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 . التقرير حصيلة متابعة ما يُنشر في اإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية 

كاديميين واالقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين، لتسهيل الحصول على المعلومة أضعه بتصرف األ

 االقتصادية. 

بعض المعلومات والبيانات الواردة في التقرير قد ال تكون موثوقة بما يكفي، وتحتاج إلى تدقيق من قبل 

 خبير أو مختص. ساعد بتدقيق هذه المعلومات مع ذكر المصدر لتحقيق الموثوقية .

وأخلي نفسي من المسؤولية عن أية معلومة غير صحيحة واردة في التقرير ألن المعلومات الواردة فيه 

 على مسؤولية المصدر الذي حصلنا منه على المعلومة، المثبت في نهاية التقرير.

  .أرجو االطالع وموافاتي بأية مالحظات حول التقرير

 مع أطيب تمنياتي 
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  M E A K- Special Economic Report                                                              التخصصي تقرير الاقتصاديالم ع ك 

 Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry                                                  الدكتور مصطفى العبد هللا الكفرياألستاذ 

2 

 E-mail: Moustafa.alkafri@gmail.com                                                                        سورية  12341دمشق ص ب 

  2019/  2رقم  االقتصادي التخصصي المستشار م ع ك تقرير

 األميركية على إيران االقتصادية العقوبات

Contents 

 5 ............................................................................................... إيران ضد األمريكية العقوبات - 1

 5 .............................................................................................................. قانوني إطار توفير

 6 .................................................................................................... وخاتمي رفسنجاني حكومة

 7 ........................................................... .المخالفة الشركة واردات بعض أو جميع على رالحظ فرض

 7 ............................................................................................................ نجاد أحمدي حكومة

 8 ............................................................................................................. المصرفية الخدمات

 9 ..................................................................................................... ثالثة أطراف ضد عقوبات

 10 .................................................................................................................... والنقد اآلثار

 11 ........................................................................................ المتحدة الواليات ضد إيران شكوى

 12 ...................................................................................................................... استثناءات

 12 ................................................................................................................ العقوبات عودة

 17 .................................................................................. إيران على األميركية العقوبات تفاصيل - 2

 17 ....................................................................................................... والبتروكيماويات النفط

 18 .............................................................................................................. المالية التعامالت

 18 ................................................................................................................ الثوري الحرس

 18 ...................................................................................................................... الصناعات

 19 ............................................................................................................. األخرى العقوبات

 19 ....................................................................................... اإلعفاءات انتهاء بعد إيران اقتصاد - 3

 19 ................................................................................................................ ذلك؟ يعني ماذا

 20 ................................................................................................................. العقوبات تأثير

 21 ...................................................................................... اإليراني االقتصاد بانكماش توقعات - 4

 21 ............................................................................................................. اجتماعية توترات

 22 ........................................................................ اإليراني النفط لشراء اإلعفاءات انتهاء.. رسميا - 5

 23 ................................................................. دوالر مليارات 10 من إيران حرمت العقوبات: هوك - 6

 24 ....................................................................................... مخرج عن تبحث إيران.. العقوبات - 7

 24 ................................................................................................................. وإيران ماليزيا

 26 ................................................................................................................. الروسي الدور

 27 ................................................................................................................. العراقي الدور

 

 



  M E A K- Special Economic Report                                                              التخصصي تقرير الاقتصاديالم ع ك 

 Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry                                                  الدكتور مصطفى العبد هللا الكفرياألستاذ 

3 

 E-mail: Moustafa.alkafri@gmail.com                                                                        سورية  12341دمشق ص ب 

M E A K - Specialized Economic Advisor Report No. 2/2019 

US economic sanctions on Iran 

 September 10 2019ول أيل 10

The report is the outcome of the follow-up to what is published in the economic media 

and the Web. 

The report at the disposal of academics, economists, decision makers and followers, to 

facilitate access to economic information. 

Some of the information and data in the report may not be reliable enough and need to 

be checked by an expert or specialist. Help by checking this information with the source 

for reliability. 

I disclaim myself for any incorrect information contained in the report because the 

information contained therein is the responsibility of the source from which we obtained 

the information, which is confirmed at the end of the report. 

Please see and provide any comments on the report. 

with my best wishes 

                                                                       Prof. Dr. Mustafa Abdullah Al-Kafri 

                                                                     Faculty of Economics - Damascus University 

Note: 

I would like those who do not wish to continue to send me an informative report to be 

deleted from the mailing list. 
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 األميركية على إيران االقتصادية العقوبات

  العقوبات األمريكية ضد إيران - 1

 الحرة من ويكيبيديا، الموسوعة 

بحظر شركات الطيران من بيع الطائرات وقطع  1995عقوبات عام  الواليات المتحدة فرضت

 كات الطيران اإليرانيةالغيار إلى شر

العقوبات االقتصادية والتجارية والعلمية والعسكرية ضد  إلى العقوبات األمريكية ضد إيران تشير

التي فرضها المكتب األمريكي لمراقبة األصول األجنبية أو المجتمع الدولي تحت الضغط  إيران

وتشمل العقوبات حاليا حظرا على التعامل مع إيران من  .مجلس األمن الدولي األمريكي من خالل

 [1].المتحدة وحظر بيع طائرات وإصالح قطع غيار لشركات الطيران اإليرانية جانب الواليات

 توفير إطار قانوني

لتلقي  الواليات المتحدة المنفي بدخولإيران  لشاه ، وبعد أن سمحت الواليات المتحدة1979في عام 

هرب من البلد(، اتخذت مجموعة ما وصفته "العالج الطبي" )بينما کان الثوار يعتقدون أن الشاه قد 

االستيالء على  من خالل طهران ، إجراءات فيباتباع خط اإلمام من الطالب الذين تّم تسميتهم الحقا

األمر  كارتر يات المتحدة وأصدر الرئيسورّدت الوال .[2] واحتجاز الرهائن داخلها ألمريكيةالسفارة ا

مليار دوالر من األصول اإليرانية، بما في  12بتجميد نحو  1979في نوفمبر  12170التنفيذي رقم 

يقول المسؤولون اإليرانيون  -وغيرها من الممتلكات. بعض األصول  والذهب ذلك الودائع المصرفية

ال تزال مجمدة في انتظار حل المطالبات  -مليار دوالر، ويقول مسؤولون أمريكيون أقل بكثير  10

 .القانونية الناشئة عن الثورة

ران من قبل العراق، زادت الواليات المتحدة العقوبات المفروضة على إيران. في عام بعد غزو إي

، تمت الموافقة على العقوبات التي تحظر مبيعات األسلحة وجميع المساعدات األمريكية 1984

الذي هو أساس العقوبات الحالية ضد إيران هو نسخة منقحة  (ISA) قانون العقوبات اإليرانية إليران

. وقد أعيدت تسمية هذا 1996أغسطس  5التي وقعت في  (ILSA) وبات اإليرانية وليبيامن قانون العق

 [3].عندما أنهيت العقوبات المفروضة على ليبيا 2006القانون في عام 

https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%B6%D8%AF_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86#citenoteparisschoolofeconomicseu1
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%A8%D9%87%D9%84%D9%88%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%A8%D9%87%D9%84%D9%88%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A3%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9_%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A3%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9_%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%86_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%86_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%86_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%B6%D8%AF_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86#citenote2
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%B6%D8%AF_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86#citenotekat13jun3
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 20صوتا مقابل  400بأغلبية  مجلس النواب األمريكي ، صوت أعضاء2013يوليو  31وفي 

 [4].صوتا، لصالح فرض عقوبات مشددة

 حكومة رفسنجاني وخاتمي

 

الشارع  650في المئة من أسهم مبنی  40دعت الحكومة األمريكية ألخذ  2008في ديسمبر 

 [5].هو واحد من أصحابه لبنك الوطني اإليرانيوقيال مركز روكفلر الخامس، على هامش

، 1995آذار/مارس بعقوبات أشد ضد إيران. وفي  أكبر هاشمي رفسنجاني وقد تميزت والية الرئيس

الذي يحظر تجارة الواليات المتحدة في صناعة  12957 األمر التنفيذي بيل كلينتون أصدر الرئيس

الذي يحظر أي  12959، أصدر الرئيس كلينتون األمر التنفيذي 1995النفط اإليرانية. وفي أيار/مايو 

بين  انتهاء الحربتجارة أمريكية مع إيران. وانتهت التجارة مع الواليات المتحدة، التي كانت تنمو بعد 

 .إيران والعراق فجأة

وبموجب هذا  .(ILSA) وليبيا قانون عقوبات إيران الكونغرس األمريكي ، أقر1995وفي عام 

مليون دوالر لتطوير  20االتفاق، فإن جميع الشركات األجنبية التي توفر استثمارات تزيد قيمتها على 

الموارد البترولية في إيران، ستفرض عليها اثنتين من أصل سبع عقوبات محتملة من قبل الواليات 

 :[6] المتحدة

 الحرمان من المساعدة المقدمة من بنك التصدير واالستيراد. 

