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  بھروز سورن

 ٢٠١۶ سپتمبر ١٩
  

  تجاسوسان فعال جمھوری اسالمی در اتريش بالغ بر صد نفر اس
  

  
کارشناسان امنيتی می گويند که در اتريش بيش از “: در قسمتی از اين گزارش نوشت ” دی پرسه“ اتريشی ۀروزنام

ھا، خالف   آنۀوظيف. کنند و يا با آن ھمکاری دارند ھای مخفی جمھوری اسالمی ايران کار می   نفر برای سرويس١٠٠

ھا نيست، بلکه  ر گرفتن مخالفان تبعيدی يا اعمال فشار بر آنتوان خواند، تنھا زيرنظ  میامريکا ۀآنچه در گزارش کنگر

  .”شوئی ھم فعال ھستند ھا و پول  دور زدن تحريمۀھا در زمين دست آمده که آن مدارکی به

برخی از اين . دھد که وين از جاسوسان جمھوری اسالمی پر شده است گزارش می” دی پرسه“ اتريشی ۀروزنام

 تعداد جاسوسان رژيم تھران در ً قبالامريکا ۀکنگر. ھا اتباع کشورھای ديگر ھستند ز آنجاسوسان، ايرانی و برخی ا

  . نفر اعالم کرده بود١٠٠اتريش را حدود 

.  انتشار يافت٢٠١٢ در آخرين ماه سال امريکا ۀ تحقيقاتی کنگرۀی کتابخانئ  صفحه۶۴لمان، گزارش ابه گزارش راديو 

در اين . ھای وزارت اطالعات جمھوری اسالمی ايران اختصاص داشت فعاليتبخش کوچکی از اين گزارش به بررسی 

 روابط ۀاين ثمر.  از جاسوسان وزارت اطالعات جمھوری اسالمی ايران پر شده استًظاھرا… وين“: بخش آمده بود

  ”.خوب اتريش و ايران از زمان انقالب است

  

  سکوت وزارت کشور اتريش

وزارت کشور اتريش حاضر به اعالم موضع در مورد حضور جاسوسان ايرانی نيست و “: نويسد  میپرسه روزنامه دی

در گزارش نھاد حفاظت از قانون اساسی اتريش، . ”کند  نھاد حفاظت از قانون اساسی استناد می٢٠١٢به گزارش سال 
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المللی  فی و استقرار نھادھای بينطر خاطر تاريخ، موقعيت، بی اتريش به“: بدون ذکر نام از کشوری خاص آمده است

 گزارش خود ۀ اتريشی در ادامۀروزنام” .ھای مخفی جھان است ھای تالقی سرويس متعدد، يکی از مھمترين محل

کنند يا با  مخفی ايران کار می  نفر برای سرويس١٠٠زنند که در اتريش بيش از  کارشناسان امنيتی حدس می“: نويسد می

توان خواند، تنھا زيرنظر گرفتن مخالفان   میامريکا ۀھا، خالف آنچه در گزارش کنگر  آنۀوظيف. آن ھمکاری دارند

شوئی ھم  ھا و پول  دور زدن تحريمۀھا در زمين دست آمده که آن بلکه مدارکی به. ھا نيست تبعيدی يا اعمال فشار بر آن

نظر دارد که برای  ی را نيز تحتئھا عراقیل حا پرسه کسب کرده، غرب در عين براساس اطالعاتی که دی. ”فعال ھستند

نويسد که جمھوری اسالمی در عراق که از زمان دخالت  اين روزنامه می. کنند عمليات مختلف به رژيم تھران کمک می

  .شود، نفوذ زيادی کسب کرده است  اکثريت شيعه اداره میۀسال پيش به وسيل  در ده امريکانظامی 
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