
  ١٣٨٧ ششم ارديبهشت ماه شماره صد و پنجاه، جمعه

 از حلقه بگو مگو
  رسانه های خارجی و امنيت داخلی

 

 واشنگتن پريزم -بابک يکتافر

 ، اولين شماره نشريه)٢٠٠۵آوريل ( ١٣٨٤سه سال پيش يعنی در فروردين ماه 
 منظور اوليه اين نشريه هدفی ساده، مثبت و. الکترونيکی واشنگتن پريزم منتشر شد

 . بودعاری از هرگونه کيفيت تبليغاتی، ادعای برتری فرهنگی، اخالقی و يا سياسی

 بين المللی پديد آمد، حسن نيتی که بانی تاسيسطبيعی بود که در پی تحوالتی که پس از وقايع يازده سپتامبر در صحنه سياست
 اما متاسفانه کمتر کسی متقبل اين زحمت شد تا برای رفع.  مورد سئوال قرار بگيرداين نشريه شد در فضای موجود وقت

 مستقيمًا بنيانگزاران واشنگتن پريزم را تحت هرنوع سوءتفاهم در اين رابطه، براساس اصوليترين معيارهای روزنامه نگاری
 قبول تر  گمان و گاه تهمت و افترا که مسلمًا کاری بس آسانتر و در جو موجود عملی قابلدر عوض حدس و. سئوال قرار دهد

 . بود، بر تحقيق و پژوهش مسئوالنه ترجيح داده شد

 از روزنامه نگاران و سردبيران، نشريه حدود يک ماه پس از انتشار اولين شماره به ايران سفر کردم تا با پرس و جو
 مسايل مالی و متاسفانه در آن زمان بدليل.  پربارتر برای استفاده رسانه های داخلی بسازيمواشنگتن پريزم را منبعی مفيدتر و

 .امنيتی، سفری مشابه به افغانستان امکانپذير نبود

 و سردبيران رسانه هايی بود که يا وابسته به بايد اعتراف کرد که مالقات های من در تهران بيشتر محدود به روزنامه نگاران
  محمد خاتمی بودند، و يا رسانه هايی که بعنوان پيرو حرکت اصالح طلبی شناخته میدولت وقت تحت رياست جمهوری آقای

 . شدند
چراکه در مراحل اوليه تالش در برقراری رابطه با .  اينجانب نبودالبته بايد بر اين نکته تاکيد کرد، که اين محدوديت به خواست

 عدم استقبال آنها در ديدار با های ديگر از جمله منتقدان دولت وقت و حرکت سياسی وابسته به آن، تعلل و کًالمسئولين رسانه
 . محسوس بود" شيطان بزرگ" مسئول نشريه ای فارسی زبان و مستقر در بطن

 اين طرز برخورد که ناشی از سوءظن طبيعی نسبت به هر چيز خارجی و به ويژه
گروهی که . غربی می باشد، از خصوصيات معروف گروهی خاص بوده است

، نشان افتخاری بر سينه "غير خودی" صالحيت و اعتبار هر چيز برايشان رد
البته با توجه به تاريخچه عملکرد بعضی از دولت های .  می شودانقالبيشان محسوب
 .  قبال جمهوری اسالمی ايران، اين عکس العمل قابل درک استغربی و شرقی در

 رسانه های مستقر در خارج بطور يکپارچه فقط" تمامی"اما ترويج اين فرضيه که 
 چه با-برای پيشبرد منافع اشخاص و يا گروه هايی که خواهان نابودی نظام اسالمی 

 ارزش می باشند، فرضيه ای بس سطحی و برپا شده اند، و کًال عاری از محتوای مفيد و با -روشی نرم، چه سخت و چه ولرم
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 . غيرمنصفانه است
 

"  مناسب ارائه خواهد شدمدارک غير قابل انکاری که در فرصت"با پشتوانه " واقعيت محض" فرضيه بعنوان زيرا ارائه اين
 . آن، اقدامی غيرمسئوالنه می باشدو بدون صرف وقت الزم برای بررسی جدی و حرفه ای در صحت

بنابراين . بودن خالصه نمی شود" ناخودی" يا" خودی"چراکه عشق و عالقه به ايران، امنيت، رشد و آينده اين کشور، در 
، که در پوسيدگی پايه های ساختاری آن و بدور از شان حکومتی سالم، " نظامحفظ"بستن درهای ارتباطاتی قدمی نه در 

 .  و پيشرو استاستوار

توسعه دموکراسی " مبنی بر افزايش بودجه متاسفانه سفر من هم در آن سال مصادف با اعالميه وزارت امور خارجه آمريکا
. کنم بعمل آمده بود، تا در تهران در جلسه ای در پيوند با سياست خارجی آمريکا صحبتبياد دارم از من دعوت. بود" در ايران

 تاسيس واشنگتن پريزم و سفر من به ايران در آن جلسه مسئله ای که فکر بسياری از حاضرين را به خود مشغول می کرد،
 بنابراين گرچه پروژه واشنگتن پريزم هيچگونه ربط و رابطه ای با بودجه توسعه .درست پس از اعالميه مورد اشاره بود

 .  نشريه و دست اندرکاران آن انداخته بوددموکراسی در ايران نداشت، همزمانی آن دو سايه شک و ترديد را بر روی نيت اين

 مورد نظر، با تکيه بر هدف اوليه خود يعنی به هر حال نشريه واشنگتن پريزم با وجود عدم امکان مالقات با تمامی مسئوالن
 .  تکليف برای مقامات و راهبردهای سياسی آنها، راه خود را آغاز کردبرقراری پلی اطالعاتی، و نه تعيين

 پريزم، باعث خوشحالی است که  از گذشت سه سال از آن هنگام و انتشار نزديک به يکصد و پنچاه شماره واشنگتناينک پس
 مقاله منتشر ٩٠٠ درصد از نزديک به ٩٧زيرا بيش از .  برجا مانده استاين نشريه همچنان بر پيروی از اهداف اوليه خود پا

 عقيدتی و ديدگاه های گوناگون  مصاحبه، گزارش و يا مقاله های تحليلی بوده است که دستچينی از رنگين کمانشده در آن،
 . می باشد

@ 

 اسالم توسط رسانه های غربی مشهود است، يکجانبه گرايی و تبعيضی که در پوشش ايران، افغانستان، خاورميانه و جهان
  اين کشورها دراجرای اقداماتی برنامه ريزی شده برای رخنه در اذهان شهروندانبيش از هرچيز نمايانگر ضعف رسانه های

به همين دليل .  ندارند، کاری بس آسان استدر چنين جوی ترساندن شهروندان غربی از آنچه که با آن اشنايی. غربی می باشد
  . ناآشنا نيز بدون نشان دادن کنجکاوی در صحت آن، عملی قابل انتظار می باشدهضم اخبار منفی در رابطه با اين جهان

با اينهمه بجای .  بر صحت آن معترفنداين واقعيتی است که حتی مقامات مسئول در کشورها و فرهنگ های مورد تبعيض،
 اخبار و گزارشات، و همچنين آمادگی گفتگو و تبادل نظر مقامات و مسئوالن تشويق رسانه های مسئول و معتبر در درج

 مستقر در خارج، سانسور دربست عکس العمل اين مقامات از جمله مسئوالن ايرانی در قبال رسانه های فارسی زبانکشوری،
 .  غربی می باشدآنها بداليل امنيتی و جلوگيری از تهاجم فرهنگ

 کشورهای مخاطب، به هر نوع کوشش و اما واقعيت اين است که تا زمانی که مقامات مسئول چه در ايران و چه در ديگر
و ترس از تزلزل آن بنگرند، " امنيت و پايداری نظام"ها از ديد " خودی" ها برای برقراری ارتباط با" غير خودی"تالش 

 که عدم اطمينان نظام به  اپوزيسيون نيز با نشان کردن آن ديدگاه اين توهم را در جهان غرب ترويج می دهندگروه های
چرا که اين نقطه .  بايست به طور مستمر مورد حمله قرار گيردمشروعيت، ثبات و پايداری خود نقطه ضعفی است که می

 !  را نويد می دهدضعف آمادگی فروپاشی
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که در مورد عکس العمل های "  ايران همآمريکا دروغ می گويد و"تحت عنوان " الف "چندی پيش مقاله ای در تارنمای 
در اين مقطع با اجازه اين سرويس .  نگارش رسيده بود، نظرم را جلب کردعجيب و ضد و نقيض بعضی مقامات مسئول به

 .  اشاره می کنمتحليلی و نويسنده اين ديدگاه تيزبينانه و صادقانه، به چند جمله اوليه آن -خبری

 آمريکا به اقتضای تجربه و تخصص رسانه ای و البته سرسوزنی عقل و شعور"
انسانی با سرعت و دقت و صداقت در خبرهای بی اهميت و پيش و پا افتاده 

 برای منابع خبری خود ايجاد می کند و جمهوری اسالمی به خاطر حماقت مشروعيت
 مسئول دست هفتم مديريت فالن سازمان بهمان گاهی در کوچکترين و نادانی يک

 روراست نيست و لذا مردم معموًال به راديوی خارجی بقال محل و مسائل هم با مردم
 زنکی خانم همسايه بيشتر اعتماد می کنند تا به خبر صدا و سيمای حرف های خاله
چرا که در همه اش مالحظاتی بی دليل و بی . و خطبه نماز جمعه و جمهوری اسالمی
 !" می پاشد حفظ نظام می بينند، گويی نظام با خبر دستگيری يک فرمانده نيروی انتظامی از هماساس به خيال

