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 چکیده 
  آییی  می   شییمار   بییه   ایییرا    اسیییمی   جمهیییری   ای هسیی ه   دیپلماسییی   در   ی عطف   نقطه   برجام 
  آفرینییی نقش   آ    گیری شکل   در  اجرایی  و  سیاس گذاری  عم ه  های نهادها و سازما   چراکه 
  بییییژه   اسیییمی   شیییرای   مجلیی    تاثیرگییذار،   و   سییاز تصییمیم   نهادهییای   اییی    از   یکییی .  کردن  
رو در پی پاسخ به اییی  پرسییش  پیش   بر ای  پایه، پژوهش .  بید   دهم   و   نهم   های دوره   مجال  

  ایییرا    ای هس ه   دیپلماسی   در رون    جایگاهی   و   نقش   چه   دهم   و  نهم  اصلی است که مجال  
هییای نیییری  هییای پییژوهش بییر پایییه میی   انیی ی یاف ییه کییرده   ایفییا   نامه برجام در میافقت   بییژه 

ها و میاضیی    گیری دهیی  کییه تصییمیم گیری در عرصییه سیاسییت یییارجی نشییا  می تصییمیم 
هایی  ای در راسیی ای برونیی اد تصییمیما  سییایر نهادهییا و سییازما  ل  در دیپلماسی هس ه مج 

مانن  شیرای عالی امنیت ملی، شیرای نگهبا ، نهییاد هیییه ههییاییه و نهییاد هیییه مجریییه بیییده  
؛  « محیی ود   عقینیییت » و    « سازمانی » تیا  گفت بر پایه تلفیق دو الگیی  است به نحیی که می 

ای و حقیهی ملت ایرا ، طییرا اهیی ام  به حفظ دس اوردهای هس ه   مجل ، هانی  الزام دولت 
هییای  م ناسب و م قابل  دولت در اجرای برجام، تشکیل گروه ویییژه برجییام و ارازییه گزار  

ماهه گروه امنیییت ملییی و سیاسییت یییارجی و تصییییب لیییایو چهارگانییه میسیییم بییه  شش 
FATF   .را به مرحله اجرا درآورد 
 

  نیریییه   ای، هس ه   دیپلماسی   برجام،   ای، هس ه   مذاکرا    دهم،   و   نهم   مجل    : واژگان کلیدی 
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 (  مسئله بیان) مقدمه
  و   است   برییردار   واالیی  و  ویژه  اهمیت  از   ایرا   اسیمی   جمهیری  حاکمیت  در  مجل  

  ملت   و  دولت  ه ایت  چراغ  و  هاریزیبرنامه  ها،گذاریهانی   ها،گیریتصمیم  از  بسیاری  محیر

  در   مردم  واهعی   مشارکت   و  حهیر  و نماد  مردم  و  نیام  اساسی   پایگاه   مجل ،.  آی شمار میبه

تصمیم بخش   در  مجل    عم ه  وظایف.  است  ملی  هایسیاس گذاری  و  هاگیریرون     سه 

و  -ب   گذاری؛هانی   -الف:  گرددمی  ییصه بررسی   -پ   نیار     مجل    سیابق   نماین گی. 

  انجام   راس ای   در   نهاد   ای    ده  که می  نشا   هم   المللیبی    معاه ا   تصییب  در  اسیمی  شیرای 

  در  تیان می  همچنی    و  داش ه  را  معاه ا   جززیا   به  ورود  حق  حقیهی   منیر  از  یید  صیحیت

  وارد  آ   یصیص   در   تا   ده   ارجاع  دولت   به   را  آ   تیافق،   مفاد   از   بریی   به   ایراد   صیر 

  به  تیجه  نیازمن   صیحیت   ای    از   گیریبهره  است   ب یهی .  شید  مقابل  طرف  با  مج د  مذاکره

که   1392در برهه زمانی سا     .بید  ییاه   میضیع  المللیبی    همچنی   و  غیرحقیهی  ابعاد  سایر

ان خابا  ریاست جمهیری ش  دیپلماسی هس ه پیروز  پیگیری  ای بهحس  روحانی  طیر ج ی 

ای و سن  میسیم به  ی حازز اهمیت بید مذاکرا  هس هیکی از مسازلی که برای مناف  مل  ش  و

  انگلس ا ،)  اروپا  اتحادیه  و  ایرا    بی    مش رک،   اه ام  جام   برنامه  رسمی  عنیا    با  1برجام

 . رسی   امها  به  2013  نیامبر  24  تاریخ  بید که در(  چی    و  روسیه  م ح ه،  ، ایاال آلما   فرانسه،

،  ۵+1آم ه بی  جمهیری اسیمی ایرا  و دو   دستای در میرد سن  بهپ  از مذاکرا  هس ه

نقایصی مشاه ه می ابهاما  و  تب  آ  در دایل و  شید و بهدر میرد نحیه عملیاتی کرد  آ  

عنیا  رک   یارج، سن  برجام مخالفی  و میافقینی پی ا کرد که الزم و ضروری ش  مجل  به

کسانی که در  ارشناسی و دعی  از همههای کاصلی م اف  مناف  ملی ورود پی ا کن  و با طرا

با   م ناسب  پایا   بررسی کن  و در  پنها  آ  را  و  پی ا  تأثیری داش ن  زوایای  و  نقش  ای  سن  

مصلحت کشیر و شرایط اج ماعی، روانی و امنی ی حاکم بر جامعه، بر ای  سن  مهر هانی  بزن  

ای که برای چن ی   نش هس هتیا آ  را ییف مناف  ملی تشخیص ده . میضیع حساس و پُر

سازما  و  نهادها  همه  با  سا   سرانجام  بید  کرده  مشغی   یید   به  را  کشیر  مرسیم  های 

 مسازل وفصل حل  جهت سا  چن  از پ   ۵+   1 کشیرهای و ایرا  اسیمی  دیپلماسی جمهیری

 
1. Joint Comprehensive Plan of Action; Known Commonly as the Iran Nuclear Deal or 
Iran Deal )JCPOA ( 



 177 سمیعی اصفهانی و خدابخشی   |  برجام  بر تأکید با   ایران؛  ای هسته دیپلماسی و دهم و نهم مجلس 
 

 

 جام    رنامهدر هالب ب  1394  تیرماه  در  ظالمانه  هایتحریم  رف   و  ایرا   ایهس ه  برنامه  به  مربیط

  رو ای  است که مجال  پیش   پژوهش   بر ای  پایه، پرسش اصلی  به ن یجه رسی .  مش رک  اه ام

  نامه برجام در میافقت  بییژه  ایرا   ای هس ه  دیپلماسی  در رون   جایگاهی   و  نقش   چه   دهم  و   نهم

ای  است کهکرده  ایفا پژوهش    م نیا   در  مردم  ویژه  نقش   به  تیجه  با  ان ی فرضیه میرد آزمی  

  بر  افزو   »سازمانی«  و   »مح ود«   عقینیت  الگیی  هالب   در   مجل    نهاد  ایرا ،  اسیمی   جمهیری

  داش ه  برعه ه  برجام  مذاکرا   پیشبرد  در  مهمی  تقنینی  و  نیارتی   نقش   مردم،  نماین گی  نقش 

مح ود«   »عقینیت  گیریتصمیم گیری از دو الگیی نیری شید با بهرهدر ادامه تی  می. است

همچنی  »تصمیم  و  بررسی   سازمانی«،  گیریالگیی  در  مجل   جایگاه  و  در    برجام  نقش  و 

 آ  میرد آزمی  هرار گیرد. تصییب نهایت

 

 پژوهش  ادبیات
حا ،   ای   با  است.  گرف ه  هرار  بررسی  و  بحث  میرد  م فاوتی  منیرهای  از  برجام  تاکنی  

تحلیل  ای   از  شییه بسیاری  به  کم ر  و  دارد  ژورنالیس ی  جنبه  ش ه    ایها  پردای ه  ب ا   علمی 

 گردد:است. در زیر به بریی از مهم ری  ای  آثار اشاره می

  ایرا   اسیمی   جمهیری  یارجی  سیاست »  عنیا    با   ایمقاله  در(  1396)هنادی    و  نیاکیزی 

می  انقیبی«،  یابیهییت  و  سازیمیازنه  ت اوم:  برجام  از  پ     هییت   تغییر  که   گیرن ن یجه 

  به  ش ،  تعبیر  « امنیت   هییت   گره»  به  که  امنی ی   مسایل  با   آ   تلفیق   و  ذش ه گ  دهه   دو  طی   ایهس ه

  م یهف  ایرا   ایهس ه  برنامه  کرد   بینیپیش   تیا می  سخ ی  به  که  ش ه  منجر  ج ی   وضعی ی

  ایهس ه  برنامه  ش     مح ود  گزینه   با  که   وضعی ی  در   اسیمی   جمهیری   دلیل،   همی    به.  شید

  کرده  حرکت  هیی ی  و  امنی ی  زمینه  دو  در  مح ودیت  ای    جبرا   سمت  به  ش ه،  روبرو  یید

  حقیق   و  ایرا   حقیق   در  برجام  جایگاه »  عنیا   با  پژوهشی  در(  1396)  هربانزاده.  است

  بیده المللی بی   تیافق   مص اق برجام  است  مع ق  وی  است. پردای ه برجام  کنکا  به  الملل«بی  

  اینکه  به  تیجه  با.  باش می  اسیمی  شیرای   مجل    ای یار   در  منحصرا  آ   تصییب  صیحیت  و

 طرف   کشیرهای  از  یک  هر  دایلی  ضیابط   اساس   بر  معاه ا   بید    اجرایی  یا  و  تشریفاتى 

  تفسیرى   نیرا   و  اساسی  هانی   در  من رج  هاىشایصه   اساس  بر  لذا  گردد؛می  تعیی    تیافق
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  ع م  و  دارد  ار   اسیمی  شیراى  مجل    در  تصییب  براى  الزم  هی    دو  هر  برجام  نگهبا ،  شیراى

.  نیست  اسیمی  شیرای  مجل    صیحیت  ع م  بر  دلیلی  کشیرها  سایر  در  تیافق  م     تصییب

  مجل    در  برجام  بررسی  نحیه  تحلیل  و  نق »  عنیا   با  پژوهشی  در(  1396)یی  عباس  و  حاتمی

  و  ۷۷  اصل  برطبق   برجام  سن   به  رسی گی   جهت  صالو  مرج   که  کنن می  بیا    اسیمی«  شیرای 

 و   برجام  ماهیت  ش    روش    به  تیجه  با  که  باش می  اسیمی  شیرای  مجل    اساسی،  هانی   12۵

  تیافق   یک  مص اق  ایرا ،  دولت  برای  تعه   داش     و  بید   المللیبی    وصف  دو  ش    روش  

 است.  اسیمی شیرای  مجل   ای یار در انحصاراً  که  بیده المللیبی  

 مش رک  اه ام  جام   برنامه  از  پ   یانهعنیا  »یاورم  با  ایمقاله  در(  2016)  سینگ  مایکل

رزی   می  « (برجام)   با  ناهص  ایهس ه  تیافق  یک  آمریکا  م ح ه  ایاال   بع ی  جمهیرنییس ؛ 

  به  یابیدست  آس انه  در  کشیر  یک  عنیا به  را  ایرا   شرایط  برجام.  ش   ییاه   وارث  را  ایرا 

  میشکی  هایهابلیت و تسلیحا   ی،اهس ه سییت تیلی   با را آ  و کن می تثبیت  ایهس ه برنامه

 مسئله  برجام  با  اما.  کن می  آشنا  است  نیاز  میرد  ایهس ه  سیا  تیسعه  برای  آین ه  در  که

حل  ایرا   میشکی  کامل  طیر  میسییا    نخیاه   به    میضیع  با   ایمقاله  در(  201۸)  ش . 

