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Abstract 
On 27 March 2021, the Chinese Foreign Minister arrived in Tehran as an official 

visit, and in the midst of discussions about the US return to the Joint Comprehensive 

Plan of Action and the sabotage at the Natanz nuclear site, an agreement was 

reached entitled "Comprehensive Program of Cooperation between Iran and China". 

The very broad dimensions of this agreement in various economic, security, 

military, tourism, cultural, academic fields and with a special focus on the issue of 

energy, especially the purchase of oil and petrochemical products by China from 

Iran over a 25-year period, leave many ambiguities. It even raised questions for 

experts in the field, including why it was signed at this time and why for 25 years. In 

this paper, with the aim of resolving the existing ambiguities, we analyze this 

agreement from the perspective of international law. 
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 چکیده
وارد تهترا  دتو و در    یرست   یسترر  یطت  نیدولت   ت   ةخارج ریوز 0011 ماهنیفرورد 7در 

نطنت    یاهستته   یکه در سا ییهایمتحوه به برجام و خرابکار االتیمباحث بازگش  ا ةبحبوح
 «نیو  ت  را یت ا نیمتا بت   یف یها یرجامع ه کا ةبرنام»عنوا   با یانامهموافق  افتاد،یاتراق م

 ،ینظتام  ،یتت یامن ،یمتنتو  اتتاتاد   یهتا نامه در حتوزه تراهم نیا عیوس اریمنعقو دو. ابعاد بس
نرت  و   ویت خاتو  خر بته  یانتر   ةمسئل یرو ژهیو با ت رک  و یدانشگاه ،ی، فرهنگ یگرددگر

را  یبهامتات فراوانت  ستاله، ا  52 یزمتان  ةدر بتاز  را یاز ا نیتوسط دول    ی یمحاوالت پترود
دادتتنو،    یت فعال یاحتوزه بته رتورت حرفته     نیت کته در ا  یافتراد  یبترا  یحتوجود آورد و به

و  ترا متوت    ودت نامه منعقو تراهم نیزما  ا نیکه  را در انیاز ج له ا ؛ودمطرح  ییهاپرسش
منظتر  نامته از  ترتاهم  نیت نودتار با هوف رفع ابهامات موجتود، ا  نیسال اس . در ا 52زما  آ  
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 مقدمه
و در  0دول   تین طتی سترری رست ی وارد تهترا  دتو       ةوزیر خارج 0011 ماهفروردین 7در 

و  (01/10/0011)خبرگتت اری ایلنتتا،  بتته برجتتاممباحتتث بازگشتت  ایتتاالت متحتتوه   ةبحبوحتت
)خبرگتت اری دنیتتای   افتتتادای نطنتت  اترتتاق متتی  هتتایی کتته در ستتای  هستتته   خرابکتتاری

راهبردی ایرا  و  ین منعقو  ةسال 52 ةنامعنوا  تراهم با یانامه، موافق  (01/10/0011اتتااد،
امی  سرزمینی و استقالل سیاستی  حاک ی ، ت  ةنامه ابهامات بنیادینی را درباراین تراهم 5دو.

بتر  دوه در ک تال تعجتب عتالوه    سببوجود آورده و ایرانی به ةایرا  ن د بسیاری از اتشار جامع
نخبگتی کشتور دست  بته انتشتار       ة، حتی جامعت  (01/10/0011)خبرگ اری مهر،  ع وم جامعه

هنوز رودن نشوه  حقیق  امر بر بسیاری از ادخا  کهیطوربه ،مطالبی در فضای مجازی ب ننو
 .اس امری ضروری  یال للنی، بررسی سنو م بور از منظر موازین حقوق برونیازا 0.اس 

های متنو  اتتاادی، امنیتی، نظامی، گرددتگری،  نامه در حوزهابعاد بسیار وسیع این تراهم
خاتو  خریتو نرت  و محاتوالت     انتر ی بته  ة فرهنگی، دانشگاهی و با ت رک  ویژه روی مسئل

وجتود آورد و  ساله، ابهامات فراوانی را به 52زمانی  ةرودی ی توسط دول   ین از ایرا  در بازپت
از  ؛ودهایی مطرح ای فعالی  دادتنو، پرسشرورت حرفهحتی برای افرادی که در این حوزه به

یتا  و دت منعقو  ساله 52وگوهای منجر به احیای برجام و در تالب در زما  گر ج له اینکه  را 
ابعاد متنتو  و  ها، های مشابه  ین با سایر دول نامهدر تیاس با تراهمم بور  ةنام را تراهم ینکها

های مشتابه  نامهاین در حالی که اس  که اگر بررسی تطبیقی با تراهم 0.دارد یتربسیار گسترده
 تین   ةامت ندول   ین با سایر کشورها دادته بادیم، خواهیم دیو که ل وماً به گستردگی ترتاهم 

توجته است . بیشتتر ایتن      دتایا  هتای منعقودتوه،   نامته با ایرا  نیستنو. هر نو تعتواد ترتاهم  

___________________________________________________________________ 
 اس .میالدی  5150اوت  5د سی معادل  0011تیرماه  01تاریخ مشاهوة ت ام تارن اها  .0

2 https://mfa.gov.ir/files/mfa/PDF/china.pdf 
3. https://research.ut.ac.ir 

نامه مطرح دوه اس . یکی از جالب توجه اینکه در افکار ع ومی  ین نی  مسائلی در خاو  این تراهم ةنکت .0
خارجه دو کشور، ای دو  توافق میا  وزرای تا پیش از امضا و رسانه»کاردناسا  مسائل  ین معتقو اس : 

دادنو که این امر برگرفته از اخالق خا  ای ترار مینورت این موضو  را مورد پودش رسانهها به ینی
ای نیستنو. با این حال دهنو و اینکه اهل سروروا و هیاهوی رسانهسروروا انجام میهاس  که کار را بی ینی

ختلری بوین ترار اظهار دو: یکی از مسائل و مباحثی که ای دو  ج ئیات توافقنامه، مطالبی مو پس از رسانه
توجه بود. عالوه بر های  ین مطرح دو بحث بلنوموت و  نوبعوی بود  سنو بود که برایشا  جالبدر رسانه

گیری وزارت خارجه کردنو نو  موضعکرات بر آ  تأکیو میها بهمه ی که  ینی یاین، یکی دیگر از محورها
آور اس  و هیچ عود و رت ی در آ  مطرح نیس  و آ  اظهار دوه بود که این سنو غیر ال ام ین بود که در 

دوه های  ینی با اتکا به منابع غربی مطرحعلیه هیچ کشور ثالثی هم نخواهو بود. بحث دیگری که در رسانه
ینکه در برخی از های آمریکایی مطرح دوه بود و امیلیارد دالری بود که ع وتاً در رسانه 011بود بحث 

 https://csr.irر.ک: « .پرداختنووگریخته به آ  میخورد که جستههای  ینی نی  به  شم میرسانه
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جو در فضتای  وج   نو مورد که با جس  ،نو و دسترسی بوانها وجود نوارداها محرمانهنامهتراهم
نت د  برانگی  دتو و  توا  متن کامل آنها را یاف . به ه ین دلیل این موضو  حساسی مجازی می

ها با انتشار غیررست ی  این پرسش 0االتی را ایجاد کرد.ؤنخبگا  کشور، س ةافکار ع ومی و جامع
)خبرگتت اری  کتته ستتر از فضتتای مجتتازی درآورد    0011 متتاهنامتته در خردادمتتتن ترتتاهم 

، بوو  اینکه مشخص دود  ه کسی یا  ته نهتادی آ  را منتشتر کترده     (01/10/0011تابناک،
آیا این سنو ه ا  سنو نهتایی است  یتا     نکهیاز ج له ا ؛ودها منجر زنیاس ، به اف ایش گ انه

 خیر؛  راکه طرف مقابل هنوز آ  را امضا نکرده بود.  
 0011 متاه ایرا  در واکنش به انتشار ایتن ستنو در خرداد   ةاز طرف دیگر، وزارت امور خارج
که آیا  کردو  ارائه نای در این خاکننوهو هیچ توضیح تانع 5رح  محتوای آ  را تکذیب کرد

توانو ارتباطی بتا ستنو متوردنظر دو کشتور دادتته      این سنو ه ا  سنو نهایی اس  یا اساساً می
هتای مشتابه   نامته رسو از نظر ظاهری و بررسی تطبیقی که با تراهمنظر میبادو. با این حال، به

ه ا  سنو نهایی اس  که که این سنو  کرداظهار زیادی توا  با اط ینا  توا  انجام داد، میمی
رسو تغییترات بنیتادینی در آ    نظر ن یبین دو طرف امضا دوه اس  و به ماهفروردین مدر هرت

و که پتس از امضتای ایتن    دها این موضو  مطرح خاو  اینکه در رسانهبه؛ وجود آموه بادوبه
متتن ستنو    سنو توسط وزرای خارجه دو کشور، طرف  ینی از طرف ایترا  خواستته از انتشتار   

که این مسئله نی  موجب دامن زد  بته   (01/10/0011)بادگاه خبرنگارا  جوا ،خودداری کنو 
 مباحثی دو و بیش از پیش بر ابهامات اف ود.

نامته مطترح دتوه است ، در     ایرانی در خاو  ایتن ترتاهم   ةهایی که در ذهن جامعدر پرتو پرسش
پتردازیم تتا مشتخص دتود     وی  تین بتا ستایر کشتورها متی     ها از سنامهادامه به مبنای انعقاد این تراهم

بعتو بتا بررستی تطبیقتی متتن       ةها  یست . در مرحلت  نامهسیاس   ین در خاو  انعقاد این موافق 
منعقوه میا   تین و دو کشتور دیگتر، بته بررستی مرتاد        ةنامبا  نو تراهم 0011 ماهخردادة منتشردو

ال لتل معاهتوات و از منظتر متاهوی بتا      ا با موازین حقوق بینو از منظر دکلی آ  رپردازیم مینامه تراهم
 دهیم.گذاری میا  ایرا  و  ین به دکل ماهوی، مورد بررسی تطبیقی ترار میسرمایه ةدوجانب ةمعاهو

 

   نامهانعقاد تفاهم ةاولی ةسیاست اقتصادی چین و اید
ایر کشتورها از کجتا   نامته از ستوی  تین بتا ست     انعقاد این دست  ترتاهم   ةایو نکهیدر خاو  ا
گیرد و هوف  ین از برتراری ارتباط اتتاتادی از ایتن طریتق  یست ، بایتو بته       سر ش ه می

___________________________________________________________________ 
انو، از منظر اتتاادی و سیاسی اظهارنظر کردهاغلب نامه که دیوگاه موافقا  و مخالرا  این تراهم ةبرای مشاهو. 0

 (http://peace-ipsc.or: 0011زاده، ر.ک: )دریف
2. https://www.mfa.gov.ir 
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 .ه کردتحوالت مربوط به این موضو  ادار
دولت  از کشتورهای آستیایی و برختی      01آستیایی نهتادی است  کته توستط       ةبانک توسع

گ اردتی را منتشتر    5111ال فریقایی تشکیل دوه اس . این بانک در ست آکشورهای اروپایی و 
مبنی بر اینکته   -کنوروزرسانی میهای جویوتری از آ  را بههای بعو نی  نسخهدر سال-کنومی

