
 

 

در قطعنامه ایران علیه تحریم تسلیحاتی  مقایسه

 ی پیش از آنهاقطعنامه و 3322
 22/4/۹۳۱5 تاریخ پذیرش: 22/2/۹۳۱5 تاریخ دریافت:

 عبداهلل عابدینی

 

 چکیده
ی تحریما  پشیاش    هاا قطعنامه، 22۹5جوالی  22در تاریخ  22۳۹ با تصویب قطعنامه

تری  مباحا  مطرححاه در لاو     از مهم . یک لغو شدندایران جمهوری اسالم  علشه 
 های تسلشحات  ایاران باود  موضوع تحریم ،5+۹مذاکرات مشان ایران ح گرحه موسوم به 

ی تحریم  علشه ایران حضع شده بود. اگرچه در برناماه جاامع   هاقطعنامهکه بر اساس 
اماا شاورای    ،دهشاما موضوع تحریم تسلشحات  ایاران ن اقدام میترک )برجام( سخن  از 
ی پشیاش  را در  هاا قطعناماه موجاود در  ی هامحدحدیتامنشت به ابتکار خویش برخ  
، هاا محادحدیت ای  در  اصالحات ا ایجاد گنجاند ح ب 22۳۹قالب پشوست دحم قطعنامه 

بررس  ای  تغششرات بر  ،تمرکز ای  مقاله. کرده استمورد ایجاد  در ای تغششرات مهم  
 است. ی پشیش هاقطعنامه در مقایسه با

 

 .برجام، تحریم تسلشحات ، 22۳۹ قطعنامه ،شورای امنشت :واژگان کلیدی

                                                                                                                                        
 تهران دانیگاه فاراب  پردیس حقوق دانیکده استادیار S_abedini_a@ut.ac.ir 
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 مقدمه
ایاران، بااالخره ایاران ح گارحه موساوم باه        ایهساته ها مذاکره در خصوص برنامه پس از سا 

( در ماورد  ۹۳۱4) 22۹5هاای بهاار ح تابساتان    ماهتوانستند در جلسات فیرده  5+۹کیورهای 

جادح    ایاران بار اسااس    ایهساته متن  نهای  پشرامون حل ح فصل اختالفات ناش  از برناماه  

لرفش  به توافق دست پشدا کنند. مت  مزبور موسوم به برناماه جاامع   ای بندی ح تعهدات  برزمان

پشراماون اقادامات لارفش  در    پشوست مهم پنجم خاود   ازسوم در بخش اقدام میترک )برجام( 

انارژی   المللا  باش  که شورای امنشت با دریافت گزارش تأیشد آژانس  کندم اعالم  ۹«رحز اجرا»
نماید کاه  ای م پشوست مزبور، اقدام به صدحر قطعنامه ۹5اتم  مبن  بر انجام تعهدات ذیل بند 

 کارد    پشیاش  در ماورد ایاران را لغاو خواهاد     ی تحریما هاا قطعناماه ضم  تأیشد برجام، مفاد 

(JCPOA, Annex V, Section C).  منیور ملال متحاد تاا     4۹چهار قطعنامه تحریم  ذیل ماده
  .۹۱2۱ح  ۹22۳، ۹747، ۹7۳7 رسشدن به رحز اجرا عبارت بودند از قطعنامه

در ای  چهار قطعنامه، مفاد تحریم  شامل ممنوعشت مساافرت، انساداد اماوا  ح تحاریم تسالشحات      

ایاران کاه    ایهستهبودند. بر ای  اساس، فهرست  از اشخاص حقشق  ح حقوق  ایران  مرتبط با برنامه 

هاا علشاه   که منحصراً برای نظارت بار اجارای تحاریم    ۹7۳7توسط شورای امنشت یا کمشته تحریم  
گرفتناد کاه باه نوباه خاود موجاب ایجااد        ایران ایجاد شده باود، در فهرسات تحریما  قارار ما      

هشچ یا  از ایا     در عش  حا ،شد. ی  برای اشخاص مزبور ح در نهایت، کیورمان م هامحدحدیت

؛ زیرا ای  امر به لاور مساتقشم   دهدم ها به اندازه تحریم تسلشحات  تأثشرگذاری خود را نیان نریمتح

، ای  امر منجر به تضاعش  بنشاه دفااع  کیاور     مدت لوالنبا مقوله امنشت کیور مرتبط است ح در 
، 22۹5جاوالی   22در تااریخ   22۳۹گردید. با رسشدن به رحز اجارای برجاام ح صادحر قطعناماه     م 

ی مزباور  هاا قطعناماه   مفاد تحریم ،2به عنوان پشوست نخست قطعنامه ضم  تأیشد برجام ح درج آن

                                                                                                                                        
1. Implementation Day 

گرفت، برای ح در صورت  که از سوی شورای امنشت نشز مورد تأیشد قرار نم  استبرجام سندی مستقل از قطعنامه  .2
لرفش  آن تعهدات  سشاس  را برای رسشدن به اهداف خود در بر داشت. ای  نکته در بشانشه حزارت امور خارجه ایران 

آحر بودن مفاد موجب الزامدرج شده است. بنابرای ، تأیشد ح درج برجام در پشوست قطعنامه  22۳۹متعاقب صدحر قطعنامه 
های حقوق  داخل  خویش شود که امکان تغششر آن را ل  سازحکارهای موجود در نظامکننده م آن برای لرفش  مذاکره

با ای  حا ، نقض قطعنامه به معنای نقض برجام نخواهد بود. زیرا ایران در خصوص برجام تعهدات  را  نخواهند داشت.
منصرف از اتخاذ تصمشم توسط شورای امنشت است. برای میاهده بشانشه ایران متعاقب صدحر پذیرفته است ح ای  امر 

 S/2015/550که به عنوان سند ملل متحد نشز به ثبت رسشد، ر.ک:  22۳۹قطعنامه 
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اما در عوض، شورای امنشت به ابتکار خاود، در پشوسات    ،(Resolution 2231, para. 7(a)) لغو شدند

گانه باال از جمله تسلشحات  باق  گاذارد  های سهرا در قالب تحریم هامحدحدیتدحم قطعنامه، برخ  

 (JCPOA, Annex B)را منوط به گذر مدت زمان  میخص نمود.  هاآنح اختتام 

است کاه بایاد در آن    22۳۹دحم قطعنامه  پشوست ،یک  از موضوعات مورد توجهدر حاقع، 

هاای شاورای   که تمام  تحاریم  دهدم نیان  پشوستتأمل بشیتری داشت. در نگاه نخست ای  

به ناوع  در ایا  بشانشاه     ۹۱2۱ح  ۹22۳، ۹747، ۹7۳7امنشت مندرج در چهار قطعنامه تحریم  

  (Resolution 2231, paras. 2-7) .اندشدهتکرار 

نکته دیگر ای  است که شورای امنشت همان سازحکار ح شدت برخورد با کاالها، خدمات ح 

ای که اجاازه  به گونه در پشش گرفته است؛در پشوست دحم قطعنامه مزبور  موارد مورد تحریم را

بر مبنای مورد به مورد ح بر اساس تأیشد شاورای امنشات    محدحدشدهفرحش ح عرضه تسلشحات 

تفاحت  کاه برجاام در محادحدیت تسالشحات       (Resolution 2231, paras. 2, 4, 5)خواهد بود. 

فرحش تسلشحات به ایران به کلا  ممناوع باود اماا در      ،از ای ایجاد کرده ای  است که تا پشش 

پشوسات دحم   5حا  حاضر فرحش تسلشحات با تأیشد شورای امنشات مجااز اسات. صادر بناد      

موافقت قبلا  شاورای    کهی ا، میرحط به هادحلتتمام  : »داردم قطعنامه در ای  راستا اشعار 

میاارکت داشاته ح    هاا فعالشات توانند در ای  ، م کسب کنند به صورت مورد به موردرا امنشت 

 کیورهای مایل به صادرات تسلشحات به ایران قادر هساتند بنابرای ، ...« اجازه آن را صادر کنند

د. نا شاورای امنشات نمای   محدحدشاده تسالشحات   فرحشبا جلب نظر شورای امنشت مبادرت به 

(Resolution 2231, para. 5)   ی بالساتش  نشاز در ایا     هاا موشا  نکات مهم دیگری از جملاه

 باشند. که برای توان دفاع  ایران حائز اهمشت م  اندشدهپشوست دحباره مطرح 

ی مزباور از جملاه در   هاا محادحدیت در خصاوص   یرحشانگر نظر به ضرحرت تحقشاق ح  

های تسلشحات  شورای امنشت علشاه ایاران را   خصوص تسلشحات، نوشتار حاضر موضوع تحریم

در ای  مشان، پرسش اصال  مقالاه ایا  اسات کاه قطعناماه       محور بررس  خود قرار داده است. 

ی تحریم  پشش از خود داشته است. فرضاشه نوشاتار   هاقطعنامهچه تحوالت  در قشاس با  22۳۹

های تسلشحات  از ، تحریم22۳۹اضر ای  است که با حجود برجام ح در پ  آن صدحر قطعنامه ح

ی پشیش  به امکان خرید ح فرحش تسلشحات تحت شرایط  هاقطعنامهشکل ممنوعشت کامل در 
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ی هاا قطعناماه های منادرج در  بنابرای ، در ادامه، نخست به ممنوعشتتبدیل شده است. خاص 

را از ای  منظر مورد  22۳۹پردازیم ح در بخش دحم، قطعنامه م  22۳۹پشش از قطعنامه  تحریم 

در پایان نوشتار، جدحل  از بررس  تطبشق  موضاوع   ینکهاضم   دهشم.تجزیه ح تحلشل قرار م 

 حاضر در قالب پشوست ارائه شده است.

