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بااا توجااه بااه اهمیاات روزافاازون انتقااال
فناوری هسته ای ،کشاورهای غربای باه ویاژه
آمریکا تالش مای کنناس از ابزارهاای مختلاف
نایر اعمال تحریمهاا و فشاارهای اقتصاادی،
تیاتی ،دیپلماتیک و ناامی برای جلاوگیری
از دتتیابی کشاورهایی نایار ایاران باه ایان
فناوری حساس اتتفاده کننس .این کشورها از
ابتسای طرح موضوعا کاره شامالی و ایاران
درصسد برآمسنس تا با ایجاد یک اجماع جهاانی
به اهساا خود در خصوص دو کشاور ماذکور
دتت یابنس .به همین دلیل با حمایت از طرح
موضوع هسته ای ایران در آژانس باینالمللای
انرژی اتمی از تصاویب  10قطعناماه توتاط
شااورای حکااا از تااپتامبر  2003تااا نااوامبر
 2009و متعاقب آن ارجاع پرونسه به شاورای
امنیت با تصویب  5قطعنامه توتط این شاورا
از ژومیااه  2006تااا تااپتامبر  2008حمایاات
کردنس.
واکنش کشورهای غربی به فعالیاتهاای
هسااتهای کااره شاامالی تااا حااسی متفاااو و
منبعث از منافع حیاتی آنهاا در شابه جزیاره
کره بوده اتت ،بهگوناه ای کاه ایان کشاورها
بااهرغاام خااروو پیونا یانا

از ان.پی.تاای و

آزمایش هستهای این کشور تنهاا باا تصاویب
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دو قطعنامه در تال  2006و یک قطعنامه در

مجاااب بااه بازگشاات بااه معاهااسه ان.پی.تاای،
رعایاات رژیاام عااس اشاااعه و عااس انجااا
آزمااایشهااای موشااکی و هسااتهای کننااس.
مطالعه رویکرد غارب در قباال موضاوع کاره
شمالی و ایران نشان مایدهاس مناافع برخای
کشورها از جملاه چاین و روتایه در میازان
حمایت آنها از کره شمالی و ایاران تأثیرگاذار
بودهاتت ،تا جایی کاه باهرغام نباود شاواهس
محکمی مبنی بر توتعه تالحهای هساته ای
توتااط ایااران در گذشااته و حااال ،همچنااان
فشارهای بینالمللی بر این کشور برای تاساو
و توتعه همکاریهای فراتر از حس تعهاسا و
نیز چشم پوشی از حقوق مشروع خاود اداماه
دارد.
با وجود این ،افزایش تحریمها و فشاارها
حکایت از آن دارد که تااکنون حتای اعماال
تحریمهاای اقتصاادی و تیاتای جاسی نیاز
نتوانسااته اتاات انتاااارا شااورای امنیاات از
ایاااران را بااارآورده تاااازد .ایاااران هماااواره
مشروعیت قطعنامه های تحریم ها را به چالش
کشیسه و بر حقوق قانونی و مشروع خود برای
دتتیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای باه دور
از هرگونه تبعیضی تأکیس میکنس .بنابراین ،تاا
زمانی که اثبا نشود ایران در گذشته و حال
درصسد توتعه تالحهای هستهای بوده اتت،

خود بهرهمنس گردد .تنها اقاسامی کاه جامعاه

یا ترک برخای اقاساما مشاخص ،شارایط را

جهانی میتوانس بارای اطمیناان خااطر خاود

برای حلو فصل مسالمت آمیز اختالفا فراهم

انجا دهس ،این اتت که از ماهیت غیرنااامی

کننس که البته توتل به ایان مااده مایتواناس

فعالیتهای هسته ای ایران از طارق قاانونی و

زمینهتاز ورود شورای امنیت به حیطه اعمال

مشروع ،یعنی آژانس بینالمللی انارژی اتمای

مجازا های تنگین تر تیاتی و اقتصادی در

آگاهی یابس و بر آن ناار کناس ،اماا نگرانای

قالب ماواد  41و  42منشاور گاردد .شاورای

آنهااا نیااز نبایااس تهااران را نساابت بااه حقااوق

امنیت در دوران جن

ترد تنها در دو ماورد

مشروع خود برای اتتفاده صلحآمیز از انارژی

اقسا به وضع تحریمهایی علیه دولتها نماود

هستهای محرو تازد.

که مورد نخست در تال  1966علیه رودزیای

 -1نقش تحریمها در تغییر رفتار

جنوبی و دیگری در تاال  1977علیاه رژیام

دولتها
تازمان ملل متحس و در رأس آن شورای
امنیت باه عناوان یکای از ارکاان مهام ایان
تااازمان کااه و یفااه تااأمین صاالح و امنیاات
بین المللی را برعهسه دارد ،در مواقعی که یک
وضعیت را به عنوان تهسیس صلح ،نقض صالح
یا اقسا تجاوزکارانه تشخیص دهاس ،قاادر باه
اتخاذ تمهیساتی از جمله اعمال مجاازا هاای
متعسد اقتصاادی و تیاتای علیاه کشاور یاا
کشورهای هسا خواهس بود تا با اعمال فشاار
مانع از تساو تیاتتها و اقاساما کشاور یاا
کشورهای هسا و نهایتاً کاهش ضریب توتل
به زور و اقسا نااامی شاود .در ایان رابطاه،



هستهای با کماک چرخاه تاوخت هساتهای

طراهای درگیر می خواهس تا از طری اتخااذ



انرژی هستهای و نیز فعالیتهاای غیرنااامی

منشااور ملاال متحااس از جملااه ماااده  ،40از

شماره پنجاه و پنج تال نوزدهم تابستان 1389

این کشور کامالً ح دارد از برنامه صلح آمیاز

شااورای امنیاات در چااارچوب فصاال هفااتم

آپارتایس در آفریقای جنوبی بود.
پس از پایان جن

ترد ،شورای امنیات

در پی حمله عراق به کویت و آغاز جن

اول

خلیج فارس ،تحریمهای گساتردهای را علیاه
عراق تصویب کرد که به مس  12تال اداماه
داشت و آثار و پیاماسهای فراوانای را برجاای
گذاشت؛ هرچنس بایس توجه داشات کاه عاراق
همچنان تحت تحریم قطعناماههاای شاورای
امنیت قرار دارد .شورای امنیت پس از عاراق،
تحریم های متعسدی را علیه کشورها ،افاراد و
گروهها اعمال نمود که از آن جمله مایتاوان
بااه لیبریااا  ،)2003جمهااوری دموکراتیااک
کنگاااو  ،)2004گاااروههاااای تروریساااتی و

141

مقایسه تحریمهای اعمالشسه علیه ایران و کره شمالی در شورای امنیت
142

بااازیگران غیردولتاای  ،)2004تاااحل عاااو

توی برخی کشورها با هاسا تاأمین اهاساا

 ،)2004تودان  ،)2004مانونان باه قتال

اتااتراتژیک؛ اعمااال فشااار مکاارر باار اقشااار

رفی حریری  ،)2005جمهوری دموکراتیک

مختلف و آتیبپذیر کشور هاسا و گارایش

خل کره  )2006و ایران  )2006اشاره کرد

هر چه بیشتر شورای امنیت تازمان ملال باه

ریف و تجادپور ،1387 ،صص.)560-562

وضع تحریم های بیشتر علیه کشورها موجاب

تحریم ها معموالً به دو شکل دوجانباه و

شسه تا شورای امنیت بازنگری هایی را در این

چنسجانبه بین المللی) توتط دولتهاا علیاه

ابزار باین المللای اعماال نمایاس .تحاریمهاای

کشورهای رقیب یا دشمن اعمال میشاود تاا

هوشمنس و هسفمنس نتیجاه باازنگری شاورای

از طری آن دولت یا دولتهای تحریمکنناسه

امنیت در موضوع تحریم هاتت .تحاریم هاای

به اهساا تیاتی خود دتت یابناس .در واقاع

جسیس باه جهات اعماال فشاار بار مقاماا و

هسا از اعمال تحریمها به ویاژه تحاریمهاای

تصمیم گیرنسگان داخلی از طریا ممنوعیات

چنسجانبه در عرصه بین المللی این اتت کاه

تفر ،مسسود کردن حسابهای بانکی مقاما

با انزوای داخلی و بینالمللای کشاور ،دولات،

و تصاامیمگیرنااسگان ،تهسیاااس بااه اعماااال

افااراد یااا گااروه هااسا ،زمینااه تیییاار رفتااار

مجازا های بیشتر و همچنین ایجاد ضوابطی

نامناتب آنها فاراهم آیاس .در حاوزه داخلای،

باارای تعقیااب کیفااری تصاامیمگیرنااسگان در

تحریم هاا باه جهات اعماال فشاار بار اقشاار

چاااارچوب دادگااااههاااای خااااص و دیاااوان

مختلااف جامعااه و تحریااک آنهااا ماایتوانااس

باااینالمللااای کیفاااری آثاااار و پیاماااسهای

زمینه تاز تیییر رفتار دولت مربوطه شاود .در

تحریم هاای گذشاته را نسارناس ،چارا کاه باه

حوزه بینالمللی نیز وضع تحریمها مایتواناس

صور موردی و علیه تصمیم گیرنسگان اصلی

انزوای تیاتی و اقتصادی دولت ،افراد و گروه

اعمال می شود .با وجود این ،تخن گفاتن در

هسا را در پی داشته و مشروعیت بینالمللی

خصوص پیامسهای مثبت و منفی تحریمهاای

آنها را زیر تؤال برده و با چالش مواجه تازد.

جسیس مستلز گذشت زماان و آشاکار شاسن

در حال حاضر ،با توجاه باه مشاکال و

میزان کارآیی و موفقیت آنها در دتتیابی باه

چالش هاای پایش روی تحاریم هاا از دیربااز

اهااساا تحااریمهاتاات

ریااف و تااجادپور،

همچون نقض مکرر و گساترده تحاریم هاا از

 ،1387صص .)563-565

ترتیب از تالهای  1950و  1979در معرض

قطعنامههای شورای امنیت علیه

تحریمهای اقتصادی ،فشار تیاتای و تهسیاس
ناامی آمریکا بودهانس .نتیجه ایان تحاریمهاا،

موضوع تحریمها

در مااواردی همچااون ایااران حتاای مقاوماات

امنیت علیه ایران و کره شمالی حکایت از آن

مردماای ،خوداتکااایی در براباار تحااریمهااا و

دارد که کره شمالی متعاقاب انجاا آزماایش

خودیاری در برابر تهسیسا را نیاز باه دنباال

موشکی و هستهای تاکنون تنهاا  3قطعناماه

داشته اتت .این مسئله نشاان مایدهاس کاه

 1718 ،1695و  1874از شاااورای امنیااات

ایااران در مقایسااه بااا کااره شاامالی و تااایر

دریافت نموده که در مقایساه باا  5قطعناماه

کشورها عمستاً با اتکای بر وحاس و انساجا

 1803 ،1747 ،1737 ،1696و  1835ایاران

داخلی و دیپلماتی فعال در عرصه منطقاهای

که نخستین مورد آن در چارچوب ماده  40و

و جهانی برای افزایش همکاریهاا و پیشابرد

 4مورد دیگر در چاارچوب مااده  41منشاور

تیاتتهای اصولی توانسته اتت بیش از هار

ملل متحس به تصویب رتیسهانس ،دارای شس

کشور دیگری در برابر فشاارها و تحاریمهاای

و حس به مراتب کمتری اتت .قطعنامههای

آمریکا مقاومت نمایس .اگر چه نبایاس فراماوش

شورای امنیت علیه این دو کشور در شرایطی

کرد که کره شمالی نیز تالشهای گستردهای

به تصاویب رتایسهکاه ایاران بارخالا کاره

را در این راتتا انجا داده و به میزان رفیت

شمالی نهتنها آزمایش هستهای انجاا ناساده،

و حمایت های مردمی ،داخلای و باین المللای

بلکه بارها اعال نموده که در پی دتتیابی باه

خود نیز تاحسی موف بوده اتات؛ مسائلهای

انرژی صلحآمیز هستهای اتت.

