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  عمالجلنة جملس األمن املنشأة 
        )٢٠٠٦ (١٧٣٧بالقرار 

 موجهـة إىل رئـيس اللجنـة مـن       ٢٠١٠أغـسطس   / آب ٦مذكرة شفوية مؤرخـة         
  البعثة الدائمة للواليات املتحدة األمريكية لدى األمم املتحدة

    
تتشرف البعثة الدائمة للواليات املتحدة األمريكية لدى األمـم املتحـدة بـأن ترفـق طيـه                   
ــر  ــاتتقري ــن        املتحــدةالوالي ــس األم ــرار جمل ــدابري املفروضــة مبوجــب ق ــذ الت ــن تنفي  ١٩٢٩ ع

  ).انظر املرفق) (٢٠١٠(
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 املوجهــة إىل رئــيس ٢٠١٠أغــسطس / آب٦مرفــق املــذكرة الــشفوية املؤرخــة      
  اللجنة من البعثة الدائمة للواليات املتحدة لدى األمم املتحدة

  
يذ التدابري املفروضـة مبوجـب قـرار جملـس األمـن             عن تنف   املتحدة الوالياتتقرير      

٢٠١٠ (١٩٢٩(  
تنفيذ أحكـام قـرار    بأن من الضروري أن تقوم الدول األعضاء          املتحدة الوالياتتعتقد    

بسرعة وبشكل كامل وبقوة، وتشجع مجيع الدول على القيـام          ) ٢٠١٠ (١٩٢٩ جملس األمن 
 الواليـات جمموعـة التـدابري الـيت تتخـذها          طيه هـذا التقريـر عـن          املتحدة الوالياتوتقدم  . بذلك

وإتباعــا لترتيــب األحكــام ذات ). ٢٠١٠ (١٩٢٩  األمــنجملــس لتنفيــذ أحكــام قــرار املتحــدة
  : هي على النحو التايل املتحدةالوالياتالصلة يف القرار، فإن اإلجراءات اليت اختذهتا 

  
  ٧الفقرة     

 علـى إيـران مبوجـب الـصالحيات          املتحدة الوالياتُينفذ احلظر التجاري الذي تفرضه        
 وقـــانون ،)AECA(قـــانون مراقبـــة تـــصدير األســـلحة الـــيت ســـنها الكـــونغرس، والـــيت تـــشمل  

قـانون األمـن    ة، و بـصيغته املعدلـ   ) IEEPA (الصالحيات االقتصادية يف حاالت الطوارئ الدولية     
فروضـة مـن     اجلـزاءات امل   اسـتثناءات حمـدودة، حتظـر     ومـع   ). ISDCA (الدويل والتعاون اإلمنـائي   

 الـسلع أو اخلـدمات       اسـترياد   التـابعني للواليـات املتحـدة      األشـخاص  على    املتحدة الوالياتقبل  
 اخلـــدمات أو التكنولوجيـــا إىل إيـــران الـــسلع أوتـــصدير  ومـــن إيـــران أو احلكومـــة اإليرانيـــة؛ 

 التــابعني األشــخاص كمــا حتظــر اجلــزاءات علــى  .إيــران واالســتثمار يف ؛احلكومــة اإليرانيــة أو
 التـابعني   غـري األشـخاص    تيسري هذه املعـامالت مـن قبـل أطـراف أخـرى مـن                لواليات املتحدة ل

  التـابعني للواليـات املتحـدة      األشخاصُيحظر على غري     إىل ذلك،    باإلضافةو. للواليات املتحدة 
ومـة  كالتكنولوجيا أو اخلدمات من الواليـات املتحـدة إىل إيـران أو احل            أو   عموما تصدير السلع  

، وإعادة تصدير أنواع معينة من السلع والتكنولوجيا واخلـدمات احلـساسة ذات املنـشأ               ةاإليراني
  .إيران أو احلكومة اإليرانيةاألمريكي إىل 

 علـى تنفيـذ هـذا    لحـث  العمـل مـع شـركائها الـدوليني ل          املتحـدة  الوالياتكما تواصل     
يـشمل   و . أحنـاء العـامل    ورانيـوم يف مجيـع    ي ال إمـدادات  من احلصول على     إيرانومنع  احلكم متاما،   

ــك  ــا    ذل ــع نظرائن ــة م ــة وثيق ــشاورات ثنائي ــبإجــراء م ــشأن األجان ــذا احلكــم ب ــن   ه ــدا م  حتدي
لقــرار  مــن ا٣، فــضال عــن األحكــام األخــرى، مثــل الفقــرة   )٢٠١٠ (١٩٢٩القــرار  أحكــام
٢٠٠٦ (١٧٣٧(.  
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ــة       و   ــددة األطــراف ملراقب ــنظم املتع ــع ال ــات املتحــدة م ــال، تعمــل الوالي ــى ســبيل املث  عل
نقـل    ملنـع ،الصادرات، مثل جمموعة موردي املواد النوويـة، ونظـام مراقبـة تكنولوجيـا القـذائف       

اخلــدمات أو املــساعدة املتــصلة بتــوفري أو صــنع أو صــيانة أو املــشورة أو لتــدريب الــتقين مــواد ا
مـن خـالل بنـاء     و.إيـران   إىل مـن هـذا القـرار   ٧يف الفقـرة    الـواردة   استخدام املعدات واملواد     أو

 القانونيـة الوطنيـة،    الصالحياتوزيادة  يف جمال اعتراض سبل اإلمداد وقطعها       القدرات الوطنية   
دعــم يف  بالغــة األمهيــة املبــادرة األمنيــة ملكافحــة االنتــشار أدوات  مــن قبيــل أنــشطة فإننــا نعتــرب

   .ووسائل إيصاهلا اجلهود الدولية الرامية إىل منع وتعطيل شحنات أسلحة الدمار الشامل
 من الديباجة بشأن املعـدات املـشتركة        ١٧الواليات املتحدة أيضا علما بالفقرة      حتيط  و  

ــة و   ــصناعات النووي ــني ال ــصناعات ب ــةايالبتروكيمال ــستخدم  . ئي ــصدد، ت ــذا ال ــات  ويف ه الوالي
قـانون مراقبـة تـصدير      املتحـدة، مبـا يف ذلـك   الوالياتيف ذات الصلة الصالحيات املتحدة أيضا  

