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  )٢٠٢٠ سپتامبر بيست و دومبرابر با  (١٣٩٩ مهرماه اول
  
  

  محترم جناب آقای آنتونيو گوترشدبير کل حضور 
  سازمان ملل متحد

 S-3800، نيويورکمقر 
 NY 10017نيويورک، 

  
  تفاهم نامه مشارکت استراتژيک مورد مذاکره بين جمهوری اسالمی ايران و جمهوری خلق چين: موضوع

  
  

  ل گرامی،جناب آقای دبيرک
  

ما در حالی که جامعه بين المللی در حال آماده شدن برای برگزاری هفتاد و پنجمين جلسه مجمع عمومی است، 
 از شنيدن خبر مذاکرات مربوط به تفاهم نامه جامع نتقاضا داريم مراتب نگرانی عميق ما) امضاء کنندگان زير(

مذاکرات مربوط به اين قرارداد در . ن به ثبت برسداسالمی ايران و چيمشارکت استراتژيک بين دول جمهوری 
" فصل تازه"پينگ، آغاز شد و طی آن دو کشور متعهد شدند  ، پس از ديدار پرزيدنت شی جين٢٠١۶اوائل سال 

  .ای را در روابط دوجانبه شروع کنند
  

 . قدرت های بزرگ مخالفند ازی بيش از حد به يک و تمايلايرانيان به طور تاريخی ثابت کرده اند که با سمت گيری
قرارداد پيشنهادی بين ايران و چين بد باره برخی از جزئيات جای تعجبی نيست که افشای اخير دربه همين سبب 

 شايع ترين ابراز نگرانی در حساب های  .شده استدر داخل ايران موجب عکس العمل های شديد نسبت به آن 
منتقدان .  که جمهوری اسالمی در حال فروش کشور به چين استکاربران شبکه های مجازی در ايران اين است

 ١٨٢٨همچنين به طور مکرر اين قرارداد پيشنهادی را با قرارداد ننگين ترکمانچای که طی آن ايران در سال 
  .سرزمين های وسيعی را به روسيه واگذار کرد مقايسه می کنند

  
اردادی را در نظر داشت که در آن قدرت حاکميت ملی در در واقع، آخرين باری که يک دولت حاکم در ايران قر

در حالی که قرارداد مذکور بالفاصله پس از .  بين ايران و انگلستان بود١٩١٩معرض خدشه قرار داشت، قرارداد 
جنگ جهانی اول و در شرايط خرابی های وسيع ناشی از آن مطمح نظر قرار گرفته بود و دامنه آن به هيچ وجه با 

 ،وسيع قرارداد مشارکت استراتژيک حاضر قابل مقايسه نيست، اما شدت اعتراضات مردمی عليه آن قراردادابعاد 
 . مجبور کردموضوع آن قرارداد  به طور کامل به رها کردندولت وقت را

 
 اي، مدر ديد عمو و به شيوه ای همواره صادقانه یپلماسي ددر زمينه ی اخالقموازين مانند یمي قرن مفاهکي از شيب

موازين  اند، به عنوان طی روندی علنی منعقد شده که علنی یثاقهاي مقي از طری المللني معاهدات بانعقادلزوم 
نامه تفاهم  عليرغم اين که اما. شناخته شده اندمورد پذيرش اعضای جامعه بين المللی در زمينه روابط بين الملل 

انيان خواهد داشت، جمهوری اسالمی قاطعانه به دور از تبعات زيادی برای اير ني و چراني اني بمورد نظر
 خواسته های مشروع با ادامه کار بر روی اين تفاهم نامه به شيوه ای مشمئز کننده،شفافيت عمل کرده است و 

 . شودی مشهروندانش انکار رقابليحقوق غموجب تضييع  ايرانيان را ناديده می انگارد و
  

مشارکت  تفاهم نامه که نسبت بهرا  رانياملت  ی صدا و خواسته هادانيم کهخود می جمعی اين را وظيفه ما 
 بلند به گوش بسيار ناخرسند هستند، ني خلق چی و جمهورراني ای اسالمی جمهورنيمذاکره بمورد  کياستراتژ

آفتاب  ري خود، زیمادرسرزمين  آزادانه در ی زندگآرزوی : ساده استرانيا ملت  جدییآرزو. جهانيان برسانيم
 .ی استثمار خارجاي ی فساد داخلزشت وغبه دور از ي کشورشان شرفتي پی خود، و تالش براسرزمين

  
و  ميآگاهخويش  تي از مسئولًقاي، عمدهشتناک توافق نامه ني اغيرشفاف اتي جزئراموني پیکي لعن تاریما به جا

 مذکور با چين متوجه ايران خواهد شد توافق شبردي را که در صورت پیادي تا خطرات زميکنمی  روشن شمعی را
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 روع مشی آرمان هابه ی المللني جامعه بی که اعضاميدواريامقلب  ميصماز ما . در مقابل ديدگان همه قرار دهيم
  .يان اعالم کنندراني ا عزم جزم بااعالم همبستگیدر تصميم خود را  بلکه درعوض پشت نکنند، رانياملت 

  
نيت جمهوری . ً آسايش و شکوفائی آينده ايران شديدا خسارت بار خواهد بودحرکت اخير حکومت ايران برای

اسالمی از دنبال کردن چنين توافقی، محکم کردن سلطه اش بر اقتصاد و در دست داشتن زمام سياسی در ايران 
 سالمی در باره اين تفاهم نامه مشارکت استراتژيک آشکار می سازد که جمهوری احتی اطالعات کم موجود. است

ً عميقا جای راني ای و اجتماعی را در ساختار اقتصادني کند و چوابستهبه پکن از نظر سياسی قصد دارد تهران را 
 آن را به ی و اقتصادیاسي ستي حاکمبستن دست کشور،با پيشبرد چنين تفاهمی به اين معنا خواهد بود که . دهد

  . خواهد کردحدودشدت م
  

نه به عنوان يک کشور، بلکه به عنوان يک وسيله  را رانياهمواره  ی اسالمیر است که جمهوني ای اساسمعضل
 آن در بيش از چهار دهه پيش، به طور مستمر در حمايت سياز بدو تأسرژيم .  اشتباه گرفته است،رسيدن به اهداف

 به اهداف یابي دستی منابع کشور را در پکيستماتيبه طور ساز آسايش شهروندان خود ناکام مانده است و 
 ايجاد  بنابه اين جهت ما اطمينان داريم که حرکت فعلی تهران برای. استبه هدر داده ی غيرمسئوالنهژئواستراتژ

روابط ويژه با پکن با همان انگيزه های غيرمسئوالنه صورت پذيرفته و منابع ملت ايران را تابع مطامع خود رژيم 
های گذشته اين حکومت را ناديده بگيريم، ساده انگارانه خواهد بود  حتی اگر سابقه رژيم ايران و رويه .می سازد

 .اگر بپنداريم که تهران يارای ايستادگی در برابر زياده خواهی های پکن را داشته باشد
  

به همراه فشار اقتصادی و سياسی بی سابقه ای که در حال حاضر روی ايران ، ني و چراني اقتصاد انيعدم تعادل ب
، از  عادالنهاي وازن منصفانه، متی توافقبر سر در مذاکره جمهوری اسالمی بتواند د بود تاهز آن خوامانع ا است،

