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 ٢٠١٣ جوالی ٠۶

  کنند ھا جاسوسی میالماننگلوساکسونھا از اچگونه 
 

فعاليت شھروندان کشورھای خارجی در اينترنت از سوی سازمانھای  در مرکز جنجال ناشی از نظارت بر المان

شد فھميد،  از اولين گزارشات روزنامه ھا در رابطه با اين رسوائی می.  و انگليس قرار گرفتامريکا ۀجاسوسی عمد

ه را ب)١(نگليسيھا توجه سازمان سيا و ھمتای آن، مرکز ارتباطات دولت االمان اروپائی ھا، بيش از ھمه ۀکه از ميان ھم

 جالب توجھی را چاپ کرده که در آن شدت نظارت آنگلوساکسونھا بر ۀ گاردين لندن نقشۀروزنام. خود جلب کرده است

سمت راست باالی نقشه شاخص شدت (دھد   روسيه، را نشان میۀاضافه يھا بيش از ھر کشور ديگر اروپا، بالمان

  .)٢()نظارت با رنگ سبز تيره تا سرخ

  

 ساله پس از پايان جنگ جھانی دوم، جمھوری ۴٠ بيش از ۀدر يک دور. ا ھيچ چيز حيرت انگيزی وجود ندارددر اينج

افزون بر آن، . قرار داشت» بلوک شرق« عليه اتحاد شوروی و کشورھای امريکا در خط مقدم جنگ سرد المانفدرال 

 نازی ءابتدا: شد اليلی برای اين کار يافت میھميشه د. کرد يھا ھم نظارت میالمان بر خود لزوماً » برادر بزرگتر«

  . با اتحاد شورویالمانزدائی و سپس، ترديد ايدئولوژيک نسبت به توافقنامه ھای بازرگانی جمھوری فدرال 

»  آھنیۀپرد«، که در آنھا تدابير تجسسی عليه آن سوی امريکاتأسيسات مخفی : اعمال نظارت کار چندان دشواری نبود

 نيز تحت نظر ھمان تأسيسات مخفی قرار المانسراسر خاک .  غربی مستقر بودندالمانشدند، در   میءآماده و اجرا
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راه انداختند که موجب تخريب ه  جنجالی بامريکا ميالدی، سازمانھای جاسوسی ١٩٨٠، در اواخر سالھای مثالً . داشت

ی الماندر آن ھنگام، روزنامه نگاران . يد گرد١٩١٢ احداث شده در سال )٣(»ايمھاوسن شيمی«يميائی ک مواد ۀکارخان

 تجاری سؤاالت ناراحت کننده ای را مطرح سازند، اما اين ۀجرأت کردند، در مورد روشھای کسب اطالعات محرمان

طی .  قرارداد بسته بود، غرق شدندايميائی با ليبيک مواد ۀپرسشھا در سيل اتھامات عليه کارخانه، که برای احداث کارخان

 - تدارک ديده شداکه چندی پيش خاتمه يافت، اعمال تحريمھا عليه ليبي.) م. سرزمين زرخيز(» دره الدورادو«عمليات 

 برای عنوان کردن يميائی، اتفاقاً کمنظور ساخت تسليحات ه  پيش بينی شده بۀراجع به احداث کارخان» اسناد محرمانه«

  .اتھامات عليه معمر قذافی بسيار مؤثر واقع شدند

ھمبستگی با آنسوی اقيانوس « اروپا بوده و ھمچنان خواھد بود، و ۀ يک عضو کليدی ناتو در قارالمان کشور البته،

  فدرال را نيز تشکيل میالمان برلين بوده، بلکه، اصل اساسی سياست خارجی ۀنه فقط ھمواره مورد تأکيد ساد» اطلس

چنين مقدر شده .  سياسی در جھان مشھور بودۀصادی و کوتولعنوان غول اقته  تا قبل از وحدت، بالمانبا اين حال، . دھد

يھا به اين واقعيت عادت کرده بودند که آنھا بايد در داخل به کار توليدی مشغول شوند و در المانبود؛ در طول چندين دھه 