که در ادامه با بررتی قطعنامههاای تحریمای

مقایسه تحریمهاای اعماال شاسه علیاه

شورای امنیات علیاه هار دو کشاور بایش از

ایران و کره شمالی نیازمنس آن اتت کاه هار

پایش آشاکار خواهااس شاس شاافیعی،1386 ،

یک از قطعنامههای صادر شسه بنا به موضاوع

ص.)3

تحریم یعنی هستهای ،موشاکی و تسالیحا
ناااامی ،تیات ای و نهایت ااً مااالی و اقتصااادی
بررتی شونس .به همین منااور در اداماه باه



خاص هر یک از این دو کشور متفاو بوده و

ارزیابی قطعنامههاای تحریمای شاورای



فشارها و تهسیسا آمریکا با توجه به موقعیت

ایران و کهره شهمالی براسها
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کره شمالی و ایران نیز از دیرباز یعنی به

 -2مقایسهههههه محتهههههوایی
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بررتی مقایسهای تحاریمهاای اعماال شاسه

برنامه های موشکی بالستیک ایران در ارتباا

علیه دو کشور در چارچوب هر یاک از ماوارد

باشس ،جلوگیری کننس معاونت پاژوهش هاای

یاد شسه ،پرداخته میشود.

روابط بینالملل.)1385 ،

 -1-2هستهای
قطعنامااه  ،1696نخسااتین قطعنامااهای
اتت که توتط شورای امنیات در  31ژومیاه
 9 2006ماارداد  )1385در چااارچوب ماااده
 40منشااور ملاال متحااس علیااه برنامااههااای
صلحآمیز هستهای ایران باه تصاویب رتایس.
شااورا در ایاان قطعنامااه ضاامن تأکیااس باار
قطعنامههای پیشین شورای حکاا آژاناس و
بیانی اه  29مااارس  2006شااورای امنی ات ،از
ایران می خواهس در جهت اعتماد تازی نسبت
به ماهیت صلحآمیز برناماه هساتهای خاود و
حلو فصل مسامل باقیمانسه گا های بیشاتری
بردارد .)UN Document: S/RES/1696
شورا در این قطعنامه خواتتار آن اتات
کااه ایااران کلیااه فعالیااتهااای مربااو بااه
غنیتاازی و باازفرآوری از جملاه تحقیا و
توتعه را تعلی نمایس تا توتط آژاناس ماورد
راتااتیآزمااایی قاارار گی ارد .ضاامناً از کلیااه
کشورها درخواتت می شاود تاا باا آگااهی از
اختیارا حقاوقی ملای ،قاانونی و مطااب باا
حقوق بینالملل ،از انتقال هرگونه اقال  ،مواد،
کاالهااا و فناااوریهااایی کااه ماایتوانااس بااا
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فعالیاااتهاااای غنااایتاااازی ،باااازفرآوری و

دوماین قطعناماه شاورای امنیات علیاه
ایااران در چااارچوب ماااده  41منشااور ملاال
متحااس ،قطعنامااه  1737مااور  23دتااامبر
 2 2006دی  )1385اتاات و در ماااده یااک
آن به این مسئله اشاره میشود که ایران بایس
بسون تأخیر درخواتاتهاای شاورای حکاا
منااسرو در قطعنامااه  GOV/2006/14شااامل
تعلی فعالیتهای مرباو باه غنایتاازی و
بااازفرآوری؛ تجسیااسنار در تاااخت راکتااور
تحقیقا آب تنگین؛ تصویب فوری و اجرای
کامل پروتکل الحاقی؛ عمل به مفااد پروتکال
الحااااقی قبااال از تصاااویب آن؛ عمااال باااه
درخواتتهای آژاناس کاه فراتار از پروتکال
اتت؛ و نیز دتترتای باه اشاخاص و اتاناد
مربو به خریس ،اقال دارای کاربرد دوگاناه و
برخای کارگاااههااای نااامی را اجاباات نمایاس
.)UN Document: S/RES/1737
ماااده  2قطعنامااه  1737نیااز از ایااران
میخواهس تا فوراً کلیه فعالیتهاای هساتهای
مرتبط با غنیتاازی و باازفرآوری ،تحقیا و
توتعه ،کار بر روی پروژههای مرباو باه آب
تنگین ،تاخت راکتور تحقیقاتی آب تنگین
در اراک را به حالت تعلی درآورد.

گرفته میشود کلیه کشورها اقاساما الز را

با غنیتاازی ،باازفرآوری و یاا فعالیاتهاای

در راتااتای ممنوعیاات فااروش یااا انتقااال

مربو باه آب تانگین یاا موشاک در ایاران

مستقیم یاا غیرمساتقیم کلیاه اقاال  ،ماواد،

کمک کننس .بنس  dماده )3

بازفرآوری؛ فعالیتهای مرتبط با آب تانگین

الز از ارامه هرگونه کمک فنای یاا آموزشای،

و برنامااه موشااکی در ایاران کمااک مایکنااس

مالی ،ترمایهگاذاری ،واتاطهگاری یاا تاایر

گروه خلعتالح معاونت پژوهشهاای رواباط

خسما  ،انتقال منابع مالی مرتبط باا عرضاه،

بینالملل ،)1385 ،یعنی:

فروش ،انتقال ،تولیس یا اتتفاده از اقال  ،مواد،

 اقال مناسرو در  70صافحه نخساتتنس  S/2006/814به اتتثنای عرضه ،فاروش
یا انتقال تجهیزا

تجهیزا  ،کاالها و فناوریهای منعشسه طب
دو تنس فوقالذکر ممانعت بهعمل آورنس.

تحت پوشاش بخاش B.1

مااااده  7قطعناماااه  ،1737صاااادرا و

که به راکتور آب تبک مربو میشاود بناس

واردا اقالمی را که پیشتر در قالب دو تانس

 b-iماده )3؛

 S/2006/814و  S/2006/815اشاااره شااسهانااس

 -اورانیو با غلات پایین تحت پوشاش

ممنوع میتازد.

بخااش  A.1.2مشاارو باار آنکااه در دتااتگاه

ماده  9قطعناماه  1737ا هاار مایدارد

تااوخت هسااتهای باارای راکتااور آب تاابک

چنانچه کمیته براتاس و یفه بررتای ماورد

مونتاژ شسه باشس بنس  b-iiماده )3؛

به مورد درخواتات فاروش ،عرضاه و انتقاال

 -اقااااال تعیااااین شااااسه در تاااانس

اقال ممنوعه باه ایاران ،تشاخیص دهاس کاه

 S/2006/815به اتاتثنای عرضاه ،فاروش یاا

عرضه ،فروش ،انتقال یا اراماه اقاال مقارر در

انتقال اقال طبقهبنسی شسه ذیل  19.A.3که

مااواد  4 ،3و  6ایاان قطعنامااه بااه پیشاابرد

بناس c

فعالی اتهااای حساااس هسااتهای ی اا برنامااه

نوعی هواپیمای بسون ترنشین اتات
ماده)3؛



بااه فعالی اتهااای مربااو بااه غن ایتااازی و

آن اتت که کلیه کشورها باا اتخااذ اقاساما



تجهیزا کاال و فناوریهایی بهکار گیرنس کاه

قطعنامه  1737در ماده  6خود خواتتار
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در مااااده  3قطعناماااه  1737تصااامیم

کمیته تحریم میتواننس به فعالیتهای مرتبط

موشکی ایران کمکی نخواهاس کارد ،باهویاژه

 -تاااایر اقاااال  ،ماااواد ،تجهیااازا و

زمانیکه این اقال یا کماکهاا بارای اهاساا

فناوریهایی که به تشخیص شورای امنیت یا

غاااذایی ،کشااااورزی ،دارویااای یا اا اهاااساا
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بشردوتتانه باشس ،کمیته ذیل دو شر مهام

مشترک  19تپتامبر  2005بهویژه ممنوعیت

میتوانس مجوز عرضه و فروش اقاال فاوق باه

کلیااه تااالحهااای هسااتهای و برنامااههااای

ایران را صادر نمایاس .یکای از ایان دو شار

هساتهای موجااود اقاسا کنااس و باهزودی بااه

شامل قراردادهای مربو به تحویل این اقال

معاهسه عاس اشااعه تاالحهاای هساتهای و

و کمکهاتت که بایس تضمینهاای مناتابی

آژانااس بااینالمللاای اناارژی اتماای بااازگردد

در مااورد اتااتفاده کننااسه نهااایی آن اقااال و

.)UN Document: S/RES/1695

کمکها وجود داشته باشس .شر دیگر ،تعهس

کره شامالی باه دنباال پرتااب چناسین

ایران به عس بهکارگیری این اقال و کمکهاا

موشک در  5ژومیه و تصویب قطعنامه 1695

در فعالیتهای حسااس هساتهای یاا برناماه

توتط شورای امنیت با اشاره به خطر جنا

موشکی میباشس.

هسته ای از توی آمریکاا ،نهایتااً در  9اکتبار

در مقابل تحاریمهاای هساتهای اعماال

 17 2006مهاار  )1385آزمااایش هسااتهای

شسه علیه ایران ،شورای امنیات در شارایطی

خود را انجا داد .متعاقاب ایان امار ،آمریکاا

قطعنامه  1695ماور  15ژومیاه 24 2006

پیش نویس قطعنامه ای را علیاه کاره شامالی

تیر  )1385علیه کره شمالی را صادر کرد که

تهیه کرد و شورای امنیت تازمان ملل نیز در

کره شمالی پیش از انجا آزماایش هساتهای

واکاانش بااه آزمااایش هسااتهای ایاان کشااور،

خود 7 ،موشک کوتاهبرد ،میانبارد و دوربارد

قطعنامه  1718ماور  14اکتبار 22 2006

در  5ژومیه  14 2006تیر  )1385به تامت

مهر  )1385را در قالب ماده  41منشور ملال

دریای ژاپن پرتاب کرد .پیون یان
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این اقسا

متحس به اتفاق آرا تصویب نمود .براتاس ماده

را همزمان با تهسیسهای آمریکاا بارای اعماال

 6قطعنامااه  ،1718کااره شاامالی بایاس کلی اه

تحریمهای اقتصادی علیاه باناکهاای طارا

تالحهای هساتهای و برناماههاای هساتهای

معامله با این کشور در تپتامبر  2005انجاا

موجود را به شکلی کامل ،قابل راتتیآزماایی

داد و در نهایت تصمیم به خروو از ماذاکرا

و بازگشااتناپااذیر ممنااوع تاااخته و بااهطااور

ششجانبه گرفت .به همین دلیل ماده  6ایان

جااسی مطاااب بااا تعهااسا عمل ای اعضااا در

قطعنامه قویاً از کره شمالی میخواهس تا فاوراً

چارچوب معاهسه عس اشاعه و قرارداد پادمان

و بسون پیششر به گفتگوهای شاشجانباه

آژانااس اقااسا نمای اس و در ع این حااال بای اس

بااازگردد و در مساایر اجاارای فااوری بیانیااه

تمهیسا شافااتااز از جملاه دتاتیابی باه

و ضااروری از دیااسگاه آژانااس را باارای ایاان

را فااراهم کنااس

تااازمان فااراهم کنااس

UN Document:

.)S/RES/1718
میخواهس کلیاه تاالحهاای کشاتارجمعی و
کامل ،قابل راتاتیآزماایی و بازگشاتناپاذیر
ممنوع تازد.
تومین قطعنامه علیاه کاره شامالی در
حالی صادر شاس کاه ایان کشاور در  25ماه
 4 2009خاارداد  )1388آزمااایش انفجاااری
زیرزمینی دیگری انجا داد که در واکنش باه
آن ،شورای امنیت قطعنامه  1874را بهعنوان
تومین قطعنامه در  12ژومن  2009به اتفاق
آرا تصویب کرد .قطعنامه در مااده  8خاود از
کره شمالی میخواهس کاه ایان کشاور کلیاه
تالحهای هستهای و برنامه هستهای موجاود
را بااه شااکلی کاماال ،قاباال راتااتیآزمااایی و
بازگشااتناپااذیر ممنااوع تاااخته و هاار چااه
تریعتر کلیه فعالیتهاای مارتبط را متوقاف
نمایس و بهطاور جاسی هماهنا

