
  

  

  

  
  1396 پاییز ،40 شماره ،سال یازدهم

  102 تا 83 صفحه

امریکا در قبال هاي نقش راهبردي کنگره در تعیین سیاست

  ایران در دوران اوباما

  (نویسنده مسئول) یئدانشگاه عالمه طباطبا یاسیدانشکده حقوق و علوم س اریدانش /حسین دهشیار 

  یئالملل دانشگاه عالمه طباطبا نیرشته روابط ب يدکتر يدانشجو / حسین مرادي

 m.hossein1361@gmail.com 
   چکیده

هاي تحریمی خود علیه ایران اگرچه دولت اوباما توانست با دقت سیاست
ي ایران کنگره این کشور هاتحریمرا اعمال نماید اما بانی بسیاري از 

تواند روندهاي بوده است. شناخت نقش واقعی کنگره در قبال ایران می
گیري سیاست خارجی ایران در مقابله با تهدیدات را کارامدتر تصمیم

هاي امریکا در سازد. تجربه نشان داده هر زمان که کنگره وارد  سیاست
هاي قبال ایران شده رفتار این کشور نسبت به ایران با اعمال سیاست

تري همراه بوده است. این تحقیق بر آن است تا بررسی نقش سرسختانه
ی کنگره در زمان اوباما نسبت به ایران، به شناخت عناصر واقعی واقع

تهدید علیه منافع ملی ایران کمک نماید. لذا تحقیق در صدد پاسخ به این 
پرسش است که کنگره در زمان اوباما داراي چه نقشی در تعیین 

هاي امریکا در قبال ایران بوده است؟ با مراجعه به متون جلسات سیاست
قوانین تصویب شده در کنگره پاسخ آن است که کنگره داراي استماع و 

نقش محوري و اصلی در تعیین سیاستهاي امریکا در قبال ایران داشته 
جمهور داشته و تالش کرده تا دست برتر را در این زمنیه نسبت به رئیس

   باشد.
  .تحریم، سیاست خارجی، کنگره، جلسات استماع، اوباما واژه:کلید
  25/06/1396 تأیید تاریخ   05/06/1396 افتدری تاریخ

  باشد.میآقاي مرادي این مقاله برگرفته از رساله دکتراي 
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  مقدمه
سیاست  تحریمی خود علیه ایران را اعمال هاي اگرچه دولت اوباما توانست با دقت بسیاري 

اوباما،  دورهي ایران کنگره این کشـــور بوده اســـت. در هاتحریمید اما بانی بســـیاري از نما
سیار فعال بوده و حتی در برخی  ست خارجی امریکا در قبال ایران ب سیا کنگره در ارتباط با 

سیاست هاي دولت این کشور  نیز بوده است. این تحقیق درصدد پاسخ به موارد مخالف با 
ایران در نگره چه نقشــی در تعیین ســیاســت خارجی امریکا در قبال این پرســش اســت که ک

  دوران اوباما داشته است؟
ضوع ایران وارد ست که هر زمان که کنگره امریکا در مو شان داده ا شده رفتار  تجربه ن

تري همراه بوده است. در هاي سرسختانهتر و با اعمال سیاستامریکا نسبت به ایران تهاجمی
ـــوع واقع از زمان  به موض از حالت دوجانبه میان  هاتحریمایران، ي هاتحریمورود کنگره 

ـــد چرا که کنگره تالش کرده ي هاتحریمایران و امریکا تبدیل به  چندجانبه و بین المللی ش
صــورت قانونی مطرح نماید که قابل تســري به کل هاي خود در قبال ایران را بهتا ســیاســت

 ملزم به تبعیت از آن شوند. جهان بوده و سایر کشورها نیز 
  :متغیرهاي تاثیرگذار در سیاست خارجی امریکا

ـــیاســـت فرایند مطالعه ـــان امریکا خارجی گذاريس  تنهاییبه عاملی هیچ که دهدمی نش
ست تواندنمی ) ازنظر جیمز روزنا Nguyen:2014,21 (. نماید دیکته را امریکا خارجی سیا

