
 

 
 
 

 

 

 شده علیه ایران های اعمال مقایسه تحریم
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 مقدمه
بااا توجااه بااه اهمیاات روزافاازون انتقااال 

ویاژه   ای، کشاورهای غربای باه    فناوری هسته

کنناس از ابزارهاای مختلاف     مای   تالش آمریکا

هاا و فشاارهای اقتصاادی،     اعمال تحریمنایر 

تیاتی، دیپلماتیک و ناامی برای جلاوگیری  

از دتتیابی کشاورهایی نایار ایاران باه ایان      

فناوری حساس اتتفاده کننس. این کشورها از 

شامالی و ایاران     ابتسای طرح موضوعا  کاره 

درصسد برآمسنس تا با ایجاد یک اجماع جهاانی  

ر ماذکور  به اهساا خود در خصوص دو کشاو 

دتت یابنس. به همین دلیل با حمایت از طرح 

المللای   ای ایران در آژانس باین  موضوع هسته

قطعناماه توتاط    10انرژی اتمی از تصاویب  

تااا نااوامبر  2003شااورای حکااا  از تااپتامبر 

و متعاقب آن ارجاع پرونسه به شاورای   2009

قطعنامه توتط این شاورا   5امنیت با تصویب 

حمایاات  2008تااپتامبر تااا  2006از ژومیااه 

 کردنس.  

هاای   واکنش کشورهای غربی به فعالیات 

حااسی متفاااو  و  شاامالی تااا  ای کااره هسااته

جزیاره    منبعث از منافع حیاتی آنهاا در شابه  

ای کاه ایان کشاورها     گوناه  اتت، به  کره بوده

یاناا  از ان.پی.تاای و  رغاام خااروو پیوناا  بااه

ای این کشور تنهاا باا تصاویب     آزمایش هسته

و یک قطعنامه در  2006نامه در تال دو قطع

تاالش کردناس تاا ایان کشاور را       2009تال 

مجاااب بااه بازگشاات بااه معاهااسه ان.پی.تاای، 

انجااا    اشاااعه و عااس    رعایاات رژیاام عااس  

ای کننااس.  هااای موشااکی و هسااته  آزمااایش

 مطالعه رویکرد غارب در قباال موضاوع کاره    

دهاس مناافع برخای     شمالی و ایران نشان مای  

ملاه چاین و روتایه در میازان     کشورها از ج

ثیرگاذار  أشمالی و ایاران ت   حمایت آنها از کره

رغام نباود شاواهس     اتت، تا جایی کاه باه   بوده

ای  های هساته  محکمی مبنی بر توتعه تالح

همچنااان  ،توتااط ایااران در گذشااته و حااال

المللی بر این کشور برای تاساو    فشارهای بین

  و های فراتر از حس تعهاسا  و توتعه همکاری

پوشی از حقوق مشروع خاود اداماه    نیز چشم

 دارد. 

ها و فشاارها   این، افزایش تحریم وجود   با

حکایت از آن دارد که تااکنون حتای اعماال    

هاای اقتصاادی و تیاتای جاسی نیاز       تحریم

انتاااارا  شااورای امنیاات از اتاات نتوانسااته 

ایاااران را بااارآورده تاااازد. ایاااران هماااواره 

ها را به چالش  مهای تحری مشروعیت قطعنامه

کشیسه و بر حقوق قانونی و مشروع خود برای 

ای باه دور   آمیز هسته دتتیابی به انرژی صلح

کنس. بنابراین، تاا   کیس میأاز هرگونه تبعیضی ت

ایران در گذشته و حال  شودزمانی که اثبا  ن

اتت،   ای بوده های هسته درصسد توتعه تالح
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آمیاز   صلحح  دارد از برنامه  این کشور کامالً

هاای غیرنااامی    ای و نیز فعالیت انرژی هسته

ای  ای با کماک چرخاه تاوخت هساته     هسته

منس گردد. تنها اقاسامی کاه جامعاه     خود بهره

خااطر خاود     توانس بارای اطمیناان   جهانی می

انجا  دهس، این اتت که از ماهیت غیرنااامی  

ای ایران از طارق قاانونی و    های هسته فعالیت

المللی انارژی اتمای    نس بینیعنی آژا ،مشروع

و بر آن ناار  کناس، اماا نگرانای     ابسآگاهی ی

آنهااا نیااز نبایااس تهااران را نساابت بااه حقااوق 

آمیز از انارژی   مشروع خود برای اتتفاده صلح

 ای محرو  تازد.  هسته

ها در تغییر رفتار  نقش تحریم -1

 ها دولت
س آن شورای أتازمان ملل متحس و در ر

از ارکاان مهام ایان     امنیت باه عناوان یکای   

صاالح و امنیاات تااأمین  تااازمان کااه و یفااه

را برعهسه دارد، در مواقعی که یک  یالملل بین

وضعیت را به عنوان تهسیس صلح، نقض صالح  

یا اقسا  تجاوزکارانه تشخیص دهاس، قاادر باه    

هاای   اتخاذ تمهیساتی از جمله اعمال مجاازا  

متعسد اقتصاادی و تیاتای علیاه کشاور یاا      

سا خواهس بود تا با اعمال فشاار  کشورهای ه

ها و اقاساما  کشاور یاا     مانع از تساو  تیاتت

کاهش ضریب توتل  کشورهای هسا و نهایتاً

در ایان رابطاه،    به زور و اقسا  نااامی شاود.  

شااورای امنیاات در چااارچوب فصاال هفااتم   

از ، 40منشااور ملاال متحااس از جملااه ماااده   

خواهس تا از طری  اتخااذ   های درگیر می طرا

شارایط را   ،ترک برخای اقاساما  مشاخص    یا

آمیز اختالفا  فراهم  فصل مسالمت و برای حل

تواناس   کننس که البته توتل به ایان مااده مای   

تاز ورود شورای امنیت به حیطه اعمال  زمینه

تر تیاتی و اقتصادی در  های تنگین مجازا 

منشاور گاردد. شاورای     42و  41قالب ماواد  

ا در دو ماورد  امنیت در دوران جن  ترد تنه

ها نماود   هایی علیه دولت اقسا  به وضع تحریم

علیه رودزیای  1966که مورد نخست در تال 

علیاه رژیام    1977جنوبی و دیگری در تاال  

 آپارتایس در آفریقای جنوبی بود.

پس از پایان جن  ترد، شورای امنیات  

در پی حمله عراق به کویت و آغاز جن  اول 

ای را علیاه   ردههای گسات  تحریم ،خلیج فارس

تال اداماه   12عراق تصویب کرد که به مس  

داشت و آثار و پیاماسهای فراوانای را برجاای    

هرچنس بایس توجه داشات کاه عاراق     ؛گذاشت

هاای شاورای    قطعناماه   همچنان تحت تحریم

امنیت قرار دارد. شورای امنیت پس از عاراق،  

های متعسدی را علیه کشورها، افاراد و   تحریم

تاوان   که از آن جمله مای  نمودعمال ها ا گروه

(، جمهااوری دموکراتیااک 2003بااه لیبریااا  

هاااای تروریساااتی و  (، گاااروه2004کنگاااو  
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(، تاااحل عاااو 2004بااازیگران غیردولتاای  

(، مانونان باه قتال   2004(، تودان  2004 

(، جمهوری دموکراتیک 2005رفی  حریری  

( اشاره کرد 2006( و ایران  2006خل  کره  

 .(560-562صص ،1387دپور، تجا  ریف و 

ها معموالً به دو شکل دوجانباه و   تحریم

هاا علیاه    المللی( توتط دولت چنسجانبه  بین

شاود تاا    کشورهای رقیب یا دشمن اعمال می

کنناسه   های تحریم از طری  آن دولت یا دولت

به اهساا تیاتی خود دتت یابناس. در واقاع   

ای ها  ویاژه تحاریم   ها به هسا از اعمال تحریم

المللی این اتت کاه   چنسجانبه در عرصه بین

المللای کشاور، دولات،     با انزوای داخلی و بین

زمینااه تیییاار رفتااار  ،افااراد یااا گااروه هااسا

نامناتب آنها فاراهم آیاس. در حاوزه داخلای،     

هاا باه جهات اعماال فشاار بار اقشاار         تحریم

توانااس  مختلااف جامعااه و تحریااک آنهااا ماای 

مربوطه شاود. در  تاز تیییر رفتار دولت  زمینه

تواناس   ها مای  المللی نیز وضع تحریم حوزه بین

انزوای تیاتی و اقتصادی دولت، افراد و گروه 

المللی  هسا را در پی داشته و مشروعیت بین

 ال برده و با چالش مواجه تازد.ؤآنها را زیر ت

در حال حاضر، با توجاه باه مشاکال  و    

هاا از دیربااز    هاای پایش روی تحاریم    چالش

هاا از   ن نقض مکرر و گساترده تحاریم  همچو

اهاساا  تاأمین   توی برخی کشورها با هاسا 

اتااتراتژیک؛ اعمااال فشااار مکاارر باار اقشااار  

پذیر کشور هاسا و گارایش    مختلف و آتیب

هر چه بیشتر شورای امنیت تازمان ملال باه   

های بیشتر علیه کشورها موجاب   وضع تحریم

هایی را در این  شسه تا شورای امنیت بازنگری

هاای   المللای اعماال نمایاس. تحاریم     بزار باین ا

هوشمنس و هسفمنس نتیجاه باازنگری شاورای    

هاای   هاتت. تحاریم  امنیت در موضوع تحریم

جسیس باه جهات اعماال فشاار بار مقاماا  و       

گیرنسگان داخلی از طریا  ممنوعیات    تصمیم

های بانکی مقاما   تفر، مسسود کردن حساب

گیرنااسگان، تهسیاااس بااه اعماااال    و تصاامیم 

های بیشتر و همچنین ایجاد ضوابطی  جازا م

گیرنااسگان در  باارای تعقیااب کیفااری تصاامیم

هاااای خااااص و دیاااوان  چاااارچوب دادگااااه

المللااای کیفاااری آثاااار و پیاماااسهای   باااین

چارا کاه باه     ،هاای گذشاته را نسارناس    تحریم

گیرنسگان اصلی  صور  موردی و علیه تصمیم

تخن گفاتن در   ،شود. با وجود این اعمال می

هاای   یامسهای مثبت و منفی تحریمخصوص پ

جسیس مستلز  گذشت زماان و آشاکار شاسن    

میزان کارآیی و موفقیت آنها در دتتیابی باه  

هاتاات   ریااف و تااجادپور،  اهااساا تحااریم

 .(563-565، صص 1387
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شمالی و ایران نیز از دیرباز یعنی به   کره

در معرض  1979و  1950 های ترتیب از تال

شار تیاتای و تهسیاس   های اقتصادی، ف تحریم

هاا،   انس. نتیجه ایان تحاریم   بوده آمریکاناامی 

با توجه به موقعیت  آمریکافشارها و تهسیسا  

خاص هر یک از این دو کشور متفاو  بوده و 

در مااواردی همچااون ایااران حتاای مقاوماات  

هااا و  مردماای، خوداتکااایی در براباار تحااریم 

خودیاری در برابر تهسیسا  را نیاز باه دنباال    

دهاس کاه    ته اتت. این مسئله نشاان مای  داش

شاامالی و تااایر   ایااران در مقایسااه بااا کااره 

کشورها عمستاً با اتکای بر وحاس  و انساجا    

ای  داخلی و دیپلماتی فعال در عرصه منطقاه 

هاا و پیشابرد    و جهانی برای افزایش همکاری

های اصولی توانسته اتت بیش از هار   تیاتت

هاای   حاریم کشور دیگری در برابر فشاارها و ت 

مقاومت نمایس. اگر چه نبایاس فراماوش    آمریکا

ای  های گسترده شمالی نیز تالش  کرد که کره

را در این راتتا انجا  داده و به میزان  رفیت 

المللای   های مردمی، داخلای و باین   و حمایت

ای  مسائله  ؛خود نیز تاحسی موف  بوده اتات 

هاای تحریمای    که در ادامه با بررتی قطعنامه

امنیات علیاه هار دو کشاور بایش از       شورای

، 1386پایش آشاکار خواهااس شاس  شاافیعی،    

 .(3ص

یی محتهههههوا سههههههیمقا -2

 هیعل تیامنی شورای ها  قطعنامه

 براسها   یشهمال  کهره  و رانیا

  ها میتحر موضوع
ی شاورا ی ما یتحری هاا  قطعنامهی ابیارز

 آن از تیحکا یشمال کره و رانیا هیعل تیامن

 شیآزماا  انجاا   متعاقاب  یشمال کره که دارد

 قطعناماه  3 تنهاا  تاکنونی ا هسته وی موشک 

 تیاااامنی شاااورا از 1874 و 1718 ،1695

 قطعناماه  5 باا  ساه یمقا در که نموده افتیدر

 رانیااا 1835 و 1803 ،1747 ،1737 ،1696

 و 40 ماده چارچوب در آن مورد نینخست که

 منشاور  41 مااده  چاارچوب  در گرید مورد 4

 شس  یدارا انس، هسیرت بیتصو به متحس ملل

ی ها قطعنامه. اتتی کمتر مراتب به حس  و

ی طیشرا در کشور دو نیا هیعل تیامنی شورا

 کاره  بارخالا  رانیا ا کاه  سهیرتا  بیتصاو  به

 ،ناساده  انجاا  ی ا هسته شیآزما تنها نه یشمال

 باه ی ابیدتتی پ در که نموده اعال  بارها بلکه

 .اتتی ا هسته زیآم صلحی انرژ

 هیا عل شاسه  اعماال ی اها  میتحر سهیمقا

 هار  کاه  اتت آن ازمنسین یشمال کره و رانیا

 موضاوع  به بنا شسه صادری ها قطعنامه از یک

 حا یتسال  وی موشاک  ،یا هستهی عنی میتحر

ی اقتصاااد وی مااال تاااًینها وی اتاایت ،یناااام

 باه  اداماه  در منااور  نیهم به. نسشوی بررت
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 شاسه  اعماال ی هاا  میتحار ی ا سهیمقای بررت

