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ظرفیت مرکز تولید سانتریفیوژ ایران
ساخت روزانه  60دستگاه است

مدیر مرکز مونتاژ سانتریفیوژ ایران میگوید :ظرفیت این کارخانه ساخت  60دستگاه در روزاست که می تواند دو تا سه نوع محصول یا تک محصول
از  IR-2Mو  IR-4یا  IR-6باشد .اگر از فردا کلید بزنیم ،درزمان بسیار کوتاهی ،ماشین از این کارخانه بیرون می آید ودر ادامه پس از
طی زمان مشخصی سعی خواهد شدبه ظرفیت نامی تولید  60  ماشین در روز برسیم.

خراسان اولین گزارش میدانی از تنها مرکز تولید سانتریفیوژغرب آسیا را منتشر می کند

جزئیاتبرنامهبرقآسایساختسانتریفیوژ
روزانه معادل توان  600سانتریفیوژ IR- 1به قدرت غنی سازی ایران افزوده می شود

هادیمحمدی-بیشازیکسالازشبیکهدونالدترامپ
رئیسجمهورآمریکااعالمکرداینکشورازتوافقهسته
ای میان ایران و ( 5+1برجام) کنار کشیده ،می گذرد
و ایــران حاال در سالگرد این اقــدام غیرقانونی و البته
قابل پیش بینی از سوی آمریکای بدعهد ،ضمن کاهش
اقدامات برجامی خود وفق مواد  36 ، 26و 37برجام
در خصوص عبور از سقف تولید و ذخیره اورانیوم غنی
شده و آب سنگین60 ،روز به طرف  4+1مهلت داده تا
مطالبات نفتی و بانکی اش را برآورده سازد .در غیر این
صورت ،جمهوری اسالمی ایران وارد فاز دوم اقدامات

کاهشی خود یعنی عبور از غنی سازی 3.67درصدی و
بازگشتبهراکتورقبلیآبسنگیناراکخواهدشداما
انجام بهتر و سریع تر این اقدامات به ویژه در حوزه غنی
سازی همچنین جامه عمل پوشاندن به دستور رهبر
معظم انقالب مبنی بر رسیدن به ظرفیت 190هزار سو
نیاز به ابزاری به نام سانتریفیوژ دارد .ایران از سال ها
قبل توانسته به دانش بومی این ابزار مهم در حوزه غنی
سازی اورانیوم دست یابد و حاال چند سالی است که
عالوه بر نسل اولیه سانتریفیوژهای ایرانی یعنی IR-1
نسلهایپیشرفتهراهمبهخوبیساختهوآزمایشکرده

است .خرداد ماه سال قبل مهم ترین اقدام ایران برای
انجاممقدماترسیدنبهظرفیتغنیسازی 190هزار
سو اعالم شد و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی
اتمی از راه اندازی کارخانه ای سخن گفت که قرار است
در چارچوب طرح تحول غنی سازی کشورمان ،ساخت
انبوه سانتریفیوژهای پیشرفته IR-6،IR-4 ،IR-2M
و در مرحله بعدی  IR-8در آن انجام شــود .مرکز
مونتاژ سانتریفیوژ ایران در نطنز امروز آماده و قبراق
برای شنیدن یک دستور مهم است .آن جایی که در
صورت انجام ندادن تعهدات برجامی  4+1می تواند

زمان الزم تولید انبوه و صنعتی ماشین های غنی
سازی ایرانی را آغاز کنند و ضرب شست بزرگ ایران
اسالمی را به نمایش بگذارند .برای بررسی جزئیات
عملکرد کشورمان در زمینه غنی ســازی و نحوه
کارکرد این کارخانه مهم و حیاتی در حوزه چرخه
سوخت هسته ای ،به نطنز سفر کردیم تا ضمن گفت
و گو با مدیر مرکز مونتاژ سانتریفیوژ ایــران ،برای
اولین بار گزارشی مکتوب از این مرکز منتشر کنیم.
گزارش میدانی تیم خبری اعزامی خراسان به نطنز
را می خوانید.

