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РОЗДІЛ 3 

 

ПОЛІТИКА САНКЦІЙ ООН 

ЯК ІНСТРУМЕНТ ІЗ ПІДТРИМКИ 

МІЖНАРОДНОГО МИРУ ТА БЕЗПЕКИ 

 

 
3.1. «Тегеранський ядерний вузол» і політика санкцій як спосіб його розв’язання 

Однією з найбільших загроз міжнародній безпеці у ХХІ ст. є поширення ядерної 

зброї. З огляду на вищезазначене, горизонтальне ядерне розповсюдження, передовсім 

іранський епізод, являє собою найбільшу небезпеку стратегічній ситуації в сучасній 

системі міжнародних координат. 

Появу інтересу іранської влади до ядерної зброї фахівці датують   

1980-1988 рр. та пов’язують із ірансько-іракською війною. Саме в цей період Тегеран 

починає фінансувати програми зі збагачення урану як відповідь на іракську атаку 

хімічною зброєю [545, р. 14]. Однак лише в серпні 2002 р. іранська ядерна програма 

стала сприйматися як загроза міжнародній стабільності, адже саме в цей час іранські 

дисиденти у вигнанні на прес-конференції у Вашингтоні заявили про те, що в Ірані діє 

два ядерні об’єкти.  

У червні 2003 р. інспекція МАГАТЕ підтвердила наявність двох ядерних об’єктів у 

країні – заводів зі збагачення урану у Натанзі (центр Ірану) та в Ераку [971, р. 61]. 

Ситуація ускладнилася ще й відмовою Тегерана надати інспекторам МАГАТЕ повний 

доступ до своїх ядерних технологій. Як наслідок, експерти Агенції повідомили, що не 

можуть підтвердити, що нинішня програма Ірану носить мирний характер, і 

оголосили про надходження до них документів, які свідчать про можливу участь 

військових Ірану у придбанні технологій подвійного призначення. 

Зважаючи на зазначене вище, цілком зрозуміло, що міжнародна спільнота не 

могла не реагувати на ядерні прагнення іранського керівництва. Звернення до санкцій 

як інструменту нівелювання ядерної загрози Тегерана було зроблене невипадково. З 

цього приводу фахівці в царині міжнародно-політичної науки окреслюють декілька 

чинників, що змусили провідних світових акторів зупинитися саме на санкційних 

заходах, серед яких, на нашу думку, доцільно виділити такі:  

по-перше, воєнна інтервенція в Іран наразі матиме незначні шанси на успіх, адже 

сучасна воєнно-промислова інфраструктура держави нараховує 400 об’єктів та 25000 

воєнних цілей різного ступеня складності. Водночас, якщо не США, то Ізраїль, їхній 

перший союзник на Близькому Сході, може завдати вибіркові авіаудари по ядерних 

об’єктах ІРІ, як це ми спостерігали в Іраку 1981 р. та Сирії 2007 р. Однак, на думку 

переважної більшості фахівців, у випадку нанесення ударів по ядерних об’єктах 

Ірану, кількість людей, які закликатимуть до створення іранської ядерної бомби, 

значно зросте [648, р. 51-67]. Через це санкції, котрі виступають альтернативним 

інструментом зовнішньополітичного впливу, виконують стримувальну функцію щодо 

ядерних амбіцій Тегерана, і, з іншого боку, сприяють формуванню політичної 

опозиції щодо нинішньої влади й реалізації ідеї ядерного Ірану, чим можуть 
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скористатися США та їхні західні партнери під час проведення чергових виборів у 

ІРІ, аби спробувати змінити чинний теократичний режим у державі без воєнного 

втручання; 

по-друге, значення санкційної політики держав ООН у протидії набуттю Іраном 

ядерного статусу може зрости, якщо ж її розглядати і як прелюдію до підготовки 

широкомасштабної воєнної інтервенції міжнародної коаліції держав (як у епізоді з 

Іраком). Останнє, зокрема, яскраво підтверджується зробленою 4 лютого 2006 р. 

заявою Р. Перла, Голови консультативної ради при Міністерстві оборони США, 

архітектора американської політики воєнного втручання в Ірак 2003 р. У ній фахівець 

підкреслив: «Захід не повинен допустити значної помилки й занадто довго чекати, аби 

застосувати після санкцій воєнну силу, якщо Іран упритул наблизиться до створення 

ядерної зброї» [540, р. 185]. У такому випадку місія політики санкцій ООН зміститься 

у площину послаблення потенціалу країни, аби мінімізувати її економічну 

спроможність вести тривалу воєнну кампанію. Крім того, доцільно зважати й на той 

факт, що виснажлива політика санкцій здатна зменшити політичну підтримку влади 

населенням, що може виявитися критичним при розігруванні такого сценарію; 

по-третє, у згортанні ядерної програми Ісламської республіки зацікавлені провідні 

регіональні держави Близького Сходу, насамперед Ізраїль, Саудівська Аравія та 

Об’єднані Арабські Емірати. А наявність підтримки міжнародного санкційного 

режиму ООН країнами геополітичними сусідами цільової держави є запорукою 

успішності санкцій у досягненні зовнішньополітичних цілей, адже дозволяє фактично 

контролювати кордони об’єкта санкційної політики. 

Однак США стали єдиним постійним членом РБ ООН, що наполягали на 

застосуванні жорстких колективних санкційних заходів проти Ірану по суті відразу 

після встановлення МАГАТЕ у 2003 р. факту порушення державою Угоди про 

гарантії і підтвердження наявності в країні таємних ядерних об’єктів. Виступаючи за 

впровадження колективного режиму санкцій проти Тегерана, Вашингтон у 2003 р. 

звернувся за політичною підтримкою до своїх європейських партнерів, і був 

розчарований їх прагненням відтягнути в часі прийняття Радою Безпеки ООН 

санкційної резолюції.  

Опозиційну лінію до дипломатичних зусиль Білого дому в Організації Об’єднаних 

Націй традиційно проводили офіційні Москва та Пекін. Патова ситуація в Раді 

Безпеки 2003 р. з питання впровадження міжнародних санкцій проти Тегерану 

пояснювалася антагонізмом інтересів постійних членів, що позначилося на 

застосуванні в подальшому альтернативних підходів до розв’язання іранського 

«ядерного вузла» і забезпечило проведення трирічного дипломатичного торгу між 

великими державами, який передував упровадженню першого пакету санкцій проти 

ІРІ по лінії Організації Об’єднаних Націй. Тож розглянемо зовнішньополітичні 

стратегії постійних членів Ради Безпеки ООН на іранському напрямі, що визначило 

складний шлях підготовки першої санкційної резолюції ООН проти Тегерана. 

Насамперед, заради справедливості зазначимо, що саме санкції були обрані США 

як головний інструмент впливу на Іран ще з часів Ісламської революції 1979 р. Хоча 

їх прийняття 14 листопада 1979 р. пов’язано зі справою захоплення американських 

громадян, у 1980-х рр. пакет санкцій США було переглянуто та розширено у зв’язку з 

підтримкою іранським урядом ісламістських організацій у Єгипті, Лівані та 

Палестині. У 1984 р., наприклад, Сполучені Штати звинуватили Іран у спонсорстві 

тероризму та наклали заборону на більшість видів фінансової допомоги, включаючи 

американське кредитування, надання фінансової допомоги через міжнародні 
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інститути, а також ембарго на воєнні озброєння. Подальші заборони стосувалися 

товарів подвійного призначення. 30 жовтня 1987 р., у зв’язку із продовженням 

підтримки Іраном терористичних організацій, президент Р. Рейган Виконавчим актом 

№ 12613 заборонив увезення до США іранських товарів [530].  

Проте стратегія застосування жорстких рестриктивних заходів із боку США проти 

Тегерана співвідноситься, насамперед, із його ядерною діяльністю, яка потрапила під 

пильний нагляд американської розвідки наприкінці 1980-х рр. [222].  

Після включення Тегерана до списку країн «вісі зла» у 2001 р., Вашингтон узяв 

курс на зміцнення одностороннього режиму санкцій [869, р. 14], втягуючи до нього 

інших міжнародних акторів, у тому числі й через лобіювання прийняття відповідних 

резолюцій Радою Безпеки ООН.  

Однак Великобританія, Німеччина та Франція, опираючись американським 

зусиллям щодо впровадження санкцій проти ІРІ у рамках ООН, у форматі «великої 

трійки» взяли на себе ініціативу провести переговори з іранським керівництвом для 

розв’язання посталої кризи дипломатичним шляхом. Задля цього 21 жовтня 2003 р. 

було сформовано робочу групу у складі Д. де Вільпена, Дж. Стро і Й. Фішера. Слід 

визнати, що «європейська трійка», по суті, не відкидала саму ідею здійснення 

економічного тиску на Тегеран, однак, на відміну від США, держави Євросоюзу 

виступали за реалізацію компліментарної стратегії щодо Ісламської Республіки Іран, 

що поєднувала б у собі рестриктивні і стимулювальні заходи [223].  

Налаштованість Євросоюзу на конструктивний діалог із Тегераном зумовлювалася 

як політичними, так і економічними факторами й бере свої витоки ще з 1990-х рр. 

Річ у тім, що прагматична позиція колишнього іранського президента А. Хашемі-

Рафсанджані у 1995 р. відкрила шлях для налагодження торговельно-економічної 

взаємодії ЄС й ІРІ. Обраний у 1997 р. президентом С. М. Хатамі, який взяв курс на 

лібералізацію політичної й економічної сфери держави, значно посприяв подальшому 

розширенню діалогу між сторонами . У 1998 р. Тегерану вдалося досягнути 

принципової домовленості з європейськими партнерами про поглиблення співробітництва 

за рахунок енергетичних проектів.  

Пожвавленню співпраці слугувала й започаткована практика проведення 

обов’язкових консультацій у межах сформованих робочих груп двічі на рік. У 1999 р., 

наприклад, створена робоча група з енергетики, у 2000 р. – робочі групи з торгівлі та 

інвестицій, у справах біженців. Із 1999 р. Іран проводив доволі успішні переговори 

щодо приєднання до програми ТРАСЕКА. 

Через це у 2001 р., коли Вашингтон подовжив ще на п’ять років дію «Акта про 

санкції проти Ірану» і наполягав на приєднанні до нього європейців, Євросоюз 

відмовився прийняти його позицію. В офіційній заяві комісару ЄС із зовнішніх справ 

К. Паттена від 31 липня 2001 р. позиція Брюсселя щодо американського підходу 

визначалася як «справа принципу й політики в тому, що Європейський Союз не 

дотримуватиметься односторонніх санкцій із екстериторіальним ефектом». У 

документі також вказувалося, що такі ініціативи «загрожують відкритій міжнародній 

торговельній системі», і ЄС захищатиме компанії, які потраплятимуть під дію цього 

акта [942]. Як підкреслює Б. Тейлор із Міжнародного інституту стратегічних 

                                                 
 Із 1998 р. можна констатувати ще більшу трансформацію іранської зовнішньополітичної лінії 

стосовно ЄС у бік всеосяжного діалогу, котрий охоплював міжнародні проблеми глобального розвитку та 

боротьби з міжнародним тероризмом, питання роззброєння й непоширення ЗМУ, регіональні проблеми 

(Афганістан, Центральна Азія, Ірак, близькосхідне врегулювання), а також питання двостороннього 
співробітництва, включаючи торгово-економічну сферу. 
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досліджень, така реакція Брюсселя була очікуваною й у цілому вписувалася в 

параметри європейської політики на іранському напрямі. Адже з самого прийняття 

документа А. Д’Амато Євросоюз усіляко підкреслював неприпустимість застосування 

однобічного підходу до Ірану та Лівії [971, р. 73]. П. Гілфорд, тодішній речник 

Комісару ЄС із торговельних питань, розкритикував документ, зважаючи на те, що 

він зазіхає на суверенітет інших держав [1064].  

Промовистою відповіддю Вашингтона став і прес-реліз Європейської комісії від 9 

серпня 1996 р., у якому йшлося: «Ми підкреслюємо, що ЄС не вірить у те, що акт 

проти Ірану й Лівії є прийнятним і ефективним засобом у боротьбі з міжнародним 

тероризмом. Ми також доводимо до відома американської адміністрації про свої 

наміри захищати свої права й інтереси, котрі випливатимуть із дії акта, і ми також 

залишаємо за собою право вживати будь-яких заходів задля нівелювання цього 

виклику» [525].  

Варто нагадати, що конфлікт інтересів Брюсселя та Вашингтона, який було 

викрито прийняттям «Акта про санкції проти Ірану і Лівії», зумовив проведення 

тривалих дипломатичних переговорів між сторонами задля узгодження подальших 

дій щодо Тегерана. Перемовини, по суті, тривали майже рік і завершилися 

підписанням 11 квітня 1997 р. «Меморандуму про взаєморозуміння». У ньому 

Євросоюз оцінив «взаєморозуміння як скасування дії положень акта до європейських 

компаній» [523]. Білий дім, зі свого боку, вкотре підкреслив, що він не може 

погодитися із таким формулюванням Євросоюзу [583, р. 91].  

Цікавим виявилося й те, що окремі європейські енергетичні компанії, як 

наприклад, французька Total, користуючись політичною підтримкою Парижа, почали 

продавати всі свої активи у США з метою переорієнтації діяльності на Євразію [829]. 

Тенденції автономії від США у веденні зовнішньої політики з боку ЄС лише 

наростали протягом 2003-2004 рр., адже Париж і Берлін на той час яскраво 

демонстрували відданість ідеї мультиполярного світу, не зупиняючись навіть перед 

відкритим осудом воєнного втручання американців у Ірак. 

Блокування європейськими державами впровадження санкційних заходів проти 

Тегерана в Раді Безпеки ООН пояснювалося й їхнім прагненням захистити 

енергетичну співпрацю Євросоюзу з Іраном, якій сприяв і російський фактор, що 

змушував ЄС шукати альтернативні шляхи доставки вуглеводнів, зменшуючи свою 

залежність від РФ. А вона дійсно була критичною. Наприклад, за даними 

Міжнародного Енергетичного Агентства, Австрія імпортувала газ із Росії для 

забезпечення 74 % усіх потреб від енергоресурсів, Франція – 26 %, Фінляндія – 100 %, 

Німеччина – 39 %, Італія – 30 % [347]. Крім того, спроби Москви використати 

енергетику як політичний чинник у відносинах із сусідами провокували постійні 

«газові кризи», що ставили під загрозу енергетичну безпеку держав Європи.  

Стратегічний курс на диверсифікацію поставок вуглеводнів за рахунок 

прикаспійських держав було зафіксовано й у тогочасній нормативно-правовій базі 

Євросоюзу. Зокрема, Європейська Оборонна Стратегія, прийнята Європейською 

Комісією у грудні 2003 р. [287], та Політика Добросусідства ЄС 2004 р. [411] 

проголошували Каспійські ресурси критично важливими задля енергетичної безпеки 

Європи.  

Тож у момент викриття «ядерного досьє» Тегерана у 2003 р. Євросоюз якраз 

опікувався наймасшабнішим проектом «Nabucco», котрий мав кинути виклик 

монополії «Газпрому» на європейському енергетичному ринку. Нагадаємо, що проект 

«Nabucco» – магістральний газопровід протяжністю ≈3,3 тис. км з Центральної Азії в 



Міжнародні санкції у світовій політиці: теорія і практика 

 

105 

країни Європейського Союзу, за першим задумом мав забезпечувати іранським газом 

Австрію та Німеччину. Проектна потужність газопроводу мала скласти 26-32 млрд 

кубометрів газу на рік, а його вартість оцінювалася 5,8 млрд дол. США [262]. Через це 

економічна ізоляція Тегерана шляхом запровадження міжнародних санкцій по лінії 

ООН суперечила стратегічним енергетичним інтересам Брюсселя. 

Отже, неприйняття європейськими державами односторонньої «політики батога» 

стосовно Ісламської Республіки Іран оформилось ще в 1990-х рр., логічно 

продовжилось на початку 2000-х рр. і зумовлювалося ще й низкою інших обставин.  

По-перше, Євросоюз неодноразово звинувачував Вашингтон у тому, що 

американська дипломатія, виступаючи за прийняття міжнародних санкцій, у тому 

числі в Раді Безпеки ООН, прагне захистити інтереси свого близькосхідного союзника 

Ізраїлю. Більше того, стверджувалося, що за санкційною ініціативою США стоїть 

впливове єврейське лобі, зокрема Американсько-ізраїльський комітет громадських 

зв’язків, який зацікавлений у перебільшенні ядерної загрози Ірану [908]. 

Адміністрація Б. Клінтона відкидала закиди Євросоюзу, акцентуючи на тому, що 

санкції позитивно вплинуть на регіональну безпеку на Близькому Сході, сприятимуть 

просуванню арабсько-ізраїльського мирного процесу.  