 ماوارد  از یاک  هر چارچوب در رکشو دو هیعل

 .شود یم پرداخته ،شسه یاد

 یا هسته -2-1

ی ا قطعنامااه نینخساات ،1696 قطعنامااه

 هیا ژوم 31 در تیا امنی شورا توتط که اتت

 ماااده چااارچوب در( 1385 ماارداد 9  2006

ی هااا برنامااه هیااعل متحااس ملاال منشااور 40

. سیرتا  بیتصاو  باه  رانیا یا هسته زیآم صلح

 باار سیااکأت ضاامن امااهقطعن نیااا در شااورا

 و آژاناس  حکاا  ی شورا نیشیپی ها قطعنامه

از  ت،یااامنی شااورا 2006 مااارس 29 هیااانیب

تازی نسبت  خواهس در جهت اعتماد ایران می

ای خاود و   آمیز برناماه هساته   به ماهیت صلح

های بیشاتری   فصل مسامل باقیمانسه گا  و حل

 .(UN Document: S/RES/1696  بردارد

 اتات  آن خواتتار عنامهقط نیا در شورا

 بااه مربااو ی هااا تیاافعال هیااکل رانیااا کااه

 و  یا تحق جملاه  ازی باازفرآور  وی تااز  یغن

 ماورد  آژاناس  توتط تا سینما  یتعل را توتعه

از کلیااه  ضاامناً. ردیااگ قااراریی آزمااا یراتاات

شاود تاا باا آگااهی از      کشورها درخواتت می

اختیارا  حقاوقی ملای، قاانونی و مطااب  باا      

ملل، از انتقال هرگونه اقال ، مواد، ال حقوق بین

توانااس بااا   هااایی کااه ماای  کاالهااا و فناااوری 

تاااازی، باااازفرآوری و  هاااای غنااای فعالیااات

های موشکی بالستیک ایران در ارتباا    برنامه

هاای   معاونت پاژوهش   باشس، جلوگیری کننس

 .(1385الملل،  روابط بین

 هیااعل تیا امنی شاورا  قطعناماه  نیدوما 

 ملاال منشااور 41 هماااد چااارچوب در رانیااا

 دتااامبر 23 مااور  1737 قطعنامااه متحااس،

 یااک ماااده در و اتاات( 1385ی د 2  2006

 سیبا رانیا که شود یم اشاره مسئله نیا به آن

 حکاا  ی شاورا ی هاا  درخواتات  ریخأت بسون

 شااامل GOV/14/2006 قطعنامااه در منااسرو

 وی تااز  یغنا  باه  مرباو  ی ها تیفعال  یتعل

 راکتااور ختتااا در سناریااتجس ؛یبااازفرآور

ی اجرا وی فور بیتصو ن؛یتنگ آب قا یتحق

 پروتکال  مفااد  به عمل ؛یالحاق پروتکل کامل

 باااه عمااال آن؛ بیتصاااو از قبااالی الحااااق

 پروتکال  از فراتار  کاه  آژاناس ی ها درخواتت

 اتاناد  و اشاخاص  باه ی دتترتا  زین و اتت؛

 و دوگاناه  کاربردی دارا اقال  س،یخر به مربو 

 سیاانما اجاباات رای نااام ی هااا کارگاااهی برخا 

 UN Document: S/RES/1737). 

 رانیااا از زیاان 1737 قطعنامااه 2 ماااده

ی ا هساته ی هاا  تیفعال هیکل فوراً تا خواهس یم

 و  یا تحق ،یباازفرآور  وی تااز  یغن با مرتبط

 آب باه  مرباو  ی ها پروژهی رو بر کار توتعه،

 نیتنگ آبی قاتیتحق راکتور تاخت ن،یتنگ

 . درآورد  یتعل حالت به را اراک در
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 میتصااام 1737 قطعناماااه 3 مااااده در

 را الز  اقاساما   کشورها هیکل شود یم گرفته

 انتقااال یااا فااروش تیااممنوعی راتااتا در

 ماواد،  اقاال ،  هیا کل میرمساتق یغ یاا  میمستق

 کاه  رنسیگ کار بهیی ها یفناور و کاال زا یتجه

 وی تاااز یغناا بااه مربااو ی هااا تیاافعال بااه

 نیتانگ  آب اب مرتبطی ها تیفعال ؛یبازفرآور

 کنااس یماا کمااک رانیااا دری موشااک برنامااه و

هاای رواباط    تالح معاونت پژوهش گروه خلع 

 ی:عنی ،(1385الملل،  بین

 نخسات  صافحه  70 در مناسرو  اقال  - 

 فاروش  عرضه،ی اتتثنا به S/814/2006 تنس

 B.1 بخاش  پوشاش  تحت زا یتجه انتقال یا

 بناس   شاود  یم مربو  تبک آب راکتور به که

b-i ؛(3 هماد  

 پوشاش  تحت نییپا غلات با و یاوران -

 دتااتگاه در آنکااه باار مشاارو  A.1.2 بخااش

 تاابک آب راکتااوری باارای ا هسااته تااوخت

   ؛(3 ماده b-ii بنس  باشس  شسه مونتاژ

 تاااانس در شااااسه نیاااایتع اقااااال  -

815/2006/S یاا  فاروش  عرضاه، ی اتاتثنا  به 

 که A.3.19 لیذ شسهی بنس طبقه اقال  انتقال

 c بناس   اتات  نیترنش بسونی مایهواپی نوع

 ؛(3ماده

 و زا یاااتجه ماااواد، اقاااال ، ریتاااا -

 یا تیامنی شورا صیتشخ به کهیی ها یفناور

 مرتبطی ها تیفعال به تواننس یم میتحر تهیکم

ی هاا  تیا فعال یاا  وی باازفرآور  ،یتااز  یغن با

 رانیا ا در موشاک  یاا  نیتانگ  آب باه  مربو 

 (3 ماده d بنس.  کننس  کمک

 خواتتار خود 6 ماده در 1737 قطعنامه

 اقاساما   اتخااذ  باا  کشورها هیکل که اتت آن

 ،یآموزشا  ای یا فنا  کمک هرگونه ارامه از الز 

 ریتاا  ای یا گار  واتاطه  ،یگاذار  هیترما ،یمال

 عرضاه،  باا  مرتبطی مال منابع انتقال خسما ،

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

 طب  شسه منعی ها یفناور و کاالها زا ،یتجه

 .آورنس عمل به ممانعت الذکر فوق تنس دو

 و صاااادرا  ،1737 قطعناماااه 7 مااااده

 تانس  دو قالب در شتریپ که رای اقالم واردا 

814/2006/S 815/2006 و/S انااس شااسه اشاااره 

 .  تازد یم ممنوع

 دارد یما  ا هاار  1737 قطعناماه  9 ماده

 ماورد ی بررتا  فهیو  براتاس تهیکم چنانچه

 انتقاال  و عرضاه  فاروش،  درخواتات  مورد به

 کاه  دهاس  صیتشاخ  ران،یا ا باه  ممنوعه اقال 

 در مقارر  اقاال   اراماه  یا انتقال فروش، عرضه،

 شاابردیپ بااه قطعنامااه نیااا 6 و 4 ،3 مااواد

 برنامااه ایاای ا هسااته حساااسی هااا تیاافعال

 ژهیا و باه  کارد،  نخواهاس ی کمک رانیای موشک

 اهاساا ی بارا  هاا  کماک  یا اقال  نیا که یزمان

 اهاااساا ایااای یااادارو ،یکشااااورز ،ییغاااذا
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 مهام  شر  دو لیذ تهیکم باشس، بشردوتتانه

 باه  فاوق  اقاال   فروش و عرضه مجوز توانس یم

 شار   دو نیا ا ازی کا . یسیا نما صادر را رانیا

 اقال  نیا لیتحو به مربو ی قراردادها شامل

ی مناتاب ی هاا  نیتضم سیبا که هاتت کمک و

 و  اقااال آنیی نهااا کننااسه اتااتفاده مااورد در

 تعهس ،گرید شر . باشس  داشته وجود ها کمک

 هاا  کمک و اقال  نیای ریکارگ به عس  به رانیا

 برناماه  ای یا ا هساته  حسااس ی ها تیفعال در

 .باشس یمی موشک

 اعماال ی ا هساته ی هاا  میتحار  مقابل در

ی طیشارا  در تیا امنی شورا ران،یا هیعل شسه

 24  2006 هیا ژوم 15 ماور   1695 قطعنامه

 که کرد صادر را یشمال کره هیعل (1385 ریت

ای  پیش از انجا  آزماایش هساته   کره شمالی

بارد و دوربارد    برد، میان موشک کوتاه 7خود، 

( به تامت  1385تیر  14  2006ژومیه  5در 

یان  این اقسا   دریای ژاپن پرتاب کرد. پیون 

بارای اعماال    آمریکاا را همزمان با تهسیسهای 

هاای طارا    کهای اقتصادی علیاه بانا   تحریم

انجاا    2005معامله با این کشور در تپتامبر 

داد و در نهایت تصمیم به خروو از ماذاکرا   

 نیا ا 6 ماده لیدل نیهم بهجانبه گرفت.  شش

 فاوراً  تا خواهس یم یشمال کره از اًیقو قطعنامه

 جانباه  شاش ی گفتگوها به شر  شیپ بسون و

 هیااانیبی فااوری اجاارا ریمساا در و بااازگردد

 تیممنوع ژهیو به 2005 تپتامبر 19 مشترک

ی هااا برنامااه وی ا هسااتهی هااا تااالح هیااکل

 بااهی زود باه  و کنااس اقاسا   موجااودی ا هساته 

 وی ا هساته ی هاا  تاالح  اشااعه   عاس   معاهسه

 بااازگرددی اتماای اناارژی المللاا نیباا آژانااس

 UN Document: S/RES/1695). 

دنباال پرتااب چناسین      باه  کره شامالی 

 1695قطعنامه  ژومیه و تصویب 5موشک در 

توتط شورای امنیت با اشاره به خطر جنا   

اکتبار   9نهایتااً در   ،آمریکاا ای از توی  هسته

ای  ( آزمااایش هسااته1385مهاار  17  2006

 آمریکاا خود را انجا  داد. متعاقاب ایان امار،    

 کاره شامالی  ای را علیاه   نویس قطعنامه پیش

تهیه کرد و شورای امنیت تازمان ملل نیز در 

ای ایاان کشااور،  آزمااایش هسااتهواکاانش بااه 

 22  2006 اکتبار  14 ماور   1718قطعنامه 

منشور ملال   41( را در قالب ماده 1385 مهر

 ماده براتاسمتحس به اتفاق آرا تصویب نمود. 

 هیااکل سیاابا یشاامال کااره ،1718 قطعنامااه 6

ی ا هساته ی هاا  برناماه  وی ا هساته ی ها تالح

ی یآزماا  یراتت  قابل کامل،ی شکل به را موجود

 طااور بااه و تاااخته ممنااوع ریناپااذ بازگشاات و

 در اعضااای عملاا تعهااسا  بااا مطاااب ی جااس

 پادمان قرارداد و اشاعه  عس  معاهسه چارچوب

 سیاابا حااال نیعاا در و سیاانما اقااسا  آژانااس

 باه ی ابیدتات  جملاه  از تااز  شافاا  سا یتمه
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 ازیا ن مورد سا یتأت و زا یتجه اتناد، افراد،

 نیااای راباا را آژانااس سگاهیااد ازی ضاارور و

 :UN Document  کنااس فااراهم تااازمان

S/RES/1718). 

 یشاامال کااره از قطعنامااه نیااا 7 ماااده

 وی کشاتارجمع ی هاا  تاالح  هیا کل خواهس یم

ی شاکل  باه  را خاود  کیبالسات  موشاک  برنامه

 ریناپاذ  بازگشات  ویی آزماا  یراتات  قابل کامل،

 . تازد ممنوع

 در یشامال  کاره  هیا عل قطعنامه نیتوم

 هما  25در  کشاور  نیا ا کاه  شاس  صادری حال

( آزمااایش انفجاااری 1388خاارداد  4  2009

زیرزمینی دیگری انجا  داد که در واکنش باه  

 عنوان به را 1874 قطعنامهشورای امنیت  ،آن

 به اتفاق 2009 ژومن 12 در قطعنامه نیتوم

 از خاود  8 مااده  در قطعنامهآرا تصویب کرد.  

 هیا کل کشاور  نیا ا کاه  خواهس یم یشمال کره

 موجاود ی ا هسته برنامه وی ا هستهی ها تالح

 ویی آزمااا یراتاات قاباال کاماال،ی شااکل بااه را

 چااه هاار و تاااخته ممنااوع ریناپااذ بازگشاات

 متوقاف  را مارتبط ی هاا  تیفعال هیکل تر عیتر

 تعهاسا   باا  هماهنا  ی جاس  طاور  به و سینما

 قرارداد وی تی. پ. ان چارچوب در اعضای عمل

 لحاا  نیعا  در و نماوده  اقاسا   آژانس پادمان

ی تعهاسات  از فراتار  تااز  شافاا  سا یتمه سیبا

 و زا یتجه اتناد، افراد، بهی دتترت همچون

 آژاناس  سگاهید ازی ضرور و ازین مورد امکانا 

 Congressional Research)کنااس فااراهم را

Service, 2009). 

