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چکیده
طبق قانون اساسی آمریکا ،کنگره در کنار دولت در مجموعه ساختار نهادی ایننک کرننور ن ن
اساسی در فرایند تصمیم گیری ،تدویک و چگونگی نظارت بر پیاده سننا ی و ااننرای سیاسننت
خارای و امنیت ملی آمریکا بر عهده دارد .فهم دقیق کارکرد ایک نهاد ت نینی را میتوان در بستر
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نقش کنگره در ساختار تصمیم گیری آمریکا

مفاهیمی همچون شناخت بنیادها و بنیانهای درونی آمریکا ،انگارهها و باورهای حاکم بر ایننک
بنیادها ،شناخت روندها و دینامیسم سیاسی داخلی در کنگره و ساختار سیاسی و نهایتاً در پیوند
میان سیاست داخلی و خارای ایک کرور دنبال کننرد .مفنناهیمی کننه خننود در بسننتر تلننول و
دگرگونی در حال معنا شدن هستند .م اله حاضر به دنبال یافتک پاسخ ایک سئوال است که بننیک
سالهای  2009تا  ، 2021نهاد کنگره در سایه شکاف دو حزبی چه رفتارهای همگون یا متمایزی
نسبت به خود و دولت در قبال ایران و براام در پی
ن

گرفته بود .براساس یافتههای ایک تل یق،

فصلنامه
پژوهشهای
روابطط بطط

الملطط

عمومی کنگره در قبال ایران و براام در دوره اوباما همواره ن ری ملدودکننده و با دارنده

دوره یازدهم شماره

در حو ه پیربرد دیپلماسی و تعامل با ایران و بعضاً اخاللگرایانه در مسیر اارای مؤثر براام و

چهطططار شطططماره

در دوره ترامپ نیز همراهی با دولت در خصوص خروج ا براام و تعدیل کننده در برنامه های
تا حد باالیی تابع خط مرننی

توسل به ور دولت ار یابی شده است .شدت و ضعف ایک ن

حزبی و کیفیت سیاست ایرانی در دولت بوده است .در اارای تل یق ا روش تللیلی استفاده
شده و تجزیه و تللیل ایک دادهها غالباً به شکل کیفی ،ملتوایی و م ایسهای بوده است.
واژگان کلیدی :کنگره ،دولت اوباما  ،دولت ترامپ ،ایران ،براام

 .1دانرجوی دکترای روابط بیک الملل ،گروه علوم سیاسی و روابط بیک الملل ،واحد تهران انوب ،دانرگاه آ اد
اسالمی ،تهران ،ایران.
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پ اپی چه و سطه
زمستان 1400

مقدمه
تبییک ن

و سیاست کنگره در دوره اوباما و ترامپ مستلزم درک ماهیت نظام سیاسی و

ساختار تصمیم گیری آمریکا براساس اصل تفکیک قوا و نظام موا نه و کنترل میان دولت
و کنگره و نیز نلوه کارکرد هریک ا ایک متغیرها در چارچوب رهیافتهای کالن نظری
حاکم بر سیاست خارای آمریکا طی دورههای مورد نظر است .تفکیک قوا ،مرکالت
ظاهراً پایان ناپذیری را در مورد حق تصمیم گیری در نظام سیاسی آمریکا پدید آورده
است و بدون تردید ،اختیارات هر یک ا قوای سهگانه و رابطه بیک آنها بویژه رابطه بیک
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قوه م ننه و قوه مجریه ،در هیچ حو های به اندا ه سیاست خارای و انگ بلث برانگیز
نبوده است .بدون فهم نظام شناختی غرب بویژه آمریکا در مینه امنیت بیکالملل ،درک
مجموعه رفتار آن در پروندههای متعدد مربوط به ایران امکان پذیر نیست .نهاد کنگره به
شمول مجلس نمایندگان و سنا ،کمیتههای تخصصی مربوطه و اعضا و رهبران آن ادای
ا ایک منظومه فکری نیستند و در تولید ملتوا و ادبیات تهدیدانگاری و رویکرد امنیتی

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملطط

ن

بسزایی دارند .برخالف مسئولیت و تعهدات بیک المللی دولت آمریکا ،سهم رقابت -

های داخلی در فرایند تصمیمگیری در میزان سرعت اارای براام مؤثر و در مواردی

دوره یططططططازدهم

تعییک کننده بوده است و هر مان کنگره در موضوع ایران ورود پیدا کرده است،

شماره پ اپی چهط

سیاست های آمریکا نسبت به ایران سختگیرانه تر شده است .درایک میان ،کنگره تالش

شط ططماره چهط ططار
و سططه زمسط ططتان
1400

کرده است تا سیاستهای خ ود را در قبال ایران به سایر کرورهای اهان تسری داده و
آنها را ملزم به پیروی ا تلریمهای ایران کند .مجلس سنا و مجلس نمایندگان هریک
اهرم هایی در اختیار دارند که در چارچوب برنامه حزبی با هماهنگی یکدیگر سیاستها
را بطور موا ی به پی

میبرند .در ایک میان ،ظرفیتهای مجلس سنا در تأثیرگذاری بر

سیاست خارای بی

ا مجلس نمایندگان است ،هر چند مجلس نمایندگان نیز ا اهرم

مالی و تخصیص بوداه خصوصاً در بوداه ساالنه به شکل موثری استفاده میکند.
تل یق حاضر بنا دارد ترایلاً رفتار براامی کنگره چه در چارچوب سیاست عدم
اشاعهای ،و چه در سایر پروندهها که کنگره در اف ی وسیعتر به آن دارد ،مورد تجزیه و
تللیل قرار دهد .یکی ا متغیرهای اثرگذار بر رویکرد و اقدامات کنگره ،البی
صهیونیستی و گروههای وابسته به آن است که پیوسته با هدایت رژیم صهیونیستی و

برخی ا کرورهای عربی نظیر عربستان سعودی ،امارات متلده عربی و بلریک بر
موضع مخالفت کنگره تأ ثیرگذاری داشتند و در دوره اوباما مواب تردید شکاف میان
دولت و کنگره شدند .ایک البیها در دوره ترامپ ،بعلت ویژگیهای شخصیتی و رفتاری
وی ،ا طریق گروههای همفکر یا کانونهای فکری بر برنامهها و اقدامات دولت
اثرگذاری نمودند .معموالً در فرایند تصمیمگیری ،دولتها با یگر اصلی به شمار میآیند.
ایک مهم تابع ساختار و قوانیک در هر کرور است و بسته به نوع نظامهای سیاسی در
شکل ریاستی ،پارلمانی ،نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی ،فدرال یا متمرکز ایک ن

ها می -

تواند متفاوت باشد .اما در آمریکا بعلت اصل تفکیک قوا ،کنگره به موا ات دولت ،ن
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بی بدیلی در ترسیم سیاست خارای و نیز تأثیرگذاری بر برنامهها و اقدامات دولت در
حو ه روابط خارای دارد و ایک کارکرد را ا طریق تصویب قوانیک فراسر مینی پیگرفته
است .ا آنجایی که کنگره فراتر ا ن

متعارف سایر پارلمانهای اهان عمل نموده و

حتی بعضاً بعلت ماهیت اقدامات یکجانبه ،م ررات و قطعنامههای شورای امنیت سا مان
ملل را نیز به چال

میگیرد ،فهم گفتمانها و تأثیرات آن بر سیاستگذاریها و داشتک

پاسخ برای آنها مهم و قابل اعتناست .در همیک راستا سئوال اصلی تل یق بدیک شکل
مطرح میگردد که؛ ن

و رویکرد کنگره در ساختار تصمیمگیری و شکلدهی به

سیاست ایک کرور در قبال ایران و براام در دوران اوباما و ترامپ چه تفاوتها و
شباهتهایی با هم داشته است؟
و در پاسخ مطرح میشود که :کنگره و دولت در دوران اوباما و ترامپ برغم تفاوت در
اولویتها و فوریتها  ،در مبانی تهدیدانگاری ایران و اهداف و ضرورت م ابله با آنها
اشتراک نظر داشتند .کنگره نسبت به رهیافت اوباما در پیربرد دیپلماسی با ایران نگاه
بدبینانه و نسبت به رهیافت ترامپ در اعمال فرار حداکثری نگاه همسو و همراه داشت
و ضمک مداخله در مسائل ح وق برری و نیز حمایت ا تردید تلریمها ،ا اختیارات
قانونی خود در قبال موضوع اعالن انگ و توسل به ور و ملدودسا ی دولت در ا یک
مینه دفاع میکرد .فرضیه رقیبی که در اینجا مطرح می شود ایک است که :اوباما و ترامپ
در کسوت ریاست امهوری با برخورداری ا اختیارات وسیع قانونی رئیس امهور،
توانستند برغم چالرگری کنگره ،در مواردی که به نفع منافع و امنیت ملی آمریکا

