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 مستخلص البحث

منهرا العقوبرات ااحاديرة  ،العديرد مرن العقوبرات 9191فرضت على إيرران ومنرع عرام 
ة، وأخرى دولية كالتي فرضها مجلس اامن الردولي. ودرد تباينرت مثل اامريكية وااوربي

على خلفية سياسة إيرران الخارجيرة بعرد عرام  ءأسباب فرض هعه العقوبات، منها ما جا
وأخرى بسربب برنامجهرا النرووي، فضر  عرن ملفهرا فري مجرال حقرو  ا نسران.  ،9191

الع دررررات أو  ودرررد اختلفررررت مضرررامين هررررعه العقوبررررات، فبعضرررها كرررران سياسررريا كق رررر 
وفرض الحظرررر علرررى بعرررض اليخاررريات ا يرانيرررة، وأخررررى كانرررت ادتارررادية، ،تجميررردها

وااخيرة كانت عسكرية تضمنت حظر تاردير  يملت الماارف ود اع ااعمال وغيرها،
ااسلحة والتقنية النووية إلى إيران. وكان لهعه العقوبات والسريما الدوليرة تررثير مبايرر 

   ا يراني. على االدتااد والمجتم
 

 المقدمة
منذذم مذذا يزيذذد ثلذذن الثاثذذيل ثامذذا وبالتمديذذد منذذم قيذذام الثذذور  اإليرانيذذة ثذذام 

، خضذذذعت ايذذذرال لعذذذد  ثقوبذذذات، منضذذذا قماديذذذة فرضذذذت مذذذل قبذذذل دولذذذة 9191
وامد  قو مجموثة مل الدول، وقخرى دولية ثل طريق مجلس األمل الدولي. 

و األسذذذذبال والذذذذدواف  التذذذذي وقذذذد تباينذذذذت قذذذذمم العقوبذذذات مذذذذل ميذذذذ  طبيعتضذذذا ق
 الخارجيذة فرضت مل اجلضا، فقسم مل قمم العقوبذات فرضذت نتيجذة للسياسذة

، والقسذذذذم افخذذذذر فذذذذر  بسذذذذبل 9191التذذذذي انتضجتضذذذذا ايذذذذرال بعذذذذد الثذذذذور  ثذذذذام 
برنامج ايرال النووي، واألخيذر جذاب بسذبل مذا وصذلتو الذدول الوربيذة ومجلذس 
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ضذذذذاو مقذذذذوق اإلنسذذذذال فذذذذي ايذذذذرال، المتمذذذذد  بانت لألمذذذذممقذذذذوق اإلنسذذذذال التذذذذاب  
 وغيال الديمقراطية.
قما البم  متابعة ودراسة العقوبات التي فرضت  يماولمل قما المنطلق 
مل مي  األسبال التي تقف وراب قذمم العقوبذات،  9191ثلن ايرال منم ثام 

 ، وقذد راثذنفضا ثل طبيعة قمم العقوبات واقم ما تضمنتو ومدى فاثليتضذا
 .ع نلسوفي نوع العقوبات والتسلسل الزمني ضمل النو  البام  الترتيل

العقوبذذذذات األماديذذذذة  تنذذذذاول األولينقسذذذذم البمذذذذ  الذذذذن مقدمذذذذة وممذذذذوريل، 
الجانذذذذذل التذذذذذي فرضذذذذذت ثلذذذذذن ايذذذذذرال، وقذذذذذي نذذذذذوثيل األول تمثذذذذذل بالعقوبذذذذذات 
األمريكيذذذة، والثذذذاني تجسذذذد بالعقوبذذذات األوربيذذذة. قمذذذا الممذذذور الثذذذاني، ف ذذذمل 

ثلذن  الذدولي األمذلفرضت ثلن ايذرال مذل قبذل مجلذس  يالالعقوبات الدولية 
، فضذذا ثذذل الخاتمذذة واجسذذتنتاجات التذذي توصذذل لضذذا خلليذذة برنامجضذذا النذذووي

 البم .
 

 السياسة ا يرانية والعقوبات اامريكية  :ااولالمحور 
انتضجذذت ايذذرال سياسذذة كانذذت ثلذذن  ،9191بعذذد قيذذام الثذذور  اإليرانيذذة ثذذام 

( 1494 – 1491بذذال ثضذذد ال ذذام مممذذد رضذذا بضلذذوي )النقذذي  مذذل سياسذذتضا ا
 ،فذذي المنطقذذةابذذرز الذذدول المليلذذة للوذذرل  امذذدىالذذمي كانذذت ايذذرال فذذي ثضذذدم 

"  رطي الخلذيج" فذي ا ذار  لممايتضذا للمصذالر الوربيذة فذي منطقذة متن غدت
كانذت امذدى الركيذزتيل األساسذيتيل  انضذاليس قما فمسل بذل  ،الخليج العربي

ة العربيذذذة السذذذذعودية التذذذي كانذذذت تسذذذتند ثليضمذذذا الوجيذذذذات الذذذن جانذذذل المملكذذذ
 .(1)المتمد  األمريكية في تنليم سياستضا في منطقة الخليج العربي

 كذذذايرالاليذذذوم ليسذذذت  فذذذايرالاختللذذذت  فاألوضذذذاع ،قمذذذا بعذذذد الثذذذور  اإليرانيذذذة
ورفذذ   ذذعار تصذذدير  ،ثذذدو  اليذذوم قصذذبمت بذذاألمسوالدولذذة المليلذذة  ،األمذذس
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ومماربذذة وتقذذوي  المصذذالر الوربيذذة فذذي  ،دول المنطقذذة الذذنانيذذة الثذذور  اإلير 
 .(5)منطقة الخليج العربي
الذمي مذل و  بعذد الثذور  الجديذد اإليرانيالنظام السياسي  قلومما ج و فيو 
ومذذذا انتضجذذذو مذذذل سياسذذذة  وقفكذذذارومذذذا مملذذذو مذذذل مبذذذاد   ،ممذذذل نظذذذام ال ذذذام

لوربيذذذة التذذذي كانذذذت يصذذذطدم بالذذذدول ا قلكذذذال جبذذذد  ،وخاصذذذة الخارجيذذذة منضذذذا
 إليذذرالمريصذذة ثلذذن ممايذذة وديمومذذة مصذذالمضا فذذي المنطقذذة متذذن بالنسذذبة 

مذذرت ثذذذد   ذذذضور ثلذذن قيذذذام الثذذذور  اإليرانيذذة متذذذن فذذذوج   اللذذذما مذذذا  ،نلسذذضا
ميذذ  قذذاجم  جف  ،رقذذا ل السذذلار  األمريكيذذة فذذي طضذذرال قزمذذةالعذذالم بمذذدو  

السلار  األمريكية فذي  ،9191في الراب  مل ت ريل الثاني / نوفمبر  اإليرانييل
 ، خصذذذا 66وقذذذاموا بامتجذذذاز جميذذذ  العذذذامليل فيضذذذا والبذذذال  ثذذذددقم  ،طضذذذرال

ثضذذذد  ابذذالاألمريكيذذة  اإلدار  ماولذذذت ،مذذل ثذذام ألكثذذذر األزمذذةواسذذتمرت قذذمم 
 القيذامملضذا مذل خذال  ،Jımmy Cartar (9199-9191)الذر يس جيمذي كذارتر

لكنضذذذا  يضذذذا تسذذذمية )مخلذذذل النسذذذر(ثل قطلذذذقالرقذذذا ل  إلنقذذذامبعمليذذذة ثسذذذكرية 
 Ronald ف ذلت، واسذتمرت ايذرال بامتجذاز الرقذا ل متذن تذولن رونالذد ريوذال

Regan (9199 – 9199)  بذذذاطاقميذذذ  بذذذادرت ايذذذرال  ،األبذذذي البيذذذت  ادار 
العاقذذذات مذذذ  الوجيذذذات المتمذذذد   إلصذذذال مسذذذل نيذذذة كبذذذادر  ،سذذذرال الرقذذذا ل

 .(3)اتضما الثنا يةي ثاقذاألمريكية وفتر صلمة جديد  ف
قيذذذذام الوجيذذذذات المتمذذذذد   ،رقذذذذا ل السذذذذلار  األمريكيذذذة قزمذذذةلقذذذد ترتذذذذل ثلذذذذن 

األمريكية بقط  ثاقاتضا الدبلوماسية م  ايرال فذي السذاب  مذل نيسذال/ ابريذل 
ثقوباتضذذا  قولذذناألمريكيذذة  اإلدار  تلذذيس قذذما فمسذذل بذذل فرضذذ ،1481ثذذام 

اإليرانيذذة فذي البنذذوو والمصذذارف  األرصذد جمذذدت  ام ،اجقتصذادية ثلذذن ايذرال
ودخلذت العاقذات ،التعذامات التجاريذة األمريكيذة مذ  ايرال وقوقلت ،األمريكية
األمريكيذذذة مرملذذذة جديذذذد  فذذذي تاريخضذذذا المعاصذذذر اتسذذذمت بذذذالتوتر  –اإليرانيذذذة 

 .والصراع والمواجضة غير المبا ر 
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 9199فذذذي التاسذذذ  والع ذذذرول مذذذل ثذذذام  قيضذذذااألمريكيذذذة  اإلدار فرضذذذت و 
لكذذل قذذما لذذم يمنذذ  ال ذذركات  ،اإليرانذذيمظذذرا ثلذذن اسذذتيراد السذذل  مات المن ذذ  

األمريكيذذة وجسذذيما فروثضذذا فذذي خذذارا الوجيذذات المتمذذد  األمريكيذذة مذذل اسذذتيراد 
كمذا لذم يمنذ  قذما   ،الوجيات المتمد  األمريكيذة النالسل  اإليرانية وتصديرقا 

ريكية مل تصدير السل  اإليرانيذة األم األراضيثلن  األجنبيةالقرار ال ركات 
وقذذذذذد اسذذذذذتولت  ،خذذذذذارا الوجيذذذذذات المتمذذذذذد  األمريكيذذذذذة األجنبيذذذذذة األسذذذذذواق الذذذذذن

ثوذذذرات قذذذذانول العقوبذذذذات ثلذذذن ايذذذذرال لتزيذذذد مذذذذل تجارتضذذذذا  األجنبيذذذذةال ذذذركات 
 .(9)معضا

سذذببا فذذي  ،اإليرانيذذة –لقذذد كذذال التذذوتر والتصذذعيد فذذي العاقذذات األمريكيذذة 
يذذر يمذذد  األمريكيذذة مذذل ثقوباتضذذا ثلذذن ايذذرال ردا ثلذذن توت ذذديد الوجيذذات المت

مذذذل موقذذذف الذذذداثم  9191السياسذذذة الخارجيذذذة اإليرانيذذذة بعذذذد قيذذذام الثذذذور  ثذذذام 
 ،قبذل الثذور للسياسة الوربية وامتذواب النلذوم السذوفيتي وتطويذق المذد ال ذيوثي 

سياسذذذة مناقضذذذة المصذذذالر والسياسذذذات األمريكيذذذة والوربيذذذة فذذذي المنطقذذذة  الذذن
وج سذذذيما  ،كمذذذا كذذذال لمواقذذذف ايذذذرال وسياسذذذتضا تجذذذام قضذذذايا المنطقذذذة ،قادبعذذذ

 مقاومذةفذي  اللبنذاني ودثمضذا لمذزل اه ،اإلسرا يلي –قضية الصراع العربي 
"ثمليذذذذذة  ومناقضذذذذذتضا ورفضذذذذضا لذذذذذذ ،فذذذذي جنذذذذذول لبنذذذذال اإلسذذذذذرا يلياجمذذذذتال 

 تاقذاومذا  9199ثذام  Camp Davidديليذد ومل قبلضذا اتلاقيذة كامذل ،السذام"
كلضا  ،وغيرقا مل القضايا 9111 قوسلوواتلاق  ،9119مل مؤتمر مدريد ثام 

تبذذذاعدفعذذذت الوجيذذذات المتمذذذد  األمريكيذذذة نمذذذو التصذذذعيد ضذذذد ايذذذرال  قمذذذور  وا 
سياسذذذة  اتبذذذاعسياسذذذة العزلذذذة والمصذذذار وفذذذر  العقوبذذذات ضذذذد ايذذذرال ومنضذذذا 

 .(6)في تسعينات القرل الع ريل (2)اجمتواب المزدوا
–9191)قا ذمي رافسذنجاني  سذضاوثذل طريذق ر ي ايذرالثرضذت  ملذو بعد

مليذار دوجر  916األمريكية ثقدا بقيمة  Conoco ثلن  ركة كونوكو (9119
رفضذذذت العذذذر   األخيذذذر لكذذذل  ،لتطذذذوير اثنذذذيل مذذذل مقولضذذذا النلطيذذذة البمريذذذة

، وقذذذذذد دفذذذذذ  قذذذذذما التطذذذذذور السذذذذذيناتور بسذذذذذبل العقوبذذذذذات األمريكيذذذذذة ،اإليرانذذذذذي
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المذذزل الجمضذذوري ثذذل  مذذل ALfonso Damato نسذذو دامذذاتواللو  األمريكذذي
دثذذا مذذل  األمريكذذيالكذذونكرس  قمذذاممسذذود  قذذانول  اثذذداد الذذنوجيذذة نيويذذورو 

بمذذا فذذي  ،مذذ  ايذذرال قمريكذذيفذذر  مظذذر  ذذامل ثلذذن قي تعامذذل  الذذنخالذذو 
بيذل  األمريكذيالذر يس  قيذدوقذد  ،ملو ال ركات األمريكية وفروثضا فذي الخذارا

 :وقال في قذما الصذدد ،قما الم روع Bill Clinton  (9111 – 1111)كلينتول
 لإلرقذذذابييلنذذذوفر  كذذذل التعذذذامات التجاريذذذة مذذذ  ايذذذرال متذذذن ج ايقذذذاف"ينبوذذذي 