 ینظام حاتیتسل وی موشک -2-2

 هیا عل تیا امنی شاورا  قطعناماه  نیتوم

 نیفااارورد 4  2007 ماااارس 24 در رانیاااا

 منشور هفتم فصل 41 مادهی مبنا بر( 1386

 میتصام  براتااس . شاس  بیتصاو  متحاس  ملال 

 سینبا رانیا قطعنامه، 5 ماده در تیامنی شورا

 اتباع، کشور، از میرمستقیغ یا میمستق طور به

 خاود  پارچم  تحات ی ماهاا یهواپ یاا  ها یکشت

 یاا  حا یتسال  انتقاال  ایا  نیتاأم  فروش،ی برا

 نیعا  در. سیا نما اتاتفاده  آن باه  مربو  اقال 

 نیچنا  سیا خر ناس ا مو ف کشورها هیکل حال،

 از اتاتفاده  با یا اتباع توتط رانیا از رای اقالم

 خاود  پارچم  تحات ی ماهاا یهواپ و هاا  یکشت

 رانیا ا خااک  آنهاا  أمنشا  حال تازنس، ممنوع

 نااااساردی تفاااااوت نباشااااس، یااااا باشااااس

(UN Document: S/RES/1747) . 

 کشااورها از قطعنامااه نیهماا 6 ماااده

 انتقال یا فروش عرضه، به نسبت تا خواهس یم

 آال  نیماشا  هرگوناه  میرمستقیغ یا میمستق

 بریکاال  باا  توپخانهی ها ستمیت ،یجنگی زره

ی کوپترهااایهل جنگنااسه،ی ماهااایهواپ باااال،

ی هاا  ساتم یت یاا  موشاک  ناوها، رز  ،یتهاجم

 ملل تازمان تنس در که گونه همان ای  موشک
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 مشاخص  متعاارا ی اها  تاالح  ثبت رامونیپ

 یاا  کماک  هرگونه ارامه زین و رانیا به – شسه

 ،یگاذار  هیتارما  ،یماال  کماک  ،یفنا  آموزش

 مناابع  انتقاال  و خاسما   ریتا ای یگر واتطه

 فاروش،  عرضاه،  باا  مارتبط  خاسما   ای یا مال

ی اقالما  نیچنا  از اتاتفاده  یاا  تاخت انتقال،

 کنناسه  ثباا   یبا  انباشات  ازی ریجلوگ جهت

 و اتباعشاان  توتط یا خود کشور از حا یتسل

 تحات ی ماا یهواپ ای یا کشات  از اتاتفاده  با یا

ی شاتنسار یخو و کنناس  حفا ات  خاود  پرچم

 .دهنس نشان

 ران،یااا هیااعل شااورا قطعنامااه نیچهااارم

 13  2008 ماارس  3 ماور   1803 قطعنامه

ی ها قطعنامه همچون که اتت( 1386 اتفنس

 متحاس  ملال  منشور 41 ماده قالب در نیشیپ

 1803 قطعنامااه 8 مااده . سیتاار بیتصاو  باه 

 یریتاساب  اتخااذ  باه  مو اف  را کشاورها  هیکل

 یاا  فاروش  عرضاه،  از آن واتاطه  به تا کنس یم

 در کاه ی موارد میرمستقیغ یا میمستق انتقال

  یا طر از شاس،  خواهاس  اشااره  آنهاا  باه  ادامه

 از اتاتفاده  با یا اتباعشان توتط یا کشورشان

 یاا  آنهاا  پارچم  تحتی ماهایهواپ یا ها یکشت

 حاال  ران،یا ا نفع به یا رانیا در اتتفادهی برا

 نباشااس، یااا باشااس رانیااا خاااک آنهااا أمنشاا

 :UN Document)کننااااسی ریجلااااوگ

S/RES/1803) ، شامل موارد نیا: 

 و کاالهاا  زا ،یا تجه ماواد،  اقال ، هیکل 

 دو  بخااش در شااسه مطاارحی هااا یفناااور

INFCIRC/254/Rev.7 تنس از S/2006/814 

 اقاال ،  انتقاال  یاا  فاروش  ضه،عری اتتثنا به

 مشخصی ها یفناور و کاالها زا ،یتجه مواد،

 تنس آن مهیضم دو و کی یها بخش در شسه

 باه  شاتر یپ که طور همان ،6 و 3ی ها بخش و

 مطالباا   باا  مطاب  و شسه داده اطالع تهیکم

 کاه ی زماان  فقط ،1737 قطعنامه 5 پاراگراا

 رد و باشاس  تبک آب راکتور در اتتفادهی برا

ی بارا  انتقال یا فروش عرضه، نیچن کهیی جا

 توتاط  رانیا ا باه  شاسه  اراماه ی فنا ی همکار

 در کاه  طور همان آن، تیحما تحت یا آژانس

 شاسه،  فراهم زین 1737 قطعنامه 16 پاراگراا

 باشس؛ی ضرور

 و کاالهاااا زا ،یاااتجه ماااواد، هیاااکل 

 گاروه  A.3 .19 در شاسه  نیای تعی هاا  یفناور

  ؛S/2006/815 تنس از دو 

ی نااام  حا یتسال  وی موشکی ها میتحر

ی باارا یشاامال کااره هیااعل تیااامنی شااورا

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

 :UN Document)سنااسیگرد اعمااال 1695

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

 مو اف  را یشامال  کاره  مااده  نیا ا و شود یم

 برناماه  باا  مرتبطی ها تیفعال هیکل تا کنس یم

  یا تعل حالات  باه  را خاود  کیبالسات  شکمو
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 تعهااسا  بااه چااارچوب نیهماا در و درآورد

 موشاک  پرتااب  توقاف  ماورد  در خود نیشیپ

 .باشس بنسیپا مجسداً

 کشورها هیکل زین قطعنامه نیا از 4 ماده

ی حقاوق  ارا یاخت با مطاب  کنس یم مو ف را

 باا  هماهنا   زیا ن و خاود ی ملا ی قانونگذار و

 یاا  ها موشک سیتول به نسبت الملل نیب حقوق

 و کاالهااا مااواد، موشااک، بااا ماارتبط مااوارد

 از و باشنس اریهوش یشمال کره ازیی ها یفناور

 بااا ارتبااا  دری مااال منااابع هرگونااه انتقااال

ی هااا برنامااه ایاا یشاامال کاارهی هااا موشااک

 عمال   باه ی ریجلوگی جمع کشتاری ها تالح

 .آورنس

 ارتبا  نیهم در 1718 قطعنامه 5 ماده

 هیااکل یشاامال کااره کااه اتاات آن خواتااتار

ی هاا  موشاک  برناماه  باا  مارتبط ی هاا  تیفعال

 و درآورده  یا تعل حالات  به را خود کیبالست

 نیشیپ تعهسا  به مجسداً چارچوب نیهم در

 بناس یپا موشاک  پرتااب  توقاف  ماورد  در خود

 .  باشس

 میتصام  1718 قطعنامه 8 ماده براتاس

  :که شود یم  گرفته

 یااا میمسااتق عرضااه از کشااورها هیااکل 

 از حا یتسال  انتقاال  یاا  فاروش  م،یرمستقیغ

 از اتاتفاده  باا  یاا  اتباعشاان  یاا  کشاور   یطر

 خاود،  پارچم  تحات ی ماهاا یهواپ یا ها یکشت

 یاا  باشاس  کشورشاان  خااک  آنهاا  أمنشا  حال

 ،(8 ماااده a بنااس  کننااسی ریجلااوگ نباشااس،

 :همچونی حاتیتسل

ی زرها  آال  نیماشا  ،یجنگ تانک هر ا 

 بااال،  بریکاال  باا  خاناه توپی ها ستمیت ،یجنگ

 ،یتهاجمی کوپترهایهل جنگنسه،ی ماهایهواپ

 ای  موشاک ی هاا  ساتم یت یا موشک ناوها، رز 

 راماون یپ ملال  تازمان تنس در که گونه همان

 ایا  – شاسه  مشاخص  متعارای ها تالح ثبت

 تیا امنی شورا توتط شسه نییتع مواردی حت

 ؛(8 ماده i بنس  تهیکم یا

 و کاالهاا  زا ،یا تجه مواد، اقال ، هیکل ا 

 اتاناد  فهرتات  در شاسه  مطارح ی ها یفناور

S/2006/814 و S/2006/815، نکاااهیا مگااار 

 نیااا بیتصااو زمااان از روز 14ی طاا تااهیکم

 در شاسن  لحاا   جهات  رای ماوارد  قطعنامه،

 اقاال ،  ریتا زین و S/2006/816 تنس فهرتت

 مشاخص ی فنااور  و کاالهاا  زا ،یا تجه مواد،

 کاه  تاه یکم یاا  تیا امنی شاورا  توتاط  شسه

ی هاا  تاالح  باا  مارتبط ی ها برنامه به توانس یم

ی هااا تااالح ریتااا ای یااموشااک ،یا هسااته

 لیا تکم یاا  اصاالح  کناس،  کمکی کشتارجمع

 ؛(8 ماده ii بنس  سینما

 ؛(8 ماده iii بنس  لوکسی کاالها ا

 اقاال   هیا کل صاادرا   سیبا یشمال کره ا

 را (ii و  (a  ،)i  ،)a ی هاا  پااراگراا  در منسرو
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 و تاخته متوقف ،شس اشاره ها بسان ترشیپ که

 نیچنا  هیا ته از سیا با عضاو ی هاا  دولات  هیکل

 یااا کشااور توتااط یشاامال کااره ازی اقالماا

 یااا ماهااایهواپ از اتااتفاده بااا ایاا اتباعشااان

 آنهاا  أمنش حال خود، پرچم تحتی ها یکشت

ی ریجلاوگ  نباشاس،  یاا  باشاس  کشورشان خاک

 ؛(8 ماده b بنس  کننس

 هرگوناه  از سیا با عضاو ی ها دولت هیکل ا

 یا اتباعشان توتط یشمال کره به اقال  انتقال

 یاا  اتباع توتط یشمال کره از یا کشورشان از

 ارامااه ،یفناا آمااوزش مااورد در کشورشااان،

 باا  مارتبط ی ها کمک ای یخسمات امور ه،یتوص

 از اتاتفاده  یاا  حفا   س،یا تول تاسارک،  و هیته

و  (a  ،)i  ،)a ی هاا  پااراگراا  در منسرو موارد

 ii) بنس  کننسی ریجلوگ باال c ؛(8 ماده   

 مناسرو  تعهاسا   بهی بنسیپا مناور به ا

 قاچااق  ازی ریجلاوگ  زیا ن و پااراگراا  نیا در

 ایی یا ایمیشا  ،یا هساته ی ها تالحی رقانونیغ

 مااواد و آنهااا انتقااالی ابزارهااا ،یکیولااوژیب

 باا  مطااب   ناس ا مو ف عضوی ها دولت مرتبط،

 باا  هماهنا   و خاود ی قاانون  وی مل ارا یاخت

 ازی ا اناه یجو یهمکاار  اقسا  الملل، نیب حقوق

ه کار  مقصاس  باه / از هاا  یکشات  یبازرت  یطر

 شاونس  خواتاتار  ضرور  صور  در را یشمال

   ؛(8 ماده f بنس 

 ،10 ،9 ماواد  ،1718 قطعناماه  بار  عالوه

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

 هیعلی ناام حا یتسل وی موشک میتحر موارد

 :UN Document)کناس  یم اشاره یشمال کره

S/RES/1874) . 