Зі свого боку, Білий дім видав чергову порцію критики на адресу Німеччини, 

ставлячи їй у провину те, що Берлін своїми інвестиційними проектами допомагає 

Тегерану «зірватися з гачка» [583, р. 87]. Б. Шмідтбауер, тодішній державний 

секретар Німеччини з координації німецьких розвідувальних служб, відповідаючи 

американським дипломатам на такі обвинувачення, заявив: «Немає жодних підстав 

стверджувати, що німці коли-небудь надавали свої воєнні технології, аби допомогти 

іранцям. Це є нашою позицією, якої ми суворо дотримуємось» [599]. Крім того, 

Берлін посилався на видане спеціальне розпорядження уряду для німецьких компаній, 

які працюють на іранському ринку, котрим заборонено оформлювати контракти, що 

передбачають продаж Ірану матеріалів, технологій воєнного призначення [568]. 

Другою тезою європейців на користь неприпустимості міжнародної ізоляції 

Тегерана було й те, що Брюссель розглядав політику санкцій Вашингтона проти Ірану 

як один із факторів політичної боротьби між республіканцями та демократами [583,  

р. 87].  

Незадоволення Євросоюзу американською політикою санкцій проти Ісламської 

Республіки Іран було викликано й непослідовністю Білого дому в реалізації 

запроваджених ним же санкційних заходів. Наприклад, на фоні дії «Акта про 

нерозповсюдження», а також «Акта про санкції проти Ірану і Лівії» Вашингтон 

декілька разів відходив від своєї принциповості, намагаючись дипломатичним 

шляхом домовитися з іранським керівництвом про згортання ядерної програми. У 

1997 р. США зробили серйозний крок назустріч Тегерану, аби перевести вирішення 

проблем двосторонніх взаємин у дипломатичний формат. Оскільки іранцям було 

добре відомо, що У. Крістофер відстоює жорсткий санкційний курс Вашингтона щодо 

ІРІ, його заміна на посаді державного секретаря М. Олбрайт дозволила Білому дому 

здійснити дипломатичний маневр, «заморозивши» тимчасово дію санкційних актів, і 

розпочати американсько-іранський діалог із «чистого» аркуша [459].  

Чергові подібні спроби, проте безуспішні, поліпшити взаємодію з Тегераном 

американці здійснили у 2001 р. і 2006 р. напередодні розгляду Конгресом питання про 

чергову пролонгацію «Акта про санкції проти Ірану» [678]. 

Вибірковий підхід Вашингтона до реалізації санкційної політики, на думку 

європейців, проявлявся й у дії так званих «вторинних санкцій», тобто тих, що 
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запроваджуються проти третіх держав, які інвестують у іранський нафтогазовий 

сектор або співпрацюють із Тегераном у ядерній або військово-технічних сферах. 

Наприклад, у липні 1997 р. Державний департамент заявив, що не має наміру 

застосовувати санкції проти турецьких компаній, які фінансують будівництво 

газопроводів з Ірану [778]. Останнє, на думку С.-Г. Ріхтера, мало сприйматися 

Тегераном як сигнал для початку переговорів [876].  

А в 1999 р. широкому загалу стали відомі положення секретної угоди, укладеної в 

1995 р. віце-президентом США А. Гором і головою уряду Росії В. Черномирдіним 

(так званої «пам’ятної записки Гор-Черномирдін»), що дозволяла Москві завершити 

виконання наявних контрактів з експорту озброєнь у Іран до 31 грудня 1999 р., після 

чого всі поставки мали бути припинені. Очевидно, що цей документ суперечив цілій 

низці нормативних актів США, зокрема американському закону про  

нерозповсюдження 1992 р., котрим забороняються поставки зброї Ірану й Іраку й 

передбачається введення санкцій щодо держав, залучених до поставок «дестабілізуючих» 

озброєнь і «чутливих технологій» Багдада й Тегерана. Доповнення 1996 р. до Закону 

США «Про допомогу іноземним державам» 1961 р. також передбачають 

упровадження санкцій стосовно країн, котрі постачають зброю державам, які 

підтримують тероризм, у категорію яких потрапляє й Іран. У своєму листі до міністра 

закордонних справ Росії І. Іванова від 13 січня 1999 р. держсекретар США 

М. Олбрайт зізнається, що «без пам’ятної записки 1995 р. продаж Росією звичайних 

озброєнь Ірану став би предметом санкцій на підставі американського законодавства» 

[1029]. 

Вагомим аргументом Брюсселя в переговорах із Вашингтоном щодо 

відтермінування прийняття міжнародних санкцій Організацією Об’єднаних Націй 

проти Тегерана стало й те, що, на його переконання, вихід США і Євросоюзу з Ірану 

не зупинить його ядерної програми, а навпаки додасть їй у розвитку нових імпульсів. 

За твердженням європейських високопосадовців, зустрівшись із жорстким тиском із 

боку Заходу, іранське політичне керівництво створюватиме з нього образ ворога, що 

стане зайвим аргументом на користь набуттю країною ядерного статусу й лише 

зміцнить позиції теократичного режиму, який сприйматиметься іранцями як останній 

форпост у стримуванні «західної агресії» на Близькому Сході.  

Не додавала європейцям оптимізму в оцінці успішності санкційної політики й 

стратегія Ісламської Республіки Іран на диверсифікацію політичних та економічних 

контактів за рахунок КНР, Росії, КНДР тощо. І дійсно, усвідомлюючи факт 

неможливості залучення західних експертів через політику санкцій США, Іран 

звернув свою увагу на держави, які могли ігнорувати тиск Білого дому.  

Так, ще з кінця 1980-х рр. Тегеран розширив контакти з Північною Кореєю для 

отримання 15-мегаваттного дослідницького реактора. А в січні 1990 р. між Іраном і 

КНДР було укладено Угоду про співпрацю в ядерній сфері і передачу воєнних 

технологій звичайного призначення. 21 лютого 1993 р. Іран і Північна Корея 

підписали контракт на поставку двох реакторів потужністю 300 МВт кожний [60,  

с. 84-85]. Однобічність американців відкрила шлях Пекіну для нарощування своєї 

присутності в Ісламській Республіці Іран. У червні 1985 р. тодішній спікер іранського 

парламенту А. Хашемі-Рафсанджані відвідав Пекін, де підписав із Китаєм Угоду про 

співробітництво у галузі ракетних технологій [679, р. 14].  

Поміж цього, як стало відомо на початку 1990-х рр., у 1994 р. Китай поставив у 

Ірані мініатюрний ядерний дослідницький реактор потужністю 27 КВт. А у вересні 

1992 р. сторони підписали Протокол про співробітництво між Китаєм та Іраном у 
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сфері атомної енергетики, відповідно до якого, КНР мала доставити в Ісфаханський 

центр ядерних досліджень обладнання та ядерні установки для подальших науково-

дослідних робіт [265, с. 8]. У лютому 1993 р. Китай та Іран уклали Угоду, за якою 

передбачалося будівництво двох 300-мегаваттних ядерних реакторів на території ІРІ.  

І хоча з 1995 р. з покращенням відносин із США, Китай почав дослухатись до 

аргументів Вашингтона щодо доцільності згортання його кооперації з Тегераном у 

ядерній сфері, лише в 1997 р. китайська сторона прийняла остаточне політичне 

рішення про припинення поставок матеріалів для будівництва іранських ядерних 

реакторів. Зокрема, у серпні 1997 р. віце-прем’єр КНР Лі Ланкінгом за підсумками 

своєї зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Б. Нетаньяху заявив про денонсацію 

Китаєм підписаної з ІРІ угоди 1993 р. [673, р. 7]. А в жовтні 1997 р. ірансько-

китайське співробітництво у сфері ядерної енергії стало предметом зустрічі 

керівників США і КНР. У результаті переговорів Дзян Дзе Мін погодився 

задовольнити вимоги американської сторони щодо припинення участі в реалізації 

ядерної програми Тегерана. У відповідь на таку поступку Вашингтон зняв санкції на 

продаж КНР чутливих технологій, необхідних для вдосконалення ядерної 

інфраструктури держави.  

Із 1997-1998 рр. місце Китаю у співпраці з Іраном у ядерній сфері зайняла 

Російська Федерація. КНР хоча й припинила поставки частин ядерних реакторів у 

Ісламську республіку, однак продовжувала зміцнювати свої позиції у нафтогазовому 

секторі країни, незважаючи навіть на дипломатичний тиск і санкції Вашингтону.  

Таким чином, передбачаючи непоступливість двох постійних членів Ради Безпеки 

ООН з прийняття пакету санкцій проти Ірану в Раді Безпеки ООН, європейські країни 

протягом 2003-2004 рр. робили акцент на продовженні переговорного процесу з 

Тегераном.  

До того ж, конструктивний підхід «євротрійки» до розв’язання іранської проблеми 

цілком відповідав і заявленим офіційним Брюсселем зовнішньополітичним  

настановам. Так, наприклад, у затвердженій 12 грудня 2003 р. Європейській стратегії 

безпеки, у якій тероризм і розповсюдження ядерної зброї розглядаються як дві 

найбільші загрози, вказано, що застосування економічного тиску може виявитися 

інструментом їх нівелювання. Зокрема, у частині ІІ п. «Боротьба з існуючими 

загрозами» зазначено, що «боротьбу із розповсюдженням зброї масового ураження 

можна вести шляхом посилення експортного контролю в поєднанні із заходами 

політичного, економічного й іншого характеру» [287]. 

Однак переговорний процес між Тегераном і Брюсселем, по суті, тривав до 2005 

р., проходячи стадії загострення та зниження напруги, і в результаті не виправдав 

сподівань учасників. 

У березні 2005 р. з’явились нові факти, що підтверджували воєнний характер 

іранської ядерної програми, і процес ядерного врегулювання перейшов у фазу 

відкритого протистояння. Зокрема, у цей час пакистанський уряд оприлюднив дані, 

що засвідчували причетність ІРІ до доктора А. К. Хана, міжнародної нелегальної 

мережі торгівлі зброєю [971, р. 62]. На підвищення політичного градусу у взаєминах 

Ірану із США та державами ЄС зіграло й те, що в результаті президентських виборів у 

червні 2005 р. до влади прийшов консервативний політик М. Ахмадінежад, за спиною 

якого стояв Верховний Лідер А. Хаменеї. Новообраний голова держави ще прозоріше 

заявив про свою відданість ідеї ядерного Ірану.  

Водночас деякі західні експерти з питань озброєння та міжнародної безпеки, як, 

наприклад, Б. Тейлор, не вважають, що перемога М. Ахмадінежада стала ключовим 
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фактором, що визначив подальший ядерний шлях Тегерану [971, р. 63-64]. 

Підтвердженням цьому, на їхню думку, є те, що президент С. М. Хатамі за декілька 

тижнів до виборів віддав наказ поновити переробку урану, незважаючи на 

домовленості, досягнуті внаслідок переговорів із європейською «трійкою». Як вказує 

російський фахівець А. Головачов, в умовах наростаючого протистояння між 

Тегераном і Вашингтоном, а також на фоні нестабільних ірансько-іракських взаємин, 

ще за часів А. Хашемі-Рафсанджані була розроблена спеціальна директива, у якій 

ядерна зброя розглядалась як гарантія безпеки ісламського режиму в державі. У ній, 

зокрема, виділялися такі положення: використання всіх можливостей задля набуття 

необхідних технологій виробництва ядерної зброї; відправлення в різні країни 

спеціалістів для збору необхідної інформації, у тому числі проникнення в ядерні й 

технологічні центри з метою розвідки; створення секретних ядерних центрів, 

підприємств, які могли б не тільки доповнювати один одного, а й проводити роботи в 

автономному режимі [36]. Цей документ був взятий до виконання і С. М. Хатамі. Цей 

факт підтвердився через шість днів після його відставки 8 серпня 2005 р.  

24 вересня 2005 р. МАГАТЕ ухвалила нову резолюцію щодо Ірану. У ній було 

зафіксовано, що іранські упущення з виконання Угоди про гарантії являють собою 

порушення за статтею ХІІ Статуту МАГАТЕ, тобто недотримання зобов’язань по 

ДНЯЗ. Ці порушення породжують питання, що перебувають у компетенції Ради 

Безпеки ООН [36].  

Однак точка неповернення була перейдена 3 січня 2006 р., адже саме в цей день 

іранська сторона направила офіційну ноту до Секретаріату МАГАТЕ із заявою про 

наміри поновити з 9 січня 2006 р. ті науково-дослідні, збагачувальні роботи у сфері 

мирного використання атомної енергії, які були Іраном раніше заморожені. 

«Євротрійка» неочікувано відреагувала різко, повідомивши Тегеран, що продовження 

переговорів за таких обставин, яке було заплановане на 18 січня 2006 р., може зовсім 

не відбутися. А 10 січня 2006 р. іранці у присутності інспекторів МАГАТЕ розпочали 

демонтаж пломб із центрифуг. У цей момент, на чому сходиться більшість експертів, 

європейцям стало остаточно зрозуміло, що розвиток ситуації пішов за іншим 

сценарієм, який докорінно відрізнявся від того, котрий розігрувався раніше при 

президенті С. М. Хатамі. 

Уже 12 січня 2006 р. у Берліні пройшла зустріч міністрів закордонних справ 

«європейської трійки», за підсумками якої було прийнято спільну заяву. У ній 

вказувалося, що через неконструктивні дії Тегерана подальші переговори з «трійкою» 

неможливі, і саме з цієї причини європейці прийняли рішення скликати позачергову 

сесію МАГАТЕ, поставивши на порядок денний якої питання про передачу іранського 

ядерного досьє на розгляд Ради Безпеки ООН. 16 січня 2006 р. у Лондоні пройшли 

консультації представників «євротрійки», Росії, США та Китаю стосовно подальших 

кроків щодо Ірану. На ній європейці знову озвучили свою напередодні 

сформульовану пропозицію щодо зміни формату урегулювання іранської ядерної 

проблеми. Однак, судячи з офіційних виступів європейських лідерів, консолідованої 

довгострокової стратегії дій Євросоюз на той момент ще не мав. Обговорювалися 

лише два кроки: заява голови, а потім, у випадку відсутності належної співпраці з 

боку Ірану, резолюція, що робила виконання вимог МАГАТЕ обов’язковим. Утім, 

обережно європейці почали говорити і про санкції як засіб політичного тиску на 

Тегеран. Сприяв цьому значною мірою і загальний перебіг подій, адже вже у лютому 

2006 р. Іран відмовився від виконання Додаткового протоколу до Угоди про гарантії з 

МАГАТЕ.  
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При детальному ж обговоренні пакету санкцій проти Тегерана розбіжність у 

політичних позиціях провідних європейських країн ставала очевидною. Наприклад, 

Австрія, Іспанія, Італія та Німеччина виступили за обмежені санкції, які б 

безпосередньо стосувалися ядерної програми Тегерана й не зачіпали нафтогазового 

сектору держави. Позиція Німеччини поміж інших вирізнялася прагненням відстояти 

свої економічні, а понад усе енергетичні інтереси в Ірані. 11 квітня 2006 р. тодішній 

міністр закордонних справ Німеччини Ф. В. Штайнмайєр зазначив, що 

«Європейський Союз розглядатиме питання санкцій лише в разі, якщо не вдасться 

розблокувати ситуацію по лінії ООН» [522]. Канцлер Німеччини А. Меркель також 

наполягала на тому, аби санкційна резолюція ухвалювалась у Раді Безпеки, 

підкресливши: «Організація Об’єднаних Націй є тим місцем, де ведуться переговори 

щодо санкцій проти Ірану» [365]. Великобританія та Франція, зі свого боку, заявили 

про свою підтримку американського підходу до Тегерану. Виявлені розбіжності в 

черговий раз надали можливість європейським дипломатам повернутися до 

переговорів з іранською владою.  

Уже у травні 2006 р. досить несподівано «європейська трійка» представила пакет 

пропозицій іранській стороні, яким передбачалося забезпечення держави реактором 

на легкій воді, Тегерану надавалась можливість отримувати низькозбагачений уран із 

Росії в обмін на те, що він припинить збагачувальні роботи. М. Ахмадінежад у 

черговий раз розкритикував європейську ініціативу, заявивши: «Європейські зусилля, 

спрямовані на усунення Ірану з бізнесу в ядерній сфері, аналогічні до торговельного 

обміну цукерка за золото» [386].  

Однак, попри наявний конфлікт інтересів між європейськими країнами, 

зовнішньополітична діяльність нового президента Ісламської Республіки Іран, його 

агресивні дипломатичні випади в бік Ізраїлю і США остаточно переконали 

високопосадовців Європейського Союзу в доцільності запровадження проти Тегерану 

колективного санкційного режиму ООН.  

