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  Interview: Robert Allertz -رتصرابرت اال: کنندهمصاحبه 

  جاويد: برگردان از
  ٢٠١۵ فبروری ١٨

  

 گفت و گو ھای آخر ھفته

 . شرق نبودالماندشمن طبقاتی اختراع تبليغاتی 
  

 سال قبل از ۶۵ شرق در المان به خاطر تأسيس وزارت امنيت ورنر گروسمنو ولفگانگ شوانيتز مصاحبه با 

   .امروز وحمالت از جانب غرب

 

  شرقالمان دوسيه ھای به جا مانده از وزارت امنيت ۀ اسناد پاره شدقطعات: جام گسيخته وپراز نفرت  لپيگيری

  .سيه ھای پاره شده جمع شده است  جوال دو١۶٢۵٠در مجموع .  با جديت دوباره باز سازی می شوند »اشتازی«

 

 آخرين رئيس " گروسمن "  وشما آقای»اشتازی«  شما در واقع آخرين وزير امنيت کشور"شوانيتز"آقای 

  .بوديد   شرقالماناطالعات خارجی 
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 ريي معاون وزير وبعد از تغ١٩۶٨از سال ورنر گروسمن من بايد اصالح کنم وتوضيح دھم که من مانند  :شوانيتز

 در شورای وزيران منصوب گرديدم اما نه به عنوان وزير بلکه به عنوان رئيس دفتر امنيت ١٩٨٩مبر کابينه در نو

  .ايجاد شده بود »  اشتازی« ملی که به عوض وزارت امنيت کشور

 ۀيت کمۀبه ارتباط اين موضوع جلس.  فرا خوانده شدم ومعزول گرديدم ١٩٩٠ جنوری سال  ١١به اين ترتيب من در 

 مرکز آن در ،شکار شدن انحالل امنيت ملیآچھار روز بعد از . مرکزی تصميم برای انحالل دفترامنيت ملی گرفت 

  .ليشتنبرگ  غارت گرديد 

  

 را المان شما به حيث جانشين  مارکوس ولف خدمات اطالعات خارجی جمھوريت ديموکراتيک  "گروسمن" آقای 

ھمچنين شماھم در .  فرماندھی اطالعات خارجی وزارت امنيت کشور را ۀھدايت ورھبری می کرديد، يعنی ادار

 اطالعات خارجی  توانست در ظرف سه ماه تمام ۀ ضد جاسوسی  ادارۀ خالف ادار. معزول شديد ١٩٩٠اوايل سال 

 .دوسيه ھای خود را از بين ببرد 

ئی ھا توانستند اسنادی را به دست امريکازيرا .که ما اکنون می دانيم اين يک موفقيت نسبی بود  طوری :گروسمن

بلکه قسمت به اين وسيله تمام منابع ما نه . نامگذاری کردند » چوب خوشبو«ئی ھا آن اسناد راامريکابياورند که 

  .ن گرديد  وزياد آن از لو رفتن مص

ص باقی مانده چند اجنت وچند ھمکار غير رسمی ما نه بلکه تعدادی زيادی از آن ھا تا امروز غير قابل تشخي

با اين حال در مراحل نھائی خاينينی وجود داشتند ، که . واحتماالً برای ھميشه غير قابل تشخيص باقی خواھند ماند 

 غرب افشاء کردند وبه اين ترتيب به دستگيری و محکوميت آن ھا کمک المانمنابع مھم اطالعاتی  را به خدمات 

   . به اين خاينين ابراز می دارم ر ناپذير خودرايينفرت عميق و تغ. کردند 

  

 به اين اسناد دست يافت  امريکا ۀحدس وگمان در مورد وجود دارد که چه طور خدمات سری اياالت متحد

 برخی ادعا می کنند .و اطالعات داخل  آن که در آن نام ھای واقعی ذکر شده بود ) ١۶اف (ومخصوصاً به فلم ھای 

  . ه سازمان سيا فروخته است ، وعده ای خاين را در درون صفوف خود می بينند آن را ب) کا جی بی(که يک افسر 