 آن خواتاتار  زین 1874 قطعنامه 9 ماده

 8 پاااراگراا در منااسرو سا یااتمه کااه اتاات

 هیا کل ماورد  در سیبا( 2006  1718 قطعنامه

 ،یماال  معامال  زین و مرتبط مواد و حا یتسل

 کماک  یاا  خسما  ه،یتوص ارامه ،یفن آموزش

 یاا  حفا   س،یا تول رک،تاسا  و هیا ته باا  مرتبط

 قابال ی ماواد  یاا  حا یتسال  نیچن از اتتفاده

 .باشسی عمل و اجرا

ی ریا گ میتصام  قطعنامه نیا 10 ماده در

 پااراگراا  در مناسرو  سا یا تمه کاه  شود یم

 a)8 هیا کل بار  سیا با( 2006  1718 قطعنامه 

 ،یماال  معامال  زین و مرتبط مواد و حا یتسل

 کماک  یاا  خسما  ه،یتوص ارامه ،یفن آموزش

 یاا  حفا   س،یا تول تاسارک،  و هیا ته باا  مرتبط

ی اتااتثنا بااهی حاتیتساال نیچناا از اتااتفاده

 باا  مارتبط  ماواد  و کوچک و تبک حا یتسل

 هااا دولاات هیااکل و گاردد  اجاارا و اعمااال آنهاا 

 یاا  میمساتق  عرضه به نسبت شونس یم مو ف

 تبک حا یتسل انتقال یا فروش م،یرمستقیغ

 گار ید و بوده اریهوش یشمال کره به کوچک و

 نکاه یا بار ی مبنا  شاود  اتخاذی میتصم نکهیا
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 از شیپا  روز 5 حساقل را تهیکم سیبا ها دولت

 و تابک  حا یتسال  انتقاال  یاا  عرضه فروش،

 .تازنس مطلع یشمال کره به کوچک

 هیاااکل قطعناماااه نیاااا از 11 مااااده در

 و ارا یا اخت مطااب   شونس یم مو ف ها دولت

 حقاوق  باا  هماهنا   و خاود ی ملی قانونگذار

 کاره  مقصاس  از/ به ها یکشت هیکل از الملل نیب

 ها فرودگاه و بنادر شامل کشورشان در یشمال

 جااهینت دریی هااا ینگراناا وجااود صااور  در

 باه  مناو   ،کنناس ی بازرتا  اطالعاا   افتیدر

ی منطقا  لیدالی حاوی افتیدر اطالعا  نکهیا

ی کشات  کاه  باشاس  امار  نیا رشیپذ مناور به

 ماوارد  را صااد  یا انتقال فروش، عرضه، قصس

 و a)8،  b)8  پاااراگراا در منااسرو ممنوعااه

 c)8 نیا 10 یا 9 پاراگراا یا 1718 قطعنامه 

ی جاس ی اجارا  نیتضام  هاسا  باا را  قطعنامه

 . اتت داشته شرو  همان

 1874 قطعناماااه  12 مااااده مطااااب 

 باا  هاا،  یکشات  از ناس ا مو اف  عضاو ی ها دولت

 آزادی اهاا یدر در پارچم،  تحت دولت تیرضا

 اطالعااا  آنکااه باار مشاارو  ،نااسکنی بازرتاا

ی باارای منطقاا لیاادالی حاااو آنهااای افتیاادر

 حامال ی کشات  کاه  باشاس  مطلب نیا رشیپذ

 صاادرا   یا انتقال فروش، عرضه،ی برای مواد

 ایا  a)8،  b)8  پااراگراا  طبا   ممنوعه مواد

 c)8 9 پااراگراا  یا( 2006  1718 قطعنامه 

ی اجارا  نیتضام  هاسا  با قطعنامه نیا 10 یا

 .باشس فوق  شروی جس

 از یشامال  کاره  تاو   قطعنامه 13 ماده

 بازرتاان  باا  خواهاس  یم عضوی ها دولت هیکل

 و کنناس ی همکاار  12 و 11 پااراگراا  مطاب 

 باا  پارچم  تحت دولت تیرضا عس  صور  در

 پارچم  تحات  دولت آزاد،ی اهایدر دری بازرت

 در بنسر یک بهی کشت تیهسا به مبادر  سیبا

 ازین موردی بازرت انجا  جهت کینزدی ا نقطه

 .  سینما 11 پاراگراا مطاب ی مل ارا یاخت با

 کشاورها  هیا کل قطعنامه نیا 14 ماده در

 فاروش،  عرضاه،  قابل اقال  تا شونس یم مو ف

 ،a)8  پااراگراا  در آنچاه  صاادرا   یاا  انتقال

 b)8 ایاا  c)8 یااا( 2006  1718 قطعنامااه 

 ممنااوع قطعنامااه نیااا 10 یااا 9 پاااراگراا

 در کااهی اقالماا نااس،ینما فیااوقت را سهیااگرد

 نیا ا 13 یاا  12 ،11ی هاا  پاراگراا چارچوب

 اناس  شسه مشخصی بازرت انجا ی برا قطعنامه

 قالاب  در آنها تعهسا  با فوق اقساما  نکهیا و

 قطعناماه  شاامل  تیا امنی شورای ها قطعنامه

 یاعضاااا تعهاااسا  زیااان و( 2004  1540

 س،یا تول توتاعه،  مناع  ونیکنوانسا  ،یتی.پ.ان

ی ها تالح از اتتفاده وی( تاز رهیذخ  تانباش

 لیااآور 29 مااور  آنهااا انهااسا  ویی ایمیشاا

 و سیااتول توتااعه، منااع ونیکنوانساا و ؛1997

ی تمی ها تالح وی کروبیم موادی تاز رهیذخ
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 در 1972 لیااآور 10 مااور  آنهااا انهااسا  و

 باه  مو اف  کشاورها  هیکل لذا و نبوده تناقض

 راتاتا  نیا ا دریی ها تالش و ها یهمکار انجا 

 .باشنس یم

 هیا کل 1874 قطعناماه  17 مااده  مطاب 

 اتبااع  توتاط ی طیشارا  جادیا از سیبا ها دولت

 خااسما ی باارا کشورشااان از/ یااا کشورشااان

( مهماا   زاغاه ی  نا یرزمیز پناهگاه با مرتبط

 خاسما   ریتاا  یا عرضه یا توخت هیته رینا

 صور  در یشمال کرهی ها یکشت به ها یکشت

 لیاادال وجااود بااری ناامبی اطالعااات افااتیدر

 کااه مطلااب نیااا رشیپااذ جهااتی منطقاا

 یا انتقال فروش، شسه، عرضه اقال  نقل و حمل

 ایا  a)8،  b)8  پاراگراا چارچوب در صادرا 

 c)8 9 پااراگراا  یا( 2006  1718 قطعنامه 

 شااسه، اعااال  ممنااوع قطعنامااه نیااا 10 یااا

 خسما  نیا ارامه نکهیا مگر ،نسینمای ریجلوگ

 یاا  باشاس ی ضارور  بشردوتاتانه  اهساا به بنا

 ضارور   زمان تای اقتصادی قانونی ها تیفعال

 در مناسرو  مفاد از ها یکشت فیتوق ای یبازرت

 .نگردنس ثرأمت پاراگراا نیا

کره تومین قطعنامه شورای امنیت علیه 

دنبال آزمایش  ( که به1874 قطعنامه  شمالی

ای ایان کشاور باه تصاویب رتایس، در       هسته

ناویس اولیاه آن کاه توتاط      مقایسه با پایش 

بااود، تاحااسی در نتیجااه   تهیااه شااسه آمریکااا

اعمال فشار چین و روتیه به عنوان دو کشور 

وتو در شورای امنیت   از پنج کشور دارای ح 

در چنس بخش اصلی تضاعیف شاس. چاین در    

 "درخواتت"این قطعنامه بر اتتفاده از کلمه 

آنهاا در خصاوص    "الزا "از کشورها به جای 

شاسه باه مقصاس     های حمل رتی از محمولهباز

کیس کرده أت کره شمالی أیا از مبس کره شمالی

اتااتفاده صااریح از  و در عااین حااال باار عااس 

نیروی ناامی در قطعنامه اصرار ورزیسه اتت. 

شسه در مورد تجاار    های شسیس اعمال تحریم

تجهیزا  ناامی نیز تا مرز ممانعت از فاروش  

ها و تاناک   کهای تنگین همچون موش تالح

 کاهش یافته اتت. 

دهس با وجاود عضاویت    این امر نشان می

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

ای ایاان کشااور و نیااز انجااا    اهااساا هسااته

های داوطلبانه با آژانس بارای انجاا     همکاری

های، شاورای امنیات    آزمایی و بازرتی راتتی

یات  های به مراتب بیشتر از حیث کم قطعنامه

تر از نار کیفیت علیه ایاران صاادر    و تنگین

با اعال   کره شمالیکرده، حال آنکه در مقابل 

رغام عاس     باه ان. پای. تای،   خروو از معاهسه 

های موشکی و  پذیرش آژانس و انجا  آزمایش

تاری   هاای کمتار و نار     ای با قطعناماه  هسته

ای  رو شااسه اتاات. بررتاای مقایسااه    هروباا

ی صاادره علیاه دو   هاا  هایی از قطعنامه بخش
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صلح  کره شمالیکشور حکایت از آن دارد که 

المللای را باا انجاا      ای و باین  و امنیت منطقه

ای باه خطار    هاای موشاکی و هساته    آزمایش

ثیرگااذاری مواضااع أامااا بااه دلیاال ت ،انساختااه

اتااتراتژیک کشااورهای ذینفااع در موضااوع   

همچون چین و روتایه،   کره شمالیای  هسته

ر از کمتارین شاس  الز    برخورد با این کشاو 

 برخوردار بوده اتت. 

 یاسیس -2-3

 1737 قطعنامااااه 11 و 10 مااااواد در

 شاسه  اعماال  رانیا ا هیعلی اتیتی ها میتحر

هاای   تالح معاونات پاژوهش   گروه خلع  اتت

 .(1385الملل،  روابط بین

 کشااورها ،1737 قطعنامااه 10 ماااده در

 عبااور یاا  ورود بااه نسابت  شااونس یما  مو اف 

 در کااه کشورشااان از یااا ورکشاا بااهی افااراد

 اشااعه  لحا  بهی ا هسته حساسی ها تیفعال

 ماًیمساتق  یاا  داشته دخالتی موشک برنامه یا

 نکاه یا یاا  و انس بوده ها تیفعال نیا با ارتبا  در

 انااس، کاارده تیااحما هااا برنامااه دتااته نیااا از

 از مااده  نیا ا براتاس. باشنس داشتهی اریهوش

 ورود از را هتا یکم سیبا کشورها هیکل ،قطعنامه

 فهرتات  در آنهاا ی اتاام  کاه ی افراد عبور یا

 ریتاا ی حتا  یاا  شاسه  ذکار  قطعنامه مهیضم

 تاه یکم یاا  تیا امنی شاورا  توتط کهی افراد

 شاناخته  هاا  تیا فعال در لیدخ افراد عنوان به

 مطلاع  کشورشاان  از یاا  کشاور  باه  اناس،  شسه

 .تازنس

 قطعناماه  10 مااده  ازی بخش و 11 ماده

 ماورد  در شاتر یپ آنچه ربی اتتثنام به 1737

 اتاتثنا  نیا. کنس یم اشاره شسه، ذکر 10 ماده

ی هاا  تیا مورأم و بشردوتتانهی تفرها شامل

 در آنهای اتام شتریپ که اتتی افرادی اتیت

 تافر  نکاه یا و آمسه قطعنامه مهیضم فهرتت

 در ناه  وی ا هساته ی گفتگوهای راتتا در آنها

 صاور   نیا و باه  تفر یا بوشهر روگاهین مورد

 مشاامول اماار نیااا ن،یبنااابرا. ردیپااذ یماا

 و رانیا میتحر تهیکم به کشورهای ده گزارش

 عباور  یاا  ورود در الز ی اریهوشا ی ریکارگ به

 .شود ینم نامبرده افراد

 هاا  دولت ،1747 قطعنامه 2 ماده مطاب 

 کاه ی افاراد  عبور یا ورود به نسبت نسا مو ف

 لحاا   باه ی ا هساته  حسااس ی ها تیفعال در

 یاا  هساتنس  لیا دخی موشاک  رناماه ب یا اشاعه

 گونااه نیااا بااا ارتبااا  در میمسااتق طااور بااه

 نیچناا از نکااهیا یااا و باشاانس یماا هااا تیاافعال

 از یاا  کشاور  به کننس، یم تیحمایی ها تیفعال

 و آورده عمااال باااه حفا ااات کشورشاااان

 وقاوع  صور  در و دهنس نشانی دار شتنیخو

 یاا  ورود باه  نسابت  را تاه یکمی عیوقاا  نیچن

 مواردی اتتثنا به ،تازنس مطلع ادافر نیا عبور

 قطعنامااه ii  ،)I  ،)b)3ی  بنااسها در منااسرو
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ی تساار زیاان 1747 قطعنامااه بااه کااه 1737

 .(UN Document: S/RES/1747  ابسی یم

 زیا ن 1803 قطعناماه  11 و 7 ،5 ،3 مواد

 باا  ساه یمقا در کاه  اتات یی هاا  میتحری حاو

ی هااا قطعنامااه در شااسه اعمااالی هااا میتحاار

   .(1386 ،قهرمانپور  اتت شسه سیتشس نیشیپ

 را کشاااورها 1803 قطعناماااه 3 مااااده

ی افاراد  عبور یا ورود مورد در کنس یم مو ف

 لحاا   بهی ا هسته حساسی ها تیفعال در که

 لیا دخی موشاک ی هاا  برناماه  توتعه یا اشاعه

 و انس کردهی همکار میمستق طور به یا انس، بوده

 یاا  کشور به انس، نموده تیحما آنها از نکهیا یا

 و داشاااته را الز ی اریهوشااا کشورشاااان از

 نیا ا در و کنناس  اعمال زین رایی ها تیمحسود

 عباور  یاا  ورود باه  نسبت را تهیکم سیبا رابطه

 توتاط  شاسه ی معرف افراد زین و شسه یاد افراد

 .تازنس مطلع تیامنی شورا یا تهیکم

 کشورها همه 1803 قطعنامه 5 ماده در

 از الز  سا یا تمه ذاتخاا  با تا شونس یم مو ف

 مهیضام  در شاسه ی معرفا  افاراد  عبور یا ورود

 آنهای اتام کهی افراد زین و قطعنامه نیا دو 

 سه،یا گرد ذکار  تیامنی شورا یا تهیکم توتط

ی کساان  افاراد  نیا ا. آورناس  عمال  بهی ریجلوگ

ی ا هساته  حسااس ی ها تیفعال در که هستنس

 رانیای موشک برنامه توتعه یا اشاعه لحا  به

 کاالهااا، اقااال ، هیااته در مشااارکت  یااطر از

 مشاخص  ممنوعاه ی فنااور  و مواد زا ،یتجه

 و 1737 قطعنامااه 4 و 3 پاااراگراا در شااسه

 کماک  باوده،  اناسرکار  دتات  آن ریتاساب  تحت

 ؛اناس  آورده عمال  به آن از تیحما یا و میمستق

 لیاااذ شاااسه مشاااخص ماااوارد در مگااار

 1737 قطعنامه i)3( و  ii  ،)bی  ها پاراگراا

 نیااا دری زیااچ چیهاا نکااهیا باار مشاارو  و

 ورود ازی ریجلاوگ  باه  را کشور یک پاراگراا،

 .نسازد ملز  خود کشور به اتباعش

 مشاخص  ریتاساب  1803 قطعنامه 7 ماده

 15 و 14 ،13 ،12ی هااا پاااراگراا در شااسه

 و افاااراد مشااامول زیااان را 1737 قطعناماااه

 2 و 1ی هاا  مهیضام  در که کنس یمیی نهادها

 یاا  فارد  هار  و انس شسه شمردهبر قطعنامه نیا

 تیفعال آنها دتتور به یا آنها نفع به کهی نهاد

 کنتارل  یاا  تیمالک تحت کهیی نهادها و کنس

 شاسه  مشاخص ی نهادهاا  و افاراد  و باشس آنها

 از فارار  در که تهیکم یا تیامنی شورا توتط

 و 1737 قطعناماه  شارو   نقاض  یا ها میتحر

 .رود کار به کننس، یم کمک 1747

 هیاااکل 1803 قطعناماااه 11 ادهمااا در

 ارا یا اخت باا  مطااب   شاونس  یم ملز  کشورها

 زیاان و خااودی ملاای قانونگااذار وی حقااوق

 حقاوق  ژهیا و باه  الملل نیب حقوق با هماهن 

یی هااوای رناااامیغی هااا توافقنامااه و اهااایدر

 یااا ماهااایهواپی هااا محمولااه ازی المللاا نیباا
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 Iran Air تیفعال یا تیمالک تحتی ها یکشت

