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  الرحیم  الرحم   اهلل  بسم

 

 « درجات  اوتواالعلم  والذین  امنوا منكم  الذین  اهلل  یرفع»

 گرداند. می  ( رفی  را )در دو جهان  عالم  و دانشمودان  ایمان  اهل  خداوند مقا 

 (77  ـ آیه  مجادله  مبارکه  )سوره
 

اندوزی در اسال  تا آن پایه اس  که خداونـد کـریم در قـرآن مجیـد، ابـال        علم و دانو ارزش و جایااه

 رسال  رسول خود را برای هدای  بشری ، به اقرأ آغاز نمود.

هدای  بشر، ترامل، سعادت و تقرب به ذات اقدس الهی در گرو کسب معرفـ  و تحیـیل علـم و    

زیبایی عقل اس  و انسان خداجوی، معبود خود را  دانو اس ، علمی که به تعبیر استاد شهید مطهری،

 یابد. در آن می

های مهم هر دانشااه در کوار تعلیم و تربیـ ، نشـر کتـب و آ ـار علمـی اسـ .        یری از مسئولی 

شـد  موظور مشارک  فعال در بالودگی و رُ نیز به )ع(معاون  پهوهو و فواوری دانشااه جام  اما  حسی 

یتی و ایفای رسال  خطیر خود مأمورهای  یابی به مرجعی  علمی در حوزه  فرهوای و علمی جامعه، دس

های علمی، افتخار و تـالش دارد تـا زمیوـه و بسـتر رز  را جهـ  تشـوی         در تولید دانو و انتشار یافته

 پهوهشاران و اساتید محتر  در عرصه تولید علم، فراهم و تسهیل نماید.

هـای انتشـاراتی مؤسسـه چـاپ و      ی و بـا گسـترش فعالیـ    امید اس  در سایه الطاف بیرران الهـ 

 ، ای  رسال  خطیر تحق  یابد.)ع(انتشارات دانشااه جام  اما  حسی 

و شهدای گرآنقـدر انقـالب اسـالمی و دفـاع مقـدس درود       )ره(در پایان بر روح تابواک اما  راحل

اران اسال  و کشور، از اساتید، فرستیم و با آرزوی توفیقات هرچه بیشتر مقا  معظم رهبری و خدمتاز می

 فرهیختاان و اهل نقد و نظر تقاضا داریم با ارائه نظرات و پیشوهادات خود ما را یاری فرمایود.

 

 و عليه التكالن  التوفيق  اهلل  و من 
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 گفتار پيش

 اطالعات، تاریخ و سياست

 

 بیوی کوم.   از ایوره چیزی اتفاق بیفته آن را پیو  تونم قبل آلیس: م  نمی

 (7)یاد میاریم. ی ضعیف ماس  که فقط چیزهای قبلی را به ملره: تقییر حافظه

 
 1شـده  ی اطالعات پردازش دانود که سابقه داوری می پیو  فقط تعداد اندکی از مرد  بدون

گـردد. بیشـتر مشـرالت اطالعـاتی )خـواه بـه        کشورشان به اوائل قـرن بیسـتم بـاز مـی    

شدن اطالعات مربوط شود یا به موضـوعاتی ملـل    بیوی حمالت غیرمترقبه، سیاسی پیو

ند. بـه همـی  شـرل،    ا شخیی افراد ربط داشته باشد( بغرنج و پیچیده  اخالقیات و حریم

اند. البته فرار از ایـ    شده نظراتی هستود که قبالً آزمایو شده های ارائه حل بسیاری از راه

های علوی گذشته توانسته مـا را در   بیشتر به عبرت  احساس بسیار مشرل اس  که توجه

 
وجـود دارد و مـا نیـز تـالش      Informationو  Intelligenceهـای انالیسـی    چون تفاوت ماهوی میان مفهـو  واژه  .7

بـر سـازمان اطالعـاتی، بـه اطالعـاتی گفتـه        عـالوه  Intelligenceی  کویم میان آن دوتمایز قائل شـویم. واژه  می

 Infrmationشود. ولـی   انفعارت بر آن انجا  میو   ای از فعل شود که در مدار اطالعات قرار گرفته و مجموعه می

پرورانوـد. بوـابرای ،    هووز اطالعات خامی اس  که باید در مدار اطالعات قرار گیرد و نیروهای متخیص آن را به

( اشـاره کـردیم معوـای آن در برابـر اطالعـات      Intelligenceشـده )  در ای  کتاب هرجـا بـه اطالعـات پـردازش    