 

  7728ی تحریمی صادره پیش از هاقطعنامه الف.
م بار  ی  را در قالاب تحاری  هاا محادحدیت موجب شد شورای امنشت  ایهستهاگرچه موضوع برنامه 

هاای تسالشحات    از جملاه تحاریم   تحریما  شاورا  گستره ح لشا  اقادامات    اما  ،ایران حضع نماید

موضوع  است که جای تأمل دارد. به عبارت دیگر، شاورا ناه تنهاا     ایهستهی هاسالحغشرمرتبط با 

بلکاه   ،ایاران ماد نظار قارار داده     ایهستهی بالستش  را در خصوص ابعاد نظام  برنامه هاموش مقوله 

شاورا   رساد ما  ، باه نظار   داده است. با ای  حا مد نظر قرار هم تسلشحات را  گونه هرموضوع تحریم 

گونه درآمد مال  برای ایران باه حاساطه فارحش تسالشحات ح از لارف       نمودن هربا مسدحدقصد داشته 

ی هاا موش در قابل استفاده  هاآنقطعات از که برخ   دیگر کیورهادیگر، امکان حاردات تسلشحات از 

 ایران در ای  گونه موارد شود. های بسشار برایمحدحدیت، موجب بالستش  است
 

 ممنوعیت خرید و فروش تسلیحات .8
تحریم تسلشحات  شورای امنشت سازمان ملل متحد علشه ایران بارای نخساتش  باار در قطعناماه     

کاه   داردما  بند پنجم اجرای  قطعنامه مزباور اشاعار   برقرار شد.  2227مارس  27مورخ  ۹747

که ایران نباید به تجهشز، فرحش یا انتقا  مستقشم ح غشرمستقشم  گشردم شورای امنشت[ تصمشم »]

هر گونه سالح یا مواد مرتبط با آن از سرزمش  خویش یاا توساط اتبااع خاود یاا هواپشماهاا ح       

از خرید ای  گونه اقالم  هادحلتهمه  نکهیاهای دارای پرچم ای  کیور مبادرت نماید؛ ح کیت 

اعام   ی پرچم ای  کیورها ممنوع هستند؛ی داراهاکیت پشماها ح یا هوا اتباعیاناز ایران توسط 

در حاقع، بر اساس ای  بند، ایران در حهلاه نخسات از    ۹«در سرزمش  ایران باشد یا خشر. نکهیااز 

                                                                                                                                        
1. 5. Decides that Iran shall not supply, sell or transfer directly or indirectly from its territory 
or by its nationals or using its flag vessels or aircraft any arms or related materiel, and that all 
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نشاز از خریاد هار گوناه تسالشحات از ایاران مناع         هاا دحلتح  شودم صادرات تسلشحات منع 

 هاا دحلات شاورای امنشات[ از هماه    : »]داردم بند شیم ای  قطعنامه نشز چنش  اظهار . شوندم 

مراقبت ح محدحدیت را در خصوص تجهشز، فرحش یا انتقا  مساتقشم ح غشرمساتقشم    خواهدم 

 هواپشماای جنگا ،  توپخاناه باا کاالشبر بازر ،      هایسشستمتان ، خودرحهای زره ، هر گونه 

موشک  که بر اساس ]دفتر[ ثبت ملال متحاد    هایسشستمیا  هاموش ناح،  بالگردهای تهاجم ،

از سرزمش  خویش یا توسط اتباع خود یا هواپشماها  ،میخص شده ۹در مورد تسلشحات متعارف

، کما    ح ]همچنش [ انتقا  هر گونه کم  فن  یا آموزش ی دارای پرچم ای  کیورهاکیت ح 

ح انتقا  خدمات ح منابع ماال  مارتبط باا تجهشاز،      خدمات، دالل  یا  سایر گذاریسرمایهمال ، 

ی هاا زرادخانه ثبات ب فرحش، انتقا ، ساخت یا استفاده از چنش  اقالم  در جهت جلوگشری از 

شده در ایا  بناد   در ای  بند ای  است که لح  ابرازنکته قابل توجه  2«ند.نمای اعما  ،تسلشحات 

ی مرباوط باه   هامحدحدیتخواسته برخ   هادحلتزیرا از  ،نشست آحرالزامخالف بند پنجم،  بر

 ۳ی سنگش  را در خصوص ایران اعما  کنند.هاسالح

گونه سالح بر اساس بند  نکته جالب در ای  مشان ای  است که ایران از صادرات هردیگر 

دیگار   ،اماا لباق بناد شیام     ،شودم ی کوچ  نشز هاسالحپنجم منع شده ح ای  امر شامل 

                                                                                                                                        
States shall prohibit the procurement of such items from Iran by their nationals, or using their 
flag vessels or aircraft, and whether or not originating in the territory of Iran. 
1. United Nations Register of Conventional Arms 

 ۹72ثبت فرحش تسلشحات سنگش  توسط دبشرخانه ملل متحد تأسشس شده ح  برای، ای  سامانه ۹۱۱۹از سا  
اندازی ای  سامانه، ایجاد شفافشت در نقل ح انتقاالت کنند. هدف از راهکیور از جمله ایران با آن همکاری م 

ی  کننده توسط ی  کیور در تارنمای اثباتشدن کیورها از حاردات تسلشحات ب تسلشحات  ح کم  به آگاه
 سامانه به عنوان اهداف ایجاد آن بشان شده است. برای میاهده الالعات بشیتر، ر.ک:

http://www.un-register.org/HeavyWeapons/Index.aspx 
2. 6. Calls upon all States to exercise vigilance and restraint in the supply, sale or transfer 
directly or indirectly from their territories or by their nationals or using caliber artillery 
systems, combat aircraft, attack helicopters, warships, missiles or missile systems as defined 
for the purpose of the United Nations Register on Conventional Arms to Iran, and in the 
provision to Iran of any technical assistance or training, financial assistance, investment, 
brokering or other services, and the transfer of financial resources or services, related to the 
supply, sale, transfer, manufacture or use of such items in order to prevent a destabilizing 
accumulation of arms. 

ها ح تعابشر مرتبط پردازیهای شورای امنشت از جمله نحوه استفاده از عبارتدر خصوص نحوه تفسشر قطعنامه .۳
 .Wood, 1998)) ;(Alexander, Alexander, 2007) ;((2010با آن، ر.ک: 

http://www.un-register.org/HeavyWeapons/Index.aspx
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ایا    .اناد شاده ، مناع  ی سنگش  میخص  کاه احصاا شاده   هاسالحصرفاً از فرحش  هادحلت

، گذاریسرمایه، کم  مال ،  شامل انتقا  هر گونه کم  فن  یا آموزشدر بند شیم موضوع 

ا تجهشز، فرحش، انتقا ، ساخت نتقا  خدمات ح منابع مال  مرتبط یح ا سایر خدمات دالل  یا

ی تسالشحات  نشاز   هاا زرادخاناه  ثباات  با  یا استفاده از چنش  اقالم  در جهت جلاوگشری از  

 کیورهادیگر بند پنجم شامل چنش  محدحدیت  در صراحت در حال  که ایران لبق  .شودم 

مانناد کما  ماال ،     شاده باه برخا  ماوارد برشامرده     تواناد ما  بنابرای ، ایران  نیده است.

سایر خدمات ح انتقا  خدمات ح منابع ماال  مارتبط باا سااخت یاا       ، دالل  یاگذاریسرمایه

حاق فارحش تسالشحات     ،دیگار کیاورها   نکاه یااستفاده از چنش  اقالم  دست بزند. ضام   

بارای   ،کوچ  به ایران را دارند. در حاقع، هر نوع تسلشحات  کاه در بناد شیام ذکار نیاده     

 باه شاکل   decides لح  بند پنجم با درج فعال   همچنش ، صادرات به ایران منع نیده است.

آغاز شده ح  calls uponدر حال  که ابتدای بند شیم با فعل  ،آمرانه مد نظر قرار گرفته است

مراقبت الزم را در خصوص محدحدیت تسالشحات سانگش  باه عمال      خواهدم  هادحلتاز 

در احاراز ح نحاوه اعماا      ۹«حاشاشه صاالحدیدی  »از ناوع    هادحلتدر ای  حالت، آحرند. 