رتورت مشتخص تتا ستال     گذاری در بخش زیرساخ  در کشورهای آستیایی بته  موضو  سرمایه
ا در هتتا رتریلیتو  دالر ستترمایه است  تتتا کشتورها بتواننتو ایتتن زیرستاخ       52نیازمنتو   5101
  0اتتاادی خویش در اختیار دادته بادنو. ةهای مختلف جه  توسعحوزه

هتای  فعالی  اغلبعنوا  عضو این بانک در کنار کشورهای آسیای جنوب درتی که دول   ین به
آ ، دررود برآمونو تتا  سهماننو اعضای سازما  آ ،نواهگذدته دادت ةاتتاادی  ش گیری در  نو ده

هایی که ایتن  زیرساخ  ةتریلیو  دالر را برای توسع 52مبلغ الزم  نکهینو مبنی بر اهایی ارائه کنطرح
آنها رحب  کرده اس ، به کشورهای آسیایی ت ریق کننو تا در ازای آ  از یک سو، نرتوذ   ةبانک دربار

د ازای آ ، ستو عنتوا  مابته  سیاسی و اتتاادی در آ  کشورها دادته بادنو و از سوی دیگر، بتواننو به
توانتو بترای   دول   ین نی  از آ  زما  دررود بود که  گونه متی  5دا  را نی  تض ین کننو.اتتاادی

دولت   تین رتیتب     نکته یخاتو  ا ت ریق  نین پولی به کشورهای آسیایی اتواماتی انجام دهو؛ به
 پتس از  نکته یا ژهیت وبته  ،دتود نظامی، سیاسی و اتتاادی ایاالت متحوه در دنیای معارتر تلقتی متی   

و بعو از جنت  سترد، جهتا  بته رهبتری ایتاالت متحتوه         0110فروپادی اتحاد ج اهیر دوروی در 
هتای اتتاتادی  تین و گتذار از سیاست  ک ونیستتی در مستائل        تطبی دو. ولی با تقوی  بنیته تک

خاو  عضوی  در سازما  تجارت جهانی، دول   ین ستعی کترد   اتتاادی و توجه به بازار آزاد و به
ارلی خود را روی مسائل اتتاادی ترار دهو کته آمارهتا    ةه با لیبرالیسم ایاالت متحوه، تکیبرای مقابل

ه چنین طبق اطالعاتی که بانتک جهتانی امستال     0دهو در این زمینه موفق بوده اس .نی  نشا  می
بترای   5152ها دول   تین بته لحتاش ردتو اتتاتادی در ستال       بینیارائه کرده اس ، براساس پیش

بینتی در ستال   دلیل دیو  ویروس کرونا، این پیشاما به ،گیردبار از ایاالت متحوه پیشی مینخستین 
بنابراین دولت   تین    0بینی از لحاش ع لی به عقب برگش .زمانی این پیش ةمحقق دو و دور 5151

فعلی  ین آتای دین جی پین  دررود بودنو تتا   ج هورسیطور مشخص، رئو ح ب ک ونیس  و به
و از طرف دیگر، یتک   2ابریشم معروف را از طریق زمین احیا کننو ةی بتواننو از یک طرف، جادبه نحو
ای از بنور دتانگهای بته ست   روستیه از دت ال و بته       ابریشم از طریق دریا ایجاد کننو و جاده ةجاد

 زیر توجه کنیو. ةدر این خاو  به نقش 2نو.کن س   تطب د ال و کشورهای اروپای د الی ایجاد
___________________________________________________________________ 

1. https://www.adb.org 
2. Cai, 2017: www.lowyinstitute.org  
3. https://www.worldbank.org 
4. Ibid  

 Xiangrong, 2019: 56-61: ابریشم، ر.ک ةجاد ةتاریخچهدة برای مشا .5

6. https://www.cfr.org 
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ه تا  جتاده    ،ای که به رن  ترم  درآمتوه طورکه از روی نقشه تابل مشاهوه اس ، جادهه ا 
دو و طبق طرح جویو ، با ک تی تغییترات، ایتن    ابریشم اس  که از  ین درو  و به اروپا ختم می

 جاده به مسکو هم رسیوه و از آنجا به دویسبورگ آل ا  و روتردام هلنو و سایر کشورهای اروپتایی 
طور مشخص، جنوب غربی های جنوبی  ین و بهدر استا  اغلبنی   رن یدود. تس   آبختم می

 ین ترار دارد که محاط در خشکی هستنو و به بنور و دریا دسترسی نوارنو و به ه تین دلیتل از   
 :Ye, 2020)ک تری دارنتو.   ةهای درتی و جنوب درتی  ین توسعنظر اتتاادی نسب  به استا 

بنگالدش، هنو و  یهادول   ین سعی کرده اس  تا در این طرح از طریق دول  رو، ازاین (53-83
دتود، تتادر بته    که به سواحل ایرا  هتم ن دیتک متی    0میان ار و از ج له از طریق کریوور پاکستا 

دریایی راه ابریشم بادو و حتی از طریق راه ریلی بتوانتو از جنتوب کشتور ختود از      ةایجاد یک جاد
 الئوس و تایلنو به انوون ی و مال ی نی  دسترسی دادته بادو.طریق 

اس  کته گتاه در    5«ابتکار ک ربنو و جاده»نامی که دول   ین برای این طرح در نظر گرفته، 
دتود کته عنتوا     نی  دیوه می  one belt and one roadجو در فضای مجازی با عنوا وزما  جس 
   0دود.رن اهای دولتی  ین، به این نام دناخته میاس  و در بسیاری از تا OBORمخرف آ  

___________________________________________________________________ 
مستقلی به بحث و بررسی اتتاادی و اه ی  آ  برای ابتکار ة در خاو   ار وب کلی این کریوور نودت .1

 .Wolf, 2020ک ربنو جاده و کشورهای  ین، پاکستا  و افغانستا  اختاا  یافته اس . ر.ک: 
2. The belt and road initiative 
3. https://www.beltroad-initiative.com/belt-and-road 
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در فضای مجازی به این موضو  از نظر اتتاتادی، حقتوتی، سیاستی     نکهیدایا  ذکر ا ةنکت
هتای تحقیقتاتی جتامعی انجتام     های کشورهای مختلف فعالیت  پرداخته دوه اس  و انویشکوه

در  0انتو. هتر این ایوه استتراده کترده  انو و گاه نی  از انویش نوا   ینی برای تبیین هر ه بداده
 ج هتور سیرئ ةهای خارجی و اتتاادی بلنوپروازاناز سیاس  ،واتع، ابتکار یک جاده یک ک ربنو

وستیع ایجتاد    ةفعلی  ین اس  که هوف ارلی آ  تقوی  رهبری اتتاادی  ین از طریق برنام
رتیتب کشتورهای    تین است . بته ه تین ت     ةنخس ، در کشورهای ه ستای  ةزیرساخ  در وهل

کته در   است  ترین آنها کریوور پاکستتا   انو. مهمه سایه را به کریوورهای مختلف تقسیم کرده
رورت رست ی  فعلی به ج هورسیتوسط رئ 5100ه سایگی ایرا  ترار دارد. این طرح در اواخر 

ابریشتم   ةابریشم و جاد ةک ربنو اتتاادی جاد»دوه برای این طرح اعالم دو و نام رس ی اعالم
از آ  بیرو  آموه و ایتن دو  « جاده»و « ک ربنو» ةاس  که دو کلیووا « ویکمبیس دریایی تر  

  5کل ه در کنار هم ترار گرفتنو و به این نام معروف دوه اس .
یافتته  های ک تتر توستعه  طورکه گرته دو، یکی از اهواف این طرح آ  اس  که استا ه ا 

اتتاتادی آنهتا دتود.     ةتوسعسبب مرتبط کنو و از این طریق اش  ین را به کشورهای ه سایه
از  پتس ایتاالت متحتوه    آنچته مشابه ه تا    ،هوف کلی این طرح، ایجاد هژمونی اتتاادی اس 

جن  جهانی دوم در تالب اتواماتی ماننو طرح ماردال برای اروپای غربتی پیتاده کترد و ستعی     
 ةن ونت  0سی در ایتن کشتورها ایجتاد کنتو.    داد  تا استیالی خویش را از لحاش اتتاادی و سیا

ج عی در کشورهایی اس  که تتاکنو   هایی ماننو ناتو در تالب امنی  دستهدیگر، ایجاد سازما 
انو. دول   ین سعی دارد از طریق ایجاد ثبات و نروذ حواکثری موی خود را حرظ کردهانی  کار

در واتتع، در ایتن طترح، گتام      0.در کشورهای ه سایه این مناطق را تح  نروذ ختویش درآورد 
مریکای التین آفریقاس . کشورهایی که در آاروپا و  ةنخس ، کشورهای ه سایه و گام بعوی تار

 دونو.عنوا  گام سوم محسوب میج ئی از این طرح هستنو و به ،ترار دارنو

کشتور کته دوستوم ج عیت  دنیتا را تشتکیل        70به این ترتیب، در ع ل طبق ایتن طترح،   
هتا بتا دولت     رسو در ع ل اگر این دولت  نظر مینو، تح  پودش ترار خواهنو گرف . بهدهمی

___________________________________________________________________ 
1. Cai, 2017: www.lowyinstitute.org 
2. https://www.beltroad-initiative.com/belt-and-road 

نظرا   ینی معتقونو ابتکار ک ربنو و جاده  نو تراوت ارلی با طرح ماردال ایاالت متحوه البته برخی راحب .0
های مالی خود در ازای طرح ا ک کنخس  آنکه در آ  زما  ایاالت متحوه سعی داد  ب ؛دارد 0102در سال 

این طرح دررود بود تا  نکهیک ونیس  جلوگیری کنو. ض ن اة ماردال از پیوستن کشورهای اروپایی به جبه
ض ن دور ساختن دوروی از اروپا بازار اروپایی را برای کاالهای خود آماده سازد. از طرفی، طرح ماردال روی 

های  ربنو و جاده بر اساس جاده ابریشم باستانی و حتی برخی حوزهکشورهای خاری مت رک  بود اما طرح ک
یا در حال توسعه در  افتهیفریقا و امریکای التین طراحی دوه اس  و ه ه کشورها را از توسعهآجویو در 

  Shang, 2019: 5-6.بیشتر، ر.ک:  ة. برای مطالعردیگیبرم
4. Ly, 2020: https://www.tandfonline.com 
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کم اگر بحث اتتاتاد را در نظتر بگیتریم و مباحتث      ین ه کاری اتتاادی دادته بادنو )دس 
توانتو حتتی بتا    امنیتی، نظامی، گرددگری و فرهنگی را مط ح نظر ترار نوهیم(، دول   ین می

ا  که عضو سازما  جهانی تجارت نیستنو، مراودات تجاری دادته بادو و به هایی ماننو ایردول 
این ترتیب، مراودات اتتاادی خویش را بیش از پیش به س   کشورهایی گستترش دهتو کته    

دوسوم ج عی  جهتا  در   نکهیدایا  ذکر ا ةتاکنو  دسترسی  نوانی به آنها نوادته اس . نکت
 0.ص جها  را هم در اختیار دارنوتولیو ناخال سومکیتالب این طرح، 
 ،دتود طورکته مالحظته متی   عنوا  طرح تر  یاد دوه است .  تو  ه تا    به یدرستاز این طرح به

کشورهای فراوانی را مونظر ترار داده است  و بته لحتاش اتتاتادی، سیاستی، فرهنگتی و حتتی نظتامی         
 (Chohan, 2018: 70).متحوه تغییر دهوال لل را به نرع  ین در برابر ایاالت توانو آینوه روابط بینمی