 خواهد ه ثمن بخس خود بی به فروش کاالهامجبور ايران حداقل قضيه اين است که .اهرم الزم برخوردار باشد
در مورد مناقصات  رد) پذيرش يا(برای به چين  با اعطای حق اولويت ) همان گونه که در تفاهم نامه آمده( و،بود

  . می شودکمرش خم ،آتی يیربناي زی پروژه هاتمامی
  

متعهد شدن به يک توافق الزام آور طويل المدت يا در سينی گذاشتن موقعيت های بی شمار يک کشور در زمينه 
سته هر کشور در حال  بر خالف منافع شاي،طيف وسيعی از پروژه های زيربنائی در تمامی زمينه های اقتصادی
 فهرست بسيار ، تفاهم نامه کلی افشاء شده.توسعه ای است که بخواهد رشد و شکوفائی پايدار را پايه گذاری کند

بلندباالئی از تعهدات مالی، حقوقی، فنی و امنيتی را نشان می دهد و از بيش از يکصد پروژه اقتصادی آتی که 
با توجه به باتالق سوء مديريت و سوء رفتار مسئوالن  . نام می بردمی گيردحياتی ترين زيربناهای ايران را در بر 

تماميت و در صورت نهائی شدن توافق، تعهدات ناشی از آن به احتمال بسيار همچون سرطان حاکميت اقتصادی 
 تاخير  در صورت، ايران رابه عبارت ديگر، تعهدات مندرج در توافق.  ايران را به مخاطره خواهد انداختیارض

بخشی (در بازپرداخت ديون مربوط به پروژه های مذکور، در معرض خطر از دست دادن زيربناهای حياتی يا 
  . قرار خواهد دادخودسرزمين ) از
  

 رفاه اي مدت بلند یبا آرمانهارا  راني اميرژو آزمندی های توخالی منافع بنابراين به دور از وجدان است که 
 خواهد شد که به طرزی اهريمنی  ایمعاملهمنجر به  توافقی چنين.  يا درهم آميزيم اشتباه بگيريمشهروندانش

 نسل تا ها را یراني و سعادت اخواهد ربودرا ، دارائی آنان  کندی خفه مغيرقابل جبران آرزوهای ديرينه مردم را
  .به بند خواهد کشيد ندهي آیها
 
با توجه به اين  وجود دارد و انيراني الي اصی و آرمانهای اسالمی اهداف جمهورني که بیقي عمشکاف توجه به با

از ، خواهد دادقرار نرا مورد مداقه و تصويب  يی توافق نهابه نحو شايسته رانيادر  في ضعمجلس کي که تيواقع
 . ساله آتی خودداری کند٢۵بايد خواسته شود تا از تمسک به اصل اوفوا بالعقود برای التزام ايران به توافق  نيچ

 نامه فاهم تنهائی سازی یبرابه چين  راني اميرژاعطاء شده از سوی   نامعقولازي، هرگونه امتغير اين صورتدر 
  .تلقی شود درخت مسموم کي فاسد ثمره به عنوان دي،  باکيمشارکت استراتژ
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ملت  سلب ناپذيروق  حقاي راني اغيرقابل انکار استقالل انتياز صکامل با امتناع رژيم جمهوری اسالمی ، در مقابل
 با اصول تقابل آن که مشمئز کننده ی خود، به گونه ای قانون اساس تعيين شده درحدودبر خالف ، و با عمل رانيا

به جبران  تواند ی می اسالمی که جمهورراهیتنها .  عمل کرده استرا نشان می دهد کي دموکراتتي حاکمیاساس
ان اقدام کند، منوط کردن توافق مورد نظر به تائيد عموم مردم از ملت ايرآگاهانه عدم توجه به رضايت نقيصه 
 ی، جمهورعمومی بي تصوی برايی هاهي رونيدر صورت عدم موافقت با چن.  استیرفراندوم مليک طريق 
 ، فرزندان آنان و فرزندان فرزندان آناننمی تواند ملت ايرانًعمال  الزم خواهد بود و  حاکميتیفاقد اختيار یاسالم

  .متعهد کندموسوم به مشارکت استراتژيک را به توافقی اختناق آور 
 

  .جهت سهولت دسترسی حضرتعالی، اطالعات بيشتر پيش زمينه را به پيوست تقديم کرده ايم
  

  با تقديم احترامات فائقه
  )امضاء ها(

  
  
  

  اطالعات پيش زمينه     :پيوست
  

  در سازمان مللکاي متحده آمراالتي دائم اندهي، نما کرافتیکل  :رونوشت
  دائم فرانسه در سازمان مللندهي، نماريوي دو رکالسين

  در سازمان مللني خلق چی دائم جمهورندهي، نماژانگ جون
  در سازمان مللهي روسوني دائم فدراسندهي، نمااي نبنزیليواس

   در سازمان مللسي دائم انگلندهيباربارا وودوارد، نما



  اطالعات پيش زمينه
  پيوست نامه ارسال شده به دبيرکل سازمان ملل متحد آقای آنتونيو گوترش

  )٢٠٢٠ سپتامبر بيست و دوم برابر با ١٣٩٩ مهرماه اول(
  

  فهرست
 

  .است يک توافق کردن يی نهابه دنبال ی اسالمیجمهور چرا) ١
  ايرانيانآگاهانه ضايت  از طريق اخذ راز عملکرد شفاف جمهوری اسالمی کاملخودداری ) ٢
شرايط اقتصادی و سياسی نابسامان در ايران مانع از آن است که جمهوری اسالمی اهرم الزم برای مذاکره بر ) ٣

  . متوازن را داشته باشدياسر يک توافق منصفانه 
 یشنهادي نامه پتفاهمدامنه فوق العاده گسترده ) ۴
 ادیتله های اساسی موجود در تفاهم نامه پيشنه) ۵
 ی غيرمسئوالنه به اهداف ژئواستراتژیابي دستی منابع کشور را در پکيستماتي به طور سی اسالمیجمهور) ۶

  . استبه هدر داده
 یاز منابع اقتصادبهره مند سازی آنان  اي از رفاه شهروندان خود مستمر در دفاع به طور ی اسالمیجمهور) ٧

  .شکست خورده استکشور به طور مناسب 
هيچکدام در برابر تصويب اين تفاهم نامه  ی اسالمی جمهورمجلس و نه ی قانون اساسزوکارهایسانه ) ٨

  .نخواهند ايستاد
  

***  
 
  .است يک توافق کردن يی نهابه دنبال ی اسالمیجمهور چرا) ١
  

 ميتصم .بيند ی متي از مشروعی سابقه ای بحران بري در حال حاضر خود را درگراني ای اسالمی جمهورحکومت
تنها زمانی  شد که ای گسترده ات، باعث اعتراض٢٠١٩ سوخت در نوامبر ی هاارانهي بر کاهش ی مبنميرژ

متوسل به سپس  و ،١ را گرفتیراني که جان صدها ادست زد انهي وحشی به سرکوبراني که دولت اخاموش شد
 ٢.ند شدی، محکوم و زندانري دستگسرانه به طور خود بسيار بيشتریافراد که طی آن شدی سخت گيرانه اقدامات