Cargo ی اتالمی جمهوری رانیکشت خطو  و

 رانیا ا از یاا  روناس  یم رانیا مقصس به که رانیا

 خاود  بناادر  یاا  ها فرودگاه در شونس، یم خارو

ی منطقا  لیدال آنکه بر مشرو  کننس؛ی بازرت

 یاا  مایهواپ توتط ممنوعه اقال  انتقال بر دال

ی هاا  قطعناماه  یاا  قطعناماه  نیا ا لیذی کشت

 .اشسب داشته وجود 1747 ای 1737

ی اتا یت حاوزه  دو در کاه یی ها قطعنامه

 باا  سهیمقا در ،انس شسه صادر یشمال کره هیعل

 رای کاوچک  بخاش  تنهاا  رانیا ای هاا  قطعنامه

 دهاس  یما  نشاان  امر نیا که دهنس یم لیتشک

 از تار   یا دق و تر یجزم اریبس رانیای ها میتحر

 مثال عنوان به. هستنس یشمال کرهی ها میتحر

 هیاااکل 1718 اماااهقطعن 8 مااااده( e  بناااس

ی هاا  گاا   کناس  یما  مو ف را عضوی ها دولت

 افاراد  عبور یا ورود ازی ریجلوگی برای ضرور

 تیا امنی شورا یا تهیکم توتط شسه مشخص

 شاابردیپ یااا تیااحما مساائول کااه بردارنااس

 مساامل  با ارتبا  در یشمال کرهی ها اتتیت

 ،یشامال  کاره ی ا هساته ی هاا  تالح با مرتبط

 ریتا و کیبالستی اه موشک با مرتبط مسامل

 ،یجمع کشتاری ها تالح با مرتبطی ها برنامه

 ناس، ینما اتخاذ را شان خانوادهی اعضا با همراه

 نیااا دری زیااچ چیهاا نکااهیا باار مشاارو 

 خود اتباع ورود از نکهیا از رای دولت پاراگراا،

 اوردیا ن عمال  باه  ممانعت بازدارد، کشورش به

 UN Document: S/RES/1718). 

 هیا کل 1874 قطعناماه  21 مااده  مطاب 

 در مناسرو  مفااد  باا  گردناس  یم ملز  ها دولت

 قطعناماااه d)8  و iii )a)8ی  هاااا پااااراگراا

 دری شاساور یپ هرگوناه  بسون( 2006  1718

ی هاا  تیا مورأم باا  مارتبط ی هاا  تیفعال مورد

 لحاااا  باااا یشااامال کاااره در کیاااپلماتید

 کیا پلماتید رواباط  راماون یپ نیو ونیکنوانس

 :UN Document) نااااسینما موافقاااات

S/RES/1874) . 

 که اتت آن انگریب گرفته صور ی ابیارز

 کنتاارل ای یاانقلاا و حماالی هااا کنتاارل

ی ریباارگ  رانیا ا مقصاس  باه  کاه یی ها محموله

 در داممااً  ،یشامال  کره با سهیمقا در ،شونس یم

ی شورا ریاخی ها قطعنامه. اتت شیافزا حال

 ریمسا  سیتشاس  ضامن  زیا ن رانیا هیعل تیامن

 وی انساان ی رویا ن میتحار  ،یماال ی هاا  میتحر

 یهاا  میتحار  فهرتت به را ها محمولهی بازرت

 بااهی بازرتاا نیااا. اتاات کاارده اضااافهی قبلاا

 ابتکاار یای  اجرای بازوهاا  توتط ادیز احتمال

 گاروه  ریا نایی نهادهاا  ای 1اشاعه تیامن عمل

 تحاات احتماااالً و 2یا هسااته صااادرکننسگان

 .شس خواهس انجا  آمریکا ناار 

                                      
1. Proliferation Security Initiative (PSI) 

2. Nuclear Suppliers Group )NSG) 
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 یاقتصاد وی مال -2-4

 هیا کل 1737 قطعناماه  12 مااده  مطاب 

ی ماال ی ها ییدارا اعتبارا ، نسا مو ف کشورها

 که را خود کشور در موجودی اقتصاد منابع و

ی نهادهاا  یاا  افاراد  باه  متعل  یا کنترل تحت

 توتاط  یاا  قطعناماه  مهیضم در شسه مشخص

 مساسود  ،باشانس  یما  تاه یکم یا تیامنی شورا

یی نهادهاا  یاا  افاراد  شاامل  موارد نیا. نسینما

ی هاا  تیا فعال در میمساتق  طاور  باه  کاه  اتت

 برناماه  یاا  اشااعه  لحاا    بهی ا هسته حساس

 گونه نیا از یا و هستنس لیدخ کشوری موشک

 حاال  نیعا  در و کنناس  یما  تیحما ها تیفعال

ی تاو  ازی نسگینما به که رایی نهادها یا افراد

 اقاسا  ی رقانونیغ طرق از آنها دتتور به یا آنها

 مااده  نیا ا در. شاود  یما  شاامل  زیا ن کننس یم

 کاه  یابنس نانیاطم مسئله نیا از سیبا کشورها

ی مالی ها ییدارا اعتبار، هرگونه گرفتن قرار از

ی نهادهاا  یا افراد اریاخت دری اقتصاد منابع ای

 در حاضر نهاد یا فرد هر یا اتباع توتط مذکور

 UN)سیا آ یما  عمال  باه ی ریجلوگ کشورشان

Document: S/RES/1737) . 

ی تسار  لازو   بار  1747 قطعنامه 4 ماده

 و 14 ،13 ،12 ماواد  در شاسه  نییتع اقساما 

 در شاسه  فهرتت افراد به 1737 قطعنامه 15

 7 مااده . کناس  یم سیکأت قطعنامه نیا مهیضم

 تساا  ؤم و کشاورها  هیا کل زین قطعنامه نیا

 در جاز  کناس  یما  مو اف  رای المللا  نیبی مال

ی جمهاور  باا ی ا توتاعه  و انسانسوتتانه موارد

ی هاا  کمک قرارداد خصوص در رانیای اتالم

 عهس گونه چیه وارد وا  ازیامت وی مال بالعوض،

 :UN Document)نشااااونسی سیااااجس

S/RES/1747) . 

 کشورها هیکل 1803 قطعنامه 9 ماده در

 تعهاسا   رشیپاذ  باه  نسابت  شاونس  یم ملز 

 رانیا ا ازی دولتی مال تیحما ارامهی برا سیجس

 ها نامه ضمانت صادرا ، اعتباری اعطا همچون

 نیچن در که آنها تسا ؤم یا اتباع به مهیب یا

 از تاا  باشانس  اریهوشا  هستنس، لیدخی تجارت

ی هااا تیاافعال بااا ماارتبطی مااال تیااحما نیااا

 برناماه  یاا  اشااعه  لحاا   بهی ا هسته حساس

 ذکر 1737 قطعنامه در آنچه هماننسی موشک

 .سیآ عمل بهی ریجلوگ شسه،

 کشاورها  هیا کل 1803 قطعنامه 10 ماده

ی هاا  تیا فعال باه  نسابت  تا کنس یم مو ف را

 هیااکل بااا کشورشااان دری مااال تسااا ؤم

 باناک  ژهیا و به ،هستنس رانیا در کهیی ها بانک

 و شااعبا  هیااکل و صااادرا  بانااک ،یملاا

 اریهوش کشور از خارو در آنها تابعه تسا ؤم

 بااه کااهیی هااا تیاافعال نیچناا از تااا باشاانس

 اشااعه  لحا  بهی ا هسته حساس یها تیفعال

 شاود،  یما  منجار ی موشاک  برناماه  توتاعه  یا

 شاسه،  اشاره 1737 قطعنامه در که طور همان
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 :UN Document) ناااسینمای ریجلاااوگ

S/RES/1803) . 

 نیپنجماا عنااوان بااه 1835 قطعنامااه

 27 در رانیااا هیااعل شااسه صااادر قطعنامااه

 کااه اتاات( 1387 مهاار 6  2008 تااپتامبر

 نیشاایپی هااا قطعنامااه مجااسد سییااأت ضاامن

 باار  یاک  ،(1 مااده   رانیا هیعل تیامنی شورا

 باه  مرباو   چاارچوب  در خاود  تعهس بر گرید

 مسائله  ماورد  در ماذاکره  بار ی مبتنا  حل راه

 ادامااه از و ورزد یماا سیااکأت رانیااای ا هسااته

 انیا جر در ناه یزم نیا ا در کاه یی هاا  کوشش

 قطعنامه نیا(. 3 ماده  کنس یم اتتقبال اتت،

ی ریخأتا  گونه چیه بسون تا خواهس یم رانیا از

ی هاا  قطعناماه  موجاب  باه  خاود  تعهاسا   به

 شاس،  اشااره  آنهاا  به شتریپ که تیامنی شورا

 مااورد طیشاارا و کنااس عماال کاماال طااور بااه

 محقاا  را آژانااس حکااا ی شااورا درخواتاات

 قطعناماه  نیا ا بیتصو با شورا(. 4 ماده  تازد

 را مسائله  نیا اتت مصمم که دارد یم اذعان

 دارد نگااه خااود کااار دتااتور در انهمچناا

 .(UN Document: S/RES/1835  (5ماده 

 UN) 1718 قطعنامه  8 ماده از( d  بنس

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

 :UN Document) 1874 قطعناماااه 20

S/RES/1874) ،ی هاا  میتحر از یموارد انگریب

 یشامال  کاره  بار  شسه اعمالی اقتصاد وی مال

  8 مااده  از( d  بناس  مثاال،  ناوان ع به. هستنس

ی ها دولت هیکل از یشمال کره1718 قطعنامه

ی قاانون ی ناسها یفرا باا  مطاب  خواهس یم عضو

 وی مالی ها ییدارا ریتا و ها هیترما فوراً خود،

 در که را کشورشان در موجودی اقتصاد منابع

 در پاس  نیا ا از یا قطعنامه نیا بیتصو خیتار

 افراد میمستق ریغ ای میمستق کنترل یا تملک

 یاا  تاه یکم توتاط  شاسه ی معرفا  تسا ؤم یا

 ریتااای حاام  یاا  لیاادخ کاه  تیا امنی شاورا 

 کاارهی ا هسااته مسااامل ،یرقااانونیغی ابزارهااا

 وی جمعاا کشاتار ی هاا  تااالح ریتاا  ،یشامال 

 یاا  کیبالسات ی ها موشک با مرتبطی ها برنامه

 هساتنس،  آنهاا  طارا  از فعالی نهادها یا افراد

 هاا،  هیترما که نسینما نیتضم و کننس مسسود

 قارار  ازی اقتصااد  مناابع  ای یا مالی ها ییدارا

 یااا افاراد  یاا  آنهاا  اتبااع  دتاترس  در گارفتن 

 و افاراد  نیا ا نفع به یا آنها کشور دریی نهادها

  .شودی ریجلوگ نهادها

 آن خواتااتار 1874 قطعنامااه 18 ماااده

ی اجارا  منااور  باه  کشاورها  هیا کل کاه  اتت

( e  و d)8ی  هاا  پااراگراا  لیذ خود تعهسا 

ی مال خسما  ارامه از( 2006  1718 قطعنامه

 یاا  اتبااع  توتاط  کشورشاان  باه / از انتقاال  ای

 آنهااا قااانون در شااسهی تااازمانسه تسااا ؤم

 تسا ؤم یا اشخاص یا( خارو شعبا  شامل 

 هرگونااه یااا کشورشااان در موجااودی مااال
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 باه  تواناس  یما  کاه ی منابع ای یمالی ها ییدارا

