aut. Jacek Raubo 04.02.2020

SAUDYJSCY SZPIEDZY ZATRZYMANI W DANII
Duńskie służby specjalne zatrzymały osoby podejrzewane o szpiegostwo na rzecz Arabii Saudyjskiej.
Chodzi o trzech arabskich opozycjonistów z Iranu, którzy mieli być zaangażowani w aktywność
organizacji określającej się jako Arabski Ruch Walki na rzecz Wyzwolenia Ahvaz (ASMLA). Grupa ta
miała być w ostatnim czasie poddana ścisłej obserwacji przez duńskich funkcjonariuszy.
Zdaniem szefa duńskiego PET (Służba Bezpieczeństwa i Wywiadu), zatrzymane w tym tygodniu trzy
osoby miały być zaangażowane, latach 2012-2018, w proceder szpiegostwa na terytorium Danii, a
odbiorcą informacji wywiadowczych miała być Arabia Saudyjska. Mowa więc najprawdopodobniej o
tamtejszym mukhabaratcie, a więc GIP (ang. General Intelligence Presidency). Saudyjczyków miały
interesować informacje o osobach przebywających w samej Danii, ale również poza jej granicami. O
całej sprawie, i przede wszystkim udziale służb wywiadowczych z Arabii Saudyjskiej, miał być też
poinformowany, przez duński MSZ, ambasador Arabii Saudyjskiej.
GIP stał się w Europie szerzej rozpoznawalny w związku ze sprawą zabójstwa Dżamala
Chaszodżdżiego w saudyjskim konsulacie w Stambule. W następstwie późniejszej burzy medialnej,
władze w Rijadzie miały, pod koniec 2018 roku, stworzyć specjalne gremia do kontroli działań
własnych służb specjalnych poza granicami państwa. Jednak obecna afera szpiegowska może
ponownie przypomnieć opinii publicznej o GIP i prowadzeniu nie tylko klasycznego wywiadu, ale
również np. tajnych operacji względem Iranu przez zaprzyjaźnione organizacje i struktury
niepaństwowe.
Czytaj też: Skandal szpiegowski w Niemczech. Tropy prowadzą do Chin
Jak wynika z dostępnych informacji, zatrzymane w Danii osoby pełniły istotne role w Arabskim Ruchu
Walki na rzecz Wyzwolenia Ahvaz (ASMLA). Wobec przedstawicieli wspomnianej organizacji pojawiały
się już wcześniej inne oskarżenia, m.in. o możliwość partycypowania w organizacji ataków w Iranie w
2018 r. Doszło wówczas do ataku na irańską paradę wojskową, w wyniku którego zginęło 25 osób.
Irańczycy wprost wskazują na ASMLA jako na organizację wywrotową i terrorystyczną. Stąd, obecne
wydarzenia w Danii są szeroko komentowane przez irańskie kanały informacyjne.
Czytaj też: Mossad pomógł udaremnić zamach terrorystyczny w Europie
Również sami członkowie ASMLA, działający w Europie, mieli być namierzani przez najpewniej irańskie
służby specjalne. W Danii w 2018 r. PET miał udaremnić spisek irańskiego wywiadu, którego celem
byłyby ważne osoby w ASMLA. Iran oczywiście odciął się od całej sprawy, ale w 2017 roku w
Niderlandach zastrzelony został chociażby jeden z założycieli ASMLA Ahmad Mola Nissi.