شـوند. منابع خارجی، منابع پنج دسـته تقسـیم میدروندادهاي سـیاسـت خارجی کشـورها به 
شخصیتی.  شی، منابع   )Kegley & Wittkof,1996:14-15(اجتماعی، منابع دولتی، منابع نق

ست خارجی بوده ولی به سیا ستقلی بر  تنهایی اگرچه هر یک از این منابع عامل تأثیرگذار م
ـــتند رفتار و جهت آن را تعیین نمایند، (دهقانی فی ) کامرون 68: 1389روزآبادي، قادر نیس

ست طبق سی، قانون معتقد ا سا سیاست خارجی میان قدرت ا صلی   کنگره و جمهوررئیس ا
ـــی دو ـــیم مجلس ــــدهتقس ــــت ش گذار بر  )Cameron,2003: 23( .اس تأثیر بازیگران  او 

که  کندمیهاي ســـیاســـت خارجی امریکا را به چهار طبقه یا بخش تقســـیم گیريتصـــمیم
  ولین الیه و کنگره در آخرین الیه قرار دارد. جمهور در ارئیس
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  )(Cameron,2003: 37گذاري خارجی امریکا، منبع : سیاست1شکل 

  
   کنگره و سیاست خارجی

سیاسی در امریکا معتقدند که روح حاکم بر  به خاطر اینکه بسیاري از اندیشمندان علوم 
»  جمهور اســـتدولت رئیس ناخداي کشـــتی«اي اســـت که گونهقانون اســـاســـی امریکا به

)Crabb and Holt, 1992:297شـــده در حوزه ســـیاســـت ) درنتیجه بیشـــتر مطالعات انجام
شخص رئیس سفید متمرکزشدهخارجی امریکا بر روي  اند. طرفداران این جمهور و یا کاخ 
به باید  که کنگره  ـــتهدیدگاه معتقدند  ـــس ـــندلی عقب نش ـــطالح در ص و اجازه دهد  1اص

 ,Lindsayنمایندگی از طرف ملت با یک صـــدا با جهان صـــحبت نماید.( جمهور بهرئیس

سکافر1994 :2 سیاست خارجی امریکا در دوره  2) مارك ا معتقد است که براي درك بهتر 
بایست به روانشناسی سیاسی رهبران امریکا و مشاوران نزدیک بعد از جنگ جهانی دوم می

سیاست خارجی به خاطر نیاز «کساندر جرج ) ازنظر ال Schafer,2012: 132آنها پرداخت (
جمهور باشد تا با همفکري مشاوران هاي منسجم باید در اختیار رئیسگیري سیاستبه شکل

-George, 2005: 333». ( هاي بلندمدت بپردازدنزدیک خود بتواند به طراحی ســـیاســـت

کا هرزمن343 با که بطور کلی رئیس 3) ر قاد دارد  به نیز اعت بت  ـــ کنگره در هر جمهور نس
  )Hersman, 2000:10اي برتري دارد. (زمینه

                                                      
1 - back seat 

2 - Mark Schafer 

3-  Rebecca Hersman 
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اما این دیدگاه بعد از جنگ ویتنام مورد تردید واقع شد و برخی تحلیلگران براي درك  
شمندانی همچون ریپلی  شدند. اندی سیاست خارجی امریکا به نقش کنگره معطوف  درست 

ست تا بدون در نظر«معتقد بودند که  1و لیندسی سیاست خارجی  غیرممکن ا گرفتن کنگره 
مل درك کرد. کا کا را بطور   2مانتوماس از نظر)  ,1993:6Ripley and Lindsay» (امری

سیاست خارجی می ساسی، کنگره را بعنوان قدرت برتر در  -Mann,1990: 1داند. (قانون ا

ومتی گذار در هنگام انشاي قانون اساسی، حک) آلن کلیم نیز معتقد است که پدران بنیان35
ستند، لذا کنگره میتر ازآنچه پیش از آن وجود داشت میقوي صر مرکزي خوا توانست عن

