خود از دستگاه

 .نقشه خوان قابل نصب در خودرو استفاده می کنيم

استفاده از هردوی این ادوات با کمک ماهواره ها 

 ."ممکن می شود
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 استفاده کنيم، که پيش از این هرگز امکانش وجود در عين حال به ما این امکان را داده اند که به نحوی از افراد کمتر. اند
 به  اساسی در چگونگی استفاده ارتش از فضا می باشد، و بسياری از ارتش های دیگر رااین امر واقعا تغيری. نداشت

 .وسوسه انداخته تا قدم در همين راه بگذارند

@ 

راه  چهاز تضعيف این.  تضعيف می کندرا جهان آمریکا و امنيت فضا،  کردنتسليحاتی که اید کرده گران استداللدیشما و : س
   گيرد؟ صورت میهایی

 داریم، بلکه باید در باره فضا نياز  صحبت در مورد تسليحات درفکر می کنم نه تنها به. چند نکته وجود دارد در اینجا :ج
لذا دو گروه متفاوت از تسليحات هستند، که هر دو نيز سبب دل.  بگویيماسلحه ای هم که ماهواره ها را نشانه گرفته اند، سخن

 .  باشندنگرانی می

 و همين اواخر چين آزمایش شده اند، نخستين مقوله اینست که نوعی از سالح ها که تاکنون به وسيله آمریکا، روسيه،
 .  و ماهواره ها را نابود می کنندتسليحاتی هستند که روی زمين مستقر می شوند

اگر منفجر .  فضایی را به وجود می آورنداولين مشکل بدیهی در مورد این سالح ها این است، که حجم عظيمی از زباله های
 زیرا زباله های فضایی مليت نمی شناسند، و نمی توانند بين.  ایجاد مشکل می کندکردن ماهواره ها آغاز شود، برای همه

 .  آفریقا تميز قائل شوندماهواره چينی با ماهواره ارتباطی اتحادیه اروپا و ماهواره آموزش از راه دور

 کوچک این آشغال ها که به اندازه ناحن انگشت حتی ذره های خيلی خيلی. هيچ راهی هم برای کنترل این زباله ها وجود ندارد
 . چراکه چيزها در سرعت بسيار زیادی به هم می پيوندند.  شوندباشند، می توانند در فضا سبب صدمه

یعنی ممکنست با استفاده .  یکسان می باشددر صورت به کارگيری سالح های شيميایی در جنگ های زمينی نيز، نتيجه تقریبا
  عين حال امکان دارد این مواد در مسير عکس نيز حرکت کنند، و سربازان خودی و یااما در. از آنها دشمن را از پا درآورد

 . مردم شهرهای پر جمعيت را هم به کشتن بدهند

 را به منظور زدن سایر ماهواره ها و یا دليل دومی که سالح های فضایی سبب تضعيف امنيت می شوند، اینست که اگر آنها
 .  آیندفضا قرار دهيم، خود آنها به صورت هدف درمی هدف هایی در روی زمين در

 می بنابراین هر سيستم تسليحاتی در فضا به هدف و آن هم هدفی آسيب پذیر تبدیل
 . شود، که تقریبا ممکن نيست بتوان از آن محفاظت نمود

 چراکه دسته ای از هدف ها را در جایی کار می گذاریم که. این امر مشکل زاست
 می احتماال به آسانی می توان آنها را پا درآورد، و بهانه به دست افرادی داد که

 . خواهند اشياء را در فضا مورد حمله قرار دهند

فضا ایجاد کند، اینست که فضا به طور  مشکل دیگری که ممکنست تسليحاتی کردن
 .  بين المللی بوده استسنتی عاملی ثبات آفرین در روابط

 پيمان ضد موشک های"دليلی هم که باعث شد ایاالت متحده و روسيه در مورد 

 
درپی سونامی و زلزله پاکستان، :" تریسا هيچنز

 ماهواره ها استفاده کرد، که سازمان ملل متحد از

 نشان داده شود کدام جاده ها بسته شده و یا زیر
هدف از این کار این بود، که . سيل قرار گرفته اند

 به آسيب دیدگان بتوانند راهی برای کمک رسانی
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 مربوط و برخی دیگر از موارد دیگر پيمان ها در پيوند با کنترل تسليحات" باليستيک
 .  بودبه حفظ ماهواره ها به توافق برسند، از بين بردن جنگ های هسته ای اتفاقی

 وقوع است، افراد در خالل وقوع بحران بدترین آنها می ترسيدند که اگر نتوانند دریابند در سوی دیگر چه رخدادی در شرف
 این دوره اینکمااینکه در دوره جنگ سرد در این مورد نگرانی هایی وجود داشت، ولی در پایان .تصور ممکن را داشته باشند

 . نگرانی ها نيز به دالیلی از بين رفت

 توانند استدالل کنند که این وضيعت بين برخی می. این برای من اسرارآميز است، که امروزه هم همان حالت وجود دارد
 چراکه در سطح راهبردی در مورد جرقه زدن اتفاقی شعله جنگ هسته ای و ایجاد .هندوستان و پاکستان حتی بدتر است

 . داردافزایش درگيری ناشی از هدف قرار دادن ماهواره ها، مشکالتی وا قعی وجود

  پانوشت ها

 . واشنگتن، و وابسته به مؤسسۀ امنيت جهانی استدر  مخزن اندیشه ای غير انتفاعی، مستقر" مرکز اطالعات دفاعی" -١
 ایدئولوژی خاص  مستقل، غير دولتی، غير انتفاعی و بدون وابستگی به هرگونه حزب سياسی و یامؤسسۀ امنيت جهانی،

 .است، که واشنگتن پریزم نيز یکی از پروژه های آن می باشد

  است ریزم پتنگواشن انگنویسند از شوارتزبرت 

   دومبخش  جنگ؟جبههفضا آخرین 

." پيدا کنند

 سياسی  -از حوزه نظامی
فضا، آخرین :  هيچنزگفت و گوی اختصاصی با تریسا: بخش دوم

 جبهه جنگ؟ 
 

 بخش دوم

 واشنگتن پریزم -برت شوارتز

 و" ترسيم نمودار دوره همکاری: امنيت آینده در فضا"نویسنده " تریسا هيچنز"
 ما همه روزه از راه های گوناگون از: "می گوید) ١" (مرکز اطالعات دفاعی"مدیر 

 جمله هنگام استفاده از دستگاه های خودپرداز بانکی و سفارش خرید از طریق
 . ، با ماهواره ها در تماس هستيم"تارنمای آمازون"

 راکت ها به آنجا مانند روزهای نخستين پرواز دراو استدالل می کند که ممکنست این روزها دیگر اکتشافات فضایی و فرستادن
 دارد و اما فضا هنوز اهميت. ، تخيالت ما را به خود جلب و جذب نکند)١٣٤٠و ١٣٣٠(١٩٦٠  و١٩۵٠آن در دهه های 

 زمين چرخ می زنند، این اهميت بيشتر از آن زمان  ماهواره که در باالی٨٠٠شاید حتی به سبب وابستگی انسان به بيش از 
 . هم شده باشد

 .  ثبات در آسمان ها تأکيد می کنندبرای حفظ صلح و" امنيت فضا"به همين سبب وی و سایر کارشناسان بر نياز به 
 