نقشششنگره ششش گ گ
مگگی یگ
ساختا گتصمی گ
آم یکاگ گقبالگب جامگ
( )2009-2021گ

ترخیص میدادند ،سیاستهای تعریف شده در دولت را به مرحله اارا بگذارند .در ایک
پژوه

متغیر مست ل اقدامات کنگره (بویژه کنگره  114و  )115آمریکا در قبال ایران و

براام ،و متغیر وابسته ساختار تصمیمگیری در آمریکا بر پایه اصل تفکیک قوا بوده و
همچنیک متغیر مداخله گر سیاستها و راهبردهای (تعدیل کننده) دولت اوباما و (تردید
کننده) دولت ترامپ خواهد بود.
در اارای ایک تل یق ا روش تللیلی استفاده خواهد شد .روش تهیه دادههای مورد نیا
ا طریق راوع به اسناد دولتی و پارلمانی ،کتابخانه کنگره ،اسناد اامعه اطالعاتی،
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گزارشات دوره ای مرکز تل ی ات کنگره ،رصد و پای
سایت های رسمی کنگره و استخراج پی

نرستهای استماع در کنگره،

نویس طرحها ،لوایح ،قطعنامهها و رصد

فرآیند ت ن ینی ا ابتدا تا انتها بعنوان قانون یا قطعنامه صورت میگیرد .تجزیه و تللیل
ایک دادهها غالباً به شکل کیفی ،ملتوایی و م ایسهای خواهد بود .مهمتریک نوآوری در
نگارش تل یق حاضر ایک است که ن
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملطط

آفرینی عینی کنگره بعنوان متغیر مکمل دولت

در فرایند قبل ،حیک و بعد ا براام مورد ار یابی قرار میگیرد .همچنیک در میان عناصر
تأثیرگذار و منابع شکل دهنده به سیاست خارای آمریکا در قبال ایران و براام ،شناخت

دوره یططططططازدهم

بهتر و اامعتری نسبت به ایک ن

شماره پ اپی چهط

نهادهای تصمیم سا و کمککننده به تصمیمگیری در ایران نسبت به تمرکز و واکاوی

و سططه زمسط ططتان

دقیقتر ایک متغیر ساختاری و نهادی و مؤلفههای تأثیرگذار بر آن ا امله البیها و

شط ططماره چهط ططار
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آفرینی بدست خواهد آمد و باعث میشود تا تواه

گروههای ذینفوذ صهیونیستی و عربی بیرتر الب شود.
-2پیشینه و ادبیات تحقیق:
تاکنون کتب و پژوه های مختلفی در ارتباط با ن
تهیه و تدویک شده ،اما کمتر به ن

کنگره آمریکا در ق بال خاورمیانه

کنگره در شکل دهی به سیاست آمریکا در قبال

ایران و با تأکید بر براام ،تواه شده یا اهمیت و ادیت ایک ن

در فرآیند و ساختار

تصمیمگیری به اندا ه کافی مورد تواه قرار نگرفته است و در میان تعداد اندک
پژوه های انجام شده نیز هر یک ،وایایی ملدود ا سطح چال

میان ایران و آمریکا

را مورد بررسی و تل یق قرار دادهاند ،که به برخی ا آنها خواهیم پرداخت.

اهانبخ

( )1399در م الهای تلت عنوان «بررسی فعالیتهای کنگره  116و ن

آن

در سیاست خارای آمریکا در قبال ایران» ضمک اشاره به اعمال نفوذ گسترده البیهای
صهیونیستی در فعالیتهای ت نینی و نظارتی ایک نهاد اهت تع یب هدف کنترل عناصر
قدرت ایران ا امله تواناییهای هستهای و موشکی و قدرت منط های و نیز اوجگیری
تن ها در منط ه بویژه بعد ا ترور سردار سلیمانی و حمله موشکی ایران به عیک االسد،
به طرح و قطعنامه مرترک درکنگره و تالشآن برای کنترل سیاستها و اقدامات انگ -
افرو انه دولت ترامپ میپردا د تا مانع ا ارت ای سطح تن ها به سمت درگیری نظامی
شود .ایک تل یق تنها یک دوره ا فعالیت کنگره را مورد بررسی قرار داده است که با
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م اله حاضر متفاوت است.
ارمی شارپ ( )2020در م الهای تلت عنوان «بسته کمکی ادید برای اسرائیل» به
گفتگوی آمریکا و اسرائیل برای تدویک یادداشت تفاهم همکاری در مورد کمکهای
آمریکا برای دوره سالهای  2019- 2028اهت ت ویت دفاع و امنیت آن در برابر ایران
پرداخته و ن

کنگره برای مد نظر قرار دادن موضوع تصویب قانونی در ارتباط با

حصول توافق در ایک مینه را مورد اشاره قرار داده است .بنابرایک ،تالش رژیم اسرائیل
برای رایزنی و امتیا گیری ا کنگره و دولت بموا ات براام یکی ا ویژگیهای ایک
دوره بوده است (Sharp, 2020) .که با م اله حاضر متفاوت خواهد بود.
کتزمک و مکینس ( )2020درم الهای مرترک با عنوان «تضاد ایاالت متلده و ایران و
پیامدهای آن برای سیاست ایاالت متلده» ضمک اشاره به تردید تن ها میان ایران و
آمریکا در سال  ، 2019حادثه ترور سردار سلیمانی و واکن

ایران در حمله موشکی به

پایگاه عیک االسد را ن طه اوج ایک تن ها دانسته و به واود اختالف نظر دولت و کنگره
د ر مورد نلوه استفاده ا مجو های مربوط به توسل به ور پرداختند .نانسی پلوسی
رئیس مجلس نمایندگان متعاقب ترور سردار سلیمانی در بیانیهای گفت «ایک حمله بدون
مجو کاربرد نیروی نظامی علیه ایران» و نیز «بدون مرورت کنگره» صورت گرفته است.
در نتیجه ،نمایندگان کنگره با برگزاری نرستهای استماع و ارائه طرحهایی درصدد
الوگیری ا تردید تن ها ا طریق طرح موضوع عدم مجو دولت ترامپ برای توسل

نقشششنگره ششش گ گ
مگگی یگ
ساختا گتصمی گ
آم یکاگ گقبالگب جامگ
( )2009-2021گ

به ور علیه ایران برآمدند .ایک تل یق ،به یکی ا موارد اختالفات کنگره با ترامپ پرداخته
است). (Katzman, & McInnis, 2020

ید خلف ( )2019در م الهای تلت عنوان«نگرش آمریکا به ایران و با تاب آن در
سیاست ایران در قبال منط ه عربی» با اشاره به تغییرات در سیاست خارای آمریکا در
قبال ایران در اثر تغییر مدیریت ایک کرور در دوره اوباما و ترامپ ،به تأ ثیرات سیاست
خارای ایران در قبال کرورهای عربی می پردا د و معت د است با تغییر در سیاست
خارای آمریکا در قبال ایران ،نوعی تغییر در سیاست خارای ایران در قبال کرورهای
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عربی رخ می دهد و مصادیق آنرا در اشتراک منافع ملی ایران و آمریکا در وضعیت
مربوط به یمک ،سوریه ،عراق و ن

منط ه ای ایران در دنیای عرب می بیند .ایک تل یق

برخالف بسیاری ا پژوه ها ،در تالش است تا نران دهد که رابطه مست یمی بیک
شدت سیاست خارای آمریکا در قبال ایران با شدت سیاست خارای ایران در قبال
کرورهای عربی واود دارد (Khalaf, 2019). .و البته تفاوتهایی با م اله حاضر دارد.
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملطط

بهرامی ،ترابی و رضایی ( )1398در م اله ای تلت عنوان « بررسی تطبی ی راهبرد
دولت اوباما و ترامپ در قبال خاورمیانه» ضمک ترریح راهبرد متفاوت اوباما و ترامپ

