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چکیده

بـا تحـول مفهـوم دیپلماسـی ،پارلماسـی کـه از دهههـای منتهـی به قرن بیسـت و یکم رشـد

قابـل توجهـی داشـته اسـت؛ از شـاخههای نوظهـور دیپلماسـی بـه شـمار مـیرود .بـا ایـن
وجـود پارلماسـی کمتـر مـورد مطالعـه آ کادمیـک قـرار گرفتـه اسـت .در سـالهای اخیـر،
پارلماسـی مجلـس شـورای اسـالمی رشـد قابـل توجهی داشـته اسـت .مذاکـرات و مواضع
بینالمللـی ریاسـت پارلمـان ،افزایـش گروههـای دوسـتی پارلمانی بـه  ۱۲۳کشـور ،حضور
مسـتمر در مجامـع بینالمللـی پارلمانـی و رایزنـی هیئتهـای پارلمانـی را میتـوان از ایـن
دسـت برشـمرد .بنابرایـن ایـن پرسـش مطـرح میشـود کـه پارلماسـی چـه جایگاهـی در
سیاسـت خارجـی جمهـوری اسـالمی ایـران دارد؟ در پاسـخ به پرسـش اصلی مقالـه با بهره
گیـری از روش تحقیـق اکتشـافی ،یافتههـای پژوهـش بر این اسـاس اسـت که پارلماسـی در
زمینهسـازی بـرای «پیشـبرد» سیاسـت خارجـی جمهوری اسـالمی ایـران مقولـهای پذیرفته
شـده و روبـه رشـد ،امـا در زمینـه «شـکلدهی» بـه سیاسـت خارجـی جمهـوری اسـالمی
ایـران بـا موانـع و چالشهایـی روبـه رو اسـت .عـدم تدویـن قانـون ،فقـدان نـگاه راهبـردی
و عـدم تعریـف مأموریـت بـرای پارلماسـی مجلـس شـورای اسـالمی از جملـه ایـن موانـع
هستند .
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مقدمه

دیپلماسـی اهمیـت ویـژهای در روابـط بینالملـل دارد .بـا وجـود تحـوالت نظـام

بینالملـل در گـذر زمـان و پیامـد آن بـر تحـول مفهـوم دیپلماسـی ،ایـن اصطـالح به
عنـوان یـک سـنت بینالمللی پویا ،بـه نظر نمیرسـد در آینده نامزد احتمالی منسـوخ
شـدن یـا انحطاط باشـد .برعکـس ،دیپلماسـی در آینـده مطالعـات روابـط بینالملل
نقشـی محـوری ایفـا خواهـد کـرد( .)Jonsson and Hall, 2005: 164-167ایـن
مفهـوم چـراغ راهنمـای روابـط میـان دولتها اسـت و به طور کلی سـاختاری اسـت
کـه حکومتهـا آن را هدایـت کـرده و شـبکهای از پیمانهـا ،قراردادهـا ،نهادهـا و
دسـتورالعملهایی کـه از آن بدسـت میآیـد اسـاس آن را تشـکیل میدهـد .بنابرایـن
شـرط اساسـی دیپلماسـی حالـت تکثـر و چنـد وجهـی آن اسـت (Watson, 2005:
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 .)1بـا ایـن وجود ،دیپلماسـی که در گذشـته به عنـوان گفتگوی بین دو دولت مسـتقل
بـه شـمار میرفـت ،در قـرن بیسـت و یکـم بـه عنـوان یـک فراینـد ارتباطی بـا هدف
تسـهیل فعـل و انفعـاالت میـان افـراد مختلـف تعریـف میشـود کـه منحصـرا میـان
دولتهـا نیسـت .بر این اسـاس ،دیپلماسـی تنها یک نوع خاص نیسـت و دیپلماسـی
پارلمانی (پارلماسـی )1فقط یکی از انواع دیپلماسـی اسـت (.)Bajtay, 2015: 8-9
در واقـع ،دیپلماسـی کـه بـه لحـاظ سـنتی عرصـه را بـه طـور انحصـاری بـه قـوه
مجریـه اختصـاص میداد ،بـا محو شـدن مرزهای داخلـی و خارجی ،ضـرورت نیاز
بـه نماینـدگان پارلمـان کـه دارای طـرز فکـری جهانی نسـبت به موضوعـات مختلف
هسـتند را بیـش از پیـش کـرده اسـت .پارلمانهـا نیـز متوجـه شـدهاند کـه آنهـا دیگر
نمیتواننـد انتظـار داشـته باشـند کـه دولتهـا تنهـا راهبـر و مسـئول اقدامـات خارج
از کشـور هسـتند ( .)Weisglas & de boer, 2007: 94ایـن امـر بـه این دلیل اسـت
کـه امـروزه بازیگـران و نهادهـای درگیـر در سیاسـتگذاری خارجـی از نظـر تعـداد و
دامنـه فعالیـت ،رشـد قابـل توجهـی داشـته انـد .بـه طـور خـاص ،دخالـت مسـتقیم
پارلمانهـای ملـی در امـور خارجـی دولتهـا رونـد افزایشـی به خـود گرفته اسـت.
بـا ایـن حـال پارلماسـی و نقش آن در سیاسـت خارجـی هنوز بـه طور گسـترده مورد
مطالعـه قـرار نگرفته اسـت .در حالیکه پارلماسـی عمـال در دهههای اخیر به سـرعت
 . ۱پارلماســی مخفــف واژه دیپلماســی پارلمانــی اســت کــه بــا فراگیرشــدن دیپلماســی پارلمانــی در ادبیــات بینالملــل،
ایــن مفهــوم جای خــود را بــه پارلماســی داده اســت.
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توسـعه پیـدا کـرده و بـه نظر میرسـد ایـن رونـد افزایشـی ادامه یابـد .پارلمـان در
کارایی و اهمیت آن افزوده شـده اسـت .در سـالهای اخیر نیز ،پارلماسـی مجلس
شـورای اسـالمی رشـد قابل توجهی داشـته اسـت .لذا این پرسـش مطرح میشـود
که پارلماسـی چـه جایگاهی در سیاسـت خارجی جمهوری اسـالمی ایـران دارد؟
در پاسـخ بـه پرسـش اصلـی ،مقالـه ابتـدا بـه بررسـی روندهـای منتهـی بـه
پارلماسـی میپـردازد .ایـن بررسـی بـه ابهـام زدایـی پارلماسـی از دیگـر اشـکال
دیپلماسـی ،تبییـن رابطه کاری پارلماسـی با دیپلماسـی رسـمی ،تشـریح کارکردها
و فرایندهـای سـازماندهی پارلماسـی ،و نقـش پارلماسـی در سیاسـت خارجی که
همگـی از اهـداف فرعـی پژوهـش بـه شـمار میرونـد؛ کمـک مینمایـد .سـپس
بـا اسـتفاده از چهارچـوب فراهـم آمـده و کاربسـت آن در پارلماسـی جمهـوری
اسـالمی ایـران ،جایگاه پارلماسـی در سیاسـت خارجـی جمهوری اسـالمی ایران
بـه عنـوان هـدف اصلـی ایـن مقالـه تشـریح خواهـد شـد .ضمنـا روش تحقیـق
در ایـن پژوهـش اکتشـافی اسـت ،بـه ایـن معنـی کـه باتوجـه بـه تازگـی موضوع و
نداشـتن اطالعـات زمینـهای در ایـن خصوص ،هیـچ گونـه فرضیهای ابتـدا مطرح
نشـده ،بلکـه بر اسـاس یافتههـای پژوهـش در نهایت فرضیـه پژوهش ارئـه خواهد
شـد .یافتههـای این تحقیق نشـان میدهـد پارلماسـی در زمینه «پیشبرد»سیاسـت
خارجـی جمهـوری اسـالمی ایـران ،مقولـهای پذیرفتـه شـده و روبـه رشـد ،اما در
زمینـه «شـکلدهی» بـه سیاسـت خارجـی جمهـوری اسـالمی ایـران بـا موانـع و
چالشهایـی روبـه رو اسـت.
پیشینهپژوهش
الـف) دوربـک سـیفیوالیو )۲۰۱۶(1در هفتمیـن شـماره از ژورنـال بینالمللـی
تحقیقـات توسـعه در مقالـهای بـا عنـوان :دیپلماسـی پارلمانـی در شـکلگیری
سیاسـت خارجـی ،2بـه بررسـی نقـش پارلماسـی در سیاسـت خارجـی پرداختـه
اسـت .وی در ایـن بـاره معتقـد اسـت« :قرن بیسـتم شـاهد تحوالت چشـمگیری
1 . Durbek Sayfullaev
2 . Parliamentary Diplomacy in Making of Foreign Policy

پارلماسی در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران| رحمت حاجی مینه ،محمد عابدی