 باا  مارتبط ی هاا  برناماه  ،یا هساته ی ها برنامه

ی هاا  تاالح  ریتاا  یاا  کیبالسات ی هاا  موشک

ی هاا  تاالح  باا  مارتبط ی ها برنامه در موجود

 مساسود  شاامل یی هاا  تیفعال ای یکشتارجمع

 یاا  هاا  یای دارا ریتا ای یمالی ها ییدارا کردن

 نیا ا از نکاه یا یاا  کشورشان در موجود منابع

 باه  نکاه یا یاا  شود یم وارد کشورشان به پس

ی ماوارد  اباس، ی یم ارتبا  آنها تیصالح حوزه

 دریی هاا  تیا فعال یاا  هاا  برناماه  نیچنا  باا  که

 جهات  رای ا ناسه یفزا ناار  و هستنس ارتبا 

 بااا مطاااب ی مبااادالت انجااا  ازی ریجلااوگ

 کنناس،  یم اعمال خودی مل نیقوان و ارا یاخت

 .آورنس عمل به ممانعت

 هیاااکل 1874 قطعناماااه 19 مااااده در

ی الملل نیبی اعتبار وی لما تسا ؤم کشورها،

 اراماه ی بارا  سیا جس تعهاسا   شونس یم مو ف

 کره به وا ی اعطا ای یمالی ها کمک ها، کمک

 اهاساا  و بشردوتاتانه  ماوارد  در مگر یشمال

 تیااجمعی ازهاااین ماًیمسااتق کااهی ا توتااعه

 رای ا هستهی تازی عار شبردیپ ای یرناامیغ

 نیعا  در و رفتاه ینپذ دهاس،  یما  قرار مخاطب

 الز ی اریهوشا  گردناس  یم ملز  ها ولتد حال

 .رنسیگ کار بهی جار تعهسا  کاهش هسا با را

ی ها دولت هیکل 1874 قطعنامه 20 ماده

 کاره  ازی تجار امور در کنس یم مو ف را عضو

 صااادرا ، اعتبااارا  ارامااه شااامل  یشاامال

 فعاال  موتساا   یا افراد به مهیب یا ها نیتضم

ی عماوم  یمال تیحمایی( ها تجار  نیچن در

 نیچنا  کاه یی جاا  در ژهیا و به اورنس،ین عمل به

 یااا هااا تیاافعال بااه توانااس یماای مااال تیااحما

 ،یا هساته ی هاا  تاالح  باا  مارتبط ی ها برنامه

ی هااا تااالح یااا کیبالسااتی هااا موشااک

 .  کنس کمکی کشتارجمع

و ایران  کره شمالیهای  بررتی قطعنامه

رغام   دهس به می  از نار مالی و اقتصادی نشان

، کاره شامالی  ای  ای گسترده هساته ه فعالیت

نار برخی   این کشور همچنان به دلیل اعمال

کشورهای دارای منافع حیااتی و اتاتراتژیک   

جزیره کاره همچاون    و نیز شبه کره شمالیبا 

هاای   ها و تحاریم  چین و روتیه از محسودیت

بیشتر که معموالً علیه تایر کشورها از جمله 

 ؛ماناس  مای  رود، مصاون بااقی   کار مای  ایران به

هرچنس کشورهایی همانناس ایاران باه جهات     

معیارهای دوگانه غارب و اعماال تبعایض در    

ره متحماال بیشااترین  ابعاااد مختلااف همااوا 

 .نسا ها شسه محسودیت
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وجههوه اشههتراا و افتههرا    -3

کهره  ای ایهران و   وضعیت هسته

 شمالی

وجههوه اشههتراا وضههعیت   -3-1

 کره شمالیای ایران و  هسته

، کره شامالی ع ایران و در رابطه با موضو

دنباال   کنناس باه   و متحسانش ادعاا مای   آمریکا

جلااوگیری از دتااتیابی هاار دو کشااور بااه    

ای هستنس. آنها دیپلماتی را  های هسته تالح

بهترین ابزار پیشابرد اهاساا مشاترک خاود     

کننااس و در همااین چااارچوب    قلمااساد ماای 

های بسیاری را برای مذاکره با هر یاک   تالش

کاره  گیرنس که مذاکره باا   ر میکا از طرفین به

 "جانبه گفتگوهای شش"در چارچوب  شمالی

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

پااذیرد. اگرچااه ایاان گااروه      صااور  ماای 

هاای   کننسه در راتتای مقابله با انگیزه مذاکره

 اهر باا یکاسیگر     ای دو کشور مذکور به هسته

صااور   متحااس هسااتنس و مااذاکرا  را بااه   

المللاای هااسایت   بااه در عرصااه بااین چنسجان

و  آمریکاااکننااس، امااا در برخاای مواقااع   ماای

متحسانش براتاس رویکرد خاص اتاتراتژیک  

گیرناس کاه نموناه آن را     از یکسیگر فاصله مای 

یی مبنای  آمریکاتوان در ا هارا  مقاما   می

مانسن گزینه اتتفاده از نیروی نااامی   بر باقی

ه بر روی میز علیه کشاورهای هاسا مشااهس   

 کرد.

مقایسه با متحسان خاود فاقاس    در آمریکا

هرگونه روابط دیپلماتیک رتمی با تهاران یاا   

باشااس. از ایاان رو، نفااوذ   یاناا  ماای  پیوناا 

 آمریکاا اقتصادی، دیپلماتیک و حتی نااامی  

 کره شمالیثیرگذاری بر رفتار ایران یا أبرای ت

در مقایسه با تایر متحسانش کمتر باوده و در  

رخی متحسان همچون چاین و  این میان نیز ب

 کره شامالی روتیه در هر دو موضوع ایران و 

هااای  از نفااوذ بااه مراتااب بیشااتری در حااوزه

اقتصااادی، تیاتاای، ناااامی و دیپلماتیااک   

کلیاه   آمریکاا برخوردار هستنس. در حالی کاه  

هااای  تااالش خااود را باارای اعمااال تحااریم  

کااار  تاار علیااه دو کشااور هااسا بااه  تاانگین

جناوبی،    وپا، چاین، کاره  گیرد، اتحادیه ار می

ژاپن و روتیه منافع بسیاری را از جهت طرح 

هاایی در   پیشنهاداتی مبنای بار اراماه مشاوق    

باه   کره شامالی های مختلف به ایران و  حوزه

   دهنس. خود اختصاص می

وجههوه افتههرا  وضههعیت    -3-2

 کره شمالیای ایران و  هسته

 کره شامالی کی از وجوه افتراق ایران و ی

 کاره شامالی  بارخالا ایاران،    این اتات کاه  

ای باوده و آن را   دارای وتیله انفجاری هساته 

کااره نیاز آزمااایش کارده اتاات. از آنجاا کااه    
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در طول حیا  تیاتی خاود هماواره    شمالی

بااوده، لااذا ایاان   آمریکااادر معاارض تهسیااس 

احساس تهسیس در کنار عس  اعتماد این کشور 

رکات  ترین عامال در ح  به متحسین خود، مهم

 شافیعی،   اتت  ای شسن بوده هستهبه تمت 

 .(32، ص 1386

هاای   از تاالح  کاره شامالی  مناسی   بهره

ای موجب شسه تا ایان کشاور از ناوعی     هسته

بازدارنسگی در قبال تهسیسا  متعارا تائول  

حال آنکه یک چنین وضعیتی  ،برخوردار شود

هاای   به دلیل عس  برخورداری ایران از تاالح 

ش در یقباا روی هایچ یاک از ر   ای پیش هسته

 کره شامالی منطقه وجود نسارد. عالوه بر این، 

المللی انرژی اتمای   رغم مخالفت آژانس بین به

 حال آنکاه ایاران باه    ،از ان.پی.تی خارو شسه

عنوان یکی از کشاورهای عضاو ایان معاهاسه      

همچنااان بااه تعهااسا  خااود در چااارچوب   

 ان.پی.تی پایبنس اتت.

کاره  در این میان گروهی معتقسناس کاه   

احتماالً پایش از خاروو از ان.پی.تای     مالیش

و در فاصله خروو از  این معاهسه را نقض کرده

گیاری در   ان.پی.تی فرصت کافی برای تصمیم

اتات.   ای خود داشاته   مورد مسیر آتی هسته

رغم ا هارنارهاای متفااو  تحلیلگاران در     به

یان  بایاس   مورد نقض ان.پی.تی توتط پیون 

در تعیین مسایر   کره شمالیتوجه داشت که 

و   آزاد نبااوده ای خااود کااامالً  آتاای هسااته 

واتاطه تعهاسا  دوجانباه تاال      همچنان باه 

کاره  باشاس.   جنوبی محسود مای   با کره 1992

در خصاوص   1992و جنوبی در تال  شمالی

عااس  آزمااایش، تولیااس، تاااخت، دریافاات،    

کاارگیری   تازی(، باه  مالکیت، انباشت  ذخیره

ه صارا از انارژی   ای، اتتفاد های هسته تالح

آمیااز و نهایتاااً  ای باارای اهااساا صاالح هسااته

ای و  تیسا  بازفرآوری هستهأبرخورداری از ت

تااازی اورانیااو  توافاا  کردنااس. در ایاان  غناای

چااارچوب فااارآوری پلوتونیاااو  و آزماااایش  

ای توتط پیون  یان  هرچنس در زمان  هسته

 از ان.پی.تای اتفااق افتااده    کره شمالیخروو 

جزیاره کاره را    هس دوجانباه شابه  اما تع ،باشس 

  (Shen, 2008, pp. 93-94) اتت. نقض کرده

و متحاسانش باا    آمریکاا شکل ماذاکرا   

نیز تاحسی متفاو  اتت،  کره شمالیایران و 

مستقیماً در گفتگوهاای   آمریکاای که  گونه به

 ،کناس  مشاارکت مای   کاره شامالی  جانبه  شش

صاور    باه  5+1حال آنکه این کشور در گروه 

مستقیم حضور داشته و مشارکت مستقیم غیر

آن تاابع شارایط و موقعیات زماانی و مکااانی     

ای کاه   گونه حاکم بر جریان مذاکرا  اتت، به

در دولاات کنااونی اوبامااا  آمریکاااایاان موضااع 

 تاحسی دچار تیییر شسه اتت. 
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و متحسانش پیرامون  آمریکانار   اختالا

در  کاره شامالی  های بیشتر علیه  وضع تحریم

جانبااه تاحااسی بیشااتر از   هااای شااشگفتگو

نارهای موجاود در میاان کشاورهای     اختالا

اتت. این مسئله موجب شسه  5+1عضو گروه 

در مقایساه باا ایاران از اهار       کره شامالی تا 

ویاژه   بالقوه بیشتری در برابر رقباای خاود باه   

المللای   ، متحسان اروپایی و آژانس باین آمریکا

ای  هسته انرژی اتمی برخوردار باشس. آزمایش

 و تکرار آن در ماه  2006ر در اکتبر این کشو

 کره شمالیدلیلی بر این مسعاتت که  2009

قاطعیااات کشاااورهای   اجمااااع و   از عاااس 

جانباه در   کننسه در گفتگوهاای شاش   شرکت

باارداری  منااافع خااود بهااره تااأمین  راتااتای

 کنس.   می

برخااورداری ایااران از منااابع اناارژی و   

غرب موجب شسه  های ارتباطی انرژی با شبکه

کاه   کاره شامالی  تا این کشور در مقایسه باا  

شسیساً نیازمنس انارژی، تاوخت و غاذا بارای     

تساو  حیا  مارد  کشاورش اتات، از اهار      

هاای بیشاتر غارب     انرژی در مقابله با تحاریم 

اتاااتفاده نمایاااس. ایااان مسااائله در کناااار  

ای  های هساته  های مردمی از تیاتت حمایت

ها  سانی داخلی و فناوریدولت، اتکا بر منابع ان

های بومی عامل مهمای در تاساو     و توانمنسی

های غرب  مقاومت ملی کشور در برابر تیاتت

شود. در عین حاال، نبایاس از ناار     قلمساد می

دور داشت که حجم باالی مبادال  فرهنگای،  

تیاتی و اقتصادی ایران با خارو از کشور در 

ن را های متفااوتی از تااریخ، مارد  ایارا     دوره

نسبت به مساامل و   کره شمالیبیش از مرد  

المللی حساس و آگااه تااخته و    امور روز بین

هماااین امااار نقاااش مهمااای را در تعاااسیل 

ها و رویکردها غرب نسبت باه ایاران    تیاتت

 ایفا کرده اتت. 

رویکرد چین و روسیه نسبت  -4

ها علیه ایهران و   به اعمال تحریم

   کره شمالی

 مالحظات چین -4-1

 کره شامالی عنوان متحس نزدیک  به چین

اتت که تنهاا    برای بیش از نیم قرن، دریافته

ان  از طریا   ی با کمک کردن به رژیم پیون 

های منام غذایی و نفتی خواهس  ارتال کمک

باثبااا  در مرزهااای  یتوانساات وجااود دولتاا

شرقی خود را تضمین نمایس. از زماانی    شمال

ی تیاتات اقتصااد   1979که پکان در تاال   

پاایش گرفااات، هویااات    درهااای بااااز را در 

به طاور   کره شمالیایسمولوژیکی این کشور با 

هرچنااس  ؛ای دچااار تیییاار شااس مالحاااه قاباال

ها برای حفا  رواباط دوتاتانه باا ایان       تالش

عنوان اولویت مهم تیاتات   کشور همچنان به
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 Glaser and) افااتیخااارجی چااین ادامااه 

Liang, 2008, p.173) . 