  جواب صادقانه بدھم ؟ :گروسمن

 !البته

بھترين ھای ما به حبس ھای طوالنی محکوم  .امروز ھم چنان اين موضوع بی ربط است . من نمی دانم   :گروسمن

در ١٩٩٩که درسال  ترزا ماری اسکيوالکوت به جز .که اکنون ھمه حبس ھای خود را سپری کرده اند  .شدند

دستگيری ومحکوميت .  سال زندان محکوم شد ، غير از وی ديگران ھمه بدون استثناء آزاد شده اند ٢١ به امريکا

)  غربالمانخدمات سری . دی. ان. بی(آن ھا يک بی عدالتی فاحش به اين دليل است که جاسوسان خود را که در 

  .کردند وتقدير وپاداش دريافت کردند مشغول بودند تحسين 

بنابرين راجستر   است ،١٩٨٨بايد دقت کنيم  ، اين اسناد راجسترشده  تا پايان سال »چوب خوشبو «  اسناد ۀدر بار

توان نتيجه گرفت که استفادۀ اين مواد کم از کم يکسال قبل ازانحالل سرويس اطالعات  می آخری به ھيچ وجه نبود ، و

ھيچ ربطی ١٩٩٠در جنوری » اشتازی« نامنھاد باالی وزارت امنيت کشورۀبا حمل  وداده باشد خارجی بايد رخ 

 ه خارجی به ھيچ وجه دستبرد وحملعالوه برين در آن زمان به دفتر اطالعات. ين باورند اکه اغلب بر نطوریآ، ندارد

  .ئی ھا انجام دادند امريکا غرب به سفارش المانبقيه امور را بعداً مقامات .   صورت نگرفت ای
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 شما چه فکر می کنيد ؟

  که به وسيلۀ امريکادر ارتباط با افشاءگری جاسوسی جھانی توسط آژانس امنيت ملی اياالت متحده   :گروسمن

کتابی در اين مورد در سال گذشته  کالوس ايشنرطالع عموم رسيد ـ تحليگر ارشد ما سنودن صورت گرفت وبه ا

 اطالع حاصل کرده ٧٠ ۀواخر دھا غرب در المان شرق از منابع خود در المانمنتشر کرده است که اطالعات ) ١(

  . ئی ھا به طور سيستماتيک از متحدان خود جاسوسی می کردندامريکابودند که 

قرار ) از سيگنال ھای راديوئی( ما فھرست ملی بازيابی اطالعات چيز ھای مورد نياز، در اختيار ديگر ۀعالو هب

 اطالعاتی اياالت متحده خالصه گرديده بود که دولت  اياالت ۀگرفت در آن فھرست خواسته ھای کاخ سفيد به جامع

در  د ونطابق ھمين ليست کار می کنآن ھا ھنوز ھم م. خواست بداند   از تک تک کشورھا چه را میامريکا ۀمتحد

  .ھر دو سال آن را يک بارمطابق شرايط  روز نو می سازند 

  توسط  المان در اولين روز وحدت دو ١٩٩٠ اکتوبر ۴اسنادی که توسط ما تھيه و جمع آوری و ارشيف شده بود در 

 برلين با ھمکاری ديگران  جمع رشيفآاز ولفگانگ شويبله  فدرال المان ۀکوماندو ھای ويژه به دستور وزير داخل

که داده شد دليل آن چنين ذکر ای چند سال بعد تر با بيانيه . پرواز داده شد امريکا ۀگرديد وبالفاصله به اياالت متحد

    .به اين سبب بايد برای شان باز گردانده می شد  بود وامريکا ۀر دارائی اياالت متحدييگرديد  که اسناد بدون تغ

ئی ھا در جاسوسی از متحدان خود به جا گذاشته  امريکای اسناد برای پاک کردن رد  پا بود که در حقيقت تحويلدھ

  .بودند واين اسناد نيز  آن ھا را کمک کرد 

  

