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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
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  بھروز سورن

  ٢٠١۶ دسمبر ٢٢
   

  در اعماق چه می گذرد؟
 بخش سوم

   

  
جمھوری اسالمی . جمع آوری اطالعات از تبعيدی ھای سياسی ايرانی تنھا ھم و غم وزارت اطالعات رژيم حاکم نيست 

در مرکز شھر وين را  خانه ھای بسيار گرانقيمتی ئی ھا و تجمع جاسوسانش در کشورھای اروپاجلسهبرای برگزاری 

در اين زمينه و برای استتار خود از ديد وزارت بودجه . ندک  ھا را در اين مکانھا برگزار میجلسهکند و اين  اجاره می

و ماليات شھر وين و دور ماندن از اسناد رسمی و قانونی تالش می کنند تا مستقيم با صاحبخانه و برای مدتی کوتاه 

   .گيرد  در اختيار آنان قرار میی قبلی از سوی سفارت نيز گاھۀخانه ھای خريداری شد. معامله کنند

*****  

اين نکته  بارھا و مکرر از طريق جرايد در ساير کشورھا .  شھر وين بھشت و پايتخت جاسوسان بين المللی است

 ديپلمات ۀبر اساس گزارشات متعدد تا کنونی نزديک به ده ھزار جاسوس بين المللی و اغلب در جام. مطرح شده است

 ،به گزارش پرسه در اتريش. نھا در شھر وين استقرار دارنداز اين تعداد بيش از نيمی از آ. در کشور اتريش تردد دارند

  . بيش از صد نفر از اين جاسوسان متعلق و وابسته به جمھوری اسالمی ھستند

شکل شبکه ای منظم مرتبط و يا بدون ارتباط مستقيم با سفارت و وزارت اطالعات ه اين تعداد افرادی ھستند که ب

 فرھنگی و مذھبی ايرانيان و ھمچنين ، يک از اين افراد به تجمع ھای سياسیھر. جمھوری اسالمی فعاليت می کنند

 مراکز تحقيقاتی و تجاری در کشور اتريش و باالخص در شھر وين ، فرھنگی ، اداری،باندھای بين المللی سياسی

 سياسی تبعيدی و اين مجموعه از اين طريق عالوه بر جمع آوری اطالعات از مخالفان. اتصال خود را تثبيت کرده اند

 نيز در دور زدن تحريم ھای اقتصادی و خريد و فروش تکنولوژی ئی  تالش ھا،کوشش برای مرعوب کردن آنھا
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در قالب  که تحقيقات درازمدت خود را فلوريان ھورسيچکاروزنامه نگار اتريشی . تسليحاتی انجام  داده و می دھند

شکل موردی ه  جزئيات فعاليت ھای جاسوسی بين المللی و ھمچنين بۀمنتشر کرده و دربار) در تيررس جاسوسان(کتاب 

  . به جاسوسان جمھوری اسالمی پرداخته است

در امتداد . روزنامه نگاران و گزارشگران بسياری تا کنون از عمليات جاسوسی در اتريش تا اين لحظه پرده برداشته اند

. کا که در فرودگاه شھر وين انجام پذيرفته است اشاره داشته اندمريا جاسوسان ميان روسيه و ۀاين افشاگری ھا به مبادل

 موران امنيتی اتريش انجام پذيرفته بی آنأاين عمليات در باند و محل فرود ھواپيما ھا در فرودگاه شوشات و جلو دماغ م

  .که اين سازمان يا دولت وقت اتريش کلمه ای در اينباره گفته و يا واکنشی نشان داده باشند

 ،ساسيت ھای اندک دولت اتريش به اين مقوله باعث شده است که شھر وين بيش از ساير شھرھای بزرگ مثل برلينح

جاسوسان بين المللی از جمله جاسوسان جمھوری اسالمی در اين شھر . برای جاسوسان جذابيت داشته باشد... آمستردام 

  . به ھمين دليل آزادانه تردد دارندمورد مراقبت دستگاه امنيتی اتريش کمتر قرار می گيرند و 

که بيطرفی آن در سطح بين المللی شناخته شده است ھدف جاسوسان و نھادھای  کشور اتريش بنابر موقعيت خود و اين

لحاظ نظامی و ه  جھانی وابستگی شديد دارد و بۀلحاظ اقتصادی به سرمايه اتريش ب. اطالعاتی کشورھای ديگر نيست