 صادرات إلى الشركة المخالفةوالحرمان من تراخيص التصدير لل. 

  ماليين  10حظر القروض أو االئتمانات من المؤسسات المالية األمريكية التي تزيد قيمتها على

 .شهرا 12دوالر في أي فترة 

 حظر التعيين كتاجر رئيسي ألدوات الدين الحكومية األمريكية. 

 حكومة األمريكيةالحظر على العمل كوكيل للواليات المتحدة أو كمستودع ألموال ال. 

  الحرمان من فرص المشتريات الحكومية في الواليات المتحدة )بما يتفق مع التزامات منظمة

 .(التجارة العالمية

 

https://www.wikiwand.com/ar/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%B6%D8%AF_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86#citenote4
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%81%D9%84%D8%B1
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%81%D9%84%D8%B1
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%B6%D8%AF_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86#citenote5
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%D9%8A_%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%D9%8A_%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A8%D9%8A%D9%84_%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A8%D9%8A%D9%84_%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A3%D9%85%D8%B1_%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A3%D9%85%D8%B1_%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%B6%D8%AF_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86#citenote6
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العقوبات  كلينتون ، خفّف الرئيسمحمد خاتمي اإليراني اإلصالحي وردا على انتخاب الرئيس

انتهی نقاش في الكونغرس األمريكي حول موضوع  2001أغسطس  5المفروضة على إيران. وفي 

: السماح بانقضاء قانون عقوبات إيران وليبيا أو تجديده، والذي قال بعض المشرعين أنه أعاق خالفي

العالقات الثنائية، في حين رأى آخرون أنه يمكن اعتباره امتيازا على برنامج فعال، وأخيرا تّم تجديد 

 [7].جورج بوش القانون من قبل الكونغرس والتوقيع عليه من قبل الرئيس

نجحت حكومة خاتمى في خفض العقوبات المفروضة على بعض البنود مثل  2000وفي عام 

، خالل السنة األخيرة 2004في شباط/فبراير  .والسجاد الفارسي والكافيار األدوية والمعدات الطبية

بعدم تحرير أو نشر المخطوطات العلمية من إيران،  وزارة الخزانة األمريكية لرئاسة خاتمي، حكمت

ماء األميركيين المتعاونين مع اإليرانيين يمكن مالحقتهم قضائيا. وردا على ذلك، وذكرت أن العل

مؤقتا تحرير المخطوطات من الباحثين اإليرانيين  جمعية مهندسي الكهرباء واإللكترونيات أوقفت

لقة بأنشطة النشر المتع (OFAC) واتخذت خطوات لتوضيح إرشادات مكتب مراقبة األصول األجنبية

حلت تماما أنه ال توجد حاجة  OFAC ردا من IEEE ، تلقت2004والتحرير. وفي أبريل / نيسان 

بأكملها بما في ذلك مراجعة األقران  IEEE إلى تراخيص لنشر المصنفات من إيران، وأن عملية نشر

المعهد األمريكي  من ناحية أخرى، رفض [8].والتحرير كانت معفاة من القيود

دورية  ، التي تنشروالجمعية األمريكية لتقدم العلوم والجمعية الفيزيائية األمريكية (AIP) للفيزياء

 [9].حرية التعبير ، هذا االمتثال، قائال إن حظر النشر يتعارض معساينس

 حكومة أحمدي نجاد

أن فترة التعليق الطوعي  إيران أعلنت 2005انتخب الرئيس أحمدي نجاد الرئيس في عام  وبعد أن

رفع  (محمد خاتمي للتخصيب قد انتهت )في هذه الفترة کانت قد انتهت في فترة حكومة الرئيس السابق

الختم عن التخصيب، ومع إزالة  3الذي تم االتفاق عليه مع االتحاد األوروبي  تخصيب اليورانيوم تعليق

الوكالة الدولية  بدأت تستمر تحت إشراف (UCF) األنشطة في منشآت تحويل اليورانيوم في أصفهان

وعند وجود مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أزالت  2006وفي يناير كانون الثاني  للطاقة الذرية

من تلك السنة  مارس ولكن في شهر .نطنز إيران الختم عن أنشطة مركز األبحاث النووية في

إليران فرصة لمدة شهر واحد لوقف أنشطتها النووية. أما في المقابل  مجلس األمن الدولي أعطی

معاهدة الحد من انتشار  من 4هذه اإلدعاءات غير موثقة مؤكدا علی الفقرة  طهران اعتبرت سلطات

طة ة. ألن إيران کانت تعتبر األنشودعا إلى المعاملة غير التمييزية تجاه أنشطتها النووي األسلحة النووية

https://www.wikiwand.com/ar/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A8%D9%8A%D9%84_%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A8%D9%8A%D9%84_%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88_%D8%A8%D9%88%D8%B4
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88_%D8%A8%D9%88%D8%B4
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%B6%D8%AF_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86#citenoterep7
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%B6%D8%AF_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86#citenote8
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%B3
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%B3
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%B3
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%B6%D8%AF_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86#citenote9
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9_2005
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9_2005
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%8A%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%AE%D8%B5%D8%A8
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%8A%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%AE%D8%B5%D8%A8
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%86%D8%B7%D9%86%D8%B2
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%86%D8%B7%D9%86%D8%B2
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9
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لكن أخيرا بدأت الحكومة  [10].النووية السلمية من حقها الطبيعي ولم تقبل التمييز في حق البلد

األمريكية بدفع عقوبات األمم المتحدة ضد إيران بشأن برنامجها النووي بذريعة عدم امتثال إيران 

 .التفاق ضماناتها لمجلس األمن الدولي

في مارس  1747، والقرار 2006بر في ديسم 1737واتخذ مجلس األمن التابع لألمم المتحدة القرار 

 .2010في يونيو  1929، والقرار 2008في مارس  1803، والقرار 2007

بتجميد أصول  13382 األمر التنفيذي جورج دبليو بوش ، أصدر الرئيس2005وفي حزيران/يونيو 

األمريكية مقاطعة  فلوريدا ، سنت والية2007األفراد المرتبطين بالبرنامج النووي اإليراني. في يونيو 

كان  نيو جيرسي ، في حين أن المجلس التشريعي لواليةوالسودان إيران على الشركات التي تتعامل مع

 [11].ماثلينظر في إجراء م

األمريكيين "القانون الشامل  ومجلس النواب مجلس الشيوخ ، أقر2010يونيو/حزيران  24في 

الذي وقع عليه  "(CISADA) 2010للعقوبات والمسائلة وسحب االستثمارات في إيران لعام 

كثيرا القيود المفروضة على  CISADA . وقد عززت اتفاقية2010يوليو/تموز  1في  أوباما الرئيس

إيران. وشملت هذه القيود إلغاء الترخيص باستيراد الواردات اإليرانية للمواد 

في  13553 األمر التنفيذي ورّدا على ذلك، أصدر الرئيس أوباما .والكافيار والفستق السجاد مثل

