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 راه تثبيت ديکتاتورھا
 

 تابع ريمنس  از بحرين در مبارزه با مخالفان توسط شرکت ترويکو که از شرکت ھایالمان حمايت سازمان اطالعات 

  .می باشد

 در شکايت تازه ای مبنی بر ارسال OECDسازمان ھمکاری ھای اقتصادی و توسعه ) گزارش ويژه( برلين -ماناما

که  طوریه ب.  با رژيم ھای شکنجه گر منطقه را بررسی نموده استالمان به بحرين ھمکاری المانتکنولوژی تجسسی 

يکی از بخش ھای اَبَرشرکِت زيمنس از الع داده اند، شرکت ترويکا که فعاالن حقوق بشرو سازمان ھای مربوطه اط

ی انگليسی گاما رژيم بحرين را با در اختيار قرار دادن نرم افزار تجسسی که برای المانبرآمده است و گروه نرم افزاری 

ر واقع نيز شرکت ھای د. کار رفته است، مورد حمايت قرار داده انده شکنجه و تحت فشار گذاردن اعتراضات مردم ب

 برای توفيق در فروش نرم افزار خود به بحرين و نيز به ساير المانی بخش امنيتی سالھاست از جانب دولت المان

 در نمايشگاھی که در پايان سال المانآژانس دولتی تجارت خارجی . ديکتاتورھای عرب مورد حمايت قرار می گيرند

در شبه جزيره » رود  که میئیبا توجه به بھار عربی و احتمال درگيری ھا « در دبی تشکيل شد اعالم نمود که٢٠١١

 نيز با ھمکاری ادارات دولتی المانمعامالت بخش خصوصی . عرب احتياج شديدی به تکنولوژی تجسسی وجود دارد

 دولت . به نيروھای امنيتی بحرين آموزش می دھدBKA المان ئیھمراه است و از جمله سازمان اطالعات ضد جنا

  . صدور تسليحات گرم و مھمات را به بحرين داده استۀ عالوه بر آن اجازالمان

  

  نرم افزار تجّسسی

ی مربوط به بخش مراقبت به رژيم بحرين برای تحت نظر قرار دادن مخالفان آن کشور الماناين ادعا که شرکت ھای 

يز خبرگزاری بلومبرگ گزارش کرده بود که  ن٢٠١١ گستدر ماه ا. تکنولوژی تجسسی داده اند چيز تازه ای نيست

گوھای تلفنی و ايميل ھايشان را  و ن رژيم بحرين تحت شکنجه قرار گرفته و مأموران آگاھی بدانھا متن گفتامخالف

دنبال تحقيقاتی که در مورد صادر کنندگان نرم افزارھای الزم برای جاسوسی صورت گرفت ه ب. نشان داده بودند

خورد که بر طبق اطالعات مؤيد يکديگر، گرفته شده از   به نام شرکت مونيخی ترويکو بر میخبرگزاری بلومبرگ

 يکی از ۀبه گفت. دوتن از دست اندرکاران اين رشته، شرکت مزبور به رژيم بحرين نرم افزار تجسسی صادر کرده است

تکنولوژی مزبور را مأموران مھندسانی که کار نصب وسايل تجسسی را انجام داده اند به خبرگزاری بلومبرگ، 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

اينکار فقط ھم در بحرين . دبحرينی برای جلوگيری از اعتراضات و دستگيری تظاھر کنندگان مورد استفاده قرار داده ان

ليس ھا و وشرکت ھای نظير ترويکو از روابطی که با رياست سازمان ھای جاسوسی و رئيس پ. صورت نگرفته است

  ].١[اده نموده و به کشورھای منطقه نيز يکی يکی تکنولوژی تجسسی صاده کرده اند افسران ارتشی داشته اند استف

  

  صدور و خدمات دائم

 جاری افرادی چند و سازمان ھای حقوق بشر در برلين و لندن شکايات متعددی به سازمان ھمکاری ۀدر عرض ھفت

ی انگليسی گروه گاما عرضه نموده المانعليه شرکت مونيخی ترويکو و شرکت ] ٢ [OECDھای اقتصادی و توسعه 