 مسافربری يیماي شرکت هواپکي شرمانه یببا شليک دو موشک،  سپاه پاسداران انقالب اسالمی،  پس از آنیاندک
در ابتدا، جمهوری اسالمی وقوع .  کردرنگون بر فراز آسمان تهران سرا گناه ی مسافر ب١٧۶ به همراه نياوکرا

آن هم پس از اين که دولت های غربی ، زپس از گذشت سه روا تاخير و هر گونه عمل نادرست را کتمان کرد و ب
هدف قرار دادن  تي مسئولرانيدولت اتازه شواهد بسياری را مبنی بر سرنگونی هواپيما توسط رژيم ارائه کردند، 

  .  را برعهده گرفتماياپهو
  

بسيار  سطح شاهد  برگزار شدهيه فورکه در مادر انتخابات مجلس  مردم مشارکت زانيماز اين اتفاق، پس  ماه يک
 در  کشورهدايت نه تنها در ت پس از آن، دولی اندک.ادوار انتخابات مجلس بی سابقه بود خيتارپائينی بود که در 

 برقراری  اجازه داد تا باراني، بلکه به سپاه پاسداران ا کردی سهل انگار کروناروسي وی جهانشيوع جريان
، جهيدر نت. به پر کردن جيب خود بپردازد، ني و چانهي کشور خاورمني چندني مسافر بحمل ی براهای متعددپرواز

  . قرار داردانهي در سراسر منطقه خاورم١٩ بيماری کوويد وعي شنيگبارترمرزمره  در حال حاضر در رانيا
 

، کشور پياپیال  به مدت سه س.در زمينه اقتصادی نيز تسری دارد راني دولت ایتي کفایبه ب ، مزمنتيريمد سوء
، اقتصاد  و فساد اقتصادی نابسامانهمراه با اقدامات  کاالها،متي تر شدن قميوخ.  شده استیدچار انقباض اقتصاد

، اکنون به  فراتر رفته بود در روز بشکهونيلي م٢ از ري اخی نفت که در سالهاديتول.  کرده استراني را ورانيا
 ی ناخالص داخلدي شود تولی میني بشي که پیدر حال.  استافتهيش  بشکه در روز کاههزار ۴٠٠ميزان ناچيز 

                                                 
). ٢٠٢٠ماه مه : مللعفو بين ال( معترض شش ماه پس از کشتار نيروهای امنيتی ٣٠۴جزئيات منتشر شده در باره کشته شدن :  ايران 1

رهبر : گزارش ويژه: "به عنوان مثال نگاه کنيد به.  نفر برآورد کرده اند١۵٠٠ساير منابع معتبر کشته شدگان اعتراضات مذکور را تا 
  )٢٠١٩ دسامبر ٢٣: روئيترز" " ( هرچه الزم است برای خاتمه آن انجام دهيد–ايران دستور سرکوب ناآرامی ها را داد 
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، جهي در نت٣. درصد فراتر رود٣۴ شود که تورم از ی متخمين زده، ابدي درصد کاهش ۶ یکشور در سال جار
شش ماه گذشته در  تنها  که ارزش لایریگونه ا به  را تجربه کرده استزاد در کل تابستان سقوط آرانيواحد پول ا

 ٨٠ بودجه ی کسرراني که ابرآوردها نشان می دهد، در حال حاضر نيعالوه بر ا.  استافتهي٪ کاهش ۵٠ ودحد
 فاحش، ی و اقتصادناگوار مالی تي وضعنيدر برابر چن. ی دارد دالرارديلي م۶.۵ یتجارتراز  ی و کسریدرصد

 یدولت و نفتی یمي پتروشساتي تأس، کارگران درذغال سنگمعادن ، از جمله کارگران کارمندان دولت از یاريبس
  .هستند پرداخت نشده یاينسبت به دستمزدها و مزاخود  اعتراض در حال نشان دادن و کارکنان راه آهن،

  
لبه يک پرتگاه مالی در حال تلوتلو خوردن است و حکومت از عمق  در حکومت ايران در حالی که کشور

 یاقتصادناجی جادوئی  کي خود را به سوی شرق به عنوان انگشت، اطالع دارد یاسي گسترده سی هایتينارضا
 قلب ی برارانيااين نيرنگ حکومت ما .  منحرف کندخود گسترده ی های تا توجه مردم را از ناکامنشانه رفته

موهبت برای شکوفائی  کي نامه به عنوان تفاهم ني االقاء ی براآن ی و قاطعانه با تالش هاواقعيت را درک می کنيم
 .ميکشور مخالف آتی

  
، که چيزی جز تداوم بخشيدن ی توافقني به چنیابي دستدر  خودی واقعتا نيت در تالش است راني که دولت ایدر حال

مملو از مواردی است که حيات ً اساسا توافقی چنين،  کندرا مخفی به سلطه سياسی و اقتصادی آن بر ايران نيست،
  .کشور را به خطر می اندازد

  
  
  ايرانيانآگاهانه  از طريق اخذ رضايت از عملکرد شفاف جمهوری اسالمی کامل خودداری) ٢
  

 مذاکرات هستند، تنها ليو در آستانه تکمموضوع  شبرديپبا جديت در حال تهران و پکن اين که  در مورد نشانهتنها 
حاشيه رانده و  پر واضح است که حکومت ايران به طور سازمان يافته ايرانيان را به .ماه گذشته ظاهر شد

 يک توافق غيروجدانی با آثار گرو ملت ايران، پيش از آن که ثروت کشور را  آگاهانهسرسختانه از کسب رضايت
  .، سرباز می زندقرار دهدسوء وسيع آن بر حق غيرقابل انکار حاکميت و استقالل ملی ايران 

  
 در ٢٠٢٠ هي ژوئ۵ خي، در تارفيواد ظر، جراني امور خارجه اري وزنيدروغًکامال  ی، ما ادعاسبب نيبه هم
هر مرحله شفاف بوده است و پس .  وجود ندارداين معامله پنهان كردن ی برازي چچيه "نكهي بر ای مبنراني امجلس
 با امتناع از راني است که دولت ایهيً کامال بد.ًرا کامال رد می کنيم" . شودی اعالم ماتي، جزئشدن آن يیاز نها

 ی سازمان هااي نفعيذاشخاص  کشور، ی اقتصادی از بخش هاکي با هر ی عمومیورت هاانجام هرگونه مش
 اتيجزئبرمال شدن  از با وسواس و نکرده است تي را رعاتي شفافی استانداردهاني تريی، ابتدایجامعه مدن

  . جلوگيری کرده است آوردی توافق نامه را فراهم مارانهي هوشیابيزمربوطه که امکان ار
  

، يک  است کهصفحه ای از تفاهم نامه کلی ١٨ سي نوشي پکي است شامل انيراني که در دسترس ایطالعاتتنها ا
 شي پ٤.درز پيدا کرد منبع ناشناس به رسانه ها کيتوسط مجلس،  در في جواد ظرمزورانه اظهارات روز پس از

