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مقدمه (بیان مسئله)
مجل

در حاکمیت جمهرری اسممی ایرا از اهمیت ویژه و واالیی برخرردار است و

ریزیها و چراغ ه ایت دولت و ملت
برنامه 
گذاریها  ،

گیریها ،وانر 


تصمیم
محرر بسیاری از 
بهشمارمیآی .مجل  ،پایگاه اساسی نرام و مردم ونماد حیرر و مشارکت واوعی مردم در
گیریها و سیاسهگذاریهای ملی است .وظایف عم ه مجل

رون تصمیم

در سه بخش

میگردد:الف -وانر گذاری؛ ب -نرارسو پ -نماین گی.بررسی سرابق مجل 
خمصه  
میده کهای نهاددرراسهایانجام
شررایاسممیدرتصریبمعاه اسبی المللیهمنشا  
میتران در
صمحیتخردازمنررحقرویحقورودبهجزهیاسمعاه اسراداشههوهمچنی  
صررس ایراد به برخی از مفاد ترافق ،آ را به دولت ارجاع ده تا در خصرص آ وارد
بهرهگیری از ای صمحیت نیازمن ترجه به
مذاکره مج د با طرف مقابل شرد.ب یهی است  
سایر ابعاد غیرحقروی و همچنی بی المللی مرعرع خراه برد .دربرههزمانیسا  9412که
ایبهطررج یپیگیری
حس روحانیپیروزانهخاباسریاستجمهرریش دیپلماسیهسهه 
یحاهزاهمیتبردمذاکراسهسههایوسن مرسرمبه

ش و یکیازمساهلیکهبرایمناف مل
برجام 9با عنرا رسمی برنامه جام او ام مشهرک ،بی ایرا و اتحادیه اروپا (انگلسها ،
فرانسه،آلما ،ایاالسمهح ه،روسیهوچی )بردکهدر تاریخ 23نرامبر2194بهامیارسی .
دستآم هبی جمهرریاسممیایرا ودو ،۵+9
پ ازمذاکراسهسههایدرمرردسن به 
درمرردنحرهعملیاتیکرد آ ابهاماسونقایصیمشاه همیشردوبهتب آ درداخلو
خارج،سن برجاممخالفی ومرافقینیپی اکردکهالزموعروریش مجل بهعنرا رک 
ارشناسیودعرسازهمهکسانیکهدر

اصلیم اف مناف ملیورودپی اکن وباطر هایک
ای سن نقشوتأثیریداشهن زوایایپی اوپنها آ رابررسیکن ودرپایا مهناسببا
مصلحتکشرروشرایطاجهماعی،روانیوامنیهیحاکمبرجامعه،برای سن مهروانر بزن 
نشهسههایکهبرایچن ی 

یاآ راخمفمناف ملیتشخیصده .مرعرعحساسوپُرت
سا همه نهادها و سازما های مرسرم کشرر را به خرد

مشغر کرده برد سرانجام با

حلوفصلمساهل
دیپلماسیجمهرریاسممیایرا وکشررهای۵+9پ ازچن سا جهت 
1. Joint Comprehensive Plan of Action; Known Commonly as the Iran Nuclear Deal or
(Iran Deal )JCPOA
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مربرط به برنامه هسههای ایرا و رف تحریمهای ظالمانه در تیرماه  9413دروالببرنامه جام 
او ام مشهرک بهنهیجهرسی  .برای پایه،پرسشاصلی پژوهش پیشروای استکهمجال 
درمرافقتنامهبرجام

هسههایایرا بریژه
نهمودهم چهنقشو جایگاهیدررون دیپلماسی  
کردهان فرعیهمرردآزمر پژوهشای استکه با ترجه به نقش ویژه مردم در نرام
ایفا  
جمهرریاسممیایرا ،نهادمجل دروالبالگریعقمنیت«مح ود»و«سازمانی»افزو بر
نقش نماین گی مردم ،نقش نرارتی و تقنینی مهمی در پیشبرد مذاکراس برجام برعه ه داشهه
تصمیمگیری«عقمنیتمح ود»

است.درادامهتم میشردبابهرهگیریازدوالگرینرری
تصمیمگیری سازمانی» ،نقش و جایگاه مجل

و همچنی الگری «

در بررسی برجام و در

نهایتتصریبآ مرردآزمر ورارگیرد.

ادبیات پژوهش
تاکنر برجام از منررهای مهفاوتی مررد بحث و بررسی ورار گرفهه است .با ای حا ،
بسیاری از ای تحلیلها جنبه ژورنالیسهی دارد و کمهر به شیرهای علمی ب ا پرداخهه ش ه
است.درزیربهبرخیازمهمهری ای آثاراشارهمیگردد:
مقالهای با عنرا «سیاست خارجی جمهرری اسممی ایرا 
نیاکرهی و ونادی()9414در  
پ

هریتیابی انقمبی» ،نهیجه میگیرن که تغییر هریت

مرازنهسازی و 

از برجام :ت اوم 

هسههایطیدودههگذشههوتلفیقآ بامسایلامنیهیکهبه«گرههریتامنیت»تعبیرش ،به

هسههای ایرا مهروف
پیشبینی کرد برنامه  
میترا  
وععیهی ج ی منجر ش ه که به سخهی  
شرد.به همی دلیل ،جمهرری اسممی در وععیهی که با گزینه مح ود ش

هسههای
برنامه  

خرد روبرو ش ه ،به سمت جبرا ای مح ودیت در دو زمینه امنیهی و هریهی حرکت کرده
است .وربانزاده ( )9414در پژوهشی با عنرا «جایگاه برجام در حقرق ایرا و حقرق
بی الملل»بهکنکا برجامپرداخههاست.ویمعهق استبرجاممص اقترافقبی المللیبرده
میباش .با ترجه به اینکه
و صمحیت تصریب آ منحصرا در اخهیار مجل شررای اسممی  
تشریفاتى و یا اجرایی برد معاه اس بر اساس عرابط داخلی هر یک از کشررهای طرف
میگردد؛ لذا بر اساس شاخصههاى من رج در وانر اساسی و نرراس تفسیرى
ترافق تعیی  
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شرراىنگهبا ،برجامهردووی الزمبراىتصریبدرمجل شرراىاسممیراداردوع م
تصریب مه ترافق در سایر کشررها دلیلی بر ع م صمحیت مجل

شررای اسممی نیست.

حاتمی و عباسخر()9414درپژوهشی با عنرا «نق و تحلیل نحره بررسی برجام در مجل 
میکنن کهمرج صالگجهترسی گیبهسن برجامبرطبقاصل۷۷و
شررایاسممی»بیا  
میباش کهباترجهبهروش ش ماهیتبرجامو
92۵وانر اساسی،مجل شررایاسممی 
روش ش

دو وصف بی المللی برد و داشه تعه برای دولت ایرا  ،مص اق یک ترافق

بی المللیبردهکهانحصاراًدراخهیارمجل شررایاسممیاست.
مقالهای با عنرا «خاورمیانه پ
مایکل سینگ ()2194در  
مینریس ؛رهی
(برجام)»  

از برنامه جام او ام مشهرک

هسههای ناوص با
جمهرر بع ی ایاالس مهح ه آمریکا یک ترافق  

دستیابی به
بهعنرا یک کشرر در آسهانه  
ایرا را وارث خراه ش .برجام شرایط ایرا را  
میکن وآ راباترلی سرختهسههای،تسلیحاسووابلیتهایمرشکی
برنامههسههایتثبیت 
میکن  .اما با برجام مسئله
ترسعه سم هسههای مررد نیاز است آشنا  

که در آین ه برای 
مرشکی ایرا به طرر کامل حل نخراه ش  .مرسریا ( )219۲در مقالهای با مرعرع
هسههای ایرا برای صلگ و امنیت بی المللی»؛ خراسهههای اصلی ایرا و
«ساخهما مذاکراس  
میدهن  .ای تقاعاها شامل
هسههای مررد بررسی ورار  
و رسهای جهانی را در مذاکراس  
بازگشتپذیری برای

چانهزنی ،تراکنش و گرد مالی( ،م س کرتاه 
تمایل هر دو طرف به  
ایرا وتحریمهایایاالسمهح ه)تغییردررهبریدرهرکشرروزمینهتغییرژهرپرلیهیکبرد.
نگاهیبهآثارفرقنشا میده کهغالبپژوهشهایانجامش هدرای زمینه،برجامرا
از منرر سیاست بی الملل ،منطقهای ،حقرق بی الملل و یا صرفا بُع فنی مررد مطالعه ورار
داده ان و پژوهش جام و منسجمی از زاویه نقش نهادهای عم ه تصمیمگیر و تصمیمساز

داخل ی مانن مجل

در ای خصرص صررس نگرفهه است .بنابرای  ،وجه تمایز پژوهش

پیشروپرداخه بهای مرعرعازمنرررویکردتصمیمگیریسازمانیونهادیاستکهخرد

میتران برایبازشناسیوارتقاینقشوجایگاهای نهادهادراتخاذسیاستهایراهبردیو
کم کشرریراهگشاباش .
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بنیان نظری پژوهش
مىگردد.
نرریهپردازى در روابط بی الملل ،به دهه 91۵1باز  
تصمیمگیرى در  

به کارگیرى 
کارهاىآغازی درای زمینهترسطافرادىهمچر ساپی ،بروک،هربرسسایمر واسنای ر
پىریزىش .بع هانیزافرادىمانن جرزففرانکلوگراهامتىآلیسر بهای حلقهپیرسهن 

سیفزاده .)243 -244 :94۷4 ،به طرر کلی در مررد الگرهای تصمیمگیری در سیاست
( 
خارجی دو دی گاه مهفاوس وجرد دارد :دی گاه کم نگر؛ یعنى به نرام و ساخهار و رس
میگذارد (دوهرتى و
تصمیمگیرى سیاست خارجى کشرر  

بی الملل و تأثیرى که ای نرام بر 
فالهزگراف)۷91:94۷3،تأکی دارن .دی گاهدومیاخُردنگرکهمحرر تحلیل خردرادولت
ملى با مرزهاى مشخص جغرافیایى ورار داده و رفهار سیاست خارجى یک واح سیاسى را
مىدهن .ازجملهنرریاتیکهدرتصمیمگیریسطگخردمررداسهفادهورار
مرردبررسىورار 
میگیرن نرریهبازیگرا خردمن یاعقمنیتمطلرب،نرریهسازما ها،نرریهبرروکراتیکو