 مشکوک و پر ضد و نقيض؛ و پرده اما عکس العمل های. تضمين امنيت ملی از وظايف تمامی نهاد های يک حکومت است
 سرويس های مسئول و بی غرض مستقر در خارج به هوای حفظ نظام؛ در پوشی و سانسور رسانه های داخلی، دولتی و يا

 .  تضمين کننده هيچ نظامی نبوده و در آينده نيز نخواهد بودطول تاريخ

 اين نشريه، بنابر سياست آن دست رد بر سينه در خالل سه سال گذشته با وجود نياز شديد به منابع مالی برای ادامه و بسط
 پيروی از خط  که يا وابسته به دولت بخصوصی بوده اند، و يا در ازای پشتيبانی مالی انتظارگروه ها، نهادها و افرادی زده ايم
 . مشی مورد نظر خود را داشته اند

 کمبود وضعيت الزم و مناسب برای دسترسی اين نشريه در ايران بدون دليل منطقی،" فيلتر"به عالوه سياست سانسور و يا 
  هنوز در حال بازسازی زيربنای کشور است، و مشکالت مشابه در تاجيکستان، چالشبه فناوری رايانه ای در افغانستان که

تحليلی موسسه ای به خطر  - های خبریهايی را برای رسيدن به مخاطبان ايجاد کرده که بقای ما را نسبت به ديگر سرويس
 .  پروژه های آن می باشدانداخته است، که واشنگتن پريزم يکی از

 و جمعيت يک ميلياردی آن، در اين کشور با وجود حساسيت امنيتی دولت چين" واشنگتن آبزروز"چرا که نشريه چينی زبان 
واشنگتن " کشور عربی، و نشريه روسی زبان ٢٢در تمامی " تقرير واشنگتن" همچنين نشريه عربی. قابل دسترسی است

 .  مشتاقان و کنجکاوان قرار دارنددر روسيه و ديگر کشورهای وابسته به اتحاد جماهير شوروی سابق، در دسترس "پروفايل

 گذشته به سبب سانسور اين تارنما،  درصدی مخاطبين در ايران در طول سال٤٠با وجود چالش های اشاره شده و کاهش 
، پاکستان٤٩، هندوستان ١۵٦، چين ٧٧، استراليا ٢٢، کانادا ۵٠، آمريکا ١٣۵ افزايش خوانندگان فارسی زبان در افغانستان

به طور ) منهای چين( ، و کشورهای شرق آسيا٣٢، کشورهای حاشيه خليج فارس به طور متوسط ٢٢ تاجيکستان ،۵٧
 . پريزم می باشد درصد، سندی بر اعتبار و موفقيت نشريه واشنگتن٢٨متوسط 

 معيارهای اخالقی خبرنگاری و پژوهشی با شروع سال چهارم، اين نشريه همچنان به خدمت خود در اطالع رسانی بر اساس
 .  افغانستان، تاجيکستان و فارسی زبانان سرتاسر دنيا ادامه خواهد دادبرای رسانه ها و شهروندان ايران،

 فارسی و ديگر تغييرات جزئی، در نظر داريم که در اين سال نو با تغييراتی از قبيل پخش فيلم های مستند کوتاه با زيرنويس
 . تر و پرجلوه تر از پيش در اختيار مخاطبين گرامی آن قرار دهيمرا وزين" واشنگتن پريزم"نشريه 
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 . هميار ما باشيد
 

  واشنگتن پريزم است دبير بابک يکتافر سر

 از حوزه محيط زيست 
 شرکت نفتی شورون به  ميليارد دالری برای١٦درخواست جريمه 

 سبب آلوده کردن محيط زيست 
 

 
 ) واشنگتن پريزم(مؤسسه امنيت جهانی  -کلی هيرن

 الگو اگريو، اکوادور 

 يکی از بزرگترين اعالم خسارت های محيط زيستی بر عليه شرکتی نفتی، می تواند
 شکايتشان از شرکت نفتی شورون به سبب آلوده چراکه يک گروه بومی اکوادور در. به نخستين مورد در نوع خود تبديل شود

 از اما شورون ادعای آلوده سازی را دروغ و ناشی.  ميليارد دالری اين شرکت شده اند١٦کردن محيط زيست، خواهان جريمه 
 .تخيالت ناميده است

 جنگلی در حال غليان شباهت دارد، به گفته خودش يکی از بوميان ميانسال شهر الگو اگريو که بيشتر به" امرگيلدو کريولو"
 مرکز فروش دادگاهی که بيشتر به يک.  دادگاه به انتظار ايستاد تا زمان موعود فرا برسدچند روزی در نزديکی در ورودی

ما : "وی در ادامه می افزايد.  گرفتن اين در ورودی بوداو می گويد که هدفش از اين کار، زير نظر. درب و داغان شباهت دارد
 ."  فرد کی وارد دادگاه می شودمی خواستيم بدانيم آن

 مرز شمالی اکوادور با کلمبيا بزرگ شده است، آقای کريولو که در اين منطقه نفت خيز جنگل های ديمی آمازون و در نزديکی
 . را می کشيد" ريچارد کبررا" به نام به همراه دوستان خود انتظار مردی

 هنگام حضور در دادگاه آتش اعالم آقای کبررا در. يعنی کارشناسی که توسط دادگاه تعيين شده بود
را، ) مستقر در آمريکا(تگزاکو  - نفتی شورونخسارت گروه های بومی اکوادور بر عليه شرکت

 .شعله ورتر کرد

زيرا اين مهندس زمين شناسی اهل اکوادور در گزارش خود به قاضی مربوطه 
 ميليارد دالر ١٦ تا ٨ نمود، که شورون برای صدمه زدن به محيط زيست بين توصيه
 .  بپردازدخسارت

 که تقديم و با شکايتی آغاز شد،) ١٣٧٢( ١٩٩٣جريان اين اعالم خسارت از سال 
 در يکی از دادگاه اما اين دادگاه حکم کرد که بايد. يکی از دادگاه های نيويورک گرديد

 . های اکوادور به اين مورد رسيدگی شود

 اين شکايت که شورون به کرات آن را به عنوان کالشی رد کرده است، يکی از
 همچنين می تواند اين. بزرگترين اعالم خسارت ها برعليه يک شرکت نفتی می باشد

 خطرپذيری سياسی را برای شرکت های چند مليتی ديگری هم ايجاد کند که در نقاط
 . دورافتاده و بکر مشابهی، در حال استخراج منابع طبيعی هستند

 
استاد بازنشسته " پرفسور رابرت بنسون"
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 در لس آنجلس،" دانشکده حقوق لويوال"استاد بازنشسته " پرفسور رابرت بنسون"
 عليه چراکه اگر دادگاه بر. اين مقوله قانونی بسيار بسيار مهم می باشد: "می گويد

 شورون رأی بدهد، يک نمونه تاريخی برای جريمه ساير شرکت های نفتی ديگری
 ." می شود، که پرونده هايی مشابه دارند

  کنند شاکيان اين پرونده را حادثه ای بسيار مهم تلقی می

به عنوان) ١٣٧١( ١٩٩٢تا سال  )١٣۵٠( ١٩٧٠توسط شورون خريداری شد، از دهه ) ١٣٨٠( ٢٠٠١تگزاکو که در سال 
اما در اين سال پترو اکوادور کنترل کامل . همکاری داشت"  اکوادورپترو"شريکی کوچک در يک طرح نفتی با شرکت دولتی 

 مسئول خسارت های محيط بنابراين شورون مدت های مديدی است که ادعا می کند، پترو اکوادور.  عهده گرفتعمليات را به
 . زيستی مورد اشاره می باشد

 به درون گودال ها، رودخانه ها و جويبارها  ميليارد گالن فضوالت سمی را١٨با اينهمه وکالی شاکيان که می گويند تگزاکو 
 .  زيادی کرده اندريخته، از گزارش کبررا استقبال

 ." گزارش را بسيار مثبت تلقی می کنيمما اين: "وکيل اصلی اظهار می دارد" پابلو فاجاردو"مثال 
پس از سه سال دريافت : " با شاکيان مورد اشاره همکاری کرده است، می گويدوکيل ديگری که" آرون مار پيج"همچنين 
 دادند، اين روند به مفهوم به  های بسيار باارزش محيط زيستی که در آن شاکيان از آلوده شدن اين محيط خبر میگزارش

 ."  باشدرسميت شناختن و پذيرش آلودگی مورد اشاره می

@ 

 الزم می داند و همچنين با توجه به اينکه اما شورون که مدت های مديدی است اين شکايت را فاقد وجاهت علمی و شواهد
 ميليون دالری تگزاکو را ترخيص کرد و اين شرکت ديگری ٤٠ يک رشته عمليات دولت اکوادور چندين سال پيش و پس از

 .  در آنجا نداشت، اين گزارش و نويسنده آن را مورد حمله قرار داده استتعهدی

ما اين گزارش را بی : " اظهار داشتمشاور شورون آمريکای التين، در گفت و گوی تلفنی با من" ريکاردو ريس ويگا"
 ." دانيمارزش، بی اعتبار و غير قابل پذيرش می

 شرايط کاردانی و حرفه ای کارشناسان فنی که به کبرراوی همچنين خاطرنشان کرد که وکالی مدافع شورون از امکان بررسی
 .  کرده اند، محروم بوده انددر نوشتن اين گزارش کمک