  و  ایرا   اصلی  هایییاس ه  ؛« المللیبی    امنیت  و  صلو  برای  ایرا   ایهس ه  مذاکرا   سای ما »

  شامل  تقاضاها  ای  .  دهن می  هرار  بررسی  میرد  ایهس ه  مذاکرا   در  را  جهانی  هایه ر 

 برای   پذیریبازگشت  کیتاه  م  )  مالی،  گرد    و  تراکنش  زنی، چانه  به   طرف  دو   هر  تمایل

 بید.  ژزیپیلی یک تغییر زمینه و  کشیر  هر در رهبری در تغییر( م ح ه ایاال  هایتحریم و ایرا 

های انجام ش ه در ای  زمینه، برجام را  که غالب پژوهش   ده  نگاهی به آثار فیق نشا  می

بی   سیاست  منیر  منطقهاز  بی  الملل،  حقیق  هرار  ای،  مطالعه  میرد  فنی  بُع   صرفا  یا  و  الملل 

تصمیمداده عم ه  نهادهای  نقش  زاویه  از  منسجمی  و  جام   پژوهش  و  تصمیم ان   و  ساز  گیر 

پژوهش  دایل تمایز  وجه  بنابرای ،  است.  نگرف ه  صیر   یصیص  ای   در  مجل   مانن   ی 

گیری سازمانی و نهادی است که یید  رو پردای   به ای  میضیع از منیر رویکرد تصمیمپیش 

های راهبردی و تیان  برای بازشناسی و ارتقای نقش و جایگاه ای  نهادها در اتخاذ سیاست می

 .  کی  کشیری راهگشا باش 
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 بنیان نظری پژوهش 
. گرددمى  باز  19۵0دهه  به  الملل،بی    روابط  در  پردازىنیریه  در  گیرىتصمیم  کارگیرى  به

  اسنای ر  و سایمی  هربر  بروک، ساپی ، همچی   افرادى تیسط زمینه ای   در آغازی   کارهاى 

  پییس ن   حلقه  ای    به  آلیسی   تى   گراهام   و  فرانکل   جیزف  مانن   افرادى   نیز  بع ها .  ش   ریزىپى

تصمیم( 264  -263:  13۷6  زاده، سیف) الگیهای  میرد  در  کلی  طیر  به  سیاست  .  در  گیری 

دارد: وجید  م فاو   دی گاه  دو    ه ر   سای ار  و  نیام  به  یعنى  نگر؛کی   دی گاه  یارجی 

  و  دوزرتى)  گذاردمی  کشیر  یارجى   سیاست  گیرىتصمیم  بر  نیام  ای   که  تأثیرى   و  المللبی  

  دولت  را  یید   تحلیل  محیر  دی گاه دوم یا یُردنگر که  .دارن   تأکی (  ۷19:  13۷4  اف،فال زگر

  را   سیاسى  واح   یک  یارجى  سیاست  رف ار  و  داده  هرار  جغرافیایى  مشخص  مرزهاى  با  ملى

گیری سطو یرد میرد اس فاده هرار  از جمله نیریاتی که در تصمیم  .دهن مى  هرار   بررسى  میرد

ها، نیریه بیروکراتیک و  را  یردمن  یا عقینیت مطلیب، نیریه سازما گیرن  نیریه بازیگمی

  بخش است. در ای  پژوهش جهت تببی  م غیرهای فرضیه از نیریه عقینیت مح ود یا رضایت

  »عقینیت  گیریتصمیم نیریا  رویکرد دوم یعنی دی گاه یُردنگر و مشخصا از تلفیق دو م  

های  ف ه ش ه است. در ادامه ضم  اشاره مخ صر به ویژگیسازمانی« بهره گر  الگیی   مح ود و

بنیادی  دو   الگیی آرمانی کشیرها در سیاست یارجی، مفروضا   مثابه  به  عقینیت مطلیب 

 شید. دی گاه عقینیت مح ود و الگیی سازمانی تیضیو داده می

  انسا   گیری در سیاست یارجی بر مبنای عقینیت مطلیب، اینکهمفروض بنیادی  تصمیم

معلیم   و   مشخص  کامی  وی  که برای  محیطی  در  کامل  تعقل   از  برییردار   یک میجید   عنیا به

فردی  دی گاه  از   ان خاب  تری  مطلیب .  زن می  دست  هاان خاب  تری « »مطلیب  به   است،   چنی  

  میرد(  مطلیب)ن یجه    بیش ری    به  نیل  یا  و   سازما   ه ف  به   کامل  دس یابی   در  تیفیق  با  م رادف

 انجام  کامل  اطمینا   شرایط   در  گیریتصمیم  -عقینیت مطلیب عبارتست از: الف   .ستا  نیر

ب می رجحا     سیس م   یک   دارای  گیرن هتصمیم  و  است   روش   ان خاب  معیارهای  -گیرد؛ 

  گذاریرا ارز   مخ لف  هایراه  یید،   هایارز   به   بخشی    نیم   با   تیان می  که  است   منطقی 

)اس ینر  بن یطبقه  و در166:  13۷9گرا ،  دی   و  کن    الملل،بی    روابط   و   یارجی  سیاست  (. 

نیر   از  است؛  کرده  پردازیمفهیم  یردمن   بازیگر  تحت عنیا   آلیسی   را  عقینی  ان خاب  نیریه
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  و  ها ملت  های محاسبه  و  هاه ف  بر اساس   المللی بی    تغییر روی ادهای  برای  کیشش  آلیسی ،

»الگیی  عیمت  هادولت )آلیسی ،    ن « یردم  بازیگر  مشخصه  ای   36:  1364است  پایه  بر   .)

ای )برجام( ایرا  را در هالب نمیدار زیر  در دیپلماسی هس ه  مطلیبهای عقینیت  نیریه مؤلفه 

 تیا  ترسیم نمید:  می

 
 های الگوی عقالنیت مطلوب ؛ مولفه (۱)  شماره نمودار

 

« بر اساس عقینیت  برجام  ای  حا ، سن   ای    به دست   مطلیب« با  از  و  رو دس اورد  نیام ه 

نمی شمار  به  زمینه  ای   در  روش  مطلیب  عبار   به  و  آی .  دایلی  شرایط  به  تیجه  با  تر، 

هس هبی   دیپلماسی  رون   اع  ا ،  دولت  آم    کار  روی  زما   در  ایرا   پایه  المللی  بر  ای 

« )الگیی تصمیمپیش رفت و سازما   مح ود« عقینیت  نهادهای دایلی  و  ی سازمانی(  گیرها 

  گیری عقینیت مح ود، م   تصمیم  تب  از الگیی عقینیت مح ود حمایت کردن . براساسبه

از    را  ح اکثری  »مطلیبیت«   تیانن نمی  که  دانن گیری میهای دییل در تصمیمفرد و یا سازما  

  و  مارچ«   جی  »جیمز  گیری عقینیت مح ودتصمیم  م    باشن . در  داش ه  ان یار  یید  تصمیما 

تعریف  »هربر  مع ق ن   ای    دهن .می  ارازه   عقینیت  مفهیم  از  مح ودتری  سایمی «    که  دو 
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 به.  باش   گیرن هتصمیم  شخص  از  تیان  مس قلنمی  عقینیت  ثانیاً  و  نیست  مطلق  عقینیت  اوالً،

مفهیمی  مع ق ن   سایمی   و  مارچ   دیگر  عبار    در  است   ممک    آنچه  و  است  نسبی  عقینیت 

  است   ممک    آنچه  و  نیست  عقییی  دیگر  و مکانی  زما   در  الزاماً  باش ،  عقییی  یمکان  و  زما 

با تیجه2۷:  13۷2نیست )سعاد ،    برای دیگری  الزاماً  باش ،  عقییی  یکی  برای   که  ای   به   (. 

سادگی  عقییی  م    از   گیریبهره   گرف    نیر   در  با  گیرن گا تصمیم  نیست،  پذیرامکا   به 

کرد  بسن ه  بخش رضایت  هایتصمیم  به  میجید  هایمح ودیت   به  دیگر  عبار   به.  ییاهن  

تصمیم  محض    ه ف  به   را   او   تصمیم،   مخ لف   انیاع  از  یکی  که   ده   تشخیص   گیرن هآنکه 

می سایر    میا   از   را   آ   کن ، می  تأمی   را  او  جنبی  نیازهای   از   بریی  همزما   و  رسان اصلی 

 . ( Tosi, 1958: 140)کن  می ییدداری راه به ری   یافت برای تی   از و گزین برمی شقیق

ای    م یر  که   گفت  تیا می  گیری،تصمیم  الگیی  ای    کلی  ارزیابی  در اساس    الگی،   بر 

دنبا  رضایت  مطلیبیت  جس جیی  بجای شرایط  مطمئ    شرایط   بجای  بخشی،به    نامطمئ ،  در 

 هلمرو   در    ودنامح  مناب   و  امکانا   تصیر   بجای   و  مح ود  با اطیعا   کامل  اطیعا   بجای

مح ودیت  امکانا  مح ود،   م    در.  پردازن می  گیریتصمیم  به  میجید  هایو    عقینیت 

به ری    دنبا   به  آنکه  بجای  گیرن گا تصمیم   حلراه  یاف    دنبا   به   باشن   حلراه  یاف   

ب ی   ( Robbins, 1991: 103-104)  هس ن    بخش رضایت مانن   .  فاک یرهایی  به  تیجه  با  ترتیب 

  و  سازمانی  روانی،  مح ودکنن ه  اطیعا ، بینش م یرا  و سایر عیامل  زما ،  مناب ،  ودیتمح 

دس یرکار   در  مح ود  عقینیت  م    ایرا ،  دایلی  فهای  بر  حاکم  شرایط  مانن   محیطی 

اتخاذتصمیم گرفت.  هرار  یارجی  سیاست    گف ما   برآین   الب ه  تصمیم   ای    گیرا  

در    اساسا  که   است   ایرا   اسیمی  جمهیری   یارجی   تسیاس  در   «نگرواه   ییاهیِآرما  »

  تیجه   نیز  هاواهعیت  به  مسیحیت،  برییف  اسیم.  دارد  ریشه  اسیم  دی    هایارز   و  هاآرما 

  اللَّهِ   عَ ُوَّ  بِهِ   تُرهِبی َ  الخَیلِ  رِباطِ  وَمِ    هُیَّه    مِ   اسَ طَعُ م  مَا   لَهُم  وَأَعِ ّوا»  آیه  نمینه،   برای.  دارد

  ییَفَّ  اللَّهِ   سَبیلِ   فی  شَیء   مِ    تُنِفقیا   وَما  یعلَمُهُم   اللَّهُ  تَعلَمینَهُمُ  ال   دونِهِم  مِ    وَآیَری َ   کموَعَ ُوَّ

  سیاست   در   که  است  مع ق   دی گاه  ای  .  کن می  اشاره  امر  ای   بر  « تُیلَمی َ   ال  وَأَن ُم  إِلَیکم 

  مق ورا   بر اساس  هاآرما  و  اه اف ای   اما داشت، اه اف و  هاآرما  سرییک بای  یارجی

  کار   به  تیهم  معنایبه  صِرف،  گراییآرما   نیز  رهبری  بیانا   در ...  شیدمی  دنبا   محذورا   و
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.  ببریم  پیش   ب یانیم  هاواهعیت  به  تیجه  ب و   را  هاآرما   که  نیست   گینهای    یعنی.  است  رف ه

  پیگیری   را  آ   بای   چگینه  و  داری   آرمانی  چه  اینکه.  هست  هم  عقینیت  مس لزم  هاآرما   تامی  

  اساسی   عنصر  عقینیت  گرا،واه   ییاهیآرما   گف ما   در...  است  عقینیت  معنایبه  کنی ،

  فیروزآبادی،  دهقانی)  رسی   آرما   به  ب یا   ن ارد  امکا   ها،واهعیت  شنایت  ب و   چی   است،

میلفههمروی  .( 139۷ رضایترف ه،  یا  مح ود  عقینیت  الگیی  درهای  دیپلماسی    بخش، 

 تیا  ترسیم نمید:ای )برجام( ایرا  را در هالب نمیدار زیر میهس ه

 
 های الگوی عقالنیت محدود (؛ مولفه ۲نمودار شماره ) 

 

تصمیم الگیی  پایه  بر  تاثیرگذار    سازمانیگیری  همچنی   و  مهم  نقش  بر  که  آلیسی  

تصمیمسازما  فراین   در  حکیم ی  عم ه  داهای  تاکی   مجمیعهگیری  سازما رد،  از  و  ای  ها 

نهادهای دایلی در کشیر به ای  ن یجه رسی ن  که پافشاری بر اساس عقینیت مطلیب در ای   

نمی زمانی  ای برهه  باش .  مناسب    دادهایبرو   حاصل   را  سازما   تصمیما    الگی  تیان  

: 1364  آلیسی ،)  دارن   عه ه   بر   را   یاصی   نقش   گیری تصمیم  در امر  که   دان می  هایی سازما 
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ای و جنگ  های هس ه(. بنابرای  ضرور  کاس   از  فشارهای بیرونی ناشی از تحریم12۷-12۸

گیر را به سیی  ها و نهادهای تصمیمروانی و همسی کرد  افکار عمیمی در دایل، ای  سازما 

بی   نیام  با  بیش ر  تعامل  و  داد.همکاری  سیق  مح ود(  )عقینیت    را  گیال  ای    آلیسی   الملل 

در  ح   به   اینکه  برای  هادولت  ده ؛می  تیضیو  اینگینه   داش ه   آمادگی   مشکی   برابر  کافی 

  یاصی  وظایف  انجام  برای  اولیه  هایکه مسئیلیت  ان ش ه  تشکیل  وسیعی  هایسازما   از  باشن ،

  مشکی   و   مسازل  از  مخصیص  دس ه  یک  برای  هر سازمانی .  است  ش ه  تقسیم   هاآ   بی    در

  از   کمی   تع اد   ولی   کنن ،می  عمل   مشکی    ای    میرد  در  مس قل شبه  صیر به  که   ش ه  تشکیل 