نرریهعقمنیتمح ودیارعایتبخشاست.درای پژوهشجهتتببی مهغیرهایفرعیهاز
تصمیمگیری«عقمنیت

نرریاسرویکرددومیعنیدی گاهخُردنگرومشخصاازتلفیقدوم 
مح ودوالگریسازمانی»بهرهگرفههش هاست.درادامهعم اشارهمخهصربهویژگیهای
عقمنیتمطلرببهمثابهالگریآرمانیکشررهادرسیاستخارجی،مفروعاسبنیادی دو
دی گاهعقمنیتمح ودوالگریسازمانیترعیگدادهمیشرد.
مفروضبنیادی تصمیم گیریدرسیاستخارجیبرمبنایعقمنیتمطلرب،اینکه انسا 
بهعنرا یکمرجردبرخرردارازتعقلکاملدرمحیطیکهبرایویکامممشخصومعلرم

میزن .مطلربتری انهخاب از دی گاه چنی فردی
است ،به «مطلربتری » انهخابها دست  
مهرادف با ترفیق در دسهیابی کامل به ه ف سازما و یا نیل به بیشهری نهیجه(مطلرب)مررد
تصمیمگیری در شرایط اطمینا کامل انجام

نرر است .عقمنیتمطلربعبارتستاز:الف -
تصمیمگیرن ه دارای یک سیسهم رجحا 

میگیرد؛ ب -معیارهای انهخاب روش است و 

میتران بانرم بخشی بهارز های خرد،راههایمخهلف راارز گذاری
منطقیاستکه 
طبقهبن ی کن (اسهرنر و دیگرا  .)944 :94۷1 ،در سیاست خارجی و روابط بی الملل،
و 
نرریهانهخابعقمنیراآلیسر تحتعنرا بازیگرخردمن مفهرمپردازیکردهاست؛ازنرر
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ملتها و
آلیسر  ،کرشش برای تغییرروی ادهای بی المللی براساس ه فها و محاسبههای  
دولتها عممت مشخصه «الگری بازیگر خردمن » است (آلیسر  .)44 :9443 ،بر پایه ای 

دردیپلماسیهسههای(برجام)ایرا رادروالبنمردارزیر

نرریهمؤلفههایعقمنیتمطلرب 
میترا ترسیمنمرد:


نمودار شماره ()۱؛ مولفههای الگوی عقالنیت مطلوب



باای حا ،سن برجامبراساسعقمنیت«مطلرب» بهدست نیام هوازای رودسهاورد
مطلرب در ای زمینه به شمار نمیآی  .به عبارس روش تر ،با ترجه به شرایط داخلی و
بی  المللی ایرا در زما روی کار آم

دولت اعه ا  ،رون دیپلماسی هسههای بر پایه

عقمنیت«مح ود» پیشرفتوسازما هاونهادهایداخلی(الگریتصمیمگیریسازمانی)
بهتب ازالگریعقمنیتمح ودحمایتکردن .براساسم


تصمیمگیریعقمنیتمح ود،

گیریمیدانن کهنمیترانن «مطلربیت»ح اکثریرااز


هایدخیلدرتصمیم
فردویاسازما 
تصمیمگیریعقمنیتمح ود«جیمزجیمارچ»و

تصمیماسخردانهرارداشههباشن .درم 
«هربرس سایمر » تعریف مح ودتری از مفهرم عقمنیت اراهه میدهن  .ای دومعهق ن که
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تصمیمگیرن ه باش .به

نمیتران مسهقل از شخص 
اوالً ،عقمنیت مطلق نیست و ثانیاً عقمنیت  
عبارس دیگر مارچ و سایمر معهق ن عقمنیتمفهرمی نسبی است و آنچه ممک است در
زما و مکانی عقمیی باش  ،الزاماً در زما ومکانی دیگر عقمیی نیست و آنچه ممک است
برای یکی عقمیی باش  ،الزاماً برایدیگری نیست(سعادس.)2۷:94۷2،باترجه به ای که
بهرهگیری از م


تصمیمگیرن گا با در نرر گرفه 

عقمیی به سادگی امکا پذیر نیست ،

تصمیمهای رعایتبخش بسن ه خراهن کرد .به عبارس دیگر به

مح ودیتهای مرجرد به 
آنکهتصمیمگیرن ه تشخیص ده که یکی از انراع مخهلف تصمیم ،او را به ه ف

محض 
میکن  ،آ را از میا سایر
اصلی میرسان و همزما برخی از نیازهای جنبی او را تأمی  
میکن (.)Tosi, 1958: 140
برمیگزین وازتم براییافتبههری راهخردداری 
شقرق 
تصمیمگیری ،میترا گفت که م یر بر اساس ای الگر،

در ارزیابی کلی ای الگری 
بجای جسهجری مطلربیت بهدنبا رعایتبخشی ،بجای شرایط مطمئ درشرایط نامطمئ ،
بجای اطمعاس کامل بااطمعاس مح ود و بجای تصرر امکاناس و مناب نامح ود در ولمرو
میپردازن  .در م
تصمیمگیری  

امکاناس و مح ودیتهای مرجرد به 

عقمنیت مح ود،

راهحل
تصمیمگیرن گا بجای آنکه به دنبا یافه بههری راهحل باشن به دنبا یافه  

رعایتبخش هسهن (.)Robbins, 1991: 103-104ب ی ترتیبباترجهبهفاکهررهاییمانن 
مح ودیتمناب ،زما ،اطمعاس،بینشم یرا وسایرعراملمح ودکنن هروانی،سازمانیو
محیطی مانن شرایط حاکم بر فیای داخلی ایرا  ،م

عقمنیت مح ود در دسهررکار

تصمیمگیرا سیاست خارجی ورار گرفت .اتخاذ ای تصمیم البهه برآین گفهما 
«آرما خراهیِ واو نگر» در سیاست خارجی جمهرری اسممی ایرا است که اساسا در
آرما ها و ارز های دی اسمم ریشه دارد.اسمم برخمف مسیحیت ،به واوعیتها نیز ترجه
آیه »وَأَعِ ّوا لَهُم مَا اسهَطَعهُم مِ وُرَّهٍ وَمِ رِباطِ الخَیلِ تُرهِبر َ بِهِ عَ ُوَّ اللَّهِ
دارد.برای نمرنه  ،
وَعَ ُوَّکم وَآخَری َ مِ دونِهِم ال تَعلَمرنَهُمُ اللَّهُ یعلَمُهُم وَما تُنفِقرا مِ شَیءٍ فی سَبیلِ اللَّهِ یرَفَّ
إِلَیکم وَأَنهُم ال تُرلَمر َ» بر ای امر اشاره میکن  .ای دی گاه معهق است که در سیاست
یکسریآرما هاواه افداشت،اماای اه افوآرما هابراساسمق وراس
خارجیبای  
بهمعنای ترهم به کار
و محذوراس دنبا میشرد...در بیاناس رهبری نیز آرما گرایی صِرف  ،
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رفهه است .یعنی ای گرنه نیست که آرما ها را ب و ترجه به واوعیتها بهرانیم پیش ببریم.
تامی آرما هامسهلزمعقمنیتهمهست.اینکهچهآرمانیداری وچگرنهبای آ راپیگیری
بهمعنای عقمنیت است ...در گفهما آرما خراهی واو گرا ،عقمنیت عنصر اساسی
کنی   ،
واوعیتها ،امکا ن ارد بهرا به آرما رسی (دهقانی فیروزآبادی،

است ،چر ب و شناخت 
 .)941۷رویهمرفهه ،مرلفههای الگری عقمنیت مح ود یا رعایتبخش ،در دیپلماسی
هسههای(برجام)ایرا رادروالبنمردارزیرمیترا ترسیمنمرد:


نمودار شماره ()۲؛ مولفههای الگوی عقالنیت محدود




همچنی بر پایه الگری تصمیمگیری سازمانی آلیسر که بر نقش مهم و تاثیرگذار
سازما های عم ه حکرمهی در فراین تصمیمگیری تاکی دارد ،مجمرعهای از سازما ها و
نهادهایداخلیدرکشرربهای نهیجهرسی ن کهپافشاریبراساسعقمنیتمطلربدرای 
برهه زمانی نمیتران مناسب باش  .ای الگر تصمیماس سازما را حاصل برو دادهای
تصمیمگیری نقش خاصی را بر عه ه دارن (آلیسر :9443 ،

میدان که درامر 
سازما هایی  
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هایهسههایوجنگ

.)92۲-92۷بنابرای عرورسکاسه ازفشارهایبیرونیناشیازتحریم
روانیوهمسرکرد افکارعمرمیدرداخل،ای سازما هاونهادهایتصمیمگیررابهسری
همکاری و تعامل بیشهر با نرام بی الملل (عقمنیت مح ود) سرق داد .آلیسر ای الگر را
میده ؛ دولتها برای اینکه به ح کافیدر برابر مشکمس آمادگی داشهه
اینگرنه ترعیگ  
باشن ،ازسازما هایوسیعیتشکیلش هان کهمسئرلیتهایاولیهبرایانجاموظایفخاصی
در بی آ ها تقسیم ش ه است.هرسازمانی برای یک دسهه مخصرص از مساهل و مشکمس
میکنن ،ولیتع ادکمیاز
شبهمسهقلدرمرردای مشکمسعمل 
بهصررس 
تشکیلش هکه 
میگیرد ،بنابرای رفهار دولت
مساهل اخهصاصاً و بهتنهایی در حیطه و رس یک سازما ورار  
مربرط به هرمشکل مهم بر بازده مسهقل چن ی سازما انعکاس دارد (آلیسر -924:9443 ،
.)92۵باترجهبهم

سازمانیآلیسر میترا گفتدرمرعرعدیپلماسیهسههای(برجام)

سازما هاونهادهایزیر:

نمودار شماره()۳؛ نهادهای تاثیرگذار در امر تصمیمگیری برجام




در امر تصمیمگیری دخیل بردن و برون اد تصمیم آ ها در سازما یا نهاد نهایی
تصمیمگیرن هکهمجل شررایاسممیباش مؤثربرد.درالگریسازمانیبرنهادهایوانرنی

تصمیمگیری وظیفه ای سازما ها تلقی میشرد و

میشردو 
و رسمی مرجرد در جامعه تأکی  
دویقتر سیاستها بای به ورانی اساسی و مقرراس م و هر کشرر
برای تجزیه و تحلیل  
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مراجعه کرد (الرانی.)913-914:94۷۷،در ادامهتم میشردبرپایهای چارچربنرری
رون دیپلماسیهسهه ایایرا درمذاکراسبرجامباتاکی برنقشمجل تبیی گردد.