  .به گفته او کبررا مسئوليت شرکت های نفتی را مشخص، و ارزيابی کرده است

  خسارات های مالی وارده به محيط زيست در پيوند با عمليات نفتی را، تعيين وهمچنين ميزان
 کبررا پا را بنابراين از آنجا که اين کارها از وظايف قاضی محسوب می شود،. تأييد نموده است

 . از حيطه کاری خود باالتر گذاشته است
  اطالعيه ای که اخيرا منتشر کرده، اظهار داشته که از ديوانعالی الگو اگريوبنابراين شورون در

 .خواهد خواست، اين گزارش را مردود اعالم کند

ويگا همچنين متذکر می شود که شرکت متبوعش شواهدی از جمله نوارهای 
 در دست دارد، که نشان می دهد گروه فنی کبررا از گروهی موسوم به ويديويی

لذا کبررا را متهم می . حمايت های تدارکاتی دريافت کرده است"  آمازونجبهه دفاع"
 .  همکاريش با شاکيان نامناسب می باشدکند که

 لس آنجلس، می در" دانشکده حقوق لويوال"

اگر دادگاه بر عليه شورون رأی بدهد، يک :" گويد

 برای جريمه ساير شرکت های نفتی نمونه تاريخی

 ."ديگری می شود، که پرونده هايی مشابه دارند

 
 ميليارد گالن١٨وکالی شاکيان که می گويند تگزاکو 

 به درون گودال ها، رودخانه ها و فضوالت سمی را

جويبارها ريخته 
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 نفع در صورتی که رأی دادگاه به( گروهی دولتی است که از شاکيان پشتيبانی می کند و چراکه به گفته وی جبهه دفاع آمازون
 .  بود، بخشی از پول های دريافتی را می گيرد و مسئول پخش آن خواهد)آنها باشد

   لحن سياسی شکايت تنظيم شده 

 کاری توأم با قول هايی برای مذاکره با برنامه) ١٣٨۵( ٢٠٠٦رئيس جمهور چپگرای اکوادور در سال " رافائل آوره آ"
 او اظهار داشته که خسارات نفتی که گفته می شود توسط.  کشور، به قدرت رسيدمجدد در مورد قراردادهای نفتی به نفع اين
در سال " اکسون والدز" عمليات شرکت  ميليون گالن فضوالتی است که بر اثر١١تگزاکو وارد شده، بسيار بيشتر از صدمات 

 . به سواحل آالسکا نشت کرد) ١٣٦٨( ١٩٨٩

از ايلينويز و " باراک اوباما" يعنی دو سناتور دمکرات) بهمن سال گذشته خورشيدی(در ماه فوريه سال جاری ميالدی 
 . نماينده تجاری آمريکا نوشتند"  پورتمنراب"از ورمونت، نامه ای به " پاتريک ليهی"

زيرا  . خواستند که کوشش هايی را که ظاهرا از جانب شورون در جريانست، ناديده بگيردآنها در نامه خود مصرا از او
 اکوادور شکايت مورد اشاره را کان لم يکن اعالم اينگونه به نظر می رسد که اين شرکت درخواست کرده تا هنگامی که دولت

 .  تجاری کنار گذاشته شودننموده، اين کشور از مذاکرات
گرچه ما در مورد نتيجه اين پرونده پيشداوری نمی کنيم، اما معتقديم که  ":دو سناتور مذکور همچنين در نامه خود آورده اند

 ."  هزار سکنه بومی اکوادور حق دارند که به دادگاه مراجعه کنند٣٠

@ 

  نتيجه نامعلوم شکايت

چراکه روی جويباران .  غيرقابل جبران شده انداين حقيقتی بالمنازع است، که جنگل های ديمی مورد اشاره دچار آلودگی های
 . چمنزاران هم از لجن هايی پوشيده شده اند، که بوی گازوئيل می دهند .را اليه های براق پوشانده است

 هايی گشته اند که آلودگی را مسبب  حال بوميان فقيری که برای تهيه اين گزارش با آنها گفت و گو شد، دچار بيماریدر عين
 .  اين بيماری ها و عمليات تگزاکو را انکار می کنداما شورون ارتباط محکم بين. آنها می دانند

 .  کشورهای ماواء بحار را، پيگيری می نماينددر همين حال وکال نيز به نحوی فزاينده جرايم شرکت های نفتی آمريکايی در

 
مستقر در کاليفرنيا به اينجا رسيد که " آنوکال"از شرکت نفتی  )١٣٨٤( ٢٠٠۵مثال شکايت سال 
 همکاری با ارتش برمه در شکنجه و قتل روستائيان اين کشور از آن ادعای پس از اينکه برای

 . شد، پذيرفت که با شکات به توافق دست پيدا کندخسارت

 شکايت بووتو بر عليه شورون که هنوز در جريانست، اين شرکت را متهم کرده که
 نفتی، با نيروهای نظامی نيجريه همکاری کرده) عمليات(در کشتار بوميان مخالف 

 . است
به "  پتروليوماکسيدنتنال"در پرو هم با اين ادعا که شرکت نفتی " آشوار"مردم 

 دارند از اين محيط زيست و سالمتيشان در منطقه نفت خيز شمال آمازون صدمه زده،
 به دادگاهی رسيدگی به اين مورد نيز که سال گذشته. شرکت ادعای خسارت می کنند

 . در کاليفرنيا محول شد، در دست اقدام می باشد

 
رئيس جمهور چپگرای اکوادور " رافائل آوره آ"

 خسارات نفتی که گفته می شود اظهار داشته که

توسط تگزاکو وارد شده، بسيار بيشتر از صدمات 

 ميليون گالن فضوالتی است که بر اثر عمليات ١١

) ١٣٦٨( ١٩٨٩در سال " اکسون والدز"شرکت 

به سواحل آالسکا نشت کرد 
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 اين پرونده از شاکيان پشتيبانی می کند، می مستقر در کاليفرنيا که در" ديده بان آمازون"سخنگوی گروه " سايمون تيگل"
 پيام اينست.  پيامی پرصالبت برای صنعت نفت و ساير صنايع استخراجی محسوب می شودابعاد صدمات ارزيابی شده،: "گويد

 عملکرد توأم با غفلت آنها در مورد محيط که زمانه عوض شده و اينگونه صنايع ديگر نمی توانند انتظار داشته باشند که
 مسئوليت به طوری که بتوانند به آسانی از زير بار.  رو به رشد جهان، بی جواب بماندزيست در منطقه آمازون و يا ساير نقاط

   ."خود شانه خالی کنند

مرکز پوليتزر برای "منتشر کرده، با حمايت مالی "  ساينس مانيتورکريستين"کلی هيرن که اين مقاله خود را در نشريه 
 مؤسسۀ امنيت جهانی است، از در واشنگتن مستقر و وابسته به  اين مرکز که. به اکوادور سفر کرد"  هاگزارش بحران

 . گزارشات مسائل دنيا پشتيبانی می کند
 سياسی و يا ايدئولوژی خاص می  امنيت جهانی، مستقل، غير دولتی، غير انتفاعی و بدون وابستگی به هرگونه حزبمؤسسۀ

 . استباشد، که واشنگتن پريزم نيز يکی از پروژه های آن

  

 از پستخانه 
 چکيده ای از نامه های شما 

 

  

 واشنگتن پريزم

  زيست از حوزه محيط
  زنگ خطر جدی تغييرات آب و هوای زمين زير گوش جهان

  

GLOBAL WARMING IN A ONE WAY STREET  

WHICH TAKES OUR PLANET TO RECYCLING 

There is no doubt on global warming but have we done enough research on the causes of this 
phenomenon? Or can we stop that from happening? 

In this article I will try to answer to these questions in the simplest possible way. According to 
the law of Conservation of Energy, in an isolated system, if the amount of thermal energy 

added to that system is greater than the amount taken from that system, without any doubt 
the temperature of the system would rise. This also applies for the planet earth as a system . 

As we all know Earth is surrounded by atmosphere which consists of different gases and above
the atmosphere literally nothing exists, in other words it is a vacuumed space with no material 

in the form of solid, liquid, or gas . 
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The physics law states that there are only three ways (Conduction, Convection, and 
Radiation.) for the thermal energy to be transferred from a system. Heat transfer through  

Conduction and Convection, needs some sort of material in the form of solid, liquid, or gas as 
a media to transfer the heat energy from planet Earth. But as was mentioned before, no heat 

transfer media exists in the space around the globe. Therefore the only way left for the heat to 
leave the globe would be through radiation which does not need a media, provided that there 

is no reflecting obstacle like a layer of man-made Carbon Dioxide on its way. 

Physics also states that the amount of heat transfer by radiation from a system is directly 
related to the temperature of that system. In other words the hotter the system the more heat 

radiation from that system. In our case the temperature of the Earth is not high enough to 
emit substantial amount of heat even with assumption of no reflecting layer of Carbon Dioxide

around it . 

Therefore only a negligible part of heat would escape through radiation from the Earth. 
Consequently the planet Earth could well be considered as a thermally isolated system, and 

any heat generated on it, would cause its temperature to rise . 

Sadly, without generating heat, there would be no life on this planet. We generate heat by 
burning fuel for almost all industrial processes, transport on land, sea, air, space, as well as 

cooking our food, and literally for every human activity even normal breathing. We even 
transform the energy produced from all natural sources other than fossil fuels, like Nuclear, 

Hydroelectric, Sun, etc?into heat energy. Therefore as long as there is life on the Earth, there 
would be temperature rise and climate change. And even if we do our best, very little and 

almost negligible we can change the situation . 

