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سیلگنا یماظن  تاعالطا  هعماج  هب  نآ  یگتسباو  اکیرمآ و  یتاعالطا  هعماج  یسررب 

یسررب دروم  یسانشدیدهت »  » هزوح رد  هک  تسا  نآ  هب  خساپ  یگنوگچ  متسیس و  تادیدهت  هلئسم  تسا ، حرطم  متسیس  کی  ءاقب  رد  هک  یلئاسم  نیرت  مهم زا  یکی 
.دریگ یم رارق 

هعماج  » ناونع تحت  هک  تشاد  میهاوخ  هدنز  ایوپ و  یمتسیس  هب  هراشا  میهد ، رارق  رظندم  ار  دنشاب  یم اه  ناسنا نآ  یازجا  هک  متسیس  زا  یصاخ  هنوگ  رگا  لاح 
.دوش یم هتخانش  یرشب »

عماوج نایم  یناسنا  دیدهت  هکنیا  لیلد  هب  اما  .تسا  حرطم  زین  نآ  یارب  دیدهت  هلئسم  سپ  تسین  ینثتسم  اه  متسیس رب  مکاح  یلک  دعاوق  زا  زین  رشب  هعماج  هک  اجنآ  زا 
هملک اب  هژیو  روطب  تشاد و  دهاوخن  ناسنا ) تارایتخا  رظنم  زا   ) یفداصت تیهام  دیدهت  ور  نیا  زا  دریذپ ، یم تروص  یدمع  هناهاگآ و  لکش  هب  یرشب  فلنخم 

.دوش یم هتفگ  یسانش » نمشد ، » نآ ییاسانش  یسررب و  یصصخت  هزوح  هب  ددرگ و  یم ناونع  نمشد » »

یرشب عماوج  رگید  دننامه  دراد ، رظندم  هعماج  تموکح و  لیکشت  ساسا  ناونعب  ار  ینید  یدیحوت و  تیهام  هک  یروشک  ناونع  اب  زین  ناریا  یمالسا  یروهمج
.دوش هتخادرپ  اهنآ  هب  دیاب  هک  تسا  ینانمشد  یاراد 

رما یلو  تانایب  رد  ظافلا  نیرترارکت  رپ  زا  یکی  نمشد  ظفل  تسا و  زراب  زین  یا  هنماخ ماما  روشک ، یسایس  ماقم  نیرت  یلاع مالک  رد  یتح  هلئسم  نیا  ترورض 
.دشاب یم نیملسم 

هب اه  یسررب اطخ ، لقأدح  اب  مه  دشاب و  هتشاد  تیعماج  مه  هک  تخادرپ  دیاب  نآ  هب  هنوگچ  یسانش ، نمشد یالاو  تیمها  کرد  زا  سپ  هک  تسنیا  تیمها  زئاح  هتکن  اما 
؟ دسرب هجیتن 

دوجو اهنآ  یوس  زا  ینمشد  لامتحا  هک  ییاه  تموکح قیداصم  دیاب  ادتبا  یرشب ، عماوج  رگید  نایم  زا  هک  ددرگ  یم هراشا  قوف  شسرپ  هب  خساپ  رد  یلامجا  روطب 
.تخادرپ یسانش » هشیر  » هب قثوم  لماک و  تاعالطا  اب  دروم  ره  یارب  سپس  هدومن و  تسیل  ار  دراد 

اهنآ رگید  زا  شیب  شخب  ریز  ود  صاخ  روطب  اما  دشاب  یم یددعتم  یاه  شخبریز یاراد  هک  تسا  شخب  نیرت  مهم ًابیرقت  یسانش  هشیر شخب  یسانش ، نمشد هزوح  رد 
: تسا تیمها  یاراد 

نمشد یاه  هشیر فلا )

نمشد ِینمشد  یاه  هشیر ب )

، یداصتقا لانیرتکد ، کیژتارتسا ، یمیاداراپ ، یسایس ، یخیرات ، زا  معا  اه  هنیمز هیلک  رد  نمشد  تلاصا  یاه  هیاپ یسررب  هب  نمشد  یاه  هشیر شخب  ریز  رد 
تیعضو  » میبای یم رد  قیرط  نیدب  هک  دوش  یم هتخادرپ  اهداژن و …  تیموق و  یبهذم ، ینید و  هاگن  دیاقع ، یفسلف ، یعامتجا ، یملع ، یتینما ، یماظن و  یگنهرف ،