 واشنگتن اگر ويلی برانت بدون موافقت. حرکت نمايند» خط آتش«سياست جھانی، بدون تالش برای طرح ابتکار، در 

اما اکنون، پس .  صلح نوبل بشودۀ جايزۀتوانست در قبال سياست شرقی خود برند داشت، ھرگز نمی حتی يک قدم برمی

 متحد ورای ،گيرد، که البته خود اين مدعا نيز ی اعمال سياست مستقل قوت میا متحد، دعونلماااز گذشت سالھا، در 

 بر اين پايه استوار است که سرنوشت امريکا سياست خارجی ۀرياگر امروز نظ. کند اقيانوسی آن را تحريک می

شود، که زمان خروج   اقيانوس آرام رقم خواھد خورد، چنين مستفاد نمی- تئاتر آسياۀنبردھای آتی بين الملی در صحن

  .عکس، پشت جبھه ھا بايد قوی و قابل اعتماد باشنده ، باتفاقاً . ئيھا از اروپا فرارسيده استامريکا

تالنتيک شمالی را روشن ا آرايش واقعی نيروھای داخل پيمان )۵( و تمپورا)۴(العات مربوط به برنامه ھای پريزماط

الندنو و استراليا که يکنند توجه خود را روی ترکيب کشورھای انگليس، کانادا، ز رسانه ھای غربی سعی می. کرد

 اين ۀزيرا ھم. وصل نموده، متمرکز کنند) Five Eyes(» پنج چشم« جھانی ۀ آنھا را به شبکامريکا ۀاياالت متحد

... شدت تعجب کردنده که تحت نظارت بوده اند، ب ھا از اينالمان. نگلوساکسون ھستنداکشورھا جزو گروه کشورھای 

نظر ميرسد، چنين فرومايگی ه  ب!دقت کنترل می کننده چرا که متحدانشان، در اروپا بيش از ھر کس ديگری آنھا را ب

 فدرال حمايت از قانون اساسی سال به سال نسبت به تھديدات ۀاز روسھا و چينی ھای بدکردار انتظار داشتند؛ اداررا 

 را در تنگنا قرار داده المان ۀتناوب رسوائی ھای جاسوسی، جامع. دھد شدار میوناشی از جاسوسی صنعتی به آنھا ھ

، الماندوستی با ! ی خود دست زدند؟ افسوسالمان دوستان ، انگليس به فعاليتھای جاسوسی ازامريکااما چرا . است

  .ی بيمورد نيستالماننگلوساکسونی، البته، ارزش دارد، ولی جاسوسی از دوست امتحدان »  درونیۀداير«

 چند نقل قول از انجمن . برانگيختالمانئی را در امريکاواکنش طبيعی در مقابل اين رسوائی موجی از احساسات ضد 

 قدری زياد است که بوی تعفن آن تا اروپا میه  بامريکاکثافت در «: تنفذ فرانکفورتر آلگماينه ذکر می کنيمانترنتی م

 ھمه و ھمه، نشانه ھائی از - رسوائی ھا، جنگھای ناعادالنه، جنايات جنگی، تکبر نسبت به شرکای تجاری. رسد

يھا رفتار امانند کاوبئيھا کما فی السابق امريکا «.)٧(» ما به گرداب شّر کشانده شده ايم)۶(...ديکتاتوری جھانی ھستند

 ۀ آزاد تجاری بين اتحاديۀ منطق-»ناتوی اقتصادی«زمزمه ھای متوقف کردن مذاکرات مربوط به تأسيس . »کنند می

  .رسد گوش میه  شروع شده، ب که اخيراً امريکا ۀاروپا و اياالت متحد

داقت خود را ثابت کرده اند، بيش از ھر کس ديگری در اروپا نظارت يھای نجيب، بر مردمی که صالمانکه بر  و اين

. م، المان دمکرات -کارشناس مسائل سياست داخلی حزب سوسيال. ويژه دردناک استه ھا بالمانکنند، برای  می

. »جيه کردتوان تو وجه نمی ھا را به ھيچالمانکنترل جمعی «: کند  انزجار خود را با اين گفته بيان میھارتمن، مراتب
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، ٢٠٠٣ سال جنوریدر .  چيزی برای عيبجوئی کردن داردالمان، امريکا نظر ھژمونی طلبی ۀبراستی؟ ولی از نقط