 گیرد...  .  ( قرار میInformationنشده ) پردازش

 (سيزده)



 

 

 تـری   ی قبلی و تعدیل آنها یاری رساند. درواقـ ، یرـی از سـخ     احتراز از مشرالت دهه

هـای جـاری مربـوط     ها در مطالعات اطالعاتی به پیوند تاریخ اطالعات به سیاسـ   چالو

مداران همواره دوس  دارند از تهدیـدات جدیـد صـحب  کووـد و البتـه       شود. سیاس  می

شوند ابتراری هسـتود.   سازی مربوط می ویهه تهدیداتی که به جهانی برخی از تهدیدات به

هـای   گرفت  اهمیـ  و درس  ای برای نادیده اوقات بهانه های جدید گاهی صحب  از پدیده

 های اخیر اس .  سال

سرع  توجه افرارعمومی را به ای  موضوع جلب کرد که  حوادث یازدهم سپتامبر به

هـای مهمـی از مطالعـات اطالعـاتی      هاربر اس . اما درس ای مانود پرل ای  حمالت فاجعه

دهوـد کـه    انـد و نشـان مـی    سـ  آمـده  د هـای دقیـ  بـه    توان آموخ  کـه از تحلیـل   می

سـازان خیلـی زود حمـالت غافلایرکووـده را فرامـوش       مداران، مـرد  و تیـمیم   سیاس 

تـوانیم دریـابیم    کوود. حتی با رجوعی کوتاه به مطالعات و آ ار مربوط به اطالعات می می

هسـتود، ایـ      که جلوگیری از حمالت غافلایرکووده در جوامـ  پیچیـده بسـیار مشـرل    

عـالوه، بررسـی اجمـالی اقـدامات      بـه  (0)حواد ی عادی هستود. 1قول چارلز پرو الت بهحم

ی تسـلیحات کشـتارجمعی کشـورهای خودکامـه در      ها در برآورد ذخیـره  اطالعاتی غربی

زا بوده اسـ  و مـا    یاد ما بیاورد که ایورار بسیار مشرل و چالو توانس  به جوگ سرد می

هـای اطالعـاتی درخیـوص تسـلیحات      برآوردهـا و تخمـی   ایـم.   اغلب راه را اشتباه رفته

کشتارجمعی بیشتر از هر موضوع دیاری تهیه شده اس  که البته بیشتر آنها با حـدس و  

ایوها اگر حقیق  داشـتود کـه دیاـر    »گمان همراه بوده اس . مایرل هیدن معتقد اس ، 

   (9)«اطالعات نبودند.

مـداران   مورخان توها معطوف به سیاسـ  البته توجه کم به سواب  تاریخی و نظرات 

ی یـازدهم   انـد. حاد ـه   توجـه بـوده   های اطالعاتی نیز به آن کم نیس ، بلره خود سازمان

غلط از میزان تسلیحات کشتارجمعی عراق یا حتـی پایـان جوـگ      بیوی سپتامبر، یا پیو

 
1. Charles Perrow  

 ده(چهار)



 

 

ی  هتـوجهی بـه ظهـور دوبـار     انـد. درواقـ ، بـی    تری  شرس  اطالعـاتی نبـوده   سرد عمده

سـارران و تروریسـم جدیـد( مهمتـری       های شورشی، جوـگ  های نامتعارف )جوگ جوگ

های فراملی بازیاران غیردولتـی   اند. خشون  ها قبل وجود داشته شرس  اس  که از قرن

ظهور کردند. پهوهشارانی ملل بروس هافم ، برایان جوریوز ای  مسئله  7332ی  از دهه

های  کرات تذکر دادند، ولی سازمان به 32ی  و در دهه بیوی کردند پیو 7373را در سال 

های  را بر جاسوسی 32ی  ی دهه های اولیه توجهی کردند. آنها درعوض، سال اطالعاتی بی

، رئـیس اطالعـات   1انایـز ایورـه، جیمـز وولسـی     اقتیادی دولتی معطوف نمودند. شاف 

تـری  موضـوع    دا  به کواره اعال  کـرد کـه جاسوسـی اقتیـادی     7339دفاعی، در سال 

  (8)های اطالعاتی اس . گذاری حاضر سیاس  حال

دیار از صـل  دموکراتیـک و پایـان     مداران و کارشواسان اطالعاتی مانود یک سیاس 

انـد و   ی جدیـدی وارد شـده   دوره  بودنـد کـه بـه     کردند. آنها متقاعد شده تاریخ بحث می