 قوقذذات" قنذذاو وقضذذاف فذذي ا ذذار  الذذن ايذذرالالعملذذة الصذذعبة التذذي يمتاجونضذذا "
 األمنيذذذةتلذذتر بضذذذا المصذذالر اجقتصذذذادية الضامذذة الطريذذذق للمصذذالر  قلينبوذذي 

وقذذذد جقذذذن قذذذما الم ذذذروع دثمذذذا  ،"األوقذذذاتتلذذذو  امذذذدىوقذذذمم  ،ققميذذذة كثذذذراأل
اجقتصذذذادية ثلذذذن ايذذذرال ويبعذذذدقا  مذذذل الضذذذووطكونذذذو يزيذذذد  ،كبيذذذرا اسذذذرا يليا  

 .معارضة "ثملية السام" فيويضعف قوتضا 
قذذذانول العقوبذذذات رقذذذم  اقذذذرارفذذذي ضذذذوب مذذذا سذذذبق وافذذذق بيذذذل كلينتذذذول ثلذذذن 

 قنذذذذذواعمنذذذذذ  بموجبذذذذذو كافذذذذذة  ،9112  مارفذذذذذي الخذذذذذامس ث ذذذذذر مذذذذذل  91129
األمريكيذذة قذذما القذذانول بذذ خر  اإلدار وثذذززت  .(9)اجسذذتثمار النلطذذي فذذي ايذذرال

 اإلدار ، مظذذذرت 91121مذذذل نلذذذس العذذذام ممذذذل الذذذرقم  قيذذذارفذذذي السذذذادس مذذذل 
التجاريذذذة والماليذذذة مذذذ   تالن ذذذاط والتعذذذاما قوجذذذواألمريكيذذذة مذذذل خالذذذو كافذذذة 

 :افتيةالنقاط  وتضمل القرار (8)ايرال
 اإلفذذرادمظذذر قي اسذذتثمارات فذذي ايذذرال تقذذوم بضذذا ال ذذركات األمريكيذذة قو  -9

 .ال  لوثدم تقديم التسضيات بضما  األمريكيول
 الذنمظر تصدير البضذا   والتكنولوجيذا مذل الوجيذات المتمذد  األمريكيذة  -1

 .التصدير مل دولة ثالثة اثاد وكملو  ،ايرال
 الذن ايرانذيخذدمات مذل مصذدر البضا   و الد استمرار المظر ثلن استيرا -1

 .(4)الوجيات المتمد  األمريكية
عقوبذات ضذد ايذرال فذي مزيذرال الوقد تقدم السذيناتور دامذاتو بم ذروع قذرار 

 ،بقذذذانول دامذذذاتو بعذذذدقا ثذذذرف،اإليرانييل ذذذمل قطذذذاثي الذذذنلط والوذذذاز  9116
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لصذذذالر توسذذذي  قذذذمم العقوبذذذات مذذذل خذذذال فذذذر  بعذذذدقا وصذذذوت الكذذذونكرس 
التذذذي تسذذذاثد ايذذذرال فذذذي  النلطيذذذةالعقوبذذذات اجقتصذذذادية متذذذن ثلذذذن ال ذذذركات 

تسذذتثمر فذذي ايذذرال بمبلذذ  يزيذذد  قلومنذذ  قي دولذذة  ،اجسذذتثمار النلطذذي لمقولضذذا
جمليذذذذذذول دوجر  01ثلذذذذذن  للذذذذذذر يس  قصذذذذذذبروقذذذذذذد  ،(11)تعرضذذذذذذت للعقوبذذذذذات وا 

 قيذةست ثلن  قصلبموجل قما القانول سلطة فر  ثقوبتيل مل  األمريكي
 افتي: تلو العقوبات  تضمنتو  ،ركة تخرق  روط قما القانول 
الوجيذذات  الذذنفذذر  مظذذر ثلذذن اسذذتيراد منتجذذات وخذذدمات تلذذو ال ذذركة  -9

 .المتمد  األمريكية
 .قو خدماتضا منتجاتضامظرا اتماديا ثلن  راب قي مل  -1
مايذذيل  91 يتجذذاوزمنذذ  المؤسسذذات الماليذذة األمريكيذذة مذذل منمضذذا قرضذذا  -1

 .ومنعضا مل التعامل بسندات الخزانة األمريكية ،ردوج
ومجذذذذذذل  ،مظذذذذذذر المسذذذذذذاثد  األمريكيذذذذذذة المتعلقذذذذذذة باجسذذذذذذتيراد والتصذذذذذذدير -0

 .تلو ال ركات النالتراخيص التي توافق ثلن تصدير التقانة المقننة 
اسذم  قصذبر ،تلذو القا مذة الذنليبيا  باضافةقام السيناتور كينيدي  قلوبعد 

الكذونكرس فذي تمذوز ثذام  وقجذازمالليبيذة  –قوبذات اإليرانيذة الم روع قانول الع
9116
(11). 

لذم يطبذق ب ذكل كامذل ثلذن جميذ  ال ذركات  لكنذورغم ت ري  قما القذانول 
ومنضذا  ذركة الذنلط  ،ثقودا نلطيذة واسذتثمارية مذ  ايذرال بعذد ملذو قبرمتالتي 

ديذد  ثلذن ثقذد اتلاقيذات ج قخذرىالمي  ج   ركات ثالميذة  األمر ،اللرنسية
 ناألمريكيذذذة مذذذل تطبيذذذق القذذذانول ثلذذذ ملذذذو قيضذذذا اإلدار لم يمنذذذ  و ،مذذذ  ايذذذرال

 ذذذركة بكذذذري اجندونيسذذذية ومنعضذذذا مذذذل توقيذذذ  ثقذذذد تطذذذوير امذذذد مقذذذول الذذذنلط 
الذذذن ازديذذذاد وارتلذذذاع  القذذذرار األمريكذذذي فذذذي تنليذذذمالتبذذذاطؤ  قدىوقذذذد  .اإليرانيذذذة
 ،  الدولية م  ايذرالالمطالبة بت ديد الخناق اجقتصادي ثلن التجار  األصوات
النظذذذر بقذذذانول العقوبذذذات  باثذذذاد  األمريكذذذيفذذذي الكذذذونكرس  قثضذذذابوطالذذذل 
 .الليبية -اإليرانية 



 
  

  [09] أ.م. د. محمد عبدالرحمن يونس                                 دراسة في العقوبات الدولية...... 

المناقضذة للوجيذات المتمذد   الخارجية ضاسياستفي ايرال  جستمرار ونتيجة
صذذوت ثلذذن ت ذذري   19مقابذذل  119سذذامقة بلوذذت  وب غلبيذذةوافذذق الكذذونكرس 

 ذدد و قذما القذانول  قكذد وقذد ،1116في نيسذال ثذام  "مرية ودثم ايرال"قانول 
ووسذ  مذذل  ،9116الليبيذة ثذذام  –مذا جذذاب فذي قذانول العقوبذذات اإليرانيذة ثلذن 
قطذذذ  المسذذذاثدات الخارجيذذذة  نبتخليذذذف قو متذذذ القذذذانول الجديذذذد وقذذذدد ،نطاقذذذو

قذما ببنود  تل ل في اجلتزام دولة أليةالتي تقدمضا الوجيات المتمد  األمريكية 
 ذذذذمل التذذذذاميل والتمويذذذذل تل بنذذذذود العقوبذذذذات وقذذذذد وسذذذذ  قذذذذما القذذذذانول ،ولالقذذذذان

وقذد جقذن  ،ثذدد ال ذركات التذي يقذ  ن ذاطضا ضذمل صذامياتو ملوضاثف 
 .(15)القانول الجديد دثما كبيرا مل الجمضورييل والديمقراطييل ثلن مد سواب

 
 وااوربيةوالعقوبات اامريكية  ا يرانيالبرنامج النووي  -ب

بعذدما  ،اإليرانذيالملذف النذووي  قزمذة األفذقتلول في  بدقت 1111ام منم ث
ك ذذذلت منظمذذذة مجاقذذذدي خلذذذق اإليرانيذذذة المعارضذذذة وخذذذال مذذذؤتمر صذذذملي 

ثذذل وجذذود  ،1111 قغسذذطسثقدتذذو فذذي وا ذذنطل فذذي الرابذذ  ث ذذر مذذل قل / 
وقذذذرل مدينذذذة ) راو(  ،ملذذذاثات نوويذذذة سذذذرية فذذذي منطقذذذة ناتذذذانز وسذذذط ايذذذرال

المنظمة معلومات مضمة ثل قميل  وقثطت ،يرانية طضرالغرل العاصمة اإل
 .(13)مر  ألولالملاثليل ك ف ثنضا 

لقذذذذد فذذذذذوج  المجتمذذذذذ  الذذذذذدولي بذذذذذالتطور قذذذذذما وج سذذذذذيما الوجيذذذذذات المتمذذذذذد  
مسذذاثيضا  امبذذاط ومماولذذةاألمريكيذذة التذذي سذذعت باتجذذام التصذذعيد ضذذد ايذذرال 

المتمد  األمريكية في قذما وكانت سياسة الوجيات  ،في تطوير قدراتضا النووية
 اإلدار سذذواب كانذذت مذذل قبذذل  ،الجانذذل تقذذوم ثلذذن فذذر  العقوبذذات ثلذذن ايذذرال

لملو وما دمنذا بصذدد  ،األمريكية نلسضا قو م  المجتم  الدولي ثلن فرضضا
العقوبذات  فاننا سذنتناول ،المتعلقة بضما الملف األماديةالمدي  ثل العقوبات 



 

 
 
 

 [05] (52) 8دراسات اقليمية                                                        مركز الدراسات اإلقليمية             

ثذم  ضذت ثلذن ايذرال ثلذن خلليذة برنامجضذا النذوويالتي فر  واألوربيةاألمريكية 
 (.الثاني العقوبات الدولية جمقا )الممور

  
 العقوبات اامريكية 

الذذدولي ثلذذن  األمذذلبعذذد مجموثذذة قذذوانيل العقوبذذات التذذي فرضذذضا مجلذذس 
 ادار  ققذذرت ،المذدي  ثنضذذا جمقذذا بسذبل برنامجضذذا النذذووي سذذي تيايذرال والتذذي 

مزمذذذة مذذذل العقوبذذذات   Barrack Obamaبامذذذابذذذاراو قو  األمريكذذذيالذذذر يس 
وقذذذذد  ذذذذملت العقوبذذذذات  ،1191مذذذذل تمذذذذوز  األولاألمريكيذذذذة ضذذذذد ايذذذذرال فذذذذي 

 قمريكيذذذة مماولذذذةاألمريكيذذذة الجديذذذد  قطذذذاثي الطاقذذذة والبنذذذوو فذذذي ايذذذرال، فذذذي 
ثلن التخلي ثل برنامجضا النووي وابرز ما جاب  إلجبارقاللضوط ثلن ايرال 

 :ي ضد ايرالقانول العقوبات األمريك في
بذذيل التعامذذل مذذ  الوجيذذات المتمذذد  األمريكيذذة قو  األجنبيذذةتخييذذر البنذذوو  -9

تطلذذذل وزار  الخزانذذذة األمريكيذذذة مذذذل البنذذذوو  قليمكذذذل  ،ووفقذذذا لذذذملو ،ايذذرال
األمريكية فر  مظر قو  روط قاسية ثلذن العمليذات الماليذة والمصذرفية 

مذذذذرس الثذذذذوري وخاصذذذذة ال ايرانيذذذذةيعمذذذذل مذذذذ  مؤسسذذذذات  قجنبذذذذيبنذذذذو  ألي
 األجنبيذةكما يستضدف القانول البنوو التي تتعامل م  ال ذركات  ،اإليراني

وكملو البنوو التي تقذوم  ،الدولي ثقوبات األملالتي فر  ثليضا مجلس 
قو البنذوو الموضذوثة  ،لمساثد  ايرال في برنامجضا النذووي األموالبوسل 

التذي تسذضل  كذملو البنذووو  ،ثلن القا مة السذوداب لذوزار  الخزانذة األمريكيذة
 ". اإلرقابية لألن طةدثم ايرال "

قامذذت بالتعامذذل مذذ  المذذرس  امافذذر  العقوبذذات ثلذذن البنذذوو األمريكيذذة  -1
تتعذر  قذمم  قلويمكذل  ، ذركة تعمذل كواجضذة لذو قيذةقو  اإليرانيالثوري 

وقذذد تصذذل قذذمم  ،ضذذعلي قيمذذة الصذذلقة الذذنالبنذذوو لعقوبذذات ماليذذة تصذذل 
 .جل لمد  ث ريل سنةالس النالعقوبات 



 
  

  [00] أ.م. د. محمد عبدالرحمن يونس                                 دراسة في العقوبات الدولية...... 