 داليل وجود اين پديده تحقيق کرده ايم؟ آيا قادر به اما آيا به اندازه کافی در مورد. در وجود پديده گرمای جهانی شکی نيست
 جلوگيری از آن هستيم؟

 به آن اضافه می شود بيشتر از اندازه ای براساس قانون حفظ انرژی، اگر در يک سيستم مجزا مقدار انرژی حرارتی ای که
 . درجه حرارت آن سيستم افزايش خواهد يافتباشد که از آن خارج می گردد، قاعدتًا

به اين معنا که در آن هيچ نوع شيئی به .  استجو کره زمين در محاصره گازهای متفاوتی قرار دارد، و ماوراء آن فضايی تهی
)گرما( بر اساس قانون فيزيک، انرژی حرارتی فقط می تواند از سه راه هدايت.  وجود نداردصورت های منجمد، مايع و يا گاز

 .از طريق گاز، مايع و يا تشعشع از يک سيستم به خارج منتقل شود

تا اين (نيازمند است، ) در خارج از کره زمين( انتقال حرارت از دو طريق اول و دوم به عنصری بصورت منجمد، مايع و يا گاز
 تنها راه بازمانده بنابراين.  همانطور که اشاره شد چنين چيزی در فضای ماورای زمين وجود ندارداما). انتقال را کامل کند

 منعکس کننده مانند اليه گازکربنيک که ساخته و پرداخته بشر است، اما به اين شرط که اليه ای. انتقال از طريق تشعشع است
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 . باشدوجود نداشته

يعنی هرقدر حرارت سيستم باالتر باشد، .  داردمقدار انتقال حرارت از طريق تشعشع مستقيمًا به درجه حرارت آن سيستم ربط
 امر را اما درجه حرارت کلی کره زمين به حدی نيست که اين.  طريق تشعشع منتقل می کندمقدار بيشتری از آن انرژی را از

 بسيار ناچيزی از گرما از طريق تشعشع به خارج از بنابراين فقط مقدار. حتی اگر اليه گازکربنيک نيز وجود نداشت، ممکن کند
 .جو منتقل می شود

 حرارت توليد شده در آن باعث افزايش سيستمی که. کره زمين را می توان از نظر حرارتی، سيستمی منزوی به حساب آورد
 .دما خواهد بود

برای توليدات ) گاز(نفت و ) منابعی چون( از ما با استفاده. متاسفانه بدون توليد حرارت، زندگی بر روی زمين ميسر نيست
 . هوايی، و همچنين پخت و پز و ديگر اعمال طبيعی حرارت توليد می کنيمصنعتی، حمل و نقل زمينی، دريايی و

 را برای توليد حرارت مورد استفاده قرار حتی انرژی توليد شده توسط منابع طبيعی نظير هسته ای، هيدروليک و خورشيدی
 . می دهيم

لذا حتی .  دما و تغيير محيط زيست دست بگريبانيمبنابراين تا زمانی که امکان زندگی بر روی کره زمين وجود دارد، با افزايش
  . را در اين راستا بکار گيريم، تغيير محسوسی را در اين روند طبيعی نخواهيم ديداگر بيشترين مقدار سعی و تالش

 جاويد

  بهداشتی - اجتماعیاز حوزه
  ! يا سبزه؟ مسئله اين نيستسفيد، سرخ و سفيد، و

  

salam khaste nabashid maghalatoon fogholade ali va jadid bood vaghean jaye taghdiro 
tashakor dare ke in etelaato zahmat mikeshin va baraye ma mizari faghat ye khahesh daram 

azatoon oonam in ke age raje be inke in kerem be iran ham oomade ya na va tasiresh 
chejuriye va inkeesme in kerem chiye age ye tozihe moktasar hala ye be imail ya too site 

bezarin vaghean mamnoon misham chon midoonam ke in darkhast alaghe mandaye ziyadi too
iran dare az samime ghalb mochakeram 

 سالم،

 تشکر داره که اين اطالعات را زحمت می کشيد و واقعًا جای تقدير و. مقاله تون فوق العاده عالی و جديد بود. خسته نباشيد
 تاثيرش چه  خواهش دارم و آن اينکه اگر راجع اين که اين کرم به ايران هم آمده يا نه وفقط ازتون يک. برای ما می گذاريد

 بگزارين واقعًا ممنون می شم چون می دونم که جوری است و اسم اين کرم چيست توضيح مختصر يا با ايميل يا توی سايت
 . توی ايران دارهاين درخواست عالقه مندان زيادی

 .از صميم قلب متشکرم
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 آرش از ايران

  خواننده گرامیبا سالم به شما 

 و به  آزمايشیبنابراين تنها به صورت.  کرم را نوعی تبعيض نژادی تلقی کرده اند اينآمده، ساختهمانگونه که در آن مقاله 
 . برای مصرف، توليد شده بودو  انبوهبه ميزان  و نه  دانشگاه،عنوان تکليف

  سروش مهاجر

************************************************************  

  ادبيات از حوزۀ
  آغاز يک زن

  

 افغانستان انشااهللا به طرف خوبی های زيادی خواهد من می خواهم بگويم که افغانستانی که همچون اين شاعر را داشته باشد،
 .رفت

  از پاکستانعلی رضا 

***********************************************************  

   روابط بين المللاز حوزه
  اين بام بد جوری دو هواست:  بوتورفيق حريری و بينظير

  

-  

Dear Mr Mohajer 

Your article about US's double standard policy was brilliant. 

The big "why" that you also admit not to be able to answer is what annoys so many moderates
in so many countries. 

May the force be with you and thanks for the amazing website 

 آقای مهاجر عزيز،

 هم به آن اشاره کرديد مقوله ای است که که شما" چرايی"اين . سياست آمريکا عالی بود" دو هوايی"مقاله شما در مورد 
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 . منطقه اعصاب خردکان استبرای بسياری از معتدالن در کشورهای

)سردبير - را ترجمه کرده ايم  که ما معنی آن، فيلم معروف جنگ ستاره ها استاصطالح مورد استفاده جمله ای از" (خداوند"
 . العادهبه همراهتان و تشکر از اين تارنمای فوق

 داوود از افقانستان 

***********************************************************  

  ادبيات از حوزه
 شعری برای مهاجران افغانی "!: اوفغونی" رنج يک

  

Thanks baradari afghan its soo good .just like to till you iran nevar evar become a frind with 
Afghanistan. 

 ).يا نخواهد شد( نشد می خواهم بگويم که ايران هيچوقت دوست افقانستان. خيلی خوب است) ؟(با تشکر 

 اسماعيل از استراليا

***************************************************************  

   روابط بين المللاز حوزه
   قبال ايرانرفتاری ماليم تر در

  

The best way to affect thing in Iran is: not to have sanction and normalize all relations with 
Iran. Iran is politically unstable. People in big businesses and large city are westernized. They 

are the people who can only change things, and they will. Even, the wealthy clerics have not 
much interest with their own eccentric ideological doctrines, they just look for an excuse to go 

to the other way, and they have no problems to have full relation with the west. The only 
problems they have are, how to deal with some archaic generation guys within, leftover from 

1979 and the fear of terrorist action from inside and outside by fundamentalists. 

 ايران از نظر سياسی بی ثبات.  تحريم ها و برقراری روابط با آن کشور است لغو،ايران) سياست( برای تاثير بربهترين راه 
 تغيير وضعيت می اينها کسانی هستند که قادر به". غرب زده اند" عمده و شهروندان شهر های بزرگ بازرگانان. می باشد
  و، خود عالقه ای ندارند ثروتمند نيز به دکترين عقيدتی نامتعارف روحانيونحتی . و اين کار را هم انجام خواهند داد،باشند

  . رابطه با غرب ندارندبدنبال بهانه ای می گردند که در مسير متفاوتی حرکت کنند و مشکلی با استقرار
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 و) ١٣۵٧( ١٩٧٩ازمانده های سال ، بنسل قديم افرادی از  کنار آمدن با در حال حاضر گريبانگير آن هستند کهتنها مشکالتی
  .ترس از عمليات تروريستی در داخل و خارج توسط بنيادگرايان است

  سايمون از بريتانيا

**************************************************************  

  سياسی از حوزه
   منافع ملی آمريکا؟تصويب قطعنامه نسل کشی ارامنه، يا ارجحيت: تشريح يک قطعنامه

  

 ملل نيز نسل کشی ارامنه را در کنار بيش از دو سوم ايالت های آمريکا نسل کشی را به رسميت شناخته اند، و سازمان
 جالب اين است که در سال هايی که کشتار.  از سه نسل کشی قرن بيستم می داندهولوکاست يهوديان و نسل کشی رواندا، يکی

چون تعداد آنها در دنيا بسيار .  قتل عام شده اندارامنه اتفاق افتاده، اقليت های کوچک مسيحی ديگر مانند آرامين ها در ترکيه
 . را کمتر می شنويمکم است داستان نسل کشی آنها

 فرد از جمهوری چک

****************************************************************  

   سينمااز حوزه هنر و
    به عظمت فيلم هايشهنرمندی: ديويد لين

  آقای يکتافر

 وزين تری در مورد کارهای ايکاش که مقاله. بزرگان واقعی دنيای سينما است لين يکی از. تشکر فراوان از مقاله ديويد لين
  .خواهش می کنم در مورد سينما و موسيقی بيشتر بنويسيد.  کرديداين ابر مرد و تاثير آن بر صنعت سينما منتشر می