  دولت   رف ار  بنابرای    گیرد،می  هرار  سازما   یک  ه ر   حیطه  در  به تنهایی  و  ای صاصاً  مسازل

-126:  1364  آلیسی ،)  دارد  انعکاس   سازما   چن ی    مس قل  بازده  بر  مهم  هر مشکل  به  مربیط

ای )برجام(  تیا  گفت در میضیع دیپلماسی هس هسازمانی آلیسی  می(. با تیجه به م    12۵

 ها و نهادهای زیر:سازما 

  
 گیری برجام (؛ نهادهای تاثیرگذار در امر تصمیم۳نمودار شماره) 

 

تصمیم امر  آ در  تصمیم  برون اد  و  بیدن   دییل  نهایی  گیری  نهاد  یا  سازما   در  ها 

  هانینی نهادهای بر سازمانی  الگیی اسیمی باش  مؤثر بید. درگیرن ه که مجل  شیرای تصمیم

  و   شیدمی  تلقی  هاسازما   ای    وظیفه   گیریتصمیم  شید ومی  تأکی   جامعه  در  میجید  رسمی  و

سیاستدهیق  تحلیل   و  تجزیه   برای   کشیر  هر  م و   مقررا    و  اساسی  هیانی   به   بای   هاتر 
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نیری ادامه تی  می  (. در104-103:  13۷۷الیانی،  )  کرد  مراجعه ای  چارچیب  پایه  بر  شید 

 ای ایرا  در مذاکرا  برجام با تاکی  بر نقش مجل  تبیی  گردد.رون  دیپلماسی هس ه

 

 ایران  ایهسته  دیپلماسی  بر مروری
  ایرا   اسیمی  جمهیری  یارجی  سیاست  میضیعا   تری  حساس  از  یکی  ایهس ه  میضیع

  ای، هس ه  میضیع  سر  بر  غرب  و  ایرا   مناهشه  با  طهراب  در.  است  بیده  اییر  دهه  یک  در

  مخ صر  و اجمالی   نگاه یک با اما.  دارد وجید  المللیبی   و دایلی سطو  در مخ لفی  هایدی گاه

  19۵0  سا   از  ایرا   ایهس ه  برنامه  که  شییممی  م یجه  ایهس ه  هایفعالیت  گیریشکل  مسیر  به

 و   ش   تأسی    ایرا   کنینی  های فعالیت  مخالف  تری  اصلی  آمریکا  م ح ه  ایاال   وسیله  به

 & Farhidi)  ش   تجهیز  و  ایجاد  آمریکا  وسیله  به  1960  درسا   « تهرا    ایهس ه  تحقیقاتی  مرکز»

Kaveh, 2015: 2).    و   ایرا   اتمی  انژری  سازما   تأسی    با  19۷4  سا   در  که  هافعالیت  ای 

  سا    در  ایرا   انقیب  از  پ  .  ش   با دن  ترج ی  طیر  به  بیشهر  نیروگاه  سایت  هرارداد  امهای

  . (Mardani & Hooshmand, 2016: 70)  ش   م یهف   سا   20  از   بیش  زما   م    برای19۷9

  به  اییر  دهه   دو  در  ایرا   ایهس ه  های فعالیت  به  نسبت  المللیبی    هایحساسیت  و  هاسیءظ  

  با  که  سع آباد  بیانیه   م عاهب  2003  سا   در  که   ایرا   دولت.  گرفت  ش     ایگس رده  طیر

  اورانییم  سازیغنی  جمله  از  یید  ایهس ه  هایفعالیت  بید  نمیده  منعق   بری انیا  و  آلما   فرانسه،

  تعه اتشا   به  غربی  هایدولت  پایبن ی  ع م  بخاطر  مج داً  200۵  سا   در  اما.  بید  کرده  تعلیق  را

  اعیم   بارها   ایرا   دولت   که  وجید  ای    با  .(Elrashidy, 2016: 2)   گرفت   سر  از   را   ها فعالیت  ای  

  نخیاه    ایهس ه  سیا  دنبا   به  و  پردازدمی  ایهس ه  آمیزصلو  هایفعالیت  به  که  بید  کرده

  سیا   به  دس یابی  13۸۸  بهم   30  در  ف یایی  ص ور  با  ای یامنه  آیه  ایرا   رهبر  ح ی.  رفت

  اروپایی   -یکاییآمر  دو   اما  . ( ۵/9/1396  مهرنییز،  سایت)  نمید  اعیم  شرعی  حرام  را  ایهس ه

  دارویی،   نف ی،  مالی،)  هایتحریم  ش ی تری    به  دست  ایرا   دولت  هایییاس ه  به  تیجه  ب و 

  هاتحریم  از  م مایز  هایشییه  بریی   ح ی.  زدن   ایرا   ملت  و  دولت   علیه...(  و  بشری  حقیق

  برنامه  اب  مبارزه  برای  نیز  « سایبری  جنگ»  و  « ایرا   ایهس ه  دانشمن ا   شهاد   و  ترور: »همچی 

  کشیرهای   و   المللیبی    جامعه   که  است   حالی   در   ای .  دادن   هرار   اس فاده   میرد   ایرا   ایهس ه



 185 سمیعی اصفهانی و خدابخشی   |  برجام  بر تأکید با   ایران؛  ای هسته دیپلماسی و دهم و نهم مجلس 
 

 

 نشا   درییری   العملعک    کشیرها   سایر  ایهس ه  فعالیت  به   نسبت   ای هس ه  سیا   دارای

  نیروگاه   16  از  بیش   2014  سا   تا  که  ان کرده  اعیم  عربس ا   مقاما   مثا ،  برای.  دادن نمی

  روسی  شرکت  با  201۵  سا   در  را  هراردادهایی   راس ا،   ای   در   که  سایت   ییاهن   ایس هه

 201۵  سا   در  که  مصر  دولت  یا  ان نمیده  منعق   چی    دولت  با  2016  سا   در  و  « روزاتیم»

است    نمیده  منعق   ایهس ه  راک یر  چهار  سایت  یصیص   در  روسیه   دولت   با  را  هراردادی

(Phillips, 2016: 3).   ریاست  به  ج ی   دولت  آم    کار  روی  با   ایرا   ایهس ه  پرون ه  رون  

 پرون ه  جمهیری،  ریاست ان خابا   در روحانی  پیروزی با. ش   م فاو  اساس  از روحانی حس 

  هیأ    ترکیب   و  یافت   ان قا   یارجه   امیر  وزار   به  ملی  امنیت   عالی  شیرای  از  ایرا   ایهس ه

  نییییرک از  یازدهم دولت ایهس ه دیپلماسی حرکت  لی او. داد تغییر  را ایهس ه  کنن همذاکره

  کشیرهای   سرا   اجیس  در  شرکت   برای  جمهیر   رزی    که  جایی .  ش   شروع  ملل  سازما   و

  ای هس ه  میضیع  در  دولت  دیپلماسی  آغاز  سفر  ای    و  بید  کرده  سفر  ملل  سازما   به  جها  

  از  پ  .  ش   آغاز  وی    به  یممیس  مذاکرا   او   دور  سا   همی    ماه  بهم    بیفاصله.  بید  کشیر

  مش رک   اه ام  جام   برنامه  1394  تیرماه  23در  سرانجام  فشرده،  مذاکره  دوره  نه  -  هشت

  سن   مذاکرا ،  از  دوره  ای    پایا   در.  ش   یازدهم  دولت  ایهس ه  دیپلماسی  حاصل(  برجام)

بر(۸:  1394هیصربیگی،  )  ش    من شر  برجام   به   میسیم  ای صفحه  1۵9 پژوهش  ادامه  در  پایه    . 

چارچیب نیری، اب  ا یروجی تصمیما  مهم ری  نهادهای تاثیرگذار بر رون  دیپلماسی هس ه

تری   عنیا  نماد اراده ملی و محیریای بررسی ش ه و آنگاه به نقش و جایگاه نهاد مجل  به

سازمانی و عقینیت مح ود است    الگیی  گیرینهاد سیاسی که تصمیما  آ   برآین  تصمیم

 شید.یبررسی م

 

 گیرندگان سازمانی و مذاکرات برجام تصمیم

  نهادی   و   است  برییردار  ای ویژه  اهمیت  و  پیچی گی   از   یارجی  سیاست   عرصه  که  آنجا   از

  کن ،  گیریتصمیم  درس ی   به  ملی  مناف   تامی    نحیه   میرد   در  تیان  نمی   تنهایی  به  مجل    مانن 

  مهم  نهادهای  ایرا ،  اسیمی   مهیری ج  اساسی  هانی    در  جمله  از  کشیرها   اساسی  هیانی   در

  در  بسزایی  نقش  تیان می  هاآ   تصمیما   یروجی  یا  برآین   که  ش ه  بینیپیش   نیز  دیگری
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ای  .  باش   داش ه  کشیر  یارجی  سیاست  اه اف   و  مناف   پیشبرد  و  تقییت بخش  از  ای   در  رو 

بر (  پیشنهادا   و   تصمیما )  برون ادهای  آلیسی ،   سازمانی   گیریتصمیم  الگیی   پایه  اب  ا 

به ای صار    برجام  زمینه   در  مجل    مصیبا   رون   بر  تاثیرگذار  عم ه  هایسازما   و   نهادها را 

 بررسی و سپ  به نقش و جایگاه یطیر مجل  در ای  مذاکرا  ییاهیم پردایت. 

بخش مهمی از تصمیما  سیاست یارجی به طیر مس قیم و یا غیرمس قیم بر  رهبری؛ نهاد

های کلی نیام، ای یار اعیم  هانی  اساسی، تعیی  سیاست  110مطابق اصل    عه ه رهبری است.

که   ملی  امنیت  عالی  شیرای  مصیبا   کلیه  دیگر،  طرف  از  است.  رهبری  با  صلو  و  جنگ 

بای  به تأیی  رهبری رسی ه و رهبر  ها در ارتباط با سیاست یارجی است، میبخش مهمی از آ 

نفر در   برای نصب دو  ای یار  )ملکی،  دارای  مزبیر را دارد  (. در میضیع  102:  13۸2شیرای 

های مکرر و تذکرا  میرد  هم رهبری معیم با سخنرانی  ۵+1های  ای با دولتدیپلماسی هس ه

اوباما، رزی     اظهارا   به   واکنش   در  تری  دس اوردها بیدن . رهبری معیم نیاز به دنبا  مطلیب 

  با  که   هس ن    کسانی   ایرا   در  که   بید   ای    هاحرف  از   یکی: »بیدن   گف ه   جمهیری آمریکا، که 

  که  نیست  ک  هیچ  ایرا   در  است؛  دروغ  ای    ن ارن ...  میافقت  ایهس ه  مسئله  دیپلماتیک  حل

  عبار   ییاهن نمی  ایرا   ملت  آنچه.  بشید  حل   مذاکرا   با  و  بشید   حل  ایهس ه  مسئله  نخیاه 

 مقابل  در  ایرا   ملت  آنچه.  ییاه نمی  را  ای    آمریکا؛  هایزورگییی  و  هاتحمیل  هبی   از  است

  بیایی   گیی می  مقابل  طرف.  است  مقابل   طرف  های زورگییی  هبی   کن می  مقاومت  آ 

  مقابل  در   ایرا   ملت.  گیی می  را  ای    کنی ؛  هبی   میمیبه  را  ما  های حرف  شما  و   کنیم  مذاکره

 ایرا ،  ملت  هاآ   سرِ  پشت   و  کنن همذاکره  هیا   نه  ما،  مسئیال   نه  یقینا  و  است  ایس اده  ای  

مذاکرا  همیاره    طی   در  . رهبری(1/1/94سخنرانی رهبری،« )کرد  نخیاه   هبی    را  ای   مطلقا

  بررسی  در  اسیمی  شیرای  مجل    نقش   درباره  ای حمایت کردن  واز تیم مذاکره کنن ه هس ه

گف ن  صاحب    بای   آ ،  اه هازا    و   میضیع  ای    هانینی   و  حقیهی   ابعاد   دریصیص:  برجام 

  جمهیر   رزی    آهای  به  و  مع ق م  م    کلی،  نگاه  از  اما  دهن .  نیر  حقیهی  کارشناسا   و  نیرا 

  گذاش ه  کنار  برجام  بررسی  میضیع  از  اسیمی  شیرای  مجل    نیست  مصلحت  که  امگف ه  هم

  تصییب  یا  و  کنن   رد  را  آ   اینکه  و  بررسی  نحیه  میرد  در  م  :  فرمیدن   حا   عی    در.  شید

بگیرن    تصمیم  بای   که  هس ن   ملت  نماین گا   ای ،  و  ن ارم  مجل    به   ایتیصیه  هیچ  کنن 
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و  بینی، عقینیت و مصلحت  عنصر واه   . به طیر کلی سه(90:  139۷پیراحم ی و بازوبن ی،  )

