
चीनी गु�तहेरांचा सापळा -भाग १ 
देशाला सुर�त कर�यात मदत 
अल�कडचे भारतान े59 चीनी अॅ	सवर बंद� घातल�. �यांचा वापर भारतीयांची 
मा�हती �कंवा �बग डटेा गोळा कर�यासाठ� केला जात होता. भारतान ेचीनी गु	तचर 
यं णेपासून सुर%&त राह�यासाठ� काह� पावले उचलल� आहेत, पण अ(यापह� काह� 
गो*ट� करणे ,नतातं गरजेचे आहे.  
-यां.याकड े/चनी मोबाईल आहे �कंवा -यां.या मोबाईलम1ये अजून सु(धा /चनी 
ॲ	स डाउनलोड केलेल� आहेत �कंवा -यां.याकड ेकुठ4याह� 5कारची /चनी 
इले78ॉ,नक साधने :हणजे लॅपटॉप वगैरे आहे, �यां.या घराम1ये /चनी गु	तहेरांनी 
5वेश केलेला आहे आ>ण �यां.या 5�येक हालचाल�वर ती चीनची नजर असू 
शकते.आपण सरकारम1ये �कंवा इतर  कुठ4याह� मह?वा.या जागी अस ूतर ते 
खूपच जा@त नुकसानीचे होऊ शकते कारण यामुळे मह�वाची गोपनीय मा�हती चीन 
कडून चोरल� जाऊ शकते.  
:हणूनच सगAया 5कार.या /चनी मोबाइलचा ॲ	स आ>ण इतर इले78ॉ,नक 
साधनाचा वापर ्थांबवणे गरजेचे आहे. 
चीन गु�तहेर सं�था �म�लटर� �स�ेट सि�ह�स (MSS) 
पा�क@तानची गु	तचर सं@था आयएसआय आ>ण आयएसपीआर याCवषयी 
भारतीयांना पु*कळ मा�हती आहे. पा�क@तानची गु	तचर सं@था आयएसआयCवषयी 
आप4याकड ेबर�च चचाG होते; परंतु चीन.या गु	तहेर सं@थेCवषयी फार बोलले जात 
नाह�. चीन.या गु	तहेर सं@थेला एमएसएस :हणजे HमHलटर� HसIेट सिKहGस असे 
:हटले जाते. या सं@थे.या मदतीने चीन वेगवेगAया देशात गु	तहेर ऑपरेशMस 
करत असतो. चीनची गु	तहेर यं णा इतर देशांहून पु*कळशी वेगळी आहे. ते केवळ 
Kयावसा,यक गु	तहेरांचाच वापर करतात असे नाह�; तर अनके अKयावसा,यक 
गु	तहेरांचाह� वापर पण करत असतात. जगभरातील चीनी कंपMयांम1ये गु	तहेर 
खा�यातील एक Kय7ती हमखास असते. आजची ि@थती पाहता चीन.या या 
गु	तचर खा�याCवषयी जाणनू घेणे सवाOसाठ�च गरजेचे आहे.चीनची गु	तहेर सं@था 