نقشه تابل مشاهوه اس ،  ین تاتو دارد از طریتق آستیای     که در تس   زمینیگونهه ا 
 ةک ربنتو اتتاتادی جتاد   »مرک ی خود را به اروپا متال سازد. بر این اساس نام این ک ربنو به 

ته است . تست   دریتایی    ای که از دورا  باستا  هم وجود دادتعبیر دوه اس ؛ جاده« ابریشم
های جنوبی با آستیای جنتوب دترتی و کشتورهای     نی  با هوف مرتبط کرد  استا جادة م بور 

س . این ارتباط بترای کشتورهای جنتوب دترتی از طریتق      طراحی دوه ا اروپایی از طریق دریا
ست ، از  فریقایی نی   نانکه از نقشه پیواآگیرد و بحث کشورهای آهن و بنادر  ین انجام میراه

 دود.طریق دریا انجام می
هتای  های دولتی و غیردولتی  ین و حتی دانشگاهها و سازما جالب اینکه ت ام آ انس ةنکت

انو تا در این طرح سهم ب رگی دادته بادنو. هتر استتا   تین در تتالش     این کشور بسیج دوه
ترین منرعت  اتتاتادی   اس  تا بتوانو مشارک  حواکثری در این طرح دادته بادو و بتوانو بیش

انتو  های ب رگ  ینی اعم از دولتتی و غیردولتتی اعتالم کترده    دس  آورد. بانکرا از این طرح به
 کننو. ادهیانو تا در کشورهای دیگر پگذاری را آماده کردههای ب رگ سرمایهطرح

هتا  مشاهوه خواهو دو که بستیاری از ایتن طترح    ،ای در فضای مجازیجوی سادهوجس  با
دود و طبیعتاً رورت مشخص کریوور پاکستا  به دکلی جوی توسط دول   ین پیگیری میبه

کنتو و   یگتذار هیت ایل نیستنو که دول   ین در کشور آنها سرماکشورهای طرف این طرح بی
هایشا  را توسعه دهو؛ کاری که اگر آ  کشورها تاو دادته بادنو از طور مشخص، زیرساخ به

 ةنیازمنو متذاکرات طتوالنی، دادتتن جاذبت     ،ز کشورهای دیگر انجام دهنوطریق جذب سرمایه ا
   5ها م کن اس  به طول انجامو.گذاری اس  و به این ترتیب، سالالزم برای سرمایه

حت ب   ةرتبعنوا  یکی از ارکا  عالینی  دفتر اطالعات دورای دولتی  ین به 5102از سال 
تطبی  ین، از کشور  ین به س   کره،  اپتن،  ک ونیسم  ین طرحی را تح  عنوا  سیاس  

___________________________________________________________________ 
1. Cai, 2017: www.lowyinstitute.org 
2. Curran, 2016: https://www.bloomberg.com 



 فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ ؟؟، شمارۀ ؟؟، ؟؟ ؟؟   2

 :Murdoch-Gibson, 2020)مریکای د الی در نظر گرفته اس  آروسیه به س   تطب د ال و 

ایتن طترح، بتا  تین      های حاضر دردر این حال ، دول   ین برای آنکه مط ئن دود دول  .(4
 ه اس .دکرنامه ه راهی الزم را خواهنو داد ، مبادرت به انعقاد تراهم

 

 نخستین گام پروژه ةمثابنامه بهانعقاد تفاهم
ها تح  عنتوا   نامههای مهم پازل این طرح، دول   ین یک سری موافق برای تک یل یکی از تطعه

memorandum of understanding  یاMOU  دتود، بتا   یتاد متی  « نامته تراهم»که در فارسی از آ  به
ستنو بتا  تین منعقتو      050کشور تتاکنو  بتیش از    001ن کشور منعقو کرده اس . ای 001بیش از 
ماننو ایرا  و برخی از این کشتورها   ،انو. برخی از این اسناد در تالب یک سنو جامع نگادته دوهکرده

 .(Martinico and Wu, 2020: 15)انو های مختلف منعقو کردهاسناد متعودی را در حوزه
 یهتا نامته دررود اس  تتا بتا کشتورها، موافقت      تنها دول   یننه نکهیتوجه ا دایا  ةنکت

بلکه سعی دارد حتی با ایاالت کشورهایی کته ر یتم سیاستی     کنو،مربوط به این طرح را منعقو 
الزم را منعقو کنو. ماننو ایال  ویکتوریتا در استترالیا کته در     یهانامهآنها فورالیسم اس ، تراهم

لت  استترالیا کته  نتوا  بتا  تین ه ستو        رغم سیاس  کلی خارجی دوتوانس  به 5102سال 
را با  ین منعقو کنو؛ هر نو در روزهای اخیتر پارل تا  ایتن کشتور بتر       یانامهنیس ، موافق 

 .(galloway & bagshaw, 2021/2/8) دکرنامه را ابطال اساس اختیاراتی که داد ، این موافق 

ایرا  و  ین اس . این ستنو نیت     ةسال 52 ةناممورد بحث ما در این نودتار تراهم ةنامموافق 
بینی کرده اس . با توجه ک ربنو خویش پیش ةبخشی از طرحی اس  که دول   ین در طرح جاد

انو محتوای آنها محرمانه باتی رسو که طرفین ت ایل دادتهنامه به نظر میبه عوم انتشار این تراهم
ا  اع تال تحتریم از ستوی ایتاالت متحتوه      نامه امکب انو. دایو یکی از دالیل محرمانگی این تراهم

 های  ینی اس  که با کشور هوف تحریم ایاالت متحوه متراودات تجتاری دارنتو   نسب  به درک 

(Chaziza, 2020: 180) .هتا را  ال لل وجود نوارد که دولت  ای حقوق بیناز طرف دیگر، هیچ تاعوه
 قوتی در آنها وجود نوارد، علنی کننو.ها را که ل وماً تعهوات حنامهمل م کنو این نو  موافق 

هتا  نامته منابع موجود و دسترسی به متن کامل  هار ن ونته از ایتن ترتاهم    ةبر اساس مطالع
 01ک تتر از  ها پتنج تست   ارتلی دارد و در نهایت ،     نامهارلی این تراهم ةتوا  گر  داکلمی

محتو موانتع    ،ردنظر  تین هتا بته ک ربنتو متو    اتاال زیرساخ  ،و: ه کاری سیاسیدونمیماده 
متالی در   نیدولت   تین ارترار دادتته بحتث تتأم       کته یطوربه ،مالی نیفایننس و تأم ،تجاری

رورت یکپار ه به  ین واگذار دود؛ و در نهایت ، بحتث تبتادالت    آ  کشورها به یهارساخ یز
و کته از  ارل بنیادین  ار وب ابتکار ک ربنتو و جتاده هستتن    پنج، دفرهنگی. در واتع، این موار

طتور ختا ، ت تام    به (.Yuzhu & Shicheng, 2019: 99-100)انو سوی دول   ین معرفی دوه
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 0توا  مالحظه کرد.ایرا  با  ین نی  می ةناماین ارول را در تراهم
ای بتا  تین   نامته مهم آ  اس  که ایرا  تنها کشوری نیس  که  نین تراهم ةبنابراین، نکت

کم با آ   هتار  ایرا  دارای مرادی اس  که دس  ةناماوت که تراهممنعقو کرده بادو؛ با این تر
از  ؛دتود وجتود دارد، ترتاوت دارد   ای که ادعا متی نامهتراهم 050در دسترس از میا   ةنامتراهم

برگتی کته    ةساله. طبتق متتن گت ار    52های آ  و تاریخ اعتبار نامه و پیوس ج له حجم تراهم
نامته  نتویس ترتاهم  منتشر کرده، ترار بود متتن پتیش   0011 ماهنیوزارت خارجه ایرا  در فرورد

گیتری، بته   منظور بررسی و تا یمهای نهادهای ملی بهبنوی این وزارتخانه از دیوگاهبرای ج ع
نویس نشر اطالعات موجب دو پیش 0011 ماهدر این میا  در خرداد 5ت دول  ارسال دود.أهی

دانستته طترف  ینتی    وجود دارد که طرف ایرانی می یزننهدر اختیار جامعه ترار گیرد. این گ ا
رتورت غیررست ی پیشتتر آ  را انتشتار داده     مایل به انتشار این سنو نیس  و به این ترتیب، به

در گت اره بترگ    نکهیتا افکار ع ومی و جامعه در معرض مراد این سنو ترار بگیرنو. ض ن ااس  
و ستایر مقامتات    ج هتور سیوتت  مجلتس، رئت    مشخص به رهبری، رئیسطور بهوزارت خارجه 

نویس نحوی که متن پیشبه ،هایی مثل دورای عالی امنی  ملی اداره دوهدولتی و حتی ارگا 
 0آنها ترار گرفته اس .  وییتأ برای این نهادها ارسال دوه و مورد

 
 ایران و چین نامۀموافقتنگاهی به متن  .3

طی دیواری در تهترا  بتا یکتویگر، بته      5102 ةوی ان 50روسای ج هوری ایرا  و  ین در 

___________________________________________________________________ 
 های زیر مراجعه کنیو:متن کامل این اسناد به لینکة برای مشاهو .0

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE 

REPUBLIC OF LATVIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF 
CHINA ON COOPERATION WITHIN THE FRAMEWORK OF THE SILK ROAD ECONOMIC 

BELT AND THE 21ST CENTURY MARITIME SILK ROAD INITIATIVE, at: 

http://tap.mk.gov.lv/doc/2016_11/AM_MoU_EN_20161024.2386.docx 
Memorandum of Understanding between the Government of Victoria and the National Development 

and Reform Commission of the People's Republic of China on Cooperation within the Framework of 

the Silk Road Economic Belt and the 21st Century Maritime Silk Road Initiative, signed 8 October 
2018, at: https://www.vic.gov.au/sites/default/files/2019-10/20191023-Framework-Agreement-

Signed-English.pdf  

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN GOVERNMENT OF THE ITALIAN 
REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA ON 

COOPERATION WITHIN THE FRAMEWORK OF THE SILK ROAD ECONOMIC BELT AND 

THE 21ST CENTURY MARITIME SILK ROAD INITIATIVE, signed March 2019, at: 
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/Memorandum_Italia-Cina_EN.pdf 

Memorandum of Understanding between the Council Ministers of Bosnia and Herzegovina and the 

National Development and Reform Commission of the People's Republic of China on Cooperation 
within the Framework of the Silk Road Economic Belt and the 21st Century Maritime Silk Road 

Initiative, signed 1 May 2017, at: http://www.mvteo.gov.ba/attachments/en_bh---pr-china-mou-silk-

road-economic-beltpdf.pdf  
2. https://www.mfa.gov.ir 
3. https://www.mfa.gov.ir 

http://tap.mk.gov.lv/doc/2016_11/AM_MoU_EN_20161024.2386.docx
https://www.vic.gov.au/sites/default/files/2019-10/20191023-Framework-Agreement-Signed-English.pdf
https://www.vic.gov.au/sites/default/files/2019-10/20191023-Framework-Agreement-Signed-English.pdf
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/Memorandum_Italia-Cina_EN.pdf
http://www.mvteo.gov.ba/attachments/en_bh---pr-china-mou-silk-road-economic-beltpdf.pdf
http://www.mvteo.gov.ba/attachments/en_bh---pr-china-mou-silk-road-economic-beltpdf.pdf
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رورت کتامالً مشتخص بتا    انتشار یک نقشه راه یا کلیاتی که ترار اس  دو دول  در آ  زمینه به
یتابیم کته طتی    مشترک درمی ةبا نگاهی به این بیانی 0و.نورزیکویگر ه کاری کننو، مبادرت می

و فرهنگتی، تضتایی، امنیتتی و دفتاعی      بیس  ماده به مباحث مسائل سیاسی، اجرایتی، انستانی  
ایرا  و  تین است ؛    ةسال 52راهبردی  ةنامساز انعقاد تراهمپرداخته دوه اس . این سنو زمینه

ای عتاری از  بوا  اداره دتوه است . ک تک بته ایجتاد منطقته       2 ةرراح  در مادای که بهنکته
این سنو بتوا  توجته دتوه     02 ش گیر دیگری اس  که در مادة  ةای نی  نکتهای هستهسالح

را در کنتار   0011متاه  و ستنو خرداد  0010متاه  بیانیة به ن سنو کهیاس . با این حال، هنگام
کته   رونیت دود که جالب توجه اس ؛ ازاگر میهایی میا  آنها جلوهدهیم، تراوتیکویگر ترار می

. در ایتن خاتو    به نحوی با مواضع تبلی ج هوری اسالمی ایرا  م کن اس  در تعارض بادو
دورای امنیت  و برجتام از    5500 ةتوا  به تأکیو ایرا  و  ین در این سنو بر اجرای تطعناممی

جانبه ادتاره  های برجام بر اساس حسن نی  و مبتنی بر رهیافتی متواز  و ه هطرف ةسوی ه 
 5500 ةامت گیری با موضع کلی ایرا  در غیرتانونی دانستن تطعنرسو این موضعبه نظر می کرد.