Page 10 of 24Washingtonprism

7/24/2008http://www.washingtonprism.org/pdf.cfm?id=161



 دوم آن را در  واشنگتن پریزم، به مهمترین موارد در پيوند با این مقوله پرداخته است که بخشخانم هيچنز در گفت و گویی با
 .زیر می خوانيد

 
 که ،مشکالت مشابهی روبروست برخی از المللی در مورد امنيت فضا با به نظر می رسد رسيدن به توافق های بين: س

 این سبببه عمدتا این امر .  مواجهند حفاظت از محيط زیست جهت حمایت و پيشبرد قوانين وضعيت آب و هوا با آنهاهواداران
چراکه احساس می کنند اگر رقبا از  .ندمای امضاء یا در پيش گرفتن حرکتی به سمت جلو خودداری می ن کشورها ازکه است

 ؟  استدرستیه مقایسآیا این .  می شود و یا قوانين را بشکنند، به ضرر امضاء کنندگان تماماجتناب نمایند کردن امضاء

 نخستين. توافق های زیادی به امضاء رسيدند) ١٣٤٠( ١٩٦٠ جالب است، و در دهه فضا. بله فکر می کنم اینطور باشد :ج
پيمان مگنا " فضایی نوعی بود، که در حوزه خط مشی های) ١٣٤٦( ١٩٦٧در سال " پيمان فضای بيرونی"آنها 
  )٢. (محسوب می شود) فرمان بزرگ آزادی ها" (کارتا

اما قرار دادن تسليحات هسته ای .  بشر آزاد استپيمان مورد اشاره می گوید، که استفاده از فضا برای مقاصد صلح آميز نوع
  . می باشددر آن و یا اجسام فضایی، ممنوع

 
  

بنابراین در واقع پيمان .  فضا وجود داشتندکه بازیگران اندکی در صحنه  امضاء شدند،در زمانی این پيمان و سایر توافق ها
 .  می شدندهای حياتی دو جانبه جنگ سرد محسوب

 .  بسيار بيشتری می خواهند همين کار را بکنند کشور ماهواره های خود را به کار انداخته اند، و تعداد٤٩اما امروزه حدود 

 دهند، و تعداد بسيار  کشور هم هستند که می توانند اشيائی را در مدار زمين قرار١٠حدود 
 .بيشتری می خواهند همينگونه عمل نمایند

 در عين حال محيطی وجود. همه روزه ميلياردها غيرنظامی روی فضا حساب می کنند
 تعداد این در حالی است که. دارد، که تمامی این فعاليت ها در فضا بسط پيدا کرده اند

 غرب وحشی بنایراین تقریبا مانند اینست که، محيط. قوانين مربوطه محدود می باشد
 . گسترده شده باشد

 اینک نخستين مشکل اینست که کوشش شود دستی بگشایيم و ببينيم چگونه می توان
 به تمامی متقاضيان تجاری و غيرنظامی پرداخت، که دارند به راه خویش ادامه می

 نمود، که همه دارند با مالحظه امنيت عمل همچنين احراز اطمينان. دهند و روندی را برای اجتناب از مشکالت ایجاد می کنند
 . می کنند

 انجام شود، موافقتنامه و یا پيمانی منفرد من معتقدم آنچه باید. مشکل دوم چگونگی رتق و فتق رقابت نظامی و درگيری است
 . داریمفضا برای عمليات غيرنظامی، به قوانينی نياز- گوید ما برای تعامل های زمانبلکه دیدگاهی می باشد که می. نيست

قوانين" در فضا می باشد، که مایلم آن را بخش دوم آن نيز نياز ما به دریافت چگونگی کنترل سفت و سخت رقابت های نظامی
.  دانيم اینکه درگيری های مسلحانه با ماهواره ها ممکنست چگونه باشند، چيز زیادی نمیزیرا ما در مورد. بنامم" التزامی

 .  هایی وجود داشته باشدهمچنين باید در مورد آنچه ارتش ها می توانند انجام بدهند، محدودیت

 
عالقه جامعه به فضا، دستخوش :"تریسا هيچنز

 ."تغيير شده است
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 الزاما از مشکالت زباله های فضایی چراکه هرکسی که در فضا عمليات می کند،. در عين حال مشکالت سياسی هم هستند
با ) ١٣٨۵دی ( ٢٠٠٧ بگویم که معتقد نيستم چينی ها از مشکالتی که در ژانویه مثال رک و پوست کنده. آگاهی کامل ندارد

 .  قرار دادن ماهواره خود ایجاد کردند، آگاهی کامل داشتندهدف

@ 

این امر به ویژه در باره آمریکا صدق .  داردهمچنين بر سر راه پيشرفت در این مورد، یک ضرورت امنيتی نظامی نيز و جود
 در دوره چراکه ما. اما این مسئله تنها به دولت کنونی مربوط نمی شود.  را نادیده بگيردمی کند، که نخواسته گزینه های خود

 . کلينتون هم، نمی خواستيم این کار را انجام بدهيم

 مشکلی سياسی است، که راه حلی فنی یا پيمانی این. فکر می کنم چنين احساسی دارد در بين ملل دیگر نيز پدیدار می شود
.  باشند مشکل اینست که کشورها باید درک کنند، که به نفعشان نيست که در فضا جنگ داشتهزیرا. مطلوب را ایجاب نمی کند

 .  مسافر فضا، باید به این نتيجه برسندبنابراین تک تک ملت های. چراکه در غير این صورت، همه زیان خواهند دید

بخشی از .  آمریکا به شدت با آن مخالفت می ورزداما. کمااینکه چينی ها و روس ها پيمان منع تسليحاتی را پيشنهاد می کنند
 زنی در در حالی که دولت های پيشين برای چانه.  خصوص، از هر نوع پيمانی متنفر می باشدمشکل اینست که این دولت به

 . مورد این مسئله، اندکی بيشتر اشتياق داشتند

 نوع سالحی در فضا را ممنوع اعالم می در عين حال مشکل پيشنهاد چينی ها و روس ها اینست که در حالی که استقرار هر
در صورتی که این ها تنها تسليحاتی هستند، که تاکنون آزمایش شده.  نمی نمایدکند، سالح های مستقر در روی زمين را قدغن

 .اند

 مربوط به رسيدگی به صحت این امر را به همچنين متن منتشره این پيمان، سالح فضایی را تبيين نمی نماید، تمامی مسائل
 .  تبيين نشده بسيار گنگ استآینده محول می کند، و در مورد عبارات

 موضوع دچار تردید شوند، که آیا چنين پيمانیاین مسائل سبب گردیده که بسياری در باره جدی بودن پيمان مورد اشاره و این
  روس ها برای بد جلوه آمریکا نيست؟ حقه ای سياسی از جانب چينی ها و

اما جایی هم که ما اکنون برای .  بوده استدر هر دو صورت، آمریکا در این نبرد محلی از اعراب نداشته، و از آن دور
 .  یا موافقتنامه ای واقعی در آن ایستاده ایم، مکان خوبی نيستیک پيمان نوین فضایی و) دستيابی به(