با ساخت روزانه حداکثر  60ماشین پیشرفته که تا
 10برابر  IR-1توان غنی سازی دارند ظرفیت غنی
سازی کشور را در فاصله زمانی بسیار کوتاه افزایش
برق آسایی دهد و سرعت ایران در این حوزه راهبردی
را به حدی برساند که دشمنان کشورمان از هرگونه
نقض و بدعهدی در قول و قرارشان پشیمان شوند.
این کارخانه نماد «ما می توانیم» در بومی سازی
دانش و صنعت است و امروز آن چنان که ما دیدیم و
شنیدیم ،کارخانه و همه ابزارهاو متخصصان جوانش
با انگیزه تر از همیشه لحظه شماری می کنند تا در

▪شوروحرارتجوانیدررگسانتریفیوژها

مدیر این کارخانه مهم در قلب صنعت هسته ای ،یک جوان
خوش برخورد و در عین حال عالقه مند به کارش است .این
را می توان از نحوه توضیح اش و انرژی که در توضیح دادن
خرج می کند فهمید .در کنار این شور و حرارت ،تسلط وی
به حوزه سانتریفیوژها و اطالعات کاملش هم برای ما مغتنم
و مفید است .با معاون شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران
(تسا) که مدیر «مرکز مونتاژ سانتریفیوژ ایران» هم هست ،در
یکروزنسبتاگرمبهاریدرسایتشهیداحمدیروشننطنز
به گفت و گو مشغول شدیم و او نیز با حوصله و با شرط حفظ
نکاتحفاظتیازجملهنامنبردنازوی،برایخراسانازنحوه
شکلگیریروندساختسانتریفیوژایرانیگفتودرانتهانیز
با حضور در خط تولید کارخانه به معرفی بخش های مختلف
ساختسانتریفیوژهایپیشرفتهدرایرانپرداخت.
▪داستانسانتریفیوژهایایرانی؛از IR-1تاIR-8

▪جنسبدنهسانتریفیوژهایایرانیازچیست؟

صحبت معاون شرکت تسا را باید با توضیحی درباره جنس
سانتریفیوژهای جدیدایران تکمیلکرد.درواقعاینماشین
هاکهدرنسلاولازآلومینیومساختهمیشدنددرنسلهای
جدیدجنسشانبهکامپوزیتتغییریافت.آلومینیومباتوجهبه
مقاومتیکهدرمقابلتنشهاداردتایکدورمشخصمیتواند
برسدواگرقرارباشدظرفیتغنیسازی(سو)بیشترشودنیاز
بهموادیاستکهبتواننددرقطرهایبیشترتنشهاونیروی
بیشتری را نیز تحمل کنندکهدر اینمیان کامپوزیت مناسب
ترین جنس است .امروز در بدنه همه ماشین های IR-2Mتا
 IR-8ایران از کامپوزیت استفاده می شود ،موادی که برای
تامینآندرکشورهیچمشکلیوجودندارد.
درادامهگفتوگومعاونشرکتتسادرخصوصاولینماشین
پیشرفته یعنی IR-2Mهم توضیحاتی خوبی داد« :ما از این
ماشینیکزنجیره 164تاییداشتیمکهچندسالکارکردو
درتستهاهمکامالموفقبود.دراینماشینمابهتولیدنیمه
صنعتی هم رسیدیم و هم اکنون هزارعدد  IR-2Mداریم
که قبل از برجام در نطنز نصب شد اما بدون چرخش بود که با
برجام جمع آوری شد و در انبار کامال آماده است و به محض
تصمیمگیرینظام،اینماشینهاهمقابلنصبوراهاندازی
خواهندبود».
▪بازگشت پذیری  6برابری غنی سازی در زمان بسیار
کوتاه

وی درباره ظرفیت غنی سازی  IR-2Mتوضیح می دهد که
«سو»ی نامی IR-2Mبیش از شش هست و می تواند تا شش
برابر  IR-1برای ما غنی سازی داشته باشد .در واقع االن با
توجهبهتولیدوموجودبودنهزاردستگاهاز IR-2Mبهترین
گزینه سانتریفیوژ ما که بتواند در برگشت پذیری در حداقل
زمانممکنبهکارآیدوظرفیتباالییهمداشتهباشدIR-2M
استکهششبرابرسانتریفیوژهایفعلیتواندارد.
▪ماهیتتیمبرگشتپذیریایران

ازاودربارهزماناینبازگشتپذیریکهدرشرایطفعلیبسیار
مهم است می پرسم که پاسخ می دهد :ما یک برنامه برگشت
پذیری داریم که در مدت زمان کوتاهی یک تیم باید ماشین
هارابرگرداندویکتیمهمتولیدراشروعکند.البتههمهچیز
آماده در انبار است و برای  IR-2Mدر یک زمان بسیار کوتاه
هزار ماشین نصب می شود و سپس می توانیم بیش از شش
هزار سو غنی سازی از این ها بگیریم که عمال بیش از دو برابر