  .عنوان خطری برای ساير کشورھا محسوب شوده ارتشی بسيار ضعيف و ناتوان است و از اينرو نمی تواند ب

 جلسه و  متحدکه مقر ملل بخشی ازداليل انتخاب کشور اتريش و شھر وين برای جاسوسان بين المللی  عبارتند از اين

کشوری است پناھنده . انس ھای بين المللی در آن برگزار می شودامنيت نسبی دارد و بسياری از کنفر. ھای اوپک است

مراقبتی از فعاليتھای جاسوسی . سر می برنده تبع آن بسياری از مخالفان رژيم ھای ديکتاتوری در آن به پذير و ب

  .ديگران موجود نيست و يا بسيار ضعيف است

جاسوسان به پرونده ھای نخست وزيری ) ٢٠١٣مبر  دس١۵ –کرونه بونت ( پرتيراژ ۀرتاژ از روزناموبر طبق يک رپ

لحاظ مکانی ه  بًاز اين پرونده ھا شديدا.  اتريش از جمله پرونده ھای پناھندگان سياسی دسترسی دارندۀو وزارت داخل

عاتی ويژه اطاله مراقبت می شود تا آسيب ھای انسانی و طبيعی نتواند آنھا را از بين ببرد اما با وجود اين جاسوسان و ب

  .نھا دست يافته اندآھای کشورھای بزرگ عضو ناتو به 

 گذشته نيروھای اطالعاتی خود را در تجمع ھای ۀجمھوری اسالمی با توسل به شبکه ای پر تعداد و در طی سه دھ

و  روضه ھا – ايرانيان ئی مراکز دانشجو، فرھنگی تبعيديان–آکسيون ھای سياسی . ايرانيان اين شھر جا انداخته است

ويژه ه  رستورانھا و ب، مساجد و مدارس رسمی سفارت– مکانھای درسی فارسی –سفره ھای مذھبی و مرسوم ايرانيان 

مراسم و جشن ھای مربوط به اول ماه مه و .  که از سوی سفارت رژيم راه اندازی شده اندئیفروشگاه ھا و رستوران ھا

د از مکان ھای ھميشگی فعاليت ھای تصويری وابستگان جھان سوم نيز که نيروھای تبعيدی در آن شرکت می کنن

که از مراکز شغلی ايرانيان ) پاتوق ھا(د که در تجمعات رانندگان تاکسی شو گفته می. سفارت جمھوری اسالمی است

  . اين شبکه بر حسب افشاگری ھای اخير در اتريش بيش از صد نفر اعالم شده اند. ست نيز حضور دارندا

جمھوری اسالمی . ات از تبعيدی ھای سياسی ايرانی تنھا ھم و غم وزارت اطالعات رژيم حاکم نيستجمع آوری اطالع

در مرکز شھر وين را  خانه ھای بسيار گرانقيمتی ئی ھا و تجمع جاسوسانش در کشورھای اروپاجلسهبرای برگزاری 

نه و برای استتار خود از ديد وزارت بودجه در اين زمي. کند  ھا را در اين مکانھا برگزار میجلسهکند و اين  اجاره می

و ماليات شھر وين و دور ماندن از اسناد رسمی و قانونی تالش می کنند تا مستقيم با صاحبخانه و برای مدتی کوتاه 

ه از سوی ديگر ب. گيرد  در اختيار آنان قرار میی قبلی از سوی سفارت نيز گاھۀخانه ھای خريداری شد. معامله کنند
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يکی از محل . قتصادی و تجاری و دور زدن تحريم ھا با رابط ھای ديگر از ساير کشورھا در تماس دايمی ھستندلحاظ ا

  .ھای ديدار آنھا خلوت گاه ھای پشتی ھتل ھای گرانقيمت در مرکز شھر وين است

اين افراد .  شرکت در کنفرانس ھای مختلف و متنوع نيز پوششی برای اطالعاتی ھای جمھوری اسالمی استًقسما

پردازند و  ضمن شرکت دقيق در کنفرانس ھا در روزھای اول به جمع آوری اطالعات در زمينه ھای تکنولوژيک می

اين افراد و آنطور که روايت شده . منتقل می کنندمطالب را موران اطالعاتی سفارت ديدار و أدر روز آخر کنفرانس با م

 از سوی ئیگذرانند و ھمان روز پادو  خود به خريد و تماشای شھر می يکی از روزھای کنفرانس را با ھمراھان،است

  .رود سفارت برای امضای برگه به محل کنفرانس می

  ادامه دارد

  بھروز سورن
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