نامه منعکس تا حو بسیاری در سنو تراهم 5102سال  ةبا این حال، مراد بیانی 5.اس در تعارض 
 نامه خواهیم داد .دوه اس . در ادامه، مروری بر مراد تراهم

ای اس  که در آ  به جایگاه دو کشور ایترا  و  تین پرداختته    این تراهم نامه حاوی مقومه
انتو و هوفشتا  از انعقتاد    و کشور روابط دیپل اتیتک را دترو  کترده   از  ه زمانی د نکهیو ادوه 
انواز به سوق داد  مشتارک   رورت مشخص در بنو اول تح  عنوا   شمنامه  یس . بهتراهم

و  یا، منطقته یادوجانبته  ةبترد در زمینت   –راهبردی جامع  ین و ایرا  مبتنی بر رویکترد بترد   
ة نامه ا  بنو نخستی اس  که در متن  هار تراهم باًیتقر اداره دوه اس . این ال للنیروابط ب

 مشابه در دسترس نی  منعکس دوه اس . 
هتای  کنو موضتو  تقویت  اجترای تتانو  و ه کتاری     بحثی که در این میا  جلب توجه می

های مختلف از ج له مبارزه با تروریسم و ح ای  از مواضع یکویگر در مجامع و امنیتی در حوزه
پایبنو  مسئلهرسو اگر  ین در ع ل به این ای اس . به نظر میال للی و منطقهای بینهسازما 

___________________________________________________________________ 
1. https://www.president.ir 

دورای امنی  در تاریخ  5500 ةایرا  پس از تاویب تطعنام ةبیانی 00و  01در این خاو  اداره به بنوهای . 5
 یهاطرف ةج هوری اسالمی ایرا  تراهم مشترک و توافق رریح ه »توجه اس :  دایا  5102جوالی  51

دورای امنی  در  5500 ةمراد تطعنامکه بر مبنای آ   دهویترار م ویکننوه در برجام را مورد تأکدرک 
( 01ترار دهو. )بنو  ریاجرای برجام را تح  تأث توانوین  وجهچیهمراد برجام نبوده و به ةمثاببرجام، به وییتأ

طور مستقیم یا غیرمستقیم به معنای پذیرش ...هیچ  ی ی در برجام نبایو به نحوی تعبیر و ترسیر دود که به
و اتوامات  هامیالمی ایرا  نسب  به مشروعی ، اعتبار یا تابل اجرا بود  تحریا م ادات ج هوری اس

اروپا، ایاالت متحوه یا  ةعضو اتحادی یهادوه توسط دورای امنی ، اتحادیه اروپا یا دول ساز تاویبمحوودی 
  https://www.mfa.gov.irاسناد برجام، ر.ک:  ةبرای مشاهو(« 00هر کشور دیگری علیه ایرا  بادو...)بنو 

https://www.mfa.gov.ir/
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که در آ  مکانیسم  5500 ةدر آینوه روابط ایرا  و ایاالت متحوه در مورد برجام و تطعنام ،بادو
توانو برای ایترا  مریتو بادتو و حتواتل کتار در ایتن خاتو ،        بینی دوه اس ، میماده پیش

از انعقتاد برجتام    پسای  از موضع ایرا  بادو؛ اتوامی که تاکنو  در دورای امنی  توانو ح می
هتای بالستتیک   هتای مودتک  طور مشخص در کنار روسیه از موضع فعالیت  و به 5100در سال 

 0کننو.ایرا  که در پیوس  دوم تطعنامه از آ  رحب  دوه اس ، ح ای  می
نامته منضتم   هتایی کته بته موافقت       که در پیوست  های ه کاری اسنامه در زمینهتراهم 0بنو 
هتای مترجح متونظر تترار     عنتوا  حتوزه  هتا بته  طور کلی، برخی حتوزه انو، تابل مالحظه اس . بهدوه
کنتو کته از طریتق ایجتاد     طور مشخص به موضو  ابتکار ک ربنتو و جتاده ادتاره متی    انو که بهگرفته

نقش ایرا  در این طرح سخن به میا  آمتوه است .    یب رگراه، خط آهن و اتااالت دریایی برای ارتقا
هر نو در حال حاضر ایرا  بر سر موضتو  بتانکی بتا  تین د تار       ،بحث بعوی ه کاری بانکی اس 

زیرا  تین   ،اس « اتوام مالی ةکارگروه ویژ» رورت مشخص بر سر سازوکار الش اس . این  الش به
ی از درآمتوهای نرتتی ایترا  را بتر استاس      نی  عضو این کارگروه است  و بتر ه تین استاس، بستیار     

های نادی از مقررات کارگروه م بور و پیش از آ ، تحریم دورای امنی ، بلوکه کرده است   محوودی 
   (Reuters, 2021/01/21). کنوال ح ه نی  دریاف  میو حتی برای نگهواری این وجوه حق

دو کشتور و در   ةوزرای امتور خارجت   ةاین تراهم نامه، سازوکاری برای دیوار ستاالن  2در بنو 
 تر معاونا  وزرای خارجه در هر زما  که اتتضا کنو، توارک دیوه دوه اس .سطح پایین
انتو در برابتتر  موضتو  نرتی فشتارهای ختارجی آمتوه استت  کته طترفین تعهتو کترده          2در بنتو  

است  کته در   گرایی از سوی هر کشوری با یکویگر متحو بادنو. در این خاو  دایا  ذکتر  یکجانبه
فریقا و آهای ایرا ،  ین، روسیه و  نو کشور دیگر از د ال طبق اعالم جرایو، دول  0011اسرنوماه 

ال للتی  گرایی در تالب ه کاری بتین آسیا، ابتکاری را ایجاد کردنو مبنی بر اینکه علیه هر نو  یکجانبه
 .(Reuters, 2021/3/12) ویژه در تالب سازما  ملل متحو با یکویگر ه کاری دادته بادنوبه

بنو پایانی این سنو هرگونه ارالح تراهم نامه را موکول بته رضتای  متقابتل طترفین کترده      
ستال   52، به متوت  ماهفروردین 7اس . در این تس   گرته دوه این سنو از تاریخ امضا یعنی 

 ، بختش  تابل اجرا خواهو بود و ض ائم مرالی هم که برای این سنو در نظر گرفتته دتوه است   
 دونو.الینرک این سنو تلقی می

های مهم ض ائم، اتوامات جالب توجهی ه چو  ایجتاد دتهرهای جویتو بته     یکی از تس  

___________________________________________________________________ 
 05 ة ین در جلس ةروسیه و اظهارات ن اینو 5151مارس  02مورخ  ةطور مثال، به نامتوا  بهدر این مورد می .0

که در کرد های بالستیک ایرا  اداره مودک ةدورای امنی  در مورد برنام ةدر خاو  جلس 5102دسامبر 
 ةپیوس  دوم تطعنام 0های بالستیک ایرا  با بنو های مودکایرا  در عوم مغایرت فعالی تأییو مواضع 

 . در این خاو ، ر.ک: اس  5500
https://www.un.org/press/en/2018/sc13615.doc.htm; A/74/752–S/2020/212, 18 March 2020. 

https://www.un.org/press/en/2018/sc13615.doc.htm
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های انر ی و ه کاری در بنادر منتخب طرفین در ایترا  است    ک ک  ین در ایرا ، بحث پرو ه
و در اختیار تترار داد   عنوا  فروختن ایرا  که البته مورد اخیر در فضای مجازی به نادرستی به

 برخی ج ایر تعبیر دوه اس .
را  یهتای مختلتف و متعتود ه کتار    حتوزه  ،که سنو ارلی ترتاهم نامته است     5 ةدر پیوس  د ار

ستال،   52نر  و انر ی اس . بر این اساس، ترار دوه در متوت   ةترین آنها حوزکنیم که مهممشاهوه می
نر  برای دول   ین بادو و حتی دول   ین این مستئله  ه یشگی  کننوگا نیدول  ایرا  یکی از تأم

 را پذیرفته اس  که برای فرمول خا  نر  ایرا  یک پاالیشگاه مج ا در  ین احواث کنو.  
آهن زیارتی از آ  یاد دوه اس . ایتن  عنوا  راهموضو  بعوی ایجاد کریوور ریلی اس  که به
 . این موضو ، زیر عنوا  مشتارک  فعتال در   مسیر ریلی بین پاکستا ، ایرا ، عراق و سوریه اس

 ک ربنو جاده یاد دوه اس .
پاکستتا  است . ایترا  در     -گاز برای پاکستا  و  ین با استراده از کریوور  ین نیموضو  دیگر تأم

های پیش در تالش بود تا بتوانو خط گاز خود را به هنووستا  منتقل کنو. امتا بته دالیتل مختلتف     سال
 موافق  اولیه اما در نهای  تح  فشارهای کشورهای دیگر مانع این مسئله دو.   رغمپاکستا  به

ستواحل مکترا  در    ةدوم تح  عنوا  مسائل ارلی ه کاری ایرا  و  ین، توسعة در ض ی 
یک دهر رتنعتی   سیبنور جاسک مورد اداره ترار گرفته اس . تأس ةجنوب غربی ایرا  و توسع

ی موضو  ارلی توافق طرفین در این ج ایر اس . این ه ا  در این منطقه یا دهرهای گرددگر
موضوعی اس  که در فضای مجازی به نادرستی بتا عنتوا  فروختته دتو  برختی از ج ایتر یتا        

 دوه اس .  ریدهرهای ایرا  یا استقرار نیروی نظامی  ین تعب
بنتادر را در   دایو ظاهر این بنوها این مسئله را به ذهن متبادر کنو که ایرا  تاو دارد ایتن 

گت اره بته    نیت اما با توجه به توضیحاتی که در ادامه خواهو آمو، ختالف ا  ،اختیار  ین ترار دهو
 .  ویاثبات خواهو رس