  ارادتمند،

  ايران پدرام از

فيلم .  سينما کارول ريد بود که رقابت درخور توجهی با لين داشتهمانطور که مطلع هستيد همدوره ديويد لين کارگردان قهار
  . و مرد سوم از آثار جاودانه او می باشندهای اليور تويست

 محسن از برلين 

***********************************************************  

  ديگر نامه ها
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BA SALAM  

MISHE LOTFAN DAR MORED BAZIGRAN IRANI VA KHAREGI MATLABI 
BENEVISID  

BA BAZIGRAN IRANI MOSAHEBE KOND  

ALBATE MAN IRANI NISTAM VALYYYY BAZIGRAN IRANI RA KHILYYYY DOST 
DARAM ALBATE BA EGAZE SHOMA  

MAN YEK FARSI ZABAN HASTAM 

 با سالم،

البته من ايرانی نيستم ولی .  ايرانی مصاحبه کنيدميشه لطفًا در مورد بازيگران ايرانی و خارجی مطلبی بنويسيد؟ با بازيگران
 .البته با اجازه شما من يک فارسی زبان هستم.  دارمبازيگران ايرانی را خيلی دوست

 ماريا از استراليا

 امنيتی امريکا درمورد توقف فعاليت بمب  گانه١٦آيا درمورد استراتژی جديد امريکا درمورد گزارش اطالعاتی سازمانهای 
 سازی ايران گزارشاتی منتشر ميکنيد؟

  سانتريفوژ براه می اندازد؟اين مسئله چندان شفاف بنظر نميرسد اگر ايران توقف ساخته است پس چرا

  عليرضا از ايران

  سردبير - زير مراجعه فرماييد  هایبطه به پيونددوست عزيز در اين را

 آمريکا، ايران و نقش ارزيابی اطالعاتی 

  

  !چالش های هنر جاسوسی در تخمين اطالعات

  

 نظامی  -از حوزه سياسی 
  اشتباه يا تحريف؟: کمک به طالبان

 

  

 واشنگتن پريزم -بکتاش سياووش 
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 کابل، افغانستان

 هستند و در مورد منابع تمويل کننده آنها در حالی که شهروندان افغان نگران قدرت گيری دوباره شورشيان طالب درين کشور
 شوکه  تسليحاتی بالگردان نيروهای ائتالف به يکی از فرماندهان معروف طالبان همه راپرس و جو می کنند، نشر خبر کمک

 . اين اتفاق در واليت زابل در جنوب اين کشور رخ داد. کرده است

 طالبان وجود داشت، اما اين نخستين بار است که هرچند پيش ازين نيز شايعاتی مبنی بر کمک تسليحاتی نيروهای ائتالف به
 روشن شدن  نمايندگان افغانستان با فراخوانی رييس اداره امنيت ملی اين کشور، خواستارمجلس" کميسيون امنيت داخلی"

 .اين قضيه گرديده است

 خوانده شد، تا در مورد پرتاب يک کانتينر رييس اداره امنيت ملی افغانستان به کميسيون مورد اشاره فرا" امراهللا صالح"
اين کانتينر به.  نيروهای خارجی در شهرستان ارغنداب در واليت زابل معلومات دهدسالح و مواد خوراکی از سوی بالگردهای

 . نزديکی منزل يک تن از فرماندهان معروف طالبان افتاده است

رييس کميسيون مورد اشاره پس از گفت و گوهای ) مجددی" (فضل عظيم زلمی"
 درهای بسته با رييس اداره امنيت ملی افغانستان، به خبرنگاران اطالع داد که پشت
  کانتينر مملو از سالح و مواد خوراکی که از واليت قندهار در جنوب اين کشوريک

 يافته و بلند شده بود، به وسيله ی بالگرد های نيروهای ائتالف به واليت زابل انتقال
 .  استفرمانده معروف طالبان درين واليت پرتاب گرديده" مال علم"به منزل 

واليت ( کميسيون ما اطالعاتی داشته که قبآل در آنجا: "آقای مجددی در ادامه افزود
 حتی امنيت از طرف مال علم فرمانده محلی طالبان آمادگی گرفته شده بود، و) زابل

در جريان ) طالبان( به طوری که آنها. ساحه نيز از سوی اين گروه تأمين گشته بود
 "بودند، که برايشان محموله ای پرتاب می شود

.  نکردامراهللا صالح نيز پرتاب سالح و مواد خوراکی از سوی نيروهای ائتالف را رد
 افغانستان در اما گفت که اين نيروها حين اکمال يکی از پايگاه های دورافتاده پليس
در نتيجه اين اشتباه، مواد مورد .  داده شده پرتاب کردندارغنداب، به صورت اشتباهی مواد متذکره را خارج از منطقه دستور

 .  افتاده استاشاره به دسترس طالبان

@ 

اصآل نيروهای ائتالف : " آن، خاطرنشان کردآقای صالح با صندوق کوچک خواندن کانتينر مورد اشاره و رد وجود مهمات در
 رخ بلکه در جريان اکمال کردن يکی از پايگاه های پليس افغانستان هماهنگی اشتباهی .محموله ی را برای طالبان نداده اند

 چند ميل سالح بود، اشتباه به محل ديگری به عبارت ديگر يک صندوق بسيار کوچک که در آن اندکی مواد غذايی و. داده بود
 " افتادپرتاب شد که بعد از آن به دست طالبان

گالب شاه علی" داخلی مجلس نمايندگان اين کشور، اما پيش از فراخوانی رييس اداره امنيت ملی افغانستان به کميسيون امنيت
 سوی بالگرد  با رسانه ها خاطرنشان کرده بود، که کانتينر مملو از مهمات و مواد غذايی ازمعاون والی زابل در گفتگو" خيل

 . های نيروهای ائتالف به اين واليت پرتاب گرديده است

 
رييس اداره امنيت ملی افغانستان " امراهللا صالح"

مجلس نمايندگان "  امنيت داخلیکميسيون"به 

 افغانستان فرا خوانده شد، تا در مورد پرتاب يک

کانتينر سالح و مواد خوراکی از سوی بالگردهای 

 يک تن از نيروهای خارجی به نزديکی منزل

فرماندهان معروف طالبان افتاده است 
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 ائتالف کانتينری را به زمين پرتاب کرده، که به بله چنين شواهدی وجود دارد که چرخبال های نيروهای: "وی در ادامه افزود
 ." داده اند می شود اين کانتينر پر از سالح و مهمات بوده است، و مردم محل آن را اطالعگفته. دست طالبان افتاده است

 نشست خبری صحبت می کرد، با رد سخنگوی نيروهای آيسف در کابل که در يک" ژنرال کارلوس برانکو"در همين حال 
اين يک نظر بسيار: "وی در اين مورد اظهار داشت.  آنرا بی مفهوم خواندادعای کمک به شورشيان از جانب نيروهای ائتالف

 .  کند است، که اگر ما بگويم آيسف به شورشيان اسلحه می دهد و يا از آنها حمايت میبی مفهوم

 کرديد، آن يک اشتباه در هماهنگی بوده است که کانتينر متاسفانه به ارتباط مساله ای که شما اشاره
 "به دست طالبان افتاد 

 انکار از کمک تسليحاتی به شورشيان طالبان از جانب نيروهای ائتالف در حالی
صورت می گيرد، که شماری از سربازان ارتش ملی افغانستان که در جنوب اين 

آنها می گويند .  مصروف مبارزه با طالبان هستند، نظراتی ديگر ابراز می کنندکشور
  پس از اشغال پايگاه های طالبان در مناطق مختلف در جنوب اين کشور، در اينکه

 و در پايگاه ها مواد خوراکی ای را يافته اند که تنها به دسترس نظاميان خارجی بوده
 . بازارهای افغانستان دستياب نمی باشند

 رفتن همچنان شايعاتی وجود دارد که شماری از سربازان ارتش ملی افغانستان برای
چراکه براساس خبر های تائيد ناشده .  کرده اندبه نبردهای جنوب اين کشور آماده نبوده، و صفوف ارتش اين کشور را ترک

 با وجود در حالی که.  نظاميان اين کشور هستند که هدف گلوله باری طالبان قرار می گيرنددر جنوب افغانستان، اين تنها
 .  ازعمليات های طالبان را برداشته اندحضور گسترده نظاميان خارجی درين مناطق، اين نيروها کمترين آسيب

 اين با قراردادهای مقطعی و امتياز دادن به شورشيان، سبب تقويت) نيروهای ائتالف( اين روند سبب گشته که گفته شود که
 .نيروها شده اند

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

 
سخنگوی نيروهای آيسف" ژنرال کارلوس برانکو"

 نشست خبری صحبت می کرد، بادر کابل که در يک

رد ادعای کمک به شورشيان از جانب نيروهای 

 آنرا بی مفهوم خواند ائتالف

 از حوزه روابط بين الملل
  کشور با آمريکا قوی تر شدن چين و آينده روابط اين

 

 واشنگتن پريزم -برت شوارتز

 در حالی که اينک ارتش آمريکا در عراق و افغانستان در باتالق فرورفته است،
 آينده اين کشور يعنی چين، به سرعت و) ژئوپليتيکی(سياسی  -چالشگر جغرافيايی

  .آشکارا هم در آسيای شرقی و هم در تمام جهان صاحب نفوذ می شود و نيرو می گيرد
 خواهد بود که اينک که دارند در دانشکده های به همين سبب برای نسل بعدی سياست سازان و راهبردپردازان آمريکا عاقالنه

 آسيا آماده و عربی واحد برمی دارند تا برای کارکردن با مردم خاورميانه و بخش هايی ازخود برای يادگيری زبان های فارسی
 . شوند، زبان چينی را هم به مواد درسی خويش بيفزايند

