
 جاسوسان فعال جمهوری اسالمی در اتریش بالغ بر صد نفر است

 

کارشناسان امنیتی می گویند که در “: در قسمتی از این گزارش نوشت ” دی پرسه“روزنامه اتریشی 

کنند و یا با آن  کار می های مخفی جمهوری اسالمی ایران  نفر برای سرویس ۰۱۱اتریش بیش از 

توان خواند، تنها زیرنظر  ها، برخالف آنچه در گزارش کنگره آمریکا می وظیفه آن. همکاری دارند

ها در زمینه دور  دست آمده که آن ها نیست، بلکه مدارکی به گرفتن مخالفان تبعیدی یا اعمال فشار بر آن

 .”شوئی هم فعال هستند ها و پول زدن تحریم

. دهد که وین از جاسوسان جمهوری اسالمی پر شده است گزارش می” دی پرسه“اتریشی روزنامه 

کنگره آمریکا قبال . ها اتباع کشورهای دیگر هستند برخی از این جاسوسان، ایرانی و برخی از آن

 .نفر اعالم کرده بود ۰۱۱تعداد جاسوسان رژیم تهران در اتریش را حدود 

ای کتابخانه تحقیقاتی کنگره آمریکا در آخرین ماه سال  صفحه ۴۶به گزارش رادیو آلمان، گزارش 

های وزارت اطالعات جمهوری  بخش کوچکی از این گزارش به بررسی فعالیت. انتشار یافت ۲۱۰۲

ظاهرا از جاسوسان وزارت اطالعات … وین“: در این بخش آمده بود. اسالمی ایران اختصاص داشت

 ”.این ثمره روابط خوب اتریش و ایران از زمان انقالب است .جمهوری اسالمی ایران پر شده است

 سکوت وزارت کشور اتریش
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وزارت کشور اتریش حاضر به اعالم موضع در مورد حضور “: نویسد پرسه می روزنامه دی

در . ”کند نهاد حفاظت از قانون اساسی استناد می ۲۱۰۲جاسوسان ایرانی نیست و به گزارش سال 

اتریش “: ز قانون اساسی اتریش، بدون ذکر نام از کشوری خاص آمده استگزارش نهاد حفاظت ا

های  المللی متعدد، یکی از مهمترین محل طرفی و استقرار نهادهای بین خاطر تاریخ، موقعیت، بی به

کارشناسان “: نویسد روزنامه اتریشی در ادامه گزارش خود می” .های مخفی جهان است تالقی سرویس

کنند یا با آن  مخفی ایران کار می نفر برای سرویس ۰۱۱نند که در اتریش بیش از ز امنیتی حدس می

توان خواند، تنها زیرنظر  ها، برخالف آنچه در گزارش کنگره آمریکا می وظیفه آن. همکاری دارند

ر ها در زمینه دو دست آمده که آن بلکه مدارکی به. ها نیست گرفتن مخالفان تبعیدی یا اعمال فشار بر آن

پرسه کسب کرده، غرب در  براساس اطالعاتی که دی. ”شوئی هم فعال هستند ها و پول زدن تحریم

این . کنند نظر دارد که برای عملیات مختلف به رژیم تهران کمک می هایی را نیز تحت حال عراقی عین

سال پیش  نویسد که جمهوری اسالمی در عراق که از زمان دخالت نظامی آمریکا در ده  روزنامه می

 .شود، نفوذ زیادی کسب کرده است به وسیله اکثریت شیعه اداره می

 منبع دریافت
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