مروری بر دیپلماسی هستهای ایران
هسههای یکی از حساستری مرعرعاس سیاست خارجی جمهرری اسممی ایرا 
مرعرع  
هسههای،
در یک دهه اخیر برده است .در رابطه با مناوشه ایرا و غرب بر سر مرعرع  
دی گاههایمخهلفیدرسطگداخلیوبی المللیوجرددارد.امابایکنگاهاجمالیومخهصر
هسههایایرا ازسا 91۵1
برنامه 
میشریمکه 
هسههایمهرجه 
فعالیتهای 

شکلگیری
بهمسیر 
اصلیتری مخالف فعالیتهای کنرنی ایرا تأسی
به وسیله ایاالس مهح ه آمریکا  
هسههایتهرا »درسا 9141بهوسیلهآمریکاایجادوتجهیزش
«مرکزتحقیقاتی 
2015: 2

 .)Kaveh,ای فعالیتها که در سا  91۷3با تأسی

ش و

( & Farhidi

سازما انژری اتمی ایرا و

امیای ورارداد ساخت نیروگاه برشهر به طرر ج یتر دنبا ش .پ از انقمب ایرا در سا 
91۷1برای م س زما بیش از  21سا مهروف ش (.)Mardani & Hooshmand, 2016: 70
فعالیتهای هسههای ایرا در دو دهه اخیر به

سرءظ ها و حساسیتهای بی المللی نسبت به 
گسهردهای ش س گرفت .دولت ایرا که در سا  2114مهعاوب بیانیه سع آباد که با

طرر 
غنیسازی اورانیرم
فعالیتهای هسههای خرد از جمله  

فرانسه ،آلما و بریهانیا منعق نمرده برد 
دولتهایغربیبهتعه اتشا 

راتعلیقکردهبرد.امادرسا 211۵مج داًبخاطرع مپایبن ی
ای فعالیتها را از سر گرفت ( .)Elrashidy, 2016: 2با ای وجرد که دولت ایرا بارها اعمم
هسههای نخراه 
میپردازد و به دنبا سم  
هسههای  
صلگآمیز  
کرده برد که به فعالیتهای  
خامنهای با ص ور فهرایی در  41بهم  94۲۲دسهیابی به سم 
رفت .حهی رهبر ایرا آیه  
هسههای را حرام شرعی اعمم نمرد (سایت مهرنیرز .)9414/1/۵ ،اما دو آمریکایی -اروپایی

تحریمهای (مالی ،نفهی ،دارویی،

خراسهههای دولت ایرا دست به ش ی تری 

ب و ترجه به 
شیرههای مهمایز از تحریمها
حقرق بشری و )...علیه دولت و ملت ایرا زدن  .حهی برخی  
هسههایایرا »و«جنگسایبری»نیزبرایمبارزهبابرنامه
همچر «:تروروشهادسدانشمن ا  
هسههای ایرا مررد اسهفاده ورار دادن .ای در حالی است که جامعه بی المللی و کشررهای
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هسههای سایر کشررها عک العمل درخرری نشا 
هسههای نسبت به فعالیت  
دارای سم  
کردهان که تا سا  2193بیش از  94نیروگاه
نمیدادن  .برای مثا  ،مقاماس عربسها اعمم  

سههای خراهن ساخت که در ای راسها ،وراردادهایی را در سا  219۵با شرکت روسی
ه 
نمردهان یا دولت مصر که در سا 219۵
«روزاترم» و در سا  2194با دولت چی منعق  
هسههای منعق نمرده است
وراردادی را با دولت روسیه در خصرص ساخت چهار راکهرر  
هسههای ایرا با روی کار آم
( .)Phillips, 2016: 3رون پرون ه  

دولت ج ی به ریاست

حس روحانیازاساسمهفاوسش .باپیروزیروحانیدرانهخاباسریاستجمهرری،پرون ه
هسههای ایرا از شررای عالی امنیت ملی به وزارس امرر خارجه انهقا یافت و ترکیب هیأس

هسههایراتغییرداد.اولی حرکتدیپلماسیهسههایدولتیازدهمازنیریررک
مذاکرهکنن ه 
و سازما ملل شروع ش .جایی که رهی جمهرر برای شرکت در اجمس سرا کشررهای
هسههای
جها به سازما ملل سفر کرده برد و ای سفر آغاز دیپلماسی دولت در مرعرع  
کشرر برد.بمفاصله بهم ماه همی سا دور او مذاکراس مرسرم به وی آغاز ش .پ از
هشت  -نه دوره مذاکره فشرده ،سرانجام در 24تیرماه  9413برنامه جام او ام مشهرک
هسههای دولت یازدهم ش  .در پایا ای دوره از مذاکراس ،سن 
(برجام) حاصل دیپلماسی  
صفحهای مرسرم به برجام منهشر ش (ویصربیگی .)۲ :9413 ،در ادامه پژوهش بر پایه

 9۵1
چارچربنرری،ابه اخروجیتصمیماسمهمهری نهادهایتاثیرگذاربررون دیپلماسیهسهه
ایبررسیش هوآنگاهبهنقشوجایگاهنهادمجل بهعنرا نمادارادهملیومحرریتری 
نهادسیاسیکهتصمیماسآ برآین تصمیمگیری الگری سازمانیوعقمنیتمح وداست
یشرد.
بررسیم 

تصمیمگیرندگان سازمانی و مذاکرات برجام
ازآنجاکهعرصهسیاستخارجیازپیچی گیواهمیتویژهایبرخررداراستونهادی
مانن مجل به تنهایی نمیتران در مررد نحره تامی مناف ملی به درسهی تصمیمگیری کن ،
در ورانی اساسی کشررها از جمله در وانر اساسی جمهرری اسممی ایرا  ،نهادهای مهم
پیشبینی ش ه که برآین یا خروجی تصمیماس آ ها میتران نقش بسزایی در
دیگری نیز  
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تقریت و پیشبرد مناف و اه اف سیاست خارجی کشرر داشهه باش .ازای رودرای بخش
تصمیمگیری سازمانی آلیسر  ،برون ادهای (تصمیماس و پیشنهاداس)

ابه ا بر پایه الگری 
نهادها و سازما های عم ه تاثیرگذار بر رون مصرباس مجل

در زمینه برجام رابهاخهصار

بررسیوسپ بهنقشوجایگاهخطیرمجل درای مذاکراسخراهیمپرداخت.
نهاد رهبری؛بخشمهمیازتصمیماسسیاستخارجیبهطررمسهقیمویاغیرمسهقیمبر
عه هرهبریاست .مطابقاصل 991وانر اساسی،تعیی سیاستهایکلینرام،اخهیاراعمم
جنگ و صلگ با رهبری است .از طرف دیگر ،کلیه مصرباس شررای عالی امنیت ملی که
بخش مهمی از آ ها در ارتباط با سیاست خارجی است ،میبای به تأیی رهبری رسی ه و
رهبر دارای اخهیار برای نصب دو نفر در شررای مزبرر را دارد (ملکی .)912 :94۲2 ،در
مرعرع دیپلماسی هسههای با دولتهای  ۵+9هم رهبری معرم با سخنرانیهای مکرر و
تذکراس مررد نیاز به دنبا مطلربتری دسهاوردها بردن  .رهبری معرم در واکنش به
اظهاراس اوباما ،رهی

جمهرری آمریکا،که گفهه بردن «:یکی از حرفها ای برد که در

ایرا کسانیهسهن کهبا حلدیپلماتیکمسئلههسههایمرافقت ن ارن ...ای دروغاست؛در
هسههایحلبشردوبامذاکراسحلبشرد.آنچهملت
ایرا هیچک نیستکهنخراه مسئله 
نمیخراه .
زورگرییهای آمریکا؛ ای را  

تحمیلها و 

نمیخراهن عبارس است از وبر 
ایرا  
میکن وبر زورگرییهای طرف مقابل است.طرف
آنچه ملت ایرا در مقابل آ مقاومت  
میگری .
مربهمروبر کنی ؛ای را 
حرفهایما را 

میگری بیایی مذاکرهکنیمو شما
مقابل 
پشتسرِ
مذاکرهکنن هو 

ملتایرا درمقابلای ایسهاده استویقینانهمسئرال ما،نه هیاس
آ هاملتایرا ،مطلقاای راوبر نخراه کرد»(سخنرانیرهبری.)13/9/9،رهبریدرطر 
مذاکراسهمرارهازتیممذاکرهکنن ههسههایحمایتکردن و درباره نقش مجل شررای
اسممی در بررسی برجامگفهن :درخصرص ابعاد حقروی و وانرنی ای مرعرع و اوهیاهاس
آ ،بای صاحبنررا وکارشناسا حقروینرردهن .اماازنگاهکلی،م معهق موبهآوای
گفههامکهمصلحتنیستمجل شررایاسممیازمرعرعبررسیبرجام
رهی جمهرر هم 
کنار گذاشهه شرد.در عی حا فرمردن :م در مررد نحره بررسی و اینکه آ را رد کنن و
ترصیهای به مجل ن ارم و ای  ،نماین گا ملت هسهن که بای تصمیم

یا تصریب کنن هیچ 
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بگیرن (پرراحم ی و بازوبن ی .)11 :941۷ ،به طرر کلی سه عنصر واو بینی ،عقمنیت و
مصلحتوتراز میا واو بینیوآرما گراییرادرمراع مقاممعرمرهبرینسبتبهبرجام
هیبحثواوعیت،مصلحتوعقمنیتپررنگترهمهست.بع از

مشاه همیکنیم.دراینجاح
میفرماین :برجاممرافقانیداردومخالفانی؛بهنررم ،
پایا مذاکراسهسههای،رهبریمعرم 
اغراقگریی
هم مرافقا و هم مخالفا  ،هر دو در بیا نرراس خردشا مبالغه میکنن ؛  
منفیای دارد؛ یک محسّناتی دارد ،یک
میکنن  ...برجام یک نقاط مثبهی دارد ،یک نقاط  

معایبی دارد ...باالخره یک محسّناتی برد و انسا ح

میکرد که ممک است ای فرای 
 

وجرد داشهه باش  .شروع ش ای مذاکراس؛ بع هم که خب ،زما دولت جناب آوای
روحانی طبعاً گسهر بیشهری و فعّالیّت بیشهری پی ا کرد (جمعی از نریسن گا .)22:941۵ ،
میرس درچنی شرایطیطر رویکرد «نرمش وهرمانانه»ترسط رهبر معرم
بنابرای ،به نرر  
رغمبیاعهمادینسبت

بسیارهرشمن انهوبرایگذرازای وععیتوپیچی گیهابردکهعلی
بهطرفهایآمریکاییواروپایی،ولیدستدولتآوایروحانیرابرایانجام مذاکراس

هسههایبازگذاشتوترافقبرجامحاصلدیپلماسیدولتیازدهمش .