ھا کجا بودند؟ المان صادر کردند، امريکا مشترک وفاداری به ۀھنگامی که ھشت تن از سران کشورھا و دولتھا بياني

ال، دانمارک، لھستان، چک و گق را سران انگليس، ايتاليا، پرت به عراامريکا ۀدر حمايت از حمل»  ھشت تنهۀنام«

 شورای امنيت ۀ از رأی دادن به قطعنام٢٠١١ سال چپس چه کسی جرأت کرد در ماه مار. مجارستان امضاء کردند

، و انالم خودداری کند؟ از ميان کشورھای غربی اين فقط ا پرواز ممنوع در ليبيۀ اعالم منطقۀسازمان ملل متحد در بار

رسوائی « سابق، يوشکا فيشر، ۀ وزير امور خارجۀگفته ب(ول تصميم خطرناک ؤپس از آن، گيدو وستروله بود که مس

البته اين ھم ناگفته نماند . شناخته شد و برلين نيز حتی حاضر نشد او را از مقام وزارت امور خارجی عزل نمايد) »ملی

در ھر حال، . ردند و او را از پست معاونت صدر اعظمی برکنار کردندکه خالف سنت، اين پست را به وزير اقتصاد سپ

. اين سؤال ھنوز بی جواب مانده است، که استاندارد دوگانه تا چقدر در افکار عمومی اروپائی ھا رسوخ کرده است

صورت ) نگدر دانشگاه شين ھووا در پکن، در دانشگاه چينی ھنگ ک(، اعمال نظارت بر چين يعنی، ھنگامی که مثالً 

  .شود گيرد، يک امر عادی، ولی در اروپا، نقض حقوق مدنی شناخته می می

 ۶٠٠روزانه .  ھمه را سردرگم ساختالماندر نھايت، ابعاد نظارت سازمانھای جاسوسی به مشخصات شخصی در 

 ھدای می روز نگ٣٠مدت ه ، محتوای صفحات شخصی در فيسبوک ضبط و بن تماس تلفنی، مکاتبات الکترونيکميليو

حتی اگر شما ھيچ کار بدی ھم نکنيد، ارتباطات شما «:  گاردين اظھار داشتۀادوارد سنودن در مصاحبه با روزنام. شود

يھا وزارت امنيت ملی جمھوری المان، ھنوز ھم المانبيست سال پس از وحدت دو . »کنند را کنترل و ثبت می

، »سالم از اشتازی«: خوانيم به ھمين سبب می. شمارند ی می ديکتاتورۀ سابق را رايج ترين نمونالماندمکراتيک 

علت نقض ه بگذار خودش را ب. کند  سنودن را متھم میامريکا«، )٨(»بيائيد مأموران سابق اشتازی را جلب کنيم«

اگر قبول کنيم که سازمان اشتازی با .  آزاديھای خصوصی و دفاع از آزاديھا متھم سازدۀآزاديھای ابتدائی در عرص

شخصات شخصی و نامه سازمان سيا نيز ھمين کار را با م. کرد نقض حريم خصوصی، نامه ھای شخصی را باز می

در شبکه . )٩(؟» چيستامريکا ديکتاتوری بود، پس الماناگر جمھوری دمکراتيک . دھد  انجام میھای الکترونيک

اگر کارھا «. دانند  و انگليس را نه با اشتازی، بلکه با گشتاپو برابر میامريکا سازمانھای اطالعاتی المانھای اجتماعی 

ھای  یالمان«با اين وصف، ھم . نظر خواھد رسيده ھمچنان ادامه يابد، گشتاپو در مقايسه با آنھا گروه ُکر پسران ب

 آنھا و يا آريائی ۀپس، اميد کودکان. کند لھا باور داشتند که ھيچ اتفاق بدی آنھا را تھديد نمیسا» آريائی ھا«و ھم » خوب

  ؟»ھای خوب چه شد

 شھروندان، حتی انسانھای قابل اعتماد را ھم زير نظر ۀتوان ھم کمک تکنولوژی معاصر میه ، خالف گذشته، بواقعاً 