باا تعهاسا

عملی اعضا در چارچوب ان .پی .تی و قرارداد
پادمان آژانس اقاسا نماوده و در عاین حاال
بایس تمهیسا شافااتااز فراتار از تعهاساتی
همچون دتترتی به افراد ،اتناد ،تجهیزا و

 -2-2موشکی و تسلیحات نظامی
تومین قطعناماه شاورای امنیات علیاه
ایا اران در  24ماااارس  4 2007فاااروردین



برنامه موشاک بالساتیک خاود را باه شاکلی

).Service, 2009



ماااده  7ای ان قطعنامااه از کااره شاامالی

(Congressional Research

شماره پنجاه و پنج تال نوزدهم تابستان 1389

افراد ،اتناد ،تجهیزا و تأتیسا مورد نیااز

امکانا مورد نیاز و ضروری از دیسگاه آژاناس

 )1386بر مبنای ماده  41فصل هفتم منشور
ملال متحاس تصاویب شاس .براتااس تصامیم
شورای امنیت در ماده  5قطعنامه ،ایران نبایس
بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از کشور ،اتباع،
کشتیها یاا هواپیماهاای تحات پارچم خاود
برای فروش ،تاأمین یاا انتقاال تسالیحا یاا
اقال مربو باه آن اتاتفاده نمایاس .در عاین
حال ،کلیه کشورها مو فاناس خریاس چناین
اقالمی را از ایران توتط اتباع یا با اتاتفاده از
کشتیهاا و هواپیماهاای تحات پارچم خاود
ممنوع تازنس ،حال منشاأ آنهاا خااک ایاران
باشااااس یااااا نباشااااس ،تفاااااوتی نااااسارد
). (UN Document: S/RES/1747
ماااده  6همااین قطعنامااه از کشااورها
میخواهس تا نسبت به عرضه ،فروش یا انتقال
مستقیم یا غیرمستقیم هرگوناه ماشاینآال
زرهی جنگی ،تیستمهای توپخانه باا کاالیبر
باااال ،هواپیماهااای جنگنااسه ،هلیکوپترهااای
تهاجمی ،رز ناوها ،موشاک یاا تیساتمهاای
موشکی ا همانگونه که در تنس تازمان ملل
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شسه – به ایران و نیز ارامه هرگونه کماک یاا

فناااوریهااای مطاارح شااسه در بخااش دو

آموزش فنای ،کماک ماالی ،تارمایهگاذاری،

 INFCIRC/254/Rev.7از تنس

واتطهگری یا تایر خاسما و انتقاال مناابع

به اتتثنای عرضه ،فاروش یاا انتقاال اقاال ،

مالی یاا خاسما مارتبط باا عرضاه ،فاروش،

مواد ،تجهیزا  ،کاالها و فناوریهای مشخص

انتقال ،تاخت یاا اتاتفاده از چناین اقالمای

شسه در بخشهای یک و دو ضمیمه آن تنس

جهت جلوگیری از انباشات بایثباا کنناسه

و بخشهای  3و  ،6همانطور که پیشاتر باه

تسلیحا از کشور خود یا توتط اتباعشاان و

کمیته اطالع داده شسه و مطاب باا مطالباا

یا با اتاتفاده از کشاتی یاا هواپیماای تحات

پاراگراا  5قطعنامه  ،1737فقط زماانی کاه

پرچم خاود حفا ات کنناس و خویشاتنساری

برای اتتفاده در راکتور آب تبک باشاس و در

نشان دهنس.

جایی که چنین عرضه ،فروش یا انتقال بارای

S/2006/814

چهااارمین قطعنامااه شااورا علیاه ایاران،

همکاری فنای اراماه شاسه باه ایاران توتاط

قطعنامه  1803ماور  3ماارس 13 2008

آژانس یا تحت حمایت آن ،همانطور کاه در

اتفنس  )1386اتت که همچون قطعنامههای

پاراگراا  16قطعنامه  1737نیز فراهم شاسه،

پیشین در قالب ماده  41منشور ملال متحاس

ضروری باشس؛

باه تصاویب رتایس .مااده  8قطعنامااه 1803

 کلیا اه ماااواد ،تجهیا ازا  ،کاالهاااا و

کلیه کشاورها را مو اف باه اتخااذ تاسابیری

فناوریهاای تعیاین شاسه در  19. A.3گاروه

میکنس تا بهواتاطه آن از عرضاه ،فاروش یاا

دو از تنس

انتقال مستقیم یا غیرمستقیم مواردی کاه در

S/2006/815؛

تحریمهای موشکی و تسالیحا نااامی

ادامه باه آنهاا اشااره خواهاس شاس ،از طریا

شااورای امنیاات علیااه کااره شاامالی باارای

کشورشان یا توتط اتباعشان یا با اتاتفاده از

نخستین باار در ماواد  5 ،4 ،2و  8قطعناماه

کشتیها یا هواپیماهای تحت پارچم آنهاا یاا

 1695اعمااال گردیسنااس

برای اتتفاده در ایران یا به نفع ایاران ،حاال

) .S/RES/1718ماده  2قطعنامه  1695اشاره

منشااأ آنهااا خاااک ایااران باشااس یااا نباشااس،

میشود و ایان مااده کاره شامالی را مو اف

(UN

میکنس تا کلیه فعالیتهای مرتبط باا برناماه

جلااااوگیری کننااااس
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 کلیه اقال  ،ماواد ،تجهیازا  ،کاالهاا و

Document:

) ، S/RES/1803این موارد شامل:

(UN Document:

موشک بالساتیک خاود را باه حالات تعلیا

پیشین خود در ماورد توقاف پرتااب موشاک

نباشااس ،جلااوگیری کننااس بنااس  aماااده ،)8

مجسداً پایبنس باشس.

تسلیحاتی همچون:

باا

هواپیماهای جنگنسه ،هلیکوپترهای تهاجمی،

حقوق بینالملل نسبت به تولیس موشکها یاا

رز ناوها ،موشک یا تیساتمهاای موشاکی ا

مااوارد ماارتبط بااا موشااک ،مااواد ،کاالهااا و

همانگونه که در تنس تازمان ملال پیراماون

فناوریهایی از کره شمالی هوشیار باشنس و از

ثبت تالحهای متعارا مشاخص شاسه – یاا

انتقااال هرگونااه منااابع مااالی در ارتبااا بااا

حتی موارد تعیین شسه توتط شورای امنیات

موشااکهااای کااره شاامالی ی اا برنامااههااای

یا کمیته بنس  iماده )8؛

و قانونگذاری ملای خاود و نیاز هماهنا

تالحهای کشتار جمعی جلوگیری باه عمال
آورنس.
ماده  5قطعنامه  1718در همین ارتبا

ا کلیه اقال  ،مواد ،تجهیازا  ،کاالهاا و
فناوریهای مطارح شاسه در فهرتات اتاناد
 S/2006/814و  ،S/2006/815مگااار اینکاااه

خواتااتار آن اتاات کااه کااره شاامالی کلی اه

کمیتااه ط ای  14روز از زمااان تصااویب ای ان

فعالیتهاای مارتبط باا برناماه موشاکهاای

قطعنامه ،ماواردی را جهات لحاا شاسن در

بالستیک خود را به حالات تعلیا درآورده و

فهرتت تنس  S/2006/816و نیز تایر اقاال ،

در همین چارچوب مجسداً به تعهسا پیشین

مواد ،تجهیازا  ،کاالهاا و فنااوری مشاخص

خود در ماورد توقاف پرتااب موشاک پایبناس

شسه توتاط شاورای امنیات یاا کمیتاه کاه

باشس.

میتوانس به برنامههای مارتبط باا تاالحهاای

براتاس ماده  8قطعنامه  1718تصامیم
گرفته میشود که:
 کلیاه کشااورها از عرضااه مسااتقیم یااا

هسااتهای ،موشااکی یااا تااایر تااالحهااای
کشتارجمعی کمک کناس ،اصاالح یاا تکمیال
نمایس بنس  iiماده )8؛

غیرمستقیم ،فاروش یاا انتقاال تسالیحا از

ا کاالهای لوکس بنس  iiiماده )8؛

طری کشاور یاا اتباعشاان یاا باا اتاتفاده از

ا کره شمالی بایس صاادرا کلیاه اقاال

کشتیها یا هواپیماهاای تحات پارچم خاود،



را مو ف میکنس مطاب با اختیارا حقاوقی

جنگی ،تیستمهای توپخاناه باا کاالیبر بااال،



ماده  4از این قطعنامه نیز کلیه کشورها

ا هر تانک جنگی ،ماشاین آال زرهای

شماره پنجاه و پنج تال نوزدهم تابستان 1389

درآورد و در همااین چااارچوب بااه تعهااسا

حال منشاأ آنهاا خااک کشورشاان باشاس یاا

منسرو در پااراگرااهاای  )a ،)i ،)aو  )iiرا
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که پیشتر بسانها اشاره شس ،متوقف تاخته و

عالوه بار قطعناماه  ،1718ماواد ،10 ،9

کلیه دولاتهاای عضاو بایاس از تهیاه چناین

 17 ،14 ،13 ،12 ،11قطعنامه  1874نیز باه

اقالماای از کااره شاامالی توتااط کشااور یااا

موارد تحریم موشکی و تسلیحا ناامی علیه

اتباعشااان یااا بااا اتااتفاده از هواپیماهااا یااا

کره شمالی اشاره میکناس

کشتیهای تحت پرچم خود ،حال منشأ آنهاا

). S/RES/1874

خاک کشورشان باشاس یاا نباشاس ،جلاوگیری
کننس بنس  bماده )8؛

ماده  9قطعنامه  1874نیز خواتاتار آن
اتاات کااه تمهیاسا منااسرو در پاااراگراا 8

ا کلیه دولتهای عضاو بایاس از هرگوناه

قطعنامه  )2006 1718بایس در ماورد کلیاه

انتقال اقال به کره شمالی توتط اتباعشان یا

تسلیحا و مواد مرتبط و نیز معامال ماالی،

از کشورشان یا از کره شمالی توتط اتباع یاا

آموزش فنی ،ارامه توصیه ،خسما یاا کماک

کشورشااان ،در مااورد آمااوزش فناای ،ارامااه

مرتبط باا تهیاه و تاسارک ،تولیاس ،حفا یاا

توصیه ،امور خسماتی یا کمکهای مارتبط باا

اتتفاده از چنین تسالیحا یاا ماوادی قابال

تهیه و تاسارک ،تولیاس ،حفا یاا اتاتفاده از

اجرا و عملی باشس.

موارد منسرو در پااراگرااهاای  )a ،)i ،)aو
 )iiباال جلوگیری کننس بنس  cماده )8؛

در ماده  10این قطعنامه تصامیمگیاری
میشود کاه تمهیاسا مناسرو در پااراگراا

ا به مناور پایبنسی به تعهاسا مناسرو

 8)aقطعنامه  )2006 1718بایاس بار کلیاه

در این پااراگراا و نیاز جلاوگیری از قاچااق

تسلیحا و مواد مرتبط و نیز معامال ماالی،

غیرقانونی تالحهای هساتهای ،شایمیایی یاا

آموزش فنی ،ارامه توصیه ،خسما یاا کماک

بیولااوژیکی ،ابزارهااای انتقااال آنهااا و مااواد

مرتبط باا تهیاه و تاسارک ،تولیاس ،حفا یاا

مرتبط ،دولتهای عضو مو فاناس مطااب باا

اتااتفاده از چن این تساالیحاتی بااه اتااتثنای

باا

تسلیحا تبک و کوچک و ماواد مارتبط باا

حقوق بینالملل ،اقسا همکااریجویاناهای از

آنهاا اعمااال و اجاارا گاردد و کلیاه دولااتهااا

طری بازرتی کشاتیهاا از /باه مقصاس کاره

مو ف میشونس نسبت به عرضه مساتقیم یاا

شمالی را در صور ضرور خواتاتار شاونس

غیرمستقیم ،فروش یا انتقال تسلیحا تبک

بنس  fماده )8؛

و کوچک به کره شمالی هوشیار بوده و دیگار

اختیارا ملی و قاانونی خاود و هماهنا
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(UN Document:

اینکه تصمیمی اتخاذ شاود مبنای بار اینکاه

فروش ،عرضه یاا انتقاال تسالیحا تابک و

جسی شرو فوق باشس.
ماده  13قطعنامه تاو کاره شامالی از

کوچک به کره شمالی مطلع تازنس.