ن سابق وزارت  کارکنابه گفتار. سنودن ھم موفق می گرديد پنھان نگھداشتن  جاسوسی بدون افشاء گری ادوارد 

" شوانيتز"  آقای ارتباطاين به  .وقت مثل امروز کمترتوجه صورت گرفت در آن  که »اشتازی«امنيت کشور 

 که بايد جواب گفته شود پيدا می شود »اشتازی «  امنيت کشور  وزارت مانندۀسسؤبه خاطر ضرورت يک م سؤالی

گرفت بلکه  از ھمان ابتداء نه تنھا در مرکز ديد سازمان ھای اطالعاتی قرار المان جمھوريت دموکراتيک  :شوانيتز

پس .  شرق نبود بلکه يک  واقعيت بود الماناختراع تبليغاتی ) دشمن طبقاتی. (کردند  به چشم دشمن به آن نگاه می

   .از فروپاشی ائتالف ضد ھيتلر جنگ سرد آغاز گرديد

 ۀ می خواستند قدرت پيروزمند شرقی را که در کناره ھای رود خانامريکا ۀمتفقين غربی به خصوص اياالت متحد

 اروپا ۀالبی ايستاده بودند دوباره با فشار آن ھا را مجبور به ترک مواضع شان کنند وخود به طور دايم درقار

آن ھا ناتو را ! روس ھا از اروپای مرکزی خارج شويد : کردند  ستراتيژی را تعقيب میاين  آن ھا .فرمانروائی کند

. ستراتيژی را به طور مداوم وبا موفقيت دنبال کردند  اين .نام گذاشتند » عقبگرد «تأسيس کردند و سياست خود را 

  .وامروز ناتو در سرحدات روسيه رسيده است 

 پرخاشگری ولذت الحاق گری مسکو ۀدر اين زمينه بايد ما از ھمه که امروز دوباره ويا به طور ھميشگی در بار

ی شرقی ، که پس از داخل شدن جمھوريت فدرال  دفاعۀچرند می گويند  به ياد شان بياوريم که پيمان وارسا اتحادي

 يک متر مربع ١٩٩١ تا زمان فروپاشی آن در ١٩۵۵  در ناتو تشکيل گرديد ـ در طول موجوديت خود از سال المان

  . خود را گسترش داد ۀخاک ديگران را نه فتح کرد ونه اشغال کرد ونه ساح
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 يک  در ابتداء بلکه نبود  يک نھاد جھانی١٩۵٠ری  فبرو٨در » اشتازی«بنياد نھادن وزارت امنيت  تأسيس و

  . دقيقاً توصيف گرديد  "کارل اشتاينھوف"  آن زمان  ۀموريت دفاع ملی بود ، که توسط وزير داخلأم

» اشتازی« به وزارت امنيت کشور ١٩۵١رسال من د. له در مرکز کار ما قرار داشت أدر واقع اين مس  :شوانيتز

اگر دشمنان داخلی : واين يک منطق قانع کننده داشت . يباً در ھمان وقت به آن جا پيوسته بود ھم تقر ورنر پيوستم و

 اجتماعی بايد آن ۀن توسعاث مدافعي وجود داشت ما به حالمانخارجی تکامل اجتماعی در جمھوريت دموکراتيک   و

در خارج از سرحدات کشور سؤالی برای کشف آن به وجود می آيد که بايد  را تشخيص وبی ضرر می ساختيم ،

ن خرابکاری وجاسوسی را در بيرون از سرحدات ان ومسببما بايد مسؤوال . آن را جست وجو می کرديم ۀريش

 .کشف می کرديم 

  .... بود  اداره عمومی  اطالعات نۀيگانه  وظيف تنھا کشف پس

ً که در طول چندين دھه وظايف تغ:گروسمن  ر دفاعی وکشفی  تا به آخر حفاظت ر می کند اما در مرکز کايي طبعا

   .وامنيت وتقويت سوسياليزم قرار داشت وھم چنان حفاظت از جاسوسی صنعتی

عليه ما تحريم وضع کرده بود ، که سال به سال  ليست غرب ما را از تقسيم بين المللی کار جدا کرده بود ، و