، )IEEPA(قانون الـصالحيات االقتـصادية يف حـاالت الطـوارئ الدوليـة             ، و )AECA(األسلحة  
، INFCIRC/254/Rev.7/Part 2 الـواردة يف الوثيقـة  حلظـر نقـل املـواد ذات االسـتخدام املـزدوج      

كمـا تـدعو    . اإليـراين فضال عن غريها من املعدات اليت ميكـن اسـتخدامها يف الربنـامج النـووي                
 اتصناعلـ  لإيـران  احتمـال اسـتغالل  بـشأن    تـوخي احلـذر  إىل خـرى األدول الالواليات املتحدة  

  .ربناجمها النوويل ة لشراء معدات غري مشروعيائيةالبتروكيم
  

  ٨الفقرة     
ــال         ــصادرة عمـ ــة الـ ــر التنفيذيـ ــن األوامـ ــسلة مـ ــة سلـ ــامالت اإليرانيـ ــد املعـ ــذ قواعـ تنفـ

لطـوارئ الدوليـة    قـانون الـصالحيات االقتـصادية يف حـاالت ا         بالصالحيات اليت ينطـوي عليهـا       
)IEEPA (قانون األمن الدويل والتعـاون اإلمنـائي        و)ISDCA( .        وتفـرض هـذه األوامـر التنفيذيـة

علــى إيــران جــزاءات جتاريــة وماليــة شــاملة يتــوىل إدارهتــا مكتــب مراقبــة األصــول األجنبيــة يف   
 األشـخاص اإليرانيـة حتظـر علـى       قواعد املعامالت   ومع استثناءات حمدودة، فإن     . وزارة التجارة 

؛ وتـصدير   إيران أو احلكومـة اإليرانيـة      استرياد السلع أو اخلدمات من       للواليات املتحدة  التابعني
كمـا  . ؛ واالسـتثمار يف إيـران  إيران أو احلكومة اإليرانيـة  السلع أو اخلدمات أو التكنولوجيا إىل       

ــر  ــة علــى  قواعــد املعــامالت  حتظ ــات املتحــدة  األشــخاصاإليراني يــسري هــذه   ت التــابعني للوالي
وباإلضـافة  .  التـابعني للواليـات املتحـدة      األشـخاص  مـن غـري      أخـرى  أطرافاملعامالت من قبل    

ــري     ــى غ ــر عل ــك، ُيحظ ــات املتحــدة  األشــخاصإىل ذل ــابعني للوالي ــصدير الــسلع    الت ــا ت  عموم
ــا أو أو ــة،     التكنولوجي ــران أو احلكومــة اإليراني  وإعــادةاخلــدمات مــن الواليــات املتحــدة إىل إي

 إىل األمريكـي  معينـة مـن الـسلع والتكنولوجيـا واخلـدمات احلـساسة ذات املنـشأ                 نـواع أتصدير  
 ١٣٣٨٢األمـر التنفيـذي    (١٣٣٨٢رقـم   كمـا أن األمـر التنفيـذي    إيران أو احلكومة اإليرانية؛  
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، الــصادر أيــضا )‘‘حجــز ممتلكــات ناشــري أســلحة الــدمار الــشامل ومــن يــدعموهنم ’’املعنــون 
، )IEEPA(الحيات االقتــصادية يف حــاالت الطــوارئ الدوليــة  قــانون الــصمبوجــب صــالحيات 

ــه   ــوىل إدارت ــة  والــذي يت ــة األصــولمكتــب مراقب ــسمح ل يف وزارة التجــارةاألجنبي ــات، ي  لوالي
 الواليـــاتاملمتلكـــات واحلـــصص يف املمتلكـــات املوجـــودة يف  ‘‘ جتميـــد’’  حبجـــز أواملتحـــدة
، تــابعني للواليــات املتحــدة  اص أشــخختــضع لــسيطرة،   ، الــيت تكــون يف حيــازة، أو  املتحــدة

وبنـاء علـى هـذه      . أشخاص يثبت أهنم من ناشري أسلحة الدمار الـشامل أو مـن يـدعموهنم              أو
 بــأن ُيــصَدر إىل إيــران أي مــن األصــناف الــيت ميكــن أن  املتحــدةالواليــاتالقــوانني، ال تــسمح 

 يـشملها األصـناف الـيت      يف ذلـك   مبـا تسهم يف الربامج اإليرانية لألسلحة التقليدية أو القـذائف،          
  . والقرارات السابقة عليه)٢٠١٠ (١٩٢٩لقرار ا

 وكوريـا الـشمالية     اخلـاص بـإيران   منـع االنتـشار     ومبوجـب قـانون      إىل ذلك،    باإلضافةو  
نقــل أصــناف تغطيهــا نظــم  ‘‘ معلومــات موثــوق هبــا تــبني ’’، فــإن تــوفر )INKSNA(وســوريا 

 أو إليها على حـد سـواء، يـؤدي          لشمالية وسوريا إيران وكوريا ا  املراقبة املتعددة األطراف، من     
كمــا تعمــل . إىل تقــدمي تقريــر إىل الكــونغرس واحتمــال توقيــع جــزاءات علــى تلــك الكيانــات  

 مـن خـالل وسـائل مثـل اتفـاق         يف ذلك  مبا مع البلدان اليت تشاركها التفكري،        املتحدة الواليات
 اخلــدمات أو املــشورة أو الــتقين مــواد التــدريبواســينار، لتطــوير أفــضل املمارســات ملنــع نقــل 

  املتحــدةالواليــاتوتعمــل . األســلحة التقليديــةاملــساعدة املتــصلة بتــوفري أو صــنع أو صــيانة   أو
 ملنـع نقـل املعـدات واملـواد والربجميـات والتكنولوجيـا             نظام مراقبة تكنولوجيا القـذائف    أيضا مع   

 .لقذائف إىل إيران أو منهااملتصلة بالقذائف اليت ميكن أن تسهم يف تطوير أو إنتاج ا
  

   ٩الفقرة     
 الـيت ميكـن أن      األصـناف ال تسمح الواليات املتحدة بتصدير أو إعادة تـصدير أي مـن               

قـانون    املتحـدة  الواليـات  وتشمل الـصالحيات املختـصة يف        .اإليرانية القذائفتسهم يف برامج    
 حــاالت الطــوارئ  قــانون الــصالحيات االقتــصادية يف  ، و)AECA(مراقبــة تــصدير األســلحة   