دوره یططططططازدهم

نسبت به خاورمیانه ،بر ملوریت منافع ملی مبتنی بر دو ستون تعامل با ایران و تع یب

شماره پ اپی چهط

روند صلح میان فلسسطینی ها و اسرائیل در دوره اوباما و تمرکز بر ملوریت منافع البی -

و سططه زمسط ططتان

های عبری  -عربی و ت ابل با ایران در سیاست خاورمیانهای ترامپ تأکید دارند .اوباما

شط ططماره چهط ططار
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تل ق «سیاست تغییر» را ا مسیر ابتکار عمل راهبردی دنبال نمود ولی منطق سیاست
خارای ترامپ ترکیبی ا انزواگرایی ،یکجانبهگرایی ،برتریاویی و اولویت دادن به
منافع اقتصادی بود .ایک تل یق ،کلیت خاورمیانه در شکل عمومی را در چارچوب
راهبردهای کالن آمریکا مورد مطالعه قرار داده است.
اعجا ی و قربانی شیخ نریک ( )1397در تل ی ی تلت عنوان «ن

کنگره ایاالت

متلده آمریکا در سیاست خارای آمریکا در قبال ایران ( »)2017- 2005به براسته
نمودن بنیانهای درونی سیاست خارا ی آمریکا و ن

کنگره در اتخاذ رویکرد تهاامی

علیه ایران پرداختهاند .در ایک تل یق که ا نظریه واقعگرایی کالسیک بهره گرفته ،تالش
شده است تا به درک هرچه بیرتر سیاستگذاران ایرانی ا میزان تأ ثیرگذاری سیاست

داخلی آمریکا بر سیاست خارای ایک کرور در قبال ایران و رفع سوء برداشتهای
احتمالی در مورد عناصر تعییک کننده بر سیاست خارای آمریکا در قبال ایران کمک
شود .ایک تل یق ،کنگره دوره بوش و اوباما را تلت پوش

قرار میدهد و شامل

تلوالت دوره ترامپ نمیشود.
دالور پوراقدم و ده انی فیرو آبادی ( )1396در تل ی ی تلت عنوان «دیپلماسی
ت نی نی کنگره آمریکا در قبال امهوری اسالمی ایران (بررسی موردی تلریمها)» با اشاره
کنگره در سیاست خارای آمریکا در هرت سال ریاست امهوری اوباما،

به ن

رویکرد کنگره در ایک دوره در قبال ایران را رویکردی تهاامی و مداخلهگرایانه توصیف
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میکنند؛ بطوریکه ا ابتدای کنگره  111در ژانویه  2009تا پایان فعالیت کنگره  114در
ژانویه  ،2017نزدیک به  100الیله تلریمی علیه ایران مطرح گردید .در ایک تل یق،
تالش شده تا چارچوب نظری خود را براساس اندیره سیاسی نوملافظهکاری و تأثیر آن
بر رفتار کنگره در ایک دوره واکاوی شود .تمرکز ایک تل یق ر وی ن

کنگره در

موضوع تلریمها ملدود به دوره اوباما است.
مرادی و دهریار ( )1396در تل ی ی تلت عنوان « ن

مگگی یگ
ساختا گتصمی گ

کنگره ایاالت متلده در

وضع تلریمها علیه ایران» ضمک اشاره به سیستم سیاسی آمریکا مبتنی بر سیستم تفکیک
قوا  ،ت سیم قدرت و برقراری سیستم چک و موا نه میان قوا بدنبال توضیح ایک مطلب
هستند که کنگره چه ن ری در پیربرد سیاست های آمریکا در م ابل ایران داشته و ایک
ن

نقشششنگره ششش گ گ

را چگونه ایفا کرده است .تل یق فوق ،ضمک تبییک مباحث پایه ای و ساختاری در

سیستم سیاسی آمریکا ا امله اایگاه کنگره ،تنها بر موضوع تلریمها متمرکز شده
است.
بالنکارد ،و دانون ،کتزمک ،ارمی شارپ و ایم انوتی( )2012در م اله مرترکی
تلت عنوان «تغییر در خاورمیانه :پیامدهای سیاست ایاالت متلده» با اشاره به شروع
موج تغییرات سیاسی ااتماعی در خاورمیانه و شمال آفری ا که پیامدهای عمی ی بر
تع یب اهداف بلندمدت سیاست خارای آمریکا در منط ه در ارتباط با امنیت منط های،
تأمیک انرژی اهانی ،دسترسی نظامی آمریکا ،سرمایه گذاری و تجارت دواانبه ،م ابله با
اشاعه تروریسم ،و ارت اء ح وق برر داشت ،به بررسی برخی ا آثار سیاست ایک

آم یکاگ گقبالگب جامگ
( )2009-2021گ

تلوالت و واکن

آمریکا و سردرگمی دولت و کنگره در چگونگی موااهه با ایک

پدیدهها میپردا د .یافته تل یق اینست که تمرکز بی

ا حد بر موضوع ایران مواب

غفلت و یا عدم آمادگی آمریکا در موااهه با تلوالت در دیگر کانونهای منط های شده
است که با م اله حاضر متفاوت خواهد بود(Blanchard, et al, 2012) .

دهریار ( )1383در م الهای تلت عنوان «کنگره و ماهیت سیاست خارای آمریکا»
به ایک نکته می پردا د که کاخ سفید در فرایند تصمیمگیری و شکلدهی به ماهیت،
اهداف و فرایند سیاست خارای ایک کرور ا رویکرد و سیاستهای کنگره متأثر بوده
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است .در ایک تل یق به شرایط بلران و ن

نیروهای اثرگذار و تصمیمگیرنده ا امله

شخص رئیس امهور در سیاست خارای در چارچوب سیاست بلران اشاره دارد اما،
در دوران عادی و غیراضطراری ،کنگره در کنار رئیس امهور بعنوان یکی ا منابع اصلی
داخلی در فرایند تصمیمگیریها ایفای ن

میکند .ایک تل یق ،با یگری کنگره در

شکل دهی به سیاست خارای آمریکا را بدون وارد شدن به مصادیق مورد بررسی قرار
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملطط

داده است .همچنیک باید گفت که هر کدام ا منابع مورد اشاره ف ط قسمتی ا کار م اله
حاضر را برعهده دارند؛ و تاکنون ب دیک شکل به موضوع نگریسته نرده است.

دوره یططططططازدهم
شط ططماره چهط ططار
شماره پ اپی چهط
و سططه زمسط ططتان
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 -3چارچوب مفهومی و نظری تحقیق:
-1-3نسبت نظریه واقعگرایی نوکالسیک با چگونگی نقش کنگره
در کاربست نظریه واقعگرایی نوکالسیک اهت تجزیه و تللیل ن
ساختار تصمیمگیری آمریکا ،ایک پرس

کنگره در

مطرح می شود که آیا ایک نظریه قابلیت و قدرت

ال م برای تبییک انگیزهها ،رویکردها ،گفتمان ها و رفتارهای نهاد کنگره در قبال ایران و
براام را دارد یا خیر .ایک نظریه با تلفیق دو سطح داخلی و سیستمیک امکان بیرتری
برای تبییک تأ ثیرگذاری متغیرهای مختلف مؤثر بر رفتار کنگره فراهم مینماید .با واود
ایک ،باید تواه داشت که ایک نظریه مانند بسیاری ا نظریههای مواود قابلیت و توان
کافی برای تللیل کلیه ابعاد و کلیت رفتار و ن

کنگره را ندارد و بعلت ماهیت ت لیل -

گرای خود در تللیل سیاست خارای کرورها دچار کاستیهایی است.