برجام مشاه ه    گراییبینی و آرما واه   میا   تیاز   به  نسبت  مقام معیم رهبری  را در میاض  

بع  از پایا     تر هم هست.  ی بحث واهعیت، مصلحت و عقینیت پررنگدر اینجا ح  .کنیممی

  هم  م ،  نیر  به  مخالفانی؛  و  دارد  میافقانی  برجام:  فرماین می  ای، رهبری معیممذاکرا  هس ه

کنن ... می  گیییاغراق  کنن ؛می  مبالغه  ییدشا   نیرا   بیا   در  دو  هر  مخالفا ،   هم  و  میافقا 

دارد...    معایبی   یک  دارد،  محسّناتی   یک  دارد؛   ای منفی  نقاط   یک  رد،دا  مثب ی  نقاط   یک  برجام

. باش   داش ه  وجید  فیای   ای    است   ممک    که  کردمی  ح   انسا   و  بید  محسّناتی  یک  باالیره

  گس ر   طبعاً   روحانی  آهای  جناب   دولت  زما   یب،  که  هم  بع   مذاکرا ؛  ای   ش   شروع

رس   می   نیر  بنابرای ، به  . (22:  139۵  نییسن گا ،  از  جمعی)  کرد  پی ا  بیش ری  فعّالّیت  و  بیش ری

  برای  و  هیشمن انه  بسیار  معیم  رهبر  تیسط«  ههرمانانه  نرمش »  رویکرد  در چنی  شرایطی طرا

های آمریکایی  اع مادی نسبت به طرفرغم بیکه علی  بید   هاپیچی گی  وضعیت و  ای    از  گذر

برای   را  آهای روحانی  ولی دست دولت  اروپایی،  باز گذاشتهس ه  مذاکرا   انجام  و    و  ای 

   حاصل دیپلماسی دولت یازدهم ش .  برجام تیافق

  ملی  امنیت  عالی  شیرای  کشیرما ،  حقیهی  نیام  در  ملی؛  امنیت  عالی   شورای

  انحصارا  صیحیت  ای    و  ن اش ه  را   المللیبی    نامهمیافقت  یک  بعنیا   تصییب برجام  صیحیت

پایه وظایف و ای یارا  ای  شیر    . دارد  هرار   اسیمی  شیرای   مجل    در ای یار  بر  با ای  حا  

  برجام  جمله  از  المللیبی    هاینامهمیافقت  ورود به  صیحیت  هانی  اساسی،  1۷6مطابق با اصل  

  از  تیان می  ملی  امنیت  عالی   شیرای  نخست؛  .یاب می  صیر  تحقق  دو  به  ورود  ای    که  دارد   را

  ایرا   تیافق   با  مرتبط   میضیعا   حیزه  در  کشیر   نی ی ام  و  دفاعی  هایتصییب سیاست  طریق

برجام   تصییب  بر  یارجی،  و   دایلی  ته ی های  یصیص  در   تصمیماتی  اتخاذ  یا  و  ۵+1و

تصییب    به  اه ام  تیان می  ملی   امنیت  عالی  شیرای  تردهیق  عبار   به.  باش   اثرگذار

اینکه   نمای ؛  مش رک  اه ام  جام   برنامه  با   مرتبط  میضیعا   با   ارتباط  در  هایی سیاست   نه 

  تیسط  ها ای  سیاست  تصییب   و   بررسی  صیر   ای   در.  نمای   را تصییب  برجام  م     مس قیما 

بررسی  اسیمی  شیرای  مجل    صیحیت  نافی  ملی  امنیت  عالی  شیرای   برجام  تصییب  و  در 

برتر  مصیب  حقیهی  هنجارهای  که  آنجا  از  لیک    نیست،   حقیهی مصیب  هنجارهای  از  شیرا 
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ملزم  تصییب  و  بررسی  فرآین   در  مجل    باش ،می  اسیمی  رایشی  مجل     حرکت  به  برجام 

  که  چرا  بیده است؛  عالی امنیت  شیرای   هایسیاست  وسیله  به  ش ه  طراحی  های چارچیب  در

  در یصیص   گیریتصمیم  و  گذاری یاص سیاست  صیحیت  اساسی   هانی   1۷6  اصل  مطابق

  نهادهای   همه  و  است   گرف ه  هرار  ملی   امنیت   لیعا  شیرای   عه ه  بر  امنی ی   و  دفاعی   میضیعا 

علی  می  1۷6  اصل  در  مذکیر  هایرعایت صیحیت  به  میظف  هانینی راس ا  همی   در  باشن . 

ملی ایرا ، در دی ار با مارتی  لین گارد، وزیر امیر یارجه    امنیت  عالی  شمخانی، دبیر شیرای

با   ت اوم   بر  ۵+1  با  ایهس ه  مذاکرا   در  ایرا   صادهانه  رویکرد  و   ج ی  عزم  بیا   دانمارک، 

  تعه ا    انجام  مقابل  »در:  داشت  اظهار  و  کرد  تاکی   اتمی  انرژی  المللیبی    آژان    با  همکاری

  نخیاهیم   را  ییاهیزیاده  هیچگینه  و  داش ه  اصرار  نیز  یید  هانینی  حقیق  به  کامل  دس یابی  بر

 (. 6/1393/ 1۷پذیرفت« )ایرنا، 

  در   اساسی  هانی   96  و  94  اصی   که  ای یاراتی  با  نیز   نگهبا  شیرای  نگهبان؛   شورای 

مجل    نهایی   تأیی    هانی   با  را   مجل   مصیبه   هیانی    تطبیق   مسئیلیت  داده،   آ   به   مصیبا  

از    جلیگیری  در  بییژه  یارجی،  سیاست   کن ر   در  تیان می  و  دارد  اسیم  مق س  و شرع  اساسی

)پیرسعی ،    بازی  را   مهمی  نقش   اساسی  هانی   در  ش ه  تعیی    اه اف  از  انحراف :  13۸۷کن  

است.  323 ارزیابی  هابل  بسیاری  منیرهای  از  برجام  بررسی  در  نگهبا   شیرای  جایگاه   .)

اساس   بر  مع ق ن   آ   صیحیت  و  نگهبا   شیرای  نقش  میرد  در  حقیهی  منیر  به  مع ق ا  

اصل   تفسیر  جمله  از  نگهبا   شیرای  تفسیری  ضرور12۵نیرا   میک  نگهبا   شیرای   ،   

می است.  کرده  اعیم  اسناد  بید   تعه آور  را  مجل   در  معاه ا   یروجی  تصییب  تیا  

ع م   یا  تصییب  در  اسیمی  شیرای  مجل   جایگاه  میرد  در  را  نگهبا   شیرای  نهاد  تصمیم 

ابراهیمیا    کرد.  مشاه ه  نهاد  ای   سخنگیی  بیانا   در  مش رک  اه ام  جام   برنامه  تصییب 

است  مع ق   نهاد  ای   »اگرسخنگیی    به   نیاز   کنیم،   تلقی  المللیبی    معاه ه  یک  را   برجام  : 

  معنای  به  هم  باز   نشید،   تلقی   نیز  المللی بی    معاه ه  یک  اگر  ح ی   و  دارد   مجل    در   تصییب 

 اساسی  هانی    اصی :  کرد  تصریو  مسئله   ای    تیضیو   در  وی  .نیست  مجل    ش     گذاش ه   کنار 

  برجام  اگر  ح ی  تیان می  مجل    اساس،  ای    بر  و  کرده  اعطا  گذاریهانی   عام  ای یار  مجل   به

 کن    ممنیع  دولت  برای  دان می  مصلحت  به  که  را  آنچه  نشید،  تلقی  نیز  المللیبی    هرارداد  یک
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  در   دولت  اه اما    برای  را  هییدی  طرا،  یک  با  ح ی  یا  و  کن   صادر  را   اه اما   بریی  اجازه  یا

»صرف :  کرد  تاکی   ابراهیمیا   .کن   تعیی    و  تعریف  یارجی  روابط  حیزه  در   جمله  از  زمینه  هر

  و  م ایله  عام  نقش  تیان می  همیشه  مجل   برجام،  ماهیت  تیصیف   چگینگی  از  نیر

  چه   که  است   ای    اساسی  حقیق   به   نسبت   م   نگاه   واه ،  در   باش ؛  داش ه  را   یید   هانینگذاری

  را  زمینه   ای   در   ذاری تأثیرگ  ای یار  مجل   ن انیم،  چه  و   ب انیم  المللیبی    معاه ه  یک   را  برجام

)تابناک،    ییاه  و  1394/  16/6داشت«  معاه ا   اساسی،  هانی   اساس  بر  که  چن   هر   .)

بایست به شیرای نگهبا  جهت مغایر   ها پ  از تصییب مجل  شیرای اسیمی میعه نامه

با شرع مق س ارسا  شید ولی در ای  میرد شیرای نگهبا  از هبل به نماین گا  مجل  چراغ  

 ده  که به سن  برجام ورود پی ا کنن .ز نشا  میسب 

بعنیا  ریاست هیه مجریه رزی     مجریه؛  قوه  مقام  تری  عالی  رهبری  از   پ   که  جمهیر 

وزرا  بیاسطه   است،  کشیر  رسمی   که  (133،  124  اصی )  یارجه   امیر   وزیر  جمله  از  تعیی  

یارجی   اصلی  مجریا    و  هانامهمیافقت  ها،امهنمقاوله  و  ها عه نامه  امهای  هس ن ،  سیاست 

  هایاتحادیه  به  مربیط  هایپیما   امهای  همچنی ،  و  هادولت  با سایر  ایرا   دولت  هراردادهای

  اجرایی  گیری وتصمیم  سای ار  در  مهمی  نقش   12۵  اصل  تصییب مجل ،  از  پ    المللیبی  

)پیرسعی ،    عه ه  بر  یارجی  سیاست  مجری321:  13۸۷دارد  هیه  نقش  بررسی  برای  در  (.  ه 

 2006  از   امنیت  شیرای   .برجام، الزم است به شرایط و مناسبا  ایرا  هبل از برجام تیجه شید

تحریمی  4  شامل  هطعنامه   6  مجمیعاً  2010  تا   علیه   م ح   ملل  منشیر  ۷  فصل  ذیل  هطعنامۀ 

اعهای  هیچک ام  و  نمید  وض   کشیرما    ای    به  مرتبه   یک  ح ی  امنیت   شیرای  دازم   از 

در  نیز  م ن م  رأی   هاهطعنامه تصمیم  نیز  اروپا  اتحادیۀ  م  ،  همی    ن ادن ...   تحریمی  چن  

  وسیعی  بسیار  طیف  هاتحریم  ای   مجمیع،  کرد. در  اتخاذ  کشیرما   علیه  ج ی  بسیار  و  بزرگ

  و  هانف کش   بیمه  تا  گرف ه  نفت  و صادرا   صنعت  از  ایرا ،  اه صادی  هایبخش   و  هافعالیت  از

انیاعبی    مالی  و  پیلی  ارتباطا   ، گازوزیل  و  بنزی    کش یرانی،  صنعت   فلزا ،  المللی، 

 ,Lew, Jacob J)داد«  می  هرار  ه ف  را...  و  یارجی   تجار   پ روشیمی،  صنعت   ییدروسازی،

تحریم(7/23/2015 نیز  نفت  یری ار  کشیرهای  بر  امریکا  فشارهای  و  ها.    تا   ش   باعث  ایرا  

فاصلۀ  نیز  ایرا   نفت   صادرا   یک   ح ود  به  روز  در  بشکه  میلیی   2/ ۵  زا  2013  تا  2011  در 
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  میزا  در ش ن  ناچار ایرا  نفت یری ارا   همۀ واه ، . در(Laub, 2015: 15)برس   بشکه میلیی 

  تحریم   را  ایرا   نفت  مس قل   طیر  به   اروپا  اتحادیۀ  .کنن   نیر  تج ی   کشیر   ای   از   نفت  واردا 

  جنیبی،  آفریقای.  کرد  هط   ایرا  را  از  نفت  روزانه  واردا   بشکه  هزار  600  یکباره  به  و  نمید

واردا   کامل  طیر  به  نیز  دیگر  کشیرهای  از  بریی  و  سنگاپیر  مالزی،  سریینکا،   از   نفت  به 

میزا     ای    از  بیش ر  ح ی  یا  درص   ۵0  ح ود  ترکیه  و  جنیبی  کره  هن ،  ژاپ ،.  دادن    پایا   ایرا 

 درآم    منب   مهم ری    بر  فشارها  ن یجۀ  (. درKatzman, 2015: 17کاس ن  )   ایرا   نفت  واردا   از

مرکزی،  تحریم.  ش   وارد  کشیر  به  ش ی ی  نسب اً  ارزی  شیک  ایرا ،   هلب  عنیا به  بانک 

  ،کیه    دییی   تعبیر  به  .نمید  برابر  چن ی    را  شیک  ای    از  ناشی  فشار  ش    ایرا ،  مالی  سیس م

سابق ش    باعث  وضعیت   ای    آمریکا،  دارییزانه  وزیر  معاو     مالی  فشار  ش ی تری  »  وارد 

ش «  بر  هاتحریم   تاریخ ریاست  13۸:  1392  )جمشی ی،  ایرا   شرایط،  ای   به  تیجه  با   .)