تائيد می  گنجانده شود را يی توافق نهاً که نهايتا قرار است درتعهداتی  گستردهابعاد و عمق کلی، نامه تفاهم سينو
  . با اين حال، جمهوری اسالمی در اخذ رضايت ايرانيان با حسن نيت عمل نکرده است.کند

  
در در رسانه های گروهی شگفتا در حالی که جمهوری اسالمی از هر فرصتی برای پخش حرف های مقامات 

، اما از به رسميت شناختن ضرورت  استفاده می کنداردتوجيه اين که اتحاد مورد نظر با چين با قرآن تطابق د
 هر کشوری که به هنجارهای .عمل سر باز می زند مجوز به عنواناصل بسيار مهم اخذ رضايت ملت ايران

 دمکراسی پايبند باشد سرنوشت چنين توافق خطيری را به تائيد عمومی از طريق برگزاری همه پرسی يا انتخابات
بنا به دالئل معروض در زير، ما اطمينان . رسی دقيق و تائيد نهاد قانونگزاری، پيوند می زند، يا حداقل برعمومی

  .داريم که جمهوری اسالمی فاقد حسن نيت الزم برای فراهم کردن روند مقتضی تصميم گيری توسط ايرانيان است
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المی اهرم الزم برای مذاکره بر شرايط اقتصادی و سياسی نابسامان در ايران مانع از آن است که جمهوری اس) ٣
  . متوازن را داشته باشدياسر يک توافق منصفانه 

  
 است که تهران و ني، ا کندی مجادي اراني ای منافع ملی را برادي تهدنيشتري که باصلی، و موضوع اساسیچالش 

 شورًرا عالقه دارد دو ک منحصراني که ایدر حال :مجزا را دنبال می کنندمتضاد و ًکامال  يی هازهي انگکيپکن هر 
 ني، چبهره برداری کند اين موضوع و بلند مدت ی فوریاسي ساز مزايای متعهد سازد تا بتواند گريکدي هبنسبت را 

پاسخ مثبت به  از شي پخود را ی اقتصادامتيازات  و خود متمرکز است منافع آزمندانه اقتصادیشبرديتنها در پ
 . کندی طلب مچنين ازدواج صوری

 
 اين ترتيب نگرانی های اساسی ما در خصوص قوه تشخيص جمهوری اسالمی در مذاکره بر سر چنين توافقی به

ی نخست آن که جمهوری اسالمی بال استثناء در مذاکره برای قراردادهای بين المللی که منافع مل. سه چندان است
صاد ايران در يک آشفتگی بی سابقه  که اقت،ًثانيا در اين مورد بخصوص. کشور را حفظ کند شکست خورده است

 سوم آن  .ًبه سر می برد، رژيم مطلقا فاقد اهرم الزم برای ايستادگی در برابر امتيازخواهی زياده از حد چين است
ز خود نشان خواهد  ارمسئوالنهي غرفتار مالی ی به گونه اوفق معمول ی اسالمی توافق، جمهورحصول پس ازکه 
استقالل تسليم و ايرانيان  به شدت باعث تنزل رفاهو معوقات قراردادی خواهد انداخت کشور را در دام  كه داد

  .کشور خواهد شد
  

 مشاركت كيدر باره  مذاكره ی را براالزمما اعتماد به نفس " كه ادعا دارد امور خارجه ري وزفي که ظریدر حال
چيزی جز يک شعار به ادعای مبالغه آميز را اين  کمتر کسی است که، ميدار" ني و پنج ساله با چستي بكياستراتژ

  کشور در حال توسعهيکمنافع بر خالف  ، و پنج سالهستيبالزام آور  وافق تکي. توخالی و نمايشی تعبير نمايد
 شرفتهي پبسيار غول کي توسعه روابط دو جانبه خود با ی و عادالنه براصحيح مبنای کي جادي به دنبال اکهاست 

  . استیاقتصادقدرت و دارای تر 
  

 به نفع دي تردی، برا نشان می دهد ژرفً عدم تقارن کامال کي، که ني و چراني ای ثروت اقتصادنيعدم تعادل ب
 عادالنه را اي وازن، مت توافق منصفانهکي در مذاکره درباره راني ايی و به شدت تواناکردخواهد عمل  نيچ

ادی بين ايران و چين که با وجود شرايط خطرناک سياسی و  در مقابل، عدم توازن شديد اقتص. خواهد کردفيتضع
 تهران را به وضعی گرفتار خواهد کرد که کمرش در برابر  اقتصادی موجود در ايران به وخامت گرائيده است

با اعطای  و ه ثمن بخس، خود بی به فروش کاالهامجبور راني، ابي ترتنيبه ا .سنگينی خواسته های چين خم شود
تسليم اين کشور  ،ی عموميیربناي زی پروژه هاتمامیدر مورد مناقصات  رد) پذيرش يا(به چين برای  حق اولويت

  .می شود
 
  
  یشنهادي نامه پتفاهمدامنه فوق العاده گسترده ) ۴
 

 تي ماهولی آژير هشدار بابت است، مخفی نگه داشته را ظهور در حال خاص توافق جزئيات رانياگرچه دولت ا
 نياگرچه در طول ا. مذکور ما را برآشفته است نامه تفاهم سي نوشي در پمندرجو دامنه موضوعات  انهعمده فروش

 به ولی کرده است، معرفی کشور٣٠ از شي بی براو همه جانبه کي استراتژکي، پکن خود را به عنوان شريانسال
  .است اين دست روابطی از بلندپروازانه ترين انگري نماراني کشور با اني رسد مشارکت اینظر م

 
 ، اما نيت طرفين می پردازداني به ب در آنونگاشته شده است  یفاتي تشری زبانا بفاهم نامه کلی تسي نوشي پًمسلما

  سه منطقه آزادجاديااين تفاهم نامه . در خود جای داده استرا نظر  مورد ی از پروژه هافهرست بسيار بلند باالئی
 از ويژهن به طور يهمچن. ) فارسجي در خلی ارهيجز( و قشم ، الوند،ماکو: بر می شمارد راني در اتجاری را

 .دريای عمان سخن به ميان می آورددر واقع در جاسک توسط چين  اسکله ای ساخت
  

 یتعهد براکه متشکل است از ذکر شده کلی نامه فاهم تسي نوشي در پتی پروژه آ١٠٠ در حدود، آن بر عالوه
 ی برانسل پنجم مخابراتی و ارتباطی ی شبکه هاینوسازساخت و  بنادر، ساختقل،  حمل و نکرويدورهایساخت 

 در کتري نزدروابط برقراری و یانرژبخش های  و ، کشاورزیمهي، بی بانکامور در ی روابط دو جانبه مالجاديا
ی  هایهمکارمعاضدت های قضائی و  تي لزوم تقوني همچناهم نامه تفنيا. ی و گردشگردانشگاهی یحوزه ها
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اين تفاهم نامه همچنين به همکاری های امنيتی، دفاعی و نظامی و . اعالم می دارد دو کشور را ني بی حقوقمتقابل
 . موارد متعدد ديگر اشاره دارد

  
می فراتر بسيار  ی متعهد كند كه از مشاركت اقتصادوافقی را به تراني به وضوح قصد دارد ای اسالمیجمهور