 . برداریمبنابراین واقعا ناچاریم به عقب برگردیم، و گام های نخستين را

 امنيت فضایی چه گفته اند؟ آیا شما برای پرداختن به این نامزدهای کنونی ریاست جمهوری آمریکا در مورد مسئله: س
  در هيچ یک از دو حزب مشاهده می کنيد؟اراده ای سياسی موضوع 

در مبارزات .  ناسا گرفته تا سياست فضایی ارتش، بسيار گنگ بوده اندنامزدها در مورد تمامی مسائل فضایی از خط مشی :ج
  .فضا مخالفست و نمی خواهد آن را تسليحاتی کند  اوباما با قدرت تمام گفته شده، که وی با هرگونه سالحی درانتخاباتی

بنابراین همه چيز در حد .  گفته استمک کين نيز تنها در مورد نياز به محافظت از موجودی های آمریکا در فضا سخن
 مسئله چراکه تا کنون انتخاباتی را ندیده ام، که اصوال فضا برایش.  تعجبی هم ندارداطالعيه ای آبدوغ خياری باقی مانده، و
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 . مهمی باشد

، )آمریکا( البته با توجه به مسائل افغانستان و عراق، اقتصاد، سقوط ارزش دالر
زیرا از  .تروریسم هسته ای، و مسائل مطروحه دیگر، آنها را سرزنش نمی کنم
 الزمست دیدگاه سياست خارجی، مسائل عمده و مهم زیاد دیگری وجود دارند، که

 کار بنابراین شگفت آور نيست، که فضا در دستور. فورا به آنها پرداخته شود
 . نامزدها قرار ندارد

 بعدی به چند البته با توجه به آنچه گفتم، باید این را هم اضافه کنم که معتقدم دولت
 عمر شاتل فضایی چراکه. دليل باید تقریبا به سرعت به مسائل مربوط به فضا بپردازد

لذا ناچاریم .  شودبه سر رسيده، و در حال حاضر چيزی وجود ندارد که جانشين آن
 .  باشيمبه روس ها متکی" ایستگاه فضایی بين المللی"برای رسيدن به 

@ 

 دارند برای راهبردهای تهاجمی بر عليه ارتش های هر دو طرف. با چينی ها هم، در مورد امور نظامی جنگ لفظی داریم
. برای انجام چنين کاری سرمایه گذاری می کنند، که این یک مشکل محسوب می شوددارند) بنابراین. (یکدیگر آماده می شوند

زیرا به موازاتی که از.  مهم تبدیل خواهد شدلذا در کوشش برای تصحيح روابط جنون آميزمان با چين، فضا به عنصری بسيار
 .  می شویم، از زاویه نظاميگری روابطمان خصمانه تر می گرددنظر اقتصادی به یکدیگر وابسته تر

در عين حال، فضا ریشه بحث و جدل های .  احتياج دارندبا این همه از بسياری از جهات به چينی ها نيازمندیم، و آنها هم به ما
.  چين استفاده کنيمابزاری که می توانيم از آن برای ایجاد روابط سياسی با.  ابزاری اقتصادی استچراکه در واقع. ما می باشد

 آمریکا پرداختن به آن در آغاز کار خود، امری لذا گرچه فضا در مبارزات انتخاباتی مسئله ای مهم نيست، اما برای دولت جدید
 . مهم خواهد بود

 فرود و در زمان) ١٣٤٠( ١٩٦٠ خر دهها نسبت به اوج خود در او، مربوطهعالقه مردم آمریکا به فضا و پژوهش های: س
 کنيد این امکان وجود دارد که جامعه را در مورد اهميت امنيت فضا و آیا فکر می. استآپولو بر ماه، به تدریج کاهش یافته 

  آموزش داد؟ ، تسليحاتی شدن آنپيشگيری از

 زیرا در پی آزمایش سالح های ضد ماهواره ای چين و.  دستخوش تغيير شده استفکر می کنم عالقه جامعه به فضا، :ج
گذشته، نقل و حدیث های فراوانی در باره این  )بهمن(همچنين انهدام ماهواره های آمریکا به دست خود این کشور در فوریه 

  رسانه های زیادی در آمریکا و خارج از کشور، مسائل مورد اشاره را در سطحی وسيعهمچنين. مسائل به وجود آمده اند
 . پوشش داه اند

 سایر مأموریت های اکتشافی، شاهد بوده امهمچنين در مجموع با توجه به مریخ نشين ها، سفينه های بدون سرنشين دیگر، و
 .  فضایی جلب شده استکه عالقه بسيار بيشتری به مسائل

اما مردم مجبور .  می نشينند، به اندازه گذشته نيستالبته امروزه تعداد افرادی که به تماشای اعزام این گونه سفينه ها به فضا
 زیادی نيز در کالس بچه های. چراکه می توانند تصاویر آنها را روی کامپيوترهای خود ببينيد.  نيستندبه انجام چنين کاری هم

 
در مبارزات انتخاباتی اوباما با :"تریسا هيچنز

 شده، که وی با هرگونه سالحی در قدرت تمام گفته

 ."فضا مخالفست و نمی خواهد آن را تسليحاتی کند

Page 13 of 24Washingtonprism

7/24/2008http://www.washingtonprism.org/pdf.cfm?id=161



 در کامپيوترهای خود از عکس های آنها نسخه برداری می های درس این مأموریت ها را تماشا می کنند، و عده بسياری هم
 .  این افراد، تنها خرخوان ها باشندو فکر نمی کنم. نمایند

این مسئله برای عالقمندان آن، .  استدر عين حال این موضوع هم واقعيت دارد، که بکر و تازه بودن فضا از بين رفته
 . مشکالتی را به وجود آورده است

 کار بهتری در شرح این مطلب انجام دهند، و بگوبند که ما در اما فکر می کنم ایشان هم می توانند
حال چه از طریق استفاده از .  خود با فضا و ماهواره ها در تماس هستيمتک تک روزهای زندگی

 بنزین  نقشه خوان در خودرویمان باشد، و چه گرفتن پول از دستگاه های خودپرداز بانکی،دستگاه
 ! تارنمای آمازونزدن به اتوموبيل هایمان با کارت اعتباری، یا سفارش خرید از طریق

 مفيدی این توصيه از آنجا نشأت می گيرد، که فکر نمی کنم اطالعات عمومی خوب و
 و فناوری بنابراین اگر مردم از تأثيرات ماهواره ها. در این مورد وجود داشته باشد

 می دهد، مبتنی بر فضا آگاهی بيشتری داشته باشند، ممکن است به آنچه در فضا رخ
 . عالقه بيشتری ابراز کنند

 است جدید تغييرياما س. جنگ فضایی اجتناب ناپذیر نيست" نوشته اید که شما: س
  که دنيا دارد،عملکردهای تحریک کننده آمریکا و چين این حقيت را برجسته نموده

 ،مشابهی در تاریخ فکر کرد" محل تالقی " می توان به آیا."  می رسدمحل تالقیبه 
   توانيم از گذشته درس بگيریم؟؟ آیا میباشند سازان با آن روبرو شده که سياست

 نمونه ها را سراغ داریم، که انسان فهميد بعضی دنيا برخی فکر می کنم در تاریخ: ج
 شيميایی چراکه کافيست به کنوانسيون های تسليحات ميکروبی و.  حوزه امنيتش را ندارنداز سالح ها ارزش ساخته شدن در

