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جمهوری اسالمی در سوئد دنبال فناوری هسته ای می گردد

اداره امنیت سوئد می گوید حکومت ایران به دنبال دستیابی به فن آوری سوئدی برای ساخت سالح هسته ای است. به
گزارش روزنامه «اورشلیم پسِت» اسرائیل، این اداره در گزارش اطالعاتی سال ۲۰۲۰ خود چنین گفته است و ایران را به

همراه چین و روسیه سه خطر مهم امنیتی برای این کشور شمال اروپا دانسته است.

Iranian -منتقدین برجام معتقدند که این توافق جلوی دستیابی ایران به سالح هسته ای را نمی گیرد
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در بخشی از این گزارش می خوانیم:   «ایران در ضمن قابلیت جاسوسی صنعتی دارد که بیشتر علیه فن آوری های پیشرفته
سوئد و محصوالت سوئدی است که می توانند در برنامه تسلیحات هسته ای مورد استفاده قرار بگیرند. ایران مشغول

سرمایه گذاری منابع سنگینی در این حیطه است و برخی از این منابع در سوئد مورد استفاده می گیرند.»

اردوان خشنود، کارشناِس مرکز مطالعات استراتژیک بگین-ساداِت اسرائیل پیش از این در مقاله ای در وب سایت این نهاد از
جزئيات گزارش سال ۲۰۲۰ سوئدی ها خبر داده بود و گفته بود این گزارش ۱۴ بار به نام ایران اشاره می کند. آقای خشنود در

این مقاله نوشته بود: «ایران دیگر تنها تهدیدی برای خاورمیانه است. فعالیت های شرورانه آن باعث شده یک خطر امنیت
ملی برای کشورهای اروپایی به طور کل و سوئد به طور مشخص باشد.»

دستگاه اطالعاتی آلمان هم چند روز پیش اعالم کرده بود که ایران در سال گذشته تالش خود برای دستیابی به سالح های
کشتار جمعی را متوقف نکرده است.

روزنامه اسرائیلی گفت گزارش های اطالعاتی آلمان و سوئد شاید در تالش آمریکا برای بازگشت به برجام اخالل ایجاد کند.

مذاکرات هسته ای غیرمستقیم بین ایران و آمریکا در وین، پایتخت اتریش،  در جریان است. برخی منابع از احتمال رسیدن
توافق بین تهران و واشنگتن در چند هفته آینده خبر داده اند. منتقدین برجام معتقدند که این توافق جلوی دستیابی ایران
به سالح هسته ای را نمی گیرد. همین انتقادها باعث خروج دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، از برجام در سال ۲۰۱۸

شد. اما جانشین دموکرات او، جو بایدن، بارها گفته می خواهد به برجام بازگردد.

برخی گزارش های اطالعاتی غربی ها پیش از این به این نتیجه رسیده بود که ایران در سال ۲۰۰۳ برنامه ساخت سالح
هسته ای خود را متوقف کرده است. گزارش های اطالعاتی سال گذشته آلمان و سوئد اما معتقدند که ایران همچنان به

دنبال دستیابی به سالح هسته ای است.

در بخشی دیگر از گزارش اداره اطالعات سوئد (که در زبان سوئدی «ساکارِهتسپولیسن» نام دارد) می خوانیم: «چندین
کشور درگیر انواع مختلفی از جاسوسی و فعالیت های تهدیدکننده امنیت علیه سوئد هستند. بزرگترین تهدید از سوی

روسیه، چین و ایران می آید.»

در این سند ۸۸ صفحه ای از این گفته شده که حکومت ایران از پناهجویان و منتقدین خود در سوئد جاسوسی می کند و در
ضمن عملیاتی در زمینه جاسوسی صنعتی از سوئد انجام می دهد. گزارش بخشی با زیرتیتر «ایران» دارد که در آن از

جزئيات اقدامات ایران در این دو زمینه می خوانیم. حکومت ایران مشخصا جاسوس هایی برای نظارت بر کنشگرانی که
مخل خود می داند به خدمت گرفته است. در عین حال جمهوری اسالمی می کوشد از دانشگاه های سوئد اطالعات به دست

بیاورد و می کوشد بعضی از پژوهشگران سوئدی را نیز به خدمت بگیرد.

این در حالی است که سوئد روابط اقتصادی گسترده ای با ایران دارد. در سال ۲۰۱۲ دولت سوئد با تحریم های اتحادیه اروپا
بر ایران مخالفت کرد و گفته می شد این به علت تالش برای حفظ یک معامله اقتصادی بزرگ است که شرکت سوئدی

«اریکسون» در ایران انجام می داد.

کارل بیلد، وزیر خارجه وقت سوئد، از جمله طرفداران مشهور استفاده از دیپلماسی به جای تحریم در برخورد با
حکومت هایی مثل جمهوری اسالمی و حکومت بشار اسد در سوریه است. آقای بیلد در آن سال تالش های بسیاری کرد تا

اتحادیه اروپا، اریکسون را مجبور به خروج از سوریه نکند. رسانه های اسرائيل به نقل از دیپلمات های این کشور مدعی
شده بودند که برخی دیپلمات های اروپایی باور دارند که شاید آقای بیلد در ایران «منافع شخصی» دارد و به همین خاطر

مخالف تحریم ها است.