واقع گرایی نوکالسیک بدنبال آناست تا توضیح دهد که چگونه ،چرا و تلت چه
شرایطی ،ویژگی های داخلی کرورها ،توانایی و قابلیت استخراج و بسیج منابع نهادهای
سیاسی – نظامی ،تأثیر و نفوذ با یگران ااتماعی داخلی و گروههای ذینفع ،سطح و
میزان خودمختاری دولت ا اامعه و سطح و انسجام نخبگی یا ااتماعی بیک برآورد
تصمیم گیرندگان سیاست خارای ا تهدیدها و فرصتهای بیک المللی و سیاستهایی
که آنها تعریف و تع یب میکنند ،مداخله و میانجیگری میکند .ایک کمربند انت الی ،میان
انگیزهها ،ملرکها ،ملدودیت های سیستمیک و سیاست خارای کرورها قرار میگیرد،
بطوری که متغیرهای سیستمیک ،آنارشی بیک المللی ،تو یع قدرت نسبی ،عدم اطمینان و
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قطعیت ناشی ا آن ،ملرک ها و الزاماتی را برای کرورها ایجاد میکند تا برای دستیابی
به امنیت کوش

کنند .در چنیک شرایطی ،تصمیم گیرندگان سیاست خارای در یک

با ی دو سطلی شرکت میکنند .ا یکسو باید به ملیط خارای واکن

نران دهند و ا

سوی دیگر ،به استخراج و بسیج منابع در داخل کرور اقدام کنند( .ده انی فیرو آبادی،
.)279 :1390

مگگی یگ
ساختا گتصمی گ

در اینجا ،هدف تبییک مصداقی عملکرد کنگره در حو ه براام و بررسی میزان
اثرگذاری کنگره بر تصمیمات دولت است .بر همیک اساس ،نهادهای داخلی به مثابه
نهادهای رسمی ،فرآیندها و امور سا مانی و نظارت بوروکراتیک که بر اساس اصول
قانون اساسی شکل گرفتهاند ،صراحتاً قواعد و قوانینی را مرخص می کنند که پارامترهای
گستردهای در رقابت داخل ی بر سر سیاست ها تعییک می کنند .در نتیجه ،ایک پارامترها
مرخص میکنند چه کسی یا چه نهادی میتواند به امر سیاستگذاری در فرآیند
تصمیمگیریها کمک کند و هر کدام ا با یگران براساس اختیارات قانونی مصرح در
قانون اساسی و یا رویه های حادث شده در پرتو تلوالت تاریخ ی در چارچوب نظام
موا نه و کنترل چگونه میتوانند در پیرب رد ابتکارات سیاسی ن

حمایتی ،ترویق و یا

مسدودکننده داشته باشند تا نهایتاً در شکل و اهت دادن سیاستهای حکومت مطابق با
نظر خود ایفای ن

نقشششنگره ششش گ گ

کنند .در نتیجه ،ساختارهای نهادی متفاوت دولتها تأثیر شگرفی

بر توانایی و با یگری آن ها در واکن

به فرارهای سیستمیک دارد .به عنوان مثال ،نظام

سیاسی ایاالت متلده در مواقعی که اتخاذ یک سیاست خارای قاطعانه و سریع ضروری

آم یکاگ گقبالگب جامگ
( )2009-2021گ

است ،می تواند اارای سیاست های رئیس امهور را با »اصل موا نه و کنترل » در قانون
اساسی با مانع ادی روبهرو ک ند .ایاالت متلده به دنبال آن است تا بر قدرت و
صالحیت رئیس امهور نظارت کند و ایک اطمینان را به واود بیاورد که قدرت داخلی
به طور گستردهای میان شهروندان تو یع شده است ،چنیک ملدودیتهای داخلی می -
تواند بر توانایی دولت های دموکراتیک در عرصه سیاست خارای تأثیرات منفی بسزایی
براای بگذارد)Ripsman, 2016: 58-76 ) .
ا سوی دیگر ،واقع گرایی نوکالسیک در روند با اندیری خود ،استراتژی بزرگ
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رهیافت بیرون به داخل را پیرنهاد میکند .اارای راهبرد بزرگ بدون تأیید رأی
دهندگان ،بوروکراسیها ،نیروهای مسلح و سرویسهای اطالعاتی غیرممکک است.
تصمیم گیرندگان به منظور بسیج مؤ ثر منابع باید مخاطبیک داخلی مربوط را به نسبت به
حمایت ا طرح هایران مت اعد نمایند .و ایک امر نیا مند ترکیبی ا اقناع ،پرداختهای
اانبی ،اابار و مصالله بر سر مان بندی راهبرد ،میزان اارا ،ادبیات و یا حیطه ابزارهای

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملطط

مورد استفاده است)Tudor, 2020:10( .
در نظام های سیاسی که وحدت نظر میان نخبگان حاکم و یا بیک ملافل سیاسی و

دوره یططططططازدهم

اامعه واود نداشته باشد و یا احتمال اقدامات غیردموکراتیک نظیر کودتای ناگهانی باال

شماره پ اپی چهط

باشد ،فرار داخلی بر رهبران دولتی بسیار اثرگذار است .واقعگرایان نوکالسیک معت دند

شط ططماره چهط ططار
و سططه زمسط ططتان
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با تواه به افزای

احتمال تالش با یگران داخلی برای کنار گذاشتک رهبران دولتی ا

قدرت ا طریق اقدامات قانونی نظیر انتخابات یا رأی عدم اعتماد و یا ا طریق شیوههای
غیرقانونی نظیر کودتا ،خودمختاری دولت ا اامعه ملاط بر خود و یا اقتدار سیاسی
برای اارای تصمیمات مرخص سیاست خارای کاه

می یابد)Ripsman, 2009( .

در برخی ا کرورها ،هزینه های سنگیک احتمالی مرااره با با یگران و گروههای
سیاسی داخلی ،رهبران دولتی را مجبور به یافتک ااماع در میان با یگران سیاسی که
فرارهای آنها تهدیدی ب رای حضور مداوم رهبران سیاسی بر سر قدرت است ،می کنند.
( )Hagan, 1987: 348
الگوی تصمیمگیری در نظریه واقعگرایی نوکالسیک ،در چارچوب عام مدل کنرگر
عاقل و منطق نتیجه قرار میگیرد ،اما با ایک حال ،ع النیت درایک نظریه به آن معناست

که کرورها در پیگیری قدرت نسبی یا امنیت خود سیاستهای هدفمندی را اتخاذ و
اارا میکنند .کرورها به شمول با یگرانی نظیر نهاد ت ن ینی و نهاد اارایی تالش میکنند
به تغییر و تلوالت تو یع قدرت بیک المللی واکن

نران دهند؛ ولی ایک امر بهمعنای

بهینه سا ی یا بیرینه سا ی رفتار و مطلوبیت نیست )Taliaferro, 2000/01:4( .با ایک
حال ،ایک مفروض بی

ا آنکه ناقض ع النیت ابزاری حاکم بر دولت و تصمیم

گیرندگان آن باشد ،حاکی ا عدم امکان عملی کامل آن در سیاست خارای است .چراکه
میانجیگری ادراکات ،تصمیم گیرندگان و متغیرهای داخلی  ،رفتار ع النی در سیاست
خارای را ملدود و م ید میسا د .ایک الگوی کنرگر و منطق اقدام ،متضمک و مستلزم
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فرآ یند تصمیم گیری خاصی در سیاست کنگره است.
سئوالی که مطرح می شود ایک است که هدف کنگره ا بزرگ نمودن تهدید ایران و
ترغیب دولت به اتخاذ سیاس ت مرت آهنیک در قبال ایران چیست؟ آیا میخواهد در
قالب "پلیس بد" قدرت بیرتری را برای آمریکا ذخیره کند و یا میخواهد امنیت آمریکا
را تضمیک نماید؟

مگگی یگ
ساختا گتصمی گ

حداقل دو معمای امنیتی ا بررسی رفتار کنگره در قبال ایران مراهده میشود .اول
برداشت ایران ا ن

کنگره است .کنرگری مخرب و غیرسا نده کنگره در تصویب

م ررات و مصوبات ضدایرانی ناشی ا رویکرد رئالیسم تهاامی آمریکا و اقدامی در
راستای افزای

نقشششنگره ششش گ گ

قدرت نسبی آمریکا تل ی میشود و ا آنجایی که مطابق اصل خودیاری،

کرورها نمی توانند برای حفظ ب ای خود متکی به دولت یا دولتهای دیگر باشند ،به
منظور تضمیک امنیت خود ناگزیر ا افزای

قدرت نسبی خود ب رای دفاع در برابر ایک

سیاست ها و م ابله با اقدامات تهاامی طرف م ابل میشوند و همیک موضوع منجر به
شکلگیری معمای امنیتی دوم در برداشت ا ن

ایران در منط ه میشود .بطوریکه

کرورهای منط ه با چنیک برداشت تهدیدانگارانه ،اقدام به افزای

قدرت نسبی خود ا

طریق خری دهای تسلیلاتی و شکل دادن و یا ت ویت ائتالفهای ادید نظامی و امنیتی
میکنند.
با ایک توضیلات ،فهم رابطه بیک تو یع قدرت نسبی و سیاست خارای مستلزم
بررسی هر دو بافت و بستر داخلی و بیک المللی است که سیاست و اقدامات کنگره در

آم یکاگ گقبالگب جامگ
( )2009-2021گ

چارچوب آن قابل تدویک و ااراست .لذا باید بررسی کرد چگونه تو یع قدرت در نظام
بیک الملل به همراه انگیزهها و برداشتهای داخلی کرورها ا ایک نظام به سیاست
خارای آنها شکل میدهد(Rose, 1998) .