 قو قيال ذذذركات التذذذي تقذذذوم بتصذذذدير البنذذذزيل  قيضذذذاي ذذذمل قذذذما القذذذانول  -1
قو متذذن المسذذذاثد  بتقذذذديم  ،ايذذذرال الذذنمنذذتج مذذذل منتجذذات الذذذنلط المكذذذرر 

ومذل العقوبذات التذي قذد  انتاجضذاالخدمات والمواد التي تسذاثد ايذرال ثلذن 
 :تطال قمم ال ركات

بعمليذذذذات اسذذذذتبدال ثمذذذذات مذذذذل خذذذذال مرمذذذذال ال ذذذذركات مذذذذل القيذذذذام  -ق
 .األمريكيةالبنوو 

مرمال ال ركات مل اسذتخدام المؤسسذات الماليذة األمريكيذة لعمليذات  -ل
 .المدفوثات اج تمال قو

 قمذريكييلمعذامات ثقاريذة مذ  مذواطنيل  اجذرابمرمال ال ذركات مذل  -ا
 .قمريكيةقو  ركات 

 ذذركة  قيذذةمذذد  سذذنة ثذذل العقوبذذات ل ارجذذابالمذذق فذذي  األمريكذذيللذذر يس  -0
 .تابعة لدولة تسضم في الجضود الدولية لعزل ايرال

للمسذذاقميل المذذق فذذي اجنسذذمال مذذل ال ذذركات التذذي اسذذتثمرت فذذي ايذذرال  -2
 .دول ال يتعرضوا للمقاضا 

الم ذذذذاركيل فذذذذي  ب سذذذذماببتقذذذذديم قا مذذذذة  األمريكذذذذييلذذذذزم القذذذذانول الذذذذر يس  -6
مذذل المصذذول  اإلفذذرادم قذذؤجب ويمذذر  ،فذذي ايذذرال اإلنسذذالانتضاكذذات مقذذوق 

فذي  قمذوالضمالوجيذات المتمذد  األمريكيذة وتجمذد  الذندخذول  ت  ذيراتثلن 
 .البنوو األمريكية

منذذذ  ال ذذذركات التذذذي تذذذزود ايذذذرال بالتكنولوجيذذذا المديثذذذة والتذذذي تسذذذضم فذذذي  -9
مذذذل  ،مراقبذذذة اجتصذذذاجت قجضذذذز فذذذر  القيذذذود ثلذذذن مريذذذة التعبيذذذر مثذذذل 

 .المكومة األمريكيةالمصول ثلن تعاقدات م  
سذيما ثذل ايذرال وج الذنت ديد القيود ثلن صادرات التكنولوجيذا المساسذة  -9

، وفر  قيذود  ذديد  ضذد قخرىل خال دول ذ، مالسوداب األسواقطريق 
 .(19)ي قما المجالذف تتعاولالدول التي ج 

 



 

 
 
 

 [03] (52) 8دراسات اقليمية                                                        مركز الدراسات اإلقليمية             

  ااوربيةالعقوبات  
)فرنسذذا  متمثلذذة بذذذ األوربذذيبعذذد مسذذاثي وجضذذود مثيثذذة بذذملتضا دول اجتمذذاد 

 ،قثذوام قربعذةمذل  ألكثذرم  ايرال اسذتمرت  ملاوضاتوبريطانيا والمانيا( في 
والتقنيذذذذذة  اجقتصذذذذذاديةثرضذذذذذت خالضذذذذذا قذذذذذمم الذذذذذدول مجموثذذذذذة مذذذذذل المذذذذذوافز 

مقابذل تخليضذا  (المذدي  جمقذا ثذل قذمم الجضذود )سي تيوالسياسية ثلن ايرال 
 ،لذم تسذلر ثذل نتذا ج تذمكر تلذو الجضذود لكذل ،تخصيل اليورانيوم قن طةثل 
دفذذ  ملذذف  الذذن قمريكذذي وت ييذذدوبذذدثم  األوربذذيالذذمي دفذذ  دول اجتمذذاد  األمذذر

فر  بدورم ثد  ثقوبات ثلن  يالمو  ،الدولي األملمجلس  النايرال النووي 
وقذذد  .بضذذما الصذذددو ايذذرال بسذذبل ثذذدم التزامضذذا بذذالقرارات الدوليذذة الصذذادر  ثنذذ

لعذذام  9910رال وجسذيما قذذانول العقوبذات رقذذم دفعذت العقوبذذات الدوليذة ثلذذن ايذذ
ومصذذذرقا بالوكالذذذة  األوربيذذذةمذذذ  الذذذدول  ملاوضذذذاتضاتعليذذذق  الذذذنايذذذرال  ،1119

)الذدول الخمسذة الدا مذة العضذوية فذي  (9+2)الدولية للطاقة المرية ومجموثذة 
 .(12)( مجلس األمل اضافة الن المانيا

الدولية للطاقذة المريذة لم تمرز الوكالة  1191ومتن ثام  1119ومنم ثام 
وفذي الوقذت  ،مذ  ايذرال ملاوضذاتضاقي تقدم ملمو  في  (9+2)قو مجموثة 

خيذذذذار الدبلوماسذذذذي للمؤيذذذذد المذذذذل موقذذذذف  األوربيذذذذةماتذذذذو تويذذذذر موقذذذذف الذذذذدول 
 ،ت ديد العقوبات ضد ايذرالو لتوسي   الداثم موقف  الن الملاوضاتواثتماد 

الجانذذل مذذل  قماديذذةثقوبذذات  مجموثذذة اقذذرارالذذمي دفعضذذا باتجذذام  األمذذروقذذو 
1191قبل دول اجتماد في السادس والع رول مل تموز / يوليو 

(16).  
ثلذذذذذن ايذذذذرال قطاثذذذذذات الطاقذذذذذة  األوربيذذذذذةوقذذذذد اسذذذذذتضدف قذذذذذانول العقوبذذذذات 

 :والمصارف والنقل وغيرقا واقم ما تضمنتو قمم العقوبات
مظذذذذذر بيذذذذذ  قي معذذذذذدات تذذذذذدخل فذذذذذي صذذذذذناثة الصذذذذذواري  قو التكنولوجيذذذذذا  -9

 .النووية



 
  

  [02] أ.م. د. محمد عبدالرحمن يونس                                 دراسة في العقوبات الدولية...... 

مظر بي  قو نقل تكنولوجيا قو معدات التنقيل واستخراا الوذاز قو الذنلط  -1
 .في ايرال

تمويل قو مساثد  تمويل اجسذتثمارات فذي  األوربيةيمظر ثلن ال ركات  -1
 .اإليرانييلقطاع النلط والواز 

ومنذ  قي تمويذل مذالي يزيذد ثلذن  ،قوربذامراقبة للبنوو اإليرانية في  اجراب -0
مذذذل مكومذذذات  قوجبموافقذذذة رسذذذمية  اج ،دوجر( قلذذذف 02يذذذورو ) قلذذذف 12

  قراضيضاالتي يق  البنو ضمل  األوربيةالدول 
 .األوربيمن  البنوو اإليرانية مل فتر فروع جديد  لضا في دول اجتماد  -2
مل تزويد ال ركات اإليرانية قو قي  ركات ثاملة  األوربيةمن  ال ركات  -6

 .داخل دول اجتماد ت مينيةيرانية بخدمات م  ال ركات اإل
باسذذتثناب  ،إلغراضذذضاايذذرال  ضامظذذر الطذذا رات اإليرانيذذة قو التذذي تسذذتخدم -9

 . ركات الطيرال المدني والتجاري التي تممل المسافريل
مذذل  ايرانيذذة خصذذية  (91)بموجذذل قذذمم العقوبذذات  األوربيذذةمنعذذت الذذدول  -8

 .(19)األوربيةالبنوو لدى  قرصدتضموتجميد  ،قراضيضادخول 
تلذذو  ومراقبتذذو وجسذذيما مذذل تصذذدير المذذواد مات اجسذذتخدام المذذزدوا المذذد -4

الصذذذذناثات النوويذذذذة قو  فذذذذي ضااسذذذذتخدامب التذذذذي لذذذذيس لضذذذذا غذذذذر  واضذذذذر
 قيضذاومظر المنتجات التي يمكل اسذتخدامضا  ،الخاصة بتقنية الصواري 

ر المذذذذواد مذذذذ  وضذذذذ  اسذذذذتثناب لتصذذذذدي ،ةالبيولوجيذذذذ األسذذذذلمةفذذذذي تصذذذذني  
 .(18)والطبية اإلنسانية اإلغرا الخاصة لاستخدام في 

فذذي مجذذال  األوربيذذةوقذذدف قذذمم العقوبذذات كذذال بالتمديذذد منذذ  اجسذذتثمارات 
ومراقبذذة  ،وت ذذديد الرقابذذة ثلذذن السذذلل والطذذا رات اإليرانيذذة ،الطاقذذة فذذي ايذذرال

يذذذذرال للضذذذذوط ثلذذذذن ا كذذذذاجراب، إليذذذذرالالبنكيذذذذة  واألثمذذذذالالتمذذذذويات الماليذذذذة 
قناثضا الملاوضات طاولةللعود  الن  إلجبارقا  قن ذطةبضرور  التخلي ثذل  وا 

 .تخصيل اليورانيوم



 

 
 
 

 [02] (52) 8دراسات اقليمية                                                        مركز الدراسات اإلقليمية             

جانذذذذل العقوبذذذذات األمريكيذذذذة والدوليذذذذة لعذذذذام  الذذذذنو ذذذذكلت قذذذذمم العقوبذذذذات 
 .(14)ثقوبات فرضت ثلن ايرال بسبل برنامجضا النووي وققسنا د  ،1191

ي مجذذال العمذذل الدبلوماسذذي مذذل نوثضذذا فذذ األولذذن األوربيذذةوتعذذد العقوبذذات 
وفذذذذي مقذذذذدمتضا ثمليذذذذات  ،قطاثذذذذات ميويذذذذة تسذذذذتضدفا قنضذذذذاوجسذذذذيما  األوربذذذذي

القطاثذذذات  ال  " :األوربيذذذيلوقذذذال امذذذد الدبلوماسذذذييل  ،التنقيذذذل وتكريذذذر الذذذنلط
فضذذذذا ثذذذذل النقذذذذل والخذذذذدمات  ،المسذذذذتضدفة قذذذذي صذذذذناثة الطاقذذذذة فذذذذي الذذذذباد

ج يطذال  األوربذيفذي التمذرو  وال التطور الماسذم ،المصرفية وقطاع التاميل
التذذي قذذد تسذذتمر فذذي التعامذذل  األوربيذذةلكذذل ال ذذركات  ،فقذذط الجضذذات المكوميذذة

 .(51)"قيضا ايرال م 
 
 ااوربيةفي إيران والعقوبات اامريكية و  ا نساندضية حقو   -ج

طيلذذذة الع ذذذر سذذذنوات الماضذذذية كانذذذت الوجيذذذات المتمذذذد  األمريكيذذذة تسذذذعن 
ايذرال وفذر  مزيذدا مذل العقوبذات ثليضذا بسذبل برنامجضذا دوما باتجام معاقبة 

 اإليرانذيالنظذام  طبيعذة ثلن خلليذة قخرىوسبقت قمم اللتر  ثقوبات  ،النووي
متذن  ملذو تجذاوزتولم ت ضد ايذرال ثقوبذات  ،وسياستو الخارجية في المنطقة

الوجيذذذذذات المتمذذذذذد  األمريكيذذذذذة  ققذذذذذرتثنذذذذذدما  ،1191/ سذذذذذبتمبر ثذذذذذام  قيلذذذذذول
ثذذذل األمريكيذذذة  اإلدار ثنذذذو  قثربذذذتثلذذذن ايذذذرال بسذذذبل مذذذا  األولذذذنثقوباتضذذذا 

ثلذذذذن خلليذذذذة مذذذذا مذذذذد  ثقذذذذل  فذذذذي ايذذذذرال اإلنسذذذذالوجذذذذود انتضاكذذذذات لمقذذذذوق 
وتضذمنت  ،1111انتخابات الر اسة اإليرانية التذي جذرت فذي مزيذرال / يونيذو 

مذذل دخذذول الوجيذذات المتمذذد   ايرانيذذةالعقوبذذات مظذذرا ثلذذن ثمانيذذة  خصذذيات 
 اإلدار  وقوضذذذذذمت ،لذذذذذدى البنذذذذذوو األمريكيذذذذذة قرصذذذذذدتضموتجميذذذذذد  ،األمريكيذذذذذة
المعارضذذذيل للنظذذذام  الذذذن ا ذذذار سذذذتقف دومذذذا مذذذ  قذذذؤجب )فذذذي  قنضذذذااألمريكيذذذة "

.. وسذذذتكول دا مذذذا .صذذذوتضم اسذذذماعوالذذذميل يسذذذعول فذذذي  (السياسذذذي فذذذي ايذذذرال
ونواصذذذل مطالبتنذذذا المكومذذذة اإليرانيذذذة  ،صذذذوتا لتلذذذو التطلعذذذات وقذذذي ثالميذذذة

 .(51)وق  عبضا"جمترام مق



 
  

  [09] أ.م. د. محمد عبدالرحمن يونس                                 دراسة في العقوبات الدولية...... 

