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خبر
مرحله دوم عملیات علیه داعش
در عراق آغاز شد

ارتش عراق و نیروهای الحشد الشعبی روز
جمعه مرحله دوم عملیات نابودی عناصر
داعش و تأمین امنیت شمال بغداد را آغاز
کردند.
مرحله نخست این عملیات سحرگاه پنجشنبه
به دستور «مصطفی الکاظمی» ،نخست وزیر
با مشارکت نیروهای ارتش ،الحشد الشعبی
و پلیس با پشتیبانی بالگردها و جنگندههای
عراقی آغاز شد.
مرکز رسانهای الحشدالشعبی در بیانیهای
اعالم کرد نیروهای بسیج مردمی در تیپهای
هشتم ۴۲ ،۴۳ ،۱۲ ،و  ۳۱۳دومین روز عملیات
را برای تأمین امنیت منطقه «الطارمیه» در
شمال بغداد آغاز کردند.
این بیانیه افزوده نیروهای عمل کننده در این
توجو و تعقیب عناصر مخفی
عملیات به جس 
گروه تروریستی داعش در منطقه الطارمیه
ادامه خواهند داد.
نیروی مشترک از عملیات بغداد ،واکنش
سریع و پلیس فدرال با پشتیبانی هوایی ارتش
در این عملیات الحشد الشعبی را برای تقویت
امنیت و ثبات در منطقه الطارمیه همراهی
میکند .گفتنی است ،پنجشنبه در روز نخست
این عملیات سه تروریست تحت تعقیب
دستگیر و دهها قبضه سالح کشف و ضبط شد.
این عملیات بر اساس دادههای اطالعاتی
دقیق برای شناسایی بقایای عناصر تروریستی
داعش و پاکسازی شمال بغداد با هدف تقویت
امنیت و ثبات ،دستگیری افراد تحت تعقیب و
حفاظت از شهروندان انجام شده است.
گروه تروریستی داعش از آغاز رمضان
گذشته تاکنون فعالیت بیسابقهای در مقایسه
با  ۲سال اخیر در مناطق شمال ،غرب و شرق
پایتخت عراق در استانهای صالحالدین ،دیاله
و االنبار داشته است.
در این مدت حمالت گروه تروریستی داعش
به ویژه در منطقه بین استانهای کرکوک،
صالحالدین و دیاله معروف به «مثلث مرگ»
افزایش یافته است.
در مهمترین این تحرکات ،داعش در
هفتههای گذشته به منطقه «مکشیفه» و
«بلد» در استان «صالحالدین» شبیخون زد
که منجر به جان باختن  ۱۱تن از نیرویهای
الحشدالشعبی و زخمی شدن  ۲۰تن دیگر شده
بود .پیشتر در حمله این گروه تروریستی
به یک پاسگاه پلیس در استان دیاله پنج نفر
کشته و  ۱۰نفر دیگر زخمی شدند.
شماری از رهبران سیاسی عراق در واکنش به
تحرکات اخیر داعش ،با بیان اینکه این اقدامات
با تحریک آمریکاییها برای ادامه حضور
نیروهایشان در عراق صورت میگیرد ،خواهان
بازنگری در طرحهای امنیتی برای مقابله با
این گروه تروریستی ،تقویت فعالیتهای
اطالعاتی ،کنترل مرزها و انهدام هستههای
خفته داعش شدهاند .در سال  ۲۰۱۷میالدی
پس از سه سال ،عراق با بازپسگیری کل
قلمرو خود که حدود یک سوم از گستره این
کشور بود ،پیروزی بر داعش را اعالم کرد.
با وجود این شکست ،گروه تروریستی
داعش هنوز دارای هستههایی در مناطق
شمالی ،شرقی و جنوبی عراق است و در دو
ماه گذشته به حمالت خود علیه غیرنظامیان
و نیروهای امنیتی عراق شدت بخشیده است.
نیروهای الحشد الشعبی و ارتش عراق در این
مدت که بیسابقهترین حمالت داعش پس از
سال  ۲۰۱۷توصیف شده بیش از  ۷۰عملیات
نظامی علیه تروریستها انجام دادهاند.
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آمریکا مکانسیمی شبیه ماشه را فعال خواهد کرد؟