 .  ها استفاده چندانی در ميدان های جنگ ندارندنگاهی بيندازیم و ببينيم، که کشورها عمدتا دریافتند که این نوع سالح

 .  منفی درازمدت زیادی نيز بر غيرنظاميان دارندچون با آلوده کردن این ميدان ها، نظاميان خودی را هم می کشند و تأثيرات

این سالح ها خطا و بد بودند و باید )  ازساخت و استفاده(مجموعه این حقایق و عوامل سبب شد، که کشورهای جهان بگویند 
 . متوقف شوند

 ميکروبی و شيميایی خود دست برداشته اند؟ خير، آیا منظورم از این گفته، اینست که همه کشورها از پروژه های سالح های
 .  ردگيری این نوع تسليحات و زیرنظر گرفتن افراد متقلب وجود دارداما در حال حاضر راهی برای

 این نتيجه رسيدند که به نفعشان نيست طرح دولت ها خود را عقب کشيدند، و به-لذا فکر می کنم نمونه هایی هستند که ملت
 . های خویش را عملی کنند

 و امنيت بشر در کل جهان، آگاهی اميدوارم که مردم در مورد چگونگی اهميت فضا در توسعه و گسترش جوامع انسانی
 می آیند و مشتاق آن می شوند، که بکوشند تا از برخی از این مشکالت زیرا در چنين صورتی سر عقل. بيشتری پيدا کنند

 .  کننداجتناب

  پانوشت ها

 
مک کين تنها در مورد نياز به :"تریسا هيچنز

 آمریکا در فضا سخن محافظت از موجودی های

." گفته است
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 انگلستان و زیر فشار بزرگان کشور و پادشاه وقت" جان"توسط ) ۵٩٤ خرداد ٢٦( ١٢١۵ ژوئن ١۵فرمانی که در  -٢
 . فرمان شاه از جمله پذیرفت، که قانون می تواند خواسته های او را محدود کندبر اساس این. امرای ارتش، مهر و امضاء شد

در چنين حکومتی این مجلس است، که  .فرمان مورد اشاره، در واقع آغاز پيدایش حکومت مجلسی در جهان محسوب می شود
 نيز یا در دست حزبی قرار می گيرد که اکثریت کرسی های مجلس را به خود قوه مقننه. رئيس قوه مجریه را انتخاب می کند

 .  داده است، و یا به دست ائتالفی از احزاب همگون می افتداختصاص

  از نویسندگان واشنگتن پریزم استبرت شوارتز 

  فضا آخرین جبهه جنگ؟ بخش اول

 از حوزه امنيت جهانی
  دنيایی عاری از سالح های هسته ای

 

 واشنگتن پریزم

 ایاالت دکتر بروس بلر رئيس انستيتو امنيت جهانی و صاحب نظر مسائل امنيتی در روابط
 ای برای تخصص دکتر بلر در توليد و توسعه نيروی هسته. متحده آمریکا و روسيه است

بين .  کشور استاستفاده نظامی و همچنين سيستم های کنترل و فرمان کالهک های اتمی دو
 نيروی هوایی آمریکا بود مسئوليت شليک موشک های بلر که درجه دار) 1353تا  1349(ميالدی  1974تا  1970سال های 

 . و مشاورت در راهبردی فرماندهی هوایی را برعهده داشت) ام -بی -سی -آی(باليستسک بين قاره ای 

دکتر بلر .  های هسته ای در سطح جهانی استاو همچنين نویسنده کتاب ها و مقاالت متعددی درباره لزوم از بين بردن سالح
 شناخته شده جهانی و صاحب نظران در امور گسترش سالح های هسته ای در صدد بهمراه تعداد زیادی از شخصيت های

این پروژه در سه .  می باشدکه هدفش نابودی تمام سالح های هسته ای جهان است،" صفر سالح هسته ای" برنامه شروع
 .  بلر در این رابطه با ما به پای ميز صحبت نشستدکتر بروس. مرحله از بهار سال آینده آغاز خواهد گشت

   سالح های اتمی چيست؟دليل افزایش بحث و گفتگو های اخير درباره محو: سئوال

 آمریکایی جای باز کرده که پس از اتمام جنگ در سال های اخير ایده ای در بين صاحب نظران، بخصوص صاحب نظران: بلر
 .  استفادگی خود را بعنوان یک سالح تاکتيکی از دست داده اندسرد سالح های هسته ای قابليت

اگر ارزش سالح های هسته ای را بعنوان ابزار .  کرددرست بعد از وقایع یازده سپتامبر نيز این دیدگاه طرفداران بيشتری پيدا
چرا که در .  است حمله دشمن ارزیابی کنيم خواهيم دید که بازده منفی این سالح ها بيش از سود آنو آالتی برای جلوگيری از

 . چيست" دشمن"وحله اول باید دید که منظور از واژه 

 تهدید امنيتی که وجود سالح های هسته ای  جنگ سرد نيستيم بنابراین در نظر گرفتن کشورهایی مانند روسيه و چين بعنوانما دیگر در دوران
 است؟ آن برداشت هم بی معنی بنابراین سئوال در این است که آیا هدف جلوگيری از تهدید گروه های تروریستی .را توجيه می کند بی معنی است

 استفاده از سالح های جغرافيایی نمی توان این گروه ها را پيدا کرد و ثانيًا اگر هم پيدایشان کنيماست چرا که اوًال بدليل نداشتن یک مکان مشخص
 . آنها ستمعمولی بسيار موثرتر از سالح های هسته ای در درگيری با

 آنها را افزایش می دهد و همچنين نمی توان در عين حال وجود این سالح ها مسلمًا خطر استفاده غير قانونی و یا تصادفی
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 در درگيری بين دیگر کشورها را نادیده احتمال استفاده از سالح های هسته ای
 .  سالح ها بيش از مزایای آنهاستبنابراین خطر توسعه و نگهداری این. گرفت

اما هند برای جلوگيری از  .البته تمرکز شما بر روی ایاالت متحده آمریکاست: س
 پاکستان برای مقابله با حمله چين سالح های هسته ای خود را توليد کرد و سپس

  .هند و اسرائيل برای مقابله با اعراب و غيره

 ای ببينيد، هر کشوری با در نظر گرفتن موقعيت و امنيت ملی خود چنين مسئله: بلر
 کردم همانطور که اشاره. را ارزیابی می کند و به نتيجه مورد قبول خود می رسد

 بردن سالح بنظر من اکثر صاحب نظران آمریکایی به این نتيجه رسيده اند که از بين
 اقتصادی و های هسته ای اقدام مثبتی در راه حفظ منافع ملی است چرا که قدرت

 این اجازه را که در اختيارمان می باشد" نرم"نظامی ما به اضافه دیگر قدرت های 
 برای ما راحتر است بنابراین. می دهد که ما همچنان قادر به حفظ منافع خود باشيم
 کشورها از امثال اما دیگر. که دنيایی بدون سالح های هسته ای را مجسم کنيم

 .  امنيت خود را محاسبه نمی کنندروسيه، چين، ایران، کره شمالی و اسرائيل از چنين دیدگاهی