نام برخ  اشخاص حقشق   نکهیانکته آخر  .شوندم  مندبهرهمراقبت ح حت  اجرای بند شیم 

ی بالستش  نشز در پشوست نخست ایا  قطعناماه نشاز باه     هاموش ح حقوق  مرتبط با برنامه 

 .آیدم چیم 

                                                                                                                                        
1. Margin of appreciation 

های ابتدای  فعالشت خود پشرامون ارتباط مشان اجرای تعهدات ای  مفهوم به ابتکار دیوان ارحپای  حقوق بیر در سا 
د. شها مطرح های بنشادی  ح سایر تعهدات آنهای متعاهد کنوانسشون ارحپای  حقوق بیر ح آزادیحقوق بیری دحلت

های عضو هرگاه تعارض  مشان ای  مفهوم در پ  بشان ای  نکته است که در زمان اجرای تعهدات مختل  دحلت
باید تمام  ربطیاجرای ای  تعهدات ح تعهدات بنشادی  ناش  از کنوانسشون ارحپای  حقوق بیر به حجود آمد، دحلت ذ

های اقدامات مقتض  را در جهت اجرای هماهنگ تعهدات مزبور به عمل آحرد. آنچه در مورد خاص اجرای قطعنامه
تحریم  شورای امنشت مطرح شده، حاششه صالحدیدی است که شورای امنشت سازمان ملل در راستای اجرای 

ه مفهوم حاششه صالحدیدی در ای  نوشتار منحصر به کند. بنابرای ، نگاه بهای عضو اعطا م تصمشمات خود به دحلت
های شورای الملل عام به لور کل  ح اجرای قطعنامهآحرده دیوان ارحپای  حقوق بیر نشست ح در عرصه حقوق بش 

 (؛۹۳2۱ا، پارسانش)گشرد. در زبان فارس  نشز به ای  موضوع پرداخته شده است: مد نظر قرار م  ،امنشت به لور خاص
.(Legg, 2012) 

http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/446936
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 ایهستهپرتاب تسلیحات  هایسیستم .7
را در زماره   ایهساته پرتاا  تسالشحات    هاای سشساتم نکته قابل توجه دیگر ای  است که اگار  

 ۳۹ماورخ   ۹1۱1بناد پانجم قطعناماه     باه  ، سابقه تحریم تسلشحات  ایاران تسلشحات قرار دهشم

باه موضاوع مراقبات    ح صاادر شاده   منیور ملل متحاد   42که ذیل ماده  رسدم  2221جوالی 

ی بالستش  ایاران  هاموش ح برنامه  ایهستهاز انتقا  کاالها ح خدمات مرتبط با برنامه  هادحلت

باودن  آحرالزاماست ح عمده توجه شورا در بح  ای چه لح  ای  بند نشز توصشهاگر ۹.پردازدم 

 انرژی اتم  معطوف است.   الملل بش ی مورد نظر آژانس هاتعلشقبه موضوع 

صادر شده نشز به موضوع  ۹747ه پشش از قطعنامه ک 2221دسامبر  21مورخ  ۹7۳7 قطعنامه

در مقاام بشاان    ۹7۳7. بند سوم قطعناماه  ه استکرداشاره  ایهستهپرتا  تسلشحات  هایسشستم

، ساازی غنا  ایاران )  ایهستهدر ارائه خدمات ح کاالهای مرتبط با برنامه  هادحلتالزام مراقبت 

پرتاا  تسالشحات    هاای سشساتم مرتبط با آ  سنگش (، بح  توسعه  یهافعالشتبازفرآحری ح 

. بخش سوم از بناد چهاارم ایا  قطعناماه نشاز دسات       دهدم را نشز در ای  دسته قرار  ایهسته

ح همچناش ، توساعه    ایهساته باه فرایناد برناماه     تواناد ما  را در تعشش  ماواردی کاه    هادحلت

بند هفدهم قطعنامه نشز به  کم  نماید، باز گذاشته است. ایهستهپرتا  تسلشحات  هایسشستم

پرتاا    هاای سشساتم به خصوص در زمشنه  هادحلتممنوعشت آموزش اتباع ایران  توسط سایر 

اشاره دارد. درج نام برخ  اشخاص حقشق  ح حقوق  مارتبط در خصاوص    ایهستهتسلشحات 

   قابل ذکر است. ی بالستش  در پشوست قطعنامه نشز در ای  رابطههاموش 

 ایهساته پرتاا  تسالشحات    هایسشستم، به بح  2222مارس  ۳مورخ  ۹22۳در قطعنامه 

اشاره شده ح موضوع تحریم تسلشحات  به لور میخص ذکر نیده است. بند نهم به ممنوعشات  

نشاز باه ایا     اشااره دارد. بناد هفادهم     ایهساته پرتا  تسلشحات  هایسشستمحمایت مال  از 

باید اقادامات  را تمهشاد کنناد     هادحلتکه به لور کل ، ایران ح سایر  کندم موضوع مهم اشاره 

 هاا آنکه دعوای  در خصوص قراردادها ح معامالت  که باه حاساطه اعماا  تحاریم از اجارای      

                                                                                                                                        
1. 5. Calls upon all States, in accordance with their national legal authorities and legislation 
and consistent with international law, to exercise vigilance and prevent the transfer of any 
items, materials, goods and technology that could contribute to Iran’s enrichment-related and 
reprocessing activities and ballistic missile programs. 
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 دیگار به برخا  قراردادهاای نظاام  ایاران باا       تواندم د. ای  بح  یوجلوگشری شده، اقامه ن

 ۹مصداق پشدا کند. S 300ی هاموش از جمله رحسشه در مورد سامانه  هادحلت

باه ایا  نکتاه توجاه دارد کاه ایاران نبایاد لا           22۹2ژحئا    ۱مورخ  ۹۱2۱بند هفتم قطعنامه 

ی مارتبط باا   آحرفا  ی  خااص از جملاه   هاا فعالشات ی تجاری خاود منفعتا  را در قباا     هافعالشت

هستند، در کیورهای دیگر داشاته باشاد.    ایهستهی هاسالحی بالستش  که قادر به پرتا  هاموش 

بناد   .کیاد م برای بار دحم بح  تحریم تسلشحات  را پشش ح بند هیتم ای  قطعنامه نشز به صراحت 

از تجهشاز، فارحش یاا     هادحلتکه همه  گشردم شورای امنشت[ تصمشم : »]داردم هیتم چنش  اشعار 

توپخانه با کاالشبر بازر ،    هایسشستمتان ، خودرحهای زره ،  هر گونهقا  مستقشم یا غشرمستقشم انت

موشک  که بر اساس ]دفتر[ ثبات   هایسشستمیا  هاموش هواپشمای جنگ ، بالگردهای تهاجم ، ناح، 

 ملل متحد در مورد تسلشحات متعارف میخص شده است یا مواد )سازحبر ( مرتبط از جمله لاوازم 

[ یاا  مباد  تعشاش  شاده باشاد، از ]    ۹7۳7یدک  یا اقالم  که توسط شورای امنشت یا کمشته تحریما   

شان یا با اساتفاده از کیات  یاا    یا اشخاص تحت صالحشت اتباعیانیا از لریق  شانسرزمش ]مسشر[ 

باشد یا نباشد، ممانعت به عمال آحرناد.    شانسرزمش در  نکهیا؛ اعم از هاآنهواپشماهای دارای پرچم 

باید از انتقا  هار گوناه آماوزش فنا ، میااحره یاا ساایر         هادحلتکه همه  گشردم همچنش  تصمشم 

های مربوط به تجهشز، فرحش، انتقا ، ساخت، نگهداری یا استفاده از چناش  اقالما    خدمات یا کم 

ناد ح در ایا    کنممانعات   شانسرزمش [ یا ]مسشر[ مبد یا از ] اتباعیاناز لریق  هاآنح مواد مرتبط با 

مراقبات ح محادحدیت را بار تجهشاز، فارحش، انتقاا ، سااخت ح         خواهدم  هادحلتاز همه زمشنه، 

                                                                                                                                        
 ه است. ر.ک:دادهای نخست بعد از برجام به ایران تحویل در ماهرا بر اساس اخبار، رحسشه سامانه مزبور  .۹

www.tabnak.ir/fa/news/579995/اس-۳22-رحس -پس-از-۱-سا -از-راه-انزل -حارد-ایران-شدحیدیو 
لشحات به ایران ممنوع نشست، اما هر گونه ، صادرات تس22۳۹ینکه در حا  حاضر با توجه به مقررات قطعنامه اتوضشح 

ینکه در ای  باره کیوری قصد صادرات تسلشحات مانند اصادرات  نشازمند کسب مجوز قبل  از شورای امنشت است. 
داشته باشد، تعهدی است که دحلت فرحشنده تسلشحات بر عهده دارد ح   S 300های رحسشه به ایران در خصوص سامانه

در صورت نشاز ای  دحلت باید از شورای امنشت کسب مجوز کند ح هر گونه نقض تعهدی در ای  باره ارتبال  به ایران 
ای  باره ای  است  مراجعه نمایشد. تنها تعهد ایران در 22۳۹پشوست دحم قطعنامه  5کند. در ای  خصوص به بند پشدا نم 

پشوست دحم قطعنامه، باید در مواردی که قابل استفاده ح  4که در صورت دریافت اقالم با کاربرد دحگانه مندرج در بند 
 ای است، خودداری کند.لشحات هستههای پرتا  تسمرتبط با سامانه

http://www.tabnak.ir/fa/news/579995/اس-300-روسی-پس-از-9-سال-از-راه-انزلی-وارد-ایران-شدویدیو
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تار از بناد   ایا  بناد جاامع    «اعماا  نمایناد.   هاآنهای استفاده از دیگر تسلشحات نظام  ح سازحبر 

است ح تا حد امکان تمام تسلشحات را ماد نظار قارار داده اسات.      ۹747تحریم  میابه در قطعنامه 

 رباط یذ ۹7۳7کردن برخ  اقالم خاص نشز توسط شورا یا کمشته تحریم  امکان فهرست نکهیاضم  

با توجاه   ،البتههای تسلشحات  را به مرحر زمان افزایش دهد. حجود دارد که ممک  است گستره تحریم

لحا  بخاش    نکاه یااند مگر به بخش اخشر ای  بند، تمام  تسلشحات در دایره تحریم شورا قرار گرفته

ی برخوردار ندانشم که ای  استدال  با توجاه باه   آحرالزاماز درجه  calls uponاخشر را با توجه به فعل 

. ای  بند تا حد امکان سع  کارده راه  شودم های قبل  ای  بند تقویت در بخش decidesکاربرد فعل 

 شاده  شاش تعتوسط دفتر ثبت ملل متحد در ایا  زمشناه ح ماوارد     شده ششتعهر گونه حرحد تسلشحات 

گونه که در مقایسه باا  هماناحتمال  توسط شورای امنشت ح کمشته تحریم  را به ایران مسدحد نماید. 