Більшої політичної рішучості ЄС щодо санкційного способу іранського ядерного 

урегулювання додавала й нова дипломатична стратегія США. Зокрема, у  

2005-2006 рр. Вашингтон корегує свою політику санкцій проти Ірану в бік зміцнення 

рестриктивних примусових заходів і, по-друге, відпрацьовує нові технології ведення 

перемовин, у тому числі за рахунок залаштункової дипломатії і «вторинних» санкцій, 

зі своїми партнерами по Раді Безпеки ООН, які володіють правом вето. 

Річ у тім, що нова санкційна стратегія США, втілена в життя за розпорядженням 

президента № 13382 від 29 червня 2005 р., націлювалася на вирішення двох ключових 

завдань: по-перше, робилася спроба роз’єднати й послабити політичну еліту 

всередині Ірану шляхом подальшого перекривання для окремих її представників 

доступу до американської фінансової системи; по-друге, у зовнішньополітичній 

стратегії США у цей час стають помітними тенденції до екстериторіальності 

санкційних заходів, що оцінювалося Вашингтоном як механізм забезпечення 

політичної консолідації постійних членів Ради Безпеки та світової спільноти в цілому 

стосовно вироблення санкційної резолюції щодо Ірану.  

Зокрема, у цей час США значно розширюють санкції, насамперед, проти 

китайських компаній, так само як і проти більш слабких партнерів із Росії, Білорусі, 

Македонії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Тайваню, які підозрювались у сприянні 

фінансуванню іранської ядерної програми [971, р. 68-69]. Паралельно Державний 

департамент США веде переговори з європейськими партнерами, аби вони вчинили 

тиск на ті фінансові установи, які активно працюють у іранській економіці. 
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Вашингтон поставив їх перед дилемою: або закрити бізнес у Ірані, або втратити 

активи у США.  

Якщо захист демократії через міжнародні санкції був зрозумілим Великобританії і 

Франції, для двох інших постійних членів Ради Безпеки ООН – Китаю і Росії – 

підтримка демократичних процесів у Ірані через санкційний тиск розглядалися лише 

в розрізі політики втручання Заходу у внутрішні справи третіх країн. До того ж, Пекін 

і Москва не приховували свого прагнення сконструювати багатополярний світ на 

початку ХХІ ст., у зв’язку з чим Іран та його ядерне досьє і пов’язана з ним політика 

санкцій для кожної зі сторін розглядалися, насамперед, у розрізі стратегії протидії 

американській експансії на Близькому та Середньому Сході.  

Саме через це цілком очікуваним стало вкрай негативне ставлення Китаю до ідеї 

запровадження міжнародних санкцій ООН проти Тегерана. У листопаді 2004 р. 

тодішній міністр закордонних справ КНР Лі Джаосін, оприлюднюючи підхід країни 

до розв’язання іранської ядерної проблеми і можливості впровадження міжнародних 

санкцій проти Тегерана в рамках ООН, заявив, що Китай блокуватиме будь-яку 

спробу перенести розгляд іранської ядерної програми в ООН [488]. Ця сама теза 

неодноразово озвучувалась іншими чиновниками китайського МЗС протягом 2004-

2005 рр. [731]. 

Неприйняття Пекіном політики санкцій як засобу тиску на Тегеран із метою 

змусити останній припинити свою ядерну діяльність пояснювалося поміж того й 

іншими обставинами.  

Китайська політична верхівка традиційно негативно ставиться до санкцій як 

інструменту з підтримки міжнародного миру та безпеки [846; 667, р. 29].  

Крім того, за китайською політикою відхилення санкцій стосовно Тегерана в Раді 

Безпеки ООН стояли неабиякі геополітичні плани Піднебесної.  

Зокрема, прагнення китайської сторони розбудовувати стратегічні відносини з 

Іраном пов’язані з геополітичною метою КНР – зміцнити свою роль у Прикаспійських 

державах, Центральній Азії та на Близькому Сході. Як вказує Б. Джентлесон, 

«економічно слабкий Іран йде у розріз із амбітними геополітичними планами Китаю 

щодо зміцнення ШОС… Санкції напряму пов’язані з великою стратегією Китаю, 

спрямованою на перетворення країни … у глобальний центр впливу» [667, р. 29-30].  

З іншого боку, несхвала Пекіном пакету санкцій проти Ірану була викликана й 

економічними міркуваннями держави. Так само як європейські країни, Китай убачав у 

міжнародних санкціях ООН проти ІРІ загрозу своїм енергетичним проектам і 

торговельно-економічній співпраці.  

Річ у тім, що одним із ключових моментів, котрий визначає успішний розвиток 

економіки Китаю, є стабільне енергозабезпечення. За оцінками Групи Світового 

банку, щорічне зростання ВВП КНР протягом 2000-2005 рр. складало в середньому 

10 % [394]. У 2003 р. за обсягом споживання енергії Китай вийшов на третє місце, 

поступившись лише США та Японії. При цьому рівень споживання нафти в Китаї 

зростає в середньому на 7,5 % щорічно, у сім разів більше ніж у США. За оцінками 

Міжнародного енергетичного агентства, зростання рівня споживання нафти Китаєм 

збільшуватиметься на 38 % до світового обсягу споживання чорного золота [453]. У 

світлі вказаного вище стратегічне значення Ірану для КНР важко переоцінити, адже 

ІРІ наразі є третім постачальником серед країн-експортерів нафти в Китай, 

поступаючись лише Саудівській Аравії та Анголі. Більше того, ірансько-китайська 

енергетична співпраця була взаємовигідною, адже Пекін на той час будував у ІРІ дві 

гідроелектростанції – «Талеган» і «Мулла Садра», а також переміг у конкурсі на 
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будівництво ГЕС «Рудбар». Для реалізації цих проектів КНР відкрила кредитну лінію 

на суму 1 млрд дол. США [71]. 

Ініційована США політика економічної ізоляції Ірану в рамках ООН 

перешкоджала й планам китайської дипломатії щодо реалізації висунутої Пекіном 

концепції створення «Великого Китаю», тобто розширення сфери свого міжнародного 

впливу через економічне проникнення та завоювання міцних позицій у країнах 

геополітичного довкілля. У рамках цієї доктрини формується азійсько-європейський 

трансконтинентальний коридор (новий «Шовковий шлях»), котрий проходитиме 

через Іран, Китай, Туреччину та Центральну Азію. При цьому прокладання нових 

газо- і нафтопроводів має стратегічне значення для зовнішньополітичних цілей 

Піднебесної, адже дозволить, з одного боку, обмежити американський контроль за 

поставками вуглеводнів з Каспію, а з іншого – зміцнить власну енергетичну безпеку 

КНР.  

Сприяти втіленню ідеї «Великого Китаю» був покликаний підписаний двома 

сторонами у 2003 р. «Протокол про взаємодію у транспортній сфері», за яким Китай 

виділив 400 млн дол. на розбудову енергетичної інфраструктури ІРІ. Заборона ж на 

здійснення інвестицій у нафтовий сектор ІРІ через ООН, на чому особливо наполягав 

Білий дім, таким чином ставила під сумнів реалізацію цього проекту.  

Крім того, у 2005-2006 рр. Китаю вдалося зайняти міцні позиції на 

інвестиційному ринку Ірану, де на той час працювало понад 1200 китайських 

компаній [203, с. 2]. Цьому значною мірою посприяла й Угода про підтримку 

взаємних інвестицій від 1 липня 2005 р., яка розширила можливості для залучення 

китайських інвестицій не лише в нафтогазову й енергетичну промисловість ІРІ, а й у 

машинобудування, інфраструктурні проекти [194]. 

У зв’язку із цим, у січні 2006 р., коли європейська «трійка» підтримала США і 

запропонувала перенести розгляд ядерного досьє Тегерана в Раду Безпеки ООН, 

Китай виступив проти такого кроку та доцільності застосування міжнародних санкцій 

щодо ІРІ.  

Зокрема, 12 січня 2006 р. представник МЗС КНР Кун Цюань на прес-конференції 

висловив сподівання на те, що Іран зробить усе можливе для встановлення взаємної 

довіри з європейськими партнерами та відновлення переговорів [852]. У цей же час 

член Державної Ради КНР Тан Цзясюань у ході зустрічі з секретарем Вищої ради 

національної безпеки Ірану Алі Ларіджані підкреслив, що «всі зацікавлені сторони 

повинні здійснювати дипломатичні кроки для створення сприятливих умов і 

відновлення переговорів» [940]. На пряме ж запитання журналістів із приводу 

можливого застосування санкцій Організації Об’єднаних Націй офіційний 

представник китайського МЗС на прес-конференції 26 січня 2006 р. укотре відповів, 

що «впровадження міжнародних санкцій лише ускладнить ситуацію… Китайська 

сторона заперечує проти запровадження санкцій чи їх погрози як способу розв’язання 

міжнародних криз» [62]. 

Однак політична позиція Пекіна в Раді Безпеки ООН при обговоренні проекту 

санкційної резолюції проти Ірану завжди характеризувалася обережністю і 

прагненням ухилитися від прямої конфронтації із США, що вигідно вирізняло її від 

російської. Останнє й стало тим ключовим чинником, що визначив позитивне 

голосування Пекіна за пакетом антиіранських санкцій у грудні 2006 р. Коментуючи 

зовнішньополітичну лінію КНР на переговорах у Раді Безпеки ООН із застосування 

санкцій щодо Тегерана, Ф. Лукьянов підкреслив: «Пекін уникає лідерства з іранського 

питання – ні на користь, ні проти Тегерана. Якби Москва виступила … категорично 
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проти санкцій, Пекін її, скоріше за все, підтримав би. Але залишатися наодинці й 

накладати вето, брати на себе відповідальність за розвиток подій, Китай категорично 

не хоче. Ймовірно, дещо подібне ми будемо спостерігати і надалі – Пекін продовжить 

торгуватись із США і дивитиметься на Росію, аби не похитнути приємний йому 

баланс» [96].  

Іншим фактором, котрий визначив політичну підтримку Пекіном пакету санкцій 

проти Тегерана в Раді Безпеки ООН, стала роль США в китайській економіці. З цього 

приводу експерт ПІР-Центру Г. Пастухова пише: «При очевидному розвитку та 

розширенні економічних зв’язків Китаю та Ірану роль останнього в китайській 

національній економіці лишається номінальною. З економічної точки зору Китай 

важливіший для Ірану, ніж Іран для Китаю. Більш привабливим для експорту 

китайських товарів, безсумнівно, є американський ринок» [128, с. 60].  

Найжорсткіший спротив ухвалі санкційної резолюції Організації Об’єднаних 

Націй протягом 2003-2006 рр., між іншим, чинила Москва [218]. Аби з’ясувати 

мотиви Російської Федерації у блокуванні прийняття резолюції із санкцій у Раді 

Безпеки ООН, дослідимо ретельніше параметри ірансько-російського діалогу. 

Передовсім, варто підкреслити, що на ставлення Москви до впровадження 

міжнародних санкцій ООН проти Ісламської Республіки Іран впливали такі чинники: 

 географічна близькість Ірану до російських кордонів, особливо з урахуванням 

прагнення Російської Федерації сформувати по периметру кордонів держави пояс 

стабільності. У цьому аспекті значення Тегерана не можна переоцінити, адже Іран 

враховує те, що не роблять ні США, ні ЄС, ні Туреччина, а саме – бере до уваги 

інтереси Росії в Центральній Азії та Південному Кавказі. Більше того, на переконання 

іранської дипломатії, відсутність тісної взаємодії між Російською Федерацією й 

Ісламською Республікою Іран здатна призвести до суттєвого зсуву в регіональному 

балансі сил, що дозволить Вашингтону значно додати у своєму впливі у неспокійному 

Південному Кавказі, чого Москва не може собі дозволити [22, с. 6]; 

 Ісламська Республіка Іран є потужним гравцем на Близькому та Середньому 

Сході, без підтримки якого Росія значно послабить свої можливості впливати на 

політичну ситуацію в цьому багатому на енергоресурси регіоні. Останнє для Москви 

означатиме й автоматичне послаблення позицій і на світовому енергетичному ринку, 

а особливо на європейському; 

 Іран є важливим торговельно-економічним партнером Росії, що забезпечує 

конкурентоспроможність російських енергетичних компаній на зовнішніх ринках і 

слугує важливим фактором підтримки російського військово -промислового 

комплексу. Як підкреслив Т. Грехем, «Іран для Росії – третій ринок за збутом зброї 

(після Індії й Китаю) і одна з небагатьох країн, де Росія будує ядерні реактори» [575, 

р. 39]. 

Хоча старт двосторонньому російсько-іранському співробітництву був даний ще в 

1992 р., налагодження тісних контактів між Росією та Іраном припадає на  

1996-1997 рр. і пов’язується із діяльністю тодішнього міністра закордонних справ 

країни Є. Примакова, який наповнив міждержавні зв’язки новим політичним змістом. 

Г. Голан у широко відомій на Заході монографії «Росія й Іран. Стратегічне 

партнерство?» із цього приводу вказує на те, що «прихід Є. Примакова до МЗС 

зумовив зміну ставлення Росії до Близького Сходу і Перської затоки, що було 

викликано теплими почуттями міністра до Ірану й інших регіональних країн» [574, 

р. 4].  
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Курс на політичне зближення з Тегераном і опір міжнародним санкціям проти ІРІ 

диктувалися і внутрішньополітичною ситуацією в Росії. Так, обрання до Державної 

Думи КПРФ і ЛДПР не могло не позначитися на зовнішній політиці країни, що й 

зумовило перехід до стратегії диверсифікації зовнішніх контактів Москви за рахунок 

Китаю, Індії, Ірану тощо. Саме в такому політичному кліматі ідея російсько-

іранського військово-політичного альянсу виглядала доволі привабливою.  

Прихід до влади В. Путіна надав відносинам між Іраном і Російською Федерацією 

ще більшої прагматичності, збалансованості та геополітики. Тегеран оцінив курс 

нового президента Росії як повернення до великої політики [740, р. 260-261]. 

Зрозуміло, що політична вмотивованість блокування санкцій по лінії Організації 

Об’єднаних Націй проти Тегерана лише зросла з відродженням геополітичних амбіцій 

Москви за президентства В. Путіна. 

Однак неприйняття російським керівництвом політики міжнародних санкцій у 

рамках ООН було зумовлене й значними економічними інтересами країни.  

Річ у тім, що зі зміною влади у Кремлі 2000 р. пов’язують вихід Росії із досить 

неоднозначної домовленості «Гор-Черномирдін», дотримання якої завдало Москві 

збитків у декілька мільярдів дол. США. Наприклад, за даними, опублікованими 

«Независимой газетой», втрати «лише у грошовому вимірі оцінюються експертами на 

суму близько 4 млрд дол. США, із яких 2 млрд – збитки внаслідок зриву вже 

укладених контрактів і ще 2 млрд – за контрактами, які перебували на стадії 

доопрацювання й були згорнуті» [38].  

Знаковою подією після виходу Російської Федерації зі своїх зобов’язань перед 

американцями в розвитку російсько-іранської взаємодії можна вважати офіційний 

візит президента ІРІ С. М. Хатамі до Москви у березні 2001 р. У ході зустрічі лідери 

держав підтвердили, що співробітництво Росії й Ірану в економічній, політичній, 

торговельній, культурній сферах відповідають національним інтересам обох країн, а 

також сприяють зміцненню миру в регіоні. Під час візиту сторони обговорили 

співпрацю й у ядерній сфері та нафтогазовій промисловості. Американська сторона 

стверджує, що під час своїх відвідин Москви С. М. Хатамі домовився з російським 

керівництвом про поставки сучасних озброєнь на суму близько 7 млрд дол. США 

[888, р. 28]. І дійсно, за інформацією Центру аналізу світової торгівлі зброєю, у 

2001 р. Тегеран розпочав реалізацію 25-річної програми переозброєння національних 

збройних сил, котра передбачала в основному орієнтацію на закупівлю озброєнь і 

воєнної техніки російського виробництва. Загальний обсяг фінансування програми 

оцінюється у 25 млрд дол. США [197].  

Поміж того, офіційна Москва розуміла, що, у разі прийняття санкційної резолюції 

в Раді Безпеки ООН, їй доведеться обмежити або навіть відмовитись від своїх 

контрактів із Тегераном у ядерній сфері. За словами старшого радника Департаменту 

з питань безпеки і роззброєння Є. Зведре, ядерне співробітництво Росії з Іраном 

найбільше непокоїло американських і ізраїльських політиків із тієї причини, що 

начебто воно прискорює процес набуття Іраном ядерної зброї. Тому американці 

наполягали на забороні ядерного співробітництва між РФ та ІРІ у межах резолюції 

ООН. Як далі пише експерт, США та Ізраїль пояснюють це таким чином: 

1) російський реактор може використовуватися для вироблення плутонію для зброї; 

2) технології й обладнання із збагачення урану застосовуватимуться Тегераном у 

воєнних цілях; 3) контракти з Іраном у царині атомної енергетики дозволять 

іранським фахівцям набути досвід роботи з ядерними матеріалами, що сприятиме 

розвитку воєнної ядерної програми [64, с. 40].  
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Тож на кону стояла доля здійснюваного фахівцями Мінатому Бушерського 

проекту. Нагадаємо, що положення контракту на завершення розпочатого німцями 

будівництва першого енергоблоку АЕС у Бушері були узгоджені ще у вересні 1994 р., 

результатом чого й стало підписання 5 січня 1995 р. низки угод, зокрема: Контракту 

на завершення будівництва першого енергоблоку АЕС у Бушері; Протоколу 

переговорів між міністром Російської Федерації з атомної енергії В. Михайловим і 

віце-президентом ІРІ, Президентом ОАЕІ Р. Амроллахі [122, с. 133]. Вартість 

будівництва лише першого ядерного енергетичного блоку Бушерської АЕС 

оцінювалась на рівні від 800 млн до 1 млрд дол. США. Крім того, передбачалось, що в 

майбутньому Росія зможе поставити в Іран ще три реактори. Один – у 1000 МВт, і 

два – по 440 Мвт кожний.  