ای و ها و نهادهتای منطقته  سیاسی طرفین بر ه کاری در مجامع، سازما  یهایه کار ةدر زمین
ه اس  که از عضتوی  کامتل ایترا  در    خاو  اینکه دول   ین تعهو کردبه ؛دارنو ویال للی تأکبین

کرده و کشورهای اوراسیا و آستیایی ع توتاً در    سیسازما  امنیتی دانگهای اس  که  ین آ  را تأس
یکتی از   نکته یکنتو. جالتب توجته ا     یت ح ا ،آ  عضو هستنو و ایترا  نیت  در آ  عضتو نتاظر است      

 0و، خود  ین اس .دهو ایرا  در آ  عضوی  کامل دادته بادکشورهایی که اجازه ن ی
نامه اس  و در ادامه به  نتو تست   تقستیم دتوه     به نظر، پیوس  دوم، بخش ارلی تراهم

جالتب توجته،    ةموت نکتت موت اجرایی و اتوامات بلنوموت. در تس   کوتاهاس : اتوامات کوتاه
، ت امی اس  که  ین در ایرا  دادتته و بته دالیلتی ماننتو تحتریم     های نی هبحث تک یل پرو ه

 .فارسجیهای نرتی در خلآزادراه تهرا  د ال یا پرو ه ةت ام گذارده اس ؛ ماننو پرو نی ه
___________________________________________________________________ 

1. https://theglobepost.com 
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جالب توجه دیگر، بحث ایجاد یک درک  تجاری مشترک بین دو کشور اس  که ایتن   ةنکت
توانتو  های ایرا  ک ک کنو. در واتع، این درک  میخود به دور زد  تحریم ةتوانو به نوبامر می
، تأسیس دود و مریو واتتع دتود.   اس  اروپا برای ایرا  ایجاد کرده ةینستکس که اتحادیمشابه ا

هتای آمتوزش زبتا  و ادبیتات فارستی و  ینتی در       در تس   دیگتر، بحتث ح ایت  از کرستی    
 هاس  یا اعطای بورس تحایلی دولتی متقابل و تبادل استاد و دانشجو.دانشگاه

بحث ه اهنگی و ه کاری دو کشتور در ایجتاد    ،توجه اس  دایا موضو  دیگری که بسیار 
هر دو کشور مورد توجته   ةعنوا  دغوغها بر فضای مجازی بهاستانواردهای برای حاک ی  دول 

 ترار گرفته اس .
کنو، نام بترد  ختا  از منتاطق    موضو  دیگر که بحث مناطق آزاد و ج ایر را به ذهن متبادر می

دتت   گذاری طرف  ینی و موارد متعود دیگری که وتتتی بته  ایهآزاد تشم، ارونو و ماکو اس  که سرم
بسیار متنو  و در عتین حتال، حستاس از     ةگذاری و ه کاری در حوزگیرد سرمایهمورد توجه ترار می

 نظامی اس . یهادر پرو ه یگذارهینظامی، مانورهای مشترک نظامی، سرما ةج له حوز
 ،های دیگر منعقو کرده است  ه دول   ین با طرفهایی کنامهکه گرته دو، تراهمگونهه ا 

ستخنگوی دولت ،    ةایترا ، طبتق گرتت    ةنامطور مشخص در مورد تراهمع وتاً محرمانه اس . به
با این حتال، ایتن    0آتای ربیعی، دول   ین از ایرا  خواسته اس  که این توافقنامه علنی نشود.

ن، التویتا و ایالت  ویکتوریتای استترالیا نکتات      نامه با دول  ایتالیا، بوسنی و هرزگوی نو موافق 
نامه در اینترن  در ایرا  در خود دارد. متن این  نو تراهم ةنامتراهم خاو جالب توجهی در 

 اس .  5101تا  5102زمانی  ةها در بازنامهدسترس ترار دارد. تاریخ انعقاد این تراهم
ک تتر  یم، ع وتاً حاوی یک متن ارلی کندوه نگاه میدت  به  نو سنو گرتهبه کهیهنگام

ایترا  دارنتو.    ةنامای نوارد و این تراوت ارلی اس  که با تراهماس  و ل وماً ض ی ه ماده 01از 
ایرا  برخالف این  نو سنو منعقوه میا   ین با ایتالیا، بوسنی و هرزگوین، التویا  ةنامدر تراهم

های سیاسی و مستائل اتتاتادی وجتود    ی، ه کاریامنیت یهاو ایال  ویکتوریای استرالیا، حوزه
تر اس ؛ با توجه به اینکته ایترا    ربط بسیار پررن دارنو که در این میا  نی  وجوه اتتاادی ذی

گتذاری کته در آ  رترف    در مسیر این کریوور حساس آسیای غربی ترار دارد، میت ا  سترمایه  
مثتال در جرایتوی مثتل     رایبت خواهو دو، نسب  به کشتورهای دیگتر بته نظتر بیشتتر است .       

میلیارد دالر مطترح بتوده    011ها در ایرا  طبق این طرح تا گذاریبرآورد سرمایه   یتاورکیوین
البته وزارت امور خارجه ایرا  آنها را تکذیب و اظهار کرده عتود  . (NYtimes, 2021/3/27) اس 

 ةلحتاش تطبیقتی در وهلت   بنتابراین بته    5و رت ی بین طرفین در این زمینه مطرح نشتوه است .  
 ،انتو انو و مواردی که منتشر دتوه ها را محرمانه دانستهنامهنخس ، کشورهای فراوانی این تراهم

___________________________________________________________________ 
1. https://www.dw.com 
2. https://www.mfa.gov.ir 
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ایرا  نوارنو. با ایتن   ةنامماننو این دو مورد، به لحاش ساختار متن ارلی، تراوت  نوانی با تراهم
شتخص بته ضت ائم آ  مربتوط     طتور م های بنیادینی وجود دارد کته بته  حال، در ج ئیات تراوت

 دود.می
 

 های بنیادینپاسخ به برخی پرسش
های فراوانی مطرح کرده اس . بتا  نامه ایرا  و  ین پرسشافکار ع ومی ایرا  در خاو  تراهم

هایی مطرح دتوه است  نظیتر    توجه به اطالعات نادرستی که به افکار ع ومی داده دوه، پرسش
است   میلیارد دالر از کجا آموه  011 ین واگذار کرده اس ، رتم ای را به اینکه آیا ایرا  منطقه
آیا این توافق ج ئیاتی هم دارد،  ین با  ه کشورهای دیگری اسنادی  ؟دودو  گونه تأمین می

تترین  در ادامته بته مهتم    ؟از این دس  امضا کرده و وضعی  کشورهای دیگر به  ه دکل است  
 یم گر .های حقوتی در این خاو  پاسخ خواهپرسش

 

 آور است؟از نظر حقوقی الزام نامهآیا تفاهم. 1

 کننوهنییواجو اه ی  نیس  و محتویات سنو تع ،دودیال لل عنوانی که به سنو داده ماز منظر حقوق بین
نامته  جلسته یتا ترتاهم   بسا سنوی به نام رورت ه ،(02: 0022ضیایی بیگولی،  ؛22: 0020اس  )فلسری، 

اما محتوا به دکلی نگادته دوه و ع لکرد طترفین بعتو از    ،آور بادوالظاهر نبایو ال امعلیمنعقو دوه اس  و 
 ICJ)آور در نظر گرفته دوه اس  ال ام ةعنوا  توافقنامنامه به نحوی بوده اس  که سنو م بور بهانعقاد موافق 

Reports, 1994: para. 25). آور را در ال ام ةناموه یا موافق از این نظر واجو اه ی  اس  که تعریف یک معاه
در مورد حقوق معاهوات، معاهوه و ال امات مرتبط بتا آ    0121نظر دادته بادیم. بر اساس کنوانسیو  وین 

هتا و بته   ال للی اس  که بتین دولت   بین ةنامتعریف دوه اس . طبق کنوانسیو  م بور، معاهوه یک موافق 
تاو طرفین بایو آ  بادو که آثار نادی از این توافقنامه بر اساس  هنکیدکل مکتوب بایو منعقو دود. ض ن ا

 .(VCLT, 1969: Art. 2)بادو  ال للنیال لل یا تح  موازین حقوق بحقوق بین
طترفین مبنتی بتر     ةخواست  و اراد  ،ایرا  وجود نتوارد  ةنامبر اساس این تعریف آنچه در تراهم

آور بادتو. از طرفتی، در ختود    لی نوارنو تا سنو م بور ال امآور بود  اس . در واتع، طرفین ت ایال ام
مثتال، در   بترای سنو سازوکاری برای رسیوگی بته موضتو  اختتالف بتین طترفین وجتود نتوارد.        

ایتالیا، بوسنی و هرزگوین، التویا یا ویکتوریا به این موضو  توجته دتوه است  کته      یهانامهموافق 
هتای  بتا مشتورت   کننتو یوجود آیو، طرفین سعی مت بل بهاگر اختالفی بین دول   ین و طرف مقا

ای است  کته بته    ترینته  ،دودهای دوستانه مطرح میوفال کننو. وتتی مشورتدوستانه آ  را حل
آور تلقتی کترد. در حتالی کته اگتر      عنوا  یک ستنو الت ام  توا  سنو م بور را بهاحت ال فراوا  ن ی
کردنو. البته ایتن  سازوکاری تابل اتکا برای آ  تعبیه می آور بود  سنو را دادتنو،طرفین تاو ال ام
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معیار تطعی نیس . با این حال، اروالً اگر طرفین یک توافق تاو جوی مبنی بتر ایجتاد تعهتوات    
 ةن ونت برجتام  گیرنتو.  مع ول این ستازوکارها را در نظتر متی   طور بهآور دادته بادنو، سخ  و ال ام

و. در ایتن  دت منعقو  2+0میا  ایرا  و کشورهای  5102والی که در جاس   مرتبط با این موضو 
 ،توا  ذیل تعریف معاهوه در نظر داد از سوی طرفین را می گرفتهسنو نی  هر نو اتوامات انجام

د کتر آور بادو. به این ترتیب، هر زما  که اتتضا اما تاو طرفین این نبوده که برجام دارای اثر ال ام
 & Casey-Maslen)دتود  آور تلقتی ن تی  برجتام ستنو الت ام    رونیت ونو، ازاتواننو از آ  خارج دمی

Vestner, 2019: 20)، دتورای امنیت   ته جایگتاهی دارد،      5500 ةامنبرجام ذیل تطع نکهیالبته ا
 آور نیس .  ال لل ال امایرا  و  ین از نظر حقوق بین ةنامموضو  دیگری اس . بنابراین تراهم

تتانو  اساستی و ه چنتین، نظرهتای      052و  77طبق ارول ایرا  از منظر مقررات داخلی 
ای تح  هر عنوانی منعقو دود و واجو تعهواتی توافقنامه کهیدررورتترسیری دورای نگهبا ، 

بیانات مقامات ایرانی و  ینتی،   0برای کشور بادو، بایو به تاویب مجلس دورای اسالمی برسو.
های مشابه میا   ین با سایر کشتورها در  نامهسایر تراهمنامه و بررسی تطبیقی بیا  متن تراهم

دهو که ایتن توافتق فاتتو اثتر حقتوتی و در نتیجته، ایجتاد تعهتو بترای          این خاو  نشا  می
کشورهای منعقوکننوة آنهاس . در نتیجه، نیازی به تاویب مجلس دورای اسالمی وجود نوارد. 