سناریوهای عجیب درباره تحریمهای تسلیحاتی ایران
بر سر تمدید یا رفع تحریمهای تسلیحاتی سازمان
ملل علیه ایران که طبق برجام باید در اواسط اکتبر
آینده رفع شوند ،نبرد دیپلماتیک شدیدی در جریان
است که وزیر خارجه آمریکا آن را یک «آشفتگی»
دانست .در بحبوحه این آشفتگی ،سناریوهای
مختلفی درباره تمدید تحریمهای تسلیحاتی مطرح
شده اند که بعضا عجیب هستند.
به گزارش فرارو ،یک روز پس از نشست شورای
امنیت سازمان ملل درباره اجرای قطعنامه  ۲۲۳۱که
عمدتا با محوریت تحریمهای تسلیحاتی سازمان ملل
علیه ایران بود ،مایک پمپئو ،وزیر خارجه آمریکا اعالم
کرد که دولت دونالد ترامپ دنبال تمدید محدود این

تحریمها برای یک مدت کوتاه نیست بلکه میخواهد
آن را برای مدت طوالنی تمدید کند.
پمپئو گفت« :هدف ما این نیست که تحریمهای
تسلیحاتی را برای یک دوره کوتاه دیگر تمدید کنیم.
این همان شکلی است که ما را وارد این آشفتگی
کرد .تحریمهای تسلیحاتی زمانی باید رفع شوند
که جمهوری اسالمی ایران به شکلی رفتار کند که
با قابلیت نقل و انتقال سالح در جهان و خرید آن
سازگار باشد؛ یعنی به شکلی رفتار کند که با رفتار
کشورهای عادی سازگار باشد».
اظهارات پمپئو درباره مخالفت با تمدید محدود
تحریمهای تسلیحاتی ایران ،ظاهرا در پاسخ به
پیشنهاد اروپاییها در این خصوص است .پیشتر،
روزنامه والاستریتژورنال طی گزارشی اعالم کرده
بود که کشورهای اروپایی به دنبال مصالحه با
واشنگتن درخصوص تحریمهای تسلیحاتی هستند.
مصالحهای که در آن ،تحریمهای مزبور به طور
محدود تمدید شوند.
اروپاییها هنوز به طور رسمی این پیشنهاد را مطرح
نکردهاند .اما چنین پیشنهادی با بیانیهها و اظهارات
اخیر آنها پیرامون تحریمهای تسلیحاتی ایران در
تضاد نیست .سه کشور اروپایی عضو برجام –
فرانسه ،آلمان و بریتانیا  -اخیرا در اقدامی کمسابقه،
قطعنامهای علیه ایران در شورای حکام آژانس
بینالمللی انرژی اتمی ارائه کردند که با اکثریت آرا
تصویب شد .بعد از این قطعنامه ،وزرای خارجه این
سه کشور با صدور بیانیهای به طور تلویحی نسبت به
رفع تحریمهای تسلیحاتی ایران ابراز نگرانی کردند .در
این بیانیه آمده است« :سه کشور اروپایی به اجرای
کامل قطعنامه  ۲۲۳۱که از طریق آن برجام در سال
 ۲۰۱۵تایید شد ،متعهد هستند .با این حال ،معتقدیم
که رفع برنامهریزیشده تحریم تسلیحات متعارف
سازمان ملل در اکتبر آینده که توسط قطعنامه ۲۲۳۱
مقرر شده ،برای ثبات و امنیت منطقهای تبعات بزرگی
خواهد داشت .ما یادآوری میکنیم که تحریمهای
اتحادیه اروپا بر صادرات سالحهای متعارف و فناوری
موشکی ،تا  ۲۰۲۳برقرار باقی خواهند ماند».
این موضع در اظهارات نماینده بریتانیا در جلسه
روز سهشنبه شورای امنیت درباره ایران نیز تکرار
شد .جوناتان آلن ،کاردار هئیت نمایندگی بریتاینا
در سازمان ملل ،بعد از اتهام زنی به ایران ،به
طور تلویحی از لزوم تمدید تحریمهای تسلیحاتی
حمایت کرد و گفت« :ما معتقدیم که رفع مقرر شده
محدودیتهای تسلیحاتی بر ایران در اکتبر ،برای
امنیت و ثبات منطقه تبعات بزرگی خواهد داشت».
اما اروپاییها هنوز راه حلی برای این نگرانی خود