باا حقاوق

در صور عس رضایت دولت تحت پارچم باا

بینالملل از کلیه کشتیها به /از مقصاس کاره

بازرتی در دریاهای آزاد ،دولت تحات پارچم

شمالی در کشورشان شامل بنادر و فرودگاهها

بایس مبادر به هسایت کشتی به یک بنسر در

در صااور وجااود نگراناایهااایی در نتیجااه

نقطهای نزدیک جهت انجا بازرتی مورد نیاز

دریافت اطالعاا بازرتای کنناس ،مناو باه

با اختیارا ملی مطاب پاراگراا  11نمایس.

قانونگذاری ملی خاود و هماهنا

اینکه اطالعا دریافتی حاوی دالیل منطقای

در ماده  14این قطعنامه کلیاه کشاورها

به مناور پذیرش این امار باشاس کاه کشاتی

مو ف میشونس تا اقال قابل عرضاه ،فاروش،

قصس عرضه ،فروش ،انتقال یا صاادرا ماوارد

انتقال یاا صاادرا آنچاه در پااراگراا ،8)a

ممنوعااه منااسرو در پاااراگراا  8)b ،8)aو

 8)bیااا  8)cقطعنامااه  )2006 1718یااا

 8)cقطعنامه  1718یا پاراگراا  9یا  10این

پاااراگراا  9یااا  10ایاان قطعنامااه ممنااوع

قطعنامه را باا هاسا تضامین اجارای جاسی

گردیااسه را توقیااف نماینااس ،اقالماای کااه در

همان شرو داشته اتت.

چارچوب پاراگرااهاای  12 ،11یاا  13ایان

مطااااب مااااده  12قطعناماااه 1874

قطعنامه برای انجا بازرتی مشخص شسهاناس

دولتهای عضاو مو افاناس از کشاتیهاا ،باا

و اینکه اقساما فوق با تعهسا آنها در قالاب

رضایت دولت تحت پارچم ،در دریاهاای آزاد

قطعنامههای شورای امنیات شاامل قطعناماه

بازرتای کننااس ،مشاارو باار آنکااه اطالعااا

 )2004 1540و نیاااز تعهاااسا اعضاااای

دری اافتی آنهااا حاااوی دالی ال منطق ای باارای

ان.پی.تی ،کنوانسایون مناع توتاعه ،تولیاس،

پذیرش این مطلب باشاس کاه کشاتی حامال

انباشت ذخیرهتازی) و اتتفاده از تالحهای

موادی برای عرضه ،فروش ،انتقال یا صاادرا

شاایمیایی و انهااسا آنهااا مااور  29آوریاال

مواد ممنوعه طبا پااراگراا  8)b ،8)aیاا

1997؛ و کنوانس ایون منااع توتااعه ،تولی اس و

 8)cقطعنامه  )2006 1718یا پااراگراا 9

ذخیرهتازی مواد میکروبی و تالحهای تمی



دولتها مو ف میشونس مطااب اختیاارا و

مطاب پااراگراا  11و  12همکااری کنناس و



در مااااده  11از ایاان قطعناماااه کلیااه

کلیه دولتهای عضو میخواهاس باا بازرتاان

شماره پنجاه و پنج تال نوزدهم تابستان 1389

دولتها بایس کمیته را حساقل  5روز پایش از

یا  10این قطعنامه با هاسا تضامین اجارای
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و انهااسا آنهااا مااور  10آوریاال  1972در

اعمال فشار چین و روتیه به عنوان دو کشور

تناقض نبوده و لذا کلیه کشاورها مو اف باه

از پنج کشور دارای ح وتو در شورای امنیت

انجا همکاریها و تالشهایی در ایان راتاتا

در چنس بخش اصلی تضاعیف شاس .چاین در

میباشنس.

این قطعنامه بر اتتفاده از کلمه "درخواتت"

مطاب مااده  17قطعناماه  1874کلیاه

از کشورها به جای "الزا " آنهاا در خصاوص

دولتها بایس از ایجاد شارایطی توتاط اتبااع

بازرتی از محمولههای حملشاسه باه مقصاس

کشورشااان یااا /از کشورشااان باارای خااسما

کره شمالی یا از مبسأ کره شمالی تأکیس کرده

مرتبط با پناهگاه زیرزمینای زاغاه مهماا )

و در عااین حااال باار عااس اتااتفاده صااریح از

نایر تهیه توخت یا عرضه یا تاایر خاسما

نیروی ناامی در قطعنامه اصرار ورزیسه اتت.

کشتیها به کشتیهای کره شمالی در صور

تحریمهای شسیس اعمالشسه در مورد تجاار

دریافاات اطالعاااتی مبن ای باار وجااود دالی ال

تجهیزا ناامی نیز تا مرز ممانعت از فاروش

منطقاای جهاات پااذیرش ایاان مطلااب کااه

تالح های تنگین همچون موشکها و تاناک

حملونقل اقال عرضه شسه ،فروش ،انتقال یا

کاهش یافته اتت.

صادرا در چارچوب پاراگراا  8)b ،8)aیاا

این امر نشان میدهس با وجاود عضاویت

 8)cقطعنامه  )2006 1718یا پااراگراا 9

ایران در معاهسه ان .پی .تی ،صلح آمیز باودن

یااا  10ایاان قطعنامااه ممنااوع اعااال شااسه،

اهااساا هسااتهای ایاان کشااور و نیااز انجااا

جلوگیری نماینس ،مگر اینکه ارامه این خسما

همکاری های داوطلبانه با آژانس بارای انجاا

بنا به اهساا بشردوتاتانه ضاروری باشاس یاا

راتتی آزمایی و بازرتی های ،شاورای امنیات

فعالیتهای قانونی اقتصادی تا زمان ضارور

قطعنامههای به مراتب بیشتر از حیث کمیات

بازرتی یا توقیف کشتیها از مفاد مناسرو در

و تنگین تر از نار کیفیت علیه ایاران صاادر

این پاراگراا متأثر نگردنس.

کرده ،حال آنکه در مقابل کره شمالی با اعال

تومین قطعنامه شورای امنیت علیه کره
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خروو از معاهسه ان .پای .تای ،باهرغام عاس

شمالی قطعنامه  )1874که بهدنبال آزمایش

پذیرش آژانس و انجا آزمایشهای موشکی و

هسته ای ایان کشاور باه تصاویب رتایس ،در

هسته ای با قطعناماههاای کمتار و نار تاری

مقایسه با پایشناویس اولیاه آن کاه توتاط

روبااهرو شااسه اتاات .بررتاای مقایسااهای

آمریکااا تهیااه شااسه بااود ،تاحااسی در نتیجااه

بخش هایی از قطعنامه هاای صاادره علیاه دو

و امنیت منطقهای و باینالمللای را باا انجاا

تازنس.

اتااتراتژیک کشااورهای ذینفااع در موضااوع

ماده  10ذکر شسه ،اشاره میکنس .این اتاتثنا

هستهای کره شمالی همچون چین و روتایه،

شامل تفرهای بشردوتتانه و مأموریاتهاای

برخورد با این کشاور از کمتارین شاس الز

تیاتی افرادی اتت که پیشتر اتامی آنها در

برخوردار بوده اتت.

فهرتت ضمیمه قطعنامه آمسه و اینکاه تافر

 -3-2سیاسی

آنها در راتتای گفتگوهای هساتهای و ناه در

در مااااواد  10و  11قطعنامااااه 1737
تحریمهای تیاتی علیه ایاران اعماال شاسه
اتت گروه خلعتالح معاونات پاژوهشهاای
روابط بینالملل.)1385 ،
در ماااده  10قطعنامااه  ،1737کشااورها
مو اف مایشااونس نسابت بااه ورود یاا عبااور
افاارادی بااه کش اور یااا از کشورشااان کااه در
فعالیتهای حساس هستهای به لحا اشااعه
یا برنامه موشکی دخالت داشته یاا مساتقیماً
در ارتبا با این فعالیتها بودهانس و یاا اینکاه
از ای ان دتااته برنامااههااا حمای ات کااردهانااس،
هوشیاری داشته باشنس .براتاس ایان مااده از
قطعنامه ،کلیه کشورها بایس کمیتاه را از ورود
یا عبور افرادی کاه اتاامی آنهاا در فهرتات
ضمیمه قطعنامه ذکار شاسه یاا حتای تاایر
افرادی که توتط شاورای امنیات یاا کمیتاه
بهعنوان افراد دخیل در فعالیاتهاا شاناخته



انساختااه ،امااا بااه دلیاال تأثیرگااذاری مواضااع

 1737به اتتثنامی بر آنچه پیشاتر در ماورد



آزمایشهاای موشاکی و هساتهای باه خطار

ماده  11و بخشی از مااده  10قطعناماه
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کشور حکایت از آن دارد که کره شمالی صلح

شسهاناس ،باه کشاور یاا از کشورشاان مطلاع

مورد نیروگاه بوشهر یا تفر باه ویان صاور
ماایپااذیرد .بنااابراین ،ایاان اماار مشاامول
گزارشدهی کشورها به کمیته تحریم ایران و
بهکارگیری هوشایاری الز در ورود یاا عباور
افراد نامبرده نمیشود.
مطاب ماده  2قطعنامه  ،1747دولتهاا
مو فانس نسبت به ورود یا عبور افارادی کاه
در فعالیتهای حسااس هساتهای باه لحاا
اشاعه یا برناماه موشاکی دخیال هساتنس یاا
بااهطااور مسااتقیم در ارتبااا بااا ایاانگونااه
فعالیاتهااا مایباشاانس و یااا اینکااه از چناین
فعالیتهایی حمایت میکننس ،به کشاور یاا از
کشورشاااان حفا ااات باااهعمااال آورده و
خویشتنداری نشان دهنس و در صور وقاوع
چنین وقاایعی کمیتاه را نسابت باه ورود یاا
عبور این افراد مطلع تازنس ،به اتتثنای موارد
منااسرو در بنااسهای  3)b ،)I ،)iiقطعنامااه
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 1737کااه بااه قطعنامااه  1747نی از تسااری

تجهیزا  ،مواد و فنااوری ممنوعاه مشاخص

مییابس .)UN Document: S/RES/1747

شااسه در پاااراگراا  3و  4قطعنامااه  1737و
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مواد  7 ،5 ،3و  11قطعناماه  1803نیاز

تحت تاسابیر آن دتاتاناسرکار باوده ،کماک

حاوی تحریمهاایی اتات کاه در مقایساه باا

مستقیم و یا حمایت از آن بهعمال آوردهاناس؛

تحااریمهااای اعمااال شااسه در قطعنامااههااای

مگااار در ماااوارد مشاااخص شاااسه ذیااال

پیشین تشسیس شسه اتت قهرمانپور.)1386 ،

پاراگرااهای  )b ،)iiو  3)iقطعنامه 1737

مااااده  3قطعناماااه  1803کشاااورها را

و مشاارو باار اینکااه ه ایچ چی ازی در ای ان

مو ف میکنس در مورد ورود یا عبور افارادی

پاراگراا ،یک کشور را باه جلاوگیری از ورود

که در فعالیتهای حساس هستهای به لحاا

اتباعش به کشور خود ملز نسازد.