@ 

 مقامات آن کشور درباره این پروژه، یعنی در رابطه با روسيه که البته چندی پيش با. هر کشوری مسائل مختص خود را دارد
 شک و" جهان بدون سالح های هسته ای" مذاکره کردم تا حد زیادی درباره ایده محو کامل سالح های هسته ای، مالقات و

 آینده نزدیک نيز به دالیل متعدد منجمله چرا که قدرت نظامی روسيه در حد ارتش ایاالت متحده نيست و در. تردید وجود دارد
 .  آمریکا نخواهد رسيدترکيب اجتماعی آن کشور، به حد برابر

البته باید اشاره کنم که .  ای اتکا می کندبه همين دليل کشوری مثل روسيه برای تضمين امنيت ملی خود بر سالح های هسته
 .  آمریکا نبوده بلکه روسيه از طرف چين نيز احساس خطر می کنداین اتکا صرفًا برای مقابله با

اما مقامات روسی با نگاهی به آینده و .  استالبته باید گفت که در حال حاضر روابط بين دو کشور از فضای خوبی بهره مند
  سالح های هسته ای خود را نوعی تضمين برای جلوگيری از اقدامات احتمالی نظامیافزایش روزافزون نيروی نظامی چين

 . چين در خاور دور می بينند

اما اخيرًا بعضی از کشورها .  ای نگاه می کنددفاعی نيروی هسته –بنابراین هر کشوری بنابر محاسبات خود به کاربرد نظامی 
 موفقيت چنينبا این حال برای افزایش شانس.  ایده محو سالح های هسته ای استقبال کرده اندمنجمله پاکستان و هندوستان از

 صورت موافقت و هماهنگی این سه بازیگر اصلی، در. جنبشی کشورهای آمریکا، روسيه و چين می بایست که پيشقدم شوند
 خواهد  رو خواهد بود و اگر هندوستان به این جنبش بپيوندد، پاکستان نيز به این جمعمن مطمئنم که هندوستان نيز دنباله

 . پيوست

 به احتمال زیاد راضی کردن آنها مشکلتر خواهد البته رده دیگری نظير کشورهای اسرائيل، ایران و کره شمالی وجود دارند که
 برای  ایرانی تاکيد می کنند که توسعه فناوری هسته ای آن کشور صلح جویانه و صرفًامقامات –توضيح سردبير . (بود

 کالهک های هسته ای در قوای نظامی خود را نهکشور اسرائيل داشتن. دستيابی به انرژی هسته ای برای مصرف داخلی است
 ).  کشورهای جهان به وجود آن اعتقاد دارندتایيد و نه رد کرده است اما اکثر

 
مشکلترین بخش توليد سالح هسته ای :"بروس بلر

.  یا پلوتونيوم غنی شده استدسترسی به ایورانيوم

طرح بدنه بمب یا کالهک هسته ای چندان مهم و 

 نيست و مسلمًا با در نظر گرفتن تعداد مشکل

 سازی سانترفيوژ ها و دیگر عناصر الزم، غنی

پروژه ای است عظيم و چشمگير که نه به راحتی 

 به راحتی آن را از انجام پذیر است و نه می توان

" مالء عام پنهان نگه داشت
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 هسته ای با هماهنگی و توازن درسطح اما بقول معروف جهان همچنان رو به جلو پيش می رود و اگر جنبش محو سالح های
  المللی را به خود جذب نماید، برای کشورهای مذکور منزوی کردن خود در مقابلجهانی دور بگيرد و دیگر ملل جامعه بين

 . خواست دنيا مشکل تر خواهد بود

  . است و عده ای صرفنظر از خواست جهانی بدنبال آن خواهند بوداما فناوری توليد سالح های هسته ای همچنان موجود: س

 است و این حقيقتی نگران کننده است فناوری توليد سالح های هسته ای بيش از پيش در معرض عام قرار گرفته: بلر
اما باید به یک نکته مهم اشاره کنم که مشکلترین .  تروریستی قرار گيردبخصوص اگر این اطالعات در دسترس گروه های

طرح بدنه .  یا پلوتونيوم غنی شده توليد سالح هسته ای دسترسی به مواد اساسی آن است، یعنی دسترسی به ایورانيومبخش
چرا که یا باید . دسترسی به مواد اوليه و اساسی مسئله عمده است .بمب یا کالهک هسته ای چندان مهم و مشکل نيست

 آن است و مسلمًا با در نظر  خودتان غنی سازید که درواقع پروژه ای است مانند آنچه که ایران در حال اجرایایورانيوم را
 پروژه ای است عظيم و چشمگير که نه به راحتی انجام پذیر است و نه می گرفتن تعداد سانترفيوژ ها و دیگر عناصر الزم،

 پلوتونيوم را با استفاده از فناوری الزمه تبدیل و یا اینکه مانند کره شمالی.  راحتی آن را از مالء عام پنهان نگه داشتتوان به
 .  بزرگی است و نمی توان در خفا و بدور از توجه جهان انجام دادبه بمب کرد که آن هم پروژه

@ 

 موجود در آمریکا و روسيه را ندارند، ممکن است بنابراین جدا از این مسئله که کره شمالی و ایران که زیربنای علمی و فنی
 برای تهيه این سالح توانایی توليد سالح های هسته ای باشند، واضح است که بدست آوردن مواد الزمهبدنبال توليد و یا حداقل

 توضيح سردبيردرباره موضع رسمی جمهوری اسالمی ایران لطفًا به( ها توسط گروه های تروریستی اقدامی است بس مشکل 
 به خریداری و یا البته ممکن است که گروه های تروریستی قادر).  هسته ای آن کشور مراجعه فرمایيددر رابطه با فعاليت های

 .  از مواد مورد احتياج کار مشکلی استربودن این مواد باشند اما در هرصورت دستيابی به مقدار کافی

 تواند الگویی برای جنبش منع گسترش و محو سالح های هسته ای آیا منع توليد و استفاده از سالح های شيميایی می: س
  باشد؟

 مورد تحریم است اما متاسفانه در مورد در حال حاضر توليد سالح های شيميایی و بيولوژیکی از طرف جامعه جهانی: بلر
 بازرسی کامل و توبيخ قانون شکنان وجود ندارد که این خود یک مشکل بزرگ توليد سالح های بيولوژیکی سيستمی برای

اگر درست بخاطر داشته .  گرفته استاما در هر حال تحریم این نوع سالح ها از طرف تمامی دولت ها مورد قبول قرار .است
 . برداشت 1969در سال " بمب حشره ای" اول را در تحریم نيکسون بود که قدم) ریچارد(باشم رئيس جمهور 

توانایی .  همطراز سالح های هسته ای نيستندبسياری از صاحب نظران بر این عقيده اند که سالح های شيميایی و بيولوژیکی
 در نوعسالح های هسته ای.  خسارات ناشی از استفاده آنها در حد سالح های هسته ای نيستو کاربرد آن سالح ها و همچنين

نابودی سالح .  در تحریم سالح های هسته ای دانستخود بينظيرند و به همين دليل نمی توان تحریم دیگر سالح ها را پيشقدم
 تاریخ  آنها در جهان موفقيتی بی نظير خواهد بود که فکر نمی کنم رویدادی مشابه آن درهای هسته ای موجود و منع گسترش