طور واضح و آشکار به مخاطبان خود ه سايتونگ بويچه  زود دۀ و روزنامالمان NDRکانال تلويزيونی . گرفت

ی  جريان مامريکا و المان اطالعات بين ۀکمک آن سيل مبادله  وجود دارد که بTAT_14نام ه  بيبلیک: توضيح دادند که

  تنظيمی انگليس با عنوان تمپورا درۀگذرد، و برنام  از عمق اقيانوس اطلس از طريق جزاير انگليس میيبلک. ابدي

له را أاگر طرف اخالقی مس.  خوبی ھستۀايد. کرد  جمع میيبلعرض يک سال و نيم مشخصات شخصی را از اين ک

 برابر بيشتر از حجم ١٩٢ زيرا، حجم آن -ماند کنار بگذاريم، فقط حل مشکل پردازش حجم عظيم اطالعات باقی می

  .باشد  اطالعات جمع آوری شده در کتابخانه ملی انگليس میۀھم

شود،   آنھا انجام میۀواسطه  تمپورا در مقابل کلمات کليدی، که کار گذراندن اين ھمه اطالعات از صافی بۀامبرن

در سال . ن روش چندان کارساز نيستيکند، که ا  ثابت میالمان سازمانھای اطالعاتی ۀتجرب. دھد واکنش نشان می

يسم، تجارت غيرقانونی اسلحه و انسان مورد بررسی  ميليون پيام کوتاه به ظن دست داشتن در ترور٣ در حدود ٢٠١١

  .خود جلب کرده  مورد آن توجه سازمانھای ضدجاسوسی را ب٢٩٠قرار گرفت، ولی فقط 
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تواند تحت نظر گرفتن ھمه را توجيه   فدرال عبارت از آن است، که مبارزه با تروريسم نمیالمانموضع رسمی دولت 

 .گويد م شده در شبکه ھای اجتماعی قضاوت کنيم، افکار عمومی نيز چنين میاگر بخواھيم بر اساس نظرات اعال. کند

 حق مصونيت هکنند، که نظارت بر عموم نسبت به آسيبھای وارده ب در عين حال، انسانھائی ھم ھستند، که تصور می

 راھنمای عمل  نيز درست اين قاعده راالمانرسد، سازمانھای اطالعاتی  نظر میه ب. زندگی شخصی سودمندتر است

ه در ھر صورت، خبرھائی در اين باره به رسانه ھا درز کرد، که ب.  حرکت خود قرار خواھند دادۀخود برای ادام

 جديدی تأسيس گرديده، که به کار نظارت بر اينترنت ۀ شعبالمانمنظور دفع خطرات تروريسم در سازمان امنيت فدرال 

 درصد اطالعات ٢٠منظور دفع خطر تروريسم، ه  حق دارد ب مذکورۀطبق موازين موجود، شعب. مشغول است

. شود، جمع آوری نمايد ی و گزارشگران خود در ديگر کشورھای جھان مبادله میالمانمخابراتی را که بين کاربران 

 .کنند که طرح قانونی تشديد کنترل بر فضای اينترنت مورد بحث و مذاکره قرار گيرد برخی سياستمداران پيشنھاد می

 قانونی موازين جديد درخواست ۀاليح«) حزب دمکرات مسيحی (اشتالکنھت. ھوزير کشور ايالت ساکسونی، 

را برای بررسی به دولت محلی ارائه کرده، که بر اساس آن شرکتھا موظفند اطالعات » مشخصات اطالعات راه دور

 دفاع از قانون ۀليس و ادارو در اختيار پ عبور کاربران اينترنتی راۀ شناسائی شخصی، آدرس و کلمۀمربوط به شمار

 و امريکاحاال که «: کند شکل مختصر بيان میه  بسايتونگميتل دويچه  محلی ۀ روزنامۀخوانند. اساسی قرار دھند

به . )١٠(انگليس به اين کار دست زده اند، الزم است ما نيز قانونی تصويب کنيم که نظارت به شکل قانونی انجام گيرد