عکس :علی عباس پور

به گفته وی ،این شرکت در سال  1385و با ساخت ماشین
هــای  IR-1و  IR-2Mشــروع بــه کــار کــرده اســت .اولین
سانتریفیوژهای وارد شده به ایران پاکستانی و از نسل P-1
بودندبههمیندلیلساخت IR-1بهعنواننسلاولماشین
هایغنیسازیوبهنوعیپدرماشینهایغنیسازیایران،
یکسریپیچیدگیهاییداشتکهبامهندسیمعکوسیکه
صورتگرفت،کلپروسهساختومونتاژنیزبومیسازیشد
و در نهایت اولین IR-1یک ماشین ایرانی بود با شکل و ظاهر
نمونه پاکستانی .این روند بومی سازی برای  IR-2Mبیشتر
شد،مثالدرروتورکهقلبماشیناستتغییراتاساسیداده
شده یا IR-2Mاز جنس کامپوزیتی بوده و کامال یک ماشین
جدیدبهشمارمیرفتهاست.

ظرفیت غنی سازی فعلی با 5060ماشین IR-1نصب شده
کنونی است و به سرعت ظرفیت غنی سازی ما را به بیشتر از
میزان قبل از برجام خواهد رساند .ضمن این که همزمان کار
ساخت تعداد بیشتری از ماشین های پیشرفته نیز در همین
کارخانه آغاز خواهد شد .طرف مقابل می داند اگر تصمیم
گرفته شود ،به راحتی به این عددها خواهیم رسید .ما هم
اکنون در قالب تعهدات برجامی آمادگی های الزم را برای
تولیدباکیفیتداریم.
▪برایساختماشین IR-4همکامالآمادگیداریم

ادامــه صحبت ما به نسل های بعد از  IR-2Mکشیده می
شود .مدیر مرکز ساخت سانتریفیوژ در این باره نیز می گوید:
ما در خصوص ساخت ماشین IR-4هم کامال آمادگی داریم.
حتی االن یک زنجیره 164تایی از IR-4داریم که برای سال
هایمتمادیکارغنیسازیانجامدادهامااینماشینراتولید
صنعتینکردیمیعنیمقداریبرنامه IR-4عقبترازIR-2M
بودبنابراینآنجازمانبیشتریمیخواهیم.
▪کوتاهشدنراهباتولیدانبوهIR-6

معاونشرکتتسابهبرنامهاینشرکتدرصورتلزوموتصمیم
نظامنیزاشارهمیکندومیگوید:برنامهمصوبیوجودداردکه
درصورتدستورنظام،تولیدماشینهایپیشرفتهبهصورت
ترکیبیازسرگرفتهشود.هرچندباتوجهبهباالتربودنظرفیت
غنی سازی ماشین ، IR-6امکان دارد تولید انبوه این ماشین
سریعترانجامشود.هماکنونزنجیره 20تاییماشینIR-6
کهتوسطشرکتتساساختهشدهدرحالچرخشاستوطبق
برجام به دور نهایی هم رسیده اند .از او در باره ماشین اخیر
ایران ()IR-6که سروصدای زیادی هم ایجاد کرد می پرسم.
او توضیح می دهد IR-6 :مطابق برنامه سازمان از سال 89
شروع شد و طبق برجام هم پیش رفت .ما هم اکنون در یک
پروژهایرانیوکامالموفقیکزنجیره 20تاییازاینماشینرا
بهدورنهاییرساندیمواالندرسالنشهیدقشقاییبهعنوان
سالنپایلوتدرحالچرخشاست.البتهماهمهایناقدامات
را تاکنون در چارچوب برجام که می گوید تا هشت سال و نیم
پس از آغاز اجرای برجام (انتهای سال )1402نباید زنجیره
 30تاییداشتهباشیمجلوبردهایمامااگرهرتصمیمجدیدی
گرفته شود ،این آمادگی را داریم تا در همین کارخانه تولید
انبوهراشروعکنیم.
به معاون شرکت می گویم ،چقدر به  IR- 6امیدوارید که در
آینده غنی سازی ایران نقش مهمی داشته باشد؟ پاسخ او
امیدوار کننده است« :ماشین های  IR-2M،IR-4و IR-6
ماشین های بسیار خوبی هستند .ما االن این سه ماشین را
داریمونشانههاایناستکهماشینهایخوبیهستند.مابه
اینسهماشینبسیارامیدواریموIR-6بهدلیلظرفیتباالتری
کهدارد،توجهبیشتریراجلبکردهاست.روالزنجیرههااین
است که ابتدا روی تک ماشین کار می کنیم و بعد به زنجیره