 . رخ داده باشد

   سالح های هسته ای باشد اميدوارید؟آیا شخصًا به فرارسيدن روزی که این دنيا عاری از: س

البته الزم به اشاره است که برای دستيابی به این هدف .اما این روزها کامًال مطمئنم. تا چند سال پيش اميدوار نبودم. کامًال: بلر
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 مردمی است که در یعنی منظورم نوع آگاهی و حمایت.  از واجبات است و بدون آن امکان پذیر نيستحمایت عام و همه جانبه
 .  آن هستيمحال حاضر در رابطه با محيط زیست و مشکل گرمازدگی زمين شاهد

 شناخته شده و حامی قادر خواهيم بود که بنابراین با شروع عمليات گسترده تبليغاتی و اطالع رسانی و جذب شخصيت های
 که بدون چنين پشتوانه ای بعيد است.  سرتاسر جهان به حمایت از این ایده راغب کنيمدهها و حتی صدها ميليون نفر را در

 .  این جنبش را بر عهده بگيرندسياستمداران و قانون گزاران چه در آمریکا و چه در دیگر کشورهای جهان رهبری

 آنچه که باعث دلگرمی است این است که در چند سال اخير هدفی که به آن اشاره
 کردم، یعنی نابودی و محو تمامی سالح های هسته ای جای خود را در بحث های

 بریتانيایی و یعنی از رسانه های آمریکایی گرفته تا نروژی و. روزمره باز کرده است
 بازتاب و هندی و پاکستانی موضوع جلوگيری از گسترش و نابودی سالح ها

 به آن هدف با انعکاس بيشتری پيدا کرده است و مردم به اهميت این اقدام و دستيابی
 . دیدی نوین نگاه می کنند

 . دیدگاهی که نه به حزبی وابسته است و نه به ایدئولوژی بخصوصی 

 با چرا که. به همين دليل نسبت به نتيجه گيری مثبت از این جنبش خوش بين هستم
 جمع آوری شخصيت های برجسته و شناخته شده از جناح های مختلف و دیدگاه های
 متفاوت قادر خواهيم بود که جمعيت بيشتری را که نگران عاقبت بشریت هستند به

 هم می توان در افزایش توجه به مسئله بهترین نمونه در استفاده از چنين روشی را باز. حمایت از این پروژه جلب کنيم
 شخصيت سياسی اهميت رسيدگی به این چالش را در راس بحث های سياسی خود تا ده سال پيش کمتر. گرمازدگی جهانی دید

درحالی .  ارجعيت چندانی نداشتچرا که از لحاظ جلب نظر مردم بخصوص رای دهندگان در انتخابات این موضوع.  دادقرار می
.  بيان موضعی مشخص درباره این موضوع وارد عرصه سياست می شودکه هم اکنون شاهدیم که کمتر سياستمداری بدون

 چنين تغييری را در ما هم باید.  محسوس در نظر مردم درباره اهميت گرمازدگی و آینده فرزندانمان استدليلش هم تغييری
 ای جویا شویم و من معتقدم که قادر به این کار خواهيم نظریه مردم درباره اهميت منع گسترش و نابودی سالح های هسته

 . بود

  

  . انستيتو امنيت جهانی استنشریه واشنگتن پریزم یکی از پروژه های مستقل: توضيح

 
اگر ارزش سالح های هسته ای را بعنوان ابزار و 

 از حمله دشمن ارزیابی کنيم آالتی برای جلوگيری

خواهيم دید که بازده منفی این سالح ها بيش از سود

آن است 

 از زیر زره بين
  افغانستان راز های خوابيده در قتل خبرنگار بی بی سی در

 

  

 واشنگتن پریزم –بکتاش سياووش 
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 کابل،افغانستان

بی بی " عبدالصمد روحانی فرزند حاجی مال دوست محمد که برای بخش خبری برنامه های
1387 جوزای سال 16" در هلمند کار می کرد) پشتو/دری" (سی برای افغانستان

 وبه قتل از سوی افرادی که هویت شان تاهنوز ناشناخته مانده است ربوده" خورشيدی 
 .رسيد

 در درست یک روز پس از ربوده شدن، جسد روحانی در حومه والیت هلمند افغانستان
 گلویش تا جسد پيداشده روحانی که. حالی که بی رحمانه به قتل رسيده بود دریافت گردید 

 نقشبندی خبرنگار اندازه ی بوسيله ی کارد بریده شده بود حکایت از تکرار شيوه قتل اجمل
 . همين والیت سربریده شدافغان را داشت که سال پيش به وسيله ای افراد گروه طالبان در

 تهدید های پيش از مرگ 

 ناشناس تهدید به مرگ شده بود یکی از عبدالصمد روحانی پيش از کشته شدن به گفته نزدیکانش بار ها ازجانب افراد
 :نزدیکان آقای روحانی ميگوید 

 در مورد نشر گزارشی که آمار بلند کشته دقيقه با یکی از افراد طالبان صحبت می کرد و او برایش" ٢٥"روحانی شبی " 
 کشته طالب در تيلفون برای روحانی می گفت که چرا در گزارش خود از رقم بلند.  دادهای طالبان را نشان می داد هشدار می

 و باید من اینکار را می کردم و سخنگوی های طالبان یاد کرده است روحانی برایش گفت که انعکاس حقيقت وظيفه من است
 کفار و دولت  همچنان کشته های دولت را نيز یاد می کنم،طالب برایش گفت تو نباید ما را باشما هم آنرا تائيد کرده است و من

 ". تحت حمایت آمریکایی ها مقایسه کنی 

 یک تن از فرماندهان" مال قاسم"برادر بزرگ روحانی " حضرت محمد" به گفته
 افغانی"  هزار٥٠"معروف گروه طالبان در هلمند به روحانی دستور داده بود تا 

 برایش ارسال کند زمانی روحانی از او پرسيد که چرا باید این پول را بپردازد،
تو باید برای مجاهدین کمک کنی و اگر حاضر به پرداخت پول :" مالقاسم گفت

 ". بعد نتيجه اش را خواهی دیدنباشی

از فرماندهان طالبان در هلمند گفته "  قاسممال"برادر روحانی به یاد می آورد که صمد روحانی در پاسخ به " حضرت محمد"
 . ندارد آفریده و یک روز هم خواهد گرفت و هيچ نيازی برای پرداختن پول برای زنده ماندنبود که خداوند انسان را یک روز

به گفته یکتن از نزدیکان آقای.  کار ساخته بودگفته می شود تهدید هایی که در راه کار روحانی وجود داشت او را خيلی محتاط
 کوشش  دیدار داشته وخود نيز خبرنگار می باشد اوحتی برای رفتن به نزدیکترین نقاط شهرروحانی کسی که همه روزه با او

مثال برای من می گفت": فاش شود می گویدمی کرده است تا همراهی را با خود داشته باشد دوست روحانی که نخواست نامش
تماس ) که دوست شخصی اش بود( حتی به ریيس اطالعات و فرهنگ والیت هلمندالال وقت دارید تا به ميله با هم برویم

