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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  ھوادار پورتال: فرستنده

  ٢٠١١ جوالی ١١

  

   پنتاگونۀ بودجی براديرکورد جد
   

   پنتاگونکا،يمرا دفاع وزارت

 کاھش از ی به معنانيا.  کندیئجوه  دالر صرفردايلي از ھزار مشي در عرض ده سال بخواھد ی اوباما مباراک

 پنتاگون را خي تارۀ بودجنيتر بزرگکايمرا ندگاني ھمه، مجلس نمانيبا ا. ھاست  گسترهۀ دولت در ھمیھا نهيھز

   . کردبيتصو

 ردايلي م۶۴٩ بودجه نيا. دي رسندگاني مجلس نمابي، به تصو)پنتاگون (کايمرا وزارت دفاع خي تارۀ بودجنيتربزرگ 

  . مطالبه کرده بودیشتري پول بیو.  را وتو خواھد کردمي تصمني کرده که ادي اوباما تھدیول. دالر است

 دولت و یھا ی راه جھت کاستن از بدھني بھترافتني ی براخواھان یھا و جمھور  دمکراتاني میاسي سکاريپ

 بر سر بودجه دي کنگره و کاخ سفاني میدي شدکارياکنون پ ھم.  خود شده استۀ مرحلنيدتري آن، وارد شدیھا نهيھز

  . استانيدر جر

  

  ی دفاعیھا نهي در ھزئیجو  به صرفهنه

 و ی شود، در بخش نظامیئجو  ھم صرفهیا نهي آشکار ساخت که در ھر زمندگاني از مجلس نمای بزرگتي اکثریول

 شود، یاول اکتبر امسال آغاز م که د،ي جدیعکس، پنتاگون از آغاز سال ماله ب.  نخواھد شدیئجو  صرفهیحاتيتسل

  . خرج کندیشترياجازه دارد پول ب

 جنگ در عراق یبرا  ساالنه ۀني دالر ھزارديلي م١١٩ شد، فقط بي پنتاگون تصوی که برایارديلي م۶۴٩ ۀ بودجدر

عالم  ـ اخواهي مجلس ـ از ھر دو حزب دمکرات و جمھورندگاني تن از نما٣٣٧. و افغانستان درنظر گرفته شده است

 ھا نهي و کاھش از ھزیئجو  صرفهی برای ضروریھا  تالشی قرباندي نباکايمرا ی و امور نظامی ملتيکردند که امن

  .شود

 ھمکاران ی برای درصد١/ ۶ حقوق شي طرح افزانيا.  با طرح بودجه مخالفت کردندندگان،ي چھارم نماکي حدود

 یحاتي تسلیھا افزون بر آن، پروژه. رديگ ی در نظر می بازنشستگان نظامزي  پنتاگون، سربازان فعال و نیرنظاميغ
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  . استزيبرانگ  مناقشهاري در نظر گرفته شده که بسیاديز

  

  بي عجاتحاد

 از یاند، بخش ھا که از جنگ خسته شده  آن بخش از دمکراتاني میاتحاد نامتعارف  ندگان،ي مجلس نمادر

 »یپارت یت«کار   طرفدار جنبش محافظهندگاني نمازي دارند، و نی انتقادیدي دھا نهي که نسبت به ھزخواھان یجمھور

  .شکل گرفت

 آنان یول. دارند  نگاهیکم در سطح کنون  دستاي کاھش دھند، ی را اندککايمرا ی نظامۀ بودجخواستند ی متحدان منيا

  . نداشتندی شانسچي ھی نظامۀ بودجشي خواھان افزاتيدر برابر اکثر

 شتري دالر بارديليم١٧ نده،ي برسد، پنتاگون اجازه خواھد داشت در سال آزي مجلس سنا نبي به تصوینون طرح کاگر

 طرح را وتو خواھد ني کرده که ادي مقدار بود و اوباما تھدني از اشي دالر بارديلي م٩ خواھان ديکاخ سف. خرج کند

 با نيھمچن.  مخالفت کرده بودايبي لانيلت از شورش دوی مالیباني با پشتتر شي پکايمرا ندگاني مجلس نمارايز. کرد

  . مخالفت شده استزي نکاي انتقال مظنونان به ترور از اردوگاه گوانتانامو به خاک آمرۀبودج

 را به یئافزارھا  جنگۀني موفق شدند ھززي بار نني اھا ی البزي پرجوش و خروش مجلس و نندگاني از نمایبخش

 ی برای کاربردکايمرا و وزارت دفاع خورند ی کنند که حتا به درد پنتاگون ھم نمليم تحیئکايمرا دھندگان اتيمال

  .نگ آن را ساخته استي که شرکت بوئی باربریماي ھواپکياز جمله . ھا ندارد آن
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