کاهو دادند. اگر آنها توجهی به آ ـار   چهار  های اطالعاتی را حتی تا یک بالفاصله بودجه

شدند که تروریسـم در حـال    داشتود، متوجه می بروس هافم  و رایان جوریوز مبذول می

تـر بـه    اندازی گسترده تر اس . چشم بار تر و خشون  ای بسیار خطرناک بازگش  به گذشته

 12هـای   هههای تروریستی د کود که مواجهه با گروه توانس  مشخص  تاریخ تروریسم می

دهد کـه تعیـب و کوتـه     شود. تاریخ همچوی  نشان می باعث گمراهی و اشتباه می 72و 

هـای عملیـاتی و    ی رقبـا را بـا مهـارت    فرری خطرناک اس  زیرا نظریات توطئـه دربـاره  

  (3)اند. سازد و تحلیلاران اطالعاتی از قدیم از درک آن عاجز بوده تاکتیری ترکیب می

گیران از درک اطالعات عاجزاند، اما ما به ارتقای فهم مرد   میممداران و تی سیاس 

های باری اطالعاتی را بـه   نیز نیازمودیم. هیچ سازمان عمومی نیس  که بتواند استاندارد

گـردد.   ی غافلایرکووده الزاماً شرس  اطالعاتی تلقی مـی  مرد  تفهیم کود. هر نوع حمله

شوند از شرس  نیـز بارترنـد.    در ای  جا ذکر میهایی که  برخی از انحرافات و پیچیدگی

 
1. James Woolsey 

 زده(ناپ)



 

 

ی  انـه  هـای غـافلایر   ی یازدهم سپتامبر و حملـه   ی حاد ه یری از ای  مسائل که در فاصله

زمـان پارانوئیـدی از حـوادث اطالعـاتی      قبلی رخ داده اس . ظهور مستمر توضیحات هم

هـای   ی بـر   از حاد ـه  زمان های هم ی معروفی حرای  اشتاتر در مقاله اس . ریچارد هوف

دوقلــو را ســبک و روش پارانوئیــدی نامیــد. امــور اطالعــاتی در کشــورهای خودکامــه و  

دموکرات بسیار متفاوتود، اما یری از گرایشاتی که در تما  جوام  وجود دارد ایوس  کـه  

درسـتی   اشتاتر بـه  کوود. هوف المللی فرض می ی بی  تما  اقدامات اطالعاتی را یک توطئه

ن کرد که ای  مسئله ناشی از اذهان مسمو  نوع نااهی اس  کـه دنیـا را در بحـران    اذعا

   (6)کود. تیور می

کوـد؟ از   چیزی خالقانه تغییـر مـی   شود، پس چه اگر فرض کویم که تاریخ تررار می

ی اطالعات و مسائل جاری اطالعاتی بسیار آسان شـده   به بعد، نوشت  درباره 7373سال 

ی گذشـته اسـ . در میـان     در تضـاد بـا تیـور عمـومی دو دهـه     اس  که ایـ  موضـوع   

، تأکید زیادی بر شفافی ، توظیم مقـررات و  7332ی  های اولیه دهه های سال بیوی خوش

ی باارزشی از آرشیوهای جدید کشورهای شـرق   وجود آمد. گیجیوه آزادکردن اطالعات به

العـاتی و سـری کشـورهای    هـای اط  اروپا در معرض دید قرار گرف  و بسیاری از سازمان

ای  هـای نوبـه   های مختلف افشا کردند. درنتیجه، گزارش اروپایی اقدامات خود را در کتاب

توان هر سال مطالعه کـرد.   های اطالعاتی کشورها اروپایی را می از دوجی  از سازمان بیو

اطالعـات  ی  توانیم دربـاره  تأکید بر چوی  اقداماتی احتمارً ای  حس را پدید آورد که می

 مطالب بیشتری ارائه دهیم، زیرا اطالعات اهمی  خود را از دس  داده اس . 

