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یربیاس یتاعالطا  عبانم  هب  ناربراک  یسرتسد  عطق  تنرتنیا و  تاعالطا  یزاس  یراصحنا 

دراد دوجو  کیزن  هدنیآ  رد  نامزاس  نیا  طسوت  نآ  ماجنا  لامتحا  هک  یدراوم  زا  یکی  یلم ، تینما  سناژآ  درکلمع  هویش  رب  هتفرگ  تروص  یاه  یسررب ساسا  رب 
بلس اهنآ  زا  ار  تاعالطا  هب  ناربراک  یسرتسد  هزاجا  دنک و  لیدبت  یراصحنا  تلاح  هب  یمومع  تلاح  زا  ار  تنرتنیا  رد  دوجوم  تاعالطا  میظع  عبنم  هک  تسنیا 

.دیامن

شیالاپ و زا  سپ  هدرک و  یروآ  عمج ناهج  رسارس  زا  ار  یربیاس  تاعالطا  دنراد ، ترهش  مشچ » جنپ   » هب هک   UKUSA دادرارق هناگجنپ  قطانم  هک  تسا  مّلسم 
.دننک یم هریخذ   NSA میظع یاه  سیباتید رد  یدنب ، هتسد

هک اکیرمآ  اتوی  تلایا  رد  اه  هداد تاعالطا و  یزاس  هریخذ یاهرورس  رپوس  یزادنا  هار زا  سپ  ًاصوصخ  دنور  نیا  دشر  اب  هک  تسنیا  تسا ، یعطق  هک  یا  هلئسم
سناژآ طسوت  مایپ  درایلیم  هنازور ۵  فقس  ات  یربیاس  یاه  مایپ یزاس  هزیخذ یسررب و  تیفرظ  شیازفا  بجوم  تسا و  هتفای  ترهش  اتوی » هداد  زکرم   » هب ًاراصتخا 

.دش دنهاوخ  هریخذ   NSA هب قلعتم  یاهرورس  رد  یتنرتنیا  تاعالطا  یمامت  یدوزب  هک  تسا  حضاو  ددرگ ، یم یلم  تینما 

.تسا شیاهرورس  رپوس  یور  رب  ربیاس  یاضف  رد  دوجوم  تاعالطا  یمامت  دولناد  لاح  رد  یلم  تینما  سناژآ  تفگ  دیاب  هصالخ  روطب  رگید و  ترابعب 

؟ داد دهاوخ  خر  هچ  نآ  یپ  رد  ددرگ  لیمکت  هژورپ  نیا  رگا  اما 

.دنرب یم هرهب  نآ  زا  هدروآ و  تسدب  یتاعالطا  یرامآ و  یاه  تیاس بو وجتسج و  یاهروتوم  طسوت  دننک  هدارا  هچنآ  ره  یتنرتنیا ، ناربراک  رضاح  لاح  رد 

.دیدرگ علطم  نآ  رتشیب  تاییزج  زا  دیدرگب و  نآ  لابند  هب  وجتسج  یاهروتوم  رد  هتفرگ و  رظن  رد  دوخ  نهذ  رد  ار  یبلطم  دیناوت  یم امش  نالا  نیمه 

تاعالطا کلام  عقاو  رد  هتفگ و  رارق  اهنآ  رایتخا  رد  یناما  تروصب  اهنت  تاعالطا  نیا  دندرک  شومارف  ناربراک  هک  هدش  هرمزور  یداع و  یدح  ات  دنور  نیا 
.دش دنهاوخن  رهاظ  وجتسج  جیاتن  رد  عبنم  کی  ناونعب  رگید  دنوش  جراخ  سرتسد  زا  یلیلد  ره  هب  اه  تیاس بو نیا  هک  هظحل  ره  رگید  ترابعب  .دنتسین 

ًالک هکنیا  ای  دیشاب ! هنیزه  تخادرپ  هب  روبجم  ییزج  یوجتسج  ره  یارب  امش  دنوش و  جراخ  سرتسد  زا  یتاعالطا  عبانم  اه و  تیاس بو یمامت  هک  دینک  روصت  لاح 
دهاوخ هچ  .دننامب  مورحم  نآ  عبانم  تاعالطا و  نیا  زا  زین  هجو  تخادرپ  یازا  رد  یتح  نارگید  دنشاب و  یسرتسد  هب  رداق  یصخشم  یاه  تّیلم اب  یصاخ  دارفا  طقف 