«. تسا هتشگ  راوتسا  تارییغت  زا  یدنور  هتشذگ و  هچ  رب  نمشد  یلعف 

اب ینمشد  هب  ییاه  هزیگنا لیالد و  هچ  هب  شصاخ ، لوصا  هتشذگ و  اب  ضورفم  نمشد   » هک دوش  یم هداد  خساپ  لاؤس  نیا  هب  نمشد ، ِینمشد  یاه  هشیر شخبریز  رد 
»؟ تسا هتخادرپ  ناریا  یمالسا  یروهمج

یمالسا یروهمج دض  رب  ینمشد  یلصا  روحم  هک  دنتسه  لیئارسا  اکیرمآ و  سیلگنا ، هناگ  هس یاه  تیدوجوم نامزیزع ، روشک  ءاقب  یارب  نمشد  یلصا  قیداصم 
رد هن  ینمشد ، نیا  یلصا  لیلد  دنا و  هتخادرپ ناریا  هیلع  تموصخ  هب  اهروشک  رگید  هک  تسا  قوف  روشک  هس  زا  یکی  کیرحت  هطساوب  هراومه  دنشاب و  یم ناریا 
رب ار  ناطیش  تیالو  هک  دنتسه  یناربهر  ماقم  رد  قوف  هناگ  هس یاهروشک  .دشاب  یم ینیب  ناهج میاداراپ و  داضت  رد  هکلب  تسا  یداصتقا و …  یسایس ، یاه  هزوح

یاهروشک نایم  ینمشد  لباقت و  ور  نیا  زا  .دنک  یم تیاده  هللا  تیالو  تحت  ار  شیوخ  تما  ماما و  لباقم ، هطقن  رد  ًاقیقد  یمالسا  یروهمج هکیلاح  رد  دنا  هتفریذپ دوخ 
.دریذپب ار  لباقم  فرط  میاداراپ  نیفرط  زا  یکی  هک  ینامز  رگم  تفر  دهاوخن  نیب  زا  زگره  ینمشد  نیا  ًاملسم  تسا و  لطاب  قح و  لباقت  ناریا ، قوف و 

هک ییاه  هرازگ اب  تسا ، ربیاس  هاگدربن  کیتنربیاس و  متسیس  لانیرتکد  یسررب  اکیرمآ ، یلم  تینما  سناژآ  یزاس  فافش یسررب و  هاگیاپ  یصصخت  هزوح  هک  اجنآ  زا 
.دوش یم هتخادرپ  ربیاس  رظنم  زا  یسانش  نمشد هب  دش  رکذ 

هلمج زا  شیاهداهن  هیلک  یریگ  میمصت رد  هک  شا  یکیژتارتسا یتاعالطا –  ناوت  هدمع  یناهج ، ربکتسم  گرزب و  ناطیش  ناونعب  اکیرمآ  هدحتم  تالایا 
یمامت کچوک  گرزب و  تامیمصت  یتاعالطا  هیاپ  دنتسه و  لیخد  یزاس و …  میمصت یلاع  زکارم  عافد ، ترازو  شترا ، هرگنک ، انس ، یروهمج ، تسایر

.دنک یم بسک   ١« یتاعالطا هعماج   » قیرط زا  دنوش ، یم لماش  ار  یمسر  ریغ  یمسر و  یاه  هاگتسد

.دنا هدز مقر  ار  روشک  نیا  تموکح  رد  کیتنربیاس  متسیس  ققحت  هک  تسا  یتاعالطا  نامزاس  لماش ١۶  اکیرمآ  یتاعالطا  هعماج 

: دنتسه ریز  حرش  هب  نامزاس  نیا ١۶ 
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اکیرمآ یتاعالطا  هعماج  یاضعا 