 10تایی که پیش زنجیره است و بعد هم به زنجیره 20تایی
میرسیمودرنهایتزنجیرهنهاییراآزمایشخواهیمکرد».
امامگرمیشودازسانتریفیوژگفتوبهگلسرسبدآنهایعنی
 IR-8نپرداخت؟ماشینپیشرفتهایکهباظرفیتغنیسازی
باالی  20می تواند انقالبی در غنی سازی ایران ایجاد کند.
معاونشرکتساختسانتریفیوژایراندراینخصوصتوضیح
میدهد IR-8:درحالانجاممراحلآزمایشاست.االنیک
نمونهماشین IR-8دربخشپایلوتوجودداردووقتیمراحل
نهایی تست های مکانیکی و فرایندی تک ماشین تمام شد،
پروژه مشترک شرکت سازنده و شرکت طراح برای ساخت و
مونتاژپیشزنجیرهآغازمیشود.
▪آمادهباشهمهبخشهایمربوطبه ساختسانتریفیوژ

او درباره برنامه بزرگ رسیدن به یک میلیون سو ظرفیت غنی
سازی که درآن  IR-8نیز جایگاه مهمی دارد می گوید :آقای
دکتر صالحی گفتند با ماشین های جدید آیا می شود به یک
میلیون سو رسید؟ این پروژه تعریف شد که چطور می شود
یک میلیون سو را گرفت .با این وضعیت اگر در نطنز IR-1
نباشد و ترکیبی از ماشین های پیشرفته را نصب کنیم روی
کاغذ می توانیم به یک میلیون سو برسیم که با توجه به این
برنامه ها ماشین  IR-8هم طراحی شد.مهم ترین موضوع
در این حوزه بحث توان فنی است که خوشبختانه با نیروهای
موجود شرکت توان فنی وجود دارد و ما برای ظرفیت هایی
که فعال مدنظر است ،توان الزم را داریم و قطعه سازان بسیار
دقیق و حرفه ای زیرمجموعه تسا از عهده این کار مهم برمی
آیند.خوشبختانه بخش قطعه ساز ما در این سال ها بیکار
نبوده و با تعریف پــروژه های بهبود کیفیت و کاهش زمان
تولید ،آمادگی الزم را برای تولید با کیفیت ایجاد کرده اند.
حتی ما در این مدت برای آماده نگه داشتن پیمانکاران هم
اقدامات خوبی داشتیم که این امکان را به ما می دهد تا همه
نیروها آماده باشند و با تصمیم نظام با تمام ظرفیت شروع به
تولیدکنیم.
از معاون شرکت تسا درباره برجام و محدودیت هایی که برای
مادرخصوص IR-2Mو IR-4ایجادکردهمیپرسمکهپاسخ
میدهد:ماازماشین IR-2Mعبورکردیموهماندوعددکه
در برجام نوشته شده برای تست های مکانیکی کافی است
و محدودیت مهمی نیست ما IR-4را هم می توانیم 10تایی
داشته باشیم و چون نیمه صنعتی را تولید نکردیم ،می توانیم
اززنجیره 10تاییبرایتزریقگازهماستفادهکنیم.
او درباره کارخانه تازه تاسیس مونتاژ سانتریفیوژ هم توضیح
می دهد که ظرفیت این کارخانه ساخت  60دستگاه در روز
است که می تواند دو تا سه نوع محصول یا تک محصول از
 IR-2Mو IR-4یا IR-6باشد.اگرازفرداکلیدبزنیم،درزمان
بسیارکوتاهی،ماشینازاینکارخانهبیرونمیآیدودرادامه
پس از طی زمان مشخصی سعی خواهد شد به ظرفیت نامی
تولید60ماشیندرروزبرسیم.