ایـران نهـادی باسـابقه و ریشـه دار اسـت و در دوران جمهـوری اسـالمی ایـران بـر
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در ایجـاد سیاسـت خارجـی بـود .زیرا بازیگـران دخیـل در امور خارجـی از لحاظ
تعـداد و دامنـه ،خـود را افزایـش دادهانـد .بـه ویـژه دخالـت مسـتقیم پارلمانها در
امـور خارجـی بـه میزان قابـل توجهـی افزایش یافتـه اسـت» .از نظـر وی «افزایش
نقـش دیپلماسـی پارلمانـی منـوط بـه میـزان دمکراتیزاسـیون جوامع اسـت کـه اثر
بخشـی و نقـش آفرینـی آن را تعییـن مینمایـد».
ب) مصطفـی دالورپـور اقـدم و محمـد حسـن معـادی رودسـری ()۱۳۹۴
در کتـاب دیپلماسـی هسـتهای جمهـوری اسـالمی ایـران بـا تأکیـد بر دیپلماسـی
پارلمانـی ،عمدتـا بـه تشـریح ادبیات حاکـم بـر دیپلماسـی هسـتهای پرداختهاند.
کتـاب فوق بررسـی دیپلماسـی پارلمانی را بـه تبیین دیپلماسـی پارلمانی هسـتهای
جمهـوری اسـالمی ایـران محـدود کـرده اسـت .همانگونـه کـه در مقدمـه کتـاب
ذکـر شـده ایـن کتـاب میکوشـد بـا تلفیقـی از رویکردهـای کاربردی-راهبـردی
تـا حـدودی خـال پژوهشهـای پارلمانی در حـوزه دیپلماسـی هسـتهای را برطرف
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کند .
ج) مجتبـی مقصـودی و سـید مهـدی مـرادی ( )۱۳۸۴در شـماره  ۴۸فصلنامـه
مجلـس و پژوهـش در مقالهای تحـت عنوان «گروههـای دوسـتی پارلمانی و نقش
آن در سیاسـت خارجـی :مطالعـه مـوردی ایـران» ،به بررسـی وضعیـت گروههای
دوسـتی پارلمانـی در مجلـس شـورای اسـالمی پرداختـه و بـه این نتیجه میرسـند
کـه گروههای دوسـتی پارلمانـی در ایران با هدف گسـترش روابـط پارلمانی ،ایجاد
زمینههـای الزم بـرای ارتقـاء روابط و کشـف زمینههـای الزم برای آشـنایی ملتها
بـا تاریـخ و فرهنـگ یکدیگـر شـکل گرفتـه ،اما در گـذر زمـان کارکردهـای واقعی
خـود را پیـدا نکـرده اسـت .زیـرا عـدم تخصصگرایـی و عضویتهـای غیرمرتبط
چندگانـه در بیـش از یـک گـروه دوسـتی پارلمانی و عدم اشـراف نسـبت به کشـور
مقصـد؛ بـه مانعـی جـدی بـرای توفیق ایـن فعالیتها تبدیل شـده اسـت.
د) سـید حسـین حسـینی(۱۳۹۲الف) در مجموعـه مقـاالت دومیـن همایـش
نقـش پژوهـش در فرایند قانونگـذاری ،مقالهای تحـت عنوان :دیپلماسـی پارلمانی
و تأثیـر آن بـر سیاسـت خارجـی جمهـوری اسـالمی ایـران بـه چـاپ رسـانده
اسـت .وی در ایـن مقالـه ضمـن مقدمـهای کوتـاه در مـورد دیپلماسـی پارلمانـی،

127

راهکارهـای تقویـت آن پرداخته اسـت .از مسـائل قابل مالحظـه در پژوهش فوق،
عـدم تناسـب مطالـب منـدرج در متـن مقالـه و چکیده آن اسـت.
و) سـید جـالل دهقانـی فیروزآبـادی و مصطفـی دالور پـور اقـدم ( )۱۳۹۵نیـز
در شـماره  ۸۸فصلنامـه مجلـس و راهبـرد ،در مقالـهای بـه بررسـی کاسـتیها و
توانمندیهـای دیپلماسـی پارلمانـی جمهـوری اسـالمی ایـران پرداختهانـد.
نویسـندگان پژوهـش ،ضمـن بررسـی و اولویـت بنـدی موانـع فـراروی فعالیـت
دیپلماتیـک نماینـدگان ،راهکارهایـی بـرای توانمندسـازی دیپلماسـی پارلمانـی
جمهـوری اسـالمی ایـران پیشـنهاد دادهانـد.
همانگونـه کـه مالحظـه میشـود پژوهشهـای فـوق بـه بررسـی زوایـای جنبـی
پارلماسـی پرداختهانـد کـه در واقـع از اهـداف فرعـی پژوهـش حاضـر بـه شـمار
میرونـد .بـا وجـودی کـه پارلماسـی در درجـه نخسـت از شـاخههای نوظهـور
دیپلماسـی اسـت تاکنـون بـه واکاوی جنبـه نظـری ایـن مفهـوم ،از منظـر تحوالت
دیپلماسـی در گـذر زمـان ،و روندهای منتهی به پارلماسـی پرداخته نشـده اسـت.
ایـن چهارچـوب امـکان تبییـن کارکردهـای پارلماسـی و تمایـز آن با دیگر اشـکال
دیپلماسـی نظیـر دیپلماسـی عمومـی را فراهـم میکنـد .برطـرف نمـودن خـأ این
حـوزه یکـی از اهـداف پژوهـش حاضر اسـت.
از سـوی دیگـر کارنامـه فعـال پارلماسـی جمهـوری اسـالمی ایـران ضـرورت
بررسـی کارکـردی و میـزان نقـش آفرینـی پارلماسـی را در پیشـبرد یا شـکلدهی به
سیاسـت خارجـی جمهوری اسـالمی ایـران دوچنـدان مینماید .معـدود مقاالتی
نیـز کـه در ایـن حوزه به رشـته تحریـر درآمدهاند عمومـا نقش و جایگاه پارلماسـی
را در سیاسـت خارجـی جمهـوری اسـالمی ایران یا مفـروض انگاشـته و یا تمایزی
میان «پیشـبرد سیاسـت خارجی» و «شـکلدهی به سیاسـت خارجـی» جمهوری
اسـالمی ایـران قائـل نشـدهاند .در این راسـتا پژوهش حاضر میکوشـد پارلماسـی
جمهـوری اسـالمی ایـران را در نظریـه و عمـل به بررسـی گذارد.
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چهارچوبنظری

دیپلماسـی قدمتـی دیرینـه دارد .قدیمیتریـن سـند دیپلماتیـک نامـهای بـه خـط
میخـی و حجـاری شـده بـر روی یـک لوح اسـت کـه تاریـخ آن به حـدود ۲۵۰۰
سـال قبـل از میـالد بـر میگـردد ( .)Cohen, 1999: 3میتـوان گفـت ارتباطات و
کنوانسـیونهای دیپلماتیـک از ایـن دوران به وجـود آمد و سیسـتم دیپلماتیک دارای
برخـی از خصوصیـات سیسـتم مـدرن نیـز ،در دولتشـهر یونان باسـتان ایجاد شـد
( .)Buzan & Little, 2000: 237اصطـالح «دیپلماسـی» بـه عنوان ابزار سیسـتم
ارتباطـات جامعـه بینالملـل بـرای نخسـتین بـار توسـط ادمونـد بـرک 1در ۱۷۹۶
میالدی بـه کار گرفته شـد(.)Scott,2012:43
در لغـت نامـه دیپلماسـی ،یکـی از معانـی این اصطالح بـه عنـوان مترادفی برای
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سیاسـت خارجـی ذکر شـده اسـت( .)Berridge and James, 2003: 70در حال
حاضـر ،دیپلماسـی شـامل مجموعـه اهدافـی اسـت کـه یـک کشـور میخواهـد
در روابـط خـود بـا دیگـر کشـورها بـه دسـت آورد (.)Sayfullaev, 2016: 8591
میتـوان بـر ایـن نکته تاکیـد کرد کـه محـدوده و محتـوای اصطالح «دیپلماسـی»
در گـذر زمـان افزایـش یافتـه کـه دارای ویژگیهـای متمایزی اسـت .از ایـن منظر،
پارلماسـی کـه از شـاخههای نوظهـور دیپلماسـی بـه شـمار مـیرود ،در امتـداد
روندهـای منتهـی بـه ایـن مفهـوم قابـل شناسـایی اسـت کـه دارای ویژگیهـای
مشـخصی است.
.1روندهایمنتهیبهپارلماسی