٢ اکیرمآ هدحتم  تالایا  یلم  تاعالطا  تیریدم 

٣ اکیرمآ هدحتم  تالایا  یعافد  تاعالطا  سناژآ 

۴ اکیرمآ هدحتم  تالایا  ییاوه  یورین  یتاعالطا  سناژآ 

۵ اکیرمآ هدحتم  تالایا  ینیمز  یورین  یتاعالطا  سناژآ 

۶ اکیرمآ هدحتم  تالایا  ییایرد  یورین  یتاعالطا  سناژآ 

٧ اکیرمآ هدحتم  تالایا  یلحاس  دراگ  یورین  یتاعالطا  سناژآ 

٨ اکیرمآ هدحتم  تالایا  ییایردریز  یورین  یتاعالطا  سناژآ 

٩ اکیرمآ یزکرم  تاعالطا  سناژآ 

١٠ اکیرمآ هدحتم  تالایا  یلم  تینما  سناژآ 

١١ لاردف تاقیقحت  هرادا 

١٢ اکیرمآ هدحتم  تالایا  یلم  ییاسانش  رتفد 

١٣ اکیرمآ هدحتم  تالایا  یلم  ییاضف  - اوه یتاعالطا  سناژآ 

١۴ اکیرمآ هدحتم  تالایا  یلخاد  تینما  ترازو 

١۵ اکیرمآ هدحتم  تالایا  هجراخ  روما  ترازو 

١۶ اکیرمآ هدحتم  تالایا  یراد  هنازخ  ترازو 

١٧ اکیرمآ هدحتم  تالایا  یژرنا  ترازو 

نیمه هیاپ  تاعالطا  زا  یدایز  شخب  هک  تسنیا  تیمها  زئاح  رایسب  هتکن  اما  دنتسه  هناگادج  هژیو و  نالک  یاه  تیرومأم هب  فظوم  مادک  ره  قوف  یاه  نامزاس
.تسا  یتاعالطا  هعماج  زا  یوضع  شدوخ  هک  تسا  یلم  تینما  سناژآ  نامزاس  نآ  دوش و  یم نیمأت  رگید  صاخ  نامزاس  کی  زا  یتاعالطا ، یاه  نامزاس

نورد نوریب و  رد   CIA رگا تسا و  نآ  مزال  تاعالطا  نیمأت  رد   NSA تیقفوم هجیتن  دنک  لمع  قفوم   DIA نامزاس یعافد ، یتاعالطا  دروآرب  رد  رگا  عقاو  رد 
یاه نامزاس رگید  بیترت  نیمه  هب  .تسا و  رظن  دم  یاه  هزوح رب   NSA قیقد تراظن  لصاح  دنک ، ییاسانش  دناوتب  یبوخب  ار  شا  یتایلمع دراوم  اکیرمآ ، یاهزرم 

.دننک یم بسک   NSA زا ار  هیاپ  تاعالطا  زا  یمهم  شخب  یتاعالطا  هعماج 

نآ یسانش  هشیر هک  تسا  مزال  ور  نیا  زا  دوش و  هجوت  نمشد  یاه  یگژیو زا  صاخ  یدروم  ناونع  هب  هدحتم  تالایا  یتاعالطا  هعماج  هب  دیاب  هک  تسا  نشور  سپ 
.دریگ تروص 

زا یرایسب  یتح  تسا و  سیلگنا  نمشد ، نیرت  یلصا اما  تسا  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  ناریا ، یمالسا  یروهمج نمشد  نیرت  حرطم نیرتزراب و  رضاح  لاح  رد 
.دریگ یم ماجنا  سیلگنا  طسوت  اکیرمآ  هب  اه  یهد تهج

هک دریگ  یم تأشن  سیلگنا  یاه  یزیر حرط تایبرجت و  زا  اکیرمآ  یکینکت  یکیتکات و  کیژتارتسا ، یاه  یدنمناوت زا  یرایسب  هشیر  هک  تسنیا  مهم  رایسب  هتکن 
.تسا هتسد  نیا  زا  زین  اکیرمآ  یتاعالطا  هعماج 

زا هنومن  یکی  .دسر  یم نرق  راهچ  هب  نآ  دنتسم  تمدق  هک  یتاعالطا  نامزاس  .تسا  دیدج  رصع  یتاعالطا  متسیس  نیرت  یمیدق نیرت و  فوخم یاراد  سیلگنا  روشک 
دصیس زا  سپ  زورما  هک  تسا  مالسا  رد  میظع  فارحنا  کی  یراذگ  هشیر ایسآ و  برغ  بونج  هقطنم  رد   ١٨« رفمه رتسم   » ذوفن نامزاس ، نیا  یتاعالطا  تاکرح 

.دهد یم تروص  ننست  عیشت و  هیلع  مالسا  ناهج  رسارس  رد  ار  یرامشیب  تایانج  تیباهو ، مان  اب  لاس 

، یسایس یسوساج  ریظن  یدراوم  .دش  یم ماجنا  ایناتیرب  یتاعالطا  نامزاس  طسوت  قباس  یایناتیرب  یروطارپما  یاه  هزوح همه  رد  مزال  یتاعالطا  روما  هیلک 
یدالیم و متسیب  نرق  هب  دورو  اب  اما  .تسا  هدوب  نامزاس  نیا  هدهع  رب  یماظن  یعافد و  یاه  شرازگ تاعالطا و  هیهت  ات  یعامتجا  یگنهرف ، یبهذم ، یداصتقا ،