آیا آمریکا با الهام از این سازوکار میخواهد تحریمهای تسلیحاتی را تمدید کند؟ آمریکا به طور رسمی به این مسئله اشاره نکرده است ،اما از آنجا
که مقامات آمریکا مکرر اعالم میکنند آنها به هر طریقی تحریمهای تسلیحاتی را تمدید خواهند کرد ،استفاده از سازوکاری شبیه به مکانیسم ماشه
بعید نیست .آمریکا ممکن است با استناد به جایگاه خود در قطعنامه  ،۲۲۳۱قطعنامه دیگری در زمینه لزوم احترام به رفع تحریمهای تسلیحاتی ایران
ارائه دهد و سپس قطعنامه خودش را وتو کند .ارائه چنین قطعنامهای اختیار استفاده از وتو توسط روسیه و چین و حتی کشورهای اروپایی را سلب
خواهد کرد.

حمایت از
قطعنامهآمریکا،
اروپاییها را در
موقعیتدشواری
قرار خواهد داد.
چون اگر آنها به
قطعنامهآمریکا
در زمینه تمدید
تحریمهای
تسلیحاتیایران
رأی مثبت دهند،
عمال مفاد برجام
را نقض خواهند
کرد
پیدا نکردهاند .پیشنهاد تمدید محدود تحریمهای
تسلیحاتی از سوی پمپئو رد شد .آنها احتماال در
همین ماه ژوئیه سر یک دوراهی سختی قرار خواهند
گرفت .کلی کرافت ،نماینده آمریکا در سازمان ملل
گفته است که آمریکا اواسط ماه ژوئیه از شورای
امنیت خواهد خواست که درباره تمدید تحریمهای
تسلیحاتی ایران رأی گیری کند و اگر این تالش به
جایی نرسد ،آمریکا مایل است که تحریمهای گسترده
سازمان ملل علیه ایران را بازگرداند .کرافت همچنین
ابراز امیدواری کرده که اروپاییها از اقدام آمریکا علیه
ایران در شورای امنیت حمایت کنند.
هر اقدامی ،هر ابزاری
اما حمایت از قطعنامه آمریکا ،اروپاییها را در
موقعیت دشواری قرار خواهد داد .چون اگر آنها به
قطعنامه آمریکا در زمینه تمدید تحریمهای تسلیحاتی
ایران رأی مثبت دهند ،عمال مفاد برجام را نقض
خواهند کرد .افزون بر این ،احتمال وتو شدن این
قطعنامه از سوی روسیه یا چین زیاد است .منابع
دیپلماتیک اروپایی در نیویورک به روزنامه الشرق
االوسط گفته اند که اروپا به آمریکا توصیه کرده که
قطعنامهای به شورای امنیت ارائه ندهد .چون به دو
دلیل چنین قطعنامهای تصویب نخواهد شد .اول
اینکه حتی اگر کشوری وتو نکند ،احتمال حمایت ۹
کشور در شورای امنیت از این قطعنامه کم است .ثانیا
حتی اگر  ۹کشور از این قطعنامه حمایت کنند ،امکان
دارد که روسیه یا چین ،آن را وتو کنند .به گفته این
منابع ،اما اگر آمریکا قطعنامه را ارائه کند ،اروپاییها
علیه آن رأی نخواهند داد بلکه رأی ممتنع خواهند داد.
اما با وجود این پیچیدگیها آمریکا همچنان اصرار

نماینده دائم ایران در نشست شورای امنیت:

میکند که به هر طریقی تحریمهای تسلیحاتی باید
تمدید شوند .پمپئو روز چهارشنبه گفته است« :ایاالت
متحده حق مسلمی دارد که حتی بدون موافقت
هیچ کشور دیگری ،تداوم این تحریمهای تسلیحاتی
[ایران] را تضمین کند ».کلی کرافت نیز با بیان اینکه
آمریکا میخواهد به شورای امنیت فرصتی برای گفتگو
درباره تمدید تحریمهای تسلیحاتی بدهد ،گفت« :اما
ما از هر اقدامی و هر ابزاری استفاده خواهیم کرد.
اگر این امر به معنای [فعالسازی مکانیسم] ماشه
باشد ،دقیقا همین کار را انجام خواهیم داد .ما این
[مکانیسم] را فعال خواهیم کرد».
روزنامه الشرق االوسط طی گزارشی از پاریس
جزئیات یکی از سناریوهای عجیب و غریب آمریکا
برای بازگرداندن تحریمهای تسلیحاتی ایران را منتشر
کرد .این روزنامه با اشاره به پیچیدگیهای پرونده
تحریمهای تسلیحاتی از یک طرح آخر آمریکا برای
بازگرداندن تحریمهای بینالمللی از جمله تحریمهای
تسلیحاتی ایران خبر داد .بر اساس این طرح ،که به
گفته الشرق االوسط در شورای امنیت مطرح شده،
آمریکا قطعنامهای به شورای امنیت ارائه میکند که
خواستار احترام به موعد رفع تحریم تسلیحاتی در
اکتبر آینده است .سپس آمریکا در اقدامی غافلگیرانه
همین قطعنامه را وتو کند .این کار برای آمریکا مقدور
است ،چون آمریکا در شورای امنیت حق وتو دارد .به
نوشته الشرق االوسط ،این اولین بار است که آمریکا
چنین قطعنامهای میدهد .این روزنامه با بیان اینکه
هفتههای آینده میتواند غافلگیریهایی داشته باشد
نوشت :هفتههای آینده شاهد نبردهای دیپلماتیک
سختی در نیویورک خواهد بود.

روزنامه الشرق االوسط همه جزئیات طرح جدید و
البته عجیب و غریب آمریکا را منتشر نکرد .اما ظاهرا
این طرح از نظر ترکیببندی عبارتها و سازوکار رأی
گیری شبیه مکانیسم ماشه است .طبق مکانیسم
ماشه ،اگر اختالفات پیرامون اجرای برجام به شورای
امنیت ارجاع شود ،این شورا  ۳۰روز وقت دارد درباره

یک قطعنامه تداوم رفع تحریمها رأیگیری کند .این
قطعنامه طوری طراحی شده که روسیه و چین نتوانند
آن را وتو کنند .قطعنامه یادشده خواستار «ادامه رفع
تحریمها» میشود؛ و این یعنی تداوم رفع تحریمهای
ایران به عدم وتوی غربیها نیاز دارد نه وتوی آنها .به
عبارت دیگر اگر یکی از کشورهای غربی این قطعنامه
را وتو کند ،تمام تحریمهای سازمان ملل به طور
خودکار علیه ایران مجددا اعمال خواهند شد.
آیا آمریکا با الهام از این سازوکار میخواهد
تحریمهای تسلیحاتی را تمدید کند؟ آمریکا به طور
رسمی به این مسئله اشاره نکرده است ،اما از آنجا
که مقامات آمریکا مکرر اعالم میکنند آنها به هر
طریقی تحریمهای تسلیحاتی را تمدید خواهند کرد،
استفاده از سازوکاری شبیه به مکانیسم ماشه بعید
نیست .آمریکا ممکن است با استناد به جایگاه خود
در قطعنامه  ،۲۲۳۱قطعنامه دیگری در زمینه لزوم
احترام به رفع تحریمهای تسلیحاتی ایران ارائه دهد
و سپس قطعنامه خودش را وتو کند .ارائه چنین
قطعنامهای اختیار استفاده از وتو توسط روسیه و
چین و حتی کشورهای اروپایی را سلب خواهد کرد.
چون این طرفها نمیتوانند قطعنامهای که خواستار
احترام به رفع تحریمهای تسلیحاتی ایران است را وتو
کنند .این کار به رابطه آنها با ایران آسیب خواهد زد.