اشاعه یا توتعه برناماههاای موشاکی دخیال

ماده  7قطعنامه  1803تاسابیر مشاخص

بودهانس ،یا بهطور مستقیم همکاری کردهانس و

شااسه در پاااراگرااهااای  14 ،13 ،12و 15

یا اینکه از آنها حمایت نمودهانس ،به کشور یاا

قطعناماااه  1737را نیااز مشااامول افاااراد و

از کشورشاااان هوشا ایاری الز را داشاااته و

نهادهایی میکنس که در ضامیمههاای  1و 2

محسودیتهایی را نیز اعمال کنناس و در ایان

این قطعنامه برشمرده شسهانس و هار فارد یاا

رابطه بایس کمیته را نسبت باه ورود یاا عباور

نهادی که به نفع آنها یا به دتتور آنها فعالیت

افراد یاد شسه و نیز افراد معرفی شاسه توتاط

کنس و نهادهایی که تحت مالکیت یاا کنتارل

کمیته یا شورای امنیت مطلع تازنس.

آنها باشس و افاراد و نهادهاای مشاخص شاسه

در ماده  5قطعنامه  1803همه کشورها

توتط شورای امنیت یا کمیته که در فارار از

مو ف میشونس تا با اتخااذ تمهیاسا الز از

تحریمها یا نقاض شارو قطعناماه  1737و

ورود یا عبور افاراد معرفای شاسه در ضامیمه

 1747کمک میکننس ،بهکار رود.

دو این قطعنامه و نیز افرادی که اتامی آنها
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در مااااده  11قطعناماااه  1803کلیاااه

توتط کمیته یا شورای امنیت ذکار گردیاسه،

کشورها ملز میشاونس مطااب باا اختیاارا

جلوگیری بهعمال آورناس .ایان افاراد کساانی

حقااوقی و قانونگااذاری ملاای خااود و نیااز

هستنس که در فعالیتهای حسااس هساتهای

هماهن

با حقوق بینالملل باهویاژه حقاوق

به لحا اشاعه یا توتعه برنامه موشکی ایران

دریاهااا و توافقنامااههااای غیرناااامی هااوایی

از طری ا مشااارکت در تهی اه اقااال  ،کاالهااا،

ب اینالملل ای از محمولااههااای هواپیماهااا یااا

کشتیهای تحت مالکیت یا فعالیت

Iran Air

.)UN Document: S/RES/1718

بازرتی کننس؛ مشرو بر آنکه دالیل منطقای

پااااراگرااهاااای  8)a )iiiو  8)dقطعناماااه

دال بر انتقال اقال ممنوعه توتط هواپیما یاا

 )2006 1718بسون هرگوناه پیشاساوری در

کشتی ذیل ایان قطعناماه یاا قطعناماههاای

مورد فعالیتهاای مارتبط باا مأموریاتهاای

 1737یا  1747وجود داشته باشس.

دیپلماتیا اک در کاااره شااامالی باااا لحاااا

قطعنامههایی کاه در دو حاوزه تیاتای

کنوانسیون وین پیراماون رواباط دیپلماتیاک

علیه کره شمالی صادر شسهانس ،در مقایسه باا

موافقاااات نماینااااس

قطعنامههاای ایاران تنهاا بخاش کاوچکی را

). S/RES/1874

Document:

(UN

تشکیل میدهنس که این امر نشاان مایدهاس

ارزیابی صور گرفته بیانگر آن اتت که

تحریمهای ایران بسیار جزمیتر و دقیا تار از

کنتاارلهااای حماال و نقلاای یااا کنتاارل

تحریمهای کره شمالی هستنس .بهعنوان مثال

محمولههایی کاه باه مقصاس ایاران باارگیری

بناااس  )eمااااده  8قطعناماااه  1718کلیاااه

میشونس ،در مقایسه با کره شامالی ،داممااً در

دولتهای عضو را مو ف مایکناس گاا هاای

حال افزایش اتت .قطعنامههای اخیر شورای

ضروری برای جلوگیری از ورود یا عبور افاراد

امنیت علیه ایران نیاز ضامن تشاسیس مسایر

مشخص شسه توتط کمیته یا شورای امنیات

تحریمهاای ماالی ،تحاریم نیاروی انساانی و

بردارنااس کااه مساائول حمایاات یااا پیشاابرد

بازرتی محمولهها را به فهرتت تحاریمهاای

تیاتتهای کره شمالی در ارتبا با مساامل

قبلای اضااافه کاارده اتاات .ایان بازرتای بااه

مرتبط با تالحهاای هساتهای کاره شامالی،

احتمال زیاد توتط بازوهاای اجرایای ابتکاار

مسامل مرتبط با موشکهای بالستیک و تایر



خارو میشونس ،در فرودگاهها یاا بناادر خاود

دولتها ملز میگردناس باا مفااد مناسرو در



ایران که به مقصس ایران میروناس یاا از ایاران

مطاب مااده  21قطعناماه  1874کلیاه

شماره پنجاه و پنج تال نوزدهم تابستان 1389

 Cargoو خطو کشتیرانی جمهوری اتالمی

به کشورش بازدارد ،ممانعت باهعمال نیااورد

1

عمل امنیت اشاعه یا نهادهاایی نایار گاروه
2

برنامههای مرتبط با تالحهای کشتار جمعی،

صااادرکننسگان هسااتهای و احتماااالً تحاات

همراه با اعضای خانوادهشان را اتخاذ نمایناس،

ناار آمریکا انجا خواهس شس.

مشاارو باار اینکااه هاایچ چیاازی در ایاان
پاراگراا ،دولتی را از اینکه از ورود اتباع خود

)1. Proliferation Security Initiative (PSI
)2. Nuclear Suppliers Group )NSG
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مطاب مااده  12قطعناماه  1737کلیاه

موارد انسانسوتتانه و توتاعهای باا جمهاوری

کشورها مو فانس اعتبارا  ،داراییهای ماالی

اتالمی ایران در خصوص قرارداد کمکهاای

و منابع اقتصادی موجود در کشور خود را که

بالعوض ،مالی و امتیاز وا وارد هیچگونه عهس

تحت کنترل یا متعل باه افاراد یاا نهادهاای

جسیااااسی نشااااونس

مشخصشسه در ضمیمه قطعناماه یاا توتاط

). S/RES/1747

شورای امنیت یا کمیتاه مایباشانس ،مساسود

در ماده  9قطعنامه  1803کلیه کشورها

نماینس .این موارد شاامل افاراد یاا نهادهاایی

ملز میشاونس نسابت باه پاذیرش تعهاسا

اتت کاه باهطاور مساتقیم در فعالیاتهاای

جسیس برای ارامه حمایت مالی دولتی از ایاران

حساس هستهای به لحاا اشااعه یاا برناماه

همچون اعطای اعتبار صادرا  ،ضمانتنامهها

موشکی کشور دخیل هستنس و یا از این گونه

یا بیمه به اتباع یا مؤتسا آنها که در چنین

فعالیتها حمایت مایکنناس و در عاین حاال

تجارتی دخیل هستنس ،هوشایار باشانس تاا از

افراد یا نهادهایی را که به نماینسگی از تاوی

ایان حمایات مااالی ماارتبط بااا فعالیاتهااای

آنها یا به دتتور آنها از طرق غیرقانونی اقاسا

حساس هستهای به لحاا اشااعه یاا برناماه

میکننس نیاز شاامل مایشاود .در ایان مااده

موشکی هماننس آنچه در قطعنامه  1737ذکر

کشورها بایس از این مسئله اطمینان یابنس کاه

شسه ،جلوگیری بهعمل آیس.

از قرار گرفتن هرگونه اعتبار ،داراییهای مالی

ماده  10قطعنامه  1803کلیاه کشاورها

یا منابع اقتصادی در اختیار افراد یا نهادهاای

را مو ف میکنس تا نسابت باه فعالیاتهاای

مذکور توتط اتباع یا هر فرد یا نهاد حاضر در

مؤتسااا مااالی در کشورشااان بااا کلیااه

(UN

بانکهایی که در ایران هستنس ،بهویاژه باناک

کشورشان جلوگیری باهعمال مایآیاس
). Document: S/RES/1737
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Document:

(UN

ملاای ،بانااک صااادرا و کلیااه شااعبا و

ماده  4قطعنامه  1747بار لازو تساری

مؤتسا تابعه آنها در خارو از کشور هوشیار

اقساما تعیین شاسه در ماواد  14 ،13 ،12و

باشاانس تااا از چن این فعالی اتهااایی کااه بااه

 15قطعنامه  1737به افراد فهرتت شاسه در

فعالیتهای حساس هستهای به لحا اشااعه

ضمیمه این قطعنامه تأکیس میکناس .مااده 7

یا توتاعه برناماه موشاکی منجار مایشاود،

این قطعنامه نیز کلیاه کشاورها و مؤتساا

همانطور که در قطعنامه  1737اشاره شاسه،

جلاااوگیری نمایناااس

(UN Document:

قطعنامه 1718کره شمالی از کلیه دولتهای

تااپتامبر  6 2008مهاار  )1387اتاات کااه

منابع اقتصادی موجود در کشورشان را که در

ضاامن تأیی اس مجااسد قطعنامااههااای پیش این

تاریخ تصویب این قطعنامه یا از ایان پاس در

شورای امنیت علیه ایران مااده  ،)1یاکباار

تملک یا کنترل مستقیم یا غیر مستقیم افراد

دیگر بر تعهس خاود در چاارچوب مرباو باه

یا مؤتسا معرفای شاسه توتاط کمیتاه یاا

راهحل مبتنای بار ماذاکره در ماورد مسائله

شاورای امنیات کاه دخیال یاا حاامی تااایر

هسااتهای ای اران تأکی اس م ایورزد و از ادامااه

ابزارهااای غیرقااانونی ،مسااامل هسااتهای کااره

کوششهاایی کاه در ایان زمیناه در جریاان

شامالی ،تاایر تااالحهاای کشاتار جمعای و

اتت ،اتتقبال میکنس ماده  .)3این قطعنامه

برنامههای مرتبط با موشکهای بالساتیک یاا

از ایران میخواهس تا بسون هیچگونه تاأخیری

افراد یا نهادهای فعال از طارا آنهاا هساتنس،

به تعهاسا خاود باه موجاب قطعناماههاای

مسسود کننس و تضمین نماینس که ترمایههاا،

شورای امنیت که پیشتر به آنهاا اشااره شاس،

داراییهای مالی یاا مناابع اقتصاادی از قارار

بااهطااور کاماال عماال کنااس و شاارایط مااورد

گارفتن در دتاترس اتبااع آنهاا یاا افاراد یااا

درخواتاات شااورای حکااا آژانااس را محقا

نهادهایی در کشور آنها یا به نفع ایان افاراد و

تازد ماده  .)4شورا با تصویب ایان قطعناماه

نهادها جلوگیری شود.