▪رویپایخودایستادهایم

اینمتخصصجوانکشورماندرعینحالتاکیدمیکندکه
مابههیچعنوانکوچکتریناطالعاتیرانتوانستیمازکسی
بگیریم و خودمان دانش فنی را تولید کردیم .برنامه داریم که
در 10سالآیندهبهسانتریفیوژهایترازاولدنیابرسیم.یعنی
ماشینهایخودرابهقابلیتاطمینانباالبرسانیمتاکمترین
تلفاتدستگاهراداشتهباشیم.قبلازبرجامبهدالیلسیاسیو
سرعتکارنمیتوانستیمدانشفنیراکاملکنیمومدامنسل
هایجدیدمیآمدندوفرصتیبرایتحقیقوکیفیسازینبود
امااالنسطحکارشناسیشرکتبهشدتمشغولاستوپروژه
هاییتعریفکردیمکهاگربرگشتپذیریانجامشودمیبینند
کهمحصوالتشرکتبسیارمتفاوتخواهدبود.
▪پایخطتولیدسانتریفیوژ

پس از این گپ و گفت یک ساعته ،همراه با مدیر مرکز مونتاژ
سانتریفیوژایرانراهیبازدیدازخطتولیدتنهاکارخانهساخت
سانتریفیوژدرمنطقهشدیم .برایورودبهاینکارخانهخاص
باید از یک اتاق تمیز عبور کنیم و البسه مخصوص بپوشیم.
به گفته مدیر کارخانه ،هوای داخلی این مجموعه از طریق
فیلترهای مخصوصی کنترل و میزان ذرات گرد و غبار کامال
رصد می شود حتی برای ورود افراد و قطعات نیز اتاقک های
ویژه ای تعبیه شده که در آن ها به وسیله  air showerهای
پیشرفته هرگونه گرد و غبار زدوده می شود تا افراد و قطعات
بهصورتپاکوبیآالیشواردخطتولیدسانتریفیوژشوند.
بخشاولقسمتورودیقطعاتازشرکتهایدیگراست.در
اینجاپسازبازشدنپوششهایقطعات،درفضاییکنترل
شده گرد وغبار قطعات گرفته می شود و به قسمت یاتاقان و
لرزهگیرمیرود.
یاتاقانولرزهگیرهایباالوپایینماشینسانتریفیوژدرسالن
دیگری در کارخانه ،مونتاژ و تست می شوند .به گفته مدیر
کارخانه ،تاکنون در این جا برای زنجیره 10تایی و  20تایی
ماشین  ،IR-6یاتاقان و لرزه گیرها را تولید کرده اند .شرایط
خاص و دقت فوق العاده ای در این بخش به دلیل حساسیت
های باالی این قطعات وجود دارد و نباید بدون دستکش
قطعاترالمسکرد.
در سالن سوم خط تولید سانتریفیوژ ،بخش باالنس قطعات
و تولید روتور وجود دارد .روتور مهم ترین قطعه داخل ماشین
سانتریفیوژ است که با دور باالی خود باعث غنی سازی می
شود .بر اساس برجام ،ما در این جا روتور ماشین هایی را که
براساس برجام می توانیم تولید کنیم ،تولید و نگهداری می
کنیم .در روتور ،سه لوله وجود دارد که دو لوله محصول غنی
شده را خارج می کند و یک لوله برای تزریق گازطبیعی UF6
است.اینقسمتمیتوانددرروز60روتورمونتاژکند.وقتی
روتورساختهشدبرایقسمتباالنسمیرود.
درسالنباالنساینمجموعهکهبزرگترینسالنهمهست،
ماشین های سانتریفیوژ مونتاژ نهایی و پس از باالنس شدن،

در همین بخش آزمایش می شود.البته سالن تست نهایی در
این کارخانه به صورت مجزا ساخته شده اما با توجه به این که
فعال تولید زیاد نیست ،بخش تست هم در همین سالن انجام
میشود.
در صــورت رسیدن به تولید انبوه ،پس از سالن باالنس،
ماشین ها به سالن تست می روند تا پارامترهای الکتریکی و
مغناطیسیولرزشهاتستشوند .درکنارسالنتستنیزاتاق
کنترلقرارگرفتهکهدرآنجاهرچندعددازماشینهاتوسط
یکاپراتورکنترلمیشود.آخرینبخشخطتولیدسانتریفیوژ
نیز قسمت بسته بندی است که ماشین تست می شود و اگر
سالمباشد،درنهایتبستهبندیوازسیستمخارجمیشود.
معاونشرکتتسامیگوید:دراینمجموعهآزمایشگاهکنترل
کیفیتپیشرفتهایهمایجادشدهکهبرخیقطعاتوماشین
هاکنترلکیفیمیشوند.پروسهساختماشینسانتریفیوژ
بسیارپیچیدهوحساساستوهرنوعتغییریاانحرافیبایدبه
سرعت شناسایی و اصالح شود .به گفته مدیر کارخانه مونتاژ
سانتریفیوژایران،برایساختچنینمجموعهمهموراهبردی
درایران،هیچکشوریاشخصییککلمهبهماکمکنکردهوهر
چه دانش داریم ،از تالش متخصصان داخلی و فناوری بومی
ایرانیباهمکاریدانشگاههاوشرکتهایدانشبنیانبوده
استواینبومیسازیبهگونهایانجامشدهکهباتصمیمنظام
میشوداینمجموعهمهمرادرهرنقطهایازکشورایجادکرد.
▪اعدادجالبدرحوزهغنیسازیایران

