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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  بھروز سورن

  ٢٠١٦ دسمبر ١٥

  در اعماق چه می گذرد؟
 بخش اول

  
بخش غالب اين طيف ھدفمند و ارگانيک با ھويت اصلی يا جعلی برای ارتباط با منابع محلی و يا کسب اطالعات و 

بخش بزرگی از آن ھا منابع اطالعاتی محلی دارند که .  تبديل شدن به منبع اطالعاتی به نقاط ديگر گسيل می شوند

 امکاناتی اطالعات خود را در اختيار جاسوس گسيل شده بدين معنا که در برابر دريافت ھای مالی يا. مزدور ھستند

در بسياری . نقش بازی کند تواند در تبديل يک فرد به جاسوس اعتقادات ايدئولوژيک يا سياسی نيز می. قرار می دھند

  عنوان قھرمان ملی نام برده انده از مخاصمات و جنگ ھا تعدادی از جاسوسان را در کشور خودشان ب

*****  

  لبخش او

 جاسوسی بين المللی در اين کشور محرک من ۀ مقولۀخواندن چند خبر و نوشته ھای روزنامه نگاران در اتريش دربار

ويژه شھر ه  جاسوسی بين المللی در کشور اتريش و بۀاين مطالب تنھا کلياتی از حضور پديد. برای اين نوشتار است

  .ويژه شھر وين دارده ی اسالمی از موقعيت اين کشور و ب  جمھورۀوين است و نگاھی گذرا به بھره برداری گسترد

  

 : اتريشۀمختصری دربار

شھر وين مرکز کشور اتريش با جمعيتی حدود يک ميليون و ھشتصد ھزار نفر  يکی از زيباترين و پاکيزه ترين 

ود و ھم اکنون ش شھرداری اين شھر مدت ھای مديدی است که توسط سوسيال دمکرات ھا اداره می. شھرھای اروپاست

  .  امور آن دخيل ھستندۀحزب سبزھای اين شھر نيز در ادار
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شکل ه  تا نيمه ھای شب بزودرود و روزھا از پگاه  رامی ھر چه تمامتر پيش میا آدر نظر اول امور اداری شھری ب

ی ھای اجتماعی يد که ھمه چيز سر جای خودش است و ھر از گاھی ناھنجار آنظر میه ب. شوند  عادی سپری میًکامال

رسيدن شب سکوتی دلپذير شھر را فرا می گيرد و شھروندان به اشکال  در سطح شھر نيز ديده می شوند و با فرا

 بسيار ،افتد که در چنين مکانی اتفاقاتی بسيار مھم و پنھان می اما تصور اين. مختلف مھيای آغاز روزی ديگر می شوند

 ماند ولی زير سطح راکد آب امواجی جريان دارند که در جھت يابی ھای  به برکه ای ساکن میًظاھرا. دشوار است

آرامش ظاھری و امنيت نسبی اين نقطه شايد از . سياسی و اقتصادی بين المللی نقش بسيار بزرگی بازی کرده و می کنند

وين در کنار لحاظ فرھنگی و ھنری نيز شھر ه ب.  ھا و کنفرانس ھای بين المللی استجلسهدالئل مھم برگزاری 

  .شھرھای ديگر اتريش نظير گراتز و سالزبورگ جايگاه ويژه ای در اروپا به خود اختصاص داده است

 دول حاکم پسا جنگی ناچار به در اختيار ،ويژه پس از آنه بنابر تاريخچه و نقش اين کشور در جنگ جھانی دوم و ب

 مخاصمات و مصائب سياسی ، آن از بسياری از بحران ھا غير نظامی و خنثی شدند و به تبع،گرفتن سياستی بيطرفانه

حد فاصل ميان اروپای غربی و . ی داردئويژه نيز در ميان کشورھای اروپاکشور اتريش موقعيتی . دور ماندنده نيز ب

لحاظ اقتصادی قرار داده ه لحاظ ترانزيت و ھمچنين ارتباطات ديگر در وضعيت بسيار مناسبی به  اتريش را ب،شرقی

  . ستا

. لحاظ اقتصادی و جاذبه ھای توريستی اش کمک ھای بسياری به شکوفائی آن در گذشته کرده استه اين شرايط ب

رغم فشارھای جناح راست سياسی در اين کشور اما   آن در مناسبات اجتماعی علیۀنھادھای سوسياليستی و نھادينه شد

ا حدودی بر احزاب حاکم نظارت داشته اند و مانع از اھرم ھای دمکراتيک موجود ت. حفظ کرده استرا خود ھنوز 

بخش ھای ناسيوناليست و راسيست اين کشور اگر چه در طول .  ريخت و پاش ھا و سرقت منابع ملی اين کشور شده اند

ی متحد و مقاوم از سوسيال دمکرات ھا و چپ ئموسی مواجه بوده اند اما با نيرو اخير با رشد دائم و ملۀسه دھ

دست گيری اھرم ھای حکومتی جز در دوره ای کوتاه  ھمراه با حزب ه ست و سبزھای اين کشور مواجه و از بمارکسي

  . کشور اتريش و ھمچنين شھر وين بوده استۀآرامش و امنيت نسبی مشخص.  دور مانده اندً غالبا،خلق اتريش

   

  !جاسوسی به کدام معنی

جو  و از جمله جست. جاسوس را با معانی متعددی در لغت نامه ھا و فرھنگ ادبياتی مردم کشورمان معادل دانسته اند