األمريكيذذذة كونضذذذا  لذذذإلدار مذذذل نوثضذذذا بالنسذذذبة  األولذذذنوتعذذذد قذذذمم العقوبذذذات 
وقالذذذت  ،فذذذي ايذذذرال سذذذببا للرضذذذضا اإلنسذذذالاثتمذذذدت قضذذذية انتضاكذذذات مقذذذوق 

خذذال مذذؤتمر وزيذذر  الخارجيذذة األمريكيذذة  Hilary Clinton ولذقذذياري كلينتذذ
تكذذذول  قلجديذذذد  الضذذذدف مذذذل الخطذذذو  ال ال  " :صذذذملي ثقذذذل فذذذر  العقوبذذذات

خذال القمذ   اإليذرانييلاقتصذادية لتصذرفات المسذؤوليل  قناو نتا ج " قاسية "
 للمعارضذذذذيل بعذذذد انتخابذذذذات الر اسذذذة اإليرانيذذذذة فذذذي مزيذذذذرال / يونيذذذذو اإليرانذذذي
" المكومذذة اإليرانيذذة تجاقلذذت مطالذذل متكذذرر  مذذل المجتمذذ  وقضذذافت"  5114

التذذذي تلذذذر  الوجيذذذات  األولذذذن  .. قذذذمم المذذذر .قذذذمم اجنتضاكذذذات إلنضذذذابالذذذدولي 
.. .اإلنسذذالالمتمذذد  األمريكيذذة ثقوبذذات ضذذد ايذذرال بنذذاب ثلذذن انتضذذاو مقذذوق 

 ،قكذذما" األمذذريكذذول  ج قلولكذذل نخ ذذن  األخيذذر سذذتكول  قنضذذانقذذول  قلنريذذد 
 قصذذذبربذذذاراو قوبامذذذا  األمريكذذذيوبموجذذذل قذذذمم العقوبذذذات التذذذي اقرقذذذا الذذذر يس 

قوبذذذذات ضذذذذد قي مسذذذذؤول فذذذذي المكومذذذذة فذذذذر  ث امكانيذذذذة األمريكيذذذذة لذذذذإلدار 
 اإلنسذذالاألمريكيذذة بانتضذذاو مقذذوق  اإلدار عمذذل لصذذالمضا تتضمذذو ياإليرانيذذة قو 

ومظذذر سذذلرقم  اإليذذرانييلومذذل ضذذمنضا مجذذز ممتلكذذات المسذذؤوليل  ،فذذي ايذذرال
 .(55)التعامل ماليا معضم قمريكيومن  قي  ،الوجيات المتمد  األمريكية الن

فقذد جذابت  ،ثلن ايرال في قما الجانل األوربية فيما يخص العقوبات قما
في العالم والذمي  اإلنسالمل صدور التقرير السنوي الخاص بمقوق  قيامبعد 

 ،في ايرال اإلنسالفي جزب منو مالة مقوق  وتناول ،األمريكية اإلدار تصدرم 
فذذذي لوكسذذذمبور  )مقذذذر اجتمذذذاد  األوربذذذيوزراب خارجيذذذة دول اجتمذذذاد  وقثلذذذل
ثذذذل فذذذر   1199يذذذوم الثاثذذذاب الثذذذاني ث ذذذر مذذذل نيسذذذال / ابريذذذل  (األوربذذذي
 قصولضم، تضمنت تجميد اإليرانييلمل المسؤوليل  (11)ثلن  قوربيةثقوبات 

 وقذذذال ولذذذيم قيذذذ  ،الذذذدخول الذذذن دول اجتمذذذاد ت  ذذذيراتالماليذذذة وثذذذدم مذذذنمضم 
William Hague قذذذذؤجب  ال  " ال ذذذذ لفذذذذي قذذذذما  وزيذذذذر الخارجيذذذذة البريطذذذذاني

فذذذذي الجسذذذذم القضذذذذا ي قو  قثضذذذذابقذذذذم فذذذذي غذذذذالبيتضم  اإليذذذذرانييلل المسذذذذؤولي



 

 
 
 

 [02] (52) 8دراسات اقليمية                                                        مركز الدراسات اإلقليمية             

متورطذذول مبا ذذر  فذذي قمذذ  نا ذذطيل فذذي مجذذال مقذذوق  قنضذذمنعتقذذد  ق ذذخاص
 .(53)"والمعارضيل للنظام الماكم في طضرال اإلنسال

ثلذذذن ايذذذرال  األوربيذذذةوقذذذد رمبذذذت الوجيذذذات المتمذذذد  األمريكيذذذة بالعقوبذذذات 
للضذذذوط ثلذذذن ايذذذرال بسذذذبل ممارسذذذاتضا  وثدتذذو خطذذذو  قامذذذة للمجتمذذذ  الذذذدولي

السذذكرتير الصذذملي  J.Carney وقذذال جذذي كذذارني ،اإلنسذذالوانتضاكضذذا لمقذذوق 
فذذذي بيذذذال صذذذملي يذذذوم الثاثذذذاب الثذذذاني ث ذذذر مذذذل نيسذذذال /  ،األبذذذي للبيذذذت 
 األسذذذر بذذذال  إليذذذرالقذذذؤجب قذذذي تذذذمكير قذذذام  األفذذذرادقا مذذذة  ال  " :1199ابريذذذل 

ضذذذذد ال ذذذذعل  اإلسذذذذاباتمسذذذذؤوليل ثذذذذل ال قول ذذذذوالدوليذذذذة ستواصذذذذل مماسذذذذبة 
وال ذركاب  األوربذي"سنتاب  العمل بصور  وثيقذة مذ  اجتمذاد  وقضاف "اإليراني

سذتبقن فذي  اإلنسذالقضذية مقذوق  قلالميل ي اركوننا نلس التلكير بمذا يكلذل 
 .(59)"اإليرانيمقدمة جضودنا لدثم ال عل 

 
 العقوبات ااحادية ومدى فاعليتها 

التي فرضت ثلن ايرال وج سذيما مذل  األماديةلعقوبات ا قل  ثلن ما يبدو 
لذم تذذؤد  9191قبذل الوجيذات المتمذذد  األمريكيذة ومنذذم قيذام الثذذور  اإليرانيذة ثذذام 

 اجبذذذاروقذذذي  ،المتعاقبذذذة األمريكيذذذة اإلدارات اليذذذوالوذذذر  الذذذمي كانذذذت تسذذذعن 
تخصذذذذذيل  وقن ذذذذذطة ،ايذذذذذرال ثلذذذذذن التخلذذذذذي ثذذذذذل سياسذذذذذتضا الخارجيذذذذذة الماليذذذذذة

 اإليرانذي اجقتصذادانعكاسذات سذلبية ثلذن ولقد كال لتلو العقوبات  ،وماليوراني
وملذذو جل  ،اضذذعافضا قو تويذذر مذذل سياسذذتضا قو فذذي موقلضذذا الذذنتذذؤد  ملكنضذذا لذذ

قذي ومذدقا فقذط مذل يقذوم بتطبيذق  األمرالوجيات المتمد  األمريكية في واق  
 .(52)تلو العقوبات

والذذمي فذذر  مظذذرا  9112ثذذام  قذذانول العقوبذذات األمريكيذذة ثلذذن ايذذرال ال  
ثلذذذن التعامذذذل مذذذ  ايذذذرال فذذذي مجذذذالي )الذذذنلط والتجذذذار ( وتذذذم ت ذذذديدم بعذذذد ملذذذو 

كذذذال يتطلذذذل مذذذل  ،9116الليبيذذذة ثذذذام  –بموجذذذل قذذذانول العقوبذذذات اإليرانيذذذة 
الوجيذذذذات المتمذذذذد  فذذذذر  ثقوبذذذذات ضذذذذد قي  ذذذذركة سذذذذوابا كانذذذذت ممليذذذذة قو 



 
  

  [01] أ.م. د. محمد عبدالرحمن يونس                                 دراسة في العقوبات الدولية...... 

فذذي م ذذاري  الذذنلط  فذذ كثرجر مليذذول دو  01تقذذوم باسذذتثمار مذذا قيمتذذو  قمريكيذذة
 .والواز الطبيعي في ايرال وليبيا

 األوربذذيلقذذد كذذال مللذذاب الوجيذذات المتمذذد  بمذذا فذذيضم كنذذدا قو دول اجتمذذاد 
ال ذذذذكوو مذذذذول قذذذذما القذذذذانول ومذذذذدى توافقذذذذو مذذذذ   تذذذذراودقمواسذذذذتراليا واليابذذذذال 

 ملذذذذو ورغذذذذم  ومذذذذ ،مخاللذذذذا لضذذذذا ابوكونذذذذو جذذذذ ،الت ذذذريعات القانونيذذذذة األمريكيذذذذة
 9116تمثذذذل بعذذذد ثذذذام  قصذذذبمتالعقوبذذذات اجقتصذذذادية األمريكيذذذة فذذذال ايذذذرال 

تجسذذذدت فذذذي السذذذل   ،قمريكذذذيمليذذذار دوجر  12سذذذوقا تجاريذذذا لمذذذا يقذذذدر بنمذذذو 
كالسيارات والطا رات والمستلزمات الطبية فضا  ،واليابانية األوربيةوالبضا   

ل تذدفق العملذة فضا ث ،ثل قطاثات واسعة فيما يتعلق بالسل  اجستضاكية
ميذذ  زادت الصذذيل مذذل  ،الصذذينية والروسذذية األسذذواقالصذذعبة اإليرانيذذة نمذذو 

وواصذذذلت ال ذذذركات التجاريذذذذة  ،1116مجذذذم تجارتضذذذا مذذذذ  ايذذذرال بملذذذول ثذذذذام 
وكنذذذذديا ثقذذذذد صذذذذلقاتضا  قوربيذذذذاالروسذذذذية والضنديذذذذة ومتذذذذن الذذذذبع  مذذذذنضم كذذذذال 

سذذذيما فذذذي مجذذذال وج  ،التجاريذذذة فذذذي مختلذذذف القطاثذذذات اجقتصذذذادية اإليرانيذذذة
وايطاليذذا كانتذذا لضمذذا ثاقذذات اقتصذذادية مميذذز  مذذ   قلمانيذذاج سذذيما وال  ،الذذنلط
التزامضذذذذا بالعقوبذذذذات اجقتصذذذذادية األمريكيذذذذة يعنذذذذي  قلوتذذذذدركال جيذذذذدا  ،ايذذذذرال

تخليضذذا ثذذل الصذذلقات التجاريذذة مذذ  ايذذرال سذذوف تصذذل فذذي مصذذلمة روسذذيا 
 .(56)والصيل

 العقوبات الدوليةو   يرانيالبرنامج النووي ا المحور الثاني:
ايذرال منم تسعينات القرل الع ريل كانت الوجيات المتمذد  األمريكيذة تذتضم 

فذذي الوقذذت  ،العسذذكرية لألغذذرا بالسذذعي جمذذتاو التقنيذذة النوويذذة وتوظيلضذذا 
ن ذذاطاتضا  قلوتؤكذذد  ،الذذمي كانذذت تنلذذي ايذذرال فيذذو اجدثذذابات األمريكيذذة قذذمم

 .(59)وزياد  الطاقة الكضربا ية في ايرال المدنية لألغرا النووية قي 
 وتعذذذذززت الرؤيذذذذة األمريكيذذذذة قذذذذمم بعذذذذدما ك ذذذذلت منظمذذذذة مجاقذذذذدي خلذذذذق

سذرية فذي )ناتذانز  ايرانيذةملذاثات نوويذة  جذودثل و  كما سبق القول اإليرانية



 

 
 
 

 [33] (52) 8دراسات اقليمية                                                        مركز الدراسات اإلقليمية             

 ،و راو(، لذذذم تك ذذذف ثنضذذذا المكومذذذة اإليرانيذذذة للوكالذذذة الدوليذذذة للطاقذذذة المريذذذة
والمجتمذذذ   إليذذذرالبالنسذذذبة  قزمذذذة 1111ة منذذذم ثذذذام وثليذذذو  ذذذكلت قذذذمم القضذذذي

 .(58)الدولي المي بدق ببم  الخيارات للتعامل م  قمم القضية
تذذذذم الك ذذذذف ثذذذذل قذذذذمم  قللقذذذذد سذذذذعت الوجيذذذذات المتمذذذذد  األمريكيذذذذة ومنذذذذم 

فذي الوقذت الذمي فضذلت  ،اثتمذاد سياسذة التصذعيد ضذد ايذرال النالملاثات 
ليذذة للطاقذة المريذذة اثتمذاد الدبلوماسذذية وخيذذار والوكالذذة الدو  األوربيذةفيذو الذذدول 
 األوليذذةوبذذالرغم مذذل الخافذذات  ،كذذاجراب لمذذل ملذذف ايذذرال النذذووي الملاوضذذات

 األوربيذذذةوالذذدول  األمريكيذذذةبذذيل الوجيذذذات المتمذذد   قجزمذذذةالتذذي ظضذذذرت بدايذذة 
ثلذذن  اتلقذذوالكذذنضم جميعذذا  ،والوكالذذة الدوليذذة للطاقذذة المريذذة ب ذذال قذذما الملذذف

 لألغذذذذذرا منذذذذذ  ايذذذذذرال مذذذذذل امذذذذذتاو الطاقذذذذذة النوويذذذذذة واسذذذذذتخدامضا ضذذذذذرور  
 .(54)العسكرية

ونتيجذذة لضذذوط الوجيذذات المتمذذد  المسذذتمر ثلذذن المجتمذذ  الذذدولي وجسذذيما 
ومذذذل خذذذال فرقضذذذا التلتي ذذذية  األخيذذذر بذذذادرت  ،الوكالذذذة الدوليذذذة للطاقذذذة المريذذذة
اقذ  واخذم ثينذات ثلن تلذو المو  واإلطاع 1111بزيار  ايرال في  باط/فبراير 

تقذذارير الوكالذذة الدوليذذة للطاقذذة المريذذة بعذذد ملذذو خذذرق ايذذرال  قكذذدتوقذذد  ،منضذذا
 قجزمذذذةوقذذو مذذا مثذذذل بدايذذة  ،النوويذذذة األسذذلمةلقذذوانيل معاقذذد  مظذذذر انت ذذار 

وفرنسذا( كطذرف  وقلمانيذابريطانيذا ) األوربذيودخذول اجتمذاد  ،اإليرانيذةالنووية 
 .(31)المبا ر  م  ايرال ملاوضاتاللمل قمم القضية ثل طريق   ثال 

 مبذذذذذدقمريصذذذذة ثلذذذذذن اثتمذذذذاد  األوربيذذذذةوفذذذذي الوقذذذذت الذذذذذمي كانذذذذت الذذذذذدول 
 امالذذةتضذذوط باتجذذام  األمريكيذذةمذذ  ايذذرال كانذذت الوجيذذات المتمذذد   التلذذاو 

مذل  ايذرالالدولي وفر  العقوبات ثلن  األملمجلس  النملف ايرال النووي 
 .قة المريةخال الضوط ثلن الوكالة الدولية للطا

 األوربذذذذيفذذذذي البدايذذذذة جضذذذذود اجتمذذذذاد  األمريكيذذذذةلمتمذذذذد  االوجيذذذذات  قيذذذذدت
 وقكذدت ،1111 قكتذوبر/  األولمنذم ت ذريل  بدقتالدبلوماسية م  ايرال والتي 

 الذذنملذذف ايذذرال النذذووي  امالذذةاجلتذذزام بذذدثم  األوربيذذةبذذدورقا انذذو ثلذذن الذذدول 



 
  

  [39] أ.م. د. محمد عبدالرحمن يونس                                 دراسة في العقوبات الدولية...... 