نامته  در مورد ارتباط این تراهم 5.اس کته سکوت مجلس در این خاو  نی  در مقام بیا  این ن

___________________________________________________________________ 
ها از د ول موضوعی ارول م بور خارج نامهطبق تراسیر دورای نگهبا  در خاو  این دو ارل برخی از موافق . 0

ور را در ع ل تاویب و اجرایی کنو. های م بنامهتوانو بوو  نیاز به تأییو متعاتب مجلس، موافق دونو و دول  میمی

 آینو:انو که در ادامه میها از د ول تاویب مجلس خارج دوهبر اساس این تراسیر برخی توافق

یا مؤسسه یا درک  دول  و طرف دیگر، درک  خاوری خارجی  وزارتخانهتراردادهایی که یک طرف آ  . 0

 (7/2/0021بادو؛ )

 (52/00/0021ر منعقو دوه؛ )ای که پیشتنامهت ویو موافق . 5

 (51/0/0020بینی ت ویو مطرح دوه بادو؛ )تراردادهایی که در آ  امکا  پیش. 0

 (1/10/0025نامه متض ن ترارداد تعهوی نبادو؛ )موافق  کهیدررورت. 0

 (2/11/0025) ؛یادداد  تراه ی که ایجاد تعهو نن ایو. 2

 (2/11/0025لی که خارج از محووده ترارداد ارلی نبادو؛ )در رابطه با ترارداد ار یج ئتراردادهای . 2

( )تاریخ روور هر 02/12/0020های خارجی دولتی که دارای دخای  حقوتی بادنو؛ )ترارداد با درک . 7

 rc.ir-See: http://nazarat.shora  .نظر ترسیری در مقابل آ  درج دوه اس (

بلکه  ،نامهراهی توریف کردنو که نه خود تراهم ةعنوا  نقشنامه را بهمجلس، تراهم سیرئبیرئیس و نا .5
در رحن علنی  0011فروردین  02تراردادهای نادی از آ  نیازمنو تاویب مجلس اس . رئیس مجلس در 

برای اجرایی دو  این  کهیرودن اس  مجلس نظارت خواهو کرد تا هنگام»مجلس اظهار  نین دادته: 
ة ه کاری بین دو کشور در دستور کار دول  ترار گیرد، به وظیر یهاو موافق  ها، تراردادهاسنو، عهونامه
 ر.ک:« مطابق منافع ملی ع ل کنو. رسیوگی دتیق و به تاویب رسانو  آنها ةخود در زمین
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گذاری بتا  تین   با سایر تعهوات دو یا  نوجانبة ایرا  از ج له برجام و معاهوة دوجانبة سرمایه
 های بعوی سخن خواهیم گر .در تس  

هتای  نامته انعقتاد موافقت    ةدر مورد نحتو  0070هیأت وزیرا  ماوب  ةنامآییناز طرف دیگر، 
ه کتاری دولت  ج هتوری استالمی      ةنامه توافقی اس  که زمینت تراهم» :داردر میال للی ادعابین

کنتو، بتوو  آنکته تعهتو     های ختارجی را مشتخص متی   های دولتی با طرفایرا  یا یکی از دستگاه
 گتونگی تنظتیم و انعقتاد     ةنامت آیتین « )حقوتی جه  انجام بترای دستتگاه دولتتی ایجتاد ن ایتو     

تتوا  بترای   این بیا  دتیقتاً ه تا  تعریرتی است  کته متی       .(0 ة: ماد0070ال للی، های بینتوافق
ایرا  و  ین در نظر گرف ؛  ه از نظر ظاهر کل ه و ترمینولو ی و  ه به لحتاش محتتوا.    ةنامتراهم

مثتال   راینامه این بوده تا سنو م بور ض ان  اجرای حقوتی نوادته بادو. بزیرا تاو طرفین تراهم
گتذاری کنتو. حتال    میلیارد دالر در ایرا  سترمایه  011عهو کرده اس  تا فرض کنیم دول   ین ت

سازوکاری برای پیگیری و مطالبه در ختود   کهیاگر دول   ین به تعهو م بور پایبنو نبادو، هنگام
آ  انجام دهو. این یکی از دالیل و امتاراتی   در خاو توانو سنو وجود نوارد، ایرا   ه اتوامی می

 دود.  آور حقوتی تلقی ن ینامه، توافقی با آثار ال امدهو این تراهماس  که نشا  می
هتر  » :گرتته است    2در متادة   نکته ینامته وجتود دارد. از ج لته ا   نکات مرتبط دیگری در این آیتین 

نقت    (بادو: التف  لیدود نبایو متض ن موارد ذای اعم از حقوتی یا غیرحقوتی که منعقو مینامهموافق 
بیگانگتا  بتر منتابع طبیعتی،      ةنرتوذ اجانتب و ستلط    (ب ؛کشتور  ةجانبت استقالل ه ته  ت امی  ارضی و

تعهتو در برابتر    (د ؛پتذیری جتویی و ستلطه  ستلطه ( ج ؛اتتاادی، فرهنگی، نظتامی و دیگتر امتور کشتور    
داد  امتیاز به خارجیا  بترای تشتکیل    -و ؛تغییر اساسی در خطوط مرزی کشور (ه ؛گرسلطه یهاتورت

فترد کشتور بته    انتقتال نرتایس منحاتربه    (ز ؛ات در امور تجاری، رتنعتی و کشتاورزی  درک  و مؤسس
 (ی ؛دخال  در امتور داخلتی کشتورهای دیگتر     (ط ؛در کشور یاستقرار پایگاه نظامی خارج (ح ؛بیگانگا 

بنابراین دستورالع لی که دولت  بترای    (.عضوی  افراد خارجی در نیروهای مسلح ج هوری اسالمی ایرا 
آور برای خود توارک دیوه، حاوی نکاتی  تو  عتوم   آور یا غیرال امجه  انعقاد هرگونه توافق ال ام مذاکره
 نو.دوپذیری و استقرار پایگاه نظامی خارجی اس  که بایو در رونو ت امی مذاکرات رعای  سلطه

ین و های مشابه میا  دول   نامهدر نهای ، بایو این نکته را متذکر دو که در برخی تراهم
ن ونته،   رایرراح  اظهارنظر دوه اس . بت ها بهنامهسایر کشورها، در خاو  ماهی  این تراهم

 ةحاضتر یتک توافقنامت   ة نامت ترتاهم »میا  دول  ایتالیا و  ین آموه اس :  ةناماز تراهم 2در بنو 
مرتاد   یک ازال لل بادو، نخواهو بود. هیچال للی که موجو حقوق و تعهواتی طبق حقوق بینبین

عنوا  تعهوی حقوتی یا مالی برای طرفین مونظر ترار گیرد و بته اجترا   حاضر نبایو به ةنامتراهم
میا  دولت   تین و بوستنی و هرزگتوین ادتعار       ةنامه چنین تس   پنجم از تراهم ....«ویدرآ

                                                                                                                                        
https://www.isna.ir/news/1400011505974/ 
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رد. االجرایی را برای دو طرف ایجتاد نخواهتو کت   حاضر تعهوات حقوتی الزم ةنامتراهم»دارد: می
 .«مشترک طرفین برای پیشبرد مشترک ابتکار ک ربنو و جاده اس  ةاین سنو تنها بیا  اراد

 یگ اار هیاز س رما  تی  و حما قیتشو ةدوجانب ةو معاهد نامهتفاهمارتباط بین . 2
 ایران و چین چیست؟

 ین ایرا  و  ین را با  یگذارهیاز سرما  یو ح ا قیتشو ةدوجانب ةمعاهو 0071ایرا  در سال 
 دتایا   ةنکت 0توسط مجلس دورای اسالمی تاویب دو. 0020امضا کرد که در نهای ، در سال 

 ةدوجانبتت ةایتترا  و  تتین و معاهتتو ةستتال 52 ةنامتتارتبتتاط میتتا  ترتتاهم خاتتو توجتته در 
گذاری م بور این اس  که آ  دسته از مواردی که مربتوط بته مستائل تجتاری از ج لته      سرمایه
گتذاری  سترمایه  ةدوجانب ةتوانو ذیل معاهودود، به لحاش حقوتی می  میگذاری در ایراسرمایه

گتذارا   ینتی بتر    و یا سرمایه 0گذاری دول   یندر واتع، اگر سرمایه 5ایرا  و  ین ترار گیرد.
هتا و  نتو، مشت ول ح ایت    کنگتذاری در ایترا    م بور مبادرت به سرمایه ةاساس موازین معاهو

در غیر ایتن رتورت م کتن است   ته بتر استاس         0گیرنو.ه ترار میتعهوات نادی از این معاهو
گذاری خارج از  ار وب این معاهوه و  ه عتوم اجترای   گذارا   ینی به سرمایهانتخاب سرمایه

های مربوط به معاهتوه  تعهوات نادی از آ  ماننو کسب مجوزهای الزم از کشور می با ، ح ای 
 د ول معاهوه م بور ترار گیرنو. ةیب، خارج از حوزد و به این ترتشواز ج له مش ول آنها ن

 ةنامته براستاس متوازین منتورج در معاهتو     گذاری موردنظر در تراهمبا این فرض که سرمایه
هتای مقترر در آ    گتذاری طترف  ینتی از ح ایت     گذاری دو کشور ترار گیرد و سرمایهسرمایه

ر اختالفی بین دول  ایرا  و  ین یتا  اخیر اگ ةتوا  گر  طبق معاهود، میدومعاهوه برخوردار 
دتود یتا از طریتق    وفال میوجود آیو یا از طریق محاکم ایرا  حلگذار  ینی و ایرا  بهسرمایه

___________________________________________________________________ 
1. https://rc.majlis.ir/fa/law/show/97880 

 ةدوجانبة معاهو 000عنوا  اتتااد دوم جها ، در حال حاضر ول   ین بهجالب توجه آنکه د ةنکت. 5
گذاری فعال با کشورهای جها  دارد. از میا  کشورهایی که  ین با آنها  نین معاهواتی منعقو کرده سرمایه

ل، طور مثاانو. بهگذاری را علیه  ین مطرح کردههای اروپایی بیشترین دعاوی نادی از سرمایهاس ، دول 
انو. دهکردعوا را در این خاو  اتامه  02و ایتالیا  07، فرانسه 00، اسپانیا 05، آل ا  20، بریتانیا 70هلنو 

اجرای بهتر تعامالت ایرا  و  ین  ةتوانو به آینوهای این دعاوی علیه دول   ین میاطال  از دالیل و زمینه
 Zhang, 2018: 153.ر.ک:  گذاری ک ک کنو. برای اطالعات  بیشتر،در تالب سرمایه

های گذاری دول  یا دول سرمایه»، 0021خارجی ماوب  گذاریتانو  تشویق و ح ای  سرمایه 0طبق مادة  .0
. منوط به تاویب مجلس دورای اسالمی اس  خارجی در ج هوری اسالمی ایرا  حسب مورد

 .https://rc.majlis.irک: ر. .«گرددخاوری تلقی می های دولتی خارجی،های درک گذاریسرمایه
جاده نیازمنو  -گذاری ایرا  و  ین و ارتباط آ  با ابتکار ک ربنودوجانبه سرمایه ةبحث ارتباط میا  معاهو. 0

گذاری درایط سرمایه ةطور کلی برای مشاهودود. بههای دیگر موکول میوهشژترایل بیشتری اس  که به پ
 .0017در ایرا ، رک: روزگاری، 
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گتذاری میتا  ایترا  و    تشویق و ح ای  متقابل از سرمایه ةنامداوری بین طرفین )تانو  موافق 
 .(05-00: مواد 0020 ین، 