في تشرين  13590 واألمر التنفيذي ،2011في أيار/مايو  13574 واألمر التنفيذي2010أيلول/سبتمبر 

 .2011الثاني/نوفمبر 

 الخدمات المصرفية

تمنع المؤسسات المالية اإليرانية من الوصول مباشرة إلى النظام المالي األمريكي، ولكن يسمح لها 

، فرضت الحكومة 2006بذلك بشكل غير مباشر من خالل البنوك في بلدان أخرى. في أيلول/سبتمبر 

مريكية عقوبات على بنك صادرات إيران، مما منعها من التعامل مع المؤسسات المالية األمريكية، األ

حتى بشكل غير مباشر. واعلن ستيوارت ليفى وكيل وزارة الخزانة هذه الخطوة التي اتهمت البنك 

وقال إن الحكومة األمريكية سوف  .حزب هللا الرئيسي في إيران بتحويل األموال لمجموعات معينة مثل

واعتبارا من تشرين  [12].تقنع أيضا البنوك والمؤسسات المالية األوروبية بعدم التعامل مع إيران

، حظرت المصارف اإليرانية التالية تحويل األموال من أو إلى مصارف الواليات 2007الثاني/نوفمبر 

 :ةالمتحد

 بنك سبه 

 بنك صادرات إيران 

https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%B6%D8%AF_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86#citenote10
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88_%D8%A8%D9%88%D8%B4
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88_%D8%A8%D9%88%D8%B4
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A3%D9%85%D8%B1_%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A3%D9%85%D8%B1_%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A7
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A7
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%86%D9%8A%D9%88_%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%86%D9%8A%D9%88_%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%B6%D8%AF_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86#citenote11
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%AA%D9%82
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%AA%D9%82
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A3%D9%85%D8%B1_%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A3%D9%85%D8%B1_%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A3%D9%85%D8%B1_%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A3%D9%85%D8%B1_%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A3%D9%85%D8%B1_%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A3%D9%85%D8%B1_%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%B6%D8%AF_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86#citenoteXinhua12
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 بنك ملي إيران 

 بنك كارغوشايي 

 بنك آرين 

خصوصا قائمة  (OFAC) وبعبارة أخرى، وضعت هذه البنوك على قائمة مراقبة األصول األجنبية

عبارة عن دليل للمؤسسات واألفراد الذين تم منعهم  SDN قائمة .(SDN المواطنين المعينين )قائمة

 المالي األمريكي. على الرغم من صعوبة، هناك طرق لتنفيذ إزالة قائمة من الوصول إلى النظام

OFAC SDN.[13] 

، استطاعت البنوك المستهدفة، مثل بنك ملت، أن تحل محل العالقات 2008واعتبارا من مطلع عام 

المصرفية مع عدد قليل من البنوك الكبيرة الممتثلة للعقوبات التي لها عالقات مع عدد أكبر من البنوك 

في إطار االتحاد األوروبي  بريطانيا وبلغ إجمالي اإلصول المجمدة في [14].الصغيرة غير المتوافقة

في عام  .[15](مليار دوالر 1.64) جنيه 976,110,000وعقوبات األمم المتحدة ضد إيران حوالى 

مليار دوالر محتفظ  2لتجميد أكثر من  سيتي غروب شركة وزارة الخزانة األمريكية ، أمرت2008

 [17][16].بها إليران في حسابات سيتي جروب

، مما الحوالة فبالنسبة لألفراد والشركات الصغيرة، أتاحت هذه القيود المصرفية فرصة كبيرة لسوق

ت حيسمح لإليرانيين بتحويل األموال من وإلى بلدان أجنبية باستخدام نظام صرف غير منظم ت

 [18].األرض

اليات المتحدة عقوبات مالية إضافية على إيران. وأوضح ، فرضت الو2013يوليو  1واعتبارا من 

أي شخص سوف يعرض  فيريالمسؤول في اإلدارة أنه وفقا لألمر التنفيذي الجديد "المعامالت الكبيرة

وحدث هذا  [19]."للعقوبات"، وتوقّع "أنه ينبغي أن يسبّب البنوك والتبادالت لتفريغ حيازاتها الريالية

 3في الوقت الذي كان من المقرر أن يتولى فيه الرئيس اإليراني المنتخب حسن روحاني منصبه في 

 [20].2013أغسطس/آب 

 عقوبات ضد أطراف ثالثة

ماليين دوالر على رجل األعمال  5، وضعت السلطات األمريكية مكافأة قدرها 2014في عام 

ي، الذي زعموا أنه كان له دور فعال في التهرب من العقوبات المفروضة على برامج الصيني لي فانغو

 [21].الصواريخ اإليرانية

 

 

https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%B6%D8%AF_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86#citenote13
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%B6%D8%AF_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86#citenote14
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%B6%D8%AF_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86#citenote15
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%8A_%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%A8
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%8A_%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%A8
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%B6%D8%AF_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86#citenote16
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%B6%D8%AF_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86#citenote16
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%B6%D8%AF_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86#citenote18
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%B6%D8%AF_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86#citenoteNewYorkTimes19
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%B6%D8%AF_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86#citenoteWashingtonPost20
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%B6%D8%AF_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86#citenote21
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 اآلثار والنقد

ويدير مكتب مراقبة األصول األجنبية التابع لوزارة الخزانة األمريكية العديد من برامج العقوبات 

 [1].المفروضة على إيران

ووفقا لصحفي إيراني، فإن آثار العقوبات في إيران تشمل السلع األساسية باهظة الثمن وأسطوال 

طائرات غير اآلمنة بنحو متزايد. "ووفقا للتقارير الواردة من وكاالت األنباء اإليرانية، کبير السن من ال

 1500الماضية، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من  25طائرة على مدى السنوات ال  17تحطّمت 

 [22].شخص

بيع طائرات لشركات الطيران  بوينغ وتحظر الواليات المتحدة على الشركة المصنعة للطائرات

ومع ذلك، هناك بعض التراخيص لتصدير قطع الطيران المدني إلى إيران عندما تكون  [23].اإليرانية

أن  وستجيروزاليم ب ووجد تحليل أجرته صحيفة [24].هذه البنود مطلوبة لسالمة الطائرات التجارية

 [25].طائرة إيرانية حددتها الواليات المتحدة قد تعرضت لحوادث أو تحطمات 117ثلث من 

أن  لمنظمة الطيران المدني الدولي في الدورة السادسة والثالثين 2005وأفاد تقرير صدر عام 

العقوبات األمريكية قد عرضت سالمة الطيران المدني في إيران للخطر ألنها منعت إيران من الحصول 

 44أن العقوبات کانت مخالفة مع المادة  على قطع الغيار ودعم أساسي لسالمة الطيران. وذكر أيضا

التي تكون الواليات المتحدة عضوا فيها(. وذكر تقرير االيكاو ان سالمة الطيران ) اتفاقية شيكاغو من

وتقف فوق الخالفات السياسية وان الجمعية يجب ان  وحقوق اإلنسان تؤثر على حياة االنسان

 [26].فع العقوبات المفروضة على إيرانالدولي على الواليات المتحدة لر الضغط العامتجلب

األوروبي ينتقد معظم العقوبات التجارية األمريكية ضد إيران. انتقدت بعض الدول  وكان االتحاد

المعيار المزدوج" في "(ILSA)قانون العقوبات على إيران وليبيا االعضاء في االتحاد األوروبي

لدول العربية مقاطعة جامعة ا السياسة الخارجية األمريكية، والتي عملت فيها الواليات المتحدة بقوة ضد

، وفي الوقت نفسه شجعت مقاطعة عالمية إليران. وقد هددت الدول األعضاء في االتحاد إلسرائيل

 [7].منظمة التجارة العالمية األوروبي باتخاذ إجراءات مضادة رسمية في

ووفقا لدراسة أجراها أكبر توربات، "بشكل عام، كان األثر االقتصادي للعقوبات" على إيران 