 ". می پرسيد که آیا مناسب است تا جایی که تصميم دارد بروند یا نهميگرفت و

که کمکهای سازمان " گرمسير" شهرستان دو روز پيش از مرگش که قرار بود جمعی از خبرنگاران برای تهيه گزارش به
روحانی به نسبت مشکالت امنيتی از رفتن سرباز زده بود او در .  برودبه مردم محل توزیع می شد" صليب سرخ"جهانی 

 می شود تهدید هایی که در راه کار عبدالصمد گفته

 کار ساخته روحانی وجود داشت او را خيلی محتاط

بود 
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 ترسم چرا که مطمئن نيستم که بلی من می:" هستی گفته بود " بز دل"  یکی از خبرنگارانی که برایش گفته بودبرابر شوخی
 بزرگترین چهره های دولتی درین مناطق کشته شد اما هيچ کس حتی سراغ شان با رفتن به گرمسير آیا باز خواهم گشت یا نه،

 بود و برای اینکه من خانواده و  نگرفت و من باور دارم که اگر من را هم روزی چيزی شود تنها به خود من خواهدرا هم
 ".فرزندان دارم باید محتاط جان خود باشم

5 و کوشش می کرد که پس از ساعت عصر در منزل می بوده 5برادر روحانی می گوید که او هميشه ساعت " حضرت محمد"
 .عصر از منزل خارج نشود

 چگونگی قتل 

 نخستين خبر ها را دریافت کرده و به دسترس عبدالصمد روحانی در هلمند به دریافت نخستين خبر معروف بوده است ، او
 هلمند ریاست اطالعات و فرهنگ.  زمانی او خبر را از دیگر دوستانش دریافت کرده استکمتر. خبرنگاران دیگر قرار می داد

 دسترس دیگر خبرنگاران در هلمند قرار می داده خبر نشست ها و رویداد های خبری خود را بيشترینه از طریق روحانی به
 .است 

@ 

 از او دریافت کرده و به کنفرانس یک روز پيش از کشته شدن روحانی تماسی"  صبح٨" یک تن از خبرنگارانی که ساعت
باشم که قرار " لشکر گاه"صبح به فرودگاه هلمند در١٠ گرفت و گفت که روحانی با من تماس": دعوت شده است می گوید

 ". مواد مخدر به آتش کشيده شوداست مقداری

 از کشته شدن روحانی تا آخر روز با این دوست آقای روحانی که به دالیل شخصی نخواست هویت اش فاش شود و روز پيش
 فروگاه هلمند که برای تهيه گزارش به آنجا با خبرنگاران رفته بود ساعت او در تماس بوده است می گوید روحانی با ترک

 .چاشت به سوی منزل روان گردید 12:00

 خواهر خود را به ایستگاه بس های دقيقه پس از چاشت برادر و 3:30روحانی نزدیک به ": دوست روحانی می افزاید
متری منزلش برد که پس از برگشت از آنجا با یکی از همکالسی هایش به 50در غرب شهر لشکر گاه در " مرجه"شهرستان 

 در لندن به او وعده داده بود که اگر به گفته خانواده روحانی دفتر بی بی سی(  انگليسی که تازه آغاز کرده بود رفت کالس
 ).  خواهند کردزبان انگليسی را بيآموزد به لندن دعوتش

 انتقال هرچند دولت افغانستان بویژه مقام های دولتی هلمند می گویند که روحانی با
 خبرنگاری که تا نزدیک. برنگشته است" مرجه"خواهر و برادرش به شهرستان 

های شام یک روز پيش از مرگ روحانی او را دیده است آخرین دیدارش راچنين 
برگشته بود و " روشان" عصر از کالس انگليسی ٥:٣٠ساعت :"  می کندبيان

 ".با خودروی خود رسانيد) ایوبی درملتون" (ایوبی" هایش را به داروخانه ی یکی از همکالسی

 به وقت محلی با او تماس گرفته و نشانی شام 6:00در هلمند می گوید که روحانی نزدیک به ) آی،دبليو،پی ، آر(خبرنگار 
 با شام 6:00روحانی نزدیک به ساعت :" پرسيده است خبرنگار آی دبليو پی آر می افزایدرا می) پمپ بنزین(تانک تيل دولتی

 آدرس دقيق تانک تيل دولتی هلمند را دادم تانک تيل دولتی را بلد هستی ؟ من برایش) نشانی(من تماس گرفت پرسيد، آدرس 
 ".از من تشکر کرده خدا حافظی کرد

 روحانی در هلمند به دریافت نخستين خبر عبدالصمد

 دریافت معروف بوده است ، او نخستين خبر ها را

کرده و به دسترس خبرنگاران دیگر قرار می داد 
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یک روز پس ":  همکاری کرده است می گویدخبرنگار آی دبليو پی آر که در جستجوی جسد روحانی با خانواده و دوستان او
  تيلی که روحانی نشانی آنرا از من پرسيده بود مراجعه کردم مالک تانک تيل که ازاز دریافت جسد روحانی زمانی به تانک

 ". شام روز پيش به اینجا آمده بوددوستان من است و مصروف خرید و فروش تيل در آنجا بود برایم گفت، بلی روحانی

 همان ٣:٠٠ساعت ":  او دارد می گویدهمسر عبدالصمد روحانی که یک سال پيش با او ازدواج کرده و فرزندی از" کوچی"
به تيلفون ام از شماره روحانی رسيده بود اما ) تماس نا موفق(دو مس کال )یک روز پيش از پيدا شدن جسد روحانی(روز 
 بعد زمانی تالش کردم تا با روحانی  دقيقه٢٠ اینکه مصروف بودم نتوانستم در همان لحظه به آنها پاسخ دهم و حدود بدليل

 ". تماس گيرم شماره اش قابل دسترس نبود

روحانی تا :" برای جستجو تماس گيرد می گویدکوچی در مورد اینکه چه زمانی تصميم گرفت تا با دوستان و نزدیکان روحانی
 تماس گرفته و از برنگشتن روحانی به او" احمد شاه پاسون" دوستان روحانی  شب برنگشت، به خانم یکی از٩ساعت 

 ". نداردخبردادم و از او پرسيدم تا ازاحمدشاه بپرسد که آیا سراغی از روحانی

 نزدیکان آقای روحانی در جریان گذاشته شدند و پس از اطالع یافتن دوستان روحانی مقام های دولتی بوسيله ی دوستان و
 شب آغاز می شود تا اینکه فردای روز نا پدید شدن عبدالصمد روحانی نزدیک به 9 جستجو برای دریافت روحانی پس از

 تماسی در یافت می کند که برایش خبرنگار تلویزیون بی بی سی در هلمند" عزیز احمد شفيع" دقيقه پس ازچاشت ٤:٣٠
 : شفيع گفته می شودنشانی جسد آقای روحانی راميدهد درین تماس برای

" 

" هدیره بوالنه " که جسد روحانی را از می گوید بلی ، سپس برایش گفته می شود" شفيع"شما خبرنگار بی بی سی هستيد 
 ". بياوردکه ویرانه ای درحومه شهرمی باشد به دست

 و درست زمانيکه در نزدیکی جسد شفيع می گوید تا اینکه در مورد هویت شخص تماس گيرنده پرسيدم گوشی را گذاشت
 که تاکيد می کرد آیا جسد راپيدا کردی که شاید از مکان نزدیکی که توانایی روحانی رسيده بودم بار دیگر تماسی دریافت کردم

