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Iran, Nga, Trung Quốc là mối nguy

hiểm với Thụy Điển?

10/05/21 07:23 GMT+7 2 liên quan  Gốc

Cơ quan An ninh Thụy Điển liệt kê Iran cùng với Nga và Trung Quốc là 3

mối nguy hiểm lớn đối với an ninh quốc gia của nước này.

Niên giám 2020 của Cơ quan An ninh Thụy Điển (Säkerhetspolisen) được

xuất bản gần đây, đã thảo luận về những thách thức an ninh và tình báo

chính mà quốc gia này phải đối mặt trong năm qua; trong đó, cái tên Iran

được đề cập đến 14 lần. Cùng với Nga và Trung Quốc, Iran đã trở thành mối

đe dọa trực tiếp đối với an ninh quốc gia Thụy Điển.

Vừa qua, Cơ quan An ninh Thụy Điển Säkerhetspolisen đã xuất bản một

cuốn Niên giám hàng năm chứa thông tin về các lĩnh vực hoạt động quan

trọng nhất của họ: Phản gián, chống đảo chính, chống khủng bố, bảo vệ an

ninh và bảo vệ nhân phẩm.

Cuốn Niên giám thảo luận về những mối đe dọa an ninh và tình báo

nghiêm trọng nhất mà Thụy Điển phải đối mặt trong năm trước và những

thách thức mà nước này sẽ phải đối mặt trong tương lai.

Niên giám của Cơ quan An ninh Thụy Điển 2020 nêu tên ba quốc gia là mối

đe dọa an ninh và tình báo tích cực nhất ở Thụy Điển, gồm: Nga, Trung

Quốc và Iran. Säkerhetspolisen đã dành 25 trong số 86 trang của báo cáo

để xem xét các cách thức mà ba quốc gia này liên tục phá hoại an ninh

quốc gia của Thụy Điển một cách “khá hiệu quả”.

Iran được đề cập đến 14 lần trong báo cáo, trong đó nói rằng, Cộng hòa Hồi

giáo đã trở nên “rất hung hăng” trong các hoạt động trên đất Thụy Điển.

Báo cáo nói rằng, trong khi Iran tiến hành hoạt động gián điệp chống lại các

ngành công nghiệp, các cơ sở nghiên cứu và trường đại học của Thụy Điển,

mục tiêu gián điệp chính của họ là các nhóm đối lập Iran ở Thụy Điển.

Thụy Điển đã trở thành một căn cứ địa cho các lực lượng đặc nhiệm Iran và

hoạt động gián điệp cũng như các cuộc tấn công khủng bố đã được lên kế

hoạch từ lãnh thổ Thụy Điển. Tình trạng đáng tiếc này được minh chứng khi

gần đây, nhà ngoại giao Iran Assadollah Assadi bị tòa án Bỉ kết án 20 năm

tù vì tội “tổ chức khủng bố”.
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TRAO ĐỔI VÀ THỪA KẾ BẤT ĐỘNG

SẢN

Quốc Hội TV 26 phút 2 liên quan

Thêm 78 ca Covid-19 trong

nước

17 giờ 27 liên quan

Trưa 10/5: Bộ Y tế công bố có

31 ca ghi nhận trong nước, 1

ca nhập cảnh được cách ly

ngay

12 giờ

Thêm 16 người mắc Covid-19

trong nước

4 giờ

Mức độ nguy hiểm của biến

chủng SARS-CoV-2 ở Ấn Độ

17 giờ 10 liên quan

Hà Nội thêm 8 ca dương tính

nCoV, 4 ca lây ở sân bóng

15 giờ 45 liên quan

Một người mắc Covid-19 ở

Đà Nẵng từng vào TP HCM,

đến hàng loạt địa điểm

14 giờ 14 liên quan

37 nữ sinh chết vì đánh bom

ở Afghanistan được chôn cất

trên đỉnh đồi

13 giờ 29 liên quan

Thời tiết ba ngày tới, chỉ số

UV cực đại duy trì ở mức

nguy cơ gây hại cao

11 giờ 27825 liên quan

Nhà ngoại giao Iran Assadollah Assadi đã bị kết án tù với tội danh “khủng bố”

Theo cáo trạng của tòa án Bỉ, thư ký thứ ba tại Đại sứ quán Iran ở Áo

Assadollah Assadi, đã bị an ninh Đức bắt giữ vào năm 2018, chỉ vài ngày

sau khi anh ta giao vật liệu nổ cho một cặp vợ chồng Iran ở Bỉ.

Vật liệu nổ này được dự định sử dụng tại một cuộc mít tinh lớn đã được lên

kế hoạch ở Paris để ám sát những người chống đối chế độ giáo sĩ Hồi giáo

ở Iran. Trong khi Assadi trú tại Đại sứ quán Iran ở Áo thì tội ác của anh ta có

liên quan đến Pháp và có liên hệ chặt chẽ với Thụy Điển.

Liên quan đến vụ bắt giữ Assadi, cảnh sát Đức đã tịch thu một cuốn sổ ghi

chép về 289 địa điểm ở 11 quốc gia châu Âu nơi anh ta đã gặp các đặc vụ

Iran. Trong số các quốc gia được nêu tên có Thụy Điển, chứng tỏ Iran có các

đặc vụ hoạt động ở quốc gia đó.

Điều này trở nên rõ ràng vào tháng 12 năm 2019, khi một công dân Iraq ở

Thụy Điển bị kết tội làm gián điệp cho Tehran chống lại những người Iran

sống lưu vong ở Thụy Điển.

Trong bài viết của mình trên Tạp chí BESA, Tiến sĩ Ardavan Khoshnood nhận

xét rằng, mặc dù Cộng hòa Hồi giáo Iran đã bị Mỹ trừng phạt từ năm 1979,

nhưng nước này có mối quan hệ rất chặt chẽ với Liên minh châu Âu, đặc

biệt là với Thụy Điển.

Theo báo cáo của Cơ quan An ninh Thụy Điển, Tehran không còn là mối đe

dọa duy nhất đối với Trung Đông, mà các hoạt động nguy hiểm đó đã khiến

Iran trở thành mối đe dọa an ninh quốc gia đối với các nước châu Âu nói

chung và Thụy Điển nói riêng.

Nguyễn Ngọc

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/iran-nga-trung-quoc-la-moi-nguy-hiem-

voi-thuy-dien-3431878/
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