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داشاته   شاانزدهمصد یژه در سال د م فعالیت کنگاره یکنظار ی در ابال ایران به
اااادامات  قنیناای   نظااار ی کنگااره اساات. در ایاان نوشااتار  لاااش شااده اساات 

   اث یر ایان ااادامات بار سیاسات رسای شاود بردر ابال ایران   شانزدهمصدیک
 .دخارجی آمریکا در ابال جمهوری اسلامی ایران  بیین گرد

 چهارچوب نظری. 1

بینی شده در اانون اساسی   ابزارهاای مار ر بار ر ناد اماور مانناد اختیارات پیش
جلسات استماع جهت رسیدگی به مسائا خاص   پراهمیات، کنگاره را از جهات 

جمهور اارار داده اسات اختیارات   ا رگذاری بر سیاست خارجی در عرض رئیس
 یرسام ی رین نهادهااز مهم یکینگره کبر همین اسا   .(12: 1339 )نعیمی ارف ،

   یر اب    اماور خاارج یهاتهیمکه کاست  مریکاآ یاست خارجیرگذار در سی ث 
فاا یا یاسات خاارجیدر س یسازمی صم فرایندرا در  یاژهینقش   ،یخدمات نظام

 ر اشتغال کنگاره آمریکاا به بیان دایق .(11-11: 1321 )موسوی   دیگران، نندکیم
، هدایت   رهبری،  عهد    خصیص منااب ، مسائا راهبردیبارۀ گیری دربه  صمیم

کراسی   جمهوری است. بد ن حمایت کنگره، اوه مجریاه وجزء مهم   حیا ی دم
 .(135: 1332بی ز لیک، )های طولانی مدت را اجرایی کند  واند سیاستنمی

بااا  وجااه بااه  سااعت عرصااه سیاساات خااارجی   ساااختار د  حزباای در 
با د لت  یارکا در  قابا   همیکآمر یاست خارجینگره در سکمتحده، نقش ایالات

ارار دارد   در برخی از موارد  وانایی کنگره در هدایت سیاست خارجی به نحوی 
 هاای جدیادِجمهور   حتی  ضا   حریماست که  وانایی به چالش کشیدن رئیس

 ۀرابطا. (112: 1322 مرادی   دهشیار،) جمهور را داردهای رئیسمخالف با دیدگاه
یان کنگره   د لت    ث یرگذاری کنگره بر سیاست خارجی کشور همواره  ابت   م

 یگیری فاور صامیم ضار رتِهای زمیناهدر  ؛ به نحوی کاهیکنواخت نبوده است
 ری از نقاش پررنا  یاست خاارجیجمهور در س، رئیسی  بحرانیدر شرا  یژهبه
ص منااب     اثمین ی خصا یهاناهیدر زم ی لا ،است بحران(ینگره دارد )حوزه سک

ن اهادا    یای(. در المار   عیاست سااختارینگره دست بالا را دارد )سکبودجه، 
ن حوزه یه در ایمجر ۀن نقش اویبا  جود ا ،متر استکن د  اوه یز بیها  ما اکتیک


