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در اعماق چه می گذرد؟

بخش چھارم

او واسطۀ خريد و انتقال اسلحه است .او بھترين ارتباط را باکارخانۀ اسلحه سازی ھاکلر و کخ يا کراوس مافای المان
دارد و از سوی ديگر با افريقا .به علت محدوديت ھای المان در تجارت اسلحه و اين که آنھا نمی توانند به شکل علنی
اسلحه به ديکتاتورھا بفروشند ،به ھمين دليل بازاری خاکستری و سياه برای فروش توليدات شان موجود است .اسلحۀ
ژ ٣را در مقياس ميليونی برای پاکستان و عربستان و ايران ساخته و به فروش می رسانند .اين کارخانه شعبه ھائی نيز
در ويرجينيای امريکا و ناتينگھام بريتانيا و فرانسه دارد و يکی از پنج کارخانۀ بزرگ اسلحه سازی مختص سالح ھای
دستی در دنياست.
*****
تبادل اطالعات از رايج ترين نکته ھای مبادالت و ارتباطات رايج ميان کشورھا محسوب می شود .جمھوری اسالمی
در قتل مخالفان سياسی خود در خارج از کشور و در اين زمينه تجارب خونينی را در خاطرات بر جای گذاشته است.
در بيشتر کشورھای اروپائی سازمان ھای اطالعاتی شاخک ھای ارتباطی و دريافت اطالعات دارند اما آنھا نيز متقابالً
به رابط خود اطالعات منتقل می دھند .محل و زمان برگزاری تجمعات علنی که ناچار مشروط به اطالع و تأئيد وزارت
کشور و پوليس است ،برای تھيۀ گزارش و تصوير برداری به اين رابط ھا منتقل می شود .گاھی پيش از برگزاری
اکسيون جاسوسان در محل حضور می يابند.
اين دسته از ارتباطات را می توان خبرچين ھای خرده پا ناميد که پس از انتقال عکس و فلم و اطالعات ديگر به پوليس
کشور مزبور شکالتی را به دھان می گيرند .اما جاسوس ھای حرفه ئی و زوم شده به عمليات ترور و خرابکاری يا به
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قراردادھای اقتصادی کالن و خريد تکنيک ھای تسليحاتی محافظت می شوند .پاتوق ھای آنان فوق سری با پوشش علنی
است و محافظان آنھا در اطراف پاتوق پخش ھستند.
اطالعات تھيه شده امروزه اغلب با اتکاء به تکنيک روز منتقل می شوند .از فلم و نوار صوتی با روش ھای مدرن
گرفته تا اسناد و مدارک و تصاوير که امروزه می توان در حجم کم و کيفيت باال انتقال داد .بر حسب معمول دريافت
کنندۀ اين اطالعات لپ تاپ با خود حمل می کند و صحت و درستی اطالعاتی را که معموالً توسط يو اس پی استيک
دريافت می کند ،امتحان می کند.
بخشی از آنھا که مستقيما ً برای دريافت اطالعات از فعاالن سياسی و تشکل ھا در داخل و خارج از کشور تعليم می بينند
در قالب فعاالن سياسی سابق و يا زندانی سياسی سابق در جمع ھای عمومی آنھا حضور دو آتشه دارند .مدتھا با
حضورشان در اين تجمعات سياسی کسب اعتماد می کنند و به مرور و بدون جلب توجه از راه ھای مختلف اطالعات
دريافتی خود را منتقل می کنند.
اينھا ضرورتا ً به سفارت ھای رژيم رفت و آمد نمی کنند وقالب ھای مختلفی دارند و پوشش ھای متنوع .می توانند
پناھنده ای مرتبط با شبکه ھا و کانون ھای پناھندگی باشند و يا عکاس يا خبرنگاری که اغلب نيز به رسانه ھای معتبر
مرتبط نيستند و خود را آزاد معرفی می کنند.
اين دسته از جاسوسان اطالعات و تصاوير خود را به سرويس ھای اطالعاتی پوليس کشور مربوطه می فروشند و در
قبال آن پول دريافت می کنند .دير يا زود کليه اطالعات دريافتی از طريق سرويس ھای اطالعاتی کشور مزبور در
اختيار سفارت جمھوری اسالمی قرار داده می شود.
متأسفانه اپوزيسيون و نيروھای سياسی راديکال در خارج از کشور به نقش و اھميت جاسوسان جمھوری اسالمی کم بھا
داده اند .اين نکته ريشه در گذشته و شدت و وسعت سرکوب از سوی نظام حاکم را داشته است .خسران کمی و کيفی
بسيار در دھۀ شصت وعدم رشد اين نيروھا در تبعيد و نياز به گسترش و حداقل حفظ خود باعث شده بود که نيروھای
متشکل موجود که ھنوز نام سازمانی برخود دارند ،در جذب نيرو بسياری از پرنسيپ ھای خود را ناديده بگيرند .حال
آن که جمھوری اسالمی برای تربيت نفوذی ھای خود جھت کسب اطالعات و ترور مخالفان سياسی سرمايه گذاری
بسياری کرده و می کند.
چنانچه جاسوسان را به دو گروه عمده بتوانيم تقسيم کنيم بخش حرفه ئی آنھا ھمان نفوذی ھا ھستند که پيش از آغاز کار
خود تعليمات به خصوص می بينند و راھھای جلب اعتماد فعاالن تشکيالتی را آموزش می بينند و بنابر گزارشات متعدد
منتشر شده بخش بزرگی از ترورھای انجام شده در خارج کشور بدون نفوذی ھای رژيم ممکن نبوده است.