Економічна зацікавленість проектом «Бушеру» для Росії, окрім фінансових 

дивідендів, проявлялася ще й у тому, що до виконання замовлення було залучено 

300 російських підприємств, контракт зберігав 20  000 робочих місць для 

високопрофесійних кадрів [89]. 

За умови поставки ще трьох реакторів сума контракту значно би збільшилась: за 

західними джерелами – до 8 млрд дол. США. За підрахунками колишнього керівника 

Мінатому В. Михайлова, сума досягла би 3-3,5 млрд дол. США [204, с. 10]. Не слід 

скидати з рахунків і супровідні документи з реалізації проекту «Бушер». До таких, 

наприклад, варто віднести підписану 24 серпня 1995 р. російсько-іранську угоду про 

поставки російського ядерного палива для іранської АЕС у Бушері протягом  

2001-2011 рр. на суму 30 млн американських доларів на рік [694, р. 127]. І хоча 

російська сторона не реалізовувала останній контракт до 2005 р., його економічна 

привабливість від цього не зменшилась. Отже, як вказує Г. Голан, контракт [по 

«Бушеру»] забезпечив фізичне виживання атомному міністерству Російської 

Федерації, по суті, Мінатом отримав можливість функціонувати без турботи з 

приводу того, що завтра співробітники та спеціалісти галузі не отримають заробітну 

плату [574, р. 32].  

Наприкінці січня 2006 р. політика Москви щодо іранського «ядерного досьє» 

почала змінюватися у бік зближення з дипломатичними настановами європейських 

держав і США. У цей час Російська Федерація вперше на офіційному рівні доволі 

прозоро дала зрозуміти своїм західним партнерам, що вона підтримає ініціативу про 

перенесення розгляду справи щодо Ірану в Раду Безпеки ООН. Однак чіткої відповіді 

на пропозиції застосування санкцій проти Тегерану Кремль не сформулював.  

Зрушення в російській позиції щодо перегляду формату іранського ядерного 

врегулювання були викликані конкретними подіями. Передовсім, привертає увагу той 

факт, що якраз напередодні 25 січня 2006 р. В. Путін висунув ініціативу створення на 

території Росії, а також інших ядерних держав, системи міжнародних центрів із 

надання послуг ядерного паливного циклу, включаючи й збагачення урану, на 

недискримінаційній основі й під контролем МАГАТЕ. Такою заявою Москва, 

перехоплюючи дипломатичну ініціативу в Євросоюзу, фактично запропонувала 

власний шлях вирішення іранської ядерної кризи. За словами російського лідера, цей 

проект «міг би бути розрахований на тривалу перспективу за участю країн, які мають 

серйозні, великі запаси уранової сировини» [139].  

Цікавим є те, що план В. Путіна отримав визнання серед міжнародних експертів, 

зокрема й такого патріарха американської дипломатії, як Г. Кіссінджер [690].  

Дійсно, ідея могла би стати ефективним запобіжним засобом від силових акцій, 

санкцій із боку світової спільноти, одночасно забезпечуючи суворе дотримання ДНЯЗ 
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і міжнародних норм із нерозповсюдження. Однак Тегеран недвозначно відхилив 

пропозицію російського президента. Реакція Кремля хоча й була емоційною, проте 

реальних кроків назустріч американській дипломатії у підготовці проекту резолюції 

Ради Безпеки ООН щодо санкційних заходів проти ІРІ влітку 2006 р. Москва так і не 

здійснила. Російські керманичі, відкидаючи запропонований Білим домом пакет із 

санкцій, разом із Китаєм наполягали на продовженні дипломатичних переговорів з 

Іраном [353, р. 73].  

Послідовна політична лінія адміністрації В. Путіна на блокування санкційної 

резолюції ООН проти Тегерана зумовлювалась і зростаючим із 2003 р. геополітичним 

значенням ІРІ для національних інтересів Російської Федерації. 

Річ у тім, що з початком у березні 2003 р. воєнної кампанії союзників у Іраку та 

послабленням через це політичної ваги Багдада в міжнародних процесах на 

Близькому Сході, стратегічне значення Тегерана у визначенні регіонального 

геополітичного ландшафту додало себе неабиякими перевагами, чим і прагнув 

скористатися Кремль.  

На відміну від Пекіна, який був утягнений у стратегічну енергетичну конкуренцію 

з Вашингтоном на Близькому Сході, й обрав Тегеран одним із плацдармів для 

проникнення в район Перської затоки, Москва, не володіючи ресурсами Піднебесної, 

прагнула не стільки послабити економічні позиції США в затоці, скільки захистити 

власні інтереси у своїх традиційно життєво важливих зонах впливу – на Кавказі й у 

Центральній Азії.  

Коментуючи позицію російської влади на переговорах щодо підготовки першого 

пакету санкцій проти ІРІ в Раді Безпеки 2006 р., Т. Грехем із Центру Карнегі за 

міжнародний мир написав: «Москва надзвичайно цінує рішення іранського 

керівництва не втручатися в Центральну Азію та його відмову підтримати чеченських 

повстанців, які підривають вибухонебезпечну ситуацію на російському Північному 

Кавказі (на противагу американській політиці, котра, на переконання Москви, 

направлена на підрив її влади в регіоні)» [575, р. 37]. Цей факт, на думку Б. Тейлора, і 

визначив прагнення Російської Федерації мінімізувати набір санкційних заходів 

Організації Об’єднаних Націй проти ІРІ, аби змусити країну згорнути свою ядерну 

програму. Як відзначає фахівець, Москва навряд чи колись підтримає санкційну 

резолюцію Ради Безпеки ООН, що загрожуватиме існуванню іранського режиму [971, 

р. 85]. 

З іншого боку, російська сторона розуміла, що її поступки щодо впровадження 

міжнародних санкцій ООН проти зміцнілого Ірану можуть стати тим серйозним 

важелем на переговорах із Вашингтоном, аби змусити останній зважати на інтереси 

Росії [971, р. 88], наприклад стосовно проблеми розширення НАТО на Схід. 

Розраховувала Москва й обміняти свою лояльність при голосуванні в Раді Безпеки 

ООН щодо пакету санкцій проти ІРІ на лояльність американців у питанні вступу 

Російської Федерації до СОТ. Як написав голова московського бюро New York Times 

Дж. Л. Кліффорд, «очевидним є те, що Росія не розглядає санкції виключно в 

іранському контексті, а в розрізі цілого кола проблем у відносинах із Вашингтоном. 

Вона проводитиме переговори у прив’язці до договору про скорочення стратегічних 

озброєнь і зростаючого занепокоєння з приводу загрози поглинання НАТО України та 

Грузії. Якщо Вашингтон піде в цих питаннях назустріч Кремлю, то останній 

погодиться підтримати міжнародні санкції» [401]. 

Непоступливість Москви на переговорах у Раді Безпеки ООН про прийняття 

пакету санкцій проти ІРІ пояснювалася ще нечутливістю економіки країни до так 
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званих «вторинних» санкцій із боку Вашингтона, адже Росія на той момент не набула 

членства в СОТ, і її присутність на американському ринку була майже непомітною 

для російського політичного керівництва. Що стосується загрози санкцій із боку 

Євросоюзу, то вона видавалась малоймовірною з огляду на симетричну  

взаємозалежність сторін у енергетичній сфері. Тож чому Москва все ж таки 

підтримала пакет санкцій ООН проти Ірану? 

Трансформація підходу російської владної еліти до політики міжнародних санкцій 

стосовно ІРІ, на думку американського дослідника Т. Грехема, зумовлювалась тим, 

що Москві, з точки зору енергетичних інтересів, було вкрай вигідне виведення 

іранських вуглеводнів із європейського ринку, адже останнє б зміцнило позиції 

російських компаній у Європі, а через це й політичний вплив федерації у ЄС, а 

особливо в геополітичному плані близьких до Росії державах Східної Європи [575,  

р. 39]. Як зазначають аналітики авторитетного видання Financial Times Дж. Блітц і 

Г. Дайєр, «це є єдиним головним чинником, який пояснює, чому Москва все ж таки 

долучилася до санкційної стратегії проти Ірану в ООН» [356]. У свою чергу, 

Б. Тейлор із Міжнародного інституту стратегічних досліджень мотиви Російської 

Федерації підтримати впровадження міжнародних санкцій проти ІРІ пояснює тим, що 

Кремль був упевнений у тому, що Китай не допустить ізоляції нафтогазового сектору 

іранської держави [978, р. 85].  

Утім, визначена полярність інтересів постійних членів Ради Безпеки ООН, котра й 

зумовила трирічні переговори щодо документа організації, призвела до того, що 

перша санкційна резолюція ООН № 1737 проти Ірану, прийнята 23 грудня 2006 р. 

[183], була максимально чутливою до зовнішньополітичних цілей європейських 

держав, Китаю і Росії.  

Більшість західних експертів визначила дві перші резолюції Ради Безпеки ООН із 

санкцій щодо Ірану як «європейські». Останні ж зробили все, аби резолюція 

стосувалася лише питань, пов’язаних із іранською ядерною програмою та не 

зачіпляла їхні економічні й енергетичні проекти [1006]. Поміж іншого, Москва 

«розбавила» текст санкційного документа Організації Об’єднаних Націй у такий 

спосіб, що до нього не увійшло навіть ембарго на поставки звичайних озброєнь, на 

чому наполягали США. Європейські держави, до того ж, значно скоротили список 

фінансових установ Ірану, які підлягали б дії санкцій ООН, виключивши з нього 

навіть банки Меллі та Садерат, які Вашингтон звинувачував у фінансуванні ядерних 

досліджень Тегерана й підтримці діяльності терористичної організації «Хезболла». Не 

підтримали європейці й включення до санкційного списку ООН банків Сепах і Мелат. 

Останні дві установи, наприклад, обслуговують зовнішні фінансові операції 

політичної еліти Ірану, зокрема КСІР, котрий вкладає кошти в ядерні проекти 

держави. У цілому обсяг підозрілих транзакцій цих банків сягав до 2 млрд дол. США 

щорічно [491].  

Тож з урахуванням змін і виключень, зроблених у проекті резолюції 

1737 відповідно до пропозицій Китаю, Росії і Франції, узгоджений варіант документа 

робив його майже непомітним для впливу на іранську владу. Розглянемо головні 

положення першої санкційної резолюції ООН № 1737 проти ІРІ.  

У преамбулі тексту 1737 документа Ради Безпеки ООН відмічається серйозне 

занепокоєння з приводу того, що «у доповіді Генерального директора МАГАТЕ від 27 

лютого 2006 р. перераховано ряд питань … і проблем, котрі стосуються ядерної 

програми Ірану, включаючи теми, які можуть мати воєнний ядерний аспект, і що 

МАГАТЕ не може зробити висновок про відсутність у Ірані незаявлених ядерних 
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матеріалів чи діяльності». Далі вказується на те, що «після більше ніж трьох років 

зусиль Агенції щодо з’ясування всіх аспектів ядерної програми Ірану наявні пробіли в 

інформації продовжують викликати стурбованість, і МАГАТЕ не здатна досягнути 

прогресу у своїх зусиллях надати гарантії відсутності в Ірані незаявленого ядерного 

матеріалу і діяльності» [183]. З огляду на вищезазначене, Рада Безпеки переповнена 

рішучістю «переконати Іран виконати вимоги … МАГАТЕ, а також стримати 

розробку Іраном чутливих технологій на підтримку його ядерної та ракетної програм» 

і виконати свій головний обов’язок за Статутом ООН з підтримки міжнародного миру 

та безпеки [183]. Тож, задля здійснення впливу на Іран з метою припинення ним 

ядерної діяльності, діючи на підставі ст. 41 Глави VII Статуту ООН, Рада Безпеки 

впроваджує санкційні заходи. 

Зокрема, п. 3 зобов’язує «всі держави застосувати необхідні заходи для 

попередження прямих чи непрямих поставок, продажу чи передачі зі своєї території, 

чи своїми громадянами, або з використанням морських чи повітряних суден під їхнім 

прапором Ірану чи для використання в Ірані або в його інтересах – незалежно від 

країни походження – усіх предметів, матеріалів, обладнання, товарів і технологій, 

котрі могли б сприяти діяльності Ірану, пов’язаній із збагаченням, переробкою чи 

важкою водою, або розробкою систем доставки ядерної зброї» [183]. П. 4 за змістом 

доповнює і розширює попередній, адже «постановляє всім державам вжити необхідні 

заходи для попередження прямої чи непрямої поставки, продажу чи передачі 

[Ірану] … будь-яких інших предметів, які держава визначає як такі, що сприятимуть 

діяльності, пов’язаній із збагаченням, переробкою чи важкою водою, розробкою 

систем доставки ядерної зброї; будь-яких інших предметів, якщо держава визначає, 

що вони сприятимуть діяльності, яка пов’язана з іншими темами, з приводу яких 

МАГАТЕ висловила занепокоєння» [183].  

Крім того, резолюція Ради Безпеки ООН п. 6. встановила, що «всі держави також 

вживатимуть необхідні заходи задля припинення надання Ірану будь-якої технічної 

допомоги чи професійної підготовки, фінансової допомоги, інвестицій, брокерських 

та інших послуг і передачі фінансових ресурсів чи послуг, пов’язаних із поставкою, 

продажем, передачею, виробництвом чи використанням заборонених предметів, 

матеріалів, обладнання, товарів і технологій, вказаних у п. 3, 4», тобто таких, які 

пов’язані з ядерною діяльністю Ірану та розробкою систем доставки ядерної зброї. 

П. 7 документа за змістом продовжує попередній, адже у ньому йдеться про те, що 

«Іран не може експортувати будь-які предмети [пов’язані з його ядерною діяльністю – 

Авт.], і що всі держави-члени заборонять придбання таких предметів з Ірану їхніми 

громадянами чи з використанням морських чи повітряних суден під їхнім прапором, 

незалежно від того, походять вони з території Ірану чи ні» [183].  

Значущим щодо визначення кола санкційних заходів, накладених проти Тегерана, 

є положення п. 12 документа № 1737 Ради Безпеки ООН, у якому зазначено, що «всі 

держави заморозять грошові засоби, інші фінансові активи й економічні ресурси, 

котрі наявні на їхній території на дату прийняття цієї резолюції чи у будь-який 

наступний період і які перебувають у власності чи під контролем фізичних і 

юридичних осіб, вказаних у додатку, а також інших фізичних і юридичних осіб, котрі, 

як встановлено Радою Безпеки чи Комітетом, беруть участь у чутливій у плані 

розповсюдження ядерної діяльності Ірану й у розробці систем доставки ядерної зброї, 

безпосередньо пов’язані з цим» [183].  

Між тим, п. 14 і 15 певною мірою обмежують дію положень п. 12, оскільки в п. 14 

ми знаходимо: «держави можуть дозволити поповнення рахунків, заморожених на 
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виконання положень п. 12, за рахунок відсотків чи інших нарахувань, призначених за 

цими рахунками, чи виплати за контрактами, угодами чи зобов’язаннями, які було 

укладено до дати, коли вказані рахунки підпали під дію положень цієї резолюції». А у 

п. 15 вказується на те, що «заходи, передбачені п. 12, не повинні перешкоджати 

здійсненню вказаними фізичними чи юридичними особами виплат за контрактом, 

укладеним до включення такої фізичної чи юридичної особи у список, за умови, що, 

як встановлено відповідними державами, контракт не пов’язаний із будь-якими 

забороненими предметами, матеріалами, обладнанням, товарами, технологіями, 

допомогою, професійною підготовкою, фінансовою допомогою, інвестиціями, 

брокерськими та іншими послугами, згаданими у п. 3, 4 і 6» [183].  

Отже, п. 14 і 15 створюють «вікно можливостей» для держав-членів ООН оминути 

заборони, визначені в цьому ж документі, адже, за цією ж резолюцією, країнам-

членам дозволено самим, виходячи з їхньої політичної волі та інтересів 

ідентифікувати той чи інший матеріал або технологію як таку, що пов’язана з 

ядерною діяльністю Тегерана.  