)آمريکا( همچنان در سال های آتی از مناطق اصلی منافع البته در اين مورد که نقاطی مانند عراق، افغانستان، پاکستان و ايران
، رشد و " آمريکامرکز امنيت جديد"عضو ارشد " رابرت کاپالن"ولی به گفته .  چندانی وجود نداردخواهند بود، ترديد

 کشور، موضوعی اصلی و درازمدت برای راهبردهای آمريکا گسترش سريع اقتصادی چين در کنار هزينه نظامی فزاينده اين
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اينکه چين .  باشداما يک مقوله محرز می" سال ها وقت الزمست تا قدرت بالقوه چين بالفعل شود، به نظر او گرچه. می باشد
  ."در قرن بيست و يکم بيشتر و بيشتر با آمريکا مساوی می شود

 ابزار ديپلماتيک و نظامی به ارتقاء دادن منافع خود به موازاتی که چين خود را در دنيا باال می کشد، آمريکا از طريق طيفی از
 نيروهای مسلحمسئوليت هماهنگی عمليات نظامی و آموزش کليه.  آسيای جنوبشرقی ادامه می دهددر ثبات و امنيت در منطقه

 . می باشد) فناج" ( آسيای جنوبشرقیفرماندهی نيروهای آمريکا در"آمريکايی در اين منطقه، به عهده 
 پيشبرد منافع آمريکا به عنوان شريکی فعال در پيگيری يک جامعه امن،" فرماندهی، يکی از ديدگاه های تعيين شده اين

 ." سعادتمند و دمکراتيک در آسيای جنوبشرقی است
 

فرماندهی "  شش فرماندهی متحد رزمنده راهبرد نظامی جهانی آمريکا می باشد، ممکنست نسبت بهاين فرماندهی که يکی از
 فرماندهی ای که بر عمليات دردسرآفرين تر منطقه يعنی همان. کمتر شناخته شده باشد) فمنا" (مرکزی نيروهای آمريکا

 داده است، بنابراين در حالی که اينک فناج بيشترين تيتر اخبار را به خود اختصاص.  داردخاورميانه و آسيای شرقی نظارت
 فمنا می باشد، که دارد به نحوی فزاينده به يکی ار مهمتريناما نقش کليدی در ارتقاء و ترويج منافع آمريکا در جايی يه عهده

 .  شودنقاط جهان تبديل می

دی ( ١٩٤٧فناج قديمی ترين فرماندهی از اين دست به شمار می رود، که در ژانويه 
  ماه پس از آن تشکيل شد، که ژاپن با تسليم شدن خود به جنگ١۵و ) ١٣٢٦ماه 

 . جهانی دوم پايان داد
 کيلومتر مربع يعنی اندکی  ميليون١٧٠همچنين با پوشش منطقه ای به وسعت حدود 
  .بيش از نصف جهان، بزرگترين هم می باشد

 
 متحده از ساحل غربی اياالت"براساس تارنمای رسمی اين فرماندهی، محدوده آن 

 جنوبی و  درجه۵آمريکا تا ساحل شرقی آفريقا به استثنای آب هايی که در منطقه 
 جنوبی  درجه شرقی قرار دارند؛ و از اقيانوس منجمد شمالی تا اقيانوس منجمد٦٨

 .آالسکا است. از جمله ايالت هاوايی و
 مورد اشاره را آب فراگرفته، اما شامل جمهوری در حالی که بخش اعظم محدوده

 جمهوری خلق کره، روسيه و آمريکا هم می خلق چين، هندوستان، جمهوری کره،
 .  هستندشود، که دارای بزرگترين شش ارتش جهان

 سناتور کارل) " اسفند سال گذشته خورشيدی٢۵( مارس سال جاری ميالدی ١١در 
:  در نشست اين مجلس اظهار داشتمجلس سنا،" کميته خدمات نيروهای مسلح"از حوزه انتخابيه ميشيگان و عضو " لوين

کمااينکه در خالل چند سال اخير شاهد بوده ايم که چين و .  می باشدمنطقه آسيای جنوبشرقی پيچيده و در حال تغيير"
.  خود را افزايش داده اند يعنی دو بزرگترين کشور و اقتصاد آسيايی، به نحوی چشمگير قدرت نظامی و اقتصادیهندوستان

 ." است)  آن را تغيير دادهو(اين امر بر راهبرد فعال اين منطقه تأثير گذاشته 

 دريايی و لشگر تفنگداران دريايی آمريکا  هزار زن و مرد در نيروهای زمينی، هوايی،٣٠٠در رأس اين تغييرات سريع، 
بندر "در هاوايی و در نزديکی " اچ ام اسميت" شده اند، که در اردوگاه هستند، که همگی از طريق فناج هماهنگ

 .  می باشداين بندر يکی از محترمترين و مقدسترين مناطق آمريکا. قرار دارد) پيرل هاربور ("مرواريد

رياست اين فرماندهی را به عهده داشته  )١٣٨۵اسفند (از ماه مارس سال گذشته ميالدی " دريادار تيموتی جی کيتينگ"

 
گرچه سال ها وقت " رابرت کاپالن"به نظر 

اما يک " چين بالفعل شود، الزمست تا قدرت بالقوه

اينکه چين در قرن بيست و . مقوله محرز می باشد

."  بيشتر و بيشتر با آمريکا مساوی می شوديکم
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 ، رسيدگی به امورات مربوط به چين را فوريت نخست خويش قرار" ويليام جی فالوندريادار"او نيز مانند سلف خود . است
هدف از اين ديدارها ايجاد اعتماد.  داشته استگذشته، دو سفر به اين کشور) دی ماه(به طوری که در همين ژانويه . داده است

  . چين، و همچنين درک بهتر از بلندپروازی های راهبردی و مقاصد اين کشور می باشدو ارتباط بين مقامات آمريکا و

برنامه های نظامی چين شد، و "  بيشترشفافيت"او در ديدار مورد اشاره در کنفرانسی مطبوعاتی در پکن خواستار 
  محدوده اعتماد و دوستی و همچنين مبادله افراد، می توانيم توسعه ارتش آنها راما با گسترده تر کردن"خاطرنشان کرد که 

 ."بهتر درک کنيم

مثال به رغم ادامه يافتن تعهد .  سکته نبوده استاما با وجود پيشنهاد بهتر کردن ارتباطات بين دو کشور، اين ارتباط بدون
  . چين، يک دهه است که امنيت تايوان به صورت مشکلی در اين روابط وجود داشته استآمريکا مبنی بر رعايت خط مشی

 در سر راه مشعل بازی های المپيک به پکن، اخيرا نيز به سبب سرکوبی تبتی ها توسط چين و در پی آن اعتراضات بين المللی
 .  اول اخبار شده استنقض حقوق بشر در اين کشور مجددا تيتر

@ 

 مقوله ای جدی در روابط بين دو کشور با اينهمه اين گسترش نظامی چين و افزايش هزينه های آن است، که به سرعت به
  بگوييم، مسئله اينست که آمريکا از چگونگی طرح های راهبردی بلند مدت چيناگر بخواهيم صاف و ساده. تبديل شده است

 . اطمينان کامل ندارد

 به درگيری بينجامد، که به هيچوجه به نفع عدم درک می تواند: "کمااينکه دريادار کيتينگ در همان کنفرانس مطبوعاتی گفت
 ."ما نيست

 .  اند آمريکايی از کمبود و يا نبود اطالعات در مورد برنامه نظامی چين، درمانده شدهدرمجموع مقامات

 مقامات آمريکايی در گزارش سال جاری مربوط به کمااينکه. يکی از اين نمونه ها، بودجه دفاعی جمهوری خلق چين می باشد
اين ." ميليارد دالر صرف امور نظامی کرده باشند١٣٩ تا ٩٧ممکنست چين بين " اند، که قدرت نظامی آن کشور عنوان کرده

 . اعالم نموده است"  ملی خلق چينکنگره" ميليون دالری می باشد، که ٩٩٠ ميليارد و ٤۵مبلغ بسيار بيشتر از 

در جلسه استماع کنگره حضور به )  خورشيدی اسفند سال گذشته٢٦( مارس سال جاری ميالدی ١٢به گفته کيتينگ که روز 
 صرف امور دفاعی کرد،) ١٣٨٦( ٢٠٠٧ ميليارد دالری که آمريکا در سال ٨٠٠ برابر هم رسانده بود، اين اعداد و ارقام در

 چين، روابط بين اين کشور و آمريکا را اما تفاوت بين اظهارات آشکار و بلندپروازی های پنهان. چندان قابل توجه نيستند
 .  استکرده" ناخوشايند و توأم با قدری نگرانی"

 کسب چنين شفافيتی از چين که از ارائه آن می گويد که" بنياد بين المللی خيريه کارنگی"استاد مدعو " جاش کورالنتزيک"
 يعنی رژيم." عمدتا با مفهوم شفافيت مشکل دارد"چراکه به عنوان کشوری مستبد،  .طفره می رود، ممکنست آسان نباشد

 عملکردش را به جامعه بين المللی مستبدی مانند چبن که به مردم کشور خود پاسخگو نيست، ممکنست احساس نياز نکند
 . توضيح دهد