در . تغيير دهد یاساسبه طور  را راني ایتي امنیري گسمت، ني با چی نظامكي روابط نزدجادي خواهد با ایرود و م
 کلی نامه فاهمخود را برجسته کند، ت" نگاه به شرق "کردي سال تالش کرده است روني چندمي که رژشرايطی
 نامه فاهمت. تمنحرف شده اس نيچسمت  به شدت به راني مورد نظر اعقربه قطب نمای دهد که ینشان محاضر 

 ی هاني آموزش ها و تمرقي از طری نظامی های همکارقيتعمبه  که تهران و پکن مورد نظر در نظر دارد کلی
 مبارزه با ی، البته در ظاهر با هدف اطالعاتتبادل تي سالح و تقوساخت مشترک و قاتيمشترک، انجام تحق

  بنابراين،.بپردازند جرائم فراملی گري از ديش گيریپ ني، مبارزه با مواد مخدر و قاچاق انسان و همچنسميترور
 ني بی و اجتماعی روابط اقتصادتيتنها قصد تقومذکور  نامه فاهم که تيمفرض کننابخردی محض خواهد بود اگر 

  .دو کشور را دارد
 

. است تاده مهم از قلم افیموارد، مورد نظر از موضوعات ی فهرست طوالنکي وجود رغمي علتفاهم نامه نيادر 
، و غفلت همراه با بی مباالتی  هرگونه ساز و کار حل اختالفاز قلم افتاده، فقدان نگران کننده نکته ناخوشايند ترين

حصول  ها و یني رفتار چتعديل ی برایناتي تضمنيچنگنجاندن . استمربوط به اختتام قرارداد بند در گنجاندن 
کند به کار  یري جلوگراني منافع اسلطه غيرعادالنه چين بر از یود تا حداين تضمينات می تواند كه ني از انانياطم
  .آيد
  
 
  تله های اساسی موجود در تفاهم نامه پيشنهادی) ۵
 
گسترده بر  یامدهاي پ که دارای دهدی را نشان موسيع از تعهدات فوق العاده ی مجموعه افاهم نامه کلی تسي نوشيپ

نسبت  ما ضمن آن که.  استانيراني ای مدنی های کشور و آزادیاد و اقتصیاسي ستي، حاکمراني ای ارضتيتمام
به بسياری از دام هائی که در مذاکره بر سر اين توافق برای ايران وجود دارد آگاه و نگرانيم، اما در زير تنها به 

  .ذکر بدترين جنبه های اين تفاهم نامه بسنده می کنيم
 
بستن دستان خود با توافقاتی است که  به لي مای اسالمیجمهور چه حد تا كه نشان می دهدنامه به وضوح فاهم  تنيا

از اين  ی متعددبندهای. به طور نامشروع و با بی مباالتی حق حاکميت ايران بر اقتصاد خود را ناديده می گيرد
ط تن به رواب و ردي گی را به عهده می مشترکشور کي دهشتناک نقش راني از آن است که ایحاکتفاهم نامه 

 ها در مورد یني چی های درباره نگراندي بارانيآمده است که ايکی از اين بندها در . تجاری ديکته شده می دهد
 ی محي توضگري د در بندی راستا،نيدر هم.  توجه کندراني در بخش نفت اآن کشور"  گذاریهيسرماسودآوری "

  .استفاده کند" نهيبه صورت به" خودوش نفت  از درآمد حاصل از فررانيً کامال انتظار دارد که انيدهد که چ
  
 نامه به طور مکرر فاهم تنيا. تبديل می کند در سراسر منطقه ني چی را به اسب ترواراني اني همچنکلی نامه فاهمت

 کلی نامه فاهم تسي نوشي، پاز جمله ديگر موارد.  اشخاص ثالث اشاره داردنسبت بهابتکارات مشترک پيگيری به 
آن  برق و انتقال دي تول، به پاکستانرانياز اپاکستان  یعي گاز طبني تأمدر خصوص دو کشور ني بیارلزوم همکبه 

 و استفاده از ،هي افغانستان و سور و عراقی بازسازفعاليت های مربوط به ،هي همسای کشورهاريبه عراق و سا
تنزل  ر خطی تعهداتنيچن.  اشاره داردتان، قزاقستان و ترکمنسجاني، آذرباهي تجارت با ترکتي تقوی برارانيبنادر ا

را  در منطقه ی ارتباطات تجاری به عنوان قطب اصلني نقش چلي تسهیواسطه براابزار و  کي به راني او تبديل
 ی خود نمی منطقه به خودی کشورهاري و ساراني اني بی تعامل اقتصادتي که تقویدر حال. دکن ینشان مخاطر 
 ی روابط تجارهي کلدر ني چوارد کردن ی برای اسالمی آشکار جمهورليتمااما  د،شو ی تلقی منفامریتوان 

 دي را تشدني به چراني خطرناک ای کند و وابستگی مفي را تضعدر روابطتنوع ايجاد  برای خود، تالش یفرامرز
  . کندیم
  

به سالمت مالی، راه را در يک سينی تقديم می کند، در کنار بی اعتنائی ذاتی آن  ی اسالمی که جمهوریازاتيامت
معقول  با فرض ی، حتگريبه عبارت د.  کندی هموار مراني در ایدائمبرای چين جهت پيدا کردن يک جای پای 

 ی طوالنیيامدهاي پراني حاكم بر ا لجام گسيختهاقتصاداين موضوع با وجود ، ی اسالمیمذاكرات جمهوربودن 
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فهرست  ینيي درصد پا٢٠ ميان از نظر فساد در رانيا. ت کشور خواهد داشني اتي حاکمیخطرناک براو مدت 
 از ريبه غ ٥. را به خود اختصاص داده است١۴۶ ، رتبه ی کشور مورد بررس١٨٠ نيکشورها قرار دارد و از ب

دادن چک سفيد امضاء به چين از طريق واگذاری امتياز مديريت و نظارت مديريتی بر سه منطقه آزاد تجاری فوق 
 رجوع ني جاسک به چيک بندر جديد در ساخت ی براراني کند که ای محي تصرکلی نامه فاهم تسي نوشيپاالشاره، 

خنه کرده  رراني ای و اقتصادی مالشئون تمام در فساد و سوء استفاده، يی پاسخگوسازوکار هرگونه در نبود. خواهد کرد
 . تنيده شده استکومتدر حال فروپاشی ح ساختار رشوه خواری و اختالس در تار و پود و، است

 
، نسبت به  کنندی مرا نظاره کشورشان نابود شده ی اقتصادتي دولت و وضعی مالتيري مدسوء انيراني ایوقت

از جمله اين .  هستند نگران قرار گرفته اندني چی که در آغوش ماليی کشورهاري ساعبرت آموزتجربه تکرار 
 کشور در ني دولت اتي اشاره کرد که پس از عدم موفقالنکايسرانتوتا ب هامقيعماسکله  توان به بندر ی مموارد

پس ً راي و بندر گوادر پاکستان که اخ، اجاره داده شدني به چ سال٩٩سر انجام به مدت  یني چیبازپرداخت وام ها
  . اجاره داده شدني به دولت چ٢٠۵٩ سال از ناتوانی اسالم آباد در بازپرداخت بدهی ده ميليارد دالری اش به چين تا