تعمل الواليات املتحـدة مـع البلـدان        ،  )٧يف إطار الفقرة    (وكما أشري أعاله    . )IEEPA(الدولية  
نقــل ، ملنــع الــيت تــشاركها الــتفكري، مبــا يف ذلــك مــن خــالل نظــام مراقبــة تكنولوجيــا القــذائف 
 تطــوير يف املعــدات واملــواد والربجميــات والتكنولوجيــا املتــصلة بالقــذائف الــيت ميكــن أن تــسهم  

 .إنتاج الصواريخ إىل إيران أو
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   ١٠الفقرة     
يــتم تنفيــذ احلظــر املفــروض علــى ســفر األشــخاص املدرجــة أمســاؤهم يف املرفــق الثــاين    
 ١٧٣٧، وكـــذلك املرفقـــات واألحكـــام ذات الـــصلة يف القـــرارات  )٢٠١٠ (١٩٢٩للقـــرار 

ن خــالل العمليــة املــشار إليهــا أعــاله، مــ) ٢٠٠٨ (١٨٠٣ ، و)٢٠٠٧ (١٧٤٧ ، و)٢٠٠٦(
قـانون   مبوجـب     املتحـدة  الواليـات املوجهة السـتعراض التأشـريات الـيت تـديرها وزارة خارجيـة             

، واليت تركـز علـى األشـخاص الـذين ُيعتقـد بـصورة معقولـة أهنـم يـسعون إىل                     اهلجرة واجلنسية 
 يفالـصادرات   مراقبـة   النتـهاك قـوانني     يرمـي   الخنـراط يف أي نـشاط        ل  املتحـدة  الواليـات دخول  

ومبوجب هـذه األحكـام، يـتم رفـض أيـة طلبـات يتقـدم هبـا                 . هاالواليات املتحدة أو التهرب من    
 الواليـات األفراد املعنيون الـذين يـتم حتديـدهم وفقـا للقـرار للحـصول علـى تأشـريات لـدخول                     

  املتحـدة  الواليـات وحيـث أنـه ال ُيـسمح هلـؤالء األشـخاص بـدخول              .  أو املرور عربهـا    املتحدة
وعـالوة علـى ذلـك،      . ربها، فإننا ال نتوقع أن تنـشأ حاجـة إلخطـار جلنـة اجلـزاءات              املرور ع  أو

 الـذين ُيعتقـد بـصورة معقولـة         ، ال ُيـسمح بـدخول األشـخاص        املتحـدة  الواليـات فوفقا لقوانني   
النتـهاك قـوانني مراقبـة      يرمـي    دخول الواليات املتحدة لالخنراط يف أي نـشاط          إىلأهنم يسعون   
  . أو التهرب منها، يف الواليات املتحدةانني أخرى، أو أية قوالصادرات
ــك، باإلضــافةو   ــصاحل اخلاصــة      إىل ذل ــوانئ وامل ــدخول إىل امل ــة ال ــامج مراقب ــا لربن وطبق

يف إطـار  ) التـصدي البحـري  ( التـصدي العمليـايت للتهديـدات البحريـة    خطـة  من ) املرفق األول(
ــة لألمــن البحــري   الا ــران(ســتراتيجية الوطني ــه /حزي ــران مدرجــة بقائمــة   )٢٠٠٦يوني ــإن إي ، ف

وحيظر هذا الربنامج دخـول الـسفن إىل امليـاه الداخليـة للواليـات          . البلدان املمنوعة من الدخول   
املتحدة وموانئها إذا كانت حتمل علم بلد ممنوع من الدخول أو كـان ضـمن طاقمهـا شـخص                   

احلة لـدخول   من مواطين بلد ممنوع من الدخول، إال إذا كـان هـذا الـشخص حيمـل تأشـرية صـ                   
ــات املتحــدة  ــك، باإلضــافةو. الوالي ــا هلــذا      إىل ذل ــضا طبق ــدخول أي ــرب ســفنا ممنوعــة مــن ال ُتعت

الربنامج السفن اليت يوجد علـى متنـها أي شـخص آخـر مـن مـواطين بلـد ممنـوع مـن الـدخول                         
من املقيمني فيه تكـون اجلهـات املختـصة بالتـصدي البحـري قـد قـررت، عـن طريـق تطبيـق                 أو

  .صدي البحري، وجوب منعه من الدخول يف احلالة احملددة املعنيةإجراءات الت
  

   ١١الفقرة     
 لواليــات ل١٣٣٨٢تــسمح الــصالحيات الوطنيــة املخولــة مبوجــب األمــر التنفيــذي         
األمـر التنفيـذي   وال ُيسمح لألشخاص املدرجني يف القوائم مبوجب    .  بتنفيذ هذا احلكم   املتحدة

؛ كمـــا ُيحظـــر علـــى  املتحـــدةالواليـــاتة والتجاريـــة يف  بالوصـــول إىل الـــنظم املاليـــ١٣٣٨٢
، واألجانب املقيمـون     املتحدة الواليات، مبن فيهم مواطنو      التابعني للواليات املتحدة   األشخاص



S/AC.50/2010/7
 

6 10-49599 
 

، وأي أشـــخاص )أيـــا كـــان موقعهـــا ( املتحـــدةلواليـــاتإقامـــة دائمـــة، والـــشركات التابعـــة ل 
ومــن املهــم .  مــع أولئــك األشــخاص، الــدخول يف معــامالت املتحــدةالواليــاتشــركات يف  أو

التنويه إىل أن توافر معلومات كافية لتحديد اهلوية أمـر حاسـم وضـروري لتنفيـذ تـدابري جتميـد                    
فمعلومــات حتديــد اهلويــة الزمــة لتفــادي اللــبس ومنــع تعــرض    . األصــول علــى الوجــه الــسليم 

  .أطراف بريئة للعقاب على سبيل اخلطأ
 مـن  ١٢ أصـول  بتجميـد  بالفعـل  قـد قامـت  ملتحـدة   الواليات ا كانت ويف هذا الصدد،    

. قبـل اعتمـاده    )٢٠١٠ (١٩٢٩لقـرار   ل يف املرفـق األول      االثـنني والعـشرين املدرجـة     الكيانات  
ــات   ــشمل هــذه الكيان ــاألمــنيجممــع : وت ــسلح، وصــناعات    ال ــة صــناعات الت صناعي، وجمموع

