ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﻼش ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و آﻟﻤﺎن
ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻮﺋﯿﺴﯽ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۸ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۸
ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﭘﺴﺖ ﮔﺰارﺷﯽ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ
و آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻮﺋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم Crypto

 AGرا ﺑﺮای ﻣﺪت ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻫﻪ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺗﺠﻬﯿﺰات ارﺗﺒﺎﻃﯽ رﻣﺰﮔﺬاری
ﺷﺪه اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﺻﺪ ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻣﺮﮐﺰی آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻣﺮﮐﺰی آﻟﻤﺎن ﻇﺎﻫﺮا از دﻫﻪ  ۱۹۷۰ﺗﺎ

 ۱۹۹۰ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ  Crypto AGرا در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
و ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻬﻢ دﺳﺘﺮﺳﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه .اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات

ﻧﯿﺰ در اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ارﺳﺎل و درﯾﺎﻓﺖ ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﻓﻮق ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ؛ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و آﻟﻤﺎن ﺑﻪ

راﺣﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﮐﺪﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم ،آن ﭘﯿﺎم ﻫﺎ را
رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻮﻣﺎس رﯾﺪ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻧﺰ ﻫﺎﭘﮑﯿﻨﺰ از ﻃﺮﯾﻖ اﮐﺎﻧﺖ ﺗﻮﺘﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺧﺒﺮ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داد و ﻧﻮﺷﺖ:

ﺑﮕﺬارﯾﺪ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را روﺷﻦ ﮐﻨﯿﻢ :ﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮﻫﺎی اﻓﺸﺎ ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺸﺮ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻮش از ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد.
اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﻪ ﻗﺪﻣﺘﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻫﻪ دارد »ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﻂ ﻣﺮزی« ﻧﺎم داﺷﺖ و اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ در
ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﭘﺴﺖ و ﮐﺎﻧﺎل  ZDNetآﻟﻤﺎن رﺳﯿﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
دﯾﮕﺮی ﻧﻈﯿﺮ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﮐﺎﻧﺎدا ،اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ و ﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪ )ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺑﺎ ﻧﺎم ﭘﻨﺞ ﭼﺸﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ(
اﺣﺘﻤﺎﻻ از ارﺗﺒﺎط ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و آﻟﻤﺎن ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻮﺋﯿﺴﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻧﻔﻊ ﺑﺮده اﻧﺪ.
ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش واﺷﻨﮕﺘﻦ ﭘﺴﺖ  Minervaاﺳﻢ رﻣﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ  CIAﺑﺮای  Crypto AGﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮد؛
ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻟﻬﻪ ﺧﺮد در روم ﺑﺎﺳﺘﺎن اﺷﺎره دارد.

اﻣﺎ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻫﺎی ﺧﺒﺮی ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ واﮐﻨﺶ ﺟﺪی ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﻮﺋﯿﺲ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
داﺷﺖ و در اداﻣﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ روﯾﺘﺮز ﮔﻔﺘﻨﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه  Crypto AGرا ﮐﻪ در
ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﻣﻨﺤﻞ و ﺑﻪ دو ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ آﻏﺎز ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش روﯾﺘﺮز ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﯾﻦ اﻧﺤﻼل اﺣﺘﻤﺎﻻ آن اﺳﺖ ﮐﻪ  CIAﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻓﺮوش
ﺳﻬﺎم ﺧﻮد و ﺳﺮﭘﻮش ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮ رواﺑﻄﺶ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﻣﻘﺎﻣﺎت  CIAو آﻟﻤﺎن از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻫﺎ ﺧﻮدداری ﮐﺮده
اﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ اﺳﻨﺎد ﻟﻮ رﻓﺘﻪ ﻣﻄﺮح ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ

در ﻗﻠﺐ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ رﻣﺰﮔﺬاری ﺷﺪه ﭘﺮﺗﺎﺑﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش آﻧﻬﺎ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در دﻫﻪ  ۱۹۳۰ﻣﯿﻼدی ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﻮﺋﯿﺴﯽ آﻏﺎز ﺷﺪه .در دﻫﻪ  ۱۹۵۰ﻣﯿﻼدی
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی و ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن رﻣﺰ در آﻣﺮﯾﮑﺎ و آژاﻧﺲ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ Crypto AG
اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و آﻧﻬﺎ ﻃﯽ ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺠﯿﺐ زاده« ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻮرﯾﺲ ﻫﮕﻠﯿﻦ ،ﻣﺨﺘﺮغ و

ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺳﺴﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ اﻣﺘﯿﺎز دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات آن را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.

در ﯾﺎدداﺷﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ آرﺷﯿﻮ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ )ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ

ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ( ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ اﯾﻨﻄﻮر آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ وﯾﻠﯿﺎم ﻓﺮﯾﺪﻣﻦ )ﻣﺘﺨﺼﺺ رﻣﺰﻧﮕﺎری آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ( در ﻣﺎه
ﻣﺎرس  ۱۹۵۵ﻧﺎﻣﻪ ای را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ارﺳﺎل ﮐﺮده و در
آن ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ارﺗﺒﺎﻃﯽ رﻣﺰﮔﺬاری آن ﺑﺮای دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

در اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻫﺎﮔﻠﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ رﻣﺰﮔﺬاری ﺟﺪﯾﺪ را ﺗﺎ

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ آن را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪل اوﻟﯿﻪ ﭘﯿﺶ
ﺗﻮﻟﯿﺪ از آن دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﻣﯽ اﻧﺪازد.
ﻓﺮﯾﺪﻣﻨﺪ در اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:

ﻣﻦ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
ﻣﺪل ﻫﺎ را در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
در دﻫﻪ  ۱۹۷۰ﻣﯿﻼدی  CIAو ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را
ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﻮﻟﯿﺪی آن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ؛ در اداﻣﻪ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن رﻣﺰﮔﺬاری اﯾﻦ دو ﻧﻬﺎد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﺳﻮﺋﯿﺴﯽ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﭘﯿﺎم ﻫﺎی رﻣﺰﮔﺬاری ﺷﺪه ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ را ﺑﺸﮑﻨﻨﺪ.

در ﺑﺮﻫﻪ ای آﻣﺮﯾﮑﺎ و آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﭼﻨﺎن ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ روی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ در آﻧﺠﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ و ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﺎر ﻧﮑﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺣﺘﯽ روی اﻗﻼم و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎی ﻓﺮوش
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ  CIAو ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﻪ
ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﯾﮏ ﺗﻐﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺳﺎﺑﻖ  Crypto AGﺑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن  SRFﺳﻮﺋﯿﺲ
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ او دو اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ رﻣﺰﮔﺬاری را در دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده .اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ اول ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺒﻮده اﻣﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ دوم ﻧﻘﺶ ﻧﻮﻋﯽ درب ﭘﺸﺘﯽ را ﺑﺮای آن دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن Crypto AG

ﻃﯽ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﭼﻮن ﻣﺼﺮ ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺸﻮر در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﮐﻪ از ﺗﺠﻬﯿﺰات ارﺗﺒﺎﻃﯽ  Crypto AGاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺨﺸﯽ
از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﻮﻧﺪور ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﮔﺮوﻫﯽ از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ در دﻫﻪ  ۱۹۷۰ﻣﯿﻼدی ﺗﺎ ﺣﺪودی

ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ و ﻫﺪﻓﺸﺎن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻔﻮذ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی در
آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻮد.
در ﯾﮑﯽ از ﯾﺎدداﺷﺖ ﻫﺎی  CIAﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۹۷۷ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ آرﺷﯿﻮﻫﺎی اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻋﻀﻮ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﻮﻧﺪور ﻣﺎﺷﯿﻦ
ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ رﻣﺰﮔﺬاری ﺷﺪه  CX52را از ﺷﺮﮐﺖ  Crypto AGﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻃﻼع
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ را ﭘﯿﺶ از ﻓﺮوﺷﺸﺎن ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺴﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ.
واﺷﻨﮕﺘﻦ ﭘﺴﺖ در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺷﻮروی و ﻧﻪ ﭼﯿﻦ از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده اﻧﺪ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺖ ﺑﻠﯿﺰ ﭘﺮوﻓﺴﻮر دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻋﻠﻮم راﯾﺎﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﻮرج ﺗﺎون اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات  Crypto AGﻣﺘﮑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ
داﻧﺶ ﻻزم ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی اﯾﻤﻦ ﺧﻮد را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺮﺗﺮی ﻋﻈﯿﻢ را
ﺑﺮای آﻣﺮﯾﮑﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﺑﻠﯿﺰ در اداﻣﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

اﻣﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﮐﻪ از اﯾﻦ ﮔﺰارش و اﺧﺒﺎر اﻓﺸﺎ ﺷﺪه ﻣﯿﺘﻮان ﮔﺮﻓﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺸﻮری
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ رﻣﺰﮔﺬاری ،اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪی و ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد
ﻫﺪف ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﭘﺎﯾﺎن ارﺗﺒﺎط
واﺷﻨﮕﺘﻦ ﭘﺴﺖ و ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ  ZDNETآﻟﻤﺎن ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺳﺮد )در ﺳﺎل
 ۱۹۹۵ﻣﯿﻼدی( CIA ،ﺳﻬﻢ ﺳﺮوﯾﺲ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ آﻟﻤﺎن در ﺷﺮﮐﺖ  Crypto AGرا ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ  ۱۷ﻣﯿﻠﯿﻮن
دﻻر ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮد و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﻣﯿﻼدی ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  Crypto AGﻣﻨﺤﻞ و واﮔﺬار ﺷﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۱۹۵۵ﻣﯿﻼدی ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﭘﻨﻬﺎن  CIAدر اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ

ﺳﻮﺋﯿﺴﯽ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻣﻔﺼﻞ ﺧﻮد در اﯾﻦ
ﺑﺎره را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻧﺒﻮد.
ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﺎﻟﺘﯿﻤﻮر ﺳﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻫﺎ در ﺳﺎل  ۱۹۵۵ﻣﯿﻼدی ﭘﯿﺮاﻣﻮن
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻮﺋﯿﺴﯽ ﻣﺬﮐﻮر و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ  CIAﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ درآوردﻧﺪ اﻣﺎ از ﮔﺰارش آﻧﻬﺎ

ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﻗﻄﻌﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﭘﯽ ﺑﺮد.
ﻧﺒﺮد ﺑﺮ ﺳﺮ رﻣﺰﮔﺬاری

ﮔﺰارش ﻫﺎی ﺧﺒﺮی در ﻣﻮرد ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن  CIAو  Crypto AGدرﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ
دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺘﻨﻬﺎ در ﻣﻮرد ﺧﻄﺮات ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺳﺎﯾﺒﺮی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﺸﺪار ﻣﯽ دﻫﺪ
ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺠﺮی ﻗﺎﻧﻮن در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت رﻣﺰﮔﺬاری ﺷﺪه

ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﺶ را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.

ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه آﺗﯽ دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻫﻮاوی در زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی  5Gﺧﻮد

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﺸﺪار داده ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺪف ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ
و ﺣﺘﯽ اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ آن ﺑﺎ ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ ﻧﯿﺰ در

ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل وﯾﻠﯿﺎم ﺑﺎر دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺠﺮی ﻗﺎﻧﻮن در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ از

ﻃﺮﯾﻖ درب ﭘﺸﺘﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی رﻣﺰﮔﺬاری ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ
اﭘﻞ و ﻓﯿﺴﺒﻮک دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در زﻣﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﯾﻦ درب ﻫﺎی ﭘﺸﺘﯽ

اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