و ما را مجبور ساخته بودند  با استفاده  گرديد ی که به کشور ھای سوسياليستی تحويل داده نشود مشخص می ئکاالھا

که غرب از تحويل دادن آن  و وسايل غير قانونی برای اقتصاد ملی خود کاال ھای مورد ضرورت خود را از راه ھا

که در ) دفاع(وخنثی سازی) روشنگری(ھمکاری نزديک بين نھاد ھای امنيتی کشف . خود داری می کرد  تھيه کنيم 

  .ثر بود ؤ کنند نشان داد که چقدر مفيد ومزير يک سقف کار

  

 آيا تمام کارکنان تان می دانستند که در زير اين سقف چه چيز ھای اتفاق می افتاد ؟

دليل که  که در تضاد با قوانين محرمانه نگاه داشتن اسرار بود البته با اين توجيه  و  البته که نه ، به خاطری:شوانيتز

  . بود بسياری چيزھا شامل پنھان کاری

پذيرش مردم در مورد ما  يک طرف درک وخود را به نمايش می گذاشتيم ، ازاگر ما به شکل آشکار وتھاجمی  

ات تھاجمی آن قدر موفق نمی ن ما با فريبکاری وتبليغامخالف١٩٩٠بيشتر می شد واز طرف ديگر بعد از سال 

 اين امور تحت ۀ ھما اطالع پيدا کردند  کهکه آن ھ حتی کارکنان خود ما شگفت زده شده بودند ، زمانی .ندگرديد

  . که ما آن را پوشش می داديم ی بوده است ، طيف وسيعی از وظايف ومربوط به آن »اشتازی« وزارت امنيت ۀادار

 

 آيا من درست فھميدم ؟

زن از چھارده مرد ويک ). ٢(  ما در سال گذشته کتاب خاطرات  يکی از کارمندان خود را منتشر کرديم :شوانيتز

  .ده شده بودند ر ساحات مختلف جامعه به کار گمار، آن ھا دکار و فعاليت خود به پايگاه گزارش می دادند

اول با توجه به تنوع ومقدار زيادی . ما خودمان ھم از عکس العمل خود راجع به متن اين کتاب شگفت زده شديم 

ه اکنون متوجه شدند برخی از ھمکاران ما ک. دوم با توجه به محتويات وگزارشات کامل کتاب ، تأئيد از ھر طرف 

 . ند حضور فعال داشته است که در مقابل نفوذ اجانب سد واقع شده بود» اشتازی « ی اجتماع که در ھمه جا

در  . دموکراتيک به ستوه آمده اند المان ۀ من معتقدم که مردم ازتمام اين بحث يعنی دولت غير عادالن :گروسمن

ً يک بحث نيست حالی که جمھوريت  :اين مسأله را به عنوان واقعيت جازده وتنظيم کرده اند  .که اين واقعا

 :ن ات  خودشان در مورد مخالفاما تبليغا. ھيوال و دولت غير عادالنه بود الماندموکراتيک 
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اين «  نخست وزير ايالت  تورينگن را نداشته باشد   دموکرات نيست راملوکسانی که اين را امضاء نکند ويا ديدگاه  

اين چه نوع » شرق می توانست در زندگی ديگران دخالت کند المانھا فکر می کنند که ھرآدم خورد يا بزرگ در 

 را چه گونه در نظر داشته باشند ؟  ان تجويزمی کنند که گذشته وحال انسانھادموکراسی ست که برای ديگر

کسی که صحبت نمی کند ، نبايد شکايت "  يکی از رفقای ما  را خوانده ام ۀمن به تازگی يک جملۀ عاقالن :شوانيتز

ی کنم که ما ھم بايد من کنايه را به عنوان يک تقاضا و در خواست  درک م. داشته باشد که صدايش شيده نمی شود 

ھمين اکنون دو درجن نويسندگان بالقوه خود را به ناشر کتاب معرفی .در معرض توجه قرار دھيم  و  آشکارخود را