 وهيئـة تـصدير     فاراساخت، ومصرف الشرق األول للتصدير، وشركة القـوي ألدوات القطـع،          
، وشـركة امليـزان لتـصنيع املاكينـات، ومركـز           )MODLEX(اللوجستيات التابعة لوزارة الدفاع     

ــيد          ــشهيد س ــتاري، وصــناعات ال ــشهيد س ــة والطــب، وصــناعات ال ــة للزراع البحــوث النووي
  .الشريازي، وشركة يزد للمعادن

 كـذلك تحـدة  الواليـات امل أدرجـت  ، ٢٠١٠يونيـه  / حزيـران  ٩ يفمنذ اعتماد القـرار     و  
 شـركة  :١٣٣٨٢ألمر التنفيـذي  يف القوائم وفقا للصالحيات املقررة مبوجب ا    ني التالي نيالكيان

 إىل باإلضـــافةو. Rah Sahel هلندســـة الـــنفط والغـــاز، وشـــركة راح ســـاحل Sepanirســيبانري  
 الكيانـات    املتحـدة  الواليـات ، أدرجـت    )٢٠١٠ (١٩٢٩لقرار  الكيانات املدرجة يف مرفقات ا    

لقــوات  ا-فيلــق احلــرس الثــوري اإلســالمي : ٢٠١٠ يونيــه/حزيــران ٩يــة يف قوائمهــا منــذ التال
جـواد كرميـي ثابـت،       و حممـد رضـا نقـدي،     و وحممـد علـي جعفـري،        ،اجلوية وقيادة الـصواريخ   

شـركة  ووس، طـ مهـر  وجويدان لدفاع البحري، صناعات القذائف لجمموعة وأمحد وحيدي،  و
  الــسفن،دارة إل Soroush Sarzamin Asatirكة وشــر، )HDS خطـوط (لــشحن لحـافظ داريـا   

 للشحن، وشـركة  Seibow، وشركة سايبو )SAPID( للشحن  Safiran Payam Daryaوشركة 
 القوائم مصرف بوست اإليراين لتقدميـه        يف  املتحدة الوالياتأدرجت  كما  . سايبو للوجستيات 

  .، أو العمل نيابة عنهتحدة املاألمم املدرج يف قوائم Sepahاخلدمات املالية ملصرف سيباه 
تنفيـذ الكامـل اللتزاماهتـا    ال اختـاذ تـدابري مـن أجـل         يفسوف تستمر الواليات املتحـدة      و  

 اتلقـرار مرفقـات ا   يف   ين احملـدد   والعمل على حتديد األفراد والكيانـات املتـبقني        ،مبوجب القرار 
  ).٢٠١٠ (١٩٢٩ و ،)٢٠٠٨ (١٨٠٣و ، )٢٠٠٧( ١٧٤٧و ، )٢٠٠٦( ١٧٣٧

  
   ١٢قرة الف    

ــذي        ــر التنفي ــررة مبوجــب األم ــصالحيات املق ــا لل ــصالحيات   و١٣٣٨٢وفق ــانون ال ق
فيلــق احلــرس   املتحــدةالواليــات، أدرجــت )IEEPA(االقتــصادية يف حــاالت الطــوارئ الدوليــة 
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 احلـرس   ُيمنـع وبنـاء عليـه،     . ٢٠٠٧ أكتـوبر / األول تشرين ٢٥الثوري اإلسالمي يف القوائم يف      
ــوري  ــن الث ــات املتحــدة،   إىلالوصــول م ــة يف الوالي ــة والتجاري ــنظم املالي ــى     ال ــا ُيحظــر عل كم
ن و املقيمـ  واألجانب، مبن فيهم مواطنو الواليات املتحدة،        التابعني للواليات املتحدة   األشخاص

 أشـــخاص، وأي )أيـــا كـــان موقعهـــا( دائمـــة، والـــشركات التابعـــة للواليـــات املتحـــدة  إقامـــة
 كمـا تـسمح هـذه الـصالحيات     .هخول يف معـامالت معـ  شركات يف الواليات املتحدة، الـد   أو

 مـن   ١٢ بأن تنفذ بشكل فعـال األحكـام املنـصوص عليهـا يف الفقـرة                 املتحدة لوالياتالوطنية ل 
  .)٢٠١٠ (١٩٢٩لقرار منطوق ا
، الكيانـات واألفـراد التـاليني       ١٣٣٨٢األمـر التنفيـذي     مبوجـب   وأدرجت يف القـوائم،       
  : إلسالميفيلق احلرس الثوري ااملرتبطني ب

  للتشييدخامت األنبياء شركة مقر 
  أورينتال أويل كيششركة 

  نوح شركة غورب 
   لالستشارات اهلندسيةالساحل شركة 

   كربالءشركة غورب
  Sepasad  لهندسةشركة سيباساد ل

  عمران الساحلشركة 
  شركة هارا

  Gharargahe Ghaem Sazandegiشركة 
  HESAصناعة الطائرات ل اإليرانيةشركة ال

   رستم قامسياجلنرال
  اجلنرال حسني سليمي

  العميد مرتضى رضائي 
   علي األخبار أمحدياناألمريالنائب 

  العميد حممد حجازي
  العميد قاسم سليماين 
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  لقوات اجلويةا - اإلسالمي احلرس الثوريفيلق 
  قيادة القذائف  -اإلسالمي احلرس الثوري فيلق 

  حممد علي جعفري
  حممد رضا نقدي

  لهندسةر لفاطمعهد 
  ICEI لالستشارات اهلندسية Imensazenإمينسازين معهد 

  معهد ماكني
  معهد رحاب

   ساحلحراشركة 
  النفط والغاز  هلندسة Sepanir  سيبانريشركة

 مــن ٦فقرة بــاليمــا يتعلــق هبــذا احلكــم، فــإن الواليــات املتحــدة تأخــذ أيــضا علمــا    وف  
 إيـران  أنـشطة يف تطوير   ثوري اإلسالمي   فيلق احلرس ال  دور  بو) ٢٠١٠ (١٩٢٩لقرار  اديباجة  

 الواليــات املتحــدة وستواصــل. النوويــة احلــساسة وتطــوير منظومــات إيــصال األســلحة النوويــة 
 النوويــة إيــرانربامج بــمراقبــة احلــرس الثــوري، فــضال عــن الكيانــات األخــرى ذات الــصلة        

  .ر إليها أعاله املشاالصالحيات حسب االقتضاء مبوجب وستدرجها يف القوائموالصاروخية، 
  

   ١٣الفقرة     
 الـيت ميكـن أن      األصـناف ال تسمح الواليات املتحدة بتصدير أو إعادة تـصدير أي مـن               