مذذذا ف ذذذلت الجضذذذود  امابضذذذا  الذذذدولي وفذذذر  العقوبذذذات واجلتذذذزام األمذذذلمجلذذذس 
كامل ودا ذم ألن ذطة  ايقافواتلق الجانبال ثلن العمل مل اجل  ،الدبلوماسية

الوميذذذد لضذذذمال ثذذذدم  األسذذذاسايذذذرال النوويذذذة المتعلقذذذة بذذذدورم الوقذذذود باثتبذذذارم 
 .(31)ثسكريةاستخدامات  النتمويل قمم التكنولوجيا 

 
 3/95/5332في  7171القرار  :ااولىحزمة العقوبات 
فذذذذي  1111)فرنسذذذذا والمانيذذذذا وبريطانيذذذذا( منذذذذم ثذذذذام  األوربيذذذذةدخلذذذذت الذذذذدول 

 ثرضذذذت خالضذذذا ،سذذذنوات قربعذذذةمذذذل  ألكثذذذرمذذذ  ايذذذرال اسذذذتمرت  ملاوضذذذات
مجموثذذذة مذذذل المذذذوافز اجقتصذذذادية والسياسذذذية والتقنيذذذة ثلذذذن  الذذذدول األوربيذذذة

لر لكل تلو الجضود لم تس ،تخصيل اليورانيوم قن طةايرال مقابل تخليضا ثل 
المي  ج  في نضاية  األمرالتخصيل  قن طةواستمرت ايرال في  ،ثل  يب

الذثا  ثلذن تبنذي  األوربيذةومتذن الذدول  األمريكيذةالمطاف الوجيات المتمد  
/  مارالذذذدولي فذذذي الثذذذامل مذذذل  األمذذذلملذذذف ايذذذرال النذذذووي الذذذن مجلذذذس  امالذذذة
 قن ذذطةفذذة بذذدورم ايذذرال مذذد  سذذتة ا ذذضر لتعليذذق كا قمضذذلالذذمي و  ،1116مذذارس 

ممذا دفذ   ،الذدولي األمذلايرال لم تلتزم بقرار مجلذس  لكل ،تخصيل اليورانيوم
/  األولفذذي الرابذذ  والع ذذريل مذذل كذذانول  9919الذذن تبنذذي القذذرار رقذذم  األخيذذر

وتضذذمنت مذذا  (35)ثلذذن ايذذرال األولذذنفذذر  بموجبذذو العقوبذذات  1116ديسذذمبر 
 :ي تي

تخصذذذيل اليورانيذذذوم وب ذذذكل  قن ذذذطةتعليذذذق كافذذذة  الذذذندثذذذا القذذذرار ايذذذرال  -9
 .(33)يمكل للوكالة الدولية للطاقة المرية التمقق منضا

تمتن  ثل تسليم ايرال قو بيعضذا قو تمويلضذا مبا ذر   قلثلن جمي  الدول  -1
تسذذذتخدم فذذذي ن ذذذاطات  قلقيذذذة معذذذدات قو تجضيذذذزات قو تكنولوجيذذذا يمكذذذل 

ثذذذذدم التزامضذذذذا ومذذذذمر القذذذذرار ايذذذذرال فذذذذي مالذذذذة  ،ايذذذذرال النوويذذذذة والبالسذذذذتية
 .اضافيةوامتثالضا للقرار بلر  ثقوبات 



 

 
 
 

 [35] (52) 8دراسات اقليمية                                                        مركز الدراسات اإلقليمية             

الميل لضم ثاقة  اإليرانييلالمظر ثلن ثدد مل المسؤوليل  القرار فر  -1
 .اإليرانيمبا ر  بالبرنامج النووي 

جضذذودا مذذل خذذال الضذذوط ب ذذد  ثلذذن الذذدول  األمريكيذذة اإلدار وقذذد بذذملت 
ما الصيل وروسيا مذل اجذل الدولي جسي األملالدا مول في مجلس  األثضاب

خاصذذذة وال كذذذل مذذذل  ،الذذذدولي األمذذذلمجلذذذس  الذذذنملذذذف ايذذذرال النذذذووي  امالذذذة
 اج األمذلمجلذس  الذنملف ايذرال النذووي  امالةروسيا والصيل لم تكل تساند 

وكانت تلضذل  ،المجالايرال في قما  قبلكانت قناو انتضاكات كبير  مل  اما
التخصذيل  ألن طةل است ناف ايرال لك ،تسوية القضية ضمل الوكالة الدولية

وتضديد الوجيات المتمد   األوربيم  اجتماد  الملاوضاتثلقتو خال  قلبعد 
 ،الملاوضذذذاتمذذذا ف ذذذلت  اماباثتمذذذاد الخيذذذار العسذذذكري ضذذذد ايذذذرال  األمريكيذذذة

في توجو الوجيذات  باألخير ج  ثلن توير الموقف ضد ايرال وقو ما صل 
مجلذذذس  الذذذنملذذذف ايذذذرال النذذذووي  امالذذذةالتذذذي تذذذدف  باتجذذذام  األمريكيذذذةالمتمذذذد  

 .(39)الدولي األمل
 

 7/4001/ 47في  7171القرار  :حزمة العقوبات الثانية
يذذذذذرال األوربذذذذيبذذذذيل اجتمذذذذاد  الملاوضذذذذاتفذذذذال  األولذذذذنرغذذذذم العقوبذذذذات   وا 

 األوربيدول اجتماد  ماولت ،اإليرانيمسم الملف النووي  قملاستمرت ثلن 
تخصذذذيل  قن ذذذطةايذذذرال بذذذالتخلي ثذذذل  اقنذذذاعوثلذذذن مذذذدار  ذذذضريل )الذذذثا ( 

الذدول الدا مذة  وقيذدتضا األوربيذةاليورانيوم مقابذل المذوافز التذي ثرضذتضا الذدول 
ولذذم  قيضذذاف ذذلت  الملاوضذذاتلكذذل قذذمم  ،الذذدولي األمذذلالعضذذوية فذذي مجلذذس 

خروجذذا ثذذل  األمريكيذةالذمي ثدتذذو الوجيذات المتمذذد   األمذذر ،تسذلر ثذذل  ذيب
وقذذو مذذا دفذذ  الوجيذذات المتمذذد  بالضذذوط  ،9919الذذدولي  األمذذلمجلذذس  قذذرار

فذذي الرابذذ   9909لتبنذذي قذذرار العقوبذذات الثذذاني رقذذم  األمذذلثلذذن دول مجلذذس 
1119والع ريل مل  مار /مارس 

 :وابرز ما تضمنو قما القرار (32)



 
  

  [30] أ.م. د. محمد عبدالرحمن يونس                                 دراسة في العقوبات الدولية...... 

قو ثبورقذذا  قراضذذيضايضيذذل بالذذدول الت ذذديد وتذذوخي اليقضذذة ميذذال دخذذول  -9
قو تطذذذوير  ،ايذذذرال النوويذذذة المساسذذذة قن ذذذطةالذذذميل ي ذذذتركول فذذذي  األفذذذراد

النووية قو يرتبطول بضا مبا ر  قو يقدمول لضا  األسلمة ايصالمنظومات 
 .ار ثنضمبالدثم واإلخ

ومنعضذا مذل القيذام بتوريذد قو بيذ  قو  ،م  ايذرال األسلمةمظر بي  و راب  -1
با ذذذذذر مذذذذذل قو ثتذذذذاد مي صذذذذذلة ب ذذذذكل مبا ذذذذذر وغيذذذذر م قسذذذذذلمةنقذذذذل قي 
ثلذذذذن يذذذذد رثاياقذذذذا قو باسذذذذتخدام السذذذذلل التذذذذي ترفذذذذ  ثلمضذذذذا قو  قراضذذذذيضا
مذذل ايذذرال ومذذل  األصذذنافوال تمظذذر جميذذ  الذذدول  ذذراب قذذمم  ،طا راتضذذا

قبل رثاياقا قو باستخدام السلل التذي ترفذ  ثلمضذا قو طا راتضذا سذواب كذال 
 .ايرال قو لم يكل قراضي األصنافقمم  من  

مركبذذات قتاليذذة مدرثذذة قو منظومذذات مدفعيذذة مذذل مظذذر بيذذ  قو نقذذل قي  -1
العيذار الكبيذر قو طذا رات قتاليذذة قو قليكذوبتر قجوميذة قو سذلل مربيذذة قو 

 ،ايذذذرال ب ذذذكل مبا ذذذر قو غيذذذر مبا ذذذر الذذذنقذذذما ف قو منظومذذذات قذذذما ف 
مسذاثد  تقنيذة قو تذذدريل قو مسذاثد  ماليذذة  بذذ يوكذملو ثذدم تزويذذد ايذرال 

 .المجالقو استثمارات قو خدمات بضما 
مظذذذر التعامذذذذل مذذذذ  ايذذذذرال ماليذذذذا وثلذذذذن جميذذذذ  الذذذذدول ثذذذذدم الذذذذدخول فذذذذي  -0

 اجايذذرال  الذذنالتزامذات ماليذذة كتقذذديم مذذنر قو مسذاثدات ماليذذة قو قذذرو  
 .انسانية ألغرا كال  اما

 ايرانية خصية  (92)و ايرانية ركة ومؤسسة  (91)كما  ملت العقوبات  -2
 .(36)اإليرانيرنامج النووي ثلن صلة مبا ر  قو غير مبا ر  بالب

 
  7/7/4002في  9230القرار  :حزمة العقوبات الثالثة

كانذت قذذمم العقوبذات تتضذذمل  ،مذ  كذل قذذانول ثقوبذات يلذر  ثلذذن ايذرال
وتم  كملو ثلن دثم  ،الدولي األملاجلتزام بقرارات مجلس  الندثو  ايرال 



 

 
 
 

 [33] (52) 8دراسات اقليمية                                                        مركز الدراسات اإلقليمية             

و كانذت تضديذدا ولكل فذي الوقذت ماتذ ،م  ايرال الملاوضاتمواصلة و وت جي  
الذذذذدولي  األمذذذذلقذذذذي لذذذذم تلتذذذذزم بقذذذذرارات مجلذذذذس  اما اضذذذذافيةبعقوبذذذذات  إليذذذذرال

مذذذ   ملاوضذذذاتضاوثليذذذو اسذذذتمرت دول اجتمذذذاد األوربذذذي فذذذي  ،الصذذذادر  بمقضذذذا
ايذذذذرال ثلذذذذن  فاصذذذذرار ،مذذذذل ثذذذذام كامذذذذل دول جذذذذدوى قذذذذرلي ايذذذذرال ولمذذذذد  مذذذذا
الذدولي  ألمذلاالتخصيل وثذدم التزامضذا بقذرارات مجلذس  قن طةاجستمرار في 

تبني مزمة العقوبذات الثالثذة بموجذل القذرار  الندف  المجلس  ،9909 ،9919
1119في الثال  مل  مار / مارس / 9911رقم 

 :ي تيالمي تضمل ما و  (39)
 اإليرانيذذذذةتوسذذذذي  المظذذذذر لي ذذذذمل زيذذذذاد  ثذذذذدد المؤسسذذذذات وال خصذذذذيات  -9

   ذمل القذرار قو المرتبطذة، ميذ اإليرانذيبالبرنذامج النذووي  ثذل المسؤولة
مضذذذافة ثلذذذن القذذذراريل  ،ايرانيذذذة خصذذذية  (91) ذذذركة ومؤسسذذذة و  (91)

 .السابقيل
مظر التعامل والتبادل التجاري مذ  ايذرال للسذل  مات اجسذتخدام المذزدوا  -1

 .العسكري والمدني
 ،ايرال النوويذة ب ن طةالمرتبطيل  واألفراد األ خاصت ديد المراقبة ثلن  -1

 .  قو غير مبا ر  بضا واإلخطار ثنضمقو لضم ثاقة مبا ر 
تمتذذذذوي ثلذذذذن سذذذذل   ب نضذذذذاا ذذذذتبو  اماتلتذذذذيش ال ذذذذمنات مذذذذل والذذذذن ايذذذذرال  -0

 تضمنتضا العقوبات.
ثلن جمي  الدول توخي اليقضة والممر ثند الدخول في التزامات جديد   -2

تتعلذذذق بالذذذدثم المذذذالي العذذذام المقذذذدم للتجذذذار  مذذذ  ايذذذرال بمذذذا فذذذي ملذذذو مذذذنر 
لرثاياقذذذذذذذا قو  قو الضذذذذذذذمانات قو التذذذذذذذاميل للتصذذذذذذذدير سذذذذذذذوابا  اجنتمذذذذذذذابات 

للكيانذذات الضذذالعة فذذي قذذمم التجذذار  مذذل اجذذل تلذذادي ال يسذذضم قذذما الذذدثم 
، قو فذي تطذوير منظومذات ات الطاب  المساسايرال النووية م قن طةفي 

  .النووية األسلمة ايصال



 
  

  [32] أ.م. د. محمد عبدالرحمن يونس                                 دراسة في العقوبات الدولية...... 