در  داشت؛   محیط  ملی   جایزه  دوره  دهمی    مراسم  جمهیری  اظهار    گیییممی  »اینکه  زیست، 

  بای   نهظالما  هایتحریم!  نچریانن   زیاد  را  هایشا چشم  هابعهی  برود  بی    از  بای   ظالمانه  تحریم

  تا.  شید  حل   جیانا    اش غا   تا .  شید  حل   زیست   محیط  مسئله  تا.  بیای   سرمایه  تا  برود  بی    از

  ما  هایبانک  تا.  شید  زیاد  آبی  مناب   تا.  شید  حل   مردم  ییرد   آب  تا.  شید  حل  جامعه  صنعت

  ظریف،  (. در اظهار نیری دیگر از سیی محم جیاد 6۸:  139۵شید« )ان صار و افراسیابی،    احیا 

یارجه، امیر  :  بید  گف ه  ژنی  تیافق  به  نسبت  دانشجییا   از  یکی  ان قادا   به   پاسخ  در  وزیر 

  ای کرده  فکر  شما  آیا .  ترسن می  مردم  ای   از.  ترسن نمی  ما  میشک  و  تانک  چهارتا  از   هاغربی»

  سیس م  از  بین ازد،  کار   از   را  ما  نیامی   هایسیس م  تمام  تیان می  بمبش   یک  با   که  آمریکا  که

 (.  12/ 9/ 1392)سخنرانی، « ترس یمی ما نیامی

تصمیم  قضاییه؛  قوه   در  مس قیما  ههاییه  هیه  که  چن   یارجی  گیریهر  سیاست  های 

شید. او  میارد مربیط به تحیال   دییل نیست، اما در دو بخش حهیر ای  هیه پررنگ می

های حقیق بشری مانن   ههایی کشیر و الزام وزار  امیر یارجه به پاسخگییی در برابر نهاد

گروه حقیق بشر سازما  ملل م ح  و یا کمی ه حقیق بشر مس قر در ژنی است. دوم هیه ههاییه  

بر   کشیر  کل  بازرسی  سازما   و  اداری  ع الت  دییا   یعنی  نیارتی  بازوی  دو  داش    با 

میفعالیت نیار   یارجه  امیر  وزار   )ملکی،  های  اساس،  103:  13۸2نمای   همی   بر   .)
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هس هجا مذاکرا   میضیع  در  ههاییه  هیه  نقش  و  کامی  یگاه  هیه  ای   ریاست  سخنا   در  ای 

»واهعا داشت:  اظهار  چنی   الریجانی  آملی  زمینه  ای   در  هیی است.  و    من ق ا    بریی  روش  

  بن ه  نیر  به  ح ی  که  زدن   واه   ییف  و  افراطی  بسیار  هایحرف  و  کردن   انصافیبی  برجام

  من ق ا   گروه  ای    مقابل  در  و  باشن   چن انی  ع ه  اینها  ن ارم  گما    و  یدب  جرم  هاآ   از  بریی

 طی    در  بن ه.  هس ن   من ق   تفاهم  ای    جای  جای  به  که  دارن   هرار  فنی  اهل  و  م  ی    عاهل،

  چنی    هم  اکنی   و  کردم  حمایت  مح رم  دولت  و  کنن همذاکره  تیم  از  همیاره  مذاکرا ،  م  

  که   ان برده  جلی  به  را   کاری   روزیشبانه  تی   با   ان ،بیده  م  ینی  افراد  کنن همذاکره  تیم .  است

  کاری  برجام،  تفاهم.  است  تشکر  و  تق یر  گینه  هر  سزاوار  آنا   کار  حاصل  لذا  و  نبید  آسا 

)فارس،  معقی   ت بیری  و  عاهینه   دشیاری  بر  تاکی   با   هها  دس گاه  رزی    (.1394/۸/1۸بید« 

»جمهیری   ایرا   ملت  و  دولت  برای  برجام  از   هآمدستبه   ن ایج  و  مذاکرا   رون    گف ن : 

  کن می  اه ها   منصفانه   نگاه  و  گرفت   ام یازاتی   و  داد   ام یازاتی   مذاکرا   ای   در  ایرا   اسیمی 

  ن ایج   کنیم  اذعا   بای   که  است  صیر   ای    در  و  ببینیم  بینیواه   با  را  ترازو  ای    کفه  دو  هر  که

(. بر  2۸/ 10/ 1394است« )یبرآنیی ،    بیده  عقینی  و  منطقی  هبی ، ارزشمن ،  هابل  آم هدستبه

عقینیت   حاصل  را  برجام  وی  که  است  روش   کامی  ههاییه،  هیه  ریاست  سخنا   اساس 

ای هم بخاطر دس یابی  کنن ه هس هکنن  و از هیئت مذاکرهبخش و هابل هبی  تصیر میرضایت

 کنن . به چنی  سن ی ه ردانی می

 

 ( برجام) ای هسته دیپلماسی  و  دهم و  نهم مجلس
  حاصل   ۵+1ایرا  با کشیرهای    ایهس ه  مذاکرا   چنانکه در باال تیضیو داده ش ، انجام  

فرد  یا  سازما   یک  تصمیم یا  و  مجمیعه  نهاد  بلکه  نبید  نهادهای    و  هاسازما   از  اییاصی 

تصمیم  دییل   امر  ای   در  رسمی الگیی  منیر  از   و  داد برو آلیسی ،    سازمانیگیری  بیدن . 

  نگهبا ،   شیرای  ملی،  امنیت  عالی   نهاد رهبری، شیرای  جمله  از   نهادها  ای    تصمیما   یروجی

...  هیه  و  ههاییه  هیه و  است  مجریه  به  که  روش     و   مذاکره  که  بیدن   رسی ه  اینقطه  همگی 

هس ه  .دادن می  ترجیو   مذاکره  ع م  به   را  دیپلماسی مذاکرا   رسی    ثمر  به  از  برای  بع   ای 

ها و نهادهای هانینگذاری هر کشیری م ناسب با سای ار آ  کشیر حق  تایی  یا رد آ ، سازما 
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  از  یکی  عنیا به  نهم  مجل    ورود  داغ  هایچالش   و  هارو، بحثتایی  یا ع م تایی  دارن . از ای  

  سخنا   با  برجام  میضیع  در  یصیص  به  ایهس ه  دیپلماسی  در  یردمن ؛  و  هانینگذار  بازیگرا 

  پی ا کرد و  تریمشخص  مسیر  رهبری  یبرگا   مجل    اعهای  با  دی ار  در  انقیب  معیم  برره

  مجل    نماین گا   سیی   از   طرا  یک  هالب   در   برجام   های فراوا  کلیا پ  از کش و هیس

   . گرفت هرار  بررسی میرد

  

    مجلس و برجام؛ ترکیب دو الگوی عقالنیت محدود و سازمانی 

 برجام  نهم؛ دوره
ای به دنبا  مطلیبیت  وره، فشار و جی روانی علیه کسانی بید که در دیپلماسی هس هدر ای  د

ای   گیری افکار عمیمی در ای  برهه به گینهح اکثری و عقینیت مطلیب بیدن . یعنی جهت

میشکی ایرا    -ای و یا ییاها  اه  ار سیس م نیامیبید که کسانی که مخالف مذاکرا  هس ه

به »بیدن ،  هلم اد میافراطی«، »جنگعنیا   و رفاه مردم  ملی  مناف   به طلب« و مخالف  ش ن . 

می هرار  مسیر  ای   در  که  کسانی  معروف  هی   به  یا  و  جماعت  ناچار  همرنگ  بای   گرف ن  

برد  می مذاکره  مح ود،  عقینیت  یعنی  عمیمی  افکار  با  همسییی  و    -ش ن .  همکاری  برد، 

بی   فشارهمگرایی  از  کاس    بی    المللی،  بهنیام  ک ی امحیری،  و  هم  الملل  مجل   تب  

هس همی دیپلماسی  در  سازمانی  نگاه  و  مح ود  عقینیت  همی   اساس  بر  ایفا  بایست  نقش  ای 

می داده  تیضیو  ادامه  در  که  نهم  مجل   اه اما   اساس  همی   بر  هبیل  کن .  همی   از  شید 

 باش : می

 

 ایران  ملت  ای هسته  قوقح  و  دستاوردها  حفظ   به  دولت  الزام  قانون  -الف

و   حفظ  به  دولت   الزام  هانی   اساسی،  هانی (  123)  اصل  اجرای   در   حقیق   دس اوردها 

  تصییب در   با  بید،  گردی ه  تق یم  مجل    به  فیری ی  یک  طرا  عنیا   با  که  ایرا   ملت  ایهس ه

 :اح هو  ماده.  گردی   ابیغ  پییست  به  نگهبا ،  شیرای   تأیی   و  1394/    4/    2  میرخ  علنی  جلسه

  هایسیا  گس ر   من   معاه ه  پادما   مقررا    رعایت  و  ملی  مناف   از  صیانت   راس ای   در

  الزاما   که  است  مع بر  صیرتی  در  ۵+1کشیرهای  با  ایمذاکرا  هس ه  ن ایج  هرگینه  ای،هس ه
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  تیافقنامه   م    در  کامل  و  یکجا  طیر  بای  به  هاتحریم  لغی  -1:  شید  رعایت   شفاف  صیر به  زیر

  آژان   -2.  شید  انجام  ایرا   اسیمی  جمهیری  تعه ا   اجرای  آغاز  روز  در  و  هش   درج

  از  م عارف  هاینیار   انجام  به  مجاز  پادما ،  تیافقنامه  چارچیب  در  اتمی  انرژی  المللیبی  

و  ایهس ه  هایسایت   و  اسناد  ای، غیرهس ه  حساس  و   امنی ی  نیامی،  اماک    به  دس رسی  است 

امنیت   شیرای  مصیبا   ای ب  و  است  ممنیع  دانشمن ا    هیچ   -3.  شید  رعایت  ملی  عالی 

  و  پذیرف ه نیست   تیسعه،   و   تحقیق  و  ای هس ه  آمیزصلو  فناوری  و  دانش  کسب   برای   مح ودی ی

  ( 12۵)  ( و۷۷)  اصی   بر اساس  :1  تبصره.  شید  رعایت  ملی  امنیت  عالی  شیرای  مصیبا   بای 

میظف    یارجه   امیر  وزیر  :2  تبصره.  شید  ارازه   مجل    به  بای   مذاکرا    ن یجه  اساسی،  هانی 

  و  ملی  امنیت   گروه.  ده   گزار   مجل   به  بار  یک  ماه  3  هر  را  تیافقنامه  اجرای  رون   است

  نماین گا    به  را  تیافقنامه  اجرای  حس    رون   گزار    بار   یک  ماه  6  هر  مجل    سیاست یارجی

 (. 6/4/1394 مجل ، هایپژوهش  کن  )مرکز  ارازه مجل  

 

 برجام   اجرای  در  دولت  متقابل و متناسب  اقدام   طرح  -ب

  پییست  به   اساسی  هانی   (123)  اصل  اجرای  در  مجل   یارجه  سیاست   و  ملی   امنیت  گروه 

  در   و  تصییب   1394/  ۷/  21  میرخ  مجل    علنی   جلسه   در   که (  م قابل  و   م ناسب  اه ام  هانی )

 میرخ  614/ ۵2۸32  شماره  نامه  طی  و  رسی ه  نگهبا   شیرای  تأیی   به  1394/  ۷/  22  تاریخ

 در   دولت:  واح ه  ماده.  گردی   ابیغ  اجرا  جهت  پییست  به   گردی ه،  واصل  23/۷/1394

  را  برجام  داوطلبانه  شکل  به  تیان می  صیرتی  در  ملی  امنیت  عالی  شیرای  مصیبا   چارچیب

 : نمای  رعایت  اجرا فرآین  در را زیر  تکالیف و احکام که  کن  اجرا

اساس  -1 ا  رهبری  ف یای  بر    بکارگیری  و  تیلی   حق  ایرا    در  دول ی  هیچ  نقیب،معیم 

  طیر  به  را  جهانی  ایهس ه  سیا  یل   سیاست  است  میظف  دولت  و  ن ارد  را  ایهس ه  سیا

  از  بشریت  نجا   برای  دیپلماتیک  و   حقیهی  المللی،بی    های تی   کلیه   در  و  کن   دنبا   فعا 

  هایسیا  از  عاری  مناطق   ایجاد  طریق  از   جمله  از  هاآ   اشاعه  و  ای هس ه  هایسیا  یطر