در حالـی که آداب و تشـکیالت دیپلماسـی در طول دوره تاریخـی طوالنی مدتی
تکامـل یافتـه اسـت ،در یک تقسـیم بندی کلی دیپلماسـی بـه انواع سـنتی و جدید
تقسـیم میشـود کـه هریک ویژگیهـای متمایـزی دارند .ایـن ویژگیهـا را میتوان
در عناویـن سـاختار ،فراینـد و دسـتورکار تلخیـص کـرد کـه عمدتـا بـه ترتیـب
مربـوط هسـتند بـه اینکـه متولـی دیپلماسـی کیسـت؛ فعالیـت دیپلماتیـک چگونه
سـازماندهی میشـود؛ و دسـتورکار دیپلماسـی چیسـت (.)White, 2005: 389
پیدایـش دیپلماسـی سـنتی زمانـی بـود کـه سـفارتخانههای دائمـی در خـارج از
1 . Edmund Burke
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کشـورها تأسـیس شـدند .هـدف اصلـی دیپلماسـی سـنتی پیشـبرد منافـع امنیتـی
نامیـد( )Snow, 2009: 6کـه بازیگـران غیـر دولتـی جایـی در آن نداشـتند.
بـدون اشـاره بـه دیپلماسـی سـنتی نمیتـوان دربـاره دیپلماسـی جدیـد صحبت
نمـود ،زیـرا دیپلماسـی سـنتی بـه نوعـی سـتون فقـرات دیپلماسـی جدید اسـت و
از لحـاظ تاریخـی کارکـرد اصلـی سـفارتخانهها شـامل نمایندگـی ،مذاکـرات،
برقـراری روابـط دوسـتانه ،و خدمات کنسـولی؛ که هنـوز هم در دیپلماسـی جدید
بـه کار گرفتـه میشـود ( ،)Berridge, 2015از دیپلماسـی سـنتی آغـاز شـده انـد.
سـاختار دیپلماسـی سـنتی در واقـع یـک فعالیـت دولتـی بـود و دولـت نسـبت بـه
سـاختار دیپلماسـی سـنتی ،حکم مرکز را داشـت .فرایندهای دیپلماسـی سـنتی نیز
عمدتـا بـر مبنـای یـک رابطـه دوجانبـه سـازماندهی میشـد و معموال بـه صورت
محرمانـه و مخفـی بـود .دسـتورکار دیپلماسـی سـنتی نیـز مشـتمل بـر وضعیـت
نسـبتا کامـل نشـده روابـط دوجانبـه بـود و منعکـس کننـده مشـغله ذهنـی رهبران
سیاسـی شـامل کسـب سـرزمین یا تاج و تختی دیگر و مسـائلی از این دسـت بود
(وایـت .)۷۰۸-۷۰۶ :۱۳۹۵،بنابرایـن میتـوان مشـخصه کلی دیپلماسـی سـنتی
را در دولتـی بـودن بازیگـران ،محرمانه و مخفیانه بودن دیپلماسـی نسـبت به عموم
جامعـه ،و محـدود بـودن محتـوای مذاکـرات خالصـه نمود.
دیپلماسـی جدیـد در پاسـخ نیـاز بـه شـکل تـازه ای از دیپلماسـی بـه کار گرفتـه
شـد .ایـن مفهـوم از زمانی کـه ویلسـون در اواخر جنـگ جهانـی اول آن را معرفی
نمـود از اهمیـت تاریخـی برخـوردار شـد (.)Bjola & Kornprobst, 2018: 38
او معتقـد بـود توافقـات سـری در هـر نوعـی کـه باشـد نباید حاصـل شـود و اینکه
تمـام روابـط بینالملـل زمانـی پابرجـا خواهـد بـود کـه آزاد ،راسـت و صریـح
باشـد(.)Berridge & James, 2003: 193
در سـاختار دیپلماسـی جدیـد ،دولتهـا بازیگـران اصلی نظـام باقـی ماندند اما
یـک تحـول مهـم در ایـن میان قابـل مالحظه اسـت :دولتهـا دیگر تنهـا بازیگران
فعـال نبودنـد و مجبـور بودنـد عرصـه بینالمللـی را بـا دیگـر بازیگـران تقسـیم
کننـد .فرایندهـای دیپلماسـی جدیـد نیـز بـا تغییر منافـع دولت هـا؛ و تعـداد رو به
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رشـد بازیگـران غیـر دولتـی ،مواجـه شـد .بـه نوعـی دیپلماسـی جدید در مقایسـه
بـا دیپلماسـی سـنتی فراینـدی علنیتـر بـه خـود گرفـت .دسـتورکار دیپلماسـی
جدیـد نیـز شـامل مسـائل جدیـدی بـود کـه نـه تنهـا منعکـس کننـده عالیـق و
مسـئولیتهای فزاینـده دولـت ها ،بلکـه اغلب بر عالیـق بازیگـران غیردولتی تکیه
میکـرد( .)White, 2005: 391-392در این راسـتا نیز مشـخصه کلی دیپلماسـی
جدیـد در افزایـش بازیگـران غیـر دولتـی ،علنیتـر شـدن دیپلماسـی ،و گسـترش
یافتـن محـدوده مذاکـرات ،قابل تقسـیم اسـت.
تـداوم و تثبیـت دیپلماسـی جدیـد که شـامل حضـور و فعالیت بازیگـران جدید
از جملـه عوامـل غیـر دولتی نیـز بود؛ بـه پیدایش انـواع جدید دیپلماسـی از جمله
دیپلماسـی پارلمانـی منجـر شـد ( .)Stavridis & Jancic,2017:1در ایـن راسـتا
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و بـا وجـودی کـه همکاریهـای پارلمانـی سـابقهای طوالنـی داشـته و بـه طـور
مشـخص اتحادیـه بینالمجالـس برای اولیـن بار در سـال  ۱۸۸۹میالدی تأسـیس
شـد؛ بـرای نخسـتین بـار اصطـالح دیپلماسـی پارلمانـی در سـال  ۱۹۵۵میالدی
توسـط دیـن راسـک 1ابـداع شـد .از منظر وی ایـن عبارت بـه اسـتفاده از رویههای
پارلمانـی در مذاکـرات بیـن دولتهـا بـه منظـور کمـک به رفتار دیپلماسـی اشـاره
میکـرد و نوعـی مذاکـره چندجانبـه بـه شـمار میرفـت ( .)Rusk,1955:121از
ایـن منظـر اصطالح فـوق شـباهت فرایندهای سیاسـی در مجمع عمومی سـازمان
ملـل متحـد و دیگـر نهادهـای بینالمللی را بـا پارلمانهـای ملی مـورد تأکید قرار
میدهـد (.)Plano & Olton, 1988: 244
بـا وجـودی که برخـی دیپلماسـی پارلمانـی را زیر مجموعـه دیپلماسـی عمومی
میداننـد ،بررسـی روندهـای منتهی به پارلماسـی نشـان میدهد این حـوزه ،مقوله
ای متمایـز از دیپلماسـی عمومـی اسـت .در حقیقت دیپلماسـی پارلمانـی در میان
دیپلماسـی رسـمی و دیپلماسـی عمومـی قرار میگیـرد .دیپلماسـی پارلمانی به این
دلیـل کـه توسـط پارلمان ،به عنـوان یکی از نهادهـای حکومتی ،صـورت میپذیرد
و دارای قواعـد خاصـی اسـت نوعـی دیپلماسـی رسـمی محسـوب میشـود و
اثرگـذاری دیپلماسـی رسـمی را بـا خـود بـه همـراه دارد .از سـوی دیگر بـا توجه به
1 . Dean Rusk
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اقدامـات دیپلماتهـا و مقامات سیاسـت خارجی ،آثار رسـمی و مسـئولیت بار به
دنبـال ندارد ،دسـت نماینـدگان در این حوزه بازتر اسـت و میتواننـد در حوزههایی
وارد شـوند کـه دولتهـا بـه سـبب مسئولیتشـان از ورود بـه آن حوزههـا اجتناب
میکننـد (کوهکـن.)۶-۵ :۱۳۹۰ ،
.2پارلماسیدرسیاستخارجی

پارلماسـی اساسـا در روابط خارجی یک کشـور شـکل میگیرد و بنابراین بخشی
از سیاسـت خارجـی آن واحـد سیاسـی را تشـکیل میدهد .یکـی از جنبههای مهم
تحـول سیاسـتگذاری در حـوزه خارجـی ،نقـش فزاینـده نماینـدگان پارلمانهـا و
تشـکیالت پارلمانی در امور جهانی اسـت ( .)De Puig, 2008افزایش وابسـتگی
متقابـل بین دولتهـا و تحول فرایندهـای معین سیاسـتگذاری فراملـی ،پارلمانها
را بـه سـمت جهانیسـازی فعالیتهـای خـود سـوق داده و این ضـرورت در قلب
دیپلماسـی پارلمانی قـرار دارد (.)Stavridis & Jancic, 2017: 2
پـس از جنـگ سـرد بازیگـران فراملـی همچـون پارلمانهـا کـه بـه نوبـه خـود
بـه تجزیـه و تحلیـل فعالیتهـای بینالمللـی میپرداختنـد ،تفسـیر خـود از نظـم
بینالمللـی جدیـد را بـه همـراه منافـع ،اولویتهـا و اهـداف «خـود» ارائـه دادنـد
کـه منجـر بـه فروپاشـی «سـلطه» سـنتی دولـت در روابـط بینالملـل و سیاسـت
خارجـی شـد ( .)Bajtay, 2015: 5-6در ایـن میـان پذیـرش اینکـه یـک نقـش
قانونـی بـرای دیگـر متولیـان سیاسـت خارجی و دیپلماسـی یک کشـور نیـز وجود
دارد ،بـه یکـی از سـخت تریـن آزمونهـای وزارتخانههـای سـنتی امـور خارجـه،
خصوصـا در کشـورهای در حال توسـعه تبدیل شـد ( .)Rana, 2011: 347بر این
اسـاس توسـعه دیپلماسـی به عنوان یکی از شـاخصهای توسعه کشـورها در زمینه
امـور خارجـی اسـت کـه میتوانـد در پارلماسـی بـروز کند.
بـا ایـن وجـود متولیـان دیپلماسـی رسـمی ممکـن اسـت بـا حضـور پـر رنـگ
دیپلماسـی پارلمانـی مخالفـت کنند .آنان با این اسـتدالل که گسـترش دیپلماسـی
پارلمانـی بـه جایـگاه دولتهـا در عرصـه سیاسـت خارجـی لطمـه میزنـد بـا آن
مخالفـت میکننـد .عـالوه بـر ایـن ،ورود مجالـس بـه عرصـه دیپلماسـی سـبب
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خواهـد شـد تـا اختیـارات دیپلماتهـا و دسـتگاه سیاسـت خارجـی کاهـش یافته
و طرفهـای مقابـل در عرصـه بینالملـل ،پیامهـای متفـاوت و حتـی متضادی در
یـک موضـوع خـاص دریافـت کننـد و ایـن امر در حـوزه سیاسـت خارجـی باعث
سـردرگمی کشـورهای دیگـر میشـود و ایـن حـوزه را بـا اختـالل جـدی مواجـه
میکند(کوهکـن.)۷-۶ :۱۳۹۰،
علیرغـم دیدگاههایـی کـه وجـود دارد ،اعتقـاد بـر ایـن اسـت کـه پارلمـان و
سیاسـت خارجـی قابـل جمع شـدن هسـتند و تغییـر شـرایط جهانی نیز ایـن امر را
اقتضـا میکنـد ،زیـرا امروزه بازیگـران محدود به دولتها نیسـتند و سیاسـتگذاری
در جهـان ،چـه در حـوزه داخلـی و چـه در حـوزه خارجـی ،در حـال دمکراتیـزه
شـدن است(سـنایی .)۸ :۱۳۹۲،نکتـه حائـز اهمیـت ،رابطـه بیـن پارلماسـی و
دیپلماسـی رسـمی اسـت .در یـک سـاختار حکومتـی تفکیـک شـده ،بازیگـران
دیپلماسـیهای پارلمانـی و رسـمی میتواننـد با مبادلـه اطالعات فنی و دسترسـی
فصلنامه رهیافتهای سیاسی و بینالمللی ،دوره ،1۲شماره ( ۲پیاپی  ،)6۴زمستان ۹۹

