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 دپلوم انجنير نسرين معروفی: برگردان و افزوده از

  ٢٠١٧ مارچ ١٩
 

"CIA"سرمشق جاسوسی برای المان ، 
 
 

 از مدت ھا قبل با تدارک و تأمين تخنيک سازمان ھای اطالعات و امنيت المان)  گزارش از برلين( برلين

 که ويکی لکس با افشاگری از روی آنھا پرده برداشت، CIA  پروگرام جاسوسی و ھک کردن بر اساس شيوه ھای

 و ديگر مقامات BNDاين تدارکات معلومات آشکار شدۀ پروژۀ ھای جديد سازمان استخباراتی . مشغول ھستند

 در اختيار سازمان ٢٠٢٠ ميليون يورو تا سال ٣٠٠ه ھمين منظور حدود ب.  رسمی المان را نشان می دھد

استخباراتی خارجی قرار داده شده است تا نه تنھا فقط مراقبت و نظارت انبوه ارتباطات انترنتی را کامل و خيلی 

ی ھمراه را جھت نفوذ کردن به کمپيوتر ھای بيگانه و تيلفون ھا) سفت وير(خوب بسازند، بلکه ھم نرم افزار 

  .)تخنيک ستراتيژی ابتکار عمل( بدون موجب را توسعه بدھند 

 ميليون يوروئی می خواھند تا امکاناتی را جست ١۵٠ به منظور ھمين خدمت در چارچوب يکی از پروگرامھای 

دور نيز شکسته و يا "  واتس اب"که بتوانند رمزگذاری ھا را من جمله  در پيامگير شبکه ھای نظير  و جو نمايند

  .بزند

چند ھفته قبل مؤسسه ای را تأسيس نمود که اين  Thomas de Maizièreوزير داخلۀ المان توماس ديميزير 

مؤسسه عين ھدف را دارد، مگر کار خود را نه با سازمان اطالعات و امنيت المان پيش می برد بلکه ھدف آن 

  . است) حراست قانون اساسی(خدمت به پوليس و استخبارات داخلی 

از .  ھمکار رشد کند و با دانشگاه نظامی المان در مونشن ھمکاری نمايد۴٠٠اين مؤسسه بايد با : ديميزير افزود

جانب ديگر در ارتش المان بايد ظرفيت جھت شکستن سايبر در ھر مرحله از  وخامتی که باشد،  توسعه داده 

  .کنونی برتری دارددر مقطع " CIA" تھاجمی ئی ھایًشود، امری که احتماال از توانا
 
mehr 
http://www.german-foreign-policy.com/de/fulltext/59558 
 
 
Um sich auszutragen, diesen Link im Browser öffnen: 
http://www.german-foreign-policy.com/de/info/nl.php 
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  :افزودۀ مترجم

اين مطلب کوتاه را به منظوری جھت ترجمه انتخاب نمودم که از يک جانب سمت حرکت دولت المان را که به جانب 

 دموکراتيک مردم در حرکت است، نشان می دھد و از جانب پوليسی شدن ھر چه بيشتر و در نتيجه تحديد آزادی ھای

  .ًديگر، آنچه را طی ساليان درازی انجام داده، می خواھد فعال مسؤوليت انجام آن را به دوش بگيرند

 دوران فکر نمی کنم کسی پيدا شود که در المان با چشمان باز زندگانی نموده باشد و نداند که پوليس مخفی المان در تمام

  .جنگ سرد به مثابۀ پيشقراول و خط دھندۀ تمام نيروھای ناتو، با دستگاه ھای جاسوسی به نفع غرب مجھز شده بود

گذشته از آن بعد از فروريختن ديوار برلين و به اصطالح ختم جنگ سرد ھم، به استناد برخی از شواھد انکار ناپذير، 

ام به جرأت نوشته می توانيم ھمگام با ساير نھاد ھای استخباراتی غرب دولت المان در امر جاسوسی اگر ننويسيم پيشگ

  .پول ماليه دھندگان المان را در جھت حفظ منافع سيستم امپرياليزم به مصرف رسانيده است

  :از جملۀ آن شواھد انکار ناپذير می توان به دو نکتۀ بارز اشاره نمود

 بر افغانستان آغاز نمودند تا به ٢٠٠١يکا و شرکاء تجاوزشان را در سال  ھمه به ياد داريم زمانی که امپرياليزم امر-١

اصطالح طالبان را از قدرت به زير کشند، روی محاسبات استعماری نزد خود شان ضرورت احساس شد تا يکی از 

م دادند، نيروھای زمانی که اين کار را انجا. به افغانستان انتقال دھند" حامد کرزی"نوکران زر خريد شان را در وجود، 

در صدد " تيلفون"ی وی از طريق مطلع شدند به قصد دستگير" کرزی"طالب که در منطقه وجود داشت، چون از آمدن 

وری نيروشدند، اين استخبارات المان بود که تمام آن مکالمات را ثبت و به امريکا اطالع دادند، تا با اعزام نيروی جمعا

  را خنثی نمايندپالن طالب " کرزی"کمکی و نجات 

می دانيم که به دنبال تجاوز لگام . به وسيلۀ استخبارات المان است" قذافی" مورد دوم چگونگی کشف محل بودوباش -٢

از کاخ رياست جمھوری اش، جنگ و گريز خونينی بين " قذافی"گسيختۀ ناتو به بھانۀ حمايت از مردم ليبيا و فرار 

در . تو که از حمايت کامل نيروھای ھوائی ناتو برخوردار بودند، به وجود آمدو نوکران نا" قذافی"نيروھای طرفدار 

در آستانۀ رساندن خودش به قبيلۀ خاستگاھش بود، محلش کشف و به " قذافی"جريان يکی از اين جنگ و گريز ھا وقتی 

آن عفريتۀ " ی کلينتنھيلر"وسيلۀ طيارات ناتو بمباران و توسط مزدوران ناتو دستگير و به شکل فجيعی به دستور 

امکان کشته شدن " قذافی"در آن مورد ھم اين استخبارات المان بود که از طريق شنيدن مکالمات . شقاوت به قتل رسيد

  .وی را مساعد ساخت

با در نظر داشت ھر دو مثالی که در باال از آنھا نام برديم، ديده می شود که دولت المان و استخبارات آن کشور از 

متمادی به جاسوسی و کنترول مردم در سراسر جھان مصروف بوده، اينک می خواھند آن کنترول را شکل ساليان 

 .رسمی بخشيده، با ايجاد نرم افزار ھای مناسب، در داخل المان نيز تقويت نمايند

 