 در حالی:  روابط خوبی دارندالمان و دستگاه ھای فشار BNDھر دوی اين شرکت ھا با سازمان اطالعات مخفی . اند

 فروخته است، محصوالت BKA المان دولتی ئیکه گروه گاما نرم افزار تجّسسی خود را به سازمان اطالعات ضد جنا

ترويکو در سال .  مورد استفاده قرار می گيردالمانت از جانب سازمان اطالعات مخفی ترويکو بر طبق اين گزارشا

 به حساب می آيد تأسيس گشت المان توسط اَبَرشرکِت زيمنس که از ھمکاران نزديک سازمان اطالعات مخفی ١٩٩٣

بنا بر «. » دھدترويکو خدمات دائمی به بحرين می« عالئمی وجود دارند که OECDبر طبق شکايات جديد ]. ٣[

 شرکت بين المللی گاما محصوالت تجسسی اين شرکت در کشورھای بسياری ۀاطالعات مطبوعات و کارشناسان در بار

 نيز ٢٠١١حتا پس از علنی شدن اين اطالعات در تابستان ]. ۴[»از جمله در بحرين مورد استفاده قرار می گيرند

برای کارکرد اين نرم افزار دارای « ھمراه بوده است و اين ھا محصوالت گاما ھمچنان با خدمات و به روز رسانی

  .»اھميتی فراوان می باشند

  

  گوھای فنی با سازمان اطالعات ضد جنائی المان و گفت

، بلکه ھمچنين از الماندر واقع نيز ادارات مربوطه در رژيم بحرين نه فقط از جانب شرکت ھای بخش خصوصی 

از جمله مديران بخش امنيتی بحرين به ھمايشی که سازمان . نيز حمايت می گردندجانب ادارات دولتی اين کشور 

پيش از آن ده ھا مخالف .  در دبی برگزار نمود شرکت داشتند٢٠١١مبر  نو٢۴ تا ٢٢ از المان ئیاطالعات ضد جنا

مبارزه با تروريسم «کنفرانس مزبور در باره موضوع . رژيم بحرين به قتل رسيده و افراد بسياری دستگير شده بودند

 سرکوب اعتراضات در المانليس سراسری و رياست پ٢٠١١در . بود» حفاظت از ساخت ھای حساس«و » بين المللی

 ٢٠١٢ جوالی ١٣ و ١٢در ]. ۵[ارزيابی نموده بود» اقدامات حفاظتی از ساخت ھای حساس«عنوان ه بحرين را ب

 کار ۀ ھمکاران بحرينی خويش را در چارچوب اقدامات آموزشی در بارالمان ئید جنامأموران سازمان اطالعات ض

BKA مبارزه با ۀگوی فنی در بار و گفت« يک الماناندگی پيش از آن دولت ]. ۶[ دعوت نموده بودند المان به 

  . و مأموران بحرينی را اعالم نموده بودBKAميان » تروريسم

  

  تسليحات گرم و مھمات

به رژيم ديکتاتور اين .  ادامه داردالماندولت ۀ  ويژۀگ افزار به دستگاه سرکوب بحرين نيز ھمچنان با اجازارسال جن

 ھزار ١٣ تعداد ٢٠٠٩بحرين از جمله در سال .  داده می شودالمانکشور سالھاست مسلسل، تفنگ و مھمات ساخت 

 ١٠٠ فروش ۀ اجازالمان شورای امنيتی سماً  ر٢٠١٠در سال .  دريافت نمود٣فشنگ ساخت ھکلر و کخ برای مسلسل ژ

 المان نيزکه پس از آغاز سرکوب ھای خونريزانه بود، دولت ٢٠١١حتا در سال .  مسلسل را به بحرين داد۵٠تفنگ و 

 ١٨ صدور قطعات تفنگ به بھای ۀبر طبق گزارش صدور جنگ افزار، اجاز:  صدور تسليحات به بحرين را دادۀاجاز

  . ھنوز انتشار نيافته اند٢٠١٢اطالعات مربوط به سال . ھزار يورو داده شد
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  ثبات مطلوب است