طذة والمذمر وتذوخي المي ،اإليرانيذةت ديد المراقبذة ثلذن تعامذل المصذارف  -6
مذذذذذ  جميذذذذذ   قراضذذذذذيضاالمؤسسذذذذذات الماليذذذذذة القا مذذذذذة ثلذذذذذن  قن ذذذذذطةميذذذذذال 

 يلمصرفيالوجسيما  ،اإليرانيةالمصارف 
 .(38)في الخارا وفروثضما) مللي وصادرات (  
 

 1/6/4070في  7141القرار  :حزمة العقوبات الرابعة
والمي فذر   ،9911الدولي رقم  األملقررت ايرال في ضوب قرار مجلس 

مذذذذ  اجتمذذذذاد  ملاوضذذذذاتضاوقذذذذف  ،وجبذذذذو مزمذذذذة ثالثذذذذة مذذذذل العقوبذذذذات ثليضذذذذابم
 ،(9+2)ومصرقا م  الوكالة الدولية للطاقة المرية ومجموثذة  ،األوربي نضا يا

مذذل ثذذاميل  ألكثذذرمذذ  ايذذرال اسذذتمرت  قيضذذا ملاوضذذاتفذذي  األخيذذر ودخلذذت 
 واألمذذذذلثرضذذذذت خالضذذذذا مذذذذوافز فذذذذي مجذذذذاجت الطاقذذذذة والتجذذذذار  واجسذذذذتثمار 

لكذذذذل ايذذذذذرال رفضذذذذذت  ،النوويذذذذذة قن ذذذذطتضامقابذذذذذل تخلذذذذي ايذذذذذرال ثذذذذذل  قليمذذذذياإل
لذم يتضذمل مقضذا بتخصذيل اليورانيذوم الذمي كانذت تصذر ثليذو  ألنذو ،العر 

  .(34)كلضا كمق م روع لضا ملاوضاتضافي 
 الذنبذيل الجذانبيل الذدول الكبذرى  الملاوضذات ، وسلبيةدفعت قمم المواقف

لذم تسذتجيل  اماجديذد  ا ذد مذل سذابقاتضا  اضافيةتضديد ايرال بلر  ثقوبات 
وم  ملو فقد اقترنت قمم التضديذدات  ،الدولي وتلتزم بضا األمللقرارات مجلس 

تضذذذذذمل  ،والوكالذذذذذة الدوليذذذذذة للطاقذذذذذة المريذذذذذة (9+2)لمجموثذذذذذة   خذذذذذربعذذذذذر  
نصذف كميذة  ارسال يتمطبقا لضما العر  و  ،مقايضة الوقود النووي م  ايرال

 ،بلذذد ثالذذ  للتذذر  ثذذام وامذذد الذذنكوذذم  (9111) ايذذرالى اليورانيذذوم المخصذذل لذذد
وفذذذذي نضايذذذذة ملذذذذو العذذذذام فذذذذال ايذذذذرال سذذذذوف تمصذذذذل ثلذذذذن يورانيذذذذوم مذذذذنخل  

 امكانيذةالطبية وقما سوف يضذمل ثذدم  لألغرا التخصيل يمكل استعمالو 
سذذذوف يكذذذول ثلذذذن  ذذذكل قضذذذبال  ألنذذذو ،قخذذذرى اغذذذرا  قيذذذةاسذذذتخدامو فذذذي 

 .(91)وقود



 

 
 
 

 [32] (52) 8دراسات اقليمية                                                        مركز الدراسات اإلقليمية             

جسذذذذيما كميذذذذة اليورانيذذذذوم  اإل ذذذذكالياتبعذذذذ   واجذذذذو المقتذذذذرل الذذذذدولي قذذذذما
 فضذذا ثذذل سذذيتم تخصذذيل اليورانيذذوم ثلذذن قراضذذيضا،دولذذة التذذي وال المخصذذل

وخوفا  ،انتضاكا لمقوقضا في مجال تخصيل اليورانيوم قيضافيو  رقتايرال  قل
مذ   ملاوضذاتمل ف ل قمم الجضود والعر  المقدم قررت تركيا الدخول في 

والخذروا باتلذاق يرضذي  قجزمذةزيل مل اجل ململة قمم جانل البرا النايرال 
تركيا قي مل وق  ثليضا اجختيار لتكول مكانا لتخصذيل  لالجمي  جسيما وا

 .اإليرانياليورانيوم 
تركيذذا مذذ  ايذذرال فذذي تنسذذيق تذذام مذذ  مجموثذذة  نضذذمتمذذل قذذما المنطلذذق ا

م تقليذذذذل التذذذذوترات وتمقيذذذذق السذذذذا الذذذذنوكجذذذذزب مذذذذل جضودقذذذذا الضادفذذذذة  (2+9)
 مخاوفضذذالتركيذذا  قلثلمنذذا  اماخاصذذة  ،واجسذذتقرار فذذي منطقذذة ال ذذرق األوسذذط

ة ال ذذرق األوسذذط فذذي سذذباق قذذتذذدخل منط قل ج ترغذذلالخاصذذة وقذذي  األمنيذذة
لذذذذم تثمذذذذر ثذذذذل  ذذذذيب  اماالعقوبذذذذات  قل قيضذذذذاوتذذذذدرو جيذذذذدا  ،التسذذذذلر النذذذذووي

ل فذذالعراق لذذديضا خيذذر مثذذا ،سذذتكول نضايتضذذا دخذذول المنطقذذة فذذي مذذرل جديذذد 
فقد ثانن اجقتصاد التركي كثيرا بسذبل ثذدم اجسذتقرار الذمي نجذم  ،ثلن ملو

 الملاوضاتثملية  النمام ضاجن النوقما ما دف  تركيا  ،ثل امتال العراق
جضذود مجموثذة فينيذا )روسذيا وفرنسذا  قللذديضا  ت كذدوخاصة بعدما  ،م  ايرال

قة المريذة( قذد بذادرت بالل ذل والوكالة الدولية للطا األمريكيةوالوجيات المتمد  
 .(91)اتلاق م  ايرال النولم تتمكل مل التوصل 

وملذو  ملاوضذيل قنضمابنابا ثلن ملو قدمت تركيا والبرازيل نلسيضما ثلن 
بصذذلة خاصذذة مذذل خذذال التركيذذز ثلذذن ثذذر  مجموثذذة فيينذذا فذذي مقايضذذة 

 ،وليالذد األمذلالوقود النووي م  ايرال وبصلتضا ثضوا غير دا م في مجلذس 
 األمريكذيالذر يس  قلمتذن  ،المجتمذ  الذدولي قذمم الجضذود ورمذل بضذا قيدوقد 

 Lula Dasilva الذذر يس البرازيلذذي لذذوج ديسذذيللا الذذنبذذاراو قوبامذذا بعذذ  برسذذالة 
مذل خالضذا ثذل ت ذجيعو لجضذود البرازيذل فذي  قثرل ،1191في  مار /مارس 

اجيجابيذذذة  تذذذا جالوقذذذت ماتذذذو ثذذذل  ذذذكوكو ب ذذذال الن ومعربذذذا فذذذي ،قذذذما الجانذذذل
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 ققميذذذذةمذذذذل  األمريكيذذذذولميذذذذ  قلذذذذل المسذذذذؤولول  ،للجضذذذذود التركيذذذذة والبرازيليذذذذة
 .(95)جديد  اضافيةثقوبات  ملوميل في الوقت ماتو بلر اجتلاق 

فطيلذة السذنوات الماضذية  ،لتويذر فذي الموقذف األوربذياالمكر قنا بالجدير 
 الدبلوماسذية اثتمذاد الذن تذدثو (فرنسذا، قلمانيذا ،بريطانيا)كانت الدول األوربية

 ،فذذي التعامذذل مذذ  الملذذف النذذووي اإليرانذذي الملاوضذذات خيذذارالمذذل السذذلمي و و 
قلمانيذذا وفرنسذذذا وقصذذبمت  ،1111لكذذل قذذما الموقذذف بذذدا يتويذذر تذذدريجيا ثذذام 

مذذل خذذال  ،والمتممسذذيل لت ذذديد العقوبذذات ثلذذن ايذذرالالذذداثيل  مذذل وبريطانيذا
وقناثتضذذا بعذذدم  ،ثلذذن ايذذرال جديذذد اضذذافية  للذذر  ثقوبذذات   تلذذو الذذدولدثذذو 

ميذذذ  تسذذذعن الوجيذذذات ،وقذذذما مذذذا ن ذذذضدم فذذذي الوقذذذت الراقل ،التلذذذاو جذذذدوى 
المتمذذد  األمريكيذذة وبذذدثم ومسذذاند  قوربيذذة قويذذة باتجذذام اقنذذاع كذذل مذذل روسذذيا 

ل العقوبذذذات ثلذذذن ذاجتماديذذذة والصذذذيل بالموافقذذذة ثلذذذن فذذذر  مزمذذذة جديذذذد  مذذذ
 .(93)لن طريق مسدودا الملاوضاتا وصلت ذذايرال بعد م

وانطاقذا   ،قتذول مذرل جديذد  الذنوتلاديا  لمدو  تصعيد قد يقود المنطقذة 
مذل الدبلوماسذذية التركيذذة اإلقليميذذة الجديذد  ومصذذالر تركيذذا والبرازيذذل الم ذذتركة 

تمركت تركيا تساندقا البرازيل مل خال ر يسذضا لذوج دا سذيللا الذن  .ايرالم  
سذذل يرضذذي األطذذراف المتنازثذذة، وبعذذد جضذذود العمذذل مذذل اجذذل ايجذذاد مذذل منا

مثيثة قام بضا الجانبال التركي والبرازيلي تمكنذا مذل التوصذل الذن ثقذد اتلاقيذة 
وتخليذف التصذعيد الذمي ي ذضدم  م  ايرال الور  منضا اثطذاب فرصذة للمذوار

مزيذذرال  5قذما الملذف، وثقذد اجتلذذاق الذمي ثذرف بذذ "اجتلذذاق الثاثذي" بتذاري  
تماع ثاثي بيل الر يس اإليراني مممود اممدي نجاد ونظيرم خال اج 1191

فذذذي  دا سذذذيللا ور ذذذيس الذذذوزراب التركذذذي رجذذذل طيذذذل اردوغذذذال  البرازيلذذذي لذذذوج
 .(99)طضرال

وثلن الرغم مل اسذراع ايذرال بذابا  الوكالذة الدوليذة للطاقذة المريذة بلمذوى 
الكبذذذرى والتذذذي اجتلذذذاق الثاثذذذي لذذذم يمذذذرو سذذذاكنا لذذذدى الذذذدول  قلاجتلذذذاق، اج 

تقذوي  البرنذذامج النذووي اإليرانذذي، لذذملو فذال قذذما اجتلذاق لذذم يذذثل  الذذنتسذعن 
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المضذذذي فذذذي فذذذر  ثقوبذذذات ثلذذذن ايذذذرال، وقذذذد صذذذدر ثذذذل  ثذذذلقذذذمم الذذذدول 
دولذذة  91بت ييذد  1191مزيذرال  4فذي  9111مجلذس األمذل الذدولي القذرار رقذم 

ثل التصويت. واقذم  ورف  دولتيل للقرار وقما تركيا والبرازيل وامتناع لبنال
 :بنود قرار العقوبات قي

نكرر المطالبة بوقف ايرال ثمليذة التخصذيل واجلتذزام بكذل  القضايا النووية:
 ذذروط الوكالذذة الدوليذذة للطاقذذة المريذذة، ومذذل بينضذذا بروتوكولضذذا اإلضذذافي الذذمي 

 يسمر بتلتيش غير معلل للمن  ت النووية. 
مجذذذذال تعذذذذذديل اليورانيذذذذذوم قو  تمنذذذذ  ايذذذذذرال مذذذذل قي اسذذذذذتثمار قجنبذذذذي فذذذذذي -9

التخصذذذذذيل قو اثذذذذذاد  المعالجذذذذذة قو اإلنتذذذذذاا قو اسذذذذذتخدام التقنيذذذذذة والمذذذذذواد 
النوويذذة قو قن ذذطة الميذذام الثقيلذذة والتقنيذذة المرتبطذذة بالصذذواري  الباليسذذتية 

 القادر  ثلن ممل رؤوس نووية. 

الصذذذواري  وانت ذذذار األسذذذلمة: يمظذذذر ثلذذذن الذذذدول بيذذذ  ثمانيذذذة بنذذذود مذذذل  -1
سذذذذلمة الثقيلذذذذة إليذذذذرال: الذذذذدبابات القتاليذذذذة، والمركبذذذذات المدرثذذذذة، ونظذذذذم األ

المدفعيذذذذة الكبيذذذذر ، والطذذذذا رات المقاتلذذذذة، والمروميذذذذات الضجوميذذذذة، والسذذذذلل 
المربيذذذة، والصذذذواري ، والذذذنظم الصذذذاروخية. ويمظذذذر ثلذذذن جميذذذ  الذذذدول 
تقذذذذديم التذذذذدريل التقنذذذذي والتمويذذذذل وغيرقذذذذا مذذذذل الخذذذذدمات مذذذذل قجذذذذل قذذذذمم 

ويمظذذذذذر ثلذذذذن ايذذذذذرال ممارسذذذذة قي ن ذذذذذاط مذذذذرتبط بالصذذذذذواري   األسذذذذلمة.
الباليسذذتية القذذادر  ثلذذن ممذذل رؤوس نوويذذة، ومذذل بينضذذا اطذذاق صذذواري  

 مل قما النوع. 
ويمظر ثلن جمي  الذدول تقذديم التقنيذة قو المسذاثد  اللنيذة إليذرال فذي 

 قمم األن طة. 
ات والكيانذذذات العقوبذذذات ثلذذذن األفذذذراد وال ذذذركات: يضذذذاف األفذذذراد وال ذذذرك -1

األخذذرى، الذذميل يجذذري تجمذذيعضم، الذذن قا مذذة المعرضذذيل لتجميذذد األصذذول 
ولمظذذر السذذلر بسذذبل ثاقذذاتضم باألن ذذطة النوويذذة اإليرانيذذة، ومذذل بيذذنضم 
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المذذذرس الثذذذذوري، الذذذذمي يسذذذذيطر ثلذذذن  ذذذذركات ومؤسسذذذذات لضذذذذا ثاقذذذذات 
 بصن  األسلمة. 

ثمليذذات التلتذذيش،  مذذ  بالتعذذاولال ذذمنات غيذذر القانونيذذة: تطالذذل الذذدول  -0
المي يجل قل يمظن بموافقة الدولة صامبة العلم المرفوع ثلن السذلينة، 

 اما كال ي تبو في قل السلينة تممل  منة ممظور . 
ويمظر توفير الوقود قو الخدمات لسذلل تمتلكضذا ايذرال قو تتعاقذد معضذا 

 ي تبو في مملضا  منات ممظور . 
طالذذل الذذدول بمنذذ  المعذذامات الماليذذة، اإلجذذرابات المصذذرفية والماليذذة: ت -2

ثذذاد  التذذ ميل، اما تذذوافر  لاثتقذذاد « قسذذاس معقذذول»ومذذل بينضذذا التذذ ميل وا 
 ب ل قمم األن طة يمكل قل تسضم في األن طة النووية اإليرانية. 