اذعان میدارد که مصمم اتت این مسائله را

ماااده  18قطعنامااه  1874خواتااتار آن

همچنااان در دتااتور کااار خااود نگااه دارد

اتت کاه کلیاه کشاورها باه منااور اجارای

ماده.)UN Document: S/RES/1835 )5

تعهسا خود ذیل پااراگرااهاای  8)dو )e

بنس  )dاز ماده  8قطعنامه 1718

(UN

) ،Document: S/RES/1718ماواد  19 ،18و
 20قطعناماااه 1874

(UN Document:

) ،S/RES/1874بیانگر مواردی از تحریمهاای
مالی و اقتصادی اعمال شسه بار کاره شامالی



قطعنامااه صااادر شااسه علیااه ایااران در 27

خود ،فوراً ترمایهها و تایر داراییهای مالی و



قطعنامااه  1835بااه عنااوان پنجمااین

عضو میخواهس مطاب باا فرایناسهای قاانونی

شماره پنجاه و پنج تال نوزدهم تابستان 1389

). S/RES/1803

هستنس .به عناوان مثاال ،بناس  )dاز مااده 8

قطعنامه  )2006 1718از ارامه خسما مالی
یا انتقاال از /باه کشورشاان توتاط اتبااع یاا
مؤتسااا تااازمانسهی شااسه در قااانون آنهااا
شامل شعبا خارو) یا اشخاص یا مؤتسا
مااالی موجااود در کشورشااان یااا هرگونااه
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داراییهای مالی یا منابعی کاه مایتواناس باه

ماده  20قطعنامه  1874کلیه دولتهای

برنامههای هساتهای ،برناماههاای مارتبط باا

عضو را مو ف میکنس در امور تجاری از کاره

موشکهاای بالساتیک یاا تاایر تاالحهاای

شاامالی شااامل ارامااه اعتبااارا صااادرا ،

موجود در برنامههای مارتبط باا تاالحهاای

تضمینها یا بیمه به افراد یا موتساا فعاال

کشتارجمعی یا فعالیتهاایی شاامل مساسود

در چنین تجار هایی) حمایت مالی عماومی

کردن داراییهای مالی یا تایر دارایایهاا یاا

بهعمل نیاورنس ،بهویاژه در جاایی کاه چناین

منابع موجود در کشورشان یاا اینکاه از ایان
پس به کشورشان وارد میشود یاا اینکاه باه
حوزه صالحیت آنها ارتبا می یاباس ،ماواردی
که باا چناین برناماههاا یاا فعالیاتهاایی در
ارتبا هستنس و ناار فزایناسهای را جهات
جلااوگیری از انجااا مبااادالتی مطاااب بااا
اختیارا و قوانین ملی خود اعمال میکنناس،
ممانعت بهعمل آورنس.
در مااااده  19قطعناماااه  1874کلیاااه
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حمای ات مااالی م ایتوانااس بااه فعالی اتهااا یااا
برنامههای مارتبط باا تاالحهاای هساتهای،
موشااکهااای بالسااتیک یااا تااالحهااای
کشتارجمعی کمک کنس.
بررتی قطعنامه های کره شمالی و ایران
از نار مالی و اقتصادی نشان می دهس به رغام
فعالیت های گسترده هساته ای کاره شامالی،
این کشور همچنان به دلیل اعمال نار برخی

کشورها ،مؤتسا مالی و اعتباری بینالمللی

کشورهای دارای منافع حیااتی و اتاتراتژیک

مو ف میشونس تعهاسا جسیاس بارای اراماه

با کره شمالی و نیز شبه جزیره کاره همچاون

کمکها ،کمکهای مالی یا اعطای وا به کره

چین و روتیه از محسودیتها و تحاریمهاای

شمالی مگر در ماوارد بشردوتاتانه و اهاساا

بیشتر که معموالً علیه تایر کشورها از جمله

توتااعهای کااه مسااتقیماً نیازهااای جمعی ات

ایران بهکار مای رود ،مصاون بااقی مایماناس؛

غیرناامی یا پیشبرد عاری تازی هستهای را

هرچنس کشورهایی همانناس ایاران باه جهات

مخاطب قرار مایدهاس ،نپذیرفتاه و در عاین

معیارهای دوگانه غارب و اعماال تبعایض در

حال دولتها ملز میگردناس هوشایاری الز

ابعاااد مختلااف همااواره متحماال بیشااترین

را با هسا کاهش تعهسا جاری بهکار گیرنس.

محسودیتها شسهانس.

وضعیت هسته ای ایهران و کهره

کرد.

شمالی

آمریکا در مقایسه با متحسان خاود فاقاس
هرگونه روابط دیپلماتیک رتمی با تهاران یاا

هستهای ایران و کره شمالی

اقتصادی ،دیپلماتیک و حتی نااامی آمریکاا

آمریکا و متحسانش ادعاا مایکنناس باهدنباال

در مقایسه با تایر متحسانش کمتر باوده و در

جلااوگیری از دتااتیابی هاار دو کشااور بااه

این میان نیز برخی متحسان همچون چاین و

تالح های هسته ای هستنس .آنها دیپلماتی را

روتیه در هر دو موضوع ایران و کره شامالی

بهترین ابزار پیشابرد اهاساا مشاترک خاود

از نفااوذ بااه مراتااب بیشااتری در حااوزههااای

قلمااساد ماایکننااس و در همااین چااارچوب

اقتصااادی ،تیاتاای ،ناااامی و دیپلماتیااک

تالش های بسیاری را برای مذاکره با هر یاک

برخوردار هستنس .در حالی کاه آمریکاا کلیاه

از طرفین بهکار می گیرنس که مذاکره باا کاره

تااالش خااود را باارای اعمااال تحااریمهااای

شمالی در چارچوب "گفتگوهای شش جانبه"

تاانگینتاار علیااه دو کشااور هااسا بااهکااار

و مذاکره با ایران در چاارچوب "گاروه "5+1

می گیرد ،اتحادیه اروپا ،چاین ،کاره جناوبی،

صااور ماایپااذیرد .اگرچااه ایاان گااروه

ژاپن و روتیه منافع بسیاری را از جهت طرح

مذاکره کننسه در راتتای مقابله با انگیزههاای

پیشنهاداتی مبنای بار اراماه مشاوقهاایی در

هسته ای دو کشور مذکور به اهر باا یکاسیگر

حوزه های مختلف به ایران و کره شامالی باه

متحااس هسااتنس و مااذاکرا را بااهصااور

خود اختصاص میدهنس.

چنسجانبااه در عرصااه بااینالمللاای هااسایت

 -2-3وجههوه افتههرا وضههعیت

ماایکننااس ،امااا در برخاای مواقااع آمریکااا و
متحسانش براتاس رویکرد خاص اتاتراتژیک
از یکسیگر فاصله مایگیرناس کاه نموناه آن را
می توان در ا هارا مقاما آمریکایی مبنای
بر باقی مانسن گزینه اتتفاده از نیروی نااامی



در رابطه با موضوع ایران و کره شامالی،

برای تأثیرگذاری بر رفتار ایران یا کره شمالی



 -1-3وجههوه اشههتراا وضههعیت

پیوناا یاناا

ماایباشااس .از ایاان رو ،نفااوذ
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 -3وجههوه اشههتراا و افتههرا

بر روی میز علیه کشاورهای هاسا مشااهسه

هستهای ایران و کره شمالی
یکی از وجوه افتراق ایران و کره شامالی
این اتات کاه بارخالا ایاران ،کاره شامالی
دارای وتیله انفجاری هساتهای باوده و آن را
نیاز آزمااایش کارده اتاات .از آنجاا کااه کااره
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شمالی در طول حیا تیاتی خاود هماواره

آتاای هسااتهای خااود کااامالً آزاد نبااوده و

در معاارض تهسیااس آمریکااا بااوده ،لااذا ایاان

همچنان باه واتاطه تعهاسا دوجانباه تاال

احساس تهسیس در کنار عس اعتماد این کشور

 1992با کره جنوبی محسود مایباشاس .کاره

به متحسین خود ،مهمترین عامال در حرکات

شمالی و جنوبی در تال  1992در خصاوص

به تمت هسته ای شسن بوده اتت شافیعی،

عااس آزمااایش ،تولیااس ،تاااخت ،دریافاات،

 ،1386ص .)32
بهرهمناسی کاره شامالی از تاالحهاای
هسته ای موجب شسه تا ایان کشاور از ناوعی
بازدارنسگی در قبال تهسیسا متعارا تائول
برخوردار شود ،حال آنکه یک چنین وضعیتی
به دلیل عس برخورداری ایران از تاالحهاای
هستهای پیشروی هایچ یاک از رقباایش در
منطقه وجود نسارد .عالوه بر این ،کره شامالی
بهرغم مخالفت آژانس بینالمللی انرژی اتمای
از ان.پی.تی خارو شسه ،حال آنکاه ایاران باه
عنوان یکی از کشاورهای عضاو ایان معاهاسه
همچنااان بااه تعهااسا خااود در چااارچوب

تالحهای هستهای ،اتتفاده صارا از انارژی
هسااتهای باارای اهااساا صاالحآمیااز و نهایت ااً
برخورداری از تأتیسا بازفرآوری هستهای و
غناایتااازی اورانیااو توافا کردنااس .در ایاان
چااارچوب فااارآوری پلوتونیاااو و آزماااایش
هسته ای توتط پیون

یان

هرچنس در زمان

خروو کره شمالی از ان.پی.تای اتفااق افتااده
باشس ،اما تعهس دوجانباه شابه جزیاره کاره را
نقض کردهاتت(Shen, 2008, pp. 93-94) .

شکل ماذاکرا آمریکاا و متحاسانش باا
ایران و کره شمالی نیز تاحسی متفاو اتت،

ان.پی.تی پایبنس اتت.
در این میان گروهی معتقسناس کاه کاره

به گونه ای که آمریکا مستقیماً در گفتگوهاای

شمالی احتماالً پایش از خاروو از ان.پی.تای

ششجانبه کاره شامالی مشاارکت مایکناس،

این معاهسه را نقض کردهو در فاصله خروو از

حال آنکه این کشور در گروه  5+1باهصاور

ان.پی.تی فرصت کافی برای تصمیمگیاری در

غیرمستقیم حضور داشته و مشارکت مستقیم

مورد مسیر آتی هسته ای خود داشاته اتات.

آن تاابع شارایط و موقعیات زماانی و مکااانی

بهرغم ا هارنارهاای متفااو تحلیلگاران در

حاکم بر جریان مذاکرا اتت ،بهگونهای کاه

بایاس

ایاان موضااع آمریکااا در دولاات کنااونی اوبامااا

مورد نقض ان.پی.تی توتط پیون یان
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مالکیت ،انباشت ذخیرهتازی) ،باهکاارگیری

توجه داشت که کره شمالی در تعیین مسایر

تاحسی دچار تیییر شسه اتت.

اختالانارهای موجاود در میاان کشاورهای

دوره های متفااوتی از تااریخ ،مارد ایاران را

عضو گروه  5+1اتت .این مسئله موجب شسه

بیش از مرد کره شمالی نسبت به مساامل و

تا کره شامالی در مقایساه باا ایاران از اهار

امور روز بین المللی حساس و آگااه تااخته و

بالقوه بیشتری در برابر رقباای خاود باهویاژه

هماااین امااار نقاااش مهمااای را در تعاااسیل

آمریکا ،متحسان اروپایی و آژانس باینالمللای

تیاتت ها و رویکردها غرب نسبت باه ایاران

انرژی اتمی برخوردار باشس .آزمایش هسته ای

ایفا کرده اتت.

این کشور در اکتبر  2006و تکرار آن در ماه

 -4رویکرد چین و روسیه نسبت

 2009دلیلی بر این مسعاتت که کره شمالی
از عاااس اجمااااع و قاطعیااات کشاااورهای
شرکت کننسه در گفتگوهاای شاش جانباه در
راتااتای تااأمین منااافع خااود بهاارهباارداری
میکنس.
برخااورداری ایااران از منااابع اناارژی و



گفتگوهااای شااشجانبااه تاحااسی بیشااتر از

تیاتی و اقتصادی ایران با خارو از کشور در



وضع تحریمهای بیشتر علیه کاره شامالی در

دور داشت که حجم باالی مبادال فرهنگای،
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اختالا نار آمریکا و متحسانش پیرامون

قلمساد می شود .در عین حاال ،نبایاس از ناار

به اعمال تحریمها علیه ایهران و
کره شمالی
 -1-4مالحظات چین
چین بهعنوان متحس نزدیک کره شامالی
برای بیش از نیم قرن ،دریافته اتت که تنهاا

شبکههای ارتباطی انرژی با غرب موجب شسه

با کمک کردن به رژیم پیون یان

تا این کشور در مقایسه باا کاره شامالی کاه

ارتال کمک های منام غذایی و نفتی خواهس

شسیساً نیازمنس انارژی ،تاوخت و غاذا بارای

توانساات وجااود دولت ای باثبااا در مرزهااای

تساو حیا مارد کشاورش اتات ،از اهار

شمال شرقی خود را تضمین نمایس .از زماانی

انرژی در مقابله با تحاریمهاای بیشاتر غارب

که پکان در تاال  1979تیاتات اقتصاادی

اتاااتفاده نمایاااس .ایااان مسااائله در کناااار

درهااای بااااز را در پاایش گرفااات ،هویااات

حمایت های مردمی از تیاتت های هساته ای

ایسمولوژیکی این کشور با کره شمالی به طاور

دولت ،اتکا بر منابع انسانی داخلی و فناوریها

قاباالمالحاااهای دچااار تیییاار شااس؛ هرچنااس

و توانمنسیهای بومی عامل مهمای در تاساو

تالشها برای حفا رواباط دوتاتانه باا ایان

مقاومت ملی کشور در برابر تیاتتهای غرب

کشور همچنان بهعنوان اولویت مهم تیاتات

از طریا
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(Glaser and

). Liang, 2008, p.173
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چین در شبهجزیره کره نهتنها باهدنباال

شبهجزیره اتخاذ نمایس ،.بسین معنا کاه ناچاار
به انتخااب و گازینش میاان باازیگران بارای

تساو توتعه روابط با کره جنوبی ،بلکه حفا

تساو و توتعه روابط و همکاریها نباشس .زیرا

و گسترش نفوذ خود در شمال نیز مایباشاس.