 0متادة   0گذاری ایرا  و  ین آ  است  کته در بنتو    سرمایه ةانبدوج ةیکی از وجوه مثب  معاهو
ای گذاری در ایرا  بایو بر اساس موازین و توانین ایرا  انجام گیرد. ایتن نکتته  سرمایهاس  گرته دوه 

گتذاری نخواهتو   دهو دول   ین به هر دکل و در هر جایی در ایرا  امکا  سرمایهاس  که نشا  می
 دوه را برطرف سازد.  توانو نگرانی مطرحعاهوه و مقرره میاین م رونیداد . ازا

گذاری ایرا  و  تین بته بحتث ماتادره پرداختته      سرمایه ةدوجانب ةمعاهو 2ه چنین مادة 
متعاهتو   یهتا از طترف  کیت هر گتذارا  هیسترما  یهایگذارهیسرما»این ماده  0اس . طبق بنو 

نخواهو دو و یا تح  توابیر مشابه تترار    ی، ماادره و سلب مالکیتوسط طرف متعاهو دیگر مل
 یتتانون  یهتا ، بتر طبتق روش  یاهتواف ع توم   ینخواهو گرف ، مگر آنکته اتتوامات م بتور بترا    

آمیت  و در مقابتل   و مقتررات آ  طترف متعاهتو، بته روش غیترتبعی       نیدر توان دوهینیبشیپ
 ةجانبتتای در ت تتامی معاهتتوات دونگتتارش  نتتین متتاده .«پرداختت  خستتارت رتتورت پتتذیرد 

دتود  ال لل تل واد میع ومی در حقوق بین ةگذاری امری مع ول اس  و بیانگر یک رویسرمایه
ال لل اس  کته  حقوق بین ةدوکلی پذیرفته ةیک تاعواین  .(020-022: 0010)دال ر و دروئر، 
ای در سرزمین کشور دیگری اموالی دادته بادتو و نظتم ع تومی کشتور م بتور      هر زما  بیگانه

ا کنو که آ  اموال در اختیار دول  ترار گیترد، آ  امتوال توستط دولت  محتل وتتو  متال        اتتض
 ,Christie)دود و غرام  کافی، مؤثر و سریع به دخص بیگانه پرداخ  خواهو دتو  ماادره می

این موضو  از سوی حقوتوانا  در خاو  ارتباط میا  ابتکار جتاده و ک ربنتو از    .(307 :1963
تترار  توجه گذاری  ین با سایر کشورها از ج له ایرا  مورد سرمایه ةدوجانبیک سو و معاهوات 

طتور مشتخص، بته بستیاری از     توانو بته مقرره نی  می رونیازا .(Zeng, 2020: 209)گرفته اس  
ه از ستوی  گرفتت گتذاری انجتام  حتی اگر سترمایه  نکهیض ن ا ؛دوه پاسخ دهوهای مطرحنگرانی

توا  بتر استاس   د، باز هم میگیرگذاری انجام نسرمایه ةدوجانب ةطرف  ینی در  ار وب معاهو
استناد به منتافع ع تومی کشتور می بتا ، در ازای پرداخت  غرامت  کتافی، متؤثر و ستریع بته           

 .(Ruzza, 2017: paras. 30-31) کردربط اتوام اموال ذی ةگذار خارجی، نسب  به ماادرسرمایه

کر اس  که برخی ارکتا  دولت   تین ماننتو دیتوا       در پایا  این تس   این نکته دایا  ذ
نادتی از   هتای وفاتل اختتالف  عالی این کشور و برخی حقوتوانا  در خاو  راهکارهتای حتل  

مثتال،   رایانو. بهای عضو این ابتکار مباحثی را مطرح کردهابتکار ک ربنو و جاده در میا  دول 
نادتی از   هتای للتی را بترای اختتالف   ال دیوا  عالی دول   ین تأسیس یک دادگاه تجاری بتین 

پیشتنهاد داده است . برختی     5102ها و تعهتوات نادتی از ایتن ابتکتار را در ستال      اجرای طرح
وفال اختالف در ابتکارهتای تجتاری ک تابیش    حقوتوانا  نی  با توجه به راهکارهای مشابه حل

ادگستری برای اعضای ابتکتار  اروپا یا نرتا در تالب دادتن دیوا  داوری یا د ةمشابه ماننو اتحادی
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بته دیتوا     هتا انتو. حتتی پیشتنهاد ارجتا  اختتالف     مطرح کردهرا  ییهاشنهادیک ربنو و جاده پ
ها مطرح دوه اس . در هتر رتورت ایتن    بین دول  هایال للی دادگستری نی  برای اختالفبین

گتری، داوری یتا   جیرا اعم از متذاکره، میتان   یاعتقاد وجود دارد که دایو نتوا  سازوکار مشخا
دادگستری را پیشنهاد کرد و الزم اس  با توجه به ماهی  و طرفین اختالف، ستازوکار متناستب   

 .(Crawford, 2020: 11-22)در پیش گرفته دود 

گنجنتو، بهتتر است  از    گتذاری متی  سرمایه ةبا توجه به آنچه گرته دو، مواردی که در حیط
زیترا در ایتن    ،ا  و  تین متورد رستیوگی تترار گیرنتو     گذاری ایرسرمایه ةدوجانب ةطریق معاهو

م بور اس  و در این حالت ،   ةحال ، مرجع رسیوگی نی  مل م به رسیوگی مطابق با مراد معاهو
 0متادة   0گذاری مطابق موازین ایرا  بر استاس بنتو   سرمایه ةمنافع ایرا  از ج له در مورد نحو

گذدتته،   ة تین در ایترا  در دو دهت    یگتذار هیسترما  ا وجودهر نو تاکنو  ب نو.دوبایو رعای  
 م بور گ ارش نشوه اس .   ةهیچ دعوایی میا  ایرا  و  ین بر اساس معاهو ةسابق
 

 و برجام وجود دارد؟ نامهچه ارتباطی بین تفاهم. 3
توا  گر  ارتباط  نتوانی میتا    می اس  در پاسخ به این پرسش که در ذهن برخی نقش بسته

ه به لحاش حقتوتی وجتود نتوارد. در واتتع، نته در متتن برجتام و نته در متتن          نامبرجام و تراهم
عبارت بهتر، از یتک ستو، موضتو  ایتن دو ستنو بتا       ای به یکویگر نشوه اس . بهنامه ادارهتراهم

ای هستته  ةکته بتر ستر برنامت     2+0یکویگر متراوت اس . برجام توافقی اس  میا  ایرا  و گروه 
های مختلری منعقتو دتوه است ؛ از    نامه در خاو  حوزهکه تراهم در حالی ،ایرا  منعقو دوه

ادارة رریحی مشابه برجام، ای مباحث سیاسی تا اتتاادی و نظامی؛ و در آ  به ه کاری هسته
منعقو دوه و  5102جوالی  00در  2+0رورت نگرفته اس . از طرف دیگر، برجام میا  ایرا  و 

و است    دتوه دتورای امنیت  تأییتو     5500 ةتطعنامتوسط  5102جوالی  51 نو روز بعو در 
 ةنامدهو. در حالی که تراهمتطعنامه را تشکیل می ریناپذییبخش جوا ،عنوا  پیوس  نخس به

های برجام منعقو دوه اس  و ارتباطی با سازما  ملتل  عنوا  یکی از طرفایرا  ررفاً با  ین به
  0جود نوارد.یا حتی سازما  ه کاری دانگهای جه  تأییو آ  و

کته طبتق پیوست  ستوم برجتام تحت  عنتوا          کترد با این حال، بایو به این نکته نی  اداره 
ای پیشتبرد رتنع  هستته    در زمینتة  2+0هتای  ، ترار دو طرف«ایه کاری غیرنظامی هسته»

طبق توافق گروه  .(JCPOA, Annex III)های الزم را انجام دهنو آمی  ک کایرا  در بخش رلح
ای بتا ایترا  تعیتین دتو تتا بترای       عنتوا  طترف تترارداد ه کتاری هستته     ل   ین به، دو0+2

اراک ه کاری الزم را انجام دهو. با ایتن حتال، ایتن ه کتاری بتا       نیسنگسازی راکتور آبمور 

___________________________________________________________________ 
 .0010تحلیل برجام از زوایای حقوتی، سیاسی و اتتاادی، ر.ک: ج عی از نویسنوگا ،  ةی مشاهوبرا .0
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های  ینی از اع ال تحتریم ایتاالت   و بیم درک  5102می  2خروج ایاالت متحوه از برجام در 
نامته بته   ای ایرا  در ترتاهم توریف، رحب   نوانی از ه کاری هستهبا این  0متحوه تطع دو.
زیرا موضو  و هوف برجام به نحوی اس  که دول   ین بنا به توافق با ستایر   ،میا  نیاموه اس 

ای را از طریتق  تار وب برجتام    کشورهای طرف برجام، ترجیح داده تا هر نو  ه کاری هستته 
آمیت  را  ای رتلح ه به نحوی اس  که امکا  ه کاری هستهنامپیش ببرد. هر نو محتوای تراهم

هتای  زمینته »نامته، ذیتل عنتوا     متن ارتلی ترتاهم   0کنو. در بنو میا  ایرا  و  ین تجوی  می
هتای تجویوپتذیر،   در تس   انر ی، در کنار اداره به نر  ختام، پترودتی ی، انتر ی   « ه کاری

 اداره دوه اس . « یای غیرنظامانر ی هسته»طور مشخص، به موضو  به
نامه ایرا  و  تین است ؛ بته    زنی ارتباط فرامتنی میا  برجام و تراهمبا این حال، یک گ انه

این معنا که دول  ایرا  تاو دارد به نحوی دول  ایتاالت متحتوه را بتیش از پتیش نستب  بته       
 ةنامت رتاهم بازگش  به می  مذاکره جه  احیای برجام تح  تأثیر ترار دهتو. در واتتع، امضتای ت   

که دول  جو بایتو  تحت  فشتارهای داخلتی از یتک ستو و        ردیگیایرا  و  ین زمانی انجام م
موی میراث فشار حواکثری دول  ترامپ بر دول  ایرا  از سوی دیگر، ترار دادت .   ااحت ال کار
و  وهمریکایی بیشتتر دت  آدو که فشار روی طرف  سببنامه رسو که انعقاد این تراهمبه نظر می

. نکتة (NYtimes, 2021/3/27) دودمنجر تر به مذاکرات ترغیب وی به بازگش  هر ه سریعه ب
های دورا  ترامتپ در ستایة   رسو با در نظر گرفتن احت ال رفع تحریممهم دیگر آنکه به نظر می

و تبادالت بانکی میا  ایرا  و  ین ه چنا  بتا متانع    هایه کاراحیای برجام علیه ایرا ، بحث 
نامه توانو اجرای رحیح و کامل تراهممواجه بادو که می (FATF)مات گروه ویژة اتوام مالی ال ا

 و تراردادهای جانبی آ  را تح  تأثیر ترار دهو.
 