  من فکر می کنم جلد دوم کتاب شاھدان مزاحم ھم بيرون خواھد شد  .کرده اند

 اگرسرگذشت مکمل داشته باشد رسد که ھمه به نظر می .بازار کتاب ازادبيات  خاطره نويسی متورم گشته است 

با تمام احترام به ھريک از اين نويسندگان آيا بايد . می خواھد آن را نيز به محيط ونسل ھای آينده گزارش دھد  

 چنين باشد؟ 

خاطرات شخصی با » اشتازی«  شرق المانمن فکر می کنم که ياد آوری و خاطرات وزارت امنيت  :گروسمن 

   .رددند مقايسه گافراد ومتون آن نمی توا

، بلکه به خاطر دفاع از جمھوريت اگر ما گزارشی تھيه می کنيم پس از آن به خاطر خود ما نيست: اوالً 

    . استالماندموکراتيک 

 وسوسياليسم به اين سبب از بين نرفت که دموکراسی وجود نداشت يا آزادی کم داده المانجمھوريت دموکراتيک 

احترام گذاشته نمی شد ، بلکه ما سؤال مالکيت را طرح کرده بوديم وسيستم را به پاسخ شده بود يا به حقوق بشر 

  .خواسته بوديم 

 سرمايه داری چنين سؤالی را طرح کند امنيت وموجوديتش  را به خطرمواجه می ۀدولتی که در جھانی تحت سلط

خير خود گفت روح انحصارات ا ۀفرانک گسترف مدير تياتر برلين در مصاحب. سازد وبايد از آن دفاع کند 

آزادی را تمثيل می   مبارزه به خاطر حقوق بشر وهاستثماری از خوشی دست را به دست می مالد که در پشت صحن

  )٣.(کند 

 زندگی انسانھا ، وبر روی تاج ۀدھند اما تنھا با نابودی وحشيان ئيھا در ھمه جا شکايت حقوق بشر را سر میامريکا

برای آن ھا رياکارانه سر وصدا به راه می اندازند اين را بايد اضافه کنيم   تکيه می زنند ، ووتخت خونين حقوق بشر

 ........آن ھا تنھا سر وصدا به راه می اندازند ودر پی تحقق آن نيستند :

  

 ودر مرحله دوم ؟

 ما منتشر می کنيم از  فکر می کنيم که بايد ما اطالعات خود را منتشر کنيم  وبه ھمين دليل است چيزی که:گروسمن

 . اطالعات آن را بايد به ديگران  انتقال دھيم ۀنوع خاطرات شخصی و معمولی نيست ـ وبه حيث دارند

. ر زياد ترين دروغ ھا در باره اش گفته می شود يي شرق است که بدون تغالماناحتماالً  ھمان نھادی از » اشتازی«

راحت تر مارا محکوم می کنند زيرا . لعاده ولفگانگ شوانيتز ارتباط دارد اين امر تا حدودی نيز با پنھانکاری  فوق ا

  . ما کمتر چيزی شناخته شده است ۀدر بار

 

  .....دوسيه ھا 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

 آن چرچيل گفته بود من فقط به آن دسته اسنادی  ۀاين ھا مانند آمار وارقامی ست که دربار.  بله دوسيه ھا:گروسمن 

 دوسيه ھا می تواند به ۀبدينوسيله من می خواھم بگويم اوراق مرد.  آن را جعل کرده باشم اعتماد می کنم که خودم

  صنايع خاطرات باز ۀمين مالی  وبررسی گردد و به وسيلأ عمومی تۀ بودجۀھر صورت تفسير گردد که به وسيل

 . باشد ی داشتهئخوانی شود واز آن مطالبی را بيرون کنند  که آن مطالب به اھداف شان  خوانا

  

  .با اين حال قضاوت کامالً متفاوتی  وجود دارد 

 فدرال مراجعه المان قانون اساسی ۀ محکم١٩۵۵ می ١۵من ھميشه در اين زمينه به توضيحات . بلی البته  :شوانيتز