چااین از یااک طاارا دارای روابااط مهاام و

این کشور برخالا آمریکا مصمم اتات تاا از

ارزشمنسی با آمریکاتت و از طارا دیگار در

فروپاشی کره شمالی جلوگیری بهعمال آورد.

مورد عاریتازی شبه جزیره کره از تالحهای

چین آخرین متحس رتمی ،بزرگترین شریک

هسته ای و نیز جلوگیری از رقابت تسالیحا

تجاری ،تاأمینکنناسه اصالی انارژی و منباع

هسااتهای در منطقااه باااا آمریکااا و تاااایر

مهمی در ارتاال کماکهاای بشردوتاتانه و

کشااورهای قسرتمنااس دارای اشااتراک نااار

ترمایه گذاری در کره شمالی می باشس .چاین

میباشس .چین باهعناوان میزباان گفتگوهاای

همواره شبهجزیره کره را بهعنوان حوزه نفاوذ

شش جانبه تالش خواهاس کارد تاا باهمنااور

خااود قلمااساد کاارده و باارای اتحاااد مجااسد

کسب وجهه منطقه ای ماس ناار خاود نقاش

شبهجزیره کره از طری مسل اصالح اقتصادی

مهمی را در پیشبرد موفقیت آمیز گفتگوهاا و

این کشور فعالیت می کنس .در هماین راتاتا،

کسب نتایج مطلوب از آن ایفا نمایس .گسترش

چین تیاتت عس اشاعه تالحهای هستهای،

صلح و ثبا منطقهای نهتنها رشاس اقتصاادی

و عس فروپاشای رژیام کاره

چین بلکه تسلط و نفوذ منطقهای این کشاور

شمالی را در رأس تیاتتهای خود قرار داده

را بیش از پیش افازایش داده و باا کاتاتن از

اتت .این مسئله نشان مای دهاس کاه زماانی

قسر و نفوذ منطقهای آمریکا مانع از احیاای

منافع چین در شبهجزیره تأمین خواهاس شاس

مجسد قسر منطقهای ژاپن خواهس شس.

عس وقوع جن

که کره شمالی در جهت اصالحا اقتصاادی
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بازیگران مهم و تأثیرگاذار بار روناس تحاوال

بنااابراین ،تااساو همکاااریهااا بااا کلیااه

بهویژه اتخاذ رویکرد تیاتت درهای بااز گاا

کشااورها از جملااه کااره شاامالی ماایتوانااس

بردارد.

تضمین کننسه رشس و توتعه فزاینسه اقتصادی

چین زمانی قادر خواهس بود باه مناافع و

و تیاتای چاین در آیناسه باشاس .از ایاان رو،

اهساا اتتراتژیک خود در منطقه دتت یاباس

چین با احتیا بیشتری نسبت به تحریمهای

که تیاتت میانه و متعادلی را نسبت به کلیه

اعمالشسه علیه کاره شامالی واکانش نشاان

کااهش تحاریمهاا علیاه ایان کشاور باهکااار

خواهس کرد.

میگیرد.

چین نگران آن اتات کاه کاره شامالی

تالحهای هسته ای ،عاس اراماه کماکهاایی

تضعیف کنس .تحقا هار یاک از تاناریوهای

برای توتعه و انتقال تالحهای هساتهای باه

فوق خواهس توانست امنیت محایط پیراماونی

دولااتهااای فاقااس ایاان تااالحهااا و بااازیگران

چین را که برای تاساو رشاس اقتصاادی ایان

غیردولتاای و ممانعاات یااا حتاای مخالفاات بااا

کشور ضروری اتت ،تضعیف نمایس.

دتتیابی دولت های فاقس تالح های هساته ای

اگرچه چین مخالف اعمال فشار تیاتی

به این گونه تالحها میباشس .لذا ایان کشاور

بر کره شمالی نیسات ،اماا تمایال باه انجاا

متعاقااب آزمااایش هسااتهای کااره شاامالی در

چنین اقسامی به طاور یاک جانباه و باهدور از

اکتبر  2006باهگوناهای بایتاابقه از اعماال

هرگونااه هیاااهوی عمااومی دارد .ایاان کشااور

تحااریمهااا در چااارچوب قطعنامااه 1718

تاکنون بنا به دالیلای کاه در اداماه باه آنهاا

حمایت کرد ).(Shen, 2006, p.59

اشاااره خواهااس شااس ،مخااالف جااسی اعمااال

هسا چین از این اقسا  ،تقویات هرچاه
بیشتر روابط با کاره شامالی ،اماا باهگوناهای

تحریمهای اقتصاادی بار کاره شامالی اتات
:)Glaser and Liang, 2008, p.173

خاص و براتاس شرو خاص این کشور بود.

 .1محسود کاردن کماکهاای غاذایی و

چااین بااا صااسور اعالمیااه شااسیسالحنی در

توخت می توانس بی ثبااتی و حتای فروپاشای

محکومیت آزمایش هساته ای کاره شامالی و

رژیم کره شمالی را درپای داشاته باشاس کاه

حمایت جسی از قطعنامه  1718امیسوار باود

تحق این مسئله خاود عااملی بارای هجاو

رهبر کره شمالی نسبت به خطارا ناشای از

مهاجران و آوارگان کره ای باه چاین خواهاس

موضع گیاری اخیار چاین آگااهی یافتاه و از

شس و امنیت مرزهای این کشور را باا تهسیاس

انجا اقساما بیشتر که میتوانس تهسیسکننسه

جسی روبهرو خواهس کرد.

منافع چین در شابه جزیاره باشاس ،اجتنااب
ورزد ،زیرا این مسئله امنیات ،ثباا و مناافع



کشاوری متعهاس بااه حمایات از عاس اشاااعه

رژیم عس اشاعه بتواناس معاهاسه ان.پی.تای را



در مقابل ،چین به عنوان عضو ان.پی.تی

مسلح به تالحهای هسته ای با زیرپا گذاشتن
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داده و نهایت تالش خود را در جهت تعسیل و

پیون یان

را نیز با چالش و بحاران روباهرو

 .2پکاان قویاااً مخااالف ایاان دیااسگاه
آمریکاتت که اعمال فشاار بار پیونا یانا
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نهایتاً به تسلیم و پایبناسی کاره شامالی باه

کااره شاامالی نشااان داده کااه پکاان اولویاات

رژیم عس اشاعه منجر خواهس شاس .چاین بار

بیشتری برای رژیم عاس اشااعه قامال اتات.

این باور اتت که وضع تحریمهاای اقتصاادی

زیاارا ایاان کشااور نماایخواهااس شاااهس اشاااعه

تنها موجب تهاجمیتر و غیرقابل پیشبینیتر

تالح هاای هساته ای باه باازیگران دولتای و

شسن تیاتت خارجی این کشور میشود.

غیردولتاای مناااط مختلااف جهااان بااهویااژه

 .3چین معتقس اتت وضاع تحاریمهاای
اقتصادی مایتواناس بیشاترین صاسما را بار

لذا همانگونه که چین ترجیح مایدهاس

بخش آتیبپذیر جامعه یعنی روتتامیان و نه

تا موضوع کره شمالی را از طری گفتگوهاای

نخبگان شهری و ناامیان وارد کنس.

شش جانبه و نه شورای امنیت پیگیاری کناس

 .4نگرانی چین از این اتت که مشارکت

تا گرفتار بیثباتی و ناامنی منطقاه در نتیجاه

ایاان کشااور در اعمااال تحااریمهااای جااامع و

وضع تحاریمهاای تاخت اقتصاادی شاورای

گسترده بر کره شمالی آتیب جبرانناپاذیری

امنیت تازمان ملل نشود ،بههمان میزان نیاز

را بر روابط دو کشور وارد تاخته و نفوذ چین

خواتتار حالوفصال مساالمتآمیاز موضاوع

کاهش دهس.

هسته ای ایران نه از طری تحریمهای جاسی

را بر پیون یان

موضع چین در رابطه با پرونسه هسته ای
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خاورمیانه باشس.

شورای امنیت بلکه گروه  5+1اتت.

ایران نیاز باهگوناهای اتات کاه ایان کشاور

از لحا منطقه ای اقتصاد چین همچنان

احساس میکناس باهواتاطه رواباط گساترده

به رشس تریع خود اداماه مایدهاس و مناافع

اقتصادی و انرژی خاود باا ایاران باهویاژه در

پکن در خاورمیانه نیز در حال افزایش اتات.

زمینه تأمین توخت مورد نیاز جهت افازایش

چاین باهمنااور ارتقااای رواباط دوتاتانه بااا

رشس اقتصادی کشور باهطاور پیوتاته تحات

کشورهای منطقه نیازمنس خاورمیانه باثباا و

فشار اتت ،چراکه تأمین تاوخت از اهمیات

آرا اتت .یک محیط مستعس اشاعه وضاعیت

بسیاری برای چین برخوردار اتات .بناابراین،

منطقااه را پیچیااسهتاار تاااخته و احتماااالً بااه

مشابه آنچه در مورد مواضع چین نسابت باه

منافع چین آتایب خواهاس زد .پکان معتقاس

کره شمالی گفتاه شاس ،باه شاکلی دیگار در

اتت توتعه تالح های هساته ای یاا مساابقه

خصوص ایران نیز صادق اتت .تیاتت چین

تساالیحا هسااتهای منطقااه خاورمیانااه را

در قبال توتعه تالح هاای هساته ای توتاط

بیثبا کرده و امنیت انرژی را که از اهمیات

خواهس کرد .لذا این کشور تما تالش خود را

احتمالی با آمریکا تحمیل خواهس کرد.

باارای افاازایش چانااهزناایهااا در مااورد وضااع

بنابراین ،همان گونه که اشاره شس ،نهتنها

تحریم های بیشتر علیه ایران توتاط شاورای

منافع اتتراتژیک چاین در شابهجزیاره کاره

هااسا عاااریتااازی شاابه جزیااره کااره از

پیوناا یاناا

در قالااب میزبااانی و هااسایت

تالحهای هسته ای همراهی میکنس ،اما ایان

گفتگوهااای شااشجانبااه و مقاوماات در براباار

اقسا چین صرفاً به دلیال نگرانای از احتماال

وضع تحریمهاای تانگین شاورای امنیات از

اتتفاده کره شمالی از تاالح هاای هساته ای

اتخاذ هرگوناه اقاسا غیرضاروری علیاه کاره

علیه ایان کشاور نمایباشاس ،بلکاه باه علات

شمالی ممانعت بهعمل آورد ،حال آنکه نقاش

واکاانشهااای احتمااالی تااایر کشااورهای

چااین در موضااوع هسااتهای ایااران تاحااسی

قسرتمنس به بحران شکلگرفته در منطقه نیاز
خواهس بود .عالوه بار ایان ،احتماال برخاورد
متعارا و غیر اتمی آمریکا و کره شمالی کاه

تعسیل کننسه تحریم های اقتصاادی صارفاً باه
دلیل تضمین امنیت انرژی میباشس.