؟ داد دهاوخ  خر  یزیچ  هچ  دش !؟

.دش دهاوخ  سوملم  هبناج  همه  تروصب  ندوب » تاعالطا  قلطم  کلام   » اب یناما » تروصب  تاعالطا  نتشاد  رایتخا  رد   » نایم توافت  هک  تسا  اجنیا  رد 
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یاه تّیلاعف زا  یرایسب  تسا و  لمتحم  رایسب  اکیرمآ  یلم  تینما  سناژآ  طسوت  نآ  ماجنا  هک  تسیا  هژورپ یربیاس ، عبانم  تاعالطا و  یزاس  راصحنا  دنور  نیا 
.تسا هتفریذپ  تروص  نآ  اب  طبترم 

تاعالطا یمامت  هب  یسرتسد  یصخشم ، خیرات  زا  نآ  زا  سپ  دنک و  هریخذ  شیاهرورس  رد  ار  یتنرتنیا  عبانم  تاعالطا و  یمامت  یلم  تینما  سناژآ  هکنیا  عقاو  رد 
یاهداهن هب  طقف  یتینما ، درکیور  اب  ای  دزادرپب  نالک  تفگنه و  رایسب  یاهدمآرد  بسک  هب  قیرط  نیا  زا  ای  ربیاس ، یاضف  کلام  اهنت  ناونعب  ات  دیامن  دودسم  ار 

نآ عوقو  رظتنم  هک  تسیا  هلئسم  دهدب ، ار  تاعالطا  هب  یسرتسد  هزاجا  دنتسه  شدوخ  نادحتم  هرمز  رد  هک  یماظن و …  یرادا ، یملع ، یشهوژپ و  یتاقیقحت ،
.میتسه

نینچ رد  .درک   دهاوخ  دادیب  تاعالطا  ندروآ  تسد  هب  تمیق  نآ  یپ  رد  دهد و  یم خر  ناهج  رد  یتاعالطا  میظع  نارحب  یا ، هلئسم نینچ  ماجنا  تروص  رد  ًاعطق 
مومع هک  دوش  یم ثعاب  هتفر  هتفر  دنور  نیا  دننک و  راذگاو  اهنآ  هب  ار  نارگید  زاین  دروم  تاعالطا  دنناوت  یم هک  دنتسه  ییاهنآ  تردق ، بحاص  زکارم  یطیارش 
اکیرمآ یلم  تینما  سناژآ  اهنآ  سأر  رد  هک  یتاعالطا  تردق  زکارم  یتاعالطا  یگدرب  هب  ناشتایح  اقب و  ظفح  یارب  ناهج  یاه  تموکح یتح  اه و  نامزاس دارفا ،

.دنهد نت  تسا 

 

!؟ درک دیاب  هچ  لاح 

هناسانشراک یاه  یسررب تسا و  راوشد  رایسب  ًالوا  نآ  نتخاس  یتایلمع  یزیر و  حرط ناکما  دوش ، هداد  نآ  هب  نشور  قیقد و  یخساپ  رگا  یتح  هک  تسا  یلاوس  نیا 
.دراد مزال  ار  یرایسب  نامز  ًایناث  دبلط و  یم ار 

یزاس هریخذ تیولوا  اب  تسا  دوجوم  ربیاس  یاضف  رد  هک  هچنآ  ره  یزاس  هریخذ هب  عورش  و  تاعالطا » یلم  هکبش   » داجیا مازلا  هلئسم ، یروئت  نایب  رد  اما 
.ددرگ ققحم  رت  عیرس هچ  ره  دیاب  مهم  نیا  تسا و  نشور  ًالماک  دنراد ، یرتشیب  ترورض  ام  یمالسا  - یناریا هعماج  یاقب  یارب  هک  ییاه  هداد

ات دماجنا  یم یرت  بّلصتم رت و  یوق یروتاتکید  هب  بتارم  هب  تاعالطا ، هزوح  رد  یبلطراصحنا  قیرط  زا  نارگید  رب  تیمکاح  هک  دوش  شومارف  دیابن  هتکن  نیا 
.تسا یتردق  ره  یاقب  بجوم  هک  تسا  تاعالطا  اهنت  اریز  .یداصتقا  یسایس و  تاراصحنا  داجیا 
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