  
هر يک از کنترل .  باشندنگران قشم و جاسک رهي در مورد سرنوشت جزبه طور ويژهدارند که حق ً کامال انيرانيا

توانائی اعمال قدرت توسط چين بر اين آبراه که  واقع شده اند فارس جي خلکي استراتژاين دو گلوگاه که در منطقه
 تواند همان ی مک، جاسژهيبه و.  دهدی مشي افزااري بسرا کند یور م از نفت و گاز جهان از آن عبیبخش بزرگ

 به اتفاقی نيچن. بازی می کند عدن جي در خلیبوتي در جني چی نظامگاهيکه پاايفاء کند  فارس جي را در خلینقش
 خود، یياي دررشته پايگاه های دهد تا با افزودن به ی اجازه منيروی دريائی چين که به سرعت در حال رشد است

  . گسترش دهدی قابل توجهميزان را به اش یدسترس
  
 پلتفرم و ني نسل پنجم چی ارتباطات مخابراتی از فناورراني دهد که ای نشان مني همچنکلی نامه فاهم تسي نوشيپ

 تي موقعدي جدستمي س، شبکهني کند که ای نامه مشخص مفاهمخص، تابه طور .  استفاده خواهد کردینترنتي ایها
 تا کنترل خواهد کرد کمک یراني اات به مقامنيچاين که د، و خواهد دا در اختيار ايران قرار را ني چیجهان ابي
 ی نرم افزار مربوط به موتورهانيدتري جدرا از طريق گذرد ی مکشور یبري سای بر آنچه در فضایشتريب

 که بدون شک مي دارنيقي، ما جهيدر نت. ی داشته باشند رسانامي و پی اجتماعی رسانه هاپلتفرم هایجستجو، 
، از از طريق فضای مجازی خارج یاي به دنانيراني ای دسترسجلوگيری از یروال براي فاجادي با ارانياحکومت 

  . استفاده خواهد کردنترنتي اکاهش هر چه بيشتر دسترسی به ی برای فرصتنيچن
  
 ٦. قرار داردی قعر جدول کشورهادرصدیده   جمع بهکي نزدی و مدنیاسي سی های آزادنبود از جهت رانيا

هم زمان با اين . خواهد داشتنيز  یگري دمرگبار راتي تأثني و چی اسالمی جمهورني بزد و بند زمينه سازی برای
 از هرگونه ابراز ی ناشمي عواقب وخروزانهبه طور  و آزار می بينند سانسور ني بار سنگري زانيراني اکه

، از نيعالوه بر ا. خواهد کرد آنها را خفه ی حقوق اساسشتري بتوافقی ني، چنمی شودبه آنان يادآوری  یتينارضا
 که یراني اونيلي آن هفت ماغلب، و  غرب است کنندی به آن نگاه مانيراني که اغلب ای روشنفکرچشم اندازآنجا که 

 و راني اني بني روابط آنالقطع ، مستقر شده اندی شمالیکاي، در اروپا و آمر اندختهي گررانياز زمان انقالب از ا
  . دردناک خواهد بوداري جهان بسريسا
  
  
 ی غيرمسئوالنه به اهداف ژئواستراتژیابي دستی منابع کشور را در پکيستماتي به طور سی اسالمیجمهور) ۶

  . استبه هدر داده
  

به عنوان يک وسيله نه به عنوان يک کشور، بلکه  را رانياهمواره  ی اسالمی است که جمهورني ای اساسمعضل
هنجارها از  را دنبال کرده و متعارفري غی اهداف تا کنونسياز بدو تأسرژيم .  اشتباه گرفته است،رسيدن به اهداف
 کي و ی در روابط خارج کشور مطرودکي در موضع را راني ابي ترتني، و بددوری جسته استو آداب متداول 

  ٧. داده استقرار ی المللني بی در امور مالناباب گريباز

                                                 
   نگاه کنيد به شاخص های مديريتی بانک جهانی و شاخص ارزيابی فساد سازمان شفافيت بين المللی 5
  Freedom Houseها در جهان توسط نهاد  نگاه کنيد به گزارش آزادی  6
  . ايران را از نظر خطر پولشوئی در رتبه نخست قرار داد٢٠١٧ در سال Basel AML شاخص  7
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 ی، در برقرارعنصر طرد شده کي خود به عنوان شهرتبا توجه به  ،سياز بدو تأس ی اسالمیجمهورحکومت 

ً دائما ی اسالمی، جمهوردرعوض.  ناکام بوده استاحترام متقابل بر اساس ها کشورديگر دوستانه با یروابط واقع
شود  راني اینامساعد برا طي انجام شده براساس شرایار معامالت تجمي تسليا: دو وضعيت در نوسان بوده است نيب

غيرمسئوالنه با تبعات شديد و بازدارنده اقتصادی از طريق خاصه   در چاله دنبال کردن اهداف ژئواستراتژيکايو 
  .خرجی های مالی برای برخی کشورهای خاص بيفتد

  
تمايل داشته  تا چه اندازه ايران دهد که ین م نشا چند دهه گذشتهی طهي و سورراني روابط ای اقتصادمبانی یبررس

هشت طوالنی در طول جنگ . به هدر دهد یکي به اهداف ژئواستراتژیابي ثروت کشور را در جهت دستاست تا
 در طول هي سورتي حمایدر ازا. ت عراق قرار گرفهي عل،یرعربي غراني در کنار اهي، سور و عراقرانيساله ا
 اري در اختبهائی نازلبا ًرا به رايگان و بعضا  ها بشکه نفت ونيلي م١٩٨٠ه  در طول دهراني، دولت اجنگ
 قرار هي سوردر اختيار راني دولت ارا یمنابعسوريه،  در یپس از آغاز جنگ داخلبدتر از آن، .  قرار دادهيسور

 دالر ارديلي م٣٠ دهه گذشته حداقل کيدر طول تنها  راني، ارآوردها بمحافظه کارانه ترينبراساس . داده است
 از دولت یباني پشتی برای رزمیروهاي کمک ها شامل اعزام ن که، اسد صرف کرده استمي از رژتي حمایبرا

 رانيروابط گسترده امشخصه  ،نوع عملکردها ني هم٨.نيز می شود به آن کشور ارزان اري نفت بسلي و تحوهيسور
، لبنان و عراق  در غزه نمونه های آن را، کهاست انهيخاورم پراکنده در نيابتی ی شبه نظامی از گروه هایبا تعداد

  .می توان ديد
  

 ی اسالمی جمهوراشتياق زياد بنيان،  مالحظات ژئواستراتژيكاز ی اهداف اقتصادتبعيت در خصوص تمايل نيهم
حرکت  نيخر آني که اساده انگارانه خواهد بود اگر تصور کنيم . را تشکيل می دهد ني با چكي مشاركت استراتژبه

  . نخواهد بودغيرمسئوالنه آن، ی قبلبار فاجعه ی به اندازه شکست ها،جمهوری اسالمی
  
  
 یاز منابع اقتصادبهره مند سازی آنان  اي از رفاه شهروندان خود مستمر در دفاع به طور ی اسالمیجمهور) ٧