 سرويس ھای مخفی کشور ھای جھان تحت قوانين دولت ھای ۀ شرق مانند ھمالماناعضای سرويس مخفی . می کنم 

  .ازه دارند وحتی از آنھا خواسته می شود که فعاليت ھای خود را ادامه وانجام دھند خود اج

مبر  نو٢۴به تاريخ . اره تماس بگيرم من می خواھم يک بار ديگر باالی پنھان کاری که توسط شما ذکر گرديد دوب

 مطبوعاتی يک کاوشگر نفرانسقای شوانيتز ھدايت می شد در يک ککه توسط شما  آ" دفتر امنيت ملی  " ١٩٨٩

 ضد جاسوسی در نزديکی يک پايگاه نظامی رديابی گرديده بود به نمايش ۀئی را که به وسيلامريکاجاسوسی 

 جاسوس رقيب را دستگير وزندانی ٢٢ شرق انالم ١٩٨۶گذاشتيد وھمچنان شما توضيح داديد که بعد از سال  

 شرق المانکارمی کردند،  در )  غرب المان جاسوسی سازمان" ب اِن دی( " نفر شان برای ١٨نموده است که 

زيادی زندانی کردن جاسوسان رقيب  بی تفاوت بود وآن ھا اين را به عنوان يک تالش آخری ويا حتی  ۀبرای عد

 .برای مشروعيت بخشيدن توجيه می کردند 

 که دستگير کرده بوديم گزارش می من می توانم درک کنم اگر ما به طور مداوم در ھمان زمان کسانی را: شوانيتز

داديم مردم در مورد فعاليت ھای ما ونياز به تأسيسات دفاعی وضد جاسوسی ، بھتر از اکنون که وقت  از وقت 

 .گذشته است درک درستی می داشتند 

يز که ھمه چ  با اين حال با يک استثناء که خدمات سری تا زمانی خدمات سری محسوب می گردد تا وقتی:گروسمن

 را در يک ناقوس بزرگ آويزان نکند ، من فکر می کنم  که برخی با قوانين توطئه برای مغلوبيت بايد  باقی بماند

  

 .با در نظر داشت اين واقعيت که دقيقاً توطئه برای بقای سازمان ھای امنيت اصرار می ورزد 

اطالعات سری با اطالعات . يگری  جدا کنيم  من فکر می کنم که ما بايد در اين جا  درست يکی را از د:گروسمن

من نمی . سری برابرنيست اگر چه شايد روش ھا وتاکتيک ھای شان که با آن کار می کنند  با ھم  مشابه باشند 

ه که در  نه تنھا نظام سياسی رھنمود دھند غرب مقابسه کنمالمانخواھم  ضد جاسوسی خود را با داليل مختلف با 

   .رار داشتنقطه مقابل ھم ق

ن آن ھم خاموشی اسسؤبه ھمين سبب در مورد م. ھميشه به خاطر حفظ صلح تنظيم شده بود »  اشتازی « کار 

اختيار شده بود ، کارکنان ما ھمه از گروه ھای مقاومت  ضد فاشيستی  آمده بودند واز طرف مقابل  از سرويس ھای 

  ) ۴(اطالعاتی فاشيستی تشکيل گرديده بود 

  

افتاد وھمه » اشتازی « بعد از يک ربع قرن  ھمين اتفاق بر سر » اشتازی «ل رسمی وزارت امنيت  پس از انحال

 .شکار گرديد  آن ھم از طرف کارکنان سابق خود اين نھاد آساختار داخلی آن به طور کامل  .چيز افشاء گرديد 
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خواھم  که قبالً اشاره شد ما در نشريات خود ذکر کرده ايم ، من می  درست است اين مطالب را قسمی:شوانيتز

صفحه  mfs-insider.de آن راحمايت می کند تاريخ وزارت»اشتازی « متخصصين ۀاشاره کنم که کميتھمچنان 

  .امنيت را اضافه تر از يک دھه بعد برای روشن ساختن در اينترنت ارائه دھد اصلی  

ورگبار گلوله ھای » اشتازی « من اين را به عنوان عکس العمل وبازتابی  دوامداراز ھيستری ضد  :گروسمن