  یصیص  به   ای هس ه  سیا  از  عاری   یاورمیانه  ایمنطقه  از یف  ایجاد   در  بییژه  جمعی  کش ار 

 نمای .  مشارکت فعاالنه صهیینیس ی رژیم ای هس ه سیا  یل   زمینه در
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 اه ام  هرگینه  و  دارد  هرار  م قابل   اح رام  و  همکاری   بر  مش رک  اه ام  جام   برنامه  پایه  -2

  شیرای  تشخیص  با  آ   غیر  یا  و  برجام  اجرای  یاطر  به  ایبهانه  هر  به  ته ی   و  فشار  بر  مب نی

  مطابق صیر  آ  در است الزم و شید می همکاری ای  در تج ی نیر میجب ملی امنیت  عالی

 شید.    گرف ه نیر در م قابل اه اما   شیرا ای   مصیبا 

  یا   هاتحریم  مؤثر  لغی   زمینه  در  ابلمق   طرف  پایبن ی  ع م  هرگینه  است  میظف  دولت  -  3

  و  کن  رص  دهت  به  را  دیگر عنیا    هر تحت  تحریم  وض  یا و  ش ه  لغی هایتحریم بازگردان  

  م یهف  را  داوطلبانه  همکاری  و  ده   انجام  ایرا   ملت  حقیق  احقاق   جهت  در  م قابل  اه اما 

  طیری  به  ده   ساما   را  را ای  اسیمی  جمهیری  آمیزصلو  ایهس ه  برنامه  سری   تیسعه  و  نمای 

  عالی  شیرای.  یاب   افزایش   سی  190000  به   کشیر  سازیغنی  ظرفیت  سا   2  م    ظرف  که

  برنامه  ماه  چهار  م    ظرف  بای   دولت.  باش می  میضیع  ای    به  رسی گی  مرج   ملی  امنیت

 نمای .   ارازه ملی امنیت عالی شیرای به  تصییب جهت  منییر ای   برای را  یید

  حیزه  در  جمله  از  صنع ی  تجاری  ان ازچشم  با  را  ایهس ه  برنامه  است  میظف  دولت  -4

.  کن   دنبا   کشیر   اتمی  انرژی  سازما   درازم     طرا  با  منطبق  تیسعه  و  تحقیق  و  سازیغنی

  و   تحقیق  و  سازی غنی  حیزه  در  کشیر  ساله   1۵  درازم     طرا  بای   کشیر  اتمی   انرژی  سازما 

  امنیت  عالی  شیرای  تصییب  به  هانی   ای    ابیغ  از  پ    اهم  دو  م    ظرف  ح اکثر  را  تیسعه

  کشیر  نیاز  پاسخگیی  که   نحیی  به  کن   ارازه  اتمی  انرژی  المللیبی    آژان   به  و  برسان   ملی

 باش .   تحقیقاتی و  ه ر  راک یرهای  سییت برای

  غنی   ذیایر  تباد    ضرور   صیر   در  همچنی    و  اراک  سنگی    آب  راک یر   بازطراحی  -۵

  اجرای   به  نسبت  اطمینا   حصی   و  جایگزی    مطمئ    و  هطعی  هراردادهای   انعقاد  به  یطمن   ش ه،

 باش . هاآ 

  رعایت   با  و  المللیبی    مقررا   چارچیب  در  اتمی  انرژی  المللیبی    آژان    هاینیار   -6

  دولت   و  پذیرد  انجام  کن ،می  مشخص  ملی   امنیت  عالی   شیرای  که   کشیر  ملی  امنیت   مصالو

  اطیعا   و  اسرار   از  کامل  حفاظت  آ ،  از  پ    و  برجام  اجرای  مسیر  در  که   ن ک  مراهبت  بای 

  به  منیط  آژان  با همکاری  میزا . گیرد صیر  امنی ی   و نیامی حیزه در  بییژه ش ه بن ی طبقه

  دس رسی  هیچگینه  همچنی  .  است  آژان    تیسط   امر،  ای    تهمی    برای  الزم  اح یاطی  اه اما 
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  آنکه   مگر  باش نمی  مجاز  برجام  بهانه  به  حقیقی  اشخاص  و  می نیا  مراکز  به  آژان    نیارتی

 برس . ملی امنیت  عالی  شیرای تصییب به  جززیا  با و ج اگانه  صیر به میارد

  و   کشیر  ملی  مناف   و  امنیت  از  حراست   منییر  به  میظفن   کشیر  مسلو  هیای  و  دولت  -۷

  دفاعی   هایتیانمن ی  تقییت  به   تنسب   را  الزم  ت ابیر  تروریسم،  با  مقابله  در  م ح ا   از  حمایت

  پ افن   ایجاد  و  میشکی  زمینی،  دریایی،  هیایی،  جمله  از  پ افن ی  و  آفن ی  هایزمینه  همه  در

  و  نیترونی  تصییربرداری  ای،هس ه  هایباطری  ها، پیشرا   سایت  و  ایهس ه  حمی   مقابل  در

 کنن . اه ام و ریزیبرنامه ج یت و هی  با ایهس ه پزشکی

  شیرای   مصیبا   چارچیب  در   میظفن   عمیمی  و  حاکمی ی  هایدس گاه  سایر  و  لتدو  -۸ 

  اجازه   وجه  هیچ  به  برجام  ش    اجرایی  اثر  در  تا  بگیرن   نیر  در  را  الزم  ت ابیر  ملی  امنیت  عالی

 و   نشید  داده  یارجی  هایدولت  دیگر  یا  آمریکا  به  کشیر  دایل  در  اس فاده  سیء   و  طلبیفرصت

  جهانی  اس کبار  ای یار در  امنی ی و  فرهنگی اه صادی، سیاسی، اس فاده  سیء   یا نفیذ برای فرص ی

 . نگیرد هرار

  تحقق   جهت  در  و  هیانی    چارچیب  در  را  ش ه  آزاد  مالی  مناب   است  میظف  دولت  -9 

  بخش   نیازهای  اولییت  با  و  ضروری  هایگذاریسرمایه  تیلی ،  رونق  و  مقاوم ی  اه صاد

  است میظف یارجه امیر  وزیر :1 تبصره  .کن  صرف ی، مل تیسعه  صن وق تقییت  و  یصیصی

مجل     یارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  گروه  به  بار  یک  ماه  3  هر  را  تیافقنامه  اجرای  رون 

  گزار    بار  یک   ماه  6  هر   است  میظف  یارجی  سیاست   و  ملی   امنیت  گروه.  ده   گزار 

  به  دولت   الزام  هانی )  اجرای  با  :2  تبصره.  کن   ارازه   مجل    علنی   صح    به  را  برجام  اجرای

(  امنیت  شیرای   به  ایهس ه  رون   گزار   یا  و  ارجاع   صیر   در  داوطلبانه   اه اما   تعلیق

  انرژی  المللیبی    آژان   با  همکاری  در  تج ی نیر  به   دولت  الزام  هانی )  1394/  9/  1  مصیب

  مصیب (  ایهس ه  آمیزصلو  دس اوردهای   از  صیانت   هانی )  6/10/13۸۵  مصیب(  اتمی

  مصیب(  ایرا   ملت  ایهس ه  حقیق  و  دس اوردها  حفظ  به  دولت   الزام  هانی )  29/4/13۸9

/ 21  میرخ  علنی  جلسه  در  تبصره  2  و  واح ه  ماده  بر  مش مل  فیق  هانی .  شیدمی  لغی  1394/ 2/4

 مرکز )  نگهبا  رسی   شیرای  تأیی   به  1394/  ۷/  22  تاریخ   در  و   ش   تصییب  مجل    1394/  ۷

 . (1394/۷/23مجل ،  هایپژوهش 
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  برجام  ویژه   گروه  تشکیل  -پ

 اوایر  در  نماین گا   از  نفر  1۵  از  م شکل  برجام  ویژه   گروه  تشکیل  با  نهم  مجل    اه اما 

  برجام،  میضیع  اهمیت  دلیل  به   ای    از  پیش   تا  چن   هر  ش ،  آغاز  رسمی  طیر  به  سا   مرداد آ 

  داده   هرار  کار دس یر  در  را  میضیع  ای    راسا  یید  مجل    سیاست یارجی  و  ملی  امنیت  گروه

  مجل    او   رزی    نازب  فرد  ابیترابی  سی محم حس    .دادمی  انجام   را  الزم  هایپیگیری  و  بید

  اسامی  داشت  عه ه  بر  را  پارلما   روز  نشست آ   از  بخشی  ریاست  الریجانی  علی  غیاب  در  که

 :کرد اعیم ذیل شرا  به آرا ترتیب به را گروه اعهای

 
 جناح سیاسی نماینده                شهر نماینده                                        نام نماینده                   

 اصیلگرا ورامی   حسینی  نقیی -1
 اصیلگرا تهرا  اسمازیل کیثری  -2
 اصیلگرا تهرا  فرد ابیترابی  محم حس  -3

 اصیلگرا هم ا   ایکاریانه  -4
 اصیلگرا تهرا  حسی  نجابت -۵

 اصیلگرا کرما  زاه ی  -6
 اصیلگرا تهرا  علیرضا زاکانی  -۷
 اصیلگرا بروجرد  عیءال ی  بروجردی  -۸
 اصیلگرا تهرا  سی  محمید نبییا  -9

 اصیلگرا تهرا  بذرپا   مهرداد -10
 اصیلگرا اردبیل منصیر حقیقت پیر -11

 اصیلگرا کنگاور وحی  احم ی  -12
 اصیلگرا بی گل و  آرا  آرانی  منصیر -13
 اصیا طلب گچسارا   اجگردو  ت -14
 اصیا طلب تبریز  مسعید پزشکیا   -1۵

 

  از  ملت  وکیی  که  بید  رأی  22۵ ویژه برجام  گروه  اعهای  ان خاب  برای  ماییذه  آرای  کل

مثبت  نفر  1۵  به  کان ی   24  میا  آیی    رای  در   بررسی  ویژه  گروه  دایلی  نامهدادن .    برجام 

 ، 6۸،  6۷  ،6۵  ،64  ،63  میاد  جمله  از  مجل   دایلی  نامهی  آی  ذیربط  میاد  کلیه  و  44  ماده  اجرای
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  مجل  نهم   برای  آ   پیام های  و  ن ایج  برجام،  بررسی  ویژه  گروه  دایلی   نامهآیی    ۷1  ،۷0  ،69

در  14  با   گرفت  هرار  گروه  تایی   میرد  اعها  نیر  دریافت  با  1۵/6/1394  میریه  جلسه   ماده 

 ن ایج   و  برجام  بررسی  گیری،شگل  از  پ    گروه  ای    مهم ری  اه اما   (.2۸/۵/1394  )تابناک،

مذکیر  رزی    عنیا به  زاکانی  علیرضا  تیسط  که  بید  آ   با»  :شیدمی  بیا   طیر  ای    گروه 

  معیم  رهبر  رهنمید   به   عمل  در  و  السیمعلیهم  بیت  اهل  به  تیسل  سبحا ،  ی اون   از  اس عانت 

  از  نماین گی در  یید هانینی  مسئیلیت به  تیجه  با  و مذاکرا  ن ایج بررسی در نیر دهت بر مبنی 

  هایتیم  با  م ع د  جلسا    برگزاری  با  روز  40  از  بیش   طی  اسیمی،  ایرا   شریف  مردم

  و   دانشگاه  اس ادا   لشگری،  و   کشیری  رتبهعالی  مسئی   هایمقام  ای،هس ه  کنن همذاکره

 گروه  و  ایرا    میا  برجام  عنیا   تحت   مذاکرا   ش ه  نهایی  م     بررسی  به  مخ لف،  کارشناسا 

  که   باش   داش ه  کاری  جلسه  ساعت  1۷0  یافت  تیفیق  گروه  ای    پردایت،  2231  هطعنامه  و  1+۵

  اتمی،  انرژی  سازما   و  یارجه  امیر  وزار   کنن همذاکره   تیم   مسئیال   با  آ   ساعت  ۵6

  اعهای   نشست  ساعت   ۵0  و  کشیر   ان یشمن ا   و   م خصصی    و  مرتبط   نقادا    و   تأیی کنن گا 

  32  میزا   به  را  یید   تخصصی  های کمی ه  جلسه   1۵  بید؛  رزیسه  هیأ   جلسا   ساعت  9  و  گروه

 بررسی   و  امر  م خصصی    و  کارشناسا   با  م ع د  جلسا   برای  مناسب  گذاریوهت  با  ساعت

علی    شهی    سازی غنی  هایسایت  از   می انی   بازدی   ساعت   23  ده ؛   تشکیل  هاآ   ن ایج   و   اسناد

  آب  تیلی   کاریانه  و  تحقیقاتی  راک یر  و  نطنز  در  روش    یاحم   شهی   و  فردو  در  محم ی

  کنار   در   ها آ   مسئیال    و  فعا   عزیزا   با   کارشناسی  جلسا   و   باش   داش ه   اراک  سنگی 