در  شاده ثبات های همراه باا تسالشحات   سازحبر قابل میاهده است، بح   ۹747بند میابه قطعنامه 

یدک  ای  تسلشحات ح اقالم دیگری که توسط شورای امنشت ح کمشتاه   لوازمملل متحد،  ربطیذدفتر 

خواساته شاده    هاا دحلات ، در ای  بند اضافه شده است. همچنش ، از شوندم تعشش   ربطیذتحریم  

  ند.کنقطع  به ایرانهای آن را ح سازحبر صادرات هر گونه تسلشحات 

ی هاا فعالشات  در خواهاد ما  از ایران  آحرالزامبا لحن   ۹۱2۱بند نهم قطعنامه  ،نکهیاضم  

از جمله  ، حارد نیود؛هستند ایهستهکه قادر به حمل تسلشحات   ی بالستشکهاموش مرتبط با 

نشاز   هاا دحلات از  ،ی بالستش . همچنش هاموش ی مربوط به آحرف پرتا  از لریق گونه[  ]هر

ی یاا کما  فنا  باه ایاران در      آحرفا  خواسته شده اقدامات الزم را برای ممانعات از انتقاا    

نشز درج شده که  22۳۹در قطعنامه با کم  تغششرات ای  بند  انجام دهند. هافعالشتخصوص ای  

 بدان خواهشم پرداخت.  

مراقبت از انجام معامالت  که ی  لرف آن ساااه پاساداران ایاران باشاد، از جملاه دیگار       

نجاام  خواسته تا نسبت بادان مراقبات الزم را ا   هادحلتمواردی است که شورای امنشت از همه 

پشوست دحم قطعناماه   دحم قطعنامه مزبور گویای ای  مطلب است.حدهند. بند دحازدهم ح بشست

 پرداخته است.پاسداران به درج نام اشخاص حقوق  مرتبط با سااه  نشز به لور میخص
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  7728 قطعنامه ب.
دادن هما اتصادر شد ح هدف آن تأیشد مفاد برجام، خ 22۹5جوالی  22در تاریخ  22۳۹قطعنامه 

ی هاا محادحدیت ی خاص از جمله هامحدحدیتی تحریم  پشیش  ح ایجاد برخ  هاقطعنامه به

ی مرتبط پشیاش  باا تأیشاد    هاقطعنامهبند هفتم قطعنامه، تمام  بخش نخست لبق  .استنظام  

توافاق( لغاو خواهناد    رحز اجارای  در ایران ) ایهستهبودن برنامه آمشزآژانس در خصوص صلح

لباق ساازحکار بنادهای     نکاه یامگر  ،ندشوهای تسلشحات  نشز لغو م تحریم ،بدی  ترتشب ۹شد.

 ،بخاش دحم بناد هفاتم   بار اسااس    .پشیش  دحباره تحمشل شوندهای یازدهم ح دحازدهم تحریم

هاا توساط شاورای    ل  مواعد زمان  خاص  تا رحز اختتام کامل تحاریم  هامحدحدیتیکسری 

ساا  یاا باه تأیشاد      ۹2کاه مادت آن    دستور کار شوراایران از  ایهستهامنشت ح حذف پرحنده 

در پشوست دحم تحت عنوان بشانشاه   ،)بند هیتم قطعنامه( انس کمتر از ده سا  هم خواهد بودآژ

 بشن  شده است.  پشش

 

 از تحریم تسلیحاتی تا محدودیت تسلیحاتی .8

، دکار ما  گونه صادرات ح حاردات تسلشحات  به ایران را مناع   که هر ذکرشدهی هاقطعنامهخالف  بر

کننده تسلشحات  شورا را به تجویز تسلشحات  تحات  دیگر، تصمشمات منع یکردیرحا ب 22۳۹قطعنامه 

لا  مادت   ی  هامحدحدیت، 22۳۹قطعنامه پشوست دحم بند پنجم لبق شرایط  خاص تبدیل نمود. 

هماه  »د شد. لبق ایا  بناد   نی مندرج در ای  بند اعما  خواههاسالح برجامزمان پذیرش  سا  از 5

توانناد در  شورای امنشت بر مبنای مورد به ماورد، ما   قبل  ]اجازه[ گشری میرحط به تصمشم ،هادحلت

]اقدامات ذیل[ ح اجازه دارند تا نسبت به تجهشز، فرحش یا انتقا  مساتقشم یاا غشرمساتقشم هار گوناه      

توپخاناه باا کاالشبر بازر ، هواپشماای جنگا ، بالگردهاای         هاای سشساتم تان ، خودرحهای زره ، 

کاه بار اسااس ]دفتار[ ثبات ملال متحاد در ماورد          موشاک   هایسشستمیا  هاموش تهاجم ، ناح، 

[ یا ]مساشر[  مبد تسلشحات متعارف میخص شده یا مواد )سازحبر ( مرتبط از جمله لوازم یدک  از ]

                                                                                                                                        
ده توسط ایران را به شورای امنشت شآژانس گزارش مزبور مبن  بر تأیشد اقدامات انجام  22۹1ژانویه  ۹1در  .۹

 ارائه نمود ح ای  رحز به عنوان، رحز اجرای برجام قلمداد گردید. برای میاهده مت  گزارش، ر.ک:
https://www.iaea.org/sites/default/files/gov-inf-2016-1.pdf 

https://www.iaea.org/sites/default/files/gov-inf-2016-1.pdf
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شاان یاا باا اساتفاده از کیات  یاا       یاا اشاخاص تحات صاالحشت     اتباعیانیا از لریق  شانسرزمش 

ح ]همچناش [ انتقاا  هار     باشد یا نباشاد  شانسرزمش در  نکهیا؛ اعم از هاآنهواپشماهای دارای پرچم 

هاای مرباوط باه تجهشاز،     میاحره یا سایر خدمات یا کم خدمات ح منابع مال ، گونه آموزش فن ، 

مندرج در ایا  بناد،    هاآنح مواد مرتبط با  گهداری یا استفاده از چنش  اقالمفرحش، انتقا ، ساخت، ن

ای  بناد در برابار بناد هیاتم      ۹.«مبادرت حرزند شانسرزمش [ یا ]مسشر[ مبد یا از ] اتباعیاناز لریق 

تری  مت  تحریم تسالشحات  ایاران توساط شاورای امنشات تلقا        قرار گرفته که کامل ۹۱2۱قطعنامه 

های  در نگاارش بناد پانجم ضامشمه دحم     تفاحت ۹۱2۱. با ای  حا ، در مقایسه با بند هیتم شودم 

مشتاه تحریما    اقالم  که توسط شاورای امنشات یاا ک    »...عبارت  نکهیا. نخست شودم دیده  22۳۹

، دیگار  22۳۹بر اساس برجام ح قطعناماه   چونحذف شده است. در حاقع، « تعشش  شده باشد... ۹7۳7

قرار نشست شورای امنشت مبادرت به تحریم تسلشحات  عام یا خاص دیگری نماید یا کمشته تحریما   

نشز چنش  اقدام  انجام دهد، درج عبارت مزبور از نظار نگارنادگان پشوسات دحم الزم نباوده اسات.      

ریما   گرچاه شاورای امنشات ح کمشتاه تح     بند محذحف حجود دارد ای  است کاه ای که در ای  نکته

نمایند، اما ایا  نکتاه   دحر تصمشم تحریم  در خصوص ایران به ص دیگر قرار نشست مبادرت ربطیذ

صالح تجویز خرید ح فرحش ساالح تلقا    نشز در بند پنجم تصریح شده که شورای امنشت مرجع ذی

. به عبارت دیگر، تحریم کامل تسلشحات سنگش  تبدیل باه ناوع  محادحدیت شاده کاه در      شودم 

، توجه به ایا   ای  با حجوداثر میابه  با تحریم داشته باشد.  تواندم صورت مخالفت شورای امنشت 

، مساائل باقشماناده باا ایاران    نکته نشز ضرحری است که تا رحز تأیشد آژانس مبنا  بار حال ح فصال     

 2کمشته تحریم  ح شورای امنشت همچنان پابرجاست.تصمشمات 

                                                                                                                                        
1. 5. All States may participate in and permit, provided that the Security Council decides in advance on a 
case-by-case basis to approve: the supply, sale or transfer directly or indirectly from or through their 

territories, or by their nationals or individuals subject to their jurisdiction, or using their flag vessels or 

aircraft, and whether or not originating in their territories, to Iran, or for the use in or benefit of Iran, of 
any battle tanks, armored combat vehicles, large caliber artillery systems, combat aircraft, attack 

helicopters, warships, missiles or missile systems, as defined for the purpose of the United Nations 

Register of Conventional Arms, or related materiel, including spare parts, and the provision to Iran by 
their nationals or from or through their territories of technical training, financial resources or services, 

advice, other services or assistance related to the supply, sale, transfer, manufacture, maintenance, or use 

of arms and related materiel described in this subparagraph. This paragraph shall apply until the date five 
years after the JCPOA Adoption Day or until the date on which the IAEA submits a report confirming the 

Broader Conclusion, whichever is earlier. 