 -2-4مالحظات روسیه

به نوعی بحران و بایثبااتی در منطقاه شابه

به طاور کلای ،خاروو آمریکاا از پیماان

جزیاره منجار خواهاس شاس نیاز دور از ذهاان

موشک های ضاس بالساتیک  ،)ABMحضاور

نیست؛ برخوردی که می توانس به کشور چاین

این کشور در آتیای مرکزی و قفقااز و وقاوع

گسترش یافته و واکانشهاای متعاسد ژاپان،

تحوالتی نایر حملاه آمریکاا باه افیانساتان،

کره جنوبی و حتی تاایوان را بارای پیگیاری

جن

عراق ،انقالبهای رنگای در کشاورهای

تالحهای هسته ای در راتتای دفاع از خود و

حوزه نفوذ روتیه و  ...نگرانی های این کشاور

دتتیابی به بازدارنسگی به دنبال داشته باشاس.
رهبااران چااین همااواره توتااعه تااالحهااای
هسته ای توتط تایوان را بهانه ای بارای آغااز
جن

دانسته انس که در این صور هزینههای



اگرچه چین ،آمریکاا را در دتاتیابی باه

شااسه تااا ایاان کشااور بااا حمایاات جااسی از



امنیت بهکار میگیرد

.)Shen, 2006, p.59

بلکه مجموعهای از عوامل مهم امنیتی موجب
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بسیاری برای چین برخوردار اتات ،تضاعیف

گزافاای را باار چااین از جملااه مقابلااه ناااامی

را در پیشبرد اهساا تیاتی خاود در برخای
مناط مهم جهان از جمله شبهجزیره کاره و
خاورمیانه افزایش داده اتت شفیعی،1386 ،
ص  .)39توتعه روابط تیاتی و اقتصادی در
شبه جزیاره کاره از جملاه اهاساا اصالی در
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تیاتت خاارجی روتایه بارای اعماال نفاوذ

رژیم که نهایتاً به بی ثبااتی منجار مایشاود،

بیشتر و تأمین منافع در این منطقه اتت کاه

ترجیح میدهس .مسکو هماواره از یاک طارا

جااز در صااور ثبااا و امنیاات آن محقاا

بهدنبال حف روابط خوب خود با آمریکا بوده

نخواهس شس .روتیه نگران آن اتت که توتعه

و از طرا دیگر تمایل خود را بارای پیوتاتن

تالحهای هستهای توتط کره شمالی و انجا

به چین بارای اراماه کماکهاای اقتصاادی و

آزمااایشهااای موشااکی و هسااتهای موجااب

انرژی به کره شمالی مشارو بار آنکاه ایان

تضعیف یا از بین رفتن رژیام عاس اشااعه در

کشور غیرهستهای بمانس ،اعاال کارده اتات.

شبه جزیره و تپس در تایر مناط جهاان از

بنابراین ،این کشور در راتتای دتتیابی به دو

جملااه خاورمیانااه شااود .بنااابراین ،بااه نااار

هسا مهم خود در منطقاه از یاک طارا باه

می رتس که روتیه برای دتتیابی باه اهاساا

جمع دو کشور ژاپن و آمریکا در ابتکار امنیت

اتااتراتژیک و منااافع حیاااتی اقتصااادی و

اشاعه پیوتت تا روابط خود با این کشورها را

تیاتی خود در شبه جزیره بیشتر تمایال باه

حفاا کنااس و از طاارا دیگاار در جریااان

پیگیری رونس گفتگوها در مورد اتحاد دو کاره

رأی گیری برای اعمال تحریمهای بیشتر علیه

باشس .تحق این مسئله موجاب خواهاس شاس

کره شامالی در چاارچوب قطعناماه شاورای

امنیت و ثبا منطقه تضامین شاسه و خطار

امنیت قاطعانه با هرگونه تهسیس یا اتاتفاده از

اشاااعه تااالحهااای هسااتهای و نیااز احتمااال

زور علیه این کشور مخالفت نمود تا در پرتاو

گسترش مسابقه تسلیحا هساتهای کااهش

آن ثبااا و امنیاات منطقااه همچنااان حف ا

یابس.

گردد

.)Martin, 2007, p.77

روتیه نیز همچون تاایر باازیگران باه

در رابطه باا موضاوع ایاران نیاز روتایه

عنااوان یکاای از اعضااای گااروه گفتگوهااای

خواتااتار ایااران مساالح بااه تااالح هسااتهای

شااشجانبااه خواتااتار شاابهجزیااره عاااری از

نیساات ،در عااین حااال کااه خواتااتار اتخاااذ

تالحهای هساته ای اتات تاا از ایان طریا

اقساماتی به غیر از اقسا نااامی و اتاتفاده از

فرصاات کااافی باارای احیااای روابااط و نفااوذ

زور علیه این کشور اتت .تیاتت روتایه در

دیپلماتیک و اقتصاادی در منطقاه باهدتات

قبال موضوع هساته ای ایاران در مقایساه باا

آورد .لذا این کشور در مواجهه با کره شامالی

تایر کشورهای عضو گروه  5+1تاحس زیاادی

تیاتت تعهس را بیش از تیاتت مهار و تیییر

متفاو بوده و مخالفت یا موافقت این کشاور

واقع کشورهای عربی منطقه به جهت ترس از

حجاااام مبااااادال اقتصااااادی و مااااالی و

تهسیااس هسااتهای ایااران تمایاال بااه خریااس

ترمایه گذاری در بخش انارژی خواهاس کارد

تسااالیحا نااااامی پیشااارفتهو جسیاااس از

آذری ،1387 ،صص .)151-152

کشورهایی همچون روتیه دارنس .لاذا از ایان

فرجام

جهت فروش فزایناسه تسالیحا نااامی باه
کشورهای منطقه می تواناس مناافع اقتصاادی
بسیاری را برای روتیه در پای داشاته باشاس،
هرچنس تساو این تیاتات در بلنسماس باه
دلیاال احتمااال مسااابقه تساالیحاتی میااان
کشورها میتوانس پیامسهای جبرانناپاذیری را
باارای ثبااا و امنیاات منطقااه بااهدنبااال
داشتهباشس.
شایس بتوان یکی از دالیل مهم مخالفات
روتیه باا وضاع تحاریمهاای تانگینتار یاا
اتتفاده از زور علیاه ایاران را مناافع فاراوان
ناشی از همکاری با این کشور در بخش انرژی
از جمله تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر و ارتال
توخت برای راه انسازی آن دانست .عاالوه بار
ایان ایااران دارای همکاااریهااای نزدیکاای بااا
روتااااایه در حاااااوزه نفااااات و گااااااز و
ترمایهگذاریهای مرتبط با آن میباشاس کاه
این مسئله می توانس منافع ماالی مشاترک دو
کشور را تضمین و تأمین نمایس .لاذا هرگوناه

موضوع هستهای کره شمالی در مقایساه
با ایران دارای پیچیسگی بیشتری اتات ،چارا



تهسیسا حاکم بر منطقه خاورمیانه اتت .در

هنگفتی را متوجه روتایه باه دلیال کااهش



از شرایط خااص زماانی و مکاانی و نیازهاا و

علیه ایران توتاط شاورای امنیات خساارا
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با وضع تحریمهای تنگین علیه ایاران متاأثر

تصویب تحریمهای ماالی و اقتصاادی بیشاتر

کااه ایاان کشااور بااهرغاام آزمااایش انااواع
موشکهای کوتاهبرد ،میانبرد و دوربرد و نیاز
آزماایش هساتهای بااه ناوعی بازدارنااسگی در
قبال بازیگران مهم منطقه دتت یافته اتات.
با وجود این ،جامعه جهانی در واکنش به این
اقسا کره شمالی صرفاً تاه قطعناماه ،1695
 1718و  1874را بااا تحااریمهااایی کااه در
مقایسه با ایران شس کمتری داشته ،تصویب
کرده اتات .در هماین رابطاه ،باهرغام عاس
اثبا نااامی باودن برناماه هساته ای ایاران
توتط آژاناس و شاورای امنیات تااکنون 10
قطعنامااه توتااط شااورای حکااا آژانااس و 5
قطعنامه توتط شورای امنیات تاازمان ملال
علیه ایران صادر شسهکاه بررتای مقایساهای
این روناس نشاان دهناسه اعماال برخوردهاای
تبعیض آمیز و به کارگیری معیارهای دوگانه از
توی کشورهای غربی اتت .بنابراین ،برخورد
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کشورهای غربی باا ایان دو کشاور مایتواناس

منطقه ،زمینه تاز اتخاذ گاا هاایی در جهات

حکایت از آن داشته باشس که مواضع و مناافع

تعسیل پیشنویس قطعنامهها و تیییار برخای

راهبردی و امنیتی برخی از آنهاا در مخالفات

مفاااد آن شااسه اتاات .بااا وجااود ایاان ،عااس

با اعماال یاا تشاسیس تحاریم هاا و فشاارهای

تأثیرگذاری و حمایت باازیگران منطقاه ای از

تیاتی و اقتصادی بسیار تأثیرگذار اتت.

مواضع و تیاتتهای هستهای ایاران از یاک

کشورهای غربی و در رأس آنهاا آمریکاا

تااو و وابسااتگی چااین و روتاایه بااه منااافع

نگااران ایاان مساائله هسااتنس کااه تااساو

اقتصااادی ،ناااامی و مااالی حاصاال از تااساو

فعالیااتهااای هسااتهای ایااران ،موجودیاات

همکاری ها با ایران از توی دیگر موجب شسه

اترامیل را در منطقه با تهسیس و بحران روبهرو

تا این دو کشور در مقایساه باا تاایر اعضاای

کنس .به همین دلیل ،آنها تالش مایکنناس تاا

گااروه  5+1از تعااسیل تحااریمهااا و فشااارهای

باا هاسایت تیاتاتهاا و مواضاع کشااورهای

بیشتر حمایت کننس.

منطقه خاورمیاناه ناهتنهاا ماانع از دتاتیابی

نکته حامز اهمیت این اتت که حمایات

ایران به اهساا صلحآمیز هستهای خود شونس،

روتیه و چاین از ایاران در مقایساه باا کاره

بلکه از تیییر تیاتت های کشورهای منطقاه

شمالی به مراتاب کمتار اتات .چاین تاالش

به تمت هسته ای شاسن نیاز جلاوگیری باه

می کنس تا با ایجاد ثبا و امنیات در منطقاه

عمل آورناس .هرچناس غارب در دتاتیابی باه

شبه جزیره به عنوان منطقه حاوزه نفاوذ ایان

اهساا خود در قبال ایران بنا به دالیل متعسد

کشور مانع از آن شود که کشورهایی همچون

از جملااه همراهاای ماارد بااا تیاتااتهااای

کااره جنااوبی ،ژاپاان و تااایوان بااا تیییاار

هسااتهای دولاات ،اتحاااد ملاای ،خوداتکااایی و

تیاتت های خود به تامت هساته ای شاسن

خودباوری داخلی و اتخااذ دیپلماتای پویاا و

پیش برونس .چین همواره نگران آن اتت کاه

فعال منطقه ای و بین المللی به مناور مقابلاه

کشوری هماننس ژاپن در صور برهم خوردن

با تحریم ها و فشارها با ناکاامی مواجاه شاسه

موازنه قوا در منطقه به نفاع ایان کشاور ،باه

اتت.

تمت تاخت تالحهای هستهای گا باردارد

روتیه و چین از جمله مخالفاان اصالی

تااا ضاامن تقویاات موقعیاات منطقااهای خااود

اعمااال تحااریمهااای گسااترده علیااه ایااران

تاحسی تیاتت های منطقه ای و باین المللای

می باشنس کاه لازو تضامین مناافع آنهاا در

چین را نیز با چالش مواجه تازد.

دلیل ،تیاتت چاین در قباال کاره شامالی،

همکاااری ،مشااارکت و حمایاات بااازیگران

تعسیل تیاتتهای آمریکا و متحسان آن بوده

منطقهای از کره شمالی تأکیس داشته و حتای

اتت تا از این طریا نگرانایهاای حاصال از
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