لغو تحریمها برای مقابله با گسترش کرونا ضروری است

نماینده دائم ایران در نشست شورای امنیت ،بر لغو تحریمهای
یکجانبه که ظرفیت کشورهای هدف برای مقابله با کرونا را
تضعیف میکنند ،تاکید کرد.
به گزارش ایسنا ،مجید تخت روانچی ،نماینده دائم کشورمان در
سازمان ملل ،طی بیانیهای در نشست شورای امنیت این سازمان
که برای بررسی آثار کرونا برگزار شد ،گفت :بیماریهای همهگیر
با نرخ مرگ و میر باال ،دارای آثار منفی بر وضعیت اقتصادی و
اجتماعی کشورهای درگیر در مخاصمات بوده و با افزودن یک
الیه دیگر بر مشکالت موجود آنها ،وضعیت را پیچیدهتر میکنند.
وی در این راستا به برخی مشکالت که در نتیجه گسترش کرونا

در منطقه و به ویژه در سوریه و یمن پیش آمده است ،اشاره
کرد و افزود :این وضعیت با اعمال تحریم یکجانبه اخیر آمریکا
علیه مردم سوریه و نیز تداوم محاصره بنادر و فرودگاههای یمن،
تشدید شده است.
روانچی گفت که ایران به عنوان کشوری که تحت تأثیر کرونا
بوده و هدف تحریمهای آمریکا نیز قرار دارد ،به خوبی واقف است
که این تحریمها ،با پیشگیری از واردات تجهیزات پزشکی و دارو،
چگونه و تا چه اندازه ظرفیت کشورهای هدف را در مقابله با کرونا
تضعیف میکنند .این تحریمهای یکجانبه عمال ًبیماران را بیشتر از
همه هدف قرار میدهند و نشانگر آن است که تحریمهای مذکور

تا چه اندازه غیراخالقی ،غیرانسانی و نامشروع هستند.
نماینده کشورمان ادامه داد :کرونا دشمن مشترک خانواده
بشر است و تنها راه مقابله با آن نیز همبستگی عملی و همکاری
جهانی بوده و هر گونه تحریم به ضرر منافع کل جهانیان می
باشد .به همین خاطر است که دبیرکل سازمان ملل و بسیاری
از شخصیتهای بینالمللی و رهبران سیاسی و مذهبی جهان
خواستار لغو فوری تحریمها شدهاند .سفیر ایران در پایان
سخنانش تأکید کرد که در کنار بررسی آثار این بیماری در
کشورهای درگیر مخاصمات مسلحانه ،باید پیامدهای اعمال
تحریمهای یکجانبه بر آنها نیز مورد بررسی قرار گیرد.

نخست وزیر فرانسه استعفا کرد

کاخ الیزه اعالم کرد ،ادوار فیلیپ ،نخست وزیر
فرانسه استعفا کرد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از اسکای نیوز عربی،
ادوار فیلیپ ،رئیس دولت امانول ماکرون،
رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه از مقام خود
استعفا کرده است .در بیانیه الیزه آمده است که
ادوار فیلیپ استعفای دولت خود را به امانوئل
ماکرون ،رئیس جمهوری فرانسه تقدیم کرد و
وی نیز این استعفا را پذیرفت و فیلیپ به همراه
اعضای دولت به رسیدگی به امور جاری تا زمان
تشکیل دولت جدید ادامه میدهند .ماکرون ،ژان
کاستکس را برای جانشینی فیلیپ در نظر گرفته
است .تصمیم برای استعفای ادوار فیلیپ پس از
بحران شیوع کرونا که به دلیل آن دولت فرانسه
در معرض انتقادهای شدیدی قرار گرفت ،صورت
گرفته است .این استعفا همچنین پس از شکست
حزب «جمهوری به پیش» در انتخابات محلی که
ماکرون آن را تاسیس کرده است ،انجام شد.

