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!؟ رعق رد  ای  جوا  رد  مشچ ، جنپ  یاه  نامزاس

تاعالطا نامزاس  قباس  دنمراک   » بسچرب اب  و  ندونسا » دراودا   » یرهاظ ناونع  اب  یصخش  هک  دوب  ( ٢٠١٣  ) یدالیم هتشذگ  لاس  نئوژ  رد  راب ، نیتسخن  یارب 
.درک  دوخ  نآ  زا  ار  لاس ٢٠١٣  گرزب  رگاشفا  بقل  دش و  رهاظ  ییاکیرمآ  یسیلگنا و  یاه  هناسر رد  اکیرمآ  یلم » تینما  سناژآ  راکنامیپ   » و یزکرم »

، هیضق نیا  هک  تسا  حضاو  اما  تسا  تسود  رشب  هدیشک و  تسد  یتینما  یاه  نامزاس اب  یراکمه  زا  دارفا ، یصوصخ  میرح  زا  تیامح  تهج  رد  رهاظ  رد  هک  یسک 
.دش  هداد  حرش  یلم » تینما  سناژآ  ینادرگراک  اب  ندونسا » دراودا   » یناهج رتائت  یارجا   » هلاقم رد  یتالالدتسا  نایب  اب  اعدا  نیا  هک  تسا  یناهج  رتائت  کی  ًالماک 

نینچ هدحتم  تالایا  ارچ  : » هک تسا  گرزب  هلئسم  کی  نیا  دشاب و  یم نآ  هدرپ  تشپ  فده  تسا ، یناهج  شیامن  نیا  ندوب  یگتخاس  یلعج و  زا  رت  مهم هک  هچنآ  اما 
»؟ تسا رتگرزب  لزاپ  مادک  وضع  یزاب ، نیا  درک و  دراو  ( NSA  ) شا یتاعالطا یتینما –  نامزاس  نیرت  میظع تیثیح  هب  ار  یکلهم  هبرض 

.دشاب تسد  رد  یتاعالطا  زین  اهنآ  یاه  تّیلاعف ریس  هرابرد  تسا  مزال  مشچ ، جنپ  یاه  نامزاس یدوجو  تیهام  رب  طلست  رب  هوالع  لاؤس ، نیا  باوج  هب  ندیسر  یارب 

یاضف رب  یتاعالطا  فارشا  شیازفا  تهج  رد  روکذم  یاه  نامزاس یاه  تیلاعف هیلک  نامز ، تشذگ  اب  عومجم  رد  هک  دوش  یم هراشا  دح  نیمه  رد  رصتخم  تروصب 
شزادرپ اهنآ  یاهرورس  زا  یکی  رد  هکنیا  رگم  دوشن  لدب  در و  ناهج  رد  یمایپ  چیه  هک  تسنیا  اهنآ  ییاغ  فده  و  ینوناق ! ریغ  تروصب  هتبلا  تسا ؛ یناهج  ربیاس 

.دریگ یم رارق  مشچ  جنپ  رایتخا  رد  ناهج  یربیاس  تاعالطا  یمامت  یدص  رد  دص  تیکلام  تروص  نیا  رد  هک  ددرگ 

»؟ دنک یم کمک  مشچ  جنپ  یتاعالطا  فارشا  شیازفا  هب  هنوگچ  ندونسا ، یناهج  رتائت  یارجا  : » هک مینک  حرطم  ار  شسرپ  نیا  دیاب  روکذم ، هنیمز  شیپ اب  اذل 

دوش یم یرابخا  هیلک  رد  کرتشم  طاقن  نتسناد  بجوم  رما  نیا  .دوش  هعلاطم  یفداصت  تروص  هب  زورما  هب  ات  ادتبا  زا  ندونسا ، یارجام  تسا  مزال  ییوگ  خساپ یارب 
.ددرگ یم رشتنم  یرگاشفا »  » ناونع تحت  یو  یوس  زا  هک 

وا یوس  زا  هدش  هئارا  رابخا  هتشذگ ، هام  دنچ  یط  رد  .دومن  عورش  « Prism مسیرپ ،  » ناونع تحت  یا  هنامرحم هژورپ  یاشفا  اب  ار  دوخ  راک  نئوژ ٢٠١٣  زا  یو 
طسوت هک  یفادها  شیاهاعدا ، رب  انب  نینچمه  .دوش  یم لماش  ار  ییایسآ  هیسور  سپس  اپورا و  ات  اکیرمآ  هراق  زا  تسا و  هدوب  هدرتسگ  ییایفارغج ، یگدنکارپ  ظاحل  هب 