طبق نظریه واقع گرایی نوکالسیک ،اگرچه دولت ا اامعه تفکیک و متمایز میشود
ولی ایک دو کامالً ا یکدیگر مست ل نیستند .ایک امر بدان معناست که با یگران فروملی و
یا بخری ا ساختار رسمی که همزمان سرپل الیههای ساختار غیررسمی هستند ،در
فرآیند تدویک و تصمیمگیری سیاست خارای بیتأثیر نبوده و تعریف و فصلبندی منافع
180

ملی آمریکا بدون مجادله و بلث و مناظره می ان دولت و کنگره صورت نمیگیرد .به
گونهای که برآورد و ار یابی تهدید ،انطبا ق راهبردی و اارای سیاست خارای متضمک
چانه نی و بده و بستان بیک دولت با سایر با یگران در درون اامعه مانند نهاد کنگره
است .ااماع نخبگان یا اختالف میان آنها در مورد ماهیت ،دراه و سطح تهدیدات بیک -
المللی ،شکافهای داخلی در دستگاههای رهبری ،انسجام ااتماعی و آسیبپذیری

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملطط

دوره یططططططازدهم
شط ططماره چهط ططار
شماره پ اپی چهط
و سططه زمسط ططتان
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سیستم سیاسی در برابر تهدیدات داخلی بر توانایی دولت در پاسخگویی و واکن

به

فرارها و اابارهای سیستمیک تأثیر میگذارد( .ده انی فیرو آبادی)1390،
ملدودیتهای آ ادی عمل تصمیمگیرندگان درحو هها و شرایط

مختلف

برچگونگی تصمیمگیری در سیاستخارای تأثیرگذار است .به گونهای که تصمیمها و
کن های سیاست خارای حاصل هماهنگی با کرمک

اامعه و دولت است .گروه -

های مختلف سیاسی و ااتماعی بویژه البی ها بر سر چگونگی تخصیص منابع به اعضای
خود و ای ک که چه نهادها و افرادی توانایی و مرروعیت تصمیمگیری در سیاست
خارای را دارند با هم رقابت می کنند .ا ایک رو ،رقابت گروههای فروملی بر سر منافع
حاصل ا سیاست خارای همکاری اویانه یا خصومت آمیز یا برقراری و توسعه یا عدم
برقراری روابط با بعضی ا کرورها بر فرآیند تصمیم گیری و اارای سیاست خارای
تأثیر میگذارند .افزون برایک ،اختالفهای ایدئولوژیک و انگارههای گروهها و اناحهای
سیاسی نیز بر فرایند تصمیمگیری سیاست خارای تأ ثیرگذار است(Buchta,2000( .

منافع راهبردی قویتریک شاخصهای سیاست خارای هستند ،یرا دولتها بر اساس
ع النیت اقدام میکنند تا قدرت شان را به حداکثر برسانند و ب ایران را در نظام آنارشی

تضمیک کنند .درگیر شدن در لفاظی سیاسی به معنای ایک نیست که دولت با یگر
غیرمنط ی است ،یرا اغلب لفاظی سیاسی به کار گرفته می شود تا اهداف دولتها پنهان
نگه داشته شوند .در مورد ایران و آمریکا ،برخی مل یک معت دند که هر دو دولت
بایستی ع الیی عمل کنند و در اارای سیاست خارای بر منافع راهبردی مت ابل شان
تمرکز کنند)Brzezinski 1999: 314 ( .
ا سوی دیگر ،بعلت دگرگونی در بنیادها و شرایط داخلی و بیکالمللی ،نوع روابط
میان کنرگران داخلی در آمریکا در حال تلول بوده و نوعی شکاف میان نخبگان و
اامعه سیاسی و مدنی و ار یابی ا انگاره ها در مورد اایگاه خودشان و موقعیت ایاالت
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متلده ظهور کرده است .در ساختار فدرالی آمریکا ،نهادهای سنتی بویژه رئیس امهور
و کنگره بر پایه نظام نخبه ملوری همچنان ن

مهم و تعییککننده در تصمیمگیریها

دارند ،اما تغییر اوضاع و احوال و شرایط داخلی در آمریکا خصوصاً در دوره ترامپ
باعث ت ویت مباحث عمومی در م ابل مباحث تخصصی و نخبه ملوری ا امله در
مباحث سیاست خارای شد( .سجادپور)1400 ،
 -4کنگره و فرآیند شکلگیری و اجرای برجام
-1-4کارکرد کنگره در فرایند تصمیم گیری در سیاست خارجی آمریکا
براساس بند  1قانون اساسی ایاالت متلده ،تمامی اختیارات ملوله قانونگذاری در کنگره
ایاالت متلده متجلی می شود و کنگره مرکب ا مجلس نمایندگان و سنا است .مجلس
نمایندگان و سنا شرکای برابر در روند قانونگذاری هستند و بدون رضایت هر دو
مجلس قوانیک نمی تواند به تصویب برسد .با ایک واود ،قانون اساسی برای هر یک ا
ایک دو مجلس اختیارات مرخصی در نظر گرفته است .مجلس سنا وظیفه تصویب
معاهدات و تأیید انتصابات ریاست امهوری را بر عهده دارد و مجلس نمایندگان لوایح
مربوط به تأ میک مالی را مطرح می سا د .مجلس نمایندگان موارد استیضاح را طرح می -
کند و سنا نیز در اینگونه موارد استیضاح تصمیمگیری می کند .ا سوی دیگر ،کنگره
آمریکا در اارای ن

ت نینی و نظارتی خود ا کمیتههای تخصصی ،مراوریک و

متخصصیک و نیز با وهای فکری و مطالعاتی و مالی قدرتمندی بهره میبرد که ایک

نقشششنگره ششش گ گ
مگگی یگ
ساختا گتصمی گ
آم یکاگ گقبالگب جامگ
( )2009-2021گ

با وها در مان شکل گیری و اارای براام ن

مهمی در ایجاد گفتمانها و تدویک

قوانیک و م ررات و سیاستها ایفا کردهاند.
-2-4دیدگاه های غالب در کنگره نسبت به برجام
در کنگره ا ابتدای بلث شکل گیری براام نگاه یکسان و واحدی واود نداشت و
عمالً ایک موضوع تلت ت أثیر دستورکار حزبی یا اقدامات درون حزبی و در فضای
دوقطبی حاکم بر کنگره پی

رفت .درایک دوره ،دموکراتها به براام بعنوان دستاوردی

در حو ه سیاست خارای و مروقی برای تغییر رفتار ایران ا طریق پیوستکبه اامعه بیک -
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المللی نگاه می کردند .درم ابل ،امهوریخواهان ،براام را امتیا ی برای ایران و آنرا
ظرفیتی برای ت ویت موقعیت منط های ایران به قیمت تضعیف متلدیک منط های آمریکا
میدانستند .آنها اعت ادی به براام بعنوان الگوی همکاری موردی نداشته و اختالفات با
ایران را در یک بسته بزرگ میدیدند .ایک گروه بعد ا توافق بدنبال ایک بودهاند که
شروط ادیدی در مسیر تسهیل تلریمها اعمال کنند.

