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অনলাইন েডস্ক : সম্প্রিত ইরান মহাকােশ স্যােটলাইট বহনকারী রেকট
পাঠােনার ঘটনায় েদশিটর ছয়িট েকাম্পািনর উপর অর্থৈনিতক িনেষধাজ্ঞা
চািপেয় িদল আেমিরকা। আর তােত চরম ক্ষুব্ধ হেয় ইরােনর হুঁিশয়াির,
েকান শক্িতই তােদর দমােত পারেব না।
একিদেক েযমন িমসাইেলর উন্নিত করা হেব, অন্যিদেক আবার এমন আধুিনক
রেকট এবং ইঞ্িজন িনেয় পরীক্ষা-িনরীক্ষা চলেব বেল পাল্টা জািনেয়
েদয় ইরান। এরই েজর ধের ক্েষপণাস্ত্র কর্মসূিচ সম্প্রসারেণ িবেশষ
পদক্েষপ িনেত যাচ্েছ ইরান। পিরস্িথিত েয িদেক গড়াচ্েছ, তােত
েতহরান-ওয়ািশংটন সম্পর্ক আেরা তলািনেত েঠকেব বেলই মেন করা হচ্েছ।
িবিবিস জানাচ্েছ, সামিরক তৎপরতা বাড়ােত ৫০ েকািট ডলােরর একিট
িবেল একেচিটয়া সমর্থন কেরেছন ইরািন পার্লােমন্েটর সদস্যরা।
ইরােনর জাতীয় আইনসভা মজিলস স্িপকার আিল লািরজািন বেলেছন,
মধ্যপ্রাচ্েয আেমিরকার তৎপরতা এবং অ্যাডেভঞ্চােরর জবাব িদেত এই
পদক্েষপ। এর পিরণিত িঘের আেলািড়ত দুিনয়া। কারণ িমসাইল পরীক্ষা ও
পরমাণু কর্মসূিচেত ইরােনর অবস্থােনর েঘার িবেরাধী আেমিরকা। তােত
েতায়াক্কা না কেরই উত্তর েকািরয়ার স্টাইেল এবার ইরান সরকার
ক্েষপণাস্ত্র সম্প্রসারেণ েজার িদেত চলল। গত জানুয়ািরেত একিট
দূরপাল্লার ক্েষপণাস্ত্র পরীক্ষার পর আেমিরকা জুলাই মােস ইরােনর
ওপর িনেষধাজ্ঞা বসায়। পারমানিবক অস্ত্র কর্মসূিচ বন্েধর শর্েত
অর্থৈনিতক িনেষধাজ্ঞা তুেল েনওয়ার ব্যাপাের ২০১৫ সােল িবশ্েবর
ছিট েদেশর সােথ ইরান একিট মীমাংসা চুক্িত কের। তেব মার্িকন
প্েরিসেডন্ট ট্রাম্প এই চুক্িতর েঘার িবেরাধী।
তাছাড়া ইরান কখেনা পশ্িচেমর েকান েদশেক িনেজেদর সামিরক ঘাঁিট
পিরদর্শেনর অনুমিত েদেব না বেলও জািনেয়েছন েদশিটর ইসলািম িবপ্লবী
গার্ড বািহনী বা আইআরিজিস’র িবমান শাখার শীর্ষ পর্যােয়র কমান্ডার
ব্িরেগিডয়ার েজনােরল আিমর আলী হািজজােদহ। সম্প্রিত ইরােনর সামিরক
ঘাঁিট পিরদর্শেনর িবষেয় আেমিরকা েতহরােনর ওপর চাপ সৃষ্িট করেছ
বেল িবিভন্ন স্থানীয় সংবাদমাধ্যেম খবরিট প্রকাশ পায়। এই প্রসঙ্েগ

েজনােরল হািজজােদহ বেলন, এর জবাব খুব পিরষ্কার এবং তা হচ্েছেতহরান েস সুেযাগ কাউেক েদেব না।
মার্িকন কর্মকর্তরা জুলাই মােসর েশষ িদেক বেলিছেলন, ইরান িঠকমেতা
পরমাণু সমেঝাতা েমেন চলেছ িকনা, তা যাচাই করার জন্য প্েরিসেডন্ট
েডানাল্ড ট্রাম্েপর প্রশাসন ইরােনর সামিরক ঘাঁিট পিরদর্শন করেত
চায়। সংবাদমাধ্যেম েসই খবর প্রকাশ হেতই মার্িকন আিধকািরকেদর
সামিরক ঘাঁিট পিরদর্শেনর সমস্ত সম্ভাবনা উিড়েয় িদেলন ইরান েসনা
কমান্ডার।