از یازدهم سپتامبر، سیلی از اطالعات در معرض دید عمو  قرار گرفته اس ، درئـل  

هـای انالسـتان    ردن و صدا  حسی  توانستود سیاسـ   آن کامالً متفاوت اس . اسامه ب 

عات را کامالً تغییر دهود. دولـ  بلـر در مـدت شـو مـاه      ی استفاده عمو  از اطال درباره

برانایز درخیـوص عـراق صـادر     ( دو گزارش بحث0229و اوائل سال  0220)اواخر سال 

کرد که هر دو حاوی مقداری اطالعات دربر داشتود. تونی بلر در اظهار ای  ادعـا درسـ    

 (شانزده)



 

 

هـا قـرار    عمـو  و رسـانه  گف  که سابقه نداشته دولتی اسواد کاملی را در معرض دید  می

دهد. اگر او امیدوار بود که بتواند توجه افرارعمومی را به امور اطالعاتی جلب کوـد، پـس   

ای  بی  قرار دارد و میزان پوشو رسـانه  درس  عمل کرده اس . امروزه، اطالعات زیر ذره

 سابقه اس .  و مطبوعاتی مطمئواً بی

هـا   خواسته اتفاق افتاده اس . دولـ  آشرارسازی اطالعات متعاقب تیویب قوانی  نا

خواسـتود مقـدار کمـی از اطالعـات را در      مستقر در واشوات ، لودن و کـانبرا فقـط مـی   

خواستود همه را تشوی  کوود که همه چیز را بدانوـد.   معرض دید عمو  قرار دهود و نمی

گرفتـه شـود.   تر  درواق ، بعد از حاد ه یازدهم سپتامبر آنها امیدوار بودند که اموی  جدی

ی  بودی مجدد بسیاری از اسـواد از دهـه   ی طبقه مقامات در واشوات  از قبل درحال تهیه

ی ای  اسواد برای کارشواسان و محققان در صـودوق آرشـیو    برآمده بودند. مطالعه 7332

ی گذشـته   شـود کـه در یـک دهـه     ی قبل آزاد شده بود. تخمی  زده می ملی از یک دهه

داری از ایـ    نفر کارمود بـرای ناـه   97222یارد درر برای استخدا  میل 76دول  آمریرا 

هایی مطرح بود کـه اسـواد    که البته سودمود نبود. چوی  بحث (1)کرده اس   اسواد هزیوه

شـوبه در روزنامـه واشـوات  چـاپ      شـد روز پـوج   شوبه محرمانه تلقـی مـی   که تا روز سه

 شود.   می

های اطالعاتی، گسترش سری  آ ار  ن از سازمانیری از پیامدهای نشر اسواد در بیرو

های پایـدار اطالعـاتی    مربوط به اطالعات جاری بود. در ایواونه مطالب یری از توانمودی

بیوـی امـور در    که همان ترکیب چودوجهی تاریخ با سیاسـ  اسـ  بـا توانموـدی پـیو     

تیـادفی   هـایی تاحـدی   شود. چوی  ویهگـی  اندازهای بلودمدت تلفی  و ترکیب می چشم

، ابعاد تاریخی غلبه داشتود، زیرا اطالعات جـاری کمیـاب بودنـد.    7372ی  اس . در دهه

آورد کـه آن دسـته از کارشواسـانی کـه بـر روی       وجود مـی  ای  مسئله ای  اطمیوان را به

ایـم کـه    کردند تح  تأ یر احساسات گذشـته قـرار دارنـد. اخیـراً، دیـده      اطالعات کار می

اند. ارنس  مـی   طالعاتی توجه خود را به مسائل جاری معطوف کردهبسیاری از مورخان ا

 (هفده)



 

 

انـد. بیشـتر مطـالبی کـه در ایـ        نامیده« موق  تفرر به»و ریچارد نویشتات ای  مسئله را 

  (7)کتاب خواهید خواند از ای  نمونه اس .

ولـی    ی اطالعات حاکی از تررار تـاریخی اسـ ،   بسیاری از مشرالت اصلی در حوزه

شک درحال تغییـر اسـ . اکلـر رقبـای مـا       عملیات اطالعاتی در دنیای واقعی بیماهی  

های اطالعاتی مجبورند اقدامات خود را سـازگار کووـد.    اند و سازمان تر شده اکوون فراملی

المللی به یک ضرورت تبـدیل شـده اسـ .     حاضر همراری اطالعاتی بی  درنتیجه، درحال

های هوایی نیز دگرگون  ای خیوصی ملالً شرک ه شخیی  بازیاران غیردولتی و شرک 

از هر زمـان دیاـری، اطالعـات بـه      شده و شواخت  آنها ناممر  گشته اس . امروزه بیو

، معاون عملیاتی سیا در کواره اعال  کـرد  0223همراری متحدان وابسته اس . در سال 

هـای   سـازمان ی همراری  ها مظوون خار  از عراق درنتیجه که بازداش  و قتل تروریس 

  (3)اطالعاتی خارجی بوده اس .