 [27].""كبيرا، في حين كان تأثيرها السياسي ضئيال

ووفقا لمجلس التجارة الخارجية الوطني األمريكي، في المدى المتوسط، رفع العقوبات األمريكية 

مليار  61يراني سيزيد من إجمالي التجارة اإليرانية سنويا بما يصل إلى وتحرير النظام االقتصادي اإل

في المئة من الناتج  32دوالر للبرميل(، مضيفا  50وهو  2005دوالر )بسعر النفط العالمي في عام 

https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%B6%D8%AF_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86#citenoteparisschoolofeconomicseu1
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%B6%D8%AF_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86#citenote22
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%BA
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%BA
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%B6%D8%AF_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86#citenote23
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%B6%D8%AF_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86#citenote24
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%B6%D8%AF_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86#citenote25
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%BA%D9%88_%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%BA%D9%88_%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%B1%D8%A3%D9%8A_%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%B1%D8%A3%D9%8A_%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%B6%D8%AF_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86#citenote26
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%B6%D8%AF_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86#citenoterep7
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%B6%D8%AF_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86#citenote27
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 25المحلي اإلجمالي اإليراني. وفي قطاع النفط والغاز، سيتوسع الناتج والصادرات بنسبة تتراوح بين 

 .(في المائة إلى إنتاج النفط الخام العالمي 3المائة )إضافة  في 50و 

في المائة، مما يوفر للواليات المتحدة  10ويمكن أن تخفض إيران السعر العالمي للنفط الخام بنسبة 

 76دوالر للبرميل( و  50وهو  2005بليون دوالر )بسعر النفط العالمي في عام  38سنويا ما بين 

دوالر للبرميل(. كما أن فتح سوق إيران  100البالغ  2008النفط العالمي في عام مليار دوالر )بسعر 

أمام االستثمار األجنبي يمكن أن يكون أيضا نعمة لشركات تنافسية متعددة الجنسيات في الواليات 

 [28].المتحدة تعمل في مجموعة متنوعة من قطاعات التصنيع والخدمات

ثل ن، م، كانت هناك مناقشة في الواليات المتحدة لتنفيذ "عقوبات مشددة" ضد إيرا2009في عام 

، "إذا لم تظهر المبادرة الدبلوماسية عالمات 2009قانون العقوبات النفطية المكررة اإليرانية لعام 

 2009نجاح بحلول الخريف". وقال البروفيسور حميد دباشي من جامعة كولومبيا في أغسطس/آب 

ة األمنية كان هذا على األرجح أن يجلب "عواقب إنسانية كارثية"، مع إثراء وتعزيز "األجهز

، وعدم وجود أي دعم من قبل "أي زعيم "والباسيج حرس الثورة اإلسالميةالباسدران" والعسكرية" ل

وإكسون إن العقوبات  بوينغ ، قالتبلومبرج نيوزل ووفقا [29].معارض كبير أو حتى صغير" في إيران

 [30].مليار دوالر في الصادرات األمريكية 25اإليرانية الجديدة ستكلف 

وقد قيل أيضا إن العقوبات كان لها أثر معكوس لحماية إيران بطرق من بينها فرض العقوبات 

الركود  بدرجة عالية جعلت إيران في مأمن من 2007لمالية اإليرانية عام األمريكية على المؤسسات ا

تجارية جديدة  وقال المسؤولون اإليرانيون إن العقوبات خلقت فرصا [31].آنذاك العالمي الناشئ

ووفقا  [33][32].للشركات اإليرانية لتطويرها من أجل سد الفجوة التي خلفها المقاولون األجانب

مليار دوالر من االستثمارات في الطاقة  60للمسؤولين االمريكيين، قد تفقد إيران ما يصل إلى 

 [34].العقوبات العالمية بسبب

من أن  سيرغي الفروف الروسي وزير الخارجية ، حذر2012كانون الثاني/يناير  18وفي 

، وقد تؤدي إلى الدول الغربية العقوبات تهدف إلى خنق االقتصاد اإليراني، وستخلق سخطا كبيرا تجاه

 [35].اللجوء السلبي

 شكوى إيران ضد الواليات المتحدة

احتجاجا  الواليات المتحدة ضدّ  محكمة العدل الدولية شكوى أمام 2018يوليو  16قدمت إيران في 

بات أميركية عليها بعد خروج الواليات المتحدة من االتفاق على إعادة فرض عقو

 «حصارا اقتصاديا»ى الواليات المتحدة بأنها تفرض واتهمت إيران خالل الشكو[37][36].النووي

https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%B6%D8%AF_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86#citenote28
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%AD%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%AD%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%AC
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%AC
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%B6%D8%AF_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86#citenote29
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%BA_%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%BA_%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%BA
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%BA
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%B6%D8%AF_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86#citenote30
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_2007-2008
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_2007-2008
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_2007-2008
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%B6%D8%AF_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86#citenote31
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%B6%D8%AF_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86#citenote32
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%B6%D8%AF_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86#citenote32
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%B6%D8%AF_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86#citenote34
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%BA%D9%8A_%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%81
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%BA%D9%8A_%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%81
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%B6%D8%AF_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86#citenote35
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%B6%D8%AF_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86#citenote036
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%B6%D8%AF_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86#citenote036
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 2018أغسطس  27نظرت محكمة العدل الدولية في [38].بموجب إعادة العقوبات االقتصادية عليها

الدعوى واستمرت الجلسات الشفهية، التي طلبتها إيران بشكل أساسي من أجل إصدار حكم مؤقت، 

أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها في الشكوى وأمرت  2018أكتوبر  3وفي  [39].أربعة أيام

لى إيران، المفروضة ع« ات الغايات اإلنسانيةذ»الواليات المتحدة برفع العقوبات التي تستهدف السلع 

 [40].كما أمرت أال تؤثر العقوبات على المساعدات اإلنسانية أو سالمة الطيران المدني

 استثناءات

لوزارة الخزانة  ، أفيد بأن مكتب مراقبة األصول األجنبية التابع2010وفي كانون األول / ديسمبر 

استثناء من قواعد العقوبات األمريكية في جميع أنحاء  10,000قد وافق على ما يقرب من  األمريكية

 [41].ة للشركات األمريكيةالعالم على مدى العقد السابق بإصدار تراخيص خاص

وبية واألمريكية على صادرات إيران من الكهرباء، األمر الذي يخلق ثغرة وال تؤثر العقوبات األور

 [42].الحتياطيات إيران من الغاز الطبيعي

 عودة العقوبات

عادت العقوبات  2018 مايو 8 في الواليات المتحدة من االتفاق النووي مع إيران بعد خروج

. في 2015، الذي تم التوصل إليه عام لالتفاق النووي األمريكية تدريجيا ضد إيران بعد ما ُرفعت وفقا  

طُبقت العقوبات "األشد على اإلطالق" بحسب المحللين. تشمل هذه  2018الخامس من نوفمبر 

، والشحن، والمصارف، وكل القطاعات األساسية في االقتصاد وستعيد إدارة صادرات النفط العقوبات

العقوبات على إيران شديدة للغاية. إنها أشد عقوبات نفرضها » ترامب تفعيل كل العقوبات. وقال ترامب

 .«طالق، وسنرى ماذا سيحدث مع إيران، لكنهم لن يكونوا بخير، يمكنني أن أخبركم بذلكعلى اإل

على العقوبات، وتعهدت بدعم الشركات األوربية  وفرنسا وألمانيا دةالمملكة المتح اعترضت كل من

يها عالقات تجارية مع إيران، وأسست آلية بديلة لدفع األموال، لتساعد تلك الشركات على التي لد

واشنطن سوف » قائال   وزير الخزانة األمريكي نستيفن منوشيالتجارة، دون مواجهة العقوبات. وحذر

استثناءات لثماني  إدارة ترامب ومنحت .«"منظمة "تتحايل على عقوباتنا تستهدف "بقوة" أي شركة أو