شورای عالی امنیت ملی؛ در نرام حقروی کشررما  ،شررای عالی امنیت ملی
مرافقتنامهبی المللیران اشههوای صمحیتانحصارا

صمحیتتصریببرجامبعنرا یک
دراخهیار مجل

شررای اسممی ورار دارد .باای حا برپایهوظایفواخهیاراسای شرر

مرافقتنامههای بی المللی از جمله برجام

مطابقبااصل 9۷4وانر اساسی ،صمحیت ورودبه 
میتران از
مییاب .نخست؛شررایعالیامنیتملی 
راداردکهای ورودبهدوصررستحقق 
حرزه مرعرعاس مرتبط با ترافق ایرا 
تصریبسیاستهای دفاعی و امنیهی کشرر در  

طریق 
و ۵+9و یا اتخاذ تصمیماتی در خصرص ته ی های داخلی و خارجی ،بر تصریب برجام
میتران او ام به تصریب
دویقتر شررای عالی امنیت ملی  
اثرگذار باش  .به عبارس  
برنامه جام او ام مشهرک نمای ؛ نه اینکه
سیاستهایی در ارتباط با مرعرعاس مرتبط با  
مسهقیما مه برجام راتصریب نمای .در ای صررس بررسی و تصریب ای سیاستها ترسط
شررای عالی امنیت ملی نافی صمحیت مجل

شررای اسممی دربررسی و تصریب برجام

نیست ،لیک از آنجا که هنجارهای حقروی مصرب شررابرتر از هنجارهای حقرویمصرب
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میباش  ،مجل
شررای اسممی  

در فرآین بررسی و تصریب برجامملزم به حرکت

وسیله سیاستهای شررای عالیامنیت بردهاست؛ چرا که
چارچربهای طراحی ش ه به  

در 
تصمیمگیری درخصرص

خاصسیاستگذاری و 

مطابق اصل  9۷4وانر اساسی صمحیت 
مرعرعاس دفاعی و امنیهی بر عه ه شررای عالی امنیت ملی ورار گرفهه است و همه نهادهای
میباشن .درهمی راسهاعلی
رعایتصمحیتهای مذکرر در اصل   9۷4

وانرنی مرظف به 
شمخانی،دبیرشررای عالی امنیت ملیایرا ،دردی اربامارتی لین گارد،وزیرامررخارجه
هسههای با  ۵+9بر ت اوم
دانمارک،با بیا عزم ج ی و رویکرد صادوانه ایرا در مذاکراس  
همکاریباآژان بی المللیانرژیاتمی تاکی کردواظهارداشت«:درمقابلانجامتعه اس
بر دسهیابی کامل به حقرق وانرنی خرد نیز اصرار داشهه و هیچگرنه زیادهخراهی را نخراهیم
پذیرفت»(ایرنا.)9414/4/9۷،
شورای نگهبان؛ شررای نگهبا نیز با اخهیاراتی که اصر  13و  14وانر اساسی در
تأیی نهایی مصرباس مجل

به آ داده ،مسئرلیت تطبیق ورانی مصربه مجل

را با وانر 

میتران درکنهر سیاستخارجی،بریژهدرجلرگیریاز
اساسیوشرعمق ساسممداردو 
انحراف از اه اف تعیی ش ه در وانر اساسی نقش مهمی را بازی کن (پررسعی :94۲۷ ،
 .) 424جایگاه شررای نگهبا در بررسی برجام از منررهای بسیاری وابل ارزیابی است.
معهق ا به منرر حقروی در مررد نقش شررای نگهبا و صمحیت آ معهق ن بر اساس
نرراس تفسیری شررای نگهبا از جمله تفسیر اصل  ،92۵شررای نگهبا ممک عرورس
تصریب معاه اس در مجل

را تعه آور برد اسناد اعمم کرده است .میترا خروجی

تصمیمنهاد شرراینگهبا را در مررد جایگاه مجل

شررایاسممی درتصریب یاع م

تصریب برنامه جام او ام مشهرک در بیاناس سخنگری ای نهاد مشاه ه کرد .ابراهیمیا 
سخنگری ای نهاد معهق است« :اگر برجام را یک معاه ه بی المللی تلقی کنیم ،نیاز به
تصریب در مجل

دارد و حهی اگر یک معاه ه بی المللی نیز تلقی نشرد ،باز هم به معنای

کنار گذاشهه ش

مجل نیست .وی در ترعیگ ای مسئله تصریگ کرد:اصر وانر اساسی

میتران حهیاگربرجام
بهمجل اخهیارعاموانر گذاریاعطاکردهوبرای اساس،مجل  
میدان برایدولتممنرعکن 
یکوراردادبی المللینیزتلقینشرد،آنچهراکهبهمصلحت 
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یااجازهبرخیاو اماسراصادرکن ویاحهیبایکطر ،ویردیرابرایاو اماسدولتدر
هرزمینهازجملهدرحرزهروابطخارجیتعریفوتعیی کن .ابراهیمیا تاکی کرد«:صرف
نرر از چگرنگی ترصیف ماهیت برجام ،مجل

میتران نقش عام م اخله و
همیشه  

وانرنگذاری خرد را داشهه باش ؛ در واو  ،نگاه م نسبت به حقرق اساسی ای است که چه
برجامرایکمعاه هبی المللیب انیموچهن انیم،مجل اخهیارتأثیرگذاریدرای زمینهرا
خراه داشت» (تابناک .)9413 /4/94 ،هر چن که بر اساس وانر اساسی ،معاه اس و
عه نامههاپ ازتصریبمجل شررایاسممیمیبایستبهشرراینگهبا جهتمغایرس
باشرعمق سارسا شردولیدرای مرردشرراینگهبا ازوبلبهنماین گا مجل چراغ
سبزنشا میده کهبهسن برجامورودپی اکنن .
قوه مجریه؛ رهی

جمهرربعنرا ریاستورهمجریه که پ

عالیتری مقام
از رهبری  

رسمی کشرر است ،براسطه تعیی وزرا از جمله وزیر امرر خارجه (اصر  )944 ،923که
مرافقتنامهها و

مقاولهنامهها ،

مجریا اصلی سیاست خارجی هسهن  ،امیای عه نامهها و 
دولتها و همچنی  ،امیای پیما های مربرط به اتحادیههای

وراردادهای دولت ایرا باسایر 
بی المللی پ

تصمیمگیریو اجرایی

از تصریبمجل  ،اصل  92۵نقش مهمی در ساخهار 

سیاست خارجی بر عه ه دارد (پررسعی  .)429 :94۲۷ ،برای بررسی نقش وره مجریه در
برجام،الزماستبهشرایطومناسباسایرا وبلازبرجامترجهشرد .شررای امنیت از 2114
تا  2191مجمرعاً  4وطعنامه شامل  3وطعنامۀ تحریمی ذیل فصل  ۷منشرر ملل مهح علیه
کشررما وع نمرد و هیچک ام از اعیای داهم شررای امنیت حهی یک مرتبه به ای 
وطعنامهها رأی ممهن نیز ن ادن  ...در همی م س ،اتحادیۀ اروپا نیز چن تصمیم تحریمی
تحریمها طیف بسیار وسیعی

بزرگ و بسیار ج ی علیه کشررما اتخاذ کرد.در مجمرع ،ای 
از فعالیتها و بخشهای اوهصادی ایرا  ،از صنعت وصادراس نفت گرفهه تا بیمه نفهکشها و
کشهیرانی ،بنزی و گازوهیل ،ارتباطاس پرلی و مالی بی المللی ،انراع فلزاس ،صنعت
میداد»(
خردروسازی ،صنعت پهروشیمی ،تجارس خارجی و...را ه ف ورار  

Lew, Jacob J,

 .)7/23/2015تحریمها و فشارهای امریکا بر کشررهای خری ار نفت ایرا نیز باعث ش تا
صادراس نفت ایرا نیز درفاصلۀ  2199تا  2194از  2/۵میلیر بشکه در روز به ح ود یک
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میلیر بشکهبرس (.)Laub, 2015: 15درواو ،همۀخری ارا نفتایرا ناچارش ن درمیزا 
وارداسنفتازای کشررتج ی نررکنن .اتحادیۀاروپابهطررمسهقلنفت ایرا را تحریم
نمرد و به یکباره  411هزار بشکه وارداس روزانه نفت از ایرا را وط کرد.آفریقای جنربی،
سریمنکا ،مالزی ،سنگاپرر و برخی از کشررهای دیگر نیز به طرر کامل بهوارداس نفت از
ایرا پایا دادن .ژاپ  ،هن  ،کره جنربی و ترکیه ح ود  ۵1درص یا حهی بیشهر از ای میزا 
ازوارداسنفتایرا کاسهن (.)Katzman, 2015: 17درنهیجۀ فشارهابرمهمهری منب درآم 
بهعنرا ولب
ایرا  ،شرک ارزی نسبهاً ش ی ی به کشرر وارد ش  .تحریم بانک مرکزی  ،
سیسهممالیایرا ،ش سفشارناشیازای شرکراچن ی برابرنمرد.بهتعبیردیری کره ،
خزانهداری آمریکا ،ای وععیت باعث وارد ش
معاو سابق وزیر  

«ش ی تری فشار مالی

تاریخ تحریمها بر ایرا ش » (جمشی ی .)94۲ :9412 ،با ترجه به ای شرایط ،ریاست
میگرییم
جمهرری در مراسم دهمی دوره جایزه ملی محیط زیست ،اظهار داشت؛ «اینکه  
تحریمهایظالمانهبای 