هک دش  ساسحا  سیلگنا  رد  زاین  نیا  رگید ، یوس  زا  یتاعالطا  هزوح  ره  ندش  قیمع  ندش و  یصصخت  فرط و  کی  زا  اهروشک  تاعالطا  ندش  هدرتسگ 
نامزاس دیدرگ و  حرطم   ١٩« یماظن تاعالطا   » موهفم ور  نیا  زا  .دهد  تروص  ایناتیرب  یتاعالطا  نامزاس  رد  ار  یتاعالطا  یاه  هزوح کیکفت  ییارگ و  صصخت

.دیدرگ میسقت  هناگادج  یاه  صصخت اب  لقتسم  نامزاس  نیدنچ  هب  سیلگنا  قباس  تاعالطا 



تاعالطا هعماج   » اه نامزاس نیا  هعومجم  هب  .دننک  یم ظفح  رمتسم  تروصب  ار  یتاعالطا  یگچراپکی  اما  دنتسه  ازجم  هک  یلاح  نیع  رد  اه  نامزاس هعومجم  نیا 
.تسا   MI متسیس رد  درفب  رصحنم  هسانش  کی  یاراد  شا ، یلصا مسا  زا  ادج  ینامزاس  ره  دوش و  یم هداد  ناشن  « MI  » دامن اب  هک  دوش  یم هتفگ  یماظن »

: زا دنترابع  مادک  ره  تیرومأم  سیلگنا و  یماظن  تاعالطا  هعماج  یاضعا  هصالخ ، روطب 

جنپ یاه  نامزاس تسایر  هک  تسا  ایناتیرب  یتلود  تاطابترا  یهدنامرفرس  ، GCHQ نامه هک  سیلگنا  یماظن  تاعالطا  هعماج  رد  یزکرم  هیاپ و  نامزاس  : MI1
.هدومن  داجیا  ناهج  مدرم  یارب  ار  تیرشب  خیرات  رد  رطخ  نیرتگرزب  دراد و  هدهع  رب  ار  مشچ 

لمع نیا  نوسکاسولگنآ  یاهروشک  رگید  رد  سپس  دومن و  یزادنا  هار  NSA ناونع اب  اکیرمآ  رد  ار  شدوخ  هنومن  تابث ، هبرجت و  اه  ههد بسک  زا  سپ  نامزاس  نیا 
.دز مقر  ار  نولشا  هژورپ  مشچ و  جنپ  متسیس  ًاتیاهن  ات  داد  ماجنا  ار 

یماظن یایفارغج  کیتیلپوئژ و  نامزاس  : MI3 و MI2

GPS و GIS هویش اب  یماظن  یایفارغج  نامزاس  : MI4

سیلگنا یلخاد   ٢٠« یتینما سیورس   » نامزاس : MI5

سیلگنا یجراخ   ٢١« یفخم تاعالطا  سیورس   » نامزاس : MI6

.تسا نامزاس  نیا  رما  تحت  ناهج ، یمومع  راکفا  رب  یراذگرثا  تیرومأم  اب  یماظن  هکبش  کی  ناونعب   BBC هکبش .روسناس  تاغیلبت و  نامزاس  : MI7

ییویدار تینما  تامدخ  نامزاس  : MI8

« تمواقم هب  کمک   » نامزاس : MI9

« حالس کینکت  لیلحت و   » نامزاس : MI10

« یماظن تینما   » نامزاس : MI11

« یماظن تاعالطا  روسناس   » نامزاس : MI12

.تسا سیلگنا  یلصا  نمشد  راکزیم  ینامز ، هرود  ره  رد  نامزاس  نیا  : MI14

مهم نانمشد  رگید  هب  عقاو  رد  اما   دش  لیطعت  رهاظب  یزان  ناملآ  یدوبان  زا  سپ  هک  تشاد  صاصتخا  ناملآ  راک  زیم  هب  نامزاس  نیا  مود  یناهج  گنج  نامز  رد 
.تسا ناریا  یمالسا  یروهمج راک  زیم  نامزاس ، نیا  رضاح  لاح  رد  .تخادرپ  سیلگنا 