بازدیدماازکارخانهوگفتوگوبامدیرجوانآنبهپایانرسید.
این مجموعه برای سانتریفیوژهای IR-6،IR-4 ،IR-2Mکه
جزوسانتریفیوژهایپیشرفتهماهستند،مناسباستوبرای
ساخت  IR-8که ارتفاع بیشتری دارد ،سالن دیگری ساخته
خواهد شد .ظرفیت اسمی کارخانه مونتاژ سانتریفیوژ ایران
 60ماشین در روز است و اگر این ظرفیت برای ساخت IR-6
به کار گرفته شود ،به این معنی است که در هر روز 600
سو  ،در ماه  18هزار سو و در  10ماه میشود  180هزار
سو ظرفیت غنی سازی؛ یعنی در عرض  10ماه مجموعه
سالنهایی که ایجاد شده میتوانند  180هزار سو را که
نزدیک به  190هزار سو مدنظر برای تولید سوخت راکتور
بوشهر است ،تولید کنند .البته برنامه نهایی برای نطنز یک
میلیون سو و تامین سوخت برای پنج راکتور مانند راکتور
بوشهر است که با تولید و نصب سانتریفیوژهای پیشرفته
و جمع آوری  IR-1های موجود محقق خواهد شد ،اتفاقی
که با توجه به آمادگی کشور برای تولید انبوه ماشین های
نسل جدید به ویژه  IR-2Mو  IR-4و  IR-6می توان گفت،
ایران به زودی در آستانه رسیدن به ظرفیت غنی سازی
 190هزار سو قرار می گیرد و ما دیدیم برخالف ادعاهایی
که می شود ،این توان فنی و تخصصی به لحاظ علم و دانش
و مواد و تجهیزات مهیاست.
▪آخرینهشدارهابهاروپا

همه موارد گفته شده در باال اقدامات داخل برجام و به شرط
حفظاینتوافقباکشورهای 4+1استامادرصورتشکست
اینتوافقوانجامنشدنمطالباتایرانازسوی 4+1درفرصت
باقی مانده ،ایران با توجه به آمادگی باالی کارخانه مونتاژ
سانتریفیوژ برای ساخت نسل های جدید ماشین های غنی
سازی ،در بازگشت پذیری نیز از دست باالیی برخوردار است
چراکهچنینزیرساختیبهخوبینشانمیدهدقطعابازگشت
پذیریایرانبایکنوعماشیننسلاولنیستوترکیبیازهمه
ماشینهایپیشرفتهراشاملخواهدشد.
جمهوری اســامــی ای ــران تاکنون سعی کــرده اســت با
عقالنیت در رفتار و تصمیم گیری ،در کنار صبر و دوری
از جو زدگی عمل کند .حضور یک ساله ایران در توافقی
که یک طرف مهم آن خود را کنار کشیده از یک سو و 14
گزارش مثبت آژانس بین المللی انرژی اتمی از سوی دیگر،
گواهی بر این مدعاست اما حاال توپ به زمین اروپا افتاده تا
اروپایی ها با گرفتن یک تصمیم منطقی و مستقل از آمریکا
از توافقی که خودشان بارها آن را «راهبردی و امنیتی»
خوانده اند به نفع منافع اروپا و جهان حفاظت کنند .در غیر
این صورت ایران و ایرانی قبول نمی کند در قراردادی بماند
که اجرایش یک طرفه و به ضرر او باشد و در این شرایط،
کارخانه توصیف شده بخشی از پاسخ ما به این نقض تعهد
خواهد بود.