  . شرقیالمان ۀچنين است فرياد آغشته به طنز تلخ در انجمن روزنام! خوش آمديد» ١٩٨۴سال «

  

  زيرنويسھا

  . توضيحات رديفھای يک، سه، چھار، پنج و شش از مترجم و بقيه از خود نويسنده است:توجه

(1)- Government Communications Headquarters 

(2)-http://www.guardian.co.uk/world/2013/jun/08/nsa-boundless-informant-global-

datamining#zoomed-picture 

(3)- Imhausen-chimie 

 فوق سّری، تدوين شده توسط سازمان ۀ برنامۀمثابه بقه بندی شده ب، طامريکا دولتی ۀبرنام - )PRISM( پريزم -)۴(

که  ، زمانی٢٠١٣جامعه در سال .  زير نظر گرفتن تروريستۀعنوان جايگزين برنامه  ب٢٠٠٧امنيت ملی در سال 

طالع منتشر گرديد، از وجود چنين برنامه ای ا» گاردين«و » واشنگتن پست«بريده ھائی از برنامه در روزنامه ھای 

 ).ديايويکی پ: نقل از(يافت

 فيبر نوری است که بنا يبلنصب شده در روی ک» زالوی الکترونيک«مفھوم ه  ب اصطالحاً -)Tempora(تمپورا  -)۵(

 فيبر نوری اقيانوس اطلس وصل کرده و پس از آن، انواع يبلھای گاردين، مرکز ارتباطات دولتی انگليس به کۀبه نوشت

گوھا در اسکايپ و پيامھای مندرج در شبکه  و ، گفتتماسھای تلفنی، پستھای الکترونيک: امل شات الکترونيکارتباط

  ).ديايويکی پ: نقل از(ھای اجتماعی را زير نظر گرفت 

 جرايم و جناياتی که امپرياليسم جھانی و در ۀ و انگليس، و ھمامريکا پس از رسوائی جاسوسی امپرياليستھای -)۶(

شوند و حقا  طور روزمره مرتکب شده و میه  و بدر امتداد تاريخ جھان ۀ گوش- در گوشهريکاامرأس آن امپرياليسم 

اينجانب بسيار عالمندم بدانم که بعد از   و اسپانيای قرن بيستم را سفيد کرده اند،جاپان، ايتاليا، المانروی فاشيستھای 

خصوص، آنھائی که تخريب عدالت ه اليستی، ب امپري- اينھا، حرف و حساب پيروان و مبلغان دمکراسی بورژوائیۀھم

کردند، چيست؟ آيا حداقل از اين به بعد نيز خواھند توانست  تعريف می» دمکراسی«اجتماعی را برآمد و عروج 
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 را شان جلو بدھند و در باب لعن و نفرين عدالت اجتماعی داد سخن بدھند و يا کار، ۀسرشان را باال گرفته و سين

 آحاد جامعه را مغاير اصول اساسی حقوق بشر بخوانند و ۀت، آموزش و تحصيل رايگان برای ھممسکن، طب و بھداش

دانم  البته، من بسيار بعيد می!  علمی، صنعتی، توليدی، فرھنگی و اجتماعی کشور را کاری عبث بپنداردۀرشد و توسع

» سود«زد آنھا ھيچ چيز ديگری غير از ھستند و در ن» بازاری«زيرا، اينھا . که اين جماعت شرم و حيا سرشان بشود

  .مقدس نيست

(7)-http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/amerika/asyl-fuer-snowden-ecuador-weist 

sanktionsdrohungen-zurueck-12261255.html 

(8)-http://www.mz-web.de/mitteldeutschland/datenschutz-mehr-rechte-fuer-den 

geheimdienst-,20641266,23493340.html 

(9)-http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/tempora-berlin-nimmt-bericht-ueber 

abhoerprogramm-sehr-ernst-12240215.html 

(10)-http://www.mz-web.de/mitteldeutschland/datenschutz-mehr-rechte-fuer-den 

geheimdienst-,20641266,23493340.html 

:منبع  

http://www.fondsk.ru/news/2013/06/29/kak-anglosaksy-shpionjat-za-nemcami-21314.html 
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