Більше того, особливо цікавим на цьому фоні виглядає останнє положення п. 15 

санкційної резолюції Ради Безпеки ООН за номером 1737, у якому прописана 

процедура, за якою держава може розморозити активи, котрі підпадають під заборону 

ООН. Тож розморожування може бути здійснене «після того, як відповідні держави 

повідомили Комітет [із санкцій – Авт.] про свій намір дозволити … розморожування 

грошових засобів, інших фінансових активів чи економічних ресурсів у цілях, якщо 

це доцільно» [183]. У такий спосіб Рада Безпеки ООН дозволила державам-членам не 

лише самим визначати ступінь загрози здійснюваних ними транзакцій і поставок до 

Ірану, а й значною мірою посприяла приховуванню їхніх реальних мотивів у 

здійсненні таких операцій.  

Текст документа також встановлює обмеження на пересування для осіб, що 

причетні до ядерної діяльності Тегерана. Так, п. 10 закликає всі держави «бути 

уважними щодо в’їзду на їхню територію чи транзитного проїзду через них фізичних 

осіб, котрі опікуються чутливою в плані розповсюдження ядерною діяльністю Ірану і 

розробкою систем доставки ядерної зброї» [183].  

Звертає на себе увагу той факт, що резолюція 1737 була гуманітарного 

спрямування, адже п. 13 містить таке положення: «Усі заходи, уведені п. 12, не 

застосовуються щодо грошових коштів, інших фінансових активів чи економічних 

ресурсів, котрі, як було встановлено відповідними державами, необхідні для покриття 

основних видатків, включаючи оплату продуктів харчування, аренду житла чи 

іпотечного кредиту, ліків і медичного лікування, податків, страхових виплат чи 

комунальних послуг» [183]. 

Про слабкість санкційного документа 1737 Ради Безпеки ООН проти Тегерана 

свідчить і той факт, що по суті на його фоні Росія здійснювала поставки в країну  

29 модернізованих зенітно-ракетних комплексів «Тор-М1», загальною сумою  

700 млн дол. США, здатних вражати всі типи літаків, гелікоптерів, а також крилаті 

ракети й безпілотні летальні апарати. З іншого боку, як вказує Б. Тейлор, «пакет 

санкцій, запроваджений 1737 документом ООН, доцільно розглядати як спосіб 

відновлення переговорного процесу з Тегераном щодо його збагачувальної 

діяльності» [971, р. 64]. 

Вказана вище суперечливість положень та значні виключення в першому 

санкційному документі Організації Об’єднаних Націй призвели до того, що майже 

відразу після його прийняття США розпочали переговори з іншими постійними 
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учасниками Ради Безпеки щодо ухвали другого пакету санкцій проти ІРІ по лінії 

ООН.  

Обговорення деталей документа всупереч очікуванням експертів не забрало багато 

часу. 21 лютого 2007 р. на засіданні Ради Безпеки було представлено доповідь щодо 

виконання Іраном вимог 1737 документа, у якій підкреслювалося, що МАГАТЕ 

підтверджує відмову Тегерану надати доступ інспекторам Агенції до своїх ядерних 

об’єктів. У зв’язку із цим, 24 березня 2007 р. Рада Безпеки ООН схвалила новий 1747 

документ, яким було значно розширено та зміцнено набір колективних примусових 

дій невоєнного характеру.  

Неабияким політичним досягненням постійних членів слід визнати те, що 

сторонам у цілому вдалося досягнути компромісу із запроваджуваних санкцій. 

Зокрема, Росія погодилась проголосувати за накладання ембарго на поставки 

наступальних озброєнь до Ірану. П. 6 документа закликає всі держави «проявляти 

пильність із приводу прямих чи непрямих поставок, продажу чи передачі Ірану зі 

своєї території чи їхніми громадянами … будь-яких бойових танків, бойових 

броньованих машин, артилерійських систем великого калібру, бойових літаків, 

гелікоптерів, воєнних кораблів, ракет чи ракетних систем» [183].  

Зміцнюючи систему санкційних заходів, резолюція 1747, до того ж, забороняла 

всім державам-членам надавати будь-яку технічну чи фінансову допомогу Тегерану, 

пов’язану з поставками зброї до країни, адже у ній вказувалося на те, що держави 

мають утримуватися від «надання Ірану будь-якої технічної допомоги або 

професійної підготовки, фінансової допомоги, інвестицій … послуг, пов’язаних із 

поставкою, продажем, передачею, виробництвом чи використанням [звичайних 

озброєнь], з метою попередження дестабілізаційного накопичення зброї» [183]. 

Варто підкреслити, що санкційна політика ООН стосовно ІРІ здійснювалась за так 

званою комбінованою стратегією, суттєвим елементом якої стали санкції на фінансові 

активи й пересування іранських політиків і військовослужбовців, котрі причетні до 

ядерної програми держави. Формуючись за цією схемою, резолюція 1747 на зразок 

1737 документа в додатку містила список із 28 осіб та установ, котрі, на думку 

міжнародного співтовариства, були причетні до ядерних чи ракетних технологій 

Ірану. У своїй більшості перелік складено із представників КСІР і співробітників 

Банку Сепах, який, поміж іншого, розглядається американською розвідкою як 

ключове джерело фінансування діяльності міжнародних терористичних організацій на 

Близькому Сході.  

Подібно до документа 1737, резолюція 1747 передбачала у 60-денний термін 

підготовку МАГАТЕ звіту про виконання Іраном положень рішення Ради Безпеки й 

укотре попереджала Тегеран, що, у разі подальшого ігнорування вимог ООН, 

санкційна політика набуватиме більш жорсткого характеру [183]. 

Незважаючи на подальше невиконання рішень Ради Безпеки ООН, викладених у 

документах 1737 і 1747, ухвала третього документа організації, котрим би 

визначалися нові параметри політики міжнародних санкцій проти Тегерана, 

відкладалася з двох причин.  

Перша обставина зумовлювалась тим, що в серпні 2007 р. Іран і МАГАТЕ 

долучилися до чергового раунду переговорів із вироблення принципів «Робочого 

плану дій» між сторонами. Згідно з документом, Тегеран брав на себе зобов’язання у 

тримісячний період надати МАГАТЕ чіткі відповіді на питання Агенції, пов’язані з 

роботою всіх ядерних об’єктів у ІРІ. Через це безрезультатними виявилися спроби 
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досягнути політичного консенсусу з упровадження нових примусових невоєнних 

заходів ООН. 

І по-друге, у листопаді 2007 р. Американська національна розвідувальна служба 

підготувала доповідь «Іран: ядерні прагнення і можливості», де було зібрано 

результати роботи 16 розвідувальних служб США. Центральним елементом 

документа, на нашу думку, можна назвати висновок його авторів про те, що «Іран 

зупинив свою ядерну програму у 2003 р.» [791]. 

Водночас такий умовивід фахівців, зважаючи на подальші змістовні формулювання 

щодо іранського ядерного питання, не може розглядатися як остаточний. 

Підтвердженням цьому може служити хоча б положення, де йдеться про те, що ІРІ 

продовжує утримувати технології, спроможні допомогти країні набути ядерного 

статусу. Разом із тим, автори доповіді демонстрували готовність конструктивно 

підійти до розв’язання іранського ядерного вузла, висловлюючись фактично проти 

зміцнення санкційних заходів проти Тегерана [791].  

Усупереч очікуванням міжнародного співтовариства, Тегеран скористався 

відтермінуванням прийняття нового пакету санкцій у рамках ООН, аби активізувати 

свою ядерну діяльність.  

Уже у квітні 2007 р. голова іранської Організації з атомної енергії Г. Агазаде, 

виступаючи в Натанзі перед високопосадовцями, вченими-ядерниками заявив, що 

його держава вийшла на «промисловий рівень збагачення урану». Він також 

повідомив про те, що «в Ірані розгорнуто промислове виробництво центрифуг, які 

використовуються для збагачення ядерного палива» [70]. 

4 лютого 2008 р. Тегеран здійснив успішний запуск космічної ракети «Кавешгяр-

1», що може свідчити про те, що країна впритул наблизилася до виробництва 

балістичних ракет великого радіуса дії. За словами колишнього начальника Головного 

штабу Ракетних військ стратегічного призначення Росії генерала-полковника 

В. Єсіна, «таке досягнення наочно демонструє те, що іранські фахівці опанували 

виробництво таких рідинних ракетних двигунів, котрі дозволяють у перспективі 

створити й балістичні ракети дальністю дії 3500-4000 км, а можливо й більше» [249]
.
 

У зв’язку із цим, Рада Безпеки ООН 3 березня 2008 р. ухвалила третій 

1803 документ, який визначив нові санкційні заходи, направлені на недопущення 

набуття Іраном ядерного статусу. Резолюція була поставлена на голосування 

Великобританією та Францією і віднайшла підтримку всіх членів Ради Безпеки ООН, 

утрималась лише Індонезія [107].  

Резолюцією ООН № 1803 світова спільнота знову підтвердила збереження всіх 

санкційних заходів, упроваджених у 1737 і 1747 документах організації. Крім того, 

набір міжнародних санкцій проти ІРІ знову було посилено за рахунок того, що до 

заборон потрапили операції з іранськими банками «Садерат» і «Меллі», з їхніми 

закордонними філіями. Догляду також підлягали вантажі, котрі перевозилися 

компаніями «Іран ейр» й «Іран шіппінг лайнз» [184].  

Реалізуючи комбіновану політику санкцій, Рада Безпеки ООН у додатках 

розширила коло осіб (до 18) та установ (до 12), які підпадали під дію цільових 

примусових дій невоєнного характеру.  

На відміну від попередніх рішень Ради Безпеки, у документі відзначалося, що Іран 

співпрацює з МАГАТЕ, що було відображено в доповідях Генерального директора 

МАГАТЕ від 15 листопада 2007 р. і 22 лютого 2008 р., а також у п. 2  

підкреслювалося, що «подальша взаємодія Тегерана з Агенцією сприяла б 



Міжнародні санкції у світовій політиці: теорія і практика 

 

121 

відновленню впевненості міжнародного співтовариства у виключно мирному 

характері ядерної програми Ірану» [184]. 

Водночас із резолюцією було зроблено спільну заяву країн «шістки» (п’ять 

постійних членів Ради Безпеки ООН плюс Німеччина), у якій висловлювалося 

сподівання на відновлення довіри до іранської ядерної програми, і країні 

пропонувалось надати фінансові преференції в разі згортання ядерної діяльності 

[107]. 

Ухвала Радою Безпеки ООН третього пакету санкцій проти ІРІ викликала 

негативну реакцію політиків у Тегерані. За висловом представника Ірану в МАГАТЕ 

Алі Асгара Солтаніє, рішення стало «ножем у серце Агенції». Офіційний представник 

іранського уряду Голам Хоссейн Ельхам повідомив про призупинення переговорів із 

«шісткою» і висловив пропозицію відтепер вести переговори виключно з МАГАТЕ. 

Найбільш бурхливу відповідь ООН надав президент Ірану М. Ахмадінеджад. Зокрема, 

у своїй заяві від 8 квітня 2008 р. він оголосив, що розпочато роботи з розміщення на 

заводі в Натанзі додаткових 6 тис. центрифуг [107]. 

Наприкінці серпня 2009 р. пройшов черговий раунд переговорів країн «шістки» 

щодо можливого зміцнення санкційних заходів проти Тегерана в рамках Організації 

Об’єднаних Націй. Традиційно ініціаторами більш жорстких санкцій стали США.  

20 серпня 2009 р. держсекретар США Х. Клінтон провела телефонну розмову зі 

своїм російським колегою С. Лавровим, у ході якої американський дипломат 

висловилась за доцільність застосування нових «травмуючих санкцій» ООН стосовно 

Тегерана, аби змусити його припинити збагачувальні роботи. До них, за задумом 

Білого дому, мали бути віднесені заморожування активів іранського Центрального 

банку й заборона на поставки очищеного бензину. Однак Москва повелася очікувано 

й укотре не підтримала Вашингтон. Знову ж, підтримавши Росію, Китай також 

виступив за продовження переговорів з Іраном [250]. 

Певну розрядку в перемовини принесла й заява МАГАТЕ про уповільнення роботи 

іранського атомного проекту, але вказала й на те, що підозри стосовно розробки 

ядерної зброї Тегераном виглядають вірогідними. Свідченням цьому є наявність в ІРІ 

понад 5 тис. діючих центрифуг, але з нововстановленими їх кількість сягне 8300. 

Загальна кількість напрацьованого Іраном низькозбагаченого урану перевищила 1,5 

тонни. Водночас Іран погодився на вдосконалення камер спостереження та системи 

збору інформації на об’єкті в Натанзі. Важководний реактор у Ераку готовий на 63 %. 

Цей об’єкт, як відзначають фахівці, у подальшому може бути залучений у 

виробництво плутонію для ядерної зброї [644]. 

Нове ж загострення ситуації навколо іранської ядерної програми мало місце у 

вересні 2009 р., адже у цей час МАГАТЕ стало відомо про другий підземний завод зі 

збагачення урану у Фордоу – черговий таємний ядерний центр на півночі поблизу 

Куму. У листопаді 2009 р., відповідаючи на критику міжнародного співтовариства у 

зв’язку зі своїм ядерним досьє, Тегеран заявив про наміри збудувати в майбутньому 

ще 10 заводів зі збагачення урану [971, р. 59].  

Криза поглибилася у січні 2010 р., після того, як іранська сторона не зреагувала на 

останню пропозицію МАГАТЕ надіслати відповідно ¾ свого низькозбагаченого урану 

до Росії для збагачення з подальшим переробленням у паливні стрижні (для 

іранського реактора) у Франції. У лютому 2010 р. М. Ахмадінеджад оголосив Іран 

«ядерною країною» і заявив про намір підняти рівень збагаченого урану з 3,5 % 

максимуму до 20 %, рівень, необхідний для виробництва ядерного палива для 
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реактора. Отже, цей крок ще більше наблизив іранську державу до 90 % рівня, 

потрібного для виробництва ядерної зброї.  

Невдовзі, після початку процесу збагачення до 20 %, МАГАТЕ видала доповідь 

«Впровадження Угоди про гарантії і відповідних положень Резолюцій Ради Безпеки 

ООН в Ісламській Республіці Іран», у якій висловлювалося хвилювання з приводу 

того, що «минула чи сучасна таємна діяльність стосовно розвитку ядерних технологій 

може призвести до створення ядерної ракети» [222].  

Заклики до посилення міжнародних санкцій на фоні таких подій виглядали 

закономірними. Американський президент Б. Обама оголосив про доцільність 

запровадження нового «посиленого режиму санкцій, який продемонструє Ірану, 

наскільки він ізольований від усього світу» [222].  

З іншого боку, слід зазначити, що політичний підхід адміністрації Б. Обами у 

2009 р. щодо Ірану контрастував із підходом адміністрації Дж. Буша-мол., адже для 

нього стало притаманним намагання поєднати санкції з активними і стійкими 

зусиллями щодо залучення Ірану до переговорів із ядерної проблеми. Про це свідчить 

і затягування майже на рік процесу прийняття нового пакету санкцій стосовно 

Тегерана. Зокрема, у квітні 2009 р. було внесено низку законопроектів (HR 2194, 

S. 908, H.R. 1208, і H.R. 1985), націлених на посилення дії «Акта про санкції проти 

Ірану» в тій частині, що визначає процедуру накладання санкцій на іноземні компанії, 

що постачають у Іран бензин або обладнання для будівництва НПЗ на його території. 

У ході їх обговорення вони були об’єднані в закон «Акт про санкції стосовно 

іранського бензину» (IRPSA), що був ухвалений лише 15 грудня 2009 р. голосуванням 

412/12 [222].  

Коли ж стало зрозуміло, що поступки тільки додають рішучості іранському 

керівництву у просуванні ядерної програми, Вашингтон робить декілька жорстких 

кроків проти ІРІ. Уже в березні 2010 р. президент Б. Обама продовжує на рік 

торговельну та інвестиційну заборону щодо Ірану (розпорядженням 12959) й ініціює в 

ООН новий раунд переговорів із вироблення чергового документа стосовно санкцій 

проти Тегерана. 

На цей раз європейські країни-члени Ради Безпеки ООН виступили на боці 

американської адміністрації, адже Євросоюз остаточно перестав розраховувати на 

реалізацію стосовно ІРІ так званого «лівійського варіанту», коли, відчувши на собі 

силу американської силової стратегії, а потім і політики міжнародних санкцій у межах 

ООН, іранці підуть на переговори та змінять свою позицію в ядерному питанні в 

обмін на економічну та фінансову допомогу.  

Проте прийняття нової резолюції щодо санкцій Ради Безпеки ООН вимагало згоди 

ще двох держав із правом вето – Китаю та Російської Федерації.  