وكوريا  ،واليابان ،والهند ،إيطاليا يُعتقد من بينهن إيران دول الستيراد النفط من

إن الدول الثمانية حققت بالفعل "انخفاضا كبيرا في وارداتها » بومبيو قال .والصين ،وتركيا ،الجنوبية

وصرح أن  «."وصول إلى الصفرمن النفط الخام" اإليراني، لكنها بحاجة إلى "المزيد من التخفيض لل

فرد  600أكثر من  وزارة الخزانة اثنتين من تلك الدول سوف توقف االستيراد بالكامل. وستضيف

وشركة على قائمة العقوبات، بما في ذلك البنوك الكبرى، ومصدري النفط وشركات الشحن. 

https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%B6%D8%AF_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86#citenote2038
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%B6%D8%AF_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86#citenote539
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%B6%D8%AF_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86#citenote640
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%B6%D8%AF_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86#citenote41
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%B6%D8%AF_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86#citenote42
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A_%D9%85%D8%B9_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A_%D9%85%D8%B9_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.wikiwand.com/ar/8_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://www.wikiwand.com/ar/8_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://www.wikiwand.com/ar/2018
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82_%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82_%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7_%D9%81%D9%8A_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7_%D9%81%D9%8A_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%81%D9%86_%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%86
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
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نوفمبر  23 نسخة محفوظة.بي بي سي ،الواليات المتحدة تطبق "أشد العقوبات على اإلطالق" على إيران ^ .43

 .واي باك مشين على موقع 2018

 05 نسخة محفوظة .بي بي سي ،تعد بمساعدة إيران في بيع نفطها بعد تفعيل العقوبات األمريكية عليهاروسيا  ^ .44

 .واي باك مشين على موقع 2018نوفمبر 
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أقرت واشنطن االثنين عقوبات جديدة على إيران استهدفت المرشد األعلى وقادة في الحرس 

لواليات المتحدة في مواجهة سياسات طهران المزعزعة الثوري، في إطار الضغوط التي تمارسها ا

 لالستقرار في المنطقة.

وتستهدف العقوبات قطاعات النفط وقطاع البتروكيماويات والتعامالت المالية والحرس الثوري، 

في خطوة إلجبار طهران على العودة الى طاولة المفاوضات لبحث ملفها النووي ودورها في الشرق 

 األوسط.

 من هذه االجراءات العقابية منع المبادالت التجارية والمالية مع إيران.والهدف 

ووقع الرئيس دونالد ترامب أمرا بفرض عقوبات مالية على إيران وقال إن ذلك "رد قوي ومتناسب 

 على تحركات إيران االستفزازية المتزايدة".

ح نووي مطلقا"، قوال وأكد "سنواصل زيادة الضغوط على طهران، ال يمكن إليران امتالك سال

 إن الكرة اآلن في الملعب اإليراني للتفاوض.

وأعلن وزير الخزانة ستيفن منوشن أن واشنطن ستدرج وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف 

 على القائمة السوداء وستجمد مزيدا من األصول اإليرانية بـ "مليارات الدوالرات".

 النفط والبتروكيماويات

رئيس ترامب إلى جعل الصادرات النفطية اإليرانية "أقرب ما يكون إلى الصفر"، وتسعى إدارة ال

 وهذا أمر تقول إنها ستكون قادرة على الوصول إليه خالل العام الحالي.

مليون برميل يوميا في  1.5وتقول وكالة بلومبيرغ إن الصادرات النفطية اإليرانية انخفضت من 

 أبريل. ألف برميل في 750إلى  2018أكتوبر 

وفي مايو الماضي ألغت الواليات المتحدة آخر استثناءات كانت مكنت ثماني دول من مواصلة شراء 

 النفط اإليراني.

 وأعلنت تركيا والهند أنهما أوقفا كل تعامالتهما مع طهران.

 وفي يونيو أعلنت إيران أنها تواصل تصدير نفطها عبر "عمليات بيع غير رسمية وغير تقليدية".

المقابل كانت فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا الموقعة على اتفاق فيينا قد انشأت في يناير الماضي في 

 آلية مقايضة مع إيران للتهرب من العقوبات.

 وإضافة إلى النفط الخام تستهدف العقوبات أيضا نوعا من النفط الخفيف.
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ة نيو فرضت واشنطن عقوبات على شركوالقطاع الثاني المهم هو البتروكيماويات. في السابع من يو

 "الخليج الفارسي للصناعات البتروكيماوية" الضخمة المرتبطة بالحرس الثوري اإليراني.

بالمئة من  50بالمئة من االنتاج البتروكيماوي اإليراني و 40وهذه الشركة مع فروعها تمثل نحو 

 صادرات هذا القطاع.

ما ماليا لمجموعة "خاتم األنبياء" التابعة للحرس الثوري وتعتبر واشنطن أن هذه المجموعة تقدم دع

 وتنشط في غالبية مشاريع البنى التحتية الضخمة اإليرانية.

 التعامالت المالية

الحكومة اإليرانية من شراء الدوالر، ما أدى إلى  2018وكانت واشنطن منعت في أغسطس 

 صعوبات جمة بوجه السكان والشركات للحصول على الدوالر.

كما تم حظر التعامالت بين المؤسسات المالية األجنبية والمصرف المركزي اإليراني وكامل 

 المصارف اإليرانية.

 ولم يعد بإمكان هذه المصارف الوصول إلى النظام المالي العالمي.

كما تسعى إدارة ترامب إلى منع المصارف اإليرانية من استخدام الشبكة المصرفية العالمية 

 تي تمر عبرها كل التحويالت في العالم."سويفت" ال

 كما حظرت واشنطن تبادل الذهب والمعادن الثمينة مع إيران.

 الحرس الثوري

في أبريل وضع الحرس الثوري اإليراني على الالئحة األميركية السوداء "للمنظمات اإلرهابية 

 األجنبية".

ن حكومة أجنبية"، حسبما وتكون واشنطن بذلك قد فرضت عقوبات على منظمة "تشكل جزءا م

 قال ترامب.

كما وضع فيلق القدس كذلك على هذه الالئحة السوداء، وهو المكلف بالعمليات الخارجية ويدعم 

القوى المتحالفة مع إيران في الشرق األوسط مثل قوات الرئيس السوري بشار األسد وحزب هللا في 

 لبنان.

 ي معاركها ضد تنظيم داعش.كما دعم فيلق القدس أيضا السلطات العراقية ف

 واالثنين، أضافت واشنطن ثمانية من قادة الحرس إلى الئحتها السوداء.

 الصناعات

 وتستهدف العقوبات قطاعات الحديد والصلب واأللمنيوم والنحاس والفحم.
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 لأما قطاعا السيارات والطيران التجاري اللذان استفادا من فترة انفتاح مع رفع العقوبات إثر التوص

إلى االتفاق النووي، فقد فرضت عليهما العقوبات، وتخلت غالبية شركات تصنيع السيارات األوروبية 

 عن استثماراتها في إيران.

 وفرضت أيضا عقوبات على بناء السفن والنقل البحري.

 العقوبات األخرى

 ومنعت الواليات المتحدة استيراد السجاد أو المواد الغذائية التي مصدرها إيران.