بـه منابـع دیپلماتیـک ،بـه منظـور دسـتیابی به اهـداف خود ،بـا یکدیگـر همکاری
کننـد(.)Fonck, 2018: 1306
ایفـای نقـش پارلماسـی در سیاسـت خارجی در دو سـطح تجزیـه و تحلیل قابل
تفکیـک اسـت :ماهیـت قانونـی پارلماسـی در حـوزه نظارت بـر روابـط بینالملل
دولـت ،و ماهیـت سیاسـی آن بـه عنـوان یـک بازیگـر پارلمانـی جدیـد در عرصـه
بینالملـل( .)Noulas, 2011ایـن نقـش بـه پاسـخگویی و شـفافیت دولت کمک
میکند .اما در سیسـتم سیاسـت خارجی یک کشـور بسـته به نوع سیسـتم سیاسـی
متفـاوت اسـت و قانون اساسـی هر کشـور تعییـن کننده حـدود و وظایـف پارلمان
در ایـن حـوزه اسـت .بـا ایـن حـال آنچـه کـه بـه نظـر میرسـد در فهـم اصطـالح
پارلماسـی برجسـتگی بیشـتری دارد ،سـطح دوم تجزیه و تحلیل پارلماسـی اسـت
کـه بـه فعالیتهـای دیپلماتیـک نماینـدگان پارلمانهـا میپـردازد .محـدوده ایـن
فعالیتهـا نیـز تنـوع گسـترده ای دارد .اتحادیـه بینالمجالـس جهانـی بـه تعدادی
از آنـان اشـاره نموده اسـت:
 )۱گـروه دوسـتی دوجانبـه  )۲توافقنامههای همـکاری دوجانبه میـان پارلمانها
 )۳تأسـیس نهادهـای دوجانبـه بین پارلمانی جهـت ارتقاء روابط میان دوکشـور در
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زمینههـای مختلـف  )۴اعـزام و میزبانـی هیأت نماینـدگان پارلمانی که بـرای مثال
میزبانـی اجـالس سـازمانهای بیـن پارلمانـی  )۶کنفرانسهای منطقهای متشـکل
از کمیسـیونهای پارلمانـی کشـورهای همسـایه در مـورد یـک موضـوع مشـترک و
مشـخص  )۷حـل بحـران از طریـق بهرهمنـدی از مالقاتهای دوجانبـه یا اجالس
سـازمانهای بیـن پارلمانـی  )۸سـازماندهی کنفرانسهـای بینالمللـی و دیگـر
اقدامـات اعتمادسـاز بـه منظور ارتقـاء درک مشـترک در شـرایط بحران  )۹پیشـبرد
امـور توسـط نماینـدگان پارلمـان مثل اعزام فرسـتادگان بـه روند صلح (کسـانی که
در گروههـای کاری یـک بحـران خـاص و یا بـه عنوان ناظـران انتخاباتی مشـارکت
میکننـد) )۱۰پـروژ حمایتـی پارلمانهـا از یکدیگـر :کـه در آن اعضـای پارلمـان
یـک کشـور در کشـورهایی کـه ممکـن اسـت حقـوق پارلمانـی یـا حقـوق بشـر
در معـرض تهدیـد باشـد مداخلـه میکنـد  )۱۱اجـالس بیـن نماینـدگان پارلمـان
و سـفرای مقیـم  )۱۲همـکاری فنـی (مبادلـه اطالعـات خـاص) بیـن پارلمانهـا
)۱۳برگـزاری کمیسـیونهای ویـژه جهت بررسـی بحرانهـای داخلـی در منطقهای
از کشـور بـا اعضـای هیئـت دولـت کـه به دنبـال حـل و فصـل چنیـن بحرانهایی
هسـتند و  )۱۴تأسـیس دفاتـر نمایندگی سیاسـی مأمور به تحقیق در مـورد اقدامات
صـورت گرفتـه توسـط یـک حـزب سیاسـی کـه احتمـاال نقـض یـک قـرارداد بین
احـزاب سیاسـی را تشـکیل میدهـد (.)IPU, 2005: 8
اجرایـی شـدن هریـک از مـوارد فـوق میتوانـد بـه بخشـی از سیاسـت خارجی
یـک واحـد سیاسـی تبدیل شـود .در ایـن راسـتا میتوان نتیجـه گرفت کـه عملکرد
پارلماسـی ،محـدوده نقـش آفرینـی در حوزه سیاسـت خارجی یک واحد سیاسـی
را نشـان میدهـد .بـه طـور کلـی عملکـرد پارلماسـی در زمینـه روابـط خارجی به
دو سـطح زمینهسـازی بـرای «پیشـبرد» یـا «شـکلدهی» سیاسـت خارجـی قابـل
تفکیـک اسـت .زیـرا همانگونـه کـه پیشتر نیز مـورد بحث قـرار گرفـت ،تحوالت
نظـام بینالملـل در قـرن بیسـت و یکـم بـه گونـهای اسـت کـه بخشـی از امـور
بینالمللـی بـه بازیگـران غیـر دولتـی از جملـه پارلمانهـا سـپرده شـده اسـت .در
صورتـی کـه پارلماسـی غیرفعـال و یا غیـر راهبردی باشـد ،اجرا یا عـدم اجرای آن،
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بـه ریاسـت سـخنگوی پارلمـان یا در سـطح اعضای کمیسـیون انجام میشـود )۵
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در کشـور مربوطـه توفیـق چندانـی نخواهـد داشـت .و بازیگـری آن در حـوزه امور
خارجی ،از سـطح «پیشـبرد» سیاسـت خارجی تدوین شـده ،فراتر نخواهد رفت.
با در نظر داشـت گسـتره متنـوع عملکرد پارلماسـی ،هرچه دیپلماسـی پارلمانی
کاراتـر و موفقتـر عمل نموده و ظرفیتهای موجود در سـطوح مختلف پارلماسـی
یـک واحـد سیاسـی را به کارگیـری نمایـد ،اثر گـذاری آن در سیاسـت خارجی ،از
مرحلـه «پیشـبرد» بـه مرحله «شـکلدهی» و ایفای نقـش در سیاسـت خارجی در
حرکـت خواهـد بـود .بـرای مثـال تعارضـات پایـدار در خاورمیانه نشـان میدهد،
نقـش آفرینـی صـرف دولتها دیگـر کارایی خـود را از دسـت داده ،و بـه ابتکارات
جدیـدی همچـون اعتمادسـازی پارلمانـی در سـطح ایـن منطقـه نیاز اسـت .نکته
حائـز اهمیـت سـطح نقـش آفرینـی پارلماسـی اسـت .در صورتـی که پارلماسـی
بـرای ایـن هدف به کار گرفته شـود ،میبایسـت راهبرد آن در سـطح «شـکلدهی»
به سیاسـت خارجی کشـورهای این منطقه تعریف شـود زیرا پارلماسـی در سـطح
«پیشـبرد» سیاسـت خارجـی ،تـداوم روند فعلـی تعارضـات پایـدار در خاورمیانه
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خواهـد بود.
پارلماسیدرسیاستخارجیجمهوریاسالمیایران

یکـی از کارکردهـای مجلـس شـورای اسـالمی ایـران ،پارلماسـی اسـت کـه در
سـالهای اخیـر نیز روند روبه رشـدی را پشـت سـر گذاشـته اسـت .ایـن مقوله بر
سیاسـت خارجـی جمهـوری اسـالمی ایـران تأثیرگـذار اسـت کـه در ادامـه ضمن
بررسـی فراینـد این تاثیـر گذاری ،خروجـی و نتایـج آن در قالب دو مفهوم پیشـبرد
و شـکلدهی سیاسـت خارجـی از طریـق پارلماسـی ارزیابـی خواهد شـد:
.1فرایندتأثیرگذاریپارلماسیبرسیاستخارجیجمهوریاسالمیایران