یا هراوهام ییاضف و  ییاوه ، یاه  سکع نامزاس  : MI15

تاعالطا » شناد  تاقیقحت   » نامزاس : MI16

هناخریبد : MI17

تسین تسد  رد  نآ  زا  یتاعالطا  تسا و  یرس  نامزاس  نیا  : MI18

یتینما یماظن و  ناینادنز  زا  یریگ  فارتعا ییوجزای و  هژیو  سیورس  : MI19



.دنا هدومن داجیا  نوسکاسولگنآ  یاهروشک  رگید  اکیرمآ و  رد  ار  ناش  هباشم متسیس  قوف ، یاه  نامزاس زا  مادک  ره 

، دش داجیا  سیلگنا  ( GCHQ   ) یتلود تاطابترا  یهدنامرفرس  طسوت  ( NSA  ) یلم تینما  سناژآ  دش ، هتفگ  هک  روطنامه  اکیرمآ ، هدحتم  تالایا  رد  لاثم  ناونعب 
.دیدرگ  یزادنا  هار  MI5 کمک هب  ( FBI  ) لاردف تاقیقحت  هرادا  دش و  سیسأت  ( MI6  ) یفخم تاعالطا  سیورس  زا  یریگوگلا  اب  ( CIA  ) یزکرم تاعالطا  نامزاس 

تینما سناژآ  متسیس  تسا و  روشک  نیا  کاخ  رد   Bude هقطنم نآ  یزکرم  هطقن  دوش و  یم لرتنک  سیلگنا  طسوت  یناهج  ربیاس  یاضف  دینادب  رگا  دینک  بجعت  دیاش 
.تسا ناهج  رد  یدعب  حطس  اکیرمآ  یلم 

شرازگ سیلگنا   ٢٢« کرتشم تاعالطا  هتیمک   » هب ییاکیرمآ ، لقتسم  رهاظب  نامزاس  کی  ناونع  هب  یلم  تینما  سناژآ  دینادب  رگا  تسا  بجعت  بجوم  نینچمه 
.دهد  یم

یتلود تاطابترا  یهدنامرفرس  طسوت  تسا و  یسیلگنا  هژورپ  کی   ٢٣« اروپمت  » ناونع اب  تیرشب  خیرات  یسوساج  هژورپ  نیرتگرزب  دینادب  رگا  تسا  یتفگش  ثعاب 
زا یکچوک  تمسق  اهنت  تخیگنارب ، اکیرمآ  اپورا و  رد  ار  تاضارتعا  زا  یجوم  ندونسا  طسوت  نآ  یاشفا  هک  یلم  تینما  سناژآ  مسیرپ  هژورپ  هدش و  ققحم 

.هدوب اه  یسیلگنا یاروپمت 

شیامن یارجا  هب  دش  فظوم  سناژآ  دوخ  طسوت  ًادمعت  اکیرمآ ، یلم  تینما  سناژآ  تاعالطا  تقوم  رومأم   ٢۴« ندونسا دراودا   » دینادب رگا  تسا  تریح  ثعاب 
.دش هنوگ  نیمه هک  دنامب  ظوفحم  ندش  یا  هناسر اشفا و  رطخ  زا  یتلود  تاطابترا  یهدنامرفرس  نآ ، ندش  ینابرق  مان NSA و  ندش  حرطم  اب  ات  یرگاشفا  یناهج 

.تسا ناریا  یمتا  تاسیسأت  هیلع  تن  سکاتسا هژورپ  تیاده  رد  سیلگنا  یفخم  هدرپ و  تشپ  ناتسد  دراد ، لمأت  یاج  رایسب  هک  یرگید  مهم  دروم  و 

—————————————————————

US Intelligence Community - ١

Director of National Intelligence - ٢

Defense Intelligence Agency - ٣

U.S. Air Force, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance - ۴

U.S. Army, Army Military Intelligence - ۵

U.S. Navy, Naval Intelligence - ۶

U.S. Coast Guard, Coast Guard Intelligence - ٧



U.S. Marine Corps, Marine Corps Intelligence Activity - ٨

Central Intelligence Agency - ٩

National Security Agency - ١٠

Federal Bureau of Investigation - ١١

National Reconnaissance Office - ١٢

National Geospatial Intelligence Agency - ١٣

Department of Homeland Security, Intelligence and Analysis - ١۴

Department of State, Intelligence and Research - ١۵

Department of Treasury, Office of Intelligence and Analysis - ١۶

Department of Energy, Office of Intelligence and Counterintelligence - ١٧

Mr. Hamfer - ١٨

Military Intelligence - ١٩

Security Service - ٢٠

Secret Intelligence Service - ٢١

Joint Intelligence Committee - ٢٢

Tempora - ٢٣

Edward Snowden - ٢۴
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