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  ديپلوم انجينير کريم عطائی
  از مطبوعات سويس 

   را کی می سازد؟"سوپر دالر"
  )سی آی ِا( يا کوريای شمالی 

  
  ل می برداپوليس فيدرالی سويس نظر حکومت امريکا را زير سؤ

  
امريکا .  م به اين سو به تهلکه انداخته است١٩٨٩ مفتشين جهان را از  نهايت دقيق نوت يک صد دالری قلب،چاپ

در يک . را ساخته باشند" سوپردالر "  که، متهم می داند راکشور های مختلف، به شمول کوريای شمالیرين اواخر د

   .د سؤال های زيادی داردرين اتهام پوليس جنائی فيدرال راپور جديد،
  

2A19599 "فرانکلين"ر فيته   ازآخ   تقلب 

  
  نظارت از صفحۀ روی نوت                    اصل=بازفيتۀ                     تقلب = بستهفيتۀ              

تقريبًا همه بانک . آنچه ساخت نوت های قلب را در بر می گيرد، پوليس سويس ناف جهان را تشکيل می دهددرمورد 

مصونيت های جهان که نوت های بانکی در دست دارند ماشين های چاپ نوت، رنگهای مخصوص و ستاندردهای 

در مبارزه با ) سويس( جهان مرکز پرقدرت پول دورانی.  بکار ميگيرنددرين کشور انکشاف يافته اند،را که پولی 

پول تقلبی رول عمده را بازی می کند و مفتشين سويسی از لحاظ دانش تخصصی و تجارب شان در صحنۀ بين المللی 

زير " سوپردالر"دالر تقلبی  أ منشحيثه ب کوريای شمالی را اگر پوليس جنائی فيدرال. نظر قدر نگريسته می شونده ب

 نمی توان  بهتر است،یلز دالر اصچاپ آن اکيفيت  در قسمت کاپی دالر ها که  را به يقين اين حرف،سؤال می برد

  .ميان خالی پنداشت
  

   چهرۀ مرتکب را ندارد عاليم کوريای شمالی
رايج خود  پول ،امروز کوريای شمالی :" شود که شايع گرديده است، نگاشته می در راپوريکه اين هفته در انترنت 

ل خود بخود اسؤ اين  درين صورت. نمايد با کفيت خيلی خراب توليد می، م٧٠ سال های  با ماشين های چاِپرا

 اصرار   بسازد؟را با چنين کيفيت عالی" سوپردالر" بتواند اين کشورممکن است عرض وجود می کند که چطور 

  . بيش نيسته يیمبالغدرين مورد 

 تا با يک دستگاه د بيشتر سر و کار دار،  يک بانک از - پول مصونيت-وتری يماشين چاپ مورد نظر با پروگرام کمپ

بانی  امريکا تحت نظارت نهايت شديد نگه بکار است که در، موادی عالیا کيفيت دالر بتقلِببرای اين چنين . کاپی

 . ممکن نيست از آنميگردد و برداشت کاپی 

غير ممکن است که «،  در برابر خبرنگاران اظهار داشت مربوط پوليس جنائیيک مامور کميساريات پولهای تقلبی

 قبل که کوريای شمالی با آنها بانک نوت های مورد ضرورت را چاپ می کند، ٣٠ یتوسط ماشين ها" سوپردالر"

درن ودقيق چاپ بانک نوت را با تمام شين های ما در خفا مPyongyang اينکه پويانگيانگ. »ساخته شده باشد
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پوليس جنائی فيدرال می . رنگهای خاص و اجزای سری نوت های دالر را در اختيار داشته باشد، دور از تصور است

 می هاما صرف در زمينه موضوع را زير بعضی سؤال. پول تقلبی چاپ نمی کندکوريای شمالی يم يما نمی گو" گويد، 

  ." کشانيم
  

  رسی های امريکانظری به بر
هيچ صورت از ه درين جا، ب" سوپردالر" نوت های بدست آمدۀ ،نظر به اظهارات پوليس جنائی فيد رال در سويس