अ�यंत गुपचुपणे काम करत असतात. �यामळेु �याCवषयी भारतीयांना फारशी 
मा�हती नाह�.  
वा@तCवक, चीनी गु	तचर सं@था कशा 5कारे काम करते, �यांना जगाम1ये आ>ण 
भारताम1ये आजवर �कती यश Hमळाले आ>ण �यां.या कारवाया भारताम1ये 
थांबवाय.या असतील तर नेमके काय करायला हवे याCवषयी जाणनू घेणे गरजेचे 
आहे.  -यामुळे आपण िजथ े/चनी नागQरकां.या संपकाGत येतो, �यावेळेस �यां.या 
वरती ल& ठेवून देशाला सुर%&त कर�यात मदत कR शकतो.  
चीनी गु�तहेर सं�थेवर सतत संशोधन करणे गरजेचे  
गे4या दोन वषाOम1ये चीनी गु	तहेर सं@थेवर अनके पु@तके Hल�ह�यात आलेल� 
आहेत. याम1ये अमेQरकन लेखकाने Hल�हलेले एक पु@तक अ�यंत संशोधन कSन 
Hल�हले गेले आहे. या लेखातील पु*कळशी मा�हती �या संशोधनातनू घेतल� गेल� 
आहे. याHशवाय इंTलंड, युरोपमध4या अनके देशांचे चीन.या गु	तहेर सं@थांवर ल& 
आहे. यातून CवCवध पु@तके 5काHशत होत आहेत.�या म1ये सु1दा नेमके काय 
कर�यात आले यावर मह�वाची मा�हती उपलUद आहे. अथाGतया मह?वा.या 
Cवषयावर भारताम1ये सु(धा सतत संशोधन करणे गरजेचे आहे कारण चीन आपले 
गु	तहेर ऑपरेशMस कर�या.या प(धतीम1ये ते वेळोवेळी बदल करत असतो 
�यामळेु �यांना पकडणे आणी थांबवणे हे अ,तशय आKहाना�मक असते. 
चीनी नाग�रक, सं�था यांना गु�तहेर मा�हती �मळवणे बंधनकारक 
चीनी गु	तहेर सं@था QरसचG @कॉलसG :हणजे अकॅॅडHमक @कॉलर Cव(याVयाOचाह� 
वापर करतात. कारण हे Cव(याथW भारतात दोन-तीन वषXच असतात. �यां.यावर 
फारसे कोणी ल& देत नाह�त. आपला QरसचG संप4यावर ते परत जातात. �यामळेु 
�यां.यावर ल& ठेवून पकडणे तसे सोप ेनसते. चीनने आप4या काय(याम1ये एक 
मोठा बदल केलेला आहे. यानुसार परदेशात काम करणारा कोणीह� चीनी नागQरक 
�कंवा सं@था यांना चीनसाठ� गु	तहेर मा�हती Hमळवणे बंधनकारक झाले आहे. 
तेथील काय(या.या कलम 14 नुसार ह� स7ती कर�यात आल� आहे. 
अ�यावसा$यक गु�तहेरांचा वापर   



चीनची गु	तहेर यं णा इतर देशांहून पु*कळशी वेगळी आहे. चीन परदेशांम1ये 
गोपनीय मा�हती काढ�यासाठ� केवळ एमएसएसचाच वापर करतो असे नाह�; 
�याखेर�ज ,तथे असले4या अनके चीनी सरकार� सं@थांचाह� वापरह� करत असतो. ते 
केवळ Kयावसा,यक ग	ुतहेरांचाच वापर करतात असे नाह�; तर अनके अKयावसा,यक 
गु	तहेरांचाह� वापर करत असतात. उदाहरणाथG, -या चीनी कंपMया परदेशांम1ये 
काम करत असतात �याम1ये चीन.या गु	तहेर खा�याचा एक Kय7ती असतो. 
,तथून तो सवG 5कार.या उ(योजक जगताला संबं/धत मा�हती चोर�याचा/काढ�याचा 
5य�न करतो. असे :हटले जाते कZ चीनी कंपMयांमधील गु	तहेरांनी अमेQरका आ>ण 
युरोपमध4या जाग,तक दजाG.या वेगवेगAया कंपMयांची मा�हती चोRन आपले 
तं [ान उभे केले आहे.दसुयाG देशा,तल जाग,तक दजाGचे तं [ान चोरणे, �या 
देशाकड ेअसले4या मह?वा.या श\ा\ांCवषयी, �यां.या CवकासाCवषयीची मा�हती 
चोरणे यामधे समाCव*ट आहे.अनकेदा 8ेड HसIेटस ्चोरल� जातात. इंड@8�यल 
मा�हती चोर� केल� जाते आ>ण चीनला �यातून मदत केल� जाते. 
चीन%वरोधी कारवायांवर ल ठेवले जाते  
चीनचे परदेशांतील ल^य दोन तीन मो_या Cवषयांवर क̀�aत असते. एक तर �या 
देशांम1ये कोणी चीनCवरोधी कारवाया करत असतील तर �यां.यावर ल& ठेवले 
जाते. उदाहरणाथG, भारताम1ये �हमाचल 5देशातील धमGशाळा येथे ,तबे�टयन सरकार 
काम करते. �यां.यावर चीनचे नेहमीच ल& असते. याHशवाय तैवानचे कोणीह� 
अ/धकार� �कंवा नागर�क भारतात आले असतील तर �यां.यावरह� चीनचे ल& 
असते. तसेच चीनमधील उइघरु समाजाचे अ4पसंbयांक लोक �कंवा मंगोHलयन 
भारतात येत असतील तर �यां.यावरह� चीनचे ल& असते. हाँगकाँगमधनू भारतात 
येणायाG नागQरकांवरह� चीन ल& ठेवून असतो. कारण भारत या चीनCवरोधी 
घटकांना मदत करत असतो, अशी चीनची समजूत आहे.  
समाजा)या मम� �थानाचे %व*लेषण  
याHशवाय चीन आप4या Cव(याVयाOना Hशक�यासाठ� जगभरातील वेगवेगAया 
देशांम1ये पाठवतो. हे Cव(याथW Hश&ण घे�याबरोबरच चीनचे गु	तहेर :हणनू काम 
करत असतात. �या Cव(यापीठांम1ये चालले4या संशोधनावर �यांचे बारकाईने ल& 