پارلماسـی اساسـا در منظومه روابط خارجی یک واحد سیاسـی شـکل میگیرد.
بنابرایـن فراینـد تأثیرگـذاری دیپلماسـی پارلمانـی بـر سیاسـت خارجـی جمهوری
اسـالمی را میبایسـت از دو منظـر نظـارت قانونـی بر عملکـرد روابـط بینالمللی
کشـور و فعالیتهـای دیپلماتیـک مجلـس شـورای اسـالمی مـورد بررسـی قـرار
داد .از جملـه فرایندهـای تأثیرگـذاری دیپلماسـی پارلمانـی بـر سیاسـت خارجـی
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خارجـی کشـور اسـت کـه در قانـون اساسـی جمهـوری اسـالمی ایران مشـخص
شـده اسـت .اصـول  ،۸۰،۷۷ ،۷۱و  ۱۲۵قانـون اساسـی ،حـدود عملکرد مجلس
را در روابـط فراملـی مشـخص مینماید(پایـگاه اطـالع رسـانی هیـأت نظـارت بر
اجـرای قانـون اساسـی .)1398 ،بـر ایـن اسـاس عهدنامههـا و موافقـت نامههـای
بینالمللـی فراوانـی قبـل از اجرا ،از فیلتر بررسـی و تأیید مجلس شـورای اسـالمی
میگذرنـد؛ ماننـد رأی مجلـس بـه اجـرای برجـام ( 21مهرمـاه  )1394کـه بـه آن
مشـروعیت قانونـی بخشـیده و حـدود عملکـرد وزارت امورخارجـه را در آن تعیین
نمود.
وزیـر امورخارجـه موظـف اسـت رونـد اجـرای توافـق نامـه را هـر سـه مـاه یک
بـار به کمیسـیون امنیـت ملی و سیاسـت خارجه مجلس شـورای اسـالمی گزارش
دهد.کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت خارجـی نیـز موظف اسـت هر شـش ماه
یـک بـار گزارش اجـرای برجـام را بـه صحن علنـی مجلس شـورای اسـالمی ارائه
کنـد (پایگاه اطالع رسـانی مرکز پژوهشهای مجلس شـورای اسـالمی 8 ،شـهریور
 .)1398از سـوی دیگـر همچنانکـه یکی از وظایـف پارلمان ،رأی اعتمـاد به کابینه
و نظـارت بـر عملکـرد وزارتخانههـا اسـت ،مجلـس شـورای اسـالمی از راههـای
زیـر بـر عملکـرد وزارت امورخارجـه تأثیرگـذار اسـت :رأی اعتمـاد ،طـرح سـؤال
و اسـتضیاح وزیـر امـور خارجـه؛ و تحقیـق و تفحـص از عملکـرد نمایندگیهـای
ایـران در خارج از کشـور بر اسـاس اصـل  76قانون اساسـی (دهقانـی فیروزآبادی
و دالورپـور اقـدم.)۴۱۴ :۱۳۹۵ ،
بـرای مثـال وزیـر امـور خارجـه بـرای پاسـخ بـه سـؤاالت نماینـدگان تهـران،
آسـتانه اشـرفیه ،و نقـده ،در مـورد موضـوع رژیم حقوقـی دریای خـزر در مجلس،
حاضـر و بـا توضیـح جامـع خـود و ارائـه تضمیـن بـه نماینـدگان مزبـور مبنـی بر
اینکـه موضـوع رژیـم حقوقـی دریـای خـزر بایـد بـه تصویـب مجلـس برسـد
(خبرگـزاری ایسـنا 7 ،مـرداد  ،)1398نماینـدگان را قانـع کـرد .فعالیتهـای
دیپلماتیـک مجلس شـورای اسـالمی که نقش برجسـتهای در فهم پارلماسـی دارد،
دومیـن سـطح تجزیـه و تحلیل جایگاه پارلماسـی در سیاسـت خارجـی جمهوری
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جمهـوری اسـالمی؛ وظیفـه نظارتـی پارلمـان در مـورد حـدود و عملکـرد امـور
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اسـالمی ایـران را تشـکیل میدهـد .ایـن فعالیتهـا بـر اسـاس فعالیتهـای
دیپلماتیـک رییـس پارلمـان ،گروههـای دوسـتی پارلمانـی ،هیئتهـای پارلمانی و
نمایندگـی در اتحادیههـای پارلمانـی قابـل بحـث اسـت.
ریاسـت پارلمـان در سـاختار جمهوری اسـالمی ایـران جایگاه حقوقـی ویژهای
دارد .عضویـت در شـورای عالـی امنیت ملـی و مجمع تشـخیص مصلحت نظام،
بـر اعتبـار تعامـالت دیپلماتیـک رییس مجلس شـورای اسـالمی افزوده اسـت .به
ایـن دلیـل اسـت که پارلماسـی ریاسـت مجلـس از دسـتورکارهای پارلمانـی فراتر
رفته و موضوعات جایگزین در آن برجسـته میشـوند .برای مثال در سـفر ریاسـت
وقت مجلس شـورای اسـالمی به کشـور چیـن که دسـتورکار اصلی آن نقـش ایران
در ابتـکار راه ابریشـم جدیـد و همچنیـن تـداوم همکاریهـای سیاسـی ،امنیتـی و
اقتصـادی بـود؛ وزرای امورخارجـه ،نفـت ،و وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی وی
را همراهـی کردنـد (خبرگـزاری میـزان 2،اسـفند  .)1397دیگـر فعالیتهـای
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دیپلماتیـک رییـس مجلـس ،حضـور در اتحادیههـای بینالمجالـس جهـان،
اتحادیـه مجالس کشـورهای اسـالمی ،دیـدار با گروههـای پارلمانی و ...اسـت که
هریـک بـه نوعی قـدرت چانه زنـی در بحث سیاسـت خارجی جمهوری اسـالمی
ایـران را ارتقـاء میدهد.
بـه نظـر میرسـد مؤثرتریـن سـطح پارلماسـی مجلـس شـورای اسـالمی در
سیاسـت خارجـی جمهـوری ایـران در مـراودات بینالمللـی ریاسـت مجلـس
قـرار دارد .گروههـای دوسـتی پارلمانـی ظرفیـت بالقـوهای در زمینـه نقـش آفرینی
در سیاسـت خارجـی جمهـوری اسـالمی ایـران دارنـد .دوره دهم مجلس شـورای
اسـالمی مجموعـا دارای  123گـروه دوسـتی پارلمانـی در قالـب  26گـروه بـود
(پورتـال مجلـس شـورای اسـالمی 10 ،دی  .)1397مطابـق آنچـه در اساسـنامه
گروههـای دوسـتی پارلمانـی مجلـس شـورای اسـالمی آمـده ،ایـن گروههـا بـه
منظـور اسـتفاده از تـوان مجلـس شـورای اسـالمی در تحقـق اهـداف سیاسـت
خارجـی کشـور بـا اهـداف ذیـل تشـکیل میگـردد:
 گسترش روابط پارلمانی -ایجاد زمینههای الزم برای ارتقای روابط در زمینههای مختلف
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 ارائـه توصیههـا و پیشـنهادها جهـت بهـره گیـری از زمینههـای موجود توسـعه بررسـی و کشـف زمینههـای مناسـب برای آشـنایی ملتها با تاریـخ و فرهنگیکدیگر
 ایجـاد زمینههـای الزم بـرای حـل و فصـل مشـکالت فـی مابیـن در شـرایطبحرانـی (بـی نـام.)3 :1376 ،
بـه طـور کلی مهمتریـن کارکرد و نقـش گروههای دوسـتی پارلمانی در سیاسـت
خارجـی جمهـوری اسـالمی ایـران ،زمینهسـازی بـرای پیشـبرد سیاسـت خارجی
کشـور اسـت .به عبـارت دیگـر ،از آنجا کـه گروههای دوسـتی پارلمانـی ،مجاری
نیمه رسـمی هسـتند میتوانند در گسـترش و رشـد روابط خارجی کشـور با سـایر
کشـورها از طریـق جلـب نظـر گـروه دوسـتی پارلمانـی کشـورهای هـدف ایفـای
نقـش کننـد .در ایـن حالت گروههای دوسـتی پارلمانی بـه عنوان یکـی از ابزارهای
سیاسـت خارجـی ،در راسـتای تأمین منافـع ملی کشـور و تحقق اهداف سیاسـت
خارجـی عمل میکننـد (حسـینی1392،ب.)23 :
همانگونـه کـه عنـوان شـد یکـی از اهـداف گروههـای دوسـتی پارلمانـی ،ایجاد
زمینههـای الزم بـرای حـل و فصـل مشـکالت فـی مابیـن کشـورها اسـت .در
آخریـن سـفر گـروه دوسـتی پارلمانـی ایـران و گرجسـتان ،گـروه دوسـتی ایـران با
مقامـات ارشـد ایـن کشـور از جملـه رییـس پارلمـان ،وزیـر امـور خارجـه ،وزیر
دارایـی ،معاونیـن وزرای اقتصـاد ،دادگسـتری ،و کشـاورزی و همچنیـن رؤسـای
کمیسـیونهای سیاسـت خارجـی و اقتصادی پارلمان گرجسـتان دیـدار کردند .در
ایـن دیدارهـا طـرف ایرانـی بـه طرح برخـی موضوعـات مرتبط بـا مشـکالت اتباع
ایرانی در گرجسـتان اشـاره؛ و خواسـتار بررسـی و حل سـریعتر این مسائل از سوی
مقامـات گرجـی شـد (خبرگزاری باشـگاه خبرنـگاران جـوان 26،اسـفند .)1397
بـا ایـن حـال ،دقـت درکارکردهـای متنـوع پارلماسـی (کـه در بخـش قبل نیـز بیان
شـد) ،مشـخص میسـازد کـه گروههـای دوسـتی پارلمانـی میتواننـد از سـطح
زمینهسـازی برای «پیشـبرد» سیاسـت خارجی فراتر رفته و در سـطح شـکلدهی و
تدویـن بخشـی از سیاسـت خارجـی جمهـوری اسـالمی ایـران اقـدام نمایند.
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از دیگـر حوزههـای پارلماسـی که در سیاسـت خارجی جمهوری اسـالمی ایران
ایفـای نقـش میکننـد ،کمیسـیونهای پارلمانـی و هیأتهـای نمایندگـی اسـت.
کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت خارجی مجلس به تازگی دسـتورکار مشـخصی
بـرای پارلماسـی مجلـس شـورای اسـالمی تعریـف کـرده اسـت .ایـن کمیسـیون
عـالوه بـر آنکـه هریـک از نماینـدگان را مسـئول یـک کشـور (در مجلـس) نموده،
در تـالش بـوده تـا مـوارد اختالفی با برخـی از کشـورها را در یک مربع متشـکل از
کمیسـیون امنیت ملی ،سـفیر کشـور متبـوع در تهران ،کمیسـیون متقابـل پارلمانی
در کشـور مزبـور ،و همچنیـن سـفیر ایـران در آن کشـور به بحـث بگذارد تـا بتواند
موانـع و مشـکالت را مرتفـع کند.
در ایـن زمینـه چنـد توافقنامه دو جانبـه در اولویت قـرار قرار گرفته و مـواردی نیز
رفـع اختالف شـده اسـت که بـه طـور مصداقی میتـوان به اختـالف میـان ایران و
روسـیه ،ایـران و ترکیـه و همچنیـن ایران و افغانسـتان و  ...اشـاره نمود که بسـیاری
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از موانع آنها رفع شـده اسـت و برخی موارد نیز همچنان در دسـت بررسـی اسـت
(خبرگـزاری خبرآنالیـن ۳۱ ،خـرداد  .)۱۳۹۸همچنیـن پـس از توقیـف نفتکـش
بریتانیـا در خلیج فارس به دسـت نیروهای سـپاه سپاسـداران( ۲۸تیرمـاه ،)۱۳۹۸
سـفیر انگلیـس بـا رییـس کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت خارجـی مجلـس
شـورای اسـالمی دیدار و گفتگـو نمود .در این دیـدار موارد متعـددی از جمله نفوذ
منطقـهای جمهـوری اسـالمی ،برجام و توقیف کشـتی بحث و گفتگو شـده و مقرر
شـد سـفیر انگلیـس مسـائل را بـه مسـئوالن دولـت خـود منتقـل کنـد (خبرگزاری
ایران ۱۶ ،مـرداد .)۱۳۹۸
ضلـع دیگـر پارلماسـی مجلـس شـورای اسـالمی ،حضـور در اتحادیههـای
بینالمجالـس اسـت .بـه طـور کلـی در منظومـه پارلماسـی سـازمانی ایـران ،سـه
سـازمان وجـود دارد :اتحادیـه جهانـی بینالمجالـس ،اتحادیـه بینالمجالـس
اسـالمی و مجمـع مجالـس آسـیایی .حضـور مؤثـر ایـران در اتحادیههـای
بینالمجالـس در تقویـت موضـع جمهـوری اسـالمی ایـران قابل مالحظه اسـت.
بـرای مثـال انتخـاب نماینـده پارلمـان ایـران بـه عنـوان نائـب رییـس اتحادیـه
بینالمجالـس جهانـی کـه بـا توجـه بـه صالحیتهـای ذاتـی و تجربـه پارلمانـی
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ارزنـدهای در تعامـالت بینالمللـی بـه ویـژه در حـوزه دیپلماسـی پارلمانـی بـرای
جمهـوری اسـالمی ایـران فراهـم کنـد (پایـگاه اطـالع رسـانی مرکـز پژوهشهای
مجلـس شـورای اسـالمی ۲۰،فروردیـن  .)1396همچنیـن نشسـت اضطـراری
کمیتـه فلسـطین اتحادیـه بینالمجالس کشـورهای اسـالمی کـه در  27آذر 1396
در تهـران برگـزار شـد ،در تقویت موضع دفاع از فلسـطین جمهوری اسـالمی ایران
ِ
و اجماعسـازی ایـن راهبـرد ،اثـر گـذار بـود.
.3جایگاهپارلماسیدرسیاستخارجیجمهوریاسالمیایران؛پیشبردیاشکلدهی؟
الف.پیشبردسیاستخارجی