چشمهایشا رازیادنچرخانن !
تحریمظالمانهبای ازبی برودبعییها 
از بی برود تا سرمایه بیای  .تا مسئله محیط زیست حل شرد.تا اشهغا جرانا حل شرد.تا
صنعتجامعه حلشرد.تاآب خررد مردمحلشرد.تامناب آبیزیادشرد.تابانکهایما
احیاشرد»(انهصاروافراسیابی.)4۲:941۵،دراظهارنرریدیگرازسریمحم جرادظریف،
وزیر امرر خارجه ،در پاسخ به انهقاداس یکی از دانشجریا نسبت به ترافق ژنر گفهه برد:
کردهای 
میترسن .آیاشمافکر 
نمیترسن .ازای مردم 
غربیهاازچهارتاتانکومرشکما 
« 
میتران تمام سیسهمهای نرامی ما را از کار بین ازد ،از سیسهم
که آمریکا که با یک بمبش  
میترس »(سخنرانی.)92/1/9412،
نرامیما 
گیریهای سیاست خارجی

قوه قضاییه؛ هر چن که وره ویاییه مسهقیما در تصمیم
دخیلنیست،امادردوبخشحیررای ورهپررنگمیشرد.او مراردمربرطبهتحرالس
ویاییکشرروالزاموزارسامررخارجهبهپاسخگرییدربرابرنهادهایحقرقبشریمانن 
گروهحقرقبشرسازما مللمهح ویاکمیههحقرقبشرمسهقردرژنراست.دومورهویاییه
با داشه دو بازوی نرارتی یعنی دیرا ع الت اداری و سازما بازرسی کل کشرر بر
فعالیتهای وزارس امرر خارجه نرارس مینمای (ملکی .)914 :94۲2 ،بر همی اساس،
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جایگاه ونقشورهویاییه در مرعرعمذاکراسهسههایدر سخنا ریاست ای وره کامم
روش و هری است .در ای زمینه آملی الریجانی چنی اظهار داشت« :واوعا برخی منهق ا 
حرفهای بسیار افراطی و خمف واو زدن که حهی به نرر بن ه

بیانصافی کردن و 
برجام  
برخی از آ ها جرم برد و گما ن ارم اینها ع ه چن انی باشن و در مقابل ای گروه منهق ا 
عاول ،مه ی و اهل فنی ورار دارن که به جای جای ای تفاهم منهق هسهن  .بن ه در طر 
م سمذاکراس،همرارهازتیممذاکرهکنن هودولتمحهرمحمایتکردمواکنر هم چنی 
بردهان که
بردهان ،باتم شبانهروزیکاریرابه جلر 
است.تیممذاکرهکنن هافرادمه ینی 
آسا نبرد و لذا حاصل کار آنا سزاوار هر گرنه تق یر و تشکر است.تفاهم برجام ،کاری
عاومنه و ت بیری معقر برد» (فارس .)9۲/۲/9413،رهی

دسهگاه ویا با تاکی بر دشراری

رون مذاکراس و نهایج بهدستآم ه از برجام برای دولت و ملت ایرا گفهن « :جمهرری
میکن 
اسممی ایرا در ای مذاکراس امهیازاتی داد و امهیازاتی گرفت و نگاه منصفانه اوهیا  
کههردوکفهای ترازوراباواو بینیببینیمودر ای صررساستکهبای اذعا کنیمنهایج
دستآم هوابلوبر ،ارزشمن ،منطقیوعقمنیبردهاست»(خبرآنمی .)2۲/91/9413،بر
به 

اساس سخنا ریاست وره ویاییه ،کامم روش است که وی برجام را حاصل عقمنیت
رعایتبخشووابلوبر تصررمیکنن وازهیئتمذاکرهکنن ههسههایهمبخاطردسهیابی
بهچنی سن یو ردانیمیکنن .
مجلس نهم و دهم و دیپلماسی هستهای (برجام)
هسههای ایرا باکشررهای ۵+9حاصل
چنانکهدرباالترعیگدادهش ،انجام مذاکراس  
تصمیم یک سازما یا نهاد و یا فرد خاصی نبرد بلکه مجمرعهای از سازما ها و نهادهای
رسمی در ای امر دخیل بردن  .از منرر الگری تصمیمگیری سازمانی آلیسر  ،برو داد و
خروجیتصمیماسای نهادهاازجملهنهادرهبری،شررایعالیامنیتملی،شرراینگهبا ،
نقطهای رسی ه بردن که مذاکره و
وره ویاییه و وره مجریهو ...روش است که همگیبه  
میدادن  .بع ازبهثمررسی
دیپلماسی را به ع م مذاکره ترجیگ  

مذاکراسهسههایبرای

تایی یاردآ ،سازما هاونهادهایوانرنگذاریهرکشرریمهناسبباساخهارآ کشررحق
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چالشهایداغورودمجل نهمبهعنرا یکیاز

رو،بحثهاو

تایی یاع متایی دارن .ازای 
بازیگرا وانرنگذار و خردمن ؛ در دیپلماسی هسههای به خصرص در مرعرع برجام با سخنا 
مشخصتری پی اکردو

رهبر معرم انقمب در دی ار با اعیای مجل خبرگا رهبری مسیر 
پ ازکشوورسهایفراوا کلیاس برجام در والب یک طر از سری نماین گا مجل 
مرردبررسیورارگرفت.

مجلس و برجام؛ ترکیب دو الگوی عقالنیت محدود و سازمانی
دوره نهم؛ برجام
وره،فشاروجرروانیعلیهکسانیبردکهدردیپلماسیهسههایبهدنبا مطلربیت

درای د
ح اکثریوعقمنیتمطلرببردن .یعنیجهتگیریافکارعمرمیدرای برههبهگرنهای
بردکهکسانیکهمخالفمذاکراسهسههایویاخراها اوه ارسیسهمنرامی-مرشکیایرا 

جنگطلب»ومخالفمناف ملیورفاهمردمولم ادمیش ن .به

بردن ،بهعنرا «افراطی»«،
ناچار و یا به ور معروف کسانی که در ای مسیر ورار میگرفهن بای همرنگ جماعت
میش ن  .همسریی با افکار عمرمی یعنی عقمنیت مح ود ،مذاکره برد  -برد ،همکاری و

همگرایی بی المللی ،کاسه از فشار نرام بی الملل و ک خ امحرری ،بهتب مجل

هم

می بایست براساسهمی عقمنیتمح ود ونگاهسازمانیدر دیپلماسیهسههاینقشایفا

کن  .بر همی اساس او اماس مجل

نهم که در ادامه ترعیگ داده میشرد از همی وبیل

میباش :


الف -قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هستهای ملت ایران

در اجرای اصل ( )924وانر اساسی ،وانر الزام دولت به حفظ دسهاوردها و حقرق
هسههایملتایرا کهباعنرا طر یکفرریهیبهمجل تق یمگردی هبرد،باتصریبدر

جلسه علنی مررخ  9413/ 3/ 2و تأیی شررای نگهبا  ،به پیرست ابمغ گردی .ماده واح ه:
در راسهای صیانت از مناف ملی و رعایت مقرراس پادما معاه ه من گسهر سم های
مذاکراسهسههایباکشررهای۵+9درصررتیمعهبراستکهالزاماس

هسههای،هرگرنهنهایج
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بهصررسشفافرعایتشرد-9:لغرتحریمهابای بهطرریکجاوکاملدرمه ترافقنامه
زیر 
درج ش ه و در روز آغاز اجرای تعه اس جمهرری اسممی ایرا انجام شرد -2 .آژان 
نرارسهای مهعارف از

بی المللی انرژی اتمی در چارچرب ترافقنامه پادما  ،مجاز به انجام 
غیرهسههای ،اسناد و

هسههای است و دسهرسی به اماک نرامی ،امنیهی و حساس 
سایتهای  

دانشمن ا ممنرع است و بای مصرباس شررای عالی امنیت ملی رعایت شرد -4 .هیچ
هسههایوتحقیقوترسعه،پذیرفههنیستو
صلگآمیز 
مح ودیهیبرایکسبدانشوفناوری 
بای مصرباس شررای عالی امنیت ملی رعایت شرد.تبصره  :9براساس اصر ()۷۷و ()92۵
وانر اساسی ،نهیجه مذاکراس بای به مجل

اراهه شرد.تبصره  :2وزیر امرر خارجه مرظف

است رون اجرای ترافقنامه را هر  4ماه یک بار به مجل

گزار ده .گروه امنیت ملی و

سیاستخارجیمجل هر4ماهیکبارگزار رون حس اجرایترافقنامهرابهنماین گا 
مجل اراههکن (مرکزپژوهشهایمجل .)9413/3/4،

ب -طرح اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام

گروهامنیتملیوسیاستخارجهمجل دراجرایاصل()924وانر اساسیبهپیرست
(وانر او ام مهناسب و مهقابل)که در جلسه علنی مجل مررخ  9413/۷/29تصریب و در
تاریخ  9413 /۷ /22به تأیی شررای نگهبا رسی ه و طی نامه شماره  493/۵2۲42مررخ
 9413/۷/24واصل گردی ه ،به پیرست جهت اجرا ابمغ گردی  .ماده واح ه :دولت در
چارچرب مصرباس شررای عالی امنیت ملی در صررتی میتران به شکل داوطلبانه برجام را
اجراکن کهاحکاموتکالیفزیررادرفرآین اجرارعایتنمای :
 -9بر اساس فهرای رهبری معرم انقمب ،هیچ دولهی در ایرا حق ترلی و بکارگیری
هسههای جهانی را به طرر
هسههای را ن ارد و دولت مرظف است سیاست خل سم  
سم  
فعا دنبا کن و در کلیه تم های بی المللی ،حقروی و دیپلماتیک برای نجاس بشریت از
هسههای و اشاعه آ ها از جمله از طریق ایجاد مناطق عاری از سم های
خطر سم های  
هسههای به خصرص
کشهار جمعی بریژه در ایجاد اههمف منطقهای خاورمیانه عاری از سم  
هسههایرژیمصهیرنیسهیفعاالنهمشارکتنمای .
درزمینهخل سم  
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 -2پایه برنامه جام او ام مشهرک بر همکاری و احهرام مهقابل ورار دارد و هرگرنه او ام
بهانهای به خاطر اجرای برجام و یا غیر آ با تشخیص شررای
مبهنی بر فشار و ته ی به هر  
عالیامنیتملیمرجبتج ی نرردرای همکاریمیشردوالزماستدرآ صررسمطابق
مصرباسای شررااو اماسمهقابلدرنررگرفههشرد.
 - 4دولت مرظف است هرگرنه ع م پایبن ی طرف مقابل در زمینه لغر مؤثر تحریمها یا
بازگردان تحریمهایلغرش هویاوع تحریمتحتهرعنرا دیگررابهدوترص کن و
او اماس مهقابل در جهت احقاق حقرق ملت ایرا انجام ده و همکاری داوطلبانه را مهروف
صلگآمیز جمهرری اسممی ایرا را ساما ده به طرری
نمای و ترسعه سری برنامه هسههای  
غنیسازی کشرر به  911111سر افزایش یاب .شررای عالی
که ظرف م س  2سا ظرفیت  
میباش .دولت بای ظرف م س چهار ماه برنامه
امنیت ملی مرج رسی گی به ای مرعرع  
خردرابرایای منرررجهتتصریببهشررایعالیامنیتملیاراههنمای .
چشمان از تجاری صنعهی از جمله در حرزه
هسههای را با  
 -3دولت مرظف است برنامه  
غنیسازی و تحقیق و ترسعه منطبق با طر درازم س سازما انرژی اتمی کشرر دنبا کن .