 يف وثـائق األمـم       حتديـدا   الـواردة  األصـناف  مجيـع     ذلـك  ويـشمل .  النووية إيرانتسهم يف برامج    
كمـــا  .S/2010/263، و INFCIRC/254/Rev.7/Part2 و،INFCIRC/254/Rev.9/Part1املتحـــدة 

تعمــل الواليــات املتحــدة مــع البلــدان الــيت تــشاركها الــتفكري، مبــا يف ذلــك مــن خــالل جمموعــة 
، ومـن خـالل بـرامج    املبـادرة األمنيـة ملكافحـة االنتـشار    وموردي املـواد النوويـة، وجلنـة زانغـر،        

اد واهلـدف هـو منـع نقـل املعـدات واملـو      . احلـائزة لألسـلحة النوويـة   للدول غـري  املوجهة  التوعية  
ــا املتــصلة النوويــة والربجميــات   تــسهم يف تطــوير أن الــيت ميكــن باألســلحة النوويــةوالتكنولوجي

  . منهاأو إيران إىل أو إيصال األسلحة النووية إنتاج أو
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   ١٤الفقرة     
الواليات املتحدة تعاونـا وثيقـا مـع الـدول     تتعاون  واألطر القانونية الدولية، ة احمللينيانووفقا للق 

اخلطـوط  (خطوط النقل البحري التابعة جلمهورية إيـران اإلسـالمية        للتدقيق يف أنشطة    الشريكة  
ــة   ــة اإليراني ــصلة    )IRISLاملالحي ــشحن ذات ال ــن شــركات ال ــا م ــإيران  وغريه ــرب   ب ــر ع ــيت مت ال

 مبوجـب ظـورة  احملواد املـ املوانئ واحلدود الدولية األخرى، وتتخذ خطوات ملنع نقل        و املطارات
  .بإيرانوالقرارات السابقة ذات الصلة القرار هذا 

إجراءات تعاونيـة ملنـع االجتـار يف املـواد          بـ  للقيـام  الواليـات املتحـدة       اليت تبـذهلا   هودواجل  
، وهـي جهـد   املبادرة األمنيـة ملكافحـة االنتـشار   تشمل  مع إيران املتصلة بأسلحة الدمار الشامل  

 وكـذلك منـع   ل ووسـائل إيـصاهلا،  منع وتعطيل شحنات أسلحة الدمار الـشام دويل يهدف إىل   
الـيت تـثري القلـق فيمـا يتعلـق          تدفق املواد ذات الصلة من وإىل الـدول واجلهـات مـن غـري الـدول                 

ــذ . باالنتــشار ــاتوتنف ــدول األخــرى  ،  املتحــدةالوالي ــادرة،  األعــضاء يفيف شــراكة مــع ال  املب
، بـصورة متبادلـة  عمـل  القدرهتا علـى  من خالهلا الدول تعزيز تواصل سلسلة من التدريبات اليت     

شحنات املتـصلة  الـ صنع القرار، وتعزيز قـدراهتا علـى منـع وصـول          ل ا وإجراءاهت اوحتسني عملياهت 
إىل املبـادرة  يف إطـار  وصـلت الواليـات املتحـدة     توباإلضافة إىل ذلـك،      .بأسلحة الدمار الشامل  

، بنمــا، وا وبربــوداأنتيغــو (اهلامــةدول العلــم مــن مــع عــشر للــصعود إىل الــسفن ثنائيــة اتفاقــات 
، ليربيـا ، وكرواتيـا ، وقربص، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وجزر مارشال، و جزر البهاما و
تـصل بأسـلحة الـدمار      ت السفن الـيت قـد حتمـل شـحنات            إىل صعوداللتسهيل  ) منغوليا، و مالطةو

 والقـرارات   )٢٠١٠ (١٩٢٩لقـرار   ا هـذه االتفاقيـات يف تنفيـذ         وستـساعد . هاالشامل وتفتيـش  
   .السابقة عليه

  
   ١٥الفقرة     

 اجلهـود الـيت تبـذهلا الواليـات املتحـدة للقيـام بـإجراءات تعاونيـة                 فإنكما أشري سابقا،      
املبـادرة األمنيـة     األصناف احملظورة مبوجب هذا القرار والقرارات السابقة تشمل       ملنع االجتار يف    

 االتفاقـات الثنائيـة    وكـذلك     مـشاركا،  ٩٧وسيساعد توسيع املبـادرة لتـضم       . ملكافحة االنتشار 
 )٢٠١٠ (١٩٢٩القـرار    إىل الـسفن، يف تنفيـذ        لـصعود ل الواليـات املتحـدة      اليت توصـلت إليهـا    

  .والقرارات السابقة عليه
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   ١٦الفقرة     
 الواليــات الــوارد وصــفها يف الفقــرات الــسابقة، تتعــاون هــوداجلال يتجــزأ مــن كجــزء   
أي شـحنات حمظـورة يـتم اكتـشافها خـالل           ط   لـضب  بـشكل وثيـق مـع الـدول الـشريكة          املتحدة

  . والتخلص منها)٢٠١٠ (١٩٢٩عمليات التفتيش اليت جتري مبوجب أحكام القرار 
  

   ١٧الفقرة     
لواليات املتحدة الفرصـة لإلبـالغ عـن أي نـشاط للجنـة مبوجـب هـذا احلكـم                   لمل تتح     

لـدول الـشريكة     ال تزال تعمل بـشكل وثيـق مـع ا          ها، ولكن )٢٠١٠ (١٩٢٩القرار  أحكام  من  
  .واللجنة لضمان التنفيذ الكامل للقرار

  
   ١٨الفقرة     

 أي تقـارير إىل اللجنـة مبوجـب    تقـدمي  أعاله، ال نتوقـع  ١٦لألسباب الواردة يف الفقرة     
  .هذا احلكم

  
   ١٩الفقرة     

ــذي        ــر التنفي ــررة مبوجــب األم ــصالحيات املق ــا لل ــصالحيات   و١٣٣٨٢وفق ــانون ال ق
 اخلطـــوط  املتحـــدةالواليـــات، أدرجـــت )IEEPA(الطـــوارئ الدوليـــة االقتـــصادية يف حـــاالت 