منتیر شد ح مورد تأیشد شورای حکام آژانس قرار  ( توسط مدیرکل آژانس۹۳۱4)آذرماه  22۹5دسامبر  2ای  گزارش در  .2
 pdf-2015-https://www.iaea.org/sites/default/files/gov.68          گرفت. برای میاهده مت  گزارش، ر.ک:

https://www.iaea.org/sites/default/files/gov-2015-68.pdf
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در خصوص تحریم تسلشحات  ایران ای  است کاه   ۹۱2۱یک  دیگر از بندهای محذحف قطعنامه 

مراقبات ح محادحدیت را بار تجهشاز،      خواهاد ما   هادحلتاز همه  ]شورای امنشت[ در ای  زمشنه،»...

در « اعماا  نمایناد.   هاآنهای فرحش، انتقا ، ساخت ح استفاده از دیگر تسلشحات نظام  ح سازحبر 

ر بناد تسالشحات   صاد در است که بر اساس آن،  ۹۱2۱حاقع، ای  بند مکمل صدر بند هیتم قطعنامه 

. باه  دهاد ما  آن را ماد نظار قارار    هاای  ذیل بند، دیگر تسلشحات ح سازحبر شده ح  سنگش  احصا

صارفاً   ۹747عبارت دیگر، تحریم کامل تسلشحات  از قبا  هار ناوع ساالح. در حاال  کاه قطعناماه       

باا لحنا     ۹۱2۱قطعناماه   ،صادرات تسلشحات سنگش  را لحاظ کرده بود ح لحنا  غشرآمراناه داشات   

توجاه قارار داد. در نتشجاه،     آمرانه هم تسلشحات سنگش  ح هم سایر تسلشحات را به لور الالق مورد

نشز باید تکرار محتوای قسمت محاذحف اخشار باشاد کاه      22۳۹ادامه بند پنجم پشوست دحم قطعنامه 

در قبا  تسلشحات سانگش    صرفاًمحدحدیت که  آیدم ای  گونه نشست. در نتشجه، ای  شائبه به حجود 

البتاه دح نکتاه   های مربوط به سایر تسلشحات همچنان به قوت خود باق  اسات.  حضع شده ح تحریم

در مات  برجاام کاه ایاران آن را      نکهیاسازد. نخست موضع ایران را نسبت به ای  موضوع رحش  م 

ی هاا قطعناماه باه بحا  لغاو تماام      ،کندم های مذاکره قلمداد دارای اعتبار مشان خود ح سایر لرف

در بشانشاه حزارت اماور    نکاه یاح تبدیل آن به نوع  محدحدیت اشاره شده است. دحم    گذشتهتحریم

جمهوری اساالم  ایاران   »، به ای  موضوع اشاره شده که 22۳۹خارجه ایران متعاقب صدحر قطعنامه 

کاه   دهاد م قرار  دشتأکرا مورد در برجام  کنندهشرکتهای فاهم میترک ح توافق صریح همه لرفت

نباوده ح باه هاشچ    برجام، به مثابه مفاد برجاام   دیشتأشورای امنشت در  22۳۹بر مبنای آن مفاد قطعنامه 

خارجاه  اماور  حزیر  .(S/2015/550, para. 10) «قرار دهد رشتأثاجرای برجام را تحت  تواندم حجه ن

 ،همچناش  »کاه   کردهدر مجلس شورای اسالم  در خصوص تیریح برجام اشاره در سخنان خود 

جایگزی  شد، به نحوی که امکان حاردات یاا   هامحدحدیتبا برخ   تحریم تسلشحات  ایران لغو ح

. ای  مورد نشز منحصر به ضامشمه قطعناماه   شودم صادرات اقالم دفاع  به صورت موردی فراهم 

عاد از  نشاز ب  هامحدحدیتنیدن آن تأثشری بر پایبندی به برجام نخواهد داشت. ای  است ح رعایت

ی هاا قطعناماه س برجام، رحز گذشته کلشه بر اسا ،به عالحه کامل لغو خواهد شد؛ ... سا  به لور 5

هاای  بجای ممنوعشات  هامحدحدیتیران لغو شد ح تنها برخ  ا ایهستهشورای امنشت علشه برنامه 

اعما   ،صادر شده 5+۹که از سوی ی قبل  ل  ی  سند ضمشمه قطعنامه هاقطعنامهغالظ شداد ح 
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اسات، بلکاه پاس از    های گذشته تسلشحات  ح موشاک  نااچشز   که نه تنها در مقایسه با تحریمشد 

باه شامار    5+۹حت  جزئ  از توافق ماا باا    هامحدحدیتنستشم تثبشت کنشم که ای  ها مذاکره تواماه

 .)July 2015) www.presstv.ir 14 ,«به معن  نقض برجام نشست هاآننیدن ح لذا رعایت دیآ نم

بنابرای ، مت  قطعنامه لزحماً مورد تأیشد ایران نشست. ای  بح  با درج بشانشه به عناوان پشوسات   

به ابتکاار   5+۹. در حاقع، در ابتدای بشانشه مزبور رحش  است که شودم تقویت  22۳۹دحم قطعنامه 

. به همش  دلشل است کاه  شودم پشوست  را تهشه کرده ح نام  از ایران در ای  باره برده نخود چنش  

 ۹بشانشه مزبور به عنوان بخی  از برجام که مورد تأیشد ایران است، درج نیده است.

سا  یاا در   5نکته دیگر در ای  خصوص ای  است که بر اساس قسمت پایان  بند پنجم، بعد از 

های تسلشحات  مزبور کاامالً لغاو   ایران، تحریم ایهستهآمشز بودن برنامه مبن  بر صلحاثر تأیشد آژانس 

خواهند شد. درج دحره زمان  از جمله نکات  است که همواره مورد توجه نویسندگان باوده اسات ح   

رژیام منادرج در    2.شاود م های تحریم  ملل متحد حارد که به رژیم شودم از جمله انتقادات  تلق  

بندی مطارح کارده اسات، در    پشوست دحم که تمام موارد تحریم  ح اجرای  را ذیل ی  جدح  زمان

. باه عباارت دیگار، در    شاود ما  نوع  موفقشات محساو    جهت، ح از ای   است رشنظکمنوع خود 

بناد،  ، لبق ایا   22۳۹ها به حاسطه بندهای یازدهم ح دحازدهم قطعنامه صورت عدم بازگیت تحریم

 های تسلشحات  ایران لغو خواهند شد.  سا  بعد تمام تحریم 5

های صادرات تسلشحات از ایران نشز ذیل بخش دحم از بند شیام پشوسات دحم مطارح    تحریم

باید[ اقدامات الزم را جاز در ماواردی کاه پشیاتر      هادحلتهمه »]شده است. بر اساس ای  بخش 

از تجهشز، فرحش، خریاد یاا   ، شودم  یگشرتوسط شورای امنشت به صورت مورد به مورد تصمشم

یاا اساتفاده از هواپشماهاا ح     اتباعیاان به حسشله های مربوله از ایران انتقا  تسلشحات یا سازحبر 

                                                                                                                                        
شده در ای  پشوست در جهت شهتعبمعتقدند اقدامات  22۳۹در ابتدای پشوست دحم قطعنامه  5+۹. گرحه کیورهای ۹

قسمت  7بهبود شفافشت ح ایجاد فضای  سازنده برای اجرای کامل برجام است. در ای  راستا، قسمت دحم از بند 
ها رعایت شوند. بنابرای ، حم باید از سوی دحلتدر پشوست د شدهدرجدارد که مفاد اعالم م  22۳۹اجرای  قطعنامه 

ها در مورد اجرای ای  اقدامات ملزم به تبعشت از مفاد پشوست دحم قطعنامه هستند. با ای  حا ، با توجه به دحلت
های بالستش  ح نظارت بر حمل ح نقل ها خواسته شده در مورد موش استثناکردن دح بند از پشوست دحم، از دحلت

 جای  اقالم با کاربرد دحگانه توجه خاص  را مبذح  دارند.ح هوای  در خصوص جابهدریای  
 (.۹۳22شایگان، )برای مطالعه بشیتر، ر.ک:  2

http://www.presstv.ir/
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 5باشد یا نباشد، جلاوگشری نمایناد؛ تاا     شانسرزمش در  نکهیاشان، اعم از های دارای پرچمکیت 

تار،  گشری گساترده سا  از رحز پذیرش برجام یا تاریخ  که آژانس گزارش  را مبن  بر تأیشد نتشجه

در ای  بند نشز تحریم صادرات تسالشحات توساط ایاران ماد     « هر کدام که زحدتر باشد، ارائه دهد.