 شود؟طور رسمی منتشر نمیچرا این سند به. 4
نظرا  حقوتی هم این پرسشی اس  که ن د افکار ع ومی مطرح دوه اس  و حتی برخی راحب

 0022تانو  انتشار استناد ع تومی ماتوب     2طبق مادة  5انو.کشور آ  را مطرح کرده در داخل
انو اطالعات موضو  این تانو  را در حواتل زما  م کن و بوو  تبعی  مؤسسات ع ومی مکلف

توانتو از متقاضتی   ع تومی ن تی   ةدارد مؤسسنی  ادعار می 7در دسترسی مردم ترار دهنو. مادة 
   0گونه دلیل یا توجیهی جه  تقاضایش مطالبه کنو.هیچدسترسی به اطالعات 

ع ومی یا خاوری بایو به درخواست  دسترستی بته     ةدارد مؤسساعالم می 2در ادامه مادة 
___________________________________________________________________ 

2. https://www.isna.ir 

های جامع ایرا  ه کاری»دناسی با موضو  در این خاو ، به نشس  عل ی برگ اردوه از سوی انج ن حقوق .0
ریف و دکتر یوسف موالیی مراجعه کنیو: با حضور دکتر مح ورضا ضیایی بیگولی، دکتر مح و د« و  ین

https://www.instagram.com/tv/CNXxf11qGgD/?igshid=ix36u10zydjd 
2. https://rc.majlis.ir/fa/law/show/780303 



 21«...   نیو چ رانیا نیمابیف یجامع همکارها ۀبرنام»بر  یتأمل

توانتو  ترین زما  م کن پاسخ دهو و در هر رتورت متوت زمتا  پاستخ ن تی     اطالعات در سریع
ع ومی در این تانو  در  ةسسؤریف متع حواکثر بیش از ده روز از زما  دریاف  درخواس  بادو.

ها و نهادهای وابسته به حکوم  به معنای عام کل ه دتامل ت تام   عبارت اس  از سازما  0مادة 
 آ  که در مج وعه توانین ج هوری اسالمی ایرا  آموه اس . یارکا  و اج ا

وجتود   های دولتی جه  انتشار اطالعتات ع تومی  رغم این تعهو کلی که برای ت ام ارگا به
از  ؛دارد، فال  هارم این تانو  برخی استثنائات را در دسترستی اطالعتات مطترح کترده است      

بنتوی دتوه بادتنو، امکتا  افشتا و      ( و اسناد طبقه00ج له اینکه اگر اسرار دولتی بادنو )مادة 
این فال تح  عنوا  ح ای  از سالمتی و اطالعات تجتاری، کته    0انتشاردا  وجود نوارد. بنو 

 دارد:توانو توجیهی برای منع دول  از انتشار اطالعات بادو، ادعار میمی
برای مؤسسات مش ول این تانو  با مستنوات تانونی محترز بادتو کته در اختیتار      کهیدررورت»

یتا متضت ن ورود    انتوازد یدوه، جا  یا سالم  افراد را بته مختاطره مت   ترار داد  اطالعات درخواس 
 .«ای آنها بادو، بایو از در اختیار ترار داد  اطالعات امتنا  کننوخسارت مالی یا تجاری بر

ایرا  جه  عتوم انتشتار متتن     ةرسو یکی از توجیهاتی که از سوی وزارت خارجبه نظر می
بستا   ته  ،آ  بود که اگر ترار بر انتشار سنو م بتور بادتو   ،توانس  مطرح دودنامه میاین تراهم

هتای  لحظه در حال ررو اتتوامات تجتاری و تحتریم فعالیت     م کن اس  ایاالت متحوه که هر 
های ایرانی و  ینی در ایتن خاتو    اتتاادی ایرا  اس ، مبادرت به دناسایی و تحریم درک 

مورد تحریم توسط ایاالت متحوه علیه ایترا    0770تازگی انتشار یافته، . طبق آماری که بهکنو
دت الی   ةهای روسیه، سوریه، ون وئال و کتر حریممورد با ت 0770که ج ع این اس  انجام گرفته 
با ر یم تحری ی ایترا    ،ددوو. در واتع، اگر ر یم تحری ی این  هار کشور تج یع کنبرابری می

حال اگر ترار بادو هرگونه اسرار تجتاری بته ایتن دتکل افشتا       0کنو.به لحاش ک ی  برابری می
توانو طرف  ینی ه کار با ایترا  یتا طترف    سادگی میدود، بویهی اس  دول  ایاالت متحوه به

و در رتورت لت وم، در فهرست     کنتو  دناسایی   ،کنوخاری ه کاری می ةکه در زمین را ایرانی
نامه حواتل رسو که عوم انتشار متن تراهمتحری ی خویش ترار دهو. به ه ین دلیل به نظر می

عنتوا    یاسوی دول   نین مسئله توانس  دادته بادو که متأسرانه ازاین توجیه تانونی را می
 .       دونامه به درخواس  طرف  ینی منتسب نشو و عوم انتشار متن تراهم

 

 گیرینتیجه
دانشتگاهی و افکتار ع تومی     ةهای جامعترین پرسشتا به برخی از مهم دودر این نودتار سعی 

___________________________________________________________________ 
1. Sanctions Programs and Country Information, https://home.treasury.gov; Katzman, 2021: 

https://fas.org/ 

https://fas.org/
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ذکر  نو نکته در ایتن   عنوا  برآمو بحثایرا  و  ین پاسخ داده دود. به ةنامدر خاو  تراهم
ای اعتم از  گیترد هرگونته توافقنامته   تا یم متی  یکشور کهیخاو  دایا  توجه اس . هنگام

گیری مع ول ت ام سطوح تا یمطور بهو، کنحقوتی یا غیرحقوتی، ن اکتی یا سیاسی را منعقو 
یتک   ةحاک ت ت أهیت  ةعنتوا  ن اینتو  مجریه بته  ةکننو و در این میا ، توآ  اظهارنظر می ةدربار

را منعقو و سپس آ  را اجترا کنتو. ت تام ایتن فراینتو       یانامهتوانو خودسرانه موافق کشور ن ی
مع ول در توانین اساسی یا عادی کشورها تبیین دوه اس . بتویهی است  کته پارل تا      طور به

ورای تضائیه و نهادهای باالدستی که در توانین ارلی کشورها وجود دارد، ماننو دت  ةکشورها، تو
ها ادتراف اطالعتاتی   نامهعالی امنی  ملی در ایرا  یا نهاد رهبری در خاو  این دس  موافق 

 ةتانو  اساسی هرگونته تتوافقی بتا محتتوای گستترد      072کامل را در اختیار دارنو و طبق ارل 
 این نهادها نی  برسو. وییامنیتی و اتتاادی بایو به تأ

هاس . طبق مادة نامهها در انعقاد و خروج از موافق ل آزاد دو ةتوجه بعوی اراد دایا  ةنکت
درطی که مخالف نظم ع تومی کشتور یتا    به ،تانو  مونی انعقاد ترارداد خاوری آزاد اس  01

هتای  ها آزادنو در زمینهال لل نی  به ه ین دکل اس . دول در حقوق بین ؛اخالق حسنه نبادو
در هر سطحی و هر دکلی و هر می انی از تعهو منعقتو   یانامهمشرو  و مجاز با یکویگر موافق 

با توجه به درایطی که  ،دودنامه به ضرردا  اجرا میکننو و هر زما  که احساس کننو موافق 
وجتود   0121نامه ذکر دوه یا درایط عامی که در کنوانستیو  حقتوق معاهتوات    در آ  موافق 

روج یک طرف از معاهوه، ضرر و زیانی به طترف  دارد، از آ  خارج دونو. در نهای ، اگر در اثر خ
یتا بتا    ویت ضترر و زیتا  وارده برآ   ةد، طبق ارل کلی جبرا  خسارت بایو از عهتو دومقابل وارد 

استناد به موضوعاتی مثل فورس ما ور، تغییر بنیتادین اوضتا  و احتوال، دترایط اضتطراری یتا       
 نین تاوری نادرس  است  کته اگتر     نامه را توجیه کننو. بنابراینضرورت، عوم اجرای موافق 

 یآ  را معاهتوه در معنتا   نکته یبته فترض ا   یبا  ین منعقو کرده اس ، حت یانامهایرا  موافق 
ضت ن   توانو از آ  ختارج دتود.  ، مقیو به آ  اس  و دیگر ن یمیکن یتلق گرتهشیپ و یکنوانس

هتای  ر طترف از ظرفیت   منوی حواکثری برای هاین هر توافقی میا  کشورها فررتی برای بهره
کم دو طرف وجود دارد. در ایتن میتا ، اگتر هتر     د. در هر توافقی دس سازطرف دیگر فراهم می

و فراینتوهای اداری و اجرایتی ختویش را بته      هتا رستاخ  یطرف توافق تالش بیشتری کنتو و ز 
را  طور مشخص، موانتع تجتاری  و به ردهبهترین نحو م کن برای اجرای توافق هوای  و کنترل ک

منتوی را عایتو ختود    تجاری برطرف کنو، بویهی است  کته بیشتترین بهتره     یهانامهدر موافق 
گذاری ایرا  و  ین کته در متورد   نامه تشویق و سرمایهطور ن ونه، مشابه موافق خواهو کرد. به

دیگر از این نو  بتا کشتورهای دنیتا منعقتو کترده       ةنامموافق  75آ  رحب  دو، ایرا  حوود 
ولتی   ،گذاری استراده کنتو نامه برای جذب سرمایهاگر ایرا  نتوانو از ظرفی  این موافق  0اس .

___________________________________________________________________ 
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نامته نیست ؛ بته ایتن     طرف مقابل  نین ظرفیتی را دادته بادو، این مشکل محتتوای موافقت   
 نامه از سوی هر طرف، منافع بیشتری را نایب وی خواهو کرد.ترتیب که اجرای بهتر موافق 

اموال بر اساس اتتضای منرعت  و نظتم    ةر دیگر، ارل سلب مالکی  و ماادرموضو  دایا  ذک
ای اعم از دولتی یتا  که گرته دو، در بوترین حال  م کن، حتی اگر بیگانهگونهع ومی اس . ه ا 

گتذاری و امتوال مترتبط بتا آ  را     توانو آ  سرمایهگذاری کنو، دول  میغیردولتی در ایرا  سرمایه
پذیر خواهو بود نای این ماادره استناد به نظم ع ومی و امنی  ملی کشور سرمایهماادره کنو. مب

توانو در تعریف حوود نظتم ع تومی و امنیت  کشتور دیگتر دخالت  کنتو. در        و هیچ کشوری ن ی
 اموال، دول  م بور مل م به پرداخ  غرام  سریع، مؤثر و کافی اس . ةنهای ، در اثر ماادر
استتاد و   511از سوی یکی از مراک  تحقیقتاتی کشتور، از میتا      هگرفتانجام طی نظرسنجی

در نگتاهی کلتی ایتن    »دررو معتقو بودنو کته   27های کشور حوود دانشگاهی از دانشگاه ةنخب
نامته  البته برخی نی  به این تراهم .«استراتژی ]برتراری روابط با درق[ ضرورت ایرا  امروز اس 

در هر رتورت، آنچته از منظتر     0تعهوات با ایرا  بوبین بودنو.تاریخی پایبنوی  ین به  ةو سابق
کته  آور نیست  و تتا زمتانی   توانو مورد توجه ترار گیرد، آ  اس  که ایتن ستنو الت ام   حقوتی می

. نیست  ی مرتبط با آ  منعقو نشود، نیازی به تأییو مجلس دورای اسالمی نیت   ئتراردادهای ج 
گتذاری میتا  ایترا  و  تین     سترمایه  ةدوجانب ةنامافق ح ایتی مو ةبا توجه به سای نکهیض ن ا

 دوه تابل رفع هستنو.های مطرحبسیاری از نگرانی
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