Консультації між державами «шістки» розпочались відразу після проведення 

всесвітнього вашингтонського саміту 12-13 квітня 2010 р., присвяченого проблемам 

ядерної безпеки. Незважаючи на те, що державний секретар США Х. Клінтон 

повідомила про те, що сторони «зберігають єдність», постійний представник США в 

ООН С. Райс змушена була констатувати, що Китай «погодився розпочати серйозні 

переговори», але обговорення теми зміцнення санкцій стосовно Ірану «імовірно, буде 

складним, адже в Раді Безпеки з цього приводу досі немає одностайності» [201]. 

Американське видання «Wall Street Journal» повідомило, що німецьким і 

британським дипломатам вдалося домовитися з американською стороною, аби вона 

не наполягала на прямому обмеженні експорту іранського газу та нафти, імпорті 

Іраном нафтопродуктів, а також дозволила б Тегерану й надалі працювати на 
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світовому фінансовому ринку. Якби ж Вашингтон не пішов на поступки, то Китай і 

Росія скористалися б своїм правом вето в Раді Безпеки ООН.  

Завідувач сектору з питань Ірану Інституту сходознавства РАН, експерт МДІМВ 

МЗС Росії Н. Мамєдова відзначає особливу роль Китаю під час обговорення 

санкційних заходів проти ІРІ в ООН протягом 2009-2010 рр. У своєму інтерв’ю 

«Времени новостей» фахівець пояснила: «У Китаю найбільш міцні економічні позиції 

в Ірані. До 20 % китайського імпорту нафти надходить з Ірану, в іранському експорті 

це більше третини. Пекін інвестує в різні галузі іранської економіки, у будівництво, 

комунікації. Тільки в нафтогазову промисловість найближчими роками піде понад 

100 млрд дол. США» [201]. Через це КНР втрачати Іран немає сенсу, адже вона 

володіє достатніми засобами впливу, аби натиснути на Тегеран, якщо в того й справді 

є воєнні ядерні амбіції. У відносинах із США Китай здатний тривалий час успішно 

розігрувати «іранську карту» з урахуванням високої зацікавленості Ірану в 

партнерстві з ним. 

Стримане ставлення Пекіна до проекту четвертої санкційної резолюції Ради 

Безпеки ООН проти Тегерана стало очевидним наприкінці квітня 2010 р. під час 

зустрічі голови МЗС КНР Яна Цзечі та секретаря Вищої ради національної безпеки 

Ірану Саїда Джалілі. На прес-конференції, котра відбулася після переговорів, 

китайський дипломат повідомив, що «Китай продовжуватиме виходити з необхідності 

мирного вирішення ядерної проблеми Ірану» і що незалежна держава може розвивати 

ядерну енергетику [201].  

На думку С. Лузяніна, така «політична мотивація Пекіна полягає в його прагненні 

зберегти Тегеран як стримувальний чинник для США – головного стратегічного 

конкурента Китаю на найближчу перспективу в Азії і в цілому у світі. Китай займає 

найбільш обережну, якщо не сказати негативну, позицію щодо можливості ухвали 

жорсткіших санкцій проти Ірану. Пекін прагнутиме зберегти напруженість у ірансько-

американських відносинах до останнього, адже це йому вигідно й тактично, і 

стратегічно. До того ж, стратегія Китаю значно змінюватиметься, адже ця країна себе 

раніше позиціонувала як регіональна держава, а нині як глобальна» [201]. 

Але ситуація на переговорах щодо четвертого пакету санкцій у Раді Безпеки ООН 

дещо відрізнялася від того, що ми спостерігали раніше, адже Росія, всупереч 

очікуванням іранських і російських дипломатів, демонструвала готовність підтримати 

країни Заходу. Корекція російської стратегії щодо міжнародних санкцій 

зумовлювалась низкою подій, які мали місце на світовій сцені протягом 2009 – першої 

половини 2010 рр. Зупинимося на головних із них. 

По-перше, Москва була роздратована активізацією енергетичних контактів між 

Іраном і Туреччиною, що оцінювалося російською владою як загроза національним 

інтересам федерації за двома азимутами – енергетичному та геополітичному. Кремль 

забив на сполох ще у 2008 р., коли Тегеран і Анкара уклали двосторонню угоду про 

поставки газу до Європи, заради чого на першому етапі передбачалося збудувати 

газопровід довжиною 660 км і вартістю 1,3 млрд дол. Цей договір не був утілений у 

життя через тиск Вашингтона на Туреччину, однак загострення турецько-ізраїльських 

відносин через події навколо Флотилії свободи у травні 2010 р. змусили Туреччину 

повернутися до досягнутої з Тегераном домовленості. Цей факт російське МЗС не 

могло проігнорувати, адже угода означала для Москви загрозу потенційного входу 

іранського газу на європейський ринок, а значить у перспективі й можливість втрати 

своєї монополії в Європі. Підписання контракту яскраво продемонструвало Кремлю й 

те, що Тегеран не взяв до уваги наміри федерації переорієнтувати поставки іранського 
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газу до Азії в обмін на блокування Москвою міжнародних санкцій у Раді Безпеки 

ООН. 

Крім того, ірансько-турецьке зближення Росія традиційно сприймає в розрізі 

посунення її геополітичних інтересів у Чорноморсько-Каспійському, а також 

Центральноазійському регіонах. На цей раз підозри російського керівництва мали під 

собою реальне підґрунтя, адже протягом 2008-2009 рр. Тегеран нарощував 

дипломатичну активність у Азербайджані й Туркменії, уклавши з обома країнами 

низку угод економічного характеру всупереч інтересам Москви. Отже, голосуючи за 

санкції, Кремль прагнув покарати Іран і остаточно перекрити доступ іранським 

вуглеводням до Європи [137]. 

По-друге, із насторогою російське керівництво поставилось до воєнно-політичного 

зближення між Анкарою, Тегераном і Пекіном, якому було дано старт у квітні 2010 р. 

спільними турецько-китайськими навчаннями, підтриманими ІРІ. 

По-третє, трансформація підходу Москви до впровадження антиіранських санкцій 

у рамках ООН спричинялася й певними змінами у внутрішній політиці Росії. Обрання 

Д. Медвєдєва президентом Російської Федерації започаткувало традиції постмодернізму у 

веденні Кремлем зовнішніх справ. Головна відмінність постмодерністської дипломатії 

Д. Медвєдєва від консервативного підходу В. Путіна полягає в тому, що вона 

формувалася після руйнації біполярності, схильна більше дослухатись до цінностей 

Заходу і не розглядає охорону державного суверенітету як базовий принцип 

міжнародних відносин [97]. Тож політична відповідальність за підтримку Росією 

більш жорстких санкцій у рамках ООН лежить безпосередньо на екс-голові держави. 

По-четверте, політика «перезавантаження» в російсько-американських відносинах, 

призупинення Вашингтоном подальшого розширення НАТО на Схід за рахунок Грузії 

й України, відтермінування створення системи ПРО в Європі довело Москві, що з 

Б. Обамою вона може розраховувати на врахування її інтересів у життєво важливих 

питаннях зовнішньої політики, тому й погодилась підтримати економічні санкції 

проти ІРІ. З іншого боку, Росія сама розраховувала на реалізацію угоди із США в 

ядерній енергетиці, що відкрило б американський ринок для Росатому [253, с. 25]. 

По-п’яте, подразнювальним фактором, котрий подіяв не на користь Тегерана під 

час обговорення четвертої санкційної резолюції в Раді Безпеки ООН, стало те, що 

іранське керівництво спробувало обійти Москву й за допомогою Бразилії і Туреччини 

внести розкол у політичну єдність постійних членів і в такий спосіб заблокувати 

ухвалу нового документа організації щодо санкцій [388, р. 136]. 

І нарешті, не виправдалися сподівання Кремля стосовно нарощування економічної 

присутності Росії в Ірані. Наприклад, у торговельно-економічних відносинах Ірану із 

зарубіжними країнами частка Російської Федерації становить близько 5 %, і санкції 

ООН, поміж того, не торкнулися основних статей російського експорту до Ірану – 

металопрокату, автомобілів, деревини або поставок зерна [255, с. 134]. 

Нова політична реальність у Раді Безпеки ООН визначила успішність ухвали нею 

9 червня 2010 р. четвертого пакету міжнародних санкцій проти Ірану. Резолюцію № 

1929 підтримали 12 країн, Ліван утримався, Бразилія і Туреччина проголосували 

проти. 

Документ звертає на себе особливу увагу, адже в ньому, порівняно з іншими 

рішеннями організації, перелік санкційних заходів було значно розширено.  

Відзначаючи, що вирішення іранської ядерної проблеми зробить свій внесок у 

глобальні зусилля з нерозповсюдження, сприятиме реалізації мети звільнення 

Близького сходу від зброї масового знищення та засобів її доставки, Рада Безпеки тим 
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не менш наголосила на тому, що Іран донині не розпочав співпрацю з МАГАТЕ, аби 

усунути питання, пов’язані з його ядерною діяльністю, а також не виконує вимог, 

викладених у 1696, 1737, 1747 і 1803 резолюціях організації [189].  

У зв’язку із цим, Рада Безпеки ООН, діючи на підставі ст. 41 Статуту організації, 

постановляє, що «Іран не повинен брати участь … у будь-яких видах комерційної 

діяльності, пов’язаних із видобутком, виробництвом чи використанням ядерних 

матеріалів і технологій, у роботах із важкою водою або технологіями, пов’язаними з 

балістичними ракетами, здатними доставляти ядерну зброю» [189]. Крім того, 

документом заборонено іншим державам інвестувати в такі види діяльності ІРІ. 

П. 8 резолюції Ради Безпеки ООН підтверджує дію ембарго на поставки озброєнь 

до Ірану, а також закликає всі держави вжити заходів для попередження наданню 

Тегерану допомоги в технічній підготовці, фінансових ресурсах чи послугах, 

консультаційної допомоги, інших послугах чи допомоги, пов’язаних із поставкою, 

продажем, передачею, виробництвом, підтримкою в експлуатаційному стані чи 

використанням таких озброєнь і їх матеріальних засобів [189]. 

П. 9 резолюції 1929 конкретизує ембарго на поставки зброї та воєнних матеріалів, 

апелюючи до держав вжити заходів задля недопущення передачі технологій чи 

надання технічної допомоги у сфері виробництва чи застосування балістичних ракет 

[189]. 

П. 10-12 встановлюють коло осіб, до яких запроваджуються цілеспрямовані 

санкції. До списку, поданого в додатку 1929 документа Ради Безпеки ООН, потрапили 

представники КСІР та особи, причетні до їх роботи, а також ті, які сприяють чутливій 

у відношенні розповсюдження ядерній діяльності Ірану чи розробки систем доставки 

ядерної зброї [189]. 

Резолюцією 1929 Рада Безпеки увела заборону на операції з товарами, 

пов’язаними зі збагаченням, переробкою чи важкою водою, розробкою систем 

доставки ядерної зброї.  

Крім того, суттєвим кроком, націленим на вдосконалення моніторингу за 

дотриманням уведених заборон, стало запровадження більш жорстких оглядів 

вантажів, що вивозяться або ввозяться на територію ІРІ. Зокрема, у п. 14 читаємо: 

«Всі держави мають здійснювати … огляд будь-яких вантажів, які прямують до Ірану 

чи з цієї країни, якщо в держави наявна інформація, що вантаж містить предмети, 

поставка, продаж, передача чи експорт котрих заборонені» [189].  

Принципово новою тезою 1929 резолюції стало впровадження процедури 

утилізації виявлених у вантажах заборонених предметів, а також накладання на 

держави зобов’язання в п’ятиденний термін надавати 1737 Комітету письмову 

доповідь про результати проведення оглядів заборонених вантажів [189]. 

Звертає на себе увагу й прагнення міжнародного співтовариства обмежити 

фінансування Тегераном своїх ядерних розробок. Наприклад, резолюція 1929 закликає 

держави не допускати надання фінансових послуг й інших активів і ресурсів, якщо 

вони володіють інформацією, що такі послуги здатні посприяти чутливій у галузі 

розповсюдження ядерній діяльності Ірану чи розробки систем доставки ядерної зброї 

[189]. 

П. 22 документа Ради Безпеки закликає країни проявити пильність у веденні 

ділової активності зі структурами, зареєстрованими в Ірані, включаючи КСІР і ІРІСЛ, 

якщо в них є підстави вважати, що така активність сприятиме розробці ядерної зброї 

або систем її доставки. Подібну обережність пропонується проявляти й стосовно 

здійснення операцій з іранськими банками та їхніми зарубіжними філіями [189]. 
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Важливою статтею ухваленого документа є те, що ним було посилено механізм 

контролю за імплементацією санкційного режиму проти ІРІ шляхом формування 

Групи експертів. Остання мала складатися з восьми осіб, до повноважень котрої 

належали: допомога в діяльності 1737 Комітету ООН; збирання, вивчення й аналіз 

інформації, що надходитиме від держав, спеціалізованих органів ООН щодо 

виконання ними положень 1737, 1747, 1803 і 1929 документів Ради Безпеки; 

вироблення рекомендацій для Комітету та Ради, спрямованих на покращення 

виконання санкційних заходів; підготовка для Ради Безпеки проміжної доповіді про 

результати своєї роботи не пізніше ніж через 90 днів після створення Групи й 

підсумкової доповіді за 30 днів до завершення її повноважень із висновками та 

рекомендаційними настановами [189].  

Отже, із 2006 по 2010 рр. Рада Безпеки ООН ухвалила чотири резолюції, які 

оформили параметри ведення політики санкцій щодо до ІРІ.  

Зважаючи на те, що однією з головних умов успішності реалізації міжнародних 

санкцій ООН задля досягнення поставлених світовим співтовариством завдань є 

наявність у цільовій країні міцної опозиції, зорієнтованої на задоволення вимог Ради 

Безпеки при одночасному функціонуванні демократичної багатопартійної політичної 

системи, здатної забезпечити легітимну передачу влади на виборах, визначимо 

ступінь відповідності іранських політичних реалій цьому критерію [209].  

Витоки формування багатопартійної системи в Ірані сягають 1989 р., адже саме в 

липні цього року набув чинності «Закон про партії» [209, с. 500]. Відповідно до 

вказаного нормативного акта, всі політичні партії, об’єднання та рухи, котрі прагнуть 

здійснювати масову політичну діяльність, повинні отримати спеціальний дозвіл МВС 

Ірану після надання програмних і статутних документів. МВС, зі свого боку, 

перевіряє їх на лояльність до релігійної доктрини хомейнізму, через що всі існуючі 

партії тією чи іншою мірою автоматично стають приналежними до групи правлячого 

шиїтського духовенства.  

Крім того, особливістю партійної системи ІРІ є відсутність у ній партій західного 

зразка – з конкретними програмами та позиціями. Абсолютна більшість організацій, 

які вважаються в Ірані політичними партіями, являють собою, по суті, політичні рухи, 

котрим не властива чітка організація, постійні партійні структури та інститут 

постійного членства. 

Через це всі політичні партії та рухи в Ірані, згідно із розстановкою внутрішніх сил 

в країні, належать до двох основних таборів найвищого клерикального духовенства, 

між якими відбувається міжфракційна боротьба – консерваторів і реформаторів. 

Умовно виділяється ще й третє крило центристів, які, увібравши в собі ідеї двох 

попередніх груп, готові приєднатися до тієї чи іншої сили залежно від кон’юнктури, 

що складається. 

Консервативне політичне крило, у свою чергу, поділяється на два табори: 

поміркованих і радикальних консерваторів. 

Поміркований консервативний рух прагне до проведення масштабних  

економічних реформ, котрі були б спроможні продемонструвати альтернативу 

ліберальним ідеям реформаторів. До цієї ідейної платформи належать такі великі 

партії, як «Вільна коаліція молоді Ірану», «Товариство послідовників лінії імаму і 

рахбару». Головні програмні установки цієї політичної сили в царині внутрішньої і 

зовнішньої політики в цілому можна звести до такого: фактичне встановлення в Ірані 

влади великого капіталу, інтелігенції і технократів; забезпечення незалежності 

прагматичного зовнішньополітичного курсу; недопущення підкорення Ірану 
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зовнішнім силам, насамперед США; відмова від ідеї «експорту ісламської революції», 

що дозволить Тегерану вести конструктивний діалог зі своїми арабськими сусідами; 

стримування в Ірані розвитку ліберальних ідей і демократичної системи цінностей. 

При цьому ідеологія поміркованих консерваторів пов’язана з ідеями іранського 

державного націоналізму, що слугує бар’єром у діалозі із Заходом [209, с. 501]. 

Кінцевою метою діяльності партії відповідно до програмних документів, є здобуття 

Іраном регіонального впливу, модернізація його економіки. Партії цього крила в 

цілому підтримують ідею набуття Тегераном ядерного статусу.  