ــة يف القــوائم يف   ــة اإليراني وبعــد ذلــك، أدرجــت كيانــات   . ٢٠٠٨ ســبتمرب/أيلــول ١٠املالحي
ويف . ١٣٣٨٢األمــر التنفيــذي يف القــوائم مبوجــب اخلطوط املالحيــة اإليرانيــة أخــرى تتــصل بــ

 الكيانات الثالثة الواردة يف املرفق الثالـث        ، أدرجت يف القوائم مجيع    ٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول ١٠
وُيحظر على األفراد والكيانات املـدرجني يف       . ، أي قبل اعتماد القرار    )٢٠١٠ (١٩٢٩لقرار  ل

 الـنظم املاليـة والتجاريـة يف الواليـات          إىلالوصول   من   ١٣٣٨٢ األمر التنفيذي    القوائم مبوجب 
، مبـن فـيهم مواطنـو الواليـات         يـات املتحـدة    التـابعني للوال   األشخاصكما ُيحظر على    ،  املتحدة

أيــا كــان ( دائمــة، والــشركات التابعــة للواليــات املتحــدة  إقامــةن و املقيمــواألجانــباملتحــدة، 
 أولئـك  شـركات يف الواليـات املتحـدة، الـدخول يف معـامالت مـع       أو أشخاص، وأي  )موقعها

ن تنفـذ بـشكل فعـال       كما تسمح هـذه الـصالحيات الوطنيـة للواليـات املتحـدة بـأ              .األشخاص
 إىل  باإلضـافة  و ).٢٠١٠ (١٩٢٩ مـن منطـوق القـرار        ١٩ املنصوص عليها يف الفقرة      األحكام

نفــسها، أدرجــت يف القــوائم الكيانــات التاليــة املرتبطــة هبــا مبوجــب اخلطــوط املالحيــة اإليرانيــة 
  : ١٣٣٨٢األمر التنفيذي 
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 أمسـاء أكثـر مـن      يف القـوائم    الواليـات املتحـدة    أدرجـت ،  الكيانـات باإلضافة إىل هذه    و  
، باعتبارهـا   املنظمـة البحريـة الدوليـة     ينة مرتبطة باخلطوط املالحية اإليرانية وأرقامهـا يف          سف ٩٠
  .‘‘سفنا حمظورة’’

ووفقا للقوانني احمللية واألطر القانونية الدولية، تتعـاون الواليـات املتحـدة تعاونـا وثيقـا                 
وغريهـا مـن شـركات الـشحن     اخلطوط املالحية اإليرانية مع الدول الشريكة للتدقيق يف أنشطة    

املوانئ واحلـدود الدوليـة األخـرى، وتتخـذ خطـوات           و اليت متر عرب املطارات      بإيرانذات الصلة   
  .بإيراننع نقل املواد احملظورة مبوجب هذا القرار والقرارات السابقة ذات الصلة مل
  

   ٢٠الفقرة     
وفقا للقوانني احمللية واألطـر القانونيـة الدوليـة، تتعـاون الواليـات املتحـدة تعاونـا وثيقـا              

ن وغريهـا مـن شـركات الـشح    اخلطوط املالحية اإليرانية مع الدول الشريكة للتدقيق يف أنشطة    
املوانئ واحلـدود الدوليـة األخـرى، وتتخـذ خطـوات           و اليت متر عرب املطارات      بإيرانذات الصلة   

تالحـظ   و .بـإيران ملنع نقل املواد احملظورة مبوجب هـذا القـرار والقـرارات الـسابقة ذات الـصلة                 
 عليهـا مـن      اجلـزاءات املفروضـة     إيـران للتحايـل علـى      تتخـذها الواليات املتحدة اإلجراءات اليت     

 ومـع   .بل قرارات جملس األمن، مبا يف ذلك إعادة تـسمية وإعـادة تـسجيل الـسفن والطـائرات                 ق
ذه اللجنـة والـدول املعنيـة حبيـث ميكـن      هلـ  سيتم إبالغهـا  هذه املمارسات،  بشأن معلومات   توفر

  .اختاذ اإلجراءات املناسبة
  

   ٢١الفقرة     
مكتــب مراقبــة لــيت يــديرها اإليرانيــة، امــع اســتثناءات حمــدودة، فــإن قواعــد املعــامالت   
ــول ــة األصـ ــارةاألجنبيـ ــر ، يف وزارة التجـ ــام حتظـ ــخاص قيـ ــدة األشـ ــات املتحـ ــابعني للواليـ   التـ

إىل إيـران بـصورة مباشـرة    ) اليـة  تـصدير اخلـدمات امل   يف ذلـك   مبـا (املوجودين فيها بالتـصدير      أو
القـروض أو أيـة     كما ُتحظر االلتـزام بتقـدمي األمـوال أو األصـول األخـرى، أو               . غري مباشرة  أو

اململوكـة للحكومـة اإليرانيـة    )  الكيانـات  يف ذلك مبا(ائتمانات أخرى، إليران أو ألية ممتلكات       
  . أو اخلاضعة لسيطرة احلكومة اإليرانية

 املؤسـسات   بدرجـة أكـرب   الواليـات املتحـدة     عزلـت   ،  ٢٠٠٨نوفمرب  /يف تشرين الثاين  و  
 بإلغاء الترخيص العـام للمـرور العـابر لألمـوال           املتحدةلواليات  لن النظام املايل    ع اإليرانيةاملالية  

املمنوح إليران؛ مبا يستبعد التحويالت اليت ترمـي إىل احتـساب قيمـة املعـامالت بالـدوالر مـن                   
 لـصاحل املـصارف اإليرانيـة، أو األشـخاص اآلخـرين يف              املتحدة الوالياتخالل النظام املايل يف     

وقبـل هـذا اإلجـراء، كـان مأذونـا          .  مباشرة أو غري مباشرة    إيران، أو احلكومة اإليرانية، بصورة    
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، اإليرانيـة لصاحل املصارف    بتجهيز حتويالت مالية معينة       املتحدة الوالياتللمؤسسات املالية يف    
،  غــري مباشــرة أو، بــصورة مباشــرة  اإليرانيــة احلكومــة أو، إيــران يف اآلخــرين األشــخاص أو

 لواليـات جانب مؤسسة مالية غـري تابعـة إليـران وال ل          شريطة أن تتم املدفوعات يف اخلارج من        
 يف طريقهـا إىل      املتحـدة  الواليـات ، وأن متر تلك املـدفوعات فقـط عـرب النظـام املـايل يف                املتحدة