تطالذل الذذدول بمظذذر تذذرخيص البنذوو اإليرانيذذة وفذذتر مؤسسذذات ماليذذة اما  -6
يدف  الن اجثتقاد في قل قمم « عقولقساس م»كانت لديضا معلومات لضا 

 األن طة يمكل قل تسضم في األن طة النووية اإليرانية. 
تطبيق العقوبات: يطلل مل األميل العام بال كي مول ت كيل لجنذة مذل  -9

خبذذراب للرقابذذة ثلذذن تطبيذذق العقوبذذات ضذذد ايذذرال، وتطالذذل اللجنذذة بتقريذذر 
 يوما مل تسميتضا.  11قولي بعد 

كذذذد رغبذذذة الصذذذيل وفرنسذذذا وقلمانيذذذا وروسذذذيا وبريطانيذذذا والوجيذذذات تعضذذذد: نؤ  -9
فذذذذذي تعزيذذذذذز الجضذذذذذود الدبلوماسذذذذذية مذذذذذل قجذذذذذل ت ذذذذذجي  المذذذذذوار »المتمذذذذذد  

 .(92)م  ايرال« مل دول  روط مسبقة ..والم اورات
اجتلذذذاق الثاثذذذي قذذذد ضذذذرل ثذذذر  المذذذا ط ثنذذذدما صذذذدر قذذذرار  قلويبذذذدو 

الثاثذذذي لذذذم يعذذذر  ثلذذذن الذذذدول مجلذذذس األمذذذل الذذذدولي، جسذذذيما وال اجتلذذذاق 
لذم يكذل قنالذو متسذ  مذل الوقذت لتركيذا  امدا مة العضوية في مجلس األمل، 

قو البرازيذذذذل لتقذذذذديم ضذذذذمانات قو تطمينذذذذات للمجتمذذذذ  الذذذذدولي تجذذذذام البرنذذذذامج 
كانذت مصذممة ثلذن فذر  ثقوبذات  الدول الوربية قلالنووي اإليراني، مي  
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دقيقذذة وصذذميمة ثذذل  معلومذذاتطذذاب فذذي اث تعاونضذذاجديذذد  ثلذذن ايذذرال لعذذدم 
 . (96)برنامجضا النووي بمسل وجضة نظر الدول الكبرى

لقذذذد كانذذذت تركيذذذا ترغذذذل فذذذي رؤيذذذة الترميذذذل والقبذذذول مذذذل جانذذذل المجتمذذذ  
الدولي ب ال مقترمضا وال يتم الثناب ثليو بصذلتو الخطذو  المضمذة األولذن فذي 

فذذذال  ،مذذذل ملذذذو ولكذذذل بذذذدج ،التوصذذذل الذذذن تمقيذذذق التعذذذاول مذذذل جانذذذل ايذذذرال
تمذت اإل ذار  ثلذن و المجتم  الدولي كذال يمضذي قذدما نمذو فذر  العقوبذات 

 .9111نمو بسيط الن الجضود البرازيلية والتركية في نص القرار الدولي رقم 
فذذذذذال كذذذذذا مذذذذذل الوجيذذذذذات المتمذذذذذد   ،9111وفذذذذذي قثقذذذذذال صذذذذذدور القذذذذذرار 

ابات الخاصذذذة األمريكيذذذة والذذذدول األوربيذذذة سذذذارثت للتمذذذرو نمذذذو تنليذذذم اإلجذذذر 
ميذذ  تركذذز العديذذد مذذل فقذذرات القذذرار ثلذذن مظذذر ومراقبذذة األن ذذطة  ،بذذالقرار

الماليذذة لمؤسسذذات ايرانيذذة معينذذة مثذذل المذذرس الثذذوري اإليرانذذي باإلضذذافة الذذن 
 ،األفراد المذدنييل والعسذكرييل مذل الم ذتبو بذدثمضم لألن ذطة النوويذة اإليرانيذة

وتوسذذي  اإلجذذرابات الخاصذذة بذذالقرار وبعذذد قل قامذذت الوجيذذات المتمذذد  بتعزيذذز 
سذرثال مذا انتقذد  Dmitri Medvedev فال الر يس الروسي ديمتري ميدفيديف

بيل وبعد لقاب م ترو  ،وب كل صرير اإلدار  األمريكية لتخطيضا مدود القرار
 Nicolas سذذاركوزي نيكذذوجس الذذر يس الروسذذي ميدفيذذديف والذذر يس اللرنسذذي

Sarkozy ا ثلذذن اسذذتعداد لم ذذاركة ايذذرال ثلذذن قسذذاس فرنسذذ قل األخيذذر صذذرل
اإلضذذذذافة الذذذن المخذذذاوف التذذذذي وب.اتلذذذاق التبذذذادل النذذذووي مذذذذ  البرازيذذذل وتركيذذذا

قنذذاو  قليبذدو  سذتتمخ  ثذل الجذوجت األخيذر  مذل العقوبذذات فانذو وثلذن مذا
خافذذات فذذي افراب بذذيل الوجيذذات المتمذذد  وقوربذذا ب ذذال مذذا يجذذل الت كيذذد ثليذذو 

فلذذي الوقذذت الذذمي  ،ت يجذذل ال تنصذذل معظذذم الجضذذودوثلذذن قي مذذل المسذذارا
تركز فيو الوجيات المتمد  وبع  القوى األوربية ثلن تعزيز نظذام العقوبذات 

فذذال دوج مثذذل روسذذيا وفرنسذذا قذذد تكذذول قكثذذر  ،مذذل اجذذل ثذذزل وامتذذواب ايذذرال
وفذذذذذي الوقذذذذذت الذذذذذمي تبذذذذذدو فيذذذذذو .اقتمامذذذذذا بذذذذذالتركيز ثلذذذذذن مسذذذذذار الملاوضذذذذذات

اج  ،المزدوا" منطقيذة كونضذا تمثذل سياسذة الجذزر  والعصذااستراتيجية "المسار 
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قل تطبيذذذذق مثذذذذل قذذذذمم اإلسذذذذتراتيجية قذذذذد يتسذذذذبل فذذذذي ايجذذذذاد الخافذذذذات داخذذذذل 
المجتم  الدولي مل تمقيق قدفو األساسذي وقذو تذاميل تعذاول تذام مذل جانذل 

وفي الوقت ماتو فال مجموثة  ،ايرال والمجتم  الدولي ب ال برنامجضا النووي
يبذذذذذذدو قنضذذذذذذا تعمذذذذذذل ثلذذذذذذن التركيذذذذذذز وبصذذذذذذور  قساسذذذذذذية ثلذذذذذذن مسذذذذذذار  (9+ 2)

  .(99)العقوبات
 

 العقوبات الدولية ومدى فاعليتها

لمجموثة مل العقوبات الدولية التي باتت  1116خضعت ايرال ومنم ثام 
فعلذن الذرغم مذل قل  . ثارقا واضمة ثلن الواق  اجقتصادي للمجتم  اإليراني

رقذذذا لذذذم تسذذذلر متذذذن افل ثذذذل تمقيذذذق الضذذذدف تلذذذو العقوبذذذات اجقتصذذذادية وغي
المرجذذذذو منضذذذذا وقذذذذو تخلذذذذي ايذذذذرال ثذذذذل برنامجضذذذذا النذذذذووي، لكذذذذل  ثارقذذذذا ثلذذذذن 
اجقتصاد اإليراني بدت واضمة. فلذي ظذل العقوبذات الدوليذة الملروضذة ثلذن 

قوقلذذذذت العديذذذذد مذذذذل ال ذذذذركات الدوليذذذذة امذذذذداداتضا إليذذذذرال التزامذذذذا منضذذذذا  ،ايذذذذرال
وقذذما مذذا انعكذذس سذذلبا ثلذذن ايذذرال جسذذيما فذذي  ،ليبقذذرارات مجلذذس األمذذل الذذدو 

فضذا ثذل األثمذال  ،مجذال الطاقذة، مثذل الم ذتقات النلطيذة ووقذود الطذا رات
وقذذذذد قدت قذذذذمم العقوبذذذذات الذذذذن اثاقذذذذة تمويذذذذل  ،التجاريذذذذة والمصذذذذرفية والماليذذذذة

 اإليرانيذذذةالم ذذذاري  النلطيذذذة والوازيذذذة، ميذذذ  انخلضذذذت قيمذذذة مبيعذذذات الذذذنلط 
بعذد قل قوقلذت ثذدد مذل  ،1191 ضر  باط / فبراير ثام في  10,1% بنسبة

كما ت ثرت صناثات السجاد  ،ال ركات األوربية استثماراتضا النلطية في ايرال
وقذذد قدت قذذذمم العقوبذذات كذذذملو الذذن زيذذذاد   ،واللسذذتق اإليرانذذذي بضذذمم العقوبذذذات

 .معدجت البطالة، والتضخم وارتلاع تكللة اجستيراد
بوضذ  خطذة لرفذ   اإليرانيذةعقوبذات قامذت المكومذة ولمواجضة  ثذار قذمم ال

الدثم المكومي ثل بع  السل  وجسيما الوما ية والم تقات النلطيذة خاصذة 
مذذذذذل الم ذذذذذتقات النلطيذذذذذة المكذذذذذرر  مذذذذذل  01% وال ايذذذذذرال تسذذذذذتورد مذذذذذا نسذذذذذبتو

 .(98)الخارا
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 ير امدى التقارير اجقتصادية الن قل ارتلاع قسعار النلط ساثد ايرال تو 
مواجضذذذة  ثذذذار العقوبذذذات اجقتصذذذادية وتمصذذذيل اجقتصذذذاد اإليرانذذذي مذذذل ثلذذذن 

وخلذذ  قسذذعار اللا ذذد   ،خذذال زيذذاد  اإلنلذذاق المكذذومي فذذي بعذذ  المجذذاجت
وتسذذضيل العمليذذات اج تمانيذذة األمذذر الذذمي سذذاقم فذذي ارتلذذاع األسذذعار وزيذذاد  

ن كمذذذا قدت العقوبذذذات الدوليذذذة الذذذن ارتلذذذاع التكذذذاليف المصذذذرفية والذذذ ،التضذذذخم
وقذذي  ،ت ذديد اإلجذرابات المكوميذذة باإلضذافة الذذن تذ خير العمليذذات المصذرفية

ثوامذذذل سذذذاقمت فذذذي ابطذذذاب ثمليذذذات ايصذذذال المذذذواد األوليذذذة للسذذذل  المنتجذذذة 
 .(94)ممليا

وقذذذذذذد واجضذذذذذذت سياسذذذذذذة مممذذذذذذود اممذذذذذذدي نجذذذذذذاد اجقتصذذذذذذادية الكثيذذذذذذر مذذذذذذل 
ي قذذما اجنتقذذادات مذذل قبذذل بعذذ  المسذذؤوليل واجقتصذذادييل داخذذل ايذذرال، وفذذ

ال ذذذ ل وجذذذو ثلذذذن جريجذذذاني ر ذذذيس مجلذذذس ال ذذذورى اإليرانذذذي انتقاداتذذذو الذذذن 
سياسذذذذة نجذذذذاد، مؤكذذذذدا ثلذذذذن ققميذذذذة اسذذذذتخدام األمذذذذوال فذذذذي تطذذذذوير اإلنتذذذذذاا 

وقد قدت العقوبات وسذوب اإلدار  اجقتصذادية  ،واجقتصاد وتوفير فرص العمل
سذذاط مذذل قبذذل نجذذاد الذذن ظضذذور مالذذة مذذل اجسذذتياب والوضذذل ال ذذعبي فذذي قو 

ال ذذعل اإليرانذذي بذذل ومتذذن فذذي قوسذذاط ثذذدد مذذل المسذذؤوليل اإليذذرانييل الذذميل 
 .(21)باتوا يعارضول سياسة نجاد وي كلول جبضة معارضة لو

ويواجو نجاد ضووطا متزايد  ثلن الجبضة اجقتصادية الداخلية كما يواجذو 
مذذ  ارتلذذاع اجسذذتياب ال ذذعبي و ذذعور  ،نلذذس الضذذووط ثلذذن الجبضذذة السياسذذية

يذذذذرانييل بالضذذذذيق واجختنذذذذاق مذذذذل العقوبذذذذذات الدوليذذذذة وثذذذذدم تنليذذذذم الوثذذذذذود اإل
   .(21)والمخاوف المالية

ورغم  ثار قمم العقوبات ثلن المجتم  واجقتصاد اإليراني، فانضا قسذضمت 
فذذذي جانذذذل  خذذذر فذذذي تقويذذذة ثاقذذذات األثمذذذال والتجذذذار  اإليرانيذذذة مذذذ  الذذذدول 

الوجيذذات المتمذذد  األمريكيذذة الذذن  المجذذاور  لضذذا، فذذي الوقذذت الذذمي تسذذعن اليذذو
كمذذذا سذذذممت للصذذذيل وغيرقذذذا مذذذل الذذذدول افسذذذيوية  ،اضذذذعاف تلذذذو العاقذذذات
كمذذا قل  ،واللذذوز بالم ذذاري  النقطيذذة فذذي ايذذرال اإليرانيذذةللذذدخول الذذن األسذذواق 
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العمليذذذات المصذذذرفية والماليذذذة قخذذذمت تعمذذذل خذذذارا النظذذذام المصذذذرفي العذذذالمي 
امكانيذذة اسذذتخدام األمذذوال النقديذذة وقنذذوات وقصذذبمت قنذذاو  ،الخاضذذ  للرقابذذة

األمذذوال غيذذر الرسذذمية واجسذذتعانة بذذالبنوو غيذذر الخاضذذعة إل ذذراف السذذلطات 
     .(25)المصرفية الدولية

  

 
 لخاتمةا

العديذذذد مذذذل  الذذذن ،9191 ثذذذام اإليرانيذذذةتعرضذذذت ايذذذرال ومنذذذم قيذذذام الثذذذور  
رال الخارجية بعد فبعضضا فر  نتيجة لسياسة اي ،مختللة ألسبال ،العقوبات