آ ار و مطالب مربوط به اطالعات درحال نشـر هرچـه بیشـتر اسـ . کتـب خـوب و       

خوانودگان امور اطالعاتی در پوج سال گذشته بسیار افزایو یافته اس  و دورنمـای ایـ    

از  های اطالعـاتی یـا رابطـان اطالعـاتی حـاکی      امر نیز درحال تغییر اس . رشد همراری

رغم اهمی  روزافزون اطالعات در دنیای واقعی، یری از موضـوعات   همی  مسئله اس . به

بانی یری از آن موضوعاتی اس  کـه   اطالعاتی هووز مغفول مانده اس . حفظ صل  و صل 

جز آمریرا از هر کشور دیار  در کتب و مقارت مغفول مانده اس . امروزه، سازمان ملل به

هـای حفـظ    ری در اختیار دارد. افزایو نقو اطالعـات در عملیـات  نیروهای نظامی بیشت

هـا در   صل  مستلز  توجه بیشتر در آ ار و کتب اطالعـاتی اسـ . بـازجویی از بازداشـتی    

شـود، امـا هوـوز جـای خـود را در کتـب        های اخیر هر روزه در مطبوعات مطرح می سال

 همی  موضوع اس .  رو بررسی تحقیقی باز نررده اس . یری از اهداف کتاب پیو

شـویم کـه ایـ  موضـوع      کویم، متوجه می وقتی به آ ار علمی و تحقیقی برخورد می

اطالعاتی بسیار محوری شده اس . مطل  هستیم که حوادث اخیر باعث تحریک محققان 

 (هجده)



 

 

هـا شـده اسـ  و آنهـا مجـاب       الملـل در دانشـااه   های تاریخ، سیاس ، و روابط بی  حوزه

را برای نخستی  بـار موضـوع تـدریس خـود قـرار دهوـد. بوـابرای ،        اند که اطالعات  شده

 توانید در ای  کتاب بیابید.   های فراوانی برای مطالعات بیشتر را می توصیه
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 مقدمه

 چيست؟ اطالعات

 

ویرـم هسـتیم،    ی قـرن بیسـ    اطالعات هیچااه تا ای  زمان که مـا در آسـتانه  

 بااهمی  نبوده اس .

 (7) 7سون ل  اسرات و پیتر جک

 
چه  اطالعات آشكاربا  جاسوسیو  اطالعات چیس ؟ جاسوسیو  اطالعاتموظور ما از 

کـه   شـوند، درحـالی   ای  دو قائل نمیها در واژگان خود تفاوتی میان  تفاوتی دارند؟ چیوی

ــرجی  مــی ــد از  فرانســویان ت ــتجودهو ــارک  جس ــد. م ــالصــبح  کوو ، یرــی از 2لونت

توانیم درباره  بودی واژگانی معتقد اس  که می نظران اطالعاتی، با استفاده از طبقه صاحب

 شرل روند )چرخه(، که از طری  آن  اطالعات )جاسوسی( به سه روش فرر کویم: اول، به

کووـد و   گذاران فرماندهان عملیـاتی اطالعـات را درخواسـ  مـی     مداران، سیاس  سیاس 

گیرد. از ایـ    شود و در اختیار مشتریان قرار می وتحلیل می آوری شده، تجزیه سپس جم 

توان یک محیول فرض  شود. دو ، اطالعات را می ی اطالعات یاد می روند اغلب به چرخه

های الرترونیری  شد، اما امروز با دیتابیس ق کاغذ موتشر میکرد که روزگاری در قالب ور

های اطالعاتی و جوام  اطالعـاتی را   توانیم سرویس گردد. سرانجا ، می مطمئ  توزی  می

هـا   فهمـیم، ایـ  سـازمان    ی سو  مـی   طورکه از نا  دسته سازمان تیور کویم. البته، همان

 
1. Len Scott and Peter Jackson  

2. Mark Lowenthal 

 (ویك بيست)



 

 

دهود که چیزی بیو  هایی انجا  می فعالی کوود و  خدمات اطالعاتی را به دول  ارائه می

   (0)پردازیم. آوری صرف اطالعات آشرار اس  و ما در ای  کتاب به آن می از جم 

لحاظ تاریخی، اطالعات و جاسوسی با کاربس  الاوهای دولتـی و رسـمی تعریـف     به

ی  هتـزو دربـار   اند. در بیشتر متون تاریخی و باستانی به جاسوسی اشاره شده و سـون  شده