رگید فرط  زا  .دنا  هدش عقاو  دونش  دروم  ناهج » ربهر   ٣۵  » وا هتفگ  هب  هنومن ، ناونعب  .دنا  هدوب عونتم  رایسب  دنا  هتفرگ رارق  یسوساج  دروم  یلم  تینما  سنازآ 
.دنتسه  رگیدکی  زا  توافتم  هدومن ، مالعا  هک  ییاه  هژورپ هنومن 
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یارجا یارب  یلم  تینما  سناژآ  یندشن  راهم  لیدب و  یب تردق  : » تساجرباپ کرتشم  لماع  کی  دراداو ، تریح  هب  ار  یبطاخم  ره  دیاش  هک  یگدرتسگ  همه  نیا  رد 
«. دهاوخ یم هک  هچنآ  ره 

نایب تروص  هچ  هب  هناسر و  مادک  رد  ار  یبلطم  هچ  زور ، ره  هکنیا  نییعت  ایند و  رسارس  هب  ندونسا  دراودا  نداتسرف  اب  اکیرمآ  یلم  تینما  سناژآ  رگید ، ترابعب 
رت یدیلک لاؤس  و  ارچ ؟ اما  .دراد  اتکی  یتردق  هک  دنک  یم مالعا  ناگمه  هب  هدز و  مقر  دوخ  یناهج  رادتقا  تیبثت  یاتسار  رد  ار  هدرتسگ  یناور » تایلمع   » یعون دنک ،

هب شوماخ » غارچ  اب   » یتینما حالطصا  هب  هنایفخم و  هراومه  هک  یتینما  ینامزاس  .دنسانش  یم ار  یلم  تینما  سناژآ  هتشذگ  درکلمع  هویش  هک  تسا  یناسک  یارب 
مه نآ  دنک ؟ یم حرطم  گرزب  هنوگنیا  ار  دوخ  داضتم ، ًالماک  یریگ  عضوم کی  رد  لاس ، هب ۶٠  بیرق  تشذگ  زا  سپ  ارچ  هتخادرپ ، شیاه  تایلمع اه و  هژورپ ماجنا 

؟ هتشذگ فرصم  خیرات  هتخوس و  تاعالطا  هب  دانتسا  اب  شا و  یرادرارق نادنمراک  زا  یکی  یرگاشفا  بلاق  رد 

: دومن هراشا  دیاب  اه  نیرت یلصا هب  اما  دراد  رارق  هنیزگ  نیدنچ  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد 

ات دارفا  زا  فلتخم  حوطسرد  ربیاس ، یاضف  رد  دیدج  تاطابترا  یرارقرب  یربیاس و  رازبا  زا  هدافتسا  شیازفا  نازیم  رادومن  بیش  هک  تسا  حضاو  رایسب  فلا )
! یطخ هن  تسا  یمهس  نآ  رادومن  نینچمه  تسا و  دنت  رایسب  ناهج ، یاهروشک  همه  رد  یتلود  میظع  یاهداهن 

.دوش مهارف  یمیظع  تاناکما  دیاب  بیهم ، ریگمشچ و  شیازفا  نیا  رب  طلست  یارب  سپ 

یتح هکلب  هدوبن  رتمک  اهنت  هن  ناهج ، یربیاس  یاه  شنکارت لک  اب  تبسن  رد  یلم  تینما  سناژآ  تاناکما  هک  دومن  رواب  دش  یم هتشذگ ، یاه  لاس رد  نیا ، زا  شیپ  ات 
رد یربیاس  یژولونکت  هرابکی  یریگ  تدش یدالیم و  لاس ٢٠٠٠  زا  تشذگ  اب  اما  .دندوب  هدشن  یرادرب  هرهب هک  هتشاد  دوجو  یلاخ  ییاه  تّیفرظ هدوب و  مه  رتشیب 
یارب هک  ینازیم  اب  تبسن  رد  یلم  تینما  سناژآ  شنکارت  شزادرپ  تاناکما  هکلب  دش  فرصم  دازام ، تیفرظ  نیا  اهنت  هن  ریخا ، لاس  رد ۵  ًاصوصخ  اه ، تلم نایم 

.تسا هدنام  بقع  تسا ، زاین  دروم  ناهج  یلاتیجید  تاعالطا  یمامت  شزادرپ  لرتنک و 



کی نیا  دش و  دهاوخ  رتشیب  فعض  نیا  مینک ، تکرح  هدنیآ  تمس  هب  هچ  ره  هک  تسا  یلم  تینما  سناژآ  تردق  لوفا  تسا ، ملسم  هچنآ  یگداتفا ، بقع نیا  عوقو  اب 
ار نآ  همه  ناوت  یمن ای  دشاب ، یدعاصت  دشر  خرن  یراد  هک  یلاح  رد  دنک  رمتسم  دشر  هب  عورش  الاب  رایسب  تعرس  اب  یمتسیس  رگا  هک  تسا  راکنا  لباق  ریغ  تقیقح 

هک تسا  ینتفریذپ  ًاعقاو  ایآ  دشاب  یناهج  متسیس  نیا  یتقو  لاح  .داد  هعسوت  ار  یلرتنک  متسیس  متسیس ، دشر  خرن  اب  ربارب  یدشر  خرن  اب  لقأدح  دیاب  ای  دومن  لرتنک 
!؟ دشاب هتشاد  دص  رد  دص  فارشا  هک  دومن  داجیا  نآ  تازاوم  هب  یلرتنک  متسیس  یناهج ، یمهس  دشر  خرن  اب  ناوتب 