 . مرا داشت برقرار گردیده بوددید

 عبدالمصد روحانی را کی کشت ؟

 طالبان

 قتل او بلند گرفت دولت افغانستان با انتشار نخستين زمزمه ها پس از کشته شدن عبدالصمد روحانی از دست داشتن طالبان در
 سخنگویان  نشان می دهد که روحانی بوسيله ی افراد شورشی طالب به قتل رسيده است امااعالميه ی گفت که تحقيقات آنان

یک تن از سخنگویان طالبان در تماس با رسانه های  .طالبان در تماس با رسانه ها مسوليت قتل او را بر عهده نگرفته اند
طالبان حتی برای . روحانی با آنان رویه خيلی عالی داشته و از مرگ او ابراز ناخشنودی کرده اندمحلی در هلمند گفته است که

 شناسایی عاملين قتل روحانی گردند آنان را به سزایی اعمال شان رسانه های محلی هلمند وعده داده اند که اگر آنان قادر به
" مال قاسم" مال ساتول" مشهور به" مال عبدالرازق" در عين حال سخنگویان طالب از گفتگو های روحانی با خواهند رساند،

 اند که اگر آنها قصد کشتن روحانی را می داشتند شاید برایش فرصت و شماری از فرماندهان محلی اینگروه یاد کرده و گفته
 . با آنها دیدار کرده و گفتگو را انجام می دادنمی دادند تا

@ 
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 رهزنان

 کشتن اش با خود بردند زمزمه دست داشتن روحانی را پس از) تيلفون همراه(پس از آنکه قاتلين خودرو و دوسيت موبایل
 کشته  شماری بدین باورند که شاید روحانی با مقاومت در برابر رهزنان از سوی آناندزدان در مرگ روحانی نيز مطرح گردید

 .و خودرو و دیگر اجناس قيمت بهایش را باخود برده باشند

 قاچاقبران مواد مخدر

 نشر سپرده است که در آن از قاچاقبران به" بی بی سی"گفته می شود روحانی یک سری ازگزارش هایی را از طریق رادیو 
 .  گردید ه استمواد مخدر یاد شده و سبب نا راحتی آنان

  در هلمند بدین باورند که این احتمال به قوت وجود دارد که طالبان با کشتنخبرنگاران مستقر
 جلوگيری از روحانی شاید برای دیگر خبرنگاران هشدار پرداختن به این موارد را داده و برای

 . اقدام انجام یافته باشدنشر گزارش های که قاچاقبران مواد مخدر از آن متضرر می شود این

 مقامات مفسد دولتی 

 دستگاه با تقرر گالب منگل به صفت والی والیت هلمند، آقای منگل برای پاک کاری
 .  هستند دست به کار گردیداز وجود فساد در مقامات رده اول که در فساد اداری شریک) هلمند(دولتی 

گفته می شود (  از مسایل هلمند بود بر قرار کردآقای منگل درین زمينه روابط خود با روحانی را که خبرنگار با سابقه و آگاه
به ) داده بود مقامات رده اول که در فساد اداری دخيل هستند به والی والیت هملند وعده همکاریروحانی نيز برای شناساندن

 درین مورد چندین بار با آقای گالب منگل دیدار و گفته یکی از نزدیکان آقای روحانی که نخواست نامش فاش شود روحانی
 دارند را برایاو گفته بود که شماری از روسای دولتی که در فساد دست:" روحانی می افزاید دوست. صحبت های داشته است

 هلمند خواهد خواست تا آنعهده از افرادی که صادقانه کار می والی معرفی خواهد کرد و همچنان روحانی گفته بود که از والی
 ". او تقدیر شودیاد کرده گفت که باید از" ریس احصایه والیت هلمند" ،روحانی به عنوان نمونه از کنند را تقدیر کند

به عنوان نمونه مکانی که جسد روحانی .  استاین احتمال که روحانی بوسيله مقامات دولتی به قتل رسيده است به قوت باقی
  عينی یک سری از صحنه سازی های در آن به چشم می خوردکه مساله را پيچيده تر میازآنجا بدست آمد به گفته شاهدان

 و سوخته های سيگار در کنار جسدش سازد به عنوان نمونه در محلی که جسد روحانی از آنجا پيداشدچند گلوله شليک شده
درحالی که گفته می شود قتل در جایی دیگری صورت گرفته .( گرفته استوجود دارد که نشان دهد قتل در همين محل صورت

 رفته بود پوليس در  به گفته یک تن از خبرنگارانی که در نخستين لحظات پيدا شدن جسد روحانی به آنجاهمچنان)است
 عراده که جای تایر آن در نزدیکی جسد روحانی به جا مانده بود چهنخستين لحظات رد یابی زمانی می خواهد ثابت کند که نوع

 فرمانده امنيه به او هشدار بوده است اما زمانی) عراده جات مخصوص پوليس افغانستان ( که نوع عراده رنجراست می گوید
 . جزئيات دیگری درین رابطه نمی دهدمی دهد که از دادن جزئيات خود داری کند سرباز

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

 افغانستان با انتشار اعالميه ی گفت که دولت

 بوسيله ی تحقيقات آنان نشان می دهد که روحانی

افراد شورشی طالب به قتل رسيده است اما 

 رسانه ها مسوليت سخنگویان طالبان در تماس با

قتل او را بر عهده نگرفته اند 

 ...پکن، ما آمدیم
 ... پکن، ما آمدیم
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 واشنگتن پریزم

 بازی های المپيک پکن منتشر شد، که این هفته و کمتر از یک ماه به شروع" پيو"در جدیدترین نظرسنجی سازمان 
 . نظر نموده اندشهروندان چينی درباره کيفيت زندگی خود اظهار

 :نظر درباره مسير کنونی کشور

 :نظر درباره بزرگترین چالش ها

 :نظر درباره بازار آزاد و روند زندگی مدرن

 :بازی های المپيک پکن

)1381 (2002سال )1387 (2008سال درصد تفاوت
 راضی از مسير دولت  48%  86%  38%+ 
وضع اقتصاد خوب است  52%  82%  30%+ 

 افزایش قيمتاز پاسخ دهندگان % 96
فقير/افزایش شکاف بين طبقات مرفه  89%
 رشوه خواری در نهادهای دولتی  78%
 آلودگی هوا  74%
 بی کاری  68%
 آلودگی آب  66%
 کاسبان مفسد  61%
 جرم و جنایت  61%
 نامناسبی و ناامنی محيط کاری  56%
 کيفيت توليدات  55%
 بيمه برای افراد مسن  53%
 بيمه درمانی  51%

استقبال می کنم/موافقاستقبال نمی کنم/مخالف
بازار آزاد برای زندگی مردم بهتر است  70%  28%
 از روند زندگی مدرن  71%  25%

 موفق خواهد بود 96%
به بهبودی تصویر چين در جهان کمک خواهد کرد 93%
 برای شخص من بسيار پر اهميت است 79%
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 سازمان نظرسنجی پيو: منبع

  کنيدرا کليک پيوندبرای اطالعات بيشتر لطفًا این 
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