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  فريد پرواز: فرستنده

 ٢٠١٣ سپتمبر ٠١

  
 " سياهۀبودج"سنودن اسرار 

 مريکا را فاش کرداھای اطالعاتی  سازمان
 

بودجه ای بالغ بر ) ٢٠١٣(مريکا، در سال جاری االعاتی ، قدرتمندترين سازمان اط". ای. آی.سی: "راديو فرانسه

 .  ميليارد دالر در اختيار داشته است۴١/٧

 طرح ھای جاسوسی ۀ کنندءنشريه واشنگتن پست، در گزارشی براساس اسناد فاش شده از سوی ادوارد سنودن، افشا

ير سازمانھای اطالعاتی اين کشور را مريکا و سااقدرتمندترين سازمان اطالعاتی " . ای. آی.سی "ۀمريکا، بودجا

  . فاش ساخت

و تعداد افرادی را که "  سياهۀبودج"مريکا موسوم به ا سازمان اطالعاتی ١٦ ۀاين نخستين باريست که جزئيات بودج

 . ند، فاش می شوده ااين سازمانھا به استخدام درآورد

 کلی اختصاص يافته به اين سازمانھا را بدون ذکر ۀمريکا ھر سال تنھا بودجاتا پيش از انتشار اين اسناد، دولت 

 .  ميليارد دالر اعالم شد۵٢،۶، بالغ بر ٢٠١٣ سياه، منتشر می نمود که اين بودجه برای سال ۀجزئيات بودج

 نفر را در استخدام ٣٥ ھزار و ١٠٧مريکا در مجموع بيش از ا سازمان اطالعاتی ١٦ ھمين گزارش، ۀبرپاي

 . داشتند

ميليارد ١۴،٧ ۀبا بودج" . ای. آی.سی"ميليارد دالر پس از ١٠،٨مريکا با بودجه ای بالغ بر ات ملی آژانس امني

 . دالری قرار دارد

ری در جايگاه ال ميليارد د١٠،٣ی  ول ماھواره ھای جاسوسی است با بودجهؤمريکا ھم که مسادفتر شناسائی ملی 

 . سوم قرار دارد

خاطر فعاليتھای ھسته ه ويژه به  شمالی در صدر کشورھائی قرار دارد که بوريایھمين گزارش نشان می دھد که ک

 . مورد حفاظت قرار دارد" طور دائمه ب"مريکا ايش، از سوی سرويسھای اطالعاتی ئ

مبر سال يازدھم سپت ۀآمارھای ارائه شده در اسناد فاش شده از سوی ادوارد سنودن نشان می دھد که از زمان حمل

 . مريکا به بيش از دو برابر افزايش يافته استازمانھای اطالعاتی  ساۀ، بودج٢٠٠١