معادية لمصالر الدول الوربيذة فذي منطقذة  قصبمت وقنضاجسيما  ،9191ثام 
ميذذ  قطعذذت الوجيذذات  ،األمريكيذذةالخلذذيج العربذذي وخاصذذة الوجيذذات المتمذذد  

رقذا ل السذلار   قزمذةثاقاتضذا الدبلوماسذية مذ  ايذرال بسذبل  األمريكيذةالمتمد  
ومذذذ   األمريكيذذذة.فذذذي المصذذذارف  يذذذةاإليران األرصذذذد كمذذذا جمذذذدت  ،األمريكيذذذة

المتعاقبذذة مذذل ثقوباتضذذا ثلذذن ايذذرال  األمريكيذذة اإلداراتمذذرور الوقذذت  ذذددت 
فلرضذذذت ثليضذذذا المزيذذذد مذذذل  ،بسذذذبل اسذذذتمرار ايذذذرال فذذذي سياسذذذاتضا الخارجيذذذة

العقوبذذذذذذات اجقتصذذذذذذادية قواخذذذذذذر الثمانينذذذذذذات وقواسذذذذذذط التسذذذذذذعينات مذذذذذذل القذذذذذذرل 
مذذذل التعامذذذل مذذذ  قي مؤسسذذذة قو  يذذذةاألمريكمنعذذذت فيضذذذا ال ذذذركات  ،المنصذذذرم
 .ايرانية ركة 

ميذ  تسذبل  اإليرانذيالملذف النذووي  قزمذةالثالثة بذرزت  األلليةوم  مطل  
 قربعذذذذةميذذذذ  فرضذذذذت  ،مذذذذ  تطورقذذذذا بلذذذذر  العقوبذذذذات الدوليذذذذة ثلذذذذن ايذذذذرال

ثلذذذن اجسذذذتمرار فذذذي  اصذذذرارقامجموثذذذات مذذذل العقوبذذذات ثلذذذن ايذذذرال بسذذذبل 
األوربيذذة والدوليذذة مذذ  ايذذرال  الملاوضذذات ابتبذذو  ،تخصذذيل اليورانيذذوم قن ذذطة
 قنذواعتضذمنت مختلذف  ،قذرارات قربعذةالذدولي  األمذلمجلذس  ف صدر ،بالل ل
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العقوبذات اجقتصذادية والعسذذكرية والتقنيذة والسياسذذية وكذل مذذا يتعلذق بالبرنذذامج 
 : جتيةوقمم العقوبات تضمنتضا القرارات الدولية  ،اإليرانيالنووي 

 .10/91/1116في  9919القرار رقم  -9
 .10/1/1119في  9909القرار رقم  -1
 .1/1119/ 1في  9911القرار رقم  -1
 .1/6/1191في  9111القرار رقم  -0

الجانذل  قماديذة قخذرىمجموثذة ثقوبذات  ،9111صدور القرار  قثقلوقد 
فذي تمذوز مذل ثذام  ،مذداواجتماد األوربي كل ثلن  األمريكية اإلدار مل قبل 

 قيضذذذاكمذذذا تبعضذذا ثقوبذذذات  ،النوويذذة ألن ذذذطتضااصذذذلة ايذذرال ، بسذذبل مو 1191
فذذذي  اإلنسذذذالثلذذذن خلليذذذة مذذذا سذذذمي بخذذذرق مبذذذاديب مقذذذوق  ،وقوربيذذذة قمريكيذذذة
 ثلذذن اجقتصذذاد والمجتمذذ  ا  بسذذل قثذذرتقذذمم العقوبذذات قذذد  قلوبذذا  ذذو  ،ايذذرال

اجسذذتمرار  ثذذلولذذم تثنيضذذا  موقذذف ايذذرال وتويذذرم لكنضذذا لذذم تذذؤثر فذذي ،اإليرانذذي
مرملذذذذة وفذذذذي ابعذذذذد تقذذذذدير تطذذذذوير برنامجضذذذذا النذذذذووي الذذذذمي وصذذذذل  ومواصذذذذلة

    .النتا جو  العقوبات الاثود  مضما كانت
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Abstract 

Many sanctions were imposed, since 1979, on Iran including one-

sided American and European sanctions and also International as 

those imposed by the UNSC. Sanctions imposition reasons were 

varied; some due to Iran's foreign policy after 1979; some because of 

its nuclear program; and others as for human rights issues in Iran.The 
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implications of these sanctions became different such as political 

sanctions regarding breaking off or freezing relations and also banning 

some officials from traveling abroad; other were economic sanctions 

involved banks, business sector and others. The last sanctions were 

military that enclosed export ban concerning weapons and nuclear 

technologies to Iran. The sanctions especially the international one 

have influenced Iran's economy and community directly.       

 الهوامش والماادر
)ي كوود اس سووا   ،كيووت  عوو و ن ييووه يعوو   ا ن  ، لسياسووا  ري يةيووا  اوواب  ل وو   ،فووز ج جوو ج  (7)

 .55ص  ،( 4000 ، لزحدة  ل  بيا، بي ي 
 .55ص  ، لمعدس نفسه (4)
  جموا يو ي و سو د  ،انفو  ييو  و يايسب فوح   ودو نفوزال  لزريوا   لمال ودة  ري يةيو ،يسااسيج  ه (7)

 .46 – 45ص ص  (7002 ،بي ي  ،) لد س  ل  بيا لل لزم ناش يو ، لديه
 .41ص  ، لمعدس نفسه (7)
 : رحالوز ء  لمودايج ييوايس ءب ،عم  ثابت:للمديد يه  لالفاصيل حزل سياسا  رحالز ء  لمدايج  نظ  (5)

إليواس   للدس سوا  ي لو وز  اس سوا  عالميوا) ي كود   ، أيال  فوح  لفةو   رسوال   ياح  يي يةوح
 .77 ل دا  ،(4007 ، بز ظوح ، رسال   يايا

) ا س  ، إلقليميووواييووو  و فوووح   زر  وووا  لد سليوووا يسياسوووا  ا  : لام زسيوووا  لعووو وا ،يسوووح  عالطوووالل  (6)
 ل قيووووودة  : سوووووال   يايا  لووووو ا  ،؛ سزسوووووه  ل سوووووا  57-57ص ص  (،4006 ،بيووووو ي  ، لسووووواقح

 ،)  لشووووةا  ل  بيوووا لوب وووا  ي ل شووو ، بيووو ي ،رسوووالق  س  لوووديلح ل سوووة يا  ري يةيوووا  لاديووودة ي 
  .417-414(، ص ص 4002

 .42-41ص ص  ، لمعدس  لسابق ،هايسا (1)
 .56ص  ، لمعدس  لسابق ،؛ ج ج  41ص  ،نفسه  لمعدس (2)
 56ص  ، لمعدس  لسابق ،يسح  عال (1)
 ؛  56 لمعدس نفسه، ص  (70)

Anthony H. Cordesman and Khalid R. ALRodhan (( Iranian weapons 

Nuclear the option if Diplomacy Fails )) , center for strategic and Enter 

nation studies ( csis ) ( Washington – 2006 ). p. 18.                                              
 . 77 –70ص ص  ، لمعدس  لسابق ،هأيسا (77)
 .71ص  ،فسه لمعدس ن (74)
  جموا ا س  ل لوو   ، ل ود  ل ةسوح لالجيوا ؛  لمز ج ووا  ل زييوا  لمقولوا يوو ييو  و ،كي وت رس  ي يواو (77)

 .782ص  ،( 4006 ،بي ي  ،) ا س  ل ل  للمالييه ،للمالييه
 :على  لمزقوي شزس  ،قانزو  ل قزبا   ري يةيا على يي  و (77)
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www.Arabian business. com   
                                                                                    

ي مووود عوووود  : نظووو   إلي  نوووح لملوووت  ل وووزيو  أجيووواللالفاصووويل حوووزل يزقوووت  ر  ووواا  ييسبوووح يوووه  (75)
 – 4004ييزقووت  ر  وواا  ييسبووح ي ووه   إلي  نووح لملووت  ل ووزيو  أجيووا))  ، لوو حمه يووزن   ل ويوودو

 .7002 ،7 ل دا  ،8يالد  ،) جاي ا  لمزصل (  يساسياكليا  لال بيا   ب ا أيالا  ،(( 4002
ي موود عووود ل حمه يووزن   ل ويوودو،))  ل ظووام  لسياسووح  إلي  نووح ي  ووديا   ل القووا يووو  ل وو    (76)

 ل ودا  ،جاي وا  لمزصول( –(، يالا اس سا  يقليميا )ي كد  لدس سا   إلقليميا (4070 -7111
 .405، ص 4070، كانزو  لثانح 71

صو يفا  ،يؤسسوا 15شخعوا ي 77 ر  اا  ييسبح يالفق على عقزبا  صاسيا ضد يي  و  شمل  (71)
 .4070يزليز  47 ،77552 ل دا  ،  لش ق  ييس

يزليووز  41 ،77567 ل وودا  ،صوو يفا  لشوو ق  ييسوو  :أيسبووا  فوو د  شوود  ل قزبووا  علووى ييوو  و (72)
4070 

ضوود   إلضووافياعلووى قوو  س  ل قزبووا    يسيوو ةضووو  للمسووا   لمعوودس نفسووه ؛  ر  وواا  ييسبووح ي (71)
 .4070يزليز  47 ،77560 ل دا  ،ص يفا  لش ق  ييس  ،يي  و

 . لمعدس  لسابق ،أيسبا  ف د  شد  ل قزبا  على يي  و (40)
صو يفا  ،.. للمو ة  ييلوى. إلنسواوي ش طه  ف د عقزبا  على ط   و بسوب  نال اكا  حقوزق  (47)

 .4070سوالمو   70 ،77641 ل دا  ، لش ق  ييس 
  . لمعدس نفسه (44)
                               www. Alqanat. com:يسوؤير  ي  نيوا 74أيسبا  ف د عقزبا  على  (47)

 :على  ي  و  لزريا   لمال دة   حب بف د  ر  اا  ييسبح عقزبا  (47)
 iipdigital.usembssy.gov/st/Arabic/..  

(25) Mahmood Monshipouri, Banafsheh Keynoush ((Dealing with Iran: 

Confrontation or Negotiation?)) , Insght Tarkex (Ankra) vol 10 ,no 4, 2008. 

p. 141  
(26) Ibid , p. 141.    

يالووا  لسياسووا  ،((ي إلقليمووح لم ظووزس  لووديلح  : إلي  نيووا))  لقوودس    ل زييووا  ، مووي  هووانح سووال (27) 
 .757ص  ،4006 ،6 – 5 ل دا  ، لقاه ة( –  يه  م لديليا ) يؤسسا 

 ؛ 425ص  ، لمعدس  لسابق ، ي ياو (28)
Robert J. Einhorn ((A Transat Lantic strategy on Irans nuclear program )) 

www. Twq. com / 04 autu mn / docs / einhorn. pdf  

 ،) لوود س  ل  بيووا لل لووزم ناشوو يو ،  جمووا بسووام شوويما ، ل زييوواطمزحووا  ييوو  و  ،شوواه  م  شووزبيه (41) 
 .775ص  ،( 4001 ،بي ي 

)  يي ئووول لل شووو   ،ي د عيا وووه علوووى  لشووو ق  ييسووو   إلي  نوووح لو نوووايل  ل وووزيو  ، لووو  يوسيووواد  (70)
 .717ص  ،( 4006 ،سزسيا ،ي لالزجيو

 .750ص  ، لمعدس  لسابق ، شزبيه (77)
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 ،) بيووت  ل ةموووا ،ي لديليووا  إلقليميوواي د عيا ووه   إلي  نوووحو نووايل  ل ووزيو  ل ،يوسووالاس جووواس عووال (74)
 .741 – 777ص ص  ،( 4001 ،ب د ا

 نص  لق  س   على يزقو يال   ريه  لديلح  :للالفاصيل حزل نص  لق  س  نظ  (77)
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 .757ص  ، لمعدس  لسابق ، شزبيه (77)
 .742 – 741ص ص  ، لمعدس  لسابق ،يوعال (75)

ا   لديليوووا ولى شووووةا  لم لزيووووووووع 7/74/4001يقالوووا ي شوووزسة بالووواسي   ،ييووو  و ي لمسوووألا  ل زييوووا (76)
 يللمديوود يوه  لالفاصوويل حوزل نووص .www. BBCARABIC. com :علووى  لمزقوو ) رنال نوت(

 . لديلح )  لق  س   (  ييهيزقو يال   :ق  س  نظ  ل
؛  نظ   يضا نص قو  س   يالو   ييوه  لوديلح 742 – 741ص ص  ، لمعدس  لسابق ،يوعال (71)

 .. لمال لقا بال قزبا 
 لديلح يق  يامزعا ثالثا يه  ل قزبا  على يي  و ) نش ة ي ش طه ( يقالا ي شزسة   ييهيال   (72)

 لخوواسجح لووزج سة   يعووالمديليووا علووى يزقووو يةالووب فووح شوووةا  لم لزيووا   ل ،7/7/4002بالوواسي  
                           www. USINFO. state. Gov. com : لخاسجيا  ري يةيا على  لمزقو

 : لديلح )  لق  س   (  ييهيزقو يال   :يللالفاصيل حزل نص  لق  س  نظ                      
www. un. org / Arabic / archived / SCRCS/ S.                                     

يقالووووووا ي شوووووزسة بالوووووواسي   ،بشوووووواو  لو نوووووايل  ل ووووووزيو  ري  نوووووح (7207)قووووو  ءة   ليليووووووا للقووووو  س  (71)
 .www. Akhbar ALKhaleej :فوح شووةا  لم لزيوا   لديليوا علوى  لمزقوو  77/2/4002

com                    
 ،7/5/4002يقالا ي شزسة بالاسي   ،يقت  خعيب  ليزس نيزم  لديل  لةو ى  شال ط على يي  و       

  www. Ahram. org                                                      :على  لمزقو
(40) Kadir Ustun, ((Turkey`s Iran policy: Between Diplomacy and Sanctions)) 
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