دنباال   تنها باه  ره کره نهجزی چین در شبه

بلکه حفا    ،جنوبی  تساو  توتعه روابط با کره

باشاس.   و گسترش نفوذ خود در شمال نیز مای 

مصمم اتات تاا از    آمریکااین کشور برخالا 

عمال آورد.   جلوگیری به کره شمالیفروپاشی 

ترین شریک  چین آخرین متحس رتمی، بزرگ

کنناسه اصالی انارژی و منباع      مینأتجاری، تا 

هاای بشردوتاتانه و    در ارتاال کماک   یممه

باشس. چاین   می کره شمالیگذاری در  ترمایه

عنوان حوزه نفاوذ   جزیره کره را به همواره شبه

خااود قلمااساد کاارده و باارای اتحاااد مجااسد   

جزیره کره از طری  مسل اصالح اقتصادی  شبه

کنس. در هماین راتاتا،    این کشور فعالیت می

ای،  ی هستهها اشاعه تالح  چین تیاتت عس 

کاره  فروپاشای رژیام     وقوع جن  و عس   عس 

 های خود قرار داده س تیاتتأرا در ر شمالی

دهاس کاه زماانی     اتت. این مسئله نشان مای  

خواهاس شاس   تأمین  جزیره منافع چین در شبه

در جهت اصالحا  اقتصاادی   کره شمالیکه 

ویژه اتخاذ رویکرد تیاتت درهای بااز گاا     به

 بردارد.

نی قادر خواهس بود باه مناافع و   چین زما

اهساا اتتراتژیک خود در منطقه دتت یاباس  

که تیاتت میانه و متعادلی را نسبت به کلیه 

ثیرگاذار بار روناس تحاوال      أبازیگران مهم و ت

جزیره اتخاذ نمایس.، بسین معنا کاه ناچاار    شبه

به انتخااب و گازینش میاان باازیگران بارای      

ها نباشس. زیرا  تساو  و توتعه روابط و همکاری

چااین از یااک طاارا دارای روابااط مهاام و    

تت و از طارا دیگار در   آمریکاارزشمنسی با 

های  جزیره کره از تالح تازی شبه مورد عاری

ای و نیز جلوگیری از رقابت تسالیحا    هسته

و تاااایر  آمریکااا ای در منطقااه باااا   هسااته 

نااار   کشااورهای قسرتمنااس دارای اشااتراک  

میزباان گفتگوهاای   عناوان   باشس. چین باه  می

منااور   جانبه تالش خواهاس کارد تاا باه     شش

ناار خاود نقاش     ای ماس  کسب وجهه منطقه

آمیز گفتگوهاا و   مهمی را در پیشبرد موفقیت

کسب نتایج مطلوب از آن ایفا نمایس. گسترش 

تنها رشاس اقتصاادی    ای نه صلح و ثبا  منطقه

ای این کشاور   چین بلکه تسلط و نفوذ منطقه

ش افازایش داده و باا کاتاتن از    را بیش از پی

مانع از احیاای   آمریکاای  قسر  و نفوذ منطقه

 ای ژاپن خواهس شس.   مجسد قسر  منطقه

هااا بااا کلیااه  بنااابراین، تااساو  همکاااری

توانااس  ماای کااره شاامالیکشااورها از جملااه 

کننسه رشس و توتعه فزاینسه اقتصادی  تضمین

و تیاتای چاین در آیناسه باشاس. از ایاان رو،     

های  ا احتیا  بیشتری نسبت به تحریمچین ب

واکانش نشاان    کاره شامالی  شسه علیه  اعمال
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داده و نهایت تالش خود را در جهت تعسیل و 

کااار  هاا علیاه ایان کشاور باه      کااهش تحاریم  

 گیرد. می

در مقابل، چین به عنوان عضو ان.پی.تی 

اشاااعه   کشاوری متعهاس بااه حمایات از عاس     

هاایی   ای، عاس  اراماه کماک    های هسته تالح

ای باه   های هساته  برای توتعه و انتقال تالح

هااا و بااازیگران  هااای فاقااس ایاان تااالح دولاات

غیردولتاای و ممانعاات یااا حتاای مخالفاات بااا 

ای  های هساته  های فاقس تالح دتتیابی دولت

باشس. لذا ایان کشاور    ها می به این گونه تالح

در  کااره شاامالیای  متعاقااب آزمااایش هسااته

از اعماال    تاابقه  بای ای  گوناه  باه  2006اکتبر 

 1718هااا در چااارچوب قطعنامااه     تحااریم 

 حمایت کرد
(Shen, 2006, p.59). 

هسا چین از این اقسا ، تقویات هرچاه   

ای  گوناه  اماا باه   کاره شامالی،  بیشتر روابط با 

خاص و براتاس شرو  خاص این کشور بود. 

در  یچااین بااا صااسور اعالمیااه شااسیسالحن   

و  کاره شامالی  ای  محکومیت آزمایش هساته 

امیسوار باود   1718حمایت جسی از قطعنامه 

نسبت به خطارا  ناشای از    کره شمالیرهبر 

گیاری اخیار چاین آگااهی یافتاه و از       موضع

توانس تهسیسکننسه  انجا  اقساما  بیشتر که می

منافع چین در شابه جزیاره باشاس، اجتنااب     

ورزد، زیرا این مسئله امنیات، ثباا  و مناافع    

رو  هالش و بحاران روبا  یان  را نیز با چ پیون 

 خواهس کرد.  

 کاره شامالی  چین نگران آن اتات کاه   

ای با زیرپا گذاشتن  های هسته مسلح به تالح

اشاعه بتواناس معاهاسه ان.پی.تای را      رژیم عس 

تضعیف کنس. تحقا  هار یاک از تاناریوهای     

فوق خواهس توانست امنیت محایط پیراماونی   

چین را که برای تاساو  رشاس اقتصاادی ایان     

 ور ضروری اتت، تضعیف نمایس.کش

اگرچه چین مخالف اعمال فشار تیاتی 

اماا تمایال باه انجاا       ،نیسات  کره شمالیبر 

دور از  جانباه و باه   طاور یاک   چنین اقسامی به

هرگونااه هیاااهوی عمااومی دارد. ایاان کشااور 

تاکنون بنا به دالیلای کاه در اداماه باه آنهاا      

اشاااره خواهااس شااس، مخااالف جااسی اعمااال  

اتات    کاره شامالی  بار   یاقتصااد های  تحریم

 Glaser and Liang, 2008, p.173:) 

هاای غاذایی و    . محسود کاردن کماک  1

ثبااتی و حتای فروپاشای     توانس بی توخت می

باشاس کاه     را درپای داشاته   کره شمالیرژیم 

تحق  این مسئله خاود عااملی بارای هجاو      

ای باه چاین خواهاس     مهاجران و آوارگان کره

ین کشور را باا تهسیاس   شس و امنیت مرزهای ا

 رو خواهس کرد.   هجسی روب

. پکاان قویاااً مخااالف ایاان دیااسگاه     2

یانا    تت که اعمال فشاار بار پیونا    آمریکا
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باه   کاره شامالی  نهایتاً به تسلیم و پایبناسی  

اشاعه منجر خواهس شاس. چاین بار      رژیم عس 

هاای اقتصاادی    این باور اتت که وضع تحریم

تر  بینی پیش تر و غیرقابل تنها موجب تهاجمی

 شود. شسن تیاتت خارجی این کشور می

هاای   . چین معتقس اتت وضاع تحاریم  3

تواناس بیشاترین صاسما  را بار      اقتصادی مای 

پذیر جامعه یعنی روتتامیان و نه  بخش آتیب

 نخبگان شهری و ناامیان وارد کنس.  

. نگرانی چین از این اتت که مشارکت 4

 هااای جااامع و ایاان کشااور در اعمااال تحااریم

ناپاذیری   آتیب جبران کره شمالیگسترده بر 

را بر روابط دو کشور وارد تاخته و نفوذ چین 

 یان  کاهش دهس. را بر پیون 

ای  موضع چین در رابطه با پرونسه هسته

ای اتات کاه ایان کشاور      گوناه  ایران نیاز باه  

واتاطه رواباط گساترده     کناس باه   احساس می

 ویاژه در  اقتصادی و انرژی خاود باا ایاران باه    

توخت مورد نیاز جهت افازایش  تأمین  زمینه

طاور پیوتاته تحات     رشس اقتصادی کشور باه 

تاوخت از اهمیات   تأمین  فشار اتت، چراکه

بسیاری برای چین برخوردار اتات. بناابراین،   

مشابه آنچه در مورد مواضع چین نسابت باه   

شاکلی دیگار در     باه  ،شاس   گفتاه  کره شمالی

ین خصوص ایران نیز صادق اتت. تیاتت چ

ای توتاط   هاای هساته   در قبال توتعه تالح

نشااان داده کااه پکاان اولویاات  کااره شاامالی

اشااعه قامال اتات.      بیشتری برای رژیم عاس  

خواهااس شاااهس اشاااعه  زیاارا ایاان کشااور نماای

ای باه باازیگران دولتای و     هاای هساته   تالح

ویااژه  غیردولتاای مناااط  مختلااف جهااان بااه

 خاورمیانه باشس.  

 دهاس  رجیح مای گونه که چین ت لذا همان

را از طری  گفتگوهاای   کره شمالیموضوع  تا

جانبه و نه شورای امنیت پیگیاری کناس    شش

در نتیجاه    ثباتی و ناامنی منطقاه  تا گرفتار بی

هاای تاخت اقتصاادی شاورای      وضع تحاریم 

همان میزان نیاز   امنیت تازمان ملل نشود، به

آمیاز موضاوع    فصال مساالمت   و خواتتار حال 

های جاسی   از طری  تحریم ای ایران نه هسته

 اتت.  5+1شورای امنیت بلکه گروه 

ای اقتصاد چین همچنان  از لحا  منطقه

دهاس و مناافع    به رشس تریع خود اداماه مای  

پکن در خاورمیانه نیز در حال افزایش اتات.  

منااور ارتقااای رواباط دوتاتانه بااا     چاین باه  

کشورهای منطقه نیازمنس خاورمیانه باثباا  و  

ک محیط مستعس اشاعه وضاعیت  یآرا  اتت. 

بااه  تاار تاااخته و احتماااالً منطقااه را پیچیااسه

منافع چین آتایب خواهاس زد. پکان معتقاس     

ای یاا مساابقه    های هساته  اتت توتعه تالح

ای منطقااه خاورمیانااه را   تساالیحا  هسااته 

ثبا  کرده و امنیت انرژی را که از اهمیات   بی
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بسیاری برای چین برخوردار اتات، تضاعیف   

رد. لذا این کشور تما  تالش خود را خواهس ک

هااا در مااورد وضااع  زناای باارای افاازایش چانااه

های بیشتر علیه ایران توتاط شاورای    تحریم

 .(Shen, 2006, p.59 گیرد  کار می امنیت به

را در دتاتیابی باه    آمریکاا اگرچه چین، 

تااازی شاابه جزیااره کااره از    هااسا عاااری 

اما ایان   ،کنس ای همراهی می های هسته تالح

قسا  چین صرفاً به دلیال نگرانای از احتماال    ا

ای  هاای هساته   از تاالح  کره شمالیاتتفاده 

بلکاه باه علات     ،باشاس  علیه ایان کشاور نمای   

هااای احتمااالی تااایر کشااورهای     واکاانش

گرفته در منطقه نیاز   قسرتمنس به بحران شکل

خواهس بود. عالوه بار ایان، احتماال برخاورد     

کاه   مالیکره شو  آمریکااتمی  متعارا و غیر

ثبااتی در منطقاه شابه     به نوعی بحران و بای 

جزیاره منجار خواهاس شاس نیاز دور از ذهاان      

توانس به کشور چاین   برخوردی که می ؛نیست

هاای متعاسد ژاپان،     گسترش یافته و واکانش 

جنوبی و حتی تاایوان را بارای پیگیاری      کره

ای در راتتای دفاع از خود و  های هسته تالح

دنبال داشته باشاس.   به دتتیابی به بازدارنسگی

هااای  رهبااران چااین همااواره توتااعه تااالح 

ای بارای آغااز    ای توتط تایوان را بهانه هسته

های  انس که در این صور  هزینه جن  دانسته

گزافاای را باار چااین از جملااه مقابلااه ناااامی 

 تحمیل خواهس کرد. آمریکااحتمالی با 

تنها  نه ،گونه که اشاره شس بنابراین، همان

جزیاره کاره    اتتراتژیک چاین در شابه  منافع 

ای از عوامل مهم امنیتی موجب  بلکه مجموعه

شااسه تااا ایاان کشااور بااا حمایاات جااسی از   

یاناا  در قالااب میزبااانی و هااسایت    پیوناا 

جانبااه و مقاوماات در براباار  گفتگوهااای شااش

هاای تانگین شاورای امنیات از      وضع تحریم

کاره  اتخاذ هرگوناه اقاسا  غیرضاروری علیاه     

عمل آورد، حال آنکه نقاش   عت بهممان شمالی

ای ایااران تاحااسی  چااین در موضااوع هسااته 

 باه  های اقتصاادی صارفاً   کننسه تحریم تعسیل

 باشس. تضمین امنیت انرژی می دلیل 

 مالحظات روسیه -4-2

از پیماان   آمریکاا به طاور کلای، خاروو    

، حضاور  (ABM های ضاس بالساتیک    موشک

 این کشور در آتیای مرکزی و قفقااز و وقاوع  

باه افیانساتان،    آمریکاا تحوالتی نایر حملاه  

های رنگای در کشاورهای    جن  عراق، انقالب

های این کشاور   حوزه نفوذ روتیه و ... نگرانی

را در پیشبرد اهساا تیاتی خاود در برخای   

جزیره کاره و   مناط  مهم جهان از جمله شبه

، 1386 شفیعی،  اتتخاورمیانه افزایش داده 

اتی و اقتصادی در توتعه روابط تی .(39ص 

جزیاره کاره از جملاه اهاساا اصالی در       شبه
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تیاتت خاارجی روتایه بارای اعماال نفاوذ      

