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اداره اﻣﻨﯿﺖ ﺳﻮﺋﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﻦآوری ﺳﻮﺋﺪی ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪای اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﭘﺴﺖ« اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،اﯾﻦ اداره در ﮔﺰارش اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﺮان را ﺑﻪ
ﮔﺰارش روزﻧﺎﻣﻪ »اورﺷﻠﯿﻢ
ِ
ﻫﻤﺮاه ﭼﯿﻦ و روﺳﯿﻪ ﺳﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﻬﻢ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺷﻤﺎل اروﭘﺎ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

در ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ» :اﯾﺮان در ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻦآوریﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
ﺳﻮﺋﺪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﻮﺋﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﻫﺴﺘﻪای ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﯾﺮان ﻣﺸﻐﻮل
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ در اﯾﻦ ﺣﯿﻄﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺳﻮﺋﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ«.
ﺑﮕﯿﻦ-ﺳﺎدات اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ﻣﻘﺎﻟﻪای در وبﺳﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد از
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
اردوان ﺧﺸﻨﻮد،
ِ
ِ
ﺟﺰﺋﻴﺎت ﮔﺰارش ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﺳﻮﺋﺪیﻫﺎ ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد اﯾﻦ ﮔﺰارش  ۱۴ﺑﺎر ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﺮان اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﻗﺎی ﺧﺸﻨﻮد در
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد» :اﯾﺮان دﯾﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺷﺮوراﻧﻪ آن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﯾﮏ ﺧﻄﺮ اﻣﻨﯿﺖ
ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻞ و ﺳﻮﺋﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ«.
دﺳﺘﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ آﻟﻤﺎن ﻫﻢ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺮان در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻼش ﺧﻮد ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻼحﻫﺎی
ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
روزﻧﺎﻣﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﮔﻔﺖ ﮔﺰارشﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ آﻟﻤﺎن و ﺳﻮﺋﺪ ﺷﺎﯾﺪ در ﺗﻼش آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺟﺎم اﺧﻼل اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
ﻣﺬاﮐﺮات ﻫﺴﺘﻪای 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 دادهاﻧﺪ .ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ ﺑﺮﺟﺎم ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺟﻠﻮی دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ اﯾﺮان
ﺑﻪ ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪای را ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .ﻫﻤﯿﻦ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮوج دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ،رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺳﺎﺑﻖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،از ﺑﺮﺟﺎم در ﺳﺎل ۲۰۱۸
ﺷﺪ .اﻣﺎ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ دﻣﻮﮐﺮات او ،ﺟﻮ ﺑﺎﯾﺪن ،ﺑﺎرﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﺟﺎم ﺑﺎزﮔﺮدد.
ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺰارشﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻏﺮﺑﯽﻫﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۲۰۰۳ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻼح
ﻫﺴﺘﻪای ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮔﺰارشﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻟﻤﺎن و ﺳﻮﺋﺪ اﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻼح ﻫﺴﺘﻪای اﺳﺖ.
»ﺳﺎﮐﺎرﻫﺘﺴﭙﻮﻟﯿﺴﻦ« ﻧﺎم دارد( ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ» :ﭼﻨﺪﯾﻦ
در ﺑﺨﺸﯽ دﯾﮕﺮ از ﮔﺰارش اداره اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻮﺋﺪ )ﮐﻪ در زﺑﺎن ﺳﻮﺋﺪی
ِ
ﮐﺸﻮر درﮔﯿﺮ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﻬﺪﯾﺪﮐﻨﻨﺪه اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻮﺋﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ از ﺳﻮی
روﺳﯿﻪ ،ﭼﯿﻦ و اﯾﺮان ﻣﯽآﯾﺪ«.
در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ  ۸۸ﺻﻔﺤﻪای از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان از ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن و ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ ﺧﻮد در ﺳﻮﺋﺪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در
ﺿﻤﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ از ﺳﻮﺋﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .ﮔﺰارش ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺎ زﯾﺮﺗﯿﺘﺮ »اﯾﺮان« دارد ﮐﻪ در آن از
ﺟﺰﺋﻴﺎت اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﺮان در اﯾﻦ دو زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ .ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﻣﺸﺨﺼﺎ ﺟﺎﺳﻮسﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﮐﻨﺸﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﺨﻞ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺳﻮﺋﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺑﯿﺎورد و ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺳﻮﺋﺪی را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮕﯿﺮد.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮﺋﺪ رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﺎ اﯾﺮان دارد .در ﺳﺎل  ۲۰۱۲دوﻟﺖ ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ
ﺑﺮ اﯾﺮان ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻮﺋﺪی
»ارﯾﮑﺴﻮن« در اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد.
ﮐﺎرل ﺑﯿﻠﺪ ،وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ وﻗﺖ ﺳﻮﺋﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺘﻔﺎده از دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺤﺮﯾﻢ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ
ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺸﺎر اﺳﺪ در ﺳﻮرﯾﻪ اﺳﺖ .آﻗﺎی ﺑﯿﻠﺪ در آن ﺳﺎل ﺗﻼشﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺮد ﺗﺎ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ،ارﯾﮑﺴﻮن را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺧﺮوج از ﺳﻮرﯾﻪ ﻧﮑﻨﺪ .رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از دﯾﭙﻠﻤﺎتﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺪﻋﯽ
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﭙﻠﻤﺎتﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎور دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ آﻗﺎی ﺑﯿﻠﺪ در اﯾﺮان »ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ« دارد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ اﺳﺖ.