مرکل:

اروپا در سختترین دوران تاریخ
قرار دارد
صدر اعظم آلمان ضمن هشدار درمورد پایان
نیافتن همهگیری ویروس کرونا در جهان اعالم
کرد که شش ماه آینده برای اتحادیه اروپا بسیار
مهم و حیاتی خواهد بود .به گزارش ایسنا به
نقل از خبرگزاری رویترز ،آنگال مرکل ،صدراعظم
آلمان ضمن کلیدی دانستن شش ماه آینده برای
اتحادیه اروپا با توجه به تمام نشدن همهگیری
کروناویروس در جهان اعالم کرد« :اروپا با
سختترین اوضاع و شرایط خود در تاریخ روبهرو
است و همچنین هشدار داد که همهگیری
کروناویروس در جهان پایان نیافته و موجب
آسیب رسیدن جدی به اقتصاد جهان شده
است ».وی در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک
با رئیس شورای اروپا ،اظهار کرد« :ما هر روزه
شاهد آن هستیم که ویروس کرونا نه تنها از بین
نرفته بلکه همهگیری آن در جهان افزایش یافته
است ».مرکل افزود« :شیوع این بیماری همهگیر
در اروپا توانایی کشورهای این حوزه را در همکاری
و همبستگی به منظور مقابله با کرونا میسنجد».

سازمان ملل:

دولت فائز السراج دولت قانونی در
لیبی است
سخنگوی دبیرکل سازمان ملل اعالم کرد
که دولت فائز السراج دولت قانونی در لیبی به
حساب میآید.
به گزارش ایسنا ،به نقل از النشره ،استفان
دوجاریک ،سخنگوی آنتونیو گوترش ،دبیرکل
سازمان ملل در کنفرانس خبری عنوان داشت:
یک دولت قانونی در طرابلس لیبی وجود دارد که
جامعه بین الملل نیز آن را به رسمیت میشناسد.
اما خلیفه حفتر یک طرفی در درگیریها است و
خود او خواهان صحبت با دبیرکل سازمان ملل
شده است .دوجاریک گفت :این باور وجود
دارد که گوترش پیامهای شفافی را برای حفتر
فرستاده است .من این مسئله را در همین حد
باقی میگذارم .مشخص است که در حال حاضر
کشورهایی هستند که تاثیرات مستقیمی بر دو
طرف درگیر در لیبی دارند .مهم است که این پیام
به آن کشورها نیز فرستاده شود .مهم است که
نقضهای مکرر صادرات سالح به لیبی از سوی
بسیاری از کشورها متوقف شود.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی تاکید کرد

فروپاشی کامل برجام درصورت تداوم سیاستهای غلط اروپا
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی تاکید کرد :اروپاییها باید بدانند که
نتیجه سیاستهای غلط آنها بی شک موجب فروپاشی کامل برجام خواهد
شد و اگر تا به حال به دلیل همسایگی با خاورمیانه و آثار امنیتی مستقیم
فروپاشی برجام ،در کالم از ادامه حیات نیمه جان برجام حمایت کردهاند،
ادامه این وضعیت از سوی ایران قابل تحمل نیست.
به گزارش ایسنا ،سید کمال خرازی در پیامی به تحوالت اخیر در رابطه با
برجام و برنامه هستهای ایران اشاره کرده است که در زیر میآید:
سیاستهای یکطرفه و نادرست سه کشور اروپایی عضو برجام و در راس
آنها آمریکا برای توقف فعالیتهای هستهای صلحآمیز ایران همواره نتیجهای
معکوس داشته است و ایران مصممتر به توسعه فناوری هستهای خود ادامه
داده است .تالش آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت
سازمان ملل و اقدام سه کشور اروپایی در آژانس بینالمللی انرژی هستهای
علیه ایران و رفتار مشکوک مدیرکل آن سازمان نه تنها بازدارنده ایران نخواهد
بود ،بلکه بیتردید به فروپاشی برجام خواهد انجامید.
اینک که مدیرکل آژانس به مالقات برایان هوک مسئول امور ایران در دولت
آمریکا رفته و خبر آن نیز رسما ًمنتشر شده است ،نشان میدهد که وابستگی
و عدم استقالل گروسی تا چه حد است که بیپروا به هماهنگ کردن اقدامات