مـرور فعالیتهـای دیپلماتیک مجلس شـورای اسـالمی تنها در یک سـال نشـان
میدهـد پارلماسـی مجلـس شـورای اسـالمی رونـد رو بـه رشـد و قابـل مالحظه
ای را طـی میکنـد :انجـام  ۴۹۳مـورد مالقاتهـای خارجـی مقامـات پارلمانـی
جمهـوری اسـالمی ایـران در سـطح رییـس مجلـس ،رؤسـای کمیسـیونهای
تخصصـی ،هیـأت رییسـه مجلـس ،رییـس مرکـز پژوهشهـا ،رؤسـای گروههای
دوسـتی پارلمانـی ،و کارگروههـای پارلمانـی و بینالمللـی ،برگـزاری سـیزدهمین
کنفرانـس اتحادیـه بینالمجالـس کشـورهای عضـو سـازمان همکاری اسـالمی با
حضـور  ۴۶کشـور اسـالمی در تهـران ،سـفر  ۳۸هیـأت پارلمانـی از کشـورهای
مختلـف در سـطح ریاسـت پارلمـان و یـا رؤسـای کمیسـیونهای تخصصـی بـه
تهـران؛ سـفر  ۱۷گروه دوسـتی پارلمانی از کشـورهای مختلف به ایـران؛ بازدید ۱۳
گروه دوسـتی پارلمانی ایران از کشـورهای مختلف؛ انجام  ۱۴سـفر کمیسـیونهای
تخصصـی؛ اعـزام  ۱۹هیـأت پارلمانـی بـرای شـرکت در نشسـتهای بینالمللـی
ماننـد نشسـتهای اتحادیـه بینالمجالـس جهانـی( ،)IPUنشسـتهای
مجمـع مجالـس آسـیایی( ،)APAنشسـت اتحادیـه بینالمجالـس کشـورهای
اسـالمی( )PUICو همچنیـن شـرکت در نشسـتهای پارلمانـی سـازمان ملـل و
سـازمانهای تخصصی مرتبط به سـازمان ملل در نیویورک و ژنو ،سـفر  ۴۳رییس
مجلـس بـه تهران و حضور بیـش از  ۳۵هیأت پارلمانی و رییس مجلس در مراسـم
تحلیف ریاسـت جمهوری اسـالمی ایـران (خبرگزاری ایرنـا ۱۳ ،فروردین .)۱۳۹۷
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صـرف نظـر از آمـار و ارقـام موجـود در حـوزه پارلماسـی مجلـس شـورای
اسـالمی ،نکتـه حائـز اهمیـت اثـر گـذاری فعالیتهـای پارلمانـی در سیاسـت
خارجـی جمهـوری اسـالمی ایـران اسـت .از آنجـا که حـدود و عملکـرد مجلس
در چهارچـوب قانـون ،معیـن و مشـخص اسـت ،پارلمان وظیفـه خود را بـه انجام
میرسـاند .بـا توجـه بـه تحـول مفهـوم دیپلماسـی و تقسـیم امـور بینالمللـی
بـا بازیگـران جدیـد غیـر دولتـی از جملـه پارلمانهـا ،تعریـف حـدود و ثغـور
فعالیتهـای دیپلماتیـک پارلمانهـا ضـروری بـه نظر میرسـد .در غیـر اینصورت
پارلماسـی اساسـا کارکـردی فراتـر از زمینهسـازی بـرای پیشـبرد سیاسـت خارجی
در حـال اجـرا نخواهد داشـت .زیرا عملکرد مسـتقلی بـرای آن در نظر گرفته نشـده
اسـت .بـر ایـن اسـاس ،پارلماسـی مجلـس شـورای اسـالمی را میتـوان در حوزه
زمینهسـازی برای «پیشـبرد» سیاسـت خارجی جمهوری اسـالمی ایـران مقوله ای
پذیرفتـه شـده و روبـه رشـد در نظر گرفـت .زیـرا تاکنـون فعالیتهـای دیپلماتیک
مجلـس شـورای اسـالمی در قالـب قانـون تدویـن نگردیـده اسـت.
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ب.شکلدهیبهسیاستخارجی