) از نظر چارلز کوشــمان کنگره در مرکز Clem, 1989: 1- 20تر باشــد.(این حکومت قوي
ـــمیم ـــته و داراي دو نقش نمایندگیتص دهندگان حوزه انتخابیه (براي رأي 3گیري قرار داش

ستند. ( 4گذاريخود) و قانون  ,Cushman(براي کل کشور) بوده که دائماً در تقابل با هم ه

2006: 1-20(.   
  افزایش فعالیت و قاطعیت در کنگره

سه نوع رفتار قابل  سیاست خارجی کنگره  کارتر و اسکات معتقدند در حوزه رفتارهاي 
ست: فعالیت سایی ا سارت5شنا شتازي یا کارفرما بودن 6، قاطعیت یا ج شامل هر . فعالی7و پی ت 

تالش کنگره و اعضـــاي آن اعم از حمایت و یا مخالفت با دیدگاه دولت براي تأثیرگذاري 
باشــد؛ در مقایســه با آن، جســارت و یا شــهامت شــامل آن بخش از بر عرصــه ســیاســت می

سیاسی هایی میفعالیت شود که توسط کنگره و اعضاي آن براي به چالش کشیدن رهبري 
ــود؛ کادولت انجام می ــاخهش ــامل آن رفرما بودن نیز زیرش اي از جســارت اســت که تنها ش
هاي ســیاســت خارجی کنگره و اعضــاي آن اســت که هم با جســارت و هم بخش از تالش

                                                      
1 Randall Ripley and James Lindsay 
2 Thomas Mann 
3 representation 
4 lawmaking 
5 activity 
6 Assertiveness 
7 Entrepreneurship 
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هاي خالقانه و نوآورانه براي تغییر دیگر پیشــتازي شــامل فعالیتعبارتکنشــگرانه باشــد. به
 باشد.ت فعلی میسیاست موجود دولت یا آغاز یک سیاست جدید و لغو سیاس

سیاست خارجی به خاطر بیبه باور آنها بی سه توجهی به نقش کنگره در  توجهی به این 
ـــت فعالیت کمی هاي میان آنها مینوع رفتار و تفاوت ـــد. از نظر آنها کنگره ممکن اس باش

شته باشد اما این فعالیت می سیاسی رئیسدا شد. تواند به چالش کشاننده تفکرات  جمهور با
ــیاســت خارجی در نظر آنه ــه نوع رفتار، چهار مدل از کنگره درگیر در س ا با ترکیب این س
قابتیمی ند: کنگره ر باال بوده و  1گیر یت و جســــارت  عال ـــطح ف : در این کنگره هر دو س

باشــد. جمهور را به چالش کشــیده و بازتاب یک کنگره احیا شــده میهاي رئیسســیاســت
جمهور و حامی او و غیرفعال بوده ع تصــمیمات رئیس: این کنگره تاب2کنگره عقب نشــســته

سازشکه بازتاب سلیم و  سیاستپذیر میدهنده یک کنگره ت شد که به  هاي داخلی توجه با
شده : در این کنگره فعالیت بیشتر با جسارت کمتر ترکیب3نماید. کنگره حمایتیبیشتري می
سیاسی مشترك همکاري  جمهور براي رسیده بهدهد که کنگره با رئیسو نشان می اهداف 

ستراتژیکمی شتر ترکیب4نماید. کنگره ا شاجرات خود : فعالیت کمتر با جسارت بی شده و م
هاي ســـیاســـت جمهور با دقت بیشـــتري انتخاب کرده اما مایل اســـت تا اولویترا با رئیس

 جمهور را به چالش بکشد. خارجی رئیس
نی دوم میزان فعالیت کنگره د از جنگ جهاگیرند که اگرچه بعآنها در نهایت نتیجه می