غنیسازیوتحقیقو
سازما انرژیاتمیکشرربای طر درازم س9۵سالهکشرردرحرزه 
ترسعه را ح اکثر ظرف م س دو ماه پ
ملی برسان و به آژان

از ابمغ ای وانر به تصریب شررای عالی امنیت

بی المللی انرژی اتمی اراهه کن به نحری که پاسخگری نیاز کشرر

برایسرختراکهررهایو رسوتحقیقاتیباش .
-۵بازطراحیراکهررآبسنگی اراکوهمچنی درصررسعرورستباد ذخایرغنی
ش ه ،منرط به انعقاد وراردادهای وطعی و مطمئ جایگزی و حصر اطمینا نسبت به اجرای
آ هاباش .
-4نرارسهایآژان بی المللیانرژیاتمیدر چارچربمقرراسبی المللیوبارعایت
میکن  ،انجام پذیرد و دولت
مصالگ امنیت ملی کشرر که شررای عالی امنیت ملی مشخص  
بای مراوبت کن که در مسیر اجرای برجام و پ از آ  ،حفاظت کامل از اسرار و اطمعاس
طبقهبن یش هبریژهدرحرزهنرامیوامنیهیصررسگیرد.میزا همکاریباآژان منرطبه

او اماس احهیاطی الزم برای تیمی ای امر ،ترسط آژان است.همچنی هیچگرنه دسهرسی
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نرارتی آژان

نمیباش مگر آنکه
به مراکز نرامی و اشخاص حقیقی به بهانه برجام مجاز  

بهصررسج اگانهوباجزهیاسبهتصریبشررایعالیامنیتملیبرس .
مرارد 
 -۷دولت و ورای مسلگ کشرر مرظفن به منررر حراست از امنیت و مناف ملی کشرر و
حمایت از مهح ا در مقابله با تروریسم ،ت ابیر الزم را نسبت به تقریت ترانمن یهای دفاعی
زمینههای آفن ی و پ افن ی از جمله هرایی ،دریایی ،زمینی ،مرشکی و ایجاد پ افن 
در همه  
باطریهای هسههای ،تصریربرداری نرترونی و

هسههای و ساخت پیشرا ها ،
در مقابل حممس  
برنامهریزیواو امکنن .
پزشکیهسههایباورسوج یت 
-۲دولتو سایردسهگاههای حاکمیهیو عمرمیمرظفن درچارچربمصرباس شررای
عالی امنیت ملی ت ابیر الزم را در نرر بگیرن تا در اثر اجرایی ش

برجام به هیچ وجه اجازه

دولتهایخارجیدادهنشردو

فرصتطلبیوسرءاسهفادهدرداخلکشرربهآمریکایادیگر

فرصهیبراینفرذیاسرءاسهفادهسیاسی،اوهصادی،فرهنگیوامنیهیدراخهیاراسهکبارجهانی
ورارنگیرد.
 -1دولت مرظف است مناب مالی آزاد ش ه را در چارچرب ورانی و در جهت تحقق
گذاریهای عروری و با اولریت نیازهای بخش


سرمایه
اوهصاد مقاومهی و رونق ترلی  ،
خصرصیوتقریتصن وقترسعهملی،صرفکن .تبصره:9وزیرامررخارجهمرظفاست
رون اجرای ترافقنامه را هر  4ماه یک بار به گروه امنیت ملی و سیاست خارجی مجل 
گزار ده  .گروه امنیت ملی و سیاست خارجی مرظف است هر  4ماه یک بار گزار 
اجرای برجام را به صح علنی مجل

اراهه کن  .تبصره  :2با اجرای (وانر الزام دولت به

تعلیق او اماس داوطلبانه در صررس ارجاع و یا گزار

هسههای به شررای امنیت)
رون  

مصرب ( 9413/1/9وانر الزام دولت به تج ی نرر در همکاری با آژان بی المللی انرژی
هسههای) مصرب
صلگآمیز  
اتمی) مصرب ( 94۲۵/91/4وانر صیانت از دسهاوردهای  
هسههای ملت ایرا ) مصرب
( 94۲1/3/21وانر الزام دولت به حفظ دسهاوردها و حقرق  
میشرد.وانر فرقمشهملبرمادهواح هو2تبصرهدرجلسهعلنیمررخ/29
9413/3/2لغر 
 9413/۷مجل تصریب ش و در تاریخ  9413/۷/22به تأیی شررای نگهبا رسی (مرکز
پژوهشهایمجل .)24/۷/9413،
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پ -تشکیل گروه ویژه برجام

او اماس مجل نهم با تشکیل گروه ویژه برجام مهشکل از  9۵نفر از نماین گا در اواخر
مردادآ سا به طرر رسمی آغاز ش  ،هر چن تا پیش از ای به دلیل اهمیت مرعرع برجام،
گروه امنیت ملی و سیاستخارجی مجل خرد راسا ای مرعرع را در دسهررکار ورار داده
میداد .سی محم حس ابرترابی فرد ناهب رهی او مجل 
پیگیریهای الزم را انجام  

برد و 
کهدرغیابعلیالریجانیریاستبخشیازنشستآ روزپارلما رابرعه هداشتاسامی
اعیایگروهرابهترتیبآرابهشر ذیلاعممکرد:

نام نماینده

شهر نماینده

جناح سیاسی نماینده

-9نقریحسینی

ورامی 

اصرلگرا

-2اسماهیلکرثری

تهرا 

اصرلگرا

ابرترابیفرد

-4محم حس 

تهرا 

اصرلگرا

کارخانهای

-3

هم ا 

اصرلگرا

-۵حسی نجابت

تهرا 

اصرلگرا

-4زاه ی

کرما 

اصرلگرا

-۷علیرعازاکانی

تهرا 

اصرلگرا

-۲عمءال ی بروجردی

بروجرد

اصرلگرا

-1سی محمردنبریا 

تهرا 

اصرلگرا

-91مهردادبذرپا 

تهرا 

اصرلگرا

-99منصررحقیقتپرر

اردبیل

اصرلگرا

-92وحی احم ی

کنگاور

اصرلگرا

-94منصررآرانی

آرا وبی گل

اصرلگرا

-93تاجگردو 

گچسارا 

اصم طلب

-9۵مسعردپزشکیا 

تبریز

اصم طلب


کلآرایماخرذهبرایانهخاباعیایگروهویژهبرجام22۵رأیبردکهوکمیملتاز
میا  23کان ی به  9۵نفر رای مثبت دادن  .آیی نامه داخلی گروه ویژه بررسی برجام در
اجرایماده33وکلیهمرادذیربطآیی نامهداخلیمجل ازجملهمراد،4۲،4۷،4۵،43،44
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۷9،۷1،41آیی نامهداخلیگروهویژهبررسیبرجام،نهایجوپیام هایآ برایمجل نهم
با  93مادهدر جلسه مررخه  9413/4/9۵با دریافت نرر اعیا مررد تایی گروه ورار گرفت
(تابناک.)9413/۵/2۲،مهمهری او اماسای گروهپ ازشگلگیری،بررسیبرجامونهایج
بهعنرا رهی
آ برد که ترسط علیرعا زاکانی  

گروه مذکرر ای طرر بیا میشرد« :با

علیهمالسمم و در عمل به رهنمرد رهبر معرم
اسهعانت از خ اون سبحا  ،ترسل به اهل بیت  
مبنیبردوتنرردربررسینهایجمذاکراسوباترجهبهمسئرلیتوانرنیخرددرنماین گیاز
تیمهای
مردم شریف ایرا اسممی ،طی بیش از  31روز با برگزاری جلساس مهع د با  
مقامهای مسئر عالیرتبه کشرری و لشگری ،اسهادا دانشگاه و
هسههای  ،
مذاکرهکنن ه  

کارشناسا مخهلف،بهبررسیمه نهاییش همذاکراستحتعنرا برجاممیا ایرا وگروه
۵+9ووطعنامه2249پرداخت،ای گروهترفیقیافت9۷1ساعتجلسهکاریداشههباش که
مذاکرهکنن ه وزارس امرر خارجه و سازما انرژی اتمی،

 ۵4ساعت آ با مسئرال تیم 
تأیی کنن گا و نقادا مرتبط و مهخصصی و ان یشمن ا کشرر و  ۵1ساعت نشست اعیای
کمیهههایتخصصیخردرابهمیزا 42
گروهو1ساعتجلساسهیأسرهیسهبرد؛9۵جلسه 
ووتگذاری مناسب برای جلساس مهع د با کارشناسا و مهخصصی امر و بررسی
ساعت با  
غنیسازی شهی علی
سایتهای  

