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با که توجهبهفضایبینالمللیمحتملاست
آمریکا استفاده امکان سیاسی مــوارد مالحظه
ماشه بتواند و باشد محتمل ســازوکــار ایــن از

مکانیزمرابچکاند؟
انتخابات  که در  این است  ترامپ فعًا دنبال 
برای  را  کار  این  و  بیاورد  دست  به  را  پیروزی  اخیر 
نمی خواهند  اروپایی ها  می دهد.  انجام  پیروزی 
و همیشه  باشد  پایدار  برجام  که  بیفتد  اتفاق  این 
می گویند تعهداتمان را انجام می دهیم ولی انجام 
باید  بماند.  اروپا  می خواهند  ایرانی ها  نمی دهند. 
استفاده  وضعیت  این  از  می توانیم  چطور  ببینیم 
کنیم. اآلن با اقدامات  کنیم و از منافع خود دفاع 

آمریکا مخالفت شده است.
انجام  که  اقداماتی  با  مدت  این  در  نظرم  به 
کــرده ایــم.  اثــبــات  دنیا  بــه  را  حقانیتمان  داده ایـــم 
بسیار برای ما دشوار بود و هزینه داشت اما انجام 
داده ایم.  انجام  که  کرد  تأیید  مکرر  آژانس  دادیم. 
به نظر می رسد باید راهبرد خود را داشته باشیم. 
که تنش ایجاد نمی کنیم  کنیم در عین حال  تاش 
به  دستیابی  و  برنداریم  دست  هم  حقوقمان  از  و 
حقوقی  صلح آمیز  اهــداف  برای  را  هسته ای  انــرژی 
راه  ما  بــرای  بین الملل  حقوق  اآلن  کنیم.  دنبال 
مثل  هم  اروپایی ها  گــر  ا اســت.  نگذاشته  دیگری 
نمی توانیم  شــونــد،  ج  خــار بــرجــام  از  آمریکایی ها 

کنیم. کاری 
مهم ترین  از  یکی  در  ایــران  که  می شود  ثابت 
اســت.  کـــرده  عمل  بــد  دنــیــا  بین المللی  تعهدات 
به غلط  و  شــد  گذاشته  بــد  ابــتــدا  از  کــار  ایــن  بنای 
که احساس  این دلیل  به  آن هم  افتاد  اتفاق  این 
و  دارد  قــدرت  امنیت  در شــورای  آژانــس  می کردند 
شورای  به  نباید  مسئله  آژانــس   با  توافق  وجــود  با 
و در هشت  کــرد  به ما حمله  بــرود. صــدام  امنیت 
شــورای  ولــی  آفــریــد؛  فاجعه  این همه  جنگ  ســال 
اما به محض حمله  را محکوم نکرد؛  امنیت صدام 
کاری صدام را محکوم و متجاوز  کویت قبل از هر  به 
گرفت  را  کویت  آمد  و وقتی صدام  کرد  را مشخص 
مقابله  بــه  اقـــدام  و  داد  جلسه  تشکیل  بافاصله 
به وضوح  امنیت  شــورای  اعضای  تاریخ  در  نمود. 
که استانداردهای دوگانه بین الملل  مشخص است 

اعمال می شود.

رویه با آیا راهبردی: تحقیقات پژوهشکده
ازحقوق نمیتوانیم دیگر امنیت، کنونیشورای
کنیموشرایطبهسمتیخواهدرفت خوددفاع

کهتحریمهایسابقبازگردد؟
می رسد  نظر  به  شده  چیده  که  سازوکاری  با 
توافق  دیگری  برجام  طــور  در  گــر  ا اســت؛  این گونه 
انتقاد  نداشتیم.  را  مشکات  ایــن  امـــروز  می شد 

ولی  بود؛  مسئله  این  برای  برجام  به  هم  ما  اصلی 
شــورای  و  شــد  بـــرده  امنیت  ــورای  شـ بــه  همه چیز 

امنیت وضعیتش معلوم است!
این سازوکار معیوب است و قدرت های دیگر 
باید  فعًا وجود دارد  اما  اعتراض دارند؛  آن  به  هم 
تمام  و  کرد  اقــدام  دیپلماتیک  و  سیاسی  لحاظ  از 
گرفت  ــار  ک بــه  را  بین الملل  حــقــوق  ظرفیت های 
برسیم،  حقمان  به  بتوانیم  امنیت  شــورای  در  تا 
ــی مــمــکــن اســـت ابـــزارهـــای دیــگــری هــم بــرای  ولـ
جدید  تحریم  موضوع  گر  ا باشیم.  داشته  استفاده 
تصویب  چین  و  روسیه  حضور  بابت  باشد  ایــران 
گر  ا حتی  باشد،  گر  ا تحریم ها  تداوم  اما  نمی شود؛ 
کشورها هم موافق باشند، آمریکا وتو می کند  دیگر 
قدرت  از  باید  برسیم.  حقمان  به  نمی توانیم  ما  و 
استفاده  ابزارهای دیگرمان  و  بازدارندگی  و  دفاعی 
کنیم و از لحاظ قدرت تدافعی به نقطه ای برسیم 
کنیم.  که بتوانیم از ابرازهای حقوقی هم استفاده 
گـــر مــا مــوشــک و در صــنــایــع دفــاعــی مــان قــدرت  ا
ما  با  کره  مذا بــرای  اصــًا  اواًل  نداشتیم  بازدارندگی 
و  نــمــی دادنــد  گــوش  هــم  را  حرفمان  نمی آمدند، 
و  می دوختند  و  می بریدند  یک جانبه  و  یک طرفه 
حمله می کردند و بعد هم هیچ؛ اما به واسطه دفاع 
زحمات  حاصل  آنچه  ــت.  اس مــا  دفــاعــی  ــدرت  ق و 

خالصانه جوانان ایرانی است.