  . املتحدةلوالياتمؤسسة مالية خارجية أخرى غري تابعة إليران وال ل
ــوز ١٠ويف    ــه/مت ــات املتحــدة  ، ٢٠١٠ يولي ــشام ســنت الوالي ــانون ال ل للجــزاءات  الق

ويوسـع هـذا القـانون      . ٢٠١٠لعـام   ) CISADA(واملساءلة وسحب االستثمارات بـشأن إيـران        
، حيـث يلـزم الـرئيس بـأن يفـرض      ١٩٩٦من أحكـام القـانون القـائم للجـزاءات اإليرانيـة لعـام          

جزاءات على الشركات اليت تزود إيران مبنتجات النفط املكررة، أو تساعد إيران علـى تطـوير                
ــنفط  اهتقــدرا ــر ال ــدان تكري ــا  ( يف مي ــسلع واخلــدمات والتكنولوجي ــدها )مــن خــالل ال ، أو تزوي

، كمـا يعطـي للـرئيس سـلطة         اخلدمات األخـرى املرتبطـة هبـا مثـل الـشحن والتمويـل والتـأمني              ب
ــن ذلــك   ــى، حــسابات       .االســتثناء م ــشددة عل ــودا م ــشريع، أو يفــرض قي ــذا الت ــا حيظــر ه  كم

ؤسسات املالية األجنبيـة الـيت تعـرف، أو يفتـرض أن تعـرف،               للم  املتحدة الوالياتاملراسلني يف   
يف القـوائم    الواليـات املتحـدة      أدرجتـها  الـيت    للمـصارف املعـامالت اهلامـة     : أهنا تيسر أياً مما يلي    

املعـامالت اهلامـة   أو  ؛رهابيـة اإل تهاإيران أو أنـشط   اخلاصـة بـ   فيما يتعلق بأسلحة الـدمار الـشامل        
 اإليرانيـــةاألنـــشطة أو  ؛أو الـــشركات التابعـــة لـــهي اإليـــراين فيلـــق احلـــرس الثـــوري اإلســـالمل

مـدرج يف   أو أنـشطة أي فـرد أو كيـان           ؛يتعلق بأسلحة الـدمار الـشامل أو دعـم اإلرهـاب           فيما
علـى فـروع    كمـا حيظـر التـشريع       .  مبوجـب قـرارات جملـس األمـن بـشأن إيـران            اجلزاءات قوائم

تعـــرف تلـــك الفـــروع، يف أي معـــامالت ملؤســـسات املاليـــة يف الواليـــات املتحـــدة الـــدخول  ا
  .فيلق احلرس الثوري اإلسالمي أو الشركات التابعة لهيفترض أن تعرف، أهنا تفيد  أو

مثـل  ف ؛ ملدة ثالثـة عقـود   إيران إىل الواليات املتحدة أي متويل من هذا القبيل         ومل تقدم   
جلهـود للتوصـل إىل      ا  بـذل  وحنـن نواصـل   .  الواليات املتحدة  حمظور مبوجب قوانني  هذا التمويل   

 موقـف مـشترك فيمـا يتعلـق خبفـض التمويـل الرمسـي               بشأن اختاذ  مع حكومات أخرى     اتاتفاق
  . على حد سواء القنوات الثنائية واملتعددة األطرافمن خاللحلكومة إيران 

  
  ٢٢الفقرة     

ــذي        ــر التنفي ــررة مبوجــب األم ــصالحيات املق ــا لل ــصالحيات   و١٣٣٨٢وفق ــانون ال ق
ــصادية يف ــة   االقت ــات، أدرجــت )IEEPA( حــاالت الطــوارئ الدولي ــوائم  املتحــدةالوالي  يف الق

ليهــا أو الــيت تعمــل نيابــة عنــها  مــن الكيانــات الــيت تــسيطر ع١٧ واخلطــوط املالحيــة اإليرانيــة 
 ومبوجـب نفـس الـصالحيات،       .٢٠٠٨سـبتمرب   / أيلـول  ١٠يف  تدعي أهنا تعمل نيابـة عنـها،         أو
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ــت  ــاتأدرجـ ــدةالواليـ ــق ا  املتحـ ــالمي   فيلـ ــوري اإلسـ ــرس الثـ ــوائم يف حلـ ــشرين ٢٥يف القـ  تـ
األمــر  وُيحظــر علــى األفــراد والكيانــات املــدرجني يف القــوائم مبوجــب  .٢٠٠٧أكتــوبر /األول

كمـا ُيحظـر علـى      ،   النظم املالية والتجارية يف الواليات املتحدة       الوصول إىل  ١٣٣٨٢التنفيذي  
ن و املقيمـ  واألجانبطنو الواليات املتحدة،    ، مبن فيهم موا    التابعني للواليات املتحدة   األشخاص

 أشـــخاص، وأي )أيـــا كـــان موقعهـــا( دائمـــة، والـــشركات التابعـــة للواليـــات املتحـــدة  إقامـــة
تــسمح هــذه الــصالحيات  و.عهــمشــركات يف الواليــات املتحــدة، الــدخول يف معــامالت م  أو

 مـن   ٢٢ الفقـرة     املنـصوص عليهـا يف     األحكـام الوطنية للواليات املتحدة بأن تنفذ بشكل فعـال         
  ).٢٠١٠ (١٩٢٩منطوق القرار 

ــ علمــا أيــضا حتــيط فــإن الواليــات املتحــدة  ،فيمــا يتعلــق هبــذا احلكــم و    مــن ٦الفقرة ب
ــدور الديباجــة  ــوري اإلســالمي   وب ــران أنــشطةيف تطــوير فيلــق احلــرس الث ــة احلــساسة  إي  النووي

ــة    ــصال األســلحة النووي ــات إي ــات املتحــدة  . وتطــوير منظوم ــة احلــرس  وستواصــل الوالي  مراقب
 النوويـــة والـــصاروخية، إيـــرانالثـــوري، فـــضال عـــن الكيانـــات األخـــرى ذات الـــصلة بـــربامج 

  .وستدرجها يف القوائم حسب االقتضاء مبوجب الصالحيات املشار إليها أعاله
  

   ٢٣الفقرة     
، الــيت يــديرها مكتــب مراقبــة اإليرانيــةمــع اســتثناءات حمــدودة، فــإن قواعــد املعــامالت   
ــول ــة األصـ ــام  األجنبيـ ــر قيـ ــارة، حتظـ ــخاص يف وزارة التجـ ــدة األشـ ــات املتحـ ــابعني للواليـ   التـ