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملطط

هموار ه ایک تفکر غالب درایک نهاد ت نینی واود داشته است که رویکرد فرار و
تردید تلریم ها در تضعیف موقعیت دولت و نظام سیاسی در ایران مؤثر و کارآمد بوده و

دوره یططططططازدهم

استمراربخری به آن میتواند مواب تغییر در سیاستها و رفتار امهوری اسالمی ایران

شماره پ اپی چهط

شود .طرفداران ایک رویکرد ،بتدریج نگاه ابزارگونه به تلریم را به سمت تثبیت یک

شط ططماره چهط ططار
و سططه زمسط ططتان
1400

هدف راهبردی سوق دادهاند .دفاع شدید ا اعمال دور ادید تلریمهای موسوم به خفه
کننده یا فلج کننده قبل ا براام و تع یب آن بعد ا توافق ا چنیک رویکردی نرأت
میگیرد.
-3-4عملکرد کنگره در دوره اوباما:
همزمان با دوره هرتساله ریاست امهوری اوباما  4دورکنگره ترکیلگردید .دو
دور اول کنگره که مصادف با دور اول ریاست امهوری اوباما بود ،عمدتاً به مینهچینی
و انسجام بخری برای ت ویت اعبه ابزار تلریمی آمریکا اختصاص داشت .کنگره ، 111
 112و  )2008- 2013( 113در چارچوب رویکرد رئالیسم تهاامی تالشکرد با فعال -
کردن ظرفیتهای ت نینی خود ا طریق تصویب بسته ای ا قوانیک تلریمی فزاینده نظیر
قانون منع سرمایهگذاری ،پاسخگویی و تلریمهای اامع ایران  ،2010قانون ت ویت

دموکراسی و ح وق برر ایران  ،2011قانون تلریمها ،پاسخگویی و ح وق برر،2012
قانون کاه

تهدید و ح وق برر سوریه  ،2012و قانون م ابله با نفوذ ایران درنیمکره

غربی  2012اهرمهای ال م را برای پیربرد سیاست «دیپلماسی توأم با فرار» در اختیار
دولت اوباما قرار دهد .در امتداد آن ،طرحهای مکملی در طی دوره فعالیت کنگره 113
مورد پیگیری قرار گرفت .کنگره )2014- 2015( 114نیز با ارائه و تصویب طرحها و
قطعنامهها در مورد ایران (شامل  3مورد قوانیک مصوب 12 ،مورد مصوبه اداگانه
مجالس نمایندگان و سنا 58 ،مورد ارائه طرحها در هر دو مجلس 32 ،مورد ارائه
قطعنامه و نیز  16مورد قطعنامه های مصوب) همان مسیر را طی نمود.
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-4-4کنگره  114و برجام
شکلگیری براام با دوره فعالیت کنگنره  4 )2016 - 2015( 114مصنادف بنود .دراینک
دوره ،اوباما با حمایت اکثریت سناتورهای دموکرات توانست ا طرینق اختینارات قنانونی
فیلیباستر براام را ا سد کنگره بگذراند « .فیلیباستر» بهمعنای تنأخیر و ینا النوگیری ا
طرح یک الیله ،ا نظر لغوی یک واژه هلندی بنه معننای  Pirateینا «د دی وینا اسنتفاده
غیرقانونی» است که برای نخستیک بار در سنال  1806در کنگنره آمریکنا (سننا و مجلنس
نمایندگان) مجا شنناخته شند .معننای ابتندایی اینک واژه بنه وضنعیتی اشناره داشنت کنه
براسنناس آن ،چنانچننه الیلننهای (یننا قطعنامننهای) درکنگننره مطننرح شننود و سننناتورها و
نمایندگان همچنان در منورد آن درصنلک علننی بنه صنلبت ادامنه دهنند ،ا رأیگینری
درمورد آن الیله خودداری میشود و آن الیله تبدیل به قانون نمیشود.
براام در شرایطی اتفاق افتاد که در آمریکا یک «دولت ت سیمشده» حاکم بود .بعبارت
دیگر ،در دولت ت سیم شده کنترل قوه م ننه و مجریه در دستان یک حزب نبوده و
رقابت حزبی بر سایر موضوعات سایه میافکند .طبق ایک تعریف و معیار ،بیک سالهای
 2009و  2010دولت واحد در آمریکا حاکم بود و قوه م ننه و قوه مجریه در اختیار
دموکراتها قرار داشت لیکک در سال  ،2015قوه مجریه در اختیار دموکراتها و کنترل
مجلس نمایندگان و سنا در اختیار امهوریخواهان قرار گرفت.
کنگره  114در راستای نظارت بر متک نهایی ایک توافق ،در سال  2015قانون نظارت
کنگره بر توافقنامه هسته ای با ایران را به تصویب رساند .ایک قانون که بعنوان قانون

نقشششنگره ششش گ گ
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ساختا گتصمی گ
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با نگری توافق هستهای ایران نام دارد ،در واقع اللاقیهای بر قانون انرژی اتمی آمریکا
مصوب  1954است که با افزودن بند  135به قوانیک مزبور آنرا اصالح میکند .بند 135
در خصوص موضوع توافق ایران با آمریکا پیرامون موضوع هستهای است که به مباحثی
مانند تعاریف مرتبط با توافق نامههای هستهای و موضوعات ماهوی آن میپردا د .ایک
قانون عمالً با طرح شرطی ،امکان و توانایی مجلس سنا در بلوکه کردن براام را ا بیک
برد یرا براساس آن ،توافقنامه اارایی قابلیت ال م را دارد مگر اینکه هر دو مجلس
قطعنامه هایی را در مخالفت با ایک توافق به تصویب برسانند و اکثریت دو سوم برای
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عبور ا وتوی رئیس امهور آراء ال م را داشته باشند.
قانون اینارا موضوعات مهمی ا امله الزام دولت به ارسال توافقنامههای اانبی هسته -
ای با ایران به کنگره ،بررسی راستی آ مایی چنیک تواف نامههایی ،نظارت کنگره بر
پایبندی ایران به تواف نامه ا امله در پاسخ به ایک موضوعات که هرگونه اقدام یا
کوتاهی در اقدام ایران که توافقنامه را ن ض کرده باشد ،یا مغایر مفاد تواف نامه باشد و

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملطط

هرگونه تأخیر بی

ا یک هفتهای ا سوی ایران در فراهم نمودن دسترسی با رسان به

تأسیسات ،افراد و اسناد در ایران همانگونه که در تواف نامه پی

بینی شده است ،و یا هر

دوره یططططططازدهم

اقدامی ا سوی ایران که در راستای حل و فصل دغدغههای سا مان بیکالمللی انرژی

شماره پ اپی چهط

اتمی در رابطه با ابعاد ملتمل نظامی برنامه هستهای ایران صورت گرفته باشد ،هرگونه

و سططه زمسط ططتان

تولید موادی که مواب ن ض توافق ا سوی ایران میشود یا میتواند بطور قابل تواهی

شط ططماره چهط ططار
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توانایی ایران در دستیابی به سالح هستهای را توسعه دهد ،هرگونه تل یق و توسعه
سانتریفیوژها که مطابق با تواف نامه نباشد و یا در صورتیکه با گسترش آن ممکک است
حداکثر مان دستیابی به سالح هسته ای توسط ایران را بطور اساسی کاه

دهد ،را در

برمیگیرد.
اینارا در خصوص مسائل غیرهستهای نیز خواستار ارائه ار یابی درخصوص اینکه آیا
تعهدات مالی ایران به پولرویی یا فعالیت های مالی تروریستی مبادرت داشته یا نداشته و
پیررفت های ایران در برنامه موشکی بالستیک ا امله پیررفتهای مربوط به برنامه
های موشکی بالستیک دوربرد و بیک قاره ای و ارائه ار یابی در خصوص اینکه آیا ایران
به طور مست یم به حمایت و تأمیک مالی ،برنامه ریزی یا اعمال فعالیت تروریستی علیه