  برگزار  کشیر  در  تخصصی  و  مسئی   هایمجمیعه  سایر  تیسط  ش ه  انجام  کارهای  بررسی

  سا   همی    ماه  شهرییر  در  برجام  ویژه  گروه  سیی  از  گزار   ای    .(12/۷/1394فارس،  « )نمای 

 (.14، 13: 1394یی و حاتمی، ش  )عباس هرازت مجل   صح   در

 

  مجلس  خارجه  سیاست  و ملی امنیت  گروه  -ت

  سا    دوازده  در  که   بید  هاییکمیسیی   از   یکی  مجل ،   یارجی  سیاست   و  ملی   امنیت  گروه

  به   ملی  امنیت  عالی  شیرای  از  یاهس ه  پرون ه  ان قا   مقط   بجز   نهم  تا  هف م  مجال    از  گذش ه؛

  سیاست  اصلی  و  کی   میضیعا   درگیر  کم ر  روحانی  حس    دولت  در  یارجه  وزار 
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  امنیت   گروه  عمی   صح ،  تصییب  و   نماین گا   پیشنهاد  با  برجام  پذیر   از   بع .  بید  یارجی

 پرون ه   از  یارجی،  سیاست  به  مربیط  میضیعا   بررسی  در  دییل  اصلی  گروه  بعنیا   ملی

  گا نماین ه  از  پیشهفیحت  که   میضیعی   گرفت،  را   آ    جای  برجام  ویژه  گروه  و   رفت  ار کن 

  نهم   ملی مجل    امنیت  گروه  عملکرد  برای  « کما»  واژه  از  او.  داشت  نق   آ   به  دوره  ای    مجل  

  تیم  علیه  گروه  در  که  ص اهایی  سرو   آ   و   برجام  ویژه  گروه  تشکیل  و  کرد  اس فاده

  منصیر  که  است  حالی  در   ای  .  کرد  اعیم  گروه  کمای  دلیل  ار  ش   پا  به   کنن همذاکره

»گیی می  باره  همی   در   نهم   مجل    نماین ه  دیگر  پیرحقیقت   سؤاال    دلیل   به   امنیت   گروه: 

  ای    به  را  زیادی  جلسا   ش ،می   مطرا  مذاکرا   رون   درباره  یارجه  وزار   از  که  زیادی

  یارجه   وزار    کارهای   جریا   در  م اوم  صیر به  گذش ه   ماه  30  در  و  داد   ای صاص  میضیع

  نماین گا   درییاست  بر  بنا: »افزای می   ،  او(1:  139۵اوغلی،    هربا )  « بید  اتمی  انرژی  سازما   و

 اما.  ش ن   ان خاب  صح    رأی  با   هم  آ   اعهای  و  گرفت  شکل  ویژه   گروه  علنی،  صح    رأی  و

  ای    ش   میجب  رزیسه   هیأ   غفلت   بلکه .  نبید  ملی   امنیت   گروه  کاری کم  تقصیر   گروه  تشکیل 

و حاتمی،  )  « اف اد   اتفاق  ساعت   یک  از   کم ر  در  میضیع  ای    همه.  ده   رخ  اتفاق  عباس یی 

ای    (.13:  1394   تصحیو   با  مجل   و  رزیسه هیأ   »  آرانی منصیری    عباسعلی   گف ه   به   حا    با 

  اشاره  .(1:  139۵اوغلی،    هربا )  « داد   هرار   یید   صحیو  مجرای  در   را   برجام  یید،   اش باه

  مجل    علنی  صح    در  آ   نهایی  تصییب  و  ملی  امنیت  گروه  در  برجام  تصییب  به  منصیری

 . است دهیقه 20 در

  

    برجام(  دهم )پسا دوره
  مخالفا    و  من ق ا   از  بسیاری.  است  برجام  تیافقنامه  از  بع   مجل    اولی    دهم  مجل   

  کمیسیی رزی    علیرضا زاکانی   چی    کسانی   بازمان    مجل    از  دور  ای    به   راهیابی  از  برجام

  تری  معروف   و...  بذرپا   مهرداد  کیثری،  اسمازیل  نادرا ،  الیاس  تیکلی،  احم   برجام،  ویژه

  ای  »  :گیی می  بارهای    در  وی  بید؛  دار عه ه  را  هف م  دور  مجل    ریاست   که   عاد   ح اد  آنها

  برجام  ههیه  در   ما  که   است  آ   دلیل   یک.  دارد  م ع دی  هایعلت  و  نیست   عل ی   تک  پ ی ه

  امی   بیش ر  مقابل   در   ها دول ی  و  بیدیم   ها آمریکایی  عه شکنی   و   عه   نقض  نگرا    بیش ر
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  تقییت  را  امی واری  جانب   که  آنهایی  به  فعی   دادن   ترجیو  گرف ار  مردم  بی    ای    در.  دادن می

  ا زم  چه  هر  اما  شید  حل  مردم  مشکی   که  امی واریم  ما  نیز  اکنی   1. دهن   رای  کنن می

/ 3/  2۸  ایسنا،« )  بیدن   نگرا   که  است  آنهایی  با  حق  کن می  ثابت  هاآمریکایی  رف ار  گذردمی

  ان یار  در  دهم  مجل    نیار   و  دولت  سیی  از  برجام  ش    اجرایی  از  پ    ایرا   مردم   .( 139۵

  اجرای  در  میرد  همی    در.  هس ن   1۵  گروه  کشیرهای  با  هس ه  تیافق  از  ناشی  تاثیرا   و  ن ایج

  یارجی   سیاست  و  ملی  امنیت  برجام، گروه  اجرای  در  م قابل  و  م ناسب  اه ام  هانی   :1  رهتبص

  ماه  6  هر  یارجه  امیر  وزار   از   ماهسه  هایگزار   دریافت  از   پ    است  میظف   مجل  

 مجل  کن . نماین گا  تق یم برجام اجرایی  رون  از گزارشی
  
 مجلس  در  خارجی  استسی و  ملی   امنیت گروه ماههشش هایگزارش ارائه -الف
بررسی گزار   بر  ملی و سیاست یارجی مجل  در دوره دهم عیوه  امنیت  های  گروه 

نیز در صح  علنی مجل  در چن  بخش،    ماه یکبار؛ ییدماه وزار  امیر یارجه، هر شش سه

 ده :  های حاصل ش ه در برجام را گزار  میپیشرفت

  معیم؛   رهبر  ابیغی   گانهنه  شروط  -1ی:  بخش او : تمرکز اصلی نماین گا  مجل  بر رو

  هایگزار   -4  برجام؛  م     -3  برجام؛  اجرای  در  دولت  م قابل  و  م ناسب  اه ام  هانی   -2

  ها،وزارتخانه  سایر  ارسالی  و  مک یب  هایگزار   -۵  یارجه؛  امیر  وزار   ماههسه  رسمی

 ارسا    گروه  به  و  تهیه  ه،گرو  درییاست  دنبا   به  که  ذیربط  هایدس گاه  و  هاسازما   ها،ارگا 

  با  مذاکره  و  گف گی  و  حهیری  دی ار  و  ایهس ه  مراکز  از  می انی  بازدی های  -6  است؛  ش ه

  امیر  وزار   ارش    مسئیال    با  م ع د   هاینشست  -۷  مربیطه؛  وکارشناسا    م خصصا    م یرا ،

  اجرای  با  بطذیر  هایدس گاه  و  هاسازما   ها،وزارتخانه  سایر  و  اتمی  انرژی  سازما   یارجه،

  کشیرما   تعه ا   (.  بخش دوم: در ای  بخش نیز کلیه 10:  1394یی و حاتمی،  برجام )عباس

  المللیبی   آژان   آزمایی راس ی از پ   تا  پذیرفتمی انجام برجام اجرای از پیش  بایست می که

ی  است. بخش سیم: اجرا  گردی ه  محقق   و  انجام  شید،   فراهم  برجام   اجرای  امکا   اتمی  انرژی

شامل   که  است  میسیم  کشیرهای    شیرای  هایهطعنامه  مفاد  به  بخشی    یاتمه  -1تعه ا  

آمریکا؛   ثانییه   های تحریم  لغی  -3  اتمی؛  انرژی  المللیبی    آژان    هایهطعنامه  لغی  -2  امنیت؛
 

1. OFAC Office of Foreign Assets Control  
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  -6 اروپایی؛  اتحادیه   هایتحریم لغی  -۵ آمریکا؛ اولیه   هایتحریم اعما   بر اس ثناهایی  ایجاد -4

  همراه  به  ایرانی  نهاد  و  شخص  66  برجام  ش    اجرایی  با  همزما   نهادها؛  و  اشخاص  تحریم  یلغ

  امنیت،  شیرای  هایتحریم  فهرست  از   ایرا   در   ش ه  ثبت  کش ی   و  نف کش  هیاپیما،  303

  و   گاز  و  نفت  حیزه  -۸  ای؛هس ه  های همکاری  -۷ان ؛  ش ه  یارج  اروپا  اتحادیه   و  آمریکا

 ج ی   مش ریا   و  هس ن    بازیابی  حا   در   ت ریج   به   ایرا   یام   نفت   ش ۀ گذ  مش ریا   پ روشیمی؛ 

  نف کش  و  کش یرانی  هایشرکت  و  کش یرانی  ناوگا   دریایی؛  نقل   و  حمل  -9  شین ؛می  اضافه

  بیمه؛  -10است؛    یاف ه  باز  را   یید  عادی   های فعالیت  احیای  امکا   و  ش ه   یارج   هاتحریم  از

  P)   کلیپ  عهی  آمریکایی  هایشرکت  یاطر  به  برجام  رایاج  از  پ    ایرانی  هاینف کش   بیمه

&I  )بانکی؛  ارتباطا   -11  است؛  ش ه   رف   مشکل  اوفَک  مجیز  با  که   ش   روروبه  مشکیتی  با  

  تکالیفی  برجام  مطابق  آمریکا  م ح ه  ش ه بخش چهارم؛ ایاال   مس ود  وجیه  تحریم  رف   -12

  ایی ،   تعه اتش   اجرای  در  عمل  در  ست،ا  کرده  اه ام  آ   انجام  برای  ظاهر  در  و  پذیرف ه  را

  شک  ایجاد در نیز ایرانی ض   لیایو ارازه و آمریکا کنگره اه اما . کن می ایجاد  تأییر و تعلل

  هایدولت  دیگر،  طرف  از.  است   بیده   مؤثر  المللیبی    اه صادی  مؤسسا   برای  تردی   و

 و   هاشرکت  از  حمایت  منییر  به  را  کافی  اه اما   عمل،  در  نیز  ۵+1  گروه  عهی  اروپایی

  تعه ا   بخش پایانی؛ انجام  .آورن نمی  عمل  به  ایرا   با  اه صادی  تعامل  در  اروپایی  هایبانک

  جمهیری   نیام  رف ار  بر  حاکم  اسیمی  اصی   دهن هنشا   برجام  در  ایرا   اسیمی  جمهیری

  اجرای  در  را  یید   تعه ا    تمام  اصل،  همی    اساس  بر  و  است  جهانی  عرصه   در  ایرا   اسیمی

  عرصه  در  که  کشیری  عنیا به  آمریکا  دیگر،  طرف  از.  است  سای ه   عملی  کامل  طیر  به  برجام

  در  است،  مشهیر  و  ش ه  شنای ه  ها تیافق  به  نبید   پایبن   و  شکنی پیما   ب عه ی،  به   جهانی

  یید  از  ایرا   ملت  عمیمی  افکار  در  گذش ه  از  ب تر  بسیار  ایچهره  نیز  برجام  اجرای  آزمی 

  به   برجام  در  را  یید  به  مربیط  ش ه  تعیی    تعه ا   تمامی  ایرا   اسیمی  جمهیری  کرد.  ترسیم

 و  ظالمانه  های کارشکنی ولیک   است، کرده اجرا  اتمی  انرژی المللی بی   آژان   اع راف و اهرار

  ش ه  بانکی  و  مالی   های تحریم  تمامی  رف   و  برجام  کامل   اجرای  مان   م ح ه  ایاال   یصمانه 

  واح ه  ماده   گانهنه  بن های   هاط   اجرای  در  که  کن  می  ملزم  را  دولت   مجل ،  رو ای    از   است.