ــارت کنگره در برخی موارد کاهش یافته اما درعین ــهامت و قاطعیت یا جس حال بر میزان ش
ستگونهشده به افزوده سیا سته  شد. (هاي رئیساي که توان  Carterجمهور را به چالش بک

and Scott, 2011: 231- 235سکایافته ) یکی از سهاي مهم کارتر و ا ت که بعد از ت این ا
سال  ضاي جمهوري2000جنگ جهانی دوم تا  شتر از اع ضاي دموکرات کنگره بی خواه ، اع

  )Carter and Scott, 2004: 283اند (در سیاست خارجی نقش کارفرمایی ایفا کرده

                                                      
1 - Competitive Congress 

2 - Disengaged Congress 

3 - Supportive Congress 

4 - Strategic Congress 



  ...کایامر يهااستیس نییکنگره در تع ينقش راهبرد                                                                88

 ناپذیر در دوره قبل از اوباماشروع کنگره سرسخت و آشتی
باز2006-2005(109کنگره  یا و  با ورود ) دوره اح بل ایران بود.  قا خیزي کنگره در م

ـــال  ـــوع ایران، از س جانبه ي ایران از حالت یکهاتحریمبه بعد  2005جدي کنگره به موض
سالهاي ي بینهاتحریمتبدیل به  شد. در طی  چند اتفاق مهم روي داد  2006تا  2005المللی 

شد: به قدرت رسیدن آقاي  طورکلی امریکا نسبت به ایرانکه باعث توجه بیشتر کنگره و به
نژاد و برجسته کردن شعار محو اسرائیل، ایجاد تشکیک در هولوکاست، و شکست احمدي

سته ضاي جنگ مذاکرات ه شدن از ف سه کشور اروپایی. البته در کنار آنها دور  اي ایران و 
مل مهمی در افزایش توجه دولتمردان عا کا نیز  کار عمومی امری تان و عراق در اف ـــ غانس  اف

ستماع مرتبط با ایران به 109امریکا نسبت به ایران بود. لذا در کنگره  شمار جلسات ا تدریج 
جلســـه اســـتماع در  10، تعداد  2006تا  2005اي که در طی دو ســـال گونهافزایش یافت به

یکباره تعداد کنگره امریکا با موضـــوع ایران برگزار شـــد. همچنین در طی این دو ســـال به 
مهو قطع 1لوایح یه ایران از  2هاينا ئه شــــده عل مورد در  139به  108مورد در کنگره  86ارا

 افزایش یافت.  109کنگره 
که از ژانویه  110کنگره  به 2007نیز  کار کرد  به  هان احیاي نقش آغاز  شــــدت خوا

ظارتی لت بوش  3ن ــــال اول دو ـــش س باً در ش ظارتی تقری که این نقش ن کنگره بود چرا 
ـــیده بود. ( و اکثریت دموکرات آن، اگرچه توجه  110) کنگره Hook, 2011: 146فروپاش

بار الیحه بطور مســتقیم  51بســیاري به موضــوع ایران داشــته و حتی در طی این دوره حدود 
 library ofعلیه ایران ارائه دادند اما در تصــویب و تبدیل شــدن آنها به قانون ناکام بودند. (

congress ,legislations ـــوع ـــبت به نشـــان از اختالف) این موض نظر میان نمایندگان نس
ــیوه ــانش دهنده این بود که اعضــاي کنگره در این هاي مقابله با ایران داشــت و همچنین نش

ستزمان دنباله سیا هاي دولت بوده و همانند دولت معتقد به همکاري با جامعه جهانی روي 
مان ملل بودند. یک اختالف ي چندجانبه در قالب شــوراي امنیت ســازهاتحریمبراي اعمال 

داشــت این بود که نمایندگان  اســاســی نیز که همیشــه بین دیدگاه نمایندگان و دولت وجود
ـــته ـــازمانی که با ایران در حوزه هس ـــتار اعمال تحریم علیه ایران و هر نهاد و یا س اي خواس

                                                      
1 - Bills 

2 - Resolutions 

3 - Oversight Role 