Зі свого боку, радикально-консервативний рух пропагує зміцнення традиційних 

консервативних установок, сформованих після ісламської революції. Організаційною 

та ідейною платформою консервативної течії є група «Товариство духовенства, що 

бореться», яке формально пішло з політичної арени в 1997 р., але й донині об’єднує 

представників клерикальної еліти. Основу цього крила консервативного духовенства 

складають представники теологічної школи м. Кум – «мозковий центр» шиїзму, 

переважна більшість членів Ради експертів, КСІР, «Басиджу». Для прибічників цієї 

течії притаманні жорсткі та недипломатичні оцінки регіональної ситуації на 

Близькому Сході, непримиренна критика політики міжнародної ізоляції Ірану по лінії 

ООН, відстоювання ідеї нуклеаризації держави [209, с. 502].  

До ключових ідейних установок радикальних консерваторів можна віднести: 

відданість ісламським цінностям; підтримка шиїтського теократичного режиму; 

рішуче неприйняття проникнення в іранське життя західної культури та ідеології; 

державне управління економікою та недопущення її лібералізації; збереження 

закритості Ірану для світового співтовариства при наданні пріоритетів у зовнішній 

політиці розбудови тісних відносин з ісламськими державами. Ця впливова політична 

група через це по суті зацікавлена в міжнародних санкціях проти Тегерана, котрі 

дозволяють їх використовувати лише в розрізі об’єднання іранського народу проти 

«іноземних окупантів» [209, с. 502]. 

Реформаторське крило іранського духовенства представлене двома впливовими 

політичними течіями – поміркованих і радикальних реформаторів. Лідери 

поміркованих реформаторів – С. М. Хатамі і М. Каррубі – пропагують перетворення 

соціально-економічного життя країни за ліберальними цінностями. У зовнішній 

політиці помірковані реформатори відстоюють висунуту С. М. Хатамі концепцію 

діалогу цивілізацій, висловлюються за відмову від ядерної програми й нормалізацію 

відносин із США та Євросоюзом. Оскільки своїм ключовим завданням представники 

цієї течії вважають інтегрування Ірану в систему міжнародного співробітництва, 

світові фінансові установи, то ця політична сила незацікавлена в ізоляції Ісламської 

республіки й готова, у разі приходу до влади, задовольнити вимоги санкційних 

резолюцій Ради Безпеки ООН. У програмній промові в Тегерані С. М. Хатамі заявив, 

зокрема, таке: «На світовій арені наша нація з її революційною історією та створеною 

політичною системою відстоює зниження міжнародної напруги і встановлення миру. 

Ми не робимо брехливих заяв, коли проголошуємо це як принцип» [209, с. 503]. 

Радикально-реформаторський рух у більшості представлений не професійними 

політиками, а малодосвідченими функціонерами. Проблема радикальних реформаторів 

полягає у відсутності консолідації, а також чіткої програми дій, за допомогою якої 

вони реалізують поставлені завдання. А проголошені ними ідеї на тлі іранської 

політичної реальності дійсно виглядають революційними та малодосяжними. Серед 

лідерів цієї політичної сили варто назвати брата колишнього президента М. Р. Хатамі, 

колишнього голову комісії меджлісу із зовнішньої політики й національної безпеки 
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М. Мірдамі, М. Арміна і Е. Кулаі, у минулому депутатів парламенту, екс-міністра 

науки і освіти М. Моіна. Радикальні реформісти своїми головними завданнями в 

царині міжнародної політики вбачають: прискорення процесів урегулювання 

іранської ядерної програми; скасування політики міжнародної ізоляції Тегерана та 

налагодження повноправних взаємин із Вашингтоном і Брюсселем; створення 

громадського фронту спротиву релігійно-консервативним силам; витіснення 

шиїтського духовенства із системи державного управління; перетворення Ірану на 

відкриту державу з ринковою економікою. На відміну від поміркованих, які прагнуть 

економічної лібералізації, радикали виступають за демократизацію політичного й 

суспільного життя у державі за західною моделлю.  

Центристський рух, у свою чергу, намагається проводити компромісну політику й 

маневрує поміж іншими політичними гравцями, маючи на меті потрапити до 

виконавчої гілки влади. Не маючи власних яскравих лідерів, за своїми політичними 

переконаннями центристи тяжіють, з одного боку, до поміркованих консерваторів – 

А. Хашемі-Рафсанджані, а з іншого – до поміркованих реформаторів – М. Каррубі. 

Політична сила виступає за здійснення послідовних еволюційних реформ, 

лібералізацію суспільно-політичної сфери життя суспільства. Основу цієї течії 

формують дві найбільші політичні партії «Партія поміркованості і розвитку», «Партія 

служителів споглядання за Іраном». Перша з них є більш консервативною, вона є 

«продуктом» діяльності А. Хашемі-Рафсанджані, інша – ідейно близька до 

реформаторів-технократів. Опорою центристів є міська інтелігенція, дрібний і 

середній бізнес. Утім, при всій своїй критиці влади, вищевказані політичні структури 

не виступають за повалення шиїтських основ у політичній системі держави. 

Виступи опозиції 2009 р. після перемоги М. Ахмадінежада в першому турі 

голосування наочно продемонстрували керівництву країни незначні демократичні 

сторони створеної системи державного управління. У результаті влада Ірану, 

усвідомлюючи доцільність консолідації внутрішньополітичних сил в умовах 

міжнародних санкцій ООН, взяла курс на повернення в політику ортодоксального 

хомейнізму, що було неможливо без ліквідації ліберально налаштованих політичних 

сил, а значить – опозиції, зорієнтованої на конструктивний діалог із Заходом.  

Через це, у першу чергу, було розгорнуто боротьбу із вільнодумством і 

прибічниками «зеленого руху», яка виражалася в проведенні чисток серед державних 

службовців, викладацького складу вищих навчальних закладів (насамперед 

Тегеранського державного університету) і студентства [209, с. 503-504].  

Наступним кроком стало посилення репресивно-карального державного апарату. 

Зокрема, у жовтні 2009 р. керівництво ІРІ оголосило про початок другого етапу 

структурного реформування КСІР і «Басиджу», спрямованого на розширення 

повноважень цих структур у боротьбі із внутрішніми опонентами теократичного 

режиму. У результаті додаткову підтримку з боку апарату Верховного лідера і 

президента отримав план реструктуризації КСІР, який реалізується з 2008 р. Його 

виконання, за задумом можновладців ІРІ, націлене допомогти змістити акценти у 

військовій доктрині Корпусу з протистояння відкритому зовнішньому вторгненню на 

боротьбу з можливими «кольоровими революціями» (або, як вони офіційно 

визначаються, «м’якими загрозами»). Головними елементами цієї програми є: 

(1) децентралізація управління Корпусом зі зміщенням уваги керівництва КСІР на 

політичну ситуацію у провінціях, (2) злиття провоєнної організації «Басиджу» з КСІР 

[209, с. 505]. 
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У рамках першого етапу реалізації цього плану влітку 2008 р. в іранських 

провінціях на базі розміщених там бригад Корпусу було сформовано 29 обласних 

командувань КСІР, які несли повну відповідальність за розвиток ситуації у 

підконтрольних їм районах. Ще дві групи КСІР (Сейєд аш-Шохада і Мохаммад Росул 

Алла) було розгорнуто у провінції Тегеран. Одночасно новоствореним структурам 

передавались під контроль розміщені в районах їх відповідальності підрозділи 

«Басиджу», які, за необхідності, мали першими розпочинати придушення 

антиурядових демонстрацій. Більшій злагодженості в реагуванні на масові 

заворушення мало слугувати й призначення командирів провінційних сил «Басиджу» 

на посади заступників командирів підрозділів КСІР у провінціях. 

У липні 2009 р. голова поліції Тегерана А. Раджабзад повідомив ЗМІ про плани 

створення в столиці п’ятдесятитисячного резервного підрозділу «молодих 

поліцейських чинів» із добровольців, які, у разі необхідності, надаватимуть підтримку 

основним правоохоронним силам. Фактично, цим кроком у надрах поліції було 

запущено процес формування нової допоміжної силової структури, покликаної 

замінити загони народного опору «Басиджу», котрі продемонстрували свою 

професійну непридатність під час президентської кампанії 2009 р.  

У жовтні 2009 р. на найвищому політичному рівні було прийнято рішення про 

подальшу реорганізацію «Басиджу», на базі якого мають утворитися окремі 

структури: «Організація знедолених басиджів», що виконуватиме культурно-

просвітницькі та ідеологічні функції, а також Сухопутні сили опору, що успадкували 

військові обов’язки «Басиджу» в боротьбі з контрреволюцією і підпорядковуються 

КСІР. Командувачем реформованого «Басиджу» став Могаммад Реза Нагді. Варто 

підкреслити, що ще в 1993 р. А. Хаменеї призначив М. Нагді заступником директора 

сил спеціального призначення «Кодс», відділу КСІР, що відповідає за міжнародні 

операції. Пізніше М. Нагді очолив розвідувальне управління тегеранської поліції й у 

1997 і 1998 рр. зіграв не останню роль в ув’язненні колишнього мера Тегерана 

Г. Карбаші та його найближчого оточення, катуванні політичних в’язнів, насамперед 

чільників опозиційної партії колишнього президента А. Рафсанджані [209, с. 506]. 

Таким чином, вибір аятоли Хаменеї призначити таку постать головою «Басиджу», 

надзвичайно активного в студентському середовищі, може означати лише одне, а саме – 

ліквідувати протестні настрої серед студентства, яке формує активне крило 

дисидентського руху. 

Для зміцнення самого Корпусу в окрему й незалежну структуру під керівництвом 

колишнього голови контррозвідки Міністерства інформації Г. Тайєба була виділена 

розвідка КСІР, котра опікуватиметься «м’якими загрозами» та організацією 

антиурядових виступів. Призначення Г. Тайєба, колишнього командувача «Басиджу», 

одним із головних чиновників не залишило байдужою іранську опозицію, котра 

вбачає в цьому вчинку влади спробу посилити диктатуру М. Ахмадінежада і посіяти 

страх серед опозиціонерів. За словами колишнього суперника президента М. Каррубі, 

Г. Тайєб причетний до ґвалтувань і тортур демонстрантів, які відбували термін 

ув’язнення [289]. 

Вибух політичної активності, який мав місце після виборів 2009 р., також дозволив 

М. Ахмадінежаду виявити політичних опонентів у рядах високопосадовців, 

відповідальних за прийняття рішень у галузі економіки, і провести чистку у 

профільних міністерствах.  

У першу чергу, це стосувалося міністерства нафтової промисловостві. Зокрема, 

руками голови Національної іранської нафтової компанії (НІНК) С. Джашнсаза у 2009 
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р. відправлено у відставку заступника міністра з питань планування А. Торкана, 

голову пенсійного фонду нафтовиків Карбасіян, директора спеціальної енергетичної 

зони «Південний Парс» А. Разаві, директора Національної бурильної компанії Рафії, 

фінансового директора НІНК Х. Аллахдада, директора з питань геологічної розвідки 

НІНК С. М. Мохдата. Вказані особи не могли зберегти свої посади, адже саме на них 

робили ставку США і держави ЄС у спробі послабити правлячий режим, 

запроваджуючи більш жорсткі міжнародні санкції резолюцією Ради Безпеки ООН 

1929 9 червня 2010 р. За менш оптимістичним сценарієм вищезгадані політики могли 

б вплинути на погляди іранського керівництва у ядерному питанні [289]. 

Іншими системними заходами, які націлювалися на зміцнення позицій правлячої 

еліти Ірану в умовах міжнародних санкцій ООН, стали економічні перетворення, 

направлені на пожвавлення розвитку іранського народногосподарського комплексу й 

водночас зниження залежності країни від експортно-імпортних операцій.  

У цьому плані звертають на себе увагу кроки іранської влади, вчинені для захисту 

внутрішнього виробника. 17 червня 2009 р. уряд Ірану видав постанову, якою 

зобов’язав всі державні підприємства використовувати у виробничому процесі лише 

продукцію іранського виробництва, заборонивши тим самим ввозити до країни 

товари, еквіваленти яких можна відшукати всередині держави. Документ також 

значно обмежив можливості рекламувати імпортну продукцію.  

Напередодні ухвали вищезазначеного документа Кабінет міністрів затвердив 

зведення митних зборів на 1388 р., за яким значно збільшувались (в окремих випадках 

до 21-31 %) податки на імпортні продукти харчування, у тому числі й рис [289].  

До того ж, у країні було проведено реструктуризацію існуючих боргів, із наданням 

відстрочок погашення заборгованостей виробничим підприємствам. У межах 

проведення заходів на підтримку вітчизняного виробника було прийнято рішення про 

збільшення терміну звільнення від податків із 15 до 20 років для підприємств, 

розташованих у вільних торговельно-економічних зонах Кіш, Кешм, Чахбахар, 

Арванд, Аракс і Енезелі.  

По-друге, здійснювалися кроки задля лібералізації економіки і сприяння розвитку 

фінансових інститутів. Так, 28 червня 2009 р. парламентом Ірану був прийнятий закон 

«Про розвиток нових фінансових інститутів для заохочення реалізації 44 статті 

Конституції ІРІ», який впорядкував діяльність пайових інвестиційних фондів (ПІФ) і 

передбачав 5-20 % відрахування з податку на прибуток компаній, що проводять 

операції на товарній біржі чи виставили свої акції на продаж, полегшивши у такий 

спосіб податковий тягар іранським фізичним і юридичним особам, які працюють на 

зарубіжних товарних біржах. 

По-третє, уряд запровадив низку змін у системі прийняття рішень у соціально-

економічній сфері. Помітним зрушенням у цьому плані може вважатися анулювання 

непопулярного рішення про скасування ради кредитно-фінансового контролю.  

У результаті весь вищезазначений комплекс заходів призвів до того, що позиції 

іранського керівництва в середині країни на фоні зміцнення політики міжнародних 

санкцій ООН виявилися значно зміцнілими: голос опозиції було придушено, а всі 

гілки влади зрештою продемонстрували консолідований підхід у баченні ситуації 

навколо ядерної програми, а отже, і наслідків санкційних заходів, запроваджених по 

лінії Організації Об’єднаних Націй, звівши нанівець зусилля Вашингтона зупинити 

через них ядерні розробки Тегерана.  

Показовим став виступ президента М. Ахмадінежада, який у своїй промові укотре 

підкреслив безперспективність тиску на Іран міжнародними санкціями [649]. Ця теза 
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рефреном повторюється й у виступах найближчих прибічників голови іранської 

держави, включно із першим віце-президентом М. Р. Рахімі та радником президента 

М. Хашеми-Сомаре [515]. Найбільш важливою для президента виявилася надана 

підтримка його дій із боку Верховного лідера С. А. Хаменеї в умовах ізоляції 

Тегерана [650]. 

І нарешті з’ясуємо ступінь підтримки колективних санкційних заходів із боку 

регіональних гравців, аби встановити ймовірні параметри дипломатичного й 

економічного маневрування Тегерана з метою мінімізації негативного впливу, 

викликаного міжнародним режимом санкцій ООН.  

Передусім, слід відзначити, що арабські країни Близького Сходу традиційно 

відчувають неабиякі труднощі при виробленні власної позиції з проблеми вибору 

інструментарію стримування іранської ядерної програми й санкцій зокрема. 

Доленосним у цьому контексті став для них 2010 р., який, попри численні умовиводи 

західних аналітиків щодо одностайної (за винятком Сирії та Лівану) підтримки 

арабськими державами міжнародних санкцій ООН проти Тегерана, довів протилежне 

[78]. 

Найбільш послідовним противником іранської ядерної програми виступає 

Саудівська Аравія. Останнім часом країна періодично ставить питання про 

необхідність більш жорсткого реагування на дії іранців, які, за словами Ер-Ріяда, 

переймаються нічим іншим, як створенням власної ядерної бомби. Королівство ще 

напередодні запровадження Радою Безпеки ООН четвертого пакету санкцій 

резолюцією № 1929 від 9 червня 2010 р. виступило на захист самої ідеї їх прийняття, 

зазначаючи, що при цьому повинні бути враховані недоліки попередніх заходів 

примусового характеру, які, на їхній погляд, жодним чином не торкнулися економіки 

Ірану.  

Така позиція Саудівської Аравії викликана тим, що країна є природнім 

конкурентом Ірану в боротьбі за регіональне лідерство, при цьому антагонізм їхніх 

національних інтересів проходить за всіма азимутами конструкту суперництва на 

Близькому Сході. Зокрема, релігійний чинник (Іран – лідер шиїтської гілки ісламу, а 

Саудівська Аравія – сунітської) формує диференційований підхід країн до 

близькосхідного урегулювання, підсилює занепокоєння Ер-Ріяду щодо «експорту 

ісламської революції». Більше того, саудівська монархія не може не реагувати на 

політичну підтримку, що надає Тегеран радикальним угрупованням ХАМАС і 

Хезболла. І нарешті, міжнародні санкції невідворотно підривають нафтогазовий 

сектор Тегерана, виводячи тим самим країну зі світового енергетичного ринку, що 

відповідає геоекономічним і геостратегічним планам монархії. Однак, з іншого боку, 

Ер-Ріяд, демонструючи лояльність до політики ізоляції ІРІ, самий не володіє 

достатнім потенціалом, аби завдати суттєвих збитків іранській економіці. І хоча з 

2000 р. до 2008 р. обсяг торгівлі між державами невпинно зростав, досягнувши свого 

максимуму в 901 млн дол. США у 2008 р. [585, р. 8], Ер-Ріяду не вдалося посісти 

місця стратегічного партнера Тегерана [641]. 