اسناد و نهایج آ ها تشکیل ده ؛  24ساعت بازدی می انی از 
محم ی در فردو و شهی احم ی روش در نطنز و راکهرر تحقیقاتی و کارخانه ترلی آب
سنگی اراک داشهه باش و جلساس کارشناسی با عزیزا فعا و مسئرال آ ها در کنار
بررسی کارهای انجام ش ه ترسط سایر مجمرعههای مسئر و تخصصی در کشرر برگزار
نمای »(فارس.)9413/۷/92،ای گزار ازسریگروهویژهبرجامدرشهریررماههمی سا 
درصح مجل وراهتش (عباسخروحاتمی.)93،94:9413،

ت -گروه امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس

گروهامنیتملیوسیاستخارجیمجل ،یکیازکمیسیر هاییبردکهدردوازدهسا 
شررایعالیامنیتملیبه

هسههایاز
گذشهه؛ازمجال هفهمتانهمبجزمقط انهقا پرون ه 
وزارس خارجه در دولت حس روحانی کمهر درگیر مرعرعاس کم و اصلی سیاست
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خارجی برد.بع از پذیر برجام با پیشنهاد نماین گا و تصریب صح  ،عمم گروه امنیت
ملی بعنرا گروه اصلی دخیل در بررسی مرعرعاس مربرط به سیاست خارجی ،از پرون ه
فمحتپیشه از نماین هگا 

کنار رفت و گروه ویژه برجام جای آ را گرفت ،مرعرعی که 
مجل ای دورهبهآ نق داشت.اوازواژه«کما»برایعملکردگروهامنیتملیمجل نهم
اسهفاده کرد و تشکیل گروه ویژه برجام و آ سرو ص اهایی که در گروه علیه تیم
مذاکرهکنن ه به پا ش را دلیل کمای گروه اعمم کرد .ای در حالی است که منصرر

حقیقتپرر دیگر نماین ه مجل


میگری «:گروه امنیت به دلیل سؤاالس
نهم در همی باره  

میش  ،جلساس زیادی را به ای 
زیادی که از وزارس خارجه درباره رون مذاکراس مطر  
بهصررسم اومدرجریا کارهایوزارسخارجه
مرعرعاخهصاصدادودر41ماهگذشهه 
میافزای «:بنابردرخراستنماین گا 
وسازما انرژیاتمیبرد»(وربا اوغلی،)9:941۵،او 
ورأیصح علنی،گروهویژهشکلگرفتواعیایآ همبارأیصح انهخابش ن .اما
تشکیلگروه تقصیرکمکاریگروهامنیتملینبرد.بلکهغفلتهیأسرهیسهمرجب ش ای 
اتفاق رخ ده .همه ای مرعرع در کمهر از یک ساعت اتفاق افهاد» (عباسخروحاتمی،
هیأسرهیسه و مجل

منصرریآرانی «

 .)94:9413باای  حا به گفهه عباسعلی 

با تصحیگ

اشهباه خرد ،برجام را در مجرای صحیگ خرد ورار داد» (وربا اوغلی .)9 :941۵ ،اشاره
منصرری به تصریب برجام در گروه امنیت ملی و تصریب نهایی آ در صح علنی مجل 
در21دویقهاست.

دوره دهم (پسا برجام)
مجل دهم اولی مجل

بع از ترافقنامه برجام است .بسیاری از منهق ا و مخالفا 

برجام از راهیابی به ای دور از مجل بازمان

کسانی چر علیرعازاکانی رهی کمیسیر 

معروفتری 

ویژه برجام ،احم ترکلی ،الیاس نادرا  ،اسماهیل کرثری ،مهرداد بذرپا ...و 
میگری « :ای 
آنها ح اد عاد که ریاست مجل دور هفهم را عه هدار برد؛ وی در ای باره  
پ ی ه تک علهی نیست و علتهای مهع دی دارد.یک دلیل آ است که ما در وییه برجام
دولهیها در مقابل بیشهر امی 

آمریکاییها بردیم و 

بیشهر نگرا نقض عه و عه شکنی 
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میدادن .در ای بی مردم گرفهار ترجیگ دادن فعم به آنهایی که جانب امی واری را تقریت

میکنن رای دهن  9.اکنر نیز ما امی واریم که مشکمس مردم حل شرد اما هر چه زما 

میکن حقباآنهاییاست کهنگرا بردن »(ایسنا/4/2۲،
میگذردرفهارآمریکاییهاثابت 

.)941۵مردمایرا پ ازاجراییش برجامازسریدولتو نرارسمجل دهمدرانهرار
نهایج و تاثیراس ناشی از ترافق هسهه با کشررهای گروه  9۵هسهن .در همی مررد در اجرای
تبصره  :9وانر او ام مهناسب و مهقابل در اجرای برجام،گروه امنیت ملی و سیاست خارجی
مجل

مرظف است پ

سهماه از وزارس امرر خارجه هر  4ماه
از دریافت گزار های  

گزارشیازرون اجراییبرجامتق یمنماین گا مجل کن .

الف -ارائه گزارشهای ششماهه گروه امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس
 گروهامنیتملیوسیاستخارجیمجل دردورهدهمعموهبربررسیگزار های
ماهوزارسامررخارجه،هرششماهیکبار؛خردنیزدرصح علنیمجل درچن بخش،


سه
پیشرفتهایحاصلش هدربرجامراگزار میده :

نهگانه ابمغی رهبر معرم؛
بخشاو :تمرکزاصلینماین گا مجل برروی-9:شروط  
 -2وانر او ام مهناسب و مهقابل دولت در اجرای برجام؛  -4مه برجام؛  -3گزار های
سهماهه وزارس امرر خارجه؛  -۵گزار های مکهرب و ارسالی سایر وزارتخانهها،
رسمی  
دسهگاههای ذیربط که به دنبا درخراست گروه ،تهیه و به گروه ارسا 

ارگا ها ،سازما ها و 
هسههای و دی ار حیرری و گفهگر و مذاکره با
ش ه است؛  -4بازدی های می انی از مراکز  
نشستهای مهع د با مسئرال ارش وزارس امرر

م یرا  ،مهخصصا وکارشناسا مربرطه؛  -۷
خارجه ،سازما انرژی اتمی و سایر وزارتخانهها ،سازما ها و دسهگاههای ذیربط با اجرای
برجام(عباسخروحاتمی.)91:9413،بخشدوم:درای بخشنیزکلیهتعه اسکشررما 

راسهیآزماییآژان بی المللی

میپذیرفتتاپ از
میبایستپیشازاجرایبرجامانجام 
که 
انرژیاتمیامکا اجرایبرجامفراهم شرد،انجامومحققگردی هاست.بخشسرم:اجرای
تعه اس کشررهای مرسرم است که شامل  -9خاتمه بخشی
وطعنامههای آژان

امنیت؛  -2لغر 

به مفاد وطعنامههای شررای

تحریمهای ثانریه آمریکا؛

بی المللی انرژی اتمی؛  -4لغر 
1. OFAC Office of Foreign Assets Control
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تحریمهایاتحادیهاروپایی؛-4

تحریمهایاولیهآمریکا؛-۵لغر

-3ایجاداسهثناهاییبراعما 
لغرتحریماشخاصونهادها؛همزما بااجراییش برجام44شخصونهادایرانیبه همراه
تحریمهای شررای امنیت،

 414هراپیما ،نفهکش و کشهی ثبت ش ه در ایرا از فهرست 
آمریکا و اتحادیه اروپا خارج ش هان ؛  -۷همکاریهای هسههای؛  -۲حرزه نفت و گاز و
پهروشیمی؛ مشهریا گذشهۀ نفت خام ایرا به ت ریج در حا بازیابی هسهن و مشهریا ج ی 
شرکتهای کشهیرانی و نفهکش

میشرن ؛  -1حمل و نقل دریایی؛ ناوگا کشهیرانی و 
اعافه  
فعالیتهای عادی خرد را باز یافهه است؛ -91بیمه؛

از تحریمها خارج ش ه و امکا احیای 
بیمه نفهکشهای ایرانی پ از اجرای برجام به خاطر شرکتهای آمریکایی عیر کلرپ (P
&)Iبامشکمتیروبهروش کهبامجرزاوفَکمشکلرف ش هاست؛-99ارتباطاسبانکی؛
-92رف تحریموجرهمس ودش هبخشچهارم؛ایاالسمهح ه آمریکامطابقبرجامتکالیفی
را پذیرفهه و در ظاهر برای انجام آ او ام کرده است ،در عمل در اجرای تعه اتش اخم ،
میکن .او اماسکنگرهآمریکاواراههلرایگع ایرانینیزدرایجادشک
تعللوتأخیرایجاد 
دولتهای

و تردی برای مؤسساس اوهصادی بی المللی مؤثر برده است .از طرف دیگر ،
شرکتها و

اروپایی عیر گروه  ۵+9نیز در عمل ،او اماس کافی را به منررر حمایت از 
نمیآورن  .بخشپایانی؛انجام تعه اس
بانکهای اروپایی در تعامل اوهصادی با ایرا به عمل  

جمهرری اسممی ایرا در برجام نشا دهن ه اصر اسممی حاکم بر رفهار نرام جمهرری
اسممی ایرا در عرصه جهانی است و بر اساس همی اصل ،تمام تعه اس خرد را در اجرای
برجامبهطررکاملعملیساخههاست.ازطرفدیگر،آمریکابهعنرا کشرریکهدرعرصه
ترافقها شناخهه ش ه و مشهرر است ،در
جهانی به ب عه ی ،پیما شکنی و پایبن نبرد به  
چهرهای بسیار ب تر از گذشهه در افکار عمرمی ملت ایرا از خرد
آزمر اجرای برجام نیز  
ترسیم کرد .جمهرری اسممی ایرا تمامی تعه اس تعیی ش ه مربرط به خرد را در برجام به
اورارواعهرافآژان بی المللیانرژیاتمیاجراکردهاست،ولیک کارشکنیهایظالمانهو
تحریمهای مالی و بانکی ش ه

خصمانه ایاالس مهح ه مان اجرای کامل برجام و رف تمامی 
میکن که در اجرای واط بن های نهگانه ماده واح ه
است .از ای رو مجل  ،دولت را ملزم  
وانرنیمرسرمبهوانر "او اممهناسبومهقابل"صریگ،شفافوبهمرو او امکن وبههمراه
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سهماهه رون اجرای برجام ،گزار او اماس مهناسب و مهقابل را به
مرحلهای  

گزار های 
گروهامنیتملیوسیاستخارجیمجل ارسا نمای (فارس.)941۵/۲/1:

ب -تصویب FATF

)(2

«گروه ویژه او ام مالی» یک سازما بی دولهی است که در سا  91۲1به ابهکار
کشررهای عیر گروه «جی »۷تشکیل ش تا بررسیهایی درباره وععیت ورانی مبارزه با
پر شرییدربازارهایمخهلفمالیرادرسرتاسرجها انجامده ونهیجهآ رادرجلساس
هرچهارماهیکباربهاطمعکشررهایعیربرسان (میرزاون .)93۷-934:94۲2،گروهویژه
او ام مالی یکی از نهادهای ناظر بر او امهای مالی ایرا بع از امیای برجام است.ای گروه
همراره یک لیست سیاه از کشررهایی که مقرراس مالی و پرلشریی نگرا کنن های دارن را
بهعنرا 
میکن  .در لیست منهشر ش ه تا سا  ،219۵کشررهای ایرا و کره شمالی  
منهشر  
کشررهای خطرناک شناخهه ش ن اما بع از امیا و اجرای برجام و با تعه ایرا  ،ورار ش 
او اماسمهقابلعلیهایرا برایم سیکسا بهتعلیقدرآی .تااینکهبع ازمسکرسمان 
الیحهالحاقایرا بهکنرانسیر مقابلهباتامی مالیتروریسم()CFTدرمجل FATF،مهلت
ماههای به ایرا برای تعیی تکلیف لرایگ چهارگانه داد ،مهلهی که از  ۲تیر شروع ش ه و
سه 

ییاب 31FATF.ترصیهبهایرا رادر
اوایلمهرماهسا 941۷یعنیاواخراکهبر219۲پایا م 
دو بخش اصم ورانی داخلی ،همسریی با ورانی ع پرلشریی و تصریب  3کنرانسیر 
مطر کردهکهای لرایگشامل-9الحاقایرا بهکنرانسیر سازما مللمهح برایمبارزهبا
جراهم سازما یافهه فراملی (پالرمر) -2 ،اصم وانر پرلشریی -4 ،اصم وانر مبارزه با
تامی مالیتروریسمو-3الحاقایرا بهکنرانسیر مقابلهباتامی مالیتروریسم()CFTاست
(ایسنا.)941۷/۵/2۷،

الف -الیحه پالرمو

الیحهالحاقایرا بهکنرانسیر سازما مللمهح (پالرمر)ازلرایگچهارگانهمرردترصیه
FATFاست.ای الیحهدرزمسها 14درمجل تصریبش هوبع ازآ بهشرراینگهبا 
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فرسهاده ش که ایراداتی به آ گرفهه ش  .مجم تشخیص مصلحت نرام و شررای نگهبا 
همزما به بررسی مصربه مجل پرداخهن و ایراداتی را به آ وارد دانسهن .ای الیحه اکنر 
درمرحلهبررسیمجم تشخیصمصلحتوراردارد(تسنیم.)941۷/4/21،

ب -الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی

الیحه مبارزه با پرلشریی در سا  94۲9از سری دولت خاتمی به مجل

اراهه ش و در

نهایتدرسا 94۲4بهتصریبمجل وتایی شرراینگهبا رسی تادردولتاحم ینژاد
اجرا شرد .بع از ترصیههای  FATFدولت الیحه اصم وانر مبارزه با پرلشریی را در 9۷
آبا  14به مجل

فرسهاد و مجل

نیز بع از بررسی و کشمکش بسیار در اردیبهشت سا 

جاری آ را تصریب کرد و برای اعمم نرر به شررای نگهبا ارجاع داد .شررای نگهبا نیز
ای الیحهرادرچهاربن مغایربامرازی شرعمق سووانر اساسیشناختوجهتاصم 
بهمجل برگردان (رحمانی.)۷:941۷،

پ -الیحه اصالح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم

با ه ف کاهش فشار بی المللی بر اوهصاد ایرا  ،دولت بحث و تباد نرر را برای تأمی 
نیازهای نیروی تجارس او ام مالی مسهقر در پاری ()FATFرا آغاز کرد که ه فشمقابله با
تأمی مالی تروریسم و پرلشریی است.مجل

 ۵تیر سا  1۷جزییاس الیحه مبارزه با تأمی 

مالی تروریسم را با  934رأی (و  921رأی مخالف) تصریب کرد تا اجرای اسهان اردهای
بی المللی تعیی ش ه ترسط  FATFآغاز و بنابرای از انزوای سیسهم بانکی ایرا جلرگیری
شرد.رهبر معرم انقمب نیز به رغم مخالفت خرد با ای الیحه ،سرانجام تصمیمگیری درباره
نحرهپیشرفتکارراازوظایفومسئرلیتهایمجل دانسهن .الیحهدرنهایتدر21مرداد
ازسریشرراینگهبا تایی ش وریی جمهرردرهما روزآ رابرایاجراابمغکرد.از
لرایگ چهارگانه مررد ترصیه  FATFتنها تکلیف الیحه اصم وانر مبارزه با تامی مالی
ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مررخ
تروریسم مشخص ش ه است .وانر فرق مشهمل بر   ۵
 941۷/3/94درمجل

تصریب ش و در تاریخ  941۷/۵/91به تأیی شررای نگهبا رسی 
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(رحمانی.)۷:941۷،

ت -الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین
مالی تروریسم ()CFT

در مق مهای الیحه آم ه که کنرانسیر بی المللی مقابله با تامی مالی تروریسم ،سن ی
است برای پیشگیری و مقابله با اشکا و مصادیق مخهلف تروریسم بی المللی از طریق وط 
گروههای تروریسهی با اجماع به تصریب مجم عمرمی
پشهرانههای مالی سازما ها و  

مناب و 
سازما ملل مهح رسی ه است (رحمانی .)۲ :941۷ ،با ترجه به ته ی اس فزاین ه ناشی از
تروریسم و با ترجه به اینکه جمهرری اسممی ایرا از آغاز پیروزی انقمب اسممی همراره
گروهها و سازما های ع انقمب برده است و خرد از بزرگهری 
آماج حممس تروریسهی  
میشرد.عم محکرمیتواط تروریسمدرتمامیاشکا و
وربانیا ای پ ی هشرممحسرب 
مراهرآ ،ح اکثرتم خرد رابرایمقابلهباآ انجامدادهاستوباعنایتبهاینکهمقابله
با تروریسم مسهلزم همکاری نزدیک همه کشررهاست ای الیحه در آبا  14به مجل اراهه
ش .بر اساس اصمحیه مجل در ماده واح ه الیحه الحاق ایرا به کنرانسیر مقابله با تامی 
میشرد کنرانسیر  بی المللی
مالی تروریسم به دولت جمهرری اسممی ایرا اجازه داده  
مقابله با تامی مالی تروریسم مشهمل بر یک مق مه2۲ ،ماده و یک پیرست را با اعمم شروط
۷گانهمرردنررمجل پذیرفهه وسن زیربطرامطابقمقرراسای مادهنزدامی اسناد تردی 
میشرد و بخش
کن ....بر ای اساس بخشی از ای الیحه مج دا به شررای نگهبا ارجاع  
دیگری که مجل

بر آ اصرار کرده به مجم تشخیص مصلحت نرام خراه رفت(ایسنا،

.)941۷/1/93

نتیجهگیری
پرسش اساسی پژوهش پیش رو ای برد که مجال

نهم و دهم چه نقشی در رون 

دیپلماسیهسههایایرا ایفاکردن فرعیه مرردآزمر نرشهارای بردکهباترجه به نقش

ویژه مردم در نرام جمهرری اسممی ایرا  ،نهاد مجل

دروالبالگریعقمنیتمح ودو

سازمانی عموه بر نقش نماین گی مردم ،نقش نرارتی و تقنینی مهمی در پیشبرد مذاکراس
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برجامبرعه هداشههاست .بنابرای ،درچارچربنرریپژوهشتم ش نقشخطیرمجل 
درمرعرعبرجامدروالبدوم

یمگیریعقمنیتمح ود و سازمانیتبیی گردد.به
تصم 

تصمیمگیری دربرجامعبارسبردن از:

طررکلیبر پایه الگری عقمنیت مح ود ،مؤلفههای 
مذاکره برد -برد ،همکاری و همیاری بی المللی ،دف جنگ احهمالی ،کاسه فشار افکار
عمرمیدرداخلوکاسه فشارنرامبی الملل.باا ی حا براینیلبهای اه اف،نهادهای
عم ه و تاثیرگذار دیگری نیز مسیر مجل

و دولت را همرار ساخهن  .بر پایه الگری

میدان که در
تصمیمگیریسازمانی،تصمیماس هرسازما حاصل برو دادهای سازما هایی  

تصمیمگیری نقش خاصی را بر عه ه دارن  .هر سازمانی برای یک دسهه مخصرص از

امر 
میکنن ،
بهصررسشبهمسهقلدرمرردای مشکمسعمل 
مساهلومشکمستشکیلش هکه 
میگیرد،
ولی تع اد کمی از مساهلاخهصاصاً و به تنهایی در حیطه و رس یک سازما ورار  
بنابرای رفهار دولت ،مربرط به هر مشکل مهم بر بازده مسهقلچن ی سازما انعکاس دارد و
میشرد .بر اساس مؤلفههای مطر ش ه
تا ان ازهای به وسیله رهبر آ حکرمت هماهنگ  
مجمرعهایازسازما هاونهادهایداخلیدرکشرربهای نهیجهرسی کهپافشاریبراساس

نمیتران مناسب باش و بای بر اساس یک تاکهیک ج ی در
عقمنیت مطلرب در ای برهه  
سایه جنگ از کشرر دور شرد و همکاریها و
کرتاهم ستحریمهای ظالمانه برداشهه شرد  ،

میترا گفتدرمرعرع
تعاملبیشهربانرامبی المللصررسبگیرد.باترجهبهم سازمانی 
هسههای ،سازما ها و نهادهایداخلیمهمیمانن نهادرهبری،شرراینگهبا ،وره
دیپلماسی  
مجریه ،وره ویاییه و شررای عالی امنیت ملی ،در امر تصمیمگیری دخیل بردن و برون اد
تصمیم آ ها تاثیر بسزایی در رون دیپلماسی هسههای مجل
تصمیمعقمنیتمح ودایفانمردن .


در وییه برجام و رسی
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