گسـتره متنـوع عملکـرد پارلماسـی نشـان دهنـده ظرفیـت بالقـوه دیپلماسـی
در اثربخشـی و شـکلدهی بـه بـه سیاسـت خارجـی اسـت .بنابرایـن هرچـه
ظرفیتهـای موجـود در سـطوح مختلـف پارلماسـی یـک واحـد سیاسـی بـه
کارگیـری شـود ،اثرگـذاری آن در شـکلدهی بـه سیاسـت خارجـی را بـا توجـه بـه
نقـش جدیـد پارلمانهـا در امـور بینالمللی بـه دنبـال خواهد داشـت .صرف نظر
از مـراودات بینالمللـی ریاسـت پارلمـان کـه بـه دلیـل جایـگاه حقوقـی خـود ،به
نظـر میرسـد مؤثرتریـن سـطح پارلماسـی مجلـس شـورای اسـالمی را در اختیار
دارد؛ دیگـر حوزههـای فعالیـت دیپلماتیـک مجلس ،بـا چالشهایی روبرو اسـت.
ایـن چالشهـا در درجـه نخسـت ،پارلماسـی مجلس شـورای اسـالمی را بـا مانع
مواجـه کـرده و از توسـعه آن جلوگیـری میکنـد ،سـپس در درجـه دوم ،ایفـای
ظرفیـت بالقـوه آن در «شـکلدهی» به سیاسـت خارجـی جمهوری اسـالمی ایران
را کـم رنـگ و بـی اثـر مینمایـد.
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پارلماسـی در حـوزه نظـارت بر روابـط خارجی ،از آنجـا که طبق قانـون تعریف
شـده و عملیاتـی میشـود ،عملکرد قابـل قبولی دارد ،امـا فعالیتهـای دیپلماتیک
مجلـس بـه ایـن دلیل کـه قانـون مدونی بـرای آن وجـود نـدارد ،ضـرورت اجرایی
شـدن آن احسـاس نمیشـود .بـا وجودی کـه تا چنـدی پیـش فعالیـت دیپلماتیک
و عرصـۀ سیاسـت خارجـی پارلمـان متولی مشـخصی نداشـت و مجلس شـورای
اسـالمی فاقـد سـاختاری مشـخص بـرای ایفـای نقـش بینالمللـی پارلمـان بـود
(سـنایی .)۱۴ :۱۳۹۲ ،امـروزه بـا تأسـیس اداره کل امور بینالملل مجلس شـورای
اسـالمی ،ایـن خـالء برطرف شـده اسـت .بـا ایـن وجـود تاکنـون (آذر )۱۳۹۸در
شـرح وظایـف ایـن اداره کل ،تدوین طرح دیپلماسـی پارلمانی و یا مـاده واحدهای
در آییـن نامـه داخلـی مجلـس بـه چشـم نمیخـورد (پورتـال مجلـس شـورای
اسـالمی ۷ ،دی .)۱۳۹۷
ایـن خـأ ،اقـدام فعـال و راهبـردی پارلماسـی را با مانـع روبه رو کرده اسـت .از
آنجـا کـه مجلـس میبایسـت در مورد عملکـرد خود پاسـخگو باشـد ،هنگامی که
قانـون مدونـی بـرای پارلماسـی تعریف نشـده باشـد مجلـس نخواهد توانسـت در
زمینـهای گام بـر دارد کـه قانونـی بـرای حـدود و ثغـور آن تعریف نشـده اسـت .به
نظـر میرسـد تدوین قانون پارلماسـی مجلس شـورای اسـالمی و یـا تدوین آن در
آییـن نامـه داخلـی مجلس بتوانـد موجـب نهادینـه شـدن فعالیتهـای دیپلماتیک
مجلـس شـورای اسـالمی شـود .عدم شـکل گیـری راهبرد و فقـدان نـگاه راهبردی
بـه پارلماسـی را میتـوان دومین مانع توسـعه پارلماسـی مجلس شـورای اسـالمی
در نظـر گرفـت کـه از نتایـج عـدم تدویـن قانـون در حـوزه پارلماسـی اسـت .زیرا
فقـدان طـرح دیپلماسـی پارلمانـی ،نمیتوانـد بـه تعریـف راهبـرد مشـخصی در
اجـرای آن ،منتهـی شـود .در نتیجـه ضـرورت نـگاه راهبـردی بـه مقوله پارلماسـی
احسـاس نمیگـردد.
مهمتریـن دالیـل کـم رنـگ بـودن نـگاه راهبـردی بـه حـوزه دیپلماسـی عبارتنـد
از :الـف) عـدم تبـادل دانش و تجـارب مرتبط بـا دیپلماسـی پارلمانی بیـن وزارت
امورخارجـه و مجلـس؛ ب) عدم آشـنایی بـا اصول و مبانـی دیپلماسـی پارلمانی؛
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ج) کافـی نبـودن ادبیـات الزم در حـوزه دیپلماسـی پارلمانی(دهقانـی فیروزآبـادی
و دالورپـور اقـدم .)417 :1395،اگـر رفـت و آمدهـای دیپلماتیـک ،سـفرهای
خارجـی ،پذیـرش هیأتهـای پارلمانـی و  ...در چهارچوب یک قالـب موضوعی
شـکل بگیـرد ،نقشـه راهـی بـرای ادامـه فعالیتهـای انجـام شـده خواهـد بـود.
دیـدار ،گفتگـو ،رایزنـی ،طرح مسـائل ،و مسـائلی از ایـن دسـت؛ در صورتی که با
راهبـرد مشـخصی همراه نباشـد بـه مذاکـره و چانه زنی نخواهد رسـید .بـرای مثال
تدویـن موضوعـات کالنـی چـون همـکاری بـا پارلمانهای کشـورهای هـدف ،و
دیپلماسـی پارلمانـی دفاعی-امنیتـی جهـت تعریـف راهبـرد پارلماسـی مجلـس
شـورای اسـالمی(بی نـام۱۳۸۷ ،ب) و برنامههـای اجرایی مرتبط با آنـان ضروری
مینمایـد.
عـدم تعریـف مأموریـت بـرای پارلمـان و نمایندگان را نیـز میتوان سـومین مانع
شـکلدهی پارلماسـی در سیاست خارجی جمهوری اسـالمی ایران در نظر گرفت.
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برخـی از موضوعـات بینالمللـی راهحل هایـی متفـاوت از نقش آفرینـی بازیگران
دولتـی دارد .کارکردهـای متعدد پارلماسـی نظیر مـوارد  ،۱۰ ،۹ ،۸و  ۱۳که پیشـتر
مطـرح شـد در ایـن زمینـه مؤثر اسـت .اساسـا ،تعریـف مأموریتهای ویـژه برای
نماینـدگان پارلمـان در پیشـبرد سیاسـت خارجـی مفیـد و مؤثر اسـت .بـرای مثال
1
در جریـان تنشهـای اخیـر پیرامـون نفتکشهـا در خلیج فـارس ،سـناتور رند پال
از سـوی رییـس جمهـور ایـاالت متحـده مأموریـت یافـت تا بـا وزیـر امورخارجه
جمهـوری اسـالمی ایـران دیدار و گفتگـو کند (خبرگـزاری ایران ۲۹ ،تیـر .)۱۳۹۸
همچنیـن بـه منظور حل و فصـل تنش تجاری ایجاد شـده در روابط سـئول-توکیو،
هیأتـی از نماینـدگان پارلمـان کـره مأموریـت یافـت بـا سـفر بـه توکیو ،بـا مقامات
ارشـد این کشـور دیدار و مذاکـره کنـد (.)Yonhap, Jul 31, 2019
ایـن مثالهـا نشـان میدهـد در پـارهای از مـوارد میتـوان از ظرفیـت نماینـدگان
در برخـی از حوزههـای موضوعـی وزارت خارجـه اسـتفاده نمـوده و بـه نمایندگان
مأموریـت داد .در حـوزهای وسـیع تـر ،میتـوان پارلمـان را مأمـور پیشـبرد هدفـی
خـاص نمـود .در حالـی کـه ایـن ظرفیـت در پارلماسـی مجلس شـورای اسـالمی
1 . Rand Paul
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کمتـر مـورد اسـتفاده قـرار میگیـرد .بـه گونـه ای کـه نمیتـوان آن را در زمـره یـک
مجلـس بـرای اعتمادسـازی منطقـهای ،حـل و فصل مشـکالت دو یا چنـد جانبه،
و مسـائلی از ایـن دسـت بهـره بـرد .همچنان که پیشـتر نیـز عنوان شـد ،تعارضات
پایـدار در خاورمیانـه از ضـرورت بازاندیشـی در نقـش آفرینـی دولتهـا بـرای
مدیریـت امـور منطقـهای حکایـت دارد .ایـن مسـئله را میتوان بـا ابتکاراتـی نظیر
سـپردن نقشـی اعتماد سـاز به پارلمانهـا برای حل و فصـل امور منطقـهای در نظر
گرفـت .در صورتـی کـه بـه پارلماسـی مجلـس شـورای اسـالمی نقش مشـخصی
در امـور خارجـی سـپرده شـود ،میتـوان از شـکلدهی پارلماسـی بـه بخشـی از
سیاسـت خارجـی جمهـوری اسـالمی ایـران سـخن گفت.
نتیجهگیری
عملکـرد پارلماسـی ،محـدوده نقـش آفرینـی در حـوزه سیاسـت خارجـی یـک
واحـد سیاسـی را نشـان میدهد .به طـور کلی عملکـرد پارلماسـی در زمینه روابط
خارجـی ،بـه دو سـطح زمینهسـازی بـرای «پیشـبرد» یـا «شـکلدهی» سیاسـت
خارجـی قابـل تفکیـک اسـت .زیـرا تحـوالت نظـام بینالملـل در قـرن بیسـت و
یکـم بـه گونـهای اسـت که بخشـی از امـور بینالمللی بـه بازیگـران غیـر دولتی از
جملـه پارلمانها سـپرده شـده اسـت .در صورتـی که پارلماسـی غیرفعـال و یا غیر
راهبـردی باشـد ،اجرا یـا عدم اجرای آن ،در کشـور مربوطه توفیـق چندانی نخواهد
داشـت .و بازیگـری آن در حـوزه امـور خارجـی ،از سـطح «پیشـبرد» سیاسـت
خارجـی تدوین شـده ،فراتـر نخواهد رفت .زیرا عملکرد مسـتقلی بـرای آن در نظر
گرفته نشـده اسـت .بر این اسـاس ،پارلماسـی مجلس شـورای اسـالمی را میتوان
در حـوزه زمینهسـازی برای «پیشـبرد» سیاسـت خارجـی جمهوری اسـالمی ایران
مقولـهای پذیرفتـه شـده و روبـه رشـد در نظـر گرفـت .زیـرا تاکنـون فعالیتهـای
دیپلماتیـک مجلـس شـورای اسـالمی در قالـب قانـون تدوین نگردیده اسـت.
گسـتره متنـوع عملکـرد پارلماسـی نشـان دهنـده ظرفیـت بالقـوه دیپلماسـی در
اثربخشـی و شـکلدهی بـه سیاسـت خارجـی اسـت .صـرف نظـر از مـراودات
بینالمللـی ریاسـت پارلمـان کـه بـه دلیـل جایـگاه حقوقی خـود ،به نظر میرسـد
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مؤثرتریـن سـطح پارلماسـی مجلـس شـورای اسـالمی را در اختیـار دارد ،در دیگر
حوزههـای فعالیـت دیپلماتیـک مجلـس ،چالشهایـی وجـود دارد .ایـن چالشها
را کـه میتـوان در عـدم تدویـن قانـون ،فقـدان نـگاه راهبـردی ،و عـدم تعریـف
مأموریـت بـرای پارلماسـی مجلـس شـورای اسـالمی در نظـر گرفـت؛ توسـعه
پارلماسـی و اثربخشـی آن در شـکلدهی به سیاسـت خارجی جمهوری اسـالمی
را بـا اختـالل ایجـاد میکنـد.
از آنجـا کـه موانع فوق به صـورت زنجیرهای به یکدیگر مرتبط هسـتند ،پیشـنهاد
میشـود متولیـان امر ،بـا تدوین قانونی جامـع ،راهبردهای مشـخص در یک قالب
موضوعـی را مشـخص نماینـد .همچنیـن در پـارهای از موضوعـات کـه حضـور
پارلمانهـا میتوانـد مفیـد واقـع شـود ،مأموریتهایی بـرای پارلمان یـا نمایندگان
تعریـف شـود .همچنیـن پیشـنهاد میگـردد به طـور ویژه بـرای برخـی موضوعات
نظیـر حقـوق بشـر نقـش ویـژهای بـرای پارلماسـی مجلس شـورای اسـالمی دیده
شـود .بـه نظر میرسـد بـا برطرف نمـودن موانـع فوق ،پارلماسـی مجلس شـورای
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اسـالمی عـالوه بـر زمینهسـازی جهـت پیشـبرد سیاسـت خارجـی جمهـوری
اسـالمی ایـران ،در شـکلدهی بـه سیاسـت خارجـی ایـران نیـز مؤثر واقع شـود.
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الف)فارسی
بـی نـام (۱۳۷۶الف) ،مـروری بر پيش نویـس اساسـنامه گروههای دوسـتی پارلمانی،
دفتـر بررسـیهای سیاسـی-اجتماعی مرکـز پژوهشهـای مجلس شـورای اسـالمی ،کد
گزارش۱۴۰۲۸۱۳ :
بـی نـام (۱۳۸۷ب) ،مقدمـه ای بـر تدویـن دیپلماسـی پارلمانـی مجلـس شـورای
اسـالمی ،دفتـر مطالعات سیاسـی مرکـز پژوهشهای مجلس شـورای اسـالمی ،شـماره
مسلسـل۹۱۸۱ :
پایـگاه اطـالع رسـانی مرکـز پژوهشهـای مجلـس شـورای اسـالمی (،)۱۳۹۴قانون
اقـدام متناسـب و متقابـل دولـت جمهـوری اسـامی ایـران در اجـرای برجـام( ،مراجعه
بـه سـایت  ۸ :شـهریور  ،)۱۳۹۸قابـل دسترسـی درhttps://rc.majlis.ir/fa/law/ :
show/939345
پایـگاه اطـالع رسـانی مرکـز پژوهشهـای مجلـس شـورای اسـالمی(،)۱۳۹۶
انتخـاب نماینـده ایـران به عنـوان نائـب ریيس اتحادیـه بيـن المجالـس جهانی(،مراجعه
بـه سـایت  ۲ :شـهریور  ،)۱۳۹۸قابـل دسترسـی درhttps://rc.majlis.ir/fa/news/ :
1013896/show
پایـگاه اطـالع رسـانی هیـأت نظـارت بـر اجـرای قانـون اساسـی ،اصـول  177گانهي
قانـون اساسـي جمهوري اسـامي ایـران( ،مراجعـه به سـایت ۷ :شـهریور  ،)۱۳۹۸قابل
دسترسـی در:
http://www.ghanoonasasi.ir/Portal/
اصول-۱۷۷-گانهی-قانون-اساسيhome/?event/26796/26805/21898/-
جمهوری-اسالمی-ایران
پورتال مجلس شـورای اسـالمی ( 1397شـرح وظایف اداره کل بینالملـل(مراجعه به
سـایت ۱۲ :مهر  ،)۱۳۹۸قابل دسترسـی در:
/https://www.parliran.ir/faفعالیت-های-حوزه-بین-الملل
پورتـال مجلـس شـورای اسـالمی (،)1397اداره روابـط پارلمانی و گروههای دوسـتی
دوره دهـم مجلـس شـورای اسـامی(مراجعـه بـه سـایت ۱ :شـهریور  ،)۱۳۹۸قابـل
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دسترسـی در:

https://www.parliran.ir/majles/fa/ravabet-parlemani

حسـینی ،سـید حسـین (۱۳۹۲الـف) ،دیپلماسـی پارلمانـی و تأثيـر آن بـر سياسـت
خارجـی جمهـوری اسـامی ایـران ،تهـران :مجموعـه مقـاالت دومیـن همایـش نقـش
پژوهـش در فراینـد قانونگـذاری ،صـص۱۹۳-۱۶۷ :
حسـینی ،سیدحسـین (۱۳۹۲ب) :مطالعـه تطبيقـی وظایـف و اهـداف گروههـای
دوسـتی پارلمانی(آلمـان ،فرانسـه ،پرتغـال ،ترکيه ،کانادا ،اسـتراليا ،و جمهوری اسـامی
ایـران) ،دفتـر مطالعـات سیاسـی مجلـس شـورای اسـالمی(گروه مطالعـات پارلمانی)،
شـماره مسلسـل۱۳۲۳۰ :
خبرگـزاری ایـران ( ،)۱۳۹۸ترامـپ :اجـازه دادم رند پال بـا مقامات ایرانـی وارد گفتگو
شـود( ،مراجعه به سـایت ۲۹:تیـر  ،)۱۳۹۸قابل دسترسـی در:
/488078/http://www.ion.ir/newsدونالد-ترامپ
خبرگـزاری ایـران ( ،)۱۳۹۸ماجـرای دیـدار بـا سـفير بریتانيـا از زبان ریيس کميسـيون
امنيـت ملـی و سياسـت خارجـی مجلـس( ،مراجعه بـه سـایت ۱۶:مـرداد  ،)۱۳۹۸قابل
فصلنامه رهیافتهای سیاسی و بینالمللی ،دوره ،1۲شماره ( ۲پیاپی  ،)6۴زمستان ۹۹

دسترسی در:
/http://www.ion.ir/news/492824سفیر-بریتانیا
خبرگـزاری ایرنـا ( ،)۱۳۹۷دیپلماسـی پارلمانـی در سـالی کـه گذشـت(،مراجعه بـه
سـایت ۶:شـهریور  ،)۱۳۹۸قابـل دسترسـی در:
/۸۲۸۷۶۰۷۶/https://www.irna.ir/newsدیپلماسی-پارلمانی-در-سـالی-که-
گذشت
خبرگـزاری ایسـنا ( ،)۱۳۹۸مجلـس از پاسـخهای وزیـر خارجـه درباره رژیـم حقوقی
دریـای خزر قانـع شـد(،مراجعه به سـایت ۷:مـرداد  ،)۱۳۹۸قابل دسترسـی در:
/https://www.isna.ir/news/98050703610مجلس-از-پاسخ-های-وزیر-
خارجه-درباره-رژیم-حقوقی-دریای-خزر-قانع
خبرگزاری باشـگاه خبرنگاران جـوان ( ،)۱۳۹۷دیدار گروه دوسـتی پارلمانی جمهوری
اسـامی ایران با مقامات ارشـد گرجسـتان(،مراجعه به سـایت ۲۶:اسـفند  ،)۱۳۹۷قابل
دسترسی در:
/https://www.yjc.ir/fa/news/6868804دیدار-گروه-دوسـتی-پارلمانی-
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جمهوری-اسالمی-ایران-با-مقامات-ارشد-گرجسـتان
میافتد؟(،مراجعـه بـه سـایت ۳۱:خـرداد  ،)۱۳۹۸قابـل دسترسـی در:
/https://www.khabaronline.ir/news/1272116مسیر-ایران-و-آمریکا-به-
دیپلماسی-پارلمانی-می-افتد
خبرگـزاری میـزان ( ،)۱۳۹۷روایت ظریف از سـفر علـی الریجانی به چيـن( ،مراجعه
به سـایت ۲:اسـفند  ،)۱۳۹۷قابل دسترسی در:
/https://www.mizanonline.com/fa/news/496048روایت-ظریـف-از-
سـفر-علی-الریجانی-به-چین
دالورپوراقـدم ،مصطفـی؛ و معـادی رودسـری ،محمـد حسـن ( ،)۱۳۹۴دیپلماسـی
هسـته ای جمهـوری اسـامی ایران بـا تأکيد بـر دیپلماسـی پارلمانـی ،تهران :انتشـارات
مرکـز پژوهشهـای مجلـش شـورای اسـالمی
دهقانـی فیروزآبـادی ،سـیدجالل؛ و دالورپـور اقـدم ،مصطفـی ( ،)۱۳۹۵کاسـتیها و
راهكارهای توانمندسـازی دیپلماسی پارلمانی جمهوری اسـامی ایران ،فصلنامه مجلس و
راهبرد ،سـال بیسـت و سـوم ،شـماره هشـتاد و هشـت ،صص۴۳۶-۴۰۸ :
سـنایی ،مهـدی ( :)1392دیپلماسـی پارلمانـی جمهـوری اسـامی ایران(کاسـتیها و
راهكارهـا) ،دفتـر مطالعـات سیاسـی مرکز پژوهشهای مجلس شـورای اسـالمی ،شـماره
مسلسـل13335 :
کوهکـن ،علیرضـا ( ،)۱۳۹۰جایـگاه و اهميـت دیپلماسـی پارلمانـی در دسـتيابی بـه
اهـداف سياسـت خارجـی ،دفتـر مطالعـات سیاسـی مرکـز پژوهشهـای مجلس شـورای
اسـالمی ،شـماره مسلسـل۱۲۱۱۱ :
مقصـودی ،مجتبـی؛ و مـرادی ،سـید مهـدی( ،)۱۳۸۴گروههـای دوسـتی پارلمانـی و
نقـش آن در سياسـت خارجـی :مطالعـه موردی ایـران ،فصلنامـه مجلس و پژوهش ،سـال
دوازدهـم ،شـماره چهـل و هشـتم،صص۳۹-۱۳ :
وایت ،برایان ( ،)۱۳۹۵دیپلماسـی ،در  :بیلیس ،جان؛ و اسـمیت ،اسـتیو ،جهانی شـدن
سیاسـت :روابـط بینالملـل در عصـر نویـن ،ترجمـه :راه چمنـی ،ابوالقاسـم و دیگـران،
چـاپ :چهارم ،تهران :انتشـارات مؤسسـه فرهنگی مطالعـات و تحقیقـات بینالمللی ابرار
معاصر ،صـص۷۳۱-۷۰۰ :
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خبرگـزاری خبرآنالیـن ( ،)۱۳۹۸مسـير ایـران و آمریـكا بـه دیپلماسـی پارلمانـی
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