  .شکست خورده استکشور به طور مناسب 
  

 ی هالي از پتانسی بهره بردارايرفاه مردم خود و ًمطلقا توجهی به  راني احکومت از چهار دهه شيببه مدت 
 استفاده از به ی اسالمی جمهور به قانون، و امتناع از اجازه دادنيی اعتنایببا  .نداشته استكشور برای  یاقتصاد

هيچ موانعی، بدون  همواره آن ی نظامحکام و ی آخوندمي رژ،ی المللني شناخته شده بتي به رسمی حسابدارمقررات
است و  ی غناريبس ،یعي منابع طب نظر ازراني که اشرايطیدر . عمل کرده اند رانياملت  ی اقتصادخالف منافع رب
 ی اقتصادريرشد فراگ سيستماتيک در تقويت  به طوری اسالمی، جمهورقلمداد می شود کشور با درآمد متوسط کي

 یو هم سطح زندگاز دست رود  ی اقتصادیرصت هاهم فتا  اجازه داده است  و در عوضشکست خورده است
  .د مداوم روبرو شوافتبا مردم 

  
 به راني اموجب شده است تا، نهادهای کنترل کننده يا سازوکارهای نظارتی نبود ی، با توجه به اسالمیجمهور
شور را  نظام سياسی ک،بده بستان های کاسبکارانه .پر از فساد و مملو از رشوه خواری مبدل شود یکشور

بر  حکومت، كنترل مضاف بر آن. فراگرفته و رانت خواری پايه های اقتصادی کشور را از درون پوک کرده است
بر  باعث تقويت سرمايه داري –بخش هاي نفت و گاز و صنايع بزرگ يعنی  – اهرم های اصلی کنترل اقتصاد

 . شده استنهادينه شدن دزدساالریو مبنای رفيق بازی 
 

با روابط نزديک در حمايت  مسئولري غینهادهاخيل عظيمی از  و ی اسالمی جمهورمقامات بی مباالت  ،جهي نتدر
 خوان گسترده ای )مانند سپاه پاسداران انقالب اسالمی، بسيج، بنياد مستضعفان، و کميته امداد امام خمينی(از رژيم 

ب باعث شده تا بخش خصوصی ضعيف از معامالت سودآور نصيب شان شده است، و به اين ترتياز قراردادها و 

                                                 
همچنين، حشمت هللا فالحت ). ٢٠٢٠ فوريه ١٠: شورای آتالنتيک" (چاهی که هرگز خشک نخواهد شد: " خط اعتباری ايران به سوريه 8

مجلس ايران و رئيس پيشين کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی، طی مصاحبه ای با اعتماد آنالين در پيشه، يکی از نمايندگان 
 برآورد کرده است که ايران در هفت سال نخست جنگ سوريه مبلغی در حدود بيست تا سی ميليارد دالر را در سوريه ٢٠١٨مارس 

  . هزينه کرده است
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 شينمابه تماشای  انيرانيسالهاست که ا .صحنه بيرون رانده و سختی طاقت فرسائی بر عموم مردم تحميل شود
 اردهايليمارتزاق می کنند و  دولت  جيب ازی و خصوصی دولتی چهره هاه چگونمشغولند که نشان می دهد یئها

به جای آن که تالش واقعی  مي دانند که رژی خوب مًکامال انيراني اًضمنا،. نندخالی می ک ی عمومرا از خزانهدالر 
 .مشغول ظاهرنمائی و اغوای افکار عمومی استًصرفا  ،برای مبارزه با فساد افسار گسيخته داشته باشد

  
اده از  در استفميرژمستمر  ی توجهی و بی اسالمی شده توسط جمهورجادي ای اقتصادباتالق وجه نيزتري انگغم

 ، با خروج بيش از است کهکشوری راني اهامروز.  استراني از ای انسانهي سرمافرار ادامه دار کشور، یمنابع بوم
در جهان را  ها فرار مغزنيشتري ب در هر سال،کشوراز  يه عالالتيتحصبهترين  ی هزار نفر از افراد دارا١۵٠
 که در خارج از کشور مشغول به یراني ااني٪ دانشجو٩٠ از شي ب١٩٧٩ از سال شيپاين در حالی است که . دارد
  ٩. هستندبازگشت به لي٪ ما١٠امروز کمتر از ولی  گشتند، ی بودند به کشور باز مليتحص

  
 کي. قابل ذکر است شمار ی بمواردی ، در حفاظت از منابع کشوری اسالمیجمهورمطلق  یناکاماندر حکايت 

موافقت آن با صادرات غيرقانونی هزاران تن خاک ، ی اسالمیور جمهمديريتینمونه قابل توجه از غفلت 
 جي خليیاي درستميه به اکوسخسارات وارد ،گرينمونه د. حاصلخيز ايران به کشورهای حاشيه خليج فارس است

 صنعتمکرر ورود  خود را بر روی چشم مي که رژی در حال،در اثر آن است اني ماهانواع رفتن نياز ب فارس و
  .بسته است ینيچجاروبی  یصنعت یريگيماه

  
 به پروژه راني دولت اکردي در رو توانیمبه نحو احسن را  کشور یمنافع ملحفظ   در راستایعدم اقدامهمچنين، 

 در سال داني منيا. دکرمشاهده است  جهان یعي طبی گازداني مني بزرگتر که فارسجي در خلی پارس جنوبیانرژ
 و گاز یعي گاز طبی برای جهانی که تقاضایدر حال. مشترک است و قطر رانياآن بين  تي کشف شد و مالک١٩٩٠

با  ، هایآور فننيبا استفاده از آخرتوانست  است، کشور کوچک قطر افتهي شيافزا") ال ان جی ("عي مایعيطب
گونه ر  هجادي در اراني، اگري دیاز سو. تبديل شود عي مایعي گاز طبی صادر کننده جهانني بزرگتربهموفقيت 

 به قطر راني ارمسئوالنهي غکرديرو، بر اساس اغلب برآوردها. ناکام مانده استکارخانه گاز طبيعی مايع مربوطه 
  ١٠. استخراج کندداني مني را از ایعي گاز طبراني از اشتري برابر ب٢.۵تا اجازه داده است 

  
 و عراق راني مرز اواقع در ی نفتنيادي مخصوص در  عدم حفاظت از منابع طبيعی ايران،مرتبط باعوامل همان 

کشور  و آزادگان اراني ميادين ی، و در ضلع شرقعراقکشور مجنون ی نفتداني میدر ضلع غرب.  مشهود استنيز
، به طور  شده از جنگراني که عراق ویدر حال. ًمجموعا حوضچه مشترکی را تشکيل داده اند قرار دارد که رانيا
 ی بر شرکت هاهي تکه دليل بی اسالمی، جمهور داده استشيافزارا  مشترک نيادي از م خودبهره برداری وستهيپ

 ٣.٢نسبت به  دي تولوازنعدم تاين منجر به .  عمل کندمانند عراقنتوانسته است  نيادي مساخت ی برایني و چیروس
  ١١. شده استراني به نفع عراق در برابر ا١ به
  