هـای   های اطالعاتی پیچیده اغلب بـه چـالو   آن صحب  کرده اس . البته، ظهور سیستم

ها همراه بوده اس . از اواسط قرن نوزدهم، توانـایی فرمانـدهان    فوی و نظامی برای دول 

آهـ  افـزایو یافـ ، ولـی      در حرک  و کوترل سری  نیروهـای نظـامی بـا تلاـراف و راه    

ی  مسئله خود را به شرل حمالت غافلایرکووده نشـان  های جدیدی بوجود آمد. ا چالو

داد. تعجبی نیس  که در همی  زمان شاهد ظهور ادارات اطالعـاتی هسـتیم کـه در پـی     

کالوزویتس در اوائل قرن نـوزدهم پیشـوهاد    ها بودند. کارل فون برطرف کردن ای  چالو

گذاشته شـوند و معتقـد    علل اطالعاتی از ارتو کوار وبرق به های پرزرق کرد که سوارنظا 

افزایود. البتـه در پایـان قـرن نـوزدهم، فوـاوری       بود که ای  واحدها بر ابهامات جوای می

ی بعـدی   پذیر نباشد. در چود دهـه  باعث شد که کوار گذاشت  یا غفل  از اطالعات امران

های جوای و دیپلماسـی بـودیم کـه در آن اطالعـات در مقیـاس       شاهد انقالبی در روش

 شد.   تولید می صوعتی

اند.  اند. بازیاران غیردولتی مهمتر شده تغییرات اخیر تعریف اطالعات را آسان نررده

های بیشـتری   ، ظهور بازارهای بیشتر بر ای  امر درل  داشتود که بخو7312ی  از دهه

هـای معـروف    انـد. نمونـه   از زیربواهای ملی نیز در دستان بخـو خیوصـی قـرار گرفتـه    

هـا   کا  و... هستود که در حال حاضر برای همراری با دولـ   لف ملل تلههای مخت شرک 

در امور اطالعاتی به مجوزهای خاص نیاز دارند. تأکید روزافزون بر حفاظ  از زیربواهـای  

ی اطالعات  کووده توها جم  هواپیمایی نه  هایی ملل خطوط کود که حرفه ملی تضمی  می

هـای   اشـود. حتـی اطالعـات دولتـی و سـرویس     ب هستود، بلره خود مشتریان مهمی مـی 

اند. نیاز به اطالعات فـراوان بعـد    ی کاری خود تبدیل شده امویتی به پیمانرارانی در حوزه

 (ودو بيست)



 

 

چهـار    سـه  0229از حمالت یازدهم سپتامبر، ای  روند را تسهیل کرده اس  و در سـال  

کرد اطالعـات یـک   توان ادعا  نیروهای سازمان سیا پیمانراران خیوصی بودند. دیار نمی

  (9)محور اس . فعالی  دول 

افزایو اهمی  مواب  آشرار در اطالعـات تشـخیص میـان اطالعـات )جاسوسـی( و      

لحـاظ تـاریخی،    اطالعات آشرار و همچوی  مخفی و غیرمخفی را سخ  کرده اسـ . بـه  

مواب  آشرار در اطالعات همواره موجود بوده اس ، اما توانایی جستجوی سـری  و فـوری   

اند. فواوری اطالعات  کود که ای  مواب  اکوون اهمی  بیشتری یافته ی  مواب  تضمی  میا

سـازان امرـان داده تـا خـود      تیـمیم   ی سوتی اطالعات را دگرگون کرده و بـه  نیز چرخه

های مربوط به ضدتروریسم بر ای  امـر درلـ  دارنـد     حال، چالو گر شوند. درعی  تحلیل

شوند.  و جاسوسی بیشتر اوقات مشتری محیورت خود می های اطالعاتی که در سرویس

کووده بـا تروریسـم و نیـز     تری  عوامل مقابله دلیل ای  مسئله آن اس  که آنها خود اصلی

گرانـه در اعمـال    شـود وظـایف اخـالل    مراقب آنهـا هسـتود. وقتـی از آنهـا خواسـته مـی      

های اطالعـاتی در   سرویس شوند. ها انجا  دهود به فعارن تروریستی تبدیل می تروریس 

شـوند. البتـه،    از آنره به پشتیبانی بپردازنـد خـود پشـتیبانی مـی     های تعاملی بیو شبره

تـوانیم مطمـئ  باشـیم کـه      ایم اطالعـات را تعریـف کوـیم مـی     اکوون که تیمیم گرفته

 ویرم( از هر زمان دیار مهمتر شده اس .  اطالعات اکوون )در ابتدای قرن بیس 
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