تجهشاز،  »قرار گرفته است. در آن بناد ایاران از    ۹747جم قطعنامه نظر قرار دارد که در برابر بند پن

فرحش یا انتقا  مستقشم ح غشرمستقشم هر گونه سالح یا مواد مرتبط باا آن از سارزمش  خاویش یاا     

هماه   نکاه یاح »منع شاده باود   « ی دارای پرچم ای  کیورهاکیت توسط اتباع خود یا هواپشماها ح 

ی دارای پارچم  هاا کیات  یا هواپشماها ح  اتباعیانالم از ایران توسط از خرید ای  گونه اق هادحلت

 رساد ما  بنابرای ، به نظر « در سرزمش  ایران باشد یا خشر. نکهیاای  کیورها ممنوع هستند؛ اعم از 

بخش دحم از بند شیم پشوست دحم ظاهری شبشه به بند پنجم خود دارد اما تفاحت  باا بناد    اگرچه

دارد. باه عباارت دیگار، محتاوای بخاش دحم بناد شیام         ۹747ظاهراً همسان خود در قطعناماه  

نمایاد؛ یعنا  ناه    از تجهشز، فرحش یا انتقا  تسلشحات از ایران ما  « جلوگشری»را ملزم به  هادحلت

بلکه باید از خریاد تسالشحات از ایاران     ،گشری کنندملزم هستند از ای  سه اقدام جلو هادحلتتنها 

پرهشز کنند. ای  بدان معناست که مستقشماً سخن  از تحریم صادرات تسلشحات  ایاران نیاده حلا     

اثر عمل  ممنوعشت سایر کیورها در ای  باره، همان ممنوعشت صادرات تسلشحات از ایران اسات.  

بار اسااس ماورد     تواندم ر اساس استثنای مندرج در بخش دحم بند شیم، شورای امنشت ظاهراً ب

اتخاذ تصمشم همانند حاردات تسلشحات به ایران به مورد در خصوص صادرات تسلشحات از ایران 

صاادرات   ،اختشار داشتند مبادرت به چنش  کااری نمایناد   هادحلتخالف مورد حاردات که  بر کند.

ایران مگر در صورت تصمشم موردی شورای امنشت، ممنوع شده است. عمر ایا    توسطتسلشحات 

 تواناد ما  سا  است. همچنش ، تأیشد آژاناس   5محدحدیت نشز همانند صادرات تسلشحات به ایران 

 ای  زمان را تقلشل دهد. 

با تحریم تسلشحات  نشاز در   تواندم ذکر شده که  22۳۹شایان ذکر است مفاد دیگری در قطعنامه 

یازدهم ح دحازدهم چنش  بشان شده که سازحکار غشرخودکار )بناد یاازدهم( ح    هایارتباط باشد. در بند

رحز از زماان دریافات الالعشاه     ۳2هاا لا    پذیری تحاریم سازحکار خودکار )بند دحازدهم( برگیت

رای جادی تعهادات برجاام،    توسط شورای امنشت از یک  از اعضای لرف برجام مبن  بر عادم اجا  

 .شوندم سازحکارهای تحریم  سابق مانند تحریم تسلشحات  نشز دحباره اعما  
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که نسبت به حقوق اشخاص  که ل  بازه زمان   داردم بندهای چهاردهم ح پانزدهم اشعار 

ها، اقدامات تجاری انجام دادند، یاا  تا زمان بازگیت دحباره تحریم 22۳۹رحز تصویب قطعنامه 

معامالت ح قراردادهای  در ای  دحره زمان  با ایران منعقد شد، به شرط انطباق باا برجاام، ایا     

 ی پشیش  شورای امنشت، همچنان معتبر خواهند بود.هاقطعنامهقطعنامه ح 

دعاوای  در   تاباید اقدامات الزم را انجام دهند  هادحلت، همه 22۳۹مطابق بند بشست ح نهم قطعنامه 

از  22۳۹ی پشیاش  ح قطعناماه   هاقطعنامهخصوص قراردادها ح معامالت  که به حاسطه اعما  تحریم ل  

 ۹22۳د. ای  مقرره میابه مقرره مندرج در بناد هفادهم قطعناماه    یوجلوگشری شده، اقامه ن هاآناجرای 

 موارد مطرححه در قالب جدح  نمایش داده شود.در اینجا مناسب است که . است

 

 جدول بررسی تطبیقی تحریم تسلیحاتی شورای امنیت در مورد ایران

 سایر مالحظات نوع تحریم مرتبط تسلیحاتی شماره و تاریخ قطعنامه

 2221جوالی  ۳۹مورخ  ۹1۱1

از انتقاا  کاالهاا ح    هاا دحلات مراقبات   بند پنجم:

ح برنامااه  ایهسااتهخاادمات ماارتبط بااا برنامااه  

 ی بالستش  ایرانهاموش 

 منیور )اقدامات موقت( 42ذیل ماده 

 2221دسامبر  21مورخ  ۹7۳7

در ارائاه   هاا دحلات الازام باه مراقبات     بند ساوم: 

 هاای سشستمخدمات ح کاالهای مرتبط با توسعه 

 ایهستهپرتا  تسلشحات 

تعشاش  ماواردی کاه     بخش سوم از بناد چهاارم:  

پرتا  تسالشحات   هایسشستمبه توسعه  تواندم 

 کم  نماید.   ایهسته

ممنوعشاات آمااوزش اتباااع ایراناا   بنااد هفاادهم:

باه خصاوص در زمشناه     هاا دحلات توسط سایر 

 ایهستهپرتا  تسلشحات  هایسشستم

درج نااام برخاا  اشااخاص   پشوساات قطعنامااه:

حقشقااا  ح حقاااوق  مااارتبط در خصاااوص  

 ی بالستش   هاموش 

 )اقدامات اجرای ( منیور 4۹ذیل ماده 

 2227مارس  27مورخ  ۹747

ممنوعشت صادرات تسلشحات از ایاران   بند پنجم:

ح ممنوعشاات حاردات تساالشحات از ایااران باارای 

 هادحلتهمه 

 منیور )اقدامات اجرای ( 4۹ذیل ماده 
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بارای عادم    هاا دحلات درخواسات از   بند شیم:

 صادرات تسلشحات سنگش  به ایران

 2222مارس  ۳مورخ  ۹22۳

 هاای سشساتم ممنوعشت حمایت مال  از  بند نهم:

 ایهستهپرتا  تسلشحات 

بایاد اقادامات     هادحلتایران ح سایر  بند هفدهم:

را تمهشد کنند که دعوای  در خصوص قراردادهاا  

ح معامالت  که به حاسطه اعما  تحریم از اجارای  

 جلوگشری شده، اقامه نگردد. هاآن

 

 22۹2ژحئ   ۱مورخ  ۹۱2۱

ی تجااری  هاا فعالشات ایران نباید لا    بند هفتم:

ی  خااص از  هاا فعالشات خود منفعت  را در قبا  

ی بالساتش   هاا موشا  ی مرتبط با آحرف جمله 

هساتند، در   ایهستهی هاسالحکه قادر به پرتا  

 کیورهای دیگر داشته باشد.

تحریم تسلشحات سانگش  ح باه لاور     بند هیتم:

 کل ، هر گونه سالح

ی مارتبط باا   هاا فعالشات بند نهم: عادم حرحد باه   

ی بالستش  که قادر به حمل تسلشحات هاموش 

هسااتند از جملااه پرتااا  از لریااق    ایهسااته

 ی بالستش .هاموش ی مربوط به آحرف 

مراقبات از انجاام    بند دحازدهم ح بشسات ح دحم: 

معامالت  که ی  لرف آن سااه پاساداران ایاران   

 باشد.

نام اشخاص حقاوق  مارتبط    درجپشوست دحم: 

 با سااه.

 

 22۹5جوالی  22مورخ  22۳۹

لا    هامحدحدیتیکسری  بخش دحم بند هفتم:

مواعااد زمااان  خاصاا  تااا رحز اختتااام کاماال   

ها توسط شورای امنشت ح حاذف پرحناده   تحریم

ایران از دستور کار شاورا قارار خواهاد     ایهسته

سا  یا باه تأیشاد آژاناس     ۹2گرفت که مدت آن 

 کمتر از ده سا  هم خواهد بود.