خود با مرکز توطئه علیه ایران میپردازد .این مالقات نشان میدهد که گروسی
از کجا دستور میگیرد و اقدام سه کشور اروپایی در کجا برنامهریزی شده
است.
آنها باید نتیجه فشارهای غرب را یکبار دیگر مرور کنند و به یاد آورند که وقتی
سه کشور اروپایی در دولت اصالحات به وعدههای مذاکراتی خود عمل نکردند
و حتی نپذیرفتند که ایران با تعداد بسیار محدودی ماشین سانتریفیوژ تجربه
غنیسازی خود را ادامه دهد ،در اواخر دولت اصالحات تعلیق غنیسازی
متوقف و پلمپ کارخانه یو.سی.اف اصفهان شکسته شد و در دولت بعد
تعداد سانتریفیوژهای ایران به  19000عدد رسید و وقتی آنها از تحویل سوخت
 20درصد برای راکتور تهران جلوگیری کردند ،ایران رأسا ًاورانیوم  20درصد الزم
را تولید کرده و آن را در میلههای مخصوص آن قرارداد و با نصب آنها در راکتور
تهران ،مشکل را به دست دانشمندان خود حل کرد.
در دولت یازدهم نیز گرچه ایران به دلیل توافق برجام محدودیتهایی را
پذیرفت ،ولی در برابر خروج آمریکا از برجام و عدم اجرای تعهدات کشورهای
اروپایی ساکت ننشست و به طراحی ماشینهای سانتریفیوژ پرقدرت ادامه
داد و برخی دیگر از تعهدات خود را به تعلیق درآورد .امروز ایران قادر است
ماشینهایی را بسازد که بیش از  20برابر ماشینهای اولیه از قدرت غنیسازی

برخوردار است و با راهاندازی آنها گامهای بلندتری را در عکسالعمل نسبت
به اقدامات غرب بردارد.
اروپاییها باید بدانند که نتیجه سیاستهای غلط آنها بیشک موجب
فروپاشی کامل برجام خواهد شد و اگر تا به حال به دلیل همسایگی با
خاورمیانه و آثار امنیتی مستقیم فروپاشی برجام ،در کالم از ادامه حیات نیمه
جان برجام حمایت کردهاند ،ادامه این وضعیت از سوی ایران قابل تحمل
نیست .آنها باید بدانند که جمهوری اسالمی ایران در طول  40سال عمر خود
نشان داده است که در برابر زورگوییهای بیگانگان تسلیم نخواهد شد و هر
بار فشار بر ایران بیشتر شده است ،ایرانیان را در ادامه مسیر خود مصممتر
ساخته است.
ایران امروز قادر است ماشینهای قدرتمند سانتریفیوژ خود را به تعداد
بسیار باال بسازد و راهاندازی کند و در زمانی کوتاه قدرت تولیدی خود را در
واکنش به عدم اجرای تعهدات طرف مقابل ،به  90هزار سو برساند ،چنانچه
در همین مدت کوتاه نیز پس از تعلیق برخی از تعهدات خود براساس گزارش
آژانس بیش از  1500کیلو اورانیوم غنی شده تولید کرده است.
غرب باید بداند که نه تحریم اقتصادی و نه تحریم تسلیحاتی ایران را از
مسیر راهبردی مستقل خود باز نخواهد داشت .چنانچه تا به حال نیز ایران

در برابر فشارهای حداکثری غرب ،سیاست خودکفایی خود را به سرعت پی
گرفته است و توفیقات غیرقابل انکاری را در تولید تسلیحات دفاعی مورد نیاز
خود به دست آورده است.