منافع در این منطقه اتت کاه  تأمین  بیشتر و

جااز در صااور  ثبااا  و امنیاات آن محقاا   

نخواهس شس. روتیه نگران آن اتت که توتعه 

و انجا   کره شمالیای توتط  های هسته تالح

ای موجااب  هسااته هااای موشااکی و آزمااایش

اشااعه در    تضعیف یا از بین رفتن رژیام عاس   

جزیره و تپس در تایر مناط  جهاان از   شبه

نااار   جملااه خاورمیانااه شااود. بنااابراین، بااه 

رتس که روتیه برای دتتیابی باه اهاساا    می

اتااتراتژیک و منااافع حیاااتی اقتصااادی و    

جزیره بیشتر تمایال باه    تیاتی خود در شبه

وها در مورد اتحاد دو کاره  پیگیری رونس گفتگ

باشس. تحق  این مسئله موجاب خواهاس شاس     

امنیت و ثبا  منطقه تضامین شاسه و خطار    

ای و نیااز احتمااال  هااای هسااته اشاااعه تااالح

ای کااهش   گسترش مسابقه تسلیحا  هساته 

 ابس.ی

روتیه نیز همچون تاایر باازیگران  باه    

عنااوان یکاای از اعضااای گااروه گفتگوهااای   

جزیااره عاااری از  شاابهجانبااه خواتااتار  شااش

ای اتات تاا از ایان طریا       های هساته  تالح

فرصاات کااافی باارای احیااای روابااط و نفااوذ  

دتات   دیپلماتیک و اقتصاادی در منطقاه باه   

 کره شامالی آورد. لذا این کشور در مواجهه با 

تیاتت تعهس را بیش از تیاتت مهار و تیییر 

شاود،   ثبااتی منجار مای    به بی رژیم که نهایتاً

دهس. مسکو هماواره از یاک طارا     ترجیح می

بوده  آمریکادنبال حف  روابط خوب خود با  به

و از طرا دیگر تمایل خود را بارای پیوتاتن   

هاای اقتصاادی و    به چین بارای اراماه کماک   

مشارو  بار آنکاه ایان      کره شمالیانرژی به 

اتات.    ای بمانس، اعاال  کارده   کشور غیرهسته

ی به دو بنابراین، این کشور در راتتای دتتیاب

هسا مهم خود در منطقاه از یاک طارا باه     

در ابتکار امنیت  آمریکاجمع دو کشور ژاپن و 

اشاعه پیوتت تا روابط خود با این کشورها را 

حفاا  کنااس و از طاارا دیگاار در جریااان     

های بیشتر علیه  گیری برای اعمال تحریم یأر

در چاارچوب قطعناماه شاورای     کره شامالی 

تهسیس یا اتاتفاده از  امنیت قاطعانه با هرگونه 

زور علیه این کشور مخالفت نمود تا در پرتاو  

آن ثبااا  و امنیاات منطقااه همچنااان حفاا  

  .(Martin, 2007, p.77  گردد

در رابطه باا موضاوع ایاران نیاز روتایه      

ای  خواتااتار ایااران مساالح بااه تااالح هسااته

نیساات، در عااین حااال کااه خواتااتار اتخاااذ 

و اتاتفاده از  اقساماتی به غیر از اقسا  نااامی  

زور علیه این کشور اتت. تیاتت روتایه در  

ای ایاران در مقایساه باا     قبال موضوع هساته 

تاحس زیاادی   5+1تایر کشورهای عضو گروه 

متفاو  بوده و مخالفت یا موافقت این کشاور  
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ثر أهای تنگین علیه ایاران متا   با وضع تحریم

از شرایط خااص زماانی و مکاانی و نیازهاا و     

بر منطقه خاورمیانه اتت. در  تهسیسا  حاکم

واقع کشورهای عربی منطقه به جهت ترس از 

ای ایااران تمایاال بااه خریااس   تهسیااس هسااته

و جسیاااس از  تسااالیحا  نااااامی پیشااارفته 

کشورهایی همچون روتیه دارنس. لاذا از ایان   

جهت فروش فزایناسه تسالیحا  نااامی باه     

تواناس مناافع اقتصاادی     کشورهای منطقه می

پای داشاته باشاس،     روتیه در بسیاری را برای

 هرچنس تساو  این تیاتات در بلنسماس  باه   

دلیاال احتمااال مسااابقه تساالیحاتی میااان     

ناپاذیری را   توانس پیامسهای جبران کشورها می

دنبااال  باارای ثبااا  و امنیاات منطقااه بااه   

 باشس.     داشته

شایس بتوان یکی از دالیل مهم مخالفات  

تار یاا    هاای تانگین   روتیه باا وضاع تحاریم   

تتفاده از زور علیاه ایاران را مناافع فاراوان     ا

ناشی از همکاری با این کشور در بخش انرژی 

از جمله تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر و ارتال 

انسازی آن دانست. عاالوه بار    توخت برای راه

هااای نزدیکاای بااا  ایان ایااران دارای همکاااری 

روتااااایه در حاااااوزه نفااااات و گااااااز و  

باشاس کاه    های مرتبط با آن می گذاری ترمایه

توانس منافع ماالی مشاترک دو    این مسئله می

نمایس. لاذا هرگوناه   تأمین  کشور را تضمین و

های ماالی و اقتصاادی بیشاتر     تصویب تحریم

علیه ایران توتاط شاورای امنیات خساارا      

دلیال کااهش    هنگفتی را متوجه روتایه باه   

حجاااام مبااااادال  اقتصااااادی و مااااالی و 

 س کارد در بخش انارژی خواها   گذاری  هترمای

 .(151-152، صص 1387 آذری، 

 فرجام
در مقایساه   کره شمالیای  موضوع هسته

پیچیسگی بیشتری اتات، چارا    دارایبا ایران 

رغاام آزمااایش انااواع    کااه ایاان کشااور بااه  

برد و دوربرد و نیاز   برد، میان های کوتاه موشک

ای بااه ناوعی بازدارنااسگی در   آزماایش هساته  

اتات.    هقبال بازیگران مهم منطقه دتت یافت

با وجود این، جامعه جهانی در واکنش به این 

، 1695صرفاً تاه قطعناماه    کره شمالیاقسا  

هااایی کااه در   را بااا تحااریم  1874و  1718

مقایسه با ایران شس  کمتری داشته، تصویب 

  رغام عاس    اتات. در هماین رابطاه، باه      کرده

ای ایاران   اثبا  نااامی باودن برناماه هساته    

 10امنیات تااکنون    توتط آژاناس و شاورای  

 5قطعنامااه توتااط شااورای حکااا  آژانااس و 

قطعنامه توتط شورای امنیات تاازمان ملال    

ای  کاه بررتای مقایساه    علیه ایران صادر شسه

دهناسه اعماال برخوردهاای     این روناس نشاان  

کارگیری معیارهای دوگانه از  آمیز و به تبعیض

توی کشورهای غربی اتت. بنابراین، برخورد 
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تواناس   باا ایان دو کشاور مای     کشورهای غربی

حکایت از آن داشته باشس که مواضع و مناافع  

راهبردی و امنیتی برخی از آنهاا در مخالفات   

هاا و فشاارهای    ا تشاسیس تحاریم  یا با اعماال  

 ثیرگذار اتت. أتیاتی و اقتصادی بسیار ت

 آمریکاا س آنهاا  أکشورهای غربی و در ر

نگااران ایاان مساائله هسااتنس کااه تااساو       

ای ایااران، موجودیاات   هسااتههااای  فعالیاات

رو  هاترامیل را در منطقه با تهسیس و بحران روب

کنناس تاا    کنس. به همین دلیل، آنها تالش مای 

هاا و مواضاع کشااورهای    باا هاسایت تیاتات   

تنهاا ماانع از دتاتیابی     منطقه خاورمیاناه ناه  

 ،ای خود شونس آمیز هسته ایران به اهساا صلح

منطقاه  های کشورهای  بلکه از تیییر تیاتت

ای شاسن نیاز جلاوگیری باه      به تمت هسته

عمل آورناس. هرچناس غارب در دتاتیابی باه      

اهساا خود در قبال ایران بنا به دالیل متعسد 

هااای  از جملااه همراهاای ماارد  بااا تیاتاات 

ای دولاات، اتحاااد ملاای، خوداتکااایی و  هسااته

خودباوری داخلی و اتخااذ دیپلماتای پویاا و    

مناور مقابلاه   المللی به ای و بین فعال منطقه

ها و فشارها با ناکاامی مواجاه شاسه     با تحریم

 اتت. 

روتیه و چین از جمله مخالفاان اصالی   

هااای گسااترده علیااه ایااران   تحااریم  اعمااال

باشنس کاه لازو  تضامین مناافع آنهاا در       می

هاایی در جهات    تاز اتخاذ گاا   زمینه ،منطقه

ها و تیییار برخای    نویس قطعنامه تعسیل پیش

اتاات. بااا وجااود ایاان، عااس    مفاااد آن شااسه

ای از  ثیرگذاری و حمایت باازیگران منطقاه  أت

ای ایاران از یاک    های هسته مواضع و تیاتت

تااو و وابسااتگی چااین و روتاایه بااه منااافع  

اقتصااادی، ناااامی و مااالی حاصاال از تااساو   

ها با ایران از توی دیگر موجب شسه  همکاری

تا این دو کشور در مقایساه باا تاایر اعضاای     

 یهااا و فشااارها از تعااسیل تحااریم 5+1گااروه 

 بیشتر حمایت کننس.  

نکته حامز اهمیت این اتت که حمایات  

کاره  روتیه و چاین از ایاران در مقایساه باا     

به مراتاب کمتار اتات. چاین تاالش       شمالی

کنس تا با ایجاد ثبا  و امنیات در منطقاه    می

جزیره به عنوان منطقه حاوزه نفاوذ ایان     شبه

ه کشورهایی همچون کشور مانع از آن شود ک

جنااوبی، ژاپاان و تااایوان بااا تیییاار       کااره

ای شاسن   های خود به تامت هساته   تیاتت

پیش برونس. چین همواره نگران آن اتت کاه  

کشوری هماننس ژاپن در صور  برهم خوردن 

موازنه قوا در منطقه به نفاع ایان کشاور، باه     

ای گا  باردارد   های هسته تمت تاخت تالح

ای خااود  منطقااه تااا ضاامن تقویاات موقعیاات

المللای   ای و باین  های منطقه تاحسی تیاتت

 چین را نیز با چالش مواجه تازد. 
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نگرانی دیگر چاین در خصاوص تشاسیس    

و تباسیل   آمریکاتوتط  کره شمالیفشارها بر 

ای اتات. باه هماین     آن به یک بحران منطقه

، کاره شامالی  دلیل، تیاتت چاین در قباال   

ن آن بوده و متحسا آمریکاهای  تعسیل تیاتت

هاای حاصال از    اتت تا از این طریا  نگرانای  

هااای  بااه تااایر نگراناای کااره شاامالیبحااران 

ای این کشور از جملاه تاایوان افازوده     منطقه

تواناس پیشارفت    زیرا نتیجه این امر می ،نشود

المللای   ای و باین  اقتصادی و موقعیت منطقاه 

 چین را به خطر انسازد. 

تات  روتیه نیز با هاسا مقابلاه باا تیا   

 یاازده پاس از حادثاه    آمریکاگرایی  جانبه یک

تپتامبر و نیز دتتیابی باه اهاساا اقتصاادی    

کناس تاا    جزیره کاره تاالش مای    خود در شبه

امنیت و موازنه قوا در ایان منطقاه باه دور از    

هرگونه بحران و فضای امنیتی خااص حفا    

شود. نگرانی روتیه و چین از افزایش تهسیاس  

خص نبااودن ، مشااکااره شاامالی ای  هسااته

این کشور در صور  وقوع   ترنوشت زرادخانه

هرگونه رویسادی از جمله وقوع جن  یا تیییر 

ثباتی و ناامنی تیاتای و   رژیم و در نتیجه بی

اقتصااادی احتمااالی ناشاای از آن در منطقااه  

جزیره موجاب شاسه تاا ایان دو کشاور،       شبه

فصاال  و  حاال   گفتگااو و مااذاکره را بهتاارین راه

 کاره شامالی  ای  وضوع هساته آمیز م مسالمت

و اقساما  حمایتی بیشاتری را   اینسقلمساد نم

عمل آورنس.  از این کشور در مقایسه با ایران به

در عااین حااال کااه ایاان دو کشااور باار لاازو  

همکاااری، مشااارکت و حمایاات بااازیگران    

کیس داشته و حتای  أت کره شمالیای از  منطقه

چین در راتاتای پیشابرد ایان هاسا، خاود      

عهسه   جانبه را نیز به گفتگوهای شش میزبانی

 گرفته اتت.
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