असते. ते संशोधन चोर�याचा 5य�न केला जातो. आज भारतातील अनके 
Cव(यापीठांम1ये पीएचडी �कंवा एम. �फल कर�यासाठ� अनके Cवषयांवर संशोधन 
केले जाते. दोन-तीन  वषाO.या मेहनतीनंतर QरसचG पेपर �कंवा /थसीस 5काHशत 
केला जातो. ते चोर�याचे काम हे Cव(याथW Sपातील चीनी गु	तहेर करतात. �यामळेु 
तीन वषX काम कSन, अUयास कSन केलेले संशोधन �यांना आयतेच हातात 
Hमळते.अथाGत चीनला तं [ान आ>ण सुर&ा�मक Cवषयात Cवषयावरती झाले4या 
संशोधनाम1ये जा@त रस असतो, कारण �यामळेु �यांना भारतीय समाजा.या ममG 
@थानाचे Cवeलेषण कRन �याचा दSुपयोग करता येतो. 
ए-�लु.झ�ह इकॉनॉ�मक झोनम2ये टेहाळणी  
अनेक वेळा खोल समaुाम1ये आ>ण इतर रा*8ां.या  ए7@ल>ुझKह इकॉनॉHमक 
झोनम1ये चीनी मि.छमार जहाजे ,तथे टेहाळणी करत असतात. उदाहरणाथG, एक 
/चनी मि.छमार जहाज भारता.या पिeचमी �कनारपgठ�वर HसधंुदगुाGम1ये पकडले 
गेले होते. एक मोठे वादळ आ4यामुळे �याने HसधुंदगुाG.या बंदराचा आधार घेतला 
होता. हे जहाज 3500 �कलोमीटर  लांब असले4या भारता.या समaुाम1ये 
मि.छमार� कर�यासाठ� आले होते का? अथाGतच नाह�. इत7या दरू येऊन 
मि.छमार� करणे कोणालाह� परवडणारे नाह�. मि.छमार� करणे हे केवळ ,नHमh 
होते. या /चनी जहाजाचा मुbय वापर इले78ॉ,नक टेहळणी करणे हा होता. ते 
आप4या �कनारपgट�वर अशा 5कारची मा�हती शोध�याचा 5य�न करत होते; पण 
�याम1ये ते पकडले गेले. 
काय कराव े
चीन.या नावीMयपूणG हेर/गर� कडून आप4या गु	तहेर सं@था काह� Hशकू शकतात 
का? आपण पण तशाच 5कार.या कारवाया रा*8�हताचे र&ण कर�याकरता कR 
शकतो का ? 
/चनी Cव(याVयाO.या आ>ण QरसचG @कॉलरHशप कामावर ल& ठेवले पा�हज.े 
चीन श@ ाची मदत देऊन शेजार� रा*8ांम1ये गु	तहेर कारवाया करतो. आपण �याच 
5माणे कारवाया कR शकत नाह� का? शेजार� रा*8ांना श@ ाची मदत करणे, हा 
आप4या पररा*8 धोरणाचा एक मह?वाचा घटक असला पा�हजे. -यामुळे केवळ 



आपण चीन वरती ल& ठेवणार नाह� परंतु आपण सु(धा आIमक कारवाया कRन 
�यांना 5�युhर �यां.या भाषेम1ये देऊ शकतो.  
आप4या नौदलाला आ>ण भारतीय तटर&क दलाला ए7स7लु>झKह इकॉनॉHमक 
झोनम1ये ल& ठेवावे लागेल. �यामळेु अशा 5कारची घुसखोर� कRन गु	तहेर 
मा�हती Hमळवणे आप4याला थांबवता आले पा�हज.े 
 

 