باحثا في الطاقة النووية اإليرانية، في تحذير للعلماء الشبان  14وفي مارس فرضت عقوبات على 

 اإليرانيين من مغبة االقتراب من هذا القطاع.

https://www.alhurra.com/a/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/500171.html 

 

 اقتصاد إيران بعد انتهاء اإلعفاءات - 3

 إيرانيون أمام مبنى أحد البنوك في طهران 2019مايو،  02 

ي حتها لثمانتصاعد الضغط على طهران مع إعالن واشنطن الخميس إنهاء اإلعفاءات التي كانت من

 .دول لتتمكن من استيراد النفط اإليراني

وأكدت الواليات المتحدة أنها تسعى من وراء ذلك إلى "تصفير" صادرات النفط اإليراني لتجفيف 

المصدر الرئيسي لتمويل الدولة "وحرمان النظام من العائدات التي يحتاج إليها لتمويل اإلرهاب 

 ."والحروب في الخارج

يات المتحدة فرض عقوبات على قطاع النفط اإليراني في تشرين الثاني/نوفمبر لكنها وأعادت الوال

 .منحت ثماني دول في البداية إعفاء مدته ستة أشهر

 .والدول الثماني هي الصين والهند وكوريا الجنوبية وتركيا واليابان وتايوان وإيطاليا واليونان

 ماذا يعني ذلك؟

الدول للقرار األميركي القاضي بمنع كل الدول أو الكيانات أو  واعتبارا من الخميس ستخضع هذه

الشركات األجنبية من دخول األسواق األميركية في حال قّررت المضي قدما بشراء النفط اإليراني أو 

 .مواصلة التعامل مع المصارف اإليرانية

https://www.alhurra.com/a/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/500171.html
https://www.alhurra.com/a/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/500171.html
https://www.alhurra.com/a/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/500171.html
https://www.alhurra.com/a/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/500171.html
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ويالت يفت" الدولي للتحوتهدف الواليات المتحدة إلى قطع المؤسسات المالية اإليرانية عن نظام "سو

 ."المالية، باستثناء "التحويالت اإلنسانية

وتقول الواليات المتحدة إن العقوبات، ومنذ فرضها العام الماضي، تسببت في حرمان إيران من 

 .مليارات دوالر 10نحو 

مليون برميل  2.5وانخفضت صادرات إيران النفطية إلى نحو مليون برميل يوميا من أكثر من 

 .ا قبل إعادة فرض العقوباتيومي

 تأثير العقوبات

وتوقع صندوق النقد الدولي أن تتسبب العقوبات األميركية على طهران بانكماش االقتصاد اإليراني 

 .في المئة العام المقبل 3.6في المئة هذا العام و  1.5بنسبة 

لناتج المحلي للبالد تراجع ، وأفاد صندوق النقد الدولي بأن إجمالي ا2018وتواجه إيران انكماشا منذ 

 .في المئة هذا العام 6في المئة العام الفائت، متوقعا تراجعه بنسبة  3.9بنسبة 

ويعاني االقتصاد اإليراني أصال من مشاكل كبيرة من بينها الفساد المستشري وضعف االستثمارات 

يع أم تداول سواء بالبوقطاع مصرفي مثقل بـ"األصول السامة )أصول منخفضة القيمة ليس لها سوق لل

 ."(الشراء

وأدى فرض العقوبات إلى أزمة نقدية مع فقدان الريال اإليراني أكثر من ثلثي قيمته ما تسبب بارتفاع 

 .في المئة على مدى عام 51.4األسعار، وبلغ المعدل الرسمي للتضخم 

اإليراني  عات النفطوكان وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو قال في وقت سابق تعليقا على مبي

 .""سنصل إلى الصفر. سنصل إلى الصفر مع الجميع

 50وأكد بومبيو أن البيت األبيض يهدف إلى حرمان إيران من إيرادات نفطية حيوية تبلغ قيمتها 

 .مليار دوالر سنويا

، وهو 2018مليون برميل يوميا على األقل في نيسان/ أبريل  2.5وبلغت الصادرات اإليرانية 

 .ر الذي سبق انسحاب الرئيس األميركي دونالد ترامب من االتفاق النووي مع إيرانالشه

https://www.alhurra.com/a/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-

%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%86%D9%8A-

%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA/491718.html 

 

 

https://www.alhurra.com/a/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA/491718.html
https://www.alhurra.com/a/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA/491718.html
https://www.alhurra.com/a/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA/491718.html
https://www.alhurra.com/a/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA/491718.html
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 توقعات بانكماش االقتصاد اإليراني - 4

 أحد األسواق التجارية في طهران 2019أبريل،  29 

توقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصاد إيران للعام الثاني على التوالي وأن يصل معدل التضخم 

 ئة.بالم 40إلى 

حذر صندوق النقد الدولي االثنين من أن العقوبات األميركية على إيران واالضطرابات السياسية 

 والعسكرية في المنطقة المترافقة مع عدم استقرار أسعار النفط، تتسبب في تباطؤ النمو االقليمي.

وسط وشمال األوقال الصندوق في تقرير حول آفاق االقتصاد االقليمي في المنطقة التي تضم الشرق 

أفريقيا وباكستان وأفغانستان إن التوقعات بالنسبة للدول الواقعة في هذه المنطقة تظللها درجات عالية 

 من عدم اليقين، مدفوعة باالضطرابات والنمو االقتصادي المحدود.

وأوضح أن عدم اليقين هذا قد يزيد مخاوف المستثمرين بشأن وجود مخاطر في المنطقة برمتها، 

 قد يؤدي إلى خروج هروب أموال ووضع أسعار الصرف تحت الضغوط. مما

ويتوقع صندوق النقد أن ينكمش االقتصاد في إيران، ثالث أكبر منتجي منظمة الدول المصدرة للنفط 

 .2018في المئة سنة  3.9بالمئة هذا العام مقارنة بـ 6"أوبك"، بنسبة 

بالمئة تم تحديدها  6سيا الوسطى أن نسبة الـوأوضح جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق األوسط وآ

قبل أن تشدد الواليات المتحدة العقوبات على إيران وتلغي اإلعفاءات التي منحتها لدول الستيراد النفط 

 اإليراني بدءا من الشهر المقبل.

الي"، وبالمئة يعني أن إيران ستواجه انكماشا للسنة الثانية على الت 6وقال إن "النمو السلبي بنسبة 

 بالمئة. 50مشيرا إلى أن العقوبات رفعت التضخم إلى نحو 

 توترات اجتماعية

ويتوقع صندوق النقد أن تنمو اقتصادات الدول المصدرة للنفط وبينها دول مجلس التعاون الخليجي 

العام الماضي، وذلك نتيجة التطورات في  0.6، بعدما بلغت 2019بالمئة فقط في  0.4الست، بنسبة 

 ن صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة بعد السعودية.إيرا

بالمئة هذا العام، مقارنة  3.6في المقابل، يتوقع أن تنمو اقتصادات الدول المستوردة للنفط بنحو 

 .2018في  4.2بـ

وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، السعودية واإلمارات وعمان والبحرين وقطر والكويت، 

 بالمئة العام الماضي. 2بالمئة بعدما بلغ النمو فيها  2.1حقق نموا بنسبة فمن المتوقع أن ت
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وتوقع الصندوق أن تتراجع اقتصادات الدول المصدرة للنفط خارج مجلس التعاون الخليجي بنسبة 

، بسبب التطورات في إيران، وفقا لتقرير 2018بالمئة في  1.1بالمئة بعدما انكمشت بنسبة  1.7

 الصندوق.

أن "هذا األمر سببه التطورات في إيران حيث من المتوقع أن يتعمق الركود االقتصادي، وأوضح 

 ".2020و 2018نقاط مئوية خالل الفترة بين  10مما يخفض توقعات النمو بنحو 

السنة  1.4بالمئة هذا العام مقارنة بـ 1.3وبشكل عام، توقع الصندوق أن يبلغ النمو في المنطقة كلها 

 .2020في  3.2أن يعود ليقفز إلى الماضية، على 

ومن األسباب األخرى لتباطؤ النمو في المنطقة المشمولة بالتقرير االضطرابات السياسية 

والعسكرية، والفساد، واإلصالحات البطيئة، والمستويات العالية من الديون، والتقلبات المستمرة في 

 أسعار النفط.