اساتناد   ۹2منیور به هماراه   25ذیل ماده 

اجرایا  کاردن   در راساتای   4۹به مااده  

برخ  اقدامات از جمله لغاو ح در عاش    

 هاپذیری تحریمحا ، بازگیت
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 سایر مالحظات نوع تحریم مرتبط تسلیحاتی شماره و تاریخ قطعنامه

اعمااا  محاادحدیت  بنااد پاانجم پشوساات دحم:  

 تسلشحات سنگش 

جلاوگشری  بخش دحم از بند شیم پشوسات دحم:  

از صااادرات تساالشحات از ایااران مگاار شااورای 

 کند.امنشت به صورت موردی تجویز 

 شاود ما  از ایران خواسته  بند سوم پشوست دحم:

ی بالساتش   هاا موشا  که هشچ فعالشت مرتبط با 

 ایهساته نیود کاه قاادر باه حمال تسالشحات      

ی مرباوط  آحرف هستند از جمله پرتا  از لریق 

 ی بالستش  انجام ندهد.هاموش به 

اجازه انتقاا  ح خریاد ح   بند چهارم پشوست دحم: 

فاارحش اقااالم مناادرج در سااند حجااود دارد بااه 

شرل  که شورای امنشت باه صاورت ماورد باه     

مورد ح از قبل با پشینهادات ذیربط موافقت کارده  

تیخشص دهند که اقاالم مزباور    هادحلتباشد یا 

پرتااا   هااایسشسااتمتواننااد کمکاا  بااه نماا 

در  را هاا آننمایناد ح ایاران    ایهساته تسلشحات 

باه کاار    ایهساته پرتا  تسالشحات   هایسشستم

 .گشردم ن

سااازحکار  بنااد یااازدهم ح دحازدهاام قطعنامااه:  

 ها.پذیری تحریمبرگیت

اعتبار  قراردادهاا ح   چهاردهم ح پانزدهم قطعنامه:

فعالشت تجار در فاصله زمان  رحز توافاق تاا رحز   

 ها.پذیری تحریماحتمال  برگیت

بایاد   هاا دحلات هماه   قطعناماه: بند بشست ح نهم 

اقاادامات الزم را انجااام دهنااد کااه دعااوای  در  

خصوص قراردادها ح معاامالت  کاه باه حاساطه     

ی پشیش  ح قطعناماه  هاقطعنامهاعما  تحریم ل  

جلااوگشری شااده، اقامااه  هاااآناز اجاارای  22۳۹

 نگردد.

 5 جدح  زمان  محادحدیت تسالشحات :  

سا  از رحز توافق یا تأیشد زحدتر آژاناس  

 انرژی اتم  الملل بش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی هاا موشا  جدح  زمان  محادحدیت  

سا  از رحز توافاق یاا تأیشاد     2 بالستش :

 انرژی اتم  الملل بش زحدتر آژانس 

 

 

 

 

 

جدح  زمان  محدحدیت ناشا  از ساند   

S/2015/546: 2  سااا  از رحز توافااق یااا

انارژی   المللا  باش  تأیشد زحدتر آژاناس  

 اتم 
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 ی بالستیکهاموشک .7

بر اسااس  ی بالستش  است. هاموش مورد بعدی مهم در ای  پشوست، محدحدیت حارد بر سشستم 

ی بالساتش  کاه   هاا موشا  هشچ فعالشت مرتبط با  شودم از ایران خواسته » ،بند سوم پشوست دحم

ی هاا موشا  ی مربوط به آحرف هستند از جمله پرتا  از لریق  ایهستهقادر به حمل تسلشحات 

ساا  از رحز توافاق یاا تأیشاد      2مدت زمان محدحدیت حارد بر ای  بخش، « بالستش  انجام ندهد.

با ای  تفاحت کاه   ؛قرار داده شده است ۹۱2۱ر برابر بند نهم قطعنامه زحدتر آژانس است. ای  بند د

حزیار اماور خارجاه     .۹استفاده شاده اسات    calls uponدر اینجا از ح   decidesدر بند نهم از فعل

کیورمان در صح  مجلس در خصوص توضشح برجام اشارات قابل تاوجه  در ایا  بااره دارد.    

هاای احلشاه خاود    کننده، لرف مقابل خواساته مذاکره شدید تشمبا مقاحمت بسشار »حی معتقد است 

هاای موشاک  را باه لاور کامال کناار       آزمای  بر برناماه موشاک  ح تسات   برای نظارت ح راست 

گونه برنامه موشک  ایران از اقدام اجبااری، قابال    ممنوعشت شدید هر 22۳۹گذاشت. در قطعنامه 

خاارج ح باه محادحدیت     ۹۱2۱ل هفت در قطعنامه پشگرد ح حت  قابل پشیگشری قهرآمشز ذیل فص

تبدیل شده ح کلشه سازحکارهای نظاارت  ح عواقاب نقاض حاذف شاده اسات. ما          آحرالزامغشر

اجرای  ح بند ماقبل آخار   ۱کنم که فقط برای ی  بار بند دحستان ح کارشناسان عزیز را دعوت م 

 22۳۹قطعناماه   2ضامشمه   ۳باا بناد    را با دقات مطالعاه فرمایناد ح آن را    ۹۱2۱مقدمات  قطعنامه 

 2«مقایسه نمایند. آن زمان متوجه خواهند شد که چه تحو  مهما  در ایا  زمشناه رخ داده اسات.    

                                                                                                                                        
 شود:. به سبب اهمشت موضوع، مت  اصل  قطعنامه برای تطبشق در اینجا آحرده ح موارد متفاحت برجسته م ۹

Iran is called upon not to undertake any activity related to ballistic missiles designed to be 
capable of delivering nuclear weapons, including launches using such ballistic missile 
technology, until the date eight years after the JCPOA Adoption Day or until the date on 
which the IAEA submits a report confirming the Broader Conclusion, whichever is earlier. 
(2231, Annex B, para. 3) 
Decides that Iran shall not undertake any activity related to ballistic missiles capable of 
delivering nuclear weapons, including launches using ballistic missile technology, and that 
States shall take all necessary measures to prevent the transfer of technology or technical 
assistance to Iran related to such activities (1929, para. 9) 

اعالم  22۳۹قسمت اجرای  قطعنامه  7کنشم که قسمت دحم از بند شد چنش  نگرش  دحباره یادآحری م . در تأی2
ها در مورد اجرای ها رعایت شوند. بنابرای ، دحلتدر پشوست دحم باید از سوی دحلت شدهدرجکند که مفاد م 

ای  اقدامات ملزم به تبعشت از مفاد پشوست دحم قطعنامه هستند. با ای  حا ، با توجه به استثناکردن دح بند از 
نقل دریای  ح هوای  در های بالستش  ح نظارت بر حمل ح ها خواسته شده در مورد موش پشوست دحم، از دحلت

 جای  اقالم با کاربرد دحگانه توجه خاص  مبذح  کنند.خصوص جابه
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در بند سوم پشوست دحم حذف شده اسات. بخاش    ۹۱2۱قسمت  از بند نهم قطعنامه  ینکهاضم  

خواسته شده اقدامات الزم را برای ممانعات از انتقاا     هادحلت...همچنش  از » :محذحف چنش  بود

بخش مزباور نشاز حااحی    « انجام دهند. هافعالشتی یا کم  فن  به ایران در خصوص ای  آحرف 

 رسشدن به رحز توافق کنار گذاشته شد.بود که با  آحرالزامبشان  غشر

در قالب تمثشل باه  که در ای  بند درج شده، گونه فعالشت در خصوص موش  بالستش   هر

گونه پرتا  توسط ایاران   ی موش  اشاره دارد. در ای  معنا، هرآحرف موضوع پرتا  از لریق 

)خارحج از فضاای جاو ح     کناد م ی موش  بالستش  استفاده آحرف که از  شزیهر چح پرتا  

بار هساتند کاه قابلشات     ی مااهواره هاا موش  ،. مثا  بارز ای  بح استبازگیت بدان( ممنوع 

به فضا پرتا  کارد   یاماهوارهکره شمال   22۹1خرحج از جو ح حرحد بدان را دارند. در فوریه 

زیرا معتقد بودند ای  گونه اقادامات   ،شد رحرحبهکه با اعتراض برخ  کیورها ح شورای امنشت 

 کیااور باشااد  ی بالسااتش  ایاا  هاااموشاا در راسااتای برنامااه   تواناادماا شاامال   کااره

)http://edition.cnn.com/2016/02/07(. 

که اجازه انتقا  ح خریاد   داردم بند چهارم پشوست دحم در بخی  از مفاد خود اشعار 

به شرل  که شاورای امنشات باه     ۹حجود دارد S/2015/546 ح فرحش اقالم مندرج در سند

 هاا دحلات موافقت کارده باشاد یاا     ربطیذ یهاینهادشپصورت مورد به مورد ح از قبل با 

 ایهساته پرتا  تسلشحات  هایسشستمتوانند کمک  به تیخشص دهند که اقالم مزبور نم 

. دحره گشارد ما  باه کاار ن   ایهستهپرتا  تسلشحات  هایسشستمرا در  هاآننمایند ح ایران 

سا  خواهد بود که لبق معمو  با تأیشد آژانس کمتر از ای  مادت   2محدحدیت مزبور نشز 

 ۹2بناد  پشارح   22۹1جاوالی   ۹2 ل  گزارشا  در  کل رشدبشایان ذکر است  خواهد شد.کمتر هم 

ح در بناد   کناد م ماه نخست آن ارائه  1، گزارش  در خصوص اجرای برجام در لو  22۳۹قطعنامه 

                                                                                                                                        
آحری موش  که نوع  سازمان غشررسم  است تهشه شده ح به تجهشزات، ای  سند توسط رژیم کنتر  ف  .۹
سند اساساً فن  است ح پردازد. ای  ای م های با کاربرد دحگانه در صنعت ح تسلشحات هستهآحریافزارها ح ف نرم