آمریکا یا یکی ا متلدیک آن در هر کجای اهان پرداخته است یا خیر و تعییک اینکه
ایران مرتکب ن ض ح وق اساسی تواف نامه نرده و اگر چنیک ن ضی صورت پذیرفته
است یا به اصالح آن پرداخته ،گردیده است .بنابرایک ،ایک قانون خود دلیلی بر بررسی
ماهوی متک براام در نظام ح وق داخلی ایاالت متلده آمریکا تل ی میگردد.
مجموعه اهداف و اقداماتی که در کمیتههای مختلف کنگره  114با ملوریت مسأله
براام و ایران مورد پیگیری قرار گرفت ،را میتوان در شکلهای ذیل طب هبندی نمود:
 -1-4-4طرحها و قطعنامههای ناظر بر "ایجاد اخالل در اجرای تعهدات دولت
اوباما"« :ممنوعیت کمک به برنامه هستهای ایران»« ،تأیید مجدد حق آمریکا برای استفاده
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ا تمام گزینه ها ا امله توسل به ور برای الوگیری ا دستیابی ایران به سالح هسته -
ای»« ،پایان دادن به برنامه سالح هستهای ایران قبل ا تسهیل تلریمها»  « ،قانون ت ویت
حفاظت ا آمریکا و برنامه لغو روادید» و ...
 -2-4-4طرحهای ناظر بر" متداخل نشان دادن برخی موارد لغو تحریمهای ناشی از
برجام با موارد ادامه تحریمها در حوزههای غیرهستهای"« :قانون تساهل صفر برای
ترور»« ،قانون تلریم های دولتی علیه تروریسم ایرانیان» « ،قانون شفافیت مالی ترور
ایران»« ،قانون با نگری و اارای تلریم های سپاه پاسداران»  ،و چندیک طرح مرابه،
مخالفیک براام در کنگره باستناد ن

و سهم عمده سپاه پاسداران ان الب اسالمی در

اقتصاد و تجارت ایران در صدد ال اء ایک مسأله بودند که سپاه بعلت مصوبات و فرامیک
اارایی مربوط به موضوعات غیرمرتبط با هستهای (تروریسم ،ح وق برر ،فعالیت
موشک بالستیک ،ارسال سالح و  )...همچنان تلت تلریمهای اولیه و ثانویه بوده و
امکان گرای

اقتصادی با ایران بسیار پاییک بو ده و یا همچنان ریسک آن برای

عالقمندان به تجارت با ایران بسیار باالست.
 -3-4-4طرحهای ناظر بر " تکیه بر نقاط ابهام در برجام و ابراز نگرانی از امکان
سوء استفاده ایران از این نقاط ابهام در گسترش برنامه هستهای" .ایک طیف با تکیه بر
قانون تلریم های کره شمالی ،در صدد بزرگ نمایی موضوع ارتباط کره شمالی با ایران
بوده و معت د است با تواه به عدم امکان نظارت بر ایک ارتباطات ،ممکک است ایران
بخواهد برنامه هسته ای خود را در مسیر تعامل با کره شمالی ا طریق تبادل تجربیات و
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دان

فنی و حضور در آ مایرات هستهای و یا موشکی در شکلی که قابل نظارت و

تأیید نباشد ،تداوم بخرد.
 -5-4کنگره  115و برجام ،آغاز دوره ترامپ
کنگره  )2017-2018( 115که همزمان با آغا دولت ترامپ فعالیت خود را شروع کرد،
در م ایسه با کنگره  114با قوت و ادیت بیرتری به سمت انجام اقدامات ملدود کننده
هستهای و غیرهستهای بویژه ملدودسا ی تعهدات آمریکا در اارای براام ،ممانعت ا
بهرهمندی ایران ا مزایای براام ،دور دن براام با تردید تلریمها در حو ههای به
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اصطالح غیرهسته ای و  ...حرکت کرد .همزمان ،در مجلس نمایندگان ا سوی برخی
نمایندگان امهوریخواه طرحها و قطعنامه هایی برای ملدودسا ی انتفاع مالی و اقتصادی
ایران ا مزایای براام ارائه گردید .ترامپ در ایک دوره تالش کرد تصمیم خود برای
خروج ا براام را ا طریق کنگره  115عملی سا د ولی کنگره مسئولیت ایک کار را
نپذیرفت و نهایتاً خود رأساً به ایک کار مبادرت ور ید.

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملطط

عملکرد ایک نهاد قانونگذاری ا نظر آماری شامل ارائه پی نویس 30طرح ،تصویب 10
مصوبه در هر دو مجلس ،تصویب و نظارت بر اارای  2قانون م ابله با مخالفیک آمریکا

دوره یططططططازدهم

ا طریق تلریمها موسوم به کاتسا و قانون اختیارات دفاع ملی  2018و نیز ارائه 15

شماره پ اپی چهط

مورد پی نویس قطعنامهها و تصویب 10قطعنامه بوده است.

شط ططماره چهط ططار
و سططه زمسط ططتان
1400

در ایک کنگره ،نهایی و اارایی شدن یک قانون (موسوم به قانون م ابله با مخالفیک
آمریکا ا طریق تلریمها) ،تصویب اولیه  6قانون در مجلس نمایندگان (مرتمل بر قانون
اارای تلریمهای بیک المللی و موشک بالستیک ایران ،اصالحیه الوگیری ا تأمیک مالی
بیکالمللی حزب اهلل  ،قانون اختیارات مالی اطالعاتی ،قانون حفاظت ا شهروندان سوری
موسوم به سزار ،و قانون مدرنیزه کردن تلریمها و ره گیری کره شمالی) و نیز یک
مصوبه اولیه در مجلس سنا در ارتباط با م ابله با فعالیتهای بیثبات سا ایران برای
اثرگذاری بر اارای براام تع یب شد .همچنیک طرح و بررسی بی

ا  30طرح در

کمیتههای مختلف هر دو مجلس در ارتباط با موضوعات تروریسم ،تلریم موشکی،
تلریمهای غیرهستهای ،تلریم سپاه ،ت ویت نظارت بر دسترسی تأمیک مالی ایران،
الوگیری ا نفوذ حزب اهلل و ایران در نیمکره غربی ،م ابله با فعالیتهای منط های

ایران ،گزارش دهی موشک بالستیک ایران ،تسهیل تلریمهای ایران ،توقف قاچاق سالح
به تروریستها ،تلریمهای تروریستی ایران ،حفاظت ا نسلکری مسیلیان ،تعییک
فهرست تروریستی ایران ،اختیارات دفاعی آمریکا و اسرائیل ،دفاع موشکی مرترک
آمریکا و اسرائیل ،گ زارش اطالعات ملی در مورد نیروهای نواب ایران ،قانون دیپلماسی
سایبری و شفافیت داراییهای رهبری ایران و نیز تصویب بی
موضوعات مختلف و نیز ارائه و بررسی پی

ا  10قطعنامه با

نویس چندیک قطعنامه ا اهم روندهای

مرتبط در ایک دوره بوده است.
 -6-4کنگره  116و برجام
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بدلیل خروج ترامپ ا براام ،کنگره  116تالش کرد به سایر ابعاد م ابله با چال
منط های ایران بپردا د .تللیل آماری عملکرد ایک دور ا کنگره ( )2019- 2020در قبال
ایران نران میدهد که در مجموع  228اقدام قانونی به نام ایران صورت گرفته است .ا
ایک تعداد  145مورد در قالب طرح  60 ،مورد در قالب قطعنامه 10 ،مورد قطعنامه
مرترک 8 ،مورد متمم و  5مورد قطعنامه همزمان بوده است .ا ایک تعداد تنها  8مورد
فرایندهای قانونی را به طور کامل طی کرده و به قانون تبدیل شده است که همگی آن ها
در قالب قوانیک بوداه بوده اند .یکی ا اقدامات قابل تواه ایک نهاد ت نیینی که فارغ ا
هم حزبی بودن ،در رقابت سنتی با قوه مجریه معنا پیدا می کند ،اقدامات نمایندگان در
راستای الوگیری ا استفاده ا نیروی نظامی علیه ایران بود که با وتوی رئیس امهور
موااه شد .در ایک دوره  ،ا للاظ بررسی ملتوایی عملکرد کنگره ،موضوعات ح وق
برری ،ن