 بهره مندی از مزايايی که به خاطر بازی بر با اينهمه کورالنتزيک می گويد ممکنست چين در هنگام تعامل با ديگر ملل برای
 .  دارد، به عنوان کشوری مسئول تر رفتار کنداساس قوانين سيستم بين المللی وجود
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 ، معتقدست چين هم اينک گام"مرکز پيشرفت های آمريکا"از " نينا هاچيگيان"
 او با اشاره به کوشش های اين کشور در همکاری. هايی در اين مسير برداشته است

 با آمريکا در تحت فشار قرار دادن کره شمالی برای دست برداشتن از بلندپروازی
چين نشان داده است زمانی که در ساختاری جهانی قرار : "های هسته ای، می گويد

 ."  گيرد، در راه توافق گام برمی داردمی

 و به رغم درخواست کيتينگ برای افزايش تبادل و تعامل با چين، فناج دارد منابع
 درگيری تقصير اين امر نيز به گردن. کارکنان خود را در برابر فمنا از دست می دهد
 . های موجود در عراق و افغانستان می باشد

  هزار تفنگدار٣٠"هم گزارش داد که " بوستون گالب"کمااينکه اخيرا نشريه 
 خاورميانه دريايی و نيروی نظامی که معموال تحت فرماندهی کيتينگ بودند، دارند در

 بيست و لشگر پياده"از جمله اين نيروها بخش بسيار بزرگی از . بزرگ می جنگند
 در مأموريت عراق به سر) ١٣٨۵( ٢٠٠٦است، که از سال " پنجم ارتش آمريکا

  .اما ارتش معتقدست که هنوز می تواند توازن فوريت ها را حفظ کند." می برد
 

ما "خود به واشنگتن پريزم نوشت ) ايميل( سخنگوی فناج در نامه الکترونيکی" فراست-ايمی دريک"کمااينکه دريابان 
 ."  کنيم، اما مسئله کليدی مديريت منابع می باشدتأثيرات اين اقدامات را احساس می

@ 

 
 شناسايی می کند، تهديدات را می سنجد و تقسيمات فوريت ها را"وی در ادامه آورده است که رهبری فناج به طور مستمر 

 از توانايی ماعمليات آزادی دائم پشتيبانی می کنيم،/ تا در همان حال که از عمليات آزادی عراقصحيح نيروها را تعيين می کند
  .برای تعهدات منطقه ای نيز احراز اطمينان شود

 
به عبارت ديگر رأی عموی بر.  نگرانی چندانی ندارندکارشناسان غيرنظامی نيز در مورد اين جابه جايی نيرو در ابعاد محدود،

 فناج می فعال"استوار است، که " مرکز مطالعات بين المللی و راهبردی" ارشد بخش ژاپن مشاور" مايک گرين"اين گفته 
 ." تواند گليم خود را از آب بيرون بکشد

 با همپيمانانی چون ژاپن، کره، استراليا؛ و در ما نياز خواهيم داشت که بازی خود: "با اين وجود، وی نيز خاطرنشان می کند
  ." سنگاپور، هند و زالند نو را که طرز تفکرشان مانند خودمانست، ارتقاء بخشيمعين حال کشورهايی مانند

 صورتی می تواند مشکل آفرين باشد که سالها بدونکاپالن نيز با ذکر اينکه جابه جايی واحدهای نظامی از فناج به فمنا تنها در
 .  يابد، موافقست که جای نگرانی نيستکاهش نيرو در خاورميانه ادامه

 و آمادگی ارتش آمريکا پس از پنج سال اما ديگران استدالل می کنند که در حال حاضر مسئله حياتی تر و مهم تر، قدرت
 .  نگرانی جدی رهبران نظامی و غيرنظامی واشنگتن نيز می باشداين امر دل. حضور فرساينده در عراق است

راهبردی مشترک برای " آمريکا گزارشی در مورد گذشته نيروی دريايی، گارد ساحلی و لشگر تفنگدارن) مهر ماه(در اکتبر 

 
که از ماه مارس " دريادار تيموتی جی کيتينگ"

رياست ) ١٣٨۵اسفند ( سال گذشته ميالدی

فرماندهی نيروهای آمريکا در آسيای جنوبشرقی را 

 داشته است، رسيدگی به امورات مربوط بهبه عهده

 چين را فوريت نخست خويش قرار داده است
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 تمرکز بر اين گزارش خواهان. انتشار دادند، که نخستين سند از نوع خود محسوب می شود "قدرت دريايی قرن بيست و يکم
 اقيانوس های جهان شده است، که سه چهارم کره زمين را عمليات چندبعدی و چند جانبه ويژه برای گشت زنی و تأمين امنيت

 . تشکيل می دهند

پيشگيری از جنگ، به" اين باور می باشد که گزارش مورد اشاره حاکی از آنست که فلسفه اصلی در پشت اين راهبرد دريايی،
  ."اندازه پيروزی در آن اهميت دارد

 .  همين هدف را در نظر دارندهمچنين دريادار کيتينگ و نيروهای تحت فرماندهيش در آسيای جنوبشرقی نيز،

چراکه چين در صحنه جهانی هم از نظر .  خواهد بودبنابراين ساختن حلقه های ارتباطی بهتر بين چين و آمريکا، فوريتی عمده
 شناختن به عبارت ديگر مفهوم اين حرف، به رسميت.  نقشی بيش از پيش بزرگتر ايفا می کنداقتصادی و هم از ديدگاه نظامی،

 .  دوره زمانه می باشدنقش مثبت اين کشور در برخی از جدی ترين و حياتی ترين چالش های اين

 تهديدات اصلی بر عليه آمريکا از جانب قدرت هایما در دوره ای نوين زندگی می کنيم، که: "هاچيگيان در اين مورد می گويد
 . بزرگ نيست

 تهديدات  در واقع ما به کمک قدرت های بزرگی مانند چين نياز داريم، که به نحوی مؤثربلکه
 ."واقعی را مد نظر قرار دهيم

 با در فيالدلفيا،" دانشگاه تمپل"استاديار رشته علوم سياسی " دکتر بن استاويس"
 در چين می تواند: "زيرا او نيز خاطرنشان می کند. اين گفته هاچيگيان موافقست

 تمامی مسائل جهانی اعم از ثبات رشد اقتصادی، منابع طبيعی، مشکالت محيط
.  کندزيستی، جرائم بين المللی، و مهاجرت و جا به جايی، نقشی بزرگ و فزاينده ايفا
 قابل حل مسائل جهانی بدون دست اندرکاری تمام و کمال چين در يک محيط دوستانه،

 ." نيستند

 تر همانگونه که آمريکايی ها کوشيده اند هزينه های نظامی و راهبردهای گسترده
 نظامی چينی ها را تجزيه و تحليل کنند، چينی ها نيز کامال در وضعيتی مشابه عمليات
 داده آمريکا در عراق را از نزديک زير نظر داشته و مورد مطالعه و بررسی قرار

 . اند

 تکيه اما همانطور که کيتينگ خاطرنشان کرده، گفت و گو و ارتباط فزاينده به جای
و ( صرف بر تفکرات و بررسی ها، بهترين راه توأم با امنيت برای ظهور صلح آميز

 . چين در صحنه جهانی است) بعضا غيرقابل اجتناب

اما مفهوم اين .  آمريکا قرار می دهدرشد و گسترش چين چالش های نوينی را پيش روی فناج و گروه های نظامی و سياسی
دکتر استاويس برای احراز اطمينان.  معنی درگيری و يا جنگ بين اين دو کشور باشدگفته اين نيست، که آن چالش ها الزاما به

چين از درس پرهزينه ای که ژاپن در : " داردوی اظهار می. مجدد از آينده چين در سيستم جهانی، به گذشته استناد می کند
اين درس که اگر برای دسترسی به منابع از .  صورت تمام و کمال آموخته استگرفته، فراوان و به) ١٣٢٠( ١٩٤٠دهه 

 جای به دست آوردن نيازها از بنابراين بسيار بهترست به.  نظامی استفاده شود، عاقبتی بد به همراه خواهد داشتفتوحات
 .  بخشيد و اقالم مورد نياز را خريداری کردطريق قوای قهريه، واردات و اقتصاد داخلی را توسعه

 
بنياد بين المللی"استاد مدعو " جاش کورالنتزيک"

معتقد است که رژيم مستبدی مانند  "خيريه کارنگی

چبن که به مردم کشور خود پاسخگو نيست، 

 احساس نياز نکند عملکردش را به جامعهممکنست

بين المللی توضيح دهد 
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زيرا به .  اساسی را هم کامال به خاطر بسپارندنسل بعدی آمريکايی ها نيز بايد عالوه بر آموختن زبان های نوين، اين درس
 بسياری از  اين قانون بسيار ساده را ناديده گرفتند و از آن غفلت کردند، اين کشور نيز ازسبب اينکه رهبران کنونی آمريکا

 . جهات خود را در بيابان های عراق سرگردان خواهد يافت

   استاز نويسندگان واشنگتن پريزم شوارتزبرت 

 از حوزه رسانه ها
 هاروارد در گفتگوی اختصاصی با سرپرستان پژوهش دانشگاه

 مورد وبالگستان های فارسی 
 

 واشنگتن پريزم -حميد تهرانی 

 خود در) ١(نتيجه پژوهش " دانشگاه هاروارد"در " مرکز تحقيقاتی برکمن"اخيرا 
 . منتشر کرده استهای فارسی را، در حدود هفتاد صفحه)وبالگستان، و يا وبالگ شهر(مورد وبستان 

 .  های ايرانی صورت می گيرداين نخستين باری می باشد، که پژوهشی در اين سطح دانشگاهی در مورد وبستان