 بـصورة مباشـرة   إيـران  إىل) مبـا يف ذلـك تـصدير اخلـدمات املاليـة       (املوجودين فيها بالتـصدير      أو
 يف  مبـا (وكذلك الواردات املباشرة وغري املباشرة من اخلـدمات اإليرانيـة املنـشأ              ،غري مباشرة  أو

 التــابعني األشــخاص أو بواســطة  املتحــدةالواليــاتإىل )  املاليــة اإليرانيــة املنــشأ اخلــدماتذلــك
 التـابعني للواليـات   األشـخاص كما ُتحظر االستثمارات اجلديدة من جانـب   . للواليات املتحدة 

 ائتمانـات   أيـة  أو القـروض    أو،  األخرى األصول أو األموالااللتزام بتقدمي     يف ذلك  مبا،  املتحدة
ــا يف ذلـــك الكيانـــات ( أليـــة ممتلكـــات أو نإليـــرا، أخـــرى ــةاململوكـــة للحكومـــة ) مبـ  اإليرانيـ

  .اإليرانيةاخلاضعة لسيطرة احلكومة  أو
 ، مـن الديباجـة    ١٦ فإن الواليات املتحدة حتيط علما بـالفقرة         ،فيما يتعلق هبذا احلكم   و  

صارف اإليرانيـة،   إىل ضرورة ممارسة اليقظة بشأن املعامالت اليت يكـون هلـا عالقـة باملـ              اليت تشري   
ــة       ــة دون إســهام هــذه املعــامالت يف األنــشطة النووي ــران املركــزي، للحيلول مبــا فيهــا مــصرف إي

  .النووية احلساسة من حيث االنتشار، أو تطوير منظومات إيصال األسلحة
 فرقة العمل لإلجـراءات املاليـة املعنيـة بغـسل األمـوال            البيانات الصادرة عن     وتعبريا عن   

الـنظم اإليرانيـة     بشأن أوجه القصور يف      ٢٠٠٨فرباير  /شباطو ٢٠٠٧أكتوبر  /وليف تشرين األ  
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 ١٩٢٩القـرار   األحكـام اجلديـدة يف      عـن    و ،كافحة غسل األموال ومكافحـة متويـل اإلرهـاب        مل
الواليــات يف وزارة اخلزانــة التابعــة لــاجلرائم املاليــة شــبكة اإلنفــاذ املعنيــة بــ أصــدرت ،)٢٠١٠(

. ٢٠١٠ يونيـه /حزيـران  ٢٢ملؤسسات املالية التابعة للواليات املتحـدة يف        تعميماً على ا   املتحدة
ومـع التـسليم بـأن القطـاع        .  املتحـدة  الواليـات ويشرح التعميم أحكام القرار املتصلة مبـصارف        

 ال يتــصل بالنظــام املــصريف اإليــراين مباشــرة إال يف حــدود ضــيقة  املتحــدةالواليــاتاملــصريف يف 
 تــستمر يف شــبكة اإلنفــاذ املعنيــة بــاجلرائم املاليــةواللــوائح القائمــة، فــإن للغايــة نتيجــة للقــوانني 

 الختاذ التـدابري املناسـبة للتخفيـف مـن           املتحدة الوالياتإسداء املشورة إىل املؤسسات املالية يف       
كمــا يتــضمن التعمــيم حتــديثا لقــوائم  . جــل تقليــل التهديــدات اآلتيــة مــن إيــران  أاملخــاطر مــن 

ع للتــــدقيق املــــشدد بــــسبب إدراجهــــا يف القــــوائم الدوليــــة أو قــــوائم املــــصارف الــــيت ختــــض
  .املتحدة الواليات

  
   ٢٤الفقرة     

، الــيت يــديرها مكتــب مراقبــة اإليرانيــةمــع اســتثناءات حمــدودة، فــإن قواعــد املعــامالت   
ــول ــة األصـ ــام  األجنبيـ ــر قيـ ــارة، حتظـ ــخاص يف وزارة التجـ ــدة  األشـ ــات املتحـ ــابعني للواليـ  التـ

 بـصورة مباشـرة   إيـران  إىل) مبـا يف ذلـك تـصدير اخلـدمات املاليـة       (ن فيها بالتـصدير     املوجودي أو
 أيـة  أو القـروض    أو،  األخـرى  األصـول  أو األمـوال حظر االلتـزام بتقـدمي      ُيكما  . غري مباشرة  أو

 اإليرانيـة اململوكـة للحكومـة   ) مبا يف ذلك الكيانـات   ( ألية ممتلكات    أو إليران،  أخرىائتمانات  
  .اإليرانيةلسيطرة احلكومة  اخلاضعة أو

، عزلـت الواليـات املتحـدة بدرجـة أكـرب املؤسـسات             ٢٠٠٨نوفمرب  /ويف تشرين الثاين    
 لألمـوال  الترخيص العـام للمـرور العـابر         بإلغاء عن النظام املايل للواليات املتحدة       اإليرانيةاملالية  

 املعـامالت بالـدوالر مـن        احتـساب قيمـة    إىل؛ مبا يستبعد التحويالت اليت ترمـي        إليراناملمنوح  
 يف  اآلخـرين  األشـخاص  أو،  اإليرانيـة خالل النظام املايل يف الواليات املتحدة لـصاحل املـصارف           

، كـان مأذونـا     اإلجـراء وقبـل هـذا     .  غري مباشرة  أو، بصورة مباشرة    اإليرانية احلكومة   أو،  إيران
، اإليرانيـة نة لصاحل املصارف    للمؤسسات املالية يف الواليات املتحدة بتجهيز حتويالت مالية معي        

ــصورة مباشــرة  اإليرانيــة احلكومــة أو، إيــران يف اآلخــرين األشــخاص أو  غــري مباشــرة،  أو، ب
للواليـات    وال إليـران  تتم املدفوعات يف اخلارج من جانب مؤسسة مالية غـري تابعـة              أنشريطة  

 إىلملتحـدة يف طريقهـا      املتحدة، وأن متر تلك املـدفوعات فقـط عـرب النظـام املـايل يف الواليـات ا                 
  . وال للواليات املتحدةإليران غري تابعة أخرىمؤسسة مالية خارجية 

  