 آحر خود خارج شده است. برای میاهده سند مزبور، ر.ک:از حجه غشرالزام 22۳۹با درج آن در قطعنامه 
https://disarmament-
library.un.org/UNODA/Library.nsf/6d9eec6cdd36149b85257ddc006cd868/e7551f39803265f
285257e92005b6a0c/$FILE/S%202015%20546.pdf 

http://edition.cnn.com/2016/02/07
https://disarmament-library.un.org/UNODA/Library.nsf/6d9eec6cdd36149b85257ddc006cd868/e7551f39803265f285257e92005b6a0c/$FILE/S%202015%20546.pdf
https://disarmament-library.un.org/UNODA/Library.nsf/6d9eec6cdd36149b85257ddc006cd868/e7551f39803265f285257e92005b6a0c/$FILE/S%202015%20546.pdf
https://disarmament-library.un.org/UNODA/Library.nsf/6d9eec6cdd36149b85257ddc006cd868/e7551f39803265f285257e92005b6a0c/$FILE/S%202015%20546.pdf
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( به تفصشل مواضع ایران، کیورهای لارف  2۳تا  ۹۱اختصار ح بخش چهارم گزارش )بندهای به   2

بشاان  ی بالستش  ایران هاموش در مورد برنامه ح همچنش ، موضع خود را  ۹برجام جز رحسشه ح چش 

که ایران از زمان اجرای برجام آزمایش موشک  را در ماارس  نماید اشاره م . حی به ای  نکته داردم 

 کال  رشا دبماارس باه    22انجام داده است. کیورهای امریکا، بریتانشا، آلمان ح فرانسه ل  ناماه   22۹1

( داخال در مفهاوم   ۳ی آزمایش شده توساط ایاران )قشاام یا  ح شاها       هاموش معتقد بودند که 

 شاوند ما   ballistic missiles designed to be capable of delivering nuclear weaponsعباارت  

قادر به حمال   هاموش ای  ی بالستش ، هاموش ی آحرف رژیم کنتر  زیرا بر اساس بخش نخست 

یا ساایر   ایهستهتوانند تسلشحات کشلومتر کاله  جنگ  هستند ح ذاتاً م  ۳22کشلو ح  522کم دست

 activity تسلشحات کیتار جمع  را حمل کنند. از نظر ای  کیورها ای  اقدام ایران میمو  عبارت  

related to ballistic missiles designed to be capable of delivering nuclear weapons   ح عباارت

including launches using such ballistic missile technology  شودم  . 

در بارد ح  نشز معتقد است ای  اقدام ایران احتما  افزایش تنش در منطقه را باال ما   کل شردب

 نتشجه:

ی شورای امنشت بر عهده خود ای  نهاد است اما م  نگران  خاود  هاقطعنامهاگرچه تفسشر » 

ی بالستش [ که با رحح ساازنده برجاام ساازگاری نادارد     هاموش ] چنشن ی اهای را از پرتا 

گار  تساهشل »ای  نکته توسط نهااد موساوم باه     .(S/2016/589, 2016, para. 8) «نمایماعالم م 

ماهه خاود اظهاارات  میاابه     1مورد توجه قرار گرفته ح در گزارش نشز « 22۳۹اجرای قطعنامه 

پاسخ  ایران نشز در (S/2016/649, 26 July 2016, para. 19).نمایدرا تکرار م  کل شردباظهارات 

نباوده ح نشسات ح    ایهساته معتقد است هرگز در پ  کسب تسالشحات   کل شردب ای  گزارش به

 2پشوست  ۳ه ح از لرف ، زبان بند کردی نظام  متعارف ح میرحع را ممنوع نهافعالشتقطعنامه 

 (S/2016/279, 2016, para. 2). است آحرالزامقطعنامه نشز به حضوح غشر

                                                                                                                                        
های موشک  ایران را دحلت رحسشه در مباح  مرتبط مطرححه در شورای امنشت ح در سایر محافل، آزمایش .۹
 ر.ک:دحلت چش  نشز موضع میابه  را داشته است. قض قطعنامه ندانسته است. ن

http://www.presstv.ir/Detail/2016/03/30/458260/Iran-missile-tests-Russia-Mikhail-Ulyanov 
http://www.huffingtonpost.com/majid-rafizadeh/iran-breached-the-nuclear_b_9977768.html 

http://www.presstv.ir/Detail/2016/03/30/458260/Iran-missile-tests-Russia-Mikhail-Ulyanov
http://www.huffingtonpost.com/majid-rafizadeh/iran-breached-the-nuclear_b_9977768.html
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 گیرینتیجه
هر کیوری، موضوع  است که به لور مستقشم باا حاکمشات ح بقاای آن     تقویت بنشه دفاع  در

در خصوص مشازان تسالشحات متعاارف ح     تواندم الملل نارتباط دارد ح هشچ قاعده حقوق بش 

ی ی  کیور محدحدیت  را ایجاد کند. در حاقع، زمان  که اخالل  در رحناد تقویات   هازرادخانه

ح کیور مزباور در زماان الزم تواناای  انجاام اقادامات       گشردم ع  ی  کیور صورت ابنشه دف

باا نقاض قاعاده آماره     متناسب در راستای اعما  حق دفاع میرحع از خویش را نداشته باشاد،  

دچار خسارات ح میاکالت فراحانا  خواهناد     ربطیذحاکمشت ح ملت  ،)حق بر دفاع میرحع(

کاه   دکار اعالم  ۹۱21مریکا در سا  آه دادگستری در قضشه نشکاراگوئه علش الملل بش شد. دیوان 

الملل حجود ندارد که سطح تسلشحات ی  دحلت حاکم بتواناد بار   ای در حقوق بش هشچ قاعده»

پذیرفتاه   رباط یذای ح غشره که با رضاایت دحلات   ای معاهدهاساس آن محدحد شود جز قاعده

 .«۹معتبر است بدحن استثنا هادحلتشده باشد ح ای  اصل برای همه 

در زمان تحریم تسلشحات  لرفش  درگشر در منازعاه بالکاان کاه توساط شاورای       نکهیاکما 

تحاریم تسالشحات    نظران بر ای  عقشده بودناد کاه   امنشت صورت گرفته بود، بسشاری از صاحب

هاای بوسان  کاه توساط دحلات یوگساالحی ساابق        صر  موجدر برابر ه  یهرزگوبوسن  ح 

هاای  نوع  حق دفاع میرحع بوسن  را در برابر حمالت صر شدند، به حمایت تسلشحات  م 

 بوسن  که منجر به ارتکا  جنایات  نظشر ژنوسشد ح جنایت علشه بیریت شد، نقض کرده اسات 

(De Wet, 2004: 248; Gray, 2008: 126).    بنابرای ، باید از ی  سو، به ای  مقوله مهام توجاه

تحریم تسلشحات  ایران نقاض حاق دفااع میارحع     داده شود که اقدام شورای امنشت در راستای 

، موضوع تسلشحات متعاارف حتا    سوی دیگرایران در برابر تجاحزات احتمال  خواهد بود. از 

توجشاه ح دساتاحیزی بارای     تواناد م تسلشحات کوچ  نشز از سوی شورا مورد توجه بوده که ن

اگرچه بساشاری از اقاالم نظاام     د. شوقلمداد  ایهستهجلوگشری از دستشاب  ایران به تسلشحات 

توانند کاربرد دحگانه داشته باشند، اما ای  امر به خاودی خاود   در صنایع ح تسلشحات نظام  م 

                                                                                                                                        
1. Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua 
v. United States of America), Judgment of 27 June 1986, para. 286. 
“In international law there are no rules. Other than such rules as may be accepted by the State 
concerned, by treaty or otherwise. Whereby the level of armaments of a sovereign State can 
be limited, and this principle is valid for al1 States without exception.” 
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توجشه  برای تضعش  بنشه دفاع  کیور نخواهد بود. در اینجاا بایاد باه بحا  اصال حاشاشه       

ی تعهادات یا    صالحدیدی توجه داد. در حال  که ای  امر پذیرفته شاده کاه در زماان اجارا    

باشاد، ایا  امار     حجود داشتهکیور نباید تعارض  مشان اجرای ی  تعهد با نقض تعهدی دیگر 

ی ناش  از منیاور  هامحدحدیتبرای شورای امنشت نشز به عنوان اصل کل  حقوق  ح همچنش ، 

 ،۹الملل از ی  سو ح موازی  حقوق بیری از سوی دیگار از جمله رعایت عدالت ح حقوق بش 

دحلات عضاو، مرتکاب نقاض دیگار      قابل تصور است که شورا نشز باید برای ایجاد تعهد برای 

 یود. نچون حق دفاع میرحع آن کیور همتعهدات 

حل  باشد که عالحه بر اعما  تعهدات خویش منجار باه    باید به دنبا  راهبنابرای ، شورا م 

، 22۳۹در پشوست دحم قطعناماه  ه نکی عضو ملل متحد نیود. چناهادحلتنقض حقوق بنشادی  

شورا سع  کرده گام  در ای  جهت بردارد ح در ای  راستا، ممنوعشت صاادرات تسالشحات باه    

موضاوع  کاه    ؛کارده اسات  ایران را به محدحدیت امکان صادرات با اجازه قبل  خویش تبدیل 

 .نمایدبدان توجه  2227از سا   توانست در قالب همش  محدحدیت،شورای امنشت م 
 

                                                                                                                                        
 (.۹۳22شایگان، )برای مطالعه در ای  خصوص، ر.ک: . ۹
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