 .  خارجی در مورد اين وبستان ها می نويسنددر عين حال برخی از نتايج اين تحقيقات بر خالف آن چيزی است، که نشريات

 پروژه پژوهشی برکمن تحت نظارت و که" دانشگاه کلمبيا"از " جان کلی"و " دانشگاه هاروارد"از " بروس اتلينگ"
 مورد وبستان های اصالح طلب غيرمذهبی  می گويند رسانه های غربی اکثر اوقات فقط در،راهنمايی آنها صورت گرفته است

 های مذهبی و محافظه کار نيز، در اين بين در حالی که تعداد زياد و قابل توجهی وبستان .و دمکرات حرف می زنند) سکوالر(
 .وجود دارند

 وبالگ نويسان محافظه کار هوادار دولت، با اسم پروژه هاروارد همچنين نشان می دهد که بر خالف آنچه انتظار می رود، اکثر
 . مستعار می نويسند

اين چهاربخش .  کدام دارای زير مجموعه هستنداين پروژه وبستان های ايرانی را به چهار بخش بزرگ تقسيم می کند، که هر
 نويسند، ومحافظه کار، وبالگ نويسانی که در مورد شعر و ادبيات می/، مذهبی)سکوالر( غيرمذهبی/وبستان های اصالح طلب

 مسايل گوناگون از جمله ورزش، فرهنگ و غيره وبالگ نويسانی هستند که متعلق به شبکه مختلطی می باشند که در مورد
 . سخن می گويند

 . داشته استواشنگتن پريزم در مورد اين پژوهش، مصاحبه ای با بروس اتلينگ و جان کلی

 می ايرانی حرفهای زمانی که در مورد وبستان  - استثنابجز شايد چند- می توانيد توضيح دهيد که چرا نشريات غربی آيا: س
  ؟ آورندنمیها به ميان  سخنی از مذهبی هستند و ليبرال هوادار دمکراسی و توجه می کنند که آنهايی فقط به ،زنند

بنابراين .  ارتباطی خود دچار نزديک بينی می شويمآسانترين توضيح برای اين موضوع اين است، که ما در رابطه با شبکه: ج
اين .  کنند وبستان های ايرانی منتشر شده، نتيجه صحبت های کسانی است که در غرب زندگی میبيشترين مطالبی که در مورد

 .  توجه دارندافراد هم نسبت به جای ديگر، بيشتر به شبکه ارتباطی و اطراف خود
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 هر شبکه ارتباطی ستاره ها و آدم های معروف خود را دارد، که چراکه. اين نزديک بينی در مورد آمريکا نيز ديده می شود
 ليبرال و يا آنهايی که در بارهبنابراين بالگرهای محافظه کار،.  معروفند و در گوشه ديگر ناشناس می باشنديک گوشه وبستان

چرا که بيشتر با .  کسانی که مانند خوشان فکر می کنند، اغراق می نمايندفناوری و غيره می نويسند، در مورد حضور و نفوذ
 دارند، از نفوذ چندانی برخوردار همين افراد تصور می کنند که اشخاصی که نظری مخالف با ديدگاه های آنها.  تماسندآنها در
 .اين پديده در مورد دنيای غيرمجازی نيز صادق است .چرا که با آنها در تماس نمی باشند. نيستد

وبستان ويس هایردر حالی که س . هزار تخمين می زنيد٦٠  حدود،دن های ايرانی را که به روز می شووبستان تعداد شما: س
   را چگونه توضيح می دهيد؟اين تفاوت. فارسی اين تعداد را چند ميليون می دانند

.  دارند، تا آنجا که می توانند زياد اعالم کنندسرويس های وبستان ها به نفعشان است که تعداد مشترکينی را که در اختيار: ج
 وبستان در ضمن تعداد زيادی.  روز نمی شوند، و يا اينکه چنين کاری بندرت صورت می گيردبسياری از وبستان ها هرگز به

 .  شودهم گفته می" اسپالگ"هم وجود دارند که در واقع فعال نيستند، و به آنها 
 . يک بار در هفته به روز می شوند هزار وبستان ايرانی پيدا کرديم، که به طور مرتب يعنی دست کم٦٠ما 

 آيا فکر می کنيد که اين ها تاثيری بر.  وجود داردوبستان هزار ٦٠  و فقط، ميليون نفر است٧٠جمعيت ايران حدود  :س
  د؟نجامعه ايران داشته باش

 مردم معتقدند که وبستان ها تاثير زيادی در اما اکثر. در آمريکا نيز، نسبت بالگرها به جمعيت کشور در همين حدود است: ج
خبرگان " بنابراين می توان آنها را نوعی از.  وبستان ها با رسانه های سنتی متفاوت استالبته تاثير اجتماعی. جامعه دارد
در آمريکا منبع .  سياستمداران و پژوهشگران را جذب می کننددانست، که به عنوان مثال توجه روزنامه نگاران،" تاثير گذار

 . و رسانه های همگانی دارند نفوذ و تاثيری است که بر اخبار، بالگرهااصلی قدرت

 تاثير وبستان ها بيشتر است و يا کمتر می باشد؟ سوال جالب اين است که آيا در ايران که رسانه ها در کنترل دولت می باشند،
 . دارددر اين مورد نظرات متضادی وجود

می توانيد در اين .  يکديگر درآميخته اندسياست های مربوط به فرهنگ و قدرت با در آمريکا و ايران می گوييد که شما: س
  ؟ بيشتری بدهيدرد توضيحوم

 اختالفاتی است که در جامعه در مورد ارزش ها اکثر اوقات در ايران نيز مانند آمريکا، ريشه تفاوت های سياسی در فرق ها و
 بسياری از مردم چراکه در روز انتخابات.  رابطه دين و سياست، يکی از آنها به حساب می آيدمثال مواردی مانند. وجود دارند

 .  می دهندبيش از آنکه ببينند سياست نامزدها چيست، طبق اين ارزش ها رای
 وسيعی دارند، که ريشه هايشان در اختالفات فرهنگی و کمااينکه هم وبستان ايران و هم وبستان امريکا شبکه های بسيار

 های قدرت و  از اين شبکه ها نيز دارای زير مجموعه هايی هستند، که توجه می کنند در گذرگاههر کدام. عقيدتی می باشد
 .قانونگذاران چه رخدادهايی در جريان می باشد

شما چگونه آنها را در بخش .  هستند و معتقد به جمهوری اسالمی که اسالم گرا،تعداد زيادی از اصالح طلبان وجود دارند :س
  ؟ جای داده ايدغيرمذهبی/  طلباصالح

زيرا گرچه ساختارها از تحقيقات .  استمشکل اصلی اين گونه پژوهش ها، نامگذاری و طبقه بندی کردن چنين ساختارهايی
در طرح ما يک اصالح طلب اسالم گرا نزديک به .  تفسيرهای فرهنگی می شوندبدست آمده اند، ولی نامگذاری ها موجب
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 .  می دهند، که با آنها هم عقيد ه اندچراکه اکثر اوقات بالگرها به کسانی بيشتر لينک.  است، که به او لينک می دهندکسانی

  پانوشت

1- http://cyber.law.harvard.edu/node/4182 

   است، و با صداهای جهانی هاروارد همکاری می کندحميد تهرانی از نويسندگان واشنگتن پريزم

 سياستمداران چه می خوانند؟
  سياستمداران چه می خوانند؟

 

  

 واشنگتن پريزم

 ليست پرفروش ترين کتاب های مربوط به امور بين المللی و سياست خارجی "امور خارجی"در جديدترين شماره دو ماهنامه 
  : است شده بترتيب زير منتشرآمريکا

 تاريخچه سانسور نشده تحقيقات سپتامبر يازده: کمسيون

 فيليپ شنون: نويسنده

 آمريکا و اسالم پس از عراق: رژه بطرف جهنم

 مايکل شوئر: نويسنده

  آمريکا را ترميم کنيم چگونه می توانيم اعتبار و قدرت رهبری: يادداشتی به رئيس جمهور آينده

 مادلين آلبرايت: نويسنده

 بازرگانی اجتماعی و آينده کاپيتاليزم: خلق دنيايی بدون فقر

 محمد يونس: نويسنده

 تاريخچه سازمان سيا: ميراث خاکستر

 تيم وينر: نويسنده

 ظهور کاپيتاليزم فاجعه: دکترين شوک

 نايومی کالين: نويسنده
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 سرجيو وييرا دی ملو و تالش برای نجات جهان: در تعقيب آتش

 سامانتا پاوور: نويسنده

 خرج واقعی جنگ عراق: جنگ سه ميليارد دالری

 جوزف استيگليتز: نويسنده

 دعوت به عمل: ايمان، منطق و جنگ بر عليه جهاد

 جرج ويگل: نويسنده

 چگونه چند ايده بزرگ قدرت آمريکا را به نابودی کشانيد: پيروان رويا

 فرد کاپلن : نويسنده

 آينده خاور ميانه: روياها و سايه ها

 رابين رايت: نويسنده

 امپراطوريها و نفوذ در نظم جهانی جديد: جهان دوم

 پاراگ خانا: نويسنده

  جنگ عراق و مسئول آينده سياه آمريکاداستان ناگفته تسخير قوه اجراييه توسط گروهی متعصب،بانی: سقوط خانه بوش

 کرگ آنگر: نويسنده

 يک زندگی آمريکايی: کاندوليزا رايس

 اليزابت بيوميلر: نويسنده

 البی اسرائيل و سياست خارجی آمريکا

 جان مرشهايمر و استفن والت: نويسندگان

 نشريه امور خارجی : منبع
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