  همراه به  و  کن   اه ام میه  به و  شفاف  صریو، "م قابل  و م ناسب اه ام " هانی   میسیم به  هانینی
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  به  را   م قابل   و   م ناسب  اه اما   گزار    برجام،   اجرای  رون   ماهه سه  ای مرحله  های گزار 

 . (139۵/ ۸/ 9: فارس)نمای   ارسا  مجل   یارجی  سیاست و ملی امنیت گروه

  

 FATF (2)  تصویب  -ب

که  دول ی  بی    سازما   یک  « مالی  اه ام   ویژه  گروه»   اب کار  به  19۸9  سا   در  است 

  با  مبارزه  هیانی    وضعیت  درباره  هایی بررسی  تا  ش   تشکیل «  ۷جی»  گروه  عهی  کشیرهای

  جلسا    در  را  آ   ن یجه  و  ده   انجام  جها   سرتاسر  در  را  مالی  مخ لف  بازارهای  در  شیییپی 

  ویژه   (. گروه14۷-146:  13۸2برسان  )میرزاون ،    عهی  کشیرهای  اطیع  به  یکبار  ماه  چهار  هر

  گروه   ای  .  است  برجام  امهای  از  بع   ایرا   مالی  هایاه ام   بر  ناظر  نهادهای  از  یکی  مالی  اه ام

  را  دارن   ایکنن ه  نگرا   پیلشییی  و  مالی  ا مقرر  که  کشیرهایی  از  سیاه  لیست  یک  همیاره

کشیرهای 201۵  سا   تا   ش ه  من شر  لیست   در .  کن می  من شر   عنیا به  شمالی  کره  و  ایرا   ، 

  ش   هرار  ایرا ،   تعه   با   و  برجام  اجرای   و   امها  از  بع   اما  ش ن   شنای ه  یطرناک  کشیرهای

 مان    مسکی   از  بع   اینکه  تا .  رآی د  تعلیق  به   سا   یک  م    برای  ایرا   علیه  م قابل   اه اما 

  مهلت  FATF  مجل ،   در(  CFT)   تروریسم  مالی  تامی    با  مقابله  کنیانسیی   به   ایرا   الحاق  الیحه 

  و  ش ه  شروع  تیر  ۸  از   که   مهل ی   داد،   چهارگانه   لیایو  تکلیف  تعیی   برای  ایرا    به  ایماههسه

  در   را  ایرا   به   تیصیه  FATF  40  .یاب یپایا  م  201۸  اک بر   اوایر  یعنی  139۷  سا   مهرماه  اوایل

  کنیانسیی    4  تصییب   و  پیلشییی  ض   هیانی    با  همسییی   دایلی،  هیانی    اصیا  بخش   دو

  با مبارزه  برای م ح  ملل سازما  کنیانسیی  به  ایرا   الحاق -1  شامل لیایو  ای  که کرده مطرا

  با  مبارزه  هانی   اصیا  -3  ی،پیلشیی  هانی   اصیا  -2  ،(پالرمی)  فراملی  یاف هسازما   جرازم

است  (  CFT)  تروریسم  مالی  تامی    با  مقابله   کنیانسیی   به  ایرا   الحاق   -4و    تروریسم   مالی  تامی 

 (.  139۷/ ۵/ 2۷)ایسنا، 

 

 پالرمو   الیحه  -الف

  تیصیه میرد  چهارگانه  لیایو از( پالرمی) م ح  ملل سازما   کنیانسیی    به ایرا  الحاق الیحه 

FATF  مجل  تصییب ش ه و بع  از آ  به شیرای نگهبا     در  96  زمس ا   در  الیحه  ای    .است
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ش . گرف ه  آ   به  ایراداتی  که  ش     نگهبا   شیرای  و  نیام  مصلحت  تشخیص  مجم   فرس اده 

 اکنی    الیحه  ای  .  دانس ن   وارد  آ   به  را  ایراداتی  و  پردای ن   مجل    مصیبه  بررسی  به  همزما 

 (. 20/3/139۷دارد )تسنیم،   هرار لحتمص تشخیص مجم  بررسی  مرحله در

 

  پولشویی  با مبارزه  قانون   اصالح   الیحه  -ب

در    و  ش   ارازه  مجل    به  یاتمی   دولت  سیی  از  13۸1  سا   در   پیلشییی  با   مبارزه  الیحه

 نژاد  احم ی  دولت  در  تا  رسی   نگهبا   شیرای  تایی   و  مجل    تصییب  به  13۸6  سا   در  نهایت

 1۷  در  را  پیلشییی  با  مبارزه  هانی   اصیا  الیحه  دولت  FATF  یهاتیصیه  از  بع   .شید  اجرا

  سا   اردیبهشت  در  بسیار  کشمکش   و  بررسی  از  بع   نیز  مجل    و  فرس اد  مجل    به  96  آبا 

  نیز  نگهبا   شیرای   . داد  ارجاع  نگهبا    شیرای   به   نیر  اعیم  برای  و   کرد  تصییب   را   آ   جاری 

  اصیا   جهت  و  شنایت  اساسی  هانی   و  مق س  شرع    میازی  با  مغایر  بن   چهار  در  را  الیحه  ای  

 (. ۷: 139۷برگردان  )رحمانی،  مجل  به

 

 تروریسم   مالی  تامین   با مبارزه  قانون   اصالح   الیحه  -پ

  تأمی   برای  را  نیرتباد   و  بحث  دولت  ایرا ،   اه صاد  بر  المللی بی    فشار  کاهش   ه ف  با

  با  ه فش مقابله  که  کرد  آغاز  را(  FATF)    پاری  در  مس قر  مالی  اه ام  تجار   نیروی  نیازهای

  تأمی    با  مبارزه   الیحه  جزییا   9۷  سا    تیر  ۵  مجل  .  است  پیلشییی   و  تروریسم  مالی  تأمی  

  اس ان اردهای  اجرای  تا  کرد  تصییب(  مخالف  رأی  120  و)  رأی  143  با  را  تروریسم  مالی

  جلیگیری  ایرا   بانکی  س م سی   انزوای  از   بنابرای   و  آغاز   FATF  تیسط  ش ه  تعیی   المللی بی  

  درباره  گیریتصمیم  سرانجام  الیحه،   ای   با   یید  مخالفت  رغم  به   نیز  انقیب  معیم  رهبر .  شید

  مرداد 20 در الیحه در نهایت  های مجل  دانس ن .را از وظایف و مسئیلیت کار پیشرفت  نحیه

  از  .کرد  ابیغ  اجرا  برای  را   آ   روز  هما   در  جمهیر  ریی    و  ش    تایی   نگهبا   شیرای  سیی  از

  مالی  تامی    با   مبارزه  هانی   اصیا  الیحه  تکلیف   تنها   FATF  تیصیه   میرد   چهارگانه  لیایو

  میرخ  یکشنبه  روز  علنی  جلسه  در  ماده   ۵  بر  مش مل  فیق  هانی   .است  ش ه  مشخص  تروریسم

مجل    139۷/  13/4 رسی    نگهبا   شیرای  تأیی   به  10/۵/139۷  تاریخ  در  و  ش   تصییب  در 
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 (.  ۷: 139۷رحمانی، )

 

 تامین  با  مقابله  المللیبین  کنوانسیون  به  ایران  اسالمی  جمهوری  دولت  الحاق  الیحه  -ت

 (CFT)   تروریسم   مالی

ای  الیحه  در   سن ی  تروریسم،  مالی  تامی    با  مقابله  المللیبی    کنیانسیی   که  آم ه  مق مه 

  هط   طریق  از  المللیبی    یسمترور  مخ لف  مصادیق  و  اشکا   با   مقابله   و  پیشگیری   برای  است

  عمیمی   مجم   تصییب  به  اجماع  با   تروریس ی   هایگروه  و   هاسازما   مالی   های پش یانه  و  مناب 

)رحمانی،    رسی ه  م ح   ملل  سازما    از  ناشی  فزاین ه  ته ی ا   به  تیجه   با  (.۸:  139۷است 

  همیاره  اسیمی  یب انق  پیروزی  آغاز  از  ایرا   اسیمی  جمهیری   اینکه  به  تیجه  با  و  تروریسم

انقیب   هایسازما   و  هاگروه  تروریس ی  حمی   آماج   بزرگ ری    از  یید  و  است  بیده  ض  

  و   اشکا   تمامی   در   تروریسم   هاط    محکیمیت   ضم   شید.می  محسیب   شیم  پ ی ه  ای   هربانیا 

  مقابله   اینکه  به   عنایت  با  و  است  داده  انجام  آ   با  مقابله  برای  را  یید  تی   ح اکثر  آ ،  میاهر

  ارازه  مجل    به  96  آبا   در  الیحه  ای    کشیرهاست  همه  نزدیک  همکاری  مس لزم  تروریسم  با

  تامی    با  مقابله  کنیانسیی   به  ایرا    الحاق   الیحه   واح ه  ماده  در  مجل   اصیحیه  اساس  ش . بر

  المللیبی      کنیانسیی    شید می  داده  اجازه  ایرا   اسیمی  جمهیری  دولت  به  تروریسم  مالی

  شروط  اعیم  با  را  پییست  یک  و  ماده  2۸  مق مه،  یک  بر  مش مل  تروریسم  مالی  تامی    با  ابلهمق 

  تیدی   اسناد  امی    نزد  ماده  ای    مقررا   مطابق  را   زیربط  سن   و  پذیرف ه  گانه میرد نیر مجل  ۷

بر.کن     .   بخش  و  شیدمی  ارجاع  نگهبا   شیرای  به  مج دا  الیحه  ای    از   بخشی   اساس   ای   .. 

)ایسنا،    ییاه   نیام  مصلحت  تشخیص  مجم   به  کرده  اصرار   آ   بر  مجل    هک  دیگری رفت 

14/9/139۷ .) 

 

 گیری نتیجه 

پیش  پژوهش  اساسی  رون  پرسش  در  نقشی  چه  دهم  و  نهم  مجال   که  بید  ای   رو 

ایفا کردن ی فرضیهدیپلماسی هس ه ایرا   با تیجه  ای  ای  بید که    نقش  به  میرد آزمی  نیش ار 

و   مجل    نهاد  ایرا ،  اسیمی  جمهیری  نیام  در  مردم  ویژه الگیی عقینیت مح ود  هالب  در 

مردم، نماین گی  نقش  بر  عیوه  نیارتی   سازمانی  مذاکرا    در  مهمی  تقنینی   و  نقش    پیشبرد 
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بنابرای ، در چارچیب نیری پژوهش تی  ش  نقش یطیر مجل     .است  داش ه  برعه ه  برجام

تبیی  گردد. به  سازمانی    و  عقینیت مح ودگیری  یمدر میضیع برجام در هالب دو م   تصم

در برجام عبار  بیدن  از:    گیریتصمیم  های مؤلفه  مح ود،  عقینیت  الگیی   پایه  طیر کلی بر

برد بی    -مذاکره  همیاری  و  همکاری  افکار  برد،  فشار  کاس    اح مالی،  جنگ  دف   المللی، 

ی  حا  برای نیل به ای  اه اف، نهادهای  الملل. با اعمیمی در دایل و کاس   فشار نیام بی  

الگیی   پایه  بر  سای ن .  همیار  را  دولت  و  مجل   مسیر  نیز  دیگری  تاثیرگذار  و  عم ه 

  در   که  دان می  هاییسازما   دادهایبرو   حاصل  هر سازما   گیری سازمانی، تصمیما تصمیم

از  س ه د  یک  برای  سازمانی  هر  .دارن   عه ه  بر  را  یاصی   نقش   گیری تصمیم  امر   مخصیص 

 کنن ، می  عمل  مشکی   ای    میرد  در  مس قل  شبه  صیر به  که  ش ه  تشکیل  مشکی  و  مسازل

  گیرد، می  هرار   سازما   یک  ه ر   حیطه  در   تنهایی  به   و  مسازل ای صاصاً  از   کمی   تع اد   ولی

  و  دارد  انعکاس  سازما    مس قل چن ی    بازده  بر   مهم  مشکل  هر  به  مربیط  دولت،   رف ار  بنابرای  

 ش ه  مطرا  هایمؤلفه  اساس  بر  .شیدمی  هماهنگ  حکیمت  آ   رهبر  وسیله  به  ایان ازه  تا

  اساس  بر  که پافشاری  رسی    ن یجه  ای    به  کشیر  در  دایلی  نهادهای  و  هاسازما   از  ایمجمیعه

  در  ج ی   تاک یک  یک  اساس  بر  بای   و  باش   مناسب  تیان نمی  برهه  ای    در  مطلیب  عقینیت

  و  هاهمکاری  و  شید   دور  کشیر  از  جنگ   سایه  شید،  برداش ه   ظالمانه  هاییم م   تحرکیتاه

  میضیع  در  گفت  تیا می  سازمانی  م    به  تیجه  با  .بگیرد  صیر   المللبی    نیام  با  بیش ر  تعامل

نهادهای دایلی مهمی مانن  نهاد رهبری، شیرای نگهبا ، هیه    و  ها سازما   ای،هس ه  دیپلماسی

ههاییه هیه  در  مجریه،  ملی،  امنیت  عالی  شیرای    برون اد   و  بیدن   دییل  گیریتصمیم  امر  و 

هس ه  هاآ   تصمیم دیپلماسی  رون   در  بسزایی  به  تاثیر  رسی    و  برجام  ههیه  در  مجل   ای 

 تصمیم عقینیت مح ود ایفا نمیدن . 
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