 ی، جمهورني و چراني اني بهتوافق منعقديک  ی که در پمي باور کنخواهد بود اگر روياپردازانه اري بسنيبنابرا
  .صفحه ای تازه را برای انجام اقدامات مسئوالنه اقتصادی خواهد گشود یاسالم

  
  
هيچکدام در برابر تصويب اين تفاهم نامه  ی اسالمی جمهورمجلس و نه ی قانون اساسسازوکارهاینه ) ٨

  .نخواهند ايستاد
  

غفلت ريشه در  است راني مردم ایً کامال ناتوان از حفظ منافع ملراني احکومت نکهي بر ایما مبن ی جدی هاینگران
 .ًدارد که رژيم مکررا در مذاکرات بين المللی قبلی از خود نشان داده است تلخی

  
 همه جانبه واستقالل حفظ "حکومت ايران وظيفه  كه اشعار می دارد ی اسالمی جمهوری قانون اساس١۵٢ اصل
هر گونه قرارداد که "تصريح می کند  که  ١۵٣ اصل  همين حالدرو ، را بر عهده دارد" کشور ی ارضتيتمام

                                                 
  ٢٠۴٠ه ايران در سال  استنفورد در باره پروژ٩ مقاله شماره  9

  )٢٠٢٠ آوريل ١۶: راديو فردا" (قطر افزايش توليد را آغاز کرد در حالی که ايران منتظر است" دالگا ختينوقلو،  10
فاصله گرفتن بغداد از همسايه خود به طور فزاينده ای به منابع مشترک : عراق و ايران از يکديگر بيشتر دور می شوند" ايمان سيم،  11

  )٢٠٢٠ ژوئيه ٢۴ : Petroleum Economistنشريه ." (تسری می يابدآنان نيز 



 

 )٢٠٢٠ سپتامبر بيست ودوم برابربا ١٣٩٩ مهرماه اول(گوترش کل سازمان ملل متحد آقای آنتونيواطالعات پيش زمينه، پيوست نامه ارسال شده به دبير

8 

8 

عليرغم " .موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و ديگر شئون کشور گردد ممنوع است
  نقضمورد،  شودتي از آنکه رعاشتريب راني ای، قانون اساس است اقتدارگرا معمولی کشورهادر، همانطور که آن

به موجب تنوير اين قاعده اساسی و غالب در جمهوری اسالمی ضروری است که ، نيعالوه بر ا. قرار گرفته است
نگهبان مرموز  یشورانظر دوازده عضو  و تابع رهبر  در خدمت،مفروض و حقوق دمکراتيک ی هاهي روهيآن کل
  .باشد

  
خواهد بود اگر انتظار داشته باشيم که مجلس ايران به نحو شايسته اين توافق را مورد  هغير واقع بينان، نيبنابرا

سبت ناخرسندی خود نابراز  بی باکی کافی برای  ازرانيچند عضو مجلس اتنها  که ی در حال.موشکافی قرار دهد
ساده ، ًاتينها. استی کوتاه بوده با عمر مقطعی در عمل انتقادات ني ابرخوردار بوده اند اما نامه فاهم تسي نوشيبه پ

 چارچوبی که  مجلس، ازخاصيت یً عموما بندهي نما٢٩٠ از ی تعداد انگشت شمارانگاری است که تصور کنيم
  .می کند تخطی کنند يا خطر غضب رهبر را به جان بخرند نيي تعشورای نگهبان

  
دسيسه  تمامی با و ناديده انگارندود را  خی اخالقیتهاي هستند که مسئولني مجلس مستعد ایاعضااکثريت عظيم 
 طرح جامع اقدام ی است که وقتیادآوريالزم به به عنوان نمونه . شوند مقامات همدست ني باالترهای شريرانه

 شود به یريگي روند به سرعت پنيکه اکرد خواست در ارائه شد، رهبر رانيمجلس اصحن  در )برجام(مشترک 
 را  آنوستي و پنج پی صفحه ا١۵٩ سند  مجلس تنها ظرف يکی دو ساعت اين،دحسب اطالعات موجو گونه ای که

 .به تصويب رساند
  

در عملکرد آن به وضوح در ، آنعمال بله قربان گوئی و رانيابرده وار مجلس  نحوه برخورد فراوان از شواهد
. است قابل اثبات است دهي به امضا رسراني ای اسالمی که توسط جمهورعمده ی المللني توافق بني آخرخصوص

 تي وضعوني کنوانسی امضای در قزاقستان برا٢٠١٨ ست آگو١٢ خي خزر در تاریاي درهيرهبران پنج کشور حاش
 ، خزریاي دردر خود حاکميت ري با کاهش چشمگرانيبراساس آن توافقنامه، ا. گرد هم آمدند خزر یاي دریحقوق

 به با بی غيرتی ،في جواد ظر،راني امور خارجه اريبعد، وز سال کيً متعاقبا. را واگذار کرد خود یحقوق ارض
ً بوده و قبال موضوع مختومه كي خزر یاي حاكم بر دری المللني بی حقوقمي داد كه رژاطالع مجلس ندگانينما
تظاهر  اي ،ونيكنوانس مندرج در اين مهماجازه داده نشد که در باره نکات  رانياهرگز به مجلس ".  شده استيینها"
 .صوری ايفاء کند ینقشحتی ه تصويب اين توافق بين المللی، ب
  

 در مذاکرات رانيدولت ابی لياقتی تلخ  زاني نه تنها می مازندراناي دروني کنوانسراموني پی واقعجوانب یبررس
 کشور در یاتيمنافع ح هنگامی که ،در به عمل آوردن اقدامات مجلس یناتوانهمچنين  بلکه اتمعاهددر خصوص 

 ظهور ی شوروري اتحاد جماهی که پس از فروپاشيی که کشورهایهنگام . را ثابت می کند،استض خطر معر
با ايران  حقوقیمذاکره به  ،١٩٩۶ خزر در سال یاي و اکتشاف در دری معدنمالکيت بر منابع کنترل یکردند برا
تعجب دريای خزر اصراری ندارد بابت اين که ايران بر حاکميت پنجاه درصدی خود بر ، چهار کشور از پرداختند

 ی در سالهای شوروري و اتحاد جماهراني ای دولتهانيً قبال بکه ی المللني حقوق را طبق معاهدات باين رانيا. کردند
اما به جای آن که حکومت ايران به تالش برای حفظ حقوق .  شده بود به دست آورده بودمنعقد ١٩۴٠ و ١٩٢١

 ی خزر به جمهوریاي درصد از حقوق خود را در در٣٠ جانبه کي به طور ،ناشی از معاهدات خود بپردازد
 یاي در درراني، منافع ا١٩٩۶ مذاکرات سال اني که در پای، در حالجهيدر نت. واگذار کردو ترکمنستان  جانيآذربا

 یايدر وني کنوانسبيدو دهه بعد که به تصودر  ی، در مذاکرات بعدافتي درصد کاهش ٢٠به درصد  ۵٠خزر از 
  درصد١١ زيناچسهم  درصد به ٢٠  و ازافتي کاهش شتري بی حتراني منجر شد، منافع ا٢٠١٨خزر در سال 

  .رسيد
  
  
  
  )٢٠٢٠ سپتامبر بيست و دوم برابر با ١٣٩٩ مهرماه اول(
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