داد" مع ضعف النمو واإلصالحات، مما يهدد استقرار وقال التقرير إن "التوترات االجتماعية تز

االقتصاد الكلي، معتبرا أن هذه التوترات "قد تعطل اإلصالحات الالزمة، وقد تقود نحو صراع وعدم 

 يقين إقليمي أكبر".

https://www.alhurra.com/a/%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-

%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%B4-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-/491195.html 

 

 رسميا.. انتهاء اإلعفاءات لشراء النفط اإليراني - 5

 مصفاة نفط إيرانية 2019مايو،  02 

ثماني ل انتهت الخميس فترة اإلعفاء التي منحتها الواليات المتحدة لثماني دول وسمحت بموجبها

 .دول بشراء النفط اإليراني

واعتبارا من اليوم ستواجه الصين والهند وكوريا الجنوبية وتركيا واليابان وتايوان وإيطاليا 

 .واليونان، عقوبات أميركية إذا استمرت في شراء النفط اإليراني

هو تحقيق  وكان الرئيس األميركي دونالد ترامب أعلن أن الهدف من وراء إنهاء هذه اإلعفاءات

 ."صادرات صفر" من النفط الخام إليران

https://www.alhurra.com/a/%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-/491195.html
https://www.alhurra.com/a/%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-/491195.html
https://www.alhurra.com/a/%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-/491195.html
https://www.alhurra.com/a/%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-/491195.html


  M E A K- Special Economic Report                                                              التخصصي تقرير الاقتصاديالم ع ك 

 Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry                                                  الدكتور مصطفى العبد هللا الكفرياألستاذ 

23 

 E-mail: Moustafa.alkafri@gmail.com                                                                        سورية  12341دمشق ص ب 

وعاودت الواليات المتحدة فرض عقوبات على صادرات النفط اإليرانية في تشرين الثاني/نوفمبر 

بهدف كبح برنامج  2015بعدما انسحبت من االتفاق النووي الذي أبرم مع إيران وست قوى عالمية في 

 .طهران النووي

ية األمر ألكبر ثمانية مستوردين للنفط اإليراني بمواصلة االستيراد لكن واشنطن سمحت في بدا

 .على نطاق محدود لمدة ستة أشهر

وأوقف أكبر مشترين للنفط اإليراني، وهم الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وتركيا وتايوان 

 .واليونان وإيطاليا، االستيراد رغم حصولهم على إعفاءات

 10عقوبات التي فرضتها على طهران حرمت الحكومة اإليرانية من نحو وتقول واشنطن إن ال

 .مليارات دوالر من إيرادات النفط منذ أيار/مايو الماضي

https://www.alhurra.com/a/%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-

%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1-

%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-/491658.html 

 

 مليارات دوالر 10هوك: العقوبات حرمت إيران من  - 6

 2019أبريل،  25 

 ان ومستشار السياسات بوزارة الخارجية برايان هوكالممثل األميركي الخاص إلير

قال مسؤول أميركي الخميس إن العقوبات التي فرضتها الواليات المتحدة على طهران حرمت 

 .مليارات دوالر من إيرادات النفط 10الحكومة اإليرانية من نحو 

ايان هوك أثناء وذكر الممثل األميركي الخاص إليران ومستشار السياسات بوزارة الخارجية بر

مليار دوالر سنويا من  50اتصال مع الصحافيين "قبل العقوبات كانت إيران تحقق إيرادات تصل إلى 

 ."مليارات دوالر منذ أيار/مايو الماضي 10النفط. نقدر أن عقوباتنا حرمت النظام بالفعل من أكثر من 

 إلعفاءات المتعلقة بالعقوباتوتأتي تصريحات هوك بعد أيام من إعالن واشنطن أنها سترفع كل ا

 .على إيران ومطالبتها الدول بوقف وارداتها من طهران اعتبارا من أيار/مايو وإال واجهت إجراء عقابيا

وعاودت الواليات المتحدة فرض عقوبات على صادرات النفط اإليرانية في تشرين الثاني/نوفمبر 

 2015الذي أبرم بين إيران وست قوى عالمية في  بعد أن انسحبت الواليات المتحدة من االتفاق النووي

 .بهدف كبح برنامج طهران النووي

https://www.alhurra.com/a/%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-/491658.html
https://www.alhurra.com/a/%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-/491658.html
https://www.alhurra.com/a/%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-/491658.html
https://www.alhurra.com/a/%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-/491658.html
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لكن واشنطن سمحت في بداية األمر ألكبر ثمانية مستوردين للنفط اإليراني بمواصلة االستيراد 

 .على نطاق محدود لمدة ستة أشهر

تايوان واليابان وتركيا و وأوقف أكبر مشترين للنفط اإليراني، وهم الصين والهند وكوريا الجنوبية

 .واليونان وإيطاليا، االستيراد رغم حصولهم على إعفاءات

https://www.alhurra.com/a/%D9%87%D9%88%D9%83-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%AA-

%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-10-

%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-

/490608.html 

 

 العقوبات.. إيران تبحث عن مخرج - 7

 2019أبريل،  30 

 © :Photo الرئيس اإليراني حسن روحاني ورئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد

، 2018قتصادية مرة أخرى في أيار/مايو يسعى النظام اإليراني منذ أن فرضت عليه العقوبات اال

 .إلى إيجاد ثغرات ومنافذ للتحايل عليها

لكن، هذه المرة العقوبات االقتصادية المشددة لم تشمل طهران فقط، إنما كل من يساعدها على 

 .التحايل. ورغم ذلك تسعى إيران إلى استخدام عالقاتها بدول معينة لاللتفاف

قال االثنين إن إيران ستواصل صادراتها النفطية بستة طرق ال  وكان الرئيس حسن روحاني قد

 .تعرفها الواليات المتحدة على اإلطالق، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية

 ماليزيا وإيران

رئيس الموساد اإلسرائيلي األسبق داني ياتوم حذر في مقال بصحيفة جيروزاليم بوست من استغالل 

 .ق العقوبات األميركيةإيران لعالقتها مع ماليزيا لخر

وكانت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية قد نشرت تقريرا عن طبيعة العالقات الماليزية اإليرانية، التي 

يمكن أن تسمح لطهران بتفادي العقوبات، بعدما شوهدت ناقالت نفط متبادلة بأعداد غير تقليدية بين 

 .البلدين

https://www.alhurra.com/a/%D9%87%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-10-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-/490608.html
https://www.alhurra.com/a/%D9%87%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-10-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-/490608.html
https://www.alhurra.com/a/%D9%87%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-10-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-/490608.html
https://www.alhurra.com/a/%D9%87%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-10-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-/490608.html
https://www.alhurra.com/a/%D9%87%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-10-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-/490608.html
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ن إيران تخطط لتحويل أموال مبيعات النفط وقالت مصادر استخباراتية غربية لصحيفة هآرتس، إ

واالحتياطي الخاص بها من النفط والغاز الطبيعي عبر ماليزيا، األمر الذي سيزود االقتصاد اإليراني 

 .المتعثر باألوكسجين

وكان الرئيس دونالد ترامب قد أعلن إنهاء اإلعفاءات التي سمح بموجبها لثماني دول بشراء النفط 

 .تحقيق "صادرات صفر" من النفط الخام إليراناإليراني، بهدف 

واعتبارا من مطلع آيار/مايو، ستواجه الصين والهند وكوريا الجنوبية وتركيا واليابان وتايوان 

 .وإيطاليا واليونان، عقوبات أميركية إذا استمرت في شراء النفط اإليراني

، فيما يد على االقتصاد اإليرانيوتوقعت مصادر استخباراتية أن يتسبب إنهاء اإلعفاءات بضرر شد

ستشرع دول مثل ماليزيا في مساعدة طهران، إذ ستتصاعد محاوالت تصدير النفط مع بدء سريان 

 .العقوبات الشهر القادم

. إذ تم تهريب مكونات البرنامج 2004وتورطت ماليزيا في دعم البرنامج النووي اإليراني سابقا في 

لى يد عالم نووي يدعى عبد القادر خان ضمن شبكة تهريب، ولهذا العالم من ماليزيا إلى ليبيا وإيران ع

 .الفضل في بناء القنبلة النووية الباكستانية

 العالم النووي الباكستاني، عبد القادر خان 

، حكم على رجل األعمال البريطاني ألكساندر جورجد بالسجن 2018وفي نوفمبر/تشرين الثاني 