هم آهنگی ديگردر توزيع وبه بازار عدم .  نبوده  ولی قابل تأمل است در زمينهدور نيست که اين کدام ثبوت شرقِ 

 تا در توليِد از حد  بيشمصارفهمچنان ". مقادير کوچک به مشاهده ميرسد به  مختلف و طريقانداختن سوپر دالر به

اين چنين مصارف بزرگ را صرف يک .  بمشاهده می رسد که است"سوپرتقلبی"نوع نوت های ١٩  ال اقلحال

ها مقدار دقيقًا کنترول شدۀ نوت های تقلبی که در ظرف سالعرضۀ . عهده بگيرده می تواند ب) دولتی(موسسۀ جنائی 

 ، موسسۀ تقلب کننده بدون شک مقدار ده مرتبه بيشتر را میضد هرگونه منطق ديده می شود چهبعمل آمده است، 

    ."توانست بدوران باندازد

 بچاپ برساند، به بقين به پيمانه بزرگ  را"سوپردالر"توانست  اگر رژيم مفلس کوريای شمالی می: با کلمات ديگر

ضبط می گردد که به تناسب ديگر دالر های تقلبی " سوپردالر" ميليون ۵٠هانی ساالنه به سويۀ ج. آنرا عملی می کرد

. ی فيدرال عقيده دارد که يک جنگ اقتصادی در نظر نيستازين لحاظ پوليس جناي. ی ناچيزاستازنظر اقتصادی خيل

ر به تعهدات بين المللی در قراريکه از راپور استنباط ميگردد، مقامات سويسی نتايج بررسی های خود را نظهم چنان 

 US Secret Service (USSS) تقلب پول در امريکا ادارۀ مخفی که  در تشخيص مبارزه با توليد پول تقلبی به

نۀ نوت خااين چاپکشف توانست در ه  ن،امريکا باوجود وسايل دقيق تخنيکيی دست داشته« .سپرده اندموظف است، 

 خود داری ،از دادن هرگونه معلومات در تعقيب بررسی ها USSS ۀادار د، راپور می گوي. توفيق يابدهای تقلبی

  .می داند" سوپردالر" ميليون ٢۵٠مراتب کوريای شمالی را مؤلد ساالنه ه  بUSSS . »ميکند
  

  دوام دارد) CIA سی آی ِا(در مورد چاپخانۀ شايعات 
         از،حيث ثبوته ب. کرد  را متهم می"یايران، سوريه، حزب اهللا و آلمان شرق" واشنگتن ٩٠ و ٨٠درسالهای 

کار کرده مطلوب  که اقرار می کردند، خود در ماشين های چاپ و يا آنانی "سوپردالر"هندگان با بکسهای مملو از پنا

ۀ توليد کنند) سی آی ِا( تقويه ميکردند که  را آوازه اينشاهدين غير قابل اعتبار با گفتار خود.  سخن در ميان استاند،

نگهای خاص و ربيشتر به ترکيب ) سی آی ِا(بهرصورت . کندا تمويل ن فعاليت های آنر  کانگرساست تا" سوپردالر"

 Kim کيم يانگ ايلز"انجينيرانِ نسبت به دارد  دسترسی ،بانی قرار داشته شديدًا تحت نگه توليد دالرکهديگر اجزای

Jong Ils "رهبر کوريای شمالی .  

همين از آلگی ماين، رانکفورترروز نامۀ ف ِکتور اقتصادی آلمانی زبان  َِ، ريدKlaus W. Benderکالوس وی بندر

می باشد، مرکز چاپخانۀ " صنعت سری"اموردر   مسلکیاو که نويسندۀ کتاب های زياِد. ندوری نمايندگی می کتي

ِ ه را نه در کوريای شمالی بلکه چيزی ب" سوپردالر" در همين             ،رنَدِب. ندز واشنگتن تخمين می طرف شمال

  . فعاليت داردحالرا در ١DLR-Gioriدر آنجا يک ماشين مدرن ) سی آی ِا (شايع نمود که اوا خر

  پايان
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