رژيم ھای مزبور قابل .  عربستان می باشدۀ اين اقدامات ھمکاری نزديک برلين با ديکتاتورھای شبه جزيرۀپيش زمين

ويژه قطر و ه از آنھا بعالوه بر آن برخی . اطمينان و غربگرا و نيز ھمکار غرب در مبارزه با ايران به حساب می آيند

 ۀو البته پيش فرض ادام]. ٧[ و سوريه داده اند اعربستان سعودی امتحان خود را در اتحاد با غرب در جنگ ليبي

اگر مخالفاِن کوچک ترين ديکتاتورھای خليج که بحرين باشد . ھمکاری مزبور بر سر قدرت ماندِن  آن رژيم ھا می باشد

ر گردند، ناظران با ريزشی دومينووار حساب می کنند که می تواند موجب ناآرامی ھای موفق به لرزاندن رژيم آن کشو

  .و اين به ھيچ وجه برای برلين مساعد نيست. ويژه در عربستان سعودی که دارای اقليت شيعی است بگردده بزرگتری ب

  

  ابتکار صادراتی تکنولوژی امنيتی

 iss) ترتيب دھندگان نمايشگاه مراقبت OECD ۀدی و توسعبدون توجه به شکايات سازمان ھمکاری ھای اقتصا

World MEK) مارس آينده در دبی تشکيل خواھد شد، اعالم کرده اند که نمايندگان شرکت ترويکو و ۶ تا ۴ که از 

و کار اين نمايشگاه فنی از جمله مربوط به کنترل ارتباطات سّری الکترونيکی . گروه گاما در آنجا حضور خواھند داشت

شرکت گروه گاما مدعيست که در يک چنين نمايشگاھی نرم افزار ۀ رياست توسع. کنترل شبکه ھای اجتماعی می باشد

اين گفته در نظر . محصول شرکت مزبور که اکنون در بحرين مورد استفاده قرار می گيرد، به سرقت رفته است

نمايشگاه مزبور برای . بدون خدمات عمل نمی کندکارشناسان ترديد آميز می باشد چرا که نرم افزار مزبور بی شک 

 برای آنھا از يک سو رژيم ھای ديکتاتور خليج که نمايشگاه فنی مزبور عمدتاً : بخش تجسسی دارای اھميت بسيار است

ھمين دليل نيز از سال ھا پيش در ه تشکيل می شود، فاقد کوچکترين محدوديتی برای اقدامات سرکوبگرانه می باشند و ب

از سوی ]. ٨[ بھشتی برای چشم چران ھای حکومتی ارزيابی شده است ۀ به منزلالمانانس دولتی اقتصاد خارجی آژ

با توجه به بھار عربی و استعداد قابل مالحظه ای که برای «ديگر بنا بر اظھارات گفته شده از جانب آژانس مزبور 

لذا شرکت ]. ٩[در شبه جزيره عربی باال و دائمی است وجود دارد عالقه به فن آوری امنيتی » یئدرگيری ھای منطقه 

برلين در :  حساب کرده و از آن متنفع گردندالمان مراقبت می توانند روی حمايت دولتی از جانب ۀھای فعال در زمين

  ].١٠[ تکنولوژی امنيتی اقدام نموده است ۀ در زمينصادرات به ابتکار ٢٠١١مبر نو

  

  حمايت مالی راھگشا

نيز حمايت گران مالی وجود (iss World MEK)  که در نمايشگاه ھا معمول است در نمايشگاه فوق الذکرھمانگونه

آنھا برخی از شرکت ۀ از جمل. دارند که برای رويداد مزبور ھزينه می کنند و البته کارشان بدون منفعت شخصی نيست

ی المانھر باد ھومبورگ، اوتيکو از آخن و گروه زيمنس، اُپُکو از شھر اليپزيخ، سيستم ھای آتيز از ش: یالمانھای 

  .حامی مالی راھگشا برای نمايشگاِه مراقبت، شرکت ترويکو از شھر مونيخ است. انگليسی گاما می باشند

 

  الماناز سازمان مراقب سياست خارجی 

  ٢٠١٣ بروری ف٨
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