نیروهای نیابتی ایران در منط ه  ،م ابله با اقدامات سایبری ایران ،م ابله با

اقدامایتی ایران ا گروههای اهادی و م اومت در منط ه  ،با گرداندن تلریم ها  ،تلریم
سپاه پاسداران ان الب اسالمی ا ملورهای اصلی مورد تواه نمایندگان کنگره  116بوده
است .در ا یک دوره  ،به از چند قطعنامه غیرالزام آور ،دیگر موضوعات نتوانست روند
قانونی خود را طی کند و تالشها برای تبدیل آنها به قانون بی اثر ماند.
نتیجهگیری
وقتی کنترل بر نهاد ت ن ینی در هر دوره ،ا حزبی به حزب دیگر منت ل میشود ،رفتار ایک
نهاد نیز متأ ثر ا یکی ا دو نوع رهیافت واقعگرایی تدافعی و یا واقعگرایی تهاامی تا
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حدی دچار تغییر میشود .ایک نهاد در چارچوب اصل تفکیک قوا و نظام موا نه و
کنترل ،لزوماً و همواره به صورت کنرگر یکپارچه و همسو عمل نمیکند .رهبران کنگره
تالش دارند به موا ات دولت ،منافع ملی آمریکا را تعریف کرده و سیاست خارای را بر
مبنای برآوردشان ا قدرت نسبی و منافع ملی سایر کرورها ا امله امهوری اسالمی
ایران تدویک ،اارا و بر آن نظارت کنند؛ اما تصمیم گیرندگان سیاست خارای همواره با
ملدودیتها و قید وبندهای داخلی موااهند .کنگره در دوره اوباما در فرایند شکلگیری
و مسیر اارای براام در پنج شکل و در سه مرحله قبل ،حیک و بعد ا اارای براام
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اثرگذاری قابل مالحظهای براای گذاشت و ایک فعالیتها عمدتاً در حو ه قانونگذاری،
نمایندگی البیها و گروههای ذینفوذ ،اارای نظارت  ،کمک به حو ههای انتخابیه در
تأمیک منافع شرکتها و گروههای ایالتی و مللی ،و نهایتاً برگزاری نرستهای استماع،
آمو ش و اطالع رسانی به مردم و نیز چانه نی با دولت متبلور بود .برداشت و یافتههای
کنگره  114و  115حول ایک ملور بوده است که دولت فراتر ا اختیارات قانونی خود

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط
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عمل نموده و برای نیل به ایک توافق و براای گذاشتک میراثی ا خود عجله به خرج
داده است .در م ابل ،بنای دولت اوباما در اارای براام ،عدم مرااعه به کنگره تا حد

دوره یططططططازدهم

امکان ،دور دن کنگره و یا به حداقل رساندن ن

شماره پ اپی چهط

امنیت در تأیید براام بوده است .عدم الب رضایت کنگره ا سوی دولت و احساس

شط ططماره چهط ططار
و سططه زمسط ططتان
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کنگره به داشتک ن

آن ا طریق تصویب قطعنامه شورای

حاشیهای و ثانویه در هرگونه ابتکار عمل با ایران دو عامل بسیار

مهم و اثرگذار در نوع کنرگری کنگره طی ایک مدت بوده است .یکی ا اثرات براام
برکنگره ایک بود که باعث شد تا دست نمایندگان ضدایرانی برای استمرار بخری به
مسیر تردید تلریمها در حو ههای اقتصادی و مالی مسدود شود .مراهده چنیک
ملدودیتهایی و مانور ملدود کنگره برای پیربرد تلریمها در حو ه هستهای ،انگیزه
مضاعفی در میان امهورخواهان برای تردید فرار بر سایر بخ ها به ایران ایجاد کرد.
در دوره ترامپ ( )2017- 2020ن

اصلی علیه ایران بیرتر به عهده دولت آمریکا بود

تا کنگره .قوه م ننه تا مانی که بلث تلریم و فرار بر ایران به میان میآمد ،ن

حامی

می رفت ،ن

تعدیل

دولت ترامپ و هنگامی که تلوالت به سمت درگیری نظامی پی

کننده داشت .ایک اهتگیری را می توان در رویکرد برخی اعضای کنگره مراهده کرد

که بهرغم مخالفت با انع اد براام در ابتدا ،خواهان تداوم آن در چارچوب مهار توان
هستهای ایران بودند .همچنیک با اکثریت یافتک دموکراتها  ،در مجلس نمایندگان ،در
کنگره  ، 116تا حدی ا قدرت مخالفان تعامل با ایران و حامیان ترامپ در کنگره ،کاسته
شد و تصویب قوانیک ضد ایرانی به دلیل فضای دوقطبی میان دموکراتها و
امهوری خواهان ،با مانع موااه گردید .برغم تالشها در کنگره برای ملدودسا ی
انتفاع ایران ا مزایای براام ،ا بعد ا توافق اینارا ( ،)2015ایک نهاد در کلیت خود چه
در دوره دولت اوباما و چه در اوایل دوره دولت ترامپ عمالً در بسیاری ا طرحهای
پیرنهادی خود حفظ تمامیت براام و تعهدات دولت آمریکا را مدنظر قرار داد .درعیک

189

حال ،برخی مؤلفهها بر شکنندگی براام اثرگذار بودهاند ،نظیر حاکمیت یکدست
امهوریخواهان بر دو لت و هر دو مجلس نمایندگان و سنا  ،مسائل موشکی و تداوم
آ مایرات آن ،گسترش نفو ذ ایران در عراق ،سوریه و لبنان ،تلوالت یمک و تغییرات در
ملیط ژئواستراتژی منط های و افزای

اقتدار دریایی و توان سایبری ایران .نهایتاً اینکه،

کنگره همانند دولت در نلوه موااهه با موضوع هستهای ایران ،همچنان با دو موضوع و
تعهد ادی روبرو است :نخست چال

نلوه برخورد با قطعنامه  2231و تطبیق خود با

آن و دیگری چگونگی تنظیم روابط و تعامل کنگره با دولت برای اارای تعهدات بیک
المللی ایک کرور .براساس براام ،بموا ات اارای کامل تعهدات ایران و فراهم شدن
مینه تصویب پروتکل اللاقی ،دولت آمریکا باید ا طریق کنگره مینه لغو مصوبات
قانونی کنگره در مورد تلریمهای هسته ای را بعد ا مدت هرت سال ا براام فراهم
سا د .آمریکا با خروج ترامپ ا براام و تا مان با گرت آن به ایک توافق عمالً به
حالت تعلی ی درآمده و کنگره باید در کنار دولت آماده باشد یا خود را با واقعیت
ادیدی به نام ایران هستهای منطبق سا د و یا همچنان در مسیر تداوم چال
ایران حرکت کند.

و تن

با
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منابع
اعجا ی ،حسک ".)1397( .ن

کنگره ایاالت متلده آمریکا در سیاسننت خننارای آمریکننا درقبننال ایننران

( ،")2017- 2005رهیافتهای سیاسی بین المللی ،شماره  ،59صص 58 -83
ابوالفتح ،امیرعلی و قلیپننور ،آر و .)1381( .بررآورد اسرتراتکیک ایرامت متحرده آمریکرا سسررزمینی -
سیاسی) ،انترارات مؤسسه ابرار معاصر تهران
اخوان نجانی ،داریوش ".)1379( .پرت صلنه در سیاست خارای آمریکننا" ،مطالعات منطقهای ،شننماره
.2
اکسون ،رابرت و گئورک سورنسون ،ریچارد ،)1383( .درآمدی بر روابط بین الملل ،ترامه ذاکریننان و
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سعید کالهی ،تهران ،نرر میزان،
اعفری ندوشک ،علی اکبننر ،)1383( .تفکیک قوا در حقوق ایران؛ آمریکا و فرانسره-تهننران ،نرننر مرکننز
اسناد ان الب اسالمی
اعفری ،علی اکبر" .)1386( .نظریه نئورئالیسم و اتلاد استراتژیک میان آمریکننا واسننرائیل" ،پکوهشرنامه
حقوق و علوم سیاسی ،سال دوم ،شماره شرم ،پاییز 1386
اهانبخ  ،مصطفی" .)1399( .بررسی فعالیتهای کنگره  116و ن

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

الملطط

دوره یططططططازدهم
شط ططماره چهط ططار
شماره پ اپی چهط
و سططه زمسط ططتان
1400

آن در سیاست خارای آمریکننا در

قبال ایران" ،مجله روابط خارجی ،سال دوا دهم ،شماره ( ،2تابستان )1399
دالورپور اقدم ،مصطفی و ده انی فیرو آبادی ،سیداالل " .)1396(.دیپلماسی ت نینی کنگره آمریکا در قبال
امهوری اسالمی ایران (بررسی موردی تلریمها)" ،مجلس و راهبررد ،مسننتان  ،1397دوره ،25
شماره  ،96صص 343-369
ده انی فیرو آبادی ،سید االل "،)1397( .سیاست خارای امهوری اسالمی ایننران و هنجارسننا ی بننیک
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