یماظن ناهدنامرف  هک  هدناسر  ییاج  هب  ار  راک  تسا ، هدش  ضراع  مشچ  جنپ  یاه  نامزاس زا  یگدنیامن  هب  یلم  تینما  سناژآ  رب  هک  یلوفا  فعض و  هجیتن  رد  سپ 
.دنا هدز یناور  تایلمع  هب  تسد  یعقاو ، تایلمع  یارجا  رد  یناوتان  لیلدب  نارادم ، تسایس نامزاس و 

اب زغم  نیا  درادن و  ار  ناهج  زغم  تیفرظ  همه  اکیرمآ ، یلم  تینما  سناژآ  هک  هدش  نایب  هراومه  .دومن  یسررب  ار  ندونسا  رتائت  درکلمع  ناوت  یم یرگید  دعُب  زا  ب )
یاه لانگیس هرادا   » زا یمسا  ناهج  رسارس  رد  هکلب  ناریا  رد  طقف  هن  دیاش  هک  یتبسن  نامه  هب  اما  .هتشگ  میسقت  مشچ  جنپ  یاه  نامزاس نیب  یواسمان  یاه  تبسن

هتفای و ترهش  یماندب  هب  یصوصخ  میرح  ضقن  یسوساج و  هب  یلم  تینما  سناژآ  نآ ، فالخ  رب  هدشن ، هدینش  مشچ  جنپ  یاه  نامزاس زا  یکی  ناونعب  ایلارتسا »
.تسا هدینش  ار  نآ  مان  یسک  ره  ًابیرقت 

هراومه اما  تسا  رگید  نامزاس  راهچ  رب  یلم  تینما  سناژآ  ینف  یرترب  تسا ، نشور  هچنآ  یتاعالطا ، یتینما –  نامزاس  جنپ  نیا  نیب  نراقتمان  یاضف  نیا  رد 
»؟ تسا اکیرمآ  یلم  تینما  سناژآ  اب  مشچ  جنپ  یهدنامرف  ایآ  : » هک هدوب  نیا  هتشاد  دوجو  هک  یشسرپ 

نامزاس راهچ  دنک و  تیلاعف  یفخم  تروصب  یناهج  نایرج  نیا  ربهر  ناونعب  ایناتیرب » یتلود  تاطابترا  یهدنامرفرس   » هک دراد  لامتحا  ردقچ  رگید ، یانعم  هب 
؟ دنشاب یسیلگنا  نامزاس  نیا  تاروتسد  نایرجم  اهنت  رگید ،



 

هدز تاعالطا  یسوساج  هزوح  رد  هتشذگ  لاس  رابخا ٢  یناگیاب  هب  یرس  رگا 
مک مک هدش و  حرطم  ًاریخا   GCHQ مان هک  تسا  مهف  لباق  بلطم  نیا  دوش ،
دهدب خر  یا  هلئسم نینچ  دیابن  زگره  هک  یلاح  رد  تسا  ندش  گنر  رپ  لاح  رد 

، دش حرطم  یلیلد  ره  هب  رگا  ًایناث  دوش ، هتخانش  ًالوا  نامزاس  نیا  تسا  مزال  و 
رما تیعقاو  هتشذگ ، لاس  ود  رد  یلو  .یفنم  هن  دشاب  هتشاد  یناهج  تبثم  ههجو 

.تسا  هدوب  نامزاس  نیا  ناهدنامرف  ضرف  فالخ  رب 

لاس ١٩١٩ زا  ایناتیرب  هلاس  دص  یاه  تمحز هک  تشاذگ  دیاب  ایآ  دوجو  نبا  اب 
یرکف نآ  یارب  دیاب  ای  دورب  نیب  زا  هدومن ، سیسأت  ار  یهدنامرفرس  نیا  هک 

؟ درک

یکی یماندب  تشپ  ندش  ناهنپ  اب  لکشم  نیا  عفر  لح  هار ضرف ، شیپ نیا  اب 
عقاو رد  .دسر  یم رظن  هب  یقطنم  یدح  ات  مشچ  جنپ  یاه  نامزاس زا  رگید 

هام دنچ  یزاب  رد  ار  یناهج  یماندب  راب  یلم  تینما  سناژآ  هک  تروص  نیدب 
دناوتب نانچمه  یتلود  تاطابترا  یهدنامرفرس  ات  دریگب  شود  هب  ندونسا  ریخا 

زا سپ  هدنیآ  یارب  رگید  یلح  هار لابند  هب  دنرخب ، نامز  دنا  هدش قفوم  یناور  تایلمع  اب  هک  یتدم  نیا  رد  دهد و  همادا  یناهج  نایرج  نیا  تیاده  هب  شوماخ  غارچ  اب 
.دشاب ندونسا  رتائت  نایاپ 
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