لگرد فروپاشی ديوار برلين ارزيابی  شرق به ارتباط  بيست وپنجمين ساالمانتبليغاتی باالی جمھوريت دموکراتيک 

 که در خزان امسال  المانبرای بيست وپنجمين سالگرد وحدت دو  يک حرکت امتحانی واجرای آن  احتماالً  می کنم 

  .کنم که ما را ھم ھدف قرار خواھند داد  گردد من فکر می تجليل  می

  مصاحبه توسط رابرت االرتص انجام شد 

کارل "وزير داخله  .  ج سال قبل از امروز وزارت امنيت کشور تأسيس گرديد  فبروری شصت وپن٨در * 

 صدراعظم براندنبورگ در مقابل پارلمان ١٩۴٩ تا ١٩۴۵از سال  ويک سوسيال دموکرات سابقه " اشتاينھوف

ديھای وظايف اصلی اين وزارتخانه مراقبت تص. داليل ايجاد وقوانين مربوطه و وظايف چنين نھادی را توضيح داد 

دولتی و کارخانجات ، امور حمل ونقل ومزارع دولت در برابر حمالت جنايتکارانه ومحافظت آن ھا ازحمالت 

 جاسوسان  ، خرابکاران، مصممانه در برابرفعاليت  سازمان ھای دشمنۀ عناصر جنايتکار می باشد  ومبارزۀخصمان

  دموکراتيک خود محافظت کنيم واقتصاد صلح آميز تا از توسعه وتکامل. وسبوتاژکاران را به پيش برد ن می باشد 

 .ودموکراتيک خود را بدون زيان وصدمه به خاطر تحقق پالن ھای اقتصادی به پيش ببريم 

  آژانس امنيت ملی اياالت ۀ شرق  قبالً در بارالمانچه چيز را . امپراتوری بدون رمز وراز  کالوس ايشنرـ  ١

   ٢٠١۴ شرق برلين چاپ  - می دانستامريکامتحده 

 ٢٠١۴ن ولفگانگ شوانيتز و راينھارد  گريمر برلين ا ناشر -شاھدان مزاحم  خاطرات کارکنان اشتازی  ـ ٢ 

 ٢٠١۴ دسمبر ٢۴ جديد المان ۀ  فرانک گستورف روزنام ـ٣

 ۀ ، نسخ١٩۴۵ بعد از المانسازمانھای اطالعات . ن  کالوس ايشنر ــ گوتھولد  شرام تعرض ومدافعه  ا ناشر ـ۴

  ٢٠١٣ی  جوال٨در کانال  آرته  به تاريخ مستند تلويزيونی ) بی ان دی( ويا نازی ھا در٢٠٠٧ن شرق برلي

 بعد از سال ١٩۵١در سال  »اشتازی« شموليت در وزارت امنيت کشور ١٩٣٠داکتر ولفگانگ شوانيتز متولد سال 

 ١٩٨٩مبر رئيس ايالت برلين  پس ازآن تا نو  ١٩٨۶ تا سال ١٩٧۴ ضد جاسوسی برلين  از سال ۀ آمر ادار١٩۵٨

 توسط پارلمان از کار برکنار گرديد وآخرين ١٩٩٠ جنوری ١١در . معاون وزيروسپس رئيس دفتر امنيت ملی  

  . نظامی دگر جنرالۀرتب

  وبعداً در١٩۵٢ امنيت و اطالعات سياست  خارجی در سال ۀ شموليت در ادار١٩٢٩ورنرگروسمن  متولد سال 

سپس   اطالعات خارجی وۀ معاون ادار١٩٨۶ تا ١٩٧۶از سال . » اشتازی« اطالعات خارجی وزارت امنيت ۀادار

 آخرين ١٩٩٠ مارچ ٣١برکناری از وظيفه در . انشين مارکوس ولف ، رئيس اطالعات خارجی  ومعاون وزير ج

  نظامی  تورن جنرال ۀرتب
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