Водночас у ставленні Ер-Ріяда до колективних примусових заходів щодо перської 

країни традиційно прослідковується певна непослідовність. По-перше, Саудівська 

Аравія, незважаючи на союзницькі відносини з Вашингтоном і гучні заяви 

керівництва, до 2009 р. із значним запізненням виконувала рішення Ради Безпеки 

ООН [585, р. 8]. Посилення ж у 2010 р. інтересу Ер-Ріяда до санкцій як способу 

вирішення іранської ядерної програми пов’язують із тим, що королівство вкрай 

занепокоїлося можливою спробою західних коаліціянтів вирішити ядерну проблему 
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ІРІ воєнною інтервенцією, що здатне не тільки зруйнувати і так украй хиткий баланс 

інтересів країн регіону, але може завдати відчутного удару по позиції правлячого 

монархічного режиму в державі.  

Єгипет, зі свого боку, на відміну від Саудівської Аравії, фактично надав підтримку 

ІЯП: у листопаді 2009 р. уряд АРЄ розкритикував резолюцію МАГАТЕ щодо Ірану. 

Представники Єгипту утрималися від голосування щодо неї, підтвердивши право ІРІ 

на мирний атом, але засудивши Тегеран за несвоєчасне інформування Агенції з 

будівництва наявних об’єктів. 19 липня 2010 Іран і Єгипет, незважаючи на санкції 

ООН, оголосили про рішення відкрити в Тегерані представництво банку «Misr Iran 

Development Bank» (MIDB), що фінансує спільні проекти. Політична самостійність 

Каїра викликали незадоволення Вашингтона, який наполягав на згортанні 

економічних контактів між державами [78]. 

Непослідовним опинився і союзник США Бахрейн. З одного боку, ще у 2008 р. 

шейх Бахрейна С. Халіфа заявив, що передбачуваний військовий компонент ядерної 

програми Ірану істотно ускладнює відносини між Манама і Тегераном, а з іншого – 

під час візиту високопоставленої делегації бахрейнський у ІРІ 2010 р. представники 

Манами висловили підтримку іранським зусиллям на опанування мирного атома, із 

жалем підкресливши, що деякі сили намагаються перешкодити цьому [78]. 

Кувейт офіційно висловив підтримку всім пакетам санкцій РБ ООН, накладеним 

на Іран, проте аж до середини листопада 2010 р. не поспішав задовольняти вимоги 

резолюцій ООН на практиці. Невизначена позиція країни пояснюється відсутністю 

внутрішньополітичного консенсусу з цього питання. Наприклад, спікер парламенту 

Дж. Харафі ще у 2008 р. вказав, що деякі західні країни спеціально провокують Іран, 

ускладнюючи ситуацію, яку потрібно вирішувати виключно дипломатичним шляхом. 

Кувейт також закликав США поважати іранський суверенітет [78]. 

Подібні позиції мають Катар і Оман. Офіційно вони озвучили політичну підтримку 

міжнародним санкціям, але на практиці намагаються не загострювати відносини з ІРІ. 

Більше того, помітні й обережні зусилля держав обійти рішення ООН, зважаючи на 

те, що Іран є невід’ємною частиною регіону й тісно пов’язаний із арабським світом 

культурно та історично [78]. 

Незначних успіхів у питанні підтримки санкційного тиску на Тегеран Заходу 

вдалося досягнути при роботі з Іраком, ОАЕ і Ліваном, котрий утримався при 

голосуванні резолюції № 1929. Ще в січні 2010 р. іракське керівництво висловило 

МАГАТЕ свою стурбованість щодо іранських планів із будівництва ядерних 

реакторів поблизу кордону з Іраком. 1 серпня 2010 р. представники іракського 

Центрального банку заявили, що, у зв’язку з новими санкціями ООН, два іранські 

банки «Корафарін» і «Парсіян» не отримають дозвіл на відкриття своїх філій у цій 

країні. А вже 10 серпня 2010 р. було ухвалено протилежне рішення [78]. Зі свого боку, 

на початку вересня 2010 р. керівництво Лівану повідомило про своє рішення 

дотримуватися положень резолюцій Ради Безпеки ООН. Зокрема, всім фінансовим 

інститутам країни було розіслано відповідні директиви, а шести філіям банку 

«Садерат» запропонували згорнути роботу в країні. Однак цей крок Бейрута був 

більше схожий на демонстрацію лояльності рішенням ООН, ніж на політичну 

налаштованість скоротити торговельно-економічні контакти з Тегераном [78]. 

Амбівалентну позицію щодо міжнародних санкцій зайняло і керівництво ОАЕ. На 

перший погляд, Абу-Дабі 28 червня 2010 р. з посиланням на резолюцію Ради Безпеки 

ООН № 1929 було прийнято рішення про замороження банківських рахунків 41 

іранської компанії та фізичних осіб, включаючи «хатах-оль-анбія». 30 червня 2010 р. 



Міжнародні санкції у світовій політиці: теорія і практика 

 

133 

постійний представник ОАЕ в МАГАТЕ заявив про те, що влада його країни 

перехопила вантаж, що прямував до Ірану. За словами дипломата, затримані 

матеріали належали до товарів подвійного призначення і могли бути використані 

Тегераном для розвитку його ядерної та ракетної програм. Серед них був і титан, який 

застосовується у виробництві ракет далекого радіуса дії. А 28 липня 2010 р. ОАЕ 

зупинили діяльність іранських компаній у вільній торговельно-економічній зоні Рас-

аль-Хайма. На початку серпня 2010 р. у пресі з’явилася інформація, що судна, котрі 

транспортують бензин у ІРІ, стали піддаватися більш ретельному огляду в портах 

ОАЕ, а термінали Фуджейра і Джебель Алі наразі фактично закриті для них. До того 

ж, еміратська влада здійснила низку серйозних заходів у всіх великих містах країни, 

зокрема і в Дубаї [78]. 

У той же час, навіть у випадку з ОАЕ говорити про повний успіх західної 

дипломатії щодо створення режиму санкцій стосовно Ірану, на нашу думку, не 

доводиться. Так, Абу-Дабі, що традиційно має тісні контакти з ІРІ, заявив, що не піде 

на повну відмову у співпраці з Іраном. Зокрема, посол ОАЕ в США Юзеф аль-Отайба 

у серпні 2010 р. повідомив, що не всі операції потрапляють під дію санкцій ООН, і 

тому країна надалі визначатиме, які напрями торговельно-економічного 

співробітництва все ж доведеться «заморозити», а котрі розвиватиме надалі. У 

продовження його слів, міністр закордонних справ ОАЕ А. Гаргаш відзначив існуючу 

для Еміратів необхідність дотримуватися балансу між вимогами резолюцій ООН та 

економічними та політичними інтересами [78]. Звертає на себе увагу, що виконання 

постанов РБ ООН, а також зобов’язань перед деякими західними країнами, 

відбувається в ОАЕ з певною затримкою. У зв’язку з цим, серед експертів складається 

враження, що влада країни надає іранцям певний термін для виходу з-під дії 

міжнародних санкцій. Проте замість пояснень політики ОАЕ у черговий раз завірили 

світову громаду в повному дотриманні рішень ООН [78]. 

Однак, як засвідчили події 2011 – початку 2012 рр., політика санкцій ООН 

продемонструвала порівняно низьку ефективність у нівелюванні ядерної загрози з 

боку Ісламської Республіки Іран. Останнє ж пояснюється низкою обставин, які 

справляють значний вплив на реалізацію міжнародних санкцій. 

Дійсно, протягом 2006-2010 рр. Рада Безпеки ООН ухвалила чотири санкційні 

резолюції проти Тегерана. При цьому схема їх застосування надає автору можливість 

стверджувати про їх комбінований характер. Адже всі документи організації містили 

положення, що стосувалися уведення рестриктивних санкційних заходів як проти 

державних структур ІРІ, так і націлювалися на обмеження роботи окремих 

високопосадовців, причетних до іранської ядерної та ракетної програм.  

Більше того, стратегія реалізації міжнародних санкцій свідчить про нарощування 

кола санкцій проти Ірану протягом 2006-2010 рр. Якщо перший 1737 документ ООН 

містив лише окремі заборони, направлені на обмеження фінансування ядерних і 

ракетних розробок ІРІ, то наступні три документи розширили набір санкцій за 

рахунок уведення ембарго на поставки наступальних видів озброєнь, у кожній 

наступній резолюції збільшувалася кількість установ, підприємств та осіб, до яких 

запроваджувалися санкції. Резолюції 1803 і 1929, поміж іншого, вирізняються тим, що 

ними було вдосконалено контрольний механізм за реалізацією санкцій ООН через 

утворення допоміжної для Комітету з питань санкцій структури, Групи експертів, і 

впровадження системи жорсткого огляду іранських суден та вантажів, а також 

заснування практики звітності держав-членів перед Комітетом ООН за виконанням 

вимог Ради Безпеки ООН. 
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Позитивним кроком світової спільноти при впровадженні міжнародних санкцій, на 

думку автора, стала гуманітарна їх спрямованість, що знижувало ризик ускладнення 

соціально-демографічних проблем у країні й запобігало виникненню гуманітарної 

катастрофи у регіоні. 

З іншого боку, процес ухвали антиіранських санкцій у рамках Ради Безпеки ООН 

виявив високий ступінь розбіжностей і конфліктності в національних інтересах 

постійних членів Ради Безпеки. Так, США, які традиційно виступали ініціатором 

ухвали чергового пакету санкцій проти Тегерана, постійно натрапляли на політичний 

спротив Китаю та Російської Федерації, чиї дипломати прагнули мінімізувати набір 

антиіранських санкцій, тим зводячи зусилля Вашингтона щодо ізоляції Тегерана на 

світовій сцені нанівець.  

При цьому, відмічаючи прагнення КНР і Росії максимально скоординувати свої 

зусилля в Раді Безпеки ООН для блокування жорстких санкцій проти Ірану, автор 

відзначає диференційований підхід двох держав у веденні переговорів із США з цього 

питання. Так, для Росії протягом 2003-2008 рр. притаманна була стратегія «лобового 

дипломатичного зіткнення» із Вашингтоном, позиція Пекіна, навпаки, проявлялася у 

бажанні відстояти свої інтереси в Тегерані при одночасному уникненні прямого 

протистояння з американською стороною в рамках ООН. Окреслена ж відмінність у 

китайській і російській дипломатії, на нашу думку, може бути пояснена як 

тогочасною конфігурацією міждержавних американсько-китайських і американсько-

російських відносин, так і ідейною основою Москви та Пекіна в реалізації своїх 

національних інтересів на світовій сцені. 

Проте якісно ситуація, як нами було встановлено, почала змінюватися у  

2009-2010 рр. Зсув у політичному кліматі в Раді Безпеки ООН у зазначений період 

спричинився трансформацією позиції Росії, яка, прагнучи скористатися наданим 

політикою «перезавантаження» «вікном можливостей», демонструвала готовність 

підтримати пропозиції Вашингтона в обмін на подальше врахування США інтересів 

федерації на пострадянському просторі й у питанні вступу країни до СОТ. До того ж, 

корекція політики Москви із санкцій проти Тегерана диктувалася змінами у 

внутрішній політиці Росії та модифікованим змістом російсько-іранських відносин. 

Політичній консолідації постійних членів Ради Безпеки ООН послугувало і 

зменшення дисонансу в діалозі по лінії США-ЄС. 

Нова ж міжнародно-політична реальність у Раді Безпеки утворила, на перший 

погляд, більш сприятливу платформу для нарощування примусових заходів проти 

Ірану, однак на цей раз гальмувальним фактором при ухвалі санкційної резолюції 

стали геоекономічні інтереси КНР, яка показала вражаюче зміцнення своїх позицій як 

у Ірані, так і у світовій політиці в цілому.  

Вказані вище розбіжності між головними акторами політики міжнародних санкцій 

проти ІРІ не лише мінімізували набір примусових заходів, але й стали на шляху їх 

реалізації. У цьому плані, на нашу думку, доречно виділити три моменти. По-перше, 

котроверсійність інтересів постійних членів ООН спричинила недосконалість 

змістовного наповнення резолюцій, увівши до них двозначні й суперечливі 

положення, що негативно відобразилося в подальшому на процесі їх упровадження у 

життя. До того ж, документи оминули такий важливий напрям санкційної політики, 

як підтримка опозиції та державних демократичних інститутів. По-друге, тривалий 

дипломатичний торг між країнами з правом вето надали Тегерану час задля 

диверсифікації своїх зовнішньополітичних та економічних контактів, аби зменшити 

ймовірний негативний вплив санкцій; по-третє, іранське керівництво здійснило серію 
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системних заходів задля придушення опозиції, зорієнтованої на задоволення вимог 

ООН, і структурних перетворень у економіці, націлених на зниження експортно-

імпортної залежності від третіх країн, що є дієвими інструментами нівелювання 

негативних впливів політики міжнародної ізоляції. 

І нарешті, на зниження ефективності антиіранських санкцій подіяла й 

амбівалентна позиція держав геополітичного довкілля ІРІ при реалізації рішень ООН. 

Демонструючи, з одного боку, політичну підтримку санкціям, практично всі держави 

регіону Близького та Середнього Сходу виявляли схильність або до відтермінування 

виконання вимог ООН, або просто їх ігнорували, що в сукупності дозволило Тегерану 

витримати тиск Організації Об’єднаних Націй і не зупинити свою ядерну діяльність. 

 

3.2. Північна Корея у «лещатах» міжнародних санкцій ООН: евентуальний 

прорив чи біг на місці? 

Рельєфним питанням із точки зору підтримки міжнародної безпеки нині виступає 

ядерна програма Північної Кореї. Міжнародне співтовариство, передусім США, 

Євросоюз, Південна Корея та Японія, розглядає ядерну діяльність КНДР як серйозний 

виклик світовій стабільності, адже остання не лише підриває основи режиму ядерного 

нерозповсюдження, а й несе в собі небезпеку передачі ядерної зброї, матеріалів або 

технологій терористичним угрупованням, нестабільним авторитарним режимам чи 

«failed states».  

Загострення напруги навколо ядерних технологій Північної Кореї мало місце в 

1993-1994 рр., коли Пхеньян оголосив про свій намір вийти з ДНЯЗ. Невизначеності 

ситуації додало те, що у травні 1994 р. КНДР розпочала видаляти паливні стрижні зі 

свого реактора потужністю 5 Мвт, що довело відносини Північної Кореї із США, 

Японією і Євросоюзом до найнижчої точки розвитку. 28 травня 1994 р. група 

інспекторів ООН змушена була виїхати з КНДР, адже їх пропозиції з моніторингу за 

проведенням цієї операції північнокорейський режим остаточно відхилив.  

Відповідь Білого дому на ситуацію озвучила М. Олбрайт, яка на той час обіймала 

посаду постійного представника США в Раді Безпеки ООН. М. Олбрайт, у зв’язку із 

цим, оголосила, що Вашингтон не бачить іншого способу вплинути на 

північнокорейське керівництво, як за допомогою політики ізоляції через  

упровадження міжнародних санкцій, про що, за словами дипломата, було досягнуто 

принципової згоди Великобританії, Росії та Франції [757, р. 158]. Відтоді розпочалася 

ініційована американською стороною політична лінія міжнародної ізоляції країни в 

рамках ООН, аби змусити Пхеньян відмовитись від ядерної зброї та сісти за стіл 

переговорів. 

Звернення до стратегії ізоляції КНДР через упровадження санкцій ООН, на думку 

фахівців Міжнародного центру Карнегі за міжнародний мир, диктується тим, що 

ліквідація північнокорейського ядерного потенціалу за допомогою військової сили 

викликає серйозні сумніви з таких причин:  

 через украй закритий характер країни розвідка нездатна надати вичерпної чи 

навіть великою мірою достовірної інформації про місця переховування ядерних 

боєприпасів, пускових установок ракет і самі ракети;  

 перебуваючи в підземних сховищах, деякі ядерні боєприпаси й ракети можуть 

зберегтися після удару, навіть якщо він здійснюватиметься боєзарядами глибокого 

проникнення;  

 північнокорейські війська є занадто численними, аби бути розосередженими 

одномоментно внаслідок серії потужних авіаударів 40, с. 76 .  