جمھوری اسالمی بودجۀ بسيار وزينی را در اختيار وزارت اطالعات قرار داده است .در تعيين بودجۀ اخير و در دورۀ
حسن روحانی وزارت اطالعات پس از تعاون و آموزش و پرورش بيشترين بودجه را به خود اختصاص داده است .اين
بودجه تنھا آن بخشی است که به طور رسمی در اختيار اين وزارت قرار می گيرد که بر اساس گزارش چند سال پيش
پنتاگون ،اطالعات جمھوری اسالمی از قويترين و فعالترين سرويس ھای امنيتی در جھان است .اما ھمين گزارش تأکيد
دارد که اين سرويس ھای امنيتی مخوف رژيم فاقد تکنيک ھای مدرن جاسوسی ھستند.
با باالگرفتن موج ترور ھا در کشور امريکا و ھمچنين اروپای متحد در طی سالھای اخير و علم به اين که موج
مھاجرانی که به اين کشورھا راھی شده اند می تواند جمع کثيری از وابستگان به داعش و طالبان و نيروھای مشابه را
نيز در ميان خود وارد اين سرزمين ھا کرده باشد ،بر ضرورت گسترش مکانيزم ھای امنيتی و جاسوسی تأکيد شده
است .اين نکته باعث شده که پرسنل و بودجۀ نھادھای مزبور به شدت افزايش يابد.
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تعيين بودجۀ نظامی و بودجۀ سرويس ھای امنيتی برای حکومت ھای سرکوبگر ھميشه در اولويت قرار دارد .منابع
پيش بينی نشدۀ مالی نيز آشکار و پنھان در اختيار اين نھادھا قرار می گيرد .کشورھای اروپائی غالبا ً مازاد بر درآمد
دارند ھمانطور که جمھوری اسالمی منابع پيش بينی نشده از جمله اوقاف و صنعت توريسم را در اختيار دارد.
کامالً مشخص است که در شرايط ملتھب سياسی و اجتماعی نيروھای اطالعاتی اين کشور ھا ،جذب بودجۀ مضاعف را
براحتی دراختيار خواھند گرفت .بنابر اين می توان انتظار داشت که کشورھائی نظير المان ،فرانسه ،ايتاليا ،انگليس،
بلجيم ،ھالند ،سويدن ،ناروی ،دنمارک با ارسال جاسوسانشان به خصوص به کشور اتريش برازدحام جاسوسان در شھر
وين افزوده اند.
اين نکته در مورد نھادھای اطالعاتی کشور اتريش نيز صادق است .افزايش شديد پرسنل سرويس ھای امنيتی در امتداد
باالگرفتن موج مھاجرت از سرزمين ھای جنگ زده و مصيبت زده از اقداماتی است که دولت اين کشور در دستور کار
خود قرار داده است.
جست و جوی افراد مناسب برای نھادھای اطالعاتی از طرق مختلف صورت می گيرد .يافتن افراد استثنائی در
مقرھای نظامی ،پادگان ھا ،مراکز دانشگاھی برخی از آنھا ھستند .برخی نيز از ميان خانوادۀ جاسوسان پيشين صورت
می گيرد.
معموالً فرزندان آنھا کار والدين شان را از نزديک دنبال می کنند و برای آنھا جذابيت ھای زيادی دارد .تقاضای
داوطلبانۀ آنھا با عالقه از طرف مسؤولين اين نھادھا پيگيری می شود .از اين زاويه که تمامی داستان زندگی جاسوسان
اطالعاتی و محيط آنھا قبالً در پرونده ھای موجود آنھا جمع آوری شده است و به خوبی آن را می شناسند.
روزنامه نگار اتريشی در يکی از فصل ھای کتابش به موقعيت اجتماعی يکی از آنھا پرداخته است .او می نويسد:
رائول به ظاھر روسی به نظر می آيد اما روس نيست و به چند زبان بين المللی مسلط است .در خانه ای در منطقۀ ٨
وين با نام مستعار زندگی می کند و ھمسايه ھا او را به اسم ميشائيل می شناسند .ھمان نامی که برای ماشين ولوو وی به
ثبت رسيده است.
او واسطۀ خريد و انتقال اسلحه است.او بھترين ارتباط را باکارخانۀ اسلحه سازی ھاکلر و کخ يا کراوس مافای المان
دارد و از سوی ديگر با افريقا .به علت محدوديت ھای المان در تجارت اسلحه و اين که آنھا نمی توانند به شکل علنی
اسلحه به ديکتاتورھا بفروشند ،به ھمين دليل بازاری خاکستری و سياه برای فروش توليدات شان موجود است.اسلحۀ ژ٣
را در مقياس ميليونی برای پاکستان و عربستان و ايران ساخته و به فروش می رسانند.
اين کارخانه شعبه ھائی نيز در ويرجينيای امريکا و ناتينگھام بريتانيا و فرانسه دارد و يکی از پنج کارخانۀ بزرگ
اسلحه سازی مختص سالح ھای دستی در دنياست .ھم از اينرو می توان در نظر گرفت که صاحبان اين کارخانه برای
افزايش توليد و سود بيشتر از روی جنازۀ ھزاران انسان عبور خواھند کرد و به ھر جنايتی در اين راستا دست خواھند
زد.
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