نوعی . طور کلی صفتی ناشايست است که به فرد يا افراد لقب داده می شوده کننده و خبر چين و در فرھنگ عاميانه ب

عنوان فحش ه صفتی است بد که اغلب ب. ن نزد مردم استآنفور  جايگاه مۀناسزا تعبير شده و ھم از اينرو نشاندھند

  . از ديرباز اين واژه با زشتی برابر شده است. کار گرفته می شوده سياسی يا اجتماعی نيز ب

  :سعدی ميگويد

  که جاسوس ھمکاسه ديدم بسی  رکسی ـان راز با ھـــمنه در مي

  )بوستان (

 تعيين کننده بوده است و دول متخاصم بر آن ارزش گذاری ًبعضاو قومی نقش جاسوسان در جنگ ھا و مخاصمات ملی  

ه ب. کار گرفته شوده نفع کی؟ يا کدام گروه سياسی و اجتماعی به اما کمتر اھميت دارد که جاسوسی ب. خاصی کرده اند

ه اين عمل را می شايد از اينرو ک. چه  در دوران صلح و يا جنگ باشد به ھر رو بد است. طور کلی عمل پليدی است

  .  قومی و ملی در نظر گرفت،توان در برابر آزادی ھای فردی يا گروھی
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فرد يا افرادی که برای دريافت مواجب و روزی خود . عنوان خائن و يا خيانت پيشه نيز تعريف می کننده جاسوس را ب

ی می کنند و به تعبيری مسير خود را افراد يا گروه ھای سياسی و اجتماعی ديگر را در خطر قرار می دھند و يا قربان

  .از روی ايجاد محدوديت و يا حتی جسد ديگران باز می کنند

مومی  اسامی مستعار دارند و به انحاء مختلف تالش می کنند که ھويت اصلی خود  را از انظار عً جاسوس ھا معموال

.  حقيقی آنھا استۀد برای پنھان نگاه داشتن چھرھويت جعلی اين افرا. ی باالئی نيز دارندئپنھان کنند و ظرفيت ھای جنا

جاسوسان محلی که به دالئل . استثناء نيز موجود است.  مدارک و پاسپورت ھای متعدد و مستعار دارندًآنھا معموال

  .  مختلف در زادگاه خود شناخته شده اند و مرتکب اين عمل ناشايست می شوند

ويت اصلی يا جعلی برای ارتباط با منابع محلی و يا کسب اطالعات و بخش غالب اين طيف ھدفمند و ارگانيک با ھ

بخش بزرگی از آن ھا منابع اطالعاتی محلی دارند که .  تبديل شدن به منبع اطالعاتی به نقاط ديگر گسيل می شوند

وس گسيل شده بدين معنا که در برابر دريافت ھای مالی يا امکاناتی اطالعات خود را در اختيار جاس. مزدور ھستند

  . تواند در تبديل يک فرد به جاسوس نيز نقش بازی کند اعتقادات ايدئولوژيک يا سياسی نيز می. قرار می دھند

. عنوان قھرمان ملی نام برده انده در بسياری از مخاصمات و جنگ ھا تعدادی از جاسوسان را در کشور مطبوعشان ب

لمان نازی بود که برای سر او گشتاپو دو ا جاسوسان زن عليه نانسی ويک خبرنگار فرانسوی يکی از مشھورترين

  .مريکا و نيوزلند از او تقدير کردندا ، استراليا، فرانسه، پنج کشور انگليس،ر جايزه گذاشته بود و پس از جنگالميليون د

  الکترونيکۀرفتچنانچه پيش تر ھا اطالعات دريافتی جاسوسان به اشکال ابتدائی صورت می گرفت اما در دنيای پيش

 ھم از اينرو می. را گرفته است لم و استيک و امکانات مدرن ديگر جای آنتغيير شکل داده است و تصاوير و فکنونی 

توان امروزه جاسوسان را با لپ تاپ ھمراه خود در نظر گرفت که در محل دريافت اطالعات از منابع محلی صحت و 

  . ل دھندزمايش کنند و با سرعت انتقاآرا  سقم آن

 ھتل ھا و اماکن ، خلوت خانه ھای رستوران ھا، در پاتوق ھای مخصوصًجاسوسان منابع خبری خود را معموال

 محمل ھای شغلی ،ی که به مناطق ديگر ارسال و مستقرمی شوندئ جاسوس ھای ازبخش. عمومی ديگر مالقات می کنند

  .ت آنھا کمک می کنداين نکته به ادامه کاری دراز مد. معمولی اختيار می کنند

نوع انتقال اين .  دريافت ھای مالی و امکاناتی دارندً خود غالباۀجاسوس ھا در ازای انتقال و تحويل اطالعات کسب شد

شکل غير مستقيم به ه صورت پول نقد و به  بیگفته شده است که بخش. دريافت ھا برای اين مزدوران بسيار متنوع است

  . شخص ثالث و يا قرار دادن آن در محل اقامت و ھتل جاسوس صورت می گيرداز طريق. شود نھا داده میآ

 اخير بنابر گزارشات متعدد برای کشورھا و باالخص گروھھای درگير در مخاصمات ۀموج پناھندگی چند سال

 گسيل جاسوسان و تروريست ھای انتحاری برای زمان مورد لزوم ارقامی. خاورميانه جذابيت بسياری داشته است

 بخش ھای شرقی اين ًقسما سرويس ھای اطالعاتی کشورھای اروپای متحد و ۀبسيار باال داشته است که ھم اکنون مشغل

  .قاره شده است

  ادامه دارد

  بھروز سورن
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