 .جوية من الواليات المتحدة إلى إيران، عبر شركات في ماليزيا واإلمارات بتهمة تهريب قطع مقاتالت

، وقعت شركة النفط الوطنية الماليزية "بتروناس"، مذكرة تفاهم 2018وفي ديسمبر/كانون األول 

 .مع شركة النفط اإليرانية الوطنية إلجراء أبحاث حول حقول الغاز

إذ وقعت بتروناس اتفاقية مع شركة مصفاة إيرانية  ،2017وقد سبق هذا اتفاق آخر في أيار/مايو 

من أجل إنتاج الزيوت الصناعية وزيوت تشحيم السيارات في إيران، وبعدها بخمسة أشهر، أعلنت 

 .بتروناس تطوير حقل "أزاديجان" النفطي اإليراني

ته روقد تولى رئيس الوزراء مهاتير محمد منصب كبير المستشارين في شركة بتروناس بعد خسا

 .، فيما تدار الشركة اليوم على يد ابنه مخزني مهاتير محمد2003االنتخابات في 

 الرئيس اإليراني حسن روحاني ورئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد 
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 الدور الروسي

بالنسبة لموسكو، فإن دورها في مساعدة طهران على تجاوز العقوبات ال يخفى، وذلك باعتراف 

 .مسؤولين روسا

شباط/فبراير الماضي، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو  وفي

ستستمر في التعاون الشامل مع إيران في يخص مجال الطاقة النووية، بالرغم من ضغوط الواليات 

 .المتحدة

رطون والمتحدث باسم وزارة الخزانة األميركية ستيفن منوشين قال إن روسيا وسوريا وإيران مت

في عملية معقدة للغاية لغسل األموال داخل سوريا وخارجها لتوليد المال إليران لضمان استمرار 

 .الهيمنة العسكرية والسياسية على الشرق األوسط

المخطط الروسي يعود للحقبة السوفيتية، حيث يقوم على أكتاف شركة تجارية تملكها وزارة المالية 

أي منذ انهيار االتحاد السوفيتي، لكنها بدأت في مساعدة السفن  1991 الروسية، توقف نشاطها منذ عام

 .اإليرانية لنقل النفط والغاز بشكل غير قانوني

وتشق معظم العائدات النفطية اإليرانية طريقها إلى سوريا وجارتها لبنان، حيث يكون بمقدور حزب 

 .توردةدات إيران من النفط على هيئة سلع مسهللا اللبناني الوصول إلى بنوك دولية، ليتم بعدها تحويل عائ

 روحاني وبوتين 

وتعتبر خطة "النفط مقابل البضائع" التي تحول المال من البنك المركزي اإليراني إلى شركة أدوية 

وبنك روسي يسيطر عليها الكرملين، هي األكثر ربحا بالنسبة للنظام اإليراني، بحسب الباحث 

 .نيكوالس فالر المتخصص في الشؤون الروسية

، والتي يقوم فيها 2014وقد بدأ كل من موسكو وطهران في مخطط "النفط مقابل السلع" منذ العام 

اإليرانيون ببيع النفط ألطراف ثالثة، بينما تستخدم طهران العائدات الروسية لشراء السلع والخدمات 

 .الروسية

ستخدام التجارة كوسيلة للوصول إلى يقول فالر إن هذا المخطط سمح للحرس الثوري اإليراني با

السلع والخدمات الروسية، بما في ذلك توليد الطاقة، والبنية التحتية للسكك الحديدية، والمنتجات 

الزراعية، وفي ذات الوقت توليد إيرادات لمواصلة تمويل أنشطتها في المنطقة، بما في ذلك تقديم الدعم 

 .لحزب هللا وحماس في قطاع غزة
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موسكو هذا المخطط ولم تنفيه، لكن الكرملين أعلن صراحة عزمه على مساعدة إيران في لم تؤكد 

 .مواجهة محاولة الواليات المتحدة لعزل طهران اقتصاديا عندما دخلت العقوبات حيز التنفيذ

 الدور العراقي

ني في أذار/مارس الماضي، قال المبعوث األميركي الخاص بإيران براين هوك إن النظام اإليرا

 .يرى العراق كـ"مخلب في لعبة سياسية كبيرة" و"كممر" للهيمنة على الشرق األوسط

وحذر هوك في مقابلة مع قناة الحرة من أن العشرات من البنوك اإليرانية التي وصفها بـ "بنوك 

 ."قذرة وفاسدة تخدم النظام فقط

ي ع لبنوك إيرانية تعمل فوبحسب مصدر من البنك المركزي العراقي للحرة، فإن هناك ثالثة فرو

 .العراق، وهم بنك ملي إيران وبنك بارسيان وبنك جيهان

 بنك ملي اإليراني 

لكن في أذار/مارس الماضي، فرضت السلطات العراقية وصايتها على فرعي بنكي ملي إيران 

 .وبارسيان، فيما ال يزال جيهان يعمل حتى اآلن

سود بشكل متعمد وغير شفاف، ألن النظام ال يريد وأضاف هوك أن "النظام المصرفي اإليراني أ

للشعب أن يعرف أين تذهب األموال، ألنها تنفق في كل أنحاء الشرق األوسط لتحقيق طموحات إيران 

 ."في السيطرة على الشرق األوسط

وقال إن العقوبات المالية والنفطية تفقد النظام اإليراني مليارات الدوالرات. وأضاف "ما نتوقع 

ته نتيجة للعقوبات هو المزيد من حرمان إيران من الدخل. والدليل هو أن أكبر عميل إليران، حزب رؤي

 ."هللا، يناشد اآلن لجمع التبرعات. والنظام اإليراني وضع ميزانية أقل للحرس الثوري

وكانت وزارة الخزانة األميركية قد أعلنت في أيار/مايو الماضي، فرض عقوبات على عدد من 

يات والمؤسسات المتورطة في دعم وتمويل نشاطات حزب هللا اللبناني الموالي إليران، مثل الشخص

 .آراس حبيب

 آراس حبيب 
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وحبيب هو مدير بنك البالد اإلسالمي في العراق، وتتهمه الواليات المتحدة بتمويل ومساعدة فيلق 

إلى حزب هللا، معرضا بذلك القدس، إذ استغل القطاع البنكي في العراق لتحويل أموال من طهران 

 .سالمة النظام المالي العراقي للخطر

ولحبيب تاريخ طويل كواسطة لنقل مدفوعات الحرس الثوري اإليراني للجماعات العراقية المسلحة 

 .المدعومة من إيران، باإلضافة إلى دعمه المالي لحزب هللا

ب الته القوية بإيران وحزويشغل حبيب منصب رئيس حزب المؤتمر الوطني، ويعرف الحزب بص

 .هللا، وامتالك أعضائه عددا من البنوك تعرف بتعامالتها المالية مع الحرس الثوري

وكانت برنامج "الحرة تتحرى" االستقصائي قد سلط الضوء على تحويالت مالية بمئات ماليين 

جاري، الدوالرات تجريها شركات صرافة صغيرة في العراق ودول أخرى، تحت غطاء مصرفي وت

 .لتمويل فيلق القدس وحزب هللا وغيرها من المنظمات اإلرهابية

وشرحت الحلقة كيف تستخدم إيران أذرعها المالية، مثل فرع بنك "البالد" في لبنان، لتسليم حواالتها 

 .المالية إلى حلفائها

https://www.alhurra.com/a/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7-

%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-

%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D9%84-

%D8%AA%D9%85%D9%84%D8%B5-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-

%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-

%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9/491379.html 

 

 انتهى التقرير 

The report ended 

Raport się zakończył 

***** 

 

 

 

https://www.alhurra.com/a/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%84%D8%B5-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9/491379.html
https://www.alhurra.com/a/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%84%D8%B5-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9/491379.html
https://www.alhurra.